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P  

Varování, 
poznámky 

 této 
p ru ce u ivatele uvád ny v následující 

 

 

Tento 

 

Poznámka: 

 

pro efektivní a pohodlný provoz 
stroje. 

 
Na 
nachází jistý symbol, viz . Tento 

následován obrazovým 
konkrétního tématu.

  

Na 10 

objevuje na stranách obsahujících 
 

 

Triumph.  

vybavení a schopnosti, aby mohl 
p
motocyklu Triumph. 

www.triumph.co.uk nebo zatelefonujete 
 

zemi. Jeho adresa je uvedena v servisní 
. 

Pneumatiky 
Pneumatiky nainstalované na tomto 

: 2005 a 
 r1989. 
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následného prodeje. 

p

s ovládacími 
prvky motocyklu, jeho vlastnostmi, 

 

neustálého úsilí o maximální spolehlivost, 
 

 

zahrnuty tipy pro 

. 

trénink tak, aby byl provoz motocyklu 

 

 servisu a 
 

a -mailovou 

, kde nám 
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Motocykl 

Tento motocykl 

v terénu. 

Jízda na motocyklu v terénu by mohla 

 

ku nebo pro osazení 
postranním vozíkem.  

 nad motocyklem a k 
 

Tento motocykl je zkonstruován jako 

. 

 : 196 kg. 

 

Palivo a výfukové plyny 

: 

 

nerozlili benzín na motor, výfukové 

ke konzumaci nebo vdechnutí benzínu, 

pomoc. 

 

 

Motor nikdy nestartujte, ani ho 

 

Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou v 

smrt. 
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 motocyklu musí jezdec i 

motocyklovou bundu v jasných barvách. 

 jasných barvách 

viditelnost jezdce (nebo spolujezdce) pro 
 

 

 

 

Parkování 

zapalování, kd

 

na následující:  

- 

zabráníte motocyklu ve sjetí ze 
stojanu. 

- 

soustava horká. NEPARKUJTE 
motocykl tam, kde by se ho mohli 

 

- 

nebo na prudkém svahu. Parkování za 

 

Více podrobností najdete v 
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jakýkoliv motocykl Triumph jsou 
schválené pouze ty díl

schválením firmy Triumph a které jsou na 
motocykl osazeny autorizovaným 

zásah do elektrické nebo palivové 

 

ovladatelnost, stabilitu nebo jiný aspekt 
ést k 

 

nebo nástaveb neschválenou osobou. 

 

 

 

 

mot

 

Nesprávné nebo nevhodné úpravy 

stabilitu a jiné aspekty provozu 

 

nebo pád, je nutné jej zavést 

Triumph, aby zde byl zkontrolován a 
 

teré by, pokud by 
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Jízda 

Nikdy ne  motocyklu

alkoholu nebo jiných drog.  

alkoholu nebo jiných drog.  

Ú
nosti 

d motocyklem a 
 

 zení 
motocyklu. zení motocyklu bez 
p slu ného oprávn ní je nezákonné a 
m e mít za následek trestní stíhání. 

 

nehody vám motocykl neposkytne 

as, 
který je k dispozici pro reakci na r zné 
dopravní situace, se s rostoucí rychlostí 
podstatn  zkracuje. V potenciáln  
nebezpe ných jízdních podmínkách, jako 

 

  
jednostopá vozidla jsou vystavena 

jiné: 
- 

vozidel 

- 

povrch vozovky 

-  

- chyba jezdce. 

motocyklu a s jeho provozními 

a vyhýbejte se husté dopra

rychlost
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cem, 

 

jako vodítko pro to, do jak ostrého úhlu 
 

Toto závisí 

  

kontroly nad motocyklem a nehodu.  

aximální 

úhlu. 

ntroly nad 
motocyklem a nehodu.  

1. Indikátor náklonu
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echny 

informace, ke kterým   

 
1. Zrcátka (str. 116) 
2.  
3. Rychlosti (str. 80) 
4.  

5. Systém monitorování tlaku 
v pneumatikách (TPMS) (je-li 

 
6. Pneumatiky (str. 127) 
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v Running in label) jsou k motocyklu 
p ichyceny velmi silným lepidlem. V n kterých p padech jsou dokonce tyto nálepky 
instalovány p ed lakováním motocyklu. Proto jakýkoli pokus odstranit varovné nálepky 
zp sobí po kození laku nebo karosérie.  

1.  
2. Palivo (str. 67) 
3. Helma (str. 6) 

4. Chladící kapalina (str. 102) 
5. Motorový olej (str. 99) 
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1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6. Zámek sedla 
7.  
8.  

9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
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1.  
2.  
3. Nadobka zadní brzdové kapaliny 
4. Baterie 
5.  
6.  

7.  
8. Zadní tlumící jednotka 
9. Páka zadní brzdy 
10.  
11. Lanko spojky 
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1.  
2.  
3. Denní svícení (DRL) (je-  
4. Tempomat 
5.  
6.  
7.  
8. 

Speed Triple RS) 

9.  
10.  
11.  
12. Joystick  
13.  
14. 

Triple S) 
15.  
16.  
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Identifi  vozidla (VIN) 

1.  

Identifi

 rámu 
na levé stran  hlavy  

následujícího obdélníku: 
 

 

  

1.  

spojky.  

následujícího obdélníku: 
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modelech.

1. Aktuální jízdní mód 
2.  
3. Alarm/Imobilizér  kontrolka stavu 

 
4. Ukazatel rychlosti 
5.  
6. Denní svícení (DRL), (je-  
7. Varovná kontrolka tlaku oleje 
8.  

9.  
10. Hodiny 
11. Ukazatel paliva 
12. Zobrazení informací 
13. Teplota okolního vzduchu 
14. Ukazatel nízké hladiny paliva 
15. Varovná kontrolka ABS 
16. Kontrolka  
17.  
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Navigace na TFT displeji 

 procházení menu 
p strojové desky popsaná v této 
u ivatelské  

 
 

 
 
Joystick vlevo/vpravo nebo 

 

 
  

 

vpravo) 
 

 navigace vlevo/vpravo 
pomocí joysticku 

 

 
pomocí joysticku. 
 

 sti 
pro zobrazení informací  
navigace nahoru/dol  pomocí 
joysticku. 
 
Krátké stisknutí (stisknutí a 

 
 
Dlouhé stisknutí (stisknutí a 

 

zobrazeného znaku (pouze 

joysticku). 

Motivy a styly TFT 

Styl displeje . 

V závislosti na modelu motocyklu jsou k 
dispozici jeden nebo dva motivy  

vybrat. 

K výb ru motivu nebo stylu displeje 
44. 

 mo nostech 
styl , viz strana 35. 

Motiv 1 (Theme 1) a Styl 1 (Style 1). 

Motiv 1 

Motiv 1 Styl 1 

Varovné kontrolky 

Poznámka: 

 Po zapnutí zapalování budou 

desce svítit po dobu 1,5 sekundy a 

motoru, jak je popsáno na 
následujících stranách). 

32. 
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Kontrolka poruchy systému 
 

 

fung
motoru. 

nastala závada v jednom nebo více 

motoru. Za takovýchto okolností systém 

.  

kontrolka poruchy svítí. Závada by mohla 
 

 

 

závadu zkontrolovat a odstranit. 

Poznámka: 

 

zapalování bliká, pak se jedná o 

 takovém 
p pad  kontaktujte autorizovaného 
prodejce Triumph, který bude situaci 
e it. 

Nízký tlak oleje 

Pokud 

nízkého tlaku oleje. 

oleje. Motor znovu nestartujte, dokud 
 

Mohlo by dojít k záva nému po kození 
motoru, pokud byste ho nechali b et, 
kdy  svítí výstra ná kontrolka nízkého 
tlaku oleje. 

Poznámka: 

 

zapnutém zapalování a 
nenastartovaném motoru. 

Imobilizér / Kontrolka alarmu 

Tento motocykl je osazen imobilizérem, 

v poloze OFF (vypnuto). 
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Bez alarmu 

Kontrolka imobilizéru/alarmu bude 
v p pad  vypnutého zapalování 24 hodin 

 
zapnutém zapalování kontrolka nebliká. 

 imobilizéru chyba, 
která vy aduje pro et ení
kontaktujte oficiálního dealera Triumph, 
aby zá  

S nainstalovaným alarmem 

Kontrolka imobilizéru / alarmu bude svítit 

 manuálu 
alarmu. 

Varovná kontrolka ABS 

polohy ON bude kontrolka ABS blikat. Po 
nastartování motocyklu kontrolka blikat 

 

Poznámka: 

 Pokud je v systému ABS chyba, 
nebude fungovat kontrola trakce. 
Varovné kontrolky ABS, kontrola 

motoru) budou svítit. 

Pokud není ABS vypnuto nebo pokud 

motoru. 

 
v 

 

Pokud ABS nefunguje, brzdový systém se 
bude chovat jako brzdový systém bez 
ABS. S 
v 

 autorizovaného 
dealera Triumph, aby ABS opravil nebo 

 

dojít k . 

trakce (TC  Traction Control) 

Tato indi

prudkých rozjezdech nebo na kluzké 
vozovce.
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 mokrých nebo 

nutné. 

Pokud varovné kontrolky MIL a kontroly 

autorizovaného dealera Triumph k 
 

 

 

Kontrolka je zapnutá (ON): 

 Za normálních jízdních podmínek 
bude kontrolka zhasnuta. 

 Kontrolka bude rychle blikat v 

kontroly trakce k omezení prokluzu 

rozjezdech nebo na kluzké vozovce. 

Kontrolka je vypnutá (OFF): 

Kontrolka nebude svítit ani blikat. Místo 
toho bude svítit varovná kontrolka 
vypnuté kontroly trakce, viz str. 23. 

Poznámka:  
 Kontrola trakce nebude fungovat, 

pokud je chyba v ABS. V tomto 
p pad  budou svítit varovné 
kontrolky ABS, kontroly trakce a 
MIL (chyba v systému zení 
motoru). 

Varovná kontrolka vypnuté 
kontroly trakce 

Varovná kontrolka vypnuté 

není kontrola trakce vypnutá nebo pokud 
 systému chyba. 

 systému chyba, která 
vy  

Kontrolka tempomatu 

-

í kontrolka 
tempomatu. 

tam, 

rychlostí. 

silném provozu a na silnicích s 

na kluzkém povrchu. 

 nebo na kluzkém povrchu, 
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bude varovná kontrolka blikat stejnou 
 

 

 

K jejich zapnutí musí být zapnuto 
zapalování v poloze ON. 

za
znovu stisknuto. 

a 

dálkové atd. 

Poznámka: 

 Pokud je motocykl osazen denním 

 

v poloze 

 jeho zapnutí. Dálková sv tla 
budou svítit po dobu dr ení tla tka. Po 
pu t ní tla tka dálková sv tla zhasnou. 

Poznámka: 

 

zapalování do polohy ON. 

 

zapnutém zapalování do polohy ON. 

motocyklu. 

Kontrolka denního svícení (DRL) 

vícení, budou 
 

 
56. 

 

nutné.  

, 

. 
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Poznámka: 

 

viditelnost motocyklu pro ostatní 
 

 V jakýchkoli jiných podmínkách musí 
být 

 
 
 

Nedostatek paliva 

paliva se rozsvítí, k
3,5 litru paliva. 

Varovná kontrolka monitorování 
tlaku v pneumatikách (je-li 
systém  

Pokud varovná kontrolka monitorování 

zastavte.  

zkontrolovány pneumatiky a není v nich 
správný tlak (za studena).

Poznámka: 

 Systém monitorování tlaku v 
pneumatikách je dostupný jako 

 

Varovná kontrolka bude svítit 
 p ední 

nebo zadní pneumatice p li  nízký nebo v 

svítit 
vysoký. Pro více inform  
64. 

Pokud bude kontrolka svítit, bude 

pneumatiku a její tlak. 

 
1.  
2. Joystick  
3. Kontrolka monitorování tlaku 

v pneumatikách 
4. Indikátor  
5. Indikátor zadní pneumatiky 

Tlak v 

kompenzován na 20°C zatímco zobrazená 
numerická hodnota na displeji s tímto 
spojená ne, viz str. 127. Dokonce, 

varovná kontrolka, je indikován nízký tlak 
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vzdálenosti 

uální rychlost 
motocyklu. 

celkovou vzdálenost, kterou motocykl 
ujel. 

 

 

za minutu (ot./min). Na jeho konci se 
 

V této zón  jsou doporu ené maximální 
ot ky p ekro eny a výkon motoru klesá. 

 

rychlostním stupni (od 1 do 6). Pokud není 

displeji bude zobrazeno N. 

1. 

 

1. 

t  
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v nádr i. 

1.  

 palivové 
ná  
 
Poznámka: 

 

mohou být rozdílné podle stylu a 
motivu. 

 
Ukazatel paliva zobrazuje stav paliva mezi 
F (plná) a E (prázdná). 

Varovná kontrolka nízké hladiny paliva se 
 nádr i zbývá p ibli n  3,5 

litru paliva. V tomto p pad  je pot eba co 
nejd ve palivo doplnit.  

V informa ní sti displeje budou také 

zbývající palivo v nádr i a o momentální 
spot eb  paliva. K potvrzení, e o nízké 
hladin  víte a ke skrytí upozorn ní 
stiskn te JOYSTICK. 

Po natankování se budou informace o 
 

.

Indikátor servisního intervalu 
(SIA) 

Indikátor servisního intervalu 
zobrazuje celkovou vzdálenost, která 
motocyklu zbývá k ujetí do té doby, ne  je 
vy adován jeho servis. Pokud je zbývající 

provedení a poté vymazání systému 
autorizovaným dealerem Triumph. 

V p pad , e servis m l ji  být proveden, 
na displeji bude spolu s indikátorem 
údr by/servisu zobrazeno slovo 
OVERDUE. 

Po provedení servisu autorizovaným 
dealerem Triumph bude systém tímto 
dealerem resetován. 

zpráva OVERDUE budou na displeji 
 

Indikátor 
zobrazen v p pad  výskytu chyby 
v systému motocyklu a kdy  kontrolka 
ABS anebo MIL (porucha systému zení 
motoru) budou svítit. V tomto p pad  co 
nejd ve kontaktujte autorizovaného 
dealera Triumph za elem nalezení 
problému a j  

Teplota okolního vzduchu 

Teplota okolního vzduchu je zobrazena 
 

zkresleny teplotou od motoru. 

