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Esipuhe

Omistajan käsikirja

 Varoitus
Tätä Omistajan käsikirjaa ja kaikkia 
muita moottoripyörän mukana 
toimitettuja ohjeita on pidettävä 
moottoripyörän pysyvänä osana, ja 
niiden tulee pysyä sen mukana, vaikka 
moottoripyörä myytäisiin eteenpäin.

Kaikkien ajajien pitää lukea tämä 
omistajan käsikirja ja kaikki muut 
moottoripyörän mukana toimitetut 
ohjeet ennen ajoa, jotta he tuntevat 
perusteellisesti moottoripyörän hallin-
talaitteiden oikean toiminnan, sen 
ominaisuudet, varusteet ja rajoitukset.

Älä lainaa moottoripyörääsi muille, 
koska ajo moottoripyörällä, jonka 
hallintalaitteita, ominaisuuksia, varus-
teita ja rajoituksia ajaja ei tunne, voi 
johtaa onnettomuuteen.

Kiitos, että valitsit Triumph-moot-
toripyörän. Tämä moottoripyörä on 
Triumphin todistetun mekaanisen suun-
nittelun ja perusteellisen testauksen 
ja jatkuvan kehitystyön tuote, jossa 
yhdistyvät erinomainen luotettavuus, 
turvallisuus ja suorituskyky.

Lue tämä omistajan käsikirja ennen ajoa, 
jotta tutustut perusteellisesti moot-
toripyörän hallintalaitteiden oikeaan 
toimintaan, ominaisuuksiin, varusteisiin 
ja rajoituksiin.

Tässä Omistajan käsikirjassa on 
turvallisia ajo-ohjeita, mutta se ei 
sisällä kaikkia tekniikoita ja taitoja, joita 
moottoripyörän turvalliseen ajamiseen 
tarvitaan.

Triumph suosittelee painokkaasti, että 
kaikki ajajat osallistuvat tarvittavaan 
koulutukseen, jotta voidaan taata moot-
toripyörän turvallinen käyttö.

Tämä omistajan käsikirja on saatavana 
paikalliselta jälleenmyyjältäsi seuraavilla 
kielillä:

• englanti

• Yhdysvaltain englanti

• arabia

• kiina

• hollanti

• ranska

• saksa

• italia

• japani

• portugali

• espanja

• ruotsi

• thai

• suomi (saatavana verkossa osoit-
teesta www.triumphmotorcycles.com).

Tämän omistajan käsikirjan saatavilla 
olevat kielet riippuvat moottoripyörän 
mallista ja maasta.
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Keskustele Triumphin kanssa
Keskustelumme ei katkea 
Triumph-moottoripyörän ostamiseen. 
Palautteesi osto- ja omistuskokemuk-
sesta on erittäin tärkeä ja auttaa meitä 
kehittämään tuotteitamme ja palvelui-
tamme sinulle.

Auta meitä varmistamalla, että valtuu-
tetulla Triumph-jälleenmyyjällä on 
sähköpostiosoitteesi ja rekisteröi tieto 
meille. Tämän jälkeen saat sähköposti-
osoitteeseesi asiakastyytyväisyys-verkkokyselyn, 
jossa voit antaa meille palautetta.

Triumph-tiimisi.

Varoitukset, huomiot ja 
huomautukset
Erityisen tärkeät tiedot esitetään tässä 
Omistajan käsikirjassa seuraavassa 
muodossa:

 Varoitus
Tämä varoitussymboli yksilöi erityisoh-
jeet tai -toimenpiteet, jotka, jos niitä ei 
noudateta oikein, voivat johtaa henki-
lövahinkoihin tai kuolemaan.

 Huomio
Huomiosymboli yksilöi erityisohjeet 
tai -toimenpiteet, jotka voivat johtaa 
henkilövahinkoihin tai kuolemaan, jos 
niitä ei noudateta.

Huomaa
Huomautussymboli osoittaa erityis-
kohdat, joilla käytöstä saadaan 
tehokkaampaa ja mukavampaa.

Varoitustarrat

Symboli (yllä) näkyy tietyissä mootto-
ripyörän kohdissa. Symboli tarkoittaa 
'HUOMIO: KATSO KÄSIKIRJAA, ja sitä 
seuraa kuvallinen seloste kyseisestä 
aiheesta.

Älä koskaan yritä ajaa moottoripyörää 
tai tehdä mitään säätöjä ilman tutustu-
mista tämän käsikirjan asiaankuuluviin 
ohjeisiin.

Lisätietoja kaikkien tätä symbolia osoit-
tavien tarrojen sijainnista, katso sivu 39. 
Tarvittaessa tämä symboli näkyy myös 
sivuilla, jotka sisältävät asiaankuuluvia 
tietoja.

Huolto
Vain valtuutettu Triumph-jälleenmyyjä 
saa suorittaa huollon, jotta voidaan 
taata moottoripyörän kestävä, turval-
linen ja ongelmaton käyttö.

Vain valtuutetulla Triumph-jälleenmyy-
jällä on tarvittavat tiedot, välineet ja 
taidot huoltaa Triumph-moottoripyörä 
oikein.

Löydä lähin valtuutettu Triumph-jäl-
leenmyyjä Triumph-verkkosivustolla 
osoitteessa www. triumph. co. uk tai 
soita oman maasi valtuutetulle jälleen-
myyjälle. Heidän osoitteensa on tämän 
käsikirjan mukana toimitetussa huolto-
kirjassa.
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Maastokäyttö
Moottoripyörät on suunniteltu käytet-
täväksi tiellä ja kevyessä maastossa. 
Kevyeen maastokäyttöön sisältyy käyttö 
päällystämättömillä, hiekka- tai sora-
teillä, mutta siihen ei kuulu ajaminen 
millään motocross-radalla, maastopyö-
räily (kuten motocross- tai enduro-ajo) 
tai maastossa ajaminen matkustajan 
kanssa.

Kevyeen maastokäyttöön ei kuulu moot-
toripyörän hyppäämistä tai esteiden yli 
ajamista. Älä yritä hypätä kohoumien tai 
esteiden yli. Älä yritä ajaa esteiden yli.

Melunvalvontajärjestelmä
Melunvalvontajärjestelmän peukalointi 
on kielletty.

Omistajia varoitetaan siitä, että laki voi 
kieltää:

1. Ennen ajoneuvon myyntiä tai 
loppuasiakkaalle toimitusta uuteen 
ajoneuvoon asennetun melunval-
vontalaitteen tai -osan poistamisen 
tai toimimattomaksi tekemisen 
muissa kuin huolto- korjaus- tai 
vaihtotarkoituksissa, ja

2. ajoneuvon käytön sen jälkeen, kun 
tällainen laite tai osa on poistettu 
ajoneuvosta tai tehty toimimatto-
maksi.

Luvattomiksi katsottuja tekoja ovat 
seuraavat:

• Äänenvaimentimen, ohjauslevyjen, 
yläputkien tai muiden pakokaasuja 
johtavien komponenttien poista-
minen tai puhkaisu.

• Imujärjestelmän osan poistaminen 
tai puhkaiseminen.

• Asianmukaisen huollon puute.

• Ajoneuvon liikkuvien osien tai pako-
putkisto- tai imujärjestelmän osien 
korvaaminen muilla kuin valmistajan 
määrittelemillä osilla.

Tiger 900 GT (LRH) -malli
Jollei toisin mainita, tiedot, ohjeet ja 
erittelyt mallille Tiger 900 GT (LRH) 
(matala ajokorkeus) ovat samat kuin 
tässä omistajan käsikirjassa normaalin 
ajokorkeuden malleilleTiger 900 GT.
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Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä
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Turvallisuus ennen kaikkea

Moottoripyörä

 Varoitus
Tiger 900 GT (LRH) (matalan ajokor-
keuden malli)

Tiger 900 GT (LRH) on varustettu 
alennetulla jousituksella ja vähentää 
maavaraa.

Sen seurauksena mallilla 
Tiger 900 GT (LRH) saavutettavat 
kallistuskulmat käännöksissä ovat 
pienemmät verrattuna tavanomaisen 
ajokorkeuden malliin Tiger 900 GT.

Ajettaessa on tärkeää muistaa, että 
moottoripyörän maavara on rajoitettu. 
Käytä moottoripyörääsi alueella, 
jossa ei ole liikennettä, kun perehdyt 
moottoripyörän maavaraan ja kallis-
tuskulmaan.

Epävakaa kulma tai odottamaton 
kosketus maahan voi aiheuttaa epäva-
kauden, moottoripyörän hallinnan 
menetyksen ja onnettomuuden.

 Varoitus
Moottoripyörät on suunniteltu käytet-
täväksi tiellä ja kevyessä maastossa. 
Kevyeen maastokäyttöön sisältyy 
ajo päällystämättömillä, hiekka- tai 
sorateillä, mutta siihen ei kuulu ajo 
motocross-radalla, maastoajo (kuten 
motocross- tai enduro-ajo) tai maas-
tossa ajaminen matkustajan kanssa.

Kevyeen maastokäyttöön ei kuulu 
moottoripyörällä hyppääminen tai 
esteiden yli ajaminen. Älä yritä hypätä 
kohoumien tai esteiden yli. Älä yritä 
ajaa esteiden yli.

Ajo haastavassa maastossa voi johtaa 
moottoripyörän hallinnan menettämi-
seen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Tämä moottoripyörä on suunniteltu 
käytettäväksi kaksipyöräisenä ajoneu-
vona, joka kykenee kuljettamaan 
ajajan yksinään tai ajajan ja yhden 
matkustajan.

Ajajan ja matkustajien, lisävarusteiden 
ja matkalaukkujen kokonaispaino ei 
saa ylittää Erittelyt-osassa mainittua 
enimmäiskuormitusrajaa.
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 Varoitus
Tätä moottoripyörää ei ole suunniteltu 
perävaunun vetämiseen eikä siihen 
saa kiinnittää sivuvaunua.

Sivu- ja/tai perävaunun asentaminen 
voi johtaa hallinnan menettämiseen ja 
onnettomuuteen.

 Varoitus
Tämä moottoripyörä on varustettu 
moottorin alapuolella olevalla 
katalysaattorilla, joka yhdessä pako-
järjestelmän kanssa saavuttaa erittäin 
korkean lämpötilan moottorin käytön 
aikana.

Syttyvät materiaalit, kuten ruoho, 
heinät/oljet, lehdet, vaatteet ja matka-
laukut jne. voivat syttyä, jos niiden 
annetaan päästä kosketuksiin pako-
järjestelmän ja katalysaattorin minkä 
tahansa osan kanssa.

Varmista aina, että syttyvät mate-
riaalit eivät pääse kosketuksiin 
pakojärjestelmän tai katalysaattorin 
kanssa.

 Varoitus
Moottoripyörän ajaminen maastossa 
voi johtaa pinnojen irtoamiseen.

Varmista, että pinnat tarkistetaan 
ennen moottoripyörän maastossa 
ajamista ja sen jälkeen. Kiristä löysät 
pinnat ja tarkista, ovatko pyörän 
vanteet vaurioituneet.

Löysät pinnat voivat vaikuttaa käsit-
telyyn ja vakauteen, mikä voi johtaa 
moottoripyörän vaurioihin, moottori-
pyörän hallinnan menettämiseen ja 
onnettomuuteen.

 Varoitus
Tarkista pyörän vanteet ja pinnat 
säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden 
varalta.

Tarkista pinnojen kireys huoltovälien 
mukaisin väliajoin. Kiristä löysät pinnat.

Väärin kiristetyt pinnat voivat 
vaikuttaa käsittelyyn ja vakauteen, 
mikä voi johtaa moottoripyörän 
vaurioihin, moottoripyörän hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.
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 Huomio
Moottoripyörän ajaminen äärim-
mäisissä olosuhteissa, kuten märillä 
ja mutaisilla teillä, epätasaisessa 
maastossa tai pölyisessä ja kosteassa 
ympäristössä, voi johtaa tiettyjen 
osien keskimääräistä suurempaan 
kulumiseen ja vaurioihin.

Siksi kuluneiden tai vaurioituneiden 
osien huolto ja vaihto on ehkä tarpeen 
ennen suunniteltua huoltopalvelua.

On tärkeää, että moottoripyörä tarkas-
tetaan äärimmäisissä olosuhteissa 
ajamisen jälkeen ja kuluneet tai vauri-
oituneet komponentit huolletaan tai 
vaihdetaan.

Polttoaine ja pakokaasut

 Varoitus
BENSIINI SYTTYY ERITTÄIN HELPOSTI:

Sammuta moottori aina tankkauksen 
ajaksi.

Älä tankkaa tai avaa polttoainesäiliön 
korkkia tupakoidessasi tai avotulen 
läheisyydessä.

Varo, ettet valuta bensiiniä moottoriin, 
pakoputkiin tai äänenvaimentimiin 
tankkauksen aikana.

Jos bensiiniä niellä, hengitetään tai sitä 
pääsee silmiin, hakeudu välittömästi 
lääkärin hoitoon.

Roiskeet on pestävä iholta välittömästi 
saippualla ja vedellä, ja bensiinin saas-
tuttamat vaatteet pitää ottaa heti pois 
päältä.

Palovammat ja muut vakavat iho-on-
gelmat voivat johtua kosketuksesta 
bensiiniin.

 Varoitus
Älä koskaan käynnistä moottoria tai 
käytä sitä ahtaissa tiloissa.

Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat 
aiheuttaa tajunnan menetyksen ja 
kuoleman lyhyessä ajassa.

Käytä moottoripyörää aina ulkona tai 
alueella, jolla on riittävä ilmanvaihto.
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Kypärä ja vaatteet

 Varoitus
Moottoripyörällä ajettaessa sekä 
ajajan että matkustajan (jos matkus-
tajan kuljettaminen on sallittua 
kyseisellä moottoripyörämallilla) 
on aina käytettävä asianmukaisia 
vaatteita, joihin kuuluvat moottori-
pyöräkypärä, suojalasit, ajokäsineet, 
-saappaat, -housut (jotka istuvat 
tiiviisti polven ja nilkan ympärillä) ja 
kirkkaanvärinen ajotakki.

Maastossa ajettaessa (maastoajoon 
sopivissa malleissa) ajajan on aina 
käytettävä asianmukaisia vaatteita, 
joihin kuuluvat maastoajohousut ja 
-saappaat.

Kirkkaanväriset vaatteet lisäävät 
huomattavasti ajajan (tai matkustajan) 
näkyvyyttä muille tienkäyttäjille.

Vaikka suojavaatteet eivät suojaa 
täydellisesti, oikean suojavaateksen 
käyttö voi pienentää loukkaantumis-
riskiä ajon aikana.

 Varoitus
Kypärä on yksi tärkeimmistä ajovarus-
teista, koska se suojaa päävammoilta. 
Ajajan ja matkustajan kypärä tulee 
valita huolellisesti ja sopia ajajan tai 
matkustajan päähän mukavasti ja 
tiiviisti. Kirkkaanvärinen kypärä lisää 
huomattavasti ajajan (tai matkustajan) 
näkyvyyttä muille tienkäyttäjille.

Avokypärä suojaa jonkin verran onnet-
tomuudessa, mutta umpikypärä suojaa 
paremmin.

Käytä aina visiiriä tai hyväksyttyjä 
suojalaseja, jotka parantavat näke-
mistä ja suojaavat silmiä.
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Ajaminen

 Varoitus
Älä koskaan aja moottoripyörää 
väsyneenä tai alkoholin tai muiden 
huumaavien aineiden vaikutuksen 
alaisena.

Ajaminen alkoholin tai muiden 
huumaavien aineiden vaikutuksen 
alaisena on laitonta.

Ajaminen väsyneenä tai alkoholin 
tai muiden huumaavien aineiden 
vaikutuksen alaisena heikentää ajajan 
kykyä hallita moottoripyörää ja saattaa 
johtaa hallinnan menettämiseen ja 
onnettomuuteen.

 Varoitus
Kaikilla ajajilla on oltava moottori-
pyörän ajokortti.

Moottoripyörällä ajaminen ilman moot-
toripyöräkorttia on laitonta ja saattaa 
johtaa syytteeseen.

On vaarallista ajaa moottoripyörällä 
ilman ajo-opetusta, jossa opetetaan 
moottoripyöräkortin edellyttämät 
oikeat ajotekniikat, ja siitä voi seurata 
moottoripyörän hallinnan menetys ja 
onnettomuus.

 Varoitus
Aja aina ennakoiden ja käytä näissä 
alkusanoissa mainittuja suojavarus-
teita.

Muista, että onnettomuudessa moot-
toripyörä ei anna samaa iskusuojaa 
kuin auto.

 Varoitus
Triumph-moottoripyörällä on ajettava 
noudattaen kyseisen tien laillisia nope-
usrajoituksia.

Moottoripyörällä ajo suurella nopeu-
della voi olla vaarallista, koska tietyissä 
liikennetilanteissa reagointiaika 
lyhenee huomattavasti ajonopeuden 
kasvaessa.

Hidasta nopeutta aina vaarallisissa 
ajo-olosuhteissa, kuten huonolla kelillä 
tai raskaan liikenteen keskellä.

 Varoitus
Tarkkaile jatkuvasti tienpinnan, liiken-
teen ja tuuliolosuhteiden muutoksia. 
Kaikkiin kaksipyöräisiin ajoneuvoihin 
kohdistuu ulkoisia voimia, jotka voivat 
aiheuttaa onnettomuuden. Näihin 
voimiin kuuluvat muun muassa:

-  ohi kulkevien ajoneuvojen ilmavirta

-  kuopat, epätasaiset tai vaurioituneet 
tienpinnat

-  kehno keli

-  ajajan virhe

Aja moottoripyörää aina maltillisella 
nopeudella ja pidä raskaaseen liiken-
teeseen, kunnes olet perehtynyt 
perusteellisesti sen käsittely- ja 
käyttöominaisuuksiin. Älä koskaan ylitä 
laillista nopeusrajoitusta.
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Ohjaustangot ja jalkatuet

 Varoitus
Ajajan täytyy säilyttää moottoripyörän 
hallinta pitämällä aina käsin kiinni 
ohjaustangosta.

Käsien irrottaminen ohjaustangosta 
häiritsee moottoripyörän käsittelyä 
ja vakautta ja johtaa moottoripyörän 
hallinnan menettämiseen ja onnetto-
muuteen.

 Varoitus
Ajajan ja matkustajan (jos kyydissä) 
on aina tuettava jalat mukana toimite-
tuille jalkatapeille ajon aikana.

Kun sekä ajaja että matkustaja 
käyttävät jalkatappeja, pienenee riski 
koskettaa vahingossa moottoripyörän 
osia sekä vaatteiden tarttumisen riski.

 Varoitus
Kaltevuuskulman ilmaisimia ei saa 
käyttää ohjeena siitä, kuinka jyrkästi 
moottoripyörä voidaan turvallisesti 
kallistaa.

Se riippuu monista erilaisista 
olosuhteista, kuten tien pinnasta, 
renkaiden kunnosta ja kelistä. Kallistus 
riskialttiilla kallistuskulmalla saattaa 
aiheuttaa epävakautta, moottori-
pyörän hallinnan menetyksen ja 
onnettomuuden.

 Varoitus
Vaihda aina kallistuskulman ilmaisimet 
ennen niiden kulumista enimmäisra-
jaan asti.

Moottoripyörän kallistuskulman ilmai-
simen kuluminen yli enimmäisrajan 
mahdollistaa moottoripyörän kallista-
misen vaaralliseen kulmaan.

Kallistaminen vaaralliseen kulmaan 
voi aiheuttaa epävakauden, moot-
toripyörän hallinnan menetyksen ja 
onnettomuuden.

 Varoitus
Kun ajajan jalkatappiin kiinnitetty 
kallistuskulman ilmaisin koskettaa 
kallistettaessa maahan, moottoripyörä 
on lähellä kallistuskulmansa sallittua 
rajaa. Kallistuskulman lisääminen edel-
leen ei ole turvallista.

Kallistaminen vaaralliseen kulmaan 
voi aiheuttaa epävakauden, moot-
toripyörän hallinnan menetyksen ja 
onnettomuuden.

1

2

1. Kallistuskulman ilmaisin

2. Suurin kulumisrajaura
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Pysäköinti

 Varoitus
Sammuta aina moottori ja poista virta-
avain, ennen kuin jätät moottoripyörän 
vartioimatta. Avaimen poisto pienentää 
riskiä, että joku pääsisi käyttämään 
moottoripyörää ilman lupaa tai koulu-
tusta.

Kun pysäköit moottoripyörää, muista 
aina seuraavat asiat:

-  Kytke päälle ykkösvaihde, jotta moot-
toripyörä ei pääse rullaamaan tuelta.

-  Moottori ja pakoputkisto ovat kuumia 
ajon jälkeen. ÄLÄ pysäköi paikkaan, 
jossa jalankulkijat, eläimet ja/tai 
lapset saattavat koskettaa moottori-
pyörää.

-  Älä pysäköi pehmeälle tai jyrkästi 
kaltevalle alustalle. Pysäköinti näissä 
olosuhteissa voi saada moottori-
pyörän kaatumaan.

Lisätietoja on Omistajan käsikirjan 
osiossa "Moottoripyörällä ajaminen".

Osat ja lisävarusteet

 Varoitus
Omistajan tulee tietää, että 
hyväksyttyjä ovat vain virallisen 
Triumph-hyväksynnän omaavat ja 
valtuutetun jälleenmyyjän asentamat 
Triumph-moottoripyörän hyväksytyt 
osat, lisävarusteet ja muutokset.

Erityisesti erittäin vaarallista on 
asentaa tai vaihtaa osia tai lisävarus-
teita, joiden asentaminen edellyttää 
joko sähkö- tai polttoainejärjestelmien 
purkamista tai lisäämistä. Kaikki 
tällaiset muutokset voivat aiheuttaa 
turvallisuusriskin.

Minkä tahansa hyväksymättömän 
osan, lisävarusteen asentaminen 
tai muutoksen tekeminen voi häiritä 
moottoripyörän käsittelyä, vakautta 
tai muuta osaa, mistä voi seurata 
vammaan tai kuolemaan johtava 
onnettomuus.

Triumph ei millään tavalla vastaa 
virheistä, joiden syynä on hyväksy-
mättömien osien tai lisävarusteiden 
asennus tai muutosten teko tai 
valtuuttamattoman henkilöstön 
tekemä hyväksyttyjen osien ja lisäva-
rusteiden asennus tai muutosten teko.

Triumph ei millään tavalla vastaa 
virheistä, joiden syynä on hyväksy-
mättömien osien tai lisävarusteiden 
asennus tai muutosten teko tai 
valtuuttamattoman henkilöstön tekemä 
hyväksyttyjen osien ja lisävarusteiden 
asennus tai muutosten teko.
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Huolto ja varusteet

 Varoitus
Ota yhteyttä valtuutettuun 
Triumph-jälleenmyyjään aina, kun 
epäilet, että tämä Triumph-moottori-
pyörä ei toimi oikein tai turvallisesti.

Muista, että väärin toimivan mootto-
ripyörän jatkuva käyttö voi pahentaa 
vikaa ja saattaa myös vaarantaa 
turvallisuuden.

 Varoitus
Varmista, että kaikki lakisääteiset 
laitteet on asennettu ja toimivat oikein.

Moottoripyörän valojen, 
äänenvaimentimien, päästö- tai melun-
valvontajärjestelmien poistaminen tai 
muuttaminen voi rikkoa lakia.

Virheellinen muutos voi häiritä mootto-
ripyörän käsittelyä, vakautta tai muuta 
osaa, mistä voi seurata vammaan tai 
kuolemaan johtava onnettomuus.

 Varoitus
Jos moottoripyörä joutuu onnettomuu-
teen, törmäykseen tai putoaa, se on 
toimitettava valtuutetulle Triumph-jäl-
leenmyyjälle tarkastettavaksi ja 
korjattavaksi.

Onnettomuudet voivat vahingoittaa 
moottoripyörää. Ellei moottoripyörää 
korjata oikein, voi seurata toinen 
vammaan tai kuolemaan johtava 
onnettomuus.



Esipuhe

15

Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä



Varoitustarrat

16

Varoitustarrat
Varoitustarrojen sijainnit
Tällä ja seuraavilla sivuilla esiteltävät yksityiskohtaiset tarrat kiinnittävät huomion 
tämän oppaan tärkeisiin turvallisuustietoihin. Varmista ennen ajoa, että kaikki ajajat 
ovat ymmärtäneet ja noudattaneet kaikkia näitä tarroja koskevia tietoja.

6
5
4
3
2
N
1

100 KM/H
(60 MPH)

MAXM S+

MAX LOAD
5 kg (11 lbs)

3

R.P.M.

1

2 4 5

678
1. Ajovalot (sivu 166)
2. Tuulilasi (sivu 178)
3. Sisäänajo (sivu 94)
4. Muta ja talvirenkaat (sivu 183)

5. Sivulaukut (jos asennettu) (sivu 109)
6. Renkaat (sivu 152)
7. Käyttöketju (sivu 131)
8. Vaihteen sijainti (sivu 100)
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Varoitustarrojen sijainnit (jatkuu)

 Huomio
Kaikki varoitustarrat ja kilvet, lukuun ottamatta sisäänajotarraa, kiinnitetään 
moottoripyörään vahvalla liimalla. Joissakin tapauksissa tarrat asennetaan ennen 
maalausta. Siksi kaikki varoitustarrojen poistamisyritykset vaurioittavat maalausta 
tai katteita.

1 2 3

456

DAILY SAFETY CHECKS
TÄGLICHE SICHERHEITSKONTROLLEN

CONTROLES DE SECURITE QUOTIDIENS
CHEQUEOS DE SEGURIDAD DIARIOS

VERIFICAÇÕES DIÁRIAS DE SEGURANÇA
VERIFICHE GIORNALIERE DI SICUREZZA
DAGELIJSKE VEILIGHEIDSINSPECTIES

DAGLIG SÄKERHETSKONTROLL
運行前点検

1. Päivittäiset turvallisuustarkastukset 
(sivu 95)

2. Lyijytön polttoaine (sivu 79)
3. Kypärä (sivu 10)

4. Jäähdytysneste (sivu 127)
5. Rengaspainevalvontajärjestelmä (TPMS) 

(jos asennettu) (sivu 153)
6. Moottoriöljy (sivu 122)
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Osien tunnistaminen
Tiger 900, Tiger 900 GT ja Tiger 900 GT Pro

2 3 4 5

17 16 15 13 1218

1

14

107 86 9 11

1. Ajovalot
2. Etusuuntavilkku
3. Sähkölaiteliitäntä (edessä)
4. Polttoainesäiliö ja polttoainesäiliön korkki
5. Työkalusarja (ajajan istuimen alla 

Tiger 900 GT ja Tiger 900 GT Pro)
6. Akku- ja sulakerasiat (ajajan istuimen 

alla)
7. Istuinlukko
8. Sähkölaiteliitäntä (takaosassa, jos 

asennettu)
9. USB-liitäntä (matkustajan istuimen alla)

10. Lämmitettävän takaistuimen kytkin (jos 
asennettu)

11. Työkalusarja (matkustajan istuimen alla, 
vain Tiger 900)

12. Takapyörän säädin
13. Ketjut
14. Keskituki (jos asennettu)
15. Sivutuki
16. Vaihteenvaihtopoljin
17. Etujarrusatula
18. Etujarrulevy
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Osien tunnistaminen - Jatkuu
Tiger 900, Tiger 900 GT ja Tiger 900 GT Pro

2 3 6 7 84

17 15 14 13 1119 18

1

10

95

1216

1. Takavalo
2. Bluetooth-moduuli (jos asennettu)
3. Öljyntäyttökorkki
4. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö
5. Käsisuojukset (jos asennettu)
6. Peili
7. Ajovalojen säädin
8. Tuulilasi
9. Sumuvalo (jos asennettu)
10. Etuhaarukka

11. Jäähdyttimen/jäähdytysnesteen 
painekorkki

12. Kytkinvaijeri
13. Moottoriöljytason tarkastuslasi
14. Takajarrupoljin
15. Takajousituksen jousen esijännityssäädin
16. Takajarrunestesäiliö
17. Takajarrusatula
18. Takajarrulevy
19. Takasuuntavilkku
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Osien tunnistaminen
Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro

2 3 4 5

16 15 14 12 1117

1

13

7 86 9 10

1. Ajovalot
2. Etusuuntavilkku
3. Sähkölaiteliitäntä (edessä)
4. Polttoainesäiliö ja polttoainesäiliön korkki
5. Työkalusarja (ajajan istuimen alla)
6. Akku- ja sulakerasiat (ajajan istuimen 

alla)
7. Istuinlukko
8. Sähkölaiteliitäntä (takaosassa, jos 

asennettu)

9. USB-liitäntä (matkustajan istuimen alla)
10. Lämmitettävän takaistuimen kytkin (jos 

asennettu)
11. Takapyörän säädin
12. Ketjut
13. Keskituki (jos asennettu)
14. Sivutuki
15. Vaihteenvaihtopoljin
16. Etujarrusatula
17. Etujarrulevy
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Osien tunnistaminen - Jatkuu
Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro

2 3 6 7 84

17 15 14 13 1119 18

1

10

95

1216

1. Takavalo
2. Bluetooth-moduuli (jos asennettu)
3. Öljyntäyttökorkki
4. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö
5. Käsisuojukset (jos asennettu)
6. Peili
7. Ajovalojen säädin
8. Tuulilasi
9. Sumuvalo (jos asennettu)
10. Etuhaarukka

11. Jäähdyttimen/jäähdytysnesteen 
painekorkki

12. Kytkinvaijeri
13. Moottoriöljytason tarkastuslasi
14. Takajarrupoljin
15. Takajousituksen jousen esijännityssäädin
16. Takajarrunestesäiliö
17. Takajarrusatula
18. Takajarrulevy
19. Takasuuntavilkku
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Ajajan näkemien osien tunnistaminen

3 0 02 24 46 68 810 1012 1232
F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

SERVICE

Recommended by
03/2020

or in
 460 km

ODO: 0001234 mi

16 15 14

1 2 3 7 8

101113 12

4 5 6

17

9

1819
1. Kytkinvipu
2. Ajovalojen lähivalokytkin
3. Lämmitettävien istuinten kytkin (jos 

asennettu)
4. Sumuvalokytkin (jos asennettu)
5. Vakionopeussäätimen säätökytkin
6. TFT-mittaristonäyttö
7. Etujarrunestesäiliö
8. Hätävaroitusvalopainike
9. Etujarruvipu

10. Moottorin start/stop-painike
11. HOME-painike
12. Virtalukko
13. Sähkölaiteliitäntä
14. MODE-painike
15. Joystickin painike
16. Suuntavilkun kytkin
17. Äänitorvipainike
18. Päiväajovalot (DRL) (jos asennettu)
19. Lämpökahvojen katkaisija (jos asennettu)
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Sarjanumerot
Ajoneuvon tunnistenumero (VIN)

1

1. Ajoneuvon tunnistenumero (oikea puoli)

Ajoneuvon tunnistenumero (VIN) on 
leimattu rungon emäputken alueelle. 
Se näkyy myös tarrassa, joka on kiinni-
tetty runkoon emäputken vasemmalle 
puolelle.

Kirjoita ajoneuvon tunnistenumero alla 
olevaan tilaan.

Moottorin sarjanumero

1

1. Moottorin sarjanumero

Moottorin sarjanumero on leimattu 
moottorilohkoon, suoraan kytkimen 
kannen yläpuolelle.

Kirjoita moottorin sarjanumero alla 
olevaan tilaan.
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Rengaspaineanturin sarjanumero  77
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Istuimet  83
Seat Care  83
Istuimen lukko  83
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Ajajan istuin  85
Ajajan istuimen korkeuden säätö  86
Lämmitettävät istuimet (jos asennettu)  87
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Sisäänajo  94
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Käsinohjaimet

Virtalukko/Ohjauslukko

 Varoitus
Turvallisuussyistä käännä aina 
virtalukko aina OFF-asentoon tai 
LOCK-asentoon ja poista avain, kun 
jätät moottoripyörän vartioimatta.

Moottoripyörän luvaton käyttö voi 
aiheuttaa vammoja käyttäjälle, muille 
tienkäyttäjille ja jalankulkijoille sekä 
vahingoittaa moottoripyörää.

 Varoitus
Kun avain on LOCK-asennossa, ohjaus 
lukittuu.

Älä koskaan käännä avainta 
LOCK-asentoon moottoripyörän liikku-
essa, koska tämä aiheuttaa ohjauksen 
lukittumisen. Lukittu ohjaus aiheuttaa 
moottoripyörän hallinnan menettä-
misen ja onnettomuuden.

PU

SH
OFF

ON

3

2

1 4

1. LOCK-asento
2. OFF-asento
3. ON-asento
4. Virtalukko/ohjauslukko

Virtalukon asennot
Tämä on kolmiasentoinen, avaintoiminen 
kytkin. Avain voidaan poistaa kytkimestä 
vain, kun se on OFF- tai LOCK-asen-
nossa.

Moottoripyörän lukitseminen:

• Käännä ohjaustanko kokonaan 
vasemmalle.

• Käännä avain OFF-asentoon.

• Paina ja vapauta avain kokonaan.

• Käännä se LOCK-asentoon.

Moottorin ajonestolaite
Sytytysputken kotelo toimii antennina 
moottorin ajonestolaitteelle. Kun 
virtalukko käännetään OFF-asentoon 
ja virta-avain poistetaan, moottorin 
ajonestolaite on aktiivinen (ks. sivu 40). 
Moottorin ajonestolaite kytkeytyy pois 
päältä, kun virta-avain on virtalukossa 
ja se käännetään ON-asentoon.

Virta-avain

 Varoitus
Lisäavaimet, avainrenkaat tai -ketjut 
tai virta-avaimeen kiinnitetyt esineet 
voivat häiritä ohjausta ja johtaa moot-
toripyörän hallinnan menetykseen ja 
onnettomuuteen.

Poista kaikki ylimääräiset avaimet, 
avainrenkaat tai -ketjut ja esineet 
virta-avaimesta ennen kuin lähdet 
ajamaan moottoripyörällä.
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 Huomio
Lisäavaimet, avainrenkaat tai -ketjut 
tai virta-avaimeen kiinnitetyt esineet 
voivat vahingoittaa moottoripyörän 
maalattuja tai kiillotettuja osia.

Poista kaikki ylimääräiset avaimet, 
avainrenkaat tai -ketjut ja esineet 
virta-avaimesta ennen kuin lähdet 
ajamaan moottoripyörällä.

 Huomio
Älä säilytä varaavainta moottoripyörän 
mukana, koska se heikentää kaikkia 
turvallisuusnäkökohtia.

1

1. Avaintunniste

Virtalukon/ohjauslukon käytön lisäksi 
virta-avainta tarvitaan istuinlukon ja 
polttoainesäiliön korkin käyttämiseen.

Kun moottoripyörä toimitetaan 
tehtaalta, mukana toimitetaan kaksi 
virta-avainta ja avainnumero. Pistä 
avainnumero muistiin ja säilytä varaa-
vainta ja avaintunnistetta turvallisessa 
paikassa muualla kuin moottoripyörässä.

Virta-avaimen sisään on asennettu 
lähetin, jolla moottorin käynnistyksenes-
tolaite kytketään pois päältä. Varmista, 
että ajonestolaite toimii oikein, pitämällä 
aina yhtä virta-avainta virtalukon 
lähellä. Kaksi virta-avainta virtalukon 
lähellä voi katkaista lähettimen ja moot-
torin käynnistyksenestolaitteen välisen 
signaalin. Tällöin moottorin käynnistyk-
senestolaite pysyy aktiivisena, kunnes 
toinen virta-avain poistetaan.

Hanki aina vaihtoavaimet valtuutetulta 
Triumph-jälleenmyyjältä. Vaihtoavainten 
tulee olla ”paritettu” moottoripyörän 
käynnistyksenestolaitteen kanssa 
valtuutetulla Triumph-jälleenmyyjällä.

Oikean ohjaustangon kytkimet
Kytkimet ovat valaistuja malleissa 
Tiger 900 GT Pro ja Tiger 900 Rally Pro.

1

2

4
5

6

3

1. HOME-painike
2. Moottorin käynnistys-/pysäytyskytkin
3. START-asento
4. RUN-asento
5. STOP-asento
6. Hätävaroitusvalojen kytkin

Seuraavissa osissa kuvataan ohjaus-
tangon painikkeet ja kytkimet.
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HOME-painike
HOME-painiketta käytetään mittariston 
päävalikolle pääsyä varten.

Paina ja vapauta HOME-painiketta vali-
taksesi päävalikon ja mittaristonäytön 
välillä.

Moottorin sammutuskytkin
Sen lisäksi, että virta-avain on 
käännettty ON-asentoon, moot-
torin sammutuskytkimen on oltava 
RUN-asennossa, jotta moottoripyörä voi 
toimia.

Moottorin sammutuskytkin on 
tarkoitettu hätäkäyttöön. Jos tulee 
hätätila, joka vaatii moottorin 
sammuttamisen, siirrä moottorin 
sammutuskytkin STOP-asentoon.

Huomaa
Vaikka moottorin sammutuskytkin 
pysäyttää moottorin, se ei sammuta 
kaikkia sähköpiirejä ja voi aiheuttaa 
vaikeuksia moottorin käynnistämisessä 
tyhjentyneen akun takia. Tavallisesti 
moottorin sammuttamiseen tulisi 
käyttää vain virtalukkoa.

 Huomio
Älä jätä virta-avainta ON-asentoon, 
ellei moottori käy, koska se voi 
vaurioittaa sähkökomponentteja ja 
tyhjentää akun.

Käynnistyspainike
Käynnistyspainike käyttää sähkökäyn-
nistintä. Käynnistimen käyttö edellyttää 
kytkinvivun vetämistä ohjaustankoon.

Huomaa
Vaikka kytkinvipu vedetään ohjaustan-
koon, käynnistin ei toimi, jos sivutuki on 
alhaalla ja vaihde on kytkettynä.

Hätävaroitusvalojen painike
Kytke hätävaroitusvalot päälle tai pois 
päältä painamalla hätävalopainiketta ja 
vapauttamalla sen.

Sytytysvirran on oltava kytkettynä 
päälle, jotta hätävaroitusvalot aktivoi-
tuvat, mutta hätävaroitusvalot pysyvät 
aktiivisina, jos sytytysvirta katkaistaan, 
kunnes hätävaroitusvalopainiketta 
painetaan uudelleen.
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Vasemman ohjaustangon kytkimet
Kytkimet ovat valaistut malleissa 
Tiger 900 GT Pro ja Tiger 900 Rally Pro.

ckdf

56

1

2

3

7

8
9

10

4

1. Vakionopeussäätimen säätökytkin (jos 
asennettu)

2. Päiväajovalojen kytkin (DRL) (jos 
asennettu)

3. MODE-painike
4. Suuntavilkun kytkin
5. Joystickin painike
6. Äänitorvipainike
7. Lämpökahvojen katkaisija (jos asennettu)
8. Etusumuvalokytkin (jos asennettu)
9. Kaukovalopainike
10. Lämmitettävän takaistuimen kytkin (jos 

asennettu)

Seuraavissa osissa kuvataan ohjaus-
tangon painikkeet ja kytkimet.

Vakionopeussäätimen säätökytkin
Vakionopeussäätimen säätökytkin on 
kaksisuuntainen kytkin, jonka yläosassa 
on merkintä RES/+ ja alaosassa 
merkintä SET/-.

Lisätietoja vakionopeussäätimestä, 
katso sivu 70.

Päiväajovalojen (DRL) kytkin (jos 
asennettu)

Kun sytytysvirta kytketään 
päälle ja päiväajovalojen 
kytkin asetetaan DRL-tilaan, 
päiväajovalojen varoitusvalo 

syttyy.

Päiväajovaloja ja lähivaloja käytetään 
manuaalisesti DRL-kytkimellä. Paina 
kytkimen yläosaa asettaaksesi DRL-tilaa 
ja kytkimen alaosaa ajovalojen lähivalo-
tilaa varten.

 Varoitus
Aja päiväjovaloilla (DLR) vain välttä-
mätön matka kehnolla näkyvyydellä.

Päiväajovaloilla ajo pimeässä, tunne-
leissa tai kehnolla näkyvyydellä voi 
heikentää kuljettajan näkökykyä tai 
häikäistää muita tienkäyttäjiä.

Muiden tienkäyttäjien häikäistyminen 
tai heikentynyt näkökyky hämärässä 
ympäristössä voi johtaa moottori-
pyörän hallinnan menettämiseen ja 
onnettomuuteen.

Huomaa
Muiden tienkäyttäjien häikäistyminen 
tai heikentynyt näkökyky hämärässä 
ympäristössä voi johtaa moottoripyörän 
hallinnan menettämiseen ja onnetto-
muuteen.
Lähivaloja on käytettävä kaikissa 
muissa olosuhteissa, elleivät tieolosuh-
teet salli kaukovalojen käyttöä.
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MODE-painike
Kun MODE-painiketta painetaan 
ja vapautetaan, se aktivoi ajotilan 
valintavalikon näyttöruudussa. Kun 
MODE-painiketta painetaan uudelleen, 
näyttö selaa läpi käytettävissä olevat 
ajotavat, katso Ajotilan valinta kohdassa 
sivu 50.

Paina ja pidä MODE-painiketta painet-
tuna, kun ajotila on valittuna, mikä 
mahdollistaa suoran pääsy ajotilan 
määritysvalikkoon.

Katso lisätietoja ajotavan valinnasta ja 
määrityksestä kohdassa sivu 53.

Suuntavilkkukytkin
Kun suuntavilkun kytkin painetaan 
vasemmalle tai oikealle ja vapautetaan, 
vastaavat suuntavilkut vilkkuvat päälle 
ja pois. Sammuttaaksesi suuntavilkut 
paina ja vapauta kytkin keskiasentoon.

Automaattiseesti itsepoistuvat 
suuntavilkut
Vasemman tai oikean suuntavilkun 
kytkimen lyhyt painallus ja vapautus 
saa vastaavat suuntavilkut vilkkumaan 
päälle ja pois kolme kertaa, sitten ne 
sammuvat.

Vasemman tai oikean suuntavilkun 
kytkimen pidempi painallus ja vapautus 
saa vastaavat suuntavilkut vilkkumaan 
päälle ja pois.

Suuntavilkut kytkeytyvät automaatti-
sesti pois päältä kahdeksan sekunnin 
kuluttua ja vielä 65 metrin ajon jälkeen.

Jos haluat poistaa suuntavilkkujen 
itsepoistojärjestelmän käytöstä, katso 
pyöräasetusten osaa kohdassa sivu 56.

Vilkut voidaan poistaa manuaalisesti. Jos 
haluat sammuttaa vilkut manuaalisesti, 
paina ja vapauta suuntavilkun kytkin 
keskiasentoon.

Joystickin painike
Joystickia käytetään seuraavien mitta-
reiden toimintoihin:

• Ylös - vieritä valikkoa alhaalta ylös-
päin

• Alas - vieritä valikkoa ylhäältä alas-
päin

• Vasen - vieritä valikkoa vasemmalle

• Oikea - vieritä valikkoa oikealle

• Keskitä - paina vahvistaaksesi 
valinnan

Äänitorvipainike
Kun äänitorvipainiketta painetaan ja 
virta-avain käännetään ON-asentoon, 
äänimerkki kuuluu.

Lämpökahvojen kytkin
Lämpökahvat kuumenevat vain moot-
torin käydessä.

Kun lämpökahvat kytketään päälle, 
lämpökahvojen symboli ilmestyy näytölle 
ja valittu lämmitystaso näkyy.
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Lämmityksessä on kolme tasoa: matala, 
keskitaso ja korkea. Tätä ilmaisevat 
näytössä näkyvien symbolien eri värit.

1 2 3
1. Matalan lämmitystason symboli 

(keltainen)
2. Keskisuuren lämmitystason symboli 

(oranssi)
3. Korkean lämmitystason symboli 

(punainen)

Suurimman hyödyn saavuttami-
seksi kylmissä olosuhteissa paina 
OFF-asennosta kytkintä kerran korkean 
lämpötilan asettamiseksi ja alenna sitten 
lämmitystasoa painamalla kytkintä 
uudelleen, jolloin matala lämmitystaso 
asettuu, kun kahvat ovat lämmenneet.

Kytke lämpökahvat pois päältä paina-
malla kytkintä ja vapauttamalla se, 
kunnes lämpökahvojen symboli ei enää 
näy näytössä.

Matalajännitekatkaisu
Jos havaitaan matala jännite, lämpö-
kahvat kytkeytyvät pois päältä. 
Lämpökahvat eivät toimi enää, ennen 
kuin jännite nousee turvalliselle tasolle.

Kytkin ei käynnisty automaattisesti 
uudelleen, vaikka jännite nousee turval-
liselle tasolle. Käyttäjän on painettava 
kytkintä manuaalisesti uudelleen lämpö-
kahvojen aktivoimiseksi.

