
Uživatelská příručka

Trident

Tato příručka obsahuje informace o motocyklech Triumph Trident. Uložte si tuto 
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Předmluva

Varování, upozornění 
a poznámky
Velmi důležité informace jsou 
v této uživatelské příručce uváděny 
následujícím způsobem:

 Varování
Tento varovný symbol označuje 
speciální pokyny nebo postupy, jejichž 
nedodržení může vést ke zranění osob 
nebo ke ztrátám na životech.

 Upozornění
Tento symbol upozornění označuje 
speciální pokyny nebo postupy, jejichž 
nedodržení může vést k poškození 
nebo zničení zařízení.

Poznámka
Tento symbol poznámky označuje 
body, které jsou obzvláště důležité pro 
efektivní a pohodlné užívání stroje.

Výstražné štítky

Na určitých místech motocyklu se 
nachází (výše znázorněný) symbol. 
Tento symbol znamená UPOZORNĚNÍ: 
NAHLÉDNĚTE DO PŘÍRUČKY a je 
následován obrazovým znázorněním 
konkrétního tématu a/nebo textem.

Nikdy se nepokoušejte řídit motocykl 
nebo na něm provádět jakákoli 
seřizování, dokud se neseznámíte 
s příslušnými pokyny obsaženými v této 
příručce.

O tom, kde jsou umístěny štítky s tímto 
symbolem, se dozvíte v této příručce 
v kapitole Umístění výstražných štítků. 
Podle potřeby se tento symbol také 
objevuje na stranách obsahujících 
příslušné informace.

Údržba
Aby byla zajištěna dlouhá, bezpečná 
a bezproblémová životnost vašeho 
motocyklu, měl by jeho údržbu vždy 
provádět autorizovaný Triumph dealer.

Pouze autorizovaný Triumph dealer 
bude mít potřebné znalosti, vybavení 
a schopnosti, aby mohl provádět 
správnou údržbu vašeho motocyklu 
Triumph.
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Kontakt na vašeho nejbližšího Triumph 
dealera získáte na webových stránkách 
společnosti Triumph na adrese www.
triumph.co.uk nebo zatelefonujete 
autorizovanému dealerovi pro vaši zemi. 
Jeho adresa je uvedena v servisní knížce 
přiložené k této příručce.

Systém protihlukových 
opatření
Zasahování do systému protihlukových 
opatření je zakázáno.

Upozorňujeme majitele, že zákonem 
může být zakázáno:

1. Odstraňování nebo vyřazování 
z provozu jakéhokoliv zařízení nebo 
konstrukčního prvku zabudovaného 
do nového motocyklu za účelem 
snížení hluku z jiného důvodu než 
kvůli údržbě, opravě nebo výměně, 
a to před jeho prodejem nebo 
dodáním koncovému uživateli, i při 
jeho použití,

2. použití motocyklu poté, co bylo 
takové zařízení nebo jeho část 
odstraněno nebo vyřazeno 
z provozu jakoukoliv osobou.

Mezi takové zásahy, u kterých lze 
předpokládat narušení systému, patří 
manipulace s níže uvedenými částmi:

• Odstranění nebo proděravění 
tlumiče výfuku, přepážek, sběrného 
potrubí nebo jakékoli jiné součásti, 
která vede výfukové plyny.

• Odstranění nebo proděravění 
jakékoliv součásti systému sání.

• Nedostatečná údržba.

• Náhrada jakékoliv pohyblivé části 
vozidla nebo součásti systému sání 
či výfuku součástí jinou, než kterou 
předepisuje výrobce.

Uživatelská příručka

 Varování
Tuto uživatelskou příručku i další 
pokyny dodané s vaším motocyklem je 
třeba považovat za nedílnou součást 
stroje, a proto by u něj měly zůstat 
i v případě následného prodeje.

Všichni řidiči si musí tuto uživatelskou 
příručku a všechny ostatní pokyny 
dodané s vaším motocyklem 
prostudovat ještě před jízdou, aby 
se důkladně seznámili se správným 
používáním ovládacích prvků 
motocyklu, s jeho vlastnostmi, 
možnostmi i omezeními.

Svůj motocykl raději nepůjčujte 
jiným osobám, protože jízda bez 
důkladného seznámení s ovládacími 
prvky motocyklu, jeho vlastnostmi, 
možnostmi a omezeními může vést 
k nehodě.

Děkujeme vám, že jste se rozhodli 
pro motocykl značky Triumph. 
Tento motocykl je výsledkem využití 
ověřených technologií, důkladných 
zkoušek a neustálého úsilí o maximální 
spolehlivost, bezpečnost a výkon.

Přečtěte si, prosím, tuto uživatelskou 
příručku ještě před první jízdou, 
abyste se důkladně seznámili se 
správným používáním ovládacích prvků 
vašeho motocyklu, s jeho možnostmi 
i omezeními.

V této příručce jsou zahrnuty tipy 
pro bezpečnou jízdu, ale nejsou 
zde obsaženy všechny techniky 
a dovednosti potřebné pro bezpečné 
řízení motocyklu.
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Společnost Triumph důrazně doporučuje, 
aby všichni řidiči absolvovali nezbytný 
trénink tak, aby byl provoz motocyklu 
bezpečný.

Uživatelskou příručku můžete u svého 
dealera dostat i v jazycích:

• Angličtina

• Americká angličtina

• Arabština

• Čínština

• Nizozemština

• Francouzština

• Němčina

• Italština

• Japonština

• Portugalština

• Španělština

• Švédština

• Thajština

• Finština (dostupné online na www.
triumphmotorcycles.com).

Jazyky, ve kterých je dostupná tato 
uživatelská příručka, jsou závislé na 
konkrétním modelu motocyklu a zemi 
prodeje.

Dejte nám vědět
Náš vztah s Vámi nekončí pořízením 
motocyklu Triumph. Vaše zpětná vazba 
o koupi a o zkušenostech s vlastnictvím 
je pro nás velice důležitá a napomáhá 
ke zlepšení našich produktů, servisu 
a služeb.

Pomozte nám, prosím, tím, že 
zkontrolujete, že Váš autorizovaný 
Triumph dealer má Vaši e-mailovou 
adresu. Poté obdržíte pozvánku pro 
vyplnění našeho dotazníku, kde nám 
můžete poskytnout zpětnou vazbu.

Váš Triumph Team.



Předmluva

6

Tato stránka je záměrně ponechána prázdná

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.triumphczech.cz, info@triumphmoto.cz



Bezpečnost na prvním místě

7Výhradní 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.triumphczech.cz, info@triumphmoto.cz

Bezpečnost na prvním místě

Motocykl

 Varování
Tento motocykl je určen pouze pro 
jízdu po silnici. Není vhodný pro jízdu 
v terénu.

Jeho provozování v terénu může vést 
ke ztrátě ovladatelnosti motocyklu 
a havárii s následným úrazem nebo 
i smrtí.

 Varování
Tento motocykl není určen k tažení 
přívěsného vozíku nebo pro osazení 
postranním vozíkem.

Použití postranního nebo přívěsného 
vozíku může vést ke ztrátě kontroly 
a k nehodě.

 Varování
Tento motocykl je osazen 
katalyzátorem umístěným pod 
motorem, který spolu s výfukovou 
soustavou dosahuje během chodu 
motoru velmi vysokých teplot.

Hořlavé materiály jako jsou tráva, 
seno/sláma, listí, oblečení, zavazadla 
apod. by mohly při kontaktu 
s jakoukoliv částí výfukové soustavy 
a katalyzátorem vzplanout.

Proto si vždy ověřte, že hořlavé 
materiály nemohou přijít do styku 
s výfukovou soustavou nebo 
katalyzátorem.

 Varování
Tento motocykl je zkonstruován 
jako jednostopé jednomístné vozidlo 
schopné převážet samotného řidiče/
řidičku.

Celková hmotnost řidiče, příslušenství 
a zavazadel nesmí překročit maximální 
přípustné zatížení uvedené v kapitole 
Technické údaje.
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Palivo a výfukové zplodiny

 Varování
BENZÍN JE VYSOCE HOŘLAVÝ:

Při doplňování paliva vždy vypněte 
motor.

Netankujte palivo ani neotvírejte 
víčko plnicího hrdla, když kouříte nebo 
když se motocykl nachází v blízkosti 
otevřeného ohně.

Při tankování dávejte pozor, abyste 
nerozlili benzín na motor, výfukové 
potrubí nebo tlumiče výfuku.

Pokud dojde k polknutí nebo vdechnutí 
benzínu, popř. když se dostane do očí, 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokožka potřísněná benzínem by měla 
být okamžitě opláchnuta mýdlovým 
roztokem a oblečení znečištěné 
benzínem byste si měli okamžitě svléci.

Kontakt s benzínem může způsobit 
popáleniny a jiná závažná poranění 
kůže.

 Varování
Motor nikdy nestartujte ani 
nenechávejte běžet v uzavřených 
prostorách.

Výfukové zplodiny jsou jedovaté 
a mohou v krátkém čase způsobit 
ztrátu vědomí a smrt.

Motocykl vždy používejte pod širým 
nebem nebo na místě s dostatečným 
větráním.

Přilba a oděv

 Varování
Při jízdě na motocyklu musí řidič 
i spolujezdec (u modelů, kde je 
přeprava spolujezdce povolena) 
vždy používat motocyklovou přilbu, 
ochranu očí, rukavice, boty, kalhoty 
(těsně upnuté okolo kolen a kotníků) 
a motocyklovou bundu v jasných 
barvách.

Při jízdě v terénu (na modelech, které 
jsou pro takovou jízdu uzpůsobené) 
musí mít řidič na sobě vždy 
odpovídající oděv včetně dlouhých 
kalhot a bot.

Použití oblečení v jasných barvách 
podstatným způsobem zlepšuje 
viditelnost řidiče (nebo spolujezdce) 
pro ostatní účastníky silničního 
provozu.

Přestože dokonalá ochrana není 
možná, použití správného ochranného 
oděvu může při jízdě zmenšit riziko 
úrazu.
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 Varování
Přilba je jednou z nejdůležitějších 
součástí motorkářského oblečení, 
protože poskytuje ochranu proti 
úrazům hlavy. Přilba pro vás i pro 
spolujezdce musí být pečlivě vybrána, 
aby na hlavě seděla pohodlně 
a bezpečně. Přilba v jasných barvách 
zlepšuje viditelnost řidiče (nebo 
spolujezdce) pro ostatní účastníky 
silničního provozu.

Otevřená přilba sice poskytuje určitou 
ochranu pro případ nehody, ale 
integrální přilba ochrání vice.

Vždy používejte hledí nebo schválené 
brýle, abyste lépe viděli a abyste si 
ochránili oči.

Parkování

 Varování
Když necháváte motocykl bez dozoru, 
vždy vypněte motor a vytáhněte 
klíč ze zapalování. Vytažením klíče 
snížíte riziko zneužití motocyklu 
neoprávněnou nebo neproškolenou 
osobou.

Při parkování motocyklu vždy 
pamatujte na následující:

-  Zařaďte první převodový stupeň, 
čímž zabráníte motocyklu ve sjetí ze 
stojanu.

-  Po jízdě bude motor i výfuková 
soustava horká. NEPARKUJTE 
motocykl tam, kde by se ho mohli 
dotýkat chodci, zvířata nebo děti.

-  Neparkujte motocykl na měkké půdě 
nebo v prudkém svahu. Parkování 
za těchto podmínek může způsobit 
svalení motocyklu.

Více podrobností najdete v kapitole 'Jak 
jezdit na motocyklu‘ této uživatelské 
příručky.
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Díly a příslušenství

 Varování
Majitelé si musí být vědomi, že pro 
jakýkoliv motocykl Triumph jsou 
schválené pouze ty díly, příslušenství 
a nástavby, které jsou opatřené 
oficiálním schválením firmy Triumph 
a které jsou na motocykl osazeny 
autorizovaným dealerem.

Zejména je velmi nebezpečné 
instalovat nebo vyměňovat díly nebo 
příslušenství, jejichž montáž vyžaduje 
zásah do elektrické nebo palivové 
soustavy, protože každá taková 
úprava může představovat riziko pro 
bezpečnost.

Instalace neschválených dílů, 
příslušenství nebo nástaveb může 
negativně ovlivnit ovladatelnost, 
stabilitu nebo jiný aspekt provozu 
motocyklu, což by mohlo vést k nehodě 
s následkem zranění nebo smrti.

Firma Triumph nepřebírá naprosto 
žádnou zodpovědnost za vady 
způsobené osazením neschválených 
dílů, příslušenství nebo nástaveb nebo 
osazením schválených dílů, příslušenství 
nebo nástaveb neschválenou osobou.

Údržba a vybavení

 Varování
Poraďte se se svým autorizovaným 
Triumph dealerem, pokud byste měli 
pochybnosti ohledně správného 
a bezpečného provozu tohoto 
motocyklu Triumph.

Pamatujte, že provozování nesprávně 
fungujícího motocyklu může zhoršit 
závadu a může také být na úkor 
bezpečnosti.

 Varování
Zajistěte, aby veškerá zařízení 
požadovaná zákonem byla správně 
nainstalována a byla funkční.

Odstranění nebo změna osvětlení 
motocyklu, tlumičů, systému řízení 
emisí nebo protihlukových opatření 
může představovat porušení zákona.

Nesprávné nebo nevhodné úpravy 
mohou negativně ovlivnit ovladatelnost, 
stabilitu a jiné aspekty provozu 
motocyklu, což může vést k nehodě 
s následkem zranění nebo smrti.

 Varování
Pokud motocykl prodělal nehodu, 
srážku nebo pád, je nutné jej zavézt 
autorizovanému Triumph dealerovi ke 
kontrole a případné opravě.

Jakákoliv nehoda může způsobit 
poškození motocyklu, které by, pokud 
by nebylo řádně opraveno, mohlo 
způsobit druhou nehodu, jejímž 
následkem by bylo zranění nebo smrt.
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Jízda

 Varování
Nikdy neřiďte motocykl, když jste 
unavení nebo když jste pod vlivem 
alkoholu nebo jiných drog.

Je nezákonné řídit motocykl pod vlivem 
alkoholu nebo jiných drog.

Únava nebo působení alkoholu či 
jiných drog má za následek snížení 
schopnosti řidiče udržet kontrolu nad 
motocyklem a může vést k nehodě.

 Varování
Všichni řidiči musí mít oprávnění 
k řízení motocyklu.

Řízení motocyklu bez příslušného 
oprávnění je nezákonné a může mít za 
následek trestní stíhání.

Řízení motocyklu bez absolvování 
formálního školení o správných 
technikách řízení, které je nutné 
k udělení oprávnění, je nebezpečné 
a může vést ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě.

 Varování
Vždy jezděte defenzivně a používejte 
ochranné prostředky uvedené v této 
předmluvě.

Pamatujte, že v případě nehody vám 
motocykl neposkytne stejnou ochranu 
před nárazem jako osobní vůz.

 Varování
Při jízdě na tomto motocyklu Triumph 
musíte dodržovat nejvyšší rychlost 
povolenou zákonem pro konkrétní typ 
silnice.

Jízda vyšší rychlostí může být 
potenciálně nebezpečná, protože 
čas, který je k dispozici pro reakci na 
různé dopravní situace, se s rostoucí 
rychlostí podstatně zkracuje.

V potenciálně nebezpečných jízdních 
podmínkách, jako například za 
špatného počasí nebo v husté dopravě, 
rychlost snižte.

 Varování
Neustále sledujte změny povrchu 
vozovky, provoz i povětrnostní 
podmínky, abyste na ně mohli 
zareagovat. Všechna jednostopá 
vozidla jsou vystavena vnějším silám, 
které mohou způsobit jejich nehodu. 
Mezi tyto síly mimo jiné patří:

-  nárazy vzduchu od projíždějících 
vozidel

-  výmoly, nerovný nebo poškozený 
povrch vozovky

-  špatné počasí

-  chyba řidiče

Než se důkladně seznámíte 
s ovládáním motocyklu a s jeho 
provozními vlastnostmi, nejezděte 
příliš rychle a vyhýbejte se husté 
dopravě. Nikdy nepřekračuje zákonem 
povolenou rychlost.
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Řídítka a stupačky

 Varování
Řidič musí udržovat kontrolu nad 
motocyklem tím, že musí mít ruce 
neustále na řídítkách.

Pokud řidič nemá ruce na řídítkách, 
dojde k negativnímu ovlivnění 
ovladatelnosti a stability motocyklu, 
což může vést ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě.

 Varování
Při jízdě na motocyklu musí řidič 
i (případný) spolujezdec vždy využívat 
příslušné stupačky.

Používání stupaček jak řidičem, 
tak spolujezdcem, snižuje riziko 
neúmyslného kontaktu se součástmi 
motocyklu a také snižuje riziko zranění 
způsobeného zachycením oděvu.

 Varování
Použití motocyklu s hlásiči náklonu 
opotřebovanými za maximální 
mez dovolí motocyklu náklon do 
nebezpečného úhlu. Proto vždy 
vyměňujte hlásiče náklonu ještě před 
tím, než se opotřebují na jejich mezní 
hodnotu.

Naklonění motocyklu do příliš velkého 
úhlu může zapříčinit nestabilitu, ztrátu 
kontroly nad motocyklem a nehodu.

Podrobnosti o mezních hodnotách 
opotřebení hlásičů náklonu najdete 
v kapitole Údržba a seřízení.

 Varování
Hlásiče náklonu se nesmí využívat 
jako ukazatel bezpečného náklonu 
motocyklu.

Ten závisí na mnoha různých 
podmínkách, například na povrchu 
vozovky, stavu pneumatik a počasí.

Naklonění motocyklu do příliš velkého 
úhlu může zapříčinit nestabilitu, ztrátu 
kontroly nad motocyklem a nehodu.

 Varování
Pokud se hlásič náklonu, který je 
upevněný na řidičově stupačce, při 
náklonu dotkne povrchu vozovky, 
motocykl je téměř na hranici 
maximálního náklonu.

Zvyšování náklonu za tuto mez je 
nebezpečné.

