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Alkusanat

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
”HUOMIO: KATSO KÄSIKIRJASTA”, ja sitä
seuraa kuvallinen seloste kyseisestä
aiheesta.

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

Katso kaikkien tämän symbolin
mukaisten tarrojen sijainti tämän
Varoitustarrojen sijainti -osiosta.
Tarvittaessa tämä symboli näkyy myös
sivuilla, jotka sisältävät asiaankuuluvia
tietoja.

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.



Alkusanat

4

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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Turvallisuus ennen kaikkea

Moottoripyörä

 Varoitus
Tämä moottoripyörä on suunniteltu
käytettäväksi kaksipyöräisenä
ajoneuvona, joka kykenee
kuljettamaan ajajan yksinään tai
ajajan ja yhden matkustajan
(edellyttäen, että matkustajan istuin ja
jalkatapit on asennettu).

Ajajan ja matkustajien, lisävarusteiden
ja matkalaukkujen kokonaispaino ei
saa ylittää Tekniset tiedot -osassa
mainittua enimmäiskuormitusrajaa.

 Varoitus
Tätä moottoripyörää ei ole suunniteltu
perävaunun vetämiseen eikä siihen
saa kiinnittää sivuvaunua.

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

 Varoitus
Tämä moottoripyörä on suunniteltu
maantieajoon ja maltilliseen
maastoajoon. Maltilliseen
maastokäyttöön sisältyy ajo
päällystämättömillä, hiekka- tai
sorateillä, mutta siihen ei kuulu ajo
motocross-radalla, maastoajo (kuten
motocross- tai enduro-ajo) tai
maastossa ajaminen matkustajan
kanssa.

Ajo haastavassa maastossa voi johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Moottoripyörän ajaminen maastossa
voi johtaa pinnojen irtoamiseen.

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

Löysät pinnat voivat vaikuttaa
käsittelyyn ja vakauteen, mikä voi
johtaa moottoripyörän vaurioihin,
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

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

Tarkista pinnojen kireys huoltovälien
mukaisin väliajoin. Kiristä löysät
pinnat.

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

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

On tärkeää, että moottoripyörä
tarkastetaan äärimmäisissä
olosuhteissa ajamisen jälkeen ja
kuluneet tai vaurioituneet
komponentit huolletaan tai
vaihdetaan.

Polttoaine ja pakokaasut

 Varoitus
BENSIINI SYTTYY ERITTÄIN HELPOSTI:

Sammuta moottori aina tankkauksen
ajaksi.

Älä tankkaa tai avaa polttoainesäiliön
korkkia tupakoidessasi tai avotulen
läheisyydessä.

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

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

Roiskeet on pestävä iholta välittömästi
saippualla ja vedellä, ja bensiinin
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.
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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.

 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.
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Pysäköinti

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

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.
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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.

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.
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 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.

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.

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

Suurin sallittu kulumisraja näkyy
kallistuskulman ilmaisimen uralla.

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

1

1. Kallistuskulman ilmaisin

 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.



Varoitustarrojen sijainnit

14

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

R.P.M.

MAX LOAD
5 kg (11 lbs)

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

6 7 8

1 2 3 5

100 KM/H
(60 MPH)

MAXM S+

4

1. Ajovalot (sivu 166)
2. Sisäänajo (sivu 95)
3. Kypärä (sivu 9)
4. Muta ja talvirenkaat (sivu 183)
5. Sivulaukut (jos asennettu) (sivu 111)

6. Jäähdytysneste (sivu 125)
7. Päivittäiset turvallisuustarkastukset

(sivu 96)
8. Renkaat (sivu 154)
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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.

1 2

6 7

RON/ROZ 95 min. 91

E5 E10

3900691

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

3 4

5

1. Moottoriöljy (sivu 121)
2. E5 ja E10 polttoaine (jos asennettu)

(sivu 87)
3. Lyijytön polttoaine (sivu 87)
4. Peilit (sivu 142)

5. Tuulilasi (jos asennettu) (sivu 177)
6. Ketjut (sivu 131)
7. Rengaspaineen valvontajärjestelmä (jos

asennettu)sivu 79)
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Osien tunnistus

1
2

3 4 5 6

7
8

910111213141516

1. Etusuuntavilkku
2. Ajovalot
3. Kytkinkahva
4. Säätötyökalu (sivupaneelin takana)
5. Akku (istuimen alla)
6. Omistajan käsikirja (istuimen alla)
7. Jarru-/takavalo
8. Takasuuntavilkku

9. Takajarrusatula
10. Takajarrulevy
11. Vaihdepoljin
12. Sivutuki
13. Äänitorvi
14. Jäähdytin
15. Etujarrusatula
16. Etujarrulevy
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Osien tunnistus – jatkuu

6

78

5

1 2

910

3

11

4

1213

1. Polttoainesäiliö
2. Jäähdytysnesteen painekorkki

(polttoainesäiliön alla)
3. Polttoainesäiliön korkki
4. Etujarrunestesäiliö
5. Etujarrukahva
6. Etuhaarukka

7. Öljytäyttötulppa
8. Takajarrunestesäiliö (korkin takana)
9. Öljytason tarkastuslasi
10. Takajarrupoljin
11. Ketjut
12. Takajousitusyksikkö
13. Äänenvaimennin
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Ajajan näkymän osien tunnistus

4 5 6

17 16 15 14 13 12 11

8 9 10321 7

1. Kytkinvipu
2. Päiväajovalojen (DRL) kytkin (jos

asennettu)
3. Vakionopeussäätimen painike
4. Etusumuvalokytkin (jos asennettu) ja

kaukovalonäppäin
5. Lisävarusteliitäntä
6. Mittariston näyttö
7. Ohjauslukko
8. Etujarrunestesäiliö

9. Vaarapainike
10. Etujarrukahva
11. Moottorin start/stop-painike
12. HOME-painike
13. MODE-painike
14. Joystickin painike
15. Suuntavilkun kytkin
16. Äänitorvipainike
17. Lämpökahvojen katkaisija (jos asennettu)
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Sarjanumerot
Ajoneuvon valmistenumero (VIN)
Ajoneuvon valmistenumero leimataan
rungon ohjauspään alueelle. Se näkyy
myös vieressä olevassa tarrassa.

1 2

1. VIN-leima
2. VIN-tarra

Merkitse ajoneuvon valmistenumero alla
olevaan kohtaan.

Moottorin sarjanumero
Moottorin sarjanumero on leimattu
moottorin ylemmän moottorilohkon
takaosaan, ja se näkyy oikealta puolelta,
käynnistysmoottorin takaa.

1

1. Moottorin sarjanumero

Merkitse moottorin sarjanumero alla
olevaan kohtaan.
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Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä
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Mittariston asettelu
Mittarinäytössä on valittavana kaksi erilaista teemaa. Kaikki mittarien ominaisuudet
eivät ole käytettävissä kaikissa malleissa.

Quartz-teema

25:20

hh:mm
02:55

9999

15:53

mph9 9 7 4 8 2

Trip 1

HOLD TO RESET

N
12

13

14

3 4 5 6 7

22

2 81 9

1718

21

20

19

15

11

16

10

1. Varoitusvalo
2. Polttoainemittari
3. Moottorinohjauksen toimintahäiriön

merkkivalo (MIL)
4. Alhaisen polttoainemäärän varoitusvalo
5. Hälyttimen/ajonestolaitteen tilan

merkkivalo (hälytin on lisävarustesarja)
6. ABS-varoitusvalo
7. Öljynpaineen varoitusvalo
8. Tietopalkin symboli / Ajotilan symboli
9. Varoitusvalo
10. Kello
11. Oikeanpuoleinen näyttöpaneeli

12. Oikeanpuoleinen ilmaisin
13. Päiväajovalo (DRL) (jos asennettu)
14. Kaukovalon varoitusvalo
15. Nopeusmittari
16. Vaihdeasennon symboli
17. Tietopalkki
18. Vakionopeussäätimen SET-ilmaisin
19. Lämpökahvojen tila
20. Nykyinen ajotila
21. Kierroslukumittari / vasemmanpuoleinen

näyttöpaneeli
22. Vasemmanpuoleinen ilmaisin
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Chronos-teema

N

25:20

hh:mm
02:25

0145

15:53
1 2 3

4

5

6

7

8

0

000 60

mph

Trip 1
E

F

mph

Odometer: 763 miles

HOLD TO RESET

12

13

14

5 6 7

8

21

41 3

9

20

17
15

11

16

10

22

19

2

18

1. Vaihdeasennon symboli
2. Lämpökahvojen tila
3. Moottorinohjaus Toimintahäiriön

merkkivalo (MIL)
4. Alhaisen polttoainemäärän varoitusvalo
5. Hälyttimen/ajonestolaitteen tilan

merkkivalo (hälytin on lisävarustesarja)
6. ABS-varoitusvalo
7. Öljynpaineen varoitusvalo
8. Kello
9. Oikeanpuoleinen näyttöpaneeli
10. Oikeanpuoleinen ilmaisin
11. Päiväajovalo (DRL) (jos asennettu)

12. Kaukovalon varoitusvalo
13. Kierroslukumittari
14. Varoitusvalo
15. Vakionopeussäätimen nopeus / SET-

ilmaisin
16. Tietopalkki
17. Nopeusmittari
18. Tietopalkin symboli
19. Vasen paneeli
20. Polttoainemittari
21. Vasemmanpuoleinen ilmaisin
22. Nykyinen ajotila



Yleistä tietoa

27

Varoitusvalot

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

Katso muut varoitus- ja tietoviestit
kohdasta sivu 38.

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 käynnistyksen
jälkeen, kunnes moottoripyörän nopeus
ylittää 10 km/h, jolloin valo sammuu.

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

Varoitusvalo ei syty uudelleen, ennen
kuin moottori käynnistetään uudelleen,
ellei järjestelmässä ole vikaa tai jos ajaja
on poistanut ABS:n käytöstä.

Jos kuljettaja poistaa ABS:n käytöstä,
varoitusvalo syttyy ja palaa, kunnes ABS
otetaan uudelleen käyttöön.

Jos ABS-järjestelmässä on vika,
varoitusvalo syttyy ja yleinen
varoitussymboli vilkkuu.

 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.

Luistoneston (TC) merkkivalo

Luistoneston (TC) merkkivalo
ilmaisee, että luistonestojärjestelmä on
aktiivinen ja pyrkii rajoittamaan
takapyörien luistamista kovan
kiihdytyksen aikana tai märissä tai
liukkaissa ajo-olosuhteissa.

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

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

Kova kiihdytys ja kaarreajo tässä
tilanteessa voivat aiheuttaa
takapyörän sutimisen ja johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Jos luistonesto on kytketty päälle:

• Tavallisissa ajo-olosuhteissa TC-
merkkivalo ei pala.

• Luistoneston (TC) merkkivalo vilkkuu
nopeasti, kun luistonestojärjestelmä
pyrkii rajoittamaan takapyörien
luistamista kovan kiihdytyksen
aikana tai märissä tai liukkaissa ajo-
olosuhteissa.
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Jos luistonesto on kytketty pois päältä:

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

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

Luistonesto (TC) pois käytöstä -
varoitusvalo

TC pois käytöstä -
varoitusvalon ei pitäisi syttyä, ellei
luistonesto ole kytketty pois päältä, tai
kyseessä on toimintahäiriö.

Jos varoitusvalo palaa muulloin ajon
aikana, se ilmaisee, että
luistonestojärjestelmässä on
toimintahäiriö, joka on tutkittava.

Suuntavilkut

Kun suuntavilkkupainiketta
käännetään vasemmalle tai oikealle,
suuntavilkun varoitusvalo vilkkuu
samalla nopeudella kuin suuntavilkut.

Hätävaroitusvalojen painike
Kytke varoitusvalot päälle tai pois päältä
painamalla ja vapauttamalla
varoitusvalokytkin.

Virtalukon on oltava ON-asennossa,
jotta varoitusvalot toimivat.

Varoitusvalot jäävät päälle, jos
virtalukko käännetään OFF-asentoon,
kunnes varoitusvalopainiketta painetaan
uudelleen.
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Kaukovalo

Kun kaukovalopainiketta
painetaan, kaukovalot kytkeytyvät
päälle. Jokaisella painikkeen
painalluksella vaihdetaan lähi- ja
kaukovalojen välillä.

Huomaa
Jos moottoripyörään on asennettu
päiväajovalot, kaukovalopainikkeessa on
lisätoimintoja.

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

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

Päiväajovalot (DRL) (jos asennettu)

Kun sytytysvirta kytketään
päälle ja päiväajovalojen kytkin
asetetaan päiväajovalojen asentoon,
päiväajojen varoitusvalo syttyy.

Päiväajovaloja ja lähivaloja käytetään
manuaalisesti vasemmanpuoleisen
katkaisinpaketin kytkimen avulla, katso
sivu 31.

 Varoitus
Aja päiväjovaloilla (DLR) vain
välttämätön matka kehnolla
näkyvyydellä.

Päiväajovaloilla ajo pimeässä,
tunneleissa tai kehnolla näkyvyydellä
voi heikentää ajajan näkökykyä tai
häikäistää muita tienkäyttäjiä.

Muiden tienkäyttäjien häikäistyminen
tai heikentynyt näkökyky hämärässä
ympäristössä voi johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Huomaa
Päivänvalossa päiväajovalot (DRL)
parantavat moottoripyörien näkyvyyttä
muille tienkäyttäjille.
Lähivaloja on käytettävä muissa
olosuhteissa, elleivät tieolosuhteet salli
kaukovalojen käyttöä.
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Alhaisen polttoainemäärän
varoitusvalo

Alhaisen polttoainemäärän
varoitusvalo syttyy, kun säiliössä on
jäljellä noin 3,5 litraa polttoainetta.

Yleinen varoitussymboli

Yleinen varoitussymboli näkyy
tietopalkissa, jos kyseessä on ABS-vika
tai moottorinohjauksen vika, ja ABS-
varoitusvalo ja/tai toimintahäiriön
merkkivalo palavat. Ota yhteys
valtuutettuun Triumph-jälleenmyyjään
niin pian kuin mahdollista, jotta vika
tarkistetaan ja korjataan.

Nopeusmittari ja matkamittari
Nopeusmittari osoittaa moottoripyörän
ajonopeuden.

Matkamittari näyttää moottoripyörän
kokonaismatkan.

Kierroslukumittari

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

Kierroslukumittari näyttää moottorin
nopeuden kierroksina minuutissa - rpm
(r/min). Kierroslukumittarin loppupäässä
on punainen vyöhyke.

Punaisella vyöhykkeellä moottorin
kierrosnopeudet ylittävät suurimman
suositellun moottorin kierrosluvun ja
parhaan suorituskyvyn alueen.

Polttoainemittari
Polttoainemittari ilmaisee polttoaineen
määrän polttoainesäiliössä.

A15:53

1/3

OK

Low Fuel

mi
42.2

mpg RANGE
38

+

N

1 2

3

1. Polttoainemittari
2. Alhaisen polttoainemäärän varoitusvalo
3. Low Fuel -tietopalkki (Alhainen

polttoainemäärä)

Huomaa
Polttoainemittari näkyy vasemmassa
paneelissa, kun Chronos-teema on
valittu.

Toimintamatka (Range to Empty) ja
hetkellinen polttoaineenkulutus
näytetään oikeassa paneelissa, kun
Fuel-valikko (polttoaine) on valittu.

Kun sytytysvirta on kytketty päälle,
paksu viiva polttoainemittarissa osoittaa
polttoainesäiliössä jäljellä olevan
polttoaineen.
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Mittarimerkinnät ilmaisevat polttoaineen
määrän polttoainesäiliössä tyhjän ja
täyden polttoainesäiliön välillä.

Alhaisen polttoainemäärän varoitusvalo
syttyy, kun säiliössä on jäljellä noin 3,5
litraa polttoainetta, ja polttoainesäiliö
tulee täyttää niin pian kuin mahdollista.

Alhaisen polttoainemäärän
varoitusviesti (Low Fuel) ilmestyy
tietopalkkiin. Kuittaa ja piilota alhaisen
polttoainemäärän varoitus (Low Fuel)
painamalla joystickin keskipainiketta.

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

Vaihdeasennon näyttö
Vaihdeasennon näyttö osoittaa, mikä
vaihde (ykkösestä kutoseen) on
käytössä. Kun vaihde on vapaa-
asennossa (vaihdetta ei ole valittu),
näytössä näkyy N.
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1. Vaihdeasennon näyttö (vapaa-asento)
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1. Vaihdeasennon näyttö (kolmosvaihde)
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Ajotilat
Ajotiloissa kaasun vasteen (MAP),
lukkiutumattoman jarrujärjestelmän
(ABS) ja luistonestojärjestelmän (TC)
asetukset voidaan säätää erilaisten
tieolosuhteiden ja ajajan mieltymysten
mukaan. Käytettävissä on jopa kuusi
ajotilaa moottoripyörämallin
varustelusta riippuen.

Ajotilat voidaan valita sekä
moottoripyörän ollessa liikkeessä että
pysähdyksissä kätevästi MODE-
painikkeella ja joystickilla, jotka
sijaitsevat vasemmanpuoleisessa
katkaisinpaketissa.

Jokaista ajo-tilaa voidaan säätää. ABS-,
MAP- ja TC-asetusvaihtoehtojen
saatavuus vaihtelee malleittain. Katso
lisätietoja kohdasta sivu 45. Jos ajotilaa
muokataan (muu kuin Rider-tila), kuvake
muuttuu alla esitetyllä tavalla.

Oletuskuvake
Ajajan
muokkaama
kuvake

Kuvaus

- Ajaja

Sade

Maantie

Sport

Maasto

Maasto Pro

Ajotilan valinta

 Varoitus
Ajotilojen valinta ajettaessa edellyttää,
että ajaja antaa moottoripyörän
rullata vapaalla hetken aikaa
(moottoripyörä liikkuu, moottori käy,
kaasu pois eikä jarrua paineta).

Ajotilan valinnan saa tehdä ajettaessa
vain:

- hitaalla nopeudella

- alueilla, joissa ei ole liikennettä

- suoralla ja tasaisella tiellä tai pinnalla

- hyvissä tie- ja sääolosuhteissa

- kun on turvallista antaa
moottoripyörän rullata hetken
vapaalla.

Ajotilan valintaa ajettaessa EI SAA
tehdä:

- suurilla nopeuksilla

- liikenteessä ajettaessa

- kaarreajossa tai mutkaisilla teillä tai
pinnoilla

- jyrkästi kaltevilla teillä tai pinnoilla

- huonoissa tie- tai sääolosuhteissa

- jos moottoripyörän ei ole turvallista
antaa rullata vapaalla.

Tämän tärkeän varoituksen
noudattamatta jättäminen voi johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.
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 Varoitus
Jos luistonesto on poistettu käytöstä
päävalikossa, kuten kuvattu kohdassa
sivu  50, kaikille ajotiloille tallennetut
asetukset ohitetaan.

Luistonesto pysyy pois päältä
riippumatta ajotilan valinnasta, kunnes
se otetaan uudelleen käyttöön, tai kun
sytytysvirta kytketään pois päältä ja
uudelleen päälle, tai kun palataan
Maantie-oletustilaan pitämällä TILA-
painiketta painettuna (mikä
mahdollistaa luistoneston, kun
moottoripyörä on seuraavan kerran
paikoillaan).

Jos luistonesto on poistettu käytöstä,
moottoripyörä toimii normaalisti, mutta
ilman luistonestoa. Tässä tilanteessa
kiihdyttäminen liian voimakkaasti
märällä tai liukkaalla tienpinnalla voi
saada takapyörän luistamaan ja johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Jos ABS on poistettu käytöstä,
jarrujärjestelmä toimii ilman ABS-
jarrujärjestelmää. Tässä tilanteessa
liian kova jarrutus aiheuttaa pyörien
lukkiutumisen, mikä saattaa johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Kun olet valinnut ajotilan, perehdy
uusiin asetuksiin ajamalla
moottoripyörällä alueella, jossa ei ole
liikennettä.

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

Huomaa
Jos seuraavat ehdot täyttyivät edellisen
kerran, kun virtalukko käännettiin OFF-
asentoon:
- Maasto-, Maasto Pro- tai Ajaja-tila oli
aktiivinen,
- ja ABS tai TC asetettiin Maasto-tilaan
tai pois päältä,
ajotilaksi tulee oletuksena ROAD, kun
virtalukko käännetään ON-asentoon.
Muussa tapauksessa viimeksi valittu
ajotila muistetaan ja aktivoidaan, kun
sytytysvirta kytketään päälle.
Jos tilakuvakkeita ei näy, kun virtalukko
on ON-asennossa, varmista, että
moottorin sammutuskytkin on RUN-
asennossa.

Ajotilan valitseminen:

• Aktivoi ajotilan tietopalkki ja ajotilan
valintapaneeli painamalla ja
vapauttamalla vasemmanpuoleisen
katkaisinpaketin MODE-painike.

• Aktiivinen ajotilan kuvake näkyy
mittariston keskellä.
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Valitun ajotilan muuttaminen:

• Paina joko joystickia vasemmalle tai
oikealle tai paina toistuvasti MODE-
painiketta, kunnes haluttu tila näkyy
näytön keskellä tai korostettuna
ajotilan valintapaneelissa.

• Joystickin keskiosan lyhyt painallus
valitsee halutun ajotilan.

A15:53

Road

ROAD

MAP

ROAD
ROAD

TC

N

5

2

4

1

3

1. MODE-painike
2. Nykyinen ajotila
3. Joystick
4. Tietopalkki, jossa näkyy ajotilan

asetukset
5. Ajotilan valintapaneeli

• Selaa ajotilavaihtoehtoja painamalla
joystickia vasemmalle/oikealle tai
TILA-painiketta seuraavassa
järjestyksessä:

– Ajaja

– Sade

– Maantie

– Sport

– Maasto

– Maasto pro.