Sumuvalokytkin (jos asennettu)
Sumuvalojen kytkemiseksi päälle tai pois 
päältä ajovalojen ollessa päällä paina ja 
vapauta sumuvalokytkin. Kun sumuvalot 
kytketään päälle, sumuvalojen ilmaisin 
syttyy näytössä.

Huomaa
Sumuvalokytkin toimii vain, kun ajovalot 
ovat päällä.
Sumuvalokytkin nollautuu, kun syty-
tysvirta kytketään pois päältä ja sitten 
taas päälle.

Kaukovalopainike
Kaukovalopainikkeella on erilainen 
toiminta riippuen siitä, onko päivä-
ajovalot (DRL) asennettu vai ei. Kun 
kaukovalo kytketään päälle, kaukovalon 
merkkivalo syttyy näytöllä.

Mallit, joissa päiväajovalot (DRL)
Jos DRL-kytkin on päiväajovalojen (DRL) 
asennossa, kytke kaukovalot päälle pitä-
mällä kaukovalopainiketta painettuna. 
Se pysyy päällä niin kauan kuin paini-
ketta pidetään painettuna ja sammuu 
heti, kun painike vapautetaan.

Jos DRL-kytkin on lähivalojen asennossa, 
kytke kaukovalot päälle painamalla 
kaukovalopainiketta. Jokaisella painik-
keen painalluksella tapahtuu vaihto 
lähi- ja kaukovalojen välillä.

Huomaa
Valaistuksen ON/OFF-kytkintä ei ole 
asennettu tähän malliin. Takavalo ja 
rekisterikilven valo toimivat kaikki 
automaattisesti, kun virtalukko on kään-
netty ON-asentoon.
Ajovalo toimii, kun sytytysvirta on 
päällä ja moottori käynnissä.
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Mallit ilman päiväajovaloja (DRL)
Kytke kaukovalot päälle painamalla 
kaukovalopainiketta. Jokaisella painik-
keen painalluksella tapahtuu vaihto 
lähi- ja kaukovalojen välillä.

Huomaa
Valaistuksen ON/OFF-kytkintä ei ole 
asennettu tähän malliin. Seisontavalot, 
takavalaisimet ja rekisterikilven valot 
toimivat kaikki automaattisesti, kun 
virtalukko käännetään ON-asentoon.
Ajovalo toimii, kun sytytysvirta on 
päällä ja moottori käynnissä.

Ajajan lämmitettävän istuimen 
kytkin (jos asennettu)
Ajajan lämmitettävä istuin lämpenee 
vain moottorin käydessä. Kun istuinläm-
mitys kytketään päälle, lämmitettävät 
istuimet näkyvät mittariston näytössä. 
Valittu lämmitystaso ilmoitetaan myös 
symbolin värillä.

Katso lisätietoja kohdasta sivu 87.

Kaasuvipu
Tässä Triumph-mallissa on elektroninen 
kaasukahva kaasuläppien avaamiseksi 
ja sulkemiseksi moottorin ohjausyksikön 
kautta. Järjestelmässä ei ole suoratoi-
misia vaijereita.

1

2
3

1. Kaasuläpän avoin asento
2. Kaasuläppä suljettu
3. Vakionopeussäätimen peruutusasento

Kaasukahva tuntuu sille resistiivisesti, 
kun se pyöritetään taaksepäin kaasun 
avaamiseksi. Kun kahva vapautetaan, 
se palaa suljettuun asentoon sisäisellä 
palautusjousellaan ja kaasuläpät sulkeu-
tuvat.

Suljetusta asennosta kaasukahvaa 
voidaan kiertää eteenpäin 3 - 4 mm 
vakionopeussäätimen deaktivoimiseksi 
(jos asennettu), katso sivu 71.

Kaasukahva ei ole käyttäjän säädeltä-
vissä.

Jos kaasuläpän ohjaimessa on toiminta-
häiriö, toimintahäiriön merkkivalo (MIL) 
palaa ja voi tapahtua yksi seuraavista 
moottoriolosuhteista:

• MIL valaistu, rajoitettu moottorin 
kierrosluku ja kaasun liike

• MIL valaistu, kotiinryömintätila vain 
moottorin ollessa nopealla jouto-
käynnillä
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• MIL palaa, moottori ei käynnisty.

Kaikkien yllä mainittujen olosuhteiden 
ilmetessä ota yhteyttä valtuutettuun 
Triumph-jälleenmyyjään niin pian kuin 
mahdollista, jotta vika tarkistetaan ja 
korjataan.

 Varoitus
Vähennä nopeutta ja aja vain 
välttämätön matka toimintahäiriön 
merkkivalon (MIL) palaessa.

Vika voi vaikuttaa haitallisesti 
moottorin suorituskykyyn, pakokaasu-
päästöihin ja polttoaineenkulutukseen.

Heikentynyt moottorin suorituskyky 
voi aiheuttaa vaarallisen ajo-olo-
suhteen, mikä johtaa hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen. 
Ota yhteys valtuutettuun Triumph-jäl-
leenmyyjään niin pian kuin mahdollista, 
jotta vika tarkistetaan ja korjataan.

Jarrujen käyttö
Kun kaasuaukko on pieni (noin 20°), 
jarruja ja kaasua voidaan käyttää 
yhdessä.

Kun kaasuaukko on suuri (yli 20°), jos 
jarruja käytetään yli kaksi sekuntia, 
kaasuläpät sulkeutuvat ja moottorin 
nopeus pienenee. Palataksesi normaaliin 
kaasun toimintaan vapauta kaasukahva, 
vapauta jarrut ja avaa sitten kaasu 
uudelleen.

Jarruvivun säädin

 Varoitus
Älä yritä säätää vipuja moottoripyörän 
ollessa liikkeessä, koska se voi johtaa 
moottoripyörän hallinnan menettämi-
seen ja onnettomuuteen.

Kun olet säätänyt vipuja, perehdy 
uusiin asetuksiin ajamalla moot-
toripyörällä alueella, jossa ei ole 
liikennettä.

Älä lainaa moottoripyörääsi muille, 
koska he voivat muuttaa tuntemaasi 
vivun asetusta, mikä saattaa johtaa 
moottoripyörän hallinnan menetyk-
seen ja onnettomuuteen.

Säädin on asennettu etujarruvipuun. 
Säätimen avulla voidaan muuttaa 
etäisyyttä ohjaustangosta jarruvipuun 
sopimaan ajajan käden jänneväliin.

2

1

1. Jarruvipu
2. Säätöpyörä

Jarruvivun säätäminen:

• Kierrä säätöpyörä haluttuun asen-
toon.
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• Etäisyys ohjaustangon kahvasta 
vapautettuun kytkinvipuun on 
lyhin, kun säätöpyörä kierretään 
vastapäiväiseen ääriasentoon. Se 
on pisin, kun säätöpyörä kierretään 
myötäpäiväiseen ääriasentoon.

Kytkinvivun säädin

 Varoitus
Älä yritä säätää vipuja moottoripyörän 
ollessa liikkeessä, koska se voi johtaa 
moottoripyörän hallinnan menettämi-
seen ja onnettomuuteen.

Kun olet säätänyt vipuja, perehdy 
uusiin asetuksiin ajamalla moot-
toripyörällä alueella, jossa ei ole 
liikennettä.

Älä lainaa moottoripyörääsi muille, 
koska he voivat muuttaa tuntemaasi 
vivun asetusta, mikä saattaa johtaa 
moottoripyörän hallinnan menetyk-
seen ja onnettomuuteen.

Säädin on asennettu kytkinvipuun. 
Säätimen avulla etäisyyttä ohjaustan-
gosta kytkinvipuun voidaan muuttaa 
sopimaan ajajan käden jänneväliin.

1 2

1. Nuolimerkki
2. Säätöpyörä (käsisuoja on poistettu 

selvyyden vuoksi)

Kytkinvivun säätäminen:

• Työnnä kytkinvipua eteenpäin ja 
käännä säätöpyörää kohdistaaksesi 
yhden numeroidusta asennosta 
vivun pidikkeen nuolimerkinnän 
kanssa.

• Etäisyys ohjaustangon kahvasta 
vapautettuun kytkinvipuun on lyhin 
numeroasetuksella neljä ja pisin 
numeroasetuksella yksi.
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Mittarit

Laite näyttää yleiskuvauksen
Malleissa Tiger 900 on mittareiden 
täysvärinen digitaalinen ohutkalvotran-
sistorinäyttö (TFT), jonka näyttöruudun 
koko on 5 tuumaa (12,7 cm).

TFT-mittaristonäyttö - 5 tuuman 
(12,7 cm) näyttöruutu

Kaikki mallit paitsi Tiger 900 on varus-
tettu värillisellä ohutfilmitransistorilla 
(TFT) ja digitaalisella mittaristonäytöllä, 
jonka koko on 7 tuumaa (17,8 cm).

TC

TC

TFT-mittaristonäyttö - 7 tuuman 
(17,8 cm) näyttö

Kaikki mittariston ominaisuudet ei ole 
saatavissa kaikissa malleissa.
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Mittaristopaneelin näytön asettelu
Mallissa Tiger 900 on mittareiden täysvärinen digitaalinen ohutkalvotransistori-
näyttö (TFT), jonka näyttöruudun koko on 5 tuumaa (12,7 cm).
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3. Varoitusvalon sijainti - TPMS-varoitusvalo 

näkyy
4. Tietomonitorinkuvake
5. Hälytyksen/ajonestolaitteen tilan 

merkkivalo (hälytys on lisävaruste)
6. Tietomonitorin alue
7. Matkamittari
8. Kello
9. Oikeanpuoleinen suuntavilkku ja 

varoitusvalo
10. Päiväajovalo (DRL) (jos asennettu)
11. Öljynpaineen varoitusvalo
12. Moottorinohjauksen toimintahäiriön 

merkkivalo (MIL)

13. Nykyinen ajotila
14. Jäähdytysnesteen lämpötilan mittari
15. Varoitusvalon sijainti - ABS-varoitusvalo 

näkyy
16. Nopeusmittari
17. Kierroslukumittari
18. Polttoainemittari
19. Vaihteen asento
20. Polttoaineen alhainen varoitusvalo
21. ABS-varoitusvalo
22. Kaukovalojen varoitusvalo
23. Vasemmanpuoleinen suuntavilkku ja 

varoitusvalo
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Kaikki mallit paitsi Tiger 900 on varustettu värillisellä ohutfilmitransistorilla (TFT) ja 
digitaalisella mittaristonäytöllä, jonka koko on 7 tuumaa (17,8 cm).

TC

TC
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Näyttötyylit
Valittavissa on neljä eri näyttötyyliä.

Tässä omistajan käsikirjassa näytetään 
tyyliä 03 visuaalisen tunnistamisen ja 
johdonmukaisuuden vuoksi.

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
STYLE 01

47
47 47

47

STYLE 03

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

STYLE SELECT SELECT

STYLE 02 STYLE 04

Katso tyylin valintaa koskevat lisäö-
tiedot kohdasta sivu 69.

Varoitusvalot

 Huomio
Jos punainen varoitusvalo palaa, moot-
toripyörä on pysäytettävä välittömästi. 
Lue kaikki varoitusviestit ja korjaa 
ongelma.

Jos kellanruskea merkkivalo palaa, 
moottoripyörää ei tarvitse pysäyttää 
välittömästi. Lue kaikki varoitusviestit 
ja korjaa ongelma.

Kun sytytysvirta kytketään päälle, 
mittariston varoitusvalot syttyvät 1,5 
sekunnin ajaksi ja sammuvat sitten 
(paitsi ne, jotka pysyvät päällä, kunnes 
moottori käynnistyy, kuten seuraavilla 
sivuilla esitellään).

Katso muut varoitus- ja tietoviestit 
kohdasta sivu 43.

Moottorinohjausjärjestelmän 
toimintahäiriön merkkivalo (MIL)

Moottorinohjausjärjestelmän 
toimintahäiriön merkkivalo 
(MIL) palaa, kun virta-avain 
käännetään ON-asentoon 

(osoittaa, että järjestelmä toimii), mutta 
merkkivalon ei pitäisi palata moottorin 
käydessä.

Jos moottori käy ja moottorinohjaus-
järjestelmässä on vika, toimintahäiriön 
merkkivalo palaa ja yleinen varoitus-
symboli vilkkuu. Tällaisissa olosuhteissa 
moottorinohjausjärjestelmä voi siirtyä 
kotiinryömintätilaan, jotta päästään 
perille, jos vika ei ole niin vakava, että 
moottori ei käy.

 Varoitus
Hidasta nopeutta ja aja vain vält-
tämätön matka toimintahäiriön 
merkkivalon palaessa. Vika voi 
vaikuttaa haitallisesti moottorin suori-
tuskykyyn, pakokaasupäästöihin ja 
polttoaineenkulutukseen.

Heikentynyt moottorin suorituskyky 
voi aiheuttaa vaarallisen ajo-olo-
suhteen, mikä johtaa hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Ota yhteys valtuutettuun Triumph-jäl-
leenmyyjään niin pian kuin mahdollista, 
jotta vika tarkistetaan ja korjataan.

Huomaa
Jos toimintahäiriön merkkivalo 
vilkkuu, kun virta-avain käännetään 
ON-asentoon, ota yhteys valtuutettuun 
Triumph-jälleenmyyjään mahdollisimman 
pian, jotta tilanne korjataan. Näissä 
olosuhteissa moottori ei käynnisty.
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Alhaisen öljynpaineen varoitusvalo
Alhaisen öljynpaineen varoi-
tusvalo syttyy, jos moottorin 
öljynpaine laskee vaarallisen 
alhaiseksi moottorin käydessä.

 Huomio
Pysäytä moottori heti, jos alhaisen 
öljynpaineen varoitusvalo syttyy. Älä 
käynnistä moottoria uudelleen, ennen 
kuin vika on korjattu.

Kun alhaisen öljynpaineen varoitusvalo 
palaa, moottorin käynti aiheuttaa 
vakavia moottorivaurioita.

Huomaa
Alhaisen öljynpaineen varoitusvalo 
syttyy, jos virta-avain käännetään 
ON-asentoon mutta moottori ei käy.

Ajonestolaitteen/hälytyksen 
merkkivalo
Tämä Triumph-moottoripyörä on varus-
tettu moottorin ajonestolaitteella, joka 
aktivoituu, kun virtalukko käännetään 
OFF-asentoon.

Ilman hälytyksen asentamista
Kun virtalukko käännetään OFF-asen-
toon, ajonestolaitteen valo vilkkuu 24 
tunnin ajan osoittaen, että moottorin 
ajonestolaite on päällä. Kun virtalukko 
käännetään ON-asentoon, ajonestolaite 
kytkeytyy pois päältä ja merkkivalo 
sammuu.

Jos merkkivalo pysyy päällä, se osoittaa, 
että ajonestolaitteessa on toiminta-
häiriö, joka on tutkittava. Ota yhteys 
valtuutettuun Triumph-jälleenmyyjään 
niin pian kuin mahdollista, jotta vika 
tarkistetaan ja korjataan.

Kun hälytystä ei ole asennettu
Ajonestolaitteen/hälytyksen valo palaa 
vain, kun alkuperäisten Triumph-lisäva-
rusteiden hälytysohjeissa kuvatut ehdot 
täyttyvät.

Lukkiutumattoman 
jarrujärjestelmän (ABS) varoitusvalo

Kun sytytysvirta kytketään, on 
normaalia, että ABS-varoitusvalo 
vilkkuu ja sammuu. Valo vilkkuu 

edelleen moottorin käynnistymisen 
jälkeen, kunnes moottoripyörä 
saavuttaa nopeuden 10 km/h, jolloin se 
sammuu.

Huomaa
Luistonesto ei toimi, jos ABS-järjes-
telmässä on toimintahäiriö. ABS:n, 
luistoneston ja MIL:n varoitusvalot 
palavat.

Varoitusvalon ei pitäisi syttyä uudelleen, 
ennen kuin moottori käynnistetään 
uudelleen, ellei siinä ole vikaa tai jos ABS 
on kytketty pois päältä - varoitusvalo 
palaa edelleen.

Jos varoitusvalo palaa milloin tahansa 
muulloin ajon aikana, se osoittaa, että 
ABS-järjestelmässä on toimintahäiriö, 
joka on tutkittava.
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 Varoitus
Jos ABS ei toimi, jarrujärjestelmä 
toimii edelleen ilman ABS-jarrujärjes-
telmää. Aja vain välttämätön matka 
varoitusvalon palaessa. Ota yhteys 
valtuutettuun Triumph-jälleenmyyjään 
niin pian kuin mahdollista, jotta vika 
tarkistetaan ja korjataan. Tässä tilan-
teessa liian kova jarrutus aiheuttaa 
pyörien lukkiutumisen, mikä johtaa 
moottoripyörän hallinnan menettämi-
seen ja onnettomuuteen.

Luistoneston (TC) merkkivalo
Luistoneston (TC) merkkivalo 
ilmaisee, että luistonestojär-
jestelmä on aktiivinen ja pyrkii 
rajoittamaan takapyörien luis-

tamista kovan kiihdytyksen aikana tai 
märissä tai liukkaissa ajo-olosuhteissa.

 Varoitus
Jos luistonesto (TC) ei toimi, kiihdy-
tettäessä ja kaarreajossa märillä 
tai liukkailla tienpinnoilla on oltava 
varovainen, jotta takapyörä ei lähde 
sutimaan.

Aja vain välttämätön matka, kun 
moottorinohjausjärjestelmän toiminta-
häiriön merkkivalo (MIL) ja luistoneston 
varoitusvalo (TC) palavat. Ota yhteys 
valtuutettuun Triumph-jälleenmyyjään 
niin pian kuin mahdollista, jotta vika 
tarkistetaan.

Kova kiihdytys ja kaarreajo tässä tilan-
teessa voivat aiheuttaa takapyörän 
sutimisen ja johtaa moottoripyörän 
hallinnan menettämiseen ja onnetto-
muuteen.

Jos luistonesto on kytketty päälle:

• Tavallisissa ajo-olosuhteissa 
TC-merkkivalo ei pala.

• Luistoneston (TC) merkkivalo vilkkuu 
nopeasti, kun luistonestojärjestelmä 
pyrkii rajoittamaan takapyörien luis-
tamista kovan kiihdytyksen aikana 
tai märissä tai liukkaissa ajo-olosuh-
teissa.

Jos luistonesto on kytketty pois päältä:

• TC-merkkivalo ei pala. Sen sijaan TC 
pois käytöstä -varoitusvalo palaa.

Huomaa
Luistonesto ei toimi, jos ABS-järjes-
telmässä on toimintahäiriö. ABS:n, 
luistoneston ja toimintahäiriön merkki-
valo syttyvät.
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Luistonesto (TC) pois käytöstä 
-varoitusvalo

TC pois käytöstä -varoitus-
valon ei pitäisi syttyä, ellei 
luistonesto ole kytketty pois 
päältä, tai kyseessä on toimin-

tahäiriö.

Jos varoitusvalo palaa muulloin ajon 
aikana, se ilmaisee, että luistonestojär-
jestelmässä on toimintahäiriö, joka on 
tutkittava.

Suuntavilkut
Kun suuntavilkkupainiketta 
käännetään vasemmalle tai 
oikealle, suuntavilkun varoi-
tusvalo vilkkuu samalla 

nopeudella kuin suuntavilkut.

Varoitusvalot
Kytke varoitusvalot päälle tai pois päältä 
painamalla varoitusvalokytkintä.

Virta-avaimen on oltava ON-asennossa, 
jotta varoitusvalot toimivat.

Varoitusvalot jäävät päälle, jos virta-
avain käännetään OFF-asentoon, 
kunnes varoitusvalokatkaisijaa paine-
taan uudelleen.

Kaukovalo
Kun kaukovalopainiketta 
painetaan, kaukovalot kytkey-
tyvät päälle. Jokaisella 
painikkeen painalluksella vaih-

detaan lähi- ja kaukovalojen välillä.

Huomaa
Jos moottoripyörään on asennettu 
päiväajovalot, kaukovalopainikkeessa on 
lisätoimintoja.

Jos DRL-kytkin on päiväajovalojen asen-
nossa, kytke kaukovalot päälle pitämällä 
kaukovalopainiketta painettuna. Se 
pysyy päällä niin kauan kuin painiketta 
pidetään painettuna ja sammuu heti, 
kun painike vapautetaan.

Huomaa
Valaistuksen ON/OFF-kytkintä ei ole 
asennettu tähän malliin. Takavalo ja 
rekisterikilven valo toimivat kaikki 
automaattisesti, kun virta-avain on 
käännetty ON-asentoon.
Ajovalo toimii, kun virta on päällä. 
Ajovalo sammuu, kun moottori käynnis-
tetään käynnistyspainikkeella.

Päiväajovalot (DRL) (jos asennettu)
Kun virta-avain käännetään 
On-asentoon ja päiväajova-
lojen kytkin asetetaan 
päiväajovalojen asentoon 

(DRL), päiväajojen varoitusvalo syttyy.

Päiväajovaloja ja lähivaloja käytetään 
manuaalisesti vasemman katkaisinpa-
ketin kytkimellä, ks. sivu 42.

 Varoitus
Aja päiväjovaloilla (DLR) vain välttä-
mätön matka kehnolla näkyvyydellä.

Päiväajovaloilla ajo pimeässä, tunne-
leissa tai kehnolla näkyvyydellä 
voi heikentää ajajan näkökykyä tai 
häikäistää muita tienkäyttäjiä.

Muiden tienkäyttäjien häikäistyminen 
tai heikentynyt näkökyky hämärässä 
ympäristössä voi johtaa moottori-
pyörän hallinnan menettämiseen ja 
onnettomuuteen.
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Huomaa
Päivänvalossa päiväajovalot (DRL) 
parantavat moottoripyörien näkyvyyttä 
muille tienkäyttäjille.
Lähivaloja on käytettävä muissa 
olosuhteissa, elleivät tieolosuhteet salli 
kaukovalojen käyttöä.

Vähäisen polttoaineen varoitusvalo
 Vähäisen polttoaineen määrän 
merkkivalo syttyy, kun säiliössä 
on jäljellä noin 3,5 litraa polttoai-
netta.

Rengaspaineen varoitusvalo (jos 
TPMS on asennettu)

 Varoitus
Pysäytä moottoripyörä, jos rengaspai-
neen varoitusvalo palaa.

Älä aja moottoripyörällä, ennen kuin 
renkaat on tarkastettu ja renkaiden 
kylmäpaine on suosituksen mukainen.

Huomaa
Rengaspainevalvontajärjestelmä (TPMS) 
on asennettu joihinkin malleihin ja on 
saatavana lisävarusteena malleille, joissa 
ei ole TPMS-järjestelmää.

Rengaspaineen varoitusvalo 
toimii yhdessä rengaspaine-
valvontajärjestelmän (TPMS) 
kanssa, katso sivu 76.

Varoitusvalo palaa vain, kun etu- tai 
takarenkaiden paine on alhaisempi 
suositeltu paine. Se ei pala, jos rengas 
on liian täynnä.

Kun varoitusvalo palaa, TPMS-symboli, 
joka osoittaa tyhjentyneen renkaan 
ja sen paineen, näkyy automaattisesti 
näyttöalueella.

36 28
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REAR FRONT

psipsi
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21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

TYRE PRESSURE

3

1 2

1. Takarenkaan ilmaisin
2. Eturenkaan ilmaisin
3. Rengaspaineen varoitusvalo

Rengaspaine, jonka perusteella 
varoitusvalo syttyy, on lämpötilakom-
pensoitu arvoon 20 °C, mutta siihen 
liittyvä paineen numeerinen näyttö ei 
ole (katso sivu 153. Vaikka numeerinen 
näyttö ilmoittaa likimain normaalia 
rengaspainetta, kun varoitusvalo palaa, 
se ilmoittaa alhaista ja puhkeaminen on 
todennäköisin syy.

Rengaspaineen varoitusvalo syttyy 
myös osoittamaan, että anturin pariston 
varaus on heikko tai signaalin mene-
tetty.

Varoitus- ja tietoviestit
On mahdollista, että useita varoitus- ja 
tietoviestejä voidaan näyttää, kun vika 
ilmenee. Tällöin varoitusviestit ovat 
ensisijaisia tietoviesteihin nähden ja 
varoitussymboli näkyy näytössä. Tällä 
hetkellä aktiivisten varoitusviestien 
lukumäärä näkyy tietomonitorissa.
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Seuraavat varoitus- ja tietoviestit 
voidaan näyttää, jos moottoripyörässä 
havaitaan vika.

LOW OIL PRESSURE - 
CHECK MANUAL (MATALA 
ÖLJYNPAINE – KATSO 
KÄSIKIRJA)

(punainen merkkivalo)

CHECK ENGINE (TARKISTA 
MOOTTORI)

(kellanruskea merkkivalo)

ABS SYSTEM DISABLED - 
CHECK MANUAL 
(ABS-JÄRJESTELMÄ POIS 
KÄYTÖSTÄ – KATSO KÄSIKIRJA)

(kellanruskea merkkivalo)

BATTERY LOW - CHECK 
MANUAL (AKUN LATAUS 
MATALA – KATSO KÄSIKIRJA)

(punainen osoitin)

SENSOR SIGNAL FRONT/
REAR TYRE - CHECK MANUAL 
(ANTURIN SIGNAALI ETU-/
TAKARENGAS – KATSO 
KÄSIKIRJA)

(punainen osoitin)

BATTERY LOW FRONT/REAR 
TYRE - CHECK MANUAL 
(AKUN LATAUS MATALA 
ETU-/TAKARENGAS – KATSO 
KÄSIKIRJA)

(kellanruskea merkkivalo)

TC-SYSTEM DISABLED - CHECK 
MANUAL (TC-JÄRJESTELMÄ 
POIS KÄYTÖSTÄ – KATSO 
KÄSIKIRJA)

(kellanruskea merkkivalo)

SERVICE OVERDUE - CONTACT 
DEALER (HUOLLON MÄÄRÄAIKA 
YLITETTY – OTA YHTEYS 
JÄLLEENMYYJÄÄN)

(kellanruskea merkkivalo)

BULB FAULT LEFT/RIGHT 
FRONT/REAR INDICATOR - 
CHECK MANUAL (POLTTIMON 
VIKA VASEN/OIKEA ETU-/TAKA-
VILKKU – KATSO KÄSIKIRJA)

(kellanruskea merkkivalo)

CAUTION: LOW AIR TEMPE-
RATURE - RISK OF SURFACE 
ICE (HUOMIO: MATALA ILMAN 
LÄMPÖTILA – PINNAN JÄÄTY-
MISEN RISKI)

Jos näytössä on enemmän kuin yksi 
viesti, vasen/oikea nuoli aktivoituu, 
paina joystickia vasemmalle/oikealle 
näyttääksesi muita viestejä.

Paina joystickin keskipainiketta kunkin 
viestin kuittaamiseksi ja piilottamiseksi.

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252

TYRE PRESSURE LOW

F E C H

21.5 10:55AMCo

x1000rpm

Visit garage now
2/5

SET 100 9ABS +

MPH

WARNING

Matalan rengaspaineen varoitusta 
näytetään

Työnnä joystickia vasemmalle tai oikealle 
tarkistaaksesi aiemmin kuitatut varoi-
tukset.
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Kun varoitus tai tietoviesti aktivoituu, 
viestiin liittyy asiaankuuluva varoitus- 
tai tietosymboli mittaristopaneelissa.

Varoitus- ja tietoviestit näkyvät, kunnes 
niiden aiheuttamat viat on korjattu.

Varoitusviesti, kun virtalukko kytketään 
päälle

Huomaa
Jos haluat nähdä varoitusviestit 
tyyleissä 01, 02 ja 03, työnnä joystickia 
vasemmalle/oikealle.
Voit tarkastella tyylien 04 tietomonito-
reja työntämällä joystickia alas/ylös.

Jos varoitusviesti on kuitattu, mutta sitä 
ei ole korjattu, viesti tulee uudestaan, 
kun virtalukko käännetään ON-asen-
toon.

Tietomonitorin avaava nuoli ei toimi eikä 
tietomonitoria ole mahdollista vaihtaa, 
ennen kuin varoitusviesti on kuitattu tai 
vika korjattu.

Jos näytössä on enemmän kuin yksi 
viesti, vasen/oikea nuoli aktivoituu, 
paina joystickia vasemmalle/oikealle 
näyttääksesi muita viestejä.

N 0 02 24 46 68 810 1012 1200

SENSOR SIGNAL REAR TYRE

F E C H

21.5 10:55AMCo

x1000rpm

Check Manual

SET 100 9ABS +

MPH

WARNING

Anturisignaalin varoitus näkyy

Matkamittari ja nopeusmittari
Matkamittari näyttää moottoripyörällä 
ajetun kokonaismatkan. Matkamittari 
näkyy vain huoltotietomonitorissa.

Nopeusmittari ilmoittaa moottoripyörän 
ajonopeuden.

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

SERVICE

Recommended by
03/2020

or in
460 miles

ODO: 0001234 mi

1

2

1. Matkamittari
2. Nopeusmittari
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Kierroslukumittari
Kierroslukumittari näyttää moottorin 
käyntinopeuden kierroksina minuu-
tissa - r/min (rpm). Kierroslukumittarin 
lopussa on punainen alue. Punaisella 
alueella moottorin käyntinopeus ylittää 
suurimman suositellun moottorin 
käyntinopeus ja on myös parhaan suori-
tuskyvyn alueen yläpuolella.

3 0 02 24 46 68 810 1012 12

6400

52
F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

RPM

SET 100 9ABS +

MPH

TACHOMETER

1

2

1. Moottorin käyntinopeus (r/min) näkyy 
numeerisessa muodossa

2. Moottorin käyntinopeus (r/min) näkyy 
graafisessa muodossa

Polttoainemittari
Polttoainemittari ilmaisee polttoaineen 
määrän säiliössä välillä F (täysi säiliö) ja 
E (tyhjä säiliö).

49.8

3 0 02 24 46 68 810 1012 12

42.3

52

204.8mpg mpg mi
CURRENT

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

AVERAGE

SET 100 9ABS +

MPH

RANGE

HOLD TO RESETFUEL CONSUMPTION

1

1. Polttoainemittari

Kun sytytysvirta on kytketty päälle, 
polttoainesäiliössä jäljellä oleva määrä 
ilmoitetaan täytetnä näkyvien mittarise-
gmenttien.

Kun polttoainesäiliö on täynnä, kaikki 
mittarisegmentit näkyvät täytenä. Kun 
polttoainesäiliö on tyhjä, kaikki mitta-
risegmentit näytetään tyhjinä. Muut 
mittarimerkinnät ilmaisevat polttoaineen 
määrää täyden ja tyhjän polttoainesäi-
liön välillä.

Vähäisen polttoaineen määrän varoitus-
valo syttyy, kun säiliössä on jäljellä noin 
3,5 litraa polttoainetta, ja silloin sinun 
tulee tankata moottoripyörä mahdol-
lisimman pian. Toimintamatka (Range 
to Empty) sen hetkisellä polttoaineen 
kulutuksella näytetään myös tietomoni-
torissa. Paina joystickin keskipainiketta 
vähäisen polttoaineen määrän varoi-
tuksen kuittaamiseksi ja piilottamiseksi.

Tankkauksen jälkeen polttoainemittari ja 
toimintamatka (Range to Empty) päivi-
tetään vasta, kun ajat moottoripyörällä. 
Ajotavasta riippuen päivitys voi kestää 
jopa viisi minuuttia.
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Jäähdytysnesteen lämpötilan 
mittari
Jäähdytysnesteen lämpötilan mittari 
ilmaisee moottorin jäähdytysnesteen 
lämpötilan.

1234

3 0 02 24 46 68 810 1012 12

34.5
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23:45mi mph hh:mm
DISTANCE

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

AVG SPEED

SET 70 9ABS +

MPH

DURATION

HOLD TO RESETTRIP 1 1

1

1. Jäähdytysnesteen lämpötilan mittari

Kun moottori käynnistetään kylmänä, 
jäähdytysnesteen lämpötilan mittari 
näyttää tyhjät mittarisegmentit. 
Lämpötilan noustessa yhä useampi 
mittarisegmentti näkyy täytenä. Kun 
moottori käynnistetään kuumana, 
jäähdytysnesteen lämpötilan mittarissa 
näkyy vastaava määrä täysiä mitta-
risegmenttejä moottorin lämpötilasta 
riippuen.

Normaali lämpötila-alue on jäähdytys-
nesteen lämpötilan mittarin merkintöjen 
C (kylmä) ja H (kuuma) välillä.

Jos moottori on käynnissä, moottorin 
jäähdytysnesteen lämpötila nousee 
vaarallisen korkeaksi, jäähdytysnesteen 
korkean lämpötilan varoitusvalo syttyy 
ja tietomonitorilla näkyy jäähdytysnes-
teen korkean lämpötilan varoitus.

Huomaa
Tietomonitorin avaava nuoli ei toimi eikä 
tietomonitoria ole mahdollista vaihtaa, 
ennen kuin varoitusviesti on kuitattu tai 
vika korjattu.

COOLANT TEMPERATURE HOT

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
Visit garage now

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 70 9ABS +

MPH

OKCOOLANT

31 2

1. Jäähdytysnesteen lämpötilan varoitusvalo
2. Jäähdytysnesteen varoituksen 

tietomonitori
3. Jäähdytysnesteen lämpötilan mittari

 Huomio
Sammuta moottori heti, jos jääh-
dytysnesteen korkean lämpötilan 
varoitusvalo syttyy. Älä käynnistä 
moottoria uudelleen, ennen kuin vika 
on korjattu.

Moottorin pitäminen käynnissä 
korkean lämpötilan varoitusvalon 
palaessa aiheuttaa vakavia moottori-
vaurioita.

Ympäristöilman lämpötila
Ympäristöilman lämpötila näytetään 
yksikössä oC tai oF.

Kun moottoripyörä on paikallaan, kuuma 
moottori voi vaikuttaa ympäristölämpö-
tilan näytön tarkkuuteen.
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Kun moottoripyörä alkaa liikkua, näyttö 
palaa normaaliin hetken kuluttua.

1234

3 0 02 24 46 68 810 1012 12

34.5

52

23:45mi mph hh:mm
DISTANCE

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

AVG SPEED

SET 70 9ABS +

MPH

DURATION

HOLD TO RESETTRIP 1 1

1

1. Ympäristöilman lämpötila

Katso lämpötilan muuttaminen yksiköstä 
°C tai °F sivu 61.

Huurresymboli

 Varoitus
Musta jää (jota joskus kutsutaan 
kirkkaaksi jääksi) voi muodostua 
lämpötiloissa, jotka ovat useita asteita 
jäätymisen yläpuolella, 0 °C (32 °F), 
erityisesti silloilla ja varjostetuilla 
alueilla.

Ole aina erityisen varovainen, kun 
lämpötilat ovat alhaiset, ja pienennä 
nopeutta mahdollisesti vaarallisissa 
ajo-olosuhteissa, kuten huonossa 
säässä.

Liian suuri nopeus, kova kiihdytys, 
voimakas jarrutus tai jyrkkä käännös 
liukkaalla tiellä voi johtaa moottori-
pyörän hallinnan menettämiseen ja 
onnettomuuteen.

Huurresymboli palaa, jos 
ympäristöilman lämpötila on 
4 °C (39 °F) tai matalampi.

Huurresymboli palaa, kunnes 
lämpötila nousee arvoo 6 °C (42 °F).

Viesti näkyy myös tietomonitorissa.

Vaihdasennon näyttö
Vaihdeasennon näyttö osoittaa, mikä 
vaihde (yhdestä kuuteen) on päällä. Kun 
vaihteisto on vapaalla (vaihdetta ei ole 
valittuna), näytössä näkyy N.

1234

N 0 02 24 46 68 810 1012 12

34.5

0

23:45mi mph hh:mm
DISTANCE

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

AVG SPEED

SET 70 9ABS +

MPH

DURATION

HOLD TO RESETTRIP 1 1

1

1. Vaihdeasennon näyttö (vapaa asento 
näkyy)

1234
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23:45mi mph hh:mm
DISTANCE

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

AVG SPEED

SET 70 9ABS +

MPH

DURATION

HOLD TO RESETTRIP 1 1

1

1. Vaihdeasennon näyttö (kolmas vaihde 
näkyy)
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Näytön selaus
Seuraavassa taulukossa esitellään 
kuvakkeet ja painikkeet, joita käytetään 
tässä käsikirjassa kuvattujen mittaristo-
valikoiden selaamiseen.

HOME-painike (oikeanpuo-
leinen katkaisinpaketti).

m MODE-painike (vasen katkai-
sinpaketti).

Joystick vasemmalle/oikealle 
tai ylös/alas.

Joystickin keskipainike (paina).

Valintanuoli (näkyy oikealle).

Tietomonitori - vieritys 
vasemmalle/oikealle joystic-
killa.

Tietomonitori - vieritys ylös/
alas joystickilla.

Tietomonitorissa käytet-
tävissä oleva vaihtoehto 
- vieritä joystickilla ylös/alas.

Lyhyt painallus (paina ja 
vapauta) joystickin keskipai-
nikkeella.

Paina pitkään (paina ja 
pidä painettuna) joystickin 
keskipainikkeella.

Nollaa nykyinen ominaisuus 
(käytettävissä vain joystickin 
pitkällä painalluksella).

Ajotilat
Ajotilat mahdollistavat kaasuvasteen 
(MAP), lukkiutumattoman jarrujärjes-
telmän (ABS) ja luistonestojärjestelmän 
(TC) mukauttamisen sopivaksi erilaisille 
tieolosuhteille ja ajajan mieltymyksille.

Ajotilat voidaan valita kätevästi vasem-
manpuoleisessa katkaisinpaketissa 
olevalla MODE-painikkeella ja joystickilla 
moottoripyörän ollessa paikallaan tai 
liikkeessä, katso sivu 50.

Huomaa
Käytettävissä on jopa kuusi ajotilaa 
moottoripyörämallin varustelusta riip-
puen.
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Jos ajotilaa muokataan (muu kuin Rider-
tila), kuvake muuttuu alla esitetyllä 
tavalla.

Oletuskuvake
Ajaja 
muokannut 
kuvaketta

Kuvaus

RAIN

ROAD

SPORT

OFF-ROAD

OFF-ROAD PRO

- RIDER

Jokaista ajotilaa voidaan säätää. Katso 
lisätietoja kohdasta sivu 50.

ABS-, MAP- ja TC-asetusvaihtoehtojen 
saatavuus vaihtelee malleittain.

Ajotilan valinta

 Varoitus
Ajotilojen valinta moottoripyörän 
ollessa liikkeessä edellyttää, että ajaja 
antaa moottoripyörän rullata hetken 
aikaa (moottoripyörä liikkuu, kytkin 
vedettynä, moottori käynnissä, kaasu 
pois eikä jarruteta).

Ajotilan valintaa moottoripyörän 
ollessa liikkeessä tulisi yrittää vain:

-  hitaalla nopeudella

-  kun ei ole muuta liikennettä

-  suoralla ja tasaisella tiellä tai pinnalla

-  hyvissä tie- ja sääolosuhteissa

-  kun on turvallista antaa moot-
toripyörän rullata hetken aikaa 
eteenpäin.

Ajotilan valintaa moottoripyörän 
ollessa liikkeessä EI SAA yrittää:

-  suurilla nopeuksilla

-  liikenteessä

-  kulmakäännöksissä tai mutkaisilla 
teillä tai pinnoilla

-  jyrkästi kaltevilla teillä tai pinnoilla

-  huonoissa tie-/sääolosuhteissa

-  kun moottoripyörän rullaaminen ei 
ole turvallista.

Tämän tärkeän varoituksen 
noudattamatta jättäminen johtaa 
moottoripyörän hallinnan menettämi-
seen ja onnettomuuteen.
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 Varoitus
Kun olet valinnut ajotilan, käytä 
moottoripyörää liikenteestä vapaalla 
alueella perehtyäksesi uusiin asetuk-
siin.

Älä lainaa moottoripyörääsi kenelle-
kään, koska he voivat muuttaa ajotilan 
asetuksia, mikä saattaa johtaa moot-
toripyörän hallinnan menetykseen ja 
onnettomuuteen.

 Varoitus
Jos luistonesto (TC) on poistettu 
käytöstä päävalikossa kuvatulla tavalla 
sivu 57, kaikki TC-asetukset, jotka on 
tallennettu kaikille ajotiloille, ohitetaan.

TC pysyy pois päältä riippumatta 
ajotilan valinnasta, kunnes se otetaan 
uudelleen käyttöön tai sytytysvirta 
kytketään pois päältä ja sitten uudel-
leen päälle.

Jos luistonesto on pois käytöstä, 
moottoripyörä toimii normaalisti, mutta 
ilman luistonestoa. Tässä tilanteessa 
kiihdyttäminen liian voimakkaasti 
märällä/liukkaalla tienpinnalla voi 
aiheuttaa takapyörän luistamisen 
ja johtaa moottoripyörän hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Huomaa
Ajotilaksi tulee oletusarvoisesti ROAD, 
kun sytytysvirta kytketään päälle, 
josOFF-ROAD, OFF-ROAD PRO- tai 
RIDER-tila oli viimeksi valittuna, kun 
sytytys kytkettiin pois päältä ja 
TC-asetus oli OFF-ROAD, OFF-ROAD PRO 
tai OFF vaaditussa tilassa.
Näyttöön tulee varoitusviesti, joka 
ilmoittaa, että ajotila on muuttunut. 
Se mahdollistaa myös hetkeksi ajotilan 
vaihtamisen takaisin alkuperäiseen 
ajotilaan.
Muussa tapauksessa viimeksi valittu 
ajotila muistetaan ja aktivoidaan, kun 
sytytysvirta kytketään päälle.
Jos tilakuvakkeita ei näy, kun virta-
lukko on ON-asennossa, varmista, 
että moottorin sammutuskytkin on 
RUN-asennossa.

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

ABS ROAD MAP RAIN TCS RAIN

RIDING MODE

SPORT ROADRAIN

M SELECT

2 3

1

1. Tilapainike
2. Uusi ajotila
3. Nykyinen ajotila

Ajotilan valitseminen:

• Paina ja vapauta vasemman-
puoleisen katkaisinpaketin 
MODE-painike ajotilan valintaik-
kunan aktivoimiseksi.
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• Tällä hetkellä valittuna olevan 
ajotilan kuvake näkyy näytön 
oikealla puolella.

Valitun ajotilan muuttaminen:

• Paina joystickia vasemmalle tai 
oikealle tai paina toistuvasti 
MODE-painiketta, kunnes haluttu 
ajotila näkyy korostettuna ajotilan 
tietomonitorin keskellä.

• Joystickin keskipainikkeen lyhyt 
painallus valitsee halutun ajotilan, 
ja näytön oikeassa reunassa oleva 
ajotilakuvake vaihtuu.

• Valittu tila aktivoidaan, kun 
seuraavat ajotilojen olosuhteet ovat 
täyttyneet:

Moottoripyörä paikallaan - moottori 
sammutettuna
• Sytytysvirta on kytketty päälle.

• Moottorin sammutuskytkin on 
RUN-asennossa.

Moottoripyörä paikallaan - moottori 
käynnissä
• Vapaavaihde on valittuna tai kytkin 

on pohjassa.

Moottoripyörä liikkeessä
Ajajan on suoritettava samanaikaisesti 
seuraavat toimenpiteet 30 sekunnin 
sisällä ajotilan valinnasta:

• Sulje kaasu.

• Varmista, että jarrut eivät ole 
kytkettyinä (anna moottoripyörän 
rullata).

Huomaa
OFF-ROAD-, OFF-ROAD PRO- tai 
RIDER-tilaa ei ole mahdollista valita 
moottoripyörän liikkuessa, jos TC-asetus 
on OFF-ROAD, OFF-ROAD PRO tai OFF 
jommassakummassa näistä tiloista.
Tässä tapauksessa moottoripyörä on 
pysäytettävä, ennen kuin ajotila voi 
vaihtua.

Jos ajotilan vaihtoa ei suoriteta loppuun, 
ajotilan kuvake vaihtelee edellisen 
ajotilan ja vasta valitun ajotilan välillä, 
kunnes vaihto on tehty tai se peruute-
taan.

Ajotilan valinta on nyt valmis ja 
normaalia ajoa voidaan jatkaa.

Main Menu (Päävalikko)
Päävalikkoon pääsy:

• Moottoripyörän on oltava paikallaan 
sytytysvirta kytkettynä.

• Paina ohjaustangon oikeanpuoleisen 
katkaisinpaketin HOME-painiketta.

• Vieritä päävalikkoa työntämällä 
joystickia alas/ylös, kunnes haluttu 
vaihtoehto on valittuna, ja vahvista 
sen jälkeen valinta painamalla joys-
tickin keskipainiketta.