Jakmile se ale motocykl rozjede, hodnoty 
 krátkém ase 

zobrazovat reálnou tepotu okolního 
vzduchu. 

 C° na F° nebo 
naopak p ejd te na stranu 46. 
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Symbol nízké venkovní teploty 

Symbol nízké venkovní teploty 
bude svítit, pokud teplota bude 4°C (39°F) 

na 6°C (42°F). 

V informa ní sti displeje bude také 
zobrazeno následující upozorn ní na 
nízkou teplotu, p i které je riziko námrazy 
povrchu vozovky: 

Dokud motocykl stojí, 
. 

Poté co se motocykl rozjede, hodnoty na 
 

teplota nad 0ºC (32ºF) zejména na 
mostech a ve stínu. 

v , 
 

Rychlá jízda, prudká akcelerace, silné 

v 
kontroly nad motocyklem a v nehodu. 

Jízdní módy 

Jízdní módy dovolují nastavení odezvy 
plynové rukojeti (MAP), systému ABS a 
kontroly trakce (TC) tak, aby vyhovovaly 

preferencím jezdce. 

zatímco motocykl stojí nebo jede, viz str. 
29. 

Poznámka: 

 V závislosti na modelu motocyklu je 

 

 
  

 jízdních mó  
viz str. 38. 

plynové rukojeti) a TC (kontrola trakce) se 
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 V oblastech bez dopravy  

  

 Za dobrých podmínek na silnici a za 
 

 

 

v pohybu, NESMÍ být provád no: 

  

  

 

silnicích  

 Na stoupajících silnicích  

 

 

 

 

Pokud byly ABS nebo kontrola trakce (TC) 
v hlavním menu vypnuty, jak je pospáno 
na stran  40 (ABS) a 41 (TC), nastavení 

 

módu, dokud nebudou zapnuty znovu 

zapnuto zapalování nebo pokud nebylo 

zap
motocyklu). 

Pokud je ABS vypnuto, brzdový systém 
motocyklu se bude chovat, jako kdyby 
nebyl systémem ABS vybaven. V tomto 
p pad  m e p li  silné brzd ní 
zablokovat kolo (kola), co  by mohlo vést 
ke ztrát  kontroly nad motocyklem a 
k nehod . 

Pokud je vypnuta kontrola trakce (TC), 
motocykl se bude chovat, jako kdyby 
kontrolou trakce nebyl vybaven. V tomto 
p pad  m e p li  silná akcelerace na 
mokrém/kluzkém povrchu vozovky 
zp sobit prokluz zadního kola, co  by 
mohlo vést ke ztrát  kontroly nad 
motocyklem a k  

 

kterým 
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Poznámka: 

 

zapalování aktivní mód RIDER nebo 
ROAD s vypnutou TC nebo ABS, 
jízdní mód se po vypnutí zapalování 
resetuje na mód ROAD. 

 V jiný

zapnutí zapalování aktivován. 

 

zapnutém zapalování v poloze ON na 
displeji viditelná, ujist te se, e 
tla tko pro zhasnutí motoru je 
v poloze  

Aktivní jízdní mód je zobrazen v horní 
sti levé strany obrazovky displeje. 

 

 

(Mód) na 

 

 Ikona aktivního jízdního módu je 
 

 

 

v 
 

 

mód a ikona v levém horním rohu 
 

1.  
2.  MÓD 
3. Nový jízdní mód 
 

 m pohnutím joysticku vlevo 
nebo vpravo budete procházet 
jízdní módy v následujícím po adí: 

- RIDER (jezdec) 

-  

- ROAD (cestovní) 

- SPORT 

- TRACK (pouze Speed Triple 
RS) 

Vybraný mód je aktivován, jakmile byly 
podmínky: 

Motocykl stojí s vypnutým motorem 

 Zapalování je zapnuté do polohy ON 

 

v poloze RUN. 
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Motocykl stojí se zapnutým 
motorem 

 

 

Motocykl v pohybu 

provedl následující úkony: 
  

  dítku 

 Nedotýkal se brzd (motocykl musí 
 

Poznámka: 

 Pokud je v módech TRACK nebo 
RIDER nastavena TC nebo ABS na 

 (vypnuto), 
 jízdní 

mód. 
 V tomto p pad  je nutné motocykl 

zastavit a poté 
módu provedena. 

ikona jízdního módu se bude 
 p edchozí na sou asnou, dokud 

nedojde k dokon ení  jejímu 
zru ení. 

 normální  

Zobrazení informací 

Pokud je motocykl v pohybu, p epínejte 
mezi informacemi nebo resetujte 
informace o palivu pouze za následujících 
podmínek: 

  

 V místech bez silné dopravy 

 

 

  

ly nad motocyklem 
a vést k nehod . 

informacím o statusu motocyklu. 

K náhledu na dostupné polo ky 
procházejte mo nosti za pou ití joysticku 
(vlevo/vpravo), dokud se po adovaná 
informace nezobrazí. 

Poznámka: 

 K p stupu do sti displeje pro 
zobrazení informací je nutné, aby 
nejd ve byly vzaty na v domí 
varovné zprávy, viz str. 32. 
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V sti pro zobrazení informací je 
obsa eno: 

 

str. 32. 
 Informace o palivu, viz str. 32 

 Monitorování tlaku v 
pneumatikách (TPMS) (je-li 
osazeno), viz str. 64. 

 Ujeté kilometry celkem, viz str.34. 

 34 

 Kontrast obrazovky, viz str. 34 
 35 

 Teplota chladící kapaliny, viz str. 
35 

 35. 

displeji zobrazeny nebo skryty. Pro více 
45. 

ch zpráv 

 

1.  
2.  
3. Popis varování 

K  

-  
joysticku vlevo/vpravo procházejte 

varovných zpráv. 
- 

 nich je mo né se 
podívat za pou ití pohybu joysticku 
nahoru/dol . 

- K návratu do sti pro zobrazení 

vlevo/vpravo 

baterie 

, 

, 

kolísat a v nabídce zobrazení informací se 

baterie. 
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Aktuální sp  

Pokud motocykl stojí, v 
--.-). 

 

vzdálenost na zbývající palivo v  

Vynulování (Reset) 

K vynulování pr m rné spot eby paliva 
stiskn te a podr te joystick v jeho st edu. 

Poznámka: 

 Po natankování se informace o 

minut v závislosti na stylu jízdy. 

Systém monitorování tlaku v 
pneumatikách (je-li systém 

 

Systém monitorování tlaku v 
pneumatikách (TPMS) na displeji 

pneumatice a varovnou kontrolku. Pro 
64. 

1. Varovná kontrolka tlaku v 
pneumatikách 

2.  
3. Zadní pneumatika 

Varovná kontrolka TPMS (tlaku v 
pneu) 

Varovná kontrolka se rozsvítí pouze 
v p pad , e je tlak v p ední nebo v zadní 
pneumatice ni , ne   

Pokud svítí varovná kontrolka TPMS, 
ihned s motocyklem  

opraveny a dokud nebyly za studena 
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pneumatice 

 

Zobrazení tlaku v zadní 
pneumatice 

Zobrazuje tlak v zadní pneumatice. 

(odometer) 

celkovou vzdálenost, kterou motocykl 
ujel. 

 

Oznámení servisního intervalu 

Zobrazení informace o servisním 
intervalu zobrazuje symbol servisu, 

 

Informace o servisním intervalu 

27.

Kontrast obrazovky displeje 

K p stupu ke kontrastu displeje zapn te 
zapalování do polohy ON a za pou ití 
joysticku (vlevo/vpravo) procházejte 
mo nosti, dokud se na displeji nezobrazí 
relevantní ikona.  

Informace o kontrastu obrazovky 

 nastavení: 
 VYSOKÝ KONTRAST - Vysoký 

kontrast nastaví barvu pozadí 
displeje v ka dém stylu na bílou pro 
maximální viditelnost. 

 AUTO KONTRAST - Funkce Auto 
nastaví kontrast displeje podle 

v
 

 

 

automatický kontrast (Auto). 
Stiskem joysticku vybranou volbu 
potvrdíte. 

Pokud je jezdcem vybrané nastavení 
jasu . 44. 

Poznámka: 

 

fungování kontrastu obrazovky. 
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K p stupu k mo nostem stylu zapn te 
zapalování do polohy ON a za pou ití 
joysticku (vlevo/vpravo) procházejte 

styly. 

 
(Vybrán styl 2) 

 

 

 potvrzení 
vybraného stylu stiskn te joystick 
v jeho st edové poloze. 

Teplota chladicí kapaliny 

teplotu chladicí kapaliny. 

 

Po nastartování studeného motoru se na 
 edé barv . 

 závislosti na 
teplot  motoru. 

Normální teplota se na displeji bude 
zobrazovat mezi C (cold - studená) a H 
(hot  horká).

Pokud se teplota motoru za jeho provozu 

rozsvítí varovná kontrolka a teplota se 
zobrazí v sti displeje pro zobrazování 
informací. 

Pokud se rozsvítí varovná kontrolka 
vysoké teploty chladicí kapaliny, motocykl 

motor. Motocykl nestartujte, dokud 
nebude závada opravena. 

 rozsvícenou 
kontrolkou vysoké teploty chladicí 
kapaliny hrozí  

 

kterým je 
displeje. Zde mohou být i vynulována.  

 

Zobrazení konkrétního denního 
: 

 

nezobrazí Trip 1. 

 TRIP 1 nebo TRIP 2 vyberete 
. 
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Poznámka: 

 

zobrazeno nebo skryto. Pro více 
3. 

meteru): 

 

vynulovat. 
 

joystick v jeho st edu déle ne  
jednu sekundu. 

 

vynulováno. 

z hlavního menu, viz str. 41. 

Hlavní menu 

 

 Motocykl musí stat a musí mít 
zapnuté zapalování 

 

 
 

procházejte hlavní menu, dokud 

joystick v jeho st edu 
k potvrzení vý  

Obrazovka Hlavního Menu 

k následujícím mo nostem: 

Jízdní módy 

Toto menu dovoluje konfiguraci jízdních 

konfiguraci jízdního módu.viz str. 38. 

Nastavení motocyklu (Bike Set 
Up) 

39. 

Set Up) 

Toto menu dovoluje konfiguraci denního 

(Trip str. 
41. 

Nastavení displeje (Display Set 
Up) 

stranu 43. 

Reset do základního nastavení 

základního nastavení. Pro více informací 
48. 

Menu jízdních  
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zobrazení Hlavního menu 
 

 jeho st edu pro 
 

Nabídka Riding mode obsahuje 
 

 Rider (Jezdec) 

  

 Road (Silnice) 

 Sport 

 Track 

 Reset do Defaults (Reset do 
výchozího nastavení) 

Jízdní módy 

 

  pohybujte 
joystickem nahoru/dol . Výb r 
potvr te stisknutím v jeho st edu. 

 

procházejte sub-menu, dokud 

 jeho 
st edu potvrdíte. 

 

joystickem v sub-menu 

joysticku v jeho  
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Konfigurace jízdního módu 

rukojeti) a TC (kontorla trakce) dostupné.
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Menu nastavení motocyklu 

vlastností motocyklu.  

 

 K zobrazení hlavního menu 
 

 

 

 

 Indicators   

 ABS 

 Traction Control (TC)  Kontrola 
trakce 

 Service  Servis 

Nastavení motocyklu  Triumph 

Assist) (Je-  

 ubrání 

 

Pro vice informací o Triumph asistentu 
 viz str. 81.  

 

 Z menu nastavení motocyklu 
(Bike Set 

vyberte TRIUMPH SHIFT ASSIST 

 
 

ENABLED (zapnuto) nebo 
DISABLED (vypnuto). 

 

du. 
 Zobrazení na displeji se poté 

vrátí do BIKE SET UP menu 
(menu nastavení motocyklu). 

Nastavení motocyklu - ukazatele 
: 

na Auto Basic (Automatické zákládní), 

nebo Manual (Manuální)  
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V
 

V  
: 

 Z menu nastavení motocyklu (Bike 

 

 
 

vyberte mezi AUTO BASIC, AUTO 
ADVANCED a MANUAL. 
- Auto Basic  Funkce automa-

tického vypínání je zapnuta. 

aktivní po dobu 8 sekund a 
následující vzdálenosti 65 

 
- Auto Advanced  

Automatické vypínání je 
zapnuto. Krátké rychlé 
stisknutí aktivuje ukazatele 

stisknutí je aktivuje na dobu 
8 sekund a následující 

 
- Manual  Funkce 

automatického vypínání je 
vypnuta. Ukazatele 

 

 

 

 Zobrazení na displeji se poté vrátí 
do BIKE SET UP menu (menu 
nastavení motocyklu). 

Nastavení motocyklu (Bike Set 
Up)  ABS 

ABS je 

zapnutí zapalování bude ABS 
automaticky znovu zapnuto, nebo v 

(Mód).  

 

 Z menu nastavení motocyklu (Bike 
joystickem 

 
 

vyberte mezi ENABLED (zapnuto) 
nebo DISABLED (vypnuto). 

 

 
 Zobrazení na displeji se poté vrátí 

do BIKE SET UP menu (menu 
nastavení motocyklu). 
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Nastavení motocyklu (Bike Set 
Up)  Kontrola trakce (TC) 

zapalování bude TC automaticky zapnuto, 

 

 

 Z menu nastavení motocyklu (Bike 

 
  

vyberte mezi ENABLED (zapnuto) 
nebo DISABLED (vypnuto). 

 

 

Zobrazení na displeji se poté vrátí do BIKE 
SET UP menu (menu nastavení 
motocyklu). 

Nastavení motocyklu (Bike Set 
Up)  Servis (Service) 

Servisní interval je nastaven na 
 

Prohlédnutí (kontrola) servisního 
intervalu: 

 Z menu nastavení motocyklu (Bike 

v  
 

zobrazení informace o servisu 
 

vzdálenosti. 
 Zobrazení na displeji se poté vrátí 

do Bike Set Up menu (menu 
nastavení motocyklu). 