Valittu tila aktivoidaan, kun seuraavat
tilan vaihtamisen ehdot täyttyvät:

Moottoripyörä paikallaan - moottori
sammutettuna
• Virtalukko on ON-asennossa.

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

Moottoripyörä paikallaan - moottori
käynnissä
• Vapaa vaihde on valittu.

Moottoripyörä liikkeessä
Ajajan on tehtävä seuraavat asiat
samanaikaisesti 30 sekunnin kuluessa
siitä, kun ajotila on valittu:

• Sulje kaasu.

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

Huomaa
Maasto-, Maasto Pro - tai Ajaja-tilaan
tai niistä pois ei voida vaihtaa, kun
moottoripyörä on liikkeessä, jos ABS- tai
TC-asetukset on asetettu Maasto-tilaan
tai pois päältä näissä tiloissa.
Tässä tapauksessa moottoripyörä on
pysäytettävä, ennen kuin ajotila voi
vaihtua.

Jos ajotilan vaihtoa ei suoriteta loppuun,
kuvake vuorottelee edellisen ajotilan ja
juuria valitun ajotilan välillä, kunnes
vaihto on valmis tai se peruutetaan.

Ajotilan valinta on nyt valmis ja
normaalia ajoa voidaan jatkaa.
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Tietopalkki

 Varoitus
Kun moottoripyörä on liikkeessä,
vaihda tietopalkkitilojen välillä tai
palauta polttoainetiedot vain
seuraavissa olosuhteissa:

- hitaalla nopeudella

- kun ei ole muuta liikennettä

- suoralla ja tasaisella tiellä tai pinnalla

- hyvissä tie- ja sääolosuhteissa.

Tämän tärkeän varoituksen
noudattamatta jättäminen voi johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Tietopalkki näkyy näytön alareunassa, ja
sen avulla on helppo käyttää erilaisia
moottoripyörän tilatietoja.

Tietopalkin eri kohteiden
tarkasteleminen:

• Paina joystickia vasemmalle tai
oikealle, kunnes haluttu tietopalkin
kohde tulee näkyviin.

Huomaa
Tietopalkkiin pääsemiseksi kaikki
varoitusviestit on ensin kuitattava,
katso sivu 38.

Tietopalkki sisältää seuraavat kohteet:

• Varoitukset ja tietoviestit, katso
sivu 38

• Kontrasti, katso sivu 38

• Teemavaihtoehdot, katso sivu 39

• Yksityiskohta, katso sivu 40

• Osamatkamittari, katso sivu 41

• Polttoainetiedot, katso sivu 41

• Jäähdytysnesteen lämpötila, katso
sivu 42

• Huoltovälin ilmoitus ja matkamittari,
katso sivu 43

• Rengaspaineen valvontajärjestelmä
(TPMS) (jos asennettu), katso
sivu 43.

Tietopalkin eri kohteita voidaan näyttää
tai piilottaa tietopalkissa. Lisätietoja on
kohdassa sivu 55.
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Varoitukset ja viestit
Mahdolliset varoitukset ja viestit
näkyvät tietopalkissa. Alla on esimerkki.

A15:53

PREV

NEXT

1/3

Warning

Tyre Pressure Low
Visit Garage Now

N

1

2 3

1. Varoitussymboli (TPMS näkyy)
2. Varoitus ja/tai viestin kuvaus
3. Varoitus ja/tai viestilaskuri

Varoitusten ja viestien tarkasteleminen:

• Selaa vaihtoehtoja työntämällä
joystickia vasemmalle/oikealle,
kunnes varoitus tulee näkyviin.

• Tarkista kukin varoitus painamalla
joystickia alas/ylös (jos useampia
kuin yksi). Varoituslaskuri näyttää
senhetkisten varoitusten määrän.

• Palaa tietopalkkiin painamalla
joystickia vasemmalle/oikealle.

Akun tyhjenemisvaroitus
Jos lämpökahvojen kaltaisia varusteita
on asennettu ja ne ovat käytössä
moottorin ollessa joutokäynnillä tietyn
ajan, akun jännite voi laskea alle ennalta
määrätyn jännitteen ja varoitusviesti
näkyy tietopalkissa.

Contrast (Kontrasti)
Contrast-tietopalkista voidaan säätää
näytön kontrastia.
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Contrast

SELECT
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A U T O L O W

N
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1. Kontrasti-symboli
2. KORKEA - suuri kontrasti
3. AUTO - automaattinen kontrasti
4. MATALA - pieni kontrasti
5. Contrast-tietopalkki (Kontrasti)

Valittavana on kolme vaihtoehtoa:

• KORKEA - Tämä vaihtoehto lukitsee
näyttöruudun valkoisen taustan
versioon, jotta luettavuus olisi
mahdollisimman hyvä.

• AUTO - Tämä vaihtoehto säätää
kontrastille sopivimman asetuksen
mittariston valoanturin avulla.
Kirkkaassa auringonvalossa alhaisen
kirkkauden asetukset ohitetaan,
jotta mittariston luettavuus voidaan
aina varmistaa.

• MATALA - Tämä asetus lukitsee
näyttöön kunkin näytön tumman
taustaversion, jotta luettavuus olisi
mahdollisimman hyvä pimeällä.
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Vaihtoehdon valitseminen:

• Valitse joko HIGH-, AUTO- tai LOW-
kontrastiasetus painamalla joystickia
alas/ylös ja vahvista valinta
joystickin keskipainikkeella.

• Jos ajajan määrittelemä
kirkkausasetus on sopiva, sitä
käytetään, katso sivu 54.

Huomaa
Älä peitä näytön vasemman paneelin
valoanturia, koska se estää näytön
kontrastia toimimasta oikein.

Theme (Teema)
Theme-tietopalkin valikossa voidaan
valita näyttöön eri teema.
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SELECT
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1

2. Quartz

Theme

N
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32

1. Teeman symboli
2. Theme-tietopalkki (Teema)
3. Teeman liukusäädin

Teeman vaihtaminen:

• Valitse haluamasi teema työntämällä
joystickia alas/ylös ja vahvista
painamalla joystickin keskipainiketta.

• Oikeanpuoleisessa paneelissa oleva
liukusäädin osoittaa myös teeman
valinnan.
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Detail (Tietomäärä)
Detail-tietopalkissa (Tietomäärä) voidaan
piilottaa tai näyttää näytettävien
tietojen määrä.
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2. Auto Hide Info

N
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1. Yksityiskohta-symboli
2. Vasen paneeli
3. Tietopalkki
4. Oikea paneeli

Valittavana on kolme vaihtoehtoa:

• Auto Hide All (Piilota kaikki) - Tämä
vaihtoehto piilottaa kaikki tiedot
vasemmasta paneelista, oikeasta
paneelista ja tietopalkista.

• Auto Hide Info (Piilota info) - Tämä
vaihtoehto piilottaa kaikki tiedot
vasemmasta ja oikeasta paneelista.
Tiedot näkyvät edelleen
tietopalkissa.

• Show All (Näytä kaikki) - Tämä
vaihtoehto näyttää tiedot
vasemmassa paneelissa, oikeassa
paneelissa ja tietopalkissa.

Vaihtoehdon valitseminen:

• Valitse haluamasi Detail-vaihtoehto
(Tietomäärä) painamalla joystickia
alas/ylös.

Huomaa
Kun vaihtoehto valitaan joystickilla,
seuraa lyhyt viive, ja vaihtoehto
piilotetaan tai näytetään
näyttöruudussa. Varmista, ettet pidä
joystickia painettuna, kun vaihtoehto
odottaa tietojen näyttämistä tai
piilottamista. Jos joystickia painetaan,
tiedot ilmestyvät uudelleen, kunnes
seuraava vaihtoehto on valittu.

• Kun tarvittava Detail-vaihtoehto on
valittu, vahvista valinta painamalla
joystickin keskipainiketta.

• Detail-vaihtoehdot on myös
numeroitu, ja ne näkyvät
oikeanpuoleisessa näyttöpaneelissa.
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Osamatkamittarit
Tietopalkissa on kaksi osamatkamittaria,
jotka voidaan nollata tietopalkissa.
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1. Osamatkan symboli
2. Kuljettu matka
3. Käytetty aika
4. Keskinopeus
5. Trip-tietopalkki (Osamatka)

Tietyn osamatkamittarin
tarkasteleminen:

• Selaa tietopalkin kohteita
työntämällä joystickia vasemmalle/
oikealle, kunnes näytössä näkyy Trip
1 (Osamatka 1).

• Valitse Trip 1 tai Trip 2 työntämällä
joystickia alas/ylös.

Huomaa
Trip 2 -mittari (Osamatka 2) voidaan
näyttää tai piilottaa tietopalkissa. Katso
lisätietoja kohdasta sivu 53.

Osamatkamittarin nollaus:

• Valitse nollattava osamatkamittari.

• Pidä joystickin keskipainiketta
painettuna yli yhden sekunnin ajan.

• Osamatkamittari nollataan.

Osamatkamittari voidaan nollata myös
päävalikosta, katso sivu 51.

Polttoaine
Fuel Status -tietopalkki (Polttoaineen
tila) näyttää polttoaineen kulutusta
koskevat tiedot.
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1. Polttoaineen symboli
2. Keskimääräinen polttoaineenkulutus
3. Hetkellinen polttoaineenkulutus
4. Toimintamatka (Range to Empty)
5. Fuel-tietopalkki (Polttoaine)

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

Hetkellinen polttoaineenkulutus
Polttoaineenkulutus tietyllä hetkellä. Jos
moottoripyörä on paikallaan,
näyttöalueella näkyy --.-.
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Toimintamatka
Tämä on arvioitu ajomatka säiliössä
jäljellä olevalla polttoaineella.

Nollaus
Nollaa keskimääräinen
polttoaineenkulutus pitämällä joystickin
keskipainiketta pohjassa.

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

Jäähdytysneste
Coolant-tietopalkin (Jäähdytysneste)
valikko ilmaisee moottorin
jäähdytysnesteen lämpötilan.
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Temperature OK
 68°C
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1. Jäähdytysnesteen symboli
2. Coolant-tietopalkki (Jäähdytysneste)
3. Jäähdytysnesteen lämpötilamittari

Jäähdytysnesteen lämpötila näytetään
tietopalkissa tilaviestin kanssa.
Jäähdytysnesteen lämpötila näkyy myös
oikeanpuoleisen näyttöosan mittarissa.
Mittarin vaihteluväli on C (kylmä) ja H
(kuuma). Kun moottori
kylmäkäynnistetään, mittarissa näkyy
harmaita palkkeja. Lämpötilan noustessa
mittaristossa näkyviin palkkeihin alkaa
syttyä valo. Kun moottori
kuumakäynnistetään, mittari näyttää
moottorin lämpötilaa vastaavan määrän
valaistuja palkkeja.

Jos jäähdytysnesteen lämpötila nousee
vaarallisen korkeaksi moottorin
käydessä, korkean jäähdytysnesteen
lämpötilan varoitusvalo syttyy ja
tietopalkkiin tulee viesti.
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 Huomio
Sammuta moottori heti, jos
jäähdytysnesteen korkean lämpötilan
varoitusvalo syttyy. Älä käynnistä
moottoria uudelleen, ennen kuin vika
on korjattu.

Kun korkean lämpötilan varoitusvalo
palaa, moottorin käynti aiheuttaa
vakavia moottorivaurioita.

Huollon ilmaisin ja matkamittari
Huollon ilmaisinnäytössä näkyy
huoltosymboli, jäljellä oleva matka/
päivät ennen seuraavaa huoltoa ja
nykyinen matkamittarin lukema.
Matkamittarin lukema näyttää
moottoripyörän kokonaismatkan.
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1. Huolto-symboli
2. Service in -tietopalkki (Huollon ilmaisin)
3. Huollon ilmaisimen mittari

Lisätietoja huollon ilmaisinilmoituksista,
katso sivu 50.

Rengaspaineen valvontajärjestelmä
(TPMS) (jos asennettu)
Rengaspaineen valvontajärjestelmän
(TPMS) tietopalkki näyttää etu- ja
takarenkaiden paineet. Lisätietoja
TPMS-järjestelmästä, katso sivu 79.
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1. TPMS-symboli
2. Eturengaspaineen näyttö (FRONT)
3. Takarengaspaineen näyttö (REAR)
4. TPMS-tietopalkki
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Main Menu (Päävalikko)
Päävalikkoon pääsy:

• Moottoripyörän on oltava paikallaan
sytytysvirta kytkettynä.

• Paina ohjaustangon oikeanpuoleisen
katkaisinpaketin KOTI-painiketta.

• Vieritä päävalikkoa työntämällä
joystickia alas/ylös, kunnes haluttu
vaihtoehto on valittu, ja vahvista
valinta painamalla joystickin
keskipainiketta.

Riding Modes

MAIN MENU

Bike Setup
Trip Setup

Display Setup
Reset To Defaults

Main Menu -päävalikossa voidaan
käyttää seuraavia vaihtoehtoja:

Riding Mode (Ajotilat)
Tässä valikossa voidaan määrittää
ajotilat. Katso lisätietoja kohdasta
sivu 45.

Bike Setup (Moottoripyörän asetukset)
Tässä valikossa voidaan määrittää
moottoripyörän eri ominaisuuksia. Katso
lisätietoja kohdasta sivu 49.

Trip Setup (Osamatkan asetukset)
Tässä valikossa voidaan määrittää Trip 1
- ja Trip 2 -osamatkamittarien
asetukset. Katso lisätietoja kohdasta
sivu 51.

Display Setup (Näytön asetukset)
Tässä valikossa voidaan määrittää
näyttöasetukset. Katso lisätietoja
kohdasta sivu 53.

Reset to Defaults (Palauta
oletusasetukset)
Tässä valikossa kaikki mittariston
asetukset voidaan palauttaa
oletusasetuksiin. Katso lisätietoja
kohdasta sivu 61.
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Riding Mode (Ajotilat)
Ajotilojen asetusten muuttaminen:

• Valitse tietty ajotila painamalla
Riding Modes -valikossa joystickia
alas/ylös ja vahvista valinta
joystickin keskipainikkeella.

Rider

Riding Modes

Rain
Road
Sport

Off-road
Off-road pro

• Paina joystickia alas/ylös, kunnes
haluttu asetusvaihtoehto on valittu,
ja vahvista valinta joystickin
keskipainikkeella.

Rider

MAP Setting
TC Setting

Reset To Defaults

Riding mode

• Paina joystickia alas/ylös, kunnes
haluttu vaihtoehto on valittu, ja
vahvista valinta joystickin
keskipainikkeella.

Road

Riding mode

MAP Setting

Rain

Ajotilan määritys
Käytettävissä olevat ajotavat riippuvat
moottoripyörämallin varustelusta. Katso
seuraavasta taulukosta tiedot ABS-,
MAP- ja TC-asetuksista, jotka ovat
käytettävissä kussakin ajotilassa.
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Ajotila

Ajaja Sade Road Sport Maasto Maasto
Pro

ABS (lukkiutumaton jarrujärjestelmä)

Maantie

Maasto1

Pois päältä

MAP (kaasuvaste)

Sade

Maantie

Sport1

Maasto1

TC (luistonesto)

Sade

Maantie

Sport1

Maasto1

Pois päältä Valikon
kautta

Valikon
kautta

Valikon
kautta

1 Mallikohtainen

Key (avain)

Vakio (tehdasasetus)

Valittavissa oleva vaihtoehto

Vaihtoehtoa ei ole saatavana
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ABS-asetukset

 Varoitus
Maasto ABS -vaihtoehtoa ei ole
tarkoitettu käytettäväksi normaalissa
maantieajossa.

Takajarrupolkimen käyttö tässä
tilanteessa voi saada takapyörän
lukittumaan voimakkaassa
jarrutuksessa.

Kun ABS on asetettu maasto-tilaan,
maantiellä ajettaessa jarruttaminen
voi olla epävakaata, mikä voi johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Jos ABS on poistettu käytöstä,
jarrujärjestelmä toimii ilman ABS-
jarrujärjestelmää. Tässä tilanteessa
liian kova jarrutus aiheuttaa pyörien
lukkiutumisen, mikä saattaa johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

ABS-asetusten kuvaukset
Maantie ja Sport - Optimaalinen ABS-
asetus maantieajoon.

Sade - Optimaalinen ABS-asetus
sateessa ajoon.

Maasto - Etu-ABS vaikuttaa
vähemmän. Taka-ABS on poistettu
käytöstä. Optimoitu kaarreajon ABS on
poistettu käytöstä.

Maasto Pro - Etu-ABS on kytketty pois
päältä. Taka-ABS on poistettu käytöstä.
Optimoitu kaarreajon ABS on poistettu
käytöstä. ABS-varoitusvalo palaa.

MAP-asetukset

MAP-asetuksen kuvaukset
Maantie - Vakiokaasuvaste.

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

Sport - Suurempi kaasuvaste
verrattuna Road-asetukseen.

Maasto - Optimaalinen
kaasunvasteasetus maastokäyttöön.
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Luistoneston asetukset

 Varoitus
Maasto-asetuksen luistonestoa ei ole
tarkoitettu tavalliseen maantieajoon.

Kun luistonesto on asetettu maasto-
tilaan, maantiellä ajettaessa
kiihdyttäminen voi olla epävakaata,
koska maasto-tilassa takarenkaan
sallitaan luistaa enemmän.

Takapyörien luistamisen aiheuttama
epävakaus voi johtaa moottoripyörän
hallinnan menettämiseen ja
onnettomuuteen.

 Varoitus
Jos luistonesto on poistettu 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.

Luistoneston asetusten kuvaukset
Maantie - Optimaalinen luistonesto-
asetus maantieajoon. Sallii takapyörän
pienen luiston.

Sade - Optimaalinen luistonestoasetus
märkiin tai liukkaisiin olosuhteisiin. Sallii
vähemmän takapyörän luistoa kuin
Maantie-asetus.

Sport - Sallii enemmän takapyörän
luistoa kuin Maantie-asetus.

Maasto - Luistonesto on asetettu
käytettäväksi maastossa. Sallii
suuremman takapyörän luiston
verrattuna Sade-, Maantie- ja Sport-
asetuksiin. Luistoneston merkkivalo
vilkkuu hitaasti.

Maasto Pro - Luistonesto on kytketty
pois päältä. Luistonesto pois käytöstä -
varoitusvalo palaa.
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Bike Setup -valikko (moottoripyörän
asetukset)
Valitse päävalikosta Bike Setup ja
vahvista valinta joystick-painikkeella.

Indicators

Bike Setup

TC
Service

Bike Setup -valikosta päästään
seuraaviin toimintoihin:

• Indicators (Ilmaisimet)

• Traction Control (TC) (Luistonesto)

• Service (Huolto)

Bike Setup - Indicators
(Suuntavilkut)
Suuntavilkut voidaan asettaa Auto
Basic-, Auto Advanced- tai Manual -
tilaan.

Auto Basic

Indicators

Auto Advanced
Manual

Bike Setup

Halutun suuntavilkun tilan valitseminen:

• Valitse Bike Setup -valikosta
Indicators (Suuntavilkut) painamalla
joystickia alas ja vahvista valinta
joystickin keskipainikkeella.

• Vaihtoehtoja AUTO BASIC, AUTO
ADVANCED ja MANUAL voit selata
painamalla joystickia ylös/alas.

– 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 valinta joystickin
keskipainikkeella.

• Näyttö palaa Bike Setup -valikkoon.
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Bike Setup - Traction Control (TC)
(Luistonesto)
Luistonestojärjestelmä voidaan
väliaikaisesti poistaa käytöstä.
Luistonestoa ei voida poistaa pysyvästi
käytöstä, vaan se otetaan
automaattisesti käyttöön, kun
sytytysvirta kytketään pois päältä ja
sitten taas päälle, tai jos oletusajotila
aktivoidaan MODE-painikkeen pitkällä
painalluksella.

Enabled

TC

Disabled

Bike Setup

Halutun asetuksen valitseminen:

• Valitse Bike Setup -valikosta TC
painamalla joystickia alas ja vahvista
valinta joystickin keskipainikkeella.

• Vaihtoehtoja ENABLED (käytössä) ja
DISABLED (pois käytöstä) voit selata
painamalla joystickia alas/ylös.

• Valitse haluamasi asetus painamalla
joystickin keskipainiketta.

• Näyttö palaa Bike Setup -valikkoon.

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

500 mi

Service

01-04-2019

Bike Setup

Huoltovälin katsominen:

• Valitse Bike Setup -valikosta Service
(Huolto) painamalla joystickia alas ja
vahvista valinta joystickin
keskipainikkeella.

• Huollon aika- ja matkatiedot
näytetään.
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Trip Setup -valikko (Osamatkan
asetukset)
Trip Setup -valikossa voidaan määrittää
osamatkamittarit. Kukin osamatkamittari
voidaan määrittää nollautumaan joko
manuaalisesti tai automaattisesti.
Asetusmenettely on sama kummallekin
osamatkamittarille.

Riding Modes

MAIN MENU

Bike Setup
Trip Setup

Display Setup
Reset To Defaults

Pääset Trip Setup -valikkoon
seuraavasti:

• Avaa päävalikko painamalla HOME-
painiketta.

• Valitse Trip Setup (Osamatkan
asetukset) työntämällä joystickia
alas ja painamalla joystickin
keskipainiketta.

Valittavissa olevat vaihtoehdot ovat:

• Trip 1 Reset (Osamatkan 1 nollaus)

• Trip 2 Reset (Osamatkan 2 nollaus)

• Trip 2 Display (Osamatka 2 -näyttö).