Naklonění motocyklu do příliš velkého 
úhlu může zapříčinit nestabilitu, ztrátu 
kontroly nad motocyklem a nehodu.
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Výstražné štítky
Umístění výstražných štítků
Štítky popsané na těchto a následujících stranách vás upozorňují na důležité 
bezpečnostní informace uvedené v této příručce. Před jízdou musí každý řidič 
pochopit a dodržovat všechny informace, kterých se tyto štítky týkají.
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321

1. Světlomet (str. 125)
2. Zrcátka (str. 109)
3. Záběh motoru (str. 64)
4. Řazení (str. 71)

5. Chladicí kapalina (str. 94)
6. Pneumatiky (str. 115)
7. Hnací řetěz (str. 100)
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Umístění výstražných štítků (pokračování)

 Upozornění
Všechny výstražné štítky a nálepky vyjma štítku záběhu (Running in label) 
jsou k motocyklu přichyceny velmi silným lepidlem. V některých případech jsou 
dokonce tyto nálepky instalovány před lakováním motocyklu. Proto jakýkoliv pokus 
o odstranění výstražného štítku způsobí poškození laku nebo karosérie.

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

2 3

5

Pb

1

4
1. Každodenní bezpečnostní kontroly 

(str. 65)
2. Bezolovnatý benzín (str. 54)
3. Přilba (str. 8)

4. Motorový olej (str. 91)
5. Systém monitorování tlaku 

v pneumatikách (TPMS) (je-li součástí) 
(str. 116)
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Označení částí
2 3 4 5 6

12 11 9 8 714 13

1

1015
1. Světlomet
2. Víčko palivové nádrže
3. Palivová nádrž
4. Zámek sedla
5. Tlumení zadního kola
6. Zadní světlo
7. Napínák hnacího řetězu
8. Hnací řetěz

9. Řadící páka
10. Boční stojan
11. Expanzní nádobka chladicí kapaliny
12. Olejový filtr
13. Přední ukazatel směru
14. Třmen přední brzdy
15. Brzdový kotouč přední brzdy
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Označení částí–pokračování
5 7

111314 910

3

12

41 2 6 8

1. Osvětlení registrační značky
2. Zadní ukazatel směru
3. Sada nářadí (pod sedlem)
4. Baterie (pod sedlem)
5. Nádobka brzdové kapaliny zadní brzdy
6. Víčko plnicího otvoru oleje
7. Přední ukazatel směru

8. Přední vidlice
9. Lanko spojky
10. Měrka motorového oleje
11. Pedál zadní brzdy
12. Tlumič
13. Zadní brzdový kotouč
14. Třmen zadní brzdy
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Ovládací prvky v zorném poli řidiče

4321 5 6

789101112

1. Páčka spojky
2. Přepínač dálkových světel/světelné 

houkačky
3. Navigační tlačítka přístrojového panelu
4. Přístroje
5. Nádobka brzdové kapaliny přední brzdy
6. Páčka přední brzdy

7. Spínač motoru start/stop
8. Tlačítko varovných světel
9. Tlačítko režimu (mode)
10. Přepínač ukazatelů směru
11. Tlačítko klaksonu
12. Tlačítko Select
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Výrobní čísla
Identifikační číslo vozidla (VIN)

1

1. Identifikační číslo vozidla (VIN)

Identifikační číslo vozidla (VIN) je 
vyraženo na rámu v oblasti hlavy řízení. 
Je také uvedeno na štítku upevněném 
k rámu na levé straně poblíž krytu 
chladiče.

Zapište identifikační číslo vozidla do 
následujícího obdélníku.

Výrobní číslo motoru

1

1. Výrobní číslo motoru

Výrobní číslo motoru je vyraženo na 
klikové skříni motoru, přímo nad krytem 
spojky.

Zapište výrobní číslo motoru do 
následujícího obdélníku.
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Ruční ovládání

Spínací skříňka / zámek řízení

 Varování
Z bezpečnostních důvodů otočte klíč 
zapalování do polohy OFF (VYPNUTO) 
nebo PARK (ZAMKNUTO) a vytáhněte 
jej vždy, když necháváte motocykl bez 
dozoru.

Jakékoliv nepovolené použití motocyklu 
může způsobit zranění řidiči, jiným 
uživatelům komunikací a chodcům, ale 
také poškození motocyklu.

 Varování
Když je klíč v poloze LOCK (ZAMKNUTO) 
nebo P, je řízení uzamčeno.

Nikdy neotáčejte klíčem do polohy 
LOCK nebo P, když je motocykl 
v pohybu, protože se tím zamkne 
řízení. Zamknuté řízení povede ke 
ztrátě kontroly nad motocyklem 
a k nehodě.

P
U

SH

P

OFF ON

3

2

1
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1. Poloha PARK (PARKOVÁNÍ)
2. Poloha LOCK (ZAMKNUTO)
3. Poloha OFF (VYPNUTO)
4. Poloha ON (ZAPNUTO)
5. Spínací skříňka / zámek řízení

Funkce spínače
Jedná se o klíčem ovládaný spínač 
se čtyřmi polohami. Klíč je možné ze 
spínače vytáhnout, pouze pokud je 
spínač v poloze OFF, LOCK (ZAMKNUTO) 
nebo P (PARK) (PARKOVÁNÍ).

ZAMKNUTÍ: Natočte řídítka úplně doleva, 
otočte klíčem do polohy OFF, zatlačte 
ho dolů a klíč zcela uvolněte a následně 
s ním otočte do polohy LOCK.

ZAPARKOVÁNÍ: Otočte klíčem z polohy 
LOCK (ZAMKNUTO) do polohy P. Řízení 
zůstane zamknuté.
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Poznámka
Nenechávejte zámek řízení dlouho 
v poloze P, protože tím může dojít 
k vybití baterie.

Klíč zapalování

 Varování
Další klíče, kroužky/řetízky nebo 
předměty, které jsou na klíči 
zapalování, mohou překážet při 
řízení a vést ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě.

Před jízdou na motocyklu sejměte 
z klíče zapalování všechny další klíče, 
kroužky/řetízky nebo předměty.

 Upozornění
Další klíče, kroužky/řetízky nebo 
předměty umístěné na klíči zapalování 
mohou poničit nalakované nebo 
leštěné součásti motocyklu.

Před jízdou na motocyklu sejměte 
z klíče zapalování všechny další klíče, 
kroužky/řetízky nebo předměty.

 Upozornění
Pro zvýšení bezpečnosti nenechávejte 
nikdy náhradní klíč u motocyklu.

1

1. Visačka s číslem klíče

Klíč zapalování ovládá kromě spínače 
zapalování/zámku řízení také víčko 
palivové nádrže a zámek sedla.

Když motocykl přichází z výroby 
k zákazníkovi, jsou k němu přiloženy 
dva klíče zapalování spolu s malou 
visačkou obsahující číslo klíče. Číslo klíče 
si poznamenejte a uložte rezervní klíč 
a visačku s číslem klíče na bezpečné 
místo mimo motocykl.

Součástí zapalovacích klíčů je vysílač, 
který vypíná imobilizér motoru. Aby 
imobilizér fungoval správně, je nutné, 
aby v blízkosti spínače zapalování 
byl pouze jeden zapalovací klíč. 
Přítomnost dvou zapalovacích klíčů 
v blízkosti spínače může rušit signál 
mezi vysílačem a imobilizérem motoru. 
V tomto případě zůstane imobilizér 
aktivní, dokud nebude jeden z klíčů 
zapalování v dostatečné vzdálenosti.

Náhradní klíče si objednávejte vždy 
u svého autorizovaného Triumph 
dealera. Náhradní klíče musí být 
'spárovány' s imobilizérem motocyklu 
autorizovaným Triumph dealerem.
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Imobilizér motoru
Válcové pouzdro zapalování slouží také 
jako anténa imobilizéru motoru. Když 
je spínací skříňka v poloze OFF a klíč je 
vyjmutý, je imobilizér aktivní (viz str. 33). 
Imobilizér se deaktivuje, jakmile se klíč 
zasune do spínače zapalování a otočí se 
do polohy ON.

Páčka brzdy

 Varování
Nezkoušejte seřizovat páčky při 
jízdě na motocyklu, protože by to 
mohlo vést ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě.

Po seřízení páčky se projeďte 
s motocyklem na místě, kde není 
provoz, abyste si zvykli na nové 
nastavení páčky.

Nikomu motocykl nepůjčujte, aby 
nezměnil nastavení páčky na takové, 
na jaké nejste zvyklí, protože by to 
mohlo vést ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě.

Páčka brzdy je vybavena seřizovačem 
vzdálenosti. Seřizovač umožňuje 
nastavit vzdálenost mezi rukojetí 
a brzdovou páčkou tak, aby vyhovovala 
velikosti řidičovy ruky.

cjev

2

1

1. Kolečko seřizovače
2. Šipka

Seřízení brzdové páčky:

• Zatlačte páčku brzdy dopředu 
a otáčejte kolečkem seřizovače tak, 
aby byla některá z očíslovaných 
poloh proti šipce na držáku páčky.

• Vzdálenost mezi rukojetí 
a nestisknutou páčkou bude 
nejkratší při nastavení na číslo pět 
a nejdelší při nastavení na číslo 
jedna.
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Páčka spojky
Páčka spojky má pevně danou 
vzdálenost od rukojeti. Nelze ji 
nastavovat.

1

1. Páčka spojky

Spínače na pravé rukojeti

2

3
1

4

5

1. Spínač start/stop motoru
2. Poloha STOP (ZAPNUTO)
3. Poloha RUN (ZAPNUTO)
4. Startovací poloha
5. Tlačítko varovných světel

Poloha STOP
Poloha STOP se používá v nouzových 
situacích. Pokud dojde k nebezpečné 
situaci, přepněte spínač start/stop 
motoru do polohy STOP.

 Upozornění
Spínač zapalování nenechávejte 
zapnutý v poloze ON, pokud neběží 
motor, protože by to mohlo způsobit 
poškození elektrických zařízení 
motocyklu a vybití baterie.

Poznámka
Přepnutím spínače vypnutí motoru se 
vypne motor, ale všechny elektrické 
obvody zůstanou zapnuty, což může 
způsobit problémy s opětovným 
nastartováním motoru z důvodu vybité 
baterie. V běžných případech by se 
proto pro vypnutí motoru měla používat 
spínací skříňka.

Poloha RUN
Aby se na motocyklu mohlo jezdit, je 
nutné mít zapnuté zapalování v poloze 
ON, a navíc musí být spínač start/stop 
motoru v poloze RUN.

Poloha START
V poloze START se uvede do činnosti 
elektrický startér. Aby startér fungoval, 
musí být páčka spojky přitažená 
k rukojeti.

Poznámka
I když je páčka spojky přitažená 
k rukojeti, nebude startér funkční, 
pokud je vyklopen boční stojan a je 
zařazen převodový stupeň.

Tlačítko varovných světel
K zapnutí a vypnutí varovných světel 
stiskněte a uvolněte tlačítko varovných 
světel.
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K jejich zapnutí musí být zapalování 
v poloze ON.

Varovná světla zůstanou zapnuta i po 
vypnutí zapalování do té doby, než 
je tlačítko varovných světel znovu 
stisknuto.

Spínače na levé rukojeti

3
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1. Tlačítko doleva
2. Tlačítko nahoru
3. Tlačítko doprava
4. Tlačítko dolů
5. Tlačítko Select
6. Přepínač ukazatelů směru
7. Tlačítko režimu (mode)
8. Tlačítko klaksonu
9. Tlačítko dálkových světel

Navigační tlačítka
Navigační tlačítka slouží k ovládání 
následujících funkcí přístrojové desky:

• Nahoru–posun v menu zdola nahoru

• Dolů–posun v menu shora dolů

• Vlevo - procházení menu směrem 
doleva

• Doprava–posun menu doprava.

Spínač ukazatelů směru
Když přesunete přepínač ukazatelů 
směru doleva nebo doprava, začnou 
odpovídající ukazatele blikat.

Ukazatele směru je možné vypnout 
i manuálně. Chcete-li ukazatele směru 
vypnout manuálně, stiskněte a uvolněte 
spínač ukazatelů ve střední poloze.

Automatické vypínání ukazatelů směru 
lze aktivovat ve funkci Nastavení 
motocyklu na displeji. Podrobnosti 
najdete na str. 45.

Poznámka
Pokud je nastaven režim automatického 
vypínání ukazatelů směru a motocykl 
se z jakéhokoliv důvodu zastaví, pak 
po zbytek času a vzdálenosti budou 
ukazatele blikat, dokud je řidič nevypne 
ručně.

Tlačítko MODE
Při stisknutí a uvolnění tlačítka MODE 
se na displeji aktivuje menu pro výběr 
jízdního módu. Dalším stisknutím 
tlačítka MODE se budete posouvat skrz 
dostupné jízdní módy (viz str. 38).

Tlačítko klaksonu
Při zapnutém zapalování a stisknutí 
tlačítka klaksonu se ozve zvuk klaksonu.

Tlačítko dálkových světel
Při stisknutí tlačítka dálkového světla 
se zapne dálkové světlo. Každým 
stisknutím tlačítka přepnete mezi 
potkávacími a dálkovými světly.
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Poznámka
Spínač zapnutí a vypnutí světel není na 
tomto modelu nainstalován. Obrysové 
světlo, zadní světlo a osvětlení 
registrační značky se rozsvítí 
automaticky při přepnutí spínače 
zapalování do polohy ON (ZAPNUTO).
U tohoto modelu není funkce světelné 
houkačky k dispozici.
Přední světlomet se rozsvítí, jakmile se 
spínač zapalování přepne do polohy ON 
(ZAPNUTO). Světla se vypnou na dobu 
startování, dokud motor nepoběží.

Ovládání plynu
Otočná rukojeť elektronického plynu 
ovládá otevírání a zavírání škrticí 
klapky prostřednictvím elektronické 
řídicí jednotky motoru. Tento systém 
neobsahuje žádná přímo vedená lanka.

Plynová rukojeť vytváří při přidávání 
plynu pocit odporu jako při otevírání 
škrtících klapek. Při puštění plynové 
rukojeti se tato rukojeť vrátí s pomocí 
vnitřní pružiny zpět a škrtící klapky se 
uzavřou.

Vlastní nastavení elektronického plynu 
není možné.

1

1. Pozice zavřeného plynu

 Varování
Při svítící kontrolce Poruchy systému 
řízení motoru (MIL) snižte rychlost 
a v jízdě nepokračujte po dobu delší, 
než je nezbytně nutné.

Chyba může nepříznivě ovlivnit výkon 
motoru, výfukové emise a spotřebu 
paliva.

Snížený výkon motoru by mohl 
způsobit nebezpečný stav vedoucí 
ke ztrátě kontroly nad motocyklem 
a k nehodě. Co nejdříve kontaktujte 
autorizovaného Triumph dealera 
k prověření a odstranění závady.
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Pokud je v někde v systému řízení plynu 
chyba, rozsvítí se kontrolka Poruchy 
systému řízení motoru (MIL) a nastane 
jeden z následujících stavů:

• svítí MIL, omezené otáčky motoru 
a pohyb plynu

• svítí MIL, nouzový režim motoru jen 
s vyššími volnoběžnými otáčkami

• svítí MIL bez možnosti nastartování 
motoru.

Ve všech výše uvedených případech co 
nejdříve kontaktujte autorizovaného 
Triumph dealera, aby závadu prověřil 
a odstranil.

Použití brzd
Při malém otevření plynu (cca 20°) 
mohou být brzdy a plyn použity zároveň.

Při velkém otevření klapky (větším něž 
20°) a při použití brzd na dobu delší, než 
dvě sekundy se škrtící klapky uzavřou 
a sníží se otáčky motoru. Pro navrácení 
k normální funkci plynu uvolněte rukojeť 
plynu i brzdy a znovu plyn přidejte.
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Přístroje
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Rozložení přístrojové desky

E F
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1. Snímač okolního světla
2. Zařazený převodový stupeň
3. Otáčkoměr
4. Palivoměr
5. Rychloměr
6. Alarm/imobilizér
7. Kontrolka pravého ukazatele směru 

a varovných světel
8. Výstražná kontrolka ABS

9. Kontrolka neutrálu
10. Informační panel
11. Výstražná kontrolka tlaku oleje
12. Kontrolka poruchy systému řízení motoru 

(MIL)
13. Kontrolka dálkových světel
14. Kontrolka levého ukazatele směru 

a varovných světel
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Výstražné kontrolky

Poznámka
Po zapnutí zapalování se na dobu 1,5 
sekundy výstražné kontrolky přístrojové 
desky rozsvítí a pak zhasnou (kromě 
těch, které zůstanou svítit až do 
nastartování motoru, jak je popsáno na 
dalších stranách).

Další výstražná hlášení najdete na 
straně 42.

Kontrolka poruchy systému řízení 
motoru (MIL)

Kontrolka poruchy systému 
řízení motoru (MIL) se rozsvítí 
při zapnutí zapalování do 
polohy ON (pro potvrzení, že 

funguje), ale neměla by svítit při běhu 
motoru.

Jestliže motor běží a na systému řízení 
motoru se vyskytne závada, rozsvítí 
se kontrolka MIL a bude blikat obecný 
symbol pro výstrahu. Za takovýchto 
okolností systém řízení motoru přejde 
do 'nouzového' režimu, aby bylo možné 
cestu dokončit, pokud závada není tak 
vážná, že motor nepoběží.

 Varování
Při rozsvícené kontrolce poruchy 
systému řízení motoru MIL snižte 
rychlost a nepokračujte v jízdě déle, 
než je nezbytně nutné. Chyba může 
nepříznivě ovlivnit výkon motoru, 
výfukové emise a spotřebu paliva.

Snížený výkon motoru by mohl 
způsobit nebezpečný stav vedoucí 
ke ztrátě kontroly nad motocyklem 
a k nehodě.

Co nejdříve kontaktujte 
autorizovaného Triumph dealera 
k prověření a odstranění závady.

Poznámka
Pokud kontrolka MIL při zapnutí 
zapalování bliká, kontaktujte 
autorizovaného Triumph dealera, aby 
závadu odstranil. V takovém případě 
motor nenastartuje.

Výstražná kontrolka nízkého tlaku 
oleje

Pokud při běžícím motoru tlak 
motorového oleje nebezpečně 
poklesne, rozsvítí se výstražná 
kontrolka nízkého tlaku oleje.

 Upozornění
Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka 
nízkého tlaku oleje, okamžitě vypněte 
motor. Motor znovu nestartujte, dokud 
nebude závada opravena.