(Trip Setup) 

Toto menu dovoluje nastavení Denních 
 denních po tadel je 

mo no nastavit k manuálnímu nebo 
automatickému vynulování. Postup 

stejný. 

 Up menu (menu 
 

 K zobrazení hlavního menu 
 

 

UP. 

 

 TRIP 1 RESET (vynulování denního 
  

 TRIP 2 RESET (vynulování denního 
 

 TRIP 2 DISPLAY (zobrazení 
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Manuální nastavení denního 
 Manual 

Reset) 

 

 
 

zobrazení MAIN MENU (hlavního 
menu). 

 

TRIP SETUP (Nastavení denního 
 

 

TRIP 1 RESET (Vynulování denního 

 
 

MANUAL. 

 

- RESET NOW AND CONTINUE 

 
 budou vynulována 

 

- CONTINUE WITHOUT RESET 

 
nebude vynulováno. Denní 

lo bude vynulováno 
 

 

do hlavního menu. 

Automatické nastavení 
vynulovnání 
(Trip Setup  Automatic Reset) 

denní po

zapalování.  

automatickému vynulování: 

 

zobrazení hlavního menu (MAIN 
MENU) 

 

TRIP SETUP (Nastavení denního 
 

 

TRIP 1 RESET (Vynulování denního 

 
 

vyberte AUTOMATIC a joystick 
 

 

 
Po vypnutí zapalování se denní 
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Následující tabulka zobrazuje dva 
funkce automatického vynulování 

 

 
 

ítadlo 2 (Trip 2) 
Zapnutí/Vypnutí 

zapnuto (ENABLED) nebo vypnuto 

 
zobrazovat.  

 
 

 

vstupu do hlavního menu (MAIN 
MENU). 

 

stisknutím v jeho st edu vyberte 
TRIP SETUP (nastavení denního 
po tadla). 

 

Po zobrazení TRIP 2 DISPLAY jej 
 jeho st edu. 

 
stisknutím v 
ENABLED (zapnuto) nebo DISABLED 
(vypnuto). 

Menu nastavení displeje (Display 
Set Up menu) 

Dovoluje konfiguraci 
zobrazení displeje. 

 

 

zobrazení hlavního menu (MAIN 
MENU). 

 

zobrazení DISPLAY SET UP 
(Nastavení displeje). 

Dostupné js  

 Styles and Themes (Styly a motivy) 

 Brightness (Jas) 

  
 Language (Jazyk) 

 Set Units (Nastavení jednotek) 

 Set Clock (Nastavení hodin) 
 Set Date (Nastavení data) 

 

Vypnuté 
zapalování 

Vybraný 

limit 
vynulování 
denního 

 

10:30 hod 4 hod 14:30 hod 

18:00 hod 16 hod 10:00 hod 
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Nastavení zobrazení displeje  
Styly a motivy (Display Set Up  
Styles and Themes) 

 
Poznámka: 

 Motivy (Themes) jsou dostupné 
pouze na motocyklu Tiger 1200 XRT 
a Tiger 1200 XCA  

 

 

 

 Z menu nastavení displeje (Display 

STYLES (Styly) nebo THEME (Motiv) 

- Speed Triple RS  

Pohn

motivy (Themes) 

 

Pro listování mezi styly (Styles) 
 joystickem  nebo 

nahoru. 

 

- Speed Triple S 

 
 Nový styl nebo motiv bude 

 opu t ní 
 

Poznámka: 

 

styly nebude zobrazeno. Styl je 

módech. 

Nastavení displeje  JAS (Display 
Set Up  Brightness) 

na   

JAS (zobrazen nízký kontrast) 

K dispozici jsou dv  mo nosti jasu: 

 Vysoký kontrast (denní mód)  
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 Z menu nastavení displeje (DISPLAY 
joystickem 

joysticku 
  p echodu 

mezi BRIGHTNESS (High Contrast  
vysoký kontrast) nebo BRIGHTNESS 
(Low contrast  nízký contrast). 

 K potvrzení výb ru po adovaného 
menu stiskn te joystick v jeho 
st edu). 

 K nastavení jasu pohybujte 
joystickem nahoru/dol . 

 K potvrzení výb ru stiskn te 
joystick v jeho st edu. 

 K návratu do hlavního menu 
 

Poznámka: 

 
na vysoký, aby 

 

Nastavení displeje  Visible Tray 

v informa ní sti displeje. 

  

 V menu DISPLAY SET UP (nastavení 

k výb
joystick v jeho st edu k zobrazení 
dostupných mo ností. 

 

 jeho 
st edu k výb ru (nevýb ru) 

 

 fajfkou  bude 
zobrazena v p slu né sti displeje. 

zobrazena nebude. 

Nastavení displeje  Jazyk 
(Display Set Up  Language)  

 z nabídky. 

 
 V menu DISPLAY SET UP (nastavení 

k výb ru menu jazyk  (LANGUAGES) a 
 jeho st edu pro 

potvrzení. 
 

 
 

 jeho 
st edu k výb ru (nevýb ru) 
po adovaného jazyka. 
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Nastavení displeje  nastavení 
jednotek (Display Set Up  Set 
Units) 

preferovaných jednotek ukazovaných na 
displeji.  

 
 Ze zobrazení nastavení displeje 

 výb ru SELECT 

 

 

ECONOMY (vzdálenost a 
hospodárnost), TEMPERATURE 
(teplota) nebo PRESSURE (tlak). 

 

k výb ru preferované jednotky 
 

- 
(ECONOMY) 

- MILES & MPG (UK) 
- MILES & MPG (US) 
- KM & L/100KM 
- KM & KM/L 
- TEPLOTA (TEMPERATURE): 
- °C 
- °F 
- PRESSURE (TLAK): 
- PSI 
- bar 
- KPa 

 K potvrzení výb ru op t stiskn te 
joystick v  

Nastavení displeje  nastavení 
hodin 

 

Nastavení hodin: 

 V menu DISPLAY SET UP (nastavení 

k výb ru SET CLOCK menu. 

 

vyberte mezi 12 HR nebo 24 HR 

joysticku k potvrzení výb ru. Jakmile 
je formát hodin nastaven, zobrazení 
displeje se vrátí do SET CLOCK menu 
(menu nastavení hodin). 

K nastavení asu pohybujte joystickem 
nahoru/dol  k výb ru hodin (HOUR) nebo 
minut (MINUTE). 
Nastavení hodin 
 

 jeho st edu. Vedle 
slova HOUR se zobrazí fajfka a 
zobrazení hodin za ne blikat, jak je 
zobrazeno n e. 
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Nastavení minut: 
 

 jeho st edu. 
Vedle slova MINUTE se zobrazí 
fajfka a zobrazení minut za ne 
blikat, jak je zobrazeno n e. 

 

  

Nastavení displeje - Datum 

Tato funkce dovoluje jezdci nastavení 
data a jeho formátu. 

Nastavení formátu data 

 Ze zobrazení nastavení displeje 

 výb ru SET DATE 

 

  jeho st edu 
k zobrazení DATE FORMAT. 

 Pohybem 
vyberte mezi formáty DD-MM-
YYYY, MM-DD-YYYY nebo YYYY-
MM-
k potvrzení výb ru. Jakmile je datum 
a jeho formát nastaven, zobrazení 
displeje se vrátí do SET DATE menu 
(menu nastavení data). 

K nastavení data pohybujte joystickem 

 

 

fajfka a YEAR bude blikat. 
 

cku 
k potvrzení. 

 Stejným postupem nastavíte 
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Obnovení do výchozího nastavení 

Tato funkce dovoluje jezdci resetovat 

výchozího nastavení.  

hlavním menu: 

 Z hlavního menu (MAIN MENU) 

k výb ru RESET TO DEFAULTS. 

 

v jeho st edu. 

 

vyberte CONFIRM (potvrdit) nebo 

jeho  
 Confirm (potvrdit) - Následující 

nastavení hlavního menu a data 
budou resetována na výchozí 
hodnoty továrny  jízdní módy, 

ABS, kontrola trakce, styl, jas. 

 

zobrazení na displeji se vrátí do 
 

desky 

Jízda na motocyklu s nesprávn  
nastavenou polohou p strojové desky je 
nebezpe ná. 

Nesprávné nastaven
vyústí ve ztrátu viditelnosti informací na 

k nesoust ed nosti jezdce na jízdu a tím 
pádem ke ztrát  kontroly nad 
motocyklem a k nehod . 

viditelné. 

schopnosti jezdce. 

ztrátu kontroly nad motocyklem a 
v nehodu. 
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ové desky 
 

 tomu ur ené.  

 

ní zobrazených.  

1.  

 
 

 

 

-li 
 

nastartování motocyklu bez 
 

 

 

Poznámka: 

 

u autorizovaného dealera Triumph., 

motocyklu naprogramovány. Toto 

 

 

ne na 
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Krátkým zda 

 

vypnete nebo zapnete. Kontrolka blikne 

 

vzdálenosti jednoho metru od senzoru, 

 

 

standardní. 

 

 

78. 

Obsluha standardním m 

komponenty 
výfukového systému mohou být horké na 
dotek. Kontakt s horkýmy komponenty 

 

K zapnutí zapalování motocyklu 

motocyklu, jak je ukázáno na obrázku  
. 

nastartování/zhasnutí motoru k jeho 
nastartování (QUICK START) nebo k 
pouhému zapn
str. 53. 

konkrétnímu motocyklu a není mo né je 
motocykl jiný. 
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nebo s
k autorizovanému dealerovi Triumph. 

-li 
 

 

 

 
 

zapalování zapnutý (v poloze ON). 

 

lování 

Pouze Speed Triple S 

ztrátu kontroly nad motocyklem a vést k 
 

i 
 . 

 

 motocyklu. 
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1.  slem kl e 

 

mimo motocykl. 

uje transpondér imobilizéru, 

blízkosti zapalování. Pokud máte 
nedaleko zapalování dva k
transponder, imobilizér se nemusí 
vypnout. V této situaci bude imobilizér 

 

být spárován s imobilizérem motocyklu 
autorizovaným dealerem Triumph. 

 

Pouze Speed Triple S 

dozoru.  

 

 (LOCK) nebo 
PARKOVÁNÍ  

neb
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v poloze VYPNUTO (OFF), ZÁMEK (LOCK) 
nebo PARKOVÁNÍ (P). 

1.  
2.  
3. Poloha OFF (vypnuto) 
4. Poloha ON (zapnuto) 
5. Poloha parkování 

Zamknutí: 

  

 

(Off).  

 . 

 O  

Parkování: 

  polohy ZÁMEK (LOCK) 
do polohy PARKOVÁNÍ (P). 

 . 

Imobilizér motoru 

anténa pro imobilizér motoru. 

pozice ON. 

 

Speed Triple RS 

1.  
2.  
3. Poloha QUICK START (RYCHLÝ START) 
4. Poloha CHOD (RUN) 
5. Poloha STOP 
6. Poloha ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ obvody 

(ON/OFF) 
7.  
8.  

. 

 

 

desky. 
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Poloha QUICK START (RYCHLÝ 
START) 

Tato poloha ovládá elektrický starter a 

motocyklu. 

nastartování/zastavení motoru v poloze 

nastartován. Pro více info
na stranu 78. 

Poloha CHOD (RUN) 

-
tování/zastavení motoru musí být v 
poloze CHOD. 

 (STOP) 

Poloha STOP vypne motor. 

Poznámka: 

 

vybitému akumulátoru. 

Poloha zapnuté/vypnuté obvody 

Tato poloha ON/OFF zapíná a vypíná 

zobrazení na displeji bez nastartovaného 
motocyklu.

 poloze 
ZAPNUTO 

akumulátoru. 

 

K zapnutí a vypnutí varovných sv tel 
stiskn te p slu né tla tko. 

zapnuta i po vypnutí zapalování do té 
 

 

cela 

 

  

provozu  
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Speed Triple S 

1.  
2.  
3. Poloha START 
4. Poloha CHOD (RUN) 
5. Poloha STOP 
6.  

na 
. 

 

 

desky. 

ypnutí motoru (STOP) 

 zapnutí zapalování do polohy ON 
(ZAPNUTO) musí být 

motocykl nastartoval. 

, 
nouze, 

polohy STOP. 

Poznámka: 

 

vybitému akumulátoru. 

 poloze 

akumulátoru. 

(START) 

startér. Aby starter fungoval, musí být 
stisknutá  

Poznámka:  

 stisknutá, 

 

 

K zapnutí a vypnutí varovných sv tel 
stiskn te p slu né tla tko. 

nou 
zapnuta i po vypnutí zapalování do té 
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1. Tlačítko nastavení tempomatu 
2. Tlačítko denního svícení (DRL), (je-

li součástí). 
3. Tlačítko MODE (jízdní mód) 
4. Přepínač ukazatelů směru 
5. Joystick ovladač 
6. Klakson 
7. Dálková světla 

 

 

RES/+ a na - 

61. 

Kontrolka denního svícení (DRL) 

 

Denní svícení a 

denní svícení. Pro mód DRL (denní svícení) 

 

denn
nutné. 

 

 

Poznámka: 

 

viditelnost motocyklu pro ostatní 
 

 V jakýchkoli jiných podmínkách 

pokud podmínky provozu 
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bude posouvat skrz dostupné jízdní 
módy, viz -  - na 

29. 

 MODE 
aktivuje mód ROAD a zapne kontrolu 
trakce (TC) a ABS, pokud byly vypnuté. 

stranu 38. 

 

ukazatele blikat. K jejich vypnutí tla tko 
 jeho centrální pozici. 

Modely vybavené automatickým 
 

Krátké stisknutí a 

 

. 

Systém automatického vypínání 
nd po 

 

Pro deaktivaci automatického vypínání 
39. 

ka 
v jeho centrální pozici. 

