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Trident ja Tiger Sport

Tämä käsikirja sisältää tietoja Triumph-moottoripyörästä(-istä) Trident ja Tiger Sport. Säilytä tämä käyttöopas aina
moottoripyörän mukana ja katso sitä tarvittaessa.

Tämän julkaisun tiedot perustuvat viimeisimpään tulostamishetkellä olleeseen tietoon. Triumph pidättää oikeuden
tehdä muutoksia milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta tai velvoitetta.

Ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Triumph Motorcycles Limitedin kirjallista lupaa.

© Tekijänoikeus 07.2021 Triumph Motorcycles Limited, Hinckley, Leicestershire, Englanti.

Julkaisun osanumero 3850066-FI Painos 1
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Tämä käsikirja sisältää useita eri osia. Seuraava sisällysluettelo auttaa sinua
löytämään kunkin osan alun, kun taas suurten lukujen tapauksessa toinen
sisällysluettelo auttaa sinua löytämään tarvittavan aiheen.
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Varoitukset, huomiot ja
huomautukset
Erityisen tärkeät tiedot esitetään tässä
Omistajan käsikirjassa seuraavassa
muodossa:

 Varoitus
Tämä varoitussymboli yksilöi
erityisohjeet tai -toimenpiteet, jotka,
jos niitä ei noudateta oikein, voivat
johtaa henkilövahinkoihin tai
kuolemaan.

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

Huomaa
Huomautussymboli osoittaa
erityiskohdat, joilla käytöstä saadaan
tehokkaampaa ja mukavampaa.

Varoitustarrat

Tietyissä moottoripyörän kohdissa
näkyy symboli (yllä). Symboli tarkoittaa
VAROITUS: KATSO KÄSIKIRJASTA, ja sitä
seuraa kuvaesitys kyseisestä aiheesta
ja/tai teksti.

Älä koskaan yritä ajaa moottoripyörää
tai tehdä mitään säätöjä katsomatta
asiaan kuuluvia ohjeita tästä
käsikirjasta.

Katso tämän omistajan käsikirjan
Varoitustarrojen paikat -osiosta kaikki
paikat, joiden tarroissa on tämä symboli.
Tarvittaessa tämä symboli näkyy myös
sivuilla, jotka sisältävät asiaankuuluvaa
tietoa.

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

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

Löydä lähin valtuutettu Triumph-
jälleenmyyjä Triumph-verkkosivustolla
osoitteessa www.triumph.co.uk tai soita
oman maasi valtuutetulle
jälleenmyyjälle. Heidän osoitteensa on
tämän käsikirjan mukana toimitetussa
huoltokirjassa.
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Melunvalvontajärjestelmä
Melunvalvontajärjestelmän peukalointi
on kielletty.

Omistajia varoitetaan siitä, että laki voi
kieltää:

1. Ennen ajoneuvon myyntiä tai
loppuasiakkaalle toimitusta uuteen
ajoneuvoon asennetun
melunvalvontalaitteen 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
toimimattomaksi.

Luvattomiksi katsottuja tekoja ovat
seuraavat:

▼ Äänenvaimentimen, ohjauslevyjen,
yläputkien tai muiden pakokaasuja
johtavien komponenttien
poistaminen tai puhkaisu.

▼ Imujärjestelmän osan poistaminen tai
puhkaiseminen.

▼ Asianmukaisen huollon puute.

▼ Ajoneuvon liikkuvien osien tai
pakoputkisto- tai imujärjestelmän
osien korvaaminen muilla kuin
valmistajan määrittelemillä osilla.

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
hallintalaitteiden oikean toiminnan, sen
ominaisuudet, varusteet ja rajoitukset.

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

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

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

Tämä omistajan käsikirja sisältää
turvallisia ajo-ohjeita, mutta ei sisällä
kaikkia tekniikoita ja taitoja, joita
moottoripyörän turvalliseen ajamiseen
tarvitaan.
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Triumph suosittelee voimakkaasti, että
kaikki ajajat osallistuvat tarvittavaan
koulutukseen moottoripyörän turvallisen
toiminnan varmistamiseksi.

Tämä omistajan käsikirja on saatavana
paikalliselta jälleenmyyjältäsi:

▼ englanti

▼ yhdysvaltainenglanti

▼ arabia

▼ kiina

▼ hollanti

▼ ranska

▼ saksa

▼ italia

▼ japani

▼ portugali

▼ espanja

▼ ruotsi

▼ thai

▼ suomi (saatavana verkossa
osoitteesta
www.triumphmotorcycles.com).

Tämän omistajan käsikirjan saatavilla
olevat kielet riippuvat moottoripyörän
mallista ja maasta.

Keskustele Triumphin kanssa
Keskustelumme ei katkea Triumph-
moottoripyörän ostamiseen. Palautteesi
osto- ja omistuskokemuksesta on
erittäin tärkeä ja auttaa meitä
kehittämään tuotteitamme ja
palveluitamme sinulle.

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

Triumph-tiimisi.
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Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä
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Moottoripyörä

 Varoitus
Tämä moottoripyörä on tarkoitettu
vain teillä ajoon. Se ei sovellu
maastoajoon.

Maastossa ajo voi johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen, mikä johtaa
loukkaantumiseen tai kuolemaan
johtavaan onnettomuuteen.

 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
Tässä moottoripyörässä on moottorin
alapuolella katalysaattori, joka
pakojärjestelmän kanssa kuumenee
erittäin paljon moottorin käytön
aikana.

Syttyvät materiaalit, kuten ruoho,
heinät/oljet, lehdet, vaatteet ja
matkalaukut jne. voivat syttyä, jos
niiden annetaan päästä kosketuksiin
pakojärjestelmän ja katalysaattorin
minkä tahansa osan kanssa.

Varmista aina, että syttyvät
materiaalit eivät pääse kosketuksiin
pakojärjestelmän tai katalysaattorin
kanssa.

 Varoitus
Tämä moottoripyörä on suunniteltu
käytettäväksi kaksipyöräisenä
ajoneuvona, jonka kyydissä on ajaja
yksin.

Ajajan, lisävarusteiden ja
matkatavaroiden kokonaispaino ei saa
ylittää Tekniset tiedot -osiossa
ilmoitettua enimmäiskuormitusta.
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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
saastuttamat vaatteet pitää ottaa heti
pois päältä.

Palovammat ja muut vakavat iho-
ongelmat 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.

Kypärä ja vaatteet

 Varoitus
Moottoripyörällä ajettaessa sekä
ajajan että matkustajan (jos
matkustajan kuljettaminen on sallittua
kyseisellä moottoripyörämallilla) on
aina käytettävä asianmukaisia
vaatteita, joihin kuuluvat
moottoripyöräkypärä, 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
loukkaantumisriskiä ajon aikana.
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 Varoitus
Kypärä on yksi tärkeimmistä
ajovarusteista, 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
onnettomuudessa, mutta umpikypärä
suojaa paremmin.

Käytä aina visiiriä tai hyväksyttyjä
suojalaseja, jotka parantavat
näkemistä ja suojaavat silmiä.

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 koulutusta.

Kun pysäköit moottoripyörää, muista
aina seuraavat asiat:

- Kytke päälle ykkösvaihde, jotta
moottoripyörä ei pääse rullaamaan
tuelta.

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

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

Lisätietoja on Omistajan käsikirjan
osiossa "Moottoripyörällä ajaminen".
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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
lisävarusteita, 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
hyväksymättömien osien tai
lisävarusteiden asennus tai muutosten
teko tai valtuuttamattoman henkilöstön
tekemä hyväksyttyjen osien ja
lisävarusteiden asennus tai muutosten
teko.

Huolto ja varusteet

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

Muista, että väärin toimivan
moottoripyörän 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
melunvalvontajärjestelmien
poistaminen tai muuttaminen voi
rikkoa lakia.

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

 Varoitus
Jos moottoripyörä joutuu
onnettomuuteen, törmäykseen tai
putoaa, se on toimitettava
valtuutetulle Triumph-jälleenmyyjälle
tarkastettavaksi ja korjattavaksi.

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

Moottoripyörällä ajaminen ilman
moottoripyöräkorttia 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
suojavarusteita.

Muista, että onnettomuudessa
moottoripyörä ei anna samaa
iskusuojaa kuin auto.

 Varoitus
Triumph-moottoripyörällä on ajettava
noudattaen kyseisen tien laillisia
nopeusrajoituksia.

Moottoripyörällä ajo suurella
nopeudella 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,
liikenteen 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
liikenteeseen, kunnes olet perehtynyt
perusteellisesti sen käsittely- ja
käyttöominaisuuksiin. Älä koskaan ylitä
laillista nopeusrajoitusta.
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Woblaus/huojahtelu
Huojahtelu on suhteellista hidasta
moottoripyörän takaosan
sivuttaisliikettä, kun taas woblaus on
ohjaustangon nopeaa, mahdollisesti
voimakasta tärinää. Näitä toisiinsa
liittyviä mutta erilaisia vakausongelmia
aiheuttaa yleensä liiallinen paino
väärässä paikassa tai mekaaniset
ongelmat, kuten kuluneet tai löysät
laakerit tai alipaineistetut tai
epätasaisesti kuluneet renkaat.

Ratkaisu kumpaankin tilanteeseen on
sama. Pidä ohjaustangosta tiukasti
kiinni käsivarret joustaen äläkä vastusta
ohjausta. Vapauta kaasu tasaisen
hitaasti. Älä yritä pysäyttää woblausta
tai huojahtelua jarruttamalla tai
kiihdyttämällä. Joissakin tapauksissa
auttaa, kun siirrät kehon painoa
eteenpäin nojaamalla polttoainesäiliön
yli.

Copyright © 2005 Motorcycle Safety
Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään.
Käytössä luvalla.

Ohjaustanko ja jalkatapit

 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
onnettomuuteen.

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

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



TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA 13

 Varoitus
Jos moottoripyörän kallistuskulman
ilmaisimet ovat kuluneet
enimmäisrajan yläpuolella,
moottoripyörä saattaa kallistua
vaaralliseen kulmaan. Vaihda aina
kallistuskulman ilmaisimet ennen kuin
ne kuluvat enimmäisrajaan asti.

Kallistus riskialttiilla kallistuskulmalla
saattaa aiheuttaa epävakautta,
moottoripyörän hallinnan menetyksen
ja onnettomuuden.

Kallistuskulman kulumisrajojen tiedot
ovat osassa Huolto ja Säätö.

 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,
moottoripyörän hallinnan menetyksen
ja onnettomuuden.

 Varoitus
Kun jyrkästi kallistettaessa kuljettajan
jalkatukeen kiinnitetty
kaltevuuskulman ilmaisin koskettaa
maata, moottoripyörä on lähellä
kallistuskulman enimmäisrajaa.

Kallistuskulman kasvattaminen rajan
yli ei ole turvallista.

Kallistus riskialttiilla kallistuskulmalla
saattaa aiheuttaa epävakautta,
moottoripyörän hallinnan menetyksen
ja onnettomuuden.
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Varoitustarrojen sijainnit
Tällä ja seuraavilla sivuilla esiteltävät tarrat kiinnittävät huomion tämän oppaan
tärkeisiin turvallisuustietoihin. Varmista ennen ajoa, että kaikki ajajat ovat
ymmärtäneet ja noudattaneet kaikkia näitä tarroja koskevia tietoja. Kuvassa oleva
moottoripyörä on Tiger Sport, mutta kaikki tarrat ovat samassa paikassa Trident-
mallissa.
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1. Ajovalot (sivu 145)
2. Peilit (sivu 122)
3. Sisäänajo (sivu 74)
4. Jäähdytysneste (sivu 107)

5. Vaihteet (sivu 80)
6. Renkaat (sivu 130)
7. Ketjut (sivu 113)
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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 varoitustarrojen poistamisyritykset vaurioittavat maalausta tai
katteita.

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
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1. Päivittäiset turvallisuustarkastukset
(sivu 75)

2. Lyijytön polttoaine (sivu 64)
3. Kypärä (sivu 08)
4. Tuulilasi (jos asennettu) (sivu 157)

5. Moottoriöljy (sivu 103)
6. Rengaspaineen valvontajärjestelmä (Tyre

Pressure Monitoring System, TPMS) (jos
asennettu) (sivu 131)
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Trident
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1. Ajovalo
2. Polttoainesäiliön korkki
3. Polttoainesäiliö
4. Istuinlukko
5. Takajousitusyksikkö
6. Takavalo
7. Ketjujen säädin
8. Ketjut

9. Vaihdepoljin
10. Sivutuki
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Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä
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Ajoneuvon valmistenumero (VIN)

1

1. Ajoneuvon valmistenumero (kuvassa
Trident)

Ajoneuvon valmistenumero (VIN)
leimataan kehyksen rungon emäputken
alueelle. Se näkyy myös tarrassa, joka
on kiinnitetty runkoon jäähdyttimen
suojuksen viereen.

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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Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä
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Käsinohjaimet

Virtalukko/ohjauslukko

 Varoitus
Turvallisuussyistä käännä aina
virtalukko aina OFF-asentoon tai
PARK-asentoon (jos varusteena) 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- tai PARK-
asennossa (jos varusteena), ohjaus
lukittuu.

Älä koskaan käännä avainta LOCK- tai
PARK-asentoon (jos varusteena),
moottoripyörän ollessa liikkeessä,
koska tämä aiheuttaa ohjauksen
lukittumisen. Lukittu ohjaus aiheuttaa
moottoripyörän hallinnan
menettämisen ja onnettomuuden.

P
U

SH

P

OFF ON

3

2

1

5

4

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

Kytkimen käyttö 
Tämä on neliasentoinen, avaintoiminen
kytkin. Avain voidaan poistaa kytkimestä
vain, kun se on OFF-, LOCK- tai P (PARK)
-asennossa.

LUKITUS: Käännä ohjaus vasempaan
ääriasentoon, käännä avain OFF-
asentoon, paina ja vapauta avain
kokonaan ja kierrä sitten LOCK-
asentoon.

PYSÄKÖINTI: Käännä avain LOCK-
asennosta P-asentoon. Ohjaus pysyy
lukittuna.

Huomaa
Älä jätä ohjauslukkoa P-asentoon
pitkäksi aikaa, koska se tyhjentää akun.
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Virta-avain

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

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

 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.

 Huomio
Elektroniset laitteet, ympäristön
sähköiset melulähteet ja metalliesineet
saattavat häiritä avaimen toimintoja.

Vältä avaimen säilyttämistä ja
käyttämistä seuraavien lähellä:

- Sähköiset huoltomastot, radiomastot
ja sähköverkot

- Autotallin ovenavaajat

- Etätunnistinpaikannuksen (RFID)
kortit tai avaimenperät

- Metalliset korttikotelot ja
alumiiniesineet

- Muut ajoneuvon elektroniset avaimet

- Sivulaukut tai suksiboksit

- Langattomat viestintälaitteet, kuten
matkapuhelimet, tabletit, kannettavat
tietokoneet, kannettavat
pelijärjestelmät, audiosoittimet, radiot
ja laturit.

1

1. Avaintunniste

Virtalukon/ohjauslukon käytön lisäksi
virta-avainta tarvitaan istuinlukon ja
polttoainesäiliön korkin käyttämiseen.
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Kun moottoripyörä toimitetaan
tehtaalta, mukana toimitetaan kaksi
virta-avainta ja avainnumero. Pistä
avainnumero muistiin ja säilytä
varaavainta ja avaintunnistetta
turvallisessa paikassa muualla kuin
moottoripyörässä.

Virta-avaimen sisään on asennettu
lähetin, jolla moottorin
käynnistyksenestolaite kytketään pois
päältä. Pidä aina vain yhtä virta-avainta
virtalukon lähellä jotta ajonestolaitteen
oikea toiminta voidaan taata. Kaksi
virta-avainta virtalukon lähellä voi
katkaista lähettimen ja moottorin
käynnistyksenestolaitteen välisen
signaalin. Tällöin moottorin
käynnistyksenestolaite pysyy
aktiivisena, kunnes toinen virta-avain
poistetaan.

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

Moottorin estoajonestolaite
Sytytysputken kotelo toimii antennina
moottorin ajonestolaitteelle. Kun
virtalukko käännetään OFF-asentoon ja
virta-avain poistetaan, moottorin
ajonestolaite on aktiivinen (ks. sivu  39).
Moottorin ajonestolaite kytkeytyy pois
päältä, kun virta-avain on virtalukossa
ja se käännetään ON-asentoon.
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Jarruvipu

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

Kun olet säätänyt vipuja, perehdy
uusiin asetuksiin ajamalla
moottoripyörällä alueella, jossa ei ole
liikennettä.

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

Jarruvipuun on asennettu jännesäädin.
Säätimen avulla voidaan muuttaa
etäisyyttä ohjaustangosta jarruvipuun
sopimaan ajajan käden jänneväliin.

cjev

2

1

1. Säätöpyörä
2. Nuolimerkki

Jarruvivun säätäminen:

▼ Työnnä jarruvipua eteenpäin ja
käännä säätöpyörää kohdistaaksesi
yhden numeroidusta asennosta
vivun pidikkeen nuolimerkinnän
kanssa.

▼ Etäisyys ohjaustangon kahvasta
vapautettuun jarruvipuun on lyhin
numeroasetuksella viisi ja pisin
numeroasetuksella yksi.

Kytkinvipu
Kytkinvivussa on kiinteä jänneväli. Sitä ei
voida säätää.

1

1. Kytkinvipu
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Oikea ohjaustangon kytkimet

2

3
1

4

5

1. Moottorin start/stop-painike
2. STOP-asento
3. RUN-asento (Käynnissä)
4. START-asento
5. Varoitusvalokytkin

STOP-asento
STOP-asento on tarkoitettu
hätäkäyttöön. Jos tulee hätätilanne, joka
vaatii moottorin sammuttamisen, siirrä
moottorin start/stop-painike STOP-
asentoon.

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.

RUN-asento (Käynnissä)
Sen lisäksi, että virtalukko on käännetty
ON-asentoon, moottorin start/stop-
painikkeen on oltava RUN-asennossa,
jotta moottoripyörä voi toimia.

START-asento
START-asento käyttää sähköistä
käynnistystä. Käynnistyksen käyttö
edellyttää kytkinkahvan vetämistä
ohjaustankoon.

Vaikka kytkinkahva vedetään
ohjaustankoon, käynnistys ei toimi, jos
sivutuki on alhaalla ja vaihde on
kytkettynä.

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
painetaan uudelleen.
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Vasemman ohjaustangon kytkimet
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1. Vasen painike
2. Nuoli ylös -painike
3. Nuoli oikealle -painike
4. Nuoli alas -painike
5. Valitse-painike
6. Suuntavilkkupainike
7. Tilapainike
8. Äänitorvipainike
9. Kaukovalopainike

Navigointipainikkeet
Navigointipainikkeilla käytetään
seuraavien mittareiden toimintoja:

▼ Ylös - vieritä valikkoa alhaalta
ylöspäin

▼ Alas - vieritä valikkoa ylhäältä
alaspäin

▼ Vasen - vieritä valikkoa vasemmalle

▼ Oikea - vieritä valikkoa oikealle.

Suuntavilkkukytkin
Kun suuntavilkkupainiketta painetaan
vasemmalle tai oikealle, vastaavat
suuntavilkut vilkkuvat päälle ja pois.

Vilkut voidaan katkaista käsin. Jos haluat
sammuttaa vilkut käsin, paina ja
vapauta suuntavilkun kytkin
keskiasentoon.

Automaattisesti sammuvat suuntavilkut
voidaan aktivoida näytön Bike Set Up -
toiminnossa, katso sivu 52.

Kun suuntavilkkujen automaattisesti
sammuva tila on käytössä ja
moottoripyörä pysähtyy jostakin syystä,
suuntavilkut vilkkuvat jäljellä olevan
ajan ja matkan, ellei ajaja sammuta
suuntavilkkuja manuaalisesti.

MODE-painike
Tilapainikkeen (m) painaminen ja
vapauttaminen aktivoi ajotilanäytön.
Kun tilapainiketta (m) painetaan
uudelleen, näyttö selaa läpi
käytettävissä olevat ajotilat, ks.
sivu 45).

Äänitorvipainike
Kun äänitorvipainiketta painetaan ja
virta-avain käännetään ON-asentoon,
äänimerkki kuuluu.
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Kaukovalopainike
Kun kaukovalopainiketta painetaan,
kaukovalot kytkeytyvät päälle. Jokaisella
painikkeen painalluksella vaihdetaan
lähi- ja kaukovalojen välillä.

Ajovalo toimii, kun virtalukko
käännetään ON-asentoon. Ajovalo
sammuu, kun painat
käynnistyspainiketta, kunnes moottori
käynnistyy.

Valaistuksen ON/OFF-kytkintä ei ole
asennettu tähän malliin. Seisontavalot,
takavalaisimet ja rekisterikilven valot
toimivat kaikki automaattisesti, kun
virtalukko käännetään ON-asentoon.

Ohitustoiminto ei ole saatavana tässä
mallissa.

Kaasun hallinta
Elektroninen kaasukahva ohjaa
kaasuläppien avautumista ja
sulkeutumista elektronisen
moottorinohjausmoduulin kautta.
Järjestelmässä ei ole suoratoimisia
vaijereita.

Kaasukahvassa on resistiivinen
tuntuma, kun kaasu avataan kiertämällä
kahvaa taaksepäin. Kun kahva
vapautetaan, se palaa suljettuun
asentoon sisäisellä palautusjousellaan ja
kaasuläpät sulkeutuvat.

Käyttäjä ei voi säätää kaasun ohjausta.

1

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

Vika voi vaikuttaa haitallisesti
moottorin suorituskykyyn,
pakokaasupäästöihin ja
polttoaineenkulutukseen.

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

Jos kaasuläpän ohjaimessa on
toimintahäiriö, 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
joutokäynnillä

▼ MIL palaa, moottori ei käynnisty.

Kaikkien yllä mainittujen olosuhteiden
ilmetessä ota yhteyttä valtuutettuun
Triumph-jälleenmyyjään 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.



YLEISIÄ TIETOA 35

Mittaristo

Sisällysluettelo
Trident-mallin mittaristo.................................................................................................................... 36
Tiger Sport -mallin mittaristo .........................................................................................................  37
Varoitusvalot ..........................................................................................................................................  38
Nopeusmittari .......................................................................................................................................... 41
Matkamittari ............................................................................................................................................. 41
Kierroslukumittari .................................................................................................................................. 41
Polttoainemittari ................................................................................................................................... 42
Jäähdytysnesteen lämpötilan mittari.......................................................................................... 42
Huolto ......................................................................................................................................................... 43
Osamatkamittarit .................................................................................................................................. 43
Ajotilat .......................................................................................................................................................  44
Polttoaineenkulutus ...........................................................................................................................  46
Rengaspainevalvontajärjestelmä (TPMS) (jos asennettu).................................................  47
Kirkkaus .....................................................................................................................................................  47
Vaihteen asento....................................................................................................................................  48
Varoitusviestien katsominen..........................................................................................................  48
Päävalikko ................................................................................................................................................  49
Ajotilat ........................................................................................................................................................ 50
Bike Setup -valikko (moottoripyörän asetukset) ................................................................... 50
Trip Setup -valikko (Osamatkan asetukset).............................................................................. 54
Display Setup -valikko (Näytön asetukset)............................................................................... 56
Palauta oletuksiin ................................................................................................................................. 63



YLEISIÄ TIETOA36

Trident-mallin mittaristo
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1. Hälytin/ajonestolaite
2. Vaihteen asento
3. Kierroslukumittari
4. Polttoainemittari
5. Nopeusmittari
6. Ympäristö valoanturi
7. Oikeanpuoleinen suuntavilkku ja

varoitusvalo
8. ABS-varoitusvalo

9. Vapaavaihteen merkkivalo
10. Tietopalkki
11. Öljynpaineen varoitusvalo
12. Moottorinohjaus Toimintahäiriön

merkkivalo (MIL)
13. Kaukovalon varoitusvalo
14. Vasemmanpuoleinen suuntavilkku ja

varoitusvalo
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Tiger Sport -mallin mittaristo
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9. Vapaavaihteen merkkivalo
10. Tietopalkki
11. Öljynpaineen varoitusvalo
12. Moottorinohjaus Toimintahäiriön

merkkivalo (MIL)
13. Kaukovalon varoitusvalo
14. Vasemmanpuoleinen suuntavilkku ja

varoitusvalo



YLEISIÄ TIETOA38

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

Katso lisätietoja varoituksista sivu 48.

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
moottorinohjausjärjestelmässä on vika,
toimintahäiriön merkkivalo palaa ja
yleinen varoitussymboli 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
välttämätön matka toimintahäiriön
merkkivalon palaessa. Vika voi
vaikuttaa haitallisesti moottorin
suorituskykyyn, pakokaasupäästöihin
ja polttoaineenkulutukseen.

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

Ota yhteys valtuutettuun Triumph-
jälleenmyyjään 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
varoitusvalo 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
varustettu moottorin ajonestolaitteella,
joka aktivoituu, kun virtalukko
käännetään OFF-asentoon.

Ilman hälytyksen asentamista
Kun virtalukko käännetään OFF-
asentoon, 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
toimintahäiriö, 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-
lisävarusteiden hälytysohjeissa kuvatut
ehdot täyttyvät.
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Lukkiutumattoman
jarrujärjestelmän (ABS) varoitusvalo

Kun virtalukko käännetään ON-
asentoon, on normaalia, että ABS-
varoitusvalo vilkkuu. Valo vilkkuu
edelleen moottorin käynnistymisen
jälkeen, kunnes moottoripyörä
saavuttaa nopeuden 10 km/h (6 mph),
jolloin se sammuu.

Huomaa
Luistonesto ei toimi, jos ABS-
järjestelmässä on toimintahäiriö. ABS:n,
luistoneston ja toimintahäiriön
merkkivalo syttyvät.

Varoitusvalon ei pitäisi enää palaa,
ennen kuin moottori käynnistetään
uudelleen, ellei siinä ole vikaa.

Jos varoitusvalo palaa milloin tahansa
ajon aikana, se osoittaa, että ABS-
järjestelmässä on toimintahäiriö, joka on
tutkittava.