Trip Setup - manuaalinen nollaus
Tässä valikossa kukin osamatkamittari
voidaan nollata erikseen.

Reset Now and Continue

Trip 1 Reset

Continue without Reset

Trip Setup

Osamatkamittarin asettaminen
manuaalisesti:

• Avaa päävalikko painamalla HOME-
painiketta.

• Valitse Trip Setup (Osamatkan
asetukset) työntämällä joystickia
alas ja painamalla joystickin
keskipainiketta.

• Valitse joko Trip 1 Reset (Osamatkan
1 nollaus) tai Trip 2 Reset
(Osamatkan 2 nollaus) painamalla
joystickia alas ja vahvista valinta
joystickin keskipainikkeella.

• Valitse Manual painamalla joystickin
keskipainiketta.

Valittavana on kaksi vaihtoehtoa:

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

– Continue without Reset (Jatka
ilman nollausta) -
Osamatkamittaria ei nollata.

• Vahvista valinta joystickin
keskipainikkeella ja palaa edelliseen
valikkoon.
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Trip Setup - automaattinen nollaus
Tässä valikossa voidaan asettaa
osamatkamittarin automaattinen
nollaus sen jälkeen, kun sytytysvirta on
ollut pois päältä asetetun ajan.

1 Hr

Automatic

2 Hrs

Trip Setup

4 Hrs
8 Hrs

16 Hrs

Aseta osamatkamittarien automaattinen
nollaus:

• Avaa päävalikko painamalla HOME-
painiketta.

• Valitse Trip Setup (Osamatkan
asetukset) työntämällä joystickia
alas ja painamalla joystickin
keskipainiketta.

• Valitse Trip 1 Reset (Osamatkan 1
nollaus) tai Trip 2 Reset (Osamatkan
2 nollaus) painamalla joystickia alas/
ylös ja vahvista valinta joystickin
keskipainikkeella.

• Valitse Automatic työntämällä
joystickia alas/ylös ja vahvista
valinta painamalla joystickin
keskipainiketta.

• Valitse ajastinasetukset käyttämällä
joystickia alas/ylös ja vahvista
haluamasi aikaraja painamalla
joystickin keskipainiketta. Haluttu
aikaraja tallennetaan
osamatkamuistiin.

Kun sytytysvirta katkaistaan,
osamatkamittari nollataan asetetun
aikajakson jälkeen.

Seuraava taulukko näyttää kaksi
esimerkkiä automaattisesta osamatkan
nollauksesta.

Sytytysvirt
a pois päältä

Valittu
aikaviive

Matkamittar
i nollautuu

Klo 10:30 4 h Klo 14:30

Klo 18:00 16 h
Klo 10:00
(seuraava
päivä)
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Trip 2 (Osamatka 2) käyttöönotto /
käytöstä poisto
Tässä valikossa Trip 2 -osamittari
voidaan ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä. Jos Trip 2 on poistettu
käytöstä, sitä ei enää näytetä
mittariston näytössä.

Enabled

Trip 2 Display

Disabled

Trip Setup

Trip 2 -osamatkamittarin käyttöönotto /
käytöstä poisto:

• Avaa päävalikko painamalla MODE-
painiketta.

• Valitse Trip Setup työntämällä
joystickia alas/ylös.

• Näytä Trip Setup -valikko painamalla
joystickin keskipainiketta.

• Hae Trip 2 Display painamalla
joystickia alas/ylös ja vahvista
joystickin keskipainikkeella.

• Valitse Enabled (käytössä) tai
Disabled (pois käytöstä) painamalla
joystickia alas/ylös ja vahvista
joystickin keskipainikkeella.

Display Setup -valikko (Näytön
asetukset)
Valitse päävalikosta Display Setup ja
vahvista valinta joystick-painikkeella.

Theme

Display Setup

Brightness (High Contrast)
Brightness (Low Contrast)

Visible Tray
Shift Indicator
RIDER NAME

Display Setup -valikosta päästään
seuraaviin toimintoihin:

• Theme (Teema)

• Brightness (High Contrast) (Kirkkaus
(suuri kontrasti))

• Brightness (Low Contrast) (Kirkkaus
(pieni kontrasti))

• Visible Tray (Näytetty palkki)

• Shift Indicator (Vaihtoilmaisin)

• Rider Name (Kuljettajan nimi)

• Language (Kieli)

• Units (Yksiköt)

• Clock (Kello)

• Date (Pvm).
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Display Setup - Teemat
Jotta eri teema voidaan valita,
moottoripyörän on oltava paikallaan ja
virtalukon ON-asennossa.

• Avaa päävalikko painamalla KOTI-
painiketta.

• Valitse Display Setup (Näytön
asetukset) työntämällä joystickia
alas ja painamalla joystickin
keskipainiketta.

• Näytä Theme-valikko painamalla
joystickin keskipainiketta.

• Valitse haluamasi teema painamalla
joystickin keskipainiketta.

Theme 01

Theme

Theme 02

Display Setup

Uusi teema näytetään ja tallennetaan.
Poistu painamalla KOTI-painiketta.

Display Setup - Kirkkaus
Kirkkaus-toiminnolla näytön
kirkkauskontrasti voidaan muuttaa
päivänvalossa ja pimeällä ajamiseen
sopivaksi.

Theme

Display Setup

Brightness (High Contrast)
Brightness (Low Contrast)

Visible Tray
Shift Indicator
RIDER NAME

Valittavana on kaksi
kirkkausvaihtoehtoa: High Contrast
(suuri kontrasti) ja Low Contrast (pieni
kontrasti).

Kirkkaustason muuttaminen:

• Työnnä Display Setup -valikossa
(Näytön asetukset) joystickia
alaspäin ja valitse Brightness (High
Contrast) tai Brightness (Low
Contrast).

• Vahvista valinta joystickin
keskipainikkeella.

• Säädä kirkkautta työntämällä
joystickia alas/ylös.

• Vahvista haluttu kirkkaustaso
painamalla joystickin keskipainiketta.

• Palaa päänäyttöön painamalla
HOME-painiketta.

Huomaa
Kirkkaassa auringonvalossa kirkkauden
asetuksia mukautetaan, jotta
mittariston luettavuus voidaan aina
varmistaa.
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Display Setup - Visible Tray
(Näytetty palkki)
Visible Tray -toiminnolla mittariston
näyttöön voidaan valita tarvittavat
tietopalkin kohdat.

Trip 1

Visible Tray

Trip 2
Fuel Status

Service Interval
Theme
Detail

Display Setup

Visible Tray -valikon valitseminen:

• Valitse Display Setup -valikossa
Visible Tray painamalla joystickia
alas ja vahvista valinta joystickin
keskipainikkeella.

• Paina joystickia alas/ylös, kunnes
haluttu tietopalkin kohta on valittu.

• Valitse tietopalkin kohta tai poista
valinta painamalla joystickin
keskipainiketta.

Vaihtoehtoihin sisältyy:

– Trip 1 (Osamatka 1)

– Trip 2 (Osamatka 1)

– Fuel Status (Polttoaineen tila)

– Service Interval (Huoltoväli)

– Theme (Teema)

– Detail (Tietomäärä)

– Contrast (Kontrasti)

– Coolant (Jäähdytysneste).

• Mittariston näytössä näkyy se
tietopalkin kohta, jonka vieressä on
rasti. Mittariston näytössä ei
näytetä tietopalkin kohtaa, jonka
vieressä ei ole rastia.
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Display Setup - Shift Indicator
(Vaihtoilmaisin)
Tässä valikossa voidaan säätää vaihteen
vaihtoilmaisinta.

Kun määritetty moottorin
kierroslukuarvo saavutetaan, vaihteen
vaihtoilmaisin muuttaa
kierroslukumittarin värin oranssiksi,
jolloin vaihteen vaihto on tarpeen.

Running In

Shift Indicator

User Defined
Disabled

Display Setup

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.

Valitse Shift Indicator -valikossa User
Defined (Käyttäjän määrittämä)
painamalla joystickia alas ja vahvista
valinta joystickin keskipainikkeella.

07000 RPM

User Defined

Reset

Display Setup

Moottorin kierrosluvun kynnysarvon
(RPM) säätäminen vaihteen
vaihtoilmaisinta varten:

• Valitse kukin yksittäinen numero
painamalla joystickia vasemmalle tai
oikealle.

• Vaihda numero painamalla joystickia
alas/ylös.

• Vahvista valinta joystickin
keskipainikkeella.

• Toista tämä prosessi jokaiselle
yksittäiselle numerolle, kunnes oikea
RPM-luku näkyy.

Vaihteen vaihtoilmaisimen nollaus:

• Valitse Reset (Nollaa) työntämällä
joystickia alas/ylös ja vahvista
valinta painamalla joystickin
keskipainiketta. Tämä nollaa RPM-
luvun arvoon 07000.
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Display Setup - Rider Name (Ajajan
nimi)
Tässä valikossa ajajan nimi voidaan
syöttää mittariston näyttöjärjestelmään
ja näyttää tervetulo-/aloitusnäytössä.

Q   W   E   R   T   Y   U   I   O   P

RIDER NAME

A   S   D   F   G   H   J   K   L

Z   X   C   V   B   N   M

Display Setup

H E N R Y

?123

EnterCancel

Ajajan nimen syöttäminen:

• Valitse Display Setup -valikossa
Rider Name painamalla joystickia
alas ja vahvista valinta joystickin
keskipainikkeella.

• Navigoi näppäimistölle joystickillä ja
valitse ajajan nimen ensimmäinen
kirjain. Vahvista valinta joystick-
painikkeella. Kirjain näkyy
näppäimistön yläosassa.

• Toista tämä, kunnes koko ajajan nimi
on valittu. Merkkiraja on 13 merkkiä.

• Jos valitset ?123, näyttöön tulee
symboli- ja numeronäppäimistö.

• Kun ajajan nimi on annettu, valitse
Enter ja vahvista valinta
napsauttamalla joystick-painiketta.

• Ajajan nimi näkyy nyt
tervetulonäytössä seuraavan
kerran, kun mittaristo
käynnistetään.

Display Setup - Language (Kieli)
Mittariston näytön kieli voidaan valita
useista eri kielistä.

English

Language

Francais
Deutsch
Italiano

Nederlands
Portugues

Display Setup

Toisen kielen valitseminen:

• Valitse Display Setup -valikossa
Language painamalla joystickia alas
ja vahvista valinta joystickin
keskipainikkeella.

• Paina joystickia alas/ylös, kunnes
haluttu kieli on valittu.

Seuraavat vaihtoehdot ovat
käytettävissä:

– English (Englanti)

– French (Ranska)

– German (Saksa)

– Italian (Italia)

– Dutch (Hollanti)

– Portuguese (Portugali)

– Spanish (Espanja)

– Swedish (Ruotsi).

• Valitse haluamasi kieli tai poista
valinta painamalla joystickin
keskipainiketta.
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Display Setup - Units (Yksiköt)
Näyttöruudussa voidaan näyttää
erilaisia mittayksiköitä.

Distance/Economy

Units

Temperature
Pressure

Display Setup

Haluttujen mittayksiköiden valitseminen:

• Valitse Display Setup -valikossa
Units painamalla joystickia alas ja
vahvista valinta joystickin
keskipainikkeella.

• Valitse haluamasi yksikkö painamalla
joystickia alas/ylös; Distance/
Economy (Matka / Polttoaineen
kulutus), Temperature (Lämpötila) tai
Pressure (Paine).

• Valitse haluamasi mittayksikkö
seuraavista vaihtoehdoista
painamalla joystickia alas/ylös:

– Distance/Economy (Matka /
Polttoaineen kulutus):

– Miles and MPG (UK) (Mailit ja
mailia/gallona, UK)

– Miles and MPG (US) (Mailit ja
mailia/gallona, USA)

– KM and L/100KM

– KM and KM/L

– Temperature (Lämpötila):
– ° C

– ° F

– Pressure (Paine):
– PSI

– Bar

– KPa

• Vahvista valinta joystickin
keskipainikkeella.
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Display Setup - Clock (Kello)
Tällä toiminnolla voidaan säätää kelloa.

12 Hr

Clock

24 Hr
Hours

Minutes
1 5 : 5 3

Display Setup

Kellon asettaminen:

• Valitse Display Setup -valikossa
Clock painamalla joystickia alas ja
vahvista valinta joystickin
keskipainikkeella.

• Valitse joko 12 Hr tai 24 Hr
painamalla joystickia alas/ylös ja
vahvista valinta joystickin
keskipainikkeella. Kello näkyy joko 12
tai 24 tunnin muodossa. Kun kellon
näyttömuoto on asetettu, näyttö
palaa Clock-valikkoon.

Aseta aika työntämällä joystickia alas/
ylös ja valitse Hours (Tunnit) tai Minutes
(Minuutit).

Tuntiasetuksen säätäminen:

• Valitse näytöllä Hours (Tunnit) ja
paina joystickin keskipainiketta.
Hours-kohdan vieressä näkyy rasti
ja tuntinäyttö vilkkuu, kuten
seuraavassa kuvassa.

• Aseta tunnit työntämällä joystickia
alas/ylös ja vahvista valinta
painamalla joystickin keskipainiketta.

12 Hr

Clock

24 Hr
Hours

Minutes
1 5 : 5 3

Display Setup
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Minuuttiasetuksen säätäminen:

• Valitse näytöllä Minutes (Minuutit) ja
paina joystickin keskipainiketta.
Minutes-kohdan vieressä näkyy
rasti ja minuuttinäyttö vilkkuu,
kuten seuraavassa kuvassa.

• Aseta minuutit työntämällä
joystickia alas/ylös ja vahvista
valinta painamalla joystickin
keskipainiketta.

12 Hr

Clock

24 Hr
Hours

Minutes
1 5 : 5 3

Display Setup

Display Setup - Date (Pvm)
Tällä toiminnolla voidaan asettaa
päivämäärä ja päivämäärämuoto.

Päivämäärämuodon asettaminen:

• Valitse Display Setup -valikossa Date
painamalla joystickia alas ja vahvista
valinta joystickin keskipainikkeella.

• Näytä Date Format
(Päivämäärämuoto) painamalla
joystickin keskipainiketta.

DD-MM-YYYY

Date Format

MM-DD-YYYY
YYYY-MM-DD

Display Setup



Yleistä tietoa

61

• Valitse haluamasi päivämäärämuoto
painamalla joystickia alas/ylös.

Seuraavat vaihtoehdot ovat
käytettävissä:

– DD-MM-YYYY (pp-kk-vvvv)

– MM-DD-YYYY (kk-pp-vvvv)

– YYYY-MM-DD (vvvv-kk-pp).

Vahvista valinta joystickin
keskipainikkeella. Kun
päivämäärämuoto on asetettu,
näyttö palaa Date-valikkoon (Pvm).

Date Format

Date

Year
Month
Day

07-11-2018

Display Setup

Aseta päivämäärä ja valitse Year (vuosi),
Month (kk) ja Day (päivä) painamalla
joystickia alas/ylös.

• Valitse Year (Vuosi) ja paina
joystickin keskipainiketta, jolloin
Year-kohdan viereen tulee rasti ja
Year-näyttö vilkkuu.

• Aseta kuluva vuosi työntämällä
joystickia alas/ylös ja vahvista
valinta painamalla joystickin
keskipainiketta.

• Aseta kuukausi ja päivä samoin kuin
vuosi. Kun päivämäärämuoto on
asetettu, näyttö palaa Date-
valikkoon (Pvm).

Reset to Defaults (Palauta
oletusasetukset)
Tämä toiminto palauttaa päävalikon
näyttökohteet oletusasetuksiin.

Päävalikon näytön palauttaminen:

• Avaa Main Menu -päävalikko
painamalla HOME-painiketta.

• Valitse Reset To Defaults (Palauta
oletusasetukset) työntämällä
joystickia alas ja vahvista valinta
joystickin keskipainikkeella.

Vaihtoehdot ovat:

– Confirm (Vahvista) - Seuraavat
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) - Päävalikon
asetukset ja tiedot pysyvät
ennallaan ja näyttö palaa
edelliselle valikkotasolle.

Confirm

Reset To Defaults

Cancel

• Valitse haluamasi vaihtoehto ja
vahvista valinta joystick-painikkeella.
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Mittaristopaneelin asennon säätö

 Varoitus
Moottoripyörän käyttäminen väärin
säädetyllä mittaristopaneelilla on
vaarallista.

Väärässä asennossa oleva
mittaristopaneeli heikentää sen
näkyvyyttä ja voi aiheuttaa
häiriötekijöitä, jotka johtavat
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Säädä mittaristopaneeli aina riittävän
näkyvyyden saavuttamiseksi ennen
moottoripyörällä ajamista.

 Varoitus
Älä koskaan yritä puhdistaa tai säätää
mittaristopaneelia moottoripyörällä
ajaessasi. Jos ajaja irrottaa kätensä
moottoripyörän ohjaustangosta ajon
aikana, ajajan kyky hallita
moottoripyörää heikkenee.

Yritys puhdistaa tai säätää
mittaristopaneelia ajon aikana voi
johtaa moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Puhdista tai säädä mittaristopaneelia
vain moottorinpyörän ollessa
paikallaan.

 Huomio
Älä paina suoraan mittaristopaneelin
näyttöruutua.

Säädä mittaristopaneelin asentoa vain
säätökahvalla.

Jos painat suoraan mittaristopaneelin
näyttöruutua, paneeli voi vaurioitua.

Mittaristopaneelin asentoa voidaan
säätää, jotta näyttö näkyy paremmin.

1

1. Säätövipu

Mittaristopaneelin säätäminen:

• Siirrä mittaristopaneelia vivun avulla
siten, että näyttöruutu näkyy
esteettä.

Huomaa
Mittaristopaneelia voidaan säätää
kohtalaisella peukalon ja sormen
voimalla.
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Avaimet
Moottoripyörän mukana toimitetaan
kolme avainta. Yksi älyavain ja kaksi
vakioavainta.

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

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

 Huomio
Lisäavaimet, avainrenkaat tai -ketjut
tai avaimeen kiinnitetyt esineet voivat
vahingoittaa moottoripyörän
maalattuja tai kiillotettuja osia.

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

 Huomio
Moottoripyörää ei saa ajaa avaimen
ollessa ohjauslukossa tai istuinlukossa.

Lukitse aina istuin ja poista avain
ennen moottoripyörällä ajamista.

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

Älyavain
Moottoripyörän mukana toimitetaan yksi
älyavain.

 Huomio
Kaikki moottoripyörän mukana
toimitetut avaimet sopivat vain
tiettyyn moottoripyörään. Niillä voida
käyttää toista moottoripyörää.

Jos kaikki avaimet katoavat tai
vahingoittuvat, moottoripyörän KCU-
ohjausyksikkö on vaihdettava.

Tarpeettomien kustannusten ja
ajanhukan välttämiseksi varmista, että
kaikkia vara-avaimia säilytetään
turvallisessa paikassa.

 Huomio
Jos älyavaimessa on vika tai
älyavaimen paristo on tyhjentynyt, vie
älyavain lähimmälle Triumph-
jälleenmyyjälle korjattavaksi.
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Huomaa
Toisen älyavaimen voi ostaa Triumph-
jälleenmyyjältä. Moottoripyörään
voidaan kuitenkin ohjelmoida vain kolme
avainta. Ne voivat olla sekä älyavaimia
että vakioavaimia.

3

2

1

1. Älyavaimen kärki
2. Tilasymboli
3. ON/OFF-painike

Älyavain käyttää avaimetonta
sytytysjärjestelmää. Älyavaimen kärki
käyttää istuinlukkoa, ohjauslukkoa ja
polttoainesäiliön korkkia.

Älyavaimen pariston vaihto

 Varoitus
Väärän pariston käyttäminen
aiheuttaa räjähdysvaaran.

Varmista aina, että paristot ovat
oikean kokoisia ja tyyppisiä.

 Varoitus
Paristot sisältävät haitallisia aineita.

Pidä paristot aina pienten lasten
ulottumattomissa, jotta lapset eivät
pääse nielemään paristoja.

Jos paristo niellään, ota heti yhteys
lääkäriin.

 Huomio
Älä anna ihon koskettaa pariston
kosketuspintoja. Kosketa vain pariston
reunoja, kun pidät sitä kädessäsi.

Ihosi luonnolliset ainesosat voivat
syövyttää paristoa ja lyhentää
pariston käyttöikää.

Älyavaimen pariston vaihtaminen:

• Varmista, että älypainike on
passiivisessa tilassa (punainen LED).

• Irrota paristokotelon kannen
kiinnitys 1,5 mm AF-
kuusiokoloavaimella.

• Irrota paristokotelon kansi.

• Irrota paristo ja huomioi sen suunta.

• Aseta uusi 3 voltin CR2032-
litiumparisto.

• Asenna paristokotelo kansi ja
varmista, että se kohdistuu oikein.

• Asenna paristokotelon kannen
kiinnitys ja kiristä 0,3 Nm saakka.



Yleistä tietoa

65

Pariston hävittäminen
Käytetty paristo on vietävä
kierrätyspisteeseen, jossa varmistetaan,
etteivät pariston vaaralliset
valmistusaineet saastuta ympäristöä.

Vakioavain
Moottoripyörän mukana toimitetaan
kaksi vakioavainta. Vakioavain käyttää
istuinlukkoa, ohjauslukkoa ja
polttoainesäiliön korkkia.

1

1. Avaintunniste

Vakioavaimiin on kiinnitetty pieni
tunniste, jossa on avaintunniste. Pistä
avainnumero muistiin ja säilytä
varaavainta ja avaintunnistetta
turvallisessa paikassa muualla kuin
moottoripyörässä. Hanki aina
vaihtoavaimet valtuutetulta Triumph-
jälleenmyyjältä.