Joystick 

 

 Nahoru  procházení menu ze 
 

  procházení menu shora 
 

 Vlevo  
doleva 

 Vpravo  procházení 
doprava 

   

 

 

 

na tom, zda je motocykl osazen dennim 
svícením (DRL) nebo ne. Jakmile je dálkové 

 

Modely s denním svícením (DRL) 

 poloze 
pro denní svícení (v poloze pro DRL), 
stisknutím a podr ení

zhasne. 
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Poznámka: 

  vypnutí sv tel není 
na tomto modelu nainstalován. 
P ední a zadní sv tla se rozsvítí 

do polohy ON. 

 motocyklu se 

nenastartuje. 
 

Modely, které nejsou osazeny 
denim svícením (DRL) 

. 
 
Poznámka:  
 

není na tomto modelu osazeno. 

se 
zapalování 

 

nastartování motoru. 

 

motocyklu za jízdy. Mohli byste snadno 
ztratit kontrolu nad strojem a mohlo by 
dojít k nehod . 

 se 
nejprve v místech s men  hustotou 
provozu a zvykn te si na dané nastavení. 

 nehod . 

brzdové, 

rukou jezdce. 

  Speed 
Triple RS 

a nastavení  brzdného 
 

1. vzdálenosti od  
2.  
3.  
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K se zení p ední brzdové p ky ot ejte 
krou kem se izova e rozp tí proti sm ru 
hodin ke sn ení vzdálenosti a po sm ru 
hodin ke zv ení vzdálenosti p ky od 

dítka. 

 

 brzdného 
 

hlavního brzdového válce doleva nebo 
doprava v krocích po jednom mm od 19 
mm do 21 mm. 19 mm poskytuje jezdci 
del /m k  krok brzdy, zatímco 21 mm 
poskytuje krat /  chod brzdy. 

K se zení p ední brzdové p ky oto te 
se izova em pom ru do jezdcem 
preferované polohy. Oto ný krou ek se 
bude to it a klikne do pozice. 

 

 

 
 

 
 21 (21mm) pro tvrdý, ale krátký chod 

 

Poznámka: 

 

 

  
20  21  20. 

 

hodin) k nastavení 
preference. 

  Speed 
Triple S 

1.  
2.  

N : 

 S
 

 O
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1.  
2.  
3.  

 

  od 

 o slovaných 
poloh tak, aby po adované slo 

 

 

 poloze 

v poloze 1. 

Ovládání plynu 

ovládání plynové rukojeti a nechte si 

mohlo vest k zasekávání plynu. 

Zasekávající se nebo zatuhlá plynová 
é

v difuzorech skrz elektronický ovládací 
modul motoru. V systému tedy nejsou 

dná ovládací lanka. Ovládání plynu 
 

 

, aby na plynové rukojeti byla 
  

lovat u 
, 

 

Pokud nastane chyba v ovládání plynové 
rukojeti rozsvítí se kontrolka chyby 
v systému zení motoru (MIL) e se 
objevit jedna z následujících chyb plynové 
rukojeti: 

 

motoru a pohyb plynové rukojeti. 

 Svítí kontrolka MIL, motor je v 

 

 Svítí kontrolka MIL, motor nejde 
nastartovat. 

kontaktujte autorizovaného dealera 
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jízda. 

 ostrých a 
nep ehledných zat kách nebo na 
kluzkém povrchu.  

Pou vání tempomatu ve v e uvedených 
podmínkách m e zp sobit ztrátu 
kontroly nad motocyklem a nehodu. 

 
danou komunikaci. 

Jízda na motocyklu vysokou rychlostí 

kterém je jezdec schopen reagovat na 

rychlos  

a podmínkám v . 

k tomu ur ených. Vysokou rychlostí by 
m li jezdit pouze jezdci, kte  k tomu byli 
vy koleni a jsou 
s chováním motocyklu ve v ech 
podmínkách.  

Pou vání motocyklu za jakýchkoli jiných 
podmínek je nebezpe né a m e vést ke 
ztrát  kontroly nad motocyklem a 
k  

Poznámka: 

 Tempomat nebude fungovat 
v p pad  chyby v systému ABS, 

ABS. 

 Tempomat bude stále fungovat, 
pokud je vybrán jízdní mód s ABS 
nastaveným na OFF nebo OFF 
ROAD. 

 Tempomat bude stále fungovat, i 
vypnuto. 
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mohou být ovládána minimem pohybu 
ruky jezdce.  

1.  
2. - 

 a 
deaktivován kdy
aktivován
podmínky popsané na str. 62. 

Aktivace tempomatu 

Aktivace tempomatu se provádí 
-. Symbol 

tempomatu bude zobrazen na displeji. 
Nastavená rychlost tempomatu bude 
zobrazena ́ -- la 

 

 

 Motocykl musí jet rychlostí mezi 
19 a 100 mph (30  160 km/h) 

 

 

 

 
- k aktivaci 

tempomatu. Symbol tempomatu 
bude zobrazen na TFT displeji 

tempomat aktivní. 

Vedle symbolu tempomatu bude 
zobrazeno slovo SET, bude zobrazena 

á kontrolka jako 
indikace aktivního tempomatu.  

1. Symbol tempomatu 
2. Nastavení tempomatu 

3. Nastavená rychlost tempomatu 

rychlost dokud: 

 Nastavená rychlost nebyla 
upravena, jak je popsáno na 

 63. 

 Tempomat je deaktivován, jak 
je pops  63. 
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K úprav  nastavené rychlosti p i jízd  na 
tempomat stiskn

 

  

 SET/-  

jednotce. 

rychlost, . 

Poznámka: 

 Zobrazení nastavené rychlosti 
tempomatu bude blikat, dokud 

rychlosti. 

 

nastavenou rychlost, budou 
 displeji 

nastavené rychlosti nedosáhne. 

na tempomatu je akcelerace na 

-. 

Deaktivace tempomatu 

vovat jednou 
z následujících metod: 

 

 

  

  

 

rukojeti déle ne . 

kontrolka tempomatu, ale na displeji 

 

být obnovena, jak popsáno na str. 63, 

deaktivován vypnutím zapalování do 
polohy OFF. 

Obnovení nastavené rychlosti 
tempomatu 

rychlosti.  

 silné doprav , na 
silnicích s ostrými anebo nep ehlednými 
zat kami nebo na kluzkém povrchu 
m e zp sobit ztrátu kontroly nad 
motocyklem a nehodu. 
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Tempomat bude deaktivován, jakmile 

z následujících podmínek: 

 

 

 Stisknutím spojky 

  

 

sekund. 

obnovena stisknutím a 

 

Motocykl musí jet rychlostí mezi 30 a 160 

 

Nastavená rychlost je na displeji 
indikována slovem SET vedle symbolu 
tempomatu. 

v pam ti, dokud se kl ek zapalování 

zapalování). 

Poznámka: 

 Nastavená rychlost tempomatu 
bude na displeji blikat, dokud 
motocykl nedosáhne obnovení 
rychlosti tempomatu. 

Systém monitorování tlaku v 
pneumatikách (TPMS)  

Denní kontrola tlaku v pneumatikách 

monitorovacího systému tlaku 
pneumatik. Zkontrolujte tlak pneumatik 

, viz str. 127. 

natlakování 

 

Poznámka 

 Systém monitorování tlaku v 

výbava a 
autorizovaným dealerem Triumph. 

aktivní pouze, pokud je osazen. 

Senzory tlaku pneumatik se nacházejí na 
z

tlak v pneumatikách a posílají data do 
zory nebudou 

signál od senz
nezávisle jeden na druhém. Senzory se 
tedy mohou autom
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Pozice tlakového senzoru na ráfku je 
. 

Zobrazení TPMS bude na displeji aktivní 
pouze, pokud byl systém nainstalován. 

1. Kontrolka TPMS 
2.  
3. Indikátor tlaku zadní pneu 

Tlaky pneumatik 

Monitorovací systém tlaku pneumatik 

nastavování tlaku v pneumatikách. Pro 
ur ení správného tlaku v dy pou ijte 
p im ený tlakom
studena. 

 nastavení správného 
tlaku v pneumatikách by mohlo vést ke 
ztrát  kontroly nad motocyklem a 
k nehod . 

pu 
 jeho 

  

 

Triumph a informujte jej o 
nainstalovaných senzorech. 

Hodnota tlaku pneumatik na displeji je 

 tlaku. Triumph s tímto p i 
specifikaci tlaku za studena po tal. 

tlaku pneumatic. Ukazatel tlaku na 

pneumatic, viz sekce  Specifikace. 
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TPMS 
senzoru 

 samolepce 

 

 
 

 

Zadní senzor

Baterie sensoru 

V p pad , e je nap tí v bateriích p li  
nízké, na displeji se zobrazí zpráva lo 
bAtt na osm sekund a symbol TPMS 
bude ukazovat, který 

Pokud jsou baterie zcela vybité, na 

symbol bude na displeji blikat. 
Kontaktujte autorizovaného dealera 

 a k 

 66. 

dealera Triumph. 

 

v pneumatikách. 
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Palivo 

Kvalita paliva 

poskytuje 

 

autorizovaného dealera Triumph. 

Provozování motocyklu s nesprávnou 
kvalitou paliva, nesprávným palivem nebo 

 

odpovídající kvality. 

výrobní vadou a jakákoli reklamace ve 
spojení s tímto bude zamítnuta. 

Výfuková soustava je vybavena 

  

k 

 
malé.  

bejte 
paliva na celou cestu. 

Poznámka 

 

oblastech nelegální. 

 

http://www.triumphmoto.cz/


Obecné informace 

68    

Výhradní dovozce pro ČR a SR: Triumph Praha, DK auto-moto s.r.o., Šífařská 4, 147 00 Praha 4-Modřany, tel.: 
+420 241 021 448, fax: +420 241 021 441. www.triumphmoto.cz, info@triumphmoto.cz 

Tankování 

 tankováním 

 

 - 

zapalování do polohy OFF (vypnuto)  

 -  

 -  

 - 

obsahující zapalovací plamínek. 

 - 
hladina dosáhne konce plnicího hrdla. 

aliva a jeho 

  

 - 

 

 - 

jeho rozlití, pop

smrt. 

  

1.  
2.  
 

 

 samotný 
zámek. 

 

 

 

 

,  

 

zámku. 

zámku.  
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Tankování 

 rozlití 
paliva.  

 

Dávejte pozor, abyste palivo nerozlili na 
motor, výfukové potrubí, pneumatiky 

 

osob. 

Palivo vylité v blízkosti pneumatik nebo 

jízdní podmínky, které mohou vést ke 

 

být 
poletujícími ve vzduchu.  

 

hrdla. Tak bud  

které se bude moci palivo rozpínat, pokud 

 

1.  
2. Maximální hladina paliva 
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Sedla 

Poznámka: 
 K odejmutí sedla jezdce je nutné 

nejd ve demontovat sedlo 
spolujezdce. 

 

potahu sedla, musíte dávat pozor, abyste 
sedlo neupustili. 

Neopírejte sedlo o motocykl nebo 
jakýkoliv jiný povrch, který by mohl 

 

které by mohly 
 

148 

Zámek sedla 

motocyklu, a to na rámu pod sedlem. 

1. Zámek sedla 

 

Odejmutí sedla spolujezdce: 

 V

 
sedla. Tím se odemkne zámek sedla 

 

p  jej zcela 
motocyklu. 

Instalace sedla spolujezdce 

Poznámka: 

 instalací sedla spolujezdce se 

správná instalace sedla spolujezdce 
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Instalace sedla spolujezdce: 
 U

do oka  

1. Sedlo spolujezdce 
2.  
3.  

 
 

zámku. 

 

 

kontroly nad motocyklem a nehodu.  

 

Poznámka: 

 K odejmutí sedla jezdce je nutné 
nejd ve demontovat sedlo 
spolujezdce. 

D : 

 N ujte sedlo 
spolujezdce, viz str. 70. 

 

spolujezdce. 

  
 

1. Sedlo jezdce 
2.  

 

 
 sedlo z rámu 

západku  
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Instalace sedla jezdce 

Instalace sedla jezdce: 

 

 na rámu.  

1. Sedlo jezdce 
2. Západka sedla 
3.  

 P ujte sedlo k rámu 
. 

  9 Nm. 

Poznámka: 

 

jezdce, viz str. 105. 

 

Motocykl je vybaven blokovacím 

 

zasahovat do blokovacího mechanismu. 

 

1.  

stojanem, na 
zaparkovat. 

zcela doleva a nechte na 

 

zcela sklopený, 
 motocykl poprvé sednete. 

- Jak jezdit na 
motocyklu. 
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USB zásuvka 

 

Voda v zásuvce by mohla zap init el. 
problém, který by mohl vyústit v 
po kození motocyklu, ztrátu kontroly nad 
motocyklem a nehodu. 

ON, , jinak dojde k 
vybití baterie. 

sedlem. 

 el. 

nebo motocyklu..  

spolujezdce. Konektor poskytuje proud 

telefon, fotoaparát, navigace apod. 

 

 Demontujte sedlo spolujezdce, viz 
str. 70 

 

 

1. USB zásuvka 

  

 

ka
místa pod sedlem spolujezdce. 

Namontujte sedlo spolujezdce a 

 

motor. 

Nenechte zapnut

vybití baterie. 

Poznámka: 

 Adaptér k zásuvce není dodáván 
s motocyklem. 
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v prvních hodinách provozu nového 
motocyklu. 

 

 provoz motoru  
 podstatnému 

 

výfukové emise a optimalizuje výkonnost, 

motoru  

 

  

  
motoru. 

 

s konstantními 
 nebo nízkými. 

  
a zastavením a rychlé akceleraci, 
vyjma nouzových situací. 

 ,  
 

motoru. 

Od 800 do 16  

  
 k mezní 

 

 
 

  
studený. 

 Nenechte motor, aby se namáhal. 
 

 

  
 

 
, a také 

  

 

http://www.triumphmoto.cz/


 Obecné informace 

75 

Výhradní dovozce pro ČR a SR: Triumph Praha, DK auto-moto s.r.o., Šífařská 4, 147 00 Praha 4-Modřany, tel.: 
+420 241 021 448, fax: +420 241 021 441. www.triumphmoto.cz, info@triumphmoto.cz 

kontroly 

nebo smrti.  

 
 

krátký a tyto kontroly vám pomohou 
 

 

  
 
 

 vrátil 
 

stavu. 

Zkontrolujte: 

Palivo:  
 67). 