Päävalikon näyttö
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Päävalikosta voidaan päästä seuraaviin 
toimintoihin:

Riding Modes (Ajotilat)
Tämä valikko mahdollistaa ajotilojen 
määrittämisen. Katso lisätietoja 
kohdasta sivu 55.

Bike Set Up (Moottoripyörän asetukset)
Tämä valikko mahdollistaa moottori-
pyörän eri toimintojen määrittämisen. 
Katso lisätietoja kohdasta sivu 55.

Trip Set Up (Osamatkan asetukset)
Tämä valikko mahdollistaa matkojen 
määrityksen Trip 1 ja Trip 2. Katso lisätie-
toja kohdasta sivu 57.

Bluetooth® (jos asennettu)
Tämä valikko mahdollistaa Bluetooth®-yh-
teyden määrittämisen. Katso lisätietoja 
kohdasta Oma Triumph -yhteyskäsikirja.

Oma Triumph -yhteyskäsikirja on myös 
saatavissa internetissä osoitteessa: 
https://www. triumphinstructions. com/

Kirjoita osanumero 'A9820200’ haku-
kenttään käsikirjan avaamiseksi.

Display Set Up (Näytön asetukset)
Tämä valikko mahdollistaa näyttöase-
tusten määrittämisen. Katso lisätietoja 
kohdasta sivu 59.

Reset to Defaults (Palauta oletuksiin)
Tämän valikon avulla kaikki mittariston 
asetukset voidaan palauttaa oletus-
asetuksiin. Katso lisätietoja kohdasta 
sivu 63.

Ajotilan määritys
Katso seuraavasta taulukosta tiedot 
ABS-, MAP- ja TC-asetuksista, jotka ovat 
käytettävissä kussakin ajotilassa.



Yleisiä tietoa

54

Ajotilat

RAIN ROAD SPORT1 OFF-ROAD1 OFF-ROAD 
PRO2 RIDER 1

Lukkiutumattomat jarrut (ABS)

Road

Off-Road1

Off

MAP (kaasuvaste)

Rain

Road

Sport1

Off-Road1

Luistonesto (TC)

Rain

Road

Sport1

Off-Road1

Off2 Valikon kautta Valikon kautta Valikon kautta

Off3 Valikon kautta Valikon kautta Valikon kautta

Off4 Valikon kautta Valikon kautta Valikon kautta

1 Kaikki mallit paitsi Tiger 900
2 Vain Tiger 900 Rally Pro
3 Vain Tiger 900
4 Kaikki mallit paitsi Tiger 900 ja Tiger 900 Rally Pro

Avain

Vakio (tehdasasetus)

Valittavissa oleva vaihtoehto

Vaihtoehtoa ei ole saatavana
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Ajotilat
Ajotilojen valikon avaaminen:

• Työnnä päävalikossa joystick alas ja 
valitse RIDING MODES.

• Vahvista valinta painamalla joys-
tickin keskipainiketta.

• Vieritä alas/ylös joystickilla valitak-
sesi haluamasi ajotilan. Vahvista 
valinta painamalla joystickin keski-
painiketta.

• Nyt näkyvät valitun ajotilan 
asetukset.

• Jos haluat muuttaa asetusta, 
vieritä alas/ylös joystickilla, kunnes 
haluamasi asetusvaihtoehto näkyy 
korostettuna, ja vahvista valinta 
painamalla joystickin keskipainiketta.

Moottoripyörän asetusvalikko
Bike Set Up -valikko mahdollistaa 
moottoripyörän eri ominaisuuksien 
määrittämisen.

Pääsy Bike Set Up -valikkoon:

• Työnnä päävalikossa joystickia alas 
ja valitse BIKE SET UP.

• Vahvista valinta painamalla joys-
tickin keskipainiketta.
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Moottoripyörän asetukset - TSA 
(Shift Assist) (jos asennettu)
Triumph Shift Assist (TSA) laukaisee 
hetkellisen moottorin vääntömomentin, 
jotta vaihteet voivat kytkeytyä sulke-
matta kaasua tai käyttämättä kytkintä. 
Tämä ominaisuus toimii vaihdettaessa 
ylöspäin sekä alaspäin.

Kytkintä on käytettävä pysäyttämiseen 
ja pois taluttamiseen.

TSA ei toimi, jos kytkintä käytetään tai 
jos yritetään vahingossa vaihtaa ylös-
päin, kun kuudes vaihde on valittuna.

Tasainen vaihteenvaihto edellyttää 
suuren poljinvoiman käyttöä.

TSA:n ottaminen käyttöön / poistaminen 
käytöstä:

• Valitse TSA (SHIFT ASSIST) moot-
toripyörän asetusten valikosta 
työntämällä joystickia alaspäin ja 
vahvista valinta painamalla joys-
tickia.

• Työnnä joystickia alas/ylös 
vierittääksesi välillä ENABLED ja 
DISABLED.

• Vahvista haluamasi valinta paina-
malla joystickin keskipainiketta.

• Näyttö palaa sitten moottoripyörän 
asetusten valikkoon.

Lisätietoja Triumph Shift Assist (TSA) 
-toiminnosta on kohdassa sivu 101.

Moottoripyörän asetukset - 
suuntavilkut
Suuntavilkut voidaan asettaa Auto 
Basic-, Auto Advanced- tai Manual 
-tilaan.

Suuntavilkkujen tilan valitseminen
Halutun suuntavilkun tilan valitseminen:

• Valitse INDICATORS moottoripyörän 
asetusten valikosta ja vahvista 
valinta painamalla joystickin keski-
painiketta.

• Työnnä joystickia alas/ylös vierit-
tääksesi välillä AUTO BASIC, AUTO 
ADVANCED ja MANUAL.

– Auto Basic - Itsepoistotoiminto 
on käytössä. Suuntavilkut akti-
voituvat kahdeksan sekunnin 
ajaksi ja vielä 65 metrin matkalle.

– Auto Advanced - Itsepoisto-
toiminto on käytössä. Lyhyt 
painallus aktivoi suuntavilkut 
kolmen vilkutuksen ajaksi. 
Pidempi painallus aktivoi suun-
tavilkut kahdeksan sekunnin 
ajaksi ja vielä 65 metrin matkalle.

– Manual - Itsepoistotoiminto ei 
ole käytössä. Suuntavilkut on 
poistettava manuaalisesti suun-
tavilkun kytkimellä.

• Vahvista haluamasi valinta paina-
malla joystickin keskipainiketta.
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• Näyttö palaa sitten moottoripyörän 
asetusten valikkoon.

Moottoripyörän asetukset - 
luistonesto (TC)
Luistonestojärjestelmä (TC) voidaan 
poistaa käytöstä väliaikaisesti. Luisto-
nestojärjestelmää (TC) ei voida poistaa 
pysyvästi käytöstä, vaan se otetaan 
automaattisesti käyttöön, kun sytytys-
virta kytketään pois päältä ja sitten taas 
päälle.

Luistonestojärjestelmän poistaminen 
käytöstä tai ottaminen käyttöön:

• Valitse luistonesto BIKE SET UP 
-valikossa painamalla joystickin 
keskipainiketta.

• Työnnä joystickia alas/ylös 
vierittääksesi välillä ENABLED ja 
DISABLED.

• Valitse haluamasi asetus painamalla 
joystickin keskipainiketta.

• Kun valinta on tehty, näyttö palaa 
BIKE SET UP -valikkoon.

Moottoripyörän asetukset - huolto
Huoltoväli asetetaan ajomatkan ja/tai 
aikajakson mukaan.

Huoltovälin katsominen:

• Valitse SERVICE moottoripyörän 
asetusten valikosta.

• Paina joystickin keskipainiketta 
nähdäksesi huoltotiedot.

Osamatkan asetukset
Tämä valikko mahdollistaa osamatkamit-
tarien määrittämisen.

Osamatkan asetusten valikon avaa-
minen:

• Paina päävalikossa joystickia alas ja 
valitse TRIP SET UP.

• Vahvista valinta painamalla joys-
tickin keskipainiketta.
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TRIP 1 RESET- tai TRIP 2 RESET 
-asetuksen valitseminen mahdollistaa 
vastaavan osamatkamittarin manuaa-
lisen tai automaattisen määrittämisen. 
Matkamittari on sama kummallekin 
osamatkamittarille.

Manuaalinen nollaus nollaa valitun 
osamatkamittarin vain, kun ajaja haluaa 
tehdä niin. Katso lisätietoja kohdasta 
sivu 58.

Automaattinen nollaus nollaa jokaisen 
osamatkamittarin sen jälkeen, kun syty-
tysvirta on ollut pois päältä asetetun 
ajan. Katso lisätietoja kohdasta sivu 58.

Osamatkamittari 2 voidaan ottaa 
käyttöön tai poistaa käytöstä. Katso 
lisätietoja kohdasta sivu 59.

Osamatkan asetus - manuaalinen 
nollaus
Ajotietokoneen manuaalinen nollaus:

• Työnnä TRIP SETUP -valikossa joys-
tickia alas ja valitse TRIP 1 RESET tai 
TRIP 2 RESET painamalla joystickin 
keskipainiketta.

• Valitse MANUAL painamalla joys-
tickin keskipainiketta.

Käytettävissä on kaksi vaihtoehtoa:

• RESET NOW AND CONTINUE - Nollaa 
kaikki osamatkamittarin tiedot 
kyseisessä osamatkamittarissa.

• CONTINUE WITHOUT RESET - Mitään 
osamatkamittarin tietoja kyseisessä 
osamatkamittarissa ei nollata.

Osamatkan asetus - automaattinen 
nollaus
Ajotietokoneen nollaaminen automaatti-
sesti:

• Työnnä TRIP SETUP -valikossa joys-
tickia alas ja valitse TRIP 1 RESET tai 
TRIP 2 RESET painamalla joystickin 
keskipainiketta.

• Valitse AUTOMATIC työntämällä joys-
tickia alas/ylös ja vahvista valinta 
painamalla joystickin keskipainiketta.

• Valitse ajastinasetukset käyttämällä 
joystickia alas/ylös ja vahvista 
haluamasi aikaraja painamalla joys-
tickin keskipainiketta.

• Haluttu aikaraja tallennetaan sitten 
osamatkamuistiin. Rasti osoittaa 
valittuna olevan vaihtoehdon.
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• Kun sytytysvirta katkaistaan, 
osamatkamittari asetetaan nollaan 
asetetun aikajakson jälkeen.

Seuraava taulukko näyttää kaksi 
esimerkkiä automaattisesta osamatkan 
nollauksesta.

Sytytysvirta 
pois päältä

Valittu 
aikaviive

Matkamittari 
nollautuu

10:30 hrs 4 HRS 14:30 hrs

18:00 hrs 16 HRS
10:00 hrs 
(seuraava 
päivä)

Osamatka 2 käytössä / pois 
käytöstä
Osamatkamittari 2 voidaan ottaa 
käyttöön tai poistaa käytöstä. Jos 
osamatkamittari 2 ei ole käytössä, sitä ei 
enää näytetä tietomonitorissa.

Osamatkamittarin 2 ottaminen käyttöön 
tai poistaminen käytöstä:

• Työnnä TRIP SET UP -valikossa 
joystickia alas/ylös vierittääksesi 
kohtaan TRIP 2 DISPLAY. Vahvista 
valinta painamalla joystickin keski-
painiketta.

• Työnnä joystickia alas/ylös 
vierittääksesi välillä ENABLED ja 
DISABLED. Vahvista valinta paina-
malla joystickin keskipainiketta. 
Rasti osoittaa valittuna olevan vaih-
toehdon.

Näytön asetusten valikko
Näytön asetusten valikko mahdollistaa 
näytön eri asetusten määrittämisen.

Näytön asetusten valikon avaaminen:

• Työnnä päävalikossa joystickia alas 
ja valitse DISPLAY SET UP. Vahvista 
valinta painamalla joystickin keski-
painiketta.

• Valitse haluamasi vaihtoehto 
luettelosta päästäksesi olennaisiin 
tietoihin.

Näytön asetukset - väri
Eri värin valitseminen näytön tiedoille:

• Työnnä DISPLAY SET UP -valikossa 
joystickia alas/ylös ja valitse 
COLOUR.
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• Vahvista valinta painamalla joys-
tickin keskipainiketta.

• Siirry neljän eri värikuvakkeen välillä 
työntämällä joystickia alas/ylös. 
Värivaihtoehtoja on neljä; sininen, 
vihreä, keltainen ja valkoinen.

• Valitse haluamasi väri painamalla 
joystickin keskipainiketta.

• Uusi väri asetetaan sitten mitta-
riston näytön kaikille tyyleille. Paina 
HOME-painiketta poistuaksesi 
toiminnosta.

Näytön asetukset - kirkkaus
Valittavana on kaksi kirkkausvaihto-
ehtoa:

• Suuri kontrasti - päivätila

• Pieni kontrasti - yötila

Huomaa
Malleissa Tiger 900 on käytettävissä 
vain korkean kontrastin vaihtoehto.

Kirkkauden säätäminen:

• Työnnä DISPLAY SET UP -vali-
kossa joystickia alaspäin ja valitse 
BRIGHTNESS (HIGH CONTRAST) tai 
BRIGHTNESS (LOW CONTRAST).

• Valitse haluamasi valikko painamalla 
joystickin keskipainiketta.

Kirkkaus (suuri kontrasti) näkyy

• Säädä kirkkautta työntämällä joys-
tickia vasemmalle/oikealle.

• Vahvista haluttu kirkkaustaso 
painamalla joystickin keskipainiketta.

• Palaa päänäyttöön painamalla 
HOME-painiketta.

Huomaa
Kirkkaassa auringonvalossa pienen 
kirkkauden asetukset ohitetaan, 
jotta voidaan varmistaa, että mittarit 
näkyvät hyvin koko ajan.

Näytön asetukset - näkyvä monitori
Visible Tray -valikko antaa mahdolli-
suuden valita kohteita, jotka näytetään 
tietomonitorilla.

Näkyvän monitorin valikon valitseminen:

• Työnnä DISPLAY SET UP -valikossa 
joystickia alaspäin ja valitse VISIBLE 
TRAY.
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• Näytä valittavissa olevat vaih-
toehdot painamalla joystickin 
keskipainiketta.

• Selaa valikkoa siirtämällä joystickia 
alas/ylös, kunnes haluttu vaihtoehto 
näkyy korostettuna.

• Paina joystickin keskipainiketta vali-
taksesi/poistaaksesi tietomonitorit.

Tietomonitorissa näkyy kohde, jonka 
vieressä on rasti. Tietomonitorissa ei 
näy kohdetta, jos sen vieressä ei ole 
rastia.

Näytön asetukset - kieli
Kielivalikon avulla haluttua kieltä 
voidaan käyttää mittariston näyttökie-
lenä.

Mittariston näytön kielen valitseminen:

• Työnnä DISPLAY SET UP -vali-
kossa joystickia alaspäin ja valitse 
LANGUAGES.

• Paina joystickin keskipainiketta 
vahvistaaksesi ja näyttääksesi 
käytettävissä olevat kielivaihtoehdot.

• Selaa valikkoa siirtämällä joystickia 
alas/ylös, kunnes haluttu kielivaihto-
ehto näkyy korostettuna.

• Valitse haluamasi kieli painamalla 
joystickin keskipainiketta. Rasti 
osoittaa valittuna olevan vaihto-
ehdon.

• Vahvista kielivalinta painamalla joys-
tickin keskipainiketta.

Näytön asetukset - yksiköt
Yksiköiden valikossa voidaan valita 
haluttu mittayksikkö.

Haluttujen mittayksiköiden valitseminen:

• Paina DISPLAY SET UP -valikossa 
ohjainta alas ja valitse UNITS.

• Vahvista valinta painamalla joys-
tickin keskipainiketta.

Mittayksikön vaihtaminen:

• Korosta haluamasi vaihto-
ehto (DISTANCE/ECONOMY, 
TEMPERATURE tai PRESSURE) työn-
tämällä joystickia alas/ylös.

• Paina joystickin keskipainiketta vali-
taksesi vaihtoehdon. Rasti osoittaa 
valittuna olevan vaihtoehdon.

• Valitse haluttu mittayksikkö työntä-
mällä joystickia alas/ylös.

• Vahvista valinta painamalla joys-
tickin keskipainiketta. Rasti osoittaa 
valittuna olevan vaihtoehdon.

Valittavissa olevat vaihtoehdot ovat:

Economy:

• Miles & MPG (Yhdistynyt kunungas-
kunta)

• Miles & MPG (Yhdysvallat)

• KM & L/100KM

• KM & KM/L
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Lämpötila:

• °C

• °F

Paine:

• PSI

• bar

• kPa

Näytön asetukset - kello
Kellovalikon avulla kello voidaan säätää 
paikallinen aika.

Kellon asettaminen:

• Työnnä DISPLAY SET UP -valikossa 
joystickia alaspäin, valitse CLOCK 
ja vahvista valinta painamalla joys-
tickin keskipainiketta.

• Työnnä joystickia alas/ylös vaihtoeh-
tojen 12 Hr ja 24 Hr välillä ja vahvista 
valinta painamalla joystickin keski-
painiketta. Rasti osoittaa valittuna 
olevan vaihtoehdon.

Kello näkyy joko 12 tai 24 tunnin 
muodossa. Kun kellon näyttömuoto 
on asetettu, näyttö palaa kellovalik-
koon.

Aseta aika työntämällä joystickia alas/
ylös ja valitse tunnit ja minuutit.

Tuntiasetuksen säätäminen:

• Valitse näytöltä HOURS ja paina 
joystickin keskipainiketta. HOURS-
tekstin viereen ilmestyy rasti, ja 
tuntinäyttö vilkkuu alla olevan 
kuvan mukaisesti.

• Aseta tunti työntämällä joystickia 
alas/ylös. Vahvista valinta paina-
malla joystickin keskipainiketta.

Minuuttiasetuksen säätäminen:

• Valitse näytöltä MINUTES ja paina 
joystickin keskipainiketta. MINU-
TES-tekstin viereen ilmestyy rasti, 
ja minuuttinäyttö vilkkuu alla olevan 
kuvan mukaisesti.

• Aseta minuutti työntämällä joys-
tickia alas/ylös. Vahvista valinta 
painamalla joystickin keskipainiketta.

Näytön asetukset - päiväys
Tämä toiminto päiväyksen ja päiväys-
muodon säätämisen.

Päiväyksen ja päiväysmuodon asetta-
minen:

• Työnnä DISPLAY SET UP -valikossa 
joystickia alaspäin, valitse DATE ja 
vahvista valinta painamalla joys-
tickin keskipainiketta.
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• Valitse DATE FORMAT työntämällä 
joystickia alas/ylös. Vahvista valinta 
painamalla joystickin keskipainiketta.

• Valitse jompikumpi päiväyksen 
muodon asetuksista työntämällä 
joystickia alas/ylös ja vahvista 
valinta painamalla joystickin keski-
painiketta. Rasti osoittaa valittuna 
olevan vaihtoehdon.

• Kun päiväyksen muoto on asetettu, 
näyttö palaa DATE-valikkoon.

Päiväyksen asettaminen:

• Työnnä DISPLAY SET UP -valikossa 
joystickia alaspäin, valitse DATE ja 
vahvista valinta painamalla joys-
tickin keskipainiketta.

• Valitse YEAR työntämällä joystickia 
alas/ylös ja vahvista valinta paina-
malla joystickin keskipainiketta. 
Vuosinäyttö vilkkuu.

• Aseta kuluva vuosi työntämällä joys-
tickia alas/ylös ja vahvista valinta 
painamalla joystickin keskipainiketta.

• Aseta kuukausi ja päivä toistamalla 
samat toimenpiteet kuin vuosiluvun 
asetuksessa.

Palauta oletuksiin
Palautus oletusasetukseen palauttaa 
päävalikon näyttökohteet oletusasetuk-
siin.

Päävalikon näyttökohteiden palautta-
minen:

• Työnnä päävalikossa joystickia alas 
ja valitse RESET TO DEFAULTS.

• Valitse CONFIRM tai CANCEL työntä-
mällä joystickia alas/ylös. Vahvista 
valinta painamalla joystickin keski-
painiketta.

– Confirm - Seuraavat päävalikon 
asetukset ja tiedot palautetaan 
tehdasasetuksiin - ajotilat, 
mittareiden asetukset, matka-
mittarit, näyttömonitorit, kieli, 
luistonesto, tyyli, näytön kirk-
kaus, kierrosajastin.

– Cancel - Päävalikon asetukset 
ja tiedot pysyvät ennallaan ja 
näyttö palaa edelliselle valikko-
tasolle.
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Näyttömonitori

 Varoitus
Kun moottoripyörä on liikkeessä, yritä 
vaihtaa näyttömonitorien välillä tai 
nollata polttoainetiedot vain seuraa-
vissa olosuhteissa:

-  hitaalla nopeudella

-  kun ei ole muuta liikennettä

-  suoralla ja tasaisella tiellä tai pinnalla

-  hyvissä tie- ja sääolosuhteissa.

Tämän tärkeän varoituksen noudat-
tamatta jättäminen voi johtaa 
moottoripyörän hallinnan menettämi-
seen ja onnettomuuteen.

Tietomonitorin avulla on helppo päästä 
erilaisiin moottoripyörän tilatietoihin. 
Mahdolliset varoitusviestit on ensin 
kuitattava, ennen kuin tietomonitorille 
pääsee käsittelemään, katso sivu 64.

Tietomonitori ilmestyy näyttöruudun 
yläosaan tyylejä 01, 02 ja 03 varten. Se 
näkyy näytön vasemmassa reunassa 
tyyliä 04 varten.

Voit tarkastella tyylien 01, 02, 03 tieto-
monitoreja työntämällä joystickia alas/
ylös.

Jos haluat tarkastella tietomonitoreja 
tyylillä 04, paina joystickia vasemmalle/
oikealle.

Tietomonitori sisältää seuraavat tieto-
monitorin kohteet:

• Varoitukset ja viestit, katso sivu 64

• Kierroslukumittari (jos saatavilla)

• Kirkkaus, katso sivu 65

• Osamatkamittari, katso sivu 65

• Polttoaineen kulutus, katso sivu 66

• Huoltoväli, katso sivu 66

• Rengaspainevalvontajärjestelmä 
(TPMS), katso sivu 67

• Kontrasti, katso sivu 67

• Väri, katso sivu 68

• Tyylin valinta, katso sivu 69

• Jäähdytysneste (vain tyyli 04)

• Vaimennus (jos käytettävissä), katso 
sivu 69

• Jousitus (vain Tiger 900 GT Pro), 
katso sivu 69

• Bluetooth®-ominaisuudet, katso 
Oma Triumph -yhteyskäsikirja.

My Triumph Connectivity 
Handbook on myös saatavissa 
internetissä osoitteessa https://
www. triumphinstructions. com/

Kirjoita osanumero 'A9820200’ 
hakukenttään käsikirjan avaami-
seksi.

Tietomonitorin eri kohteita voidaan 
näyttää tai piilottaa tietomonitorilta. 
Lisätietoja on kohdassa sivu 60.

Varoitusten katselu
Mahdolliset varoitukset ja viestit 
näkyvät varoitusten monitorissa. Alla on 
esimerkki.
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WARNING
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Varoitusten katsominen:

• Selaa vaihtoehtoja työntämällä joys-
tickia alas/ylös, kunnes varoitusten 
katselu tulee näkyviin.

• Työnnä joystickia vasemmalle/
oikealle tarkistaaksesi jokaisen 
varoituksen (jos useampia kuin yksi). 
Varoituslaskin näyttää olemassa 
olevien varoitusten määrän.

• Palaa tietomonitoriin työntämällä 
joystickia alas/ylös.

Akun tyhjenemisen varoitus
Jos varusteet, kuten lämmitetyt kahvat, 
on asennettu ja niiden lämmitys on 
päällä moottorin ollessa joutokäynnillä 
tietyn ajanjakson ajan, akun jännite voi 
laskea alle ennalta määrätyn jännitteen 
ja varoitusviesti näkyy varoitusmonito-
rissa.

Kirkkaus
Kirkkauksen tietomonitorin avulla 
voidaan säätää näytön kirkkautta.

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

BRIGHTNESS

Näyttöruudun kirkkauden säätäminen:

• Voit lisätä/vähentää kirkkautta 
työntämällä joystickia vasemmalle/
oikealle.

• Vahvista haluttu kirkkaustaso 
painamalla joystickin keskipainiketta.

Huomaa
Kirkkaassa auringonvalossa pienen 
kirkkauden asetukset ohitetaan, 
jotta voidaan varmistaa, että mittarit 
näkyvät hyvin koko ajan.

Huomaa
Älä peitä näyttöruudun valoanturia, 
koska se estää näytön kirkkauden ja 
kontrastin toimimisen oikein.

Osamatkamittari
Tietomonitorissa on kaksi osamatkamit-
taria, joita voidaan käsitellä ja nollata.

1234
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52
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DISTANCE
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AVG SPEED

SET 70 9ABS +

MPH

DURATION

HOLD TO RESETTRIP 1 1

1 2 3

1. Ajettu matka
2. Keskinopeus
3. Matkan kesto

Tietyn osamatkamittarin tarkastele-
minen:

• Selaa tietomonitorin kohteita työn-
tämällä joystickia alas/ylös, kunnes 
näytössä näkyy Trip 1.

• Valitse TRIP 1 tai TRIP 2 työntämällä 
joystickia vasemmalle/oikealle.

Huomaa
TRIP 2 voidaan näyttää tietomonitorissa 
tai piilottaa. Katso lisätietoja kohdasta 
sivu 59.
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Osamatkamittarin nollaus:

• Valitse nollattava osamatkamittari.

• Pidä joystickin keskipainiketta 
painettuna yli yhden sekunnin ajan.

• Osamatkamittari nollataan.

Osamatkamittari voidaan nollata myös 
päävalikosta, katso sivu 58.

Polttoaineenkulutus
Polttoaineen kulutuksen tietomonitori 
näyttää polttoaineen kulutusta koskevat 
tiedot.

49.8

3 0 02 24 46 68 810 1012 12

42.3
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204.8mpg mpg mi
CURRENT
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x1000rpm

AVERAGE

SET 100 9ABS +

MPH

RANGE

HOLD TO RESETFUEL CONSUMPTION

1 2 3 4

1. Polttoainemittari
2. Nykyinen polttoaineenkulutus
3. Keskimääräinen polttoaineenkulutus
4. Toimintamatka (Range to Empty)

Nykyinen polttoaineenkulutus
Tämä ilmoittaa polttoaineenkulutuksen 
kyseisellä hetkellä. Jos moottoripyörä on 
paikallaan, näyttöalueella näkyy --.-.

Keskimääräinen polttoaineenkulutus
Tämä ilmoittaa keskimääräisen poltto-
aineenkulutuksen. Nollauksen jälkeen 
näytössä näkyy katkoviivoja, kunnes 
0,1 km ajettu.

Toimintamatka (Range to Empty)
Tämä on arvioitu ajomatka säiliössä 
jäljellä olevan polttoaineen määrällä.

Nollaus
Nollaa keskimääräinen polttoaineenku-
lutus painamalla ja pitämällä joystickin 
keskipainiketta painettuna.

Huomaa
Tankkauksen jälkeen polttoainemittari ja 
toimintamatka (Range to Empty) päivi-
tetään vasta, kun ajat moottoripyörällä. 
Ajotavasta riippuen päivitys voi kestää 
jopa viisi minuuttia.

Matkamittari ja huolto
Matkamittari ja huoltotietomonitori 
näyttää matkamittarin sekä jäljellä 
olevan ajomatkan ja päivät ennen 
seuraavaa huoltoa.

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
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SERVICE

Recommended by
03/2020

or in
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ODO: 0001234 mi

2

1

1. Matkamittari
2. Huoltotiedot
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Rengaspainevalvontajärjestelmä 
(TPMS) (jos asennettu)

 Varoitus
Pysäytä moottoripyörä, jos rengaspai-
neen varoitusvalo palaa.

Älä aja moottoripyörällä, ennen kuin 
renkaat on tarkastettu ja renkaiden 
kylmäpaine on suosituksen mukainen.

Rengaspainevalvontajärjestelmän 
(TPMS) tietomonitori on huoltotietomoni-
torin mukana.

Rengaspainevalvontajärjestelmän 
(TPMS) tarkasteleminen:

• Paina joystickia alas/ylös ja vieritä 
huoltotietomonitoria.

• Valitse rengaspaine työntämällä 
joystickia vasemmalle/oikealle.

Rengaspainevalvontajärjestelmän 
(TPMS) tietomonitori näyttää etu- ja 
takarenkaiden paineet.

36 28
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SET 100 9ABS +

MPH

TYRE PRESSURE

1 42 3

1. Takarengaspaineen ilmaisin
2. Rengaspaineen varoitusvalo
3. Varoitus alhaisesta eturenkaan paineesta 

näkyvissä
4. Eturengaspaineen ilmaisin

Rengaspaineen varoitusvalo
Rengaspaineen varoitusvalo palaa vain, 
kun etu- tai takarenkaiden paine on 
suositellun paineen alapuolella. Se ei 
pala, jos rengas on liian täynnä.

Eturengaspaineen ilmaisin
Tämä näyttää eturenkaan nykyisen 
paineen.

Takarengaspaineen ilmaisin
Tämä näyttää nykyisen takarengaspai-
neen.

Alhainen rengaspaine
Etu- tai takarengas näkyy korostettuna 
moottoripyörän kuvassa ilmoittaen, että 
rengaspaine on alle suositellun paineen.

Lisätietoja TPMS:stä ja rengaspaineista, 
katso sivu 153.

Näytön kontrasti
Kontrastin tietomonitori mahdollistaa 
näytön kontrastin säätämisen.

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
F E C H
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x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

SELECTCONTRAST

AUTO LOWHIGH

1 32

1. Suuri kontrasti
2. Automaattinen kontrasti
3. Pieni kontrasti

Valittavana on kolme vaihtoehtoa:

• HIGH - Tämä vaihtoehto lukitsee 
näyttöruudun valkoisen taustan 
versioon, jotta näkyvyys olisi 
mahdollisimman hyvä päivällä.
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• AUTO - Tämä vaihtoehto käyttää 
mittariston valotunnistinta 
säätämään kontrastin kulloinkin 
sopivimpaan asetukseen. Kirkkaassa 
auringonvalossa matalan kontrastin 
asetukset ohitetaan, jotta voidaan 
varmistaa, että mittarit näkyvät 
hyvin koko ajan.

• LOW - Tämä asetus lukitsee näyt-
töruudun kunkin näyttöruudun 
mustan taustan versioon, jotta 
näkyvyys olisi mahdollisimman hyvä 
yöllä.

Huomaa
Malleissa Tiger 900 on käytettävissä 
vain korkean kontrastin vaihtoehto.

Vaihtoehdon valitseminen:

• Työnnä joystickia vasem-
malle/oikealle valitaksesi 
kontrastiasetuksen HIGH, AUTO tai 
LOW ja vahvista valinta painamalla 
joystickin keskipainiketta.

• Jos ajajan määrittelemä kirkkaus-
asetus on sopiva, sitä käytetään, 
katso sivu 60.

Huomaa
Älä peitä näyttöruudun valoanturia, 
koska se estää näytön kirkkauden ja 
kontrastin toimimisen oikein.

Väri
Väritietomonitorin avulla voidaan 
käyttää eri väriä nykyiseen tyyliin. Väri-
vaihtoehtoja on neljä; sininen, vihreä, 
keltainen ja valkoinen.

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
F E C H
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x1000rpm

APPLY TO CURRENT STYLE ONLY (CHANGE IN MENU)

SET 100 9ABS +

MPH

COLOUR SELECT

Eri värin käyttäminen nykyiseen tyyliin:

• Valitse haluttu väri työntämällä 
joystickia vasemmalle/oikealle.

• Vahvista haluamasi väri painamalla 
joystickin keskipainiketta.

• Uusi väri lisätään sen jälkeen nykyi-
seen tyyliin.

• Värin käyttäminen kaikkiin tyyleihin, 
katso sivu 59.
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Tyylin valinta
Tyylin valinnan tietomonitorissa voidaan 
valita näyttöruutuun sovellettava tyyli.

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
STYLE 01

47
47 47

47

STYLE 03

F E C H
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x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

STYLE SELECT SELECT

STYLE 02 STYLE 04

Tyylin valinnan tietomonitori (tyyli 03 
valittuna)

Näyttöruudun tyylin muuttaminen:

• Valitse haluamasi tyyli työntämällä 
joystickia vasemmalle/oikealle ja 
vahvista valinta painamalla joys-
tickin keskipainiketta.

Vaimennus

Tiger 900 GT Pro Vain
Vaimennustietomonitorin avulla jousi-
tuksen vaimennusta voidaan säätää 
ajoa varten.

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
F E C H
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x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

DAMPING

COMFORT SPORTNORMAL

ON-ROAD

Jousituksen vaimennuksen säätäminen:

• Voit lisätä/vähentää vaimennuksen 
tasoa työntämällä joystickia vasem-
malle/oikealle. Saatavissa on 3 tasoa: 
mukavuus, normaali ja urheilu.

• Vahvista vaimennustaso painamalla 
joystickin keskipainiketta.

Jousitus

Tiger 900 GT Pro Vain
Jousituksen tietomonitori mahdollistaa 
ennalta määrättyjen jousitusasetusten 
valitsemisen.

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
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SET 100 9ABS +

MPH

SUSPENSION
L

SELECT

1 2 3 4

1. Vain ajajan asetus
2. Ajajan ja matkustajan asetus
3. Ajajan ja matkalaukun asetus
4. Ajajan, matkustajan ja matkalaukun 

asetus

Ennalta määritetyn jousitusasetuksen 
valitseminen:

• Korosta haluttu jousitusasetus 
työntämällä joystickia vasemmalle/
oikealle.

• Vahvista haluttu jousitusasetus 
painamalla joystickin keskipainiketta.
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Vakionopeussäädin
Kaikki mallit paitsi Tiger 900

 Varoitus
Vakionopeussäädintä saa käyttää vain 
silloin kun on mahdollista ajaa turvalli-
sesti vakionopeudella.

Vakionopeussäädintä ei tule käyttää 
raskaassa liikenteessä, jyrkissä kaar-
teissa, sokkomutkissa tai liukkaalla 
tiellä.

Vakionopeussäätimen käyttäminen 
raskaassa liikenteessä, jyrkissä kaar-
teissa, sokkomutkissa tai liukkaalla 
tiellä voi johtaa moottoripyörän 
ohjauksen menettämiseen ja onnetto-
muuteen.

 Varoitus
Triumph-moottoripyörällä on ajettava 
noudattaen kyseisen tien laillisia nope-
usrajoituksia.

Moottoripyörällä ajo suurella nopeu-
della voi olla vaarallista, koska tietyissä 
liikennetilanteissa reagointiaika 
lyhenee huomattavasti ajonopeuden 
kasvaessa.

Hidasta nopeutta aina vaarallisissa 
ajo-olosuhteissa, kuten huonolla kelillä 
tai raskaan liikenteen keskellä.

 Varoitus
Aja tätä Triumph-moottoripyörää 
suurella nopeudella vain kilpailua 
varten rajatulla alueella tai suljetulla 
kilparadalla.

Ajamista suurella nopeudella tulee 
yrittää vasta sitten, kun on perehdytty 
nopean ajamisen vaatimiin tekniikoihin 
ja tunnetaan moottoripyörän ominai-
suudet kaikissa olosuhteissa.

Ajaminen suurella nopeudella muissa 
olosuhteissa on vaarallista ja johtaa 
moottoripyörän hallinnan menettämi-
seen ja onnettomuuteen.

Huomaa
Vakionopeussäädin ei ehkä toimi, jos 
ABS-järjestelmässä on toimintahäiriö ja 
ABS-varoitusvalo palaa.
Vakionopeussäädin toimii edelleen, jos 
ajotila valitaan, kun ABS on asetettu 
Off-Road- tai Off-asentoon.
Vakionopeussäädin toimii edelleen, jos 
ABS on poistettu käytöstä.
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Vakionopeudensäätimen painikkeet 
sijaitsevat vasemmanpuoleisessa katkai-
sinpaketissa ja niitä voidaan käyttää 
ajajan liikkeiden minimoimiseksi.

1

2

1. Vakionopeussäätimen painike RES/+
2. Vakionopeussäätimen painike SET/-

Vakionopeussäädin voidaan kytkeä 
päälle tai pois päältä milloin tahansa, 
mutta sitä ei voi aktivoida, ennen kuin 
kaikki kohdassa sivu 71 kuvatut olosuh-
teet täyttyvät.

Vakionopeussäätimen aktivointi
Kytke vakionopeussäädin päälle 
painamalla painiketta SET/-. Vakiono-
peussäätimen symboli näkyy näytössä. 
Vakionopeussäätimen asetettu nopeus 
näytetään muodossa '--', mikä osoittaa, 
että nopeutta ei ole vielä asetettu.

Vakionopeussäätimen aktivoimiseksi on 
seuraavien ehtojen täytyttävä:

• Moottoripyörää on ajettava nopeu-
della 30 - 160 km/h.

• Moottoripyörän on oltava 3-vaih-
teella tai suuremmalla.

• Kun nämä ehdot on täytetty, 
paina painiketta SET/- vakiono-
peussäätimen aktivoimiseksi. 
Vakionopeussäätimen symboli näkyy 
vihreällä valolla TFT-näytössä osoit-
taen, että vakionopeussäädin on nyt 
aktiivinen.

Sana SET näkyy vakionopeus-
säätimen symbolin vieressä. 
Vakionopeussäätimen asetettu nopeus 
näytetään ja vakionopeudensäätimen 
valo syttyy kierroslukumittarissa 
osoittaen, että vakionopeussäädin on 
aktiivinen.

N 0 02 24 46 68 810 1012 1258
F E C H

21.5 10:55AMCo

x1000rpm

ABS

MPH

SET 58

1 2 2

1. Vakionopeussäätimen symboli
2. Vakionopeussäätimen merkkivalo
3. Vakionopeussäätimen asetettu nopeus

Vakionopeussäädin ylläpitää asetettua 
nopeutta, kunnes:

• Asetettu nopeus säädetään, kuten 
on esitetty kohdassa sivu 72.

• Vakionopeussäädin deaktivoidaan, 
kuten on kuvattu kohdassa sivu 72.
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Asetetun nopeuden säätäminen 
vakionopeussäätimessä
Jos haluat säätää asetettua nopeutta 
vakionopeudella ajamisen aikana, paina 
ja vapauta:

• Painike RES/+ kasvattaa nopeutaa

• Painike SET/- vähentää nopeutta.

Jokainen painikkeen painallus säätää 
nopeutta 1 km/h. Jos painikkeita 
pidetään painettuina, nopeus kasvaa 
jatkuvasti tai pienenee yhden numeron 
välein.

Lopeta säätöpainikkeen painaminen, kun 
haluttu nopeus näkyy näytössä.

Huomaa
Vakionopeussäätimen asetetun 
nopeuden näyttö vilkkuu, kunnes uusi 
asetettu nopeus on saavutettu.
Jos ajetaan jyrkkää ylämäkeä ja 
vakionopeussäädin ei pysty ylläpitä-
mään nopeutta, vakionopeussäätimen 
asetetun nopeuden näyttö alkaa vilkkuu, 
kunnes moottoripyörä on taas saavut-
tanut asetetun nopeuden.

Vaihtoehtoinen tapa kasvattaa vakiono-
peussäätimen nopeutta on kiihdyttää 
haluttuun nopeuteen kaasukahvalla ja 
painaa sitten painiketta SET/-.

Vakionopeussäätimen deaktivointi
Vakionopeussäädin voidaan deaktivoida 
jollakin seuraavista menetelmistä:

• Kierrä kaasukahvaa kokonaan 
eteenpäin.

• Vedä kytkinvipua.

• Käytä etu- tai takajarrua.

• Kasvata nopeutta käyttämällä 
kaasua yli 60 sekuntia.

Deaktivoinnin jälkeen vakiono-
peussäätimen valo sammuu 
kierroslukumittarissa, mutta SET-merk-
kivalo ja asetettu nopeus näkyvät silti 
näytöllä osoittaen, että vakionopeussää-
timen asetettu nopeus on tallentunut.

Vakionopeussäätimen asetettu nopeus 
voidaan palauttaa kohdassa sivu 72 
kuvatulla tavalla, ellei vakionopeus-
säädintä ei ole kytketty pois päältä 
kääntämällä virta-avain OFF-asentoon.

Vakionopeussäätimen asetun 
nopeuden palauttaminen

 Varoitus
Kun palautat vakionopeussäätimen, 
varmista aina, että liikenneolosuhteet 
ovat sopivat asetetulle nopeudelle.

Vakionopeussäätimen käyttäminen 
raskaassa liikenteessä, jyrkissä kaar-
teissa, sokkomutkissa tai liukkaalla 
tiellä voi johtaa moottoripyörän 
ohjauksen menettämiseen ja onnetto-
muuteen.

Vakionopeussäädin poistuu käytöstä, 
jos jokin seuraavista toimenpiteistä on 
tehty:

• Kierrä kaasukahvaa kokonaan 
eteenpäin.

• Vedä kytkinvipua.

• Käytä etu- tai takajarrua.

• Kasvata nopeutta käyttämällä 
kaasukahvaa yli 60 sekuntia.

Vakionopeussäätimen asetettu nopeus 
voidaan palauttaa painamalla ja vapaut-
tamalla RES/+, mikäli asetettu nopeus 
on tallennettu.
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Moottoripyörää on ajettava nopeudella 
30 - 160 km/h ja kolmosvaihteen tai 
suuremman tulee olla kytkettynä.

Tallennettu asetusnopeus ilmoitetaan 
näytöllä vakionopeussäätimen symbolin 
vieressä olevalla SET-sanalla.

Tallennettu asetusnopeus pysyy 
vakionopeussäätimen muistissa niin 
kauan, kunnes virtalukko käännetään 
OFF-asentoon.

Huomaa
Vakionopeussäätimen asetusnopeuden 
näyttö vilkkuu, kunnes asetettu nopeus 
saavutetaan.

Luistonesto (TC)

 Varoitus
Luistoneston ja optimoidun kaarre-
luistoneston järjestelmät eivät korvaa 
asianmukaista ajamista vallitsevissa 
tien pinnan ja sääolosuhteissa. Tämä 
järjestelmät eivät voi estää pidon 
menettämistä seuraavissa tilanteissa:

-  liian suuri nopeus tultaessa kään-
nökseen

-  kiihdytys jyrkällä kallistuskulmalla

-  jarrutus.

Luistonesto tai optimoitu kaarreluis-
tonesto eivät voi estää etupyörää 
luistamasta.

Minkä tahansa edellä mainitun asian 
laiminlyönti voi johtaa moottoripyörän 
hallinnan menettämiseen ja onnetto-
muuteen.
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 Varoitus
Jos luistonestojärjestelmä ei toimi, 
on oltava varovainen kiihdytettäessä 
ja käännyttäessä märälle/liukkaalle 
tienpinnalle takapyörän pyörimisen 
välttämiseksi.

Vikatapauksessa luistoneston 
käytöstä poiston varoitusvalo voi palaa 
yhdessä moottorinohajusjärjestelmän 
toimintahäiriön merkkivalon ja/tai 
ABS-varoitusvalon kanssa.

Älä jatka ajamista pidempään kuin on 
välttämätöntä, jos jokin yllä maini-
tuista varoitusvaloista palaa. Ota 
yhteys valtuutettuun Triumph-jälleen-
myyjään niin pian kuin mahdollista, 
jotta vika tarkistetaan ja korjataan.

Kova kiihdytys ja kääntyminen 
tässä tilanteessa voivat aiheuttaa 
takapyörän sutimisen, mikä johtaa 
moottoripyörän hallinnan menettämi-
seen ja onnettomuuteen.

Kaikki moottoripyörät on varustettu 
luistonestolla (TC). Luistonesto on 
järjestelmä, joka auttaa säilyttämään 
pidon märillä/liukkailla tien pinnoilla. 
Jos anturit havaitsevat, että takapyörä 
menettää pitoaan (luistaa), luistonesto-
järjestelmä kytkeytyy päälle ja muuttaa 
moottorin tehoa, kunnes takapyörän 
veto on palautettu. Luistoneston merk-
kivalo vilkkuu, kun se on kytkettynä, 
ja lisäksi voidaan tunnistaa moottorin 
äänen muuttuminen. Lisätietoja luis-
toneston merkkivalon toiminnasta on 
kohdassa sivu 41.

Huomaa
Luistonesto ei ehkä aina ole aktiivinen 
valitusta ajotilasta riippuen.
Luistonesto ja optimoitu kaarreluis-
tonesto (jos asennettu) eivät ehkä 
toimi, jos ABS-järjestelmässä on 
toimintahäiriö. Tässä tilanteessa ABS:n, 
luistoneston ja MIL:n varoitusvalot 
voivat palaa.
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Optimoitu kaarreluistonesto (jos 
asennettu)

 Varoitus
Jos optimoidussa kaarreluistonestossa 
tapahtuu vika, luistoneston käytöstä-
poiston varoitusvalo syttyy ja näytölle 
tulee viesti.