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

Aja vain välttämätön matka
varoitusvalon palaessa.

Ota yhteys valtuutettuun Triumph-
jälleenmyyjään niin pian kuin
mahdollista, jotta vika tarkistetaan ja
korjataan. Tässä tilanteessa liian kova
jarrutus aiheuttaa pyörien
lukkiutumisen, mikä johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Suuntavilkut

Kun suuntavilkkupainiketta
käännetään vasemmalle tai oikealle,
suuntavilkun varoitusvalo 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
painetaan uudelleen.

Kaukovalo

Kun sytytysvirta kytketään
päälle ajovalokytkimen ollessa
kaukovalojen asennossa, kaukovalojen
varoitusvalo syttyy.
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Nopeusmittari
Nopeusmittari osoittaa moottoripyörän
ajonopeuden.

E F

1

1. Nopeusmittari

Matkamittari
Matkamittari näyttää moottoripyörällä
ajetun kokonaismatkan. Matkamittari
näkyy vain huoltonäytössä.

SERVICE REQUIRED BY

mi

12/2021
9611

0000689 mi

OR

1

1. Matkamittari

Kierroslukumittari

 Huomio
Älä koskaan anna moottorin
kierrosluvun nousta punaiselle
alueelle, koska se voi aiheuttaa vakavia
moottorivaurioita.

Kierroslukumittari näyttää moottorin
nopeuden kierroksina minuutissa - rpm
(r/min). Kierroslukumittarin loppupäässä
on punainen vyöhyke. Punaisella
alueella moottorin käyntinopeus ylittää
suurimman suositellun moottorin
käyntinopeus ja on myös parhaan
suorituskyvyn alueen yläpuolella.

E F

1 2

1. Moottorin kierrosluku (rpm)
2. Punainen alue
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Polttoainemittari
Polttoainemittari ilmaisee polttoaineen
määrän polttoainesäiliössä.

E F

1

1. Polttoainemittari

Kun sytytysvirta on kytketty päälle,
paksu viiva osoittaa polttoainesäiliössä
jäljellä olevan polttoaineen määrän.

Mittarimerkinnät ilmaisevat polttoaineen
määrän polttoainesäiliössä välillä täysi
(F) ja tyhjä (E). Alhaisen
polttoainemäärän varoitusvalo syttyy,
kun säiliössä on jäljellä noin 3,5 litraa
polttoainetta, ja polttoainesäiliö tulee
täyttää niin pian kuin mahdollista.

Toimintamatka ja senhetkinen
polttoaineenkulutus näkyvät
polttoaineenkulutusnäytössä (Fuel
Consumption), katso sivu 46.

Tankkauksen jälkeen polttoainemittari ja
toimintamatka päivitetään vasta
moottoripyörällä ajettaessa. Ajotyylistä
riippuen päivitys voi viedä jopa viisi
minuuttia.

Jäähdytysnesteen lämpötilan
mittari

 Huomio
Pysäytä moottori välittömästi, jos
jäähdytysnesteen korkean lämpötilan
varoitusviesti näkyy mittaristossa.

Älä käynnistä moottoria uudelleen,
ennen kuin vika on korjattu.

Kun korkean lämpötilan varoitusviesti
näkyy, moottorin käynti aiheuttaa
vakavia moottorivaurioita.

Jäähdytysnesteen lämpötilan mittari
ilmaisee moottorin jäähdytysnesteen
lämpötilan.

C H

1. Jäähdytysnesteen lämpötilamittari

Kun moottori käynnistetään kylmänä,
näytetään näkyy harmaita palkkeja.
Lämpötilan noustessa näyttöpalkit
näkyvät valaistuna. Kun moottori
käynnistetään kuumana, näytössä
näkyy vastaava määrä valaistuja
palkkeja moottorin lämpötilasta riippuen.

Normaali lämpötila-alue on merkintöjen
C (kylmä) ja H (kuuma) välillä.
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Jos moottorin käydessä moottorin
jäähdytysnesteen lämpötila nousee
vaarallisen korkeaksi, mittaristossa
näkyy varoitusviesti. Myös
jäähdytysnesteen lämpötilamittari
näkyy.

Huolto
Huoltonäytössä näkyy matka, joka
moottoripyörällä voidaan ajaa ennen
huoltoa. Siinä näkyy myös päivämäärä,
johon mennessä huolto on tehtävä.

SERVICE REQUIRED BY

mi

12/2021
9611

0000689 mi

OR

1

2

1. Päivämäärä, johon mennessä huolto on
tehtävä

2. Jäljellä oleva matka kilometreinä tai
maileina

Jos huolto on myöhässä, mittaristossa
näkyy viesti.

Kun valtuutettu Triumph-jälleenmyyjä
on huoltanut moottoripyörän,
järjestelmä nollataan.

Matka seuraavaan huoltoon tai
huoltoviesti näkyy myös mittaristossa,
kun virta kytketään päälle.

Osamatkamittarit
Tietopalkista pääsee käsittelemään
kahta osamatkamittaria ja nollaamaan
ne.

TRIP 1

mi29
35,0
09,25

mph

1

2

3

4

1. Osamatkamittari 1 tai 2
2. Matkan kesto
3. Keskinopeus
4. Matkan ajamiseen kulunut aika

Tietyn osamatkamittarin
tarkasteleminen ja nollaus:

▼ Paina vasenta tai oikeaa painiketta,
kunnes haluttu matkamittari näkyy.

▼ Nollaa valittu osamatkamittari
manuaalisesti pitämällä Select-
painiketta painettuna.

Lisätietoja matkamittareista, katso
sivu 54.
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Ajotilat
Ajotiloissa kaasun vasteen (MAP),
lukkiutumattoman jarrujärjestelmän
(ABS) ja luistonestojärjestelmän (TC)
asetukset voidaan säätää erilaisten
tieolosuhteiden ja ajajan mieltymysten
mukaan.

Ajotilat voidaan valita vasemman
katkaisinpaketin tilapainikkeella (m), kun
moottoripyörä on paikallaan tai
ajettaessa, katso sivu 45.

Seuraavat ajotavat voidaan valita: Road
ja Rain.

Road-tila
Road-tila on ennalta määritetty ja antaa
optimaaliset ABS-, MAP- ja TC-asetukset
tavalliseen maantieajoon.

Road
ABS MAP TC

ROAD ROAD ROAD

Järjestelmäasetukset

ABS Road - Optimaalinen ABS-
asetus maantieajoon.

MAP Road - Vakiokaasuvaste.

TC Road - Optimaalinen TC-
asetus maantieajoon.

Rain-tila
Rain-tila on ennalta määritetty ja antaa
optimaaliset ABS-, MAP- ja TC-asetukset
tavalliseen maantieajoon sateisissa
olosuhteissa.

Rain
ABS MAP TC

ROAD RAIN RAIN

Järjestelmäasetukset

ABS Road - Optimaalinen ABS-
asetus maantieajoon.

MAP

Rain - Vähemmän
kaasuvastetta verrattuna
Road-asetukseen märissä
tai liukkaissa olosuhteissa.

TC

Rain - Optimaalinen TC-
asetus maantieajoon
sateisissa olosuhteissa,
saa aikaan takapyörän
minimaalisen luistamisen.
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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
moottoripyörän 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
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Kun olet valinnut ajotilan, käytä
moottoripyörää liikenteestä vapaalla
alueella perehtyäksesi uusiin
asetuksiin.

Älä lainaa moottoripyörääsi
kenellekään, koska he voivat muuttaa
ajotilan asetuksia, mikä saattaa johtaa
moottoripyörän hallinnan
menetykseen ja onnettomuuteen.

Huomaa
Ajotilaksi tulee oletuksena ROAD, kun
virta kytketään päälle.
Jos tilakuvakkeita ei näy, kun virtalukko
on ON-asennossa, varmista, että
moottorin sammutuskytkin on RUN-
asennossa.

Ajotilan valitseminen:

▼ Aktivoi ajotilan valintanäyttö
painamalla ja vapauttamalla
vasemmanpuoleisen katkaisinpaketin
tilapainike (m).

▼ Aktiivinen ajotilan kuvake näkyy
tietopalkissa.

Valitun ajotilan muuttaminen:

▼ Paina tilapainiketta (m) toistuvasti,
kunnes haluttu ajotila näkyy
tietopalkissa. Ajotilan näytössä
vasemmalla tai oikealla
nuolipainikkeella voidaan vierittää
myös ajotilan vaihtoehtoja.

▼ Vahvista halutun ajotilan valinta
valintapainikkeella.

▼ Valittu ajotila aktivoidaan, kun
seuraavat ehdot täyttyvät:
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Moottoripyörä paikallaan - moottori
sammutettuna
▼ Virtalukko on ON-asennossa.

▼ Moottorin start/stop-painike on
RUN-asennossa.

Moottoripyörä paikallaan - moottori
käynnissä
▼ Vapaavaihde on valittuna tai kytkin

on pohjassa.

Moottoripyörä liikkeessä
Ajajan on tehtävä seuraavat asiat
samanaikaisesti 60 sekunnin kuluessa
siitä, kun ajotila on valittu:

▼ Sulje kaasu.

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

Ajotilan valinta on nyt valmis ja
normaalia ajoa voidaan jatkaa.

Polttoaineenkulutus
Polttoaineen kulutusnäytössä näkyvät
polttoaineen kulutusta koskevat tiedot.

FUEL CONSUMPTION

mpg35,5
186
069

Miles (Mailit)

1

2

3 mpg

1. Hetkellinen polttoaineenkulutus
2. Toimintamatka (Range to Empty)
3. Keskimääräinen polttoaineenkulutus

Hetkellinen polttoaineenkulutus
Polttoaineenkulutus tietyllä hetkellä. Jos
moottoripyörä on paikallaan, näytössä
näkyy --.-.

Toimintamatka
Tämä on arvioitu ajomatka säiliössä
jäljellä olevalla polttoaineella.

Keskimääräinen polttoaineenkulutus
Tämä näyttää keskimääräisen
polttoaineenkulutuksen. Nollauksen
jälkeen näytössä näkyy 0.0, kunnes
0,1 km on ajettu.

Huomaa
Tankkauksen jälkeen polttoainemittari ja
toimintamatka (Range to Empty)
päivitetään vasta moottoripyörällä
ajettaessa. Ajotavasta riippuen päivitys
voi kestää jopa viisi minuuttia.
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Rengaspainevalvontajärjestelmä
(TPMS) (jos asennettu)

 Varoitus
Pysäytä moottoripyörä, jos
rengaspaineen varoitusvalo palaa.

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

Rengaspainevalvontajärjestelmän
(TPMS) näytössä näkyy etu- ja
takarenkaan paineet.

## ##1 2

1. Takarengaspaineen ilmaisin
2. Eturengaspaineen ilmaisin

Rengaspaineen ilmaisimet osoittavat
nykyisen rengaspaineen.

Katso oikeat rengaspaineet
Rengastaulukosta Tekniset tiedot -
osiosta, katso sivu 173.

Lisätietoja TPMS-järjestelmästä, katso
sivu 68.

Kirkkaus
Kirkkausnäytössä voidaan säätää
näytön kirkkautta.

Tietopalkin kirkkauden säätäminen:

▼ Lisää/vähennä kirkkautta
vasemmalla ja oikealla
nuolipainikkeella.

▼ Vahvista haluttu kirkkaustaso
valintapainikkeella.

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

Älä peitä näytön valoanturia, koska se
estää näytön kirkkauden oikean
toiminnan.
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Vaihteen asento
Vaihteen asento näkyy
päämittaristonäytössä, ja se näyttää,
mikä vaihde (ykkösestä kutoseen) on
kytkettynä. Kun vaihde on vapaa-
asennossa (vaihdetta ei ole valittu),
näytössä näkyy N.

E F

1 2

1. Vaihdeasennon symboli
2. Vaihdeasento (vapaa-asento näkyy)

E F

1 2

1. Vaihdeasennon symboli
2. Vaihdeasento (vitosvaihde näkyy)

Vaihdeasentoa ei näytetä, kun
vaihtoilmaisimen näyttö näkyy
tietopalkissa.

Katso lisätietoja vaihteen
vaihtoilmaisimen näytöstä sivu 58.

Varoitusviestien katsominen
Mahdolliset varoitukset ja viestit
näkyvät varoitusviestinäytössä. Alla on
esimerkki.

Tyre Pressure Low

1

Visit Garage Now

1/3
2

3

1. Varoitusviestilaskuri (näyttää yhden
kolmesta viestistä)

2. Varoitusviestin symboli
3. Varoitusviesti ja ohjeet

Varoitusten katsominen:

▼ Selaa vaihtoehtoja ylös- ja alas-
painikkeilla, kunnes varoitusviesti
tulee näkyviin.

▼ Katso kaikki varoitusviestit
painamalla vasenta tai oikeaa
nuolipainiketta (jos viestejä on
enemmän kuin yksi).
Varoitusviestilaskuri näyttää
senhetkisten varoitusten määrän.

Akun tyhjenemisvaroitus
Jos lämpökahvat tai muita varusteita on
asennettu ja ne ovat käytössä
moottorin ollessa joutokäynnillä tietyn
ajan, akun jännite voi laskea alle ennalta
määrätyn jännitteen, jolloin näytetään
varoitusviesti.
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Päävalikko

Main Menu

Päävalikkoon pääsy:

▼ Moottoripyörän on oltava paikallaan
sytytysvirta kytkettynä.

▼ Selaa tietopalkkia ylös- ja alas-
nuolipainikkeilla, kunnes Main Menu -
päävalikko tulee näkyviin.

▼ Vahvista Main Menu -päävalikon
valinta painamalla valintapainiketta.
Main Menu -päävalikon valikkokohtia
voidaan sitten valita.

Riding Modes

Bike Setup

Trip Setup

Bluetooth

Display Setup

Main Menu -päävalikossa voidaan
käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

Ajotilat
Tämä valikko mahdollistaa ajotilojen
määrittämisen. Katso lisätietoja
kohdasta sivu 44.

Bike Setup (Moottoripyörän asetukset)
Tässä valikossa voidaan määrittää
moottoripyörän eri ominaisuuksia. Katso
lisätietoja kohdasta sivu 50.

Trip Setup (Osamatkan asetukset)
Tässä valikossa voidaan määrittää Trip 1
- ja Trip 2 -osamatkamittarien
asetukset. Katso lisätietoja kohdasta
sivu 54.

Display Setup (Näytön asetukset)
Tässä valikossa voidaan määrittää
näyttöasetukset. Katso lisätietoja
kohdasta sivu 56.

Bluetooth® (jos asennettu)
Tässä valikossa voidaan määrittää
Bluetooth®-yhteyden asetukset.
Lisätietoja on My Triumph Connectivity -
käsikirjassa.

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

Avaa käsikirja kirjoittamalla
hakukenttään osanumero A9820200.

Reset to Defaults (Palauta
oletusasetukset)
Tässä valikossa kaikki mittariston
asetukset voidaan palauttaa
oletusasetuksiin. Katso lisätietoja
kohdasta sivu 63.
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Ajotilat
Ajotilojen valikon avaaminen:

▼ Valitse Main Menu -päävalikossa
Riding Modes ylös- ja alas-
nuolipainikkeilla.

▼ Näytä käytettävissä olevat
vaihtoehdot oikealla nuolipainikkeella.

Rain

Road

Reset To Default

▼ Valitse haluamasi ajotila ylös- ja alas-
painikkeilla. Vahvista
valintapainikkeella.

▼ Vahvista ja katso valitun ajotilan
asetuksia oikealla nuolipainikkeella.

ABS

MAP

TC

Reset To Default

ABS-, MAP- tai luistonesto (TC) -
asetuksen muuttaminen:

▼ Valitse asetus ylös- ja alas-
painikkeilla.

▼ Näytä käytettävissä olevat
vaihtoehdot oikealla nuolipainikkeella.

▼ Selaa vaihtoehtoja ylös- ja alas-
painikkeilla.

▼ Valitse asetuksen haluttu vaihtoehto
valintapainikkeella.

Bike Setup -valikko (moottoripyörän
asetukset)
Bike Setup -valikossa voidaan määrittää
moottoripyörän eri ominaisuuksia.

TSA

Indicators

Service

TC

Pääset Bike Setup -valikkoon
seuraavasti:

▼ Valitse Main Menu -Bike Setup ylös-
ja alas-nuolipainikkeilla.

▼ Näytä käytettävissä olevat
vaihtoehdot oikealla nuolipainikkeella.
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Bike Setup - TSA (Shift Assist) (jos
asennettu)
Triumph Shift Assist (TSA) laukaisee
hetkellisen moottorin vääntömomentin,
jotta vaihteet voivat kytkeytyä
sulkematta 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
ylöspäin, kun kuudes vaihde on
valittuna.

Tasainen vaihteenvaihto edellyttää
suuren poljinvoiman käyttöä.

TSA

Indicators

Service

TC

TSA:n käyttöönotto / käytöstä poisto:

▼ Valitse Bike Setup -valikossa TSA
ylös- ja alas-nuolipainikkeilla.

▼ Näytä käytettävissä olevat
vaihtoehdot oikealla nuolipainikkeella.

Enabled

Disabled

▼ Valitse Enabled (käytössä) tai
Disabled (pois käytöstä) ylös- ja alas-
nuolipainikkeilla.

▼ Vahvista valintapainikkeella. Rasti
osoittaa valittuna olevan
vaihtoehdon.

Lisätietoja Triumph Shift Assist (TSA) -
toiminnosta on kohdassa sivu 81.
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Bike Setup - Indicators
(Suuntavilkut)
Suuntavilkut voidaan asettaa Auto
Basic-, Auto Advanced- tai Manual -
tilaan.

Auto Basic

Auto Advanced

Manual

Suuntavilkkujen tilan valitseminen
Halutun suuntavilkun tilan valitseminen:

▼ Valitse Bike Setup -valikossa
Indicators (suuntavilkut) ylös- ja
alas-nuolipainikkeilla.

▼ Näytä käytettävissä olevat
vaihtoehdot oikealla nuolipainikkeella.

▼ Selaa seuraavia vaihtoehtoja ylös- ja
alas-painikkeilla:

– Auto Basic - suuntavilkun
automaattinen katkaisutoiminto
on käytössä. Suuntavilkut
aktivoituvat kahdeksan sekunnin
ajaksi ja vielä 65 metrin matkalle.

– Auto Advanced - suuntavilkun
automaattinen katkaisutoiminto
on käytössä. Lyhyt painallus
aktivoi suuntavilkut kolmen
vilkutuksen ajaksi. Pidempi
painallus aktivoi suuntavilkut
kahdeksan sekunnin ajaksi ja vielä
65 metrin matkalle.

– Manual - suuntavilkun
automaattinen katkaisutoiminto ei
ole käytössä. Suuntavilkut on
sammutettava käsin suuntavilkun
katkaisijalla.

▼ Vahvista haluttu vaihtoehto
valintapainikkeella. Rasti osoittaa
valittuna olevan vaihtoehdon.
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Bike Setup - TC
Luistonestojärjestelmä (TC) voidaan
poistaa käytöstä väliaikaisesti.
Luistonestojärjestelmää (TC) ei voida
poistaa pysyvästi käytöstä, vaan se
otetaan automaattisesti käyttöön, kun
sytytysvirta kytketään pois päältä ja
sitten taas päälle.

Enabled

Disabled

Luistonestojärjestelmän poistaminen
käytöstä tai ottaminen käyttöön:

▼ Valitse Bike Setup -valikossa TC ylös-
ja alas-nuolipainikkeilla.

▼ Näytä käytettävissä olevat
vaihtoehdot oikealla nuolipainikkeella.

▼ Selaa Enabled (käytössä) ja Disabled
(pois käytöstä) -vaihtoehtoja ylös- ja
alas-painikkeilla.

▼ Vahvista haluttu vaihtoehto
valintapainikkeella. Rasti osoittaa
valittuna olevan vaihtoehdon.

Bike Setup - Service (Huolto)
Huoltoväli asetetaan ajomatkan ja/tai
aikajakson mukaan.

Huoltovälin katsominen:

▼ Valitse Bike Setup -valikossa Service
(huolto) ylös- ja alas-nuolipainikkeilla.

▼ Näytä Service-valikko oikealla
nuolipainikkeella.

9611 mailia / 15467 km

12/2021
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Trip Setup -valikko (Osamatkan
asetukset)
Trip Setup -valikossa voidaan määrittää
osamatkamittarit.

Pääset Trip Setup -valikkoon
seuraavasti:

▼ Valitse Main Menu -päävalikossa Trip
Setup ylös- ja alas-nuolipainikkeilla.

▼ Näytä valittavissa olevat vaihtoehdot
painamalla oikeaa nuolipainiketta.

Trip 1 Reset

Trip 2 Reset

Trip 2 Display

Kun valitset Trip 1 Reset- tai Trip 2 Reset
-asetuksen, voit määrittää vastaavan
osamatkamittarin manuaalisesti tai
automaattisesti. Matkamittari on sama
kummallekin osamatkamittarille.

Manual

Automatic

Manuaalinen nollaus nollaa valitun
osamatkamittarin vain, kun ajaja haluaa
tehdä niin. Katso lisätietoja kohdasta
sivu 55.

Automaattinen nollaus nollaa jokaisen
osamatkamittarin sen jälkeen, kun
sytytysvirta on ollut pois päältä
asetetun ajan. Katso lisätietoja
kohdasta sivu 55.

Osamatkamittari 2 voidaan ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä. Katso
lisätietoja kohdasta sivu 56.
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Trip Setup - manuaalinen nollaus
Osamatkamittarin manuaalinen nollaus:

▼ Valitse Trip Setup -valikosta ylös- ja
alas-nuolipainikkeilla joko Trip 1 Reset
tai Trip 2 Reset.

▼ Näytä käytettävissä olevat
vaihtoehdot oikealla nuolipainikkeella.

▼ Valitse haluamasi vaihtoehto ja
vahvista valintapainikkeella.

Palauta nyt ja jatka

Continue without reset

Käytettävissä on kaksi vaihtoehtoa:

▼ Reset now and cont. (Nollaa nyt ja
jatka) - Nollaa kaikki
osamatkamittarin tiedot kyseisessä
osamatkamittarissa.

▼ Continue without reset (Jatka
nollaamatta) - Mitään
osamatkamittarin tietoja kyseisessä
osamatkamittarissa ei nollata.

Trip Setup - automaattinen nollaus
Ajotietokoneen nollaaminen
automaattisesti:

▼ Valitse Trip Setup -valikosta ylös- ja
alas-nuolipainikkeilla Trip 1 Reset tai
Trip 2 Reset.

▼ Valitse Automatic ylös- ja alas-
painikkeilla.

▼ Näytä käytettävissä olevat
vaihtoehdot oikealla nuolipainikkeella.

▼ Valitse ajastinasetus ylös- ja alas-
painikkeilla.

▼ Vahvista valintapainikkeella. Rasti
osoittaa valittuna olevan
vaihtoehdon.

▼ Haluttu aikaraja tallennetaan
osamatkamuistiin.

▼ Kun sytytysvirta katkaistaan,
osamatkamittari nollataan asetetun
aikajakson jälkeen.

1 Hour

2 Hours

4 Hours

12 Hours

8 Hours

Seuraava taulukko näyttää kaksi
esimerkkiä automaattisesta osamatkan
nollauksesta.

Sytytysvirt
a pois
päältä

Valittu
aikaviive

Matkamitta
ri nollautuu

Klo 10:30 4 tuntia Klo 14.30

Klo 18.00 16 tuntia
Klo 10:00
(seuraava
päivä)
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Trip 2 Display (Osamatka 2 -näyttö)
Trip 2 Display -valikossa Trip 2 -
osamatkamittari voidaan ottaa käyttöön
tai poistaa käytöstä. Jos Trip 2 ei ole
käytössä, sitä ei enää näytetä
tietopalkissa.

Enabled

Disabled

Trip 2 -osamatkamittarin käyttöönotto /
käytöstä poisto:

▼ Valitse Trip Setup -valikosta ylös- ja
alas-nuolipainikkeilla Trip 2 Display.

▼ Näytä vaihtoehdot oikealla
nuolipainikkeella.

▼ Selaa Enabled (käytössä) ja Disabled
(pois käytöstä) -vaihtoehtoja ylös- ja
alas-painikkeilla.

▼ Vahvista valinta painamalla
valintapainiketta. Rasti osoittaa
valittuna olevan vaihtoehdon.

Display Setup -valikko (Näytön
asetukset)
Display Setup -valikossa voidaan
määrittää näytön eri asetukset.

Brightness

Visible Trays

Gear Shift Ind.

Language

Pääset Display Setup -valikkoon
seuraavasti:

▼ Valitse Main Menu -päävalikossa
Display Setup ylös- ja alas-
nuolipainikkeilla.

▼ Avaa Display Setup -
valikkovaihtoehdot oikealla
nuolipainikkeella.

▼ Valitse haluamasi vaihtoehto
luettelosta päästäksesi olennaisiin
tietoihin.



YLEISIÄ TIETOA 57

Display Setup - Kirkkaus
Valittavissa on kahdeksan
kirkkaustasoa. Taso 8 on kirkkain
vaihtoehto.

Kirkkauden säätäminen:

▼ Säädä kirkkautta valitsemalla Display
Setup -valikossa 1–8.

1

2

3

5

4

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

Display Setup - Visible Tray
(Näytetty palkki)
Visible Tray -valikossa voidaan valita
tietopalkissa näytettävät kohteet.

Trip 1

Trip 2

Fuel Status

Huoltoväli

TPMS

Visible Tray -valikon valitseminen:

▼ Valitse Display Setup -valikosta ylös-
ja alas-nuolipainikkeilla Visible Trays -
vaihtoehto.

▼ Näytä valittavissa olevat vaihtoehdot
painamalla oikeaa nuolipainiketta.

▼ Paina ylös- ja alas-nuolipainikkeita,
kunnes haluttu tietopalkin kohta on
korostettu.

▼ Valitse/poista tietopalkki
valintapainikkeella.