Motorový olej: Správná hladina na 
 

úniky z motoru nebo z  oleje 
(strana 99). 

:  108). 

Pneumatiky/Kola: Správný tlak 
 (za studena). 

 
pneumatik/kol, defekty atp. (strana 127). 

:  zkontro-
 

 jsou 
 
 

nejsou uvol  

:  
 

váznutí ovládacích lanek (strana 117) 
Brzdy: 

 pedál brzdy, abyste 
zkontrolovali,  

 
 

111). 
Brzdové segmenty: 
segmentech  1,5 

111). 
Hladiny brzdové kapaliny:  úniky 
brzdové kapaliny. Hladiny brzdové 
kapaliny musí být mezi 

 (strana 113). 
:  

známky úniku oleje  
119). 
Plynová rukoje :  2- 
3 mm. Zkontrolujte, zda se plynová 

 
 bez váznutí (strana 60). 

Spojka: Plynulé ovládání a správná 
lanka (strana 107). 
Chladicí kapalina:  
kapaliny. Zkontrolujte hladinu chladicí 
kapaliny v expanzní  
motor studený)-(strana 102). 
Elektrická výbava:  i 

51). 
Zastavení motoru:  
motoru vypne motor (strana 77). 
Stojan: Vrací se do sklopené polohy 

nejsou 
72). 
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JAK JEZDIT NA MOTOCYKLU 

Obsah 
motoru         77 

        77 
Start motoru         78 
Start motoru         79 
Rozjezd          80 

        80 
-      81 

Brz          82 
ABS (Anti-Lock Brake System)      83 

       84 
        85 

       87 
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Zastavení motoru 

Speed Triple RS  

1. Kontrolka neutrálu 
2. - Poloha STOP 
3.  poloha OFF (pouze 

Americký a Kanadský trh) 

Zastavení motoru: 

 Z  

  

 

polohy VYPNUTO (OFF). 

  

 Motocykl postavte na pevný, rovný 
  

  

Nenechávejte zapnuté zapalování, pokud 
. Mohlo by dojít k 

elektroinstalace.  

Zastavení motoru 

Speed Triple S  

1. Kontrolka neutrálu 
2. Pozice OFF 
3.  
4.  pozice STOP 

Zastavení motoru: 

  

  

  zapalování. 

 

polohy STOP 

  

 Motocykl postavte na pevný, rovný 
 

  

VYPNUTO. 

 

Nenechávejte zapalování zapnuté, 
motor zastavený. Mohlo by dojít k 
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Nastartování motoru 

Motor nikdy nestartujte ani 

prostorách.  
Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou v 

smrt. 

 

zhasnout krátce po nastartování motoru. 

Pokud varovná kontrolka tlaku oleje 
vítit i po nastartování motoru, 

 

Provozování motoru s nízkým tlakem 
 

Speed Triple RS 

1. -  
2.  pozice rychlý start 

(QICK START) 
3.  

Start motoru: 

  hlavní  motoru 
(je-  v poloze ON, viz str. 
51. 

 P   
k  

 

dokud motor nenastartuje. 

  

Motocykl je vybaven startovací pojistkou, 
, 

 

ví bez 
 

Poznámka: 

 

transpondérem, který vypíná 
 jeho 

Pokud bude v dosahu imobilizéru 

transpondérem a imobilizérem. 
V 
aktivní, dokud v 
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Nastartování motoru 

Motor nikdy nestartujte ani 

prostorách. 
Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou v 

smrt. 

 

zhasnout krátce po nastartování motoru. 

Pokud varovná kontrolka tlaku oleje 

 

Provozování motoru s nízkým tlakem 
 

Speed Triple S 

1. Kontrolka neutrálu 
2. Pozice ON 
3. apalování 
4.  pozice RUN 
5.  poloha START 

Start motoru: 

 

poloze RUN. 

  

  

 

k  

 S  

dokud motocykl nenastartuje. 

Motocykl je vybaven startovací pojistkou, 
, 

 

 motor se zastaví bez 
 

Poznámka: 

 

transpondérem, který vypíná 
 jeho 

Pokud bude v dosahu imobilizéru 

transpondérem a imobilizérem. 
V 
aktivní, dokud v 
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Rozjezd 
Rozjezd: 

 

první  

 Trochu 
  

  zabírat, 
 byly 

motoru a aby motor nezhasl. 

 

 
pneumatiky (prokluzování kola). 

ztrátu kontroly nad motocyklem a 
nehodu. 

roly nad motocyklem a k 

motoru.  

 

Poznámka: 

 

jeden po druhém, ve vzestupném 
 

1.  

 

  
zcela uberte plyn.  

  nebo 
 

  
 plyn.  
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-li 
 

moment motoru k 
rychlosti. 

rychlostí nahoru,  

a pro rozjezd. 

zení Triumph nebude 
fungovat pokud: 

 Je stisknutá  

 

 
 

 
 s

 
 se 

 
 Je aktivní tempomat. 

Pokud se v 
Triumph vyskytne chyba, bude systém 
deaktivován. 

 t 

 

Pro více informací o aktivaci a deaktivaci 
39. 

 

 
NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY : 

Zcela uberte plyn bez , aby 
motor pomohl motocykl zpomalit. 

motocykl zcela zastaví. 

ední 
 

 

Nikdy nedovolte, aby se brzdy 

ztrátu kontroly nad motocyklem a 
nehodu. 

ní ignorujte 

v místech bez 
provozu, viz sekce ABS na str. 83. 

brzd. 
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 motocykl 

vybaven systémem ABS nebo ne), 
 

jakýkoliv neopatrný úkon 
ztrátu kontroly nad motocyklem a 
nehodu. Nezávislé 

 celkový brzdný výkon. 
 

zablokování kol, 
motocyklem a nehodu (viz varování 
k systému  

 nebo 
 
 

uprost  
 

 

 
 povrchu je 

manévrovatelnost a i schopnost zastavit 
 

být 
akcelerace,  

  

 

 

 

 

1.  

1. Pedál zadní brzdy 
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ABS (protiblokovací brzdový 
systém)  (je-  

zablokování kol, a tak maximalizuje 
 nouzových 

situacích a p i jízd  na kluzkém povrchu. 
Potenciáln  krat  brzdná vzdálenost, jak 
ji umo uje systém ABS za ur itých 
podmínek, není náhradou za opatrnou 
jízdu. 

maximální rychlost. 

 

podmínky na silnici a hustotu dopravy. 

nebyl schopen neutralizovat hmotnost a 
moment motocyklu. To by mohlo vést ke 

 

motocykl vybavený systémem ABS bude 

ekvivalentní motocykl bez systému ABS. 

Varovná kontrolka ABS 

, viz str. 
22   
svítí
k  

 ABS bylo vypnuto jezdcem., 

 

opravu 

kontrolka rozsvítí 

 

Poznámka: 

  (jezdec) 

reakci nebo pulzace na brzdové 

ABS není integrovaný brzdový 

nebo na obou. 
 Systém AB  

 
. 
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brzdová soustava nadále fungovat jako 
brzdová soustava nevybavená systémem 
ABS. 

 to nutné, 

zablokování kol a výsledkem bude ztráta 

nehoda. 

závadu zkontrolovat a odstranit. 

Varovná 

Tato reakce je normální.  

znovu nastartujete, varovná kontrolka 
bude znovu svítit, dokud motocykl 

  

porovnávání relativních rychlostí 
 

 

 

Poznámka: 

 Optimalizovaným ABS v 

model Speed Triple RS 

 

motocyklu. Pokud je motocykl v náklonu 
 a systém ABS je aktivován, 

 

který má jezdci pomoci zvládnout krizové 
 

Optimaliza

 

 

není substitucí za dobrou jízdní praxi. 
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stanoveného zákonem.  

povrchu vozovky a stavu dopravy.  

 

úhel náklonu a aplikuje zásah ABS co 

kontrolu nad motocyklem. Tento systém 

vyústit ve ztrátu kontroly nad 
motocyklem a v nehodu.  

motocykl vybavený optimalizací ABS v 

 

nefunguje, bude svíti varovná kontrolka 
ABS a na displeji bude zobrazena zpráva 
SYSTEM  CORNERING ABS DISABLED. V 
této situaci bude nadále ABS fungovat, 

 

 

ABS  

 ABS nebylo deaktivováno jezdcem, 
viz Nastavení motocyklu na str. 40 

str. 38. 

Pokud svítí varovná kontrolka, 

 

motocyklem a v nehodu. 

Parkování 

Neparkujte  
nebo na prudkém svahu. 

Parkování 
ke  

 
osob. 
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 Pokud 

 jiné 
 

a aby se motocykl nenacházel 
u zdroje plamene nebo 

 
plamínek. 

 
 

  

 
horká. 

NEPARKUJTE motocykl tam, kde by se ho 
mohli dotýkat  

Dotek jakékoli horké i motoru nebo 
 
 

Parkování motocyklu: 

 

zapalování do polohy OFF 
(VYPNUTO.) 

 

odcizení motocyklu. 

 m 
povrchu, aby motocykl nespadl. 

 

zaparkujte motocykl 
svahu, aby nesklouzl ze stojanu. 

aby se motocykl nemohl dát do 
pohybu. 

 

stojan. 

 

 

Poznámka: 
 Pokud parkujete v noci v blízkosti 

provozu nebo na místech, kde jsou 

zákonem, nechte rozsvícená 

polohy PARKOVÁNÍ (P). 

 

PARKOVÁNÍ po dlouhou dobu, 
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vysokou rychlostí 

povolenou zákonem pro konkrétní typ 
silnice.  

situace, se s rostoucí 
zkracuje. 

a na podmínky na silnici. 

Triumph 

 

 vlastnostmi 
motocyklu za v ech podmínek. 

Jízda vysokou rychlostí za jakýchkoliv 

d motocyklem a k 
 

na které jste zvyk

jezdit vysokou rychlostí, dokud 

 

a nesmíte je nikdy opomíjet. Problém, 

normálních provozních rychlostech, se 

 

Obecné 

 

s tabulkou plánované údr by. 

 

 

 

Kufry  

namontované na motocyklu. 

Brzdy 

Zkontrolujte správn
zadní brzdy.
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Pneumatiky 

pneumatiky, proto je dobrý stav 

Zkontrolujte jejich celkový stav, 

pneumatiky studené) a zkontrolujte 
 Po kontrole tlaku v 

informace o kontrole pneumatik a jejich 

a Technické údaje. 

Palivo 

 

V mnoha zemích jsou výfukové soustavy 
tohoto modelu vybaveny katalyzátorem, 
kt emisí. 

 trvalému po kození 
katalyzátoru, pokud dovolíte, aby 
motocyklu do lo palivo, 

 nádr i velmi malé. 

V dy dohlédn te na to, abyste m li 
dostatek paliva na celou cestu. 

Motorový olej 

je hladina motorového 

 

Chladicí kapalina 

motoru.) 

Elektrická výbava 
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P  

s  
jízdní vlastnosti motocyklu vedoucí ke 

  
rychlosti. Následující informace byly 

potenciálním 

 na motocykl a s  
 

 

motocyklu. 

Dávejte pozor, abyste nenar

stránku provozu motocyklu.  

 motocyklu 

 

charakteristikách motocyklu. 

 

 

- 
obou stranách motocyklu.  

-  upravené nastavení 
.  

- tlakované 
pneumatiky.  

- 
matiky. 

- turbulence od 
ostatních vozidel. 

- .  

m neschváleného 
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motocykl namontovány autorizovaným 
dealerem Triumph.  

 

Instalace jakýchkoli neschvá
 nebo jakákoli 

v jakékoli jiné oblasti provozu motocyklu, 

nebo smrtí.  

provedena neschváleným personálem. 

Náklad 

 

 aby se 

pohybovat.  

 motocyklu. 

není v pohybu) a 

motocyklu.  

motocyklu, které je 196 kg.  

 

sobit ztrátu kontroly 
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3 kg, nesmí 

motocykl po stranách nebo vzadu. 

 kg, 

motocykl na bocích nebo v

 

 

 

Jízdní vlastnosti motocyklu i schopnost 

a dokud se neseznámí se z
provozními vlastnostmi motocyklu v 

 

 

Nevozte takového spolujezdce, který není 
 aby dosáhl na 

motocyklu  
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motocyklem, a to náhlým pohybem nebo 
 

pokyny:  

otocykl v pohybu, a aby 
nezasahoval do ovládání motocyklu.  

pasu.  
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Firma Triumph motorcycles Ltd. nenese 

motocyklu provedeného jeho vlastníkem. 

 nebezpe ným jízdním 
podmínká

 

a 

nesprávnou funkci jednoho nebo více 

k nehod . 

pros
 

losti a 
 vybavení. 

 nebezpe ným jízdním 
podmínká

 

 bezpe ném a 
spolehlivém stavu, musíte provád t 
údr bu a se zení popsané v této kapitole, 
jak je stanoveno v plánu denních kontrol 
a také v souladu s p ehledem plánované 
údr by. V následujícím textu jsou 
uvedeny postupy, které byste m li 

noduché úkony v rámci 
údr by a se zení. 
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kombinace obo dvou v závislosti na tom, 
 

1. Motocykly, které za rok najedou 
6 000 mil (10 000 km) musí 

 

2. Na motocyklu, který za rok ujede 10 

km.  

3. Motocykl, který naje 0 
000 km za rok,  pravidelnou 

 

 

 

nebo z

 

 

http://www.triumphmoto.cz/


  

97 

Výhradní dovozce pro ČR a SR: Triumph Praha, DK auto-moto s.r.o., Šífařská 4, 147 00 Praha 4-Modřany, tel.: 
+420 241 021 448, fax: +420 241 021 441. www.triumphmoto.cz, info@triumphmoto.cz 

Popis úkonu 
 

 První 
servis servis 

Servis podle najetých Km 

Kazdý 
800 /  

 
Rok 

10000 
a 

30000 
20000 40000 

Mazání 

-  Den     

 -     

 -     

Palivový systém a Management motoru 

Autoscan - diagnostika Triumph -     

Palivový systém - 
 

- - -   

Palivový systém -  Den     

Vzduchový filtr -  - - - -  

-  - - -   

Palivové hadice -   

-   

- kontrola / 
 

- - - -  

Systém zapalování 

- kontrola - - -      

-  - - - -  

Chladící systém 

Chladící systém -  Den     

Chladící systém - 
atd. 