Tässä tilanteessa luistonestojärjes-
telmä jatkaa toimintaa, mutta ilman 
optimoitua kaarretoimintoa, edellyt-
täen että:

-  Luistonestojärjestelmässä ei ole 
muita vikoja.

-  Luistonestoa EI ole poistettu 
käytöstä (katso Pyörän asetukset 
kohdassa sivu 57 tai ajotilan 
määritys kohdassa sivu 53).

Takapyörän sutimisen estämiseksi on 
oltava varovainen kiihdytettäessä ja 
käännyttäessä märällä/liukkaalla tien 
pinnalla.

Vikatapauksessa luistoneston 
käytöstä poiston varoitusvalo voi palaa 
yhdessä moottorinohajusjärjestelmän 
toimintahäiriön merkkivalon ja/tai 
ABS-varoitusvalon kanssa.

Älä jatka ajamista pidempään kuin on 
välttämätöntä, jos jokin yllä maini-
tuista varoitusvaloista palaa. Ota 
yhteys valtuutettuun Triumph-jälleen-
myyjään niin pian kuin mahdollista, 
jotta vika tarkistetaan ja korjataan.

Kova kiihdytys ja kääntyminen 
tässä tilanteessa voivat aiheuttaa 
takapyörän sutimisen, mikä johtaa 
moottoripyörän hallinnan menettämi-
seen ja onnettomuuteen.

Optimoitu kaarreluistonesto on järjes-
telmä, joka on suunniteltu parantamaan 
hallintaa, kun luistonesto aktivoituu 
moottoripyörän kallistuessa kaarteessa.

Järjestelmä tarkkailee jatkuvasti moot-
toripyörän kallistuskulmaa ja säätää 
luistoneston vaikutusta niin, että taka-
pyörän pito säilyy kaarreajon aikana.

Optimoitu kaarreluistonesto ei ole 
aktiivinen Off-Road- tai Off-Road-Pro-
tilassa.

Huomaa
Luistonesto ei ehkä aina ole aktiivinen 
valitusta ajotilasta riippuen.
Luistonesto ja optimoitu kaarreluis-
tonesto (jos asennettu) eivät ehkä 
toimi, jos ABS-järjestelmässä on 
toimintahäiriö. Tässä tilanteessa ABS:n, 
luistoneston ja MIL:n varoitusvalot 
voivat palaa.

Katso yksityiskohtaiset tiedot luisto-
neston käytöstäpoiston varoitusvalojen 
toiminnasta ja niihin liittyvien varoi-
tusten käytöstä kohdassa sivu 42.
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Luistoneston asetukset

 Varoitus
Jos luistonesto on pois käytöstä, 
moottoripyörä toimii normaalisti, mutta 
ilman luistonestoa.

Tässä tilanteessa kiihdyttäminen 
liian voimakkaasti märällä/liukkaalla 
tienpinnalla voi aiheuttaa takapyörän 
luistamisen ja johtaa moottoripyörän 
hallinnan menettämiseen ja onnetto-
muuteen.

Luistonestojärjestelmä voidaan poistaa 
käytöstä, kuten kohdassa Pyöräase-
tukset sivu 57 on kuvattu, tai se voidaan 
asettaa tilaan, joka on kuvattu ajotilan 
määrityksissä kohdassa sivu 53.

Rengaspainevalvontajärjes-
telmä (TPMS) (jos asennettu)

 Varoitus
Rengaspaineiden päivittäistä tarkas-
tusta ei saa jättää tekemättä sillä 
varjolla, että rengaspaineenvalvonta-
järjestelmä (TPMS) on varusteena.

Tarkista rengaspaineet, kun renkaat 
ovat kylmiä. Käytä tarkkaa rengaspai-
nemittaria, katso lisätietoja renkaita 
esittelevästä kohdasta.

TPMS-järjestelmän käyttö rengaspai-
neiden asettamiseen voi saada aikaan 
virheellisen rengaspaineen, mikä 
voi johtaa moottoripyörän hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Toiminta
Rengaspaineanturit asennetaan etu- ja 
takapyöriin. Nämä anturit mittaavat 
renkaan sisäisen ilmanpaineen ja 
välittävät painetiedot mittareihin. Nämä 
anturit eivät lähetä tietoja, ennen kuin 
moottoripyörä kulkee vähintään nope-
udella 20 km/h. Näyttöalueella näkyy 
kaksi viivaa, kunnes rengaspaineviesti 
vastaanotetaan.

Pyörän vanteeseen kiinnitetään tarra, 
joka ilmoittaa rengaspaineanturin 
sijainnin lähellä venttiiliä.

Huomaa
Kaikille moottoripyörämalleille, joissa 
ei ole vakiona asennettua rengaspai-
nevalvontajärjestelmää (TPMS), se on 
saatavissa lisävarusteena. Valtuutetun 
Triumph-jälleenmyyjän tulee asentaa 
se. Mittareiden TPMS-näyttö aktivoituu 
vasta, kun järjestelmä on asennettu.
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Rengaspaineen varoitusvalo (jos 
TPMS on asennettu)

 Varoitus
Pysäytä moottoripyörä, jos rengaspai-
neen varoitusvalo palaa.

Älä aja moottoripyörällä, ennen kuin 
renkaat on tarkastettu ja renkaiden 
kylmäpaine on suosituksen mukainen.

Rengaspaineen varoitusvalo 
toimii yhdessä rengaspaine-
valvontajärjestelmän kanssa, 
katso sivu 76.

Varoitusvalo palaa vain, kun etu- tai 
takarenkaiden paine on alhaisempi 
suositeltu paine. Se ei pala, jos rengas 
on liian täynnä.

Kun varoitusvalo palaa, rengaspaineen 
näyttö ilmoittaa, mikä rengas on tyhjen-
tynyt. Se näyttää myös rengaspaineen.

36 28

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
REAR FRONT

psipsi

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

TYRE PRESSURE

1 42 3

1. Takarengaspaineen ilmaisin
2. TPMS-varoitusvalo
3. Varoitus alhaisesta eturenkaan paineesta 

näkyvissä
4. Eturengaspaineen ilmaisin

Rengaspaine, jonka perusteella 
varoitusvalo syttyy, on lämpötilakom-
pensoitu arvoon 20 °C, mutta siihen 
liittyvä paineen numeerinen näyttö ei 
ole (katso sivu 152). Vaikka numeerinen 
näyttö ilmoittaa likimain normaalia 
rengaspainetta, kun varoitusvalo palaa, 
se ilmoittaa alhaista ja puhkeaminen on 
todennäköisin syy.

Rengaspaineanturin sarjanumero
Rengaspaineanturin sarjanumero on 
painettu anturiin kiinnitettyyn tarraan. 
Valtuutettu Triumph-jälleenmyyjäsi 
saattaa vaatia tätä numeroa huoltoa tai 
vianmääritystä varten.

Kun rengaspaineen valvontajärjestelmä 
asennetaan moottoripyörään, varmista, 
että valtuutettu Triumph-jälleenmyyjäsi 
kirjaa etu- ja takarenkaiden paineantu-
rien sarjanumerot alla oleviin kohtiin.

Eturenkaan paineanturi

Takarenkaan paineanturi
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Rengaspaineet

 Varoitus
Rengaspaineen valvontajärjestelmää 
(TPMS) ei tule käyttää rengaspainemit-
tarina rengaspaineita säätäessä.

Jotta saat oikeat rengaspaineet, 
tarkista rengaspaineet aina kylmistä 
renkaista tarkalla rengaspainemitta-
rilla.

Jos TPMS-järjestelmää käytetään 
rengaspaineiden asettamiseen, 
voidaan saada virheellisiä rengaspai-
neita. Ne voivat johtaa moottoripyörän 
hallinnan menettämiseen ja onnetto-
muuteen.

 Huomio
Älä käytä renkaanpaikkausainetta 
tai muita tuotteita, jotka saattavat 
estää ilman virtauksen TPMS-anturin 
aukkoihin. TPMS-anturin ilmanpai-
neaukon tukkeutuminen käytön aikana 
tukkii anturin ja aiheuttaa 
korjaamattomia vaurioita TPMS-antu-
rikokoonpanolle.

Renkaanpaikkausaineen käytöstä tai 
moottorin virheellisestä kalibroinnista 
aiheutuneita vaurioita ei pidetä valmis-
tusvirheinä, eikä takuu kata niitä.

Asennuta renkaat aina valtuutetulla 
Triumph-jälleenmyyjälle ja ilmoita heille, 
että pyörissä on rengaspaineanturit.

Mittaristossa näkyvät rengaspaineet 
ilmaisevat todellisen rengaspaineen 
näytön valitsemisen hetkellä. Tämä voi 
poiketa renkaiden kylmästä asetetusta 
painearvosta, koska renkaat lämpenevät 
ajon aikana, jolloin renkaan ilma laajenee 
ja paine kasvaa. Triumphin määrittämät 
kylmätäyttöpaineet ottavat tämän 
huomioon.

Säädä rengaspaineet vain renkaiden 
ollessa kylmiä tarkalla rengaspaine-
mittarilla (katso sivu 153), älä siis käytä 
mittaristoissa annettuja rengaspaineen 
arvoja.

Vararenkaat
Kun vaihdat renkaita, anna aina valtuu-
tetun Triumph-jälleenmyyjä asentaa 
renkaat ja varmista, että he tietävät, 
että renkaissa on rengaspaineanturit.

Anturin akut
Kun paineanturin akkujännite on 
alhainen, mittaristossa näkyy viesti ja 
TPMS-symboli tai viesti ilmoittaa, missä 
pyöräanturissa on alhainen akkujännite. 
Jos akut ovat täysin tyhjiä, mittariston 
näytössä näkyvät vain viivat, punainen 
TPMS-varoitusvalo palaa ja TPMS-sym-
boli vilkkuu kaiken aikaa. Ota yhteyttä 
valtuutettuun Triumph-jälleenmyyjään, 
joka vaihtaa anturin ja kirjaa uuden 
sarjanumeron kohdassasivu 77 ilmoitet-
tuihin paikkoihin.

Kun virtalukko on käännetty ON-asen-
toon ja jos TPMS-symboli vilkkuu tai 
TPMS-varoitusvalo palaa kaiken aikaa, 
TPMS-järjestelmässä on vikaa. Ota 
yhteyttä valtuutettuun Triumph-jälleen-
myyjään vian korjaamista varten.
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Polttoaine

RON/ROZ 95 min. 91

E5 E10

3900691

Unleaded fuel only
Carburant san plomb
Gasolina sin plomo
Bleifreies Benzin
Endast blyfri bensin
Benzina senza piombo
Ongelode Brandstof
Combustival sem schumbo

Pb

Polttoaineluokka
Triumph-moottoripyörät on suunniteltu 
käyttämään lyijytöntä polttoainetta. 
Niiden suorituskyky on optimaalinen, jos 
käytetään oikean luokan polttoainetta. 
Käytä aina lyijytöntä polttoainetta, jonka 
oktaaniluku on vähintään 91 RON.

Etanoli
Euroopassa Triumph-moottoripyöriin 
voidaan tankata lyijytöntä polttoainetta 
E5 ja E10 (sisältävät 5 ja 10 prosenttia 
etanolia).

Muualla kuin Euroopassa voidaan 
käyttää polttoaineita E25-arvoon saakka 
(25 prosenttia etanolia).

Moottorin kalibrointi
Tietyissä olosuhteissa voidaan tarvita 
moottorin kalibrointia. Ota aina yhteys 
valtuutettuun Triumph-jälleenmyyjään.

 Huomio
Moottoripyörä voi vaurioitua pysyvästi, 
jos sen annetaan käydä väärän luokan 
polttoaineella tai jos moottori on kalib-
roitu väärin.

Varmista aina, että käytetty polttoaine 
on oikeaa luokkaa ja laatua.

Väärän polttoaineen käytöstä tai 
moottorin virheellisestä kalibroinnista 
aiheutuneita vaurioita ei pidetä valmis-
tusvirheinä, eikä takuu kata niitä.

 Huomio
Tämän moottoripyörän pako-
putkistossa on katalysaattori 
pakokaasupäästöjen vähentämiseksi.

Lyijyä sisältävän polttoaineen käyttö 
vahingoittaa katalysaattoria. Lisäksi 
katalysaattori voi vaurioitua pysyvästi, 
jos moottoripyörän polttoainesäiliö 
päästetään tyhjenemään tai jos polt-
toaineen määrä laskee hyvin alhaiseksi.

Varmista aina, että sinulla on riittä-
västi polttoainetta matkallesi.

Huomaa
Lyijyä sisältävän polttoaineen käyttö on 
laitonta joissakin maissa, osavaltioissa 
tai alueilla.
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Tankkaus 

 Varoitus
Pienennä tankkaukseen liittyviä riskejä 
noudattamalla aina seuraavia polttoai-
neturvallisuusohjeita:

-  Bensiini on erittäin syttyvää ja voi 
räjähtää tietyissä olosuhteissa. 
Kun tankkaat, käännä virtalukko 
OFF-asentoon.

-  Älä tupakoi.

-  Älä käytä matkapuhelinta.

-  Varmista, että tankkausalue on hyvin 
tuuletettu eikä sen lähellä ole liekkien 
tai kipinöiden lähdettä. Tämä sisältää 
kaikki merkkivalolla varustetut kodin-
laitteet.

-  Älä koskaan täytä säiliötä niin 
täyteen, että polttoaineen määrä 
nousee säiliön täyttökaulaan saakka. 
Auringonvalon tai muiden lämpö-
lähteiden aiheuttama kuumuus voi 
saada polttoaineen laajenemaan ja 
vuotamaan yli, mistä seuraa tulipalo-
vaara.

-  Tankkauksen jälkeen tarkista aina, 
että polttoainesäiliön kansi on 
suljettu oikein.

-  Koska bensiini on helposti syttyvää, 
polttoainevuoto tai -roiske tai edellä 
mainittujen turvallisuusohjeiden 
noudattamatta jättäminen voi 
aiheuttaa palovaaran, josta voi 
seurata omaisuusvahinkoja, henkilö-
vahinkoja tai kuolema.

Polttoainesäiliön korkki

1

2

1. Polttoainesäiliön korkki
2. Avain

Avaa polttoainesäiliön korkki nostamalla 
lukkoa peittävä läppä ylös. Työnnä avain 
lukkoon ja käännä avainta myötäpäi-
vään.

Sulje ja lukitse korkki painamalla korkki 
paikalleen avaimen ollessa vielä lukossa, 
kunnes lukko napsahtaa paikalleen. 
Vedä avain pois ja sulje kansi.

 Huomio
Korkin sulkeminen ilman avaimen irrot-
tamista vahingoittaa korkkia, säiliötä ja 
lukkomekanismi.
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Polttoainesäiliön täyttäminen

 Varoitus
Polttoainetta voi vuotaa, jos säiliö 
täytetään liian täyteen.

Jos polttoainetta vuotaa, puhdista 
vuotanut aine huolellisesti ja hävitä 
käytetyt materiaalit turvallisesti.

Älä läikytä polttoainetta moottoriin, 
pakoputkiin, renkaisiin tai mihinkään 
muuhun moottoripyörän osaan.

-  Koska polttoaine on helposti 
syttyvää, polttoainevuoto tai -roiske 
tai edellä mainittujen turvallisuus-
ohjeiden noudattamatta jättäminen 
aiheuttaa palovaaran, josta voi 
seurata omaisuusvahinkoja, henkilö-
vahinkoja tai kuolemia.

Renkaiden lähelle tai niiden päälle 
valunut polttoaine heikentää 
renkaiden pitoa. Tämä johtaa vaaral-
liseen ajo-olosuhteeseen, joka voi 
johtaa moottoripyörän hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Huomio
Vältä tankkausta sateella tai pölyisissä 
olosuhteissa, jolloin ilmassa olevat 
materiaalit voivat saastuttaa polttoai-
neen.

Saastunut polttoaine voi vaurioittaa 
polttoainejärjestelmän komponentteja.

Täytä polttoainesäiliö hitaasti vuotojen 
estämiseksi. Älä täytä säiliötä täyt-
tökaulan pohjan yläpuolelle. Näin 
varmistetaan, että polttoaineella on riit-
tävästi tilaa laajentua, jos säiliön sisällä 
oleva polttoaine laajenee absorboimalla 
lämpöä moottorista tai suorasta aurin-
gonvalosta.

21

1. Polttoainesäiliön kaula
2. Polttoaineen enimmäistaso

Tankkauksen jälkeen tarkista aina, että 
polttoainesäiliön korkki on suljettu 
oikein.
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Tuet
Sivutuki

 Varoitus
Moottoripyörässä on lukitusjär-
jestelmä, joka estää sen ajamisen 
sivutuen ollessa alhaalla.

Älä koskaan yritä ajaa sivutuki alhaalla 
tai häiritse lukitusmekanismia, koska 
se aiheuttaa vaarallisen ajo-olosuh-
teen, mikä voi johtaa moottoripyörän 
hallinnan menettämiseen ja onnetto-
muuteen.

 Varoitus
Älä nojaa, istu tai kiipeä moottori-
pyörän päälle, kun se seisoo sivutuella.

Se voi aiheuttaa moottoripyörän 
kaatumisen, mikä johtaa moottori-
pyörän vaurioihin ja onnettomuuteen.

1

1. Sivutuki

Moottoripyörä on varustettu sivutuella, 
jonka varaan moottoripyörä voidaan 
pysäköidä.

Aina käytettyäsi sivutukea varmista 
ennen ajoa, että sivutuki on kokonaan 
ylhäällä heti sen jälkeen, kun olet 
ensimmäisen kerran asettunut mootto-
ripyörän istuimelle.

Kun käytät sivutukea, käännä ohjaus-
tanko aina kokonaan vasemmalle ja jätä 
moottoripyörä ykkösvaihteelle.

Turvallisen pysäköinnin ohjeet ovat 
kohdassa Moottoripyörän ajaminen.

Keskituki (jos asennettu)

 Varoitus
Älä nojaa, istu tai kiipeä moottoripyö-
rään, kun se on tuettuna keskituen 
avulla.

Se voi aiheuttaa moottoripyörän 
kaatumisen, mikä johtaa moottori-
pyörän vaurioihin ja onnettomuuteen.

2

1

3

1. Keskituki
2. Jalkatappi
3. Matkustajan kahva

Moottoripyörän asettaminen keskituen 
varaa:

• Pidä moottoripyörää pystysuorassa 
asennossa.
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• Astu tukevasti keskituen jalkatapin 
päälle.

• Nosta moottoripyörää ylöspäin ja 
taaksepäin käyttämällä matkiustajan 
kahvaa kädensijana.

Turvallisen pysäköinnin ohjeet ovat 
kohdassa Moottoripyörän ajaminen.

 Huomio
Älä pidä käsillä kiinni rungon panee-
leista tai istuimesta, kun asetat 
moottoripyörää keskituelle, koska se 
aiheuttaa vaurioita.

Istuimet

Seat Care

 Huomio
Huolehdi, etteivät istuimet pääse 
putoamaan, jotta ne tai istuinsuojat 
eivät vaurioidu.

Älä päästä istuimia nojaamaan moot-
toripyörää tai muuta sellaista pintaa 
vasten, joka voi vahingoittaa istuimia 
tai istuinsuojia. Aseta istuimet suoja 
ylöspäin puhtaalle ja tasaiselle pinnalle, 
joka on peitetty pehmeällä kankaalla.

Älä aseta istuimille esineitä, jotka 
voivat vahingoittaa tai tahria istuin-
suojia.

Lisätietoja istuinten puhdistuksesta on 
kohdassa sivu 178.

Istuimen lukko

 Varoitus
Jotta istuin ei pääse irtoamaan ajon 
aikaa, vedä säätämisen jälkeen istuinta 
aina reippaasti ylöspäin.

Jos istuinta ei ole kiinnitetty lukkoon 
oikein, se irtoaa lukosta.

Löysällä oleva tai irrotettu istuin voi 
aiheuttaa moottoripyörän hallinnan 
menetyksen ja onnettomuuden.
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 Huomio
Moottoripyörää ei saa ajaa avaimen 
ollessa istuinlukossa.

Lukitse aina istuin ja poista avain 
ennen moottoripyörällä ajamista.

Istuinlukko sijaitsee moottoripyörän 
vasemmalla puolella istuimen alapuoli-
sessa rungossa.

1

1. Istuinlukko

Istuin voidaan poistaa, jotta pääset 
käsiksi akkuun, säilytystilaan ja työkalu-
sarjaan.

Matkustajan istuin

 Varoitus
Ajajan istuin pysyy oikein paikallaan 
ja tuettuna vasta, kun matkustajan 
istuin on oikein asennettuna.

Älä koskaan aja moottoripyörää 
matkustajan istuimen ollessa irro-
tettuna tai poistettuna, koska ajajan 
istuin ei ole silloin kiinni ja se voi 
liikkua.

Löysällä tai irti oleva istuin voi 
aiheuttaa moottoripyörän hallinnan 
menetyksen ja onnettomuuden.

 Varoitus
Jotta istuin ei pääse irtoamaan ajon 
aikaa, vedä säätämisen jälkeen istuinta 
aina reippaasti ylöspäin.

Jos istuinta ei ole kiinnitetty lukkoon 
oikein, se irtoaa lukosta.

Löysällä oleva tai irrotettu istuin voi 
aiheuttaa moottoripyörän hallinnan 
menetyksen ja onnettomuuden.

Matkustajan istuin on poistettava 
ennen ajajan istuimen poistamista. 
Matkustajan istuimen alla on myös pieni 
säilytystila, katso sivu 89.

Matkustajan istuimen poistaminen
Matkustajan istuimen poistaminen:

• Työnnä virta-avain istuinlukkoon 
kohdan sivu 83 mukaisesti.

• Käännä virta-avainta vastapäivään 
ja paina samalla istuimen takaosaa. 
Tämä vapauttaa istuimen lukostaan 
ja päästää sen liikkumaan taakse-
päin.
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• Jos varusteena on lämmitettävät 
istuimet, kierrä matkustajan istuinta 
ja päästä se lepäämään ajajan 
istuimen varaan. Irrota lämmitet-
tävän istuimen sähköliitin.

• Poista istuin moottoripyörästä.

3

1

2

1. Sähköliitin
2. Klipsi
3. Lämmitettävä matkustajan istuin

Matkustajan istuimen asennus

2

2

1
1

3

1. Matkustajan istuimen kiinnikkeet
2. Paikoitusmekanismi
3. Ajajan istuimen kiinnittimet

Matkustajan istuimen asentaminen:

• Kytke uudelleen lämmitetävän 
istuimen sähköliitin (jos asennettu).

• Paina rivakasti alas ajajan istuimen 
takaosaan ja pidä paikallaan.

• Kytke istuimen kaksi kiinnikettä 
paikoitusmekanismiin.

• Paina takaosassa alas istuinlukon 
kiinnittämiseksi.

Ajajan istuin

 Varoitus
Ajajan istuin pysyy oikein paikallaan 
ja tuettuna vasta, kun matkustajan 
istuin on oikein asennettuna.

Älä koskaan aja moottoripyörää 
matkustajan istuimen ollessa irro-
tettuna tai poistettuna, koska ajajan 
istuin ei ole silloin kiinni ja se voi 
liikkua.

Löysällä tai irti oleva istuin voi 
aiheuttaa moottoripyörän hallinnan 
menetyksen ja onnettomuuden.

Ajajan istuimen poistaminen

1

1. Ajajan istuin

Ajajan istuimen irrottaminen:

• Poista matkustajan istuin (katso 
sivu 84).

• Tartu ajajan istuimeen molemmilta 
puolilta ja liu'uta sitä taaksepäin ja 
ylöspäin.
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• Jos varusteena on lämmitettävät 
istuimet, irrota istuinlämmityksen 
sähköliitin, jotta se voidaan poistaa 
kokonaan moottoripyörästä.

Ajajan istuimen asennus

2

34

1

1. Yläpalkki
2. Alapalkki
3. Istuinsilta
4. Istuintuet

Istuimen asentaminen:

• Kytke uudelleen lämmitetävän 
istuimen sähköliitin (jos asennettu).

• Aseta istuimen kieli polttoainesäi-
liön yläpalkin alle korkeaa asentoa 
varten tai alapalkin alle matalaa 
asentoa varten (katso sivu 86).

• Kiinnitä istuimen etukisko polt-
tonestesäiliön takana olevaan 
istuinsiltaan ja laske takakisko 
istuimen tukien varaan.

• Paina istuimen takaosa rivakasti 
alas ja pidä kiinni.

• Asenna matkustajan istuin takaisin 
paikalleen (katso sivu 84).

Ajajan istuimen korkeuden säätö

 Varoitus
Säädä aina molemmat istuimen 
korkeuden säätimet. Vain yhden 
korkeussäätimen säätäminen voi estää 
istuimen oikean sovituksen.

Moottoripyörän ajaminen väärin 
asennetulla istuimella voi johtaa moot-
toripyörän hallinnan menetykseen ja 
onnettomuuteen.

 Varoitus
Istuimen korkeuden säätämisen 
jälkeen käytä moottoripyörää liiken-
teestä vapaalla alueella ja totuttele 
istuimen uuteen asentoon.

Moottoripyörän ajaminen istuimen 
vieraassa asennossa voi aiheuttaa 
moottoripyörän hallinnan menetyksen 
ja onnettomuuden.
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Ajajan istuimen korkeutta voi säätää 
noin 20 mm.

5

5

4
3

4

21

1. Ajajan istuin
2. Etuistuimen korkeuden säädin
3. Takaistuimen korkeuden säädin
4. Istuimen matala asento (takana kuvassa)
5. Istuimen korkea asento (takana kuvassa)

Ajajan istuimen säätäminen:

• Poista ajajan istuin (katso sivu 85).

• Sijoita molemmat istuimen 
korkeuden säätimet ylempään 
tai alempaan asentoon tarpeen 
mukaan.

• Varmista, että molemmat säätö-
kiskot ovat kunnolla kiinni istuimen 
kiinnikkeissä.

• Sovita ajajan istuimen 
asettamalla istuimen kieli polttoaine-
säiliön yläpalkin alle korkeaa asentoa 
varten tai alapalkin alle matalaa 
asentoa varten (katso sivu 85).

Lämmitettävät istuimet (jos 
asennettu)
Istuinlämmityksen kytkimet (jos 
asennettu) sijaitsevat moottoripyörän 
vasemmalla puolella.

1

2

1. Ajajan lämmitettävän istuimen kytkimen 
sijainti

2. Matkustajan lämmitettävän istuimen 
kytkimen sijainti

Lämmitettävät istuimet kuumenevat 
vain moottorin käydessä. Kun istuinläm-
mitys on kytketty päälle, lämmitettävien 
istuinten symboli ilmestyy näytölle. 
Kummallekin istuimelle valittu lämmitys-
taso ilmoitetaan symbolin värillä.
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Lämmitykselle on kaksi tasoa: matala ja 
korkea.

1 2
1. Matalan lämpötilan symboli (kellanruskea)
2. Korkean lämmitystason symboli 

(punainen)

N 0 02 24 46 68 810 1012 120
F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

ABS

MPH

1 2

1. Ajajan lämmitettävä istuin (matala 
lämpötila valittuna)

2. Matkustajan lämmitettävä istuin (korkea 
lämpötila valittuna)

Ajajan lämmitettävä istuin
• Suurimman hyödyn saavutta-

miseksi kylmissä olosuhteissa 
paina OFF-asennosta kytkintä 
kerran ajajan istuimen korkean 
lämpötilan asettamiseksi ja alenna 
sitten lämmitystasoa painamalla 
kytkintä uudelleen, jolloin matala 
lämmitystaso asettuu, kun istuin on 
lämmennyt.

• Kytke ajajan istuimen lämmitys 
pois päältä painamalla kytkintä ja 
vapauttamalla se, kunnes lämmitet-
tävien istuinten symboli ei enää näy 
näytössä.

Matkustajan lämmitettävä istuin
• Suurimman hyödyn saavuttamiseksi 

kylmissä olosuhteissa paina kytkintä 
kerran matkustajan istuimen 
korkean lämpötilan asettamiseksi 
ja alenna sitten lämmitystasoa 
painamalla kytkintä uudelleen, jolloin 
matala lämmitystaso asettuu, kun 
matkustajan istuin on lämmennyt.

• Kytke matkustajan istuimen 
lämmitys pois päältä siirtämällä 
kytkin keskiasentoon. Lyhyen 
viiveen jälkeen matkustajan lämmi-
tettävän istuimen symboli ei enää 
näy näytöllä.

Matalajännitekatkaisu
Jos havaitaan matala jännite, istuin-
lämmitys kytkeytyy pois päältä. 
Lämmitettävät istuimet eivät toimi enää, 
ennen kuin jännite nousee turvalliselle 
tasolle.

Kytkimet eivät käynnisty automaatti-
sesti uudelleen, vaikka jännite nousee 
turvalliselle tasolle. Sytytysvirta on 
kytkettävä pois päältä ja sitten taas 
päälle, jotta lämmitettävät istuimet 
aktivoituvat.
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Säilytystila (jos asennettu)

 Huomio
Säilytystilassa olevat irtonaiset ja 
kiinnittämättömät esineet voivat vauri-
oitua tai vaurioittaa moottoripyörää.

Varmista, että elektronisten laitteiden 
tai muiden esineiden ympärillä on 
riittävästi tilaa säilytystilan sulkemista 
varten ilman esineiden tai moottori-
pyörän vahingoittumista.

Kiinnitä kaikki elektroniset laitteet, 
kaapelit ja muut esineet turvallisesti 
säilytystilaan ennen ajoa.

 Huomio
Varmista aina, että säilytystilan kansi 
on suljettu kunnolla ennen istuimen 
asentamista, jotta säilytystilan kansi ei 
vaurioidu.

Matkustajan istuimen alla on pieni 
säilytystila. Säilytystlaa voidaan käyttää 
sähkölaitteiden, kuten USB-liitäntää 
käyttävien laitteiden, ja pienten 
esineiden säilyttämiseen ajon aikana.

2

1

1. Säilytystila
2. Työnnä avataksesi

Säilytystilan avaaminen:

• Paina säilytystilan kannen 
vasemman puolen keskikohtaa 
vapauttaaksesi lukkolaitteen sen 
avaamiseksi.
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Tuulilasi

 Varoitus
Älä koskaan yritä puhdistaa tuulilasia 
moottoripyörällä ajamisen aikana.

Ajajan käsien poistaminen ohjaus-
tangosta moottoripyörällä ajettaessa 
heikentää ajajan kykyä ylläpitää moot-
toripyörän hallintaa.

Yritys puhdistaa tuulilasia mootto-
ripyörällä ajamisen aikana voi johtaa 
moottoripyörän hallinnan menettämi-
seen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Varmista, että tuulilasi on säädetty 
samaan asentoon molemmilla puolilla.

Moottoripyörän ajaminen väärin 
säädetyllä tuulilasilla voi johtaa moot-
toripyörän hallinnan menetykseen ja 
onnettomuuteen.

Huomaa
Tähän moottoripyörään asennettu tuuli-
lasi voidaan säätää manuaalisesti viiden 
korkeusasennon avulla ilman työkaluja.

1

22

1. Korkeudensäätökahva
2. Säätöasento

Tuulilasin korkeuden säätäminen:

• Istu turvallisesti moottoripyörällä.

• Pidä säätökahvasta tiukasti kiinni.

• Työnnä tuulilasia hieman eteen-
päin vapauttaaksesi kiinnitysten 
kireyden.

• Liu'uta tuulilasi ylös tai alas halut-
tuun korkeusasentoon.

• Vapauta säätökahva.

Katso tuulilasin puhdistamista koskevat 
tiedot kohdassa sivu 178.
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Työkalusarja
Työkalusarja sisältää seuraavat esineet:

• 4 mm kuusiokoloavain

• 5 mm kuusiokoloavain

• 6 mm kuusiokoloavain

• Käännettävä ruuvimeisseli

• 14 A/F kiintoavain

• 8 ja 10 A/F kiintoavain.

Tiger 900
Työkalusarja sijaitsee matkustajan 
istuimen alla ja on kiinnitetty kuminau-
halla.

1

1. Työkalusarja

Jos haluat käyttää työkalusarjaa, poista 
matkustajan istuin, katso sivu 84.

Kaikki mallit paitsi Tiger 900
Työkalusarja sijaitsee säilytystilassa 
ajajan istuimen alla ja on kiinnitetty 
kuminauhalla.

1

1. Työkalusarja

Päästäksesi työkalusarjaan poista 
matkustajan istuin ja sitten ajajan 
istuin, katso sivu 84 ja sivu 85.
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USB-liitäntä (jos asennettu)

 Varoitus
USB-portti ei ole vesitiivis, ellei vesitii-
vistä suojaa ole asennettu. Älä kytke 
elektronisia laitteita sateen aikana.

USB-liittimeen joutunut vesi voi 
aiheutta sähkövian, mikä voi johtaa 
moottoripyörien vaurioihin, hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Huomio
Säilytystilassa olevat irtonaiset ja 
kiinnittämättömät esineet voivat vauri-
oitua tai vaurioittaa moottoripyörää.

Varmista, että elektronisten laitteiden 
tai muiden esineiden ympärillä on 
riittävästi tilaa säilytystilan sulkemista 
varten ilman esineiden tai moottori-
pyörän vahingoittumista.

Kiinnitä kaikki elektroniset laitteet, 
kaapelit ja muut esineet turvallisesti 
säilytystilaan ennen ajoa.

 Huomio
Älä jätä virtalukkoa ON-asentoon, ellei 
moottori käy, koska se tyhjentää akun.

Universal Serial Bus (USB) -liitäntä 
mahdollistaa 5 voltin USB-liitännän 
elektronisten laitteiden, kuten matkapu-
helimien, kameroiden ja GPS-laitteiden, 
lataamiseen. USB-liitäntään voidaan 
kytkeä korkeintaan kahden ampeerin 
kuormituksia.

Pääsy USB-liitäntään:

• Poista matkustajan istuin, katso 
sivu 84.

• USB-liitäntä sijaitsee säilytystilassa 
matkustajan istuimen alla.

• Paina säilytystilan kannen 
vasemman puolen keskikohtaa 
vapauttaaksesi lukkolaitteen sen 
avaamiseksi.

2

1

1. Säilytystila
2. Työnnä avataksesi

• Poista kansi.

• Kytke asianmukainen USB-adap-
terikaapeli pistorasiaan. 
Adapterikaapeleita ei toimiteta 
moottoripyörän mukana.

1

1. Universal Serial Bus (USB) -liitäntä
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Sähkölaiteliitännät
Sähkölaiteliitäntä edessä
Kaikissa malleissa on sähkölaiteliitäntä, 
joka sijaitsee mittariston näytön 
vieressä.

1

1. Lisävarusteliitäntä (edessä)

Lisävarusteliitäntä takana
Kaikissa malleissa paitsi Tiger 900 on 
istuinlukon vieressä sijaitseva lisävarus-
teliitäntä.

1

1. Lisävarusteliitäntä (takana)

lisävarusteliitännät mahdollistavat 12 
voltin sähkönsyötön.

Lisävarusteliitäntää suojaa suojaa 
erikoissulake, joka on esitetty sulake-
kaavioissa kohdassa sivu 162.

Akun suojaamiseksi liialliselta purkau-
tumiselta sähköisten lisävarusteiden 
käytössä kunkin lisävarusteiden 
liitinkannan läpi saa ohjata vain viisi 
ampeeria virtaa.

Lisävarusteliitäntään sopivan liittimen 
saat valtuutetulta Triumph-jälleenmyy-
jältä.
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Sisäänajo

R.P.M.

Sisäänajo on nimitys prosessille, joka 
toimii ajoneuvon ensimmäisten käyttö-
tuntien aikana.

Varsinkin moottorin sisäinen kitka on 
suurempi, kun komponentit ovat vielä 
uusia. Myöhemmin, kun moottorin 
toiminta on jatkunut ja komponentit 
"asettuneet uomiinsa", tämä sisäinen 
kitka vähenee huomattavasti.

Huolellinen sisäänajoaika varmistaa 
alhaisemmat pakokaasupäästöt 
sekä optimoi moottorin ja muiden 
moottoripyörän osien suorituskyvyn, 
polttoainetalouden ja pitkäikäisyyden.

Ensimmäisten 1000 km aikana:

• Älä käytä täyskaasua;

• Vältä suuria moottorin käyntinope-
uksia kaiken aikaa;

• Vältä ajamista pitkään samalla 
vakionopeudella, nopealla tai hitaalla;

• Vältä aggressiivisia käynnistyksiä, 
pysähdyksiä ja nopeita kiihdytyksiä 
paitsi hätätilanteessa;

• Älä aja nopeudella, joka on yli 3/4 
maksiminopeudesta.

1 000 - 1 500 km:

• Moottorin nopeutta voidaan nostaa 
vähitellen käyntinopeuden maksimi-
arvoon lyhytaikaisesti.

Sekä sisäänajon aikana että sen jälkeen:

• Älä ylikuormita moottoria kylmässä;

• Älä anna moottorin käydä. Vaihda 
aina alaspäin, ennen kuin moottori 
alkaa 'käydä vaivalloisesti';

• Älä aja tarpeettoman korkeilla moot-
torin käyntinopeuksilla. Vaihteen 
vaihtaminen ylöspäin vähentää polt-
toaineenkulutusta, vähentää melua 
ja auttaa suojelemaan ympäristöä.
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Päivittäiset 
turvallisuustarkastukset

 Varoitus
Jos näitä tarkistuksia ei tehdä päivit-
täin ennen ajoa, moottoripyörä voi 
vaurioitua vakavasti tai onnettomuus 
voi aiheuttaa vakavan vamman tai 
kuoleman.

Tarkista seuraavat asiat joka päivä 
ennen ajamista. Näihin tarkastuksiin 
kuluu vain minimaalisen vähän aikaa ja 
ne auttavat varmistamaan turvallisen ja 
luotettavan ajamisen.

Jos näiden tarkastusten aikana havai-
taan jotakin epänormaalia, katso kohtaa 
Huolto ja säätö tai kysy valtuutetulta 
Triumph-jälleenmyyjältä tarvittavat 
toimenpiteet moottoripyörän palautta-
miseksi turvalliseen käyttökuntoon.

Tarkista:

Polttoaine: Riittävämäärä säiliössä, ei 
polttoainevuotoja (katso sivu 81).

Moottoriöljy: Oikea mittatikun taso 
taitarkastuslasissa näkyvä taso. Lisää 
tarvittaessa teknisten tietojen mukaista 
öljyä. Ei vuotoja moottorista tai öljyn-
jäähdyttimestä (katso sivu 122).

Ketjut: Oikea säätö (katso sivu 131).

Renkaat/pyörät: Oikea täyttöpaine (kun 
kylmä). Kulutuspinnan syvyys/kulu-
minen, renkaan/pyörän vauriot, löysät/
rikkoutuneet pinnat, puhkeamiset jne. 
(katso sivu 152).

Mutterit, pultit, kiinnikkeet: Tarkista 
silmämääräisesti, että ohjaus- ja 
jousituskomponentit, akselit ja kaikki 
hallintalaitteet ovat oikein kiristetty tai 
kiinnitetty. Tarkista kaikki alueet löysien/
vaurioituneiden kiinnitysten varalta.

Ohjauksen toiminta: Pehmeä, eikä löysä 
lukosta lukkoon. Mitään ohjausvaihereita 
ei ole kietoutunut (katso sivu 140).

Jarrut: Vedä jarruvivusta ja paina jarru-
poljinta oikean vasteen tarkistamiseksi. 
Tutki mahdolliset vivut/polkimet ja 
tunnustele, onko liikealue mahdollisesti 
liian suuri ennen kuin tunnet sen 
ottavan vastaan tai tuntuuko ohjausliike 
liian löysältä (katso sivu 135).

Jarrupalat: Tarkista, että kaikissa jarru-
paloissa on jäljellä riittävästi kitkapintaa 
(katso sivu 135).

Jarrunestetasot: Ei jarrunesteen vuotoa. 
Jarrunestetasojen on oltava MAX- ja 
MIN-merkintöjen välillä molemmissa 
säiliöissä (katso sivu 136).

Etuhaarukat: Tasainen toiminta. Ei 
haarukkaöljyvuotoja (katso sivu 141).
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Kaasu: Varmista, että kaasukahva palaa 
joutokäyntiasentoon ilman kiinni tarttu-
mista (katso sivu 130).

Kytkin: Tasainen toiminta ja oikea vaije-
riton välys (katso sivu 130).

Jäähdytysneste: Ei jäähdytysnesteen 
vuotoa. Tarkista paisuntasäiliön jäähdy-
tysnesteen taso (kun moottori on kylmä) 
(katso sivu 127).

Sähkölaitteet: Kaikki valot ja äänimerkki 
toimivat oikein (katso sivu 30).

Moottorin sammutus: Moottorin start/
stop-kytkin sammuttaa moottorin, kun 
kytkin siirretään STOP-asentoon (katso 
sivu 28).

Tuet: Palaa kokonaan ylös jousijänni-
tyksen avulla. Palautusjouset eivät ole 
heikot tai vaurioituneet (katsosivu 82).
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Moottorin sammuttaminen

PU

SH
OFF

O
N

1234

N 024681012

34

0

mi
DISTANCE

F E

21.5 Co

x100

AVG 

S

M

TRIP 1

2

4
3

1 5 6

7 8

1. Moottorin sammutuskytkin
2. STOP-asento
3. RUN-asento
4. Käynnistyspainike
5. OFF-asento
6. ON-asento
7. Virtalukko
8. Vapaavaihteen merkkivalo

Moottorin sammuttaminen:

• Sulje kaasu kokonaan.

• Valitse vapaavaihde.

• Käännä virtalukko OFF-asentoon.

• Valitse ykkösvaihde.

• Sijoita moottoripyörä tukevalle, 
tasaiselle pinnalle sivutuen varaan.

• Lukitse ohjaus.

 Huomio
Moottoria ei pidä pysäyttää kään-
tämällä virtalukko OFF-asentoon 
moottoripyörän vielä liikkuessa. Moot-
torin sammutuskytkin on tarkoitettu 
vain hätäkäyttöön.

Moottorin sammuttaminen mootto-
ripyörän liikkuessa voi vaurioittaa 
moottoripyörän komponentteja.

Moottorin käynnistäminen

 Varoitus
Älä koskaan käynnistä moottoria tai 
käytä sitä ahtaissa tiloissa.

Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat 
aiheuttaa tajunnan menetyksen ja 
kuoleman lyhyessä ajassa.

Käytä moottoripyörää aina ulkona tai 
alueella, jolla on riittävä ilmanvaihto.

 Huomio
Älä käytä käynnistystä jatkuvasti yli 
viittä sekuntia, sillä käynnistysmoottori 
ylikuumenee ja akku tyhjenee.

Odota 15 sekuntia käynnistyksen 
jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta 
jäähdytys ja akun varaus palautuvat.

Älä anna moottorin käydä jouto-
käynnillä pitkään, koska se voi johtaa 
ylikuumenemiseen ja vaurioittaa 
moottoria.

 Huomio
Alhaisen öljynpaineen varoitusvalon 
pitäisi sammua pian moottorin käyn-
nistyttyä.

Jos alhaisen öljynpaineen varoitusvalo 
palaa moottorin käynnistyksen jälkeen, 
sammuta moottori välittömästi ja 
selvitä syy.

Moottorin käyttäminen alhaisella 
öljynpaineella aiheuttaa vakavia moot-
torivaurioita.
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Moottorin käynnistäminen:

• Tarkista, että moottorin sammutus-
kytkin on RUN-asennossa.

• Varmista, että vaihteisto on vapaalla.

• Käännä virtalukko ON-asentoon.

Huomaa
Mittariston varoitusvalot syttyvät ja 
sammuvat (paitsi ne, jotka pysyvät 
normaalisti päällä moottorin ollessa 
käynnissä - katso sivu 39).
Avaimen sisään on asennettu lähetin 
moottorin ajonestolaitteen kytkemiseksi 
pois päältä. Varmista, että ajones-
tolaite toimii oikein, pitämällä aina 
yhtä virta-avainta virtalukon lähellä. 
Kaksi virta-avainta virtalukon lähellä 
voi katkaista lähettimen ja moottorin 
ajonestolaitteen välisen signaalin. 
Tällöin moottorin ajonestolaite pysyy 
aktiivisena, kunnes toinen virta-avain 
poistetaan.

• Vedä kytkinvipu kokonaan kiinni 
ohjaustankoon.

• Jätä kaasu täysin kiinni, paina käyn-
nistyspainiketta, kunnes moottori 
käynnistyy.

Moottoripyörä on varustettu 
käynnistyslukoilla. Lukot estävät sähkö-
käynnistimen toiminnan, jos vaihde ei 
ole vapaalla ja sivutuki alhaalla.