Pokud byste motor nechali běžet při 
svítící výstražné kontrolce nízkého 
tlaku oleje, mohlo by dojít k jeho 
závažnému poškození.
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Poznámka
Výstražná kontrolka nízkého tlaku 
oleje svítí, pokud je zapnuté zapalování 
a motor neběží.

Kontrolka alarmu/imobilizéru
Tento model motocyklu Triumph má 
instalován imobilizér, který je aktivován 
ve chvíli vypnutí zapalování do pozice 
OFF.

Provedení bez alarmu
Když je vypnuté zapalování, bude 
kontrolka imobilizéru blikat po dobu 
24 hodin jako indikace, že je imobilizér 
zapnut. Po přepnutí spínače zapalování 
do polohy ON se imobilizér a kontrolka 
vypnou.

Pokud by kontrolka blikat nepřestala, 
znamená to, že je v imobilizéru chyba, 
která vyžaduje prošetření. Co nejdříve 
kontaktujte autorizovaného Triumph 
dealera k prověření a odstranění závady.

Provedení s alarmem
Kontrolka alarmu/imobilizéru bude 
svítit jen v případě, když budou splněny 
podmínky popsané v návodu pro alarm 
značky Triumph.

Výstražná kontrolka 
protiblokovacího brzdového 
systému (ABS)

Při přepnutí spínače zapalování 
do polohy ON je normální, že 
kontrolka ABS bliká. Po 

nastartování motocyklu přestane 
kontrolka blikat, jakmile motocykl 
dosáhne rychlosti vyšší než 10 km/h  
(6 mph).

Poznámka
Pokud je v systému ABS závada, nebude 
fungovat kontrola trakce. Budou svítit 
výstražné kontrolky ABS, kontroly 
trakce a MIL.

Výstražné kontrolky by se neměly znovu 
rozsvítit po opětovném nastartování 
motoru, pokud nedošlo k závadě.

Když se výstražná kontrolka rozsvítí 
kdykoliv v průběhu jízdy, znamená to, 
že je v systému ABS závada, kterou je 
nutno prošetřit.

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

Pokud výstražná kontrolka svítí, 
nepokračujte v jízdě déle, než je to 
nutné.

Co nejdříve kontaktujte autorizovaného 
Triumph dealera k prověření 
a odstranění závady. Za této situace 
způsobí příliš intenzivní brzdění 
zablokování kol a následkem bude 
ztráta kontroly nad motocyklem 
a případně nehoda.

Ukazatele směru
Když přesunete přepínač 
ukazatele směru doleva nebo 
doprava, začne příslušná 
kontrolka blikat stejnou 

rychlostí jako odpovídající ukazatele 
směru.
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Tlačítko varovných světel
K zapnutí a vypnutí varovných světel 
stiskněte a uvolněte tlačítko varovných 
světel.

K jejich zapnutí musí být zapalování 
v poloze ON.

Varovná světla zůstanou zapnuta i po 
vypnutí zapalování do té doby, než 
je tlačítko varovných světel znovu 
stisknuto.

Dálkové světlo
Když je zapalování v poloze ON 
a přepínač světel je v poloze 
HIGH BEAM (DÁLKOVÁ 
SVĚTLA), bude svítit kontrolka 

dálkových světel.

Rychloměr
Rychloměr zobrazuje aktuální rychlost 
motocyklu.

E F

1

1. Rychloměr

Celkové počítadlo kilometrů
Celkové počítadlo kilometrů zobrazuje 
celkovou vzdálenost, kterou motocykl 
ujel. Celkové počítadlo kilometrů se 
zobrazuje pouze na servisním displeji.

1. Celkové počítadlo kilometrů

Otáčkoměr

 Upozornění
Nevytáčejte motor do červené oblasti 
otáčkoměru, protože by mohlo dojít 
k vážnému poškození motoru.
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Otáčkoměr zobrazuje otáčky motoru 
v otáčkách za minutu – ot/min (rpm). 
Na konci rozsahu otáčkoměru se 
nachází červená oblast. V této oblasti 
jsou doporučené maximální otáčky 
překročeny a také výkon motoru klesá.

E F

1 2

1. Otáčky motoru (ot/min)
2. Červená oblast

Palivoměr
Palivoměr ukazuje množství paliva 
v nádrži.

E F

1

1. Palivoměr

Při zapnutém zapalování znázorňuje 
plný sloupec množství zbývajícího paliva 
v nádrži.

Značky ukazatele označují stav hladiny 
paliva mezi prázdnou (E) a plnou (F) 
nádrží. Výstražná kontrolka nedostatku 
paliva se rozsvítí, když v nádrži zůstane 
přibližně 3,5 litru paliva, a tehdy byste 
měli při nejbližší příležitosti natankovat.

Dojezd do prázdné nádrže a okamžitá 
spotřeba paliva se zobrazují na displeji 
Spotřeba paliva, viz str. 39.

Po doplnění paliva se informace 
o množství paliva a dojezdu aktualizují 
pouze při jízdě motocyklu. Aktualizace 
může podle stylu jízdy trvat až pět 
minut.

Ukazatel teploty chladicí kapaliny

 Upozornění
Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka 
vysoké teploty chladicí kapaliny, 
okamžitě vypněte motor. Motor znovu 
nestartujte, dokud nebude závada 
opravena.

Pokud bude motor v chodu při 
rozsvíceném výstražném hlášení 
na přístrojovém panelu, může dojít 
k vážnému poškození motoru.
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Tento ukazatel slouží ke zobrazení 
teploty chladicí kapaliny motoru.

C H

1. Ukazatel teploty chladicí kapaliny

Pokud je motor nastartován studený, 
budou na displeji šedé čárky. Při 
stoupající teplotě se budou čárky 
ukazatele postupně vyplňovat. Po 
nastartování teplého motoru teploměr 
ukáže odpovídající počet plných čárek 
v závislosti na teplotě motoru.

Normální rozsah teploty leží mezi C (Cold 
- studená) a H (Hot - horká).

Pokud se při běžícím motoru teplota 
chladiva nebezpečně zvýší, objeví se na 
přístrojovém panelu výstražné hlášení. 
Rovněž se zobrazí ukazatel teploty 
chladicí kapaliny.

Servis
Servisní displej ukazuje vzdálenost, 
kterou může ještě motocykl ujet, než 
bude vyžadovat servis. Ukazuje rovněž 
datum, do něhož by měl být servis 
proveden.

1. Datum, do něhož by měl být proveden 
servis

2. Zbývající počet mil nebo kilometrů

Jestliže se servis zpozdí, zobrazí se o tom 
na přístrojovém panelu informace.

Pokud bude servis proveden 
v autorizovaném servisu Triumph, bude 
proveden reset systému.

Na přístrojovém panelu se informace 
o další návštěvě servisu nebo jakékoliv 
servisní hlášení zobrazí vždy při zapnutí 
zapalování.
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Denní počítadla kilometrů
K dispozici jsou dvě denní počítadla, 
která je možné zobrazit a vynulovat 
v informačním panelu.

1. Denní počítadlo kilometrů 1 nebo 2
2. Ujetá vzdálenost
3. Průměrná rychlost
4. Doba jízdy

Zobrazení konkrétního denního 
počítadla:

• Mačkejte tlačítka doleva nebo 
doprava, dokud se nezobrazí 
požadované denní počítadlo 
kilometrů.

Více informací o denních počítadlech 
kilometrů najdete na str. 46.

Jízdní módy
Jízdní módy dovolují nastavení odezvy 
plynové rukojeti (MAP), antiblokovacího 
systému (ABS) a kontroly trakce (TC) 
tak, aby vyhovovaly různým jízdním 
podmínkám a preferencím řidiče.

Jízdní módy se vybírají při jízdě nebo 
v klidu použitím tlačítka MODE (MÓD), 
které je umístěno na přepínači na levém 
řídítku, viz strana 38.

K dispozici jsou jízdní módy Road 
(Silnice) a Rain (Déšť).

Mód Road (Silnice)
Mód Road je určen a nastavuje 
optimální účinnost ABS a kontroly 
trakce TC pro normální jízdu po silnici.

Systémová nastavení

ABS Road – Optimální nastavení 
ABS pro jízdu po silnici.

MAP Road – Standardní odezva 
plynu.

TC Road – Optimální nastavení 
TC pro jízdu po silnici.
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Mód Rain (Déšť)
Mód Rain (Déšť) je určen a nastavuje 
optimální účinnost ABS a kontroly 
trakce TC pro normální jízdu po silnici za 
deště.

Systémová nastavení

ABS Road – Optimální nastavení 
ABS pro jízdu po silnici.

MAP

Rain – V porovnání 
s nastavením Road je 
redukována odezva plynu, 
která je vhodnější pro 
mokrou a kluzkou vozovku.

TC

Rain – Optimální nastavení 
kontroly trakce TC pro 
použití na silnici v dešti 
minimalizuje prokluz 
zadního kola.

Výběr jízdního módu

 Varování
Výběr jízdních módů za jízdy motocyklu 
vyžaduje po určitou dobu jízdu “na 
volnoběh” (motocykl v pohybu, motor 
v chodu při zavřeném plynu, spojka 
přitažená k rukojeti a bez brzdění).

Výběr jízdního módu při pohybu 
motocyklu by se měl provádět pouze:

-  Při nízkých rychlostech

-  V místech bez dopravy

-  Na rovné silnici s hladkým povrchem 
vozovky

-  Za dobrého stavu vozovky 
a vhodném počasí

-  Tam, kde je bezpečné nechat jet 
motocykl zkrátka “na volnoběh”.

Je-li motocykl v pohybu, výběr jízdního 
módu SE NESMÍ provádět:

-  Při vysokých rychlostech

-  Při jízdě v provozu

-  Během zatáčení nebo na klikatých 
silnicích

-  Na prudce se svažujících silnicích

-  Při špatném stavu silničních 
a povětrnostních podmínek

-  Tam, kde není bezpečné nechat jet 
motocykl “na volnoběh”.

Pokud byste se výše uvedeným 
neřídili, hrozila by ztráta kontroly nad 
motocyklem a nehoda.
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 Varování
Po výběru jízdního módu nejdříve 
motocykl vyzkoušejte na bezpečném 
místě mimo běžný provoz, abyste si na 
nové nastavení zvykli.

Nikomu motocykl nepůjčujte, aby 
nezměnil jízdní mód na takový, na 
který nejste zvyklí, protože by to 
mohlo vést ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě.

Poznámka
Po zapnutí zapalování se standardně 
nastaví jízdní mód ROAD.
Pokud se při zapnutí zapalování 
do polohy ON ikona jízdního módu 
nezobrazí, ujistěte se, že je vypínač 
motoru v poloze RUN (CHOD).

Výběr jízdního módu:

• Mačkejte tlačítko MODE na levém 
přepínači, skříňce, dokud se 
nezobrazí displej pro volbu jízdního 
módu.

• V pravé části informačního panelu 
bude zobrazena ikona právě 
aktivního jízdního módu.

Změna jízdního módu:

• Mačkejte opakovaně tlačítko MODE, 
dokud se na informačním panelu 
nezobrazí požadovaný jízdní mód. Na 
displeji jízdních módů je pak možné 
tlačítky doprava a doleva prohlížet 
možnosti jízdního módu.

• Volbu možnosti nastavení 
příslušného jízdního módu provedete 
stiskem tlačítka Select.

• Vybraný mód je aktivován, jakmile 
budou splněny následující podmínky 
pro přepnutí módů:

Motocykl stojí–motor vypnutý
• Zapalování je přepnuto do polohy 

ON.

• Vypínač motoru je v poloze RUN.

Motocykl stojí–motor běží
• Je zařazen neutrál nebo je stisknutá 

páčka spojky.

Motocykl v pohybu
Během 30 sekund po vybrání jízdního 
módu je nutné, aby řidič současně 
provedl následující úkony:

• Zavřít plyn.

• Nedotýkat se brzd (motocykl musí 
jet na volnoběh).

Výběr jízdního módu je nyní dokončen 
a je možné se vrátit k normální jízdě.

Fuel Consumption (Spotřeba paliva)
Displej Fuel Consumption (Spotřeba 
paliva) ukazuje informace o spotřebě 
paliva.

1. Momentální spotřeba paliva
2. Dojezd
3. Průměrná spotřeba paliva
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Okamžitá spotřeba paliva
Údaj o spotřebě paliva v daném 
okamžiku. Pokud motocykl stojí, bude 
zobrazeno —.-.

Dojezd
Zobrazuje předpokládanou dojezdovou 
vzdálenost na zbývající palivo v nádrži.

Průměrná spotřeba paliva
Jedná se o údaj o průměrné spotřebě 
paliva. Po vynulování údajů bude displej 
zobrazovat —.-, dokud nebude ujeta 
vzdálenost 0,1 míle/km.

Poznámka
Po doplnění paliva se informace 
o množství paliva a dojezdu aktualizují 
pouze při jízdě motocyklu. Aktualizace 
může podle stylu jízdy trvat až pět 
minut.

Systém monitorování tlaku 
v pneumatikách (TPMS) (je-li 
součástí)

 Varování
Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka 
nízkého tlaku v pneumatikách, 
okamžitě zastavte motocykl.

Na motocyklu nejezděte, dokud 
nebudou pneumatiky zkontrolovány 
a jejich tlak nebude na jejich 
doporučené hodnotě za studena.

Na displeji Systém monitorování tlaku 
v pneumatikách (TPMS) se zobrazuje tlak 
v přední a zadní pneumatice.

26 271 2

1. Ukazatel tlaku v zadní pneumatice
2. Ukazatel tlaku v přední pneumatice

Ukazatel tlaku v přední pneumatice
Ukazuje aktuální tlak v přední 
pneumatice.

Ukazatel tlaku v zadní pneumatice
Ukazuje aktuální tlak v zadní 
pneumatice.

Více informací o TPMS a tlaku 
v pneumatikách najdete na str. 58.

Brightness (Jas)
Na displeji Brightness (Jas) je možné 
nastavit jas informačního panelu.
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Nastavení jasu informačního panelu:

• Pro zvětšení/zmenšení jasu displeje 
mačkejte tlačítka doleva a doprava.

• K potvrzení požadované úrovně jasu 
stiskněte tlačítko Select.

Poznámka
Při ostrém slunci se nízký jas 
automaticky změní na vysoký, aby bylo 
na přístroje vždy dobře vidět.

Poznámka
Nezakrývejte čidlo osvětlení na 
obrazovce displeje, protože tím zabráníte 
správné funkci regulace jasu displeje.

Zařazený převodový stupeň
Ukazatel zařazeného rychlostního 
stupně se zobrazuje na hlavní 
přístrojové obrazovce a ukazuje, který 
rychlostní stupeň (jedna až šest) je 
právě zařazen. Když je převodovka na 
neutrálu (nezařazena žádná rychlost), 
bude zobrazeno N.

E F

1 2

1. Symbol zařazené rychlosti
2. Zařazená rychlost (zobrazeno zařazení 

neutrálu)

E F

1 2

1. Symbol zařazené rychlosti
2. Zařazená rychlost (zobrazeno zařazení 

pětky)

Informace o zařazeném převodovém 
stupni není zobrazena, když je indikátor 
převodového stupně v informačním 
panelu.
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Prohlížení výstražných hlášení
Všechna výstražná a informativní 
hlášení jsou zobrazena na displeji 
Výstražná hlášení. Na obrázku níže 
vidíte příklad.

1. Číslo výstražného hlášení (zobrazeno 
první ze tří)

2. Symbol výstražného hlášení
3. Výstražné hlášení a pokyny

Prohlížení výstražných hlášení:

• Tisknutím tlačítek nahoru a dolů 
procházejte možnosti, dokud se 
neobjeví displej výstražných hlášení.

• Prohlížení jednotlivých výstražných 
hlášení provedete pomocí tlačítek 
doleva nebo doprava (pokud 
jich je více než jedno). Počítadlo 
výstražných hlášení ukazuje, kolik 
výstražných hlášení momentálně 
existuje.

Upozornění na nízké napětí baterie
Pokud motor běží na volnoběh 
a zapnuty jsou doplňky jako vyhřívané 
rukojeti, může napětí baterie po 
nějakém čase klesnout pod určenou mez 
a zobrazí se výstražné hlášení.

Hlavní menu

Přístup do hlavního menu:

• Motocykl musí stát se zapnutým 
zapalováním.

• Tisknutím tlačítek nahoru a dolů 
procházejte informační panel, dokud 
se neobjeví obrazovka Hlavního 
menu.

• Volbu v Hlavním menu potvrdíte 
stiskem tlačítka Select. Poté budou 
dostupné položky Hlavního menu.

Hlavní menu umožňuje přístup 
k následujícím volbám:

Jízdní módy
Toto menu umožňuje konfiguraci 
jízdních módů. Více informací najdete na 
straně 43.

Nastavení motocyklu
Toto menu umožňuje konfiguraci 
různých vlastností motocyklu. Více 
informací najdete na straně 44.
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Nastavení denního počítadla kilometrů
Toto menu umožňuje nastavit počítadla 
Trip 1 a Trip 2. Více informací najdete na 
straně 46.

Nastavení displeje
Toto menu umožňuje měnit možnosti 
zobrazení. Více informací najdete na 
straně 48.

Bluetooth® (je-li součástí)
Toto menu umožňuje konfiguraci 
připojení pomocí Bluetooth®. Více 
informací najdete v příručce Můj 
Triumph - průvodce připojením.

Příručka Můj Triumph - průvodce 
připojením je rovněž k dispozici 
na internetu na: https://www.
triumphinstructions.com/

Pro možnost stažení příručky zadejte 
do vyhledávacího políčka číslo zboží 
'A9820200'.

Obnovení do výchozího nastavení
Toto menu umožňuje návrat veškerých 
nastavení přístrojové desky do 
výchozího nastavení. Více informací 
najdete na straně 53.

Jízdní módy
Výběr menu Riding Modes (Jízdních 
módů):

• V Main menu (Hlavní menu) tiskněte 
tlačítka nahoru a dolů a vyberte 
Riding Modes (Jízdní módy).

• Pro zobrazení dostupných možností 
stiskněte pravé tlačítko.

• Mačkáním tlačítek nahoru a dolů 
vyberte požadovaný jízdní mód. Pro 
potvrzení stiskněte tlačítko Select.

• Stisknutím pravého tlačítka 
potvrdíte a zobrazíte příslušné 
možnosti nastavení pro vybraný 
jízdní mód.