Avaimeton sytytys
Avaimeton sytytysjärjestelmä
mahdollistaa moottoripyörän
käynnistämisen ilman mekaanista
avainta.

Älyavaimen käyttö
Moottoripyörän kytkeminen päälle
avaimettomalle sytytykselle:

• Älyavaimen on oltava
järjestelmäanturin lähellä (yksi
metri / kolme jalkaa). Yksi
järjestelmäanturi sijaitsee istuimen
alla ja toinen ajovaloyksikössä. Jos
älyavain on järjestelmäanturin
kantaman ulkopuolella, se ei reagoi
eikä avaimetonta sytytystä voida
aktivoida.

• Kytke avain päälle painamalla
älyavaimen painiketta.
Painikkeeseen syttyy hetkeksi
vihreä valo, joka ilmaisee, että
älyavain on päällä.

Älyavaimen painike näyttää lyhyesti
älyavaimen tilan; punainen on pois
päältä ja vihreä on päällä.

Painikkeen pitkä painallus muuttaa
tilan päälle tai pois päältä sen
jälkeen, kun alkuperäisen tilan väriä
on ensin näytetty lyhyesti.

• Lisätietoja moottorin
käynnistämisestä avaimettomalla
sytytyksellä, katso sivu 100.

Huomaa
Älyavain on turvallisuussyistä
kytkettävä pois päältä aina, kun se
irrotetaan moottoripyörästä.
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Jos älyavaimen paristo on tyhjä, käytä
älyavainta kuten vakioavainta.

1

1. Järjestelmäanturin sijainti

Vakioavaimen käyttö
Moottoripyörän kytkeminen päälle
tavallisella avaimella (tai älyavaimella, jos
paristo on tyhjä):

• Irrota istuin.

•  Järjestelmäanturin sijainti
näkyy signaalin symbolina istuimen
säilytyslokerossa.

• Pidä vakioavainta istuimen alla
sijaitsevassa järjestelmän anturissa.

• Vakioavainta on pidettävä
järjestelmäanturia vasten, kun
moottorin Start/Stop-kytkin
painetaan PIKAKÄYNNISTYS- tai ON/
OFF-asentoon (katso sivu 67).

Päävirtakytkin (jos
asennettu)

Päävirtakytkin
Päävirtakytkin asennetaan
moottoripyöriin vain Yhdysvalloissa.
Päävirtakytkin sijaitsee moottoripyörän
vasemmalla puolella.

Jotta moottoripyörää voidaan käyttää
avaimettomalla sytytyksellä,
päävirtakytkimen on oltava ON-
asennossa.

Jos päävirtakytkin on OFF-asennossa,
avaimetonta sytytystä ei voida käyttää
eikä moottoripyörää voida käynnistää.
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Ohjauslukko

 Varoitus
Avaa ohjauslukko aina ennen ajoa.

Jos ohjauslukko on päällä,
ohjaustankoa ei voida kääntää eikä
moottoripyörää ohjata.

Ajaminen ilman moottoripyörän
ohjauksen hallintaa johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Ohjauslukko sijaitsee ylähaaratangossa.

Se on kaksiasentoinen, avaimella
ohjattava ohjauslukko. Avain voidaan
poistaa sekä käytössä- että pois
käytöstä -asennoissa.

Ohjauslukon aktivointi:

• Työnnä avain ja käännä
myötäpäivään.

• Samanaikaisesti käännä
ohjaustankoa täysin vasemmalle,
kunnes lukko lukittuu.

Ohjauslukituksen vapauttaminen:

• Työnnä avain lukkoon.

• Käännä ohjaustankoa hieman, jotta
ohjauslukon paino kevenee, ja
käännä avainta vastapäivään.

Avaimen irrottaminen:

• Käännä avainta hieman
myötäpäivään, jotta
kiinnitysmekanismi avautuu. Sen
jälkeen avain voidaan poistaa
lukosta.

Ohjaustangon
oikeanpuoleiset painikkeet

7

6

5
4

1

3

2

1. Hätävaroitusvalojen kytkin
2. Moottorin start/stop-painike
3. Virta ON/OFF -asento
4. STOP-asento
5. KÄYNNISSÄ-asento
6. PIKAKÄYNNISTYS-asento
7. KOTI-painike

Varoitusvalojen painike
Kytke varoitusvalot päälle tai pois päältä
painamalla ja vapauttamalla
varoitusvalokytkin.

Jotta varoitusvalot voidaan ottaa
käyttöön, sytytys on kytkettävä päälle.
Jos sytytysvirta katkaistaan,
varoitusvalot pysyvät käytössä, kunnes
varoitusvalojen painiketta painetaan
uudelleen.
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Virta ON/OFF -asento
Virta ON/OFF -asento kytkee virtapiirit
ja mittariston näytön päälle tai pois
päältä. Näin mittariston näyttöön
päästään käynnistämättä moottoria.

 Huomio
Älä jätä kytkintä Virta ON -asentoon
pitkäksi ajaksi, koska se voi vaurioittaa
sähköosia ja tyhjentää akun.

STOP-asento
STOP-asento pysäyttää moottorin.

Huomaa
Vaikka moottorin stop-asento pysäyttää
moottorin, se ei sammuta kaikkia
virtapiirejä, ja akun tyhjeneminen voi
hankaloittaa moottorin käynnistämistä.

RUN-asento (Käynnissä)
Moottorin start/stop-painikkeen on
oltava Käynnissä-asennossa, jotta
moottoripyörä toimii.

PIKAKÄYNNISTYS-asento
Pikakäynnistys-asento käyttää
sähkökäynnistintä, jolla sytytys
kytkeytyy nopeammin.

Kun sytytys on pois päältä, käynnistä
moottoripyörä painamalla ja pitämällä
moottorin start/stop-painiketta
PIKAKÄYNNISTYS-asennossa, kun kaikki
käyttöehdot toteutuvat.

Katso lisätietoja kohdasta sivu 100.

HOME-painike
HOME-painikkeella päästään mittariston
päävalikkoon.

Valitse joko päävalikko tai
mittaristonäyttö painamalla ja
vapauttamalla HOME-painike.
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Ohjaustangon
vasemmanpuoleiset
painikkeet

4
5

1

2

6

8

9

3

7

1. Päiväajovalojen (DRL) kytkin (jos
asennettu)

2. TILA-painike (m)
3. Suuntavilkun kytkin
4. Joystickin painike
5. Äänitorvipainike
6. Lämpökahvojen katkaisija (jos asennettu)
7. Etusumuvalokytkin
8. Vakionopeussäätimen painike
9. Kaukovalopainike

Päiväajovalojen (DRL) katkaisija (jos
asennettu)

Kun virtalukko on On-
asennossa ja päiväajovalojen katkaisija
asetetaan DRL-tilaan, päiväajojen
varoitusvalo syttyy.

Päiväajovaloja ja lähivaloja käytetään
manuaalisesti DRL-katkaisijalla. Valitse
päiväajovalo-tila painamalla katkaisijan
yläosaa ja lähivalo-tila painamalla
katkaisijan alaosaa.

 Varoitus
Aja päiväjovaloilla (DLR) vain
välttämätön matka kehnolla
näkyvyydellä.

Päiväajovaloilla ajo pimeässä,
tunneleissa tai kehnolla näkyvyydellä
voi heikentää kuljettajan näkökykyä tai
häikäistää muita tienkäyttäjiä.

Muiden tienkäyttäjien häikäistyminen
tai heikentynyt näkökyky hämärässä
ympäristössä voi johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Huomaa
Valoisana aikana päiväajovalot
parantavat moottoripyörien näkyvyyttä
muille tienkäyttäjille.
Lähivaloja on käytettävä muissa
olosuhteissa, elleivät tieolosuhteet salli
kaukovalojen käyttöä.
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TILA-painike (m)
TILA-painikkeen painaminen ja
vapauttaminen aktivoi Riding Mode
(Ajotila) -valintavalikon näytössä. Kun
TILA-painiketta painetaan uudelleen,
näyttö selaa läpi käytettävissä olevat
ajotilat, katso Ajotilan valinta kohdasta
sivu 34).

Kun ajotila on valittu, ajotilan
määritysvalikkoon pääsee pitämällä
TILA-painiketta (m) pohjassa.

Katso lisätietoja ajotilan valinnasta ja
määrityksestä kohdasta sivu 45.

Suuntavilkun katkaisija
Kun suuntavilkun katkaisijaa painetaan
vasemmalle tai oikealle ja vapautetaan,
vastaavat suuntavilkut vilkkuvat.
Sammuta suuntavilkut painamalla ja
vapauttamalla katkaisija
keskiasennossa.

Suuntavilkuille on kolme
asetusvaihtoehtoa:

• 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.

Lisätietoja suuntavilkun asetuksen
valinnasta, katso Bike Setup
(moottoripyörän asetukset) kohdassa
sivu 49.

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

Joystickin painike
Joystickia käytetään seuraavien
mittareiden toimintoihin:

• Ylös - vieritä valikkoa alhaalta
ylöspäin

• Alas - vieritä valikkoa ylhäältä
alaspäin

• Vasen - vieritä valikkoa vasemmalle

• Oikea - vieritä valikkoa oikealle

• Keskitä - paina vahvistaaksesi
valinnan

Äänitorvipainike
Kun äänitorvipainiketta painetaan ja
virtalukko käännetään ON-asentoon,
äänimerkki kuuluu.
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Lämpökahvojen katkaisija (jos
asennettu)
Lämpökahvat lämpenevät vain
moottorin käydessä.

Kun lämpökahvat kytketään päälle,
lämpökahvojen symboli ilmestyy näytölle
ja valittu lämpötaso näkyy.

Lämpötasoja on kolme: matala, keskitaso
ja korkea. Tätä osoittavat mittariston
näytössä näkyvien symbolien eri värit.

1 2 3

1. Matalan lämmön symboli (keltainen)
2. Keskitason lämpötilan symboli (oranssi)
3. Korkean lämpötilan symboli (punainen)

Jotta kylmissä olosuhteissa saadaan
suurin hyöty, aseta OFF-asennosta
korkea lämpötila painamalla katkaisijaa
kerran. Kun kahvat ovat lämmenneet,
alenna lämpötasoa painamalla
katkaisijaa uudelleen, jolloin vaihdetaan
matalammalle lämpötilalle.

Kytke lämpökahvat pois päältä
painamalla ja vapauttamalla katkaisijaa,
kunnes lämpökahvojen symboli ei enää
näy näytössä.

Katkaisu virran matalan jännitteen
vuoksi
Jos havaitaan matala jännite,
lämpökahvojen katkaisija kytkeytyy pois
päältä. Lämpökahvat ovat pois käytöstä
niin kauan, että jännite nousee
turvalliselle tasolle.

Katkaisija ei käynnisty automaattisesti
uudelleen, vaikka jännite nousee
turvalliselle tasolle. Käyttäjän on
painettava katkaisijaa uudelleen, jotta
lämpökahvat aktivoituvat.

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

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

Vakionopeussäädin (jos asennettu)
Kun vakionopeussäätimen painiketta
painetaan, vakionopeussäädin on päällä.
Vakionopeussäädin pysyy päällä siihen
saakka, kun painiketta painetaan
uudelleen vakionopeussäätimen
kytkemiseksi pois päältä.
Vakionopeussäädin voidaan kytkeä
päälle tai pois milloin tahansa, mutta
sitä ei voida aktivoida, ennen kuin tietyt
ehdot täyttyvät. Katso lisätietoja
kohdasta sivu 72.
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Kaukovalopainike
Kaukovalopainikkeella on erilainen
toiminta riippuen siitä, onko
päiväajovalot (DRL) asennettu vai ei. Kun
kaukovalo kytketään päälle, kaukovalon
merkkivalo syttyy näytöllä.

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

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

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

Mallit ilman päiväajovaloja (DRL)
Kytke kaukovalot päälle painamalla
kaukovalopainiketta. Jokaisella
painikkeen painalluksella tapahtuu
vaihto lähi- ja kaukovalojen välillä.

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

Vakionopeussäädin

 Varoitus
Vakionopeussäädintä saa käyttää vain
silloin kun on mahdollista ajaa
turvallisesti vakionopeudella.

Vakionopeussäädintä ei tule käyttää
raskaassa liikenteessä, jyrkissä
kaarteissa, sokkomutkissa tai liukkaalla
tiellä.

Vakionopeussäätimen käyttäminen
raskaassa liikenteessä, jyrkissä
kaarteissa, sokkomutkissa tai liukkaalla
tiellä voi johtaa moottoripyörän
ohjauksen menettämiseen ja
onnettomuuteen.

 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.
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 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.

Huomaa
Vakionopeussäädin ei ehkä toimi, jos
ABS-järjestelmässä on toimintahäiriö ja
ABS-varoitusvalo palaa.
Vakionopeussäädin toimii edelleen, jos
ajotila valitaan, kun ABS on asetettu
Maasto-tilaan tai pois päältä.
Vakionopeussäädin toimii edelleen, jos
ABS on poistettu käytöstä.

Vakionopeussäätimen painike sijaitsee
vasemmassa katkaisinpaketissa, ja ajaja
voi käyttää sitä pienellä liikkeellä.

1

1. Vakionopeussäätimen painike

Vakionopeussäädin voidaan kytkeä
päälle tai pois päältä milloin tahansa,
mutta sitä ei voida ottaa käyttöön
ennen kuin kaikki kohdassa sivu  74
kuvatut olosuhteet on täytetty.
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Vakionopeussäätimen käyttöönotto
Seuraavat ehdot on täytettävä, jotta
vakionopeussäädin voidaan ottaa
käyttöön:

• Moottoripyörää on ajettava
nopeudella 48–160 km/h.

• Moottoripyörän vaihteen on oltava
vähintään kolmosvaihteella.

Vakionopeussäätimen aktivointi:

• Käynnistä vakionopeussäädin
painamalla vakionopeussäätimen
painiketta. Vakionopeussäätimen
symboli näkyy näytössä.

• Kun vaadittu ajonopeus on
saavutettu, paina
vakionopeussäätimen painiketta
uudelleen vakionopeussäätimen
aktivoimiseksi.

• Sana SET näkyy
vakionopeussäätimen symbolin
vieressä. Tämän jälkeen
vakionopeussäätimen asetettu
nopeus näytetään.

mi
30

25:20

hh:mm
02:25

0143

15:53

mph0 0 7 4 8 2

Trip 1

HOLD TO RESET

4

1 2 3

1. Vakionopeussäätimen symboli
2. Vakionopeussäätimen asetettu nopeus
3. Vakionopeussäätimen SET-ilmaisin

Vakionopeussäädin ylläpitää asetettua
nopeutta, kunnes vakionopeussäädin
poistetaan käytöstä kohdassasivu  75
kuvatulla tavalla.
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Vakionopeussäätimen deaktivointi
Vakionopeussäädin voidaan poistaa
käytöstä jollain seuraavista
menetelmistä:

• Kierrä kaasukahva kokonaan
eteenpäin.

• Vedä kytkinvipua.

• Käytä etu- tai takajarrua.

• Nosta nopeutta käyttämällä kaasua
yli 60 sekuntia.

Käytöstä poiston jälkeen
vakionopeussäätimen symboli katoaa,
mutta SET-merkkivalo ja asetettu
nopeus näkyvät silti näyttöruudussa.
Tämä osoittaa, että
vakionopeussäätimen asetettu nopeus
on tallennettu.

Luistonesto (TC)

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

- liian suuri nopeus tultaessa
käännökseen

- kiihdytys jyrkällä kallistuskulmalla

- jarrutus.

Luistonesto tai optimoitu
kaarreluistonesto eivät voi estää
etupyörää luistamasta.

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

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

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

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

Kaikissa moottoripyörissä on luistonesto
(TC). Luistonesto on järjestelmä, joka
auttaa säilyttämään pidon märillä tai
liukkailla tien pinnoilla kiihdytettäessä.
Jos anturit havaitsevat, että takapyörä
menettää pitoaan (luistaa),
luistonestojärjestelmä kytkeytyy päälle
ja muuttaa moottorin tehoa, kunnes
takapyörän veto on palautettu.
Luistoneston merkkivalo vilkkuu, kun se
on kytkettynä, ja lisäksi voidaan
tunnistaa moottorin äänen
muuttuminen. Lisätietoja luistoneston
merkkivalon toiminnasta on kohdassa
sivu 29.

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

 Varoitus
Jos optimoidussa kaarreluistonestossa
tapahtuu vika, luistoneston
käytöstäpoiston varoitusvalo syttyy ja
näytölle tulee viesti.

Tässä tilanteessa
luistonestojärjestelmä jatkaa
toimintaa, mutta ilman optimoitua
kaarretoimintoa, edellyttäen että:

- Luistonestojärjestelmässä ei ole
muita vikoja.

- Luistonestoa EI ole poistettu
käytöstä (katso Pyörän asetukset
kohdassa sivu 50 tai ajotilan määritys
kohdassa sivu 45).

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

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

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

Kova kiihdytys ja kaarreajo tässä
tilanteessa voivat saada takapyörän
sutimaan ja johtaa moottoripyörän
hallinnan menettämiseen ja
onnettomuuteen.

Optimoitu kaarreluistonesto on
järjestelmä, joka on suunniteltu
parantamaan hallintaa, kun luistonesto
aktivoituu moottoripyörän kallistuessa
kaarteessa.

Järjestelmä tarkkailee jatkuvasti
moottoripyörän kallistuskulmaa ja
säätää luistoneston vaikutusta niin, että
takapyörän pito säilyy kaarreajon
aikana.

Huomaa
Luistonesto ja optimoitu
kaarreluistonesto (jos asennettu) eivät
ehkä toimi, jos ABS-järjestelmässä on
toimintahäiriö. Tässä tilanteessa ABS:n,
luistoneston ja MIL:n varoitusvalot
voivat palaa.

Optimoitu kaarreluistonesto ei ole
käytössä Maasto- tai Maasto Pro -
tilassa.

Katso yksityiskohtaiset tiedot
luistoneston käytöstäpoiston
varoitusvalojen toiminnasta ja niihin
liittyvien varoitusten käytöstä kohdassa
sivu 30.
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Luistoneston asetukset

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

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

Luistonestojärjestelmä voidaan poistaa
käytöstä, kuten kohdassa
Pyöräasetukset sivu  50 on kuvattu, tai
se voidaan asettaa tilaan, joka on
kuvattu ajotilan määrityksissä kohdassa
sivu 45.

ABS:n käyttöönotto
Jos ABS on poistettu käytöstä tietyssä
ajotilassa ajettaessa, se voidaan ottaa
uudelleen käyttöön moottoripyörän
ollessa paikallaan tai liikkuessa.

Aktivoi ABS-järjestelmä moottoripyörän
ollessa paikallaan tekemällä yksi
seuraavista:

• Käännä virta-avain OFF-asentoon ja
sitten ON-asentoon.

• Kun virtalukko on ON-asennossa,
paina TILA-painiketta (m) yli
sekunnin ajan.

ABS otetaan käyttöön, kun
moottoripyörän nopeus ylittää 10 km/h.
ABS-varoitusvalo sammuu.

Ota käyttöön ABS-järjestelmä
moottoripyörän liikkuessa seuraavasti:

• Pidä TILA-painiketta (m) painettuna
yli yhden sekunnin ajan.
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 Varoitus
Jos ABS otetaan käyttöön
jarrutusvaiheen aikana painamalla
TILA-painiketta, ABS alkaa toimia.
ABS:n käyttöönotto jarrutusvaiheen
aikana voi muuttaa moottoripyörän
käsittelyominaisuuksia ja vakautta.

Moottoripyörän
käsittelyominaisuuksien muutokset
jarrutusvaiheen aikana voivat johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

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

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

Rengaspaineen
valvontajärjestelmä (TPMS)
(jos 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 on asennettu 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. Järjestelmän
näytössä näkyy kaksi viivaa, kunnes
rengaspaineviesti vastaanotetaan.
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Kun moottoripyörä on pysähtynyt,
anturit jatkavat datan lähettämistä noin
seitsemän minuutin ajan ennen kuin ne
kytkeytyvät pois päältä.
Rengaspainearvot pysyvät näkyvissä
järjestelmän näytössä, kunnes anturit
kytkeytyvät pois päältä.

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

Huomaa
Rengaspaineen valvontajärjestelmä
(TPMS) on saatavana lisävarusteena.
Valtuutetun Triumph-jälleenmyyjän on
asennettava se.
Mittariston TPMS-näyttö aktivoituu
vasta, kun järjestelmä on asennettu.

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



Yleistä tietoa

81

TPMS-järjestelmän näyttö

 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 rengaspaineen
valvontajärjestelmän (TPMS) kanssa.

Varoitusvalo syttyy, kun etu- tai
takarenkaan paine on alle suositellun
paineen. Se ei pala, jos rengas on liian
täynnä.

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

A15:53

FRONT

REAR

1.9

 2.9

bar

barFront Tyre
 Low

TPMS

2

2

1

4

3

1. TPMS-varoitusvalo
2. Eturengaspaineen ilmaisin
3. Takarengaspaineen ilmaisin
4. TPMS-tietopalkin viesti

Rengaspaine, jonka perusteella
varoitusvalo syttyy, on
lämpötilakompensoitu arvoon 20 °C,
mutta siihen liittyvä paineen
numeronäyttö ei ole. Vaikka
numeronäyttö ilmoittaa likimain
normaalin rengaspaineen varoitusvalon
palaessa, se on havainnut alhaisen
rengaspaineen, ja todennäköisin syy on
renkaan puhkeaminen.

Tietonäyttö vaihtaa automaattisesti
rengaspaineen näyttöön, kun havaitaan
alhainen rengaspaine.

Viivat näkyvät rengaspaineen näytössä,
kunnes moottoripyörä saavuttaa noin
20 km/h nopeuden.