Jos sivutukea jatketaan moottorin 
käydessä, eikä voimansiirto ole vapaa-
vaihteella, moottori sammuu kytkimen 
asennosta riippumatta.

Liikkeellelähtö
Moottoripyörän liikuttaminen:

• Vedä kytkinkahva sisään ja valitse 
ykkösvaihde.

• Avaa kaasua hieman ja vapauta 
kytkinkahva hitaasti.

• Kun kytkin alkaa kytkeytyä, avaa 
kaasua hieman enemmän, niin että 
moottorin kierrosnopeus on riit-
tävän suuri, jotta se ei sammu.
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Vaihteiden vaihtaminen

 Varoitus
Vältä kaasun avaamista liikaa tai liian 
nopeasti pienemmillä vaihteilla, koska 
niistä voi seurata etupyörä nousu 
maasta (pyörä keulii) ja takarenkaan 
pidon menetys (pyörä sutii).

Avaa kaasua aina varovasti, etenkin 
jos et tunne moottoripyörää, koska 
"keulinta" tai pidon menetys aiheut-
tavat moottoripyörän hallinnan 
menetyksen ja onnettomuuden.

 Varoitus
Älä vaihda pienemmälle vaihteelle 
nopeuksilla, jotka aiheuttavat liian 
suuria moottorin kierroslukuja (r/min).

Tämä voi lukita takapyörän ja 
aiheuttaa hallinnan menettämisen ja 
onnettomuuden. Moottori voi myös 
vaurioitua.

Vaihde pitää vaihtaa pienemmälle 
siten, että moottorin kierrosluvut 
pysyvät alhaisina.

1

5

4

3

6

2

N

1

1. Vaihteenvaihtopoljin

Vaihteiden vaihto:

• Sulje kaasu ja vedä kytkinvipu 
sisään.

• Vaihda seuraavalle ylemmälle tai 
alemmalle vaihteelle.

• Avaa kaasua osittain, kun samalla 
vapautat kytkinvivun.

• Käytä aina kytkintä vaihteenvaihdon 
yhteydessä.

Huomaa
Vaihteenvaihtomekanismi estää vaih-
teistoa siirtymästä yhden vaihteen yli. 
Tämä tarkoittaa, että jokaisella vaihde-
polkimen liikkeellä voidaan valita vain 
seuraava suurempi tai pienempi vaihde.
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Triumph Shift Assist (TSA) 
(jos asennettu)

 Huomio
Triumph Shift Assist (TSA) on optimoitu 
maantieajoa varten.

Sitä ei saa käyttää maastossa 
ajamisen aikana.

 Huomio
Jos TSA-järjestelmässä ilmenee vikaa 
ajon aikana, TSA-järjestelmä poiste-
taan käytöstä.

Käytä kytkintä vaihtaaksesi vaihdetta 
tavanomaisella tavalla, muuten moot-
tori tai vaihdelaatikko voi vaurioitua.

Ota yhteys Triumph-jälleenmyyjään 
niin pian kuin mahdollista, jotta vika 
tarkistetaan ja korjataan.

 Huomio
Vaihteiden vaihto on suoritettava 
nopealla ja voimakkaalla polkimen 
liikkeellä ja varmistamalla, että poljin 
liikkuu koko liikealueensa läpi.

Ole aina varovainen vaihteenvaih-
dossa. Vaihteenvaihdon jälkeen poljin 
on vapautettava kokonaan, ennen kuin 
uusi vaihteenvaihto voidaan tehdä.

Väärä vaihteenvaihto voi vaurioittaa 
moottoria ja voimansiirtoa.

Triumph Shift Assist (TSA) säätää 
moottorin vääntömomenttia niin, että 
vaihteet voivat kytkeytyä ilman kaasu-
kahvan vääntöä tai kytkimen käyttöä.

TSA ei ole automaattinen vaihteen-
vaihtojärjestelmä. Vaihteet on valittava 
ja vaihdettava tavanomaisella tavalla 
vaihdepoljinta käyttäen sivu 100.

TSA toimii sekä vaihteenvaihdossa 
ylöspäin että alaspäin. Kytkintä on 
käytettävä pysäyttämiseen ja pois 
taluttamiseen. Kytkintä on käytettävä 
valittaessa mikä tahansa vaihde 
vapaalta ja myös valittaessa vapaalle 
miltä tahansa muulta vaihteelta.

Triumph Shift Assist ei toimi, jos:

• Kytkintä on käytetty.

• Yritetään vahingossa vaihtaa ylös-
päin kuutosvaihteelta.

• Yritetään vahingossa vaihtaa alas-
päin ykkösvaihteelta.

• Yritetään vaihtaa ylöspäin hyvin 
pienellä moottorin käyntinopeudella.

• Yritetään vaihtaa alaspäin hyvin 
suurella moottorin käyntinopeudella.

• Yritetään vaihtaa ylöspäin ylikier-
roksilla.

• Ajoneuvon nopeudenrajoitin on 
aktiivinen.

• Vakionopeussäädin on aktiivinen.

• Luistonesto toiminnassa.

• Jos edellinen vaihde ei ole vielä 
täysin kytkeytynyt.

• Kaasutusta muutetaan vaihteen-
vaihdon aikana.

Jos TSA ei toimi, kytkintä voidaan 
käyttää vaihteiden vaihtamiseen 
normaalilla tavalla.

Lisätietoja TSA-toiminnon ottamisesta 
käyttöön ja poistamisesta käytöstä on 
kohdassa sivu 56.
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Jarrutus
1

1. Etujarruvipu

1

1. Takajarrupoljin

 Varoitus
HUOMIOI JARRUTETTAESSA 
SEURAAVAT:

-  Sulje kaasu kokonaan, jätä kytkin 
päälle, jotta moottori voi hidastaa 
moottoripyörää.

-  Vaihda pienemmälle vaihteelle 
yksi vaihde kerrallaan siten, että 
vaihteisto on ykkösvaihteella, kun 
moottoripyörä pysähtyy kokonaan.

-  Pysähdyttäessä käytä aina molempia 
jarruja yhtä aikaa. Yleensä etujarrua 
pitää käyttää hieman enemmän kuin 
takajarrua.

-  Vaihda pienemmälle vaihteelle tai 
vapauta kytkin tarvittaessa, jotta 
moottori ei pääse sammumaan.

-  Älä koskaan tee lukkojarrutusta, 
koska se voi johtaa moottoripyörän 
hallinnan menettämiseen ja onnetto-
muuteen.

 Varoitus
Hätäjarrutustilanteessa älä vaihda 
pienemmälle vaihteelle ja keskity 
jarruttamaan etu- ja takajarruilla 
mahdollisimman lujaa luisumatta. 
Ajajan pitää harjoitella hätäjarrutusta 
alueella, jossa ei ole liikennettä.

Triumph suosittelee vahvasti, että 
kaikki kuljettajat osallistuvat opas-
tukseen, jossa neuvotaan jarrun 
turvallinen käyttö. Väärä jarru-
tustekniikka voi johtaa hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.
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 Varoitus
Oman turvallisuutesi vuoksi ole aina 
erityisen varovainen jarruttaessasi, 
kiihdyttäessäsi tai kaarreajossa, 
koska huolimaton toiminta saattaa 
johtaa hallinnan menettämiseen ja 
onnettomuuteen. Etu- tai takajar-
rujen itsenäinen käyttö vähentää 
jarrutustehoa. Kova jarrutus voi 
lukittaa kummankin pyörän, mikä 
heikentää moottoripyörän hallintaa ja 
voi aiheuttaa onnettomuuden (katso 
ABS-varoitukset alla).

Jos mahdollista, hidasta nopeutta tai 
jarruta ennen kaarretta, koska kaasun 
sulkeminen tai jarrutus kaarteen 
keskellä voi saada pyörän luistamaan 
ja johtaa hallinnan menetykseen ja 
onnettomuuteen.

Ajettavuus ja kyky pysähtyä 
heikentyvät, kun ajetaan märissä tai 
sateisissa olosuhteissa tai irtonaisilla 
pinnoilla. Näissä olosuhteissa kaikkien 
toimien tulee olla sujuvia. Äkillinen 
kiihdytys, jarrutus tai kaartaminen 
voivat johtaa hallinnan menettämiseen 
ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Kun ajetaan pitkä, jyrkkää alamäkeä tai 
laskeudutaan vuoristosolaa, hyödynnä 
moottorin jarrutustehoa vaihtamalla 
pienempi vaihde ja käytä sekä etu- 
että takajarruja ajoittain.

Jatkuva jarrutus tai pelkän takajar-
rujen käyttö voi ylikuumentaa jarrut 
ja heikentää niiden tehokkuutta, 
mikä johtaa moottoripyörän hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Jos ajat jalka jarrupolkimella tai käsi 
jarrukahvalla, jarruvalo voi kytkeytyä 
päälle, mikä antaa väärän merkin 
muille tienkäyttäjille.

Se saattaa myös ylikuumentaa jarrua 
ja heikentää jarrutustehoa, mikä 
johtaa moottoripyörän hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Älä rullaa vapaalla, kun moottori on 
sammutettuna, äläkä hinaa moottori-
pyörää.

Vaihteisto painevoidellaan vain moot-
torin käydessä.

Riittämätön voitelu voi aiheuttaa 
vaihteistoon vaurioita tai vaihteisto 
voi leikata kiinni, mikä voi johtaa 
moottoripyörän hallinnan äkilliseen 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Kun käytät moottoripyörää irtonaisella, 
märillä tai mutaisilla teillä, jarrutuksen 
tehokkuutta heikentää jarruihin 
kerääntyvä pöly, muta tai kosteus.

Jarruta näissä olosuhteissa aina 
aikaisemmin varmistaaksesi, että 
jarrupinnat puhdistuvat jarrutusvaiku-
tuksella.

Moottoripyörän ajaminen pölyisillä, 
mutaisilla tai kosteilla jarruilla voi 
johtaa moottoripyörän hallinnan 
menetykseen ja onnettomuuteen.
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Lukkiutumaton 
jarrujärjestelmä (ABS)

 Varoitus
ABS estää pyörien lukkiutumisen 
ja maksimoi siten jarrujärjestelmän 
tehokkuuden hätätilanteissa ja liuk-
kailla pinnoilla ajettaessa. Lyhyempien 
jarrutusmatkojen mahdollisuus, jonka 
ABS antaa tietyissä olosuhteissa, ei 
korvaa hyvää ajotapaa.

Aja aina nopeusrajoitusten mukaisesti.

Älä koskaan aja huolimattomasti äläkä 
anna tarkkaavaisuuden heiketä ja 
vähennä aina nopeutta sää-, tie- ja 
liikenneolosuhteiden perusteella.

Ole varovainen kaarreajossa. Jos kaar-
teessa käytetään jarrua, ABS ei pysty 
tasapainottamaan moottoripyörän 
painoa ja liikevoimaa. Tämä voi johtaa 
hallinnan menettämiseen ja onnetto-
muuteen.

Joissakin olosuhteissa moottoripyörä, 
jossa on ABS-järjestelmä, saattaa 
tarvita pidemmän jarrutusmatkan.

 Varoitus
Jos olet ajanut maastossa ABS pois 
käytöstä, varmista aina, että ABS on 
käytössä, kun palaat julkisille teille.

Kun ABS on pois käytöstä, yleisillä 
teillä ajettaessa liian luja jarrutus 
voi saada pyörät lukkiutumaan. Se 
voi johtaa moottoripyörän hallinnan 
menetykseen ja onnettomuuteen.

Huomaa
ABS:n toiminta voi tuntua kovemmalta 
poljinpaineelta tai jarrukahvan ja 
polkimen sykkeenä.
ABS ei ole integroitu jarrujärjestelmä, 
eikä se ohjaa etu- ja takajarrua saman-
aikaisesti, joten tämä pulssi voi tuntua 
kahvassa, polkimessa tai molemmissa.
ABS voi aktivoitua, kun tienpinnassa 
ilmenee äkillisiä muutoksia ylös- tai 
alaspäin.

ABS-varoitusvalo

Kun virtalukko käännetään 
ON-asentoon, on normaalia, 
että ABS-varoitusvalo vilkkuu 
päälle ja pois (katso sivu 40). 

Jos ABS-varoitusvalo palaa jatkuvasti, se 
tarkoittaa, että ABS-toiminto ei ole 
käytettävissä, koska:

• Ajaja on poistanut ABS:n käytöstä.

• ABS-järjestelmässä on toiminta-
häiriö, joka vaatii tutkimista.

Jos merkkivalo syttyy ajon aikana, se 
tarkoittaa, että ABS-järjestelmässä on 
toimintahäiriö, joka on tutkittava.

 Varoitus
Jos ABS ei toimi, jarrujärjestelmä toimii 
edelleen ilman ABS-jarrujärjestelmää.

Aja vain välttämätön matka varoitus-
valon palaessa.

Ota yhteys valtuutettuun Triumph-jäl-
leenmyyjään niin pian kuin mahdollista, 
jotta vika tarkistetaan ja korjataan. 
Tässä tilanteessa liian kova jarrutus 
aiheuttaa pyörien lukkiutumisen, 
mikä johtaa moottoripyörän hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.
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 Varoitus
ABS-varoitusvalo syttyy, jos taka-
pyörää käytetään suurella nopeudella 
yli 30 sekuntia moottoripyörän ollessa 
tuen varassa. Tämä reaktio on 
normaali.

Kun virta-avain käännetään 
OFF-asentoon ja moottoripyörä käyn-
nistetään uudelleen, varoitusvalot 
palavat, kunnes moottoripyörä ylittää 
30 km/h nopeuden.

 Varoitus
ABS-järjestelmä toimii vertaamalla etu- 
ja takapyörien suhteellista nopeutta.

Ei-suositeltujen renkaiden käyttö voi 
heikentää pyörän nopeutta ja estää 
ABS:n toiminnan, mikä voi johtaa 
hallinnan menettämiseen ja onnet-
tomuuteen olosuhteissa, joissa ABS 
toimisi normaalisti.

Pysäköinti

 Varoitus
Bensiini on erittäin syttyvää ja voi 
räjähtää tietyissä olosuhteissa.

Jos pysäköit autotallissa tai muussa 
rakennuksessa, varmista, että se on 
hyvin tuuletettu ja että moottoripyörä 
ei ole avotulen tai kipinöiden lähellä. 
Tämä sisältää kaikki merkkivalolla 
varustetut kodinlaitteet.

Edellä mainittujen ohjeiden noudat-
tamatta jättäminen voi aiheuttaa 
tulipalon, joka voi johtaa omaisuusva-
hinkoihin tai henkilövahinkoihin.

 Varoitus
Moottori ja pakoputkisto ovat kuumia 
ajon jälkeen.

ÄLÄ pysäköi paikkaan, jossa jalan-
kulkijat ja lapset saattavat koskettaa 
moottoripyörää.

Suojaamaton iho saattaa palaa, jos 
moottorin osaa tai pakojärjestelmää 
koskettaa kuumana.
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 Varoitus
Älä pysäköi pehmeälle tai jyrkästi 
kaltevalle alustalle.

Näissä olosuhteissa pysäköity moot-
toripyörä voi kaatua ja aiheuttaa 
omaisuusvahinkoja ja henkilövahinkoja.

Moottoripyörän pysäköinti:

• Valitse vapaavaihde ja käännä virta-
lukko OFF-asentoon.

• Lukitse ohjaus varkauden estämi-
seksi.

• Pysäköi aina tukevalle, tasaiselle 
alustalle moottoripyörän kaatumisen 
estämiseksi. Tämä on erityisen 
tärkeää, kun pysäköit maastossa.

• Pysäköidessäsi mäkeen, pysäköi 
aina kallistamalla ylämäkeen päin, 
jotta moottoripyörä ei rullaa pois 
jalkatuelta. Kytke ykkösvaihde moot-
toripyörän liikkumisen estämiseksi.

• Pysäköi sivurinteeseen (sivuttain) 
aina siten, että kallistus painaa 
moottoripyörää aina luonnollisesti 
sivutukea vasten.

• Älä pysäköi sivurinteeseen (sivut-
tain) yli 6° kulmassa äläkä koskaan 
alamäkeen päin.

Toimet suurella nopeudella 
ajoa varten

 Varoitus
Triumph-moottoripyörällä on ajettava 
noudattaen kyseisen tien laillisia nope-
usrajoituksia.

Moottoripyörällä ajo suurella nopeu-
della voi olla vaarallista, koska tietyissä 
liikennetilanteissa reagointiaika 
lyhenee huomattavasti ajonopeuden 
kasvaessa.

Hidasta nopeutta aina vaarallisissa 
ajo-olosuhteissa, kuten huonolla kelillä 
tai raskaan liikenteen keskellä.

 Varoitus
Aja tätä Triumph-moottoripyörää 
suurella nopeudella vain kilpailua 
varten rajatulla alueella tai suljetulla 
kilparadalla.

Ajamista suurella nopeudella tulee 
yrittää vasta sitten, kun ajaja on 
perehtynyt suurella nopeudella 
ajamisen vaatimiin tekniikoihin ja 
tuntee moottoripyörän ominaisuudet 
kaikissa olosuhteissa.

Ajaminen suurella nopeudella muissa 
olosuhteissa on vaarallista ja johtaa 
moottoripyörän hallinnan menettämi-
seen ja onnettomuuteen.
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 Varoitus
Moottoripyörän käsittelyominaisuudet 
suurella nopeudella voivat poiketa 
tutuista ominaisuuksista laillisilla 
ajonopeuksilla ajettaessa.

Älä yritä suuria nopeuksia, ellet ole 
saanut riittävää koulutusta etkä omaa 
tarvittavia taitoja, koska väärästä 
toiminnasta voi seurata vakava onnet-
tomuus.

 Varoitus
Alla luetellut kohdat ovat erittäin 
tärkeitä, eikä niitä saa koskaan laimin-
lyödä. Ongelma, jota ei ehkä huomaa 
tavallisilla käyttönopeuksilla, voi 
pahentua paljon suurilla nopeuksilla.

Yleistä
Varmista, että moottoripyörä on 
huollettu määräaikaishuoltotaulukon 
mukaisesti.

Jarrut
Tarkista, että etu- ja takajarrut toimivat 
oikein.

Jäähdytysneste
Tarkista, että jäähdytysnesteen taso 
on jäähdytysnesteen paisuntasäiliön 
maksimitasolla. Tarkista taso aina moot-
torin ollessa kylmä.

Sähkölaitteet
Varmista, että kaikki sähkölaitteet, kuten 
ajovalo, taka- ja jarruvalot, suuntavilkut 
ja äänitorvi, toimivat oikein.

Moottoriöljy
Tarkista, että moottorin öljytaso on 
oikea. Varmista, että käytetään oikean-
laatuista ja -tyyppistä öljyä.

Ketjut
Varmista, että ketjut on oikein säädetty 
ja voideltu. Tarkista ketjut kulumisen ja 
vaurioiden varalta.

Polttoaine
Pidä riittävästi polttoainetta korkeasta 
nopeudesta johtuvaan kasvaneeseen 
polttoaineenkulutukseen.
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 Huomio
Monissa maissa tämän mallin 
pakoputkistossa on katalysaattori 
pakokaasupäästöjen vähentämiseksi.

Katalysaattori voi vaurioitua pysyvästi, 
jos moottoripyörän polttoainesäiliö 
päästetään tyhjenemään tai jos polt-
toaineen määrä laskee hyvin alhaiseksi.

Varmista aina, että sinulla on riittä-
västi polttoainetta matkallesi.

Matkatavarat
Varmista, että kaikki matkatavaroiden 
säilytyslokerot ovat kiinni, lukittu ja kiin-
nitetty kunnolla moottoripyörään.

Muuta
Tarkista silmämääräisesti, että kaikki 
kiinnitykset ovat tiukkoja.

Ohjaus
Tarkista, että ohjaustanko kääntyy 
tasaisesti ilman liiallista vapaata liikettä 
tai tiukkoja kohtia. Varmista, että 
ohjauskaapelit eivät rajoita ohjausta 
millään tavalla.

Renkaat
Suuret nopeudet vaativat renkailta 
paljon, joten ajoturvallisuuden kannalta 
hyväkuntoiset renkaat ovat ratkaisevan 
tärkeät. Tarkista niiden yleinen kunto, 
täytä oikea paine (kun renkaat ovat 
kylmiä) ja tarkista pyörien tasapaino. 
Asenna venttiilin suojukset tiiviisti 
rengaspaineiden tarkistamisen jälkeen. 
Noudata Huolto- ja Tekniset tiedot 
-osissa annettuja tietoja renkaan 
tarkastamisesta ja turvallisuudesta.
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Lisävarusteet, kuormaus ja matkustajat
Lisävarusteiden lisääminen ja lisä-
kuorman kuljettaminen voi vaikuttaa 
moottoripyörän käsittelyominaisuuksiin 
aiheuttaen muutoksia vakauteen ja 
tarpeen hidastaa nopeutta. Seuraavat 
tiedot on laadittu ohjeeksi poten-
tiaalisista vaaroista, jotka johtuvat 
moottoripyörän lisävarusteiden lisäämi-
sestä sekä matkustajien ja lisäkuormien 
kuljettamisesta.

Lisävarusteet

 Varoitus
Älä asenna lisävarusteita tai kuljeta 
matkatavaroita, jotka heikentävät 
moottoripyörän hallintaa.

Varmista, ettei toimintasi ole heiken-
tänyt seuraavia: valokomponentit, 
maavara, kallistuskyky (ts. kallistus-
kulma), ohjauksen toiminta, pyörän 
liike, etuhaarukan liike, näkyvyys kaik-
kiin suuntiin tai muu moottoripyörän 
toiminta.

 Varoitus
Omistajan tulee tietää, että 
hyväksyttyjä ovat vain virallisen 
Triumph-hyväksynnän omaavat ja 
valtuutetun jälleenmyyjän asentamat 
Triumph-moottoripyörän hyväksytyt 
osat, lisävarusteet ja muutokset.

Erityisesti erittäin vaarallista on 
asentaa tai vaihtaa osia tai lisävarus-
teita, joiden asentaminen edellyttää 
joko sähkö- tai polttoainejärjestelmien 
purkamista tai lisäämistä. Kaikki 
tällaiset muutokset voivat aiheuttaa 
turvallisuusriskin.

Minkä tahansa hyväksymättömän 
osan, lisävarusteen asentaminen 
tai muutoksen tekeminen voi häiritä 
moottoripyörän käsittelyä, vakautta 
tai muuta osaa, mistä voi seurata 
vammaan tai kuolemaan johtava 
onnettomuus.

Triumph ei millään tavalla vastaa 
virheistä, joiden syynä on hyväksy-
mättömien osien tai lisävarusteiden 
asennus tai muutosten teko tai 
valtuuttamattoman henkilöstön 
tekemä hyväksyttyjen osien ja lisäva-
rusteiden asennus tai muutosten teko.
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 Varoitus
Asenna vain alkuperäiset 
Triumph-lisävarusteet oikeaan 
Triumph-moottoripyörän malliin.

Tarkista aina Triumph-asennusoh-
jeet, jotka liittyvät alkuperäiseen 
Triumph-lisävarusteeseen. Varmista, 
että Triumph-moottoripyörämalli, 
johon Triumph-lisävaruste on 
tarkoitus asentaa, on mainittu 
alkuperäisen Triumph-lisävarus-
teen hyväksynnässä. Katso kaikki 
Triumph-asennusohjeet osoitteesta 
www. triumphinstructions. com.

Älä koskaan asenna aitoja 
Triumph-lisävarusteita Triumph-moot-
toripyörämalliin, jota ei ole lueteltu 
siihen liittyvässä Triumph-asennus-
ohjeessa, koska tämä voi vaikuttaa 
moottoripyörän käsittelyyn, vakauteen 
tai muihin näkökohtiin, jotka voivat 
johtaa onnettomuuteen ja aiheuttaa 
vakavia vammoja tai kuoleman.

 Varoitus
Älä koskaan aja moottoripyörällä, jossa 
on lisävarusteita tai muun tyyppistä 
hyötykuormaa, yli 130 km/h nopeu-
della. Kummassakaan tapauksessa ei 
kannata yrittää yli 130 km/h nopeutta, 
vaikka laillinen nopeusrajoitus sallisi 
sen.

Lisävarusteet ja/tai hyötykuorma 
muuttavat moottoripyörän vakautta ja 
käsittelyä.

Ellei moottoripyörän vakauden 
muutoksiin varauduta, seurauksena 
voi olla moottoripyörän hallinnan 
menettäminen ja onnettomuus. 
Suurella nopeudella ajettaessa muista 
aina, että erilaiset moottoripyörän 
asetukset ja ympäristötekijät voivat 
heikentää moottoripyörän vakautta. 
Esimerkiksi:

-  väärin tasapainotetut kuormat moot-
toripyörän molemmilla puolilla

-  väärin säädetyt etu- ja takajousi-
tuksen asetukset

-  väärin säädetyt rengaspaineet

-  liikaa tai epätasaisesti kuluneet 
renkaat

-  sivutuulit ja turbulenssi muista 
ajoneuvoista

-  löysät vaatteet.

Muista, että 130 km/h absoluuttista 
rajaa alentavat hyväksymättömien 
lisävarusteiden asentaminen, väärä 
kuormaus, kuluneet renkaat, moottori-
pyörän yleinen kunto ja huonot tie- tai 
sääolosuhteet.
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Kuormitus

 Varoitus
Varmista aina, että kuljetettavat 
kuormat jakautuvat tasaisesti mootto-
ripyörän molemmille puolille. Varmista, 
että kuorma on kiinnitetty oikein, 
jotta se ei liiku ympäri moottoripyörän 
liikkuessa.

Kuorma jakautuu tasaisesti kummal-
lekin sivulaukulle (jos asennettu). 
Pakkaa raskaat esineet sivulaukun 
pohjalle ja sisäpuolelle.

Tarkista aina kuorman turvallisuus 
säännöllisesti (tosin ei moottoripyörän 
liikkuessa) ja varmista, että kuorma ei 
ulotu moottoripyörän takaosan ulko-
puolelle.

Älä koskaan ylitä teknisten tietojen 
kohdassa määritettyä ajoneuvon enim-
mäiskuormitusta.

Tämä suurin kuormapaino muodostuu 
ajajan, matkustajan, mahdollisesti 
asennettujen lisävarusteiden ja kulje-
tetun kuorman yhdistetystä painosta.

Varmista malleissa, joissa on säädet-
tävät jousitusasetukset, että jousen 
etu- ja takajousien esijännitys ja 
vaimennusasetukset sopivat moottori-
pyörän kuormausolosuhteisiin. Kunkin 
sivulaukun suurin turvallinen kuorma 
ilmoitetaan sivulaukun sisällä olevassa 
tarrassa.

Väärä kuormaaminen voi johtaa 
vaarallisiin ajo-olosuhteisiin ja johtaa 
onnettomuuteen.

 Varoitus
Kunkin sivulaukun suurin turvallinen 
kuorma ilmoitetaan sivulaukun sisällä 
olevassa tarrassa.

Älä koskaan ylitä tätä kuormausrajaa, 
koska se voi aiheuttaa moottoripyörän 
epävakauden, mikä voi johtaa moot-
toripyörän hallinnan menetykseen ja 
onnettomuuteen.

 Varoitus
Älä koskaan yritä asettaa esineitä 
rungon ja polttoainesäiliön väliin.

Se voi rajoittaa ohjausta ja johtaa 
hallinnan menettämiseen, mikä johtaa 
onnettomuuteen.

Ohjaustankoon tai etuhaarukkaan 
kiinnitetty paino kasvattaa ohjausyk-
sikön massaa ja voi johtaa ohjauksen 
hallinnan menettämiseen, mikä johtaa 
onnettomuuteen.
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 Varoitus
Jos matkustajan istuinta käytetään 
pienten esineiden kuljettamiseen, 
sen paino ei saa olla yli 5 kg, se ei saa 
heikentää moottoripyörän hallintaa, 
sen on oltava tukevasti kiinnitettynä 
eikä se saa ulottua moottoripyörän 
takaosan tai sivujen yli.

Yli 5 kg painavat esineet, jotka ovat 
huonosti kiinni, heikentävät hallintaa 
tai ulottuvat moottoripyörän takaosan 
tai sivujen yli, voivat johtaa moottori-
pyörän hallinnan menettämiseen ja 
onnettomuuteen.

Vaikka pienet esineet olisi kuormattu 
oikein matkustajan istuimelle, moot-
toripyörän suurin sallittu nopeus on 
laskettava arvoon 130 km/h.

Matkustajat

 Varoitus
Matkustaja vaikuttaa moottoripyörän 
käsittely- ja jarrutusominaisuuksiin.

Ajajan on huomioitava nämä 
muutokset, kun moottoripyörällä 
ajetaan matkustajan kanssa. Ajajan ei 
pidä kuljettaa matkustajaa, ellei häntä 
ole opastettu siihen eikä hän tunne 
moottoripyörän käyttöominaisuuksien 
muutoksia, joita matkustajan kuljetta-
minen aiheuttaa.

Moottoripyörällä ajo matkustajasta 
johtuviin muutoksiin varautumatta 
voi johtaa moottoripyörän hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Älä kuljeta matkustajaa, ellei hän ole 
riittävän pitkä yltääkseen jalkatapeille.

Matkustaja, joka ei yllä jalkatapeille, 
ei pysty istumaan turvallisesti moot-
toripyörän kyydissä ja voi aiheuttaa 
epävakautta, mikä johtaa hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Matkustajalle on kerrottava, että hän 
voi aiheuttaa moottoripyörän hallinnan 
menetyksen tekemällä äkillisiä liikkeitä 
tai istumalla väärässä asennossa.

Ajajan tulee ohjeistaa matkustajaa 
seuraavasti:

-  On tärkeää, että matkustaja istuu 
liikkumattomana moottoripyörän liik-
kuessa eikä häiritse moottoripyörän 
käyttöä.

-  Matkustajan tulee pitää jalat 
matkustajan jalkatapeilla ja pitää 
tiukasti kiinni istuimen hihnasta tai 
kuljettajan vyötäröstä tai lanteista.

-  Matkustajan tulee nojata kuljettajan 
kanssa kaarteissa, mutta matkustaja 
ei saa nojata, ellei ajaja nojaa.
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 Varoitus
Matkustaja vaikuttaa moottoripyörän 
käsittely- ja jarrutusominaisuuksiin.

Ajajan on huomioitava nämä 
muutokset, kun moottoripyörällä 
ajetaan matkustajan kanssa. Ajajan ei 
pidä kuljettaa matkustajaa, ellei häntä 
ole opastettu siihen eikä hän tunne 
moottoripyörän käyttöominaisuuksien 
muutoksia, joita matkustajan kuljetta-
minen aiheuttaa.

Moottoripyörällä ajo matkustajasta 
johtuviin muutoksiin varautumatta 
voi johtaa moottoripyörän hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Älä kuljeta eläimiä moottoripyörällä.

Eläin voi tehdä äkillisiä ja arvaamat-
tomia liikkeitä, jotka voivat johtaa 
moottoripyörän hallinnan menettämi-
seen ja onnettomuuteen.
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Määräaikaishuolto

 Varoitus
Triumph Motorcycles ei vastaa vauri-
oista tai loukkaantumisista, jotka 
johtuvat virheellisestä huollosta tai 
omistajan tekemistä virheellisistä 
säädöistä.

Väärä tai laiminlyöty huolto voi johtaa 
vaarallisiin ajo-olosuhteisiin.

Anna aina valtuutetun Triumph-jäl-
leenmyyjän tehdä tämän 
moottoripyörän määräaikaishuollot.

 Varoitus
Huolto on elintärkeää, eikä sitä pidä 
laiminlyödä. Väärä huolto tai säätö 
voi aiheuttaa yhden tai useamman 
moottoripyörän osan toimintahäiriön. 
Virheellinen moottoripyörän toiminta 
voi johtaa hallinnan menettämiseen ja 
onnettomuuteen.

Sää, maasto ja maantieteellinen sijainti 
vaikuttavat huoltoon. Huoltoaika-
taulu tulisi mukauttaa vastaamaan 
moottoripyörän käyttöympäristöä ja 
omistajan yksilöllisiä vaatimuksia.

Määräaikaishuoltotaulukossa luetel-
tujen huoltotoimet edellyttävät 
erityistyökaluja, tietoa ja koulutusta. 
Vain valtuutetulla Triumph-jälleenmyy-
jällä on niihin tarvittava tietämys ja 
laitteisto.

Väärä tai laiminlyöty huolto voi johtaa 
vaarallisiin ajo-olosuhteisiin. Anna aina 
valtuutetun Triumph-jälleenmyyjän 
tehdä tämän moottoripyörän määräai-
kaishuollot.

Moottoripyörän pitämiseksi turvalli-
sessa ja luotettavassa kunnossa tässä 
osassa esitetyt huollot ja säädöt on 
suoritettava päivittäisten tarkastusten 
yhteydessä sekä määräaikaishuolto-
taulukossa ilmoitettujen huoltovälien 
mukaisesti. Seuraavat tiedot kuvaavat 
menettelyjä, joita on noudatettava 
päivittäisten tarkastusten ja joidenkin 
yksinkertaisten huolto- ja säätötehtä-
vien yhteydessä.
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Valtuutettu Triumph-jälleenmyyjä voi 
suorittaa suunnitellun huollon kolmella 
tavalla; vuosihuolto, mittarilukemaan 
perustuva huolto tai näiden yhdistelmä 
moottoripyörän ajomatkan mukaan 
vuosittain.

1. Moottoripyörät, joiden ajomatka 
on alle 10 000 km vuodessa, on 
huollettava vuosittain. Tämän lisäksi 
mittarilukemakohtaiset varusteet 
vaativat huoltoa määrävälein, kun 
moottoripyörä saavuttaa tämän 
mittarilukeman.

2. Moottoripyörillä, joilla ajetaan noin 
10 000 km vuodessa, on suoritet-
tava vuosihuolto ja määritettyjen 
mittarilukemakohtaisten varusteiden 
huolto yhdessä.

3. Moottoripyörillä, joilla ajetaan yli 
10 000 km vuodessa, on suoritettava 
määritettyjen mittarilukemakoh-
taisten varusteiden huolto silloin, 
kun määritetty mittarilukema 
saavutetaan. Tämän lisäksi vuosi-
huoltoon perustuvat varusteet 
vaativat huoltoa määriteltyjen 
vuosilukemien välein.

Kaikissa tapauksissa huolto on esitet-
tyjen huoltovälien mukaisesti tai ennen 
sitä. Kysy valtuutetulta Triumph-jäl-
leenmyyjältä neuvoja siitä, mikä 
huoltoaikataulu sopii parhaiten sinun 
moottoripyörällesi.

Triumph Motorcycles ei ole vastuussa 
vaurioista tai loukkaantumisista, jotka 
johtuvat virheellisestä huollosta tai 
virheellisestä säätämisestä.

Huoltosymboli / yleinen varoitussymboli
Huoltosymboliin syttyy valo 
viideksi sekunniksi moottori-
pyörän käynnistysjakson jälkeen 

muistuttamaan, että huolto tulee 
suorittaa noin 100 km jälkeen. Huolto-
symbolin valo palaa jatkuvasti, kun 
saavutetaan huollolle määritetty mittari-
lukema. Se palaa jatkuvasti, kunnes 
huoltoväli nollataan Triumph-diagnos-
tiikkatyökalulla.

Yleinen varoitussymboli vilkkuu, 
jos kyseessä on ABS-vika tai 
moottorinohjauksen vika, ja 

ABS-varoitusvalo ja/tai toimintahäiriön 
merkkivalo (MIL) palavat. Ota yhteys 
valtuutettuun Triumph-jälleenmyyjään 
niin pian kuin mahdollista, jotta vika 
tarkistetaan ja korjataan.
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Määräaikaishuoltotaulukko

Toimempiteen kuvaus

Matkamittarin lukema kilometriä tai aikajakso sen mukaan, kumpi tulee ensin

Ensim-
mäinen 
huolto

Vuosihuolto Mittarilukemaan perustuva huolto

Huoltoväli
1 000

6 kuukautta
vuosi 10 000 ja 

30 000 20 000 40 000

Voitelu

Moottoriöljy – vaihto uuteen - • • • • •

Moottori ja öljynsuodatin – vaihto uuteen - • • • • •

Moottori ja öljynjäähdytin – vuotojen tarkistus Päivä • • • • •

Polttoainejärjestelmä ja moottorinohjaus

Polttoainejärjestelmä – vuotojen, suojuksen tarkistus 
jne. Päivä • • • • •

Kaasuläppä (perhonen) – tarkistus/puhdistus - • •

Automaattiskannaus – Suorita täydellinen automaat-
tiskannaus Triumph-diagnostiikkatyökalun avulla 
(tulosta asiakaskopio)

- • • • • •

ABS-modulaattori – tallentuneiden vikakoodien 
tarkistus - • • • • •

Toissijainen ilmansyöttöjärjestelmä – tarkistus/
puhdistus - • •

Ilmanpuhdistin – vaihto uuteen - • •

Kaasuvipu – tasapaino - • • •

Sytytysjärjestelmä

Sytytystulpat – vaihto uuteen - • •

Jäähdytysjärjestelmä

Jäähdytysjärjestelmä – vuotojen tarkistus Päivä • • • • •

Jäähdytysnesteen määrä – tarkistus/säätö Päivä • • • • •

Jäähdytysneste – vaihto uuteen Joka kolmas vuosi, mittarilukemasta riippumatta

Moottori

Kytkinvaijeri – tarkistus/säätö Päivä • • • • •

Venttiilivälykset – tarkistus/säätö - • •

Pyörät ja renkaat

Pyörät – tarkistus vaurioiden varalta Päivä • • • • •

Pyöränlaakerit – kulumisen/toiminnan tarkistus - • • • • •

Pyörät – pyörien tarkastus vaurioituneiden tai 
vaurioituneiden pinnojen suhteen ja pinnojen 
kireyden tarkistus (jos asennettu)

Päivä • • • • •

Renkaiden kuluminen / rengasvauriot – tarkistus Päivä • • • • •

Rengaspaineet – tarkistus/säätö Päivä • • • • •

Sähkölaitteet

Valot, mittarit ja sähköjärjestelmät – tarkistus Päivä • • • • •

Ohjaus ja jousitus

Ohjaus – moitteettoman toiminnan tarkistus Päivä • • • • •

Haarukat – vuotojen / moitteettoman toiminnan 
tarkistus Päivä • • • • •

Haarukkaöljy – vaihto uuteen - •



Huolto

121

Toimempiteen kuvaus

Matkamittarin lukema kilometriä tai aikajakso sen mukaan, kumpi tulee ensin

Ensim-
mäinen 
huolto

Vuosihuolto Mittarilukemaan perustuva huolto

Huoltoväli
1 000

6 kuukautta
vuosi 10 000 ja 

30 000 20 000 40 000

Etuhaarukan laakerit – tarkistus/säätö - • • • •

Etuhaarukan laakerit - voitelu - • •

Takajousituksen tukivarret – tarkistus/voitelu - • •

Jarrut

Jarrupalat – kulumisasteen tarkistus Päivä • • • • •

Jarrupääsylinterit – nestevuotojen tarkistus Päivä • • • • •

Jarrusatulat – nestevuotojen ja kiinnittyneiden 
mäntien tarkistus Päivä • • • • •

Jarrunestetasot – tarkistus Päivä • • • • •

Jarruneste – vaihto uuteen Joka toinen vuosi, mittarilukemasta riippumatta

Ketjut

Ketjujen löysyys – tarkistus/säätö Päivä • • • • •

Ketjut – kulumisen tarkistus Huoltoväli 800 km

Ketjut – voitelu Huoltoväli 300 km

Ketjujen hankausliuska – tarkistus Päivä • • • •

Ketjujen hankausliuska – vaihto uuteen - • •

Yleistä

Kiinnittimet – silmämääräinen turvallisuuden 
tarkastus Päivä • • • • •

Kallistuskulman ilmaisimet – silmämääräinen 
kulumisen tarkastus Päivä • • • • •

Lisälaitetelineen liukuvaunu – oikean toiminnan 
tarkistus ‡ - • • • •

Sivutuki – toiminnan tarkistus Päivä • • • • •

Sivutuen kääntötappi – puhdistus/rasvaus - • • •

Keskituki – toiminnan tarkistus Päivä • • • • •

Keskituki - puhdisus/rasvaus - • • • •

Sivulaukun lenkkimekanismi – oikean toiminnan 
tarkistus ja säätö ‡ - • • • •

Suorita kaikki jäljellä olevat huoltotiedotteen ja 
takuun mukaiset työt - • • • • •

Suorita koeajo - • • • • •

Täytä huoltokirja ja nollaa huoltoilmaisin - • • • • •

* Vain tietyillä markkinoilla myytäviin malleihin sopiva haihdutusjärjestelmä.

‡ Vain jos asennettu.
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Moottoriöljy

 Varoitus
Moottoripyörän käyttö riittämättö-
mällä, heikentyneellä tai saastuneella 
moottoriöljyllä kuluttaa moottoria 
tavallista nopeammin ja voi saada 
moottorin tai vaihteiston leikkaamaan 
kiinni.

Jos moottori tai vaihteisto leikkaa 
kiinni, se voi johtaa moottoripyörän 
hallinnan äkilliseen menettämiseen ja 
onnettomuuteen.

Jotta moottori, vaihteisto ja kytkin 
toimivat oikein, pidä moottoriöljy oikealla 
tasolla ja vaihda moottoriöljy ja öljyn-
suodatin määräaikaishuoltotaulukon 
mukaisesti.

Öljypohjan suojus
Öljypohjan suojus on poistettava, jotta 
moottoriöljy ja öljynsuodatin voidaan 
vaihtaa.

Tiger 900 Rally Pro Vain

31

2

1. Öljypohjan suojus
2. Vasemmanpuoleiset kiinnittimet
3. Pohjan kiinnittimet

Öljypohjan suojuksen poistaminen:

• Irrota kaksi vasemmanpuoleista 
sivukiinnitintä. Huomaa asennet-
tavan laippaholkin suunta.

• Irrota kaksi pohjakiinnikettä ja 
poista öljypohjan suojus.

Öljypohjan suojuksen asentaminen:

• Kohdista öljypohjan suojus moot-
toripyörään ja kiinnitä kahdella 
pohjakiinnittimellä. Älä kiristä koko-
naan tässä vaiheessa.

• Asenna kaksi vasemmanpuoleista 
sivukiinnitintä ja kiristä kiristysmo-
menttiin 6 Nm.

• Kiristä alakiinnittimet kiristysmo-
menttiin 6 Nm.
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Kaikki mallit paitsi Tiger 900 Rally Pro

3

2

1

1. Öljypohjan suojus
2. Vasemmanpuoleiset kiinnittimet
3. Pohjan kiinnittimet

Öljypohjan suojuksen poistaminen:

• Irrota kaksi vasemmanpuoleista 
sivukiinnitintä.

• Irrota kaksi pohjakiinnikettä ja 
poista öljypohjan suojus.

Öljypohjan suojuksen asentaminen:

• Kohdista öljypohjan suojus moot-
toripyörään ja kiinnitä kahdella 
pohjakiinnittimellä. Älä kiristä koko-
naan tässä vaiheessa.

• Asenna kaksi vasemmanpuoleista 
sivukiinnitintä ja kiristä kiristysmo-
menttiin 6 Nm.

• Kiristä alakiinnittimet kiristysmo-
menttiin 6 Nm.

Moottorin öljytason tarkastus

 Varoitus
Älä koskaan käynnistä moottoria tai 
käytä sitä ahtaissa tiloissa.

Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja voivat 
aiheuttaa tajunnan menetyksen ja 
kuoleman lyhyessä ajassa.

Käytä moottoripyörää aina ulkona tai 
alueella, jolla on riittävä ilmanvaihto.

 Varoitus
Jos moottori on hiljattain ollut käyn-
nissä, pakoputkisto on kuuma.

Anna pakoputkistolle riittävästi aikaa 
jäähtyä ennen kuin käsittelet pako-
putkistoa tai työskentelet sen lähellä, 
koska kuuman pakoputkiston osan 
koskettaminen voi aiheuttaa palovam-
moja.
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 Huomio
Moottorin käyttäminen liian pienellä 
öljynpaineella aiheuttaa vakavia moot-
torivaurioita.

Jos alhaisen öljynpaineen merkkivalo 
palaa, sammuta moottori heti ja selvitä 
tilanne.

1

3 4

2

1. Täyttöaukko
2. Tarkastuslasi
3. Moottoriöljytaso (oikea taso näkyvissä)
4. Moottorilohkon moottorin öljytason viivat

Moottoriöljymäärän tarkastaminen:

• Käynnistä moottori ja käytä joutoo-
käynnillä noin viisi minuuttia.

• Sammuta moottori ja odota sitten 
vähintään kolme minuuttia moottori-
öljyn laskeutumista.