Změna nastavení ABS, MAP nebo 
kontroly trakce (TC):

• Mačkáním tlačítek nahoru a dolů 
vyberte nastavení.

• Pro zobrazení dostupných možností 
stiskněte pravé tlačítko.

• Mačkáním tlačítek nahoru a dolů se 
pohybujte mezi možnostmi.

• Požadovanou možnost 
u konkrétního nastavení zvolíte 
tlačítkem Select.
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Menu nastavení motocyklu
Menu Bike Setup (Nastavení motocyklu) 
umožňuje nastavení různých vlastností 
motocyklu.

Vstup do menu nastavení motocyklu 
(Bike Setup):

• V Main menu (Hlavní menu) tiskněte 
tlačítka nahoru a dolů a vyberte Bike 
Setup (Nastavení motocyklu).

• Pro zobrazení dostupných možností 
stiskněte pravé tlačítko.

Bike Setup–TSA (Shift Assist) 
(Nastavení motocyklu–TSA 
(Asistent řazení)) (je-li součástí)
Asistent řazení Triumph Shift Assist 
(TSA) řídí mžikovou změnu točivého 
momentu motoru, aby se umožnilo 
zařazení převodových stupňů, aniž by 
muselo dojít k uzavření plynu nebo 
k manipulaci se spojkou. Tato funkce je 
v činnosti při řazení převodů směrem 
nahoru i dolů.

Spojka musí být použita pro zastavení 
a odtlačení.

TSA nebude pracovat, když je využíváno 
spojky, a jestliže dojde omylem k pokusu 
řadit nahoru ze 6. stupně.

Pro zajištění plynulého řazení je nutné 
použít určitou sílu na pedál.

Zapnutí nebo vypnutí TSA:

• V Bike Setup menu (Nastavení 
motocyklu) tiskněte tlačítka nahoru 
a dolů a vyberte TSA.

• Pro zobrazení dostupných možností 
stiskněte pravé tlačítko.

• Mačkáním tlačítek nahoru a dolů 
vyberte zapnuto nebo vypnuto.

• Pro potvrzení stiskněte tlačítko 
Select. Vybraná volba bude 
zaškrtnuta.

Více informací o asistentu řazení 
Triumph Shift Assist (TSA) najdete na 
straně 72.



Všeobecné informace

45Výhradní 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.triumphczech.cz, info@triumphmoto.cz

Bike Setup–Direction Indicators 
(Nastavení motocyklu–Ukazatele směru)
Vypínání ukazatelů směru je možno 
nastavit na Auto Basic (automatické 
základní), Auto Advanced (automatické 
pokročilé) nebo na Manual (ruční).

Volba režimu ukazatelů směru
Pro volbu režimu ukazatelů směru:

• V Bike Setup menu (Nastavení 
motocyklu) tiskněte tlačítka 
nahoru a dolů a vyberte Indicators 
(Ukazatele směru).

• Pro zobrazení dostupných možností 
stiskněte pravé tlačítko.

• Mačkáním tlačítek nahoru a dolů 
se pohybujte mezi následujícími 
možnostmi:

– Auto Basic (Automatické základní) 
–Funkce automatického vypínání 
je zapnuta. Ukazatele směru 
budou aktivní po dobu osmi 
sekund a na dalších 65 metrech.

– Auto Advanced (Automatické 
pokročilé) –Automatické vypínání 
je zapnuto. Krátké stisknutí 
aktivuje ukazatele směru na tři 
bliknutí. Delší stisknutí je aktivuje 
na dobu osmi sekund a následnou 
vzdálenost 65 metrů.

– Manual (Ruční)–Funkce automatického 
vypínání je vypnuta. Ukazatele 
směru musí být vypínány ručně 
přepínačem ukazatelů směru.

• K potvrzení výběru stiskněte 
tlačítko Select. Vybraná volba bude 
zaškrtnuta.

Bike Setup–ABS (Nastavení 
motocyklu–ABS)
ABS je možno dočasně vypnout. 
ABS nelze vypnout trvale, zapne 
se automaticky, jakmile se vypne 
a potom znovu zapne zapalování nebo 
je aktivován standardní jízdní mód 
dlouhým stiskem tlačítka MODE.

Výběr požadované možnosti:

• V Bike Setup menu (Nastavení 
motocyklu) tiskněte tlačítka nahoru 
a dolů a vyberte ABS.

• Pro zobrazení dostupných možností 
stiskněte pravé tlačítko.

• Mačkáním tlačítek nahoru a dolů 
se pohybujte mezi vypnutím 
a zapnutím.

• K potvrzení výběru stiskněte 
tlačítko Select. Vybraná volba bude 
zaškrtnuta.
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Bike Setup–Traction Control (TC) 
(Nastavení motocyklu–Kontrola 
trakce (TC))
Systém kontroly trakce (TC) je možné 
dočasně vyřadit z činnosti. Systém 
kontroly trakce (TC) nelze vypnout 
natrvalo, systém se vždy znovu zapne 
při vypnutí a opětovném zapnutí 
zapalování.

Pro vypnutí nebo zapnutí systému řízení 
trakce TC:

• V Bike Setup menu (Nastavení 
motocyklu) tiskněte tlačítka nahoru 
a dolů a vyberte TC.

• Pro zobrazení dostupných možností 
stiskněte pravé tlačítko.

• Mačkáním tlačítek nahoru a dolů 
se pohybujte mezi vypnutím 
a zapnutím.

• K potvrzení výběru stiskněte 
tlačítko Select. Vybraná volba bude 
zaškrtnuta.

Bike Setup–Service (Nastavení 
motocyklu–Servis)
Servisní interval je nastaven na 
vzdálenost a/nebo časový úsek.

Kontrola servisního intervalu:

• V Bike Setup menu (Nastavení 
motocyklu) tiskněte tlačítka nahoru 
a dolů a vyberte Service (Servis).

• Pro zobrazení menu Service 
stiskněte pravé tlačítko.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů zvolte 
požadovaný servisní interval vzdálenosti 
nebo času.

Trip Setup Menu (Menu nastavení 
denního počítadla kilometrů)
Toto menu umožňuje měnit nastavení 
denních počítadel kilometrů.
Vstup do Trip Setup Menu (Nastavení 
denního počítadla kilometrů):
• V Main menu (Hlavní menu) tiskněte 

tlačítka nahoru a dolů a vyberte Trip 
Setup (Nastavení denního počítadla 
kilometrů).

• Pro zobrazení dostupných možností 
stiskněte pravé tlačítko.
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Volby Trip 1 Reset (Vynulování) nebo Trip 2 
Reset umožňují, aby se příslušné počitadlo 
denní ujeté vzdálenosti nastavovalo ručně 
nebo automaticky. Postup nastavení je 
pro obě denní počítadla stejný.

Ruční vynulování denního počítadla 
je provedeno tehdy, když se řidič sám 
rozhodne ho vynulovat. Více informací 
najdete na straně 47.
Funkce automatického vynulování každé denní 
počítadlo vynuluje poté, co bylo po určitou 
nastavitelnou dobu vypnuto zapalování. Více 
informací najdete na straně 47.
Denní počítadlo 2 může být ENABLED 
(ZAPNUTO) nebo DISABLED (VYPNUTO). 
Více informací najdete na straně 48.

Trip Setup–Manual Reset (Ruční 
nulování denního počítadla kilometrů)
Volba nastavení ručního nulování 
denního počítadla:
• V Trip Setup menu (Nastavení 

denního počítadla kilometrů) 
tiskněte tlačítka nahoru a dolů 
a vyberte buď Trip 1 Reset 
(Vynulování počítadla 1) nebo Trip 2 
Reset (Vynulování počítadla 2).

• Pro zobrazení dostupných možností 
stiskněte pravé tlačítko.

• Zvolte požadovanou možnost 
a potvrďte ji stiskem tlačítka Select.

Existují dvě možnosti:

• Reset now and continue (Vynulovat 
teď a pokračovat) –Vynuluje všechny 
údaje denního počitadla příslušného 
denního počítadla kilometrů.

• Continue without reset (Pokračovat 
bez vynulování) –Žádné údaje 
příslušného denního počítadla 
kilometrů nebudou vynulovány.

Trip Setup–Automatic Reset (Automatické 
nulování denního počítadla kilometrů)
Volba nastavení automatického nulování 
denního počítadla:

• V Trip Setup menu (Nastavení 
denního počítadla kilometrů) tiskněte 
tlačítka nahoru a dolů a vyberte Trip 
1 Reset (Vynulování počítadla 1) nebo 
Trip 2 Reset (Vynulování počítadla 2).

• Mačkáním tlačítek nahoru a dolů 
vyberte Automatic (Automatické).

• Pro zobrazení dostupných možností 
stiskněte pravé tlačítko.

• Mačkáním tlačítek nahoru a dolů vyberte 
požadované nastavení časovače.

• Pro potvrzení stiskněte tlačítko Select. 
Vybraná volba bude zaškrtnuta.

• Požadovaný časový limit je pak 
uložen do paměti denního počítadla.

• Po vypnutí zapalování se denní 
počítadlo po uplynutí nastaveného 
času vynuluje.



Všeobecné informace

48 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.triumphczech.cz, info@triumphmoto.cz

Následující tabulka ukazuje dva příklady 
funkce automatického vynulování 
denního počítadla.

Zapalování 
vypnuto

Nastavení 
časového 
limitu

Čas 
vynulování 
počítadla

10:30 h 4 hodin 14:30 h

18:00 h 16 hodin 10:00 h (další 
den)

Trip 2 Display (Zobrazení denního 
počítadla 2)
Menu Trip 2 Display (Zobrazení denního 
počítadla 2) umožňuje, aby šlo počítadlo 
2 zapnout nebo vypnout. Pokud je 
počítadlo 2 vypnuto, nebude se již 
v informační části displeje zobrazovat.

Zapnutí nebo vypnutí denního počítadla 
2:

• V Trip Setup menu (Nastavení 
denního počítadla kilometrů) 
tiskněte tlačítka nahoru a dolů 
a vyberte Trip 2 Display (Zobrazení 
denního počítadla 2).

• Pro zobrazení možností stiskněte 
pravé tlačítko.

• Mačkáním tlačítek nahoru a dolů 
se pohybujte mezi vypnutím 
a zapnutím.

• K potvrzení výběru stiskněte 
tlačítko Select. Vybraná volba bude 
zaškrtnuta.

Display Setup Menu (Menu 
nastavení displeje)
Menu Display Setup (Nastavení displeje) 
umožňuje nastavení různých možností 
zobrazení.

Vstup do Display Setup Menu (Menu 
nastavení displeje):

• Z Main menu (Hlavní menu) tiskněte 
tlačítka nahoru a dolů a vyberte 
Display Setup (Nastavení displeje).

• Pro otevření menu voleb Display 
Set up (Nastavení displeje) stiskněte 
pravé tlačítko.

• Ze seznamu vyberte požadovanou 
volbu pro přístup k příslušné informaci.

Display Setup–Brightness 
(Nastavení displeje–Jas)
K dispozici je osm úrovní kontrastu. 
Hodnota 8 znamená nejjasnější.

Nastavení jasu:

• Z menu Display Setup (Nastavení 
displeje) zvolte z hodnot 1 až 8 
úroveň jasu.
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Poznámka
Při ostrém slunci se nízký jas 
automaticky změní na vysoký, aby bylo 
na přístroje vždy dobře vidět.

Display Setup–Visible Tray 
(Nastavení displeje–Viditelné 
panely)
Menu Visible Trays (Viditelné panely) 
umožňuje výběr položek, které se 
budou zobrazovat v informačním panelu 
displeje.

Výběr menu Visible Trays (Viditelné 
panely):

• V Display Setup Menu (Menu 
nastavení displeje) tiskněte tlačítka 
nahoru a dolů pro výběr možnosti 
Visible Trays (Viditelné panely).

• Pro zobrazení dostupných možností 
stiskněte pravé tlačítko.

• Mačkejte tlačítka nahoru a dolů, 
dokud nebude požadovaná položka 
informačního panelu zvýrazněna.

• Stiskněte tlačítko Select 
k provedení/zrušení výběru 
informačních panelů.

Informační panel se zatržením 
bude zobrazen v příslušné části 
informačního panelu. Informační 
panel bez zatržení nebude 
zobrazován v informačním panelu.

Display Setup–Gear Shift Ind. 
(Nastavení displeje–Ind. zařazeného 
převodového stupně)
Volby indikátoru zařazeného převodového 
stupně umožňují úpravu indikátoru 
zařazeného převodového stupně.

Mezní otáčky motoru mohou být 
změněny a resetovány a indikátor 
zařazeného převodového stupně je 
možno vypnout. V okamžiku, kdy je 
motor zaběhnutý (po ujetí 1.000 mil), je 
volba Running In (Záběh) nahrazena 
volbou Default (Standardní).
Změna mezních otáček motoru (ot/min) pro 
indikátor zařazeného převodového stupně:
• V menu Gear Shift Indicator 

(Indikátor zařazeného převodového 
stupně) mačkejte tlačítka nahoru 
a dolů, vyberte User Defined 
(Uživatelem definované) a potvrďte 
tlačítkem Select.

• Stiskem tlačítek doleva a doprava 
měníte jednotlivé číslice. K potvrzení 
výběru číslice stiskněte tlačítko Select.

• Tento postup opakujte u každé 
číslice, dokud není dosaženo 
požadovaného čísla otáček.
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• K potvrzení dokončení změny otáček 
stiskněte Select.

Vypnutí indikátoru zařazeného 
převodového stupně:
• Mačkejte tlačítka nahoru a dolů, 

vyberte Disabled (Vypnuto) 
a potvrďte tlačítkem Select.

Display Setup–Rider Name 
(Nastavení displeje–Jméno řidiče)
Menu Rider Name (Jméno řidiče) 
umožňuje zobrazení jména řidiče na 
uvítací obrazovce.

Zadání jména řidiče:
• V menu Display Setup (Nastavení 

displeje) mačkejte tlačítka nahoru 
a dolů, zvolte Rider Name (Jméno 
řidiče) a potvrďte tlačítkem Select.

• Tlačítky doprava a doleva nyní 
můžete měnit písmena na první 
pozici jména řidiče.

• Když je potřebné písmeno 
zvýrazněno, potvrdíte jej stisknutím 
tlačítka Select.

• Postup opakujte, dokud není zadáno 
celé jméno řidiče. Délka je omezena 
na 13 písmen.

• Když je zadávání jména řidiče 
dokončeno, vyberte Enter 
a potvrďte tlačítkem Select.

• Při další inicializaci přístrojového 
panelu se na uvítací obrazovce 
objeví jméno řidiče.

Display Setup–Language (Nastavení 
displeje–Jazyk)
Menu Language (Jazyk) umožňuje 
použít preferovaný jazyk pro jazyk na 
přístrojové desce.

Výběr požadovaného jazyka 
přístrojového panelu:
• V menu Display Setup (Nastavení 

displeje) tiskněte tlačítka nahoru 
a dolů pro výběr možnosti Language 
(Jazyk).

• Pro potvrzení a zobrazení 
dostupných jazykových možností 
stiskněte pravé tlačítko.

• Mačkáním tlačítek nahoru a dolů 
procházejte menu, dokud na displeji 
nebude zvýrazněna požadovaná 
volba jazyka.

• Stiskněte tlačítko Select k provedení/
zrušení výběru požadovaného jazyka. 
Vybraná volba bude zaškrtnuta.

Display Setup–Units (Nastavení 
displeje–Jednotky)
Menu Units (Jednotky) umožňuje volbu 
preferovaných měrových jednotek.
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Volba preferovaných měrových jednotek:

• V menu Display Setup (Nastavení 
displeje) tiskněte tlačítka nahoru 
a dolů a vyberte Units (Jednotky).

• Pro zobrazení dostupných možností 
stiskněte pravé tlačítko.

Změna měrových jednotek:

• Mačkáním tlačítek nahoru a dolů 
vyberte požadovanou možnost.

• Pro zobrazení dostupných možností 
stiskněte pravé tlačítko.

• Mačkáním tlačítek nahoru a dolů 
vyberte požadovanou měrovou 
jednotku.

• Pro potvrzení stiskněte tlačítko 
Select. Vybraná volba bude 
zaškrtnuta.

Dostupné možnosti jsou:

Ekonomičnost:

• Miles & MPG (UK)

• Miles & MPG (US)

• KM & L/100KM

• KM & KM/L

Teplota:

• °C

• °F

Tlak:

• PSI

• bar

• KPa

Display Setup–Clock (Nastavení 
displeje–Čas)
Menu Clock (Hodiny) umožňuje nastavit 
hodiny na místní čas.

Nastavení hodin:

• V menu Display Setup (Nastavení 
displeje) tiskněte tlačítka nahoru 
a dolů a vyberte Clock (Čas).

• Pro zobrazení dostupných možností 
stiskněte pravé tlačítko.

• Mačkejte tlačítka nahoru a dolů, 
vyberte 12 nebo 24hodinový režim 
a potvrďte tlačítkem Select. Vybraná 
volba bude zaškrtnuta.

Hodiny budou podle volby 
zobrazovat buď ve 12hodinovém 
nebo 24hodinovém formátu.

Nastavení hodin:

• Pro zobrazení obrazovky HOURS 
(HODINY) zvolte Hours (Nastavení 
hodin) a stiskněte pravé tlačítko.
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• Stiskem tlačítek doleva a doprava 
měníte jednotlivé číslice správného 
času. Jakmile je číslice zvýrazněna, 
potvrďte ji stiskem tlačítka Select. 
Číslice se objeví dole. Opakujte tento 
postup pro další číslici.

• Když je číslo pro hodiny zadáno 
správně, držte stisknuto tlačítko 
nahoru, až dojdete nahoru 
obrazovky a stiskněte tlačítko 
doleva, čímž se vrátíte na obrazovku 
Clock (Čas).

Nastavení minut:

• Pro zobrazení displeje MINUTES 
(MINUTY) zvolte MINUTES 
(NASTAVENÍ MINUT) a stiskněte 
pravé tlačítko.

• Stiskem tlačítek doleva a doprava 
měníte jednotlivé číslice počtu 
minut. Jakmile je číslice zvýrazněna, 
potvrďte ji stiskem tlačítka Select. 
Číslice se objeví dole. Opakujte tento 
postup pro další číslici.

• Když je číslo pro minuty zadáno 
správně, držte stisknuto tlačítko 
nahoru, až dojdete nahoru 
obrazovky a stiskněte tlačítko 
doleva, čímž se vrátíte na obrazovku 
Clock (Čas).