▼ Tietopalkissa näkyy kohde, jonka
vieressä on rasti. Tietopalkissa ei näy
kohdetta, jos sen vieressä ei ole
rastia.
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Display Setup - Gear Shift Ind.
Gear Shift Ind. (vaihtoilmaisin) -
vaihtoehdossa voidaan säätää
vaihtoilmaisinta.

Running In

Default

User Defined

Disabled

Moottorin kierrosluvun kynnysarvo
voidaan määrittää ja nollata, ja vaihteen
vaihtoilmaisin voidaan poistaa käytöstä.
Kun moottori on sisäänajettu (1 600 km),
Running In (Sisäänajo) -vaihtoehto
korvataan Default-oletusasetuksella.

Moottorin kierrosluvun kynnysarvon
(RPM) säätäminen vaihteen
vaihtoilmaisinta varten:

▼ Valitse Shift Indicator -valikossa User
Defined (Käyttäjän määrittämä) ylös-
ja alas-nuolipainikkeilla ja vahvista
valintapainikkeella.

Shift Indicator

7
7
ENTER

85 6 9
000 RPM

▼ Aiemmin tallennettu tai
oletuskierrosluku näytetään aluksi.
Poista kuvake selaamalla numeroita
vasemmalla ja oikealla
nuolipainikkeella.

▼ Poista kukin numero
valintapainikkeella.

▼ Selaa numeroita vasemmalla ja
oikealla nuolipainikkeella.

▼ Vahvista numero valintapainikkeella.
Muut numerot kuin '0' lisäävät
satoja, esimerkiksi '4' lisää '400' joka
kerta, kun se valitaan.

Vaihteen vaihtoilmaisimen poistaminen
käytöstä:

▼ Valitse ylös ja alas-nuolipainikkeilla
Disable (Poista käytöstä) ja vahvista
valintapainikkeella.
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Display Setup - Language (Kieli)
Kielivalikon avulla haluttua kieltä
voidaan käyttää mittariston
näyttökielenä.

English

Francais

Deutsch

Nederlands

Italiano

Mittariston näytön kielen valitseminen:

▼ Valitse Display Setup -valikosta ylös-
ja alas-nuolipainikkeilla Languages-
vaihtoehto.

▼ Vahvista ja näytä käytettävissä
olevat kielivaihtoehdot oikealla
nuolipainikkeella.

▼ Selaa valikkoa ylös- ja alas-
nuolipainikkeilla, kunnes haluttu
kielivaihtoehto näkyy korostettuna.

▼ Valitse/poista haluamasi kieli
valintapainikkeella. Rasti osoittaa
valittuna olevan vaihtoehdon.

Display Setup - Units (Yksiköt)
Yksiköiden valikossa voidaan valita
haluttu mittayksikkö.

Distance/Economy

Temperature

Pressure

Haluttujen mittayksiköiden valitseminen:

▼ Valitse Display Setup -valikossa Units
ylös- ja alas-nuolipainikkeilla.

▼ Näytä valittavissa olevat vaihtoehdot
painamalla oikeaa nuolipainiketta.

Mittayksikön vaihtaminen:

▼ Valitse haluamasi vaihtoehto ylös- ja
alas-nuolipainikkeilla.

▼ Näytä valittavissa olevat vaihtoehdot
painamalla oikeaa nuolipainiketta.

▼ Valitse haluttu mittayksikkö ylös- ja
alas-nuolipainikkeilla.

▼ Vahvista valintapainikkeella. Rasti
osoittaa valittuna olevan
vaihtoehdon.

Valittavissa olevat vaihtoehdot ovat:

Distance/Economy (Matka /
Polttoaineen kulutus): Miles & MPG (UK),
Miles & MPG (USA), KM & L / 100 KM, KM
& KM / L.

Temperature (Lämpötila): °C, °F.

Pressure (Paine): PSI, bar, KPa.
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Display Setup - Clock (Kello)
Kellovalikon avulla kello voidaan säätää
paikallinen aika.

12 HR

24 HR

HOURS

MINUTES

Kellon asettaminen:

▼ Valitse Display Setup -valikossa Clock
ylös- ja alas-nuolipainikkeilla.

▼ Näytä valittavissa olevat vaihtoehdot
painamalla oikeaa nuolipainiketta.

▼ Valitse ylös- ja alas-nuolipainikkeilla
12 HR tai 24 HR ja vahvista
valintapainikkeella. Rasti osoittaa
valittuna olevan vaihtoehdon.

▼ Kello näkyy valinnan mukaan joko 12
tai 24 tunnin muodossa.

Tuntiasetuksen säätäminen:

▼ Valitse HOURS (tunnit) oikealla
nuolipainikkeella.

HOURS

2
22

ENTER

30 1 4

▼ Valitse oikea tunti selaamalla
numeroita vasemmalla ja oikealla
nuolipainikkeella. Kun numero on
korostettuna, vahvista
valintapainikkeella. Numero näkyy
alla. Valitse seuraava numero samalla
tavalla.

▼ Kun tuntinumero on oikea, mene
näytön yläreunaan ylös-painikkeella
ja palaa Clock-näytölle vasemmalla
nuolipainikkeella.
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Minuuttiasetuksen säätäminen:

▼ Valitse MINUTES (minuutit) oikealla
nuolipainikkeella.

MINUTES

0
52

ENTER

19 2

▼ Valitse oikeat minuutit selaamalla
numeroita vasemmalla ja oikealla
nuolipainikkeella. Kun numero on
korostettuna, vahvista
valintapainikkeella. Numero näkyy
alla. Valitse seuraava numero samalla
tavalla.

▼ Kun minuuttinumero on oikea, mene
näytön yläreunaan ylös-painikkeella
ja palaa Clock-näytölle vasemmalla
nuolipainikkeella.

Display Setup - Date (Pvm)
Date-asetuksessa voidaan säätää
päivämäärä ja sen muoto.

Date Format

Year

Month

Day

Päivämäärämuodon asettaminen:

▼ Valitse Display Setup -valikossa Date
(pvm) ylös- ja alas-nuolipainikkeilla.
Näytä valittavissa olevat vaihtoehdot
painamalla oikeaa nuolipainiketta.

▼ Valitse Date Format (pvm-muoto)
ylös- ja alas-painikkeilla. Näytä
valittavissa olevat vaihtoehdot
painamalla oikeaa nuolipainiketta.

DD-MM-YYYY

MM-DD-YYYY

YYYY-MM-DD

▼ Valitse haluamasi pvm-muoto ylös- ja
alas-nuolipainikkeilla. Vahvista valinta
painamalla valintapainiketta. Rasti
osoittaa valittuna olevan
vaihtoehdon.
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Vuoden asettaminen:

▼ Valitse Display Setup -valikossa Date
(pvm) ylös- ja alas-nuolipainikkeilla.
Näytä valittavissa olevat vaihtoehdot
painamalla oikeaa nuolipainiketta.

▼ Valitse Year (vuosi) ylös- ja alas-
painikkeilla. Näytä SET YEAR (aseta
vuosi) -näyttö oikealla
nuolipainikkeella.

SET YEAR

0
2020
ENTER

29 1

▼ Selaa numeroita vasemmalla ja
oikealla nuolipainikkeella ja valitse
nelinumeroisen vuoden ensimmäinen
numero.

▼ Kun haluttu numero on korostettu,
vahvista valintapainikkeella. Toista,
kunnes haluttu vuosi on näkyvissä.

Kuukauden asettaminen:

▼ Valitse Display Setup -valikossa Date
(pvm) ylös- ja alas-nuolipainikkeilla.
Näytä valittavissa olevat vaihtoehdot
painamalla oikeaa nuolipainiketta.

▼ Valitse Month (kuukausi) ylös- ja
alas-painikkeilla. Näytä SET MONTH
(aseta kuukausi) -näyttö oikealla
nuolipainikkeella.

SET MONTH

06
ENTER

5 0
▼ Valitse haluttu kuukausi selaamalla

numeroita vasemmalla ja oikealla
nuolipainikkeella.

▼ Kun haluttu kuukausi on korostettu,
vahvista valintapainikkeella.
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Päivän asettaminen:

▼ Valitse Display Setup -valikossa Date
(pvm) ylös- ja alas-nuolipainikkeilla.
Näytä valittavissa olevat vaihtoehdot
painamalla oikeaa nuolipainiketta.

▼ Valitse Day (päivä) ylös- ja alas-
painikkeilla. Näytä SET DAY (aseta
päivä) -näyttö oikealla
nuolipainikkeella.

SET DAY

08
ENTER

9 0
▼ Valitse haluttu päivä selaamalla

numeroita vasemmalla ja oikealla
nuolipainikkeella.

▼ Kun haluttu päivä on korostettu,
vahvista valintapainikkeella.

Palauta oletuksiin
Reset to Default (palautus
oletusasetukseen) palauttaa Main Menu
-päävalikon näyttökohteet
oletusasetuksiin.

Main Menu -päävalikon näyttökohteiden
palauttaminen:

▼ Valitse Main Menu -päävalikossa
Reset to Defaults ylös- ja alas-
nuolipainikkeilla.

▼ Valitse Confirm (vahvista) tai Cancel
(peruuta) ylös- ja alas-
nuolipainikkeilla. Vahvista
valintapainikkeella.

Confirm

Cancel

▼ Confirm (Vahvista) - Seuraavat Main
Menu -päävalikon asetukset ja tiedot
palautetaan tehdasasetuksiin -
Riding Modes (Ajotilat), Indicator
Setup (Ilmaisimen asetukset), Trip
Computers (Matkamittarit), Visible
Trays (Näytetyt palkit), Language
(Kieli), Traction Control (Luistonesto),
Themes (Teemat) ja Display
Brightness (Näytön kirkkaus).

▼ Cancel (Peruuta) - Main Menu -
päävalikon asetukset ja tiedot
pysyvät ennallaan ja näyttö palaa
edelliselle valikkotasolle.
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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
kalibroitu väärin.

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

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

 Huomio
Tämän moottoripyörän
pakoputkistossa on katalysaattori
pakokaasupäästöjen vähentämiseksi.

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

Varmista aina, että sinulla on
riittävästi 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
polttoaineturvallisuusohjeita:

- 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
kodinlaitteet.

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

- 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,
henkilövahinkoja tai kuolema.

Polttoainesäiliön korkki

ckad

1 2

1. Polttoainesäiliön korkki
2. Avain

Polttoainesäiliön korkin avaaminen:

▼ Nosta polttoainesäiliön korkin suojus
ylös.

▼ Työnnä avain polttoainesäiliön korkin
lukkoon ja käännä avainta
myötäpäivään.

▼ Poista polttoainesäiliön korkki ja
avain.

Polttoainesäiliön korkin sulkeminen ja
lukitseminen:

▼ Aseta polttoainesäiliön korkki takaisin
avaimen kanssa ja työnnä sitä
alaspäin, kunnes lukko napsahtaa
paikalleen.

▼ Poista avain ja sulje polttoainesäiliön
kannen kansi.

 Huomio
Polttoainesäiliön korkin lukitseminen
ilman avainta vahingoittaa korkkia,
säiliötä ja lukkomekanismia.
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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
turvallisuusohjeiden noudattamatta
jättäminen aiheuttaa palovaaran, josta
voi seurata omaisuusvahinkoja,
henkilövahinkoja tai kuolemia.

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

 Huomio
Vältä tankkausta sateella tai pölyisissä
olosuhteissa, jolloin ilmassa olevat
materiaalit voivat saastuttaa
polttoaineen.

Saastunut polttoaine voi vaurioittaa
polttoainejärjestelmän komponentteja.

Täytä polttoainesäiliö hitaasti vuotojen
estämiseksi. Älä täytä säiliötä
täyttökaulan pohjan yläpuolelle. Näin
varmistetaan, että polttoaineella on
riittävästi tilaa laajentua, jos säiliön
sisällä oleva polttoaine laajenee
absorboimalla lämpöä moottorista tai
suorasta auringonvalosta.

21

1. Polttoainesäiliön kaula
2. Polttoaineen enimmäistaso

Tankkauksen jälkeen tarkista aina, että
polttoainesäiliön korkki on suljettu
oikein.
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Luistonesto (TC)

 Varoitus
Luistonesto ei korvaa vallitsevien tie-
ja sääolosuhteiden mukaista ajotapaa.

Luistonesto ei voi estää pidon
menetystä seuraavissa tapauksissa:

- liian suuri nopeus mutkaan tultaessa

- kiihdytys jyrkällä kallistuskulmalla

- jarrutus

- luistonesto ei voi estää etupyörää
luistamasta.

Minkä tahansa edellä mainitun asian
laiminlyönti voi johtaa moottoripyörän
hallinnan menettämiseen ja
onnettomuuteen.

Luistonesto auttaa säilyttämään pidon
märillä/liukkailla teillä. Jos anturit
havaitsevat, että takapyörä menettää
pitoaan (luistaa), luistonestojärjestelmä
kytkeytyy päälle ja muuttaa moottorin
tehoa, kunnes takapyörän veto on
palautettu. Luistoneston varoitusvalo
vilkkuu sen ollessa kytkettynä, ja ajaja
saattaa huomata muutoksen moottorin
äänessä.

Huomaa
Luistonesto ei toimi, jos ABS-
järjestelmässä on toimintahäiriö. ABS:n,
luistoneston ja toimintahäiriön
merkkivalo (MIL) syttyvät.

Luistoneston asetukset

 Varoitus
Älä yritä säätää luistoneston asetuksia
moottoripyörän ollessa liikkeessä,
koska se voi johtaa moottoripyörän
hallinnan menettämiseen ja
onnettomuuteen.

 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 onnettomuuteen.

Luistonesto voidaan asettaa alla
kuvatulla tavalla sivu 53.

Jos luistonesto kytketään pois päältä, TC
pois käytöstä -varoitusvalo syttyy.

Luistonesto palautuu oletusarvoisesti
päälle, kun sytytysvirta kytketään pois
päältä ja sitten uudelleen päälle.



YLEISIÄ TIETOA68

Rengaspainevalvontajärjestel
mä (TPMS) (jos asennettu)
Rengaspainevalvontajärjestelmä (TPMS)
on saatavissa lisävarusteena, ja sen saa
asentaa vain valtuutettu Triumph-
jälleenmyyjä. Mittariston TPMS-näyttö
aktivoituu vasta, kun järjestelmä on
asennettu.

 Varoitus
Rengaspaineiden päivittäistä
tarkastusta ei saa jättää tekemättä
sillä varjolla, että
rengaspaineenvalvontajärjestelmä
(TPMS) on varusteena.

Tarkista rengaspaineet, kun renkaat
ovat kylmiä. Käytä tarkkaa
rengaspainemittaria, katso lisätietoja
renkaita esittelevästä kohdasta.

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

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
nopeudella 20 km/h (12 mph).
Näyttöalueella näkyy kaksi viivaa,
kunnes rengaspaineviesti
vastaanotetaan.

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

Rengaspaineet

 Varoitus
Rengaspaineen valvontajärjestelmää
(TPMS) ei tule käyttää
rengaspainemittarina rengaspaineita
säätäessä.

Jotta saat oikeat rengaspaineet,
tarkista rengaspaineet aina kylmistä
renkaista tarkalla
rengaspainemittarilla.

Jos TPMS-järjestelmää käytetään
rengaspaineiden asettamiseen,
voidaan saada virheellisiä
rengaspaineita. Ne voivat johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

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

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

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

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.

Rengaspaineet tulee säätää vain, kun
renkaat ovat kylmiä ja tarkkaa
rengaspainemittaria käytetään.
Mittariston rengaspaineen näyttöä ei
saa käyttää, kun rengaspainetta
säädetään. Katso suositeltavat
rengaspaineet Tekniset tiedot -osiosta.

Rengaspaineen varoitusvalo (jos
TPMS on asennettu)

 Varoitus
Pysäytä moottoripyörä, jos
rengaspaineen varoitusvalo palaa.

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

Rengaspaineen varoitusvalo
toimii yhdessä
rengaspainevalvontajärjestelmän
kanssa, katso sivu 68.

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
tyhjentynyt. Se näyttää myös
rengaspaineen.

## ##1 2

1. Takarengaspaineen ilmaisin
2. Eturengaspaineen ilmaisin
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Rengaspaine, jonka perusteella
varoitusvalo syttyy, on
lämpötilakompensoitu arvoon 20 °C,
mutta siihen liittyvä paineen
numeerinen näyttö ei ole (katso
sivu  130). Vaikka numeronäyttö
ilmoittaa likimain normaalin
rengaspaineen varoitusvalon palaessa,
se on havainnut alhaisen
rengaspaineen, ja todennäköisin syy on
renkaan puhkeaminen.

Rengaspaineanturien 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-
symboli vilkkuu kaiken aikaa. Ota yhteys
valtuutettuun Triumph-jälleenmyyjän,
jotta tämä vaihtaa anturin ja kirjaa
uuden sarjanumeron Anturin
sarjanumero -osassa olevaan kohtaan.

Kun virtalukko on käännetty ON-
asentoon ja jos TPMS-symboli vilkkuu tai
TPMS-varoitusvalo palaa kaiken aikaa,
TPMS-järjestelmässä on vikaa. Ota
yhteyttä valtuutettuun Triumph-
jälleenmyyjään vian korjaamista varten.

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
paineanturien sarjanumerot alla oleviin
kohtiin.

Eturenkaan paineanturi

Takarenkaan paineanturi

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

 Varoitus
Moottoripyörässä on
lukitusjärjestelmä, joka estää sen
ajamisen sivutuen ollessa alhaalla.

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

 Varoitus
Älä nojaa, istu tai kiipeä
moottoripyörän päälle, kun se seisoo
sivutuella.

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

1

1. Sivutuki

Moottoripyörässä on sivutuki, jonka
varaan moottoripyörä voidaan
pysäköidä.

Kun käytät sivutukea, käännä
ohjaustanko aina kokonaan vasemmalle
ja jätä moottoripyörä ykkösvaihteelle.

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

Turvallisen pysäköinnin ohjeet ovat
kohdassa Moottoripyörän ajaminen.
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Istuin

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

Älä päästä istuimia nojaamaan
moottoripyörää 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
istuinsuojia.

Lisätietoja istuimen puhdistuksesta on
kohdassa sivu 156.

Istuinlukko

 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.

1

1. Istuinlukko

Istuinlukko sijaitsee moottoripyörän
vasemmalla puolella rungossa istuimen
alla.

Istuin voidaan poistaa, jotta päästään
käsiksi akkuun, säilytystilaan ja
työkalusarjaan.
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Istuimen irrottaminen ja
asentaminen

 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.

Istuimen irrottaminen:

▼ Aseta virta-avain istuinlukkoon ja
käännä sitä vastapäivään. Tämä avaa
istuinlukon.

▼ Irrota istuin kokonaan
moottoripyörästä liu'uttamalla
istuinta ylös ja taaksepäin.

Istuimen asennus uudelleen:

▼ Kiinnitä istuimen kieli kiinnikkeen alle
lähellä polttoainesäiliötä.

▼ Kiinnitä istuinlukko kohdistamalla
saranat ja painamalla takaa alaspäin.
Kuulet napsahduksen, kun istuin on
täysin kiinnittynyt.

Tuulilasi (jos asennettu)

 Varoitus
Älä koskaan yritä puhdistaa tuulilasia
moottoripyörällä ajamisen aikana.

Ajajan käsien poistaminen
ohjaustangosta moottoripyörällä
ajettaessa heikentää ajajan kykyä
ylläpitää moottoripyörän hallintaa.

Yritys puhdistaa tuulilasia
moottoripyörällä ajamisen aikana voi
johtaa moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

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

Moottoripyörän ajaminen väärin
säädetyllä tuulilasilla voi johtaa
moottoripyörän hallinnan
menetykseen ja onnettomuuteen.

Tiger Sport -malliin asennettua tuulilasia
voidaan säätää manuaalisesti ilman
työkaluja.

1

1. Korkeudensäätökahva
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Tuulilasin korkeuden säätäminen:

▼ Istu turvallisesti moottoripyörällä.

▼ Pidä korkeudensäätökahvasta
tiukasti kiinni.

▼ Liu'uta tuulilasi ylös tai alas
haluttuun korkeusasentoon.

Katso ohjeet tuulilasin puhdistukseen
kohdasta sivu 157.

Sisäänajo

R.P.M.

Sisäänajo tarkoittaa prosessia, joka
tapahtuu uuden ajoneuvon
ensimmäisten käyttötuntien aikana.

Etenkin moottorin sisäinen kitka on
suurempi, kun komponentit ovat uusia.
Myöhemmin, kun moottoria on käytetty
ja komponentit mukautuneet, tämä
sisäinen kitka vähenee huomattavasti.

Huolellisella sisäänajolla varmistetaan
alhaisemmat pakokaasupäästöt ja
optimoidaan moottorin ja muiden
moottoripyörien osien suorituskyky,
polttoainetalous ja kestävyys.

Ensimmäisten 800 km aikana:

▼ Älä käytä täyttä kaasua;

▼ Vältä aina suuria moottorin
kierroslukuja;

▼ Älä aja kauan yhdellä kierrosluvulla,
niin nopealla kuin hitaallakaan;

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

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

800–1 500 km:

▼ Moottorin kierroslukua voidaan
vähitellen nostaa kierroslukurajaan
lyhyeksi ajaksi.
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Sisäänajon aikana ja sisäänajon jälkeen:

▼ Älä ylikuormita moottoria kylmänä;

▼ Älä vedätä moottoria. Vaihda aina
pienemmälle vaihteelle, ennen kuin
moottori ylikuormittuu;

▼ Älä aja tarpeettoman korkeilla
moottorin kierrosnopeuksilla.
Vaihtaminen suuremmalle vaihteelle
vähentää polttoaineenkulutusta,
vähentää melua ja auttaa
suojelemaan ympäristöä.

Päivittäiset
turvallisuustarkastukset

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

Tarkista seuraavat asiat joka päivä
ennen liikkeelle lähtöä. Tarkastuksiin
kuluu vain vähän aikaa, ja niillä
varmistetaan turvallinen ja luotettava
ajo.

Jos havaitset tarkastuksissa jotakin
epänormaalia, katso kohta Huolto ja
säätö tai kysy valtuutetulta Triumph-
jälleenmyyjältä, mitä toimenpiteitä
tarvitaan, jotta moottoripyörä saadaan
jälleen turvalliseen käyttökuntoon.

Tarkista seuraavaa:

Polttoaine: Riittävä syöttö säiliössä, ei
polttoainevuotoja (sivu 64).

Moottoriöljy: Oikea täyttötaso
mittatikussa. Lisää tarvittaessa
teknisten tietojen mukaista öljyä. Ei
vuotoja moottorista tai
öljynjäähdyttimestä (sivu 103).

Ketjut: Oikea säätö (sivu 114).

Renkaat/pyörät: Oikeat täyttöpaineet
(kylmänä). Kulutuspinnan syvyys/
kuluminen, renkaan/pyörän vauriot,
puhkeamiset jne. (sivu 130).
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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: Tasainen muttei
löysä ääriasennosta ääriasentoon.
Mitään ohjausvaijereita ei ole sidottuina
(sivu 124).

Jarrut: Tarkista oikea vaste vetämällä
jarrukahvaa ja painamalla jarrupoljinta.
Tutki mahdolliset vivut/polkimet ja
tunnustele, onko liikealue mahdollisesti
liian suuri ennen kuin tunnet sen
ottavan vastaan tai tuntuuko ohjausliike
liian löysältä (sivu 117).

Jarrupalat: Tarkista, että kaikissa
jarrupaloissa on jäljellä riittävästi
kitkapintaa (sivu 117).

Jarrunestetasot: Ei jarrunesteen vuotoa.
Jarrunestetasojen on oltava MAX- ja
MIN-merkintöjen välillä molemmissa
säiliöissä (sivu 120).

Etuhaarukan putket: Tasainen toiminta.
Ei haarukkatiivisteiden vuotoja
(sivu 126).

Kaasu: Varmista, että kaasukahva palaa
joutokäyntiasentoon ilman kiinni
tarttumista (sivu 33).

Kytkin: Tasainen toiminta ja oikea
vaijerin välys (sivu 112).

Jäähdytysneste: Ei
jäähdytysnestevuotoa. Tarkista
paisuntasäiliön jäähdytysnesteen taso
(kun moottori on kylmä) (sivu 109).

Sähkölaitteet: Kaikki valot ja äänimerkki
toimivat oikein (sivu 145).

Moottorin sammutus: Sammutuskytkin
sammuttaa moottorin (sivu 78).

Tuki: Palaa kokonaan ylös
jousijännityksen avulla. Palautusjouset
eivät ole heikot tai vaurioituneet
(sivu 71).
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Moottorin sammuttaminen

 Huomio
Moottoria tulee tavallisesti sammuttaa
kääntämällä virtalukko OFF-asentoon.

Moottorin start/stop-painike on
tarkoitettu vain hätäkäyttöön.

Älä jätä virta-avainta ON-asentoon,
kun moottori on sammutettu.
Seurauksena voi olla sähkövaurio.

P

OFF
ON

E F

1

2 3

4

1. Vapaa-asennon ilmaisin
2. Vapaa-asennon varoitusvalo
3. OFF-asento virtalukossa
4. STOP-asento moottorin käynnistys-/

sammutuskytkimessä

Moottorin sammuttaminen:

▼ Sulje kaasu kokonaan.

▼ Valitse vapaavaihde.

▼ Käännä virtalukko OFF-asentoon.

▼ Valitse ykkösvaihde.

▼ Sijoita moottoripyörä tukevalle,
tasaiselle pinnalle sivutuen varaan.

▼ Lukitse ohjaus.

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
joutokäynnillä pitkään, koska se voi
johtaa ylikuumenemiseen ja
vaurioittaa moottoria.

P
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E F

3

4 5

1
2

1. RUN-asento moottorin käynnistys-/
sammutuskytkimessä

2. START-asento moottorin käynnistys-/
sammutuskytkimessä

3. Vapaa-asennon ilmaisin
4. Vapaa-asennon varoitusvalo
5. ON-asento virtalukossa
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Moottorin käynnistäminen:

▼ Tarkista, että sammutuskytkin on
RUN-asennossa.

▼ Varmista, että voimansiirto on
vapaavaihteella.

▼ Vedä kytkinvipu kokonaan kiinni
ohjaustankoon.