• Huomaa moottorin öljytaso, joka 
näkyy tarkastuslasissa.

• Kun se on oikein, moottoriöljyn 
pinnan tulisi olla näkyvissä tarkas-
tuslasin yläviivan (maksimi) ja 
alaviivan (minimi) puolivälissä.

Huomaa
Tarkka merkintä moottorin öljymää-
rästä näytetään vain, kun moottori 
on normaalissa käyttölämpötilassa, 
moottoripyörä on pystyssä (ei sivutuen 
varassa).

• Jos moottoriöljyä on tarpeen lisätä, 
poista täyttöaukon tulppa ja lisää 
moottoriöljyä vähän kerrallaan, 
kunnes tarkistuslasiin merkitty taso 
saavutetaan.

• Kun oikea taso on saavutettu, 
asenna ja kiristä täyttöaukon tulppa.

Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen 
vaihto

 Varoitus
Pitkäaikainen tai toistuva mootto-
riöljyn kosketus voi aiheuttaa ihon 
kuivumista, ärsytystä ja ihottumaa.

Käytetty moottoriöljy sisältää haital-
lisia saateita, jotka voivat aiheuttaa 
ihosyövän.

Käytä aina sopivaa suojavaatetusta 
äläkä anna ihon koskettaa käytettyä 
öljyä.

 Varoitus
Moottoriöljy voi olla kuuma.

Vältä kosketusta kuumaan moot-
toriöljyyn käyttämällä sopivia 
suojavaatteita, käsineitä ja silmäsuo-
jaimia.

Kosketus kuumaan moottoriöljyyn voi 
aiheuttaa ihon palovammoja
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Moottoriöljy ja öljynsuodatin on vaih-
dettava määräaikaisten huoltovälien 
mukaisesti.

Huomaa
Lokasuoja on irrotettava ennen tämän 
toimenpiteen aloittamista, katso 
sivu 122.

2

1

1. Moottorinöljynsuodatin
2. Moottoriöljyn tyhjennystulppa

Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto:

• Lämmitä moottori huolellisesti, 
sammuta moottori ja varmista 
moottoripyörä pystyasentoon tasai-
selle alustalle.

• Aseta öljyntyhjennysastia moottorin 
alle.

• Irrota moottoriöljyn tyhjennystulppa.

• Kierrä ja poista öljynsuodatin 
Triumph-huoltotyökalulla T3880313. 
Hävitä vanha moottoriöljynsuodatin 
ympäristöystävällisellä tavalla.

• Levitä ohut kalvo puhdasta 
moottoriöljyä uuden öljynsuodat-
timen tiivisterenkaaseen. Asenna 
moottoriöljynsuodatin ja kiristä 
kiristysmomenttiin 10 Nm.

• Kun moottoriöljy on tyhjennyt koko-
naan, asenna uusi tiivistealuslevy 
tyhjennystulppaan. Asenna ja kiristä 
tyhjennystulppa kiristysmomenttiin 
25 Nm.

• Täytä moottoriin puoli- tai täys-
synteettistä moottoripyörän 
moottoriöljyä 10W/40 tai 10W/50, 
joka vastaa spesifikaatiota API SH 
(tai uudempi) ja JASO MA, kuten 
(täyssynteettinen) moottoriöljy 
Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40 
(täyssynteettinen).

• Käynnistä moottori ja anna sen 
käydä joutokäynnillä vähintään 30 
sekunnin ajan.

 Huomio
Moottorin käyntinopeuden nostaminen 
joutokäynnin yläpuolelle, ennen kuin 
öljy pääsee leviämään kaikkiin moot-
torin osiin, voi aiheuttaa moottorin 
vaurioita tai kiinnileikkautumisen.

Nosta moottorin nopeutta vain 
moottorin käydessä 60 sekuntia, jotta 
moottoriöljy pääsee täysin kiertämään.

 Huomio
Alhaisen öljynpaineen varoitusvalo 
syttyy, jos moottorin öljynpaine on 
liian alhainen. Jos valo palaa moottorin 
ollessa käynnissä, sammuta moottori 
välittömästi ja selvitä syy.

Moottorin käyttäminen alhaisella öljyn-
paineella aiheuttaa moottorivaurioita.
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• Varmista, että alhaisen öljynpaineen 
varoitusvalo ei pala eikä öljynpai-
neviestiä ei näytetä mittariston 
näytöllä.

• Sammuta moottori ja tarkista uudel-
leen öljytaso. Säädä tarvittaessa.

Käytetyn moottoriöljyn ja 
öljynsuodattimien hävittäminen
Ympäristön suojelemiseksi älä kaada 
öljyä maahan, viemäreihin tai vesistöihin. 
Älä hävitä käytettyjä öljynsuodattimia 
tavallisen jätteen mukana. Jos olet 
epävarma, kysy neuvoa paikalliselta 
viranomaiselta.

Moottoriöljyn erittely ja luokka 
(10W/40 ja 10W/50)
Triumphin erittäin suorituskykyiset 
polttoaineen suorasuihkutusmoottorit 
on suunniteltu toimimaan puoli- tai 
täyssynteettisellä moottoripyörän 
moottoriöljyllä 10W/40 tai 10W/50, 
joka vastaa spesifikaatiota API SH (tai 
uudempi) ja JASO MA, kuten (täyssyn-
teettinen) moottoriöljy Castrol Power 
1 Racing 4T 10W-40, joissain maissa 
myös kauppanimi Castrol Power RS 
Racing 4T 10W-40 (täyssynteettinen).

Katso alla olevasta taulukosta oikea 
öljyn viskositeetti (10W/40 tai 10W/50), 
jota käytetään ajoalueellasi.

Öljyn viskositeetin lämpötila-alue

Älä lisää kemiallisia lisäaineita moot-
toriöljyyn. Moottoriöljy voitelee myös 
kytkimen, ja mahdolliset lisäaineet voivat 
saada kytkimen luistamaan.

Älä käytä mineraali-, kasvi- tai risiini-
öljyä, ei-puhdistavaa öljyä tai muuta 
öljyä, joka ei vastaa määrityksiä. Näiden 
öljyjen käyttö voi aiheuttaa välittömiä, 
vakavia moottorivaurioita.

Varmista, ettei moottorilohkoon pääse 
vieraita aineita tai epäpuhtauksia moot-
torin öljynvaihdon tai täyttövaiheen 
aikana.
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Jäähdytysjärjestelmä

Jotta moottorin jäähdytys toimii tehok-
kaasti, tarkista jäähdytysnesteen määrä 
joka päivä ennen moottoripyörällä ajoa 
ja lisää jäähdytysnestettä, jos taso on 
alhainen.

Huomaa
Ympärivuotinen Hybrid Organic Acid 
Technology (tunnetaan nimellä Hybrid 
OAT tai HOAT) -jäähdytysneste on 
asennettu jäähdytysjärjestelmään, kun 
moottoripyörä lähtee tehtaalta. Sen väri 
on vihreä, se sisältää 50 % etyleenig-
lykolipohjaista pakkasnestettä, ja sen 
jäätymispiste on -35°C.

Korroosionestoaineet 

 Varoitus
HD4X Hybrid OAT -jäähdytysneste 
sisältää korroosionestoaineita ja 
pakkasnestettä, joka sopii alumiini-
moottoreille ja jäähdyttimille. Käytä 
jäähdytysnestettä aina valmistajan 
ohjeiden mukaisesti.

Jäähdytysneste, joka sisältää pakkas-
nestettä ja korroosionestoaineita, 
sisältää myrkyllisiä kemikaaleja, 
jotka ovat haitallisia ihmiskeholle. 
Älä koskaan niele pakkasnestettä tai 
moottoripyörän jäähdytysnestettä.

Huomaa
Triumphin toimittama HD4X Hybrid 
OAT -jäähdytysneste on esisekoitettu, 
eikä sitä tarvitse laimentaa ennen 
jäähdytysjärjestelmän täyttöä tai jääh-
dytysnesteen lisäämistä.

Jäähdytysnesteessä on tärkeää käyttää 
korroosiota estäviä kemikaaleja, jotta 
voidaan suojata jäähdytysjärjestelmää 
korroosiolta.

Jos korroosionestoainetta sisältävää 
jäähdytysnestettä ei käytetä, jääh-
dytysjärjestelmä kerryttää ruostetta 
ja vaahtoa jäähdytysrenkaaseen ja 
jäähdyttimeen. Tämä tukkii jääh-
dytysnesteen kanavia ja heikentää 
huomattavasti jäähdytysjärjestelmän 
tehokkuutta.

Jäähdytysnesteen tason tarkastus
Jäähdytysnesteen paisuntasäiliö voidaan 
tarkastaa moottoripyörän vasemmalta 
puolelta, polttoainesäiliön alapuolelta ja 
etusuuntaan.

Jäähdytysnesteen määrä on tarkis-
tettava moottorin ollessa kylmä 
(ympäristön tai huoneenlämpötilassa).

2
3

1

1. Paisuntasäiliö
2. MAX-merkintä
3. MIN-merkintä
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Jäähdytysnesteen tason tarkastus:

• Sijoita moottoripyörä tasaiselle 
alustalle ja pystyasentoon (ei tuen 
varaan).

• Tarkista paisuntasäiliön jäähdytys-
nesteen taso.

• Jäähdytysnesteen tason on oltava 
MAX- ja MIN-merkintöjen välillä. 
Jos jäähdytysneste on minimitason 
alapuolella, jäähdytysnesteen tasoa 
on säädettävä.

Jäähdytysnesteen tason 
säätäminen

 Varoitus
Älä irrota paisuntasäiliön tai jäähdyt-
timen painekorkkia, kun moottori on 
kuuma.

Kun moottori on kuuma, jäähdytys-
neste jäähdyttimen sisällä on kuumaa 
ja paineistettua.

Jäähdytysnesteen koskettaminen voi 
aiheuttaa palovammoja ja ihovaurioita.

 Huomio
Kovan veden käyttö jäähdytys-
järjestelmässä aiheuttaa vaahdon 
kertymistä moottoriin ja jäähdyttimeen 
ja heikentää huomattavasti jäähdytys-
järjestelmän tehokkuutta.

Jäähdytysjärjestelmän heikentynyt 
teho voi aiheuttaa moottorin ylikuume-
nemisen ja vakavia vaurioita.

1

1. Paisuntasäiliön korkki

Jäähdytysnesteen tason säätäminen:

• Anna moottorin jäähtyä.

• Paisuntasäiliön korkki voidaan 
poistaa moottoripyörän oikealta 
puolelta polttoainesäiliön etuosan ja 
rungon välistä.

• Poista paisuntasäiliön korkki ja lisää 
jäähdytysnesteseosta täyttöaukon 
kautta, kunnes taso on MAX-mer-
kinnän korkeudella.

• Asenna korkki takaisin.
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Huomaa
Jos jäähdytysnesteen taso tarkistetaan 
siksi, että jäähdytysneste on ylikuu-
mentunut, tarkista myös jäähdyttimen 
nestetaso ja lisää tarvittaessa jäähdy-
tysnestettä.
Hätätilanteessa jäähdytysjärjestelmään 
voidaan lisätä tislattua vettä. Jäähdy-
tysneste on kuitenkin tyhjennettävä ja 
täytettävä HD4X Hybrid OAT -jäähdy-
tysnesteellä niin pian kuin mahdollista.

Jäähdytysnesteen vaihto
Suosittelemme, että valtuu-
tettu Triumph-myyjä vaihtaa 
jäähdytysnesteen määräaikaisten huol-
tovälien mukaisesti.

Jäähdytin ja letkut

 Varoitus
Tuuletin toimii automaattisesti moot-
torin käydessä.

Pidä kädet ja vaatteet aina etäällä 
tuulettimesta.

Pyörivän tuulettimen koskettaminen 
voi aiheuttaa onnettomuuden ja/tai 
henkilövahinkoja.

 Huomio
Korkeapaineisten vesisuihkujen, kuten 
autopesulan tai painepesurin, käyttö 
voi vahingoittaa jäähdyttimen siipiä, 
aiheuttaa vuotoja ja heikentää jääh-
dyttimen tehokkuutta.

Älä peitä tai muuta jäähdyttimen läpi 
kulkevan ilmavirran suuntaa asenta-
malla luvattomia lisävarusteita joko 
jäähdyttimen eteen tai tuulettimen 
taakse.

Jäähdyttimen ilmavirran häiriöt voivat 
aiheuttaa ylikuumenemisen, mikä voi 
johtaa moottorin vaurioihin.

Tarkista jäähdyttimen letkut 
halkeamien tai kulumisen varalta ja 
kiristyspidikkeiden tiiviys määräai-
kaishuollon vaatimusten mukaisesti. 
Vaihdatuta vialliset osat valtuutetulla 
Triumph-jälleenmyyjällä.

Tarkista, ettei jäähdyttimen säleikössä ja 
siivissä ole hyönteisiä, lehtiä tai mutaa. 
Puhdista kaikki lika matalapaineisella 
vedellä.
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Kaasun hallinta

 Varoitus
Huomioi aina tarkasti kaasu ohjauksen 
tuntuman muutoksia ja anna valtuu-
tetun Triumph-jälleenmyyjän tarkastaa 
kaasujärjestelmä, jos havaitset 
muutoksia.

Muutokset voivat johtua mekanismin 
kulumisesta, mikä voi johtaa kaasu-
kahvan juuttumiseen.

Kaasukahvan juuttuminen tai jumiutu-
minen johtaa moottoripyörän hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Kytkin
Moottoripyörä on varustettu vaijerikäyt-
töisellä kytkimellä.

Jos kytkinvivussa on liikaa vapaata 
liikettä, kytkin ei välttämättä vapaudu 
kokonaan. Tämä aiheuttaa vaikeuksia 
vaihteenvaihdossa ja vapaavaih-
teen valinnassa. Tämä voi aiheuttaa 
moottorin sammumisen ja vaikeuttaa 
moottoripyörän hallintaa.

Toisaalta, jos kytkinvivussa ei ole 
riittävästi vapaata liikettä, kytkin 
ei välttämättä kytkeydy kokonaan, 
mikä aiheuttaa kytkimen luistamisen, 
heikentää suorituskykyä ja sen seurauk-
sena kytkimen ennenaikaisen kulumisen.

Kytkinvivun vapaa liike on tarkistettava 
määräaikaisen huoltotarpeen mukai-
sesti.

Kytkimen tarkastus
Tarkista, että kytkinkahvassa on 2–3 mm 
välystä.

Jos välys ei ole oikean suuruinen, se on 
säädettävä.

Kytkimen säätö
Kytkimen säätäminen:

• Kierrä säätöholkkia, kunnes kytkin-
vivun oikea vapaaliikkeen suuruus 
saavutetaan.

• Tarkista, että vivussa on 2 - 3 mm 
kytkinvivun vapaata liikettä.
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• Jos vapaa liike ei ole oikean 
suuruinen, se on säädettävä.

3
2 - 3 mm

1

2

1. Säätöholkki (lukkomutteri kokonaan 
vapautettu)

2. Oikea välys 2 - 3 mm
3. Kytkinvipu

• Jos vipua ei voida säätää oikein, 
käytä vaijerinsäädintä vaijerin 
alapäässä.

• Löysää säätimen lukkomutteria.

• Käännä ulkovaijerin säädintä niin, 
että kytkimen vivussa on 2 - 3 mm 
vapaata liikettä.

• Kiristä lukkomutteri kiristysmoment-
tiin 3,5 Nm.

1 2 3

1. Kytkinvaijeri
2. Lukkomutteri
3. Säätömutteri

Ketjut

 Varoitus
Löysä tai kulunut ketju tai ketju, joka 
katkeaa tai hyppää pois rattaista, voi 
tarttua moottorin rattaaseen tai lukita 
takapyörän.

Ketju, joka tarttuu moottorin takarat-
taaseen, vahingoittaa ajajaa ja johtaa 
moottoripyörän hallinnan menettämi-
seen ja onnettomuuteen.

Samoin takapyörän lukittuminen 
johtaa moottoripyörän hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Turvallisuussyistä ja liiallisen 
kulumisen estämiseksi ketjut on 
tarkistettava, säädettävä ja voidel-
tava määräaikaishuollon vaatimusten 
mukaisesti. Tarkastus, säätö ja voitelu 
on tehtävä useammin ääriolosuhteissa, 
kuten suurilla nopeuksilla, suolatuilla 
teillä tai karkeilla sorateillä.

Jos ketju on erittäin kulunut tai väärin 
säädetty (joko liian löysä tai liian tiukka), 
ketju voi hypätä pois hammaspyöristä 
tai rikkoutua. Siksi vaihda kuluneet tai 
vaurioituneet ketjut aina alkuperäisiin 
Triumph-varaosiin, joita saat valtuute-
tulta Triumph-jälleenmyyjältä.

Ketjujen voitelu
Ketjut pitää voidella 300 km välein ja 
myös kostealla säällä ja märillä teillä 
ajamisen jälkeen ja aina, kun ketjut ovat 
kuivat.
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Ketjujen voiteleminen:

• Käytä erityistä ketjujenvoiteluai-
netta Tekniset tiedot -kohdan 
suositusten mukaisesti.

• Levitä voiteluainetta rullien sivuille 
ja anna moottoripyörän seistä käyt-
tämättä vähintään kahdeksan tuntia 
(mielellään yön yli). Näin voiteluaine 
pääsee ketjun O-renkaisiin jne.

• Pyyhi ylimääräinen voiteluaine pois 
ennen ajoa.

• Jos ketjut ovat erityisen likaiset, 
puhdista ne ensin ja levitä sitten 
voiteluainetta edellä mainitulla 
tavalla.

 Huomio
Älä puhdista ketjuja painepesurilla, 
koska se voi vahingoittaa ketjujen 
komponentteja.

Ketjujen vapaan liikkeen tarkastus

 Varoitus
Varmista ennen töiden aloittamista, 
että moottoripyörä on vakaa ja tuettu 
riittävästi.

Näin estetään, ettei se putoa ja vauri-
oidu ja/tai aiheuta henkilövahinkoja.

1

1. Suurin liikeasento

Ketjujen vapaan liikkuvuuden tarkasta-
minen:

• Sijoita moottoripyörä tasaiselle 
alustalle ja pidä sitä pystyasennossa 
ilman kuormaa.

• Pyöritä takapyörää työntämällä 
moottoripyörää löytääksesi sellaisen 
kohdan, jossa ketju on kireimmillään, 
ja mittaa ketjun pystysuuntainen 
liike ratasten keskivälissä.
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Ketjun vapaa liikkeen säätäminen
Ketjun pystysuuntaisen liikkeen on 
oltava seuraavan taulukon esittämällä 
alueella.

Malli Pystysuuntainen 
liikealue

Tiger 900 GT (LRH) 20 - 30 mm

Tiger 900

Tiger 900 GT

Tiger 900 GT Pro

25 - 35 mm

Tiger 900 Rally

Tiger 900 Rally Pro
30 - 40 mm

1 2 3 4 5

1. Säätöpultti
2. Säätöpultin lukkomutteri
3. Taka-akselin mutteri
4. Karan säädin
5. Säätömerkit

Ketjujen vapaan liikkuvuuden tarkasta-
minen:

• Löysää taka-akselin mutteria.

• Löysää sekä vasemman että oikean 
puolen ketjusäätöpulttien lukkomut-
terit.

• Siirrä kumpaakin säädintä yhtä 
suuri määrä, kierrä säätöpultteja 
myötäpäivään ketjun vapaan liikkeen 
suurentamiseksi ja vastapäivään 
ketjun vapaan liikkeen pienentämi-
seksi.

• Kun ketjun vapaa liike on oikean 
suuruinen, työnnä pyörä tiukkaan 
kosketukseen säätimien kanssa.

• Kiristä kummankin säätimen lukko-
mutterit kiristysmomenttiin 20 Nm 
ja taka-akselin mutteri kiristysmo-
menttiin 110 Nm.

• Toista ketjun säädön tarkistus. 
Säädä tarvittaessa uudelleen.

 Varoitus
Jos säätimen lukkomuttereita ei ole 
kiristetty kunnolla tai pyörän akseli 
on löysä, moottoripyörän vakaus ja 
käsiteltävyys voivat heikentyä.

Heikentynyt vakaus ja käsiteltävyys 
voivat johtaa hallinnan menettämiseen 
tai onnettomuuteen.

• Tarkista takajarrun tehokkuus. 
Korjaa tarvittaessa.

 Varoitus
Jos jarrut ovat vioittuneet, moottori-
pyörällä ajo on vaarallista. Korjauta 
jarrut valtuutetulla Triumph-jäl-
leenmyyjällä, ennen kuin yrität ajaa 
moottoripyörällä uudelleen.

Korjaustoimenpiteiden laiminlyönti voi 
heikentää jarrutustehoa, mikä johtaa 
moottoripyörän hallinnan menettämi-
seen tai onnettomuuteen.
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Ketjun ja rataksen kulumisen 
tarkastus

 Varoitus
Älä koskaan laiminlyö ketjujen huoltoa 
ja anna valtuutetun Triumph-jälleen-
myyjän aina asentaa ketjut.

Käytä Triumph-varaosaluettelon 
mukaisia alkuperäisiä Triumphin toimit-
tamia ketjuja.

Hyväksymättömien ketjujen käyttö voi 
rikkoa ketjut tai saada ketjut hyppää-
mään hammaspyöristä, mikä voi johtaa 
moottoripyörän hallinnan menetyk-
seen tai onnettomuuteen.

 Huomio
Jos hammaspyörät havaitaan kulu-
neiksi, vaihda hammasrattaat ja ketjut 
aina yhtä aikaa.

Jos kuluneet rattaat vaihdetaan mutta 
ketjuja ei vaihdeta, uudet rattaat 
kuluvat ennenaikaisesti.

2

1

10-20
KG

1. Mittaa 20 lenkin alueelta
2. Paino

Ketjun ja rataksen kulumisen tarkastus:

• Poista ketjusuojus.

• Venytä ketju kireälle ripustamalla 
10 - 20 kg (20 - 40 lb) paino ketjuun.

• Mittaa 20 lenkin pituus ketjun 
suorassa osassa ensimmäisen 
tapin keskikohdasta 21. tapin 
keskikohtaan. Koska ketju voi kulua 
epätasaisesti, tee mittauksia useissa 
kohdissa.

• Jos pituus ylittää suurimman sallitun 
rajan 319 mm, ketju on vaihdettava.

• Pyöritä takapyörää ja tarkasta, 
ovatko ketjun rullat vahingoittuneet, 
tai tapit ja lenkit löystyneet.

• Tarkista myös, ovatko rataksen 
kuluneet liikaa tai epätasaisesti tai 
hampaat vaurioituneet.

• Jos havaitse jotakin epätavallista, 
vaihdata ketju ja/tai ratakset 
valtuutetulla Triumph-jälleenmyy-
jällä.

• Asenna ketjusuojus paikoilleen 
kiristämällä kiinnityksen kiristysmo-
menttiin 9 Nm.
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Jarrut
Jarrun kulumisen tarkastus

1

2

1. Jarrupalat
2. Vähimmäispaksuusviiva

Jarrupalat on tarkastettava määräai-
kaishuollon vaatimusten mukaisesti ja 
vaihdettava, jos ne ovat kuluneet liian 
ohueksi.

Jos minkä tahansa jarrupalan (etu- tai 
takajarrut) paksuus on alle 1,5 mm (0,06 
tuumaa), ts. jos jarrupala on kulunut 
urien pohjalle, vaihda kaikki pyörän 
jarrupalat.

Uusien jarrupalojen ja -levyjen 
sisäänajo

 Varoitus
Jarrupalat on aina vaihdettava 
pyöräsarjana. Vaihda molempien 
jarrusatuloiden jarrupalat edessä, 
jossa kaksi jarrusatulaa on asennettu 
samaan pyörään.

Yksittäisten jarrupalojen vaihta-
minen heikentää jarrutustehoa ja voi 
aiheuttaa onnettomuuden.

Kun jarrupalat on asennettu, aja 
erittäin varovaisesti, kunnes uudet 
jarrupalat on sisäänajettu.

Uudet jarrulevyt ja -palat vaativat 
huolellisen sisäänajon, jolla optimoi-
daan levyjen ja palojen suorituskyky 
ja kestävyys. Suositeltava ajomatka 
uusien palojen ja levyjen sisäänajoon on 
300 km.

Vältä sisäänajoaikana voimakasta jarru-
tusta, aja varovasti ja käytä pidempiä 
jarrutusetäisyyksiä.
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Jarrupalan kulumisen kompensointi

 Varoitus
Jos jarrukahva tai -poljin tuntuu 
käytettäessä pehmeältä, tai jos 
jarrukahvan tai -polkimen liikealue 
muuttuu liian suureksi, jarrujohdoissa 
ja -letkuissa voi olla ilmaa tai jarrut 
voivat olla vialliset.

Tällöin on vaarallista ajaa moot-
toripyörällä, ja valtuutetun 
Triumph-jälleenmyyjän on korjattava 
vika ennen ajoa.

Ajo viallisilla jarruilla voi johtaa moot-
toripyörän hallinnan menettämiseen ja 
onnettomuuteen.

Levyn ja jarrupalan kuluminen kompen-
soidaan automaattisesti, eikä sillä ole 
vaikutusta jarrukahvan tai -polkimen 
toimintaan. Etu- ja takajarruissa ei ole 
säätämistä edellyttäviä osia.

Levyjarrujen jarruneste

 Varoitus
Jarruneste on hygroskooppista, mikä 
tarkoittaa, että se imee kosteutta 
ilmasta.

Imeytynyt kosteus alentaa huomatta-
vasti jarrunesteen kiehumispistettä, 
mikä alentaa jarrutustehokkuutta.

Vaihda siksi jarruneste aina määräai-
kaishuollon vaatimusten mukaisesti.

Täytä aina uutta jarrunestettä 
sinetöidystä säiliöstä, äläkä koskaan 
täytä nestettä sinetöimättömästä tai 
aiemmin avatusta säiliöstä.

Älä sekoita eri jarrunestemerkkejä tai 
-laatuja.

Tarkista nestevuodot jarruosien, 
tiivisteiden ja liitosten ympäriltä ja 
jarruletkut halkeamien, kulumisen ja 
vaurioiden varalta.

Korjaa viat aina ennen ajoa.

Ellei näitä kohtia huomioida ja 
noudateta, saattaa seurata vaaral-
lisia ajo-olosuhteita, jotka johtavat 
hallinnan menettämiseen ja onnetto-
muuteen.
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 Varoitus
Jos ABS ei toimi, jarrujärjestelmä toimii 
edelleen ilman ABS-jarrujärjestelmää.

Tässä tilanteessa liian kova jarrutus 
aiheuttaa pyörien lukkiutumisen, mikä 
johtaa hallinnan menettämiseen ja 
onnettomuuteen.

Hidasta nopeutta ja aja vain välttä-
mätön matka merkkivalon palaessa. 
Ota yhteys valtuutettuun Triumph-jäl-
leenmyyjään niin pian kuin mahdollista, 
jotta vika tarkistetaan ja korjataan.

Tarkista jarrunesteen määrä molem-
missa säiliöissä ja vaihda jarruneste 
määräaikaishuollon vaatimusten mukai-
sesti. Käytä vain DOT 4 -jarrunestettä 
Tekniset tiedot -kohdan suositusten 
mukaisesti. Jarruneste on myös vaih-
dettava, jos siinä on tai epäillään olevan 
kosteutta tai muita epäpuhtauksia.

Huomaa
ABS-jarrujärjestelmän tyhjentämiseen 
tarvitaan erikoistyökalu. Ota yhteys 
valtuutettuun Triumph-jälleenmyyjään, 
kun jarruneste on vaihdettava uuteen 
tai hydraulijärjestelmä vaatii huoltoa.

Etujarrunesteen tason tarkastus ja 
säätö

 Varoitus
Jos jommankumman nestesäiliön 
nestetaso on laskenut huomattavasti, 
kysy ennen ajoa neuvoa valtuutetulta 
Triumph-jälleenmyyjältä.

On vaarallista ajaa, jos jarruneste 
on tyhjentynyt tai vuotaa. Se voi 
heikentää jarrujen toimintaa ja johtaa 
moottoripyörän hallinnan menettämi-
seen ja onnettomuuteen.

Etujarrunestesäiliö sijaitsee oikeanpuo-
leisessa ohjaustangossa.

1

2

3

1. Säiliön korkin kiinnitysruuvit
2. Ylätasoviiva
3. Alatasoviiva

Etujarrunesteen tason tarkastaminen:

• Tarkista jarrunesteen määrä, joka 
näkyy säiliössä.

• Jarrunesteen taso säiliössä on pidet-
tävä ylä- ja alastasoviivojen välissä 
(säiliö on vaakasuorassa).
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Etujarrunestetason säätäminen:

• Vapauta säiliön korkin kiinnitys-
ruuvit ja poista säiliön korkki ja 
kalvotiiviste.

• Täytä säiliö ylätasoviivaan saakka 
käyttämällä uutta DOT 4 -jarrunes-
tettä sinetöidystä astiasta.

• Asenna kalvotiiviste säiliön korkkiin 
ja varmista, että säiliön korkin kiin-
nitysaukot ja kalvotiiviste ovat oikein 
kohdistettuja.

1

2

33

1. Säiliön korkki
2. Kalvotiiviste
3. Säiliön korkki kiinnitysruuvin reiät

• Asenna säiliön korkin kiinnitysruuvit 
säiliön korkin ja kalvon tiivisteen 
muodostamaan kokoonpanoon.

• Pidä kokoonpano yhdessä ja aseta 
säiliön korkki, kalvotiiviste ja säiliön 
kannen kiinnitysruuvit säiliöön.

1

2

1. Säiliön korkin, kalvotiivisteen ja säiliön 
kannen kiinnitysruuvien kokoonpano

2. Säiliö

 Varoitus
Jos säiliön korkin kiinnitysruuveja 
kiristetään liikaa, jarrunestettä saattaa 
vuotaa.

Jos tätä varoitusta ei huomioida, 
vaarallinen ajo-olosuhde voi johtaa 
moottoripyörän hallinnan menettämi-
seen ja onnettomuuteen.

• Kiristä säiliön korkin kiinnitysruuvit 
kiristysmomenttiin 0,7 Nm.
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Takajarrunesteen tason tarkastus 
ja säätö

 Varoitus
Jos jommankumman nestesäiliön 
nestetaso on laskenut huomattavasti, 
kysy ennen ajoa neuvoa valtuutetulta 
Triumph-jälleenmyyjältä.

On vaarallista ajaa, jos jarruneste 
on tyhjentynyt tai vuotaa. Se voi 
heikentää jarrujen toimintaa ja johtaa 
moottoripyörän hallinnan menettämi-
seen ja onnettomuuteen.

Säiliö on näkyvissä moottoripyörän 
oikealta puolelta, välipakoputken edessä, 
ajajan istuimen alapuolella.

2

3

1

1. Säiliön korkin kiinnitysruuvit
2. Ylätasoviiva
3. Alatasoviiva

Takajarrunesteen pinnan tason tarkas-
taminen:

• Tarkista jarrunesteen määrä, joka 
näkyy säiliössä.

• Jarrunesteen pinnan taso on pidet-
tävä ylä- ja alatasoviivojen välissä 
(säiliö on vaakatasossa).

Takajarrunesteen pinnan tason säätä-
minen:

• Vapauta säiliön korkin kiinnitys-
ruuvit.

• Irrota säiliön korkki ja kalvotiiviste 
huomioimalla kalvotiivisteen asen-
nuspaikan sijainti.

• Täytä säiliö ylätasoviivaan saakka 
käyttämällä uutta DOT 4 -jarrunes-
tettä sinetöidystä astiasta.

• Asenna säiliön korkki takaisin 
varmistaen, että kalvotiiviste 
asettuu oikein korkin ja säiliön 
rungon väliin.

• Asenna säiliön korkin kiinnitysruuvit 
ja kiristä kiristysmomenttiin 1,5 Nm.

Jarruvalokytkimet

 Varoitus
On laitonta ja vaarallista ajaa moottori-
pyörällä, jonka jarruvalot ovat vialliset.

Moottoripyörän viallinen jarruvalo 
saattaa aiheuttaa onnettomuuden, 
josta seuraa vammoja ajajalle ja muille 
tienkäyttäjille.

Jarruvalo aktivoituu erikseen joko 
etu- tai takajarrulla. Jos virta-avain on 
ON-asennossa, eikä jarruvalo toimi, kun 
etujarrukahvaa vedetään tai takajarru-
poljinta painetaan, pyydä valtuutettua 
Triumph-jälleenmyyjää tutkimaan ja 
korjaamaan vika.
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Ohjauksen tarkastus

 Varoitus
Moottoripyörällä on vaarallista ajaa, jos 
ohjauslaakerit (emäputki) on säädetty 
väärin tai ne ovat vaurioituneet,- 
(ylätuki) laakereilla. Se voi aiheuttaa 
moottoripyörän hallinnan menetyksen 
ja onnettomuuden.

 Varoitus
Moottoripyörän kaatumisvaaran estä-
miseksi tarkastuksen aikana varmista, 
että moottoripyörä on vakaa ja 
varmistettu sopivan tuennan varaan.

Älä kohdista kumpaankaan pyörään 
liian suurta voimaa tai kallista 
kumpaakaan pyörää voimakkaasti, 
koska se voi aiheuttaa moottoripyörän 
epävakauden ja kaataa sen tuennasta 
ja aiheuttaa vammoja.

Varmista, että tukimekanismin sijainti 
ei vahingoita moottoripyörää.

Ohjauslaakereiden tarkastus
Ohjauslaakerit (emäputki) on voideltava 
ja tarkastettava määräaikaishuollon 
vaatimusten mukaisesti. Tarkista aina 
pyöränlaakerit samaan aikaan kuin 
ohjauslaakerit.

Ohjauksen vapaan liikkeen tarkastus

Ohjauksen tarkastaminen:

• Sijoita moottoripyörä tasaiselle alus-
talle ja pystyasentoon.

• Nosta etupyörä irti maanpinnasta ja 
tue moottoripyörää.

• Seiso moottoripyörän edessä, pidä 
kiinni etuhaarukan alapäästä ja yritä 
liikuttaa eteenpäin ja taaksepäin.

• Jos havaitse ohjauksen (etuhaa-
rukan) laakereissa välystä, pyydä 
valtuutettua Triumph-jälleenmyyjää 
tarkastamaan ohjaus ja korjaamaan 
mahdolliset viat ennen ajamista.

• Irrota tuki ja aseta moottoripyörä 
sivutuen varaan.
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Pyöränlaakereiden tarkastus

 Varoitus
Ajo kuluneilla tai vaurioituneilla etu- tai 
takapyörien laakereilla on vaarallista 
ja voi heikentää käsiteltävyyttä ja 
vakautta, mikä voi johtaa onnettomuu-
teen.

Jos olet epävarma, tarkastuta 
moottoripyörä valtuutetulla 
Triumph-jälleenmyyjällä ennen ajoa.

Pyöränlaakereiden tarkastaminen:

• Jos etu- tai takapyörän pyöränlaa-
kerit pääsevät liikkumaan vapaasti 
pyörännavassa, pitävät kovaa ääntä 
tai jos pyörä ei pyöri tasaisesti, 
pyydä valtuutettua Triumph-jäl-
leenmyyjää tarkastamaan 
pyöränlaakerit.

• Pyöränlaakerit on tarkistettava 
määräaikaishuoltotaulukossa ilmoi-
tettujen huoltovälien mukaisesti.

• Sijoita moottoripyörä tasaiselle alus-
talle ja pystyasentoon.

• Nosta etupyörä irti maanpinnasta ja 
tue moottoripyörää.

• Seiso moottoripyörän sivulla ja 
keinuta etupyörän yläosaa varovasti 
sivulta toiselle.

• Jos havaitset välystä, pyydä 
valtuutettua Triumph-jälleenmyyjää 
tarkastamaan pyöränlaakerit ja 
korjaamaan mahdolliset viat ennen 
ajamista.

• Sijoita nostolaite uudelleen ja toista 
toimenpide takapyörälle.

• Irrota tuki ja aseta moottoripyörä 
sivutuen varaan.

Etujousitus

 Varoitus
On vaarallista ajaa vaurioituneella 
tai puutteellisella jousituksella. Se voi 
johtaa hallinnan menettämiseen ja 
onnettomuuteen.

 Varoitus
Älä koskaan yritä purkaa mitään jousi-
tusyksiköiden osaa

Kaikki jousitusyksiköt sisältävät 
paineistettua öljyä.

Kosketus paineistettuun öljyyn voi 
aiheuttaa iho- ja silmävaurioita.

Etujousituksen säätö

Malli Tiger 900
Tässä moottoripyörässä ei ole etujousi-
tuksen säätöä.

Kaikki mallit paitsi Tiger 900
Moottoripyörät toimitetaan tehtaalta 
etujousituksen ollessa asetettu 
Solo-asentoon (normaali), kuten asian-
mukaisissa jousitustaulukoissa on 
esitetty. Etujousitus on säädettävissä ja 
se kuvataan seuraavissa kohdissa.
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Etujousituksen asetustaulukot

 Varoitus
Varmista, että etu- ja takajousituksen 
välinen tasapaino on oikea.

Jousituksen epätasapaino voi muuttaa 
merkittävästi käsittelyominaisuuksia, 
mikä johtaa moottoripyörän hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Katso lisätietoja taulukoista tai ota 
yhteyttä valtuutettuun Triumph-jäl-
leenmyyjään.

Moottoripyörä toimitetaan tehtaalta 
etujousituksen ollessa asetettu 
Solo-asentoon (normaali), kuten 
asianomaisessa etujousituksen 
asetustaulukossa esitetään. Solo-jou-
situsasetukset on tarkoitettu yleisesti 
mukavaa ajamista ja hyviä käsittelyomi-
naisuuksia varten yksin ajettaessa.

Jousituksen asetustaulukossa näkyvät 
etujousituksen asetukset ja ovat vain 
ohjeellisia. Asetusvaatimukset voivat 
vaihdella ajajan painon ja henkilökoh-
taisten mieltymysten mukaan.

Tiger 900 GT, Tiger 900 GT (LRH) ja 
Tiger 900 GT Pro

Kuormaus Puristus-
vaimennus1

Palautus-
vaimennus1

Yksin 
ajaminen

Normaali 8 10

Comfort 
(pehmeämpi) 15 15

Sport 
(jäykempi) 2 2

Off-Road 
(epätasainen 
maasto)

18 18

Off-Road 
(tasainen 
maasto)

8 6

Ajaja ja matkatavarat 8 10

Ajaja ja matkustaja 8 10

Ajaja, matkustaja ja 
matkatavarat (ei ylitä 
rajoja)

8 10

1 Napsautusten lukumäärä vastapäivään myötä-
päiväisestä ääriasennosta asennosta (kiinni) 
ottaen huomioon, että ensimmäinen pysähdys 
(napsautus) lasketaan yhdeksi.
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Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro

Kuormaus Jousen 
esijännitys1

Yksin ajaminen

Normaali MIN

Comfort 
(pehmeämpi) MIN

Sport 
(jäykempi) MIN

Off-Road (kakki 
maastot) MAX

Ajaja ja matkatavarat MIN

Ajaja ja matkustaja MIN

Ajaja, matkustaja ja matkata-
varat (ei ylitä rajoja) MIN

1 Säätimen myötäpäiväisten kierrosten luku-
määrä vastapäiväisestä ääriasennosta.

Kuormaus Puristus-
vaimennus1

Palautus-
vaimennus1

Yksin 
ajaminen

Normaali 8 8

Comfort 
(pehmeämpi) 15 15

Sport 
(jäykempi) 3 3

Off-Road 
(epätasainen 
maasto)

18 18

Off-Road 
(tasainen 
maasto)

8 8

Ajaja ja matkatavarat 8 8

Ajaja ja matkustaja 8 6

Ajaja, matkustaja ja 
matkatavarat (ei ylitä 
rajoja)

8 6

1 Napsautusten lukumäärä vastapäivään myötä-
päiväisestä ääriasennosta asennosta (kiinni) 
ottaen huomioon, että ensimmäinen pysähdys 
(napsautus) lasketaan yhdeksi.

Etujousituksen jousen 
esijännityksen säätö

Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Jousien esijännityksen säädin sijaitsee 
kunkin haarukan yläosassa.

1

1. Jousen esijännityksen säädin

Etujousen esijännityksen asetuksen 
muuttaminen:

• Kierrä jousen esijännityksen 
säädintä myötäpäivään vaimen-
nuksen suurentamiseksi ja 
vastapäivään pienentämiseksi.

• Laske aina kierrosten lukumäärä 
eteenpäin vastapäiväisestä ääria-
sennosta.
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Etujousituksen 
puristusvaimennuksen säätö

Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Puristusvaimennuksen säädin sijaitsee 
oikeanpuoleisen haarukan yläosassa.

1

2

1. Puristusvaimennussäädin
2. Haarukan yläkorkki

Etupuristusvaimennuksen asetuksen 
muuttaminen:

• Kierrä puristusvaimennuksen 
säädintä myötäpäivään vaimen-
nuksen suurentamiseksi ja 
vastapäivään pienentämiseksi.

• Laske aina napsautusten lukumäärä 
taaksepäin myötäpäiväisestä ääria-
sennosta (kiinni).

Etujousituksen 
puristusvaimennuksen säätö

Tiger 900 GT, Tiger 900 GT (LRH) ja 
Tiger 900 GT Pro
Puristusvaimennussäädin sijaitsee 
oikean haarukan yläosassa.

1

2

1. Puristusvaimennussäädin
2. Haarukan yläkorkki

Etupuristusvaimennuksen asetuksen 
muuttaminen:

• Kierrä puristusvaimennuksen 
säädintä myötäpäivään vaimen-
nuksen suurentamiseksi ja 
vastapäivään pienentämiseksi.

• Laske aina napsautusten lukumäärä 
taaksepäin myötäpäiväisestä ääria-
sennosta (kiinni).
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Etujousituksen 
palautusvaimennuksen säätö

Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Palautusvaimennuksen säädin sijaitsee 
vasemman haarukan yläosassa.

1

2

1. Palautusvaimennuksen säädin
2. Haarukan yläkorkki

Etupalautusvaimennuksen asetuksen 
muuttaminen:

• Kierrä palautusvaimennuksen 
säädintä myötäpäivään vaimen-
nuksen suurentamiseksi ja 
vastapäivään pienentämiseksi.

• Laske aina napsautusten lukumäärä 
taaksepäin myötäpäiväisestä ääria-
sennosta (kiinni).

Etujousituksen 
palautusvaimennuksen säätö

Tiger 900 GT, Tiger 900 GT (LRH) ja 
Tiger 900 GT Pro
Palautusvaimennuksen säädin sijaitsee 
oikean haarukan yläosassa.

1

2

1. Palautusvaimennuksen säädin
2. Haarukan yläkorkki

Etupalautusvaimennuksen asetuksen 
muuttaminen:

• Kierrä palautusvaimennuksen 
säädintä myötäpäivään vaimen-
nuksen suurentamiseksi ja 
vastapäivään pienentämiseksi.

• Laske aina napsautusten lukumäärä 
taaksepäin myötäpäiväisestä ääria-
sennosta (kiinni).

Etuhaarukan tarkastus

 Varoitus
On vaarallista ajaa vaurioituneella 
tai puutteellisella jousituksella. Se voi 
johtaa hallinnan menettämiseen ja 
onnettomuuteen.
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 Varoitus
Älä koskaan yritä purkaa mitään jousi-
tusyksiköiden osaa

Kaikki jousitusyksiköt sisältävät 
paineistettua öljyä.

Kosketus paineistettuun öljyyn voi 
aiheuttaa iho- ja silmävaurioita.

Tiger 900 GT Pro näkyvissä

Haarukan tasaisen toiminnan tarkista-
minen:

• Sijoita moottoripyörä tasaiselle alus-
talle.

• Pidä kiinni ohjaustangosta ja paina 
etujarrua, pumppaa haarukoita ylös 
ja alas useita kertoja.

• Jos havaitset epätasaisuutta tai 
liiallista jäykkyyttä, ota yhteys 
valtuutettuun Triumph-jälleenmyy-
jään.

• Jos havaitset vaurioita tai 
vuotoja, ota yhteys valtuutettuun 
Triumph-jälleenmyyjään.

• Tarkista jokainen haarukka vauri-
oiden, liukupinnan naarmujen tai 
öljyvuotojen varalta.

Takajousitus

 Varoitus
On vaarallista ajaa vaurioituneella 
tai puutteellisella jousituksella. Se voi 
johtaa hallinnan menettämiseen ja 
onnettomuuteen.

 Varoitus
Älä koskaan yritä purkaa mitään jousi-
tusyksiköiden osaa

Kaikki jousitusyksiköt sisältävät 
paineistettua öljyä.