Anturien akut
Kun paineanturin akun jännite on
alhainen, TPMS-symboli näkyy
keltaisena ja viestissä lukee, minkä
pyörän anturin akun jännite on
alhainen.

Jos akut ovat täysin tyhjät,
näyttöruudussa näkyvät vain viivat ja
punainen TPMS-varoitusvalo palaa.
Näytössä näkyy myös viesti.

Ota yhteys valtuutettuun Triumph-
jälleenmyyjän, jotta tämä vaihtaa
anturin ja kirjaa uuden sarjanumeron
kohdassa sivu 80 annettuun kohtaan.

Jos TPMS-symboli vilkkuu tai TPMS-
varoitusvalo palaa jatkuvasti, kun virta
on kytketty päälle, TPMS-järjestelmässä
on vika. Ota yhteys Triumph-
jälleenmyyjään, jotta tämä korjaa vian.
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TPMS-järjestelmän vika
Jos TPMS-järjestelmässä ilmenee vika,
TPMS-varoitusvalo palaa punaisena. Se
tarkoittaa, että järjestelmä ei voi
näyttää painetta tai paine on alhainen.
Jos TPMS-varoitusvalo palaa keltaisena,
se tarkoittaa, että akku on tyhjä, mutta
paine on käytettävissä. Viesti näkyy
myös tietopalkissa. Ota yhteys
valtuutettuun Triumph-jälleenmyyjään,
jotta tämä korjaa vian.

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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Mittarinäytössä näkyvät rengaspaineet
ilmaisevat todellisen rengaspaineen sillä
hetkellä, kun näyttö on valittu. Tämä voi
poiketa kylmiin renkaisiin asetetusta
paineesta, koska renkaat lämpenevät
ajon aikana, jolloin renkaassa oleva ilma
laajenee ja paine kasvaa. Triumphin
määrittämissä kylmäpaineissa tämä on
otettu huomioon.

Säädä rengaspaineet vain renkaiden
ollessa kylmiä tarkalla
rengaspainemittarilla, äläkä käytä
mittaristossa annettuja rengaspaineen
arvoja. Katso aina Tekniset tiedot -
osiossa esitetyt rengaspaineet.

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

Etujarrukahva
Scrambler 1200 Steve McQueen Edition
ja Scrambler 1200 XE
Jarruvipuun on asennettu kaksi
säädintä; jännesäädin ja suhdesäädin.

3

1

2

1. Jarruvipu
2. Jännesäädin
3. Suhdesäädin

Jännesäädin
Jännevälin säätimen avulla voidaan
muuttaa etäisyyttä ohjaustangosta
jarrukahvaan sopimaan ajajan käden
jänneväliin.

Jarrukahvan jännevälin säätäminen:

• Lyhennä väliä ohjaustankoon
kiertämällä jännesäädintä
vastapäivään, tai kasvata väliä
ohjaustankoon kiertämällä
jännesäädintä myötäpäivään.

• Väli ohjaustangon kahvasta
vapautettuun jarrukahvaan on lyhin,
kun jännesäädin käännetään
kokonaan vastapäivään.
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Suhdesäädin
Suhdesäädin siirtää jarrupääsylinterin
työntötankoa vasemmalle tai oikealle 1
mm välein alueella 19 - 21 mm.

Jarrukahvan suhteen säätäminen:

• Käännä suhdesäädin ajajan
haluamaan asentoon.
Suhdesäädintä voidaan kiertää sekä
myötäpäivään että vastapäivään
haluttujen asetusten asettamiseksi.

• Napsahdus kuuluu, kun suhdesäädin
on lukittunut paikalleen.

Suhdesäätimellä on kolme vivun
asentoa:

• 19 (19 mm) pehmeämpi jarrutuntuma
pidemmällä kahvan liikkeellä.

• 20 (20 mm) jämäkämpi jarrutuntuma
keskipitkällä kahvan liikkeellä.

• 21 (21 mm) jämäkkä jarrutuntuma ja
lyhyt kahvan liike.

Scrambler 1200 XC
Säädin on asennettu etujarrukahvaan.
Säätimen avulla voidaan muuttaa
etäisyyttä ohjaustangosta jarrukahvaan
sopimaan ajajan käden jänneväliin.

1

2

1. Jarruvipu
2. Jännesäädin

Jarruvivun jännevälin säätäminen:

• Kierrä jännesäädintä vastapäivään
vähentääksesi etäisyyttä
ohjaustangosta, tai myötäpäivään
lisätäksesi etäisyyttä
ohjaustangosta.
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Kytkinvipu
Jännesäädin on asennettu kytkinvipuun.
Säätimellä voidaan muuttaa etäisyyttä
ohjaustangosta jarruvipuun sopimaan
ajajan käden jänneväliin.

Scrambler 1200 Steve McQueen Edition
ja Scrambler 1200 XE

1 2

1. Jännesäädin
2. Kytkinvipu

Kytkinvivun jännevälin säätäminen:

• Kierrä jännesäädintä vastapäivään
vähentääksesi etäisyyttä
ohjaustangosta, tai myötäpäivään
lisätäksesi etäisyyttä
ohjaustangosta.

• Etäisyys ohjaustangon kahvasta
vapautettuun kytkinkahvaan on
lyhin, kun säätöpyörää kierretään
vastapäivään ääriasentoon.

Scrambler 1200 XC

1

2

1. Kytkinvipu
2. Jännesäädin

Kytkinvivun jännevälin säätäminen:

• Kierrä jännesäädintä vastapäivään
vähentääksesi etäisyyttä
ohjaustangosta, tai myötäpäivään
lisätäksesi etäisyyttä
ohjaustangosta.
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Kaasun hallinta

2

1

1. Kaasu auki -asento
2. Kaasu suljettu -asento

Kaikissa malleissa on elektroninen
kaasun kääntökahva, jolla kaasu voidaan
avata ja sulkea moottorin ohjausyksikön
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.

Jos kaasun ohjauksessa on
toimintahäiriö, toimintahäiriön
merkkivalo (MIL) palaa ja voi tapahtua
yksi seuraavista moottoriolosuhteista:

• MIL-merkkivalo palaa, rajoitettu
moottorin kierrosluku ja kaasun liike

• MIL-merkkivalo palaa,
kotiinryömintätila vain moottorin
ollessa nopealla joutokäynnillä

• MIL-merkkivalo palaa, moottori ei
käynnisty.

Jos jokin yllä mainituista olosuhteista
ilmenee, ota yhteyttä valtuutettuun
Triumph-jälleenmyyjään mahdollisimman
pian, jotta vika tarkistetaan ja korjataan.
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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

1

1. Polttoainesäiliön korkki

Polttoainesäiliön korkin avaaminen:

• Poista suoja tai nosta kansi ylös.

• Työnnä avain lukkoon ja käännä
avainta myötäpäivään.

• Kierrä korkkia vastapäivään ja nosta
irti säiliön täyttökaulasta.

Korkin sulkeminen ja lukitseminen:

• Kohdista korkki säiliön täyttökaulaan
ja kierrä korkkia myötäpäivään,
kunnes korkki tiivistyy täyttökaulaa
vasten.

• Täysin suljetussa asennossa
räikkämekanismi estää korkkia
kiristymästä liikaa, koska korkin
ulko-osa pääsee kääntymään
sisäosasta riippumatta.

• Lukitse kääntämällä avainta
vastapäivään ja poista avain.

• Asenna kansi.
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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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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 kun moottoripyörä on ollut
sivutuella ja istuudut moottoripyörän
istuimelle, varmista ensin, että sivutuki
on täysin ylhäällä, ennen kuin lähdet
liikkeelle.

Turvallisen pysäköinnin ohjeet ovat
kohdassa Moottoripyörän ajaminen.
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Keskituki (jos asennettu)

 Varoitus
Älä nojaa, istu tai kiipeä
moottoripyörään, kun se on tuettuna
keskituen avulla.

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

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

cizj

1

1. Keskituki

Moottoripyörän asettaminen keskituen
varaan:

• Pidä moottoripyörää pystyssä.

• Astu tukevasti keskituen jalkatapin
päälle.

• Nosta moottoripyörää ylöspäin ja
taaksepäin käyttämällä matkustajan
kahvaa kädensijana.

Turvallisen pysäköinnin ohjeet ovat
kohdassa Moottoripyörän ajaminen.

Sivupaneelit
Vasen sivupaneeli voidaan irrottaa, jotta
pääset käsiksi sulakerasiaan.

Vasemman sivupaneelin irrottaminen
Vasemman sivupaneelin irrottaminen:

• Tartu paneeliin tiukasti ja vedä
paneeli ulos moottoripyörästä,
kunnes se on irti kolmesta
kiinnittävästä läpivientikumista (jätä
läpivientikumit paikoilleen).

Vasemman sivupaneelin asettaminen
takaisin

2

2

1

1. Sivupaneeli (vasen puoli)
2. Läpivientikumit

Vasemman sivupaneelin asentaminen
uudelleen:

• Aseta kolme paikoitustappia
läpivientikumeihin ja paina sitten
tiukasti paneeli kiinni.

• Ota lopuksi kiinni paneelista ja
varmista, että se on kunnolla kiinni.
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Työkalusarja
Työkalusarja
Työkalusarja koostuu säätötyökalusta.

citg

1

1. Säätötyökalu

Säätötyökalu on kiinnitetty oikean
sivupaneelin sisäpuolelle.

Istuimet

Istuimen hoito

 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.

Katso istuimen puhdistamista koskevat
tiedot kohdassa sivu 92.
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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.

 Huomio
Moottoripyörää ei saa ajaa avaimen
ollessa istuinlukossa.

Lukitse aina istuin ja poista avain
ennen moottoripyörällä ajamista.

Istuinlukko sijaitsee moottoripyörän
vasemmalla puolella rungossa istuimen
alla.

1

1. Istuinlukko

Istuin voidaan irrottaa, jotta pääset
käsiksi säilytystilaan, akkuun ja
Omistajan käsikirjaan.

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.

 Huomio
Moottoripyörää ei saa ajaa avaimen
ollessa istuinlukossa.

Lukitse aina istuin ja poista avain
ennen moottoripyörällä ajamista.

Istuimen irrottaminen
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
Istuimen asennus uudelleen:

• Kiinnitä istuimen kieli kiinnikkeen alle
lähellä polttoainesäiliötä.

• Kiinnitä istuinlukko kohdistamalla
saranat ja painamalla takaa
alaspäin.

Huomaa
Kuulet napsahduksen, kun istuin on
täysin kiinnittynyt.
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Istuimen säilytystila
Istuimen alla olevassa säilytystilassa on
pieni säilytyslokero. Istuimen
säilytyslokerossa voidaan säilyttää ajon
aikana sähkölaitteita, kun käytetään
USB-liitäntää, ja pieniä esineitä.

 Huomio
Säilytystilassa olevat irtonaiset ja
kiinnittämättömät esineet voivat
vaurioitua tai vaurioittaa
moottoripyörää.

Varmista, että elektronisten laitteiden
tai muiden esineiden ympärillä on
riittävästi tilaa istuimen sulkemista
varten niin, etteivät esineet tai
moottoripyörä vaurioidu.

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

Universal Serial Bus (USB) -
liitäntä

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

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

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

 Huomio
Varmista aina, että kaikki elektroniset
laitteet ja kaapelit on kiinnitetty
turvallisesti istuimen alle ajon aikana.

Varmista aina, että elektronisten
laitteiden ympärillä on riittävästi tilaa,
jotta istuin voidaan sulkea elektronisia
laitteita tai moottoripyörää
vahigoittamatta.

Universal Serial Bus (USB) -portin 5
voltin USB-liitännällä voidaan ladata
elektronisia laitteita, kuten
matkapuhelimia, kameroita ja GPS-
laitteita. USB-liitäntään voidaan kytkeä
korkeintaan kahden ampeerin
kuormituksia.
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Pääsy USB-liitäntään:

• Irrota istuin (katso sivu 93).

• USB-portti sijaitsee säilytystilassa
akun päällä.

• Poista suojus.

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

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.
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Tarkista:

Polttoaine: Riittävä määrä säiliössä, ei
polttoainevuotoja (katso sivu 89).

Moottoriöljy: Oikea mittatikun taso tai
tarkistuslasissa näkyvä taso. Lisää
tarvittaessa teknisten tietojen mukaista
öljyä. Ei vuotoja moottorista tai
öljynjäähdyttimestä (katso sivu 121).

Ketjut: Oikea säätö (katso sivu 131).

Renkaat/pyörät: Oikeat täyttöpaineet
(kylmänä). Kulutuspinnan syvyys/
kuluminen, renkaan/pyörän vauriot,
löysät/rikkoutuneet pinnat, puhkeamiset
jne. (katso sivu 154).

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.
Mikään ohjausvaijeri ei ole kietoutunut
(katso sivu 144).

Jarrut: Tarkista oikea vaste vetämällä
jarrukahvaa ja painamalla jarrupoljinta.
Tutki vivut/polkimet ja tunnustele, onko
liikealue liian suuri ennen kuin tunnet
vasteen, tai tuntuuko ohjausliike liian
löysältä (ks.sivu 135).

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

Jarrunestetasot: Ei jarrunesteen vuotoa.
Jarrunestetasojen on oltava MAX- ja
MIN-merkintöjen välillä molemmissa
säiliöissä (katso sivu 137).

Etuhaarukan putket: Tasainen toiminta.
Ei haarukkaöljyvuotoja (ks sivu 149).

Kaasu: Varmista, että kaasukahva palaa
joutokäyntiasentoon ilman kiinni
tarttumista (katso sivu 129).

Kytkin: Tasainen toiminta ja oikea
vaijerin välys (katso sivu 130).

Jäähdytysneste: Ei
jäähdytysnestevuotoa. Tarkista
paisuntasäiliön jäähdytysnesteen taso
(kun moottori on kylmä) (katso sivu 127).

Sähkölaitteet: Kaikki valot ja äänimerkki
toimivat oikein (katso sivu 69).

Moottorin sammutus: Moottorin start/
stop-kytkin sammuttaa moottorin, kun
kytkin siirretään STOP-asentoon (katso
sivu 67).

Tuet: Palaa kokonaan ylös
jousijännityksen avulla. Palautusjouset
eivät ole heikot tai vaurioituneet (katso
sivu 90).
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Tämä sivu on tarkoituksella tyhjä
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Moottorin sammuttaminen

Fuel

HOLD TO RESET

N

321

1. Vapaa-asennon ilmaisin
2. Moottorin start/stop-painike - STOP-

asento
3. Päävirtakytkin - OFF-asento (jos

asennettu)

Moottorin sammuttaminen:

• Sulje kaasu kokonaan.

• Valitse vapaavaihde.

• Aseta moottorin start/stop-painike
STOP-asentoon.

• Käännä päävirtakytkin OFF-
asentoon (jos asennettu).

• Valitse ykkösvaihde.

• Sijoita moottoripyörä tukevalle,
tasaiselle pinnalle sivu- tai keskituen
varaan.

• Lukitse ohjaus.

 Huomio
Älä jätä sytytysvirtaa päälle, kun
moottori on sammutettu. Se aiheuttaa
sähkövaurioita.

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
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.

Fuel

HOLD TO RESET

N

321

1. Päävirtakytkin - ON-asento (jos
asennettu)

2. Moottorin start/stop-painike -
PIKAKÄYNNISTYS-asento

3. Vapaa-asennon ilmaisin



Kuinka ajaa moottoripyörällä

101

Moottorin käynnistäminen:

• Varmista, että päävirtakytkin (jos
asennettu) on käännetty ON-
asentoon.

• Vedä kytkinkahva kokonaan kiinni
ohjaustankoon.

• Paina ja pidä moottorin start/stop-
painiketta PIKAKÄYNNISTYS-
asennossa, kunnes moottori
käynnistyy.

• Tarkista, että moottorin start/stop-
painike on KÄYNNISSÄ-asennossa.

• Varmista, että vaihde on vapaalla.

Moottoripyörässä on käynnistyslukot.
Lukot estävät sähköisen käynnistyksen
toiminnan, jos vaihde ei ole vapaalla ja
sivutuki alhaalla.

Jos sivutuki on avattu moottorin
käydessä, eikä vaihde ole vapaalla,
moottori sammuu kytkimen asennosta
riippumatta.

Liikkeellelähtö
Moottoripyörän liikuttaminen:

• Vedä kytkinkahva sisään ja valitse
ykkösvaihde.

• Avaa kaasua hieman ja vapauta
kytkinkahva hitaasti.

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

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

Avaa kaasua aina varovasti, etenkin
jos et tunne moottoripyörää, koska
"keulinta" tai pidon menetys
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.

1

5

4

3

6

2

N

1

1. Vaihdepoljin (6 vaihdetta näkyy)

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.
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Jarruttaminen

1

1. Etujarruvipu

1

1. Takajarrupoljin

Takajarrupolkimen korkeutta voidaan
säätää malleissa
Scrambler 1200 Steve McQueen Edition
ja Scrambler 1200 XE. Katso lisätietoja
kohdasta sivu 141.

 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.
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 Varoitus
Oman turvallisuutesi vuoksi ole aina
erityisen varovainen jarruttaessasi,
kiihdyttäessäsi tai kaarreajossa, koska
huolimaton toiminta saattaa johtaa
hallinnan menettämiseen ja
onnettomuuteen. Etu- tai 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.

 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.
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Lukkiutumaton jarrujärjestelmä
(ABS)

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

Aja aina nopeusrajoitusten mukaisesti.

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

Ole varovainen kaarreajossa. Jos
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.

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

Aja vain välttämätön matka
varoitusvalon palaessa. Vian ilmetessä
ota yhteys valtuutettuun Triumph-
jälleenmyyjään mahdollisimman pian,
jotta vika tarkistetaan ja korjataan.

Tässä tilanteessa liian kova jarrutus
aiheuttaa pyörien lukkiutumisen, mikä
johtaa moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

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

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

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

Kun virtalukko käännetään
ON-asentoon, on normaalia, että ABS-
varoitusvalo vilkkuu ja sammuu. Valo
vilkkuu edelleen moottorin
käynnistyksen jälkeen, kunnes
moottoripyörän nopeus ylittää 10 km/h,
jolloin valo sammuu.

Ellei vikaa ole, varoitusvalo ei syty
uudestaan ennen kuin moottori
käynnistetään uudelleen.

Jos ABS-järjestelmässä on vika,
varoitusvalo syttyy ja yleinen
varoitussymboli vilkkuu.

 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.

Optimoitu kaarreajon ABS

Huomaa
Vain malleissa
Scrambler 1200 Steve McQueen Edition
ja Scrambler 1200 XE.

Optimoitu kaarreajon ABS -järjestelmä
on suunniteltu parantamaan ajajan
hallintaa, jos ABS aktivoituu, kun
moottoripyörä kallistuu kaarteessa.

Anturi tarkkailee jatkuvasti
moottoripyörän kallistuskulmaa. Jos
moottoripyörä kallistuu kaarteessa ja
ABS aktivoituu, järjestelmä toimii
kallistuskulman mittaustiedon
perusteella tavalla, joka parhaiten
auttaa ajajaa säilyttämään
moottoripyörän hallinnan.

 Varoitus
Optimoitu kaarreajon ABS on
järjestelmä, joka on suunniteltu
auttamaan ajajaa
hätäjarrutustilanteissa.

Järjestelmä on suunniteltu
parantamaan ajajan hallintaa, jos ABS
aktivoituu, kun moottoripyörä kallistuu
kaarteessa.

Paremman hallinnan mahdollisuus,
jonka optimoidun kaarreajon
jarrutusjärjestelmä antaa tietyissä
olosuhteissa, ei korvaa hyvää ajotapaa.
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 Varoitus
Aja aina nopeusrajoitusten mukaisesti.

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

Ole varovainen kaarreajossa.

Jos moottoripyörä kallistuu kaarteessa
ja ABS aktivoituu, optimoitu kaarreajon
ABS toimii kallistuskulman
mittaustiedon perusteella tavalla, joka
parhaiten auttaa ajajaa säilyttämään
moottoripyörän hallinnan. Optimoitu
kaarreajon ABS ei kuitenkaan pysty
täysin tasapainottamaan
moottoripyörän painoa ja liikevoimaa,
joten liian kova jarrutus kaarreajossa
voi johtaa moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Joissakin tapauksissa on mahdollista,
että optimoidulla kaarreajon ABS:llä
varustettu moottoripyörä voi tarvita
pidemmän pysähdysmatkan kuin
vastaava moottoripyörä ilman ABS:ää
tai vastaava moottoripyörä, jossa on
ABS mutta ei optimoitua kaarreajon
ABS:ää.

 Varoitus
Jos optimoitu kaarreajon ABS ei toimi,
ABS-varoitusvalo syttyy ja
varoitusviesti näkyy näytössä.

Tässä tilanteessa ABS jatkaa
toimintaansa, mutta ilman optimoitua
kaarreajotoimintoa, edellyttäen että:

- Muita ABS-vikoja ei ole.

- Ajaja ei ole poistanut ABS:ää
käytöstä.

Aja vain välttämätön matka
varoitusvalon palaessa. Vian ilmetessä
ota yhteys valtuutettuun Triumph-
jälleenmyyjään mahdollisimman pian,
jotta vika tarkistetaan ja korjataan.

Tässä tilanteessa liian kova jarrutus
voi johtaa moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.
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Pysäköinti

 Varoitus
Bensiini on erittäin syttyvää ja voi
räjähtää tietyissä olosuhteissa.

Jos pysäköit autotallissa tai muussa
rakennuksessa, varmista, että se on
hyvin ilmastoitu, eikä moottoripyörä
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
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
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.

• Lukitse ohjaus varkauden
estämiseksi.