Display Setup–Date (Nastavení 
displeje–Datum)
Volba Date (Datum) umožňuje nastavit 
datum a jeho formát.

Nastavení data:

• V menu Display Setup (Nastavení 
displeje) tiskněte tlačítka nahoru 
a dolů a vyberte Date (Datum). Pro 
zobrazení dostupných možností 
stiskněte pravé tlačítko.

• Mačkáním tlačítek nahoru a dolů 
vyberte Date Format (Formát data). 
Pro zobrazení dostupných možností 
stiskněte pravé tlačítko.

• Mačkáním tlačítek nahoru a dolů 
vyberte požadovanou možnost 
zápisu data. K potvrzení výběru 
stiskněte tlačítko Select. Vybraná 
volba bude zaškrtnuta.

Nastavení roku:

• V menu Display Setup (Nastavení 
displeje) tiskněte tlačítka nahoru 
a dolů a vyberte Date (Datum). Pro 
zobrazení dostupných možností 
stiskněte pravé tlačítko.
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• Mačkáním tlačítek nahoru a dolů 
vyberte Year (Rok). Pro zobrazení 
obrazovky SET YEAR (NASTAVIT 
DEN) stiskněte pravé tlačítko.

• Tlačítky doprava a doleva nyní 
můžete měnit číslici na první pozici 
ze čtyřmístného čísla roku.
Jakmile je potřebná číslice zvýrazněna, 
potvrdíte ji stisknutím tlačítka 
Select. Opakujte postup, dokud není 
nastaven požadovaný rok.

Nastavení dne:
• V menu Display Setup (Nastavení 

displeje) tiskněte tlačítka nahoru 
a dolů a vyberte Date (Datum). Pro 
zobrazení dostupných možností 
stiskněte pravé tlačítko.

• Mačkáním tlačítek nahoru a dolů 
vyberte Day (Den). Pro zobrazení 
obrazovky SET DAY (NASTAVIT DEN) 
stiskněte pravé tlačítko.

• Stiskem tlačítek doleva a doprava 
procházíte číslicemi pro nastavení 
požadovaného dne.

Jakmile je potřebný den zvýrazněn, 
potvrdíte jej stisknutím tlačítka 
Select.

Obnovení do výchozího nastavení
Tato funkce dovoluje obnovení zobrazení 
položek hlavního menu do výchozího 
nastavení.

Obnovení zobrazení položek v hlavním 
menu:

• V Main menu (Hlavní menu) tiskněte 
tlačítka nahoru a dolů a vyberte 
Reset to Defaults (Obnovení do 
výchozího nastavení).

• Mačkáním tlačítek nahoru a dolů 
vyberte Confirm (Potvrdit) nebo 
Cancel (Storno). K potvrzení výběru 
stiskněte tlačítko Select.

• Confirm (Potvrdit)–Všechna 
nastavení hlavního menu a zadané 
hodnoty budou resetovány na 
výchozí tovární hodnoty–jízdní 
módy, denní počítadla kilometrů, 
viditelné panely, jazyk, kontrola 
trakce a jas displeje.

• Cancel (Storno)–Nastavení hlavního 
menu a zadaných hodnot zůstane 
nezměněno a zobrazení na displeji 
se vrátí do předchozí úrovně.
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Palivo

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

Druh paliva
Motocykly Triumph jsou konstruovány 
pro použití bezolovnatého paliva 
a poskytují optimální výkon pouze při 
použití správného druhu paliva. Vždy 
používejte bezolovnatý benzín minimálně 
s oktanovým číslem 91 RON.

Etanol
Motocykly Triumph mohou v Evropě 
tankovat bezolovnatý benzín s příměsí 
etanolu E5 a E10 (5 % a 10 % etanolu).

V ostatních zemích lze použít 
etanolovou směs až po E25 (25 % 
etanolu).

Kalibrace motoru
Za určitých podmínek může být nutná 
kalibrace motoru. Vždy se obraťte na 
autorizovaného Triumph dealera.

 Upozornění
Provozování motocyklu na nesprávný 
druh paliva nebo s nesprávně 
kalibrovaným motorem může motocykl 
nenávratně poškodit.

Vždy používejte palivo správného 
druhu a kvality.

Poškození motocyklu způsobené 
nesprávným palivem nebo kalibrací 
není považováno za výrobní vadu 
a nevztahuje se na ně záruka.

 Upozornění
Výfuková soustava je vybavena 
katalyzátorem, který pomáhá snížit 
množství vypouštěných emisí.

Použití olovnatého paliva poškodí 
katalyzátor. K trvalému poškození 
katalyzátoru může rovněž dojít, pokud 
dovolíte, aby motocyklu došlo palivo, 
nebo když bude množství paliva 
v nádrži velmi malé.

Vždy dohlédněte na to, abyste měli 
dostatek paliva na celou cestu.

Poznámka
Použití olovnatého benzínu je 
v některých zemích, státech nebo 
oblastech nezákonné.
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Tankování

 Varování
Abyste snížili rizika spojená 
s tankováním paliva, vždy dodržujte 
následující bezpečnostní pokyny:

-  Benzín (palivo) je vysoce hořlavý a za 
určitých okolností může být výbušný. 
Před tankováním přepněte spínací 
skříňku do polohy OFF (VYPNUTO).

-  Nekuřte.

-  Nepoužívejte mobilní telefon.

-  Ujistěte se, že místo, kde tankujete, 
je dobře větrané a že se na něm 
nenacházejí žádné zdroje plamene 
nebo jisker. To platí i pro všechna 
zařízení se stálým plamínkem.

-  Nikdy nedoplňujte palivo, jakmile jeho 
hladina dosáhne konce plnicího hrdla. 
Teplo ze slunce nebo jiných zdrojů 
může způsobit rozpínání paliva a jeho 
přetečení, čímž vzniká nebezpečí 
požáru.

-  Po doplnění paliva vždy zkontrolujte, 
že je víčko palivové nádrže řádně 
uzavřeno.

-  Protože je benzín (palivo) velmi 
hořlavý, představuje jakýkoliv únik 
paliva nebo jeho rozlití, popřípadě 
nedodržení výše uvedených 
bezpečnostních pokynů, nebezpečí 
požáru, který by mohl způsobit škody 
na majetku, zranění osob nebo i smrt.

Víčko palivové nádrže

ckad

1 2

1. Víčko palivové nádrže
2. Klíč

Otevření víčka palivové nádrže:

• Zvedněte krytku víčka palivové 
nádrže.

• Zasuňte klíč do víčka palivové 
nádrže a otočte klíčem po směru 
hodinových ručiček.

• Sejměte víčko palivové nádrže 
s klíčem.

Zavření a uzamknutí víčka palivové 
nádrže:

• Přiložte víčko palivové nádrže se 
zasunutým klíčem na jeho místo 
a zatlačte jej, abyste uslyšeli 
zacvaknutí zámku.

• Vyjměte klíč a zavřete krytku víčka 
palivové nádrže.

 Upozornění
Zamknutí víčka bez vloženého klíče 
způsobí poškození víčka, nádrže 
a mechanismu zámku.
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Tankování

 Varování
Přeplnění nádrže může způsobit rozlití 
paliva.

Pokud dojde k vylití paliva, okamžitě ho 
důkladně vytřete a použité materiály 
bezpečně zlikvidujte.

Dávejte pozor, abyste palivo 
nerozlili na motor, výfukové potrubí, 
pneumatiky nebo jakoukoliv jinou část 
motocyklu.

Protože je palivo vysoce hořlavé, 
představuje jakýkoliv únik paliva nebo 
jeho rozlití, popřípadě nedodržení výše 
uvedených bezpečnostních pokynů, 
nebezpečí požáru, který by mohl 
způsobit škody na majetku, zranění 
nebo i smrt osob.

Palivo vylité v blízkosti pneumatik 
nebo přímo na ně zhorší přilnavost 
pneumatik k silnici. To má za následek 
nebezpečné jízdní podmínky, které 
mohou vést až ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě.

 Upozornění
Nenaplňujte palivovou nádrž za 
deště nebo v prašných podmínkách, 
kdy může být palivo znečištěno 
nečistotami poletujícími ve vzduchu.

Znečištěné palivo může způsobit 
poškození součástí palivové soustavy.

Palivovou nádrž plňte pomalu, aby 
nedošlo k rozlití benzínu. Nenaplňuje 
nádrž výše, než odpovídá spodnímu 
konci plnicího hrdla. Tak bude zajištěno, 
že v nádrži bude dostatečná vzduchová 
mezera, do které se bude moci palivo 
rozpínat, pokud pohltí teplo od motoru 
nebo od přímého slunečního svitu.

21

1. Plnicí hrdlo palivové nádrže
2. Maximální hladina paliva

Po doplnění paliva vždy zkontrolujte, že 
je víčko palivové nádrže řádně uzavřeno.
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Kontrola trakce (TC)

 Varování
Kontrola trakce nenahrazuje správný 
režim jízdy podle převládajících 
silničních a povětrnostních podmínek.

Kontrola trakce nemůže předejít ztrátě 
přilnavosti zejména v těchto případech:

-  Vysoká rychlost při nájezdu do 
zatáček

-  Akcelerace v prudkém náklonu

-  Brzdění

-  Kontrola trakce nemůže zamezit 
podklouznutí předního kola.

Nedodržení výše uvedeného může 
způsobit ztrátu kontroly nad 
motocyklem a nehodu.

Kontrola trakce pomáhá neztratit 
přilnavost při akceleraci na mokrých/
kluzkých površích. Pokud senzory 
detekují, že zadní kolo ztrácí přilnavost 
(začíná klouzat), systém kontroly 
trakce se uvede do činnosti a změní 
výkon motoru, dokud u zadního kola 
nedojde k obnovení přenosu hnací síly. 
Výstražná kontrolka kontroly trakce 
bude blikat, když bude systém kontroly 
trakce v činnosti a řidič při tom může 
pozorovat změnu zvuku motoru.

Poznámka
Kontrola trakce nebude fungovat 
v případě závady na ABS. Budou svítit 
výstražné kontrolky ABS, kontroly 
trakce a MIL.

Nastavení kontroly trakce

 Varování
Nezkoušejte nastavovat kontrolu 
trakce při jízdě na motocyklu, protože 
by to mohlo vést ke ztrátě kontroly 
nad motocyklem a k nehodě.

 Varování
Pokud je kontrola trakce vypnuta, 
motocykl se bude chovat normálně, ale 
bez kontroly trakce. V tomto případě 
příliš prudká akcelerace, zejména na 
kluzkém povrchu, způsobí prokluz 
zadního kola, což by mohlo vyústit 
ve ztrátu kontroly nad motocyklem 
a k nehodě.

Kontrolu je možno nastavit podle popisu 
na straně 46.

Je-li kontrola trakce vypnuta (OFF), 
rozsvítí se výstražná kontrolka vypnutí 
kontroly trakce.

Výchozí nastavení kontroly trakce po 
vypnutí a zapnutí zapalování je ON 
(zapnuto).
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Systém monitorování tlaku 
v pneumatikách (TPMS) (je-li 
součástí)
Poznámka
Systém monitorování tlaku 
v pneumatikách (TPMS) je dostupný 
jako doplňková výbava a musí být 
namontován v autorizovaném servisu 
Triumph. Zobrazení TPMS bude na 
přístrojové desce aktivováno pouze 
tehdy, pokud je systém nainstalován.

 Varování
Nelze vynechat každodenní kontroly 
tlaku v pneumatikách kvůli přítomnosti 
systému monitorování tlaku 
v pneumatikách (TPMS).

Zkontrolujte tlak pneumatik za 
studena za pomoci přesného 
tlakoměru; více podrobností najdete 
v kapitole Pneumatiky.

Použití TPMS k nastavení správného 
tlaku v pneumatikách by mohlo vést 
ke ztrátě kontroly nad motocyklem 
a k nehodě.

Snímače tlaku v pneumatikách se 
nacházejí na předním a zadním kole. 
Tyto snímače měří tlak v pneumatikách 
a posílají údaje do přístrojové desky. 
Snímače nebudou posílat údaje do 
přístrojové desky, pokud motocykl 
nepojede rychlostí větší než 12 mph (20 
km/h). Na displeji budou zobrazeny dvě 
pomlčky do doby, než bude přijat signál 
ze snímačů tlaku.

Pozice snímače tlaku na ráfku je 
označena samolepkou a nachází se 
poblíž ventilku.

Tlak v pneumatikách

 Varování
Systém monitorování tlaku 
v pneumatikách (TPMS) není určen 
k použití jako tlakoměr při nastavování 
tlaku v pneumatikách.

Pro určení správného tlaku vždy 
používejte správný tlakoměr pro 
pneumatiky a jejich tlak měřte vždy za 
studena.

Použití TPMS k nastavení správného 
tlaku v pneumatikách by mohlo vést 
ke ztrátě kontroly nad motocyklem 
a k nehodě.

 Upozornění
Nepoužívejte tekuté přípravky pro 
opravu defektů pneumatik, protože 
by mohly ucpat otvory pro přívod 
vzduchu ve snímačích TPMS. Jakákoliv 
překážka v otvoru pro přívod vzduchu 
do snímače TPMS během provozu 
způsobí ucpání snímače, a tím 
i neopravitelné poškození příslušenství 
snímače TPMS.

Poškození způsobené použitím 
tekutého přípravku pro opravu defektů 
pneumatik nebo nesprávná údržba 
nejsou výrobními vadami a nevztahuje 
se na ně záruka.

Pneumatiky nechte vždy namontovat 
u autorizovaného Triumph dealera 
a informujte ho, že na kolech 
jsou namontovány snímače tlaku 
v pneumatikách.
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 Upozornění
Pozice snímače tlaku na ráfku je 
označena samolepkou.

Při výměně pneumatik se musí 
postupovat opatrně, aby nedošlo 
k poškození snímačů tlaku 
v pneumatikách.

Pneumatiky nechte vždy namontovat 
u autorizovaného Triumph dealera 
a informujte ho, že na kolech 
jsou namontovány snímače tlaku 
v pneumatikách.

Hodnota tlaku v pneumatikách na 
displeji je hodnota, která je aktuální 
při volbě tohoto druhu zobrazení. 
Tato hodnota se může lišit od tlaku 
při huštění, když byly pneumatiky 
studené, protože za jízdy se pneumatiky 
ohřívají, díky čemuž se vzduch uvnitř 
pneumatiky rozpíná a tlak se zvyšuje. 
Triumph s tímto při specifikaci tlaku za 
studena počítal.

Tlak v pneumatikách měřte vždy za 
studena a používejte přesný tlakoměr 
pro pneumatiky. Obrazovka tlaku 
v pneumatikách na přístrojovém panelu 
se nesmí používat při kontrole tlaku 
pneumatik. Doporučené hodnoty tlaku 
v pneumatikách najdete v kapitole 
Technické údaje.

Výstražná kontrolka tlaku 
v pneumatikách (je-li systém TPMS 
součástí výbavy)

 Varování
Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka 
nízkého tlaku v pneumatikách, 
okamžitě zastavte motocykl.

Na motocyklu nejezděte, dokud 
nebudou pneumatiky zkontrolovány 
a jejich tlak nebude na jejich 
doporučené hodnotě za studena.

Výstražná kontrolka nízkého 
tlaku v pneumatikách 
funguje ve spojení se 
systémem monitorování 

tlaku v pneumatikách, viz strana 58.

Výstražná kontrolka bude svítit pouze 
v případě, že je v předním nebo zadním 
kole tlak nižší než doporučený. Kontrolka 
svítit nebude v případě příliš vysokého 
tlaku v pneumatikách.

Při rozsvícení výstražné kontrolky 
se na obrazovce Tyre Pressure (Tlak 
v pneumatikách) označí pneumatika, 
která má nízký tlak. Ukáže se také tlak 
v pneumatice.

26 271 2

1. Ukazatel tlaku v zadní pneumatice
2. Ukazatel tlaku v přední pneumatice
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Tlak v pneumatice, při kterém se 
rozsvítí výstražná kontrolka, je 
teplotně kompenzován na 20 °C, 
zatímco zobrazená numerická 
hodnota na displeji s tímto spojená 
ne (viz strana 115). Dokonce i když je 
hodnota na displeji na hodnotě nebo 
blízko hodnoty standardního tlaku 
při rozsvícené výstražné kontrolce, je 
oznamován nízký tlak a pravděpodobně 
došlo k defektu.

Baterie snímače tlaku 
v pneumatikách
V případě, že je napětí v bateriích 
příliš nízké, zobrazí se o tom na displeji 
hlášení a symbol TPMS nebo hlášení 
bude oznamovat, který snímač má 
nízké napětí baterie. Pokud jsou 
baterie zcela vybité, na displeji se 
zobrazí pouze pomlčky, bude svítit 
červená výstražná kontrolka TPMS 
a symbol TPMS bude neustále blikat. 
Kontaktujte autorizovaného Triumph 
dealera za účelem výměny snímače 
a k zaznamenání nového výrobního čísla 
do kolonky v části Sériová čísla snímačů.

Pokud symbol TPMS při zapalování 
v poloze ON neustále bliká nebo 
výstražná kontrolka TPMS zůstává svítit, 
je v systému TPMS závada. V tomto 
případě kontaktujte autorizovaného 
Triumph dealera, aby závadu odstranil.

Výrobní číslo snímače tlaku 
v pneumatikách
Identifikační číslo je pro každý typ 
snímače tlaku vytištěno na samolepce 
umístěné na snímači. Toto číslo může 
vyžadovat váš autorizovaný Triumph 
dealer pro servis nebo diagnostiku.

Jestliže byl na váš motocykl 
nainstalován systém monitorování 
tlaku v pneumatikách, ujistěte se, že 
váš autorizovaný Triumph dealer zapsal 
výrobní čísla snímačů tlaku do políček 
uvedených níže.

Snímač tlaku v přední pneumatice

Snímač tlaku v zadní pneumatice

Výměna pneumatik
Pneumatiky si vždy nechte vyměnit 
vaším autorizovaným dealerem Triumph, 
kterého informujte o přítomnosti 
snímačů tlaku v pneumatikách.
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Boční stojan

 Varování
Motocykl je vybaven blokovacím 
systémem, který brání v jízdě, dokud je 
boční stojan vyklopený.