-       

Hladina chladící kapaliny -  Den     

Chladící kapalina -   

Motor 

Spojkové lanko - kontrola / nastavení Den     

- kontrola / nastavení - - - -  

- nastavení - - - -  

Kola a pneumatiky 

Kola -  Den     

- mazání - - - -  

-  -     

 Den     

Tlak v pneu - kontrola / úprava Den     

Elektrické systémy 

- kontrola Den     

 

- kontrola chodu Den     
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Popis úkonu  

  První servis 
servis 

Servis podle najetých Km 

Kazdý 
800 / 1 

 
Rok 

10000 a 
30000 

20000 40000 

- kontrola/nastavení - -    

- mazání - - - -  

- kontrola 
 

Den     

Olej ve vidlicích -  - - - - - 

- mazání - - - -  

Brzdy 

Hladina brzdové kapaliny - kontrola Den     

Brzdová kapalina -   

-  Den     

Brzdové válce -  -     

-  -     

- kontrola 
 

-     

 

- mazání  

-   

- kontrola/nastavení Den     

- kontrola -     

Obecné 

 

     

-  Den     

Indikátory náklonu -  Den     

- kontola chodu Den     

- Mazání -     

svolávacích akcí a 
 

-     

Jízdní test -     

Vyplnit servisní záznam a resetovat servisní 
ukazatel 

-     
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Motorový olej 

 

Provozování motocyklu s 
 degradovaným nebo 

motocyklem a nehodu. 

motorového oleje na správné úrovni a 
filtr v souladu s 

 

Kontrola hladiny oleje 

Motor nikdy nestartujte ani 

prostorách. Výfukové plyny jsou jedovaté 

 

 

Provozování motoru s 

kontrolka nízkého tlaku oleje svítit, 

 

Poznámka: 

 

 svoji 

 

1.  
2.  
3.  
4.  

http://www.triumphmoto.cz/


 

100    

Výhradní dovozce pro ČR a SR: Triumph Praha, DK auto-moto s.r.o., Šífařská 4, 147 00 Praha 4-Modřany, tel.: 
+420 241 021 448, fax: +420 241 021 441. www.triumphmoto.cz, info@triumphmoto.cz 

Kontrola hladiny oleje: 
 Nastartujte motor a nechte jej 

 
 

 
 

plnicího 
hrdla a 

 
  

 

viditelná. 
 Pokud je hladina oleje správná, 

pro maximum a 
minimum oleje. 

 í oleje, 
cího hrdla a 

tví oleje, 
dokud nedosáhnete správné 
hladiny. Jakmile dosáhnete správné 

plni  

filtru  

 motorovým 
 k 

 Navíc, 
 

látky, které 
 

nedovolte, 
do  
 

horký na dotek. Vyhýbejte 
se kontaktu s horkým olejem, noste 

 rukavice, 
 s horkým olejem 
 nebo popálení 

 

y. 

1. Olejový filtr 
2.  
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 é jej 

 

 

 

  

 Pomocí servisního nástroje 
Triumph T3880313 povolte a 

 filtr. Zlikvidujte 
starý filtr  

 

 

motorového 
 olejového filtru. 
filtr jej 

utahovacím momentem 10 Nm. 

 

 
 

 momentem 
25 Nm. 

 

nebo pln
10W/40 nebo 10

 
JASO MA. 

 Nastartujte motor a nechte jej 
 

 

 
 do 

 k jeho 
 . 

 30 sekund na 
 

kolovat. 

nízký, rozsvítí se varovná kontrolka tlaku 
oleje. Pok

Provozování motoru s nízkým tlakem 
oleje zp sobí jeho po kození. 

 varovná kontrolka 
tlaku oleje zhasne brzy po 
nastartování motoru. 

 ání a zkontrolujte 
hladinu oleje, jak je  
upravte tak, aby byla mezi ryskou 

maximum oleje. 

 

olej na zem, do kanalizace nebo do 

fi -li 

orgány. 

 

Vysoce výkonné motory Triumph se 

 
syntetického oleje 10W/40 nebo 15W/50, 
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Teplotní rozsah viskozity oleje 

chemická aditiva. Motorový olej také 
promazává spojku a jakákoliv aditiva by 

 

nedetergentní oleje, oleje na bázi 
ricínového oleje nebo jakýkoliv olej 

 

 

 

Chladicí soustava 

motoru, 
kontrolujte hladinu chladicí kapaliny 

 

Poznámka: 

 

zelenou barvu, obsahuje 50% 
roztok etylen-glykolu a m

-35°C. 

 

Chladicí kapalina H4DX Hybrid OAT 
obsahuje korozivní inhibitory a 

chladicí kapalinu podle instrukcí výrobce. 

Chladicí kapalina obsahuje toxické 
chemické látky, které jsou pro lids

dru cí 
kapaliny. 
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Poznámka: 

 Chladicí kapalina H4DX Hybrid OAT, 

Triumph, 
k 

 

 

rez a vodní 
 Ty by ucpaly kanálky chladicí 

ustavy.  

 

Chladicí kapalina H4DX Hybrid OAT 
obsahuje korozivní inhibitory a 

motory a 
chladicí kapalinu podle instrukcí výrobce. 

Chladicí kapalina obsahuje toxické 

cí 
kapaliny. 

Poznámka: 

 Chladicí kapalina H4DX Hybrid OAT, 

k 
 

 

 Ty by ucpaly kanálky chladicí 

 

Kontrola hladiny chladicí 
kapaliny 

1.  
2.  
3.  
4.  

Kontrola hladiny chladicí kapaliny: 

 Zaparkujte motocykl na rovném 
 

 Hladinu chladi

 

 Zkontrolujte hladinu chladicí 
kapaliny v . být 

hladina chladicí kapaliny pod 
minimální úrovní, musíte ji doplnit. 
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Úprava hladiny chladicí kapaliny 

je motor 
horký. 

a navíc je zde 
pod tlakem. 

Kontakt s touto horkou chladicí kapalinou 

.  

Pokud by byla v 
tvrdá voda

soustavy. 

 jeho 
. 

Úprava hladiny chladící kapaliny: 

 Nechte vychladnout motor. 

 K p ístupu k nádr ce nadzvedn te 
viz 

str. 105. 

  nádr ky a dolijte 
chladicí kapalinu, dokud její hladina 
nedosáhne rysky MAX.  

1.  
2.  

  

 

místo (viz. str. 106). 

Poznámka: 

 Pokud kontrolujete hladinu chladicí 

 

 

chladicí 
samotná destilovaná voda. V 

poté obsah chl
nahrazen chladi
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Nechte 

 

 

s 
  

 

ventilátor chlazení. 

 

Zkontrolujte hadi  
popraskané nebo degradované, 

 v 
 

te 
 

 

 zda 
na nich nejsou zbytky hmyzu, listí nebo 

 
slabým proudem vody. 

 

Poznámka: 

 

nadzdvihnout bez nutnosti ji zcela 

 akumulátoru anebo pro 
dopln ní expanzní nádr ky chladicí 
kapaliny. 

 

 
 Demontujte sedlo, viz str. 70 a 

z místa na spodku sedla. 

 U sedlo, jak je popsáno na 
stran  70.  

1. Sedlo 
2.  
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 De chytky a 
 nádr e p ední panel. 

1.  
2.  

 Z nádr e odejm te p ední 
p chytky.  

1.  

2.  

 

 

1. Pod  
2.  
3.  
4.  

její místo 

 
 

4 Nm. 
 

2 Nm. 
 

místo na  
 Znovu namontujte sedlo, viz str. 70. 
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Spojka  
Tento motocykl je vybaven lankem 
ovládanou spojkou. 

1. Správné nastavení 2 - 3 mm 
2.  
3.  

 
nemusí se  To by 

 
 

 a 
 Naopak, 

 

nemusela  
k jejímu  

 spojky. 

 v 
 

Kontrola 

- 
3 mm. 

le nesprávná, je nutné 
 

 

 

1.  
2. Lanko spojky 

 

 

dosáhnete 
 spojky. 

 

 
 

 konci 
lanka. 

  

 

aby na 
2 - 3 mm. 
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Hnací řetěz  

praskne nebo sklouzne z 

 

 

Podob

 

souladu s 

 

 

díly Triumph, které vám dodá 
 

 

300 k

 

 

 

potom nechte motocykl stát 

do O-  

 

 

 

naneste mazivo, jak je popsáno 
  

proud vody, mohlo by dojít k 
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1.  

 

 Zaparkujte motocykl na rovném 
povrchu 

. 

 

 

 Svislý pohyb 
musí být v rozmezí 21  30 mm. 

 

1.  
2.  
3. C -  

 

  

  
, 

 uvoln ní, proti 
sm ru k uta ení) tak, aby bylo 
prov ení et zu správn  
nastavené. 

 

momentem 55 Nm. 

  
 

Jízda na motocyklu s 
 -

stabilitu a ovladatelnost motocyklu. Takto 

motocyklem a 
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vadnými brzdami, musíte si je nechat 
opravit u svého autorizovaného prodejce 

se s motocyklem 
vydáte znovu na cestu. Neprovedení 

 

 

namontovat 

Triumph. 

Triumph. 

 jeho sklouznutí 

k  

 

k 
 

1.  
2.  
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hmotnosti 10 -  
 

 

místech. 
 

servisní limit 321 
 

 

  
. 

 

  

 

 tomuto. 

, nechte 

 

Brzdy 

 

 

s nosnou 
deskou  

 

Brzdové segmenty musíte kontrolovat v 

 

segmentu  mm 
1,5 mm (zadní)
segmenty na kole. 
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dodávané firmou Triumph budou mít 
nosnou desku 

mm silnou. 

Triumph.  

1. Brzdový  
2.  

1. Nosná plocha, Na obrázku Speed Triple S 
2.  

 

jsou na kole nainstalovány dva brzdové 

menech.  

V p pad , e nevym

 

segmenty nesednou. 

období opatrného 

  

brz
místo pro del  
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 brzdovém vedení 
nebo vadné brzdy. 

jízdou musí závadu odstranit 
 

 

e kompenzováno automaticky 

které by  

 

lcuje vlhkost ze vzduchu. 

 

brzdovou kapalinu v souladu s 
 

ovou kapalinu 

kapalinu z 
 

brzdové kapaliny. 

Zkontrolujte, zda nedochází k úniku 
 a 

také zkontrolujte brzdové hadice, zda 

 

ocyklem a k 
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Pokud ABS nefunguje, brzdový systém se 
bude chovat jako brzdový systém bez 
ABS. S rozsvícenou kontrolkou pokra ujte 
v jízd  jen po nezbytn  nutnou dobu. Co 

dealera Triumph, aby ABS opravil nebo 
 tomto p pad  p li  razantní 

brzd ní zp sobí zablokování kol a m e 
dojít k v né nehod . 

 jízd  nepokra ujte po 
dobu del , ne  je nezbytn  nutné 
v p pad , e svítí kontrolka ABS. Co 
nejd ve kontaktujte autorizovaného 
dealera Triumph k pro et ení závady. 

Kontrolujte hladinu brzdové kapaliny v 

je kontaminována nebo existuje 

 

Poznámka: 

 K vypu t ní kapaliny z brdového 
systému ABS je pot eba speciální 
n adí. V p pad , e je nutné 
kapalinu vym nit nebo je 
vy adována údr ba hydrau- 
lického systému kontaktujte 
autorizovaného dealera Triumph. 

Kontrola hladiny brzdové 
kapaliny a její 
úprava 

kapaliny v n které z nádr ek významn  
klesla, kontaktujte autorizovaného 
dealera Triump
poradil. 

Jízda s nízkou hladinou brzdové 
kapaliny nebo s unikající brzdovou 
kapalinou je nebezpe ná a zp sobí 
sn ení efektivity brzd ní, co  by mohlo 
vést ke ztrát  kontroly nad 
motocyklem a k  

 

Hladina brzdové kapaliny v nádobkách 
musí být mezi horní a spodní riskou 
(Motocykl v horizontální poloze). 

1.  
2. MAX 
3.  
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Úprava hladiny brzdové kapaliny: 

 Demontujte 
 

 

 

 

hladiny novou kapalinou DOT 4 
z  

  

 

 

momentem 1 Nm. 

Zadní brzda 

Hladina brzdové kapaliny v nádobkách 
musí být mezi horní a spodní riskou 
(Motocykl v horizontální poloze). 

1. Horní ryska 
2. Spodní ryska 

Úprava hladiny brzdové kapaliny: 

  

 rysku horní 
hladiny novou kapalinou DOT 4 
z  

 

 

  

 

Jízda na motocyklu s vadným brzdovým 
 

Výsledkem jízdy na motocyklu s vadným 

 
 

 poloze ON (ZAPNUTO) 

pedálu zadní brzdy, musíte si nechat 
motocykl zkontrolovat a opravit u svého 

Triumph. 
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Zrcátka 

Jízda na motocyklu s nesprávn  
nastavenými zrcátky je nebezpe ná. 

Jízda na motocyklu s nesprávn  
nastavenými zrcátky zap iní ztrátu 
p ehledu o situaci za motocyklem, co  
m  

nastavení zrcátek zkontrolovat a 
 

z dítek by mohlo výrazn  sn it jezdcovu 
schopnost ovládat motocykl. 

motocyklem a k nehod . 

 

Nesprávné nastavení zrcátek 
instalovaných v koncích dítek m e 
zp sobit kontakt n které sti zrcátka 
s palivovou ná  brzdovou nebo 
spojkou p kou, nebo 
motocyklu. 

Toto by mohlo omezit funkci jedné nebo 

motocyklem a k nehod . 

naplno doleva a pak doprava za 

tí 
motocyklu. 

Nesprávné nastavení zrcátek 
instalovaných v koncích dítek m e 
zp sobit kontakt n které sti zrcátka 
s palivovou nádr , s brzdovou nebo 
spojkou p kou, nebo 
motocyklu.  

Toto by vyústilo v po kození palivové 
nádr e, brzdové nebo spojkové p ky 
nebo jiných sou stí motocyklu. 