• Pysäköi aina tukevalle, tasaiselle
alustalle, jotta moottoripyörä ei
pääse kaatumaan.

• 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.

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

• Varmista, että sivutuki on vedetty
kokonaan sisään, ennen kuin lähdet
ajamaan.
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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 ajaja on
perehtynyt suurella nopeudella
ajamisen vaatimiin tekniikoihin ja
tuntee moottoripyörän ominaisuudet
kaikissa olosuhteissa.

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

 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.
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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.

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

Muuta
Tarkista silmämääräisesti, että kaikki
kiinnitykset ovat tiukkoja.

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

Renkaat
Suuret nopeudet vaativat renkailta
paljon, joten ajoturvallisuuden kannalta
hyväkuntoiset renkaat ovat ratkaisevan
tärkeät. Tarkista niiden yleinen kunto,
täytä oikea paine (kun renkaat ovat
kylmiä) ja tarkista pyörien tasapaino.
Asenna venttiilin suojukset tiiviisti
rengaspaineiden tarkistamisen jälkeen.
Noudata Huolto- ja Tekniset tiedot -
osissa annettuja tietoja renkaan
tarkastamisesta ja turvallisuudesta.
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Lisävarusteet, kuormaus ja matkustajat
Lisävarusteiden lisääminen ja
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
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.
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 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.

Kuormaaminen
Ajajan ja mahdollisen matkustajan,
lisävarusteiden ja matkatavaroiden
kokonaispaino ei saa ylittää
enimmäiskuormitusta: 210 kg (463 lb).

 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.
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 Varoitus
Jos matkustajan istuimella tai
tavaratelineessä (jos asennettu)
kuljetetaan pieniä esineitä, niiden
kokonaispaino ei saa ylittää
enimmäispainoa 2 kg.

Kokonaispaino (istuin ja tavarateline
yhdessä) ei saa haitata
moottoripyörän hallintaa, kuorma pitää
kiinnittää kunnolla, eikä se saa ulottua
moottoripyörän takaosan tai sivujen
yli.

Sellaisten esineiden kuljetus, jotka
ylittävät edellä mainitut painorajat, on
kiinnitetty huonosti, heikentävät
hallintaa tai ulottuvat moottoripyörän
takaosan tai sivujen yli, voi johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Vaikka pienet esineet olisi kuormattu
oikein takaistuimelle, moottoripyörän
suurin sallittu nopeus on 130 km/h.

 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.

Matkustajat

 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 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.
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 Varoitus
Matkustaja vaikuttaa moottoripyörän
käsittely- ja jarrutusominaisuuksiin.

Ajajan on huomioitava nämä
muutokset, kun moottoripyörällä
ajetaan matkustajan kanssa. Ajajan ei
pidä kuljettaa matkustajaa, ellei häntä
ole opastettu siihen eikä hän tunne
moottoripyörän käyttöominaisuuksien
muutoksia, joita matkustajan
kuljettaminen aiheuttaa.

Moottoripyörällä ajo matkustajasta
johtuviin muutoksiin varautumatta voi
johtaa moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Älä kuljeta eläimiä moottoripyörällä.

Eläin voi tehdä äkillisiä ja
arvaamattomia liikkeitä, jotka voivat
johtaa moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.
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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.
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Määräaikaishuoltotaulukko

Toimenpiteen kuvaus

Matkamittarin lukema maileina (km) tai ajanjakso sen mukaan, kumpi saavutetaan
ensin

Ensimmäinen
huolto Vuosihuolto Mittarilukemaan perustuva huolto

Huoltoväli 1000 6 kk Vuosi 16 000 ja 48
000 32 000 64 000

Voitelu

Moottori - vuotojen tarkistus Päivä • • • • •

Moottoriöljy - vaihto uuteen - • • • • •

Moottoriöljynsuodatin - vaihto uuteen - • • • • •

Polttoainejärjestelmä ja moottorinohjaus

Polttoainejärjestelmä - vuotojen tarkistus - • • • • •

Polttoainejärjestelmä - tarkista polttoaineletkut
hankaumien, halkeamien tai vaurioiden varalta.
Vaihda tarvittaessa

- • • •

Ilmansuodatin – vaihto uuteen - • • •

Polttoainesuodatin - vaihto uuteen - • •

Sytytysjärjestelmä

Sytytystulpat - vaihto uuteen - • •

Jäähdytysjärjestelmä

Jäähdytysjärjestelmä - vuotojen tarkistus Päivä • • • • •

Jäähdytysjärjestelmä - tarkista letkut
hankaumien, halkeamien tai vaurioiden varalta.
Vaihda tarvittaessa

- • • •

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

Jäähdytysneste - vaihto uuteen Joka kolmas vuosi, mittarilukemasta riippumatta

Moottori

Kytkin - toiminnan tarkistus Päivä • • • • •

Kytkinvaijeri - tarkista toiminta ja säädä
tarvittaessa Päivä • • • • •

Kytkinvivun kääntötappi - puhdistus/voitelu - • • • •

Venttiilivälykset - tarkistus/säätö - • •

Nokka-akselin ajoitus – tarkistus/säätö - • •

Pyörät ja renkaat

Pyörät - tarkistus vaurioiden varalta Päivä • • • • •

Pyöränlaakerit - kulumisen / tasaisen toiminnan
tarkistus - • • • • •

Pyörät - tarkista vaurioituneiden tai
vahingoittuneiden pinnojen varalta ja tarkista
pinnojen kireys (ei kevytmetallivanteet)

Päivä • • • • •

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

Rengaspaineet - tarkistus/säätö Päivä • • • • •

Ohjaus ja jousitus

Ohjaus - moitteettoman toiminnan tarkistus Päivä • • • • •

Etuhaarukan laakerit – tarkistus/säätö - • • • •

Etu- ja takajousitus - vahinkojen / vuotojen /
tasaisen toiminnan tarkistus Päivä • • • • •
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Toimenpiteen kuvaus

Matkamittarin lukema maileina (km) tai ajanjakso sen mukaan, kumpi saavutetaan
ensin

Ensimmäinen
huolto Vuosihuolto Mittarilukemaan perustuva huolto

Huoltoväli 1000 6 kk Vuosi 16 000 ja 48
000 32 000 64 000

Haarukkaöljy - vaihto uuteen - •

Jarrut

Jarrut - toiminnan tarkistus Päivä • • • • •

Jarrupalat - kulumisasteen tarkistus Päivä • • • • •

Jarrunestetasot - tarkistus Päivä • • • • •

Takajarrupoljimen säätimen niveltappi -
puhdista / voitele - • • • • •

Jarruneste - vaihto uuteen Joka toinen vuosi, mittarilukemasta riippumatta

Toisioveto

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

Ketjut - kulumisen tarkistus 800 km välein

Ketjut - voitelu 300 km välein

Ketjujen hankauslista - kulumisen, halkeamien
tai vaurioiden tarkistus. Vaihda tarvittaessa - • • • • •

Sähkölaitteet

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

Yleistä

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

- • • • • •

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

- • • • • •

Kallistuskulman ilmaisimet – kulumisen
tarkastus Päivä • • • • •

Sivutuki ja/tai keskituki - kulumisen /
moitteettoman toiminnan tarkistus Päivä • • • • •

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, pakoputkisto on kuuma.

Anna pakoputkistolle riittävästi aikaa
jäähtyä ennen kuin käsittelet
pakoputkistoa tai työskentelet sen
lähellä, koska kuuman pakoputkiston
osan koskettaminen voi aiheuttaa
palovammoja.
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 Huomio
Moottorin käyttäminen liian pienellä
öljynpaineella aiheuttaa vakavia
moottorivaurioita.

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

3
4

2

1

1. Öljyntäyttötulppa
2. Tarkastuslasi
3. Yläraja
4. Alaraja

Moottoriöljymäärän tarkastaminen:

• Käynnistä moottori ja käytä
tyhjäkäynnillä noin viisi minuuttia.
Sammuta moottori ja anna öljyn
laskeutua vähintään kolme
minuuttia.

• Katso moottorin öljytaso, joka näkyy
tarkastuslasissa.

• Kun taso on oikea, moottoriöljyn
pinnan tulee näkyä tarkastuslasin
ylärajan (upper) ja alarajan (lower)
puolivälissä.

Huomaa
Moottorin öljytason tarkka määrä
näytetään vain, kun moottori on
tavallisessa käyttölämpötilassa ja
moottoripyörä on pystyssä (ei sivutuen
varassa).

• Jos moottoriöljyä on tarpeen lisätä,
poista täyttöaukon tulppa ja lisää
moottoriöljyä vähän kerrallaan,
kunnes tarkistuslasiin merkitty taso
saavutetaan.

 Huomio
Varmista, ettei moottoriin pääse
vieraita aineita tai epäpuhtauksia
moottorin öljynvaihdon tai
täyttövaiheen aikana. Moottoriin
päässeet epäpuhtaudet voivat
aiheuttaa moottorin vaurioita.

• Kun oikea taso on saavutettu,
asenna ja kiristä täyttöaukon
tulppa.
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Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen
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
Öljy voi olla kuumaa.

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

Kosketus kuumaan moottoriöljyyn voi
aiheuttaa palovammoja

 Varoitus
Jos moottori on hiljattain ollut
käynnissä, pakoputkisto on kuuma.

Anna pakoputkistolle riittävästi aikaa
jäähtyä ennen kuin käsittelet
pakoputkistoa tai työskentelet sen
lähellä, koska kuuman pakoputkiston
osan koskettaminen voi aiheuttaa
palovammoja.

Moottoriöljy ja öljynsuodatin on
vaihdettava määräaikaisten huoltovälien
mukaisesti.

Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto:

• Lämmitä moottori perusteellisesti ja
sammuta moottori. Aseta
moottoripyörä sivutuelle.

• Anna moottoriöljyn laskeutua viiden
minuutin ajan ennen tyhjennystä.

• Aseta öljyn tyhjennysastia
moottorin alle.

2
1

1. Öljypohjan tulppa
2. Moottoriöljynsuodatin

• Irrota öljypohjan tulppa ja anna
moottoriöljyn valua pois.

• Kiinnitä moottoripyörä
pystyasentoon tasaiselle alustalle.

• Aseta öljyn tyhjennysastia
moottorin öljynsuodattimen alle.

• Kierrä ja irrota öljynsuodatin
Triumph-huoltotyökalulla T3880313.
Hävitä vanha suodatin
ympäristöystävällisellä tavalla.

• Esitäytä uusi moottorin
öljynsuodatin uudella moottoriöljyllä.

• Levitä kalvo puhdasta moottoriöljyä
uuden moottoriöljynsuodattimen
tiivisterenkaaseen. Asenna
moottoriöljynsuodatin ja kiristä
kiristysmomenttiin 10 Nm.
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• Kun moottoriöljy on tyhjennyt
kokonaan, asenna uusi
tiivistealuslevy öljypohjan tulppaan.
Asenna ja kiristä tulppa
kiristysmomenttiin 25 Nm.

• Irrota moottoriöljyn täyttötulppa.

• Täytä sopivalla suppilolla 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).

• Älä ylitäytä tai ylitä Tekniset tiedot -
osiossa annettuja tilavuuksia.

• Käynnistä moottori ja anna sen
käydä joutokäynnillä vähintään 30
sekunnin ajan.

 Huomio
Jos moottorin kierroslukua nostetaan
tyhjäkäyntiä korkeammaksi ennen kuin
moottoriöljy saavuttaa kaikki
moottorin osat, moottori voi vaurioitua
tai leikata kiinni.

Nosta moottorin nopeutta vain
moottorin käydessä 30 sekuntia, jotta
moottoriöljy pääsee täysin kiertämään.

• Varmista, että alhaisen öljynpaineen
varoitusvalo sammuu pian
käynnistyksen jälkeen.

 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.

• Käännä virta-avain OFF-asentoon,
tarkista moottoriöljytaso
aikaisemmin kuvatulla menetelmällä
ja täytä öljyä tarkistuslasin ala- ja
ylärajan viivojen keskelle saakka.

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).

1

2

1. MAX-taso
2. MIN-taso

Jäähdytysnesteen tason tarkastaminen:

• Aseta moottoripyörä tasaiselle
alustalle ja pystyasentoon.
Paisuntasäiliöön näkee
moottoripyörän vasemmalta puolelta
kohti moottorin takaosaa.

• Tarkista paisuntasäiliön
jäähdytysnesteen taso.
Jäähdytysnesteen tason on oltava
MAX- ja MIN-merkkien välillä. Jos
jäähdytysneste on MIN-tason
(alaraja) 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.

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 HD4X
Hybrid OAT -jäähdytysnesteellä niin pian
kuin mahdollista.
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Paisuntasäiliöön pääsee moottoripyörän
vasemmalta puolelta kohti moottorin
takaosaa.

1

2

3

1. Paisuntasäiliön korkki
2. MAX-taso
3. MIN-taso

Jäähdytysnesteen tason säätäminen:

• Anna moottorin jäähtyä vähintään
30 minuutin ajan.

• Poista paisuntasäiliön korkki ja lisää
jäähdytysnesteseosta täyttöaukon
kautta, kunnes taso on MAX-merkin
korkeudella.

• Aseta jäähdytysnesteen
paisuntasäiliön korkki takaisin
paikoilleen.

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.

• Tarkista, että kytkinkahvassa on 2–3
mm välystä.

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

Scrambler 1200 Steve McQueen Edition
ja Scrambler 1200 XE

1 2

1. Oikea välys 2–3 mm
2. Kytkinvipu
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Scrambler 1200 XC

1 2

1. Oikea välys 2–3 mm
2. Kytkinvipu

• Jos vipua ei voida säätää oikein,
käytä vaijerinsäädintä vaijerin
alapäässä.

• Löysää säätimen lukkomutteria.

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

• Kiristä lukkomutterit
kiristysmomenttiin 3,5 Nm.

21 3

1. Säätömutteri
2. Lukkomutteri
3. Kytkinvaijeri

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 ennen töiden aloittamista,
että moottoripyörä on vakaa ja tuettu
riittävästi.

Näin estetään, ettei se putoa ja
vaurioidu ja/tai aiheuta
henkilövahinkoja.

1

1. Suurin liikeasento

Ketjujen vapaan liikkuvuuden
tarkastaminen:

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

• Työnnä moottoripyörää siten, että
takapyörä pyörii ja etsi ketjun kirein
kohta. Mittaa ketjun
pystysuuntainen liike ratasten
keskivälissä.
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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.

Ketjun pystysuuntaisen liikkeen on
oltava 20–30 mm.

1 2

543

1. Olka-akselin säädin
2. Säätimen merkinnät
3. Säätöpultin lukkomutteri
4. Säätöpultti
5. Taka-akselin mutteri

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

• Löysää taka-akselin mutteria.

• Löysää sekä vasemman että oikean
puolen ketjun säätöpulttien
lukkomutterit.

• Liikuta molempia säätimiä yhtä
paljon säätömerkkien avulla.

• Lisää ketjujen vapaata liikettä
kääntämällä säätöpultteja
myötäpäivään ja pienennä ketjujen
vapaata liikettä kääntämällä
säätöpultteja vastapäivään.

• Kun ketjujen vapaa liike on oikean
suuruinen, työnnä pyörä tiukkaan
kosketukseen säätimien kanssa.

• Varmista, että sama säätömerkki on
kohdistettu olka-akselin säätimeen
takahaarukan molemmilla puolilla.

• Kiristä kummankin säätimen
lukkomutterit kiristysmomenttiin 20
Nm ja taka-akselin mutteri
kiristysmomenttiin 110 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.

10-20
KG

2

1

1. Mittaa 20 lenkin alueelta
2. Paino

Ketjujen ja rattaan kulumisen tarkastus:

• Poista ketjusuojus.

• Venytä ketjut kireälle ripustamalla
10–20 kg 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 320 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)
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Huomaa
Kuvassa näkyy moottoripyörän
vasemmalle puolelle asennettujen
ketjujen kuluminen.
Moottoripyörän oikealle puolelle
asennetut rattaat ovat kuluneet
hampaan vastakkaiselle puolelle.

• Jos havaitse jotakin epätavallista,
vaihdata ketjut ja/tai rattaat
valtuutetulla Triumph-
jälleenmyyjällä.

• Asenna ketjusuojus paikoilleen ja
kiristä etukiinnitys
kiristysmomenttiin 4 Nm ja
takakiinnitys kiristysmomenttiin 9
Nm.

Jarrut

cbmz_2

1

2

1. Jarrupalat
2. Minimipaksuusviiva

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

Jos jonkin jarrupalan jarrupäällysteen
paksuus on alle 1,0 mm (0,04 tuumaa) tai
kannatinlevystä, vaihda kyseisen pyörän
kaikki jarrupalat.
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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.

Jarrupalan kulumisen kompensointi

 Varoitus
Jos jarrukahva tai -poljin tuntuu
käytettäessä pehmeältä, tai jos
jarrukahvan tai -polkimen liikealue
muuttuu liian suureksi, jarrujohdoissa
ja -letkuissa voi olla ilmaa tai jarrut
voivat olla vialliset.

Tällöin on vaarallista ajaa
moottoripyörällä, ja valtuutetun
Triumph-jälleenmyyjän on korjattava
vika ennen ajoa.

Ajo viallisilla jarruilla voi johtaa
moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Levyn ja jarrupalan kuluminen
kompensoidaan automaattisesti, eikä
sillä ole vaikutusta jarrukahvan tai -
polkimen toimintaan. Etu- ja
takajarruissa ei ole säätämistä
edellyttäviä osia.
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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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Etujarrun jarrunesteen 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.

Tarkasta ja säädä jarrunesteen taso alla
kuvatulla tavalla.

3

jajc_3

1

2

1. Säiliön korkin kiinnitysruuvit
2. MAX-tasoviiva
3. MIN-tasoviiva

Säiliön jarrunesteen taso on pidettävä
MAX (yläraja) ja MIN (alaraja) -viivojen
välissä (säiliö on vaakasuorassa).

Jarrunesteen tason säätäminen:

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

• Täytä säiliö MAX-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

 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.

Takajarrunestesäiliö sijaitsee
moottoripyörän oikealla puolella rattaan
kannen alla.

1

2

1. Ylätaso (UPPER)
2. Alataso (LOWER)

Takajarrun jarrunesteen tason
tarkastaminen:

• Takajarrunestesäiliön jarruöljyn
vipua voidaan katsella rattaan
kannen osan läpi.

• Jarrunesteen pinnan taso on
pidettävä ylätason (UPPER) ja
alatason (LOWER) viivojen välissä.

Takajarrunesteen tason 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.

Takajarrunestesäiliö sijaitsee
moottoripyörän oikealla puolella rattaan
kannen alla.

Takajarrujen nestetason säätäminen:

• Vapauta kiinnitykset ja poista
ketjupyörän ulkopeite.

2
1

1. Ketjupyörän ulkopeite
2. Kiinnitykset

Huomaa
Rattaan kannen keskiosan kiinnitys
kiinnittää myös takajarrunestesäiliön
rattaan kanteen.
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• Vapauta kiinnitys ja irrota
ketjupyörän keskiö. Hävitä kiinnitys.

1

2

1. Rattaan kannen keskiosa
2. Kiinnitys

• Irrota takajarrunestesäiliö rattaan
kannesta.

21

1. Rattaan kansi
2. Takajarrunestesäiliö

• Irrota takajarrunestesäiliön korkin
kiinnitysruuvit ja poista kansi
huomioiden samalla säiliön tiivisteen
asento.

• Täytä säiliö UPPER-viivaan (yläraja)
saakka uudella DOT 4 -nesteellä
sinetöidystä astiasta.

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

• Kiristä säiliön korkin kiinnitysruuvit
kiristysmomenttiin 1 Nm.

• Kiinnitä takajarrunestesäiliö takaisin
rattaan kanteen.

• Asenna rattaan kannen keskiosa ja
kiristä uusi kiinnitys
kiristysmomenttiin 3 Nm.

• Asenna rattaan ulompi kansi
paikoilleen ja kiristä kiinnitys
kiristysmomenttiin 9 Nm.
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Takajarrupolkimen säätö

 Varoitus
Takajarrupolkimen säätö saattaa
edellyttää paineen käyttöä.

Takajarrupolkimessa on terävät
reunat, jotka voivat vahingoittaa käsiä
ja sormea, kun sitä painetaan
säädettäessä.

Käytä takajarrupoljinta säätäessäsi
sopivia käsineitä, jotta vältetään
käsien ja sormien vammat.

Vain
Scrambler 1200 Steve McQueen Edition
ja Scrambler 1200 XE

1

1. Takajarrupoljin

Takajarrupolkimen korkeutta voidaan
säätää.

Takajarrupolkimen korkeuden
säätäminen:

• Nosta takajarrupoljinta ylös ja
käännä sitä 180°. Tämä säätää
korkeutta +/- 10 mm.

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.

Ohjaustanko

 Varoitus
Suosittelemme, että valtuutetun
Triumph-jälleenmyyjän koulutettu
teknikko tekee ohjaustangon säädöt.

Jos ohjaustankoa säätää muu kuin
valtuutetun Triumph-jälleenmyyjän
asentaja, säädöt voivat heikentää
moottoripyörän
käsittelyominaisuuksia, vakautta tai
muita ominaisuuksia, mikä saattaa
johtaa moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 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.

Huomaa
Tässä menetelmässä oletetaan, että
ohjaustanko on vakioasennossa, kuten
tehtaalta toimitettuna.
Jos ohjaustanko on jo säädetty alla
kuvatulla tavalla, käännä ohjaustangon
pystyputkia 180°, jotta ohjaustanko
palaa takaisin vakioasentoon.

Ohjaustankoa voidaan säätää
saavuttamaan noin 20 mm kääntämällä
ohjaustangon pystyputkia.
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Ohjaustangon säätäminen:

• Löysää ja irrota ohjaustangon
yläkiinnityspultit.