▼ Käännä virtalukko ON-asentoon.

Huomaa
Kun virta-avain käännetään ON-
asentoon, mittariston varoitusvalot
syttyvät ja sammuvat (paitsi ne
varoitusvalot, jotka pysyvät päällä,
kunnes moottori käynnistyy, katso
sivu 38).
Avaimen sisään on asennettu lähetin,
jolla moottorin ajonestolaite kytketään
pois päältä. Varmista, että ajonestolaite
toimii oikein, pitämällä aina yhtä virta-
avainta virtalukon lähellä. Kaksi virta-
avainta virtalukon lähellä voi katkaista
lähettimen ja moottorin
käynnistyksenestolaitteen välisen
signaalin. Tällöin moottorin
käynnistyksenestolaite pysyy
aktiivisena, kunnes toinen virta-avain
poistetaan.

▼ Jätä kaasu täysin kiinni, paina
käynnistyspainiketta, kunnes
moottori käynnistyy.

▼ Vapauta kytkinvipu hitaasti.

 Huomio
Alhaisen öljynpaineen varoitusvalon
pitäisi sammua pian moottorin
käynnistyttyä.

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

Moottorin käyttäminen alhaisella
öljynpaineella aiheuttaa vakavia
moottorivaurioita.

▼ Moottoripyörässä on käynnistyslukot.
Lukot estävät sähkökäynnistimen
toiminnan, jos vaihde on kytkettynä
ja sivutuki alhaalla.

▼ Jos sivutuki on avattu moottorin
käydessä, eikä vaihde ole vapaalla,
moottori sammuu kytkimen
asennosta riippumatta.
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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 riittävän
suuri, jotta se ei sammu.

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
aiheuttavat 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.

Malleille, joissa on Triumph Shift Assist
(TSA), katso lisätietoja kohdasta
sivu 81.

1
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1. Vaihdepoljin
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Vaihteen vaihtaminen:

▼ Sulje kaasu ja vedä kytkinkahva
sisään.

▼ Vaihda seuraavalle suuremmalle tai
pienemmälle vaihteelle.

▼ Avaa kaasua osittain, kun samalla
vapautat kytkinkahvan.

▼ Käytä aina kytkintä, kun vaihdat
vaihdetta.

Huomaa
Vaihteenvaihtomekanismi estää
vaihteistoa siirtymästä yhden vaihteen
yli. Tämä tarkoittaa, että jokaisella
vaihdepolkimen liikkeellä voidaan valita
vain seuraava suurempi tai pienempi
vaihde.

Triumph Shift Assist (TSA)
(jos asennettu)

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

Käytä kytkintä vaihtaaksesi vaihdetta
tavanomaisella tavalla, muuten
moottori 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
vaihteenvaihdossa. 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
kaasukahvan vääntöä tai kytkimen
käyttöä.

TSA ei ole automaattinen
vaihteenvaihtojärjestelmä. Vaihteet on
valittava ja vaihdettava tavanomaisella
tavalla vaihdepoljinta käyttäen sivu 80.
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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 käytetään.

▼ Yritetään vahingossa vaihtaa
suuremmalle vaihteelle
kuutosvaihteelta.

▼ Yritetään vahingossa vaihtaa
pienemmälle vaihteelle
ykkösvaihteelta.

▼ Yritetään vaihtaa suuremmalle
vaihteelle hyvin pienellä moottorin
kierrosluvulla.

▼ Yritetään vaihtaa pienemmälle
vaihteelle hyvin suurella moottorin
kierrosluvulla.

▼ Yritetään vaihtaa suuremmalle
vaihteelle ylikierroksilla.

▼ Luistonesto toiminnassa.

▼ Jos edellinen vaihde ei ole vielä täysin
kytkeytynyt.

▼ Kaasutusta muutetaan
vaihteenvaihdon aikana.

Jos TSA ei toimi, kytkintä voidaan
käyttää vaihteiden vaihtamiseen
tavalliseen tapaan.

Lisätietoja TSA-toiminnon
käyttöönotosta ja käytöstä poistosta on
kohdassa sivu 51.

Jarruttaminen

cjxh

1

1. Etujarrukahva

1

1. Takajarrupoljin
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 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
onnettomuuteen.

 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
opastukseen, jossa neuvotaan jarrun
turvallinen käyttö. Väärä
jarrutustekniikka voi johtaa hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Oman turvallisuutesi vuoksi ole aina
erityisen varovainen jarruttaessasi,
kiihdyttäessäsi tai kaarreajossa, koska
huolimaton toiminta saattaa johtaa
hallinnan menettämiseen ja
onnettomuuteen. Etu- tai takajarrujen
itsenäinen käyttö vähentää
jarrutustehoa. Kova jarrutus voi
lukittaa kummankin pyörän, mikä
heikentää moottoripyörän hallintaa ja
voi aiheuttaa onnettomuuden (katso
ABS-varoitukset).

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
takajarrujen käyttö voi ylikuumentaa
jarrut ja heikentää niiden tehokkuutta,
mikä johtaa moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.
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 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
moottoripyörää.

Vaihteisto painevoidellaan vain
moottorin käydessä.

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

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)

 Varoitus
ABS-toiminto yrittää maksimoida
mahdollisuudet pitää moottoripyörä
hallinnassa jarrutettaessa.
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
kaarteessa käytetään jarrua, ABS ei
pysty tasapainottamaan
moottoripyörän painoa ja liikevoimaa.
Tämä voi johtaa hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Joissakin olosuhteissa moottoripyörä,
jossa on ABS-järjestelmä, saattaa
tarvita pidemmän jarrutusmatkan.
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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
ABS:ssä on vika, joka on tutkittava.

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

 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
välttämätön matka merkkivalon
palaessa. Ota yhteys valtuutettuun
Triumph-jälleenmyyjään niin pian kuin
mahdollista, jotta vika tarkistetaan ja
korjataan.

 Varoitus
ABS-varoitusvalo syttyy, jos
takapyörää käytetään suurella
nopeudella yli 30 sekuntia
moottoripyörän ollessa tuen varassa.
Tämä reaktio on normaali.

Kun virta-avain käännetään OFF-
asentoon ja moottoripyörä
käynnistetään 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
onnettomuuteen olosuhteissa, joissa
ABS toimisi normaalisti.
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Pysäköinti

 Varoitus
Moottori ja pakoputkisto ovat kuumia
ajon jälkeen.

ÄLÄ pysäköi paikkaan, jossa
jalankulkijat ja lapset saattavat
koskettaa moottoripyörää.

Suojaamaton iho saattaa palaa, jos
moottorin osaa tai pakojärjestelmää
koskettaa kuumana.

 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
noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa tulipalon, joka voi johtaa
omaisuusvahinkoihin tai
henkilövahinkoihin.

 Varoitus
Älä pysäköi pehmeälle tai jyrkästi
kaltevalle alustalle.

Näissä olosuhteissa pysäköity
moottoripyörä voi kaatua ja aiheuttaa
omaisuusvahinkoja ja henkilövahinkoja.

Moottoripyörän pysäköinti:

▼ Valitse vapaavaihde ja käännä
virtalukko OFF-asentoon.

▼ Valitse ykkösvaihde.

▼ Lukitse ohjaus varkauden
estämiseksi.

▼ Pysäköi aina tukevalle, tasaiselle
alustalle, jotta moottoripyörä ei
pääse kaatumaan. Tämä on erityisen
tärkeää, kun pysäköit maastossa.

▼ Kun pysäköit mäkeen, pysäköi aina
kallistamalla ylämäkeen päin, jotta
moottoripyörä ei rullaa pois
sivutuelta. Estä moottoripyörän
liikkuminen kytkemällä ykkösvaihde.

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



KUINKA AJAA MOOTTORIPYÖRÄLLÄ 87

▼ Älä pysäköi sivurinteeseen (sivuttain)
yli 6° kulmassa äläkä koskaan
alamäkeen päin.

▼ Älä jätä virtalukkoa P-asentoon
pitkäksi aikaa, koska se tyhjentää
akun.

Huomaa
Kun pysäköit yöllä liikenteen lähelle tai
sellaiseen paikkaan, jossa vaaditaan lain
mukaisia pysäköintivaloja, jätä taka-,
rekisterikilpi- ja huomiovalot päälle
kääntämällä virtalukko P-asentoon
(PARK).

Toimet suurella nopeudella
ajoa varten

 Varoitus
Triumph-moottoripyörällä on ajettava
noudattaen kyseisen tien laillisia
nopeusrajoituksia.

Moottoripyörällä ajo suurella
nopeudella 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 ominaisuudet kaikissa
olosuhteissa.

Ajaminen suurella nopeudella muissa
olosuhteissa on vaarallista ja johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen 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
onnettomuus.

 Varoitus
Alla luetellut kohdat ovat erittäin
tärkeitä, eikä niitä saa koskaan
laiminlyödä. 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
moottorin 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
oikeanlaatuista 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.

 Huomio
Monissa maissa tämän mallin
pakoputkistossa on katalysaattori
pakokaasupäästöjen vähentämiseksi.

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

Varmista aina, että sinulla on
riittävästi polttoainetta matkallesi.
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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.

Matkatavarat
Varmista, että kaikki matkatavaroiden 
säilytyslokerot ovat kiinni, lukittu ja 
kiinnitetty kunnolla moottoripyörään.

Muuta
Tarkista silmämääräisesti, että kaikki 
kiinnitykset ova86 21 6140 9180t tiukkoja.
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Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä
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Lisävarusteiden lisääminen ja
lisäkuorman kuljettaminen voi vaikuttaa
moottoripyörän käsittelyominaisuuksiin
ja muuttaa moottoripyörän vakautta,
jolloin nopeuden hidastaminen on
tarpeen. Seuraavat tiedot on laadittu
ohjeeksi potentiaalisista vaaroista, jotka
johtuvat moottoripyörän lisävarusteiden
lisäämisestä sekä matkustajien ja
lisäkuormien kuljettamisesta.

Lisävarusteet

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

Varmista, ettei toimintasi ole
heikentänyt seuraavia:
valokomponentit, maavara,
kallistuskyky (ts. kallistuskulma),
ohjauksen toiminta, pyörän liike,
etuhaarukan liike, näkyvyys kaikkiin
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
lisävarusteita, 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
hyväksymättömien osien tai
lisävarusteiden asennus tai muutosten
teko tai valtuuttamattoman henkilöstön
tekemä hyväksyttyjen osien ja
lisävarusteiden asennus tai muutosten
teko.
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 Varoitus
Asenna vain alkuperäiset Triumph-
lisävarusteet oikeaan Triumph-
moottoripyörän malliin.

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

Älä koskaan asenna aitoja Triumph-
lisävarusteita Triumph-
moottoripyörämalliin, jota ei ole
lueteltu siihen liittyvässä Triumph-
asennusohjeessa, 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
nopeudella. 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
moottoripyörän molemmilla puolilla

- väärin säädetyt etu- ja
takajousituksen 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,
moottoripyörän yleinen kunto ja
huonot tie- tai sääolosuhteet.
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Kuormaaminen

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

Kuorma jakautuu tasaisesti
kummallekin 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
ulkopuolelle.

Älä koskaan ylitä teknisten tietojen
kohdassa määritettyä ajoneuvon
enimmäiskuormitusta.

Tämä suurin kuormapaino muodostuu
ajajan, matkustajan, mahdollisesti
asennettujen lisävarusteiden ja
kuljetetun kuorman yhdistetystä
painosta.

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

Väärä kuormaaminen voi johtaa
vaarallisiin ajo-olosuhteisiin ja johtaa
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
ohjausyksikön massaa ja voi johtaa
ohjauksen hallinnan menettämiseen,
mikä 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
moottoripyörän hallinnan
menetykseen ja onnettomuuteen.
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Vain Trident

 Varoitus
Jos matkustajan istuinta käytetään
pienten esineiden kuljettamiseen,
esineiden paino ei saa olla yli 3  kg,
kuljettaminen ei saa heikentää
moottoripyörän hallintaa, esineiden on
oltava tukevasti kiinnitettynä eivätkä
esineet saa ulottua moottoripyörän
takaosan tai sivujen yli.

Yli 3  kg painavat esineet, jotka ovat
huonosti kiinni, heikentävät hallintaa
tai ulottuvat moottoripyörän takaosan
tai sivujen yli, voivat johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Vaikka pienet esineet olisi kuormattu
oikein matkustajan istuimelle,
moottoripyörän suurin sallittu nopeus
on laskettava nopeuteen 130 km/h (80
mph).

Vain Tiger Sport

 Varoitus
Älä kuljeta esineitä matkustajan
istuimella.

Esineiden kuljettaminen matkustajan
istuimella voi johtaa moottoripyörän
hallinnan menettämiseen ja
onnettomuuteen.
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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
kuljettaminen 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
moottoripyörän 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
liikkuessa 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.

 Varoitus
Älä kuljeta eläimiä moottoripyörällä.

Eläin voi tehdä äkillisiä ja
arvaamattomia liikkeitä, jotka voivat
johtaa moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.
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Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä
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Määräaikaishuolto

 Varoitus
Triumph Motorcycles ei vastaa
vaurioista tai loukkaantumisista, jotka
johtuvat virheellisestä huollosta tai
omistajan tekemistä virheellisistä
säädöistä.

Väärä tai laiminlyöty huolto voi johtaa
vaarallisiin ajo-olosuhteisiin.

Anna aina valtuutetun Triumph-
jälleenmyyjän 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. Huoltoaikataulu
tulisi mukauttaa vastaamaan
moottoripyörän käyttöympäristöä ja
omistajan yksilöllisiä vaatimuksia.

Määräaikaishuoltotaulukossa
lueteltujen huoltotoimet edellyttävät
erityistyökaluja, tietoa ja koulutusta.
Vain valtuutetulla Triumph-
jälleenmyyjällä on niihin tarvittava
tietämys ja laitteisto.

Väärä tai laiminlyöty huolto voi johtaa
vaarallisiin ajo-olosuhteisiin. Anna aina
valtuutetun Triumph-jälleenmyyjän
tehdä tämän moottoripyörän
määräaikaishuollot.

Jotta moottoripyörä pysyy turvallisessa
ja luotettavassa kunnossa, tässä osassa
esitetyt huollot ja säädöt on tehtävä
päivittäisten tarkastusten yhteydessä
sekä määräaikaishuoltotaulukossa
ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti.
Seuraavassa kuvataan menettelyt, joita
on noudatettava päivittäisiä
tarkastuksia ja joidenkin yksinkertaisten
huolto- ja säätötoimia tehtäessä.

Valtuutettu Triumph-jälleenmyyjä voi
tehdä määräaikaishuollon kolmella
tavalla; vuosihuolto, mittarilukemaan
perustuva huolto tai näiden yhdistelmä
moottoripyörän ajomatkan mukaan
vuosittain.

1. Moottoripyörät, joilla ajetaan on alle
16  000  km vuodessa, on huollettava
vuosittain. Lisäksi tietyt varusteet
vaativat mittarilukemaan perustuvaa
huoltoa, kun moottoripyörä
saavuttaa kyseisen mittarilukeman.

2. Moottoripyörillä, joilla ajetaan noin
16 000 km vuodessa, on suoritettava
vuosihuolto ja tiettyjen varusteiden
mittarilukemaan perustuva huolto
yhdessä.

3. Moottoripyörillä, joilla ajetaan yli
16 000 km vuodessa, on suoritettava
varusteiden mittarilukemaan
perustuva huolto silloin, kun
määritetty mittarilukema
saavutetaan. Tämän lisäksi
vuosihuollettavat varusteet vaativat
huoltoa vuosittain.
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Kaikissa tapauksissa huolto on tehtävä
määritettyjen huoltovälien mukaisesti
tai ennen niitä. Kysy valtuutetulta
Triumph-jälleenmyyjältä neuvoja siitä,
mikä huoltoaikataulu sopii parhaiten
sinun moottoripyörällesi.

Triumph Motorcycles ei vastaa
vaurioista tai loukkaantumisista, jotka
johtuvat virheellisestä huollosta tai
virheellisistä säädöistä.

Huoltosymboli / yleinen varoitussymboli

Huoltosymboliin syttyy valo
viideksi sekunniksi moottoripyörän
käynnistysjakson jälkeen
muistuttamaan, että huolto tulee
suorittaa noin 100 km jälkeen.
Huoltosymbolin valo palaa jatkuvasti,
kun saavutetaan huollolle määritetty
mittarilukema. Se palaa jatkuvasti,
kunnes huoltoväli nollataan Triumph-
diagnostiikkatyökalulla.

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.

Huomaa
Kohteista, joissa on merkintä *
seuraavassa taulukossa, peritään
ylimääräinen työmaksu, joka ylittää
perushuollon kustannukset ja ajan, sillä
perushuollossa on varattu aikaa vain
tarkastuksiin.
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Määräaikaishuoltotaulukko

Toiminnan kuvaus

Matkamittarin lukema kilometreinä tai ajanjakso sen mukaan, kumpi
saavutetaan ensin

Ensimmäine
n huolto

Vuosipalvel
u Mittarilukemaan perustuva huolto

Päivittäin

1 000 km /
6

kuukauden
huolto

Vuosi
16 000/48 0

00 km
huolto

32 000 km
huolto

64 000 km
huolto

Voitelu

Moottori ja öljynjäähdytin – vuotojen tarkistus • • • • • •

Moottoriöljy - vaihto uuteen • • • • •

Moottoriöljynsuodatin - vaihto uuteen • • • • •

Polttoainejärjestelmän ja moottorin hallinta

Polttoainejärjestelmä - vuotojen tarkistus • • • • • •

Ilmansuodatin - vaihto uuteen (vaihda useammin, jos
ajat jatkuvasti märissä tai pölyisissä olosuhteissa)

• • •

Sytytystulpat - vaihto uuteen • •

Jäähdytysjärjestelmä

Jäähdytysjärjestelmä - vuotojen tarkistus • • • • • •

Jäähdytysnesteen määrä - tarkistus/säätö • • • • • •

Jäähdytysjärjestelmä - tarkista jäähdytysnesteletkut
hankautumisen, halkeamien ja vaurioiden varalta.
Vaihda tarvittaessa

• • • • •

Jäähdytysneste - vaihto - kolmen vuoden välein,
mittarilukemasta riippumatta*

Joka kolmas vuosi, mittarilukemasta riippumatta

Moottori

Kytkin - toiminnan tarkistus • • • • • •

Kytkinvaijeri - tarkista toiminta ja säädä tarvittaessa
(mallit, joissa on vain vaijerikytkin)

• • • • • •

Kytkinvivun kääntötappi - puhdistus/voitelu • • • •

Venttiilivälykset - tarkistus/säätö* • •

Nokka-akselin ajoitus – tarkistus/säätö* • •

Pyörät ja renkaat

Pyörät - tarkistus vaurioiden varalta • • • • • •

Renkaiden kuluminen / rengasvauriot - tarkistus • • • • • •

Rengaspaineet - tarkistus/säätö • • • • • •

Pyöränlaakerit - kulumisen / tasaisen toiminnan
tarkistus

• •

Ohjaus ja jousitus

Ohjaus - moitteettoman toiminnan tarkistus • • • • • •

Etu- ja takajousitus - vahinkojen / vuotojen /
tasaisen toiminnan tarkistus

• • • • • •

Etuhaarukan laakerit – tarkistus/säätö • •

Takajousitusyksikkö ja liitos - voitelu (vain mallit,
joissa on yksittäiset takajousitusyksiköt)

• •

Haarukkaöljy - vaihto uuteen •

Pyörivän akselin kara - voitelu •

Jarrut

Jarrujärjestelmä - toiminnan tarkistus • • • • • •
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Toiminnan kuvaus

Matkamittarin lukema kilometreinä tai ajanjakso sen mukaan, kumpi
saavutetaan ensin

Ensimmäine
n huolto

Vuosipalvel
u Mittarilukemaan perustuva huolto

Päivittäin

1 000 km /
6

kuukauden
huolto

Vuosi
16 000/48 0

00 km
huolto

32 000 km
huolto

64 000 km
huolto

Jarrupalat - kulumisasteen tarkistus* • • • • • •

Jarrunestetasot - tarkistus • • • • • •

Jarruneste - vaihto - kahden vuoden välein,
mittarilukemasta riippumatta*

Joka toinen vuosi, mittarilukemasta riippumatta

Vetopyörästö

Ketjujen löysyys - tarkistus/säätö • • • • • •

Ketjut - kulumisen tarkistus* • • • • •

Ketjut - voitelu • • • • •

Ketjujen hankauslista - kulumisen/halkeamien/
vaurioiden tarkistus*

• • • • •

Sähköinen

Valot, mittarit ja sähköjärjestelmät - tarkistus/säätö • • • • • •

Yleinen

Kallistuskulman ilmaisimet - kulumisen tarkastus* • • • • • •

Sivutuki ja/tai keskituki - kulumisen / moitteettoman
toiminnan tarkistus

• • • • • •

Mittarit ja moottorin ECM – tarkista uusin
kalibrointilataus Triumph-diagnostiikkatyökalun
avulla

• • • • •

Automaattiskannaus - Suorita täydellinen
automaattiskannaus Triumph-diagnostiikkatyökalun
avulla (tulosta asiakaskopio)

• • • • •

Suorita kaikki jäljellä olevat Huoltotiedotteen ja
takuun mukaiset työt

• • • • •

Suorita koeajo • • • • •

Täytä huoltokirja ja nollaa huoltoilmaisin (jos
varusteena)

• • • • •
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Moottoriöljy

 Varoitus
Moottoripyörän käyttö
riittämättömällä, 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
öljynsuodatin
määräaikaishuoltotaulukon mukaisesti.

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
käynnissä, pakoputkiston osat voivat
olla kuumia koskettamalla.

Kuumien osien kosketus voi aiheuttaa
vaurioita iholle.

Ihovaurioiden välttämiseksi anna
kuumien osien jäähtyä aina ennen
pakoputkiston koskettamista.

 Huomio
Moottorin käyttäminen liian pienellä
öljynpaineella aiheuttaa vakavia
moottorivaurioita.

Jos alhaisen öljynpaineen merkkivalo
palaa, sammuta moottori heti ja selvitä
tilanne.
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3

5

4

1

2

1. Täyttöaukko
2. Mittatikku
3. Mittatikun sijainti moottorilohkossa
4. Ylämerkintä
5. Alamerkintä

Moottoriöljymäärän tarkastaminen:

▼ Käynnistä moottori ja käytä
tyhjäkäynnillä noin viisi minuuttia.

▼ Sammuta moottori ja odota sitten
vähintään kolme minuuttia öljyn
laskeutumista.

Huomaa
Tarkka merkintä moottorin öljymäärästä
näytetään vain, kun moottori on
normaalissa käyttölämpötilassa,
moottoripyörä on pystyssä (ei sivutuen
varassa) ja kun mittatikku on kierretty
kokonaan sisään.
Älä lisää öljyä moottorilohkon
mittatikkureiän läpi.

▼ Poista mittatikku.

▼ Öljymäärä ilmoitetaan mittatikun
viivoilla. Kun öljyä on täysi määrä, sen
pinnan tason on oltava mittatikun
ylämerkinnän kohdalla.

▼ Jos öljynpinnan taso on alamerkinnän
alapuolella, poista täyttötulppa ja
lisää öljyä vähän kerrallaan kytkimen
kannen täyttöaukon kautta, kunnes
oikea taso on saavutettu.

▼ Kun oikea taso on saavutettu,
asenna ja kiristä täyttöaukon tulppa.
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Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto

 Varoitus
Pitkäaikainen tai toistuva
moottoriöljyn kosketus voi aiheuttaa
ihon kuivumista, ärsytystä ja
ihottumaa.

Käytetty moottoriöljy sisältää
haitallisia saateita, jotka voivat
aiheuttaa ihosyövän.

Käytä aina sopivaa suojavaatetusta
äläkä anna ihon koskettaa käytettyä
öljyä.

 Varoitus
Moottoriöljy voi olla kuuma.

Vältä kosketusta kuumaan
moottoriöljyyn käyttämällä sopivia
suojavaatteita, käsineitä ja
silmäsuojaimia.

Kosketus kuumaan moottoriöljyyn voi
aiheuttaa ihon palovammoja

 Varoitus
Jos moottori on hiljattain ollut
käynnissä, pakoputkiston osat voivat
olla kuumia koskettamalla.

Kuumien osien kosketus voi aiheuttaa
vaurioita iholle.

Ihovaurioiden välttämiseksi anna
kuumien osien jäähtyä aina ennen
pakoputkiston koskettamista.

Moottoriöljy ja öljynsuodatin on
vaihdettava määräaikaisten huoltovälien
mukaisesti.

1

2

1. Öljynsuodatin
2. Öljyn tyhjennystulppa

Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto:

▼ Lämmitä moottori huolellisesti,
sammuta moottori ja varmista
moottoripyörä pystyasentoon
tasaiselle alustalle.

▼ Aseta öljyntyhjennysastia moottorin
alle.

▼ Irrota öljyn tyhjennystulppa.

▼ Kierrä ja poista öljynsuodatin
Triumph-huoltotyökalulla T3880313.
Hävitä vanha öljynsuodatin
ympäristöystävällisellä tavalla.

▼ Levitä ohut kalvo puhdasta
moottoriöljyä uuden
öljynsuodattimen tiivisterenkaaseen.
Asenna öljynsuodatin ja kiristä
kiristysmomenttiin 10 Nm.

▼ Kun öljy on tyhjennyt kokonaan,
asenna uusi tiivistealuslevy
tyhjennystulppaan. Asenna ja kiristä
tyhjennystulppa kiristysmomenttiin
25 Nm.
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▼ Täytä moottori puoli- tai
täyssynteettisellä moottoripyörän
moottoriöljyllä 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,
joissain maissa myös kauppanimi
Castrol Power RS 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
moottorin 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
öljynpaineella aiheuttaa
moottorivaurioita.

▼ Varmista, että alhaisen öljynpaineen
varoitusvalo ei pala eikä
öljynpaineviestiä ei näytetä
mittariston näytöllä.

▼ Sammuta moottori ja tarkista
uudelleen 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.
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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
(täyssynteettinen) 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.