Nikdy nezkoušejte jezdit s vyklopeným 
bočním stojanem nebo ovlivňovat 
činnost blokovacího systému, 
protože by díky tomu mohly nastat 
nebezpečné jízdní podmínky vedoucí 
ke ztrátě kontroly nad motocyklem 
a k nehodě.

 Varování
Nenaklánějte, neseďte nebo nelezte 
na motocykl, pokud je podpírán bočním 
stojanem.

Motocykl může spadnout, což by 
způsobilo poškození motocyklu nebo 
úraz.

1

1. Boční stojan

Tento motocykl je vybaven bočním 
stojanem, na kterém je možné motocykl 
parkovat.

Když používáte boční stojan, vždy 
otočte řídítka úplně doleva a nechte na 
motocyklu zařazený první převodový 
stupeň.

Kdykoliv byl boční stojan použit, 
zkontrolujte před jízdou, že je stojan 
úplně sklopený, než si na motocykl 
poprvé sednete.

Instrukce o bezpečném parkování 
najdete v kapitole Jak jezdit na 
motocyklu.
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Sedlo

 Upozornění
Aby nedošlo k poškození sedla nebo 
potahu sedla, musíte dávat pozor, 
abyste sedlo neupustili.

Neopírejte sedlo o motocykl nebo 
jakýkoliv jiný povrch, který by mohl 
poškodit sedlo nebo potah sedla. Místo 
toho uložte sedlo, s potahem sedla 
směřujícím nahoru, na čistý, rovný 
povrch zakrytý měkkou látkou.

Na sedlo nepokládejte žádné předměty, 
které by mohly způsobit poškození 
nebo znečištění potahu sedla.

Více informací najdete na straně 134.

Zámek sedla

 Varování
Aby nedošlo k uvolnění sedla během 
jízdy, po zamknutí sedlo vždy uchopte 
a silně za něj zatáhněte směrem 
nahoru.

Pokud sedlo není v zámku řádně 
zajištěné, ze zámku se uvolní.

Uvolněné sedlo může způsobit ztrátu 
kontroly nad motocyklem a nehodu.

1

1. Zámek sedla

Zámek sedla se nachází na levé straně 
motocyklu na rámu pod sedlem.

Sedlo lze odejmout, aby se získal přístup 
k baterii a pojistkové skříňce.
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Sejmutí a nasazení sedla

 Varování
Aby nedošlo k uvolnění sedla během 
jízdy, po zamknutí sedlo vždy uchopte 
a silně za něj zatáhněte směrem 
nahoru.

Pokud sedlo není v zámku řádně 
zajištěné, ze zámku se uvolní.

Uvolněné sedlo může způsobit ztrátu 
kontroly nad motocyklem a nehodu.

Postup demontáže sedla:

• Vložte klíč zapalování do zámku 
sedla a otočte jím proti směru 
hodinových ručiček. Tím se sedlo 
uvolní ze zámku.

• Posuňte sedlo nahoru a dozadu, 
abyste jej mohli z motocyklu zcela 
sejmout.

Postup montáže sedla:

• Zasuňte jazýček sedla pod konzolu 
poblíž palivové nádrže.

• Srovnejte závěsy a zatlačte směrem 
dolů v zadní části, aby se zajistil 
zámek sedla.

Poznámka
Pokud sedlo zcela zapadne do svého 
zámku, musí být slyšet zřetelné 
cvaknutí.

Uživatelská příručka a sada 
nářadí
Uživatelská příručka
Uživatelská příručka je dodávána spolu 
s motocyklem.

Sada nářadí
Pod sedlem je umístěn imbusový klíč.

Sada nářadí, která se dodává 
k motocyklu, obsahuje hákový klíč.
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Záběh

R.P.M.

Záběh je název pro proces, ke kterému 
dochází v prvních hodinách provozu 
nového motocyklu.

Zejména vnitřní tření motoru bude 
vyšší u nových součástí. Později, jakmile 
pokračující provoz motoru způsobí, že si 
součásti 'sednou', dojde k podstatnému 
snížení tohoto vnitřního tření.

Období pečlivého záběhu zajistí 
nižší výfukové emise a optimalizuje 
výkonnost, spotřebu paliva a dlouhou 
životnost motoru i jiných součástí 
motocyklu.

V průběhu prvních 800 km (500 mil):

• Nejezděte na plný plyn;

• Vyhýbejte se vysokým otáčkám 
motoru;

• Nejezděte delší dobu s konstantními 
otáčkami motoru, ať už vysokými, 
nebo nízkými;

• Vyhýbejte se agresivním rozjezdům 
a zastavením a rychlé akceleraci, 
vyjma nouzových situací;

• Nejezděte s otáčkami vyššími, než 
odpovídá 3/4 maximálních otáček 
motoru.

Od 800 do 1.500 km (500 až 1.000 mil):

• Otáčky motoru je možné na krátkou 
dobu postupně zvyšovat až k mezní 
hodnotě.

V průběhu záběhu i po dokončení 
záběhu dodržujte následující pokyny:

• Nepřetáčejte motor, když je studený;

• Nenechte motor trpět. Vždy zařaďte 
nižší převodový stupeň, než se 
motor začne 'namáhat';

• Nejezděte se zbytečně vysokými 
otáčkami motoru. Zařazení vyššího 
převodové stupně pomůže snížit 
spotřebu paliva, snížit hluk, a také 
pomáhá chránit životní prostředí.
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Každodenní bezpečnostní 
kontroly

 Varování
Neprovedení těchto kontrol každý 
den před jízdou může mít za následek 
poškození motocyklu nebo nehodu, 
která může vést k vážnému zranění 
nebo smrti.

Každý den před jízdou zkontrolujte 
následující položky. Potřebný čas 
je velmi krátký a tyto kontroly 
vám pomohou zajistit bezpečnou 
a spolehlivou jízdu.

Pokud v průběhu těchto pravidelných 
kontrol zjistíte něco neobvyklého, 
nahlédněte do kapitoly Údržba a seřízení 
nebo navštivte svého autorizovaného 
Triumph dealera a poraďte se, co je 
nutné udělat, aby se motocykl vrátil do 
bezpečného provozuschopného stavu.

Kontrolujte následující:

Palivo: Dostatečná zásoba v nádrži, 
žádné příznaky úniku paliva (str. 54).

Motorový olej: Správné množství podle 
měrky. Podle potřeby dolijte správný 
olej. Žádné úniky z motoru nebo 
z chladiče oleje (str. 91).

Hnací řetěz: Správné seřízení (str. 101).

Pneumatiky/Kola: Správný tlak 
nahuštění (za studena). Hloubka/
opotřebení vzorku, poškození 
pneumatik/ráfků, defekty atd. (str. 115).

Matice, šrouby, spojovací prvky: Vizuálně 
zkontrolujte, že součástí řízení a zavěšení, 
osy a všechny ovládací prvky jsou řádně 
utažené nebo upevněné. Zkontrolujte celý 
motocykl, zda na něm nejsou uvolněné/
poškozené úchyty.

Stav řízení: Plynulý, ale ne příliš volný 
pohyb od jedné krajní polohy do druhé. 
Žádné váznutí ovládacích lanek (str. 110).

Brzdy: Přitáhněte za páčku brzdy 
a sešlápněte pedál brzdy a zkontrolujte, 
že kladou správný odpor. Prohlédněte 
všechny páčky/pedály, kde se vám 
zdá zdvih příliš velký, než začnou klást 
odpor, nebo když se vám ovládání zdá 
měkké (str. 104).

Brzdové destičky: Zkontrolujte, že na všech 
brzdových destičkách zbývá správné 
množství třecího materiálu (str. 104).

Hladiny brzdové kapaliny: Nesmí docházet 
k únikům brzdové kapaliny. Hladiny brzdové 
kapaliny musí být v obou nádržkách mezi 
značkami MAX a MIN (str. 107).

Přední vidlice: Plynulé natáčení. Na 
těsnění vidlic nejsou pozorovány úniky 
(str. 112).

Plynová rukojeť: Zkontrolujte, zda 
se plynová rukojeť vrací do polohy 
volnoběžných otáček bez váznutí (str. 28).

Spojka: Hladký chod a správná vůle 
lanka (str. 99).

Chladicí kapalina: Nesmí docházet 
k únikům chladicí kapaliny. Zkontrolujte 
hladinu chladicí kapaliny v expanzní 
nádržce (když je motor studený), (str. 95).

Elektrická výbava: Všechna světla 
i houkačka fungují správně (str. 125).

Vypnutí motoru: Vypínač motoru vypne 
motor (str. 68).

Stojan: Vrací se do zcela sklopené polohy 
tahem pružiny. Vratné pružiny nejsou 
slabé nebo poškozené (str. 61).
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Vypnutí motoru

 Upozornění
Motor by se měl normálně vypínat 
přepnutím spínače zapalování do 
polohy OFF (VYPNUTO).

Vypínač motoru slouží pouze pro 
nouzové použití.

Nenechávejte spínač zapalování 
zapnutý při stojícím motoru. Může dojít 
k poškození elektrické instalace.

P

OFF
ON

E F

1

2 3

4

1. Indikátor neutrálu
2. Výstražná kontrolka neutrálu
3. Poloha OFF (ZAPNUTO) na spínači 

zapalování
4. Poloha STOP na spínači start/stop motoru

Postup vypnutí motoru:

• Zcela zavřete plyn.

• Zařaďte neutrál.

• Před tankováním přepněte 
spínač zapalování do polohy OFF 
(ZAPNUTO).

• Zařaďte první převodový stupeň.

• Podepřete motocykl bočním 
stojánkem na pevné rovné ploše.

• Zamkněte řízení.

Nastartování motoru

 Varování
Motor nikdy nestartujte ani 
nenechávejte běžet v uzavřených 
prostorách.

Výfukové zplodiny jsou jedovaté 
a mohou v krátkém čase způsobit 
ztrátu vědomí a smrt.

Motocykl vždy používejte pod širým 
nebem nebo na místě s dostatečným 
větráním.
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 Upozornění
Nepoužívejte startér souvisle déle než 
pět sekund, došlo by k přehřátí motoru 
startéru a k vybití baterie.

Mezi jednotlivými pokusy počkejte 15 
sekund, aby startér mohl vychladnout 
a aby se kapacita baterie mohla 
obnovit.

Nenechávejte motor příliš dlouho 
běžet ve volnoběžných otáčkách, 
protože by mohlo dojít k jeho přehřátí 
a následnému poškození.

P

OFF
ON
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3
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1
2

1. Poloha RUN na spínači start/stop motoru
2. Poloha START na spínači start/stop 

motoru
3. Indikátor neutrálu
4. Výstražná kontrolka neutrálu
5. Poloha ON (ZAPNUTO) na spínači 

zapalování

Postup při startování motoru:

• Zkontrolujte, že je spínač start/stop 
v poloze RUN (CHOD).

• Ujistěte se, že je převodovka na 
neutrálu.

• Co nejvíce přitáhněte páčku spojky 
k řídítku.

• Přepněte spínač zapalování do 
polohy ON (ZAPNUTO).

Poznámka
Po zapnutí zapalování se rozsvítí 
výstražné kontrolky na přístrojové 
desce, které pak následně zhasnou 
(s výjimkou těch, které normálně 
zůstanou svítit, dokud nenastartujete 
motor, viz str. 32).
Součástí zapalovacího klíče je vysílač, 
který vypíná imobilizér motoru. Aby 
imobilizér fungoval správně, je nutné, 
aby v blízkosti spínače zapalování 
byl pouze jeden zapalovací klíč. 
Přítomnost dvou zapalovacích klíčů 
v blízkosti spínače může rušit signál 
mezi vysílačem a imobilizérem motoru. 
V tomto případě zůstane imobilizér 
aktivní, dokud nebude jeden z klíčů 
zapalování v dostatečné vzdálenosti.

• Vůbec nepřidávejte plyn a podržte 
tlačítko startéru stisknuté, dokud 
motor nenastartuje.

• Pomalu uvolňujte páčku spojky.

 Upozornění
Výstražná kontrolka nízkého tlaku 
oleje by měla zhasnout krátce po 
nastartování motoru.

Pokud výstražná kontrolka tlaku 
oleje zůstává svítit i po nastartování 
motoru, motor okamžitě vypněte 
a zjistěte příčinu.

Provozování motoru s nízkým tlakem 
oleje způsobí závažné poškození 
motoru.

• Motocykl je vybaven blokovacími 
spínači startéru. Spínače brání 
elektrickému startéru v činnosti, 
když není zařazen neutrál a když je 
boční stojan vyklopený.
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• Pokud je boční stojan vyklopen při 
běžícím motoru a když převodovka 
není v poloze neutrálu, motor se 
vypne, a to bez ohledu na polohu 
spojky.

Rozjezd
Rozjezd na motocyklu:

• Přitáhněte páčku spojky a zvolte 
první převodový stupeň.

• Trochu přidejte plyn a pomalu 
pouštějte páčku spojky.

• Jakmile začne spojka zabírat, 
přidejte trochu více plynu, aby 
byly k dispozici dostatečné otáčky 
a motor nezhasnul.
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Řazení

 Varování
Dávejte pozor, abyste plyn nepřidávali 
příliš mnoho nebo příliš rychle na 
kterémkoli z nižších rychlostních 
stupňů, protože to může vést ke 
zvedání předního kola ze země (udělání 
"wheelie") a ke ztrátě přilnavosti zadní 
pneumatiky (protočení kola).

Plyn vždy přidávejte opatrně, zejména 
když nejste s motocyklem seznámeni, 
protože 'wheelie' nebo ztráta 
přilnavosti způsobí ztrátu kontroly nad 
motocyklem a nehodu.

 Varování
Nepřeřazujte na nižší převodový 
stupeň při rychlostech, které způsobí 
nadměrné otáčky motoru (ot/min).

Mohlo by se zablokovat zadní kolo, 
což by vedlo ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě. Mohlo by také 
dojít k poškození motoru.

Řazení na nižší převodový stupeň 
by mělo být prováděno tak, aby byly 
zaručeny nízké otáčky motoru.

1
1

2

3

4

5

6

N

1. Řadící páka

Provádění řazení:

• Přitáhněte páčku spojky a zcela 
uberte plyn.

• Zařaďte nejbližší vyšší nebo nižší 
převodový stupeň.

• Při uvolňování páčky spojky lehce 
přidejte plyn.

• Při řazení vždy používejte spojku.

Poznámka
Tento mechanismus řazení je typ 
s 'pevným dorazem'. To znamená, že 
každým pohybem nožní řadicí páky 
můžete vybírat převodové stupně 
jeden po druhém, ve vzestupném nebo 
sestupném pořadí.

Poznámka
Pro modely s asistentem řazení Triumph 
Shift Assist (TSA) platí pokyny na 
straně 72.



Jak jezdit na motocyklu

72 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.triumphczech.cz, info@triumphmoto.cz

Asistent řazení Triumph Shift 
Assist (TSA) (je-li součástí)

 Upozornění
V případě, že u systému TSA dojde 
během jízdy k poruše, bude systém 
TSA deaktivován.

Pro změnu rychlostních stupňů pak 
používejte obvyklým způsobem spojku, 
jinak by se mohl poškodit motor nebo 
převodovka.

Co nejdříve kontaktujte dealera 
Triumph k prověření a odstranění 
závady.

 Upozornění
Řazení se musí provádět rychlým 
a energickým pohybem páky a páka 
se při tom musí pohybovat přes celý 
rozsah možného pohybu.

Při řazení buďte vždy opatrní. Po 
přeřazení se musí páka úplně uvolnit 
před tím, než se bude moci přeřadit 
znovu.

Nesprávné změny převodových 
stupňů mohou poškodit motor nebo 
převodovku.

Asistent řazení Triumph Shift Assist 
(TSA) mění točivý moment motoru, 
aby se umožnilo zařazení převodových 
stupňů, aniž by muselo dojít k ubrání 
plynu otočením rukojeti nebo 
k manipulaci se spojkou.

TSA není systém pro automatické 
řazení. Rychlostní stupně se musí volit 
a řadit běžným způsobem použitím 
řadící páky, jak je popsáno na str. 71.

TSA funguje jak pro řazení nahoru, tak 
řazení dolů. Spojka musí být použita pro 
zastavení a odtlačení. Spojka se musí 
použít, když se řadí jakákoliv rychlost 
z neutrálu, a také tehdy, když se řadí na 
neutrál z jakékoliv rychlosti.

Asistent řazení TSA nebude fungovat 
v těchto případech:

• Použije se spojka.

• Dojde omylem k pokusu o řazení 
nahoru ze 6. stupně.

• Dojde omylem k pokusu o řazení 
dolů z 1. stupně.

• Dojde k pokusu o přeřazení nahoru 
při velmi nízkých otáčkách motoru.

• Dojde k pokusu o přeřazení dolů při 
velmi vysokých otáčkách motoru.

• Při pokusu o přeřazení nahoru, 
když je motor roztáčen setrvačností 
vozidla.

• Zasahuje systém kontroly trakce.

• Předchozí stupeň zcela nezapadl.

• Během řazení se změnila poloha 
plynu.

Pokud TSA nepracuje, lze k řazení 
používat obvyklým způsobem spojku.

Více informací o zapínání a vypínání 
funkce TSA najdete na str. 44.
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Brzdění

cjxh

1

1. Páčka přední brzdy

1

1. Pedál zadní brzdy

 Varování
PŘI BRZDĚNÍ DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ 
POKYNY:

-  Úplně uberte plyn, spojku nechte 
sepnutou, aby motor pomohl 
motocykl zpomalit.

-  Podřaďte vždy o jeden převodový 
stupeň tak, aby byl v převodovce 
zařazený první převodový stupeň, 
když se motocykl úplně zastaví.

-  Při zastavování vždy použijte 
současně obě brzdy. V běžném 
provozu by měla být o něco více 
používána přední brzda.

-  Podřazujte nebo uvolňujte spojku, jak 
je zapotřebí, aby motor nezhasnul.

-  Nikdy nenechte zablokovat brzdy, 
protože by to mohlo způsobit ztrátu 
kontroly nad motocyklem a nehodu.

 Varování
V případě nouzového brzdění ignorujte 
podřazování a soustřeďte se na 
intenzivní použití přední i zadní brzdy, 
ale bez vzniku smyku. Řidiči by si měli 
vyzkoušet nouzové brzdění v místech 
bez provozu.