1

2

1. Yläkiinnityspultit edessä
2. Yläkiinnityspultit takana

• Irrota yläkiinnitin.

• Nosta ohjaustanko ohjaustangon
pystyputkista ja tue avustajan
avulla.

Huomaa
Scrambler 1200 Steve McQueen Edition
ja Scrambler 1200 XE - Mukana
toimitetaan holkit ohjaustangon
korkeuden säätöä varten. Holkit
sijaitsevat ohjaustangon pystyputkien
alla. Irrota ohjaustangon pystyputket.
Lisää tai poista holkkeja tarvitun
korkeuden mukaan. Asenna
ohjaustangon pystyputket takaisin ja
kiristä niiden pultit kiristysmomenttiin
38 Nm.

• Kierrä molempia pystyputkia 180° ja
kohdista pultinreiät.

• Aseta ohjaustanko takaisin
pystyputkiin.

1

2

3

1. Yläkiinnitin
2. Kiinnittimen keskiviiva, edessä
3. Ohjaustangon kohdistusmerkki

• Asenna yläkiinnitin takaisin
paikalleen ja kiinnitä kierteillä
yläkiinnityspultit. Älä kiristä pultteja
kokonaan tässä vaiheessa.

• Kierrä ohjaustankoa niin, että
ohjaustangon kohdistusmerkki
kohdistuu kiinnittimen pystyputken
vasempaan keskiviivaan.

• Kiristä yläkiinnityspultti
kiristysmomenttiin 24 Nm. Kiristä
ensin takakiinnityspultit ja sitten
etukiinnityspultit.
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Ohjaus-/pyöränlaakerit

 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. Se voi aiheuttaa
moottoripyörän hallinnan menetyksen
ja onnettomuuden.

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

Ohjauslaakerit (emäputki) on voideltava
ja tarkastettava määräaikaisten
huoltovälien mukaisesti. Tarkista aina
pyörän laakerit samaan aikaan kuin
ohjauslaakerit.

Ohjauksen välyksen tarkastus
Ohjauksen tarkastaminen:

• Sijoita moottoripyörä tasaiselle
alustalle ja pystyasentoon.

• Nosta etupyörä irti maanpinnasta ja
tue moottoripyörää.

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

• Jos havaitset ohjauksen (emäputken)
laakereissa välystä, pyydä
valtuutettua Triumph-jälleenmyyjää
tarkastamaan ohjaus ja korjaamaan
mahdolliset viat ennen ajoa.

• 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.

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.



Huolto ja säätö

146

Etujousitus

 Varoitus
Varmista, että säätimet on asetettu
samaan asetukseen molemmissa
etuhaarukan putkissa.

Vasemman ja oikean puolen erilaiset
asetukset saattavat heikentää
käsiteltävyyttä ja vakautta, mikä
johtaa moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Varmista, että etu- ja takajousituksen
välinen tasapaino on oikea.

Jousituksen epätasapaino voi muuttaa
merkittävästi käsittelyominaisuuksia,
mikä johtaa moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Katso lisätietoja taulukoista tai ota
yhteyttä valtuutettuun Triumph-
jälleenmyyjään.

Standard-jousitusasetukset antavat
mukavat ajo-ominaisuudet ja hyvät
käsittelyominaisuudet tavalliseen yksin
ajoon. Seuraavissa taulukoissa on
etujousituksen ehdotetut asetukset.

Etujousitusasetukset
Moottoripyörä toimitetaan tehtaalta
tilassa, jossa kaikki jousitusasetukset on
asetettu yksinajon Standard-
asetukselle, kuten
jousitusasetustaulukossa on esitetty.

Kuvan asetukset ovat vain ohjeellisia.
Asetusvaatimukset voivat vaihdella
ajajan ja matkustajan painon ja
henkilökohtaisten mieltymysten
mukaan.

Kaikki mallit

Esijännitysjousitusasetukset

Jännitysolosuhteet Jousen
esijännitys1

Yksin ajo

Standard
(vakio)

Minimi

Comfort
(pehmeämpi)

Minimi

Sport
(jämäkämpi)

Minimi

Ajaja ja matkustaja Maksimi
1 Säätimen myötäpäiväisten kierrosten
lukumäärä vastapäiväisestä ääriasennosta.

Scrambler 1200 XC

Vaimentavat jousitusasetukset

Jännitysolosuhteet Palautusva
imennus1

Puristusvai
mennus1

Yksin ajo

Standard
(vakio)

1,5 1,5

Comfort
(pehmeäm
pi)

4
(vähintään)

4
(vähintään)

Sport
(jämäkämpi
)

0,25 0,25

Ajaja ja matkustaja 1,5 1,5
1 Säätimen vastapäiväisten kierrosten lukumäärä
myötäpäiväisestä ääriasennosta.
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Scrambler 1200 Steve McQueen Edition
ja Scrambler 1200 XE

Vaimentavat jousitusasetukset

Jännitysolosuhteet Palautusva
imennus1

Puristusvai
mennus1

Yksin ajo

Standard
(vakio)

2 2

Comfort
(pehmeäm
pi)

4
(vähintään)

4
(vähintään)

Sport
(jämäkämpi
)

0,25 0,25

Ajaja ja matkustaja 2 2

Maasto

Tasainen
maasto

1 2

Epätasaine
n maasto

4
(vähintään)

4
(vähintään)

1 Säätimen vastapäiväisten kierrosten lukumäärä
myötäpäiväisestä ääriasennosta.

Etujousituksen jousen
esijännityksen säätö
Jousien esijännityksen säädin sijaitsee
kunkin haarukan yläosassa.

1

1. Etujousituksen jousen esijännityssäädin

Jousen esijännitysasetuksen
muuttaminen:

• Kierrä jousen esijännityksen
säädintä myötäpäivään
esijännityksen suurentamiseksi ja
vastapäivään pienentämiseksi.

• Laske aina myötäpäivään
käännösten lukumäärä
vastapäiväisestä ääriasennosta ja
aseta molemmat haarukat samoihin
asetuksiin.
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Etujousituksen palautus- ja
puristusvaimennuksen säätö

Puristusvaimennuksen säätö
Puristusvaimennuksen säädin sijaitsee
oikeanpuoleisen haarukan yläosassa.

2

1

1. Puristusvaimennussäädin
2. Haarukan yläkorkki

Puristusvaimennusasetuksen
säätäminen:

• Suurenna kiertämällä COMP-
urasäädintä myötäpäivään (H =
jäykempi jousitus) ja pienennä
kiertämällä vastapäivään (S =
pehmeämpi jousitus).

• Laske aina kierrosten lukumäärä
myötäpäiväisestä ääriasennosta.

Palautusvaimennuksen säätö
Palautusvaimennuksen säädin sijaitsee
vasemman haarukan yläosassa.

2

1

1. Palautusvaimennussäädin
2. Haarukan yläkorkki

Palautusvaimennusasetuksen
säätäminen:

• Suurenna kiertämällä TEN-
urasäädintä myötäpäivään (H =
jäykempi jousitus) ja pienennä
kiertämällä vastapäivään (S =
pehmeämpi jousitus).

• Laske aina kierrosten lukumäärä
myötäpäiväisestä ääriasennosta.
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Etuhaarukan tarkastus

 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.

Etuhaarukan tarkastus

Haarukan 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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Takajousitus

 Varoitus
Varmista, että säätimet on asetettu
samaan asetukseen molemmissa
takajousitusyksiköissä.

Vasemman ja oikean puolen erilaiset
asetukset saattavat heikentää
käsiteltävyyttä ja vakautta, mikä
johtaa moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Varmista, että etu- ja takajousituksen
välinen tasapaino on oikea.

Jousituksen epätasapaino voi muuttaa
merkittävästi käsittelyominaisuuksia,
mikä johtaa moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Katso lisätietoja taulukoista tai ota
yhteyttä valtuutettuun Triumph-
jälleenmyyjään.

Standard-tilan takajousituksen
esijännitysasetukset antavat mukavat
ajo-ominaisuudet ja hyvät
käsittelyominaisuudet tavalliseen yksin
ajoon. Seuraavissa taulukoissa on
takajousituksen suositellut asetukset eri
kuormausolosuhteissa kaikille malleille.

Moottoripyörän takajousitusyksiköissä
on muoviset jousiohjaimet. Nämä
ohjaimet kuluvat vähitellen. Jos
moottoripyörällä ajetaan likaisessa tai
pölyisessä ympäristössä, kuluminen
kiihtyy. Muoviset jousiohjaimet ovat
vaihdettavissa, ja valtuutettu Triumph-
jälleenmyyjä voi vaihtaa ne.
Jousiohjaimen kuluminen ei vaikuta
jousituksen suorituskykyyn.

Huomaa
Kun olet ajanut likaisessa tai pölyisessä
ympäristössä, pese lika takajousituksen
jousiohjainten välistä, jotta niiden
kuluminen hidastuu.
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Takajousituksen asetukset
Moottoripyörä toimitetaan tehtaalta
tilassa, jossa kaikki jousitusasetukset on
asetettu yksinajon Standard-
asetukselle, kuten
jousitusasetustaulukossa on esitetty.

Taulukon asetukset ovat vain ohjeellisia.
Asetusvaatimukset voivat vaihdella
ajajan ja matkustajan painon ja
henkilökohtaisten mieltymysten
mukaan.

Kaikki mallit

Esijännitysjousitusasetukset

Jännitysolosuhteet Takajousen
esijännitys1

Yksin ajo

Standard
(vakio)

Minimi

Comfort
(pehmeämpi)

Minimi

Sport
(jämäkämpi)

Minimi

Ajaja ja matkustaja Maksimi
1 Minimi on vastapäivään ääriasento ja maksimi
myötäpäivään ääriasento.

Scrambler 1200 XC

Vaimentavat jousitusasetukset

Jännitysolosuhteet
Takapurist
usvaimenn

us1

Takapalaut
usvaimenn

us1

Yksin ajo

Standard
(vakio)

18 30

Comfort
(pehmeäm
pi)

22 35

Sport
(jämäkämpi
)

13 25

Ajaja ja matkustaja 13 23
1 Säätimen napsautusten lukumäärä
vastapäivään myötäpäiväisestä ääriasennosta
ottaen huomioon, että ensimmäinen pysähdys
(napsautus) lasketaan yhdeksi.

Scrambler 1200 Steve McQueen Edition
ja Scrambler 1200 XE

Vaimentavat jousitusasetukset

Jännitysolosuhteet
Takapurist
usvaimenn

us1

Takapalaut
usvaimenn

us1

Yksin ajo

Standard
(vakio) 15 18

Comfort
(pehmeäm
pi)

20 25

Sport
(jämäkämpi
)

10 15

Ajaja ja matkustaja 8 13

Maasto

Tasainen
maasto 10 13

Epätasaine
n maasto

20 18

1 Säätimen napsautusten lukumäärä
vastapäivään myötäpäiväisestä ääriasennosta
ottaen huomioon, että ensimmäinen pysähdys
(napsautus) lasketaan yhdeksi.
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Takajousituksen jousen
esijännityksen säätö
Jousen esijännityksen säädin sijaitsee
takajousitusyksikön yläosassa.

Huomaa
Jousituksen säätämiseksi ei tarvitse
poistaa takajousitusyksikön vaippaa tai
äänenvaimenninta. Takajousen
esijännityksen säätimeen pääsee
moottoripyörän takaa, istuimen alta.

1

1. Säätöruuvi

Takajousen esijännitysasetuksen
säätäminen:

• Etsi takajousitusyksikön yläosassa
oleva ruuvi.

Huomaa
Varmista, että ruuvitaltta on tiukasti
kiinni ruuvin aukossa, ennen kuin
löysäät ruuvia, muuten ruuvi voi
vaurioitua.

• Löysää ruuvia.

• Suurenna jousen esijännitystä
kiertämällä säätörengasta
myötäpäivään ja pienennä jousen
esijännitystä kiertämällä
vastapäivään.

• Kiristä ruuvi varovasti
kiristysmomenttiin 0,5 Nm.
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Takajousituksen
palautusvaimennuksen säätö
Jousen palautusvaimennuksen säädin
sijaitsee takajousitusyksikön alaosassa.

1

1. Takajousituksen palautusvaimennuksen
säädin

Palautusvaimennusasetuksen
säätäminen:

• Suurenna kiertämällä
palautusvaimennuksen urasäädintä
myötäpäivään ja pienennä
kiertämällä vastapäivään.

• Laske aina säätimen napsautusten
lukumäärä myötäpäiväisestä
ääriasennosta.

Takajousituksen
puristusvaimennuksen säätö
Puristusvaimennussäädin on
takajousitusyksikön yläosassa.

1

1. Takajousituksen puristusvaimennuksen
säädin

Puristusvaimennusasetuksen
säätäminen:

• Suurenna kiertämällä
puristusvaimennuksen säädintä
myötäpäivään (H = jäykempi
jousitus) ja pienennä kiertämällä
vastapäivään (S = pehmeämpi
jousitus).

• Laske aina säätimen napsautusten
lukumäärä myötäpäiväisestä
ääriasennosta.
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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.

Kaltevuuskulman ilmaisimet ovat ajajan
jalkatapeissa.

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.

Renkaat

cboa

Tässä moottoripyörässä on tubeless-
renkaat, -venttiilit ja pinnapyörät.

 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.
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Tyypillinen rengasmerkintä

ONTUBETYPERIM

FITATUBE

Tyypillinen rengasmerkintä – Tubeless
Tyre Suitable For Use With An Inner

Tube

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.
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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.

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.
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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.

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)
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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.

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.
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 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.

 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.
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 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.

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.
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Akun irrottaminen

 Varoitus
Varmista, että akun navat eivät koske
moottoripyörän runkoa.

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

Akun poistaminen:

• Irrota istuin (katso sivu 93).

• Vapauta kolme kiinnitystä ja irrota
säilytyslokero varovasti.

1

3

2

1. Etukiinnitykset
2. Säilytyslokero
3. Takakiinnitys

Huomaa
Huomioi USB-liittimen ja
matalataajuisten (LF) antennikaapelien
sijainti ja reititys uudelleenasennusta
varten.

• Käännä säilytyslokero varovasti
ympäri ja irrota USB-liitin ja
matalataajuiset (LF) antennikaapelit
säilytyslokerosta.

4

3

3

1

2

1. USB-liitäntäkaapeli
2. USB-liitäntäkaapelin pidikkeet
3. Matalan taajuuden (LF) antennikaapelin

pidikkeet
4. Matalan taajuuden (LF) antennikaapeli

• Aseta säilytyslokero paikalleen, jotta
päästään käsittelemään akkua.

4

32

1

1. Akkuhihna
2. Akku
3. Negatiivinen (-) napa
4. Positiivinen (+) napa

• Irrota akun johdot, negatiivinen
(musta) johto ensin.

• Irrota akkuhihna.

• Ota akku pois kotelosta.
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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.

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.
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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.

Akun lataaminen

 Varoitus
Akku vapauttaa räjähtäviä kaasuja.
Pidä kipinät, liekit ja savukkeet etäällä
akusta. Varmista riittävä ilmastointi,
kun lataat tai käytät akkuja suljetussa
tilassa.

Akku sisältää rikkihappoa
(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.
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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.

Akun asennus

 Varoitus
Varmista, että akun navat eivät koske
moottoripyörän runkoa.

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

Akun asentaminen:

• Aseta akku akkukoteloon.

• Kiinnitä akkuhihnalla.

• Kytke akku takaisin, positiivinen
(punainen) johto ensin.

• Kiristä akun liitäntänavat
kiristysmomenttiin 4,5 Nm.

• Levitä liitäntänapoihin kevyt
rasvakerros korroosion estämiseksi.

• Peitä positiivinen napa suojahatulla.

• Kiinnitä USB-liitin ja matalataajuiset
(LF) antennikaapelit takaisin
säilytyslokeroon siten, kuin ne olivat
poistettaessa.

4

3

3

1

2

1. USB-liitäntäkaapeli
2. USB-liitäntäkaapelin pidikkeet
3. Matalan taajuuden (LF) antennikaapelin

pidikkeet
4. Matalan taajuuden (LF) antennikaapeli

• Asenna säilytyslokero takaisin ja
kiristä kaksi etukiinnitystä
kiristysmomenttiin 5 Nm ja takaosan
kiinnitys kiristysmomenttiin 3 Nm.

1

3

2

1. Etukiinnitykset
2. Säilytyslokero
3. Takakiinnitys

• Asenna istuin takaisin (katso
sivu 93).
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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.

Huomaa
Sulake palaa, kun kaikki sulakkeen
suojaamat järjestelmät eivät toimi. Kun
etsit palaneita sulakkeita, selvitä
taulukon avulla, mikä sulake on palanut.

Sulakerasia sijaitsee vasemman
sivupaneelin takana. Sulakerasiaan
päästään irrottamalla sivupaneeli (katso
sivu 91).

10A ACC

10A

.5A AUX

.5A

10A

25A
10A

15A 15A

7

7

9

1

2

3

4

5

6

7

8

Sulakerasia

Sijainti Piiri suojattu
Arvo
(ampeer
ia)

1
Lisävarustepistoke,
lämpökahva 10

2 Mittarit 10

3 Lisälaitteet (hälytys,
äänimerkki) 7,5

4 Valot 7,5

5 EMS 15

6 Sytytys 10

7 ABS 25

8 Polttoainepumppu 10

9 Tuuletin 15

Huomaa
30 ampeerin pääsulake on erillisessä
sulakerasiassa, joka sijaitsee vasemman
sivupaneelin takana.
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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 häikäistämättä
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.

Ajovalot
Ajovaloyksikkö on sinetöity, huoltovapaa
LED-yksikkö. Ajovaloyksikkö on
vaihdettava, jos ajovaloon tulee vikaa.
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Ajovalojen säätö

1

1. Ajovalokokoonpanon asennuspultti

Ajovalon säteen säätäminen:

• Varmista aina, että ohjaustanko on
suoraan eteenpäin.

• Ajovalon säteen pystysuuntaista
säätöä ohjataan avaamalla
ajovalokokoonpanon kiinnityspultit
ja muuttamalla ajovalokokoonpanon
paikkaa.

• Kiristä ajovalokokoonpanon pultit
uudelleen kiristysmomenttiin 10 Nm.

Takavalo
Takavaloyksikkö on sinetöity,
huoltovapaa LED-yksikkö.
Takavaloyksikkö on vaihdettava, jos
takavaloon tulee vika.
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Monitoimitakavalot (jos
asennettu)
Monitoimitakavaloyksiköt toimivat
takavalona, jarruvalona ja
suuntavilkkuina.

Monitoimitakavaloyksiköt ovat
sinetöityä, huoltovapaita LED-yksiköitä.
Ne on vaihdettava, jos takavalot
rikkoutuvat.

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

Rekisterikilven valo
Rekisterikilven valoyksikkö on sinetöity,
huoltovapaa LED-yksikkö. Rekisterikilven
valoyksiköt on vaihdettava, jos
takavaloihin tulee vika.
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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:

1. Poista muovipussit ja teippi ja
tyhjennä ilmanottoaukot.

2. Voitele nivelet, pultit ja mutterit.

3. Testaa jarrut ennen moottoripyörällä
ajoa.

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

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

Mattamaalien hoito
Mattamaalaus edellyttää vain kiiltävälle
maalille suositeltua hoitoa.

• Älä käytä kiillotusainetta tai vahaa
mattamaalauksiin.

• Älä yritä kiillottaa naarmuja.
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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.

Kromista ja
ruostumattomasta
teräksestä valmistettujen
osien puhdistus
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.
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Musta kromi
Joidenkin mallien tietyt osat, kuten
ajovalon valaisinkulhot ja peilit, on
puhdistettava oikein, jotta niiden
ulkonäkö säilyy hyvänä. Ota yhteyttä
jälleenmyyjään, jos et ole varma, mitkä
moottoripyörän komponentit ovat
mustaa kromia. Pidä mustien kromiosien
ulkonäköä yllä hieromalla pintaan pieni
määrä kevyttä öljyä.

Pakoputkiston puhdistus
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.
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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.

Istuimen hoito
Vain mallit Scrambler 1200 XC ja
Scrambler 1200 XE.

 Huomio
Älä käytä kemikaaleja tai
korkeapainepesureita istuimen
puhdistukseen.

Kemikaalien tai korkeapainepesurien
käyttö voi vahingoittaa istuinsuojaa.

Puhdista istuin varovasti sienellä tai
puhdistusliinalla saippualla ja vedellä
sen ulkonäön ylläpitämiseksi.
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Tuulilasin puhdistus (jos
asennettu)

 Varoitus
Älä koskaan yritä puhdistaa tuulilasia
moottoripyörän liikkuessa, koska
käsien irrottaminen ohjaustangosta
voi johtaa moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

Jos tuulilasi on vaurioitunut tai
naarmuuntunut ja moottoripyörällä
ajetaan, ajaja näkee eteenpäin
kehnommin. Jos eteenpäin näkeminen
heikkenee, ajaminen on vaarallista ja
voi johtaa moottoripyörän hallinnan
menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Huomio
Syövyttävät kemikaalit, kuten
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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Nahkaosien 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.



Puhdistus ja säilytys

179

Säilytys
Säilytyksen valmistelu
Valmistele moottoripyörä säilytystä
varten seuraavasti:

• Puhdista ja kuivaa koko ajoneuvo
huolellisesti.

• Täytä polttoainesäiliöön oikean
viskositeettiasteen mukaista
lyijytöntä polttoainetta ja lisää
sopiva polttoaineen stabilointiaine
(jos saatavissa) valmistajan ohjeiden
mukaisesti.

 Varoitus
Bensiini on erittäin syttyvää ja voi
räjähtää tietyissä olosuhteissa.