Kosketus paineistettuun öljyyn voi 
aiheuttaa iho- ja silmävaurioita.
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Takajousituksen asetustaulukot

 Varoitus
Varmista, että etu- ja takajousituksen 
välinen tasapaino on oikea.

Jousituksen epätasapaino voi muuttaa 
merkittävästi käsittelyominaisuuksia, 
mikä johtaa moottoripyörän hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Katso lisätietoja taulukoista tai ota 
yhteyttä valtuutettuun Triumph-jäl-
leenmyyjään.

Moottoripyörä toimitetaan tehtaalta 
takajousituksen ollessa asetettu 
Solo-asentoon (normaali), kuten 
asianomaisessa etujousituksen 
asetustaulukossa esitetään. Solo-jou-
situsasetukset on tarkoitettu yleisesti 
mukavaa ajamista ja hyviä käsittelyomi-
naisuuksia varten yksin ajettaessa.

Jousituksen asetustaulukoissa näkyvät 
takajousituksen asetukset ja ovat vain 
ohjeellisia. Asetusvaatimukset voivat 
vaihdella ajajan painon ja henkilökoh-
taisten mieltymysten mukaan.

Jousen esijännityksen suurentaminen 
edellyttää jäykempää vaimennusta. 
Jousen esijännityksen pienentäminen 
edellyttää pehmeämpää vaimennusta. 
Vaimennus on mukautettava tieolosuh-
teisiin ja jousen esijännitykseen.

Tiger 900 GT Pro Jousitusasetus
Tiger 900 GT Pro sisältää sähköisesti 
säädettävän esijännityksen ja palautus-
vaimennusjousituksen. Tämä säädetään 
mittariston Damping- ja Suspension-va-
likoilla Katso lisätietoja kohdasta sivu 69.

Takajousituksen asetustaulukko – 
Tiger 900

Kuormaus Jousen 
esijännitys1

Yksin ajaminen

Normaali MIN

Comfort 
(pehmeämpi) MIN

Sport 
(jäykempi) MIN

Ajaja ja matkatavarat 17

Ajaja ja matkustaja 21

Ajaja, matkustaja ja matkata-
varat (ei ylitä rajoja) MAX

1 Säätimen myötäpäiväisten kierrosten lukumäärä 
vastapäiväisestä ääriasennosta.

Takajousituksen asetustaulukko – 
Tiger 900 GT

Kuormaus Jousen 
esijännitys1

Palautus-
vaimennus2

Yksin 
ajaminen

Normaali MIN 1,5

Comfort 
(pehmeämpi) MIN 2,5

Sport 
(jäykempi) MIN 1

Off-Road 
(epätasainen 
maasto)

MIN 1,25

Off-Road 
(tasainen 
maasto)

MIN 0,5

Ajaja ja matkatavarat 17 1

Ajaja ja matkustaja 21 1

Ajaja, matkustaja ja 
matkatavarat (ei ylitä 
rajoja)

MAX 0,5

1 Säätimen myötäpäiväisten kierrosten luku-
määrä vastapäiväisestä ääriasennosta.
2 Säätimen kierros lukumäärä vastapäivään 
myötäpäiväisestä ääriasennosta (kiinni).
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Takajousituksen asetustaulukko – 
Tiger 900 GT (LRH)

Kuormaus Jousen 
esijännitys1

Palautus-
vaimennus2

Yksin 
ajaminen

Normaali MIN 1,5

Comfort 
(pehmeämpi) MIN 2,5

Sport 
(jäykempi) MIN 1

Off-Road 
(epätasainen 
maasto)

MIN 1,25

Off-Road 
(tasainen 
maasto)

MIN 0,5

Ajaja ja matkatavarat 17 1

Ajaja ja matkustaja 21 1

Ajaja, matkustaja ja 
matkatavarat (ei ylitä 
rajoja)

MAX 0,5

1 Säätimen myötäpäiväisten kierrosten luku-
määrä vastapäiväisestä ääriasennosta.
2 Säätimen kierros lukumäärä vastapäivään 
myötäpäiväisestä ääriasennosta (kiinni).

Takajousituksen asetustaulukko – 
Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro

Kuormaus Jousen 
esijännitys1

Palautus-
vaimennus2

Yksin 
ajaminen

Normaali 10,5 1,25

Comfort 
(pehmeämpi) 10,5 2

Sport 
(jäykempi) 10,5 0,75

Off-Road 
(epätasainen 
maasto)

MIN 1

Off-Road 
(tasainen 
maasto)

MIN 0,5

Ajaja ja matkatavarat MAX 1

Ajaja ja matkustaja MAX 0,75

Ajaja, matkustaja ja 
matkatavarat (ei ylitä 
rajoja)

MAX 0,5

1 Säätimen myötäpäiväisten kierrosten luku-
määrä vastapäiväisestä ääriasennosta.
2 Säätimen kierros lukumäärä vastapäivään 
myötäpäiväisestä ääriasennosta (kiinni).
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Takajousituksen jousen 
esijännityksen säätö

Tiger 900, Tiger 900 GT ja 
Tiger 900 GT (LRH)
Jousen esijännityksen säädin sijaitsee 
moottoripyörän oikealla puolella, taka-
jousitusyksikön yläosassa.

1

1. Jousen esijännityksen säädin

Jousen esijännitysasetuksen muutta-
minen:

• Kierrä jousen esijännityksen 
säädintä myötäpäivään vaimen-
nuksen suurentamiseksi ja 
vastapäivään pienentämiseksi.

• Asetus mitataan säätimien myötä-
päiväisten kierrosten lukumääränä 
vastapäiväisestä ääriasennosta.

Takajousituksen jousen 
esijännityksen säätö

Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Jousen esijännityksen säädin sijaitsee 
moottoripyörän oikealla puolella, taka-
jousitusyksikön yläosassa.

1

1. Jousen esijännityksen säädin

Jousen esijännitysasetuksen muutta-
minen:

• Kierrä jousen esijännityksen 
säädintä myötäpäivään vaimen-
nuksen suurentamiseksi ja 
vastapäivään pienentämiseksi.

• Asetus mitataan säätimien myötä-
päiväisten kierrosten lukumääränä 
vastapäiväisestä ääriasennosta.
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Takajousituksen 
palautusvaimennuksen säätö

Tiger 900 GT ja Tiger 900 GT (LRH)
Palautusvaimennussäädin sijaitsee 
takajousitusyksikön pohjassa ja on 
päästävissä moottoripyörän vasemmalta 
puolelta.

1

1. Palautusvaimennuksen säädin

Palautusvaimennusasetuksen muutta-
minen:

• Kierrä urasäädintä myötäpäivään 
suurentamiseksi (jäykempi jousitus) 
ja vastapäivään pienentämiseksi 
(pehmeämpi jousitus).

• Asetus mitataan, kun säätimen 
lukumäärä kääntyy vastapäivään 
myötäpäiväisestä ääriasennosta.

Takajousituksen 
palautusvaimennuksen säätö

Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Palautusvaimennussäädin sijaitsee 
takajousitusyksikön pohjassa ja on 
päästävissä moottoripyörän vasemmalta 
puolelta.

1

1. Palautusvaimennuksen säädin

Palautusvaimennusasetuksen muutta-
minen:

• Kierrä urasäädintä myötäpäivään 
suurentamiseksi (jäykempi jousitus) 
ja vastapäivään pienentämiseksi 
(pehmeämpi jousitus).

• Asetus mitataan, kun säätimen 
lukumäärä kääntyy vastapäivään 
myötäpäiväisestä ääriasennosta.
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Kallistuskulman ilmaisimet

 Varoitus
Vaihda aina kallistuskulman ilmaisimet 
ennen niiden kulumista enimmäisra-
jaan asti.

Moottoripyörän kallistuskulman ilmai-
simen kuluminen yli enimmäisrajan 
mahdollistaa moottoripyörän kallista-
misen vaaralliseen kulmaan.

Kallistaminen vaaralliseen kulmaan 
voi aiheuttaa epävakauden, moot-
toripyörän hallinnan menetyksen ja 
onnettomuuden.

 Varoitus
Kaltevuuskulman ilmaisimia ei saa 
käyttää ohjeena siitä, kuinka jyrkästi 
moottoripyörä voidaan turvallisesti 
kallistaa.

Se riippuu monista erilaisista 
olosuhteista, kuten tien pinnasta, 
renkaiden kunnosta ja kelistä. Kallistus 
riskialttiilla kallistuskulmalla saattaa 
aiheuttaa epävakautta, moottori-
pyörän hallinnan menetyksen ja 
onnettomuuden.

Kallistuskulman ilmaisimet sijaitsevat 
ajajan jalkatapeilla.

1

2

1. Kallistuskulman ilmaisin
2. Suurin kulumisrajaura

Kallistuskulman ilmaisimet on vaihdet-
tava, kun ne ovat kuluneet suurimpaan 
sallittuun kulumisrajaan asti. Suurin 
sallittu kulumisraja näkyy kallistus-
kulman ilmaisimen uralla.

Tarkista säännöllisesti kkallistuskulman 
ilmaisimet kulumisen varalta.
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Renkaat

cboa

Kaikki mallit on varustettu putketto-
milla renkailla, venttiileillä ja vanteilla. 
Käytä vain renkaita, joissa on merkintä 
'TUBELESS’ sekä putkettomia venttii-
lejä vanteissa, joiden merkinnät ovat 
‘SUITABLE FOR TUBELESS TYRES’.

 Varoitus
Älä asenna tube-type-renkaita tube-
less-vanteisiin.

Renkaan jalkaosa ei istu ja renkaat 
voivat liukua vanteille, mistä seuraa 
renkaan nopea tyhjeneminen. Se 
voi johtaa moottoripyörän hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Älä koskaan asenna sisärengasta 
sellaisen sisärenkaattoman tube-
less-renkaan sisään, jossa ei ole 
asianmukaista merkintää. Se aiheuttaa 
kitkaa renkaan sisällä, ja siitä johtuva 
lämmön muodostuminen voi murtaa 
sisärenkaan, mistä seuraa renkaan 
nopea tyhjeneminen. Se voi johtaa 
moottoripyörän hallinnan menettämi-
seen ja onnettomuuteen.

Tyypillinen rengasmerkintä - putket 
rengas
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Pyörän merkintä - putketon pyörä

Renkaiden täyttöpaineet

 Varoitus
Virheellinen renkaan täyttö aiheuttaa 
epänormaaleja kulutuspinta- ja 
epävakausongelmia, jotka voivat johtaa 
hallinnan menettämiseen ja onnetto-
muuteen.

Alipaine voi aiheuttaa renkaan liuku-
misen tai vanteen irtoamisen. Ylitäyttö 
aiheuttaa epävakautta ja kiihdyttää 
kulutuspinnan kulumista.

Molemmat olosuhteet ovat vaarallisia, 
koska ne voivat johtaa hallinnan 
menettämiseen ja johtaa onnettomuu-
teen.

 Varoitus
Rengaspaineet, jotka ovat vähen-
tyneet maastoajossa, heikentävät 
maantieajon vakautta.

Varmista aina, että rengaspaineet 
vastaavat maantieajoa, kuten 
teknisten tietojen osassa on kuvattu.

Moottoripyörän käyttö väärillä rengas-
paineilla voi johtaa moottoripyörän 
hallinnan menettämiseen ja onnetto-
muuteen.

Oikea täyttöpaine takaa parhaan 
mahdollisen vakauden, ajajan muka-
vuuden ja renkaan kestävyyden. 
Tarkista aina rengaspaineet ennen 
ajoa, kun renkaat ovat kylmiä. Tarkista 
rengaspaineet päivittäin ja säädä tarvit-
taessa. Katso Tekniset tiedot -osiosta 
oikeat täyttöpaineet.

Rengaspaineen valvontajärjestelmä 
(TPMS) (jos asennettu)

 Huomio
Pyörän vanteeseen kiinnitetään tarra, 
joka ilmoittaa rengaspaineanturin 
sijainnin.

Renkaita vaihdettaessa on varottava, 
etteivät rengaspaineanturit vaurioidu.

Asennuta renkaat aina valtuutetulla 
Triumph-jälleenmyyjälle ja ilmoita heille, 
että pyörissä on rengaspaineanturit.
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 Huomio
Älä käytä renkaanpaikkausainetta 
tai muita tuotteita, jotka saattavat 
estää ilman virtauksen TPMS-anturin 
aukkoihin. TPMS-anturin ilmanpai-
neaukon tukkeutuminen käytön aikana 
tukkii anturin ja aiheuttaa 
korjaamattomia vaurioita TPMS-antu-
rikokoonpanolle.

Renkaanpaikkausaineen käytöstä tai 
moottorin virheellisestä kalibroinnista 
aiheutuneita vaurioita ei pidetä valmis-
tusvirheinä, eikä takuu kata niitä.

Asennuta renkaat aina valtuutetulla 
Triumph-jälleenmyyjälle ja ilmoita heille, 
että pyörissä on rengaspaineanturit.

Mittaristossa näkyvät rengaspaineet 
ilmaisevat todellisen rengaspaineen sillä 
hetkellä, kun näyttö on valittu. Tämä voi 
poiketa renkaiden kylmästä asetetusta 
painearvosta, koska renkaat lämpenevät 
ajon aikana, jolloin renkaan ilma laajenee 
ja täyttöpaine kasvaa. Triumphin määrit-
tämissä kylmäpaineissa tämä on otettu 
huomioon.

Säädä rengaspaineet vain kylmiin 
renkaisiin tarkalla painemittarilla. 
Älä käytä mittariston rengaspaineen 
näyttöä.

Renkaiden kuluminen
Kun renkaan kulutuspinta kuluu, rengas 
muuttuu alttiimmaksi puhkeamisille ja 
vioille. Arviolta 90 % kaikista renga-
songelmista esiintyy viimeisen 10 % 
kulutuspinnan aikana (90 % kulunut 
pois). Suosittelemme vaihtamaan 
renkaat ennen kuin niiden kulutuspinta 
on kulunut minimiurasyvyyteen saakka.

Pienin suositeltava kulutuspinnan 
syvyys

 Varoitus
On vaarallista ajaa liian kuluneilla 
renkailla. Renkaiden kuluminen 
heikentää pitoa, vakautta ja vaikeuttaa 
käsittelyä, mikä voi johtaa hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Kun sisärenkaattomat tubeless-ren-
kaat puhkeavat, vuoto on usein 
erittäin hidasta. Tarkasta renkaat 
aina tarkkaan reikien varalta. Tarkista, 
ettei renkaissa ole viiltoja, uponneita 
nauloja tai muita teräviä esineitä. 
On vaarallista ajaa puhjenneilla tai 
vaurioituneilla renkailla. Se heikentää 
moottoripyörän vakautta ja vaikeuttaa 
käsittelyä, mikä voi johtaa hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Tarkista, ettei vanteissa ole kolhuja 
tai vääntymiä. On vaarallista ajaa 
vaurioituneilla tai viallisilla pyörillä tai 
renkailla. Se voi johtaa moottoripyörän 
hallinnan menettämiseen ja onnetto-
muuteen.

Ota aina yhteys valtuutettuun 
Triumph-jälleenmyyjään, joka 
neuvoo renkaiden vaihtamiseen tai 
turvallisuustarkastukseen liittyvissä 
kysymyksissä.
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Mittaa kulutuspinnan syvyys syvyys-
mittarilla määräaikaishuoltotaulukon 
mukaisesti ja vaihda renkaat, jotka 
ovat kuluneet alla olevassa taulukossa 
määriteltyyn kulumissyvyyden vähim-
mäisarvoon tai sitä enemmän:

Alle 130 km/h 2 mm

Yli 130 km/h
Etu 2 mm

Taka 3 mm

Renkaiden vaihto
Kaikki Triumph-moottoripyörät testa-
taan huolellisesti ja laajasti erilaisissa 
ajo-olosuhteissa sen varmistamiseksi, 
että tehokkaimmat rengasyhdistelmät 
hyväksytään käytettäväksi jokaisessa 
mallissa. On tärkeää, että hankittavat 
varaosat sopivat hyväksyttyjen yhdis-
telmien mukaisiin renkaisiin. Muiden kuin 
hyväksyttyjen renkaiden tai yhdistel-
mien käyttö voi johtaa moottoripyörän 
epävakauteen, hallinnan menettämiseen 
ja onnettomuuteen.

Luettelo moottoripyörällesi sopivista 
renkaista on saatavissa valtuutetulta 
Triumph-jälleenmyyjältä tai internetistä 
osoitteessa www. triumph. co. uk. Renkaat 
on aina asennettava ja tasapainotettava 
valtuutetulla Triumph-jälleenmyyjällä, 
jolla on tarvittava koulutus ja taidot 
turvallisen ja tehokkaan asennuksen 
varmistamiseksi.

Kun tarvitset vaihtorenkaita, ota 
yhteyttä valtuutettuun Triumph-jälleen-
myyjään, joka varmistaa renkaiden ja 
yhdistelmien oikean valinnan luettelon ja 
rengasvalmistajan ohjeiden mukaisesti.

Uusilla renkailla ei ole heti alussa samoja 
käsittelyominaisuuksia kuin kuluneilla 
renkailla, joten ajajan on sallittava riit-
tävä ajomatka (noin 160 km) tottuakseen 
uusiin käsittelyominaisuuksiin.

Rengaspaineet on tarkistettava ja 
säädettävä, ja renkaiden oikea kiinnitys 
on varmistettava 24 tunnin kuluttua 
asennuksesta. Korjaus on tehtävä 
tarvittaessa. Samat tarkistukset ja 
säädöt on suoritettava myös, kun asen-
nuksen jälkeen on ajettu (noin 160 km).

 Varoitus
Älä asenna tube-type-renkaita tube-
less-vanteisiin.

Renkaan jalkaosa ei istu ja renkaat 
voivat liukua vanteille, mistä seuraa 
renkaan nopea tyhjeneminen. Se 
voi johtaa moottoripyörän hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Älä koskaan asenna sisärengasta 
sellaisen sisärenkaattoman tube-
less-renkaan sisään, jossa ei ole 
asianmukaista merkintää. Se aiheuttaa 
kitkaa renkaan sisällä, ja siitä johtuva 
lämmön muodostuminen voi murtaa 
sisärenkaan, mistä seuraa renkaan 
nopea tyhjeneminen. Se voi johtaa 
moottoripyörän hallinnan menettämi-
seen ja onnettomuuteen.
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 Varoitus
Jos rengas puhkeaa, rengas on vaih-
dettava.

Lävistetyn renkaan vaihtamatta jättä-
minen tai ajaminen paikatulla renkaalla 
voi johtaa epävakauteen, moottori-
pyörän hallinnan menetykseen tai 
onnettomuuteen.

 Varoitus
Jos epäilet rengasvauriota, esimerkiksi 
reunakiveykseen iskeytymisen jälkeen, 
pyydä valtuutettua Triumph-jälleen-
myyjää tarkastamaan rengas sekä 
sisältä että ulkoa.

Rengasvauriot eivät aina näy ulkopuo-
lelta.

Moottoripyörällä ajo vaurioituneilla 
renkailla voi johtaa hallinnan menettä-
miseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Moottoripyörän käyttäminen väärin 
asettuneilla renkailla, väärin säädetyt 
rengaspaineet tai jos et ole tottunut 
sen käyttäytymisen ominaisuuksiin, 
voi johtaa moottoripyörän hallinnan 
menetykseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
ABS-järjestelmä toimii vertaamalla etu- 
ja takapyörien suhteellista nopeutta.

Ei-suositeltujen renkaiden käyttö voi 
heikentää pyörän nopeutta ja estää 
ABS:n toiminnan, mikä voi johtaa moot-
toripyörän hallinnan menettämiseen ja 
onnettomuuteen olosuhteissa, joissa 
ABS toimisi normaalisti.

 Varoitus
Tarkka pyörätasapaino on välttämä-
töntä moottoripyörän turvalliselle 
ja vakaalle käsittelylle. Älä poista tai 
muuta pyörän tasapainotuspainoja. 
Väärä pyörätasapaino voi aiheuttaa 
epävakauden sekä johtaa hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Kun pyörien tasapainotus on tarpeen, 
kuten renkaan vaihtamisen jälkeen, 
ota yhteys valtuutettuun Triumph-jäl-
leenmyyjään.

Käytä vain itsekiinnittyviä painoja. 
Painojen klipsikiinnitys voi vahingoittaa 
pyörää tai rengasta, mikä voi johtaa 
renkaan tyhjentymiseen, mootto-
ripyörän hallinnan menetykseen ja 
onnettomuuteen.
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 Varoitus
Renkaat, joita on käytetty rullaus-
dynamometrillä, voivat vaurioitua. 
Joissain tapauksissa vauriot eivät ehkä 
näy renkaan ulkopinnalla.

Renkaat on vaihdettava tällaisen 
käytön jälkeen, koska vaurioituneen 
renkaan jatkuva käyttö voi johtaa 
epävakauteen, moottoripyörän 
hallinnan menetykseen ja onnetto-
muuteen.

Akku

 Varoitus
Akku sisältää rikkihappoa (akku-
happoa). Roiskeet iholle tai silmiin 
voivat aiheuttaa vakavia palovammoja. 
Käytä suojavaatetusta ja kasvonsuo-
jainta.

Jos akkuhappoa joutuu iholle, huuhtele 
se välittömästi vedellä.

Jos akkuhappoa joutuu silmiin, huuh-
tele vedellä vähintään 15 minuutin 
ajan ja HAKEUDU LÄÄKÄRIN HOITOON 
VÄLITTÖMÄSTI.

Jos akkuhappoa niellään, juo suuria 
määriä vettä ja HAKEUDU LÄÄKÄRIN 
HOITOON VÄLITTÖMÄSTI.

SÄILYTÄ AKKUHAPPO LASTEN ULOT-
TUMISESTA.

 Varoitus
Tietyissä olosuhteissa akku voi 
vapauttaa räjähtäviä kaasuja. Pidä 
kaikki kipinät, liekit ja savukkeet poissa 
akun läheltä.

Älä kiinnitä hyppyjohtimia akkuun, 
kosketa akun kaapeleita tai vaihda 
kaapeleiden napaisuutta, koska näistä 
toimista voi seurata kipinöintiä, joka 
sytyttää akkukaasut ja aiheuttaa 
henkilövahinkojen vaaran.

Varmista riittävä ilmastointi, kun lataat 
akkuja käytät sitä suljetussa tilassa.
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 Varoitus
Akku sisältää haitallisia aineita. Pidä 
lapset aina poissa akun läheltä.

Akun poistaminen

 Varoitus
Varmista, että akun navat eivät koske 
moottoripyörän runkoa.

Siitä voi seurata oikosulku tai kipi-
nöintiä, joka sytyttää akkukaasut ja 
aiheuttaa henkilövahinkojen vaaran.

Akun poistaminen:

• Poista matkustajan istuin, katso 
sivu 84.

• Poista ajajan istuin, katso sivu 85.

3

1 2

1. Työkalukaukalo (jos asennettu)
2. Diagnostiikkaliitin
3. Työkalukaukalon kiinnitys

• Vapauta ja poista työkalukaukalon 
kiinnitys (jos työkalupakki on asen-
nettu).

• Nosta työkalukaukaloa ylös ja moot-
toripyörän takaosaan päin, kunnes 
se pysähtyy pystyasentoon.

1

4

2 3

1. Positiivinen (+) liitin
2. Akkuhihna
3. Akun kansi
4. Negatiivinen (-) liitin

• Poista akkuhihna.

• Poista akun kansi huomioimalla 
kannen ja johtimien suunta.

• Irrota akun johdot, negatiivinen 
johdin ensin.

• Poista akku kotelosta.

Akun hävittäminen
Jos akku joskus pitää vaihtaa, 
alkuperäinen akku on vietävä kierrätys-
pisteeseen, jossa varmistetaan, etteivät 
akun vaaralliset valmistusaineet saas-
tuta ympäristöä.
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Akun huolto

 Varoitus
Akkuhappo on syövyttävää ja myrkyl-
listä ja voi vaurioittaa suojaamatonta 
ihoa.

Älä koskaan niele akkuhappoa tai anna 
sen joutua kosketuksiin ihon kanssa.

Käytä akkua käsitellessäsi aina silmä- 
ja ihonsuojaimia estääksesi vammat.

Akku on sinetöityä tyyppiä, eikä se 
vaadi muuta huoltoa kuin jännitteen 
tarkastamisen ja säännöllisen latauksen 
tarvittaessa, kuten säilytyksen aikana.

Puhdista akku puhtaalla, kuivalla liinalla. 
Varmista, että kaapeliliitännät ovat 
puhtaat.

Akun happotasoa ei voida säätää; sinet-
tinauhaa ei saa poistaa.

Akun purku

 Huomio
Akun varaustasoa on ylläpidettävä, 
jotta akku kestää käytössä mahdolli-
simman kauan.

Ellei akun varaustasoa ylläpidetä, voi 
seurata akun vakavia sisäisiä vaurioita.

Tavallisissa olosuhteissa moottoripyörän 
latausjärjestelmä pitää akun täyteen 
ladattuna. Jos moottoripyörää ei käytetä, 
akku tyhjenee vähitellen itsepurkautu-
miseksi kutsutun normaalin prosessin 
aikana. Kello, moottorinohjausmoduulin 
(ECM) muisti, korkeat ympäristön 

lämpötilat tai sähköisten turvajärjestel-
mien tai muiden sähköisten lisälaitteiden 
lisääminen kasvattavat akun purkau-
tumisnopeutta. Akun irrottaminen 
moottoripyörästä säilytyksen ajaksi 
hidastaa purkautumisnopeutta.

Akun purkautuminen säilytyksen 
aikana ja moottoripyörää harvoin 
käytettäessä
Tarkista akkujännite yleismittarin avulla 
viikottain moottoripyörän säilytyksen ja 
epäsäännöllisen käytön aikana. Noudata 
mittarin mukana toimitettuja valmis-
tajan ohjeita.

Jos akkujännite laskee alle 12,7 voltin, 
akku on ladattava.

Jos akun annetaan tyhjentyä tai se 
jätetään tyhjenemään edes lyhyeksi 
aikaa, lyijylevyt pääsevät sulfatoitu-
maan. Sulfatoituminen on akun sisällä 
tapahtuva normaali reaktio, mutta ajan 
kuluessa sulfaatti voi kiteytyä, jolloin 
palautus on vaikeaa tai mahdotonta. 
Moottoripyörän takuu ei kata näitä 
pysyviä vaurioita, koska ne eivät johdu 
valmistusvirheistä.

Akun pitäminen täyteen ladattuna 
vähentää sen jäätymisen todennä-
köisyyttä kylmissä olosuhteissa. Akun 
jäätyminen aiheuttaa vakavia akun 
sisäisiä vaurioita.
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Akun lataaminen

 Varoitus
Akku vapauttaa räjähtäviä kaasuja. 
Pidä kipinät, liekit ja savukkeet etäällä 
akusta. Varmista riittävä ilmastointi, 
kun lataat tai käytät akkuja suljetussa 
tilassa.

Akku sisältää rikkihappoa (akku-
happoa). Roiskeet iholle tai silmiin 
voivat aiheuttaa vakavia palovammoja. 
Käytä suojavaatetusta ja kasvonsuo-
jainta.

Jos akkuhappoa joutuu iholle, huuhtele 
se välittömästi vedellä.

Jos akkuhappoa joutuu silmiin, huuh-
tele vedellä vähintään 15 minuutin 
ajan ja HAKEUDU LÄÄKÄRIN HOITOON 
VÄLITTÖMÄSTI.

Jos akkuhappoa niellään, juo suuria 
määriä vettä ja HAKEUDU LÄÄKÄRIN 
HOITOON VÄLITTÖMÄSTI.

SÄILYTÄ AKKUHAPPO LASTEN ULOT-
TUMISESTA.

 Huomio
Älä käytä auton pikalaturia, koska se 
voi ladata akkua liikaa ja vaurioittaa 
sitä.

Jos tarvitset apua akkulaturin valin-
nassa, akun jännitteen tai akun 
latauksen tarkistamisessa, ota yhteyttä 
paikalliseen valtuutettuun Triumph-jäl-
leenmyyjään.

Jos akun jännite laskee alle 12,7 volttia, 
akku tulee ladata Triumphin hyväk-
symällä akkulaturilla. Irrota aina akku 
moottoripyörästä ja noudata akkulaturin 
mukana toimitettuja ohjeita.

Jos moottoripyörällä ei ajeta pitkään 
aikaan (yli kahteen viikkoon), akku on 
poistettava moottoripyörästä ja pidet-
tävä ladattuna Triumphin hyväksymällä 
huoltolaturilla.

Samoin, jos akun varaus laskee tasolle, 
jossa se ei käynnistä moottoripyörää, 
poista akku moottoripyörästä ennen 
lataamista.

Akun asennus

 Varoitus
Varmista, että akun navat eivät koske 
moottoripyörän runkoa.

Siitä voi seurata oikosulku tai kipi-
nöintiä, joka sytyttää akkukaasut ja 
aiheuttaa henkilövahinkojen vaaran.

Akun asentaminen:

• Aseta akku akkukoteloon.
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• Liitä akku takaisin, positiivinen 
johdin (punainen suojakansi) ensin 
ja kiristä akun liitännät kiristysmo-
menttiin 4,5 Nm.

1

4

2 3

1. Positiivinen (+) liitin
2. Akkuhihna
3. Akun kansi
4. Negatiivinen (-) liitin

• Levitä liitäntänapoihin kevyt rasva-
kerros korroosion estämiseksi.

• Peitä positiivinen liitinnapa punai-
sella suojakorkilla.

• Asenna akun kansi takaisin paikal-
leen.

• Asenna akkuhihna takaisin paikal-
leen.

3

1 2

1. Työkalukaukalo (jos asennettu)
2. Diagnostiikkaliitin
3. Työkalukaukalon kiinnitys

• Laske työkalukaukalo (jos asennettu) 
alkuperäiseen paikkaan. Asenna ja 
kiristä työkalukaukalon kiinnitys.

• Aseta ja kiinnitä diagnostiikkkaliitin 
ja muut löysällä olevat osat tiukasti 
työkalukaukaloon.

• Asenna ajajan istuin takaisin paikal-
leen, katso sivu 85.

• Asenna matkustajan istuin takaisin 
paikalleen, katso sivu 84.
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Sulakkeet

 Varoitus
Vaihda aina palaneet sulakkeet uusiin 
oikean virranarvon mukaisiin sulak-
keisiin (sulakerasian kannessa olevien 
ohjeiden mukaan).

Älä koskaan vaihda palanutta sula-
ketta eriarvoiseen sulakkeeseen.

Väärän sulakkeen käyttö voi aiheuttaa 
sähköteknisiä ongelmia, mikä voi 
vaurioittaa moottoripyörää ja johtaa 
moottoripyörän hallinnan menettämi-
seen ja onnettomuuteen.

Sulake palaa, kun kaikki sulakkeen 
suojaamat järjestelmät eivät toimi. Kun 
tarkistat palaneita sulakkeita, käytä 
asianomaisia taulukoita selvittääksesi 
mikä sulake on palanut.

Jos moottoripyörä on varustettu ajotilan 
asetuksilla, merkitse ja kirjaa ajotilan 
asetukset ennen akun irrottamista tai 
sulakkeen poistamista. Kun sulake on 
asennettu uudelleen tai akku liitetty 
takaisin paikalleen, ajotilan asetukset 
olisi palautettava kirjausten mukaisesti.

Sulakerasioiden sijainti
Sulakerasiat sijaitsevat ajajan istuimen 
alla. Sulakerasioiden pääsyn mahdol-
listamiseksi matkustajan istuin ja siten 
ajajan istuin on poistettava (katso sivu 84 
ja sivu 85).

3 2

1

1. Sulakerasia 1 - kaikki mallit
2. Sulakerasia 2 - kaikki mallit
3. Sulakerasia 3 - vain Tiger 900 GT Pro

Huomaa
Käynnistyssolenoidissa on ylimääräinen 
30 ampeerin sulake, joka on kiinnitetty 
suoraan solenoidiin ajajan istuimen alla 
olevan akun alle.
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Sulakkeen tunnistus

Tiger 900
Taulukoissa luetellut sulakkeiden 
tunnusnumerot vastaavat sulakerasian 
kansiin painettuja numeroita, kuten alla 
näkyy.

Sulakerasia 1

7 5A

10
A

10
A

10
A

10
A

20
A

15
A

25A ABS 5A OBDII

PS
1

PS
2

PS
3

PS
4

PS
5

8 9

654321

1 2 3

7 8 9

654

Sijainti Piiri suojattu Arvo 
(ampeeria)

1

Rungon ohjausyksikkö, jääh-
dytystuuletin (oikea puoli), 
äänitorvi, rekisterikilven 
valo, takavalo

10

2

Rungon ohjausyk-
sikkö, jarruvalo, 
lähivalo, mittariston 
herätys, etusuuntavilkut, 
lämpökahvat

10

3
Rungon ohjausyksikkö, 
kaukovalo, takasuuntavilkut, 
USB-laturi, etuseisontavalo

10

4
Rungon ohjausyksikkö, 
matkustaja lisävarustelii-
täntä

10

5

Rungon ohjausyksikkö, 
jäähdytystuuletin (vasen 
puoli), käynnistysmoottorin 
solenoidi, polttoainepumppu

20

6 Moottorinohjausjärjestelmä 15

7 ABS 25

8 Virtalukko 5

9 Diagnostiikkaliitin (OBDII), 
hälytys 5

Sulakerasia 2

Sijainti Piiri suojattu Arvo 
(ampeeria)

1 Ajajan lisävarusteliitäntä 10
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Sulakkeen tunnistus

Tiger 900 GT, Tiger 900 GT (LRH), 
Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Taulukoissa luetellut sulakkeiden 
tunnusnumerot vastaavat sulakerasian 
kansiin painettuja numeroita, kuten alla 
näkyy.

Sulakerasia 1

7 5A

10
A

10
A

10
A

10
A

20
A

15
A

25A ABS 5A OBDII

PS
1

PS
2

PS
3

PS
4

PS
5

8 9

654321

1 2 3

7 8 9

654

Sijainti Piiri suojattu Arvo 
(ampeeria)

1

Rungon ohjausyksikkö, 
jäähdytystuuletin (oikea 
puoli), äänitorvi, sumuvalot, 
rekisterikilven valo, takavalo

10

2

Rungon ohjausyksikkö, 
jarruvalo, lähivalo, etusei-
sontavalo/DRL, mittariston 
herätys, etusuuntavilkut, 
lämpökahvat

10

3

Rungon ohjausyksikkö, 
lämmitettävät istuimet, 
kaukovalo, takasuuntavilkut, 
USB-laturi, etuseisontavalo/
DRL

10

4
Rungon ohjausyksikkö, 
matkustaja lisävarustelii-
täntä

10

5

Rungon ohjausyksikkö, 
jäähdytystuuletin (vasen 
puoli), käynnistysmoottorin 
solenoidi, polttoainepumppu

20

6 Moottorinohjausjärjestelmä 15

7 ABS 25

8 Virtalukko 5

9 Diagnostiikkaliitin (OBDII), 
hälytys 5

Sulakerasia 2

Sijainti Piiri suojattu Arvo 
(ampeeria)

1 Ajajan lisävarusteliitäntä 10
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Sulakkeen tunnistus

Tiger 900 GT Pro
Taulukossa luetellut sulakkeiden 
tunnusnumerot vastaavat sulakerasian 
kansiin painettuja numeroita, kuten alla 
näkyy.

Sulakerasia 1

7 5A

10
A

10
A

10
A

10
A

20
A

15
A

25A ABS 5A OBDII

PS
1

PS
2

PS
3

PS
4

PS
5

8 9

654321

1 2 3

7 8 9

654

Sijainti Piiri suojattu Arvo 
(ampeeria)

1

Rungon ohjausyksikkö, 
jäähdytystuuletin (oikea 
puoli), äänitorvi, sumuvalot, 
rekisterikilven valo, takavalo

10

2

Rungon ohjausyksikkö, 
jarruvalo, lähivalo, etusei-
sontavalo/DRL, mittariston 
herätys, etusuuntavilkut, 
lämpökahvat

10

3

Rungon ohjausyksikkö, 
lämmitettävät istuimet, 
kaukovalo, takasuuntavilkut, 
USB-laturi, etuseisontavalo/
DRL

10

4
Rungon ohjausyksikkö, 
matkustaja lisävarustelii-
täntä

10

5

Rungon ohjausyksikkö, 
jäähdytystuuletin (vasen 
puoli), käynnistysmoottorin 
solenoidi, polttoainepumppu

20

6 Moottorinohjausjärjestelmä 15

7 ABS 25

8 Virtalukko 5

9 Diagnostiikkaliitin (OBDII), 
hälytys 5

Sulakerasia 2

Sijainti Piiri suojattu Arvo 
(ampeeria)

1 Ajajan lisävarusteliitäntä 10

Sulakerasia 3

Sijainti Piiri suojattu Arvo 
(ampeeria)

1 Jousituksen säätö 15
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Ajovalot

 Varoitus
Mukauta ajonopeus näkyvyyden ja 
sääolosuhteiden mukaan, joissa moot-
toripyörällä ajetaan.

Varmista, että ajovalo on säädetty 
valaisemaan tie riittävän kauas eteen-
päin häikäistämättä vastaantulevaa 
liikennettä.

Väärin säädetty ajovalo voi heikentää 
näkyvyyttä ja aiheuttaa onnetto-
muuden.

 Varoitus
Älä koskaan yritä säätää ajovaloa 
moottoripyörän ollessa liikkeessä.

Ajovalon säätöyritys moottoripyörällä 
ajettaessa voi johtaa hallinnan menet-
tämiseen ja onnettomuuteen.

 Huomio
Älä peitä ajovaloa tai linssiä esineellä, 
joka voi estää ilman virtauksen ajovalo 
linssiin tai lämpöä päästämästä 
ajovalon linssistä.

Jos päällä olevan ajovalon linssi 
peitetään vaatteilla, matkalaukkuilla, 
teipillä, ajovalon muuttamiseen tai 
säätämiseen tarkoitetuilla laitteilla tai 
ei-alkuperäisillä ajovalojen linssisuo-
juksilla, ajovalon linssi ylikuumenee ja 
vääristyy. Tämän aiheuttamia ajovalo-
yksikön vaurioita ei voida korjata.

Ylikuumenemisesta aiheutuneita 
vaurioita ei pidetä valmistusvirheinä, 
eikä takuu kata niitä.

Jos ajovalo pitää peittää käytön aikana 
- kuten ajovalon linssin teippaaminen 
suljetulla alueella - ajovalo on irrotet-
tava.

 Huomio
Hyväksymättömien ajovaloyksiköiden 
käyttö voi vahingoittaa ajovaloyksikköä 
ja/tai moottoripyörää.

Käytä aitoa Triumph-toimitukseen 
kuuluvaa ajovaloyksikköä Triumph-va-
raosaluettelon mukaisesti.

Anna valtuuttujen Triumph-jälleen-
myyjien aina asentaa ajovaloyksiköt 
varaosina.
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Ajovalojen säätö
Ajovalot voidaan säätää pystyssäätö-
ruuvilla, joka sijaitsee ajovaloyksikön 
takana. Vaakasuuntaista säätöä ei ole 
olemassa.

1

1. Pystysäätöruuvi

Ajovalojen säätäminen:

• Kytke ajovalojen lähivalot päälle.

• Käännä ajovaloyksikön pystysää-
töruuvia myötäpäivään valokeilan 
laskemiseksi vastapäivään valon 
nostamiseksi.

• Sammuta ajovalot, kun valokeilan 
asetus on tyydyttävä.

Huomaa
Ajovaloyksikön molemmilla puolilla on 
pieni kolmiomerkintä, joka osoittaa valon 
korkeuden ajovaloyksikön sisäpuolista 
säätöä varten.

Ajovalojen vaihto
Ajovaloyksikkö on sinetöity, huoltovapaa 
LED-yksikkö. Ajovaloyksikkö on vaihdet-
tava, jos vika esiintyy.

Päiväajovalo (DRL) (jos asennettu)
Päiväajovalo (DRL) sijaitsee ajova-
lokokoonpanossa ja se on sinetöity, 
huoltovapaa LED-yksikkö. Ajovaloyksikkö 
on vaihdettava, jos DRL-valoon tulee 
vikaa.
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Valot

 Huomio
Hyväksymättömien polttimoiden 
käyttö voi vahingoittaa linssejä ja 
muita valaistusyksiköiden osia.

Väärän tehoisen hehkulampun käyttö 
voi aiheuttaa sen, että rungon ECM 
katkaisee virran asianomaisiin valais-
tuspiireihin.

Käytä aitoja Triumphin toimittamia 
polttimoita, kuten Triumph-varaosalu-
ettelossa on määritetty.

Anna valtuuttujen Triumph-jäl-
leenmyyjien aina asentaa polttimot 
varaosina.

Suuntavilkkuvalot
Moottoripyörän suuntavilkut voivat olla 
joko LED-valoja tai polttimoita.

LED-suuntavilkkuvalot
Suuntavilkkuvaloyksiköt ovat sinetöityjä, 
huoltovapaita LED-yksiköitä.

Polttimosuuntavilkut
Suuntavilkun polttimon vaihtaminen:

• Kunkin suuntavilkkuvalon linssiä 
pidetään paikallaan vilkkuvalon 
rungossa olevan ruuvin avulla.

• Löysää ruuvi ja poista linssi.

• Poista vilkkuvalon polttimo varo-
vasti.

• Asennus tapahtuu päinvastaisessa 
järjestyksessä kuin poistaminen.

Takavalo / rekisterikilven valo
Takavaloyksikkö on sinetöity, huolto-
vapaa LED-yksikkö. Rekisterikilven valo 
on kiinteä osa takavaloryhmää.

Sumuvalot (jos asennettu)
Sumuvaloyksiköt sinetöityjä, huoltova-
paita LED-yksiköitä.
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Peilit

 Varoitus
Älä koskaan yritä puhdistaa tai säätää 
peilejä moottoripyörällä ajaessasi. Jos 
ajaja irrottaa kätensä moottoripyörän 
ohjaustangosta ajon aikana, ajajan 
kyky hallita moottoripyörää heikkenee.

Yritys puhdistaa tai säätää peilejä 
ajon aikana voi johtaa moottoripyörän 
hallinnan menettämiseen ja onnetto-
muuteen.

Puhdista tai säädä peilit vain mootto-
rinpyörän ollessa pysähdyksissä.

 Varoitus
On vaarallista ajaa moottoripyörällä, 
jos peilit on säädetty väärin.

Jos peilit on säädetty väärin, ajaja ei 
näe moottoripyörän takaosaa. Mootto-
ripyörällä ajaminen on vaarallista, ellei 
ajaja näe riittävän hyvin taakse.

Ennen liikkeellelähtöä säädä aina peilit 
siten, että näet riittävän hyvin taakse.
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Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä
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Puhdistus
Toistuva, säännöllinen puhdistus 
on olennainen osa moottoripyörän 
huoltoa. Jos moottoripyörä puhdistetaan 
säännöllisesti, ulkonäkö säilyy monien 
vuosien ajan.

Moottoripyörä tulee puhdistaa aina 
kylmään veteen sekoitetulla autojen 
puhdistusaineella; ja erityisesti silloin, 
kun moottoripyörä on altistunut meri-
tuulelle tai merivedelle, tai sillä on ajettu 
pölyisillä tai mutaisilla teillä, sekä talvella, 
kun teitä käsitellään jään ja lumen 
vuoksi.

Älä käytä kotitalouspesuaineita, koska 
niiden käyttö aiheuttaa ennenaikaista 
korroosiota.

Vaikka moottoripyörän takuue-
htojen mukaan tiettyjä kohtia 
suojataan korroosiolta, omistajan odote-
taan noudattavan näitä kohtuullisia 
neuvoja, jotka suojaavat korroosiolta ja 
ylläpitävät moottoripyörän ulkonäköä.

Pesun valmistelu
Ennen pesua tulee tehdä varotoimen-
piteitä, jotta vesi ei pääse seuraaviin 
paikkoihin.

Pakoputkien taka-aukko: Peitä 
muovipussilla, joka on kiinnitetty kumi-
nauhoilla.

Kytkin- ja jarrukahvat, ohjaustangon 
katkaisinpaketti: Peitä muovipusseilla.

Virtalukko ja ohjauslukko: Peitä avai-
menreikä teipillä.

Ota pois korut, kuten sormukset, kellot, 
vetoketjut tai vyölukot, jotka voivat 
naarmuttaa tai muuten vahingoittaa 
maalattuja tai kiillotettuja pintoja.

Pese maalatut/kiillotetut pinnat ja 
rungon osta erillisillä puhdistussienillä 
tai puhdistusliinoilla. Rungon osat (kuten 
pyörät ja lokasuojat) altistuvat hankaa-
vammalle tien lialle ja pölylle, joka voi 
naarmuttaa maalattuja tai kiillotettuja 
pintoja, jos käytetään samaa sieniä tai 
puhdistusliinoja.
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Missä pitää olla varovainen

 Huomio
Älä käytä painepesuria tai höyrype-
suria.