-20 -10 0 10 20 30 40

-4 14 5032 68 86 104

(°C)

(°F)

Ympäristön lämpötila (°C)

Ympäristön lämpötila (°F)

SAE 10W/50

SAE 10W/40

Öljyn viskositeetin lämpötila-alue
Älä lisää kemiallisia lisäaineita
moottoriöljyyn. Moottoriöljy voitelee
myös kytkimen, ja mahdolliset lisäaineet
voivat saada kytkimen luistamaan.

Älä käytä mineraali-, kasvi- tai
risiiniöljyä, 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
moottorin öljynvaihdon tai
täyttövaiheen aikana.

Jäähdytysjärjestelmä

Jotta moottorin jäähdytys toimii
tehokkaasti, tarkista jäähdytysnesteen
määrä joka päivä ennen
moottoripyörällä ajoa ja lisää
jäähdytysnestettä, jos taso on alhainen.

Huomaa
Moottoripyörään on asennettu
ympärivuotinen Hybrid Organic Acid
Technology (tunnetaan nimellä Hybrid
OAT tai HOAT) -jäähdytysneste, kun
moottoripyörä lähtee tehtaalta. Se on
oranssinväristä ja sisältää 50-
prosenttisen liuoksen
monoetyleeniglykolipohjaista
pakkasnestettä.
Triumphin toimittama D2053-
jäähdytysneste antaa
jäätymissuojauksen -40°C (-40°F)
lämpötilaan saakka.
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Korroosionestoaineet 

 Varoitus
D2053 OAT -jäähdytysneste sisältää
korroosionestoaineita ja
pakkasnestettä, joka sopii
alumiinimoottoreille ja jäähdyttimille.
Käytä jäähdytysnestettä aina
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Jäähdytysneste sisältää myrkyllisiä
kemikaaleja, jotka ovat haitallisia
ihmiskeholle.

Roiskeet iholle tai silmiin voivat
aiheuttaa vakavaa ärsytystä. Käytä
suojakäsineitä, -vaatteita ja
silmäsuojainta käsitellessäsi
jäähdytysnestettä.

Jos jäähdytysnestettä hengitetään, vie
henkilö raikkaaseen ilmaan ja huolehdi,
että henki kulkee hyvin. Jos oireet ovat
epäselviä tai jatkuvia, hakeudu
lääkärin hoitoon.

Jos jäähdytysnestettä joutuu iholle,
huuhtele se välittömästi vedellä. Poista
saastuneet vaatteet.

Jos jäähdytysnestettä joutuu silmiin,
huuhtele vedellä vähintään 15
minuutin ajan ja HAKEUDU LÄÄKÄRIN
HOITOON VÄLITTÖMÄSTI.

Jos jäähdytysnestettä niellään,
huuhtele suu vedellä ja HAKEUDU
LÄÄKÄRIN HOITOON VÄLITTÖMÄSTI.

SÄILYTÄ JÄÄHDYTYSNESTE LASTEN
ULOTTUMATTOMISSA.

Huomaa
Triumphin toimittama D2053 OAT -
jäähdytysneste on esisekoitettu, eikä
sitä tarvitse laimentaa ennen
jäähdytysjärjestelmän täyttöä tai
jäähdytysnesteen lisäämistä.

Jäähdytysnesteessä on tärkeää käyttää
korroosiota estäviä kemikaaleja, jotta
voidaan suojata jäähdytysjärjestelmää
korroosiolta.

Jos korroosionestoainetta sisältävää
jäähdytysnestettä ei käytetä,
jäähdytysjärjestelmä kerryttää
ruostetta ja vaahtoa
jäähdytysrenkaaseen ja jäähdyttimeen.
Tämä tukkii jäähdytysnesteen kanavia ja
heikentää huomattavasti
jäähdytysjärjestelmän tehokkuutta.

Erityyppisiä jäähdytysnesteitä ei saa
sekoittaa. Erityyppisten
jäähdytysnesteiden sekoittaminen
vähentää jäähdytysnesteen
suorituskykyä ja lyhentää sen
käyttöikää. Jäähdytysnestettä
vaihdettaessa on suositeltavaa
huuhdella jäähdytysjärjestelmä
huolellisesti puhtaalla vedellä.
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Jäähdytysnesteen tason tarkastus

Huomaa
Jäähdytysnesteen määrä on
tarkistettava moottorin ollessa kylmä
(ympäristön tai huoneenlämpötilassa).

3

2

4

1

1. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliön kansi
2. Paisuntasäiliö
3. MAX-merkintä
4. MIN-merkintä

Jäähdytysnesteen tason tarkastus:

▼ Aseta moottoripyörä tasaiselle
alustalle ja pystyasentoon.
Paisuntasäiliö voidaan tarkastaa
moottoripyörän vasemmalta puolelta,
polttoainesäiliön alapuolelta ja
etusuuntaan.

▼ Tarkista paisuntasäiliön
jäähdytysnesteen taso.
Jäähdytysnesteen tason on oltava
MAX- ja MIN-merkkien välillä.

▼ Jos jäähdytysneste on MIN-tason
alapuolella, jäähdytysnestettä tulee
lisätä.

Jäähdytysnesteen tason
säätäminen

 Varoitus
Älä irrota paisuntasäiliön tai
jäähdyttimen painekorkkia, kun
moottori on kuuma.

Kun moottori on kuuma,
jäähdytysneste jäähdyttimen sisällä
on kuumaa ja paineistettua.

Jäähdytysnesteen koskettaminen voi
aiheuttaa palovammoja ja ihovaurioita.

 Huomio
Kovan veden käyttö
jäähdytysjärjestelmässä aiheuttaa
vaahdon kertymistä moottoriin ja
jäähdyttimeen ja heikentää
huomattavasti jäähdytysjärjestelmän
tehokkuutta.

Jäähdytysjärjestelmän heikentynyt
teho voi aiheuttaa moottorin
ylikuumenemisen ja vakavia vaurioita.

4

3

5

1
2

1. Paisuntasäiliön korkki
2. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliön kansi
3. Paisuntasäiliö
4. MAX-merkintä
5. MIN-merkintä
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Jäähdytysnesteen tason säätäminen:

▼ Anna moottorin jäähtyä.

▼ Irrota paisuntasäiliön korkki.

▼ Lisää jäähdytysnesteseosta
täyttöaukosta, kunnes taso
saavuttaa MAX-merkin.

▼ Aseta jäähdytysnesteen
paisuntasäiliön korkki takaisin
paikoilleen.

Huomaa
Jos jäähdytysnesteen taso tarkistetaan
siksi, että jäähdytysneste on
ylikuumentunut, tarkista myös
jäähdyttimen nestetaso ja lisää
tarvittaessa jäähdytysnestettä.
Hätätilanteessa jäähdytysjärjestelmään
voidaan lisätä tislattua vettä.
Jäähdytysneste on kuitenkin
tyhjennettävä ja täytettävä suositellulla
jäähdytysnesteellä niin pian kuin
mahdollista.

Jäähdytysnesteen vaihto
Suosittelemme, että valtuutettu
Triumph-myyjä vaihtaa
jäähdytysnesteen määräaikaisten
huoltovälien mukaisesti.

Jäähdytin ja letkut

 Varoitus
Tuuletin toimii automaattisesti
moottorin 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
jäähdyttimen tehokkuutta.

Älä peitä tai muuta jäähdyttimen läpi
kulkevan ilmavirran suuntaa
asentamalla 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
määräaikaishuollon 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
valtuutetun Triumph-jälleenmyyjän
tarkastaa kaasujärjestelmä, jos
havaitset muutoksia.

Muutokset voivat johtua mekanismin
kulumisesta, mikä voi johtaa
kaasukahvan juuttumiseen.

Kaasukahvan juuttuminen tai
jumiutuminen johtaa moottoripyörän
hallinnan menettämiseen ja
onnettomuuteen.

Kaasun tarkastus

 Varoitus
Jos moottoripyörällä ajetaan, kun
kaasukahva jumittaa tai on
vaurioitunut, kaasutoimintoon tulee
häiriö, mikä johtaa moottoripyörän
hallinnan menettämiseen ja
onnettomuuteen.

Tarkastuta aina kaasukahva
valtuutetulla Triumph-jälleenmyyjällä,
jotta juuttuvan tai vaurioituneen
kaasukahvan käyttöä ei jatketa.

Kaasun tarkastaminen:

▼ Tarkista, että kaasu aukeaa sujuvasti
kohtuullisella voimalla ja sulkeutuu
juuttumatta. Pyydä valtuutettua
Triumph-jälleenmyyjää tarkistamaan
kaasujärjestelmä, jos ongelmia tai
epäilyksiä ilmenee.

▼ Jos välyksen määrä on väärä,
Triumph suosittelee tutkituttamaan
tilanteen valtuutetulla Triumph-
jälleenmyyjällä.

▼ Tarkista, että kaasukahvan välys on
1–2 mm, kun kierrät kaasukahvaa
kevyesti edestakaisin.
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Kytkin
Moottoripyörässä on köysikytkin.

Jos kytkinkahvassa on liikaa välystä,
kytkin ei välttämättä vapaudu
kokonaan. Tämä aiheuttaa vaikeuksia
vaihteenvaihdossa ja vapaavaihteen
valinnassa. Tämä voi aiheuttaa
moottorin sammumisen ja vaikeuttaa
moottoripyörän hallintaa.

Toisaalta, jos kytkinkahvassa ei ole
riittävästi välystä, kytkin ei välttämättä
kytkeydy kokonaan, jolloin kytkin luistaa,
suorituskyky heikkenee ja kuluttaa
kytkimen ennenaikaisesti.

Kytkinkahvan välys on tarkistettava
määräaikaishuollon vaatimusten
mukaisesti.

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
kytkinkahvan oikea välyksen suuruus
saavutetaan.

3
2 - 3 mm

1

2

1. Kytkinvipu
2. Säätöholkki (lukkomutteri ei kokonaan

löysätty)
3. Oikea välys 2–3 mm

▼ Tarkista, että vivussa on 2–3 mm
kytkinvivun vapaata liikettä.

▼ Jos vapaa liike ei ole oikean
suuruinen, se on säädettävä.

▼ Jos kahvaa ei voida säätää oikein
kahvan säätimellä, käytä
vaijerinsäädintä vaijerin alapäässä.
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cjxg

2

1

1. Säätöpultin lukkomutterit
2. Kytkimen ulkovaijeri

▼ Löysää säätimen lukkomutteria.

▼ Käännä ulkovaijerin säädintä niin,
että kytkinkahvassa on 2–3 mm
välystä.

▼ Kiristä lukkomutterit
kiristysmomenttiin 3,5 Nm.

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
takarattaaseen, vahingoittaa ajajaa ja
johtaa moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Samoin takapyörän lukittuminen
johtaa moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Turvallisuussyistä ja liiallisen kulumisen
estämiseksi ketjut on tarkistettava,
säädettävä ja voideltava
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
valtuutetulta Triumph-jälleenmyyjältä.
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Ketjujen voitelu
Ketjut pitää voidella 300 km välein ja
myös kostealla säällä ja märillä teillä
ajamisen jälkeen ja aina, kun ketjut ovat
kuivat.

Ketjujen voiteleminen:

▼ Käytä erityistä ketjujenvoiteluainetta
Tekniset tiedot -kohdan suositusten
mukaisesti.

▼ Levitä voiteluainetta rullien sivuille ja
anna moottoripyörän seistä
käyttämättä 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, että moottoripyörä on vakaa
ja tuettu riittävästi.

Moottoripyörän oikea tukeminen estää
sitä kaatumasta.

Epävakaa moottoripyörä voi kaatua ja
aiheuttaa ajajan loukkaantumisen tai
vaurioittaa moottoripyörää.

Ketjujen vapaan liikkeen tarkastaminen:

▼ Sijoita moottoripyörä tasaiselle
alustalle ja pidä sitä pystyasennossa
ilman kuormaa.

▼ Kierrä takapyörää työntämällä
moottoripyörää, jotta löydät
asennon, jossa ketju on tiukka.

▼ Venytä ketju kireälle käyttämällä
painoa ketjuun.

▼ Mittaa takahaarukan pohjasta ketjun
tapin keskikohtaan kuvan
osoittamalla tavalla.

▼ Mittauksen on oltava välillä 43 - 55
mm.

▼ Jos mittaus ylittää tämän välin,
ketjua täytyy säätää, katso sivu 115.
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Ketjun vapaa liikkeen säätäminen

 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.

3

4

A

21

B

1. Olka-akselin säädin
2. Taka-akselin mutteri
3. Säätömutteri
4. Säätimen lukkomutteri

Jos mitattu ketjun vapaan liike on väärä,
säädä sitä seuraavasti:

▼ Löysää taka-akselin mutteria.

▼ Löysää säätimen lukkomutteria sekä
vasemman että oikean puolen
ketjujen säätimissä.

▼ Pienennä ketjun välystä kääntämällä
sekä vasenta että oikeaa
säätömutteria myötäpäivään (A) ja
lisää ketjun välystä kääntämällä
vastapäivään (B).

▼ Varmista, että sekä vasen että oikea
säätömutteri on asetettu samaan
mittaukseen.

▼ Kun ketjun välys on määritetty oikein
(43 mm), kiristä takapyörän akselin
mutteri kiristysmomenttiin 110 Nm.

▼ Toista ketjun säädön tarkistus. Säädä
tarvittaessa uudelleen.

▼ Kiristä sekä vasemman että oikean
puoleiset säätömutterit
kiristysmomenttiin 3 Nm.

▼ Pidä säätömuttereita paikallaan ja
kiristä säätömutterit
kiristysmomenttiin 15 Nm.

▼ Toista ketjun säädön tarkistus. Säädä
tarvittaessa uudelleen.

▼ Tarkista takajarrun tehokkuus. Korjaa
tarvittaessa.

 Varoitus
Jos jarrut ovat vioittuneet,
moottoripyörällä ajo on vaarallista.
Korjauta jarrut valtuutetulla Triumph-
jälleenmyyjällä, ennen kuin yrität ajaa
moottoripyörällä uudelleen.

Korjaustoimenpiteiden laiminlyönti voi
heikentää jarrutustehoa, mikä johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen tai onnettomuuteen.
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Ketjun ja rataksen kulumisen
tarkastus

 Varoitus
Älä koskaan laiminlyö ketjujen huoltoa
ja anna valtuutetun Triumph-
jälleenmyyjän aina asentaa ketjut.

Käytä Triumph-varaosaluettelon
mukaisia alkuperäisiä Triumphin
toimittamia ketjuja.

Hyväksymättömien ketjujen käyttö voi
rikkoa ketjut tai saada ketjut
hyppäämään hammaspyöristä, mikä
voi johtaa moottoripyörän hallinnan
menetykseen tai onnettomuuteen.

 Huomio
Jos hammaspyörät havaitaan
kuluneiksi, vaihda hammasrattaat ja
ketjut aina yhtä aikaa.

Jos kuluneet rattaat vaihdetaan mutta
ketjuja ei vaihdeta, uudet rattaat
kuluvat ennenaikaisesti.

1

2

1. Mittaa 20 lenkin alueelta
2. Paino

Ketjujen ja rattaan 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 rattaat
kuluneet liikaa tai epätasaisesti tai
hampaat vaurioituneet.

ccol

Kulunut hammas
(moottorin 

hammasratas)

Kulunut hammas
(takahammasratas)

(Rattaan kuluminen liioiteltu 
havainnollistamiseksi)

▼ Jos havaitse jotakin epätavallista,
vaihdata ketju ja/tai ratakset
valtuutetulla Triumph-jälleenmyyjällä.

▼ Asenna ketjusuojus paikoilleen
kiristämällä kiinnityksen
kiristysmomenttiin 4 Nm.
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Jarrut
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 vaihtaminen
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 optimoidaan
levyjen ja palojen suorituskyky ja
kestävyys. Suositeltava ajomatka uusien
palojen ja levyjen sisäänajoon on
300 km.

Vältä sisäänajoaikana voimakasta
jarrutusta, aja varovasti ja käytä
pidempiä jarrutusetäisyyksiä.

Etujarrun kulumisen tarkastus

 Varoitus
Jos asennat uuden valmistajan
jarrupaloja, tarkista, että jarrupalan
kannatinlevy on taulukossa ilmoitetun
paksuuden mukainen.

Jarrupalojen asentaminen määriteltyä
ohuemman kannatinlevyn kanssa voi
aiheuttaa jarruvikoja, koska jarrupala
voi irrota sen kulumisen yhteydessä.

Jarrupalat on tarkastettava
määräaikaishuollon vaatimusten
mukaisesti ja vaihdettava, jos ne ovat
kuluneet liian ohueksi.

cbmz_1

1

2

1. Kannatinlevy
2. Jarrupala

1

2

chbe_2

1. Kannatinlevy
2. Jarrupäällyste
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Tämän Triumphin toimittaman mallin
jarrupaloissa on suositellun paksuuden
mukainen kannatinlevy. Anna Triumph-
jälleenmyyjän toimittaa ja asentaa
jarrupalat varaosina.

Jos jarrupäällysteen paksuus on
pienempi kuin taulukossa esitetään,
vaihda pyörän kaikki jarrupalat.

Jarrupäällysteen minimipaksuus 1,5 mm

Kannatinlevyn
vähimmäispaksuus 4,0 mm

Minimikäyttöpaksuus

(Jarrupäällyste ja kannatinlevy)
5,5 mm

Takajarrun kulumisen tarkastus

 Varoitus
Jos asennat uuden valmistajan
jarrupaloja, tarkista, että jarrupalan
kannatinlevy on taulukossa ilmoitetun
paksuuden mukainen.

Jarrupalojen asentaminen määriteltyä
ohuemman kannatinlevyn kanssa voi
aiheuttaa jarruvikoja, koska jarrupala
voi irrota sen kulumisen yhteydessä.

2
1

1. Kannatinlevy
2. Jarrupäällyste

Triumphin toimittamissa jarrupaloissa on
kannatinlevy on suositellulla
paksuudella. Anna Triumph-
jälleenmyyjän toimittaa ja asentaa
jarrupalat varaosina.

Jos jarrupäällysteen paksuus on
pienempi kuin taulukossa esitetään,
vaihda pyörän kaikki jarrupalat.

Jarrupäällysteen minimipaksuus 1,5 mm

Kannatinlevyn
vähimmäispaksuus 3,0 mm

Minimikäyttöpaksuus

(Jarrupäällyste ja kannatinlevy)
4,5 mm
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Levyjarrujen jarruneste

 Varoitus
Jarruneste on hygroskooppista, mikä
tarkoittaa, että se imee kosteutta
ilmasta.

Imeytynyt kosteus alentaa
huomattavasti jarrunesteen
kiehumispistettä, mikä alentaa
jarrutustehokkuutta.

Vaihda siksi jarruneste aina
määräaikaishuollon 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 vaarallisia
ajo-olosuhteita, jotka johtavat
hallinnan menettämiseen ja
onnettomuuteen.

 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
välttämätön matka merkkivalon
palaessa. Ota yhteys valtuutettuun
Triumph-jälleenmyyjään niin pian kuin
mahdollista, jotta vika tarkistetaan ja
korjataan.

Tarkista jarrunesteen määrä
molemmissa säiliöissä ja vaihda
jarruneste määräaikaishuollon
vaatimusten mukaisesti. Käytä vain DOT
4 -jarrunestettä Tekniset tiedot -kohdan
suositusten mukaisesti. Jarruneste on
myös vaihdettava, 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.
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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
menettämiseen ja onnettomuuteen.

2

1

1. Etujarrunestesäiliö, ylätasoviiva
2. Alatasoviiva

Etujarrunesteen tason tarkastaminen:

▼ Tarkista jarrunesteen määrä, joka
näkyy säiliöyksikön edessä olevassa
tarkkailuikkunassa.

▼ Jarrunesteen pinnan taso on
pidettävä ylä- ja alatasoviivojen
välissä (säiliö on vaakatasossa).

Jarrunesteen tason säätäminen:

▼ Vapauta säiliön korkin kiinnitysruuvit
ja poista säiliön korkki ja tiiviste.

▼ Täytä säiliö UPPER-viivaan (yläraja)
saakka uudella DOT 4 -jarrunesteellä
sinetöidystä astiasta.

▼ Asenna säiliön korkki takaisin
varmistaen, että säiliön tiiviste
asettuu oikein korkin ja säiliön
rungon väliin.

▼ Kiristä säiliön korkin kiinnitysruuvit
kiristysmomenttiin 1 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
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Säiliö on näkyvissä moottoripyörän
oikealta puolelta, äänenvaimentimen
edessä, ajajan istuimen alapuolella.

2

3

4
1

1. Takajarrunestesäiliö
2. Säiliön korkki
3. Yläraja (Upper)
4. Alaraja (Lower)

Takajarrun jarrunesteen tason
tarkastaminen:

▼ Tarkista jarrunesteen määrä, joka
näkyy säiliössä.

▼ Jarrunesteen pinnan taso on
pidettävä ylä- ja alatasoviivojen
välissä (säiliö on vaakatasossa).

Takajarrunesteen pinnan tason
säätäminen:

▼ Vapauta säiliön korkki ja poista
kalvotiiviste.

▼ Täytä säiliö ylätasoviivaan saakka
käyttämällä uutta DOT 4 -
jarrunestettä sinetöidystä astiasta.

▼ Asenna säiliön korkki takaisin
varmistaen, että kalvotiiviste asettuu
oikein.

Jarruvalokytkimet

 Varoitus
On laitonta ja vaarallista ajaa
moottoripyörällä, 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
takajarrupoljinta painetaan, pyydä
valtuutettua Triumph-jälleenmyyjää
tutkimaan ja korjaamaan vika.
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Peilit

 Varoitus
On vaarallista ajaa moottoripyörällä,
jos peilit on säädetty väärin.

Jos peilit on säädetty väärin, ajaja ei
näe moottoripyörän takaosaa.
Moottoripyörällä ajaminen on
vaarallista, ellei ajaja näe riittävän
hyvin taakse.

Ennen liikkeellelähtöä säädä aina peilit
siten, että näet riittävän hyvin taakse.

 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
onnettomuuteen.

Puhdista tai säädä peilit vain
moottorinpyörän ollessa
pysähdyksissä.

Mallit, joissa ohjaustangon päätypeilit

 Varoitus
Väärin säädettyjen ohjaustangon
päätypeilien peilivarsi saattaa
koskettaa polttoainesäiliötä, jarru- tai
kytkinkahvaa tai muita moottoripyörän
osia.

Tämä rajoittaa jarru- tai kytkinkahvan
käyttöä tai ohjauksen liikettä, mikä
johtaa moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Säädä peilit siten, etteivät ne kosketa
mihinkään moottoripyörän osaan.
Säädön jälkeen siirrä ohjaustankoa
vasemmalle ja oikealle ääriasentoon ja
tarkista samalla, etteivät peilit kosketa
polttoainesäiliötä, jarru- tai
kytkinkahvaa eivätkä moottoripyörän
muita osia.
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 Huomio
Väärin säädettyjen ohjaustangon
päätypeilien peilivarsi saattaa
koskettaa polttoainesäiliötä, jarru- tai
kytkinkahvaa tai muita moottoripyörän
osia.

Tämä voi vaurioittaa polttoainesäiliötä,
jarru- tai kytkinkahvaa ja tai muita
moottoripyörän osia.

Säädä peilit siten, etteivät ne kosketa
mihinkään moottoripyörän osaan.
Säädön jälkeen siirrä ohjaustankoa
vasemmalle ja oikealle ääriasentoon ja
tarkista samalla, etteivät peilit kosketa
polttoainesäiliötä, jarru- tai
kytkinkahvaa eivätkä moottoripyörän
muita osia.

Ohjaustangon päätypeilit asettaa
valtuutettu Triumph-jälleenmyyjä, eikä
niitä yleensä tarvitse säätää. Jos
säätäminen on tarpeen, älä käännä
peiliä enempää kuin 75° peilin varren
pystysuuntaisen osan suhteen.

75°

1

1. Peilin varren pystysuora osa



HUOLTO124

Ohjaus

 Huomio
Jotta moottoripyörä ei pääse
kaatumaan tarkastuksen aikana,
varmista, että moottoripyörä on vakaa
ja kiinnitetty sopivan tuen varaan.

Älä kohdista kumpaankaan pyörään
liian suurta voimaa tai kallista
kumpaakaan pyörää voimakkaasti. Se
voi heikentää moottoripyörän
vakautta, ja moottoripyörän
kaatuminen tuennasta voi aiheuttaa
vammoja.

Varmista, että tukimekanismin sijainti
ei vahingoita moottoripyörää.

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.

Ohjauksen vapaan liikkeen tarkastus
Ohjauksen tarkastaminen:

▼ Sijoita moottoripyörä tasaiselle
alustalle ja pystyasentoon.

▼ Nosta etupyörä irti maanpinnasta ja
tue moottoripyörää.

▼ Seiso moottoripyörän edessä, pidä
kiinni etuhaarukan keulaputken
alapäästä ja yritä liikuttaa eteenpäin
ja taaksepäin.

▼ Jos havaitse ohjauksen (etuhaarukan)
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 onnettomuuteen.

Jos olet epävarma, tarkastuta
moottoripyörä valtuutetulla Triumph-
jälleenmyyjällä ennen ajoa.

Pyöränlaakerit on tarkistettava
määräaikaishuoltotaulukossa
ilmoitettujen huoltovälien mukaisesti.

ckaf

Pyöränlaakereiden tarkastus

Pyöränlaakereiden tarkastaminen:

▼ Sijoita moottoripyörä tasaiselle
alustalle ja pystyasentoon.

▼ Nosta etupyörä irti maasta 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.

Huomaa
Jos etu- tai takapyörän pyöränlaakerit
pääsevät liikkumaan pyörännavassa,
pitävät kovaa ääntä tai jos pyörä ei
pyöri tasaisesti, pyydä valtuutettua
Triumph-jälleenmyyjää tarkastamaan
pyöränlaakerit.
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Jousitus

 Varoitus
On vaarallista ajaa vaurioituneella tai
puutteellisella jousituksella. Se voi
johtaa hallinnan menettämiseen ja
onnettomuuteen.