Firma Triumph důrazně doporučuje, 
aby všichni řidiči absolvovali kurz 
zahrnující rady k bezpečnému 
používání brzd. Nesprávný způsob 
brzdění může vést ke ztrátě kontroly 
nad motocyklem a k nehodě.
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 Varování
Pro svoji vlastní bezpečnost buďte 
vždy velmi opatrní při brzdění, 
zrychlování nebo zatáčení, protože 
jakýkoliv neopatrný úkon může 
způsobit ztrátu kontroly nad 
motocyklem a nehodu. Použití přední 
a zadní brzdy samostatně snižuje 
celkový brzdný výkon. Intenzivní 
brzdění může způsobit zablokování 
kol, zhoršení kontroly nad motocyklem 
a nehodu (viz také varování pro ABS).

Pokud je to možné, snižte rychlost 
nebo přibrzděte před vjezdem do 
zatáčky, protože ubrání plynu nebo 
brzdění uprostřed zatáčky může 
způsobit prokluzování kol vedoucí 
ke ztrátě kontroly nad motocyklem 
a k nehodě.

Při jízdě po mokré vozovce nebo za 
deště, popřípadě na nezpevněném 
povrchu, je manévrovatelnost, 
a i schopnost zastavit zhoršená. Za 
těchto podmínek by měly být všechny 
vaše úkony plynulé. Náhlá akcelerace, 
brzdění nebo zatáčení může způsobit 
ztrátu kontroly a nehodu.

 Varování
Při jízdě z dlouhého prudkého kopce 
nebo horského sedla využívejte 
brzdění motorem díky podřazení 
a přední a zadní brzdy používejte 
přerušovaně.

Trvalé použití brzd nebo používání 
pouze zadní brzdy může způsobit jejich 
přehřátí a snížit jejich účinnost, což 
by mohlo vést ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě.

 Varování
Jízda s nohou opřenou o brzdový 
pedál nebo rukou na brzdové páčce 
může aktivovat brzdové světlo, což 
by byla falešná informace pro ostatní 
účastníky silničního provozu.

Také se tím mohou přehřát brzdy 
a snížit se tak jejich účinnost, což by 
mohlo vést ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě.

 Varování
Nejezděte z kopce s vypnutým 
motorem a motocykl nikdy netahejte.

Převodovka je tlakově mazaná pouze 
tehdy, když motor běží.

Nedostatečné mazání může způsobit 
poškození nebo zadření převodovky, 
což může vést k náhlé ztrátě kontroly 
nad motocyklem a k nehodě.
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Protiblokovací systém (ABS)

 Varování
Systém ABS brání zablokování kol, 
a tak maximalizuje účinnost brzdové 
soustavy v nouzových situacích a při 
jízdě na kluzkém povrchu. Potenciálně 
kratší brzdná dráha, kterou za určitých 
podmínek systém ABS umožňuje, není 
náhradou za opatrnou jízdu.

Vždy dodržujte zákonem stanovenou 
maximální rychlost.

Nikdy nejezděte bez náležité 
opatrnosti a pozornosti a vždy snižujte 
rychlost podle stavu počasí, silnice 
a dopravních podmínek.

Buďte opatrní při projíždění zatáček. 
Pokud byste použili brzdy v zatáčce, 
systém ABS by nebyl schopen 
vyrovnat hmotnost a moment 
motocyklu. To by mohlo vést ke ztrátě 
kontroly nad motocyklem a k nehodě.

Za určitých okolností je možné, že 
motocykl vybavený systémem ABS 
bude potřebovat delší brzdnou dráhu 
než ekvivalentní motocykl bez systému 
ABS.

Výstražná kontrolka ABS

Je normální, když po zapnutí 
zapalování do polohy ON 
(ZAPNUTO) výstražná 
kontrolka ABS bliká, viz 

strana 33. Pokud výstražná kontrolka 
ABS trvale svítí, znamená to, že funkce 
ABS není k dispozici, ABS má poruchu 
a je nutná jeho kontrola.

Poznámka
Funkci ABS je možné vnímat jako tvrdší 
tlak na pedál nebo pulzace v brzdové 
páčce a pedálu.
ABS není propojený brzdový systém 
a neovládá současně přední a zadní 
brzdu, takže pulzace je možné pociťovat 
v páčce, pedálu nebo v obou.
ABS může být aktivováno náhlými 
vertikálními nerovnostmi povrchu 
vozovky.

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

V tomto případě příliš razantní brzdění 
způsobí zablokování kol a může dojít 
ke ztrátě kontroly nad motocyklem 
a k nehodě.

Snižte rychlost a v jízdě nepokračujte 
po dobu delší, než je nezbytně nutné 
v případě, že svítí kontrolka. Co 
nejdříve kontaktujte autorizovaného 
Triumph dealera k prověření 
a odstranění závady.

 Varování
Výstražná kontrolka ABS bude svítit, 
pokud se zadní kolo motocyklu otáčí 
vysokou rychlostí déle než 30 sekund 
a motocykl stojí na stojanu. Toto 
chování je normální.

Když vypnete zapalování a motocykl 
znovu nastartujete, výstražná 
kontrolka bude znovu svítit, dokud 
motocykl nedosáhne rychlosti vyšší 
než 30 km/h (19 mph).
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 Varování
Systém ABS pracuje na principu 
porovnávání relativní rychlosti 
předního a zadního kola.

Použití jiných, než doporučených 
pneumatik může ovlivnit rychlost 
otáčení kol a může způsobit, že ABS 
nebude fungovat, což může vést ke 
ztrátě kontroly a k nehodě v případě, 
kdy by systém ABS normálně fungoval.

Parkování

 Varování
Po jízdě bude motor i výfuková 
soustava horká.

NEPARKUJTE motocykl tam, kde by se 
ho mohli dotýkat chodci nebo děti.

Dotek jakékoli horké části motoru nebo 
výfukové soustavy může způsobit 
popálení nechráněné pokožky.

 Varování
Benzín je vysoce hořlavý a za určitých 
okolností může být výbušný.

Pokud parkujete v garáži nebo v jiné 
budově, dohlédněte na to, aby byla 
dobře větraná a aby se motocykl 
nenacházel příliš blízko u zdroje 
plamene nebo jiskření. To platí i pro 
všechna zařízení se stálým plamínkem.

Nedodržení výše zmíněných rad může 
způsobit požár, jehož následkem může 
být škoda na majetku nebo zranění 
osob.
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 Varování
Neparkujte motocykl na měkké půdě 
nebo v prudkém svahu.

Parkování za těchto podmínek může 
vést k pádu motocyklu, což by mohlo 
způsobit škody na majetku nebo 
zranění osob.

Postup parkování motocyklu:

• Zařaďte neutrál a přepněte spínací 
skříňku do polohy OFF (VYPNUTO).

• Zařaďte první převodový stupeň.

• Zamkněte řízení, abyste předešli 
krádeži motocyklu.

• Vždy parkujte na pevném a rovném 
povrchu, aby motocykl nemohl 
spadnout. Zvláště důležité je to při 
parkování v terénu.

• Při parkování ve svahu vždy 
zaparkujte motocykl směrem 
do svahu, aby nesjel ze stojanu. 
Zařaďte první převodový stupeň, 
aby se motocykl nemohl dát do 
pohybu.

• Při parkování bokem (stranovém) ke 
svahu vždy zaparkujte motocykl tak, 
aby sklon přirozeně tlačil motocykl 
směrem na boční stojan.

• Neparkujte bokem (stranově) ke 
svahu se sklonem větším než 6° 
a nikdy neparkujte směrem dolů ze 
svahu.

• Nenechávejte spínač dlouho v poloze 
P, protože se tím vybije baterie.

Poznámka
Při parkování v noci na frekventovaném 
místě nebo při parkování tam, kde jsou 
parkovací světla vyžadována zákonem, 
nechejte koncové světlo, osvětlení 
registrační značky a poziční světla 
zapnutá otočením spínače zapalování do 
polohy P (PARK).
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Upozornění pro jízdu vysokou 
rychlostí

 Varování
Při jízdě na tomto motocyklu Triumph 
musíte dodržovat nejvyšší rychlost 
povolenou zákonem pro konkrétní typ 
silnice.

Jízda vyšší rychlostí může být 
potenciálně nebezpečná, protože 
čas, který je k dispozici pro reakci na 
různé dopravní situace, se s rostoucí 
rychlostí podstatně zkracuje.

V potenciálně nebezpečných jízdních 
podmínkách, jako například za 
špatného počasí nebo v husté dopravě, 
rychlost snižte.

 Varování
Jezděte s tímto motocyklem Triumph 
vysokou rychlostí pouze při silničních 
závodech na uzavřeném okruhu nebo 
uzavřené závodní dráze.

Jezdit vysokou rychlostí by měli pouze 
řidiči, kteří jsou řádně proškoleni 
o technice jízdy při vysokých 
rychlostech, a kteří se seznámili 
s vlastnostmi motocyklu za všech 
podmínek.

Jízda vysokou rychlostí za jakýchkoliv 
jiných podmínek je nebezpečná 
a povede ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě.

 Varování
Jízdní vlastnosti motocyklu při 
vysokých rychlostech se mohou lišit od 
vlastností, na které jste zvyklí při jízdě 
zákonem povolenými rychlostmi.

Nepokoušejte se jezdit vysokou 
rychlostí, dokud neabsolvujete 
dostatečné školení a dokud nebudete 
mít potřebné dovednosti, protože 
nesprávné řízení může mít za následek 
vážnou nehodu.

 Varování
Níže uvedené body jsou velmi důležité 
a nesmíte je nikdy opomíjet. Problém, 
kterého jste si nemuseli všimnout při 
rychlostech v normálním provozu, se 
může při vysokých rychlostech projevit 
výrazněji.
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Obecné
Zajistěte, aby byla údržba motocyklu 
prováděna v souladu s tabulkou 
plánované údržby.

Brzdy
Zkontrolujte správnou funkci přední 
i zadní brzdy.

Chladicí kapalina
Zkontrolujte, že hladina chladicí kapaliny 
je v expanzní nádržce u horní značky. 
Hladinu vždy kontrolujte při studeném 
motoru.

Elektrická výbava
Ujistěte se, že elektrická zařízení, tj. 
přední světlomet, zadní/brzdové světlo, 
ukazatele směru a houkačka, fungují 
správně.

Motorový olej
Zkontrolujte, že má hladina motorového 
oleje správnou úroveň. Při doplňování 
použijte správnou třídu a typ oleje.

Hnací řetěz
Ujistěte se, že je hnací řetěz správně 
seřízený a namazaný. Zkontrolujte 
opotřebení a možné poškození řetězu.

Palivo
Mějte v nádrži dostatek paliva pro 
zvýšenou spotřebu v důsledku jízdy 
vysokou rychlostí.

 Upozornění
V mnoha zemích jsou výfukové 
soustavy vybaveny katalyzátorem, 
který pomáhá snížit množství emisí.

Pokud dovolíte, aby motocyklu došlo 
palivo nebo když je množství paliva 
v nádrži velmi malé, může dojít 
k trvalému poškození katalyzátoru.

Vždy dohlédněte na to, abyste měli 
dostatek paliva na celou cestu.

Kufry
Ujistěte se, že veškeré kufry na 
zavazadla jsou zavřené, zamknuté 
a bezpečně namontované na motocyklu.

Různé
Vizuálně zkontrolujte, že všechny spoje 
jsou pevně utažené.

Řízení
Zkontrolujte, že se řídítka hladce otáčejí 
bez přílišné vůle nebo váznutí. Ujistěte 
se, že ovládací lanka žádným způsobem 
nepřekážejí řízení.

Pneumatiky
Jízda vysokou rychlostí je pro 
pneumatiky velkou zátěží, proto je dobrý 
stav pneumatik pro bezpečnou jízdu 
zásadní. Zkontrolujte jejich celkový stav, 
nahustěte je na správný tlak (když jsou 
pneumatiky studené) a zkontrolujte 
vyvážení kol. Po kontrole tlaku 
v pneumatikách nezapomeňte řádně 
nasadit čepičky na ventilky. Dodržujte 
informace o kontrole pneumatik a jejich 
bezpečnosti uvedené v kapitolách 
o údržbě a technických údajích.
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Příslušenství, náklad a spolujezdci
Přidání příslušenství a nákladu 
s přídavnou hmotností může ovlivnit 
jízdní vlastnosti motocyklu vedoucí 
ke změnám stability, které si vyžádají 
snížení rychlosti. Následující informace 
byly připraveny jako průvodce 
potenciálním nebezpečím souvisejícím 
s instalací příslušenství na motocykl 
a s převážením spolujezdců a další 
zátěže.

Příslušenství

 Varování
Neinstalujte příslušenství ani nevozte 
zavazadla, která by zhoršila ovládání 
motocyklu.

Dávejte pozor, abyste nenarušili 
viditelnosti kterékoliv součásti 
osvětlení, světlou výšku, možnost 
náklonu (tj. úhel náklonu), použití 
ovládacích prvků, zdvih kola, pohyb 
přední vidlice, výhled v kterémkoliv 
směru nebo jakoukoliv jinou stránku 
provozu motocyklu.

 Varování
Majitelé si musí být vědomi, že pro 
jakýkoliv motocykl Triumph jsou 
schválené pouze ty díly, příslušenství 
a nástavby, které jsou opatřené 
oficiálním schválením firmy Triumph 
a které jsou na motocykl osazeny 
autorizovaným dealerem.

Zejména je velmi nebezpečné 
instalovat nebo vyměňovat díly nebo 
příslušenství, jejichž montáž vyžaduje 
zásah do elektrické nebo palivové 
soustavy, protože každá taková 
úprava může představovat riziko pro 
bezpečnost.

Instalace neschválených dílů, 
příslušenství nebo nástaveb může 
negativně ovlivnit ovladatelnost, 
stabilitu nebo jiný aspekt provozu 
motocyklu, což by mohlo vést k nehodě 
s následkem zranění nebo smrti.

Firma Triumph nepřebírá naprosto 
žádnou zodpovědnost za vady 
způsobené osazením neschválených 
dílů, příslušenství nebo nástaveb nebo 
osazením schválených dílů, příslušenství 
nebo nástaveb neschválenou osobou.
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 Varování
Instalujte pouze originální díly 
příslušenství firmy Triumph určené pro 
daný model motocyklu.

Vždy se řiďte Návody pro montáž 
firmy Triumph patřícími k originálnímu 
příslušenství Triumph. Ujistěte se, že 
model motocyklu Triumph, na který 
má být příslušenství instalováno, je 
uveden v seznamu jako schválený 
pro originální příslušenství Triumph. 
Všechny Návody pro montáž 
firmy Triumph najdete na www.
triumphinstructions.com.

Nikdy nemontujte originální 
příslušenství Triumph na model 
motocyklu Triumph, který není uveden 
v příslušném Návodu pro montáž firmy 
Triumph, protože to může ovlivnit 
ovladatelnost, stabilitu nebo jiné 
aspekty provozu motocyklu, což může 
mít za následek nehodu způsobující 
těžká zranění nebo smrt.

 Varování
Nikdy nejezděte na motocyklu 
vybaveným příslušenstvím nebo 
vezoucím náklad jakéhokoliv druhu 
rychleji než 130 km/h (80 mph). Vyšší 
rychlostí než 130 km/h (80 mph) by se 
nemělo v obou případech jet ani tehdy, 
kdyby to zákonný limit dovoloval.

Přítomnost příslušenství a/nebo 
nákladu způsobí změny ve stabilitě 
a ovladatelnosti motocyklu.

Pokud byste nebrali dostatečně 
v úvahu změnu stability motocyklu, 
mohlo by to vést ke ztrátě kontroly 
nebo k nehodě. Při jízdě vysokou 
rychlostí je třeba mít na paměti, že 
různé sestavy motocyklu a přírodní 
faktory mohou nepříznivě ovlivnit 
stabilitu vašeho motocyklu. Například:

-  Nesprávné rozložení nákladu po obou 
stranách motocyklu

-  Nesprávně seřízené nastavení 
předního a zadního odpružení

-  Nesprávně nahuštěné pneumatiky

-  Příliš nebo nerovnoměrně 
opotřebované pneumatiky

-  Boční vítr nebo větrný vír od 
ostatních vozidel

-  Volný oděv.

Pamatujte, že absolutní limit 130 
km/h (80 mph) se sníží instalací 
neschváleného příslušenství, 
nesprávným rozložením nákladu, 
opotřebovanými pneumatikami, 
celkovým stavem motocyklu 
a špatnou silnicí nebo povětrnostními 
podmínkami.
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Zatížení

 Varování
Vždy se ujistěte, že je náklad 
rovnoměrně rozložen na obě strany 
motocyklu. Ujistěte se, že je náklad 
řádně zajištěn, aby se při jízdě 
motocyklu nemohl přesouvat.

Náklad rovnoměrně rozložte do obou 
kufrů (jsou-li instalovány). Těžké 
předměty uložte dospodu a na vnitřní 
stranu kufru.

Vždy pravidelně kontrolujte 
bezpečnost zavazadel (samozřejmě, 
když motocykl není v pohybu) 
a dohlédněte na to, aby náklad 
nepřesahoval za zadní hranu 
motocyklu.

Nesmíte překročit nosnost motocyklu, 
která je uvedena v kapitole 
s Technickými údaji.

Tato maximální nosnost je dána 
součtem hmotnosti řidiče, spolujezdce, 
veškerého instalovaného příslušenství 
a vezeného nákladu.

U modelů, které mají nastavitelné 
odpružení, se ujistěte, že předpětí 
přední a zadní pružiny a nastavení 
tlumení odpovídá podmínkám zatížení 
motocyklu. Nezapomeňte, že maximální 
povolené zatížení kufrů je uvedeno na 
štítku na vnitřní straně kufru.

Nesprávné zatížení může zavinit vznik 
nebezpečných jízdních podmínek, které 
zaviní nehodu.

 Varování
Nikdy se nepokoušejte nic skladovat 
mezi rámem a palivovou nádrží.

Mohlo by tak být omezeno řízení, 
což by vedlo ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě.

Náklad upevněný na řídítka nebo 
přední vidlici zvýší hmotnost 
montážního celku řízení a může 
způsobit ztrátu kontroly nad 
motocyklem vedoucí k nehodě.

 Varování
Maximální bezpečné zatížení každého 
kufru je uvedeno na štítku na vnitřní 
straně kufru.