Käännä virtalukko pois päältä. Älä
tupakoi.

Varmista, että alue on hyvin tuuletettu
eikä siellä ole avotulta tai kipinöitä.
Tämä sisältää kaikki merkkivalolla
varustetut kotitalouskoneet.

• Poista sytytystulpat jokaisesta
sylinteristä ja laita useita tippoja
(5  ml) 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 123 ).

• Tarkista ja tarvittaessa korjaa
rengaspaineet (katso sivu 155).

• 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
valtuutettu Triumph-jälleenmyyjä voi
tarjota sinulle paikallisia neuvoja)
kaikille maalaamattomille
metallipinnoille ruostumisen
estämiseksi. Estä öljyn pääsy
kumiosiin, jarrulevyihin tai
jarrusatulaan.

• Varmista, että
jäähdytysjärjestelmään on täytetty
seosta, joka sisältää 50 %
jäähdytysnestettä (huomaa, että
Triumphin toimittama HD4X Hybrid
OAT on esisekoitettu eikä vaadi
laimennusta) ja tislattua vettä (katso
sivu 125).

• 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 163).



Puhdistus ja säilytys

180

• 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.

Valmistelu säilytyksen jälkeen
Valmistele moottoripyörä ajamista
varten varastoinnin jälkeen seuraavasti:

• Asenna akku (jos irrotettu) (katso
sivu 164).

• Jos moottoripyörä on ollut
säilytyksessä yli neljä kuukautta,
vaihda moottoriöljy (katso sivu 123).

• Tarkista kaikki kohdassa Päivittäiset
turvallisuustarkastukset luetellut
kohdat.

• Irrota sytytystulpat jokaisesta
sylinteristä ennen moottorin
käynnistämistä.

• Aseta sivutuki alas.

• Pyöritä moottoria
käynnistysmoottorin avulla useita
kertoja, kunnes öljynpaineen
varoitusvalo sammuu.

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

• Tarkista ja tarvittaessa korjaa
rengaspaineet (katso sivu 155).

• Tarkista ja tarvittaessa säädä
ketjujen kireys (katso sivu 133).

• Puhdista koko ajoneuvo huolellisesti.

• Tarkista, että jarrut toimivat oikein.

• Koeaja moottoripyörä hitailla
nopeuksilla.
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Tekniset tiedot - Scrambler 1200 XC ja XE
Mitat, painot ja suorituskyky

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

Hyötykuorma Scrambler 1200 XC Scrambler 1200 XE

Suurin hyötykuorma 210 kg 210 kg

Moottori Scrambler 1200 XC Scrambler 1200 XE

Tyyppi

Nestejäähdytteinen
yhdensuuntainen
kaksoismalli, 270°
sytytyskulma

Nestejäähdytteinen
yhdensuuntainen
kaksoismalli, 270°
sytytyskulma

Iskutilavuus 1200 cc 1200 cm3

Sylinterin halkaisija x
iskunpituus

97,6 x 80 mm 97,6 x 80 mm

Puristussuhde 11:1 11:1

Sylinterien numerointi Vasemmalta oikealle Vasemmalta oikealle

Sylinterijärjestys 1-2 1-2

Sytytysjärjestys 1-2 1-2

Käynnistysjärjestelmä Sähköinen
käynnistysmoottori

Sähköinen
käynnistysmoottori

Voitelu Scrambler 1200 XC Scrambler 1200 XE

Voitelujärjestelmä Öljypohja Öljypohja

Moottoriöljyn tilavuudet:

Kuiva täyttö 3,8 litraa 3,8 litraa

Öljyn/suodattimen vaihto 3,4 litraa 3,4 litraa

Vain öljynvaihto 3,2 litraa 3,2 litraa

Jäähdytys Scrambler 1200 XC Scrambler 1200 XE

Jäähdytysnesteen tyyppi Triumph HD4X Hybrid OAT Triumph HD4X Hybrid OAT

Vesi/jäähdytysneste-
sekoitussuhde

50/50 (esisekoitettu
Triumphin toimittaessa)

50/50 (esisekoitettu
Triumphin toimittaessa)

Jäähdytysnesteen tilavuus 1,89 litraa 1,89 litraa
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Jäähdytys Scrambler 1200 XC Scrambler 1200 XE

Termostaatti avautuu 88 °C +/- 2 °C 88 °C +/- 2 °C

Polttoainejärjestelmä Scrambler 1200 XC Scrambler 1200 XE

Tyyppi Elektroninen polttoaineen
suihkutus

Elektroninen polttoaineen
suihkutus

Polttoainepumppu Upotettu sähköinen Upotettu sähköinen

Polttoaineen paine
(nimellinen) 3,5 bar 3,5 bar

Polttoaine Scrambler 1200 XC Scrambler 1200 XE

Tyyppi 91 RON lyijytön 91 RON lyijytön

Säiliön tilavuus 16,0 litraa 16,0 litraa

Sytytys Scrambler 1200 XC Scrambler 1200 XE

Sytytysjärjestelmä Digitaalinen induktiivinen Digitaalinen induktiivinen

Sytytystulppa NGK LMAR8A-9 NGK LMAR8A-9

Sytytystulpan kärkiväli 0,9 mm +0,0/-0,1 mm 0,9 mm +0,0/-0,1 mm

Vaihteisto Scrambler 1200 XC Scrambler 1200 XE

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

Kytkintyyppi Märkä, monilevy Märkä, monilevy

Toisiovedon ketju EK 525 ZVX3, 110 link EK 525 ZVX3, 114 link

Ensiövedon välityssuhde 93/74 (1,26) 93/74 (1,26)

Vaihteiston välityssuhde:

1. 49/14 (3,5) 49/14 (3,5)

2. 45/18 (2,5) 45/18 (2,5)

3. 37/20 (1,85) 37/20 (1,85)

4. 37/25 (1,48) 37/25 (1,48)

5. 35/27 (1,3) 35/27 (1,3)

6. 34/29 (1,17) 34/29 (1,17)

Toisiovedon välityssuhde 44/16 (2,75) 44/16 (2,75)

Hyväksytyt renkaat

Luettelo näille malleille sopivista renkaista on saatavissa valtuutetulta Triumph-
jälleenmyyjältä tai Internetistä osoitteessa www.triumph.co.uk.
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Hyväksytyt muta- ja lumi-/kaksikäyttörenkaat

Luettelo moottoripyörän muta- ja lumi-/kaksikäyttöön sopivista renkaista on
saatavissa valtuutetulta Triumph-jälleenmyyjältä tai internetistä osoitteessa
www.triumph.co.uk.

 Varoitus
Muta- ja lumi-/kaksikäyttörenkaiden käyttö vähentää moottoripyörän vakautta.

Käytä muta- ja lumi-/kaksikäyttörenkailla varustettua moottoripyörää aina
tavanomaista pienemmillä nopeuksilla. Suurin sallittu nopeus on 100 km/h. Tämä
näkyy myös moottoripyörän varoitustarrassa.

Moottoripyörän ajaminen sallittua enimmäisnopeutta suuremmalla nopeudella voi
johtaa moottoripyörän hallinnan menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Rengaspaineet, joita on laskettu maastoajoa varten, 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.

 Varoitus
Käytä VAIN suositeltuja renkaita annettuihin yhdistelmiin.

Älä yhdistele eri valmistajien renkaita tai teknisiltä tiedoiltaan erilaisia renkaita, sillä
se saattaa johtaa moottoripyörän hallinnan menettämiseen ja onnettomuuteen.

Renkaat Scrambler 1200 XC Scrambler 1200 XE

Rengaskoot:

Eturengas 90/90-21 54H 90/90-21 54H

Takarengas 150/70R17 69V 150/70R17 69V

Rengaspaineet (kylmänä) – kaikki paitsi Pirelli Scorpion™ Rally:

Eturengas 2,5 bar 2,5 bar

Takarengas 2,9 bar 2,9 bar

Rengaspaineet (kylmänä) – vain Pirelli Scorpion™ Rally:

Eturengas 2,5 bar 2,5 bar

Takarengas 2,62 bar 2,62 bar
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Sähkölaitteet Scrambler 1200 XC Scrambler 1200 XE

Akkutyyppi YTZ10S YTZ10S

Akun kapasiteetti 12 volttia, 8,6 Ah 12 volttia, 8,6 Ah

Laturi

18 A nopeudella 1 000 r/
min

18 A nopeudella 1 000 r/
min

33 A nopeudella 6 000 r/
min

33 A nopeudella 6 000 r/
min

Ajovalo LED LED

Taka-/jarruvalo LED LED

Suuntavilkkuvalot LED LED

Rekisterikilven valo LED LED

Runko Scrambler 1200 XC Scrambler 1200 XE

Keulakulma 25,8° 26,9°

Jättökulma 121 mm (4,76 tuumaa) 129 mm (5,01 tuumaa)

Kiristysmomentit

Akun navat 4,5 Nm

Ketjun säädön lukkomutterit 20 Nm

Ketjunsuojus - etukiinnitys 4 Nm

Ketjunsuojus - takakiinnitys 9 Nm

Kytkinkahvan mutteri 3,4 Nm

Öljynsuodatin 10 Nm

Sytytystulppa 12 Nm

Säilytyslaatikon etukiinnitykset 5 Nm

Säilytyslaatikon takakiinnitys 3 Nm

Öljypohjan tulppa 25 Nm

Takapyörän akselin mutteri 110 Nm

 Nesteet ja voiteluaineet

Laakerit ja tapit Rasva NLGI 2 -määrityksen mukaisesti

Jarruneste DOT 4 -jarruneste

Jäähdytysneste Triumph HD4X Hybrid OAT -
jäähdytysneste (esisekoitettu)

Ketjut Ketjusuihke sopii XW-rengasketjuille
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 Nesteet ja voiteluaineet

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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Tekniset tiedot - Scrambler Steve McQueen Edition
Mitat, painot ja suorituskyky

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

Hyötykuorma Scrambler 1200 Steve McQueen Edition

Suurin hyötykuorma 210 kg

Moottori Scrambler 1200 Steve McQueen Edition

Tyyppi
Nestejäähdytteinen yhdensuuntainen
kaksoismalli, 270° sytytyskulma

Iskutilavuus 1200 cc

Sylinterin halkaisija x
iskunpituus 97,6 x 80 mm

Puristussuhde 11:1

Sylinterien numerointi Vasemmalta oikealle

Sylinterijärjestys 1-2

Sytytysjärjestys 1-2

Käynnistysjärjestelmä Sähköinen käynnistysmoottori

Voitelu Scrambler 1200 Steve McQueen Edition

Voitelujärjestelmä Öljypohja

Moottoriöljyn tilavuudet:

Kuiva täyttö 3,8 litraa

Öljyn/suodattimen vaihto 3,4 litraa

Vain öljynvaihto 3,2 litraa

Jäähdytys Scrambler 1200 Steve McQueen Edition

Jäähdytysnesteen tyyppi Triumph HD4X Hybrid OAT

Vesi/jäähdytysneste-
sekoitussuhde 50/50 (esisekoitettu Triumphin toimittaessa)

Jäähdytysnesteen tilavuus 1,89 litraa

Termostaatti avautuu 88 °C +/- 2 °C
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Polttoainejärjestelmä Scrambler 1200 Steve McQueen Edition

Tyyppi Elektroninen polttoaineen suihkutus

Polttoainepumppu Upotettu sähköinen

Polttoaineen paine (nimellinen) 3,5 bar

Polttoaine Scrambler 1200 Steve McQueen Edition

Tyyppi 91 RON lyijytön

Säiliön tilavuus 16,0 litraa

Sytytys Scrambler 1200 Steve McQueen Edition

Sytytysjärjestelmä Digitaalinen induktiivinen

Sytytystulppa NGK LMAR8A-9

Sytytystulpan kärkiväli 0,9 mm +0,0/-0,1 mm

Vaihteisto Scrambler 1200 Steve McQueen Edition

Vaihteiston tyyppi 6-nopeuksinen, vakioryntö

Kytkintyyppi Märkä, monilevy

Toisiovedon ketju EK 525 ZVX3, 114 link

Ensiövedon välityssuhde 93/74 (1,26)

Vaihteiston välityssuhde:

1. 49/14 (3,5)

2. 45/18 (2,5)

3. 37/20 (1,85)

4. 37/25 (1,48)

5. 35/27 (1,3)

6. 34/29 (1,17)

Toisiovedon välityssuhde 44/16 (2,75)

Hyväksytyt renkaat

Luettelo näille malleille sopivista renkaista on saatavissa valtuutetulta Triumph-
jälleenmyyjältä tai Internetistä osoitteessa www.triumph.co.uk.

Hyväksytyt muta- ja lumi-/kaksikäyttörenkaat

Luettelo moottoripyörän muta- ja lumi-/kaksikäyttöön sopivista renkaista on
saatavissa valtuutetulta Triumph-jälleenmyyjältä tai internetistä osoitteessa
www.triumph.co.uk.
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 Varoitus
Muta- ja lumi-/kaksikäyttörenkaiden käyttö vähentää moottoripyörän vakautta.

Käytä muta- ja lumi-/kaksikäyttörenkailla varustettua moottoripyörää aina
tavanomaista pienemmillä nopeuksilla. Suurin sallittu nopeus on 100 km/h. Tämä
näkyy myös moottoripyörän varoitustarrassa.

Moottoripyörän ajaminen sallittua enimmäisnopeutta suuremmalla nopeudella voi
johtaa moottoripyörän hallinnan menettämiseen ja onnettomuuteen.

 Varoitus
Rengaspaineet, joita on laskettu maastoajoa varten, 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.

 Varoitus
Käytä VAIN suositeltuja renkaita annettuihin yhdistelmiin.

Älä yhdistele eri valmistajien renkaita tai teknisiltä tiedoiltaan erilaisia renkaita, sillä
se saattaa johtaa moottoripyörän hallinnan menettämiseen ja onnettomuuteen.

Renkaat Scrambler 1200 Steve McQueen Edition

Rengaskoot:

Eturengas 90/90-21 54H

Takarengas 150/70R17 69V

Rengaspaineet (kylmänä) – kaikki paitsi Pirelli Scorpion™ Rally:

Eturengas 2,5 bar

Takarengas 2,9 bar

Rengaspaineet (kylmänä) – vain
Pirelli Scorpion™ Rally:

Eturengas 2,5 bar

Takarengas 2,62 bar

Sähkölaitteet Scrambler 1200 Steve McQueen Edition

Akkutyyppi YTZ10S
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Sähkölaitteet Scrambler 1200 Steve McQueen Edition

Akun kapasiteetti 12 volttia, 8,6 Ah

Laturi
18 A nopeudella 1 000 r/min

33 A nopeudella 6 000 r/min

Ajovalo LED

Taka-/jarruvalo LED

Suuntavilkkuvalot LED

Rekisterikilven valo LED

Runko Scrambler 1200 Steve McQueen Edition

Keulakulma 26,9°

Jättökulma 129 mm (5,01 tuumaa)

Kiristysmomentit Scrambler 1200 Steve McQueen Edition

Akun navat 4,5 Nm

Ketjun säädön lukkomutterit 20 Nm

Ketjunsuojus - etukiinnitys 4 Nm

Ketjunsuojus - takakiinnitys 9 Nm

Kytkinkahvan mutteri 3,4 Nm

Öljynsuodatin 10 Nm

Sytytystulppa 12 Nm

Säilytyslaatikon etukiinnitykset 5 Nm

Säilytyslaatikon takakiinnitys 3 Nm

Öljypohjan tulppa 25 Nm

Takapyörän akselin mutteri 110 Nm

Nesteet ja voiteluaineet Scrambler 1200 Steve McQueen Edition

Laakerit ja tapit Rasva NLGI 2 -määrityksen mukaisesti

Jarruneste DOT 4 -jarruneste

Jäähdytysneste
Triumph HD4X Hybrid OAT -jäähdytysneste
(esisekoitettu)

Ketjut Ketjusuihke sopii XW-rengasketjuille
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Nesteet ja voiteluaineet Scrambler 1200 Steve McQueen Edition

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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Hakemisto

Kuvakkeet
Älyavain.................................................................  63

Pariston vaihto...............................................  64
Äänitorvipainike...................................................  70

A
Ajonestolaite

Merkkivalo........................................................  28
Ajoneuvon valmistenumero (VIN).....................  19
Ajotilat ...................................................................  34

Määritys ...........................................................  45
Valinta...............................................................  34

Ajovalot ................................................................  166
Säätö................................................................  167

Akku ...................................................................... 160
Asennus ..........................................................  164
Huolto ..............................................................  162
Hävittäminen .................................................  162
Lataaminen ....................................................  163
Poistaminen ....................................................  161
Purkautuminen..............................................  162
Varastointi ......................................................  163
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Avain ......................................................................  63

D
Direction Indicators (Suuntavilkut)

Katkaisija..........................................................  70
Mode Selection (Tilan valinta) .....................  49

G
Gears (Vaihteet)

Shift Indicator Display (Vaihtoilmaisimen
näyttö) ..............................................................  56

H
HOME-painike ......................................................  68
Huolto

Ilmaisimen ilmoitus ........................................  43
Määräaikaishuolto .........................................  117
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I
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Istuinlukko .......................................................  93
Säilytys .............................................................  94

J
Jarrut

Etujarrun jarrunesteen säätö ...................  138
Etujarrun jarrunesteen tarkastus............  138
Jarrujen kulumisen tarkastus ....................  135
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Jarruttaminen ................................................  103
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Jousitus
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Hyväksyntätiedot
Tämä osa sisältää hyväksyntätiedot, jotka on sisällytettävä tähän Omistajan
käsikirjaan.

Radiolaitteita koskeva direktiivi 2014/53/EU
Triumph-moottoripyörät on varustettu monilla radiolaitteilla. Näiden radiolaitteiden
on oltava EU:n radiolaitedirektiivin 2014/53/EU mukaisia. Kunkin radiolaitteen EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavissa seuraavassa
osoitteessa:

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

Seuraava taulukko näyttää radiolaitteiden taajuudet ja tehotasot EU-direktiivin
2014/53/EU mukaisesti. Taulukko näyttää kaikki radiolaitteet, joita käytetään
Triumph-moottoripyörien mallistossa. Tietyt taulukossa olevat radiolaitteet koskevat
vain tiettyjä moottoripyöriä.



Hyväksyntätiedot

199

Radiolaite Taajuusalue Lähetyksen
suurin tehotaso Valmistaja

Alustan
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

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

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
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Radiolaite Taajuusalue Lähetyksen
suurin tehotaso Valmistaja

Ajonesto
(moottoripyörät
avainjärjestelmäll
ä)

Vastaanottotaajuudet: 433,92
MHz, 125 kHz

Lähetystaajuudet: 120,9 KHz -
131,3 KHz

5dBµA/m @ 10m

LDL-teknologia

Parc
Technologique
Du Canal,

3 Rue Giotto,

31520
Ramonville
Saint-Agne,

France

Rengaspainevalv
ontajärjestelmä
(TPMS)

Vastaanottotaajuudet: Ei mitään

Lähetystaajuudet: 433,97 MHz -
433,87 MHz

0,063 mW

Triumph-
lisälaitteiden
hälytysjärjestelm
ä ECU

Vastaanottotaajuudet:
433,92 MHz

Lähetystaajuudet: Ei mitään
Ei saatavilla

Scorpion
Automotive Ltd

Drumhead
Road,

Chorley North
Business Park,

Chorley, PR6
7DE

UK

Triumph-
lisälaitteiden
hälytysjärjestelm
än kauko-ohjain/
avainlähetin

Vastaanottotaajuudet: Ei mitään

Lähetystaajuudet: 433,92 MHz
10 mW ERP

Lisälaitteiden
hälytysjärjestelm
ä ECU - Triumph
Protect+

Vastaanottotaajuudet:
433,92 MHz

Lähetystaajuudet: Ei mitään
Ei saatavilla

Lisälaitteiden
hälytysjärjestelm
än kauko-ohjain/
avainlähetin -
Triumph Protect+

Vastaanottotaajuudet: Ei mitään

Lähetystaajuudet: 433,92 MHz
1 mW ERP

Edustaja Euroopan unionissa
Osoite
Triumph Motocicletas Espana S.L.

C/Cabo Rufino Lazaro

14 - E

28232 - Las Rozas De Madrid

Spain
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Industry Canada -lausunto
Industry Canada -säännösten mukaan
tämä radiolähetin saa toimia vain
sellaisen antennin kanssa, jonka tyypin
ja suurimman (tai pienemmän)
lähettimen vahvistuksen on hyväksynyt
Industry Canada.

Jotta voidaan vähentää muille käyttäjille
aiheutuvia mahdollisia radiohäiriöitä,
antennityyppi ja sen vahvistus on
valittava siten, että Equivalent
Isotropically Radiated Power (e.i.r.p.) ei
ole suurempi kuin onnistuneen
viestinnän kannalta välttämätöntä.

Tämä laite täyttää Industry Canada -
lisenssivapaat RSS-standardit.

Käyttö edellyttää seuraavia ehtoja:

(1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja

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

Renkaat
Viitaten moottoriajoneuvojen
paineilmarenkaita ja -putkia koskevaan
määräykseen, lausekkeeseen nro 3 (c)
(laadunvalvonta) (Pneumatic Tyres and
Tubes for Automotive Vehicles (Quality
Control) Order, 2009, Cl. Nro 3 (c)), M/s.
Triumph Motorcycles Ltd. ilmoittaa, että
tähän moottoripyörään asennetut
renkaat täyttävät standardin IS 15627:
2005 vaatimukset ja noudattavat
moottoriajoneuvoja koskevien sääntöjen
(Central Motor Vehicle Rules (CMVR)),
annettu vuonna 1989, vaatimuksia.
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