Zrcátka nastavte tak, aby nemohlo dojít 
k jejich kontaktu s jinými sou stmi 
motocyklu. 
naplno doleva a pak doprava za 

nedotknou 

motocyklu. 
 

http://www.triumphmoto.cz/


  

117 

Výhradní dovozce pro ČR a SR: Triumph Praha, DK auto-moto s.r.o., Šífařská 4, 147 00 Praha 4-Modřany, tel.: 
+420 241 021 448, fax: +420 241 021 441. www.triumphmoto.cz, info@triumphmoto.cz 

 

1.  

krku  

stojanu.  

silou, ani s 

 

 

 

krku 

ztrátu kontroly nad motocyklem a 
nehodu. 

http://www.triumphmoto.cz/


 

118    

Výhradní dovozce pro ČR a SR: Triumph Praha, DK auto-moto s.r.o., Šífařská 4, 147 00 Praha 4-Modřany, tel.: 
+420 241 021 448, fax: +420 241 021 441. www.triumphmoto.cz, info@triumphmoto.cz 

Poznámka: 

 
 

krku  

: 

 

krku 
 

 Zaparkujte motocykl na rovném 
povrchu  

 

motocykl  

 

dolní 
se s ní  

 krku 
 

autorizovaného prodejce Triumph, 
aby motocykl zkontroloval a závady 
odstranil. 

 podp
motocykl na  

 

Jízda na motocyklu s 

-li pochybnosti, 

zkontrolovat autorizovaným prodejcem 
 

m 
náboji kola, pokud 

 
nechte si u svého 

 
 

v pravidelných intervalech, jak jsou 
stanovené v tabulce plánované  

 

 Zaparkujte motocykl na rovném 
povrchu  

 

motocykl  

 Postavte se vedle motocyklu, lehce 

ze strany na stranu. 

 Pokud zjistíte 
 

autorizovaného prodejce Triumph, 
aby motocykl zkontroloval a závady 
odstranil. 

 

zopakujte postup pro zadní kolo. 

 podp
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Jízda na motocyklu s 

  

pod tlakem. Kontakt s olejem pod tlakem 
 

Poznámka: 

 

nastavením 

Zkontrolujte ramena vidlice, zda na nich 
nejsou známky 
kluzného povrchu a úniku oleje. 

autorizovaného 
Triumph. 

Kontrola hladkého chodu vidlic: 

 Postavte motocykl na rovnou 
 

 

 

 

se svým autorizovaným prodejcem 
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Tabulka   Speed Triple S

 

ovládací 

k nehod . 

Adekvátní nastavení naleznete v tabulce 
na p edchozí stránce nebo nastavení 
konzultujte s va m dealerem. 

bou 
 

hodnotu by mohlo  
ovládací charakteristiky motocyklu 

 nehod . 

 

vlastnosti pro jízdu sólo. Tabulka uvádí navrhované 
 

Náklad 
 Zadní 

 
Tlumení 
odskoku 

Tlumení 
komprese 

Tlumení 
odskoku 

Tlumení 
komprese 

Sólo 
jízda 

Road 
(normální 
jízda) 

8 2,5 2 2,5 2 

  
  
  

Comfort 
(pohodlná 
jízda) 

8 2,75² 3² 2,75² 3² 

Track 
(okruh, 

 

8 1 0,5 0,75 0,5 

Sport 
(sportovn
í jízda) 

8 1,5 1,5 1,5 1,5 

Jezdec a spolujezdec 8 1,5 1,5 1 1 

1  

2  

Poznámka: 

 Model Speed Triple S je dodáván v továrním nastavení zav ení na Road, jak je 
zobrazeno v p slu ných tabulkách. 

Poznámka: 

 

podmínek na silnici nebo preferencí jezdce. V 
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  Speed Triple RS

 

ovládací 

k nehod . 

Adekvátní nastavení naleznete v tabulce 
na p edchozí stránce nebo nastavení 
konzultujte s va m dealerem. 

bou 
 

hodnotu by mohlo  
ovládací charakteristiky motocyklu 

 nehod . 

 

vlastnosti pro jízdu sólo. Tabulka uvádí navrhované 
 

Náklad  Zadní 

 1 
Tlumení 
odskoku ² 

Tlumení 
komprese ² 

Tlumení 
odskoku ² 

Tlumení 
komprese ² 

Sólo 
jízda 

Road 
(normální 
jízda) 

7 16 19 16 19 

 

Comfort 
(pohodlná 
jízda) 

7 16 26 16 

Naplno proti 

hodinových 
 

Track 
(okruh, 

 

7 9 9 7 7 

Sport 
(sportovní 
jízda) 

7 11 16 11 18 

Jezdec a spolujezdec 7 10 12 8 15 
1  
2  

Poznámka: 

 Model Speed Triple S je dodáván v továrním nastavení zav ení na Road, jak je 
zobrazeno v p slu ných tabulkách. 

Poznámka: 

 

podmínek na silnici nebo preferencí jezdce. V 
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Nastavení p ho 
 

  
 

 vidlic. 

1.  Speed Triple S 

1. S 

 
 K nastavení p edp tí pru iny 

ot ejte se

 jeho 
sn ení. 

 

 nejzaz  polohy, 
která 

 

Poznámka: 

 Model Speed Triple S je od výrobce 
dodáván v továrním nastavení 

 

 Model Speed Triple RS je od výrobce 
dodáván v továrním nastavení 
pru

 

Nastavení tlumení odskoku - 
Speed Triple S 

 

1.  
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Nastavení tlumení odskoku: 

 O

 jeho 
sn ení. 

 

 nejzaz  polohy, 
hodin a nastavte 
 

Poznámka: 

 Motockyl je od výrobce dodáván 
v továrním nastavení tlumení 

 

Nastavení tlumení odskoku - 
Speed Triple RS 

odskoku jsou 
  

1.  

Nastavení tlumení odskoku: 
 O

 jeho sn ení. 

 , 
od nejzaz  polohy, která je po 

 a berte 
v 

. 

Poznámka: 

 Motocykl je od výrobce dodáván 
v továrním nastavení tlumení 
odskoku nastaveném na 16 

 

Nastavení tlumení komprese - 
Speed Triple S 

spodní strany obou vidlic vedle osy kola. 

1.  

 
S : 

 O

 jeho sn ení. 

 

od nejzaz  polohy, která je po 

 

Poznámka: 

 Motocykl je od výrobce dodáván 
v továrním nastavení útlumu 
(tlumení komprese) nastaveném na 
2 
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Nastavení tlumení komprese - 
Speed Triple RS 

 

1.  (tlumení komprese) 

Nastavení tlumení komprese: 

 O
pro tlumení komprese 

 jeho sn ení. 

 

od nejzaz  polohy, která je po 
ových  a berte 

v 
. 

Poznámka: 

 Motocykl je od výrobce 
dodáván v továrním nastavení 
útlumu nastaveném na 19 

 

 
Zadní tlumicí jednotka je nastavitelná jak 
pro tlumení odskoku, tak pro tlumení 
komprese. 

Nastavení tlumení odskoku  
Speed Triple S 

 

1.  

Nastavení tlumení odskoku: 

 O

hodin k jeho sn ení. 

 

od nejzaz  polohy, která je po 
 

Poznámka: 

 Motocykl je od výrobce dodáván 
v továrním nastavení tlumení 
odskoku nastaveném na 2,5 
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Nastavení tlumení odskoku  
Speed Triple RS 

ý 
z levé strany motocyklu. 

  

1.  

Nastavení tlumení odskoku 

 O

hodin k jeho sn ení. 

  
od nejzaz  po-lohy, která je po 

 

Poznámka: 

 Motockyl je od výrobce dodáván 
v továrním nastavení tlumení 
odskoku nastaveném na 16  

 

Nastavení tlumení komprese - 
Speed Triple S 

 

1.  (tlumení komprese) 

 

 O

 jeho sn ení. 

 

od nejzaz  po-lohy, která je po 
 

Poznámka: 

 Motocykl je od výrobce dodáván 
v továrním nastavení útlumu 
nastaveném na 2 
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Nastavení tlumení komprese - 
Speed Triple RS 

z levé strany motocyklu. Je zlatý a je 

 

1.  (tlumení komprese) 

S : 

 O

hodin k jeho sn ení. 

  
od nejzaz  polohy, která je po 

 

Poznámka: 

 Motockyl je od výrobce dodáván 
v továrním nastavení útlumu 
nastaveném na 19 

hodin. 

- v
modely 

není nastavitelné. Jakýkoli pokus o její 
nastavení by mohl 

nad motocyklem a k  
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Pneumatiky  

pneumatikami, ventilky a ráfky. Ráfky, 
, 

 

pneumatik  

 

Tlak vzduchu v pneumatikách 

problémy s nestabilitou, které mohou 

 

vzorku. 

  

Správný tlak vzduchu v pneumatikách 

 Tlaky kontrolujte 

studené. Tlak v pneumatikách kontrolujte 
denn  a podle pot eby upravte. Správné 
tlaky v pneumatikách naleznete v 
kapitole Technické údaje (specifikace). 
Nebo kontaktujte svého autorizovaného 

vám kola i pneumatiky zkontroloval. 

Monitorovací systém tlaku 
pneumatik (pokud je 
nainstalován)  

k ozna ení pozice tlakového senzoru. 

P i vým n  pneumatik je t eba dávat 
pozor, aby se tlakové senzory 
nepo kodily. 
V dy si nechte pneumatiky nasadit 
autorizovaným dealerem Triumph a 
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 (jako 

pneumatiky), který by mohl zabránit 

 

a výrobní vadu a jakákoli 
reklamace s tímto spojená bude 
zamítnuta. 

v pneumatikách. 

Tlaky v pneumatikách zobrazené na 
p strojové desce ukazují tlak v moment  
výb ru této funkce. Tyto hodnoty mohou 
být rozdílné oproti hodnotám tlaku 
nastaveným za studena, proto e se 
pneumatiky b hem jízdy zah

v pneumatikách a tím pádem zv ení 
tlaku. S tímto se p i stanovení hodnot 
tlaku pneumatik za studena po talo. 

v pneumatikách pouze, kdy  jsou 
pneumatiky studené, a to za pou ití 
p

 

 pneumatik 

Jak  
 k 

defektu a selhání. 
 

 na minimum. 

 
vzorku 

pneumatikách je 

 

únik vzduchu obvykle velmi pomalý. Proto 
musíte defekty na pneumatikách 
kontrolovat zblízka. Zkontrolujte 

ovlivní stabilitu motocyklu a jeho jízdní 

kontroly a k n  

Zkontrolujte ráfky, zda na nich nejsou 
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okruhu nebo 

s 
podmínek. Jízda vysokou rychlostí za 
jakýchkoli j

 

povolená rychlost, s výjimkou 
 

V souladu s tabulkou pravidelné  

 
která je 

 hloubku vzorku, jak je 
stanovena v následující tabulce: 

 2 mm 

 Zadní 3mm 

P  

 

nákupu náhradních pneumatik vybrali 
schválené pneumatiky ve schválených 

v 
 

Schválené kombinace pneumatik 
naleznete v kapitole Technické údaje. 

 nechte pneumatiky obout a 

 

neschválených pneumatik, 
negativní vliv n   

Na modelech s nainstalovaným ABS 
po ta  porovnává relativní rychlosti 
p edního a zadního kola. Pou ití 
nedoporu ených pneumatik m e mít 
vliv na rychlost kol a m e zap init 
nefunk nost systé

 motocyklem a 
k n hod , k emu  by nedo lo, kdyby 
systém ABS fungoval. 
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Pokud dojde k píchnutí pneumatiky, 
musíte ji píchlou 

motocyklu s opravenou pneumatikou, 

 

s du  na ráfky pro pou ití bezdu ových 
pneumatik. Hrana pneumatiky správn  
do ráfku nesedne a pneumatiky mohou 
prokluzovat, co  zap iní rychlý únik 
vzduchu z pneumatiky a ztrátu kontroly 
nad motocyklem a nehodu. Nikdy 
neinstalujte du i do pneumatiky ur ené 
pro pou ití bez du e. To by zap inilo 
t ení uvnit  pneumatiky a její zah tí, co  
by mohlo zp sobit prasknutí a tím pádem 
ztrátu kontroly nad motocyklem a 
nehodu.  

k 

Triumph, aby pneumatiku zkontroloval 

pneumatiky nem
zvenku. Jízda na motocyklu s 

 

pneumatiky. 

 

motocyklu. Se 

 

. 

pneumatiku a vést k úniku vzduchu z 
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svého autorizovaného 

 
 ve 

správné kombinaci ze schváleného 
seznamu a obout je v souladu s pokyny 
výrobce. 

 jim ponechte 
 

24 hodin). V  
 usazená 

 ztr
nad motocyklem a  

 
vykazovat stejné jízdní vlastnosti jako 
pneumatiky  bude 

 jízdní 
0 km), aby si 

zvyknul na nové jízdní vlastnosti. 

24 hodin po obutí je nutné zkontrolovat 
tlak v pneumatikách, upravit jej a 
zkontrolovat, zda pneumatiky  

 
Stejné 
provést také po ujetí 160 km od obutí. 

pneumatikami, s 
tlaky v pneumatikách nebo bez 
seznámení se s jeho jízdními vlastnostmi 

motocykl

Akumulátor 

plameny nebo cigaretami. Pokud nabíjíte 

 

Akumulátor obsahuje kyselinu sírovou 
(elektrolyt). Kontakt s 

 

Pokud se vám kyselina z akumulátoru 

 

Pokud se vám kyselina z akumulátoru 

 

POMOC. 