Painepesurien ja höyrypesurien käyttö 
voi vahingoittaa tiivisteitä ja aiheuttaa 
veden ja höyryn tunkeutumisen 
laakereihin ja muihin osiin aiheuttaen 
ennenaikaista kulumista, korroosion ja 
puutteellisen voiteluvaikutuiksen.

 Huomio
Älä suihkuta vettä ilmanottokanavan 
lähellä.

Ilmanottokanava sijaitsee yleensä 
kuljettajan istuimen alla, polttoainesäi-
liön alla tai lähellä emäputkea.

Tälle alueelle suihkutettu vesi voi 
päästä ilmansuodattimen koteloon 
ja moottoriin ja aiheuttaa vahinkoa 
molemmille.

Älä päästää vettä seuraavien paikkojen 
lähelle:

• Ilmanottokanava

• Mahdolliset näkyvät sähkökompo-
nentit

• Jarrusylinterit ja jarrusatulat

• Ohjaustangon katkaisinpaketit

• Emäputken laakerit

• Mittarit

• Öljyntäyttökorkki

• Takakartiokotelon huohotin (jos 
asennettu)

• Ajovalojen takaosa

• Istuimet

• Jousitustiivisteen ja laakerit

• Polttoainesäiliön alla

• Pyöränlaakerit.

Huomaa
Erittäin emäksisten saippuiden käyttö 
jättää saippuajäämiä maalattuihin 
pintoihin ja voi myös aiheuttaa vesitah-
roja.
Käytä puhdistusprosessissa aina 
miedosti emäksistä saippuaa.
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Pesu
Pese moottoripyörä seuraavasti:

• Varmista, että moottoripyörän 
moottori on kylmä.

• Valmista seos puhdasta, kylmää 
vettä ja mietoa autojen puhdistus-
ainetta. Älä käytä erittäin alkalista 
saippuaa, kuten yleisesti kaupalli-
sissa autopesuissa, koska se jättää 
jäämäaineita.

• Pese moottoripyörä sienellä 
tai pehmeällä liinalla. Älä käytä 
hankaavia tyynyjä tai teräsvillaa. Ne 
vaurioittavat viimeistelyä.

• Huuhtele moottoripyörä huolellisesti 
puhtaalla, kylmällä vedellä.

Pesun jälkeen

 Varoitus
Älä koskaan vahaa tai voitele jarrule-
vyjä.

Puhdista jarrulevy aina oman 
tuotemerkin öljyttömällä jarrulevyn 
puhdistusaineella.

Vahatut tai voidellut jarrulevyt voivat 
aiheuttaa jarrutehon menetyksen ja 
onnettomuuden.

Moottoripyörän pesun jälkeen tee 
seuraavat:

1. Poista muovipussit ja teippi ja 
tyhjennä ilmanottoaukot.

2. Voitele nivelet, pultit ja mutterit.

3. Testaa jarrut ennen moottoripyörällä 
ajoa.

4. Imeytä vesijäämät kuivaan kankaa-
seen tai säämiskänahkaan. Älä anna 
veden seistä moottoripyörässä, 
koska se aiheuttaa korroosiota.

5. Käynnistä moottori ja anna käydä 
5 minuutin ajan. Varmista, että 
pakokaasujen tuuletus on riittävä.
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Mattamaalien hoito
Mattamaalaus ei vaadi suurempaa 
hoitoa kuin mitä jo kiiltävälle maalille 
suositellaan.

• Älä käytä kiillotusainetta tai vahaa 
mattamaalauksiin.

• Älä yritä kiillottaa naarmuja.

Kiiltovärimaalien hoito
Kiiltävä maalipinta tulisi pestä ja kuivata 
aiemmin kuvatulla tavalla, sitten suojata 
korkealaatuisella autovahalla. Noudata 
aina valmistajan ohjeita ja toista sään-
nöllisesti moottoripyörän ulkonäön 
ylläpitämiseksi.

Alumiiniosat – ei lakatut eikä 
maalatut
Joidenkin mallien osat, kuten jarru- ja 
kytkinkahvat, pyörät, moottorin 
suojukset, moottorin jäähdytysrivat, 
ylä- ja alakolmio sekä kaasuläpät on 
puhdistettava oikein, jotta niiden 
ulkonäkö säilyy. Ota yhteys jälleen-
myyjään, ellet ole varma, mitkä 
moottoripyörän osat ovat alumiiniosia, 
joita ei ole suojattu maalilla tai lakalla, ja 
saat ohjeet näiden esineiden puhdista-
miseen.

Käytä valmistajan omaa alumiinipuhdis-
tusainetta, joka ei sisällä hankaavia tai 
syövyttäviä ainesosia.

Puhdista alumiiniosat säännöllisesti, 
etenkin kehnolla kelillä ajon jälkeen, 
jolloin komponentit on pestävä käsin ja 
kuivattava koneen jokaisen käyttökerran 
jälkeen.

Riittämättömästä huollosta johtuvia 
takuuvaatimuksia ei hyväksytä.
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Kromista ja 
ruostumattomasta 
teräksestä valmistettujen 
osien puhdistus
Moottoripyörän kaikki kromista ja ruos-
tumattomasta teräksestä valmistetut 
osat on puhdistettava säännöllisesti, 
jotta sen ulkonäkö ei rapistuisi.

Pesu
Pese kuten aiemmin on kuvattu.

Kuivaus
Kuivaa kromista ja ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut osat mahdolli-
simman pitkälle pehmeällä kankaalla tai 
säämiskänahalla.

Suojaaminen

 Huomio
Silikonia sisältävien tuotteiden käyttö 
muuttaa kromista ja ruostumatto-
masta teräksestä valmistettujen osien 
väriä, eikä niitä saa käyttää.

Hankaavien puhdistusaineiden käyttö 
vaurioittaa pintakäsittelyä, eikä niitä 
saa käyttää.

Kun kromi ja ruostumaton teräs ovat 
kuivia, levitä sopiva kromin puhdis-
tusaine pinnalle valmistajan ohjeiden 
mukaisesti.

Suosittelemme suojaamaan moottori-
pyörän säännöllisesti, koska se suojaa ja 
ylläpitää moottoripyörän ulkonäköä.

Musta kromi
Joidenkin mallien tietyt osat, kuten 
ajovalon valaisinkulhot ja peilit, on 
puhdistettava oikein, jotta niiden 
ulkonäkö säilyy hyvänä. Ota yhteyttä 
jälleenmyyjään, jos et ole varma, mitkä 
moottoripyörän komponentit ovat 
mustaa kromia. Pidä mustien kromiosien 
ulkonäköä yllä hieromalla pintaan pieni 
määrä kevyttä öljyä.



Puhdistus ja säilytys

177

Pakoputkiston puhdistus
Moottoripyörän pakoputkisto on 
puhdistettava säännöllisesti, jotta sen 
ulkonäkö ei rapistuisi. Näitä ohjeita 
voidaan soveltaa kromista tai harja-
tusta ruostumattomasta teräksestä ja 
hiilikuidusta valmistettuihin osiin; matta-
maalatut pakokaasujärjestelmät on 
puhdistettava kuten yllä, huomioimalla 
aikaisemmin Mattamaalaus-osiossa 
olevat hoito-ohjeet.

Huomaa
Pakoputkiston on oltava viileä ennen 
pesua vesitahrojen estämiseksi.

Pesu
Pese kuten aiemmin on kuvattu.

Varmista, että pakoputkistoon ei pääse 
saippuaa tai vettä.

Kuivaus
Kuivaa pakoputkisto mahdollisimman 
pitkälle pehmeällä kankaalla tai 
säämiskänahalla. Älä käytä moottoria 
järjestelmän kuivaamiseen, sillä siihen 
voi tulla tahroja.

Suojaaminen

 Huomio
Silikonia sisältävien tuotteiden käyttö 
muuttaa kromista ja ruostumatto-
masta teräksestä valmistettujen osien 
väriä, eikä niitä saa käyttää.

Hankaavien puhdistusaineiden käyttö 
vaurioittaa pintakäsittelyä, eikä niitä 
saa käyttää.

Kun pakoputkisto on kuiva, levitä sopiva 
moottoripyörän suojaspray pinnalle 
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Suosittelemme suojaamaan järjestelmän 
säännöllisesti, koska se suojaa ja yllä-
pitää järjestelmän ulkonäköä.
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Istuimen hoito

 Huomio
Istuimen puhdistamiseen ei suositella 
kemikaalien tai korkeapainepesurien 
käyttöä.

Kemikaalien tai korkeapainepesurien 
käyttö voi vahingoittaa istuinsuojaa.

Puhdista istuin sienellä tai puhdistuslii-
nalla saippualla ja vedellä sen ulkonäön 
ylläpitämiseksi.

Tuulilasin puhdistus (jos 
asennettu)

 

 Varoitus
Älä koskaan yritä puhdistaa tuulilasia 
moottoripyörän liikkuessa, koska 
käsien irrottaminen ohjaustangosta 
voi johtaa moottoripyörän hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Jos tuulilasi on vaurioitunut tai 
naarmuuntunut ja moottoripyörällä 
ajetaan, ajaja näkee eteenpäin 
kehnommin. Jos eteenpäin näkeminen 
heikkenee, ajaminen on vaarallista ja 
voi johtaa moottoripyörän hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Huomio
Syövyttävät kemikaalit, kuten akku-
happo, vahingoittavat tuulilasia. Älä 
koskaan anna syövyttävien kemi-
kaalien joutua kosketuksiin tuulilasin 
kanssa.
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 Huomio
Useat tuotteet, kuten ikkunoiden 
puhdistusnesteet, hyönteisten 
poistoaineet, vettä hylkivät, 
hankausyhdisteet, bensiini tai vahvat 
liuottimet, kuten alkoholi, asetoni, 
hiilitetrakloridi jne, vahingoittavat 
tuulilasia.

Älä koskaan anna näiden tuotteiden 
koskettaa tuulilasiin.

Puhdista tuulilasi miedolla saippualla 
tai pesuaineella ja puhtaalla kylmällä 
vedellä.

Puhdistuksen jälkeen huuhtele hyvin ja 
kuivaa sitten pehmeällä, nukkaamatto-
malla liinalla.

Jos tuulilasin läpinäkyvyys vähenee 
naarmujen tai hapettumisen seurauk-
sena, mitä ei voida poistaa, tuulilasi on 
vaihdettava.

Nahkaosien hoito
Suosittelemme, että nahkaosat puhdis-
tetaan säännöllisesti kostealla liinalla ja 
annetaan kuivua itsestään huonelämpö-
tilassa. Tämä säilyttää nahan ulkonäön 
ja varmistaa nahkaosien kestävyyden.

Triumph-nahkaosa on luonnollinen 
tuote, ja hoidon puute voi aiheuttaa 
vaurioita ja pysyvää kulumista.

Näitä yksinkertaisia ohjeita noudatta-
malla parannat nahkaosien kestävyyttä.

• Älä käytä kodin puhdistusaineita, 
valkaisuainetta, valkaisuainetta 
sisältäviä pesuaineita tai liuottimia 
nahkaosien puhdistukseen.

• Älä upota nahkatuotetta veteen.

• Vältä tulen ja patterien suoraa 
lämpöä, joka voi kuivattaa ja pilata 
nahan.

• Älä jätä nahkaosia pitkiksi ajoiksi 
suoraan auringonvaloon.

• Älä koskaan kuivaa nahkaosaa 
suoralla lämmöllä.

• Jos nahkaosa kastuu, imeytä ylimää-
räinen vesi pehmeään puhtaaseen 
kankaaseen ja anna nahkaosan 
kuivua itsestään huonelämpötilassa.

• Älä altista nahkaosaa korkealle 
suolapitoisuudelle, esimerkiksi meri- 
tai suolavedelle tai tienpinnoille, 
jotka on hiekoitettu tai suolattu 
talvella jään ja lumen vuoksi.

• Jos suolalle altistumista ei voida 
välttää, puhdista nahkaosa heti 
jokaisen altistumisen jälkeen 
kostealla liinalla ja anna nahkaosan 
kuivua itsestään huonelämpötilassa.

• Puhdista pienet tahrat varovasti 
kostealla liinalla ja anna nahkaosan 
kuivua itsestään huonelämpötilassa.
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• Suojaa nahkaosaa säilytyksen 
aikana asettamalla se kangaspussiin 
tai pahvilaatikkoon. Älä käytä muovi-
pussia.

Varastoinnin valmistelu
Valmistele moottoripyörä varastointia 
varten seuraavasti:

• Puhdista ja kuivaa koko ajoneuvo 
huolellisesti.

• Täytä polttoainesäiliö oikean 
viskositeettiasteen mukaista 
lyijytöntä polttoainetta ja lisää 
polttoaineen stabilointiaine (jos 
saatavissa) valmistajan ohjeiden 
mukaisesti.

 Varoitus
Bensiini on erittäin syttyvää ja voi 
räjähtää tietyissä olosuhteissa.

Käännä virtalukko pois päältä. Älä 
tupakoi.

Varmista, että alue on hyvin tuuletettu 
eikä siellä ole avotulta tai kipinöitä. 
Tämä sisältää kaikki merkkivalolla 
varustetut kotitalouskoneet.

• Poista sytytystulppa jokaisesta 
sylinteristä ja laita useita tippoja 
(5 cc) moottoriöljyä jokaiseen sylin-
teriin. Peitä sytytystulpan reiät 
kankaalla tai rievulla. Kun moottorin 
sammutuskytkin on RUN-asen-
nossa, paina käynnistyspainiketta 
muutaman sekunnin ajan sylinterin 
seinämien peittämiseksi öljyllä. 
Asenna sytytystulpat, kiristä kiris-
tysmomenttiin 12 Nm.

• Vaihda moottoriöljy ja suodatin 
(katso sivu 124 ).

• Tarkista ja tarvittaessa korjaa 
rengaspaineet (katso sivu 183).
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• Aseta moottoripyörä jalustalle niin, 
että molemmat pyörät nousevat irti 
maasta. (Jos tätä ei voida tehdä, laita 
laudat etu- ja takapyörien alle, jotta 
pyöriin ei pääse kosteutta.)

• Suihkuta ruosteenestoöljyä 
(markkinoilla on lukuisia tuot-
teita ja jälleenmyyjäsi voi tarjota 
sinulle paikallisia neuvoja) kaikille 
maalaamattomille metallipinnoille 
ruostumisen estämiseksi. Estä öljyn 
pääsy kumiosiin, jarrulevyihin tai 
jarrusatulaan.

• Voitele ja tarvittaessa säädä ketjut 
(katso sivu 131).

• Varmista, että jäähdytysjärjes-
telmään on täytetty seosta, joka 
sisältää 50 % jäähdytysnestettä 
(huomaa, että Triumphin toimittama 
HD4X Hybrid OAT on esisekoitettu 
eikä vaadi laimennusta) ja tislattua 
vettä (katso sivu 127).

• Poista akku ja säilytä sitä paikassa, 
jossa se ei altistu suoralle aurin-
gonvalolle, kosteudelle tai jäätäville 
lämpötiloille. Varastoinnin aikana 
sille tulisi tehdä hidas lataus (yksi 
ampeeri tai vähemmän) noin kerran 
kahdessa viikossa (katso sivu 157).

• Säilytä moottoripyörää viileässä, 
kuivassa paikassa, poissa auringon-
valosta ja alttiina mahdollisimman 
pienelle päivittäiselle lämpötilanvaih-
telulle.

• Aseta sopiva huokoinen suojus 
moottoripyörän päälle, joka ei päästä 
pölyä ja likaa kerääntymään. Vältä 
muovien tai vastaavien hengit-
tämättömien peitemateriaalien 
käyttöä, koska ne rajoittavat ilman-
virtausta ja aiheuttavat lämmön ja 
kosteuden kerääntymistä.

Valmistelu varastoinnin 
jälkeen
Valmistele moottoripyörä ajamista 
varten varastoinnin jälkeen seuraavasti:

• Asenna akku (jos irrotettu) (katso 
sivu 160).

• Jos moottoripyörä on ollut varas-
toituna yli neljä kuukautta, vaihda 
moottoriöljy (katso sivu 124).

• Tarkista kaikki kohdassa Päivittäiset 
turvallisuustarkastukset luetellut 
kohteet.

• Irrota sytytystulpat jokaisesta 
sylinteristä ennen moottorin käyn-
nistämistä.

• Aseta sivutuki alas.

• Pyöritä moottoria käynnistysmoot-
torin avulla useita kertoja, kunnes 
öljynpaineen varoitusvalo sammuu.

• Asenna sytytystulpat takaisin 
paikalleen kiristämällä kiristys-
momenttiin 12 Nm ja käynnistä 
moottori.

• Tarkista ja tarvittaessa korjaa 
rengaspaineet.

• Puhdista koko ajoneuvo huolellisesti.

• Tarkista jarrujen oikea toiminta.

• Koeaja moottoripyöräa alhaisilla 
nopeuksilla.
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Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä
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Tekniset tiedot
Mallit Tiger 900 ja Tiger 900 GT - kaikki mallit

Mitat, painot ja suorituskyky 
Luettelo mallikohtaisista mitoista, painoista ja suorituskyvystä on saatavissa valtuu-
tetulta Triumph-jälleenmyyjältä tai Internetistä osoitteessa www. triumph. co. uk.

Hyötykuorma Mallit Tiger 900 ja Tiger 900 GT - kaikki 
mallit

Suurin hyötykuorma 222 kg (489 lb)

Moottori Mallit Tiger 900 ja Tiger 900 GT - kaikki 
mallit

Tyyppi Rivissä 3 sylinteriä

Iskutilavuus 888 cc

Sylinterin halkaisija x iskunpituus 77,99 x 61,94 mm

Puristussuhde 11,266: 1

Sylinterien numerointi Vasemmalta oikealle

Sylinterijärjestys 1 vasemmalla

Sytytysjärjestys 1-3-2

Käynnistysjärjestelmä Sähköinen käynnistysmoottori

Voitelu Mallit Tiger 900 ja Tiger 900 GT - kaikki 
mallit

Voitelu Painevoitelu (öljypohja)

Moottoriöljyn tilavuudet:
Kuiva täyttö 3,65 litraa

Öljyn/suodattimen vaihto 3,15 litraa

Vain öljynvaihto 2,95 litraa

Jäähdytys Mallit Tiger 900 ja Tiger 900 GT - kaikki 
mallit

Jäähdytysnesteen tyyppi Triumph HD4X Hybrid OAT

Veden/jäänestoaineen sekoitussuhde 50/50 (esisekoitettu Triumphin toimit-
taessa)

Jäähdytysnesteen tilavuus 2,25 litraa

Termostaatti aukeaa (nimellinen) 88°C
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Polttoainejärjestelmä Mallit Tiger 900 ja Tiger 900 GT - kaikki 
mallit

Tyyppi Elektroninen polttoaineen suihkutus

Suihkutussuuttimet Solenoidikäyttöinen

Polttoainepumppu Upotettu sähkö

Polttoaineen paine (nimellinen) 3,5 bar

Polttoaine Mallit Tiger 900 ja Tiger 900 GT - kaikki 
mallit

Tyyppi 91 RON lyijytön

Säiliön tilavuus (moottoripyörä pysty-
asennossa) 20,0 litraa

Sytytys Mallit Tiger 900 ja Tiger 900 GT - kaikki 
mallit

Sytytysjärjestelmä Digitaalinen induktiivinen

Elektroninen kierroslukurajoitin 10 000 r/min

Sytytystulppa NGK CR9EK

Sytytystulpan kärkiväli 0,7 mm

Kärkivälin toleranssi +0,05/-0,1 mm

Vaihteisto Mallit Tiger 900 ja Tiger 900 GT - kaikki 
mallit

Vaihteiston tyyppi 6-nopeuksinen, vakioryntö

Kytkintyyppi Märkä, monilevy

Ensiövedon välityssuhde 1,652:1 (76/46)

Vaihteiston välityssuhteet:
1. 2,615:1 (34/13)

2. 1,857:1 (39/21)

3. 1,500:1 (36/24)

4. 1,286:1 (27/21)

5. 1,107:1 (31/28)

6. 0,967:1 (29/30)
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Toisioveto Mallit Tiger 900 ja Tiger 900 GT - kaikki 
mallit

Toisioveto Ketju

Toisiovedon välityssuhde 3,125:1 (50/16)

Ketjutyyppi RK O-rengas

Lenkkien lukumäärä 122

20 lenkin pituus 319 mm

Ketjun pystyliikkeen alue
20 - 30 mm - Tiger 900 GT (LRH)

25 - 35 mm - Tiger 900, Tiger 900 GT, 
Tiger 900 GT Pro

Hyväksytyt renkaat 
Luettelo moottoripyörällesi sopivista renkaista on saatavissa valtuutetulta 
Triumph-jälleenmyyjältä tai internetistä osoitteessa www. triumph. co. uk.

 Varoitus
Käytä VAIN suositeltuja renkaita annettuihin yhdistelmiin.

Älä sekoita eri valmistajien renkaita tai teknisiltä tiedoiltaa erilaisia renkaita, sillä se 
saattaa johtaa moottoripyörän hallinnan menettämiseen ja onnettomuuteen.

Renkaat Mallit Tiger 900 ja Tiger 900 GT - kaikki 
mallit

Rengaskoot:
Etu 100/90 - 19 M/C 57V

Taka 150/70 R17 M/C 69V

Rengaspaineet (kylmä):
Etu 2,48 bar (36 lb/in²)

Taka 2,89 bar (42 lb/in²)
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 Varoitus
Rengaspaineet, jotka ovat vähentyneet maastoajossa, heikentävät maantieajon 
vakautta.

Varmista aina, että rengaspaineet on asetettu rengaspainetaulukon ohjeiden 
mukaisesti.

Moottoripyörän käyttö väärillä rengaspaineilla voi johtaa moottoripyörän hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Kaksikäyttöisten renkaiden käyttö vähentää moottoripyörän vakautta.

Käytä kaksikäyttöisillä renkailla varustettua moottripyörää aina pienemmillä 
nopeuksilla. Suurin sallittu nopeus on ilmoitetava tarralla, joka on sijoitettu siten, 
että se on selvästi ajajan nähtävissä.

Moottoripyörän ajaminen sallittua enimmäisnopeutta suuremmalla nopeudella voi 
johtaa moottoripyörän hallinnan menettämiseen ja onnettomuuteen.

Sähkölaitteet Mallit Tiger 900 ja Tiger 900 GT - kaikki 
mallit

Akkutyyppi YTZ - 14S

Akun arvo 12 V, 11,2 Ah

Laturi 14 V, 34 A käyntinopeudella 5000 r/min

Ajovalot LED

Taka-/jarruvalo LED

Suuntavalot
12 V, 10 W - Tiger 900

LED - kaikki Tiger 900 GT mallit

Sumuvalot (jos asennettu) LED

Runko Mallit Tiger 900 ja Tiger 900 GT - kaikki 
mallit

Keulakulma 24,6°

Jättökulma
100 mm - Tiger 900 GT (LRH)

104 mm - Tiger 900, Tiger 900 GT, 
Tiger 900 GT Pro
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Kiristysmomentit Mallit Tiger 900 ja Tiger 900 GT - kaikki 
mallit

Akun navat 4,5 Nm

Ketjun säädön lukkomutterit 15 Nm

Ketjusuojus 9 Nm

Kytkinvivun mutteri 6,5 Nm

Öljynsuodatin 10 Nm

Sytytystulppa 12 Nm

Öljypohjan tulppa 25 Nm

Öljypohjan kiinnitykset 6 Nm

Takapyörän akselin mutteri 110 Nm

Nesteet ja voiteluaineet Mallit Tiger 900 ja Tiger 900 GT - kaikki 
mallit

Laakerit ja tapit Rasva NLGI 2 -määrityksen mukaisesti

Jarruneste DOT 4 -jarruneste

Jäähdytysneste Triumph HD4X Hybrid OAT -jäähdytys-
neste (esisekoitettu)

Ketjut Ketjusuihku sopii O-rengasketjuille

Moottoriöljy

Puoli- tai täyssynteettinen moottori-
pyörän moottoriöljy 10W/40 tai 10W/50, 
joka vastaa spesifikaatiota API SH (tai 
uudempi) ja JASO MA, kuten (täyssyn-
teettinen) moottoriöljy Castrol Power 
1 Racing 4T 10W-40, joissain maissa myös 
kauppanimi Castrol Power RS Racing 4T 
10W-40 (täyssynteettinen).



Tekniset tiedot

188

Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä



Tekniset tiedot

189

Tekniset tiedot
Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro

Mitat, painot ja suorituskyky 
Luettelo mallikohtaisista mitoista, painoista ja suorituskyvystä on saatavissa valtuu-
tetulta Triumph-jälleenmyyjältä tai Internetistä osoitteessa www. triumph. co. uk.

Hyötykuorma Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Suurin hyötykuorma 222 kg (489 lb)

Moottori Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Tyyppi Rivissä 3 sylinteriä

Iskutilavuus 888 cc

Sylinterin halkaisija x iskunpituus 77,99 x 61,94 mm

Puristussuhde 11,266: 1

Sylinterien numerointi Vasemmalta oikealle

Sylinterijärjestys 1 vasemmalla

Sytytysjärjestys 1-3-2

Käynnistysjärjestelmä Sähköinen käynnistysmoottori

Voitelu Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Voitelu Painevoitelu (öljypohja)

Moottoriöljyn tilavuudet:
Kuiva täyttö 3,65 litraa

Öljyn/suodattimen vaihto 3,15 litraa

Vain öljynvaihto 2,95 litraa

Jäähdytys Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Jäähdytysnesteen tyyppi Triumph HD4X Hybrid OAT

Veden/jäänestoaineen sekoitussuhde 50/50 (esisekoitettu Triumphin toimit-
taessa)

Jäähdytysnesteen tilavuus 2,25 litraa

Termostaatti aukeaa (nimellinen) 88°C
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Polttoainejärjestelmä Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Tyyppi Elektroninen polttoaineen suihkutus

Suihkutussuuttimet Solenoidikäyttöinen

Polttoainepumppu Upotettu sähkö

Polttoaineen paine (nimellinen) 3,5 bar

Polttoaine Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Tyyppi 91 RON lyijytön

Säiliön tilavuus (moottoripyörä pysty-
asennossa) 20,0 litraa

Sytytys Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Sytytysjärjestelmä Digitaalinen induktiivinen

Elektroninen kierroslukurajoitin 10 000 r/min

Sytytystulppa NGK CR9EK

Sytytystulpan kärkiväli 0,7 mm

Kärkivälin toleranssi +0,05/-0,1 mm

Vaihteisto Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Vaihteiston tyyppi 6-nopeuksinen, vakioryntö

Kytkintyyppi Märkä, monilevy

Ensiövedon välityssuhde 1,652:1 (76/46)

Vaihteiston välityssuhteet:
1. 2,615:1 (34/13)

2. 1,857:1 (39/21)

3. 1,500:1 (36/24)

4. 1,286:1 (27/21)

5. 1,107:1 (31/28)

6. 0,967:1 (29/30)

Toisioveto Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Toisioveto Ketju

Toisiovedon välityssuhde 3,125:1 (50/16)

Ketjutyyppi RK O-rengas



Tekniset tiedot

191

Toisioveto Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Lenkkien lukumäärä 122

20 lenkin pituus 319 mm

Ketjun pystyliikkeen alue 30 - 40 mm

Hyväksytyt renkaat 
Luettelo moottoripyörällesi sopivista renkaista on saatavissa valtuutetulta 
Triumph-jälleenmyyjältä tai internetistä osoitteessa www. triumph. co. uk.

 Varoitus
Käytä VAIN suositeltuja renkaita annettuihin yhdistelmiin.

Älä sekoita eri valmistajien renkaita tai teknisiltä tiedoiltaa erilaisia renkaita, sillä se 
saattaa johtaa moottoripyörän hallinnan menettämiseen ja onnettomuuteen.

Renkaat Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Rengaskoot:
Etu 90/90 - 21 M/C 54V

Taka 150/70 R17 M/C 69V

Rengaspaineet (kylmä):
Etu 2,34 bar (34 lb/in²)

Taka 2,89 bar (42 lb/in²)

 Varoitus
Rengaspaineet, jotka ovat vähentyneet maastoajossa, heikentävät maantieajon 
vakautta.

Varmista aina, että rengaspaineet on asetettu rengaspainetaulukon ohjeiden 
mukaisesti.

Moottoripyörän käyttö väärillä rengaspaineilla voi johtaa moottoripyörän hallinnan 
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Hyväksytyt muta- ja lumi-/kaksikäyttörenkaat 
Luettelo moottoripyörän muta- ja lumi-/kaksikäyttöön sopivista renkaista on 
saatavissa valtuutetulta Triumph-jälleenmyyjältä tai internetistä osoitteessa 
www. triumph. co. uk.
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 Varoitus
Muta- ja lumi-/kaksikäyttörenkaiden käyttö vähentää moottoripyörän vakautta.

Käytä muta- ja lumi-/kaksikäyttörenkailla varustettua moottoripyörää aina tavan-
omaista pienemmillä nopeuksilla. Suurin sallittu nopeus on 100 km/h. Tämä näkyy 
myös moottoripyörän varoitustarrassa.

Moottoripyörän ajaminen sallittua enimmäisnopeutta suuremmalla nopeudella voi 
johtaa moottoripyörän hallinnan menettämiseen ja onnettomuuteen.

Sähkölaitteet Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Akkutyyppi YTZ - 14S

Akun arvo 12 V, 11,2 Ah

Laturi 14 V, 34 A käyntinopeudella 5000 r/min

Ajovalo LED

Taka-/jarruvalo LED

Suuntavalot LED

Sumuvalot (jos asennettu) LED

Runko Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Keulakulma 24,4°

Jättökulma 115,9 mm

Kiristysmomentit Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Akun navat 4,5 Nm

Ketjun säädön lukkomutterit 15 Nm

Ketjusuojus 9 Nm

Kytkinvivun mutteri 6,5 Nm

Öljynsuodatin 10 Nm

Sytytystulppa 12 Nm

Öljypohjan tulppa 25 Nm

Takapyörän akselin mutteri 110 Nm
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Nesteet ja voiteluaineet Tiger 900 Rally ja Tiger 900 Rally Pro
Laakerit ja tapit Rasva NLGI 2 -määrityksen mukaisesti

Jarruneste DOT 4 -jarruneste

Jäähdytysneste Triumph HD4X Hybrid OAT -jäähdytys-
neste (esisekoitettu)

Ketjut Ketjusuihku sopii XW-rengasketjuille

Moottoriöljy

Puoli- tai täyssynteettinen moottori-
pyörän moottoriöljy 10W/40 tai 10W/50, 
joka vastaa spesifikaatiota API SH (tai 
uudempi) ja JASO MA, kuten (täyssyn-
teettinen) moottoriöljy Castrol Power 
1 Racing 4T 10W-40, joissain maissa myös 
kauppanimi Castrol Power RS Racing 4T 
10W-40 (täyssynteettinen).
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Hakemisto

A
Ajonestolaite

Merkkivalo  40
Ajoneuvon tunnistenumero  23
Ajovalot

Polttimon vaihto  168
Päiväajovalot (DRL)  167
Sumuvalot  168
Säätö  167
Vaihtaminen  167

Akku  158
Asennus  160
Huolto  159
Hävittäminen  158
Lataaminen  160
Poistaminen  158
Purkautuminen  159
Varastointi  159

E
Etujousitus

Asetustaulukko  142, 143
Etuhaarukan tarkastus  146
Jousen esijännityksen säätö  143
Palautusvaimennuksen säätö  145, 145
Puristusvaimennuksen säätö  144, 144
Säätö  141

H
Huolto

Määräaikaishuolto  118

I
Istuimet

Ajajan istuimen asennus  86
Ajajan istuimen korkeuden säätö  87
Ajajan istuimen poistaminen  85
Ajajan istuin  85
Ajajan lämmitettävä istuin  88
Istuimen hoito  178
Istuimen lukko  84
Lämmitettävät istuimet (jos asennettu)  87
Matkustajan istuimen asennus  85
Matkustajan istuimen poistaminen  84
Matkustajan istuin  84
Matkustajan lämmitettävä istuin  88
Seat Care  83
Varastointi  89

J
Jarrut  135

Etujarrunesteen säätäminen  138
Etujarrunesteen tarkastus  137
Jarrun kulumisen tarkastus  135
Jarrupalan kulumisen kompensointi  136
Jarrutus  102
Jarruvivun säädin  34
Levyjarrujen jarruneste  137
Takajarrunesteen säätö  139
Takajarrunesteen tarkastus  139
Uusien palojen ja levyjen sisäänajo  135
Valokytkimet  139

Joystickin painike  31
Jäähdytysjärjestelmä  127

Jäähdytysasteen säätö  128
Jäähdytysnesteen vaihto  129
Jäähdytystason tarkastus  128
Korroosionestoaineet  127
Tekniset tiedot  183, 189

K
Kaasun hallinta  130
Kaasuvipu  33
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Kaukovalo
Merkkivalo  42

Ketjut  131
Kulumisen tarkastus  134
Vapaan liikkeen säätäminen  133
Vapaan liikkeen tarkastaminen  132
Voitelu  131

Kuormitus  111
Kytkin  130

Kytkinvivun säädin  35
Säätö  130
Tarkastus  130

L
Lisävarusteet  109
Luistonesto (TC)  74

Asetukset  76
Optimoitu kaarreluistonesto  75

Lukkiutumattomat jarrut (ABS)  104
Varoitus valo  104

Lämmitettävät istuimet
Lämmitettävän istuimen kytkin  33

M
Maastokäyttö  5
Matkustajat  112
Mitat  183, 189

Mittarit
Ajotilan määritys  53
Ajotilan valinta  51
Ajotilat  49, 55
Huolto  66
Huurresymboli  48
Jousitus  69
Jäähdytysnesteen lämpötilan mittari  47
Kierroslukumittari  46
Laite näyttää yleiskuvauksen  36
Matkamittari  45, 66
Moottoripyörän asetusvalikko  55
Nopeusmittari  45
Näyttömonitori  49
Näyttötyylit  39
Näytön asetusten valikko  59, 64
Osamatkan asetukset  57
Palauta oletuksiin  63
Polttoainemittari  46
Päävalikko  52
TFT-näytön varoitusvalot (5 tuumaa)  37
TFT-näytön varoitusvalot (7 tuumaa)  38
Vaihdasennon näyttö  48
Vaimennus  69
Varoitus- ja tietoviestit  39, 43
Ympäristöilman lämpötila  47

Moottori
Liikkeellelähtö  99
Moottorin käynnistäminen  99
Moottorin sammuttaminen  98
Sarjanumero  23
Tekniset tiedot  183, 189

Moottoriöljy  122
Alhaisen öljynpaineen varoitusvalo  40
Erittely ja luokka  126
Öljyn ja suodattimien hävittäminen  126
Öljyn ja öljynsuodattimen vaihto  125
Öljytason tarkastus  124

N
Nesteet

Tekniset tiedot  187, 193
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O
Ohjaus

Tarkastus  140
Oikean ohjaustangon kytkimet  28

HOME-painike  29
Käynnistyspainike  29
Moottorin sammutuskytkin  29
Päiväajovalojen (DRL) kytkin  30
Varoitusvalot  29

Osien tunnistaminen  18, 20
Ajajan näkymä  22

P
Painot  183, 189
Peilit  169
Polttoaine

Järjestelmän tekniset tiedot  184, 190
Polttoaineluokka  79
Polttoainesäiliön täyttäminen  81
Tankkaus  80
Tekniset tiedot  184, 190

Puhdistus
Alumiiniosat – ei lakatut eikä maalatut  175
Istuimen hoito  178
Kiiltävä maalaus  175
Kromi ja ruostumaton teräs  176
Kuivaus  177
Mattamaalaus  175
Missä pitää olla varovainen  173
Mustat kromiosat  176
Nahkaosien hoito  179
Pakoputkisto  177
Pakoputkiston pesu  177
Pesu  174
Pesun jälkeen  174
Pesun valmistelu  172
Puhdistustiheys  172
Suojaaminen  177
Tuulilasi  179

Pysäköinti  106
Pyörät  141
Päivittäiset turvallisuustarkastukset  95
Päiväajovalot (DRL)  42

R
Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)

Anturin sarjanumero  77
Rengaspaineet  154
Vararenkaat  78

Rengaspainevalvontajärjestelmä (TPMS)  76
Anturin akut  78
Rengaspaineen varoitusvalo  43, 77
Rengaspaineet  78

Renkaat  152, 202
Pienin kulutuspinnan syvyys  155
Renkaiden kuluminen  154
Renkaiden täyttöpaineet  153
Tekniset tiedot  185, 191
Vaihtaminen  78, 155

Runko
Tekniset tiedot  186, 192

S
Sisäänajo  94
Sulakkeet  162
Suorituskyky  183, 189
Suuntavilkkuvalot  168

LED-yksikkö  168
Polttimoyksikkö  168

Suuntavilkut
Varoitusvalo  42

Suuret nopeudet  107
Sytytys

Tekniset tiedot  184, 190
Virta-avain  27

Sähkölaiteliitäntä
Etu  93
Taka  93

Sähkölaitteet
Tekniset tiedot  186, 192

T
Takajousitus  146

Asetustaulukot  147, 147, 147, 148, 148
Jousen esijännityksen säätö  149, 149
Palautusvaimennuksen säätö  150, 150

Takavalo
Rekisterikilven valo  168
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Tiger 900 GT (LRH)  5
Toisioveto

Tekniset tiedot  185, 190
Traction Control (TC) (Luistonesto)

Merkkivalo  41
Pois käytöstä -varoitusvalo  42

Triumph Shift Assist (TSA)  101
Tuet  82

Keskituki  82
Sivutuki  82

Turvallisuus
Ajaminen  11
Huolto ja varusteet  14
Kypärä ja vaatteet  10
Moottoripyörä  9
Ohjaustanko ja jalkatapit  12
Osat ja lisävarusteet  13
Polttoaine ja pakokaasut  9
Pysäköinti  13

Tuulilasi  90
Puhdistus  179
Säätö  90

Työkalusarja  91

U
Universal Serial Bus (USB) -liitäntä  92

W
Vaarat

Varoitusvalot  42
Vaihteet

Vaihteiden vaihtaminen  100
Vaihteisto

Tekniset tiedot  184, 190
Vakionopeussäädin

Aktivointi  71
Asetetun nopeuden palauttaminen  72
Asetetun nopeuden säätäminen  72
Deaktivointi  72
Vakionopeussäätimen säätökytkin  30

Varastointi
Valmistelu varastoinnin jälkeen  181
Varastoinnin valmistelu  180

Varoitukset  4
Huolto  4
Melunvalvontajärjestelmä  5
Omistajan käsikirja  3
Varoitustarrojen sijainnit  16, 17
Varoitusvalot  39

Vasemman ohjaustangon kytkimet  30
Kaukovalopainike  32
Lämmitettävän istuimen kytkin  33
Lämpökahvojen kytkin  31
MODE-painike  31
Sumuvalokytkin  32
Suuntavilkkukytkin  31
Äänitorvipainike  31

Voitelu
Tekniset tiedot  183, 189

Vääntömomentti
Tekniset tiedot  187, 192



Hyväksyntätiedot

199

Hyväksyntätiedot
Tämä osa sisältää hyväksyntätiedot, jotka on sisällytettävä tähän Omistajan 
käsikirjaan.

Radiolaitteita koskeva direktiivi 2014/53/EU
Triumph-moottoripyörät on varustettu monilla radiolaitteilla. Näiden radiolaitteiden 
on oltava EU:n radiolaitedirektiivin 2014/53/EU mukaisia. Kunkin radiolaitteen 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavissa seuraavassa 
osoitteessa:

www. triumphmotorcycles. co. uk/public-content/triumph-radio-device-approvals
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Seuraava taulukko näyttää radiolaitteiden taajuudet ja tehotasot EU-direktiivin 
2014/53 / EU mukaisesti. Taulukko näyttää kaikki radiolaitteet, joita käytetään 
Triumph-moottoripyörien mallistossa. Tietyt taulukossa olevat radiolaitteet koskevat 
vain tiettyjä moottoripyöriä.

Radiolaite Taajuusalue Lähetyksen 
suurin tehotaso Valmistaja

Alustan ohjausyk-
sikkö

Vastaanottotaajuudet: 
433,92 MHz, 134,2 kHz

Luokan 2 vastaanotin

Lähetyskaistat: 134,2 kHz

Luokan 1 lähettimen 
kiinteä induktiivinen 
silmukkakäämiantenni

287 nW ERP

Pektron

Alfreton Road,

Derby, DE21 4AP

UK

Avaimeton 
ohjausyksikkö

Vastaanottotaajuudet: 
433,92 MHz, 134,2 kHz

Luokan 2 vastaanotin

Lähetyskaistat: 134,2 kHz

Luokan 1 lähettimen 
kiinteä induktiivinen 
silmukkakäämiantenni

6.28 uW ERP

Avaimeton 
ohjausyksikkö 2

Vastaanottotaajuudet: 
433,92 MHz, 134,2 kHz

Luokan 2 vastaanotin

Lähetyskaistat: 134,2 kHz

Luokan 1 lähettimen 
kiinteät induktiiviset 
silmukkakäämiantennit

3.01 uW ERP

Avaimeton järjes-
telmän avainlähetin

Vastaanottotaajuudet: 
134,2 kHz

Luokan 2 vastaanotin

Lähetyskaistat: 433,92 
MHz, 134,2 kHz

Luokka: Ei antennityyp-
pistä kiinteää antennia 
(PCB)

0.019 mW ERP
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Radiolaite Taajuusalue Lähetyksen 
suurin tehotaso Valmistaja

Ajonesto 
(moottoripyörät 
avainjärjestelmällä)

Vastaanottotaajuudet: 
433,92 MHz, 125 kHz

Lähetyskaistat: 120,9 KHz 
- 131,3 KHz

5dBµA / m @ 10m

LDL-tekniikka

Parc Technolo-
gique Du Canal,

3 Rue Giotto,

31520 Ramonville 
Saint-Agne,

France

Rengaspaineval-
vontajärjestelmä 
(TPMS)

Vastaanottotaajuudet: Ei 
mitään

Lähetyskaistat: 
433,97 MHz - 433,87 MHz

0,063 mW

Triumph-lisävarus-
tehälytysjärjestelmä 
ECU

Vastaanottotaajuudet: 
433,92 MHz

Lähetyskaistat: Ei mitään
N/A

Scorpion Automo-
tive Ltd

Drumhead Road,

Chorley North 
Business Park,

Chorley, PR6 7DE

UK

Triumph-li-
sävarusteen 
hälytysjärjestelmän 
kauko-ohjain/
avainlähetin

Vastaanottotaajuudet: Ei 
mitään

Lähetyskaistat: 
433,92 MHz

10 mW ERP

Lisävarusteiden 
hälytysjärjestelmä 
ECU - Triumph 
Protect +

Vastaanottotaajuudet: 
433,92 MHz

Lähetyskaistat: Ei mitään
N/A

Lisälaitteiden 
hälytysjärjestelmän 
kauko-ohjain/avain-
lähetin - Triumph 
Protect+

Vastaanottotaajuudet: Ei 
mitään

Lähetyskaistat: 
433,92 MHz

1 mW ERP

Edustaja Euroopan unionissa

Osoite
Triumph Motocicletas Espana S.L.

C/Cabo Rufino Lazaro

14 - E

28232 - Las Rozas De Madrid

Spain
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Industry Canada -lausunto
Industry Canada -säännösten mukaan tämä radiolähetin saa toimia vain 
sellaisen antennin kanssa, jonka tyypin ja suurimman (tai pienemmän) lähettimen 
vahvistuksen on hyväksynyt Industry Canada.

Jotta voidaan vähentää muille käyttäjille aiheutuvia mahdollisia radiohäiriöitä, 
antennityyppi ja sen vahvistus on valittava siten, että Equivalent Isotropically 
Radiated Power (e.i.r.p.) ei ole suurempi kuin onnistuneen viestinnän kannalta 
välttämätöntä.

Tämä laite täyttää Industry Canada -lisenssivapaat RSS-standardit.

Käyttö edellyttää seuraavia ehtoja:

(1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja

(2) tämän laitteen on hyväksyttävä vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, 
jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Renkaat
Viitaten moottoriajoneuvojen paineilmarenkaita ja -putkia koskevaan määräykseen, 
lausekkeeseen nro 3 (c) (laadunvalvonta) (Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive 
Vehicles (Quality Control) Order, 2009, Cl. Nro 3 (c)), M/s. Triumph Motorcycles Ltd. 
ilmoittaa, että tähän moottoripyörään asennetut renkaat täyttävät standardin IS 
15627: 2005 vaatimukset ja noudattavat moottoriajoneuvoja koskevien sääntöjen 
(Central Motor Vehicle Rules (CMVR)), annettu vuonna 1989, vaatimuksia.