 Varoitus
Älä koskaan yritä purkaa mitään
jousitusyksiköiden osaa

Kaikki jousitusyksiköt sisältävät
paineistettua öljyä.

Kosketus paineistettuun öljyyn voi
aiheuttaa iho- ja silmävaurioita.

Etujousitus
Etujousitusta ei voi säätää.

Etuhaarukan tarkastus

Etuhaarukan putkien tarkastus
Etuhaarukan putkien tarkastaminen:

▼ Sijoita moottoripyörä tasaiselle
alustalle.

▼ Pidä kiinni ohjaustangosta ja paina
etujarrua, pumppaa haarukan putkia
ylös ja alas useita kertoja.

▼ Jos havaitset epätasaisuutta tai
liiallista jäykkyyttä, ota yhteys
valtuutettuun Triumph-
jälleenmyyjään.

▼ Tarkista kumpikin haarukan putki
vaurioiden, liukupinnan naarmujen
tai öljyvuotojen varalta.

▼ Jos havaitaan vaurioita tai vuotoja,
ota yhteys valtuutettuun Triumph-
jälleenmyyjään.
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Takajousituksen asetukset
Moottoripyörä toimitetaan tehtaalta
kaikilla jousitusasetuksilla, jotka on
asetettu Solo Riding -asetusta (yksin
ajo) varten, kuten
jousitusasetustaulukossa on esitetty.
Solo Riding -jousitusasetukset on
tarkoitettu yleisesti mukavaa ajamista ja
hyviä käsittelyominaisuuksia varten
yksin ajettaessa.

Jousitusasetustaulukon tiedot ovat vain
ohjeellisia. Asetusvaatimukset voivat
vaihdella ajajan ja matkustajan painon ja
henkilökohtaisten mieltymysten
mukaan.

Trident Jousen esijännityksen asetukset

Kuormitustila Jousen
esijännitys1

Yksin ajo 1

Yksin ajo lisävarusteiden/
kuorman kanssa (ei ylitä rajoja) 1

Ajaja ja matkustaja 7

Ajaja ja matkustaja
lisävarusteiden/kuorman kanssa
(ei ylitä rajoja)

7

1 Asento 1 on minimi (täysin myötäpäivään) ja
asento 7 on maksimi (täysin vastapäivään).

Tiger Sport Jousen esijännityksen
asetukset

Kuormitustila Jousen
esijännitys1

Yksin ajo MIN

Yksin ajo lisävarusteiden/
kuorman kanssa (ei ylitä rajoja) 30

Ajaja ja matkustaja MAX

Ajaja ja matkustaja
lisävarusteiden/kuorman kanssa
(ei ylitä rajoja)

MAX

1 Säätimen napsautusten lukumäärä
vastapäivään myötäpäiväisestä ääriasennosta.
Ensimmäinen pysähdys (napsautus) lasketaan
yhdeksi.
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Takajousituksen jousen
esijännityksen säätö

Vain Trident
Jousen esijännityksen säädin sijaitsee
takajousitusyksikön alaosassa.

Takasäätimen asetukset lasketaan
asennosta yksi, jolloin säädin on
kierretty myötäpäiväiseen ääriasentoon.
Asento yksi antaa pienimmän
mahdollisen jousen esijännityksen.
Säätöasentoja on yhteensä seitsemän.
Asento seitsemän antaa suurimman
mahdollisen jousen esijännityksen.

1

B

A

1. Jousen esijännityksen säädin
A. Vastapäivään
B. Myötäpäivään

Takajousituksen jousen esijännityksen
muuttaminen:

▼ Etsi työkalusarjan mukana toimitettu
C-avain.

▼ Aseta C-avain jousen esijännityksen
säätörenkaan aukkoihin.

▼ Lisää jousen esijännitystä
kääntämällä jousen esijännityksen
säätörengasta vastapäivään
(kaaviossa näytetty suuntana A)
moottoripyörän vasenta puolta kohti.

▼ Vähennä jousen esijännitystä
kääntämällä jousen esijännityksen
säätörengasta myötäpäivään
(kaaviossa näytetty suuntana A)
moottoripyörän oikeaa puolta kohti.
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Takajousituksen jousen
esijännityksen säätö

Vain Tiger Sport
Jousen esijännityksen säädin sijaitsee
takajousitusyksikön lähellä, ja siihen
pääsee moottoripyörän vasemmalta
puolelta.

1

1. Jousen esijännityksen säädin

Takajousituksen jousen esijännityksen
muuttaminen:

▼ Lisää jousen esijännitystä
kääntämällä jousen esikuormituksen
säädintä myötäpäivään
moottoripyörän oikeaa puolta kohti.

▼ Vähennä jousen esijännitystä
kääntämällä jousen esikuormituksen
säädintä vastapäivään
moottoripyörän vasenta puolta kohti.

Kallistuskulman ilmaisimet

 Varoitus
Vaihda aina kallistuskulman ilmaisimet
ennen niiden kulumista
enimmäisrajaan asti.

Moottoripyörän kallistuskulman
ilmaisimen kuluminen yli
enimmäisrajan mahdollistaa
moottoripyörän kallistamisen
vaaralliseen kulmaan.

Kallistaminen vaaralliseen kulmaan voi
aiheuttaa epävakauden,
moottoripyörän hallinnan menetyksen
ja onnettomuuden.

Kallistuskulman ilmaisimet sijaitsevat
ajajan jalkatapeilla.

1

1. Kallistuskulman ilmaisin

Kaltevuuskulman ilmaisimet on
vaihdettava, kun ne ovat kuluneet
sallitun enimmäismäärän, joka on 15 mm.
Suurin sallittu kulumisraja näkyy
kallistuskulman ilmaisimen uralla.

Tarkista säännöllisesti kallistuskulman
ilmaisimet kulumisen varalta.
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Renkaat

Tässä mallissa on tubeless-renkaat, -
venttiilit ja -vanteet. Käytä vain
renkaita, joissa on TUBELESS-merkintä
sekä tubeless-venttiilejä vanteissa,
joissa on merkintä ”SUITABLE FOR
TUBELESS TYRES”.

 Varoitus
Älä asenna tube-type-renkaita
tubeless-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 tubeless-
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
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Tyypillinen rengasmerkintä - Tubeless
Tyre

chrt

Tyypillinen pyörämerkintä - Tubeless
Tyre
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Renkaiden täyttöpaineet

 Varoitus
Virheellinen renkaan täyttö aiheuttaa
epänormaaleja kulutuspinta- ja
epävakausongelmia, jotka voivat
johtaa hallinnan menettämiseen ja
onnettomuuteen.

Alipaine voi aiheuttaa renkaan
liukumisen tai vanteen irtoamisen.
Ylitäyttö aiheuttaa epävakautta ja
kiihdyttää kulutuspinnan kulumista.

Molemmat olosuhteet ovat vaarallisia,
koska ne voivat johtaa hallinnan
menettämiseen ja johtaa
onnettomuuteen.

 Varoitus
Rengaspaineet, jotka ovat
vähentyneet maastoajossa,
heikentävät maantieajon vakautta.

Varmista aina, että rengaspaineet
vastaavat maantieajoa, kuten
teknisten tietojen osassa on kuvattu.

Moottoripyörän käyttö väärillä
rengaspaineilla voi johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Oikea täyttöpaine takaa parhaan
mahdollisen vakauden, ajajan
mukavuuden ja renkaan kestävyyden.
Tarkista aina rengaspaineet ennen ajoa,
kun renkaat ovat kylmiä. Tarkista
rengaspaineet päivittäin ja säädä
tarvittaessa. 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.

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

Renkaanpaikkausaineen käytöstä tai
moottorin virheellisestä kalibroinnista
aiheutuneita vaurioita ei pidetä
valmistusvirheinä, 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
määrittämissä kylmäpaineissa tämä on
otettu huomioon.
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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
rengasongelmista esiintyy viimeisen 10
% kulutuspinnan aikana (90 % kulunut
pois). Suosittelemme vaihtamaan
renkaat ennen kuin niiden kulutuspinta
on kulunut minimiurasyvyyteen saakka.

Suositeltu minimiurasyvyys

 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-
renkaat puhkeavat, vuoto on usein
erittäin hidasta. Tarkasta renkaat aina
tarkkaan reikien varalta. Tarkista, ettei
renkaissa ole viiltoja, uponneita
nauloja tai muita teräviä esineitä.
Ajaminen puhjenneilla tai
vaurioituneilla renkailla 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 puutteellisilla
renkailla. Pyörien ja renkaiden vauriot
ja puutteet voivat johtaa hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Ota aina yhteys valtuutettuun
Triumph-jälleenmyyjään, joka neuvoo
renkaiden vaihtamiseen tai
turvallisuustarkastukseen liittyvissä
kysymyksissä.
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Mittaa määräaikaishuoltotaulukon
mukaisesti urasyvyys syvyysmittarilla ja
vaihda renkaat, jotka ovat kuluneet alla
olevassa taulukossa määriteltyyn
minimiurasyvyyteen asti tai sen alle:

Alle 130 km/h
(80 mph)

2 mm (0,08 tuumaa)

Yli 130 km/h (80
mph)

Eturengas 2 mm
(0,08 tuumaa)

Takarengas 3 mm
(0,12 tuumaa)

Renkaiden vaihto
Kaikki Triumph-moottoripyörät
testataan huolellisesti ja laajasti
erilaisissa ajo-olosuhteissa. Näin
varmistetaan, että tehokkaimmat
rengasyhdistelmät hyväksytään
käytettäväksi jokaisessa mallissa.
Varaosia ostettaessa on ensiarvoisen
tärkeää ostaa hyväksyttyjä renkaita ja
sisärenkaita (jos asennettu)
hyväksyttyihin yhdistelmiin.
Hyväksymättömien renkaiden ja
sisärenkaiden tai hyväksyttyjen
renkaiden ja sisärenkaiden käyttö
hyväksymättömissä yhdistelmissä voi
johtaa moottoripyörien epävakauteen,
hallinnan menetykseen ja
onnettomuuteen.

Luettelo moottoripyörällesi
hyväksytyistä renkaista ja sisärenkaista
on saatavana valtuutetulta Triumph-
jälleenmyyjältä tai Internetissä
osoitteessa www.triumph.co.uk. Teetä
aina renkaiden ja sisärenkaiden asennus
ja tasapainotus valtuutetulla Triumph-
jälleenmyyjällä, jolla on tarvittava
koulutus ja taidot tehdä asennus
turvallisesti ja tehokkaasti.

Kun uudet renkaat tai sisärenkaat
tarvitaan, ota yhteys valtuutettuun
Triumph-jälleenmyyjään. Tämä huolehtii,
että hyväksytystä luettelosta valitaan
renkaiden ja sisärenkaiden oikea
yhdistelmä ja asennetaan rengas- ja
sisärengasvalmistajan ohjeiden
mukaisesti.

Uusilla renkailla ei ole heti alussa samoja
käsittelyominaisuuksia kuin kuluneilla
renkailla, joten ajajan on ajettava
riittävä ajomatka (noin 160 km)
tottuakseen uusiin
käsittelyominaisuuksiin.
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Rengaspaineet pitää tarkistaa ja säätää
24 tunnin kuluttua asennuksesta,
renkaiden ja sisärenkaiden oikea
istuvuus on tarkistettava. Tarvittaessa
tehdään korjaukset. Samat tarkistukset
ja säädöt on suoritettava myös, kun
asennuksen jälkeen on ajettu 160 km.

 Varoitus
Sisärenkaita saa käyttää vain
moottoripyörissä, joissa on
pinnapyörät ja renkaat, joissa on
merkintä ”TUBE TYPE”.

Tietyt hyväksyttyjen renkaiden merkit,
joissa on merkintä ”TUBELESS”,
saattavat sopia käytettäväksi
sisärenkaan kanssa. Tässä
tapauksessa renkaan seinämässä on
teksti, jossa sallitaan sisärenkaan
asentaminen.

Jos sisärengasta käytetään renkaassa,
jossa on merkintä ”TUBELESS” ja jota
EI ole merkitty soveltuvaksi käyttöön
sisärenkaan kanssa, tai jos
sisärengasta käytetään
metallivanteessa, jossa on merkintä
”SUITABLE FOR TUBELESS
TYRES” (sopii tubeless-renkaille),
rengas tyhjenee, mistä seuraa
moottoripyörän hallinnan menetys ja
onnettomuus.

 Varoitus
Älä asenna tube-type-renkaita
tubeless-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 tubeless-
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
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Jos rengas tai sisärengas on
puhjennut, rengas ja sisärengas on
vaihdettava.

Ellei puhjennutta rengasta ja
sisärengasta vaihdeta tai jos paikatulla
renkaalla tai sisärenkaalla ajetaan,
saattaa seurata epävakautta,
moottoripyörän hallinnan menetys tai
onnettomuus.
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 Varoitus
Jos epäilet rengasvauriota, esimerkiksi
reunakiveykseen iskeytymisen jälkeen,
pyydä valtuutettua Triumph-
jälleenmyyjää tarkastamaan rengas
sekä sisältä että ulkoa.

Rengasvauriot eivät aina näy
ulkopuolelta.

Moottoripyörällä ajo vaurioituneilla
renkailla voi johtaa hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Jos moottoripyörällä ajetaan, kun
renkaat on asennettu tai
rengaspaineet on säädetty väärin, tai
jos et ole tottunut sen
käsittelyominaisuuksiin, seurauksena
voi olla moottoripyörän hallinnan
menetys ja onnettomuus.

 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
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen
olosuhteissa, joissa ABS toimisi
normaalisti.

 Varoitus
Tarkka pyörätasapaino on
välttämätöntä moottoripyörän
turvalliselle ja vakaalle käsittelylle. Älä
poista tai muuta pyörän
tasapainotuspainoja. Väärä
pyörätasapaino voi heikentää vakautta
ja johtaa hallinnan menettämiseen ja
onnettomuuteen.

Kun pyörien tasapainotus on tarpeen,
kuten renkaan tai sisärenkaan
vaihtamisen jälkeen, ota yhteys
valtuutettuun Triumph-jälleenmyyjään.

Käytä vain itsekiinnittyviä painoja.
Painojen klipsikiinnitys voi
vahingoittaa pyörää, rengasta tai
sisärengasta, mikä voi johtaa renkaan
tyhjentymiseen, moottoripyörän
hallinnan menetykseen ja
onnettomuuteen.

 Varoitus
Renkaat ja sisärenkaat, joita on
käytetty rulladynamometrillä, voivat
vaurioitua. Joissain tapauksissa vauriot
eivät ehkä näy renkaan ulkopinnalla.

Renkaat ja sisärenkaat on vaihdettava
tällaisen käytön jälkeen, koska
vaurioituneen renkaan jatkuva käyttö
voi johtaa epävakauteen,
moottoripyörän hallinnan
menetykseen ja onnettomuuteen.
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Akku

 Varoitus
Akku sisältää rikkihappoa
(akkuhappoa). Roiskeet iholle tai silmiin
voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.
Käytä suojavaatetusta ja
kasvonsuojainta.

Jos akkuhappoa joutuu iholle, huuhtele
se välittömästi vedellä.

Jos akkuhappoa joutuu silmiin,
huuhtele 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
ULOTTUMISESTA.

 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 jokin
näistä toimista voi aiheuttaa kipinän,
joka sytyttää akkukaasut ja aiheuttaa
henkilövahinkojen vaaran.

Varmista, että tuuletus on riittävä, kun
lataat akkuja käytät sitä suljetussa
tilassa.

 Varoitus
Akku sisältää haitallisia materiaaleja.
Pidä lapset ja lemmikkieläimet aina
poissa akun läheltä.

Trident - akun irrottaminen

 Varoitus
Varmista, että akun navat eivät koske
moottoripyörän runkoa.

Siitä voi seurata oikosulku tai
kipinöintiä, joka sytyttää akkukaasut ja
aiheuttaa henkilövahinkojen vaaran.

2

345

1

1. Negatiivinen (musta) liitin
2. Akku
3. Akkuhihna
4. Positiivinen (punainen) liitin
5. Akun holkki

Akun irrottaminen:

▼ Irrota istuin (katso sivu 73).

▼ Irrota akkuhihna koukusta lähellä
akun holkkia.

▼ Irrota akun holkki.

▼ Irrota akun johtimet, ensin
negatiivinen (musta) johdin ja sitten
positiivinen johdin.

▼ Poista akku kotelostaan.
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Tiger Sport - akun irrottaminen

 Varoitus
Varmista, että akun navat eivät koske
moottoripyörän runkoa.

Siitä voi seurata oikosulku tai
kipinöintiä, joka sytyttää akkukaasut ja
aiheuttaa henkilövahinkojen vaaran.

7 6 5

2 3 41

1. Akkuhihnan pidike
2. Diagnostiikkaliitin
3. Negatiivinen napa
4. Akku
5. Akkuhihna
6. Positiivinen (punainen) liitin
7. Akun holkki

Akun irrottaminen:

▼ Irrota istuin (katso sivu 73).

▼ Irrota diagnostiikkaliitin, jotta akku
on helpompi irrottaa.

▼ Irrota akun johtimet, ensin
negatiivinen (musta) johdin ja sitten
positiivinen johdin.

▼ Irrota akkuhihna pidikkeestä lähellä
akun holkkia.

▼ Irrota akun holkki.

▼ Ota akku varovasti pois kotelostaan.

Akun hävittäminen
Jos akku joskus pitää vaihtaa,
alkuperäinen akku on vietävä
kierrätyspisteeseen, jossa varmistetaan,
etteivät akun vaaralliset valmistusaineet
saastuta ympäristöä.

Akun huolto

 Varoitus
Akkuhappo on syövyttävää ja
myrkyllistä 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;
sinettinauhaa ei saa poistaa.
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Akun purku

 Huomio
Akun varaustasoa on ylläpidettävä,
jotta akku kestää käytössä
mahdollisimman 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
itsepurkautumiseksi kutsutun normaalin
prosessin aikana. Kello,
moottorinohjausmoduulin (ECM) muisti,
korkeat ympäristön lämpötilat tai
sähköisten turvajärjestelmien tai
muiden sähköisten lisälaitteiden
lisääminen kasvattavat akun
purkautumisnopeutta. 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
valmistajan ohjeita.

Jos akkujännite laskee alle 12,7 voltin,
akku on ladattava.

Jos akun annetaan tyhjentyä tai se
jätetään tyhjenemään edes lyhyeksi
aikaa, lyijylevyt pääsevät
sulfatoitumaan. 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
todennäköisyyttä kylmissä olosuhteissa.
Akun jäätyminen aiheuttaa vakavia
akun sisäisiä vaurioita.
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Akun lataaminen

 Varoitus
Akku sisältää rikkihappoa
(akkuhappoa). Roiskeet iholle tai silmiin
voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.
Käytä suojavaatetusta ja
kasvonsuojainta.

Jos akkuhappoa joutuu iholle, huuhtele
se välittömästi vedellä.

Jos akkuhappoa joutuu silmiin,
huuhtele 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
ULOTTUMISESTA.

 Huomio
Älä käytä auton pikalaturia, koska se
voi ladata akkua liikaa ja vaurioittaa
sitä.

Jos tarvitset apua akkulaturin
valinnassa, akun jännitteen tai akun
latauksen tarkistamisessa, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun Triumph-
jälleenmyyjään.

Jos akun jännite laskee alle 12,7 volttia,
akku tulee ladata Triumphin
hyväksymällä 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
pidettävä ladattuna Triumphin
hyväksymällä huoltolaturilla.

Samoin, jos akun varaus laskee tasolle,
jossa se ei käynnistä moottoripyörää,
poista akku moottoripyörästä ennen
lataamista.
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Trident - akun asennus

 Varoitus
Varmista, että akun navat eivät koske
moottoripyörän runkoa.

Siitä voi seurata oikosulku tai
kipinöintiä, joka sytyttää akkukaasut ja
aiheuttaa henkilövahinkojen vaaran.

2

345

1

1. Negatiivinen (musta) liitin
2. Akku
3. Akkuhihna
4. Positiivinen (punainen) liitin
5. Akun holkki

Akun asentaminen:

▼ Aseta akku koteloonsa.

▼ Aseta akun holkki paikalleen.

▼ Asenna akkuhihna takaisin
paikalleen.

▼ Liitä akku takaisin, ensin positiivinen
(punainen) johdin ja sitten
negatiivinen johdin.

▼ Kiristä akun liitäntänavat
kiristysmomenttiin 4,5 Nm.

▼ Levitä liitäntänapoihin kevyt
rasvakerros korroosion estämiseksi.

▼ Peitä positiivinen napa suojahatulla.

▼ Asenna istuin takaisin (katso sivu 73).
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Tiger Sport - akun asennus

 Varoitus
Varmista, että akun navat eivät koske
moottoripyörän runkoa.

Siitä voi seurata oikosulku tai
kipinöintiä, joka sytyttää akkukaasut ja
aiheuttaa henkilövahinkojen vaaran.

7 6 5

2 3 41

1. Akkuhihnan pidike
2. Diagnostiikkaliitin
3. Negatiivinen napa
4. Akku
5. Akkuhihna
6. Positiivinen (punainen) liitin
7. Akun holkki

Akun asentaminen:

▼ Aseta akku koteloonsa.

▼ Aseta akun holkki paikalleen.

▼ Asenna akkuhihna takaisin
paikalleen.

▼ Liitä akku takaisin, ensin positiivinen
(punainen) johdin ja sitten
negatiivinen johdin.

▼ Kiristä akun liitäntänavat
kiristysmomenttiin 4,5 Nm.

▼ Levitä liitäntänapoihin kevyt
rasvakerros korroosion estämiseksi.

▼ Peitä positiivinen napa suojahatulla.

▼ Kytke diagnostiikkaliitin uudelleen.

▼ Asenna istuin takaisin (katso sivu 73).
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Sulakkeet

 Varoitus
Vaihda aina palaneet sulakkeet uusiin
oikean virranarvon mukaisiin
sulakkeisiin (sulakerasian kannessa
olevien ohjeiden mukaan).

Älä koskaan vaihda palanutta
sulaketta eriarvoiseen sulakkeeseen.

Väärän sulakkeen käyttö voi aiheuttaa
sähköteknisiä ongelmia, mikä voi
vaurioittaa moottoripyörää ja johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Sulakkeen palamisesta ilmoitetaan, kun
kaikki sulakkeen suojaamat järjestelmät
eivät toimi. Kun tarkistat palaneita
sulakkeita, käytä taulukoita
selvittääksesi mikä sulake on palanut.

Trident - sulakkeet
Sulakerasia nro 1 sijaitsee istuimen alla.
Tämä sulakerasia sisältää pääsulakkeet.
Sulakerasiaan päästään irrottamalla
istuin (katso sivu 73).

1

1. Trident Sulakerasia 1

Sulakerasia nro 2 sijaitsee muovisen
polttoainesäiliön kannen alla ja sisältää
ABS-ECU:n ja vianmäärityksen
sulakkeet.

Sulakkeet sijaitsevat sulakerasian
kannen sisäpuolella, ja ne tulee vaihtaa,
jos niitä käytetään.
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Trident Sulakerasia 1

15A

15A

5A

.5A

20A
10A

25A 5A

7

15A

9

1

2

3

4

5

6

7

8

Trident Sulakerasia 1

Sijainti Piiri suojattu Arvo
(ampeeria)

1 Tuuletin 15

2 Mittaristo 15

3
Moottorinohjausjärjest
elmä (EMS)

15

4 Seisontavalo 5

5
Moottorin
ohjausyksikkö (ECU)

5

6 Sytytys 7,5

7 ABS-solenoidi 20

8 Polttoainepumppu 10

9 ABS-moottori 25

Trident Sulakerasia 2

2A
2A OBD

1
2

Trident Sulakerasia 2

Sijainti Piiri suojattu Arvo
(ampeeria)

1 ABS-ECU 2

2 Vianmääritys 2

Tiger Sport - sulakkeet
Sulakerasiat sijaitsevat istuimen alla.
Sulakerasiaan päästään irrottamalla
istuin (katso sivu 73).

2

1

1. Tiger Sport Sulakerasia 1
2. Tiger Sport Sulakerasia 2

Sulakkeet sijaitsevat sulakerasian
kannen sisäpuolella, ja ne tulee vaihtaa,
jos niitä käytetään.
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Tiger Sport Sulakerasia 1

20A

15A

10A

15A
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A 

AC
C

15A

10A 15
A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tiger Sport Sulakerasia 1

Sijainti Piiri suojattu Arvo
(ampeeria)

1 Sytytys 15

2
Käynnistysmoottori ja
tuuletin

15

3 Mittaristo 10

4 Polttoainepumppu 10

5 ABS-solenoidi 15

6 ABS-pumppu 20

7 Lisävarusteet 10

8
Moottorinohjausjärjest
elmä (EMS) 1

15

9 Tyhjä -

Tiger Sport Sulakerasia 2

USB

5A

3A3A

3A

3A

5A

1

2

3

6

7

8
4

5
9

Tiger Sport Sulakerasia 2

Sijainti Piiri suojattu Arvo
(ampeeria)

1 Ajovalo ja sumuvalot 5

2 Lähivalo 3

3 USB 3

4 Tyhjä -

5 Tyhjä -

6 Äänitorvi 5

7 Run/Stop-katkaisija 3

8 Seisontavalo 3

9 Tyhjä -
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Ajovalot

 Varoitus
Mukauta ajonopeus näkyvyyden ja
sääolosuhteiden mukaan, joissa
moottoripyörällä ajetaan.

Varmista, että ajovalo on säädetty
valaisemaan tie riittävän kauas
eteenpäin häikäisemättä
vastaantulevaa liikennettä.

Väärin säädetty ajovalo voi heikentää
näkyvyyttä ja aiheuttaa
onnettomuuden.

 Varoitus
Älä koskaan yritä säätää ajovaloa
moottoripyörän ollessa liikkeessä.

Ajovalon säätöyritys moottoripyörällä
ajettaessa voi johtaa hallinnan
menettämiseen 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
linssisuojuksilla, ajovalon linssi
ylikuumenee ja vääristyy. Tämän
aiheuttamia ajovaloyksikön 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
irrotettava.
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Trident - ajovalon säätö
Ajovaloa voidaan säätää vain
pystysuunnassa.