UCHOVÁVEJTE AKUMULÁTOR MIMO 
 

ohledu na to, zda je namontován 
v motocyklu nebo ne. 

akumulátoru, nespojujte kabely 
akumulátoru ani neobracejte polaritu 

která by mohla zapálit plyny z 

 
 

http://www.triumphmoto.cz/


 

132    

Výhradní dovozce pro ČR a SR: Triumph Praha, DK auto-moto s.r.o., Šífařská 4, 147 00 Praha 4-Modřany, tel.: 
+420 241 021 448, fax: +420 241 021 441. www.triumphmoto.cz, info@triumphmoto.cz 

 

akumulátoru nedotkly rámu motocyklu, 

jiskru, která by zapálila plyny z 
riziko 

  

1. Kladný kabel 
2.  
3. ka baterie 
4. Bateriová konzole 
5. Baterie 
6. Záporný kabel 

 
 

str. 105. 
   pásku 

akumulátoru. 
 Odpojte vývody akumulátoru, 

 
  

 

Likvidace akumulátoru 

Pokud byste 

ze kterých je akumulátor vyroben, 
 

 

Kyselina akumulátoru je korozivní a 

kyselinu z akumulátoru, ani nedovolte, 

manipulaci s 
 

 

 (jak je popsáno 
v  

 hladinu kyseliny v 

odstranit. 
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Vybití akumulátoru 

akumulátoru, abyste maximalizovali jeho 
 

akumulátoru, 
mohlo by dojít k jeho 

 

normálního procesu zvaného 
samovybíj
modulu motoru (ECM), vysoké okolní 

samovybíjení akumulátoru. Odpojení 
akumulátoru od motocyklu v 
skladování  

  
 

 

 
 

pod 12,7 V, je nutné jej nabít. 

Vybití akumulátoru nebo ponechání 
akumulátoru vybitého, dokonce i po 

 Sulfatace je normální 
chemická reakce  

 

 

 

Nabíjení akumulátoru 

plameny nebo cigaretami. Pokud nabíjíte 

 

Akumulátor obsahuje kyselinu sírovou 
(elektrolyt). Kontakt s 

 

Pokud se vám kyselina z akumulátoru 

 

Pokud se vám kyselina z akumulátoru 

 

akumul

POMOC. 

UCHOVÁVEJTE AKUMULÁTOR MIMO 
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 automobilové rychlo-

 

Pro pomoc s 
 nebo nabíjením 

Triumph. 

pod 12,7 V, musíte akumulátor nabít 
rmou Triumph. 

 

 

vymontovat z motocyklu a nechat jej 
nabíjet  
firmou Triumph. 

 
 

motocykl nastartovat, demontujte 
akumulátor  
nabíjet. 

 

se svorky 
akumulátoru nedotkly rámu motocyklu, 

jiskru, která by zapálila plyny z 

 

Instalace baterie: 

 

 
 Znovu zapojte vývody 

akumulátoru, nejprve kladný 
 vývod. 

 Na svorky naneste tenkou vrstvu 
maziva jako prevenci proti korozi. 

 Zakryjte kladnou svorku ochranou 
 

   
páskou. 

 viz 
str. 106. 
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Pojistkové  

se správnou ampérovou hodnotou (jak je 

hodnotou. 

k 

ztrátu kontroly nad motocyklem a 
nehodu. 

Tyto d  se nachází pod 
sedlem jezdce. 

1.  
2.  

Identifikace pojistek 

kontrol  
.

Identifi
v tabulkách 

 . Rezervní pojistky se 
nacházejí kolmo k hlavním pojistkám. 

 

  

 

  
Hodnota v 
ampérech 

1 
rukojeti (jsou-li 

 5 

2 RZ 5 

3 

Denní svícení 
(DRL) (je-li 

 10 

4 
Tlumená a 

 20 

5 
motoru 20 

6 

Alarm, 
Elektronický 

(pouze Speed 
Triple RS) 10 
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7   15 

8  10 

9 Zapalování 10 

 

Zadní p  

Tabulka 1: Speed Triple RS 

Tabulka 2: Speed Triple S

Hlavní pojistka 

akumulátorem. pojistce je 
nutné odejmout p ední panel z palivové 
nádr e. 

1. Hlavní pojistka 
2. Akumulátor 
 

  

Hodnota 
v 

ampérec
h 

1 Náhradní 25 

2 ABS 25 

3 
zapalování 

5 

  

Hodnota 
v 

ampérec
h 

1 Náhradní 25 

2 ABS 25 

3 
Náhradní 

5 
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viditelnosti  
za kterých je motocykl provozován. 

nastavena  
 

 
 
  

 
 

Jakýkoliv  
 

 nad 
  

 
 abyste 

 
 

zalepený páskou, 
 deformaci jeho 

 k 

okruhu), odpojte, aby nesvítil. 
 

 

 

 

 nesvítil. 
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vertikální 

Vertikální paprsky pravého i levého 

 

1.  
2.  
3.  

: 

  

 

 

 

 

°. 

  
 

 momentem 7 Nm. 

  

 

 je. 

 

 
manipulovat.  

Pokud se skla dotknete nebo pokud se 
sklo 
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specifikované firmou Triumph.  

autorizovaným dealerem Triumph. 

 
 

 palivové ná  

1.  panel 
2.  

 

konektor. 

 

s t  

1.  
2.  
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 Odpojte konektor 
. 

1.  
2.  
3. Konektor 

   (bez 
 

 

1.  
2.  
3.  

 

. 

, dokud není 
 

 

akumulátoru 
 

 

 

 

2 Nm. 

Denní svícení (DRL)  (je-li 
 

v p edním sv tlometu v rámci ut sn né 
bezúdr bové jednotky s LED diodami. 
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obrysového  

jednotka s LED diodami. 

 

 

 

 

 . 

1.  
2.  

 Odpojte akumulátor, záporný 
  

1.  
2.  

 

z dr ku registra ní zna ky. Není 
nutné odpojovat el. konektory. 
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1.  
2.  

následujícího: 

 

momentem 2 Nm. 

 , kladný 
 

 

momentem 2 Nm. 
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zachován po mnoho let. 

Mytí studenou vodou obsahující 
kdykoliv, ale 

zejména poté, co byl motocykl vystaven 

solí. 

 

 

rady, které ho ochrání proti korozi a které 
 motocyklu. 

 

nedostala do následujících míst: 

páskami. 

 

otvory páskou. 

ované 
 

pro mytí míst na podvozku. Místa na 
podvozku (jako blatníky) jsou vystavena 
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Kde si dávat pozor 

 okolí 
trubky pro p vod vzduchu by se mohlo 
dostat do vstupní komory vzduchu a do 

 

 
ztráty maziva. 

e silným proudem vody na 
následující místa: 

•  

•  

•  

•  

• d vzduchu. 

Poznámka: 

• 

 

Mytí 

vysoce alkalické mýdlo, jak se obvykle 

zanechává zbytky. 

 a 
 

vodou.
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Po mytí 

 

 

 

 

ou zkontrolujte funkci brzd 
motocyklu. 

Nastartujte motor a nechte 
minut. 

stála voda, to by vedlo ke korozi. 

 

 lak 

auto

 

 

 

 

voskové komponenty 

 

 

 

http://www.triumphmoto.cz/


  

147 

Výhradní dovozce pro ČR a SR: Triumph Praha, DK auto-moto s.r.o., Šífařská 4, 147 00 Praha 4-Modřany, tel.: 
+420 241 021 448, fax: +420 241 021 441. www.triumphmoto.cz, info@triumphmoto.cz 

Nelakované hliníkové díly 

brzdy a p ka spojky, musíte správn  
istit, aby byl zachován jejich vzhled. 

Pokud si nejste jisti, které jsou hliníkové 
prvky, neváhejte kontaktovat 
autorizovaného dealera Triumph. 

hliníku, který neobsahuje abrazivní nebo 
 

a osu ené po ka dém pou ití stroje. 

 nesprávnou 
 

chromované a 
nerezové díly 

 chromované a nerezové 

 

Mytí 

 

 

jelenicí. 

Ochrana 

Výrobky 

 abrazivní isti e a le tidla 
soustavu po kozují a nesm jí se pou vat. 

suché, aplikujte na 
chromu podle instrukcí výrobce. 

ochrany a ochrany jeho vzhledu. 
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chromované, kontaktujte autorizovaného 

lehkého oleje do jejich povrchu 

výfukového 
systému 

jejího vzhledu. Tyto instrukce mohou 

a karbonové díly. Výfukové systémy 
lakované matným lakem mohou být 

 sekci - 
 

Poznámka: 

 Výfuková soustava musí být 

nedocházelo ke vzniku skvrn. 

Mytí 

h 
stranách. 

Dbejte na to, aby se mýdlo nebo voda 
 

 

vzniku skvrn.

Ochrana 

silikon zp

 

Jakmile bude výfuková soustava suchá, 
naneste na její povrch vhodný 

u  
následujte instrukce výrobce. 

soustavu pravidelnou ochranu, ochráníte 
ji tak a zlep te její vzhled. 

 

 

s mýdlem a 
vodou. 
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-
 

Nikdy se 
 pohybu, proto e 

uvoln ní 
kontroly nad motocyklem a nehodu. 

Jízda na motocyklu s po krábaným nebo 
jinak po kozeným elním títem sn  
výhled jezdce sm rem dop edu. Sn ený 
výhled jezdce je nebezpe ný a m e 
zp sobit nehodu s následkem zran ní 
nebo smrti.  

kyselina, 

dostal do kontaktu s korozivními 
chemikáliemi. 

jako je alkohol, aceton, tetrachloretyl atp., 
í  

. 

 

chlupy. 

 

 

 
(jsou-  

pr  

vyroben z p rodního materiálu a 

 

 

 i t ní ko ených 
produkt . 

 

vody. 

  ohn  a topení, 
proto e by to mohlo k i vysu it a 
zdeformovat. 

 

dlouho na slunci. 

  dném p pad  
nesu te p mým teplem. 
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 zimních 
obdobích. 

 Pokud je vystavení soli 

po 
mokrým hadrem a nechte 

 

  

 

 

produkt do látkového obalu nebo 
papírov
jakýkoliv obal z plastiku. 

 

 

stabilizátor paliva (je-
výrobce stabilizátoru. 

 

 

 
 

 jednotlivých 

motoru v poloze CHOD (RUN) 

je utahovacím momentem 12 Nm. 

torový olej a filtr (viz strana 
100). 

v pneumatikách. 

Postavte motocykl na stojan tak, aby byla 
 to 

 i zadní 
kolo desky, abyste ochránili pneumatiky 

). 
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kovové povrchy antikorozní olej (na trhu 
 

prodejce vám bude schopen poradit), aby 
 Dávejte pozor, 

aby se olej nedostal na 
 do brzdových 

 

 (chladící kapalina HD4X 

viz str. 102. 

jej na 
 

teplotám 
skladování 

 
jednou za dva týdny, viz str. 131. 

Skladujte motocykl na chladném, suchém 
 a 

minimálními odchylkami teploty 
dne. 

 
 
 
 

 a 
osti. 

 
Namontujte akumulátor (pokud jste ho 
demontovali), viz str. 134. 

strana 100. 

kontroly. 

u vymontujte 
 

 

 
dokud varovná kontrolka tlaku oleje 
nezhasne. 

 
 momentem 12 

Nm a nastartujte motor. 

 
v pneumatikách. 

 

Zkontrolujte správnou funkci brzd. 

 
nízkou rychlostí. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

stránkách www.triumph.co.uk 

 

   196 kg 

Motor 

Typ      

Objem     1,050 cc 

Vrtání a zdvih    79 x 71,4 mm 

    12.25:1 

    Zleva doprava 

    1 vlevo 

    1  2  3 

Startovací systém    Elektrický startér 

Mazání 

Mazání     Mokrá olejová vana 

 

    3,5 litru 

   3,2 litru 

    3,0 litru 

Chlazení 

Chladící kapalina    Triumph HD4X Hybrid OAT Coolant 

   2,4 litru 

 50/50 
Triumphem) 

 85°
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Palivový systém 

Typ     Elektronické  

    Elektromagnetické 

    Ponorná-Elektronická 

Tlak paliva    3.5 bar 

Palivo 

Typ     91 RON Bezolovnatý 

    15.5 litru 

Zapalování 

Systém zapalování     

  9,500 (ot/min) 

     NGK CR9EIA-9 

  0.9 mm 

  +0.00/-0.1 mm 

 

Typ     6ti  

Typ spojky    Mokrá, Vícelamelová 

    RK 530 FXW, 108 Link 

   1.75:1 (60/105) 

 

   2.389:1 (18/43) 

První     2.733:1 (15/41) 

Druhý     1.947:1 (19/37) 

     1.545:1 (22/34) 

     1.292:1 (24/31) 

Pátý     1.154:1 (26/30) 

     1.037:1 (27/28) 
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pneumatiky od 
 

Schválené pneumatiky 
Seznam schválených pneumatik k jednotlivým model m naleznete na internetových 
stránkách www.triumph.co.uk. 

Pneumatiky 

Tlaky pneumatik (za studena) 

     2.35 bar (34 lb/in2) 

Zadní     2.90 bar (42 lb/in2) 

 

    120/70 ZR17 

    190/55 ZR17 

Schválené pneumatiky 

Elektrické vybavení 

Alternátor    12 V, 35 Amp 

Baterie     12 V, 12 Ah 

    LED 

    2 x 12 V, 60/55 Watt H4 Halogen 

    LED 

   12 V, 5 Watt bulb 

Rám 

Úhel     23.0° 

   91 mm 
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Utahovací momenty 

 nád  brzdové 

   1 Nm 

   4 Nm 

  

panelu     2 Nm 

    7 Nm 

   2 Nm 

Olejový filtr    10 Nm 

Zátka vypo    25 Nm 

 

kola     55 Nm 

   9 Nm 

    12 Nm 

Mazání a kapaliny 

    Mazivo ve specifikaci NLGI 2 

Brzdová kapalina    DOT 4 brzdová a spojková kapalina 

Chladící kapalina    Triumph HD4X Hybrid OAT Coolant 

     

O -  

Motorový olej 
motocyklový motorový olej 10W/40 nebo 

(nebo 
Castrol Power 1 Racing 4T 10W-
syntetický)
jako Castrol Power RS Racing 4T 10W-40 
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 baterie je zde riziko 
exploze.  

správné velikosti a typu. 

. 

byste tím zabránili 
 

Spolknutí baterie 
 

 

 

do pasivního módu (LED svítí 
 

 

 
 Sundejte kryt baterie 

 

pozice 
  3 V lithiovou 

baterii CR2032 
 

 
 

 

Likvidace baterie 

P  musíte odevzdat na 
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