1

1. Ajovalokokoonpanon asennuspultti

Ajovalon säätäminen pystysuunnassa:

▼ Kytke sytysvirta päälle. Moottorin ei
tarvitse olla käynnissä.

▼ Kytke ajovalojen lähivalot päälle.

▼ Varmista aina, että ohjaustanko on
suoraan eteenpäin.

▼ Löysää ajovalon kiinnitysalustan
pultti, joka kiinnittää ajovalon
kiinnitysalustaan niin, että ajovalo
pääsee liikkumaan rajoitetusti.

▼ Säädä ajovalon asento niin, että
saadaan haluttu säde.

▼ Kiristä ajovalokokoonpanon pultit
kiristysmomenttiin 26 Nm.

▼ Tarkista ajovalokeilan asetukset
uudelleen.

▼ Sammuta ajovalot, kun valokeilan
asetukset ovat halutun kaltaiset.

Tiger Sport - ajovalon säätö
Vasen ja oikea ajovalo voidaan säätää
vain pystysuunnassa ja vain yhdessä.
Niitä ei voida säätää erikseen.

Ajovalon säätäminen pystysuunnassa:

▼ Kytke sytysvirta päälle. Moottorin ei
tarvitse olla käynnissä.

▼ Kytke ajovalojen lähivalot päälle.

▼ Varmista aina, että ohjaustanko on
suoraan eteenpäin.

1

1. Ajovalon säätöruuvi

▼ Säädä ajovalon säde vaaditun
mukaiseksi: Ota istuimen alta
kuusiokoloavain ja käännä
kuusiokoloavaimella mittariston alla
olevaa säätöruuvia.



HUOLTO 147

▼ Laske ajovalon säde: Seiso
moottoripyörän edessä ja käännä
ajovalojen säätöruuvia myötäpäivään.
Nosta ajovalon säde: kierrä ajovalojen
säätöruuvia vastapäivään.

11

1. Ajovalojen korkeuden säätömerkinnät

▼ Säädä vaadittu ajovalon säde kunkin
ajovaloyksikön pienen säätömerkin
mukaan.

▼ Tarkista ajovalon säteen asetukset
uudelleen.

▼ Sammuta ajovalot, kun säteen
asetukset ovat halutun kaltaiset.

Ajovalojen vaihto
Trident-mallin ajovaloyksikkö ja
Tiger Sport-mallin ajovaloyksiköt ovat
sinetöityjä, huoltovapaita LED-yksiköitä.
Ajovaloyksiköt on vaihdettava, jos
ajovaloon tulee vikaa.

Suuntavilkut
Suuntavilkkuyksiköt ovat sinetöityjä,
huoltovapaita LED-yksiköitä.
Suuntavilkkuyksikkö on vaihdettava, jos
suuntavilkun valoon tulee vikaa.

Takavalo
Takavaloyksikkö on sinetöity,
huoltovapaa LED-yksikkö.
Takavaloyksikkö on vaihdettava, jos
takavaloon tulee vika.

Rekisterikilven valo
Rekisterikilven valoyksikkö on sinetöity,
huoltovapaa LED-yksikkö. Rekisterikilven
valoyksiköt on vaihdettava, jos
takavaloihin tulee vika.
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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
merituulelle 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 takuuehtojen
mukaan tiettyjä kohtia suojataan
korroosiolta, omistajan odotetaan
noudattavan näitä kohtuullisia neuvoja,
jotka suojaavat korroosiolta ja
ylläpitävät moottoripyörän ulkonäköä.

Pesun valmistelu
Ennen pesua tulee tehdä
varotoimenpiteitä, jotta vesi ei pääse
seuraaviin paikkoihin.

Pakoputkien taka-aukko: Peitä
muovipussilla, joka on kiinnitetty
kuminauhoilla.

Kytkin- ja jarrukahvat, ohjaustangon
katkaisinpaketti: Peitä muovipusseilla.

Virtalukko ja ohjauslukko: Peitä
avaimenreikä 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
hankaavammalle 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
höyrypesuria.

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,
polttoainesäiliön 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
sähkökomponentit

▼ 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
vesitahroja.
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
puhdistusainetta. Älä käytä erittäin
alkalista saippuaa, kuten yleisesti
kaupallisissa 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
jarrulevyjä.

Puhdista jarrulevy aina oman
tuotemerkin öljyttömällä jarrulevyn
puhdistusaineella.

Vahatut tai voidellut jarrulevyt voivat
aiheuttaa jarrutehon menetyksen ja
onnettomuuden.

Moottoripyörän pesun jälkeen tee
seuraavat:

▼ Poista muovipussit ja teippi ja
tyhjennä ilmanottoaukot.

▼ Voitele nivelet, pultit ja mutterit.

▼ Testaa jarrut ennen moottoripyörällä
ajoa.

▼ Imeytä vesijäämät kuivaan
kankaaseen tai säämiskänahkaan.
Älä anna veden seistä
moottoripyörässä, koska se aiheuttaa
korroosiota.

▼ Käynnistä moottori ja anna käydä 5
minuutin ajan. Varmista, että
pakokaasujen tuuletus on riittävä.
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Kiiltävä maalipinnan hoito
Kiiltävä maalipinta tulisi pestä ja kuivata
aiemmin kuvatulla tavalla, sitten suojata
korkealaatuisella autovahalla. Noudata
aina valmistajan ohjeita ja toista
säännöllisesti moottoripyörän ulkonäön
ylläpitämiseksi.

Mattamaalipinnan hoito
Mattamaalaus edellyttää vain kiiltävälle
maalille suositeltua hoitoa.

▼ Älä käytä kiillotusainetta tai vahaa
mattamaalauksiin.

▼ Älä yritä kiillottaa naarmuja.

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
jälleenmyyjään, ellet ole varma, mitkä
moottoripyörän osat ovat alumiiniosia,
joita ei ole suojattu maalilla tai lakalla, ja
saat ohjeet näiden esineiden
puhdistamiseen.

Käytä valmistajan omaa
alumiinipuhdistusainetta, 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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Kromin ja ruostumattoman
teräksen hoito
Moottoripyörän kaikki kromista ja
ruostumattomasta 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
mahdollisimman pitkälle pehmeällä
kankaalla tai säämiskänahalla.

Suojaaminen

 Huomio
Silikonia sisältävien tuotteiden käyttö
muuttaa kromista ja
ruostumattomasta 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
puhdistusaine pinnalle valmistajan
ohjeiden mukaisesti.

Suosittelemme suojaamaan
moottoripyörän säännöllisesti, koska se
suojaa ja ylläpitää moottoripyörän
ulkonäköä.

Mustan kromin hoito
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.
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Pakojärjestelmän hoito
Moottoripyörän pakoputkisto on
puhdistettava säännöllisesti, jotta sen
ulkonäkö ei rapistuisi. Näitä ohjeita
voidaan soveltaa kromista tai harjatusta
ruostumattomasta teräksestä ja
hiilikuidusta valmistettuihin osiin;
mattamaalatut 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
ruostumattomasta 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
ylläpitää järjestelmän ulkonäköä.
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Istuimen hoito

 Huomio
Älä käytä kemikaaleja tai
korkeapainepesureita istuimen
puhdistukseen.

Kemikaalien tai korkeapainepesurien
käyttö voi vahingoittaa istuinsuojaa.

Puhdista istuin sienellä tai
puhdistusliinalla saippualla ja vedellä
sen ulkonäön ylläpitämiseksi.

Sivulaukkujen hoito (jos
asennettu)

 Huomio
Sivulaukkujen puhdistamiseen ei
suositella kemikaalien tai
korkeapainepesurien käyttöä.

Kemikaalien tai korkeapainepesurien
käyttö voi vahingoittaa sivulaukkuja.

Toistuva, säännöllinen puhdistus on
olennainen osa sivulaukkujen huoltoa.
Jos moottoripyörä puhdistetaan
säännöllisesti, ulkonäkö säilyy monien
vuosien ajan.

Puhdista sivulaukut oikein seuraavasti:

▼ Puhdista sivulaukut kylmällä vedellä
ja sienellä.

▼ Älä käytä kotitalouspesuaineita,
koska niiden käyttö aiheuttaa
ennenaikaista rapistumista.

▼ Varmista, että sivulaukut
puhdistetaan, kun ne ovat olleet
alttiina merituulelle, merivedelle,
pölyisille tai mutaisille teille ja talvella,
kun teitä hiekoitetaan ja aurataan.

▼ Puhdista vetoketjusta ja sivulaukun
lukosta säännöllisesti harjalla tiestä
tullut lika ja hiekka, jotta laukkujen
osat toimivat oikein.

▼ Älä koskaan kuivaa sivulaukkuja
suoralla lämmöllä.

▼ Jos sivulaukut kastuvat, imeytä
ylimääräinen vesi pehmeään
puhtaaseen kankaaseen ja anna
sivulaukkujen kuivua itsestään
huonelämpötilassa.



PUHDISTUS JA SÄILYTYS 157

Tuulilasin hoito (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
akkuhappo, vahingoittavat tuulilasia.
Älä koskaan anna syövyttävien
kemikaalien joutua kosketuksiin
tuulilasin kanssa.

 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,
nukkaamattomalla liinalla.

Jos tuulilasin läpinäkyvyys vähenee
naarmujen tai hapettumisen
seurauksena, mitä ei voida poistaa,
tuulilasi on vaihdettava.
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Nahkatuotteiden hoito
Suosittelemme, että nahkaosat
puhdistetaan säännöllisesti kostealla
liinalla ja annetaan kuivua itsestään
huonelämpötilassa. 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
noudattamalla 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
ylimääräinen 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.

▼ Suojaa nahkaosaa säilytyksen aikana
asettamalla se kangaspussiin tai
pahvilaatikkoon. Älä käytä
muovipussia.
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Säilytys
Varastoinnin valmistelu
Valmistele moottoripyörä säilytystä
varten seuraavasti:

▼ Puhdista ja kuivaa koko ajoneuvo
huolellisesti.

▼ Täytä polttoainesäiliöön 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 OFF-asentoon. Älä
tupakoi.

Varmista, että alue on hyvin ilmastoitu
eikä siellä ole avotulta tai kipinöitä.
Tämä koskee kaikkia kotitalouskoneita,
joissa on merkkivalo.

▼ Poista sytytystulppa jokaisesta
sylinteristä ja laita useita tippoja (5
cc) moottoriöljyä jokaiseen sylinteriin.
Peitä sytytystulpan reiät kankaalla
tai rievulla. Kun moottorin start/
stop-painike on RUN-asennossa,
paina käynnistyspainiketta
muutaman sekunnin ajan, jolloin
sylinterin seinämät peittyvät öljyllä.
Asenna sytytystulpat, kiristä
kiristysmomenttiin 12 Nm.

▼ Vaihda moottoriöljy ja suodatin
(katso sivu 105 ).

▼ Tarkista ja tarvittaessa korjaa
rengaspaineet (katso asianomainen
osa Tekniset tiedot).

▼ 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 tuotteita 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 113).

▼ Varmista, että
jäähdytysjärjestelmään on täytetty
seosta, joka sisältää 50 %
jäähdytysnestettä (huomaa, että
Triumphin toimittama D2053 OAT on
esisekoitettu eikä vaadi laimennusta)
ja tislattua vettä (katso sivu 107).

▼ Poista akku ja säilytä sitä paikassa,
jossa se ei altistu suoralle
auringonvalolle, kosteudelle tai
jäätäville lämpötiloille. Varastoinnin
aikana sille tulisi tehdä hidas lataus
(yksi ampeeri tai vähemmän) noin
kerran kahdessa viikossa (katso
sivu 139).

▼ Säilytä moottoripyörää viileässä,
kuivassa paikassa, poissa
auringonvalosta ja alttiina
mahdollisimman pienelle päivittäiselle
lämpötilanvaihtelulle.

▼ Aseta moottoripyörän päälle sopiva
huokoinen suojus, joka suojaa pyörää
pölyn ja lian kertymiseltä. Vältä
muovien tai vastaavien
hengittämättömien peitemateriaalien
käyttöä, koska ne rajoittavat
ilmanvirtausta ja keräävät lämpöä ja
kosteutta.
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Valmistelu säilytyksen jälkeen
Valmistele moottoripyörä ajamista
varten varastoinnin jälkeen seuraavasti:

▼ Asenna akku (jos irrotettu) (katso
sivu 140).

▼ Jos moottoripyörä on ollut
säilytyksessä yli neljä kuukautta,
vaihda moottoriöljy (katso sivu 105).

▼ Tarkista kaikki kohdassa Päivittäiset
turvallisuustarkastukset luetellut
kohdat.

▼ Irrota sytytystulpat jokaisesta
sylinteristä ennen moottorin
käynnistämistä.

▼ Aseta sivutuki alas.

▼ Pyöritä moottoria
käynnistysmoottorin avulla useita
kertoja.

▼ Asenna sytytystulpat takaisin
paikalleen kiristämällä
kiristysmomenttiin 12 Nm ja
käynnistä moottori.

▼ Tarkista ja tarvittaessa korjaa
rengaspaineet (katso asianomainen
kohta Tekniset tiedot).

▼ Puhdista koko ajoneuvo huolellisesti.

▼ Tarkista, että jarrut toimivat oikein.

▼ Koeaja moottoripyörä hitailla
nopeuksilla.
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Triumph-takuun ehdot
Kiitos, että valitsit Triumph-
moottoripyörän. Tämä moottoripyörä on
Triumphin todistetun mekaanisen
suunnittelun ja perusteellisen
testauksen ja jatkuvan kehitystyön
tuote, jossa yhdistyvät erinomainen
luotettavuus, turvallisuus ja
suorituskyky.

Omistajan käsikirjan tämä osa sisältää
yksityiskohtaiset tiedot takuusta ja
muita hyödyllisiä tietoja
moottoripyörästäsi.

Varmista, että kaikki omistajan tiedot on
syötetty moottoripyörän mukana
toimitettuun Triumph-moottoripyörän
huoltokäsikirjaan.

Parhaan mahdollisen suojan voit
ylläpitää, kun varmistat, että
moottoripyörääsi huolletaan tämän
omistajan käsikirjan
määräaikaishuoltotaulukon suositusten
mukaisesti.

Jos haluat myydä moottoripyörän,
varmista, että tämä omistajan käsikirja
ja kaikki muut asiaankuuluvat asiakirjat
toimitetaan uudelle omistajalle. Ilmoita
uudelle omistajalle, että hän voi
ilmoittaa Triumphille
omistajanvaihdoksesta täyttämällä
lomakkeen, joka löytyy Triumphin
verkkosivustolta osoitteesta
www.triumphmotorcycles.com.
Kaikille uusille Triumph-moottoripyörille
on voimassa 24 kuukauden
rajoittamaton mittarilukema -takuu, joka
alkaa ensirekisteröinnistä tai
myyntipäivästä, jos moottoripyörä pysyy
rekisteröimättä.

Takuuaikana TRIUMPH MOTORCYCLES
LIMITED takaa, että uudessa Triumph-
moottoripyörässä, joka on kuvattu
moottoripyörien huolto-oppaassa, ei ole
vikoja valmistuksessa käytetyissä
materiaaleissa ja / tai valmistuksessa
valmistuksen aikana.

Kaikki osat, jotka havaitaan viallisiksi
tänä aikana, korjataan tai vaihdetaan
TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED -
yhtiön harkinnan mukaan valtuutetun
Triumph-jälleenmyyjän toimesta.

Takuu kattaa takuuaikana vaihdetut
osat takuun jäljellä olevan ajan.

Jälleenmyyjän on palautettava kaikki
takuuvaihdetut osat TRIUMPH
MOTORCYCLES LIMITED:lle, ja ne tulevat
Triumph Motorcycles Ltd: n
omistukseen.

Triumph voi harkintansa mukaan tehdä
korjauksia tai vaihtaa viallisia osia, jotka
eivät kuulu takuun piiriin, mutta tällaista
työtä ei katsota vastuun myöntämiseksi.

Triumph vastaa työvoimakustannuksista
takuun nojalla tehdystä työstä.

Takuu voidaan siirtää seuraaville
omistajille jäljellä olevan takuuajan
jäljellä olevaksi ajaksi.

Vain Australia
Tuotteillamme on takuut, joita ei voida
sulkea pois Australian kuluttajalain
nojalla. Sinulla on oikeus korvaukseen tai
hyvitykseen vakavasta
epäonnistumisesta ja korvauksesta
muusta kohtuudella ennakoitavasta
menetyksestä tai vahingosta. Sinulla on
myös oikeus korjata tai vaihtaa tuotteet,
jos tuotteet eivät ole hyväksyttävän
laadukkaita eivätkä viat ole merkittäviä
vikoja.
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Triumph-takuun ehdot
Kiitos, että valitsit Triumph-
moottoripyörän. Tämä moottoripyörä on
Triumphin todistetun mekaanisen
suunnittelun ja perusteellisen
testauksen ja jatkuvan kehitystyön
tuote, jossa yhdistyvät erinomainen
luotettavuus, turvallisuus ja
suorituskyky.

Omistajan käsikirjan tämä osa sisältää
yksityiskohtaiset tiedot takuusta ja
muita hyödyllisiä tietoja
moottoripyörästäsi.

Varmista, että kaikki omistajan tiedot on
syötetty moottoripyörän mukana
toimitettuun Triumph-moottoripyörän
huoltokäsikirjaan.

Parhaan mahdollisen suojan voit
ylläpitää, kun varmistat, että
moottoripyörääsi huolletaan tämän
omistajan käsikirjan
määräaikaishuoltotaulukon suositusten
mukaisesti.

Jos haluat myydä moottoripyörän,
varmista, että tämä omistajan käsikirja
ja kaikki muut asiaankuuluvat asiakirjat
toimitetaan uudelle omistajalle. Ilmoita
uudelle omistajalle, että hän voi
ilmoittaa Triumphille
omistajanvaihdoksesta täyttämällä
lomakkeen, joka löytyy Triumphin
verkkosivustolta osoitteesta
www.triumphmotorcycles.com.
Kaikille uusille Triumph-moottoripyörille
on voimassa 24 kuukauden
rajoittamaton mittarilukema -takuu, joka
alkaa ensirekisteröinnistä tai
myyntipäivästä, jos moottoripyörä pysyy
rekisteröimättä.

Takuuaikana TRIUMPH MOTORCYCLES
AMERICA LIMITED takaa, että uudessa
Triumph-moottoripyörässä, joka on
kuvattu moottoripyörien huolto-
oppaassa, ei ole vikoja valmistuksessa
käytetyissä materiaaleissa ja / tai
valmistuksessa valmistuksen aikana.

Kaikki osat, jotka havaitaan viallisiksi
tänä aikana, korjataan tai vaihdetaan
TRIUMPH MOTORCYCLES AMERICA
LIMITED -yhtiön harkinnan mukaan
valtuutetun Triumph-jälleenmyyjän
toimesta.

Takuu kattaa takuuaikana vaihdetut
osat takuun jäljellä olevan ajan.

Jälleenmyyjän on palautettava kaikki
takuuvaihdetut osat TRIUMPH
MOTORCYCLES AMERICA LIMITED:lle, ja
ne tulevat Triumph Motorcycles Ltd: n
omistukseen.

TRIUMPH MOTORCYCLES AMERICA
LIMITED voi harkintansa mukaan tehdä
korjauksia tai vaihtaa viallisia osia, jotka
eivät kuulu takuun piiriin, mutta tällaista
työtä ei katsota vastuun myöntämiseksi.

TRIUMPH MOTORCYCLES AMERICA
LIMITED vastaa työvoimakustannuksista
takuun piirissä tehdystä työstä.

Takuu voidaan siirtää seuraaville
omistajille jäljellä olevan takuuajan
jäljellä olevaksi ajaksi.
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Ehdot ja poissulkemiset
1. Moottoripyörää ei saa käyttää

kilpailuun eikä väärin1, huoltaa tai
ylläpitää puutteellisesti tai
virheellisesti.

2. Moottoripyörään ei saa tehdä
muutoksia, korjauksia tai vaihtaa osia
muutoin kuin TRIUMPH
MOTORCYCLES LIMITED:n luvalla.

3. Moottoripyörän on oltava huollettu
valmistajan huoltohuoltoaikataulussa
kuvatulla tavalla Triumph-omistajan
käsikirjassa ja sen mukaisesti
täytetyssä huoltolokissa määritellyin
välein.

4. Moottoripyörän äänenvaimentimille
myönnetään takuu 12 (kahdentoista)
kuukauden ajaksi yleisen
moottoripyörätakuun alkamisesta.
Tämän 12 (kahdentoista) kuukauden
takuuaikana sisäinen korroosio tai
sisäisten ohjauslevyjen
muodonmuutos eivät kuulu takuun
piiriin. Tämän 12 (kahdentoista)
kuukauden jakson jälkeen
moottoripyörän äänenvaimentimet
eivät kuulu tämän takuun piiriin.

5. Moottoripyörän akulle on myönnetty
takuu 12 (kahdentoista) kuukauden
ajaksi moottoripyörän alkuperäisestä
ostopäivästä. Tämän 12
(kahdentoista) kuukauden jakson
jälkeen akku ei kuulu tämän takuun
piiriin. Moottoripyörän mukana
toimitetussa akussa on oltava
riittävästi varausta, jotta se voi
täydentyä käynnistysmekanismin
toiminnasta ja/tai sähkölaitteiden
käytöstä, kun moottori ei ole
käynnissä. Jos moottoripyörä
laitetaan säilytykseen, poista akku ja
säilytä sitä paikassa, jossa se ei
altistu suoralle auringonvalolle,
kosteudelle tai jäätäville lämpötiloille.
Säilytyksen aikana sille tulisi tehdä
hidas lataus (yksi ampeeri tai
vähemmän) noin kerran kahdessa
viikossa.

1 Väärinkäyttö käsittää kaikenlaisen käytön, joka
ei ole Omistajan käsikirjan ’’ Kuinka ajaa
moottoripyörällä ’’ -osassa annettujen
suositusten mukaista, ja kaikenlaisen käytön,
joka on saman käsikirjan varoitusten vastaista.
Lisäksi väärinkäyttö käsittää muun muassa
moottoripyörän käytön, joka ei ole normaalia
tienkäyttöä.
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Takuu ei kata:
▼ Tämä takuu ei kata vikoja, jotka

johtuvat virheellisestä säädöstä tai
valtuuttamattoman Triumph-
jälleenmyyjän suorittamista
korjauksista ja muutoksista.

▼ Tämä takuu ei kata vikoja, jotka
aiheutuvat sellaisten osien ja
lisävarusteiden käytöstä, joita
TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED ei
ole hyväksynyt.

▼ Osien ja lisävarusteiden poistamis- ja
vaihtokustannukset, ellei niitä
toimiteta alkuperäisinä tai elleivät ne
ole TRIUMPH MOTORCYCLES
LIMITEDin suosittelemia.

▼ Moottoripyörän
kuljetuskustannukset valtuutetulle
Triumph-jälleenmyyjälle tai takaisin
tai kulut, jotka aiheutuvat
moottoripyörän ollessa pois käytöstä
takuukorjausten vuoksi.

▼ Normaali huolto ja normaalit
huoltotarvikkeet, kuten
sytytystulpat, öljy- ja
ilmansuodattimet, eivät kuulu tämän
takuun piiriin. Takuu ei myöskään
kata osia, joiden oletetaan kuluvan
osana normaalia toimintaansa, kuten
renkaat, polttimot, ketjut, jarrupalat
ja kytkinlevyt, ellei niissä ole
valmistusvirhettä.

▼ Etuhaarukan öljytiivisteiden viat,
koska ne altistuvat kulumiselle,
mukaan lukien, mutta ei rajoittuen,
kivihakkeiden aiheuttamat vauriot
haarukan sisäputkiin.

▼ Istuimet, laukut, maali, kromi, kiiltävät
alumiiniosat tai korin rappeutuminen,
joka johtuu normaalista kulumisesta,
altistumisesta tai oikean huollon
puutteesta.

▼ Kaupallisesti käytettävät
moottoripyörät.

▼ Viat, joista ei ole ilmoitettu
valtuutetulle jälleenmyyjälle
kymmenen päivän kuluessa vian
havaitsemisesta.

▼ Moottoripyörät, jotka on voideltu
puutteellisesti tai joihin on käytetty
väärää polttoainetta tai
voiteluainetta.

Jos takuuvaatimus on tarpeen, Triumph
Motorcycles ja sen valtuutetut
jälleenmyyjät eivät ole vastuussa käytön
menetyksestä, haitasta, menetetystä
ajasta, kaupallisista menetyksistä tai
muista satunnaisista tai välillisistä
vahingoista.

Tätä takuuta tulkitaan Ison-Britannian
lain mukaisesti, ja kaikki takuusta
aiheutuvat kysymykset kuuluvat Ison-
Britannian tuomioistuinten toimivaltaan.

Kaikkia luetteloihin, mainoksiin tai
muihin julkaisuihin sisältyviä lausuntoja,
ehtoja, esityksiä, kuvauksia tai takuita ei
saa tulkita tässä mainittua laajentaviksi,
vaihteleviksi tai ohittaviksi.

Triumph Motorcycles pidättää oikeuden
tehdä muutoksia tai parannuksia
ilmoittamatta mistään mallista tai
moottoripyörästä ilman velvollisuutta
ilmoittaa jo myytyjen moottoripyörien
osalta.

Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin
oikeuksiisi.
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Ehdot ja poissulkemiset
1. Moottoripyörää ei saa käyttää

kilpailuun eikä väärin2, huoltaa tai
ylläpitää puutteellisesti tai
virheellisesti.

2. Moottoripyörään ei saa tehdä
muutoksia, korjauksia tai vaihtaa osia
muutoin kuin TRIUMPH
MOTORCYCLES AMERICA LIMITED:n
luvalla.

3. Moottoripyörän akulle on myönnetty
takuu 12 (kahdentoista) kuukauden
ajaksi moottoripyörän alkuperäisestä
ostopäivästä. Tämän 12
(kahdentoista) kuukauden jakson
jälkeen akku ei kuulu tämän takuun
piiriin. Moottoripyörän mukana
toimitetussa akussa on oltava
riittävästi varausta, jotta se voi
täydentyä käynnistysmekanismin
toiminnasta ja/tai sähkölaitteiden
käytöstä, kun moottori ei ole
käynnissä. Jos moottoripyörä
laitetaan säilytykseen, poista akku ja
säilytä sitä paikassa, jossa se ei
altistu suoralle auringonvalolle,
kosteudelle tai jäätäville lämpötiloille.
Säilytyksen aikana sille tulisi tehdä
hidas lataus (yksi ampeeri tai
vähemmän) noin kerran kahdessa
viikossa.

Takuu ei kata:
▼ Moottoripyörän

kuljetuskustannukset valtuutetulle
Triumph-jälleenmyyjälle tai takaisin
tai kulut, jotka aiheutuvat
moottoripyörän ollessa pois käytöstä
takuukorjausten vuoksi.

▼ Viat, jotka aiheutuvat sellaisten osien
ja lisävarusteiden käytöstä, joita
TRIUMPH MOTORCYCLES AMERICA
LIMITED ei ole hyväksynyt.

▼ Viat, jotka johtuvat virheellisestä
säädöstä tai valtuuttamattoman
Triumph-jälleenmyyjän suorittamista
korjauksista ja muutoksista.

▼ Osien ja lisävarusteiden poistamis- ja
vaihtokustannukset, ellei niitä
toimiteta alkuperäisinä tai elleivät ne
ole TRIUMPH MOTORCYCLES
AMERICA LIMITEDin suosittelemia.

▼ Normaali huolto ja normaalit
huoltotarvikkeet, kuten
sytytystulpat, öljy- ja
ilmansuodattimet, eivät kuulu tämän
takuun piiriin. Takuu ei myöskään
kata osia, joiden oletetaan kuluvan
osana normaalia toimintaansa, kuten
renkaat, polttimot, ketjut, jarrupalat
ja kytkinlevyt, ellei niissä ole
valmistusvirhettä.

▼ Etuhaarukan öljytiivisteiden viat,
koska ne altistuvat kulumiselle,
mukaan lukien, mutta ei rajoittuen,
kivihakkeiden aiheuttamat vauriot
haarukan sisäputkiin.

2 Väärinkäyttö käsittää kaikenlaisen käytön, joka
ei ole Omistajan käsikirjan ’’ Kuinka ajaa
moottoripyörällä ’’ -osassa annettujen
suositusten mukaista, ja kaikenlaisen käytön,
joka on saman käsikirjan varoitusten vastaista.
Lisäksi väärinkäyttö käsittää muun muassa
moottoripyörän käytön, joka ei ole normaalia
tienkäyttöä.
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▼ Istuimet, laukut, maali, kromi, kiiltävät
alumiiniosat tai korin rappeutuminen,
joka johtuu normaalista kulumisesta,
altistumisesta tai oikean huollon
puutteesta.

▼ Kaupallisesti käytettävät
moottoripyörät.

▼ Viat, joista ei ole ilmoitettu
valtuutetulle jälleenmyyjälle
kymmenen päivän kuluessa vian
havaitsemisesta.

▼ Moottoripyörät, jotka on voideltu
puutteellisesti tai joihin on käytetty
väärää polttoainetta tai
voiteluainetta.

Jos takuuvaatimus on tarpeen, TRIUMPH
MOTORCYCLES AMERICA LIMITED ja sen
valtuutetut jälleenmyyjät eivät ole
vastuussa käytön menetyksestä,
haitasta, menetetystä ajasta,
kaupallisista menetyksistä tai muista
satunnaisista tai välillisistä vahingoista.

Kaikkia luetteloihin, mainoksiin tai
muihin julkaisuihin sisältyviä lausuntoja,
ehtoja, esityksiä, kuvauksia tai takuita ei
saa tulkita tässä mainittua laajentaviksi,
vaihteleviksi tai ohittaviksi.

TRIUMPH MOTORCYCLES AMERICA
LIMITED pidättää oikeuden tehdä
muutoksia tai parannuksia ilmoittamatta
mistään mallista tai moottoripyörästä
ilman velvollisuutta ilmoittaa jo myytyjen
moottoripyörien osalta.

Tämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin
oikeuksiisi.

Melunvalvontajärjestelmän
takuu

 Varoitus
Tämä tuote on tarkistettava siltä
varalta, että korjausta tai vaihto
tarvitaan, jos moottoripyörän melu on
lisääntynyt huomattavasti käytön
aikana, muuten omistaja saattaa
saada rangaistuksen valtion ja
paikallisten asetusten nojalla.

Seuraava takuu koskee
melunvalvontajärjestelmää ja täydentää
yleistä Triumph-takuuta ja
päästöjenrajoitustakuuta.

Kuljetusvälineiden melupäästöjen
rajoittamista koskevan Yhdysvaltain lain
40 C.F.R. 205.173-1 pykälän mukaisesti,
Triumph Motorcycles America Limited,
takaa, että tämä pakojärjestelmä on
myyntihetkellä kaikkien Yhdysvaltojen
EPA: n liittovaltion melustandardien
mukainen. Tämä takuu koskee
ensimmäistä henkilöä, joka ostaa tämän
pakojärjestelmän muihin tarkoituksiin
kuin jälleenmyyntiin, ja kaikkia seuraavia
ostajia. Takuuvaatimukset tulee osoittaa
valtuutetulle Triumph Motorcycles
America -jälleenmyyjälle.



TAKUU168

Triumph Motorcycles America Limited
takaa ensimmäiselle ja jokaiselle
seuraavalle omistajalle, että ajoneuvo on
suunniteltu ja rakennettu siten, että se
myyntiajankohtana on Kanadan
ympäristönsuojeluviraston (Environment
Canada) (testattu F-76 Drive-
testimenetelmällä) säännösten
mukainen eikä siinä valmistushetkellä
ole ollut materiaali- ja valmistusvirheitä,
joiden vuoksi moottoripyörä ei täyttäysi
Kanadan ympäristönsuojeluviraston
standardeja. Tämä
melunvalvontajärjestelmän takuu jatkuu
yhden kalenterivuoden tai 6 000
kilometrin ajan sen mukaan, kumpi
täyttyy ensin lähtien siitä päivästä,
jolloin moottoripyörä toimitettiin
ensimmäiselle vähittäiskaupan ostajalle,
tai esittely- tai yritysmoottoripyörän
tapauksessa päivästä, jolloin yritys otti
moottoripyörän käyttöön ennen
vähittäismyyntiä.

Melunvalvontajärjestelmän
peukalointi on kielletty
Omistajia varoitetaan siitä, että laki
kieltää:
(a) Ennen ajoneuvon myyntiä tai
loppuasiakkaalle toimitusta uuteen
ajoneuvoon asennetun
melunvalvontalaitteen tai -osan
poistamisen tai toimimattomaksi
tekemisen muissa kuin huolto- korjaus-
tai vaihtotarkoituksissa, ja

(b) ajoneuvon käytön sen jälkeen, kun
tällainen laite tai osa on poistettu
ajoneuvosta tai tehty toimimattomaksi.

Tekoja, jotka todennäköisesti lasketaan
väärentämiseksi, ovat seuraavat:

1. Äänenvaimentimen, ohjauslevyjen,
yläputkien tai muiden pakokaasuja
johtavien komponenttien
poistaminen tai peukalointi.

2. Ilmanottojärjestelmän osan
poistaminen tai puhkaiseminen.

3. Omistajan käsikirjan mukaisen
huollon laiminlyönti.

4. Poisto- tai ilmanottojärjestelmän
minkä tahansa osan korvaaminen
muilla kuin Triumph Motorcycles
America Limitedin määrittelemillä
osilla.
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Seuraavat eivät kuulu
melunvalvontajärjestelmän takuun
piiriin:
1. Viat, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä,

muutoksista tai
onnettomuusvaurioista.

2. Melunvalvontajärjestelmän minkä
tahansa osan (joka koostuu
pakojärjestelmästä ja
ilmanottojärjestelmästä)
korvaaminen, poistaminen tai
muuntaminen osiksi, joita ei ole
sertifioitu melun osalta lailliseksi
katukäyttöön.

3. Triumph Motorcycles America Limited
ja sen valtuutetut jälleenmyyjät eivät
ole vastuussa käytön menetyksestä,
haitasta, menetetystä ajasta,
kaupallisista menetyksistä tai muista
satunnaisista tai välillisistä
vahingoista.

4. Jokainen moottoripyörä, jonka
matkamittarin mittarilukema on
rekisteröity, on muuttunut siten, että
moottoripyörän oikeaa
kilometrimäärää ei voida määrittää
tarkasti.

Päästöjenrajoitusjärjestelmä
n takuu
Seuraava takuu koskee
päästöjenrajoitusjärjestelmää ja
täydentää yleistä Triumph-takuuta ja
melunvalvontajärjestelmän takuuta.

Triumph Motorcycles America Limited
takaa ensimmäiselle ja jokaiselle
seuraavalle omistajalle, että ajoneuvo on
suunniteltu ja rakennettu siten, että se
myyntiajankohtana on Kanadan
ympäristönsuojeluviraston (Environment
Canada) säännösten mukainen eikä siinä
valmistushetkellä ole ollut materiaali- ja
valmistusvirheitä, joiden vuoksi
moottoripyörä ei täyttäysi Kanadan
ympäristönsuojeluviraston standardeja.
Tämä päästöjenrajoitusjärjestelmän
takuu jatkuu viisi kalenterivuoden tai
30  000 kilometrin ajan sen mukaan,
kumpi täyttyy ensin lähtien siitä
päivästä, jolloin moottoripyörä
toimitettiin ensimmäiselle
vähittäiskaupan ostajalle, tai esittely- tai
yritysmoottoripyörän tapauksessa
päivästä, jolloin yritys otti
moottoripyörän käyttöön ennen
vähittäismyyntiä.
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Seuraavat eivät kuulu
päästöjenrajoitusjärjestelmän takuun
piiriin:
1. Viat, jotka johtuvat väärinkäytöstä,

muutoksista, onnettomuusvaurioista
tai omistajan käsikirjassa kuvatun
huollon laiminlyönnistä.

2. Kaikkien
päästöjenrajoitusjärjestelmän
huollossa tarvittavien osien vaihto.

3. Triumph Motorcycles America Limited
ja sen valtuutetut jälleenmyyjät eivät
ole vastuussa käytön menetyksestä,
haitasta, menetetystä ajasta,
kaupallisista menetyksistä tai muista
satunnaisista tai välillisistä
vahingoista.

4. Jokainen moottoripyörä, jonka
matkamittarin mittarilukema on
rekisteröity, on muuttunut siten, että
moottoripyörän oikeaa
kilometrimäärää ei voida määrittää
tarkasti.

Tämä takuuaika alkaa päivästä, jolloin
moottoripyörä toimitetaan ensimmäiselle
vähittäiskaupan ostajalle, tai jos
moottoripyörä otetaan käyttöön
esittely- tai yritysmoottoripyöränä
ennen myyntiä vähittäiskaupassa,
päivämäärä, jolloin se otetaan
ensimmäisen kerran käyttöön.

Jokaisen uuden Triumph-moottoripyörän
päästöjenrajoitusjärjestelmä on
suunniteltu, rakennettu ja testattu
käyttämällä vain aitoja Triumph-
moottoripyörien osia, ja näiden osien
kanssa moottoripyörä on sertifioitu
Kanadan ympäristönsuojeluviraston
(Environment Kanada)
päästöjenrajoitusmääräysten
mukaiseksi.

SUOSITTELEMME, ETTÄ AINOASTAAN
TRIUMPH-MOOTTORIPYÖRÄN OSIA
KÄYTETÄÄN
PÄÄSTÖJENRAJOITUSJÄRJESTELMÄN
KUNNOSSAPITOON JA VAIHTOON.
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Moottoripyörän hoito
Triumph Motorcycles on huolellisesti
valinnut materiaalit, pinnoitteet ja
maalausmenetelmät tarjotakseen
asiakkailleen laadukkaan näköisiä ja
kestäviä moottoripyöriä. Moottoripyöriä
käytetään kuitenkin usein haastavissa
ympäristöolosuhteissa, joissa on
välttämätöntä pestä ja kuivata
moottoripyörä sekä korvata kulunut
voiteluaine, jotta estetään etenkin
päällystettyjen ja päällystämättömien
metallipintojen värimuutokset.
Jälleenmyyjäsi voi antaa lisätietoja ja
neuvoja tarvittaessa. Moottoripyörän
ulkonäkö riippuu suuresti sen saamasta
hoidosta.

Lisätietoja moottoripyörän hoidosta on
tämän omistajan käsikirjan Puhdistus ja
varastointi -osiossa.

Triumph ulkomailla
Jos matkustat ulkomaille ja tarvitset
apua tai neuvoja Triumph-
jälleenmyyjältä, ota yhteyttä vierailemasi
maan tytäryhtiöön tai maahantuojaan.

Tytäryhtiöt on lueteltu alla.

Ajantasainen luettelo valtuutetuista
Triumph-jälleenmyyjistä ja
maahantuojista on osoitteessa
www.triumphmotorcycles.co.uk.

Tytäryritykset

Benelux-maat
Triumph Netherlands

Puh: +31 725 41 0311

Sähköposti: Benelux@Triumph.co.uk

Brasilia
Triumph Motorcycles Brazil Ltda

Puh: +55 11 3010 1010

Sähköposti: sac.triumph@europ-
assistance.com.br

Kiina
British Triumph (Shanghai Trading Co., 
Ltd.

Room 302, Tower 11,
1250, Xinzha Road, Jingan District, 
Shanghai, PRC

200041
Puh: +86 21 6140 9180

Sähköposti: 

aftersales.china@triumphmotorcycles.

com
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Tanska / Suomi / Norja / Ruotsi
Triumph Motorcycles AB

Puh: +46 8 680 68 00

Faksi: +46 8 680 07 85

France
Triumph S.A.

Puh: +33 1 64 62 3838

Faksi: +33 1 64 80 5828

Saksa
Triumph Motorrad Deutschland GmbH

Puh: +49 6003 829090

Faksi: +49 6003 8290927

Intia
Triumph Motorcycles (India) Private
Limited

Puh: 1800 3000 0051 (maksuton)

Sähköposti:
customer.care@triumphmotorcycles.in

Italy
Triumph Motorcycles srl

Puh: +39 02 93 454525

Faksi: +39 02 93 582575

Japani
Triumph Motorcycles Japan K.K.

Puh: +81 3 6453 9810

Faksi: +81 3 6453 9811

Espanja / Portugali
Triumph Motocicletas España, S.L

Puh: +34 91 637 7475

Faksi: +34 91 636 1134

Thaimaa
Triumph Thailand

Puh: +66(0)20170333

Faksi: +66(0)20170330

Iso-Britannia / Irlanti
Triumph Motorcycles Ltd

Puh: +44 1455 45 5012

Faksi: +44 1455 45 2211

USA
Triumph Motorcycles (America) Ltd

Puh: +1 678 854 2010

Faksi: +1 678 854 8740
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Mitat, painot ja suorituskyky

Luettelo mallikohtaisista mitoista, painoista ja suorituskyvystä on saatavissa
valtuutetulta Triumph-jälleenmyyjältä tai Internetistä osoitteessa
www.triumph.co.uk.

Hyötykuorma Trident Tiger Sport

Suurin hyötykuorma 205 kg (452 lb) 223 kg (492 lb)

Moottori Trident Tiger Sport

Tyyppi Rivissä 3 sylinteriä Rivissä 3 sylinteriä

Iskutilavuus 660 cm3 660 cm3

Sylinterin halkaisija x
iskunpituus

74,04 x 51,1 mm 74,04 x 51,1 mm

Puristussuhde 11:95:1 11:95:1

Sylinterien numerointi Vasemmalta oikealle Vasemmalta oikealle

Sylinterijärjestys 1 vasemmalla 1 vasemmalla

Sytytysjärjestys 1-2-3 1-2-3

Voitelu Trident Tiger Sport

Voitelujärjestelmä Öljypohja Öljypohja

Moottoriöljyn tilavuudet:

Kuiva täyttö 3,20 litraa 3,20 litraa

Öljyn/suodattimen vaihto 2,80 litraa 2,80 litraa

Vain öljynvaihto 2,60 litraa 2,60 litraa
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Jäähdytysjärjestelmä Trident Tiger Sport

Jäähdytysnesteen tyyppi
Triumph D2053 OAT -
jäähdytysneste
(esisekoitettu)

Triumph D2053 OAT -
jäähdytysneste
(esisekoitettu)

Veden/jäänestoaineen
sekoitussuhde

50/50 (esisekoitettu
Triumphin toimittaessa)

50/50 (esisekoitettu
Triumphin toimittaessa)

Jäähdytysnesteen tilavuus 2,2 litraa 2,2 litraa

Termostaatti aukeaa
(nimellinen)

71 °C 71 °C

Polttoainejärjestelmä Trident Tiger Sport

Tyyppi
Elektroninen polttoaineen
suihkutus

Elektroninen polttoaineen
suihkutus

Ruiskutussuuttimet Solenoidikäyttöinen Solenoidikäyttöinen

Polttoainepumppu Upotettu sähkö Upotettu sähkö

Polttoaineen paine
(nimellinen)

3,5 bar 3,5 bar

Polttoaine Trident Tiger Sport

Tyyppi 91 RON lyijytön 91 RON lyijytön

Säiliön tilavuus
(moottoripyörä
pystyasennossa)

14,4 litraa 17,5 litraa

Sytytys Trident Tiger Sport

Sytytysjärjestelmä Digitaalinen induktiivinen Digitaalinen induktiivinen

Elektroninen
kierroslukurajoitin

10 500 r/min 10 500 r/min

Sytytystulppa NGK CR9EK NGK CR9EK

Sytytystulpan kärkiväli 0,60–0,75 mm 0,60–0,75 mm

Kärkivälin toleranssi +/- 0,075 mm +/- 0,075 mm
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Vaihteisto Trident Tiger Sport

Vaihteiston tyyppi 6-nopeuksinen, vakioryntö 6-nopeuksinen, vakioryntö

Kytkintyyppi Märkä, monilevy Märkä, monilevy

Toisiovedon ketju
RK 520 KMW, 520 ketju,
120 lenkki

RK 520 KMW, 520 ketju,
122 lenkki

Ensiövedon välityssuhde 1,854 (41/76) 1,854 (41/76)

Vaihteiston välityssuhteet:

Toisiovedon välityssuhde 3,188 (16/51) 3,188 (16/51)

1. 2,867 (15/43) 2,867 (15/43)

2. 2,053 (19/39) 2,053 (19/39)

3. 1,565 (23/36) 1,565 (23/36)

4. 1,286 (21/27) 1,286 (21/27)

5. 1,107 (28/31) 1,107 (28/31)

6. 0,967 (30/29) 0,967 (30/29)

 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.

Hyväksytyt renkaat

Luettelo moottoripyörällesi sopivista renkaista on saatavissa valtuutetulta
Triumph-jälleenmyyjältä tai internetistä osoitteessa www.triumph.co.uk.

Renkaat Trident Tiger Sport

Rengaskoot:

Eturengas 120/70 ZR17 58W 120/70 ZR17 58W

Takarengas 180/55 ZR17 73W 180/55 ZR17 73W

Rengaspaineet (kylmä):

Eturengas 2,34 bar (34 lb/in²) 2,3 bar (33 lb/in²)

Takarengas 2,90 bar (42 lb/in²) 2,5 bar (36 lb/in²)
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Sähkölaitteet Trident Tiger Sport

Akkutyyppi YTX9-BS YTX9-BS

Akun kapasiteetti 12 volttia, 8 Ah 12 volttia, 8 Ah

Laturi
14 voltin, 34 ampeerin
nopeudella 5 000 r/min

14 voltin, 34 ampeerin
nopeudella 5 000 r/min

Etuvalo LED LED

Ajovalo LED LED

Taka-/jarruvalo LED LED

Rekisterikilven valo 12 volttia, 5 wattia 12 volttia, 5 wattia

Suuntavilkkuvalot 12 volttia, 10 wattia 12 volttia, 10 wattia

Runko Trident Tiger Sport

Keulakulma 24,6° 23,1°

Jättökulma 107,3 mm 97,1 mm

Kiristysmomentit Trident Tiger Sport

Akun liitäntänavat 4,5 Nm 4,5 Nm

Ketjun säädön mutterit 3 Nm 3 Nm

Ketjun säädön
lukkomutterit

15 Nm 15 Nm

Ketjusuojus 9 Nm 9 Nm

Kytkinkahvan mutteri 3,5 Nm 3,5 Nm

Öljynsuodatin 10 Nm 10 Nm

Sytytystulppa 12 Nm 12 Nm

Öljypohjan tulppa 25 Nm 25 Nm

Takapyörän akselin
mutteri

110 Nm 110 Nm
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Nesteet ja voiteluaineet Trident ja Tiger Sport

Laakerit ja tapit Rasva NLGI 2 -määrityksen mukaisesti

Jarruneste DOT 4 -jarruneste

Jäähdytysneste Triumph D2053 OAT -jäähdytysneste (esisekoitettu)

Ketjut Ketjusuihke sopii XW-rengasketjuille

Moottoriöljy

Puoli- tai täyssynteettinen moottoripyörän
moottoriöljy 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, joissain maissa myös kauppanimi Castrol
Power RS Racing 4T 10W-40 (täyssynteettinen).
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Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä
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Tämä osa sisältää hyväksyntätiedot, jotka on sisällytettävä tähän Omistajan
käsikirjaan.

Radiolaitteita koskeva direktiivi 2014/53/EU
Triumph-moottoripyörissä on useita radiolaitteita. Näiden radiolaitteiden on oltava
radiolaitteita koskevan direktiivin 2014/53/EU mukaisia. Kunkin radiolaitteen EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavissa seuraavassa
osoitteessa:

www.triumphmotorcycles.co.uk/public-content/triumph-radio-device-approvals

Seuraavassa taulukossa on radiolaitteiden taajuudet ja tehotasot direktiivin 2014/53/
EU mukaisesti. Taulukossa on kaikki radiolaitteet, joita käytetään Triumph-
moottoripyörien mallistossa. Tietyt taulukossa olevat radiolaitteet koskevat vain
tiettyjä moottoripyöriä.

Radiolaite Taajuusalue
Lähetyksen
suurin
tehotaso

Valmistaja

Rungon
ohjausyksikkö

Vastaanottotaajuudet:
433,92 MHz, 134,2 kHz

Luokan 2 vastaanotin

Lähetystaajuudet:
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

Lähetystaajuudet:
134,2 kHz

Luokan 1 lähettimen
kiinteä induktiivinen
silmukkakäämiantenni

6,28 uW ERP
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Radiolaite Taajuusalue
Lähetyksen
suurin
tehotaso

Valmistaja

Avaimeton
ohjausyksikkö 2

Vastaanottotaajuudet:
433,92 MHz, 134,2 kHz

Luokan 2 vastaanotin

Lähetystaajuudet:
134,2 kHz

Luokan 1 lähettimen
kiinteät induktiiviset
silmukkakäämiantennit

3.01 uW ERP

Pektron

Alfreton Road,

Derby, DE21 4AP

UK

Avaimeton
järjestelmän
avainlähetin

Vastaanottotaajuudet:
134,2 kHz

Luokan 2 vastaanotin

Lähetystaajuudet:
433,92 MHz, 134,2 kHz

Luokka: Ei
antennityyppistä
kiinteää antennia (PCB)

0,019 mW ERP

Ajonestolaite
(moottoripyörät,
joissa on
avainjärjestelmä)

Vastaanottotaajuudet:
433,92 MHz, 125 kHz

Lähetyskaistat: 120,9
KHz - 131,3 KHz

5dBµA/
m @ 10m

LDL-teknologia

Parc Technologique
Du Canal,

3 Rue Giotto,

31520 Ramonville
Saint-Agne,

France

Rengaspaineen
valvontajärjestelmä
(TPMS)

Vastaanottotaajuudet:
Ei mitään

Lähetystaajuudet:
433,97 MHz - 433,87
MHz

0,063 mW

Triumph Accessory
Alarm System ECU

Vastaanottotaajuudet:
433,92 MHz

Lähetystaajuudet: Ei
mitään

Ei saatavilla
Scorpion
Automotive Ltd

Drumhead Road,

Chorley North
Business Park,

Chorley, PR6 7DE

UK

Triumph Accessory
Alarm System
kauko-ohjain/
avainlähetin

Vastaanottotaajuudet:
Ei mitään

Lähetystaajuudet:
433,92 MHz

10 mW ERP
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Radiolaite Taajuusalue
Lähetyksen
suurin
tehotaso

Valmistaja

Accessory Alarm
System ECU -
Triumph Protect+

Vastaanottotaajuudet:
433,92 MHz

Lähetyskaistat: Ei
mitään

Ei saatavilla
Scorpion
Automotive Ltd

Drumhead Road,

Chorley North
Business Park,

Chorley, PR6 7DE

UK

Accessory Alarm
System kauko-
ohjain/avainlähetin
- Triumph Protect+

Vastaanottotaajuudet:
Ei mitään

Lähetystaajuudet:
433,92 MHz

1 mW ERP

Oma Triumph -
yhteyskäsikirja

Vastaanotto- ja
lähetyskaistat:

2402 MHz - 2480 MHz
100 mW

C.O.B.O. S.p.A. via
Tito Speri

10 25024 Leno (BS)

Italy

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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Kanadan hyväksyntä
Tämä laite sisältää lisenssivapaita
lähettimiä/vastaanottimia, jotka
noudattavat Innovation, Science and
Economic Development Canadan
lisenssivapaita RSS-lähetyksiä.

Käyttö edellyttää seuraavia ehtoja:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä.

2. Tämän laitteen on hyväksyttävä
vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien
häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen
ei-toivottua toimintaa.

Radiotaajuisen säteilyaltistuksen tiedot:

Tämä laite noudattaa hallitsemattomalle
ympäristölle asetettuja
säteilyaltistusrajoja. Tämä laite on
asennettava ja sitä on käytettävä siten,
että jäähdyttimen ja kehon välinen
etäisyys on vähintään 20 cm.

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.
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