Nikdy toto zatížení nepřekračujte, 
protože by to mohlo vést k nestabilitě 
motocyklu vedoucí ke ztrátě kontroly 
nad motocyklem a k nehodě.
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 Varování
Pokud používáte sedlo spolujezdce 
k převážení malých předmětů, nesmí 
jejich hmotnost přesáhnout 5 kg (11 lbs), 
nesmí překážet řízení motocyklu, 
musí být bezpečně upevněné a nesmí 
přesahovat motocykl po stranách nebo 
vzadu.

Převážení předmětů těžších než 5 kg 
(11 lbs), které nejsou pevně zajištěné, 
které překážejí řízení nebo které 
přesahují motocykl na bocích nebo 
vzadu, může vést ke ztrátě kontroly 
nad motocyklem a k nehodě.

I když na zadní sedlo správně uložíte 
malé předměty, musí být maximální 
rychlost motocyklu snížena na 
130 km/h (80 mph).

Spolujezdci

 Varování
Možnosti ovládání a brzdění budou 
přítomností spolujezdce ovlivněny.

Řidič musí počítat se změnami chování 
motocyklu při jízdě se spolujezdcem 
a neměl by vozit spolujezdce, pokud na 
to nemá výcvik, a dokud se neseznámí 
a neosvojí si změny provozních 
vlastností motocyklu.

Pokud řidič není seznámený se 
změnami chování motocyklu, mohla by 
jízda se spolujezdcem vést ke ztrátě 
kontroly nad motocyklem a k nehodě.

 Varování
Nevozte spolujezdce, který není tak 
vysoký, aby dosáhl na stupačky 
motocyklu.

Spolujezdec, který není dostatečně 
vysoký, aby dosáhl na stupačky, 
nebude schopen na motocyklu 
bezpečně sedět a může způsobit 
nestabilitu motocyklu vedoucí ke 
ztrátě kontroly a k nehodě.

 Varování
Váš spolujezdec by také měl být 
poučen, že by mohl náhlým pohybem 
nebo nesprávnou polohou při 
sezení způsobit ztrátu kontroly nad 
motocyklem.

Řidič by měl spolujezdce poučit 
následovně:

-  Je důležité, aby spolujezdec seděl při 
jízdě motocyklu klidně a nezasahoval 
do řízení motocyklu.

-  Měl by mít nohy položené na 
stupačkách pro spolujezdce a držet 
se pevně popruhu na sedle nebo 
řidiče kolem pasu nebo boků.

-  Doporučte spolujezdci, aby se při 
průjezdu zatáčkami nakláněl spolu 
s řidičem a aby se nenakláněl, pokud 
se nenaklání řidič.

 Varování
Na motocyklu nevozte zvířata.

Zvíře se může náhle a neočekávaně 
pohnout, což by mohlo vést ke ztrátě 
kontroly nad motocyklem a k nehodě.
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Plánovaná údržba

 Varování
Firma Triumph Motorcycles Ltd. 
nenese žádnou zodpovědnost za škody 
nebo zranění, které jsou následkem 
nesprávné údržby nebo nesprávného 
seřízení motocyklu provedeného jeho 
vlastníkem.

Nesprávná nebo zanedbaná údržba 
může způsobit vznik nebezpečných 
jízdních podmínek.

Plánovanou údržbu tohoto motocyklu 
nechte vždy provést autorizovaného 
Triumph dealera.

 Varování
Veškerá údržba má zásadní důležitost 
a nesmí být zanedbána. Nesprávná 
údržba nebo nastavení může zapříčinit 
nesprávnou funkci jedné nebo více 
částí motocyklu. Nesprávně fungující 
motocykl může vést ke ztrátě kontroly 
a k nehodě.

Počasí, terén a geografická poloha 
má na údržbu vliv. Plánovaná údržba 
by měla být prováděna tak, aby 
vyhovovala prostředí, kde je motocykl 
používán a požadavkům konkrétního 
zákazníka.

Aby bylo možné provádět správně 
veškerou údržbu podle tabulky 
plánované údržby, je nutné mít 
speciální nástroje, znalosti a školení. 
Pouze autorizovaný Triumph dealer 
bude mít tyto znalosti a příslušné 
vybavení.

Nesprávná nebo zanedbaná údržba 
může způsobit vznik nebezpečných 
jízdních podmínek. Plánovanou údržbu 
tohoto motocyklu nechte vždy provést 
autorizovaného Triumph dealera.

Abyste udrželi motocykl v bezpečném 
a spolehlivém stavu, musíte provádět 
údržbu a seřízení popsané v této 
kapitole, jak je stanoveno v plánu 
denních kontrol a také v souladu 
s tabulkou plánované údržby. 
V následujícím textu jsou uvedeny 
postupy, které byste měli dodržovat při 
provádění denních kontrol, i některé 
jednoduché úkony v rámci údržby 
a seřízení.
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Plánovanou údržbu může váš 
autorizovaný dealer Triumph provádět 
třemi způsoby; roční údržbu, údržbu 
podle ujeté vzdálenosti nebo kombinací 
obou podle toho, jakou vzdálenost každý 
rok motocykl ujede.

1. Motocykly, které za rok najedou 
méně než 16 000 km (10 000 mil), 
musí být předány vašemu dealerovi 
k údržbě každý rok. Kromě toho 
by se měla údržba některých částí 
stroje provádět po ujetí určitého 
počtu kilometrů.

2. Na motocyklu, který za rok ujede 
přibližně 16 000 km (10 000 mil), 
musí být provedena roční prohlídka 
a zároveň prohlídka těch částí 
motocyklu, které vyžadují prohlídku 
po určitém počtu ujetých km.

3. U motocyklu, který najede více 
než 16 000 km (10 000 mil) za rok, 
se musí u jeho části vyžadujících 
údržbu po ujetí určitého počtu 
kilometrů provést údržba při ujetí 
této vzdálenosti. Kromě toho určité 
části motocyklu, které vyžadují roční 
pravidelnou údržbu, by měly být 
zkontrolovány po roce.

Ve všech případech musí být plánovaná 
údržba provedena ve stanovené lhůtě 
nebo před jejím vypršením. Poraďte 
se s vaším dealerem, kdy je plánovaná 
údržba vašeho stroje nejvhodnější.

Firma Triumph nenese žádnou 
odpovědnost za poškození motocyklu 
nebo zranění osob způsobené 
nesprávnou údržbou nebo nevhodným 
seřízením.

Symbol servisu/všeobecný symbol 
výstrahy

Symbol servisu se objeví na pět 
sekund po provedení 
startovacího postupu pro 

upozornění na to, že se blíží nutnost 
servisní prohlídky zhruba za 100 km (60 
mil). Symbol servisu začne svítit trvale, 
jakmile je dosaženo příslušné ujeté 
vzdálenosti, a bude svítit tak dlouho, 
dokud nebude vypnut diagnostickým 
zařízením firmy Triumph.

Všeobecný symbol výstrahy 
bude blikat v případě výskytu 
závady na ABS nebo systému 

řízení motoru motocyklu a kontrolka 
ABS a/nebo poruchy systému řízení 
motoru MIL budou svítit. Co nejdříve 
kontaktujte autorizovaného Triumph 
dealera k prověření a odstranění závady.

Poznámka
Za položky označené v následující 
tabulce * se platí dodatečný poplatek 
za práci nad rámec nákladů a časového 
limitu základní údržby, který zahrnuje 
pouze čas na kontrolu.
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Tabulka plánované údržby

Popis úkonu

Údaj celkového počítadla v kilometrech (mílích) nebo uplynulá doba, co nastane 
dřív

První servis Roční servis Servis podle počtu kilometrů

Denně
Servis po  
1 000 km 

6 měsících
Rok

Servis po  
16 000 /  

48 000 km

Servis po  
32 000 km

Servis po  
64 000 km

Mazání

Chladič motoru a oleje – kontrola těsnosti • • • • • •

Motorový olej – výměna • • • • •

Olejový filtr – výměna • • • • •

Palivový systém a řízení motoru

Palivový systém – kontrola těsnosti • • • • • •

Autoscan – provedení kompletní diagnostiky 
Autoscan pomocí diagnostického zařízení firmy 
Triumph (tisk kopie pro zákazníka)

• • • • •

Vzduchový filtr –výměna (častější výměna při 
trvalém provozování stroje v mokrých nebo prašných 
podmínkách)

• •

Zapalovací svíčky – výměna • •

Chladicí systém

Chladící systém – kontrola těsnosti • • • • • •

Množství chladící kapaliny – kontrola/doplnění • • • • • •

Chladící systém – kontrola, zda není potrubí 
chladicí kapaliny prodřené, prasklé nebo poškozené. 
V případě nutnosti výměna

• • • • •

Chladící kapalina – výměna–každé 3 roky bez ohledu 
na ujetou vzdálenost* Každé tři roky, bez ohledu na počet ujetých km

Motor

Spojka – kontrola funkce • • • • • •

Lanko spojky – kontrola funkce a případně seřízení 
(pouze u modelů se spojkovým lankem) • • • • • •

Ventilové vůle – kontrola/nastavení* • •

Časování vačkové hřídele–kontrola/nastavení* • •

Kola a pneumatiky

Kola – kontrola poškození • • • • • •

Opotřebení/poškození pneu – kontrola • • • • • •

Tlak v pneumatikách – kontrola/úprava • • • • • •

Ložiska kol – kontrola opotřebení/hladký chod • • •

Řízení a odpružení

Řízení – kontrola volného chodu • • • • • •

Přední a zadní odpružení – kontrola poškození/úniků/
hladkého chodu • • • • • •

Ložiska v hlavě řízení – kontrola/seřízení • •

Jednotka zadního odpružení a přepákování – mazání 
(pouze u modelů s jednou pružící jednotkou) • •

Olej ve vidlicích – výměna •

Čep kyvného ramena – mazání •
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Popis úkonu

Údaj celkového počítadla v kilometrech (mílích) nebo uplynulá doba, co nastane 
dřív

První servis Roční servis Servis podle počtu kilometrů

Denně
Servis po  
1 000 km 

6 měsících
Rok

Servis po  
16 000 /  

48 000 km

Servis po  
32 000 km

Servis po  
64 000 km

Brzdy

Brzdový systém – kontrola funkce • • • • • •

Brzdové destičky – kontrola opotřebení* • • • • • •

Hladiny brzdové kapaliny – kontrola • • • • • •

Brzdová kapalina – výměna–každé 2 roky bez ohledu 
na ujetou vzdálenost* Každé dva roky, bez ohledu na počet ujetých km

Sekundární převod

Napnutí hnacího řetězu – kontrola/seřízení • • • • • •

Třecí pás hnacího řetězu – kontrola opotřebení, 
prasklin nebo poškození* • • • • • •

Hnací řetěz – kontrola opotřebení* • • • • •

Hnací řetěz – namazání • • • • •

Elektrický systém

Osvětlení, přístroje a elektrické systémy – kontrola/
seřízení • • • • • •

Obecné

Hlásiče náklonu – kontrola opotřebení* • • • • • •

Centrální a/nebo boční stojan – kontrola opotřebení/
hladkého chodu • • • • • •

Přístroje a ECM motoru – kontrola stažení nejnovější 
kalibrace pomocí diagnostického nástroje Triumph • • • • •

Provedení všech nevyřešených servisních prací 
z věstníku a záručních prací • • • • •

Provedení zkušební jízdy • • • • •

Vyplnění servisní knížky a resetování indikátoru 
servisu (je-li použit) • • • • •
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Motorový olej

 Varování
Provozování motocyklu 
s nedostatečným množstvím oleje, 
s degradovaným nebo znečištěným 
olejem, způsobí zrychlené opotřebení 
motoru a může vést k zadření motoru 
nebo převodovky.

Zadření motoru nebo převodovky může 
způsobit náhlou ztrátu kontroly nad 
motocyklem a nehodu.

Aby motor, převodovka i spojka 
fungovaly správně, musíte udržovat 
hladinu motorového oleje na správné 
úrovni a měnit motorový olej i olejový 
filtr v souladu s požadavky plánované 
údržby.

Kontrola hladiny motorového oleje

 Varování
Motor nikdy nestartujte ani 
nenechávejte běžet v uzavřených 
prostorách.

Výfukové zplodiny jsou jedovaté 
a mohou v krátkém čase způsobit 
ztrátu vědomí a smrt.

Motocykl vždy používejte pod širým 
nebem nebo na místě s dostatečným 
větráním.

 Varování
Pokud byl motocykl nedávno 
v provozu, bude výfuková soustava 
horká.

Před prováděním prací na nebo 
v blízkosti výfukové soustavy ponechte 
výfukové soustavě čas na zchladnutí, 
protože při dotyku některé z částí 
výfukové soustavy by mohlo dojít 
k popálení.

 Upozornění
Chod motoru s nedostatečným 
množstvím oleje způsobí poškození 
motoru.

Pokud zůstává výstražná kontrolka 
nízkého tlaku oleje svítit, okamžitě 
vypněte motor a zjistěte příčinu.

3

5

4

1

2

1. Plnicí otvor
2. Měrka
3. Poloha měrky na klikové skříni
4. Horní ryska
5. Dolní ryska

Kontrola množství motorového oleje:

• Nastartujte motor a nechte běžet 
přibližně pět minut.
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• Vypněte motor a počkejte nejméně 
tři minuty, než olej steče.

Poznámka
Přesné změření hladiny oleje v motoru je 
možné pouze tehdy, když má motorový 
olej svoji normální provozní teplotu, 
když motocykl stojí svisle (ne na bočním 
stojanu) a když byla měrka zcela 
zasunuta do jejího otvoru.
Nedolévejte olej otvorem pro měrku na 
klikové skříni.

• Vyjměte měrku.

• Hladina oleje je vymezena ryskami 
na měrce. Při plném množství oleje 
musí hladina dosahovat k horní 
rysce na měrce.

• Jestliže je hladina pod spodní ryskou, 
sejměte zátku plnícího otvoru a po 
troškách dolévejte olej plnícím 
otvorem na krytu spojky, dokud 
nebude dosaženo správné hladiny.

• Jakmile dosáhnete správné hladiny, 
zašroubujte víčko plnícího hrdla oleje 
zpět a utáhněte.

Výměna motorového oleje a filtru

 Varování
Delší a opakovaný kontakt 
s motorovým olejem může vést 
k vysušení pokožky, k jejímu 
podráždění a k dermatitidě.

Kromě toho vyjetý motorový olej 
obsahuje škodlivé látky, které mohou 
způsobovat rakovinu kůže.

Vždy noste vhodný ochranný oděv 
a nedovolte, aby se vaše pokožka 
dostala do kontaktu s vyjetým olejem.

 Varování
Motorový olej může být horký.

Vyhýbejte se kontaktu s horkým 
olejem, noste vhodný ochranný oděv, 
rukavice a ochranu očí.

Kontakt s horkým olejem může 
způsobit opaření nebo popálení 
pokožky.

 Varování
Pokud byl motocykl nedávno 
v provozu, bude výfuková soustava 
horká.

Před prováděním prací na nebo 
v blízkosti výfukové soustavy ponechte 
výfukové soustavě čas na zchladnutí, 
protože při dotyku některé z částí 
výfukové soustavy by mohlo dojít 
k popálení.

Motorový olej a filtr motorového 
oleje musíte vyměňovat v souladu 
s požadavky plánované údržby.

1

2

1. Olejový filtr
2. Vypouštěcí zátka oleje
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Výměna motorového oleje a olejového 
filtru:

• Důkladně zahřejte motor, potom 
ho vypněte a zajistěte motocykl ve 
svislé poloze na rovné podložce.

• Pod motor podložte vanu pro 
vypouštění oleje.

• Odšroubujte vypouštěcí zátku oleje.

• Pomocí servisního nástroje Triumph 
T3880313 povolte a vyjměte olejový 
filtr. Starý filtr zlikvidujte způsobem 
šetrným k životnímu prostředí.

• Na těsnicí kroužek nového olejového 
filtru naneste tenkou vrstvu čistého 
motorového oleje. Nasaďte olejový 
filtr a utáhněte ho na 10 Nm.

• Jakmile veškerý olej vyteče, nasaďte 
na vypouštěcí zátku novou těsnící 
podložku. Nasaďte zátku a utáhněte 
ji utahovacím momentem 25 Nm.

• Do motoru nalévejte polosyntetický 
nebo plně syntetický motocyklový 
motorový olej 10W/40 nebo 10W/50, 
který splňuje požadavky API SH 
(nebo vyšší) a JASO MA, jako je 
např. motorový olej Castrol Power 1 
Racing 4T 10W-40 (plně syntetický), 
který je v některých zemích 
prodáván jako Castrol Power RS 
Racing 4T 10W-40 (plně syntetický).

• Nastartujte motor a nechte jej běžet 
na volnoběžné otáčky minimálně 30 
sekund.

 Upozornění
Pokud byste zvýšili otáčky motoru nad 
volnoběžné dříve, než se olej dostane 
do všech částí motoru, mohlo by dojít 
k poškození nebo zadření motoru.

Otáčky motoru zvyšte až poté, co bude 
běžet 60 sekund na volnoběh, aby 
mohl olej dostatečně kolovat.

 Upozornění
Pokud je tlak motorového oleje příliš 
nízký, rozsvítí se výstražná kontrolka 
tlaku oleje. Pokud tato kontrolka 
zůstane svítit po nastartování motoru, 
motor okamžitě vypněte a zjistěte 
příčinu.

Provozování motoru s nízkým tlakem 
oleje způsobí poškození motoru.

• Ujistěte se, že výstražná kontrolka 
tlaku oleje zhasne vzápětí po 
nastartování motoru, a že na displeji 
není zobrazeno hlášení o nízkém 
tlaku oleje.

• Vypněte zapalování a znovu 
zkontrolujte hladinu oleje. Je-li to 
nutné, proveďte nápravu.

Likvidace použitého motorového 
oleje a olejových filtrů
Abyste ochránili životní prostředí, 
nelijte olej na zem, do kanalizace nebo 
do vodních toků. Neodhazuje použité 
olejové filtry do běžného odpadu. Máte-
li pochybnosti, kontaktujte vaše místní 
orgány.
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Specifikace a třída motorového oleje 
(10W/40 & 10W/50)
Vysoce výkonné motory Triumph se 
vstřikováním paliva jsou určené pro použití 
polosyntetického nebo plně syntetického 
oleje 10W/40 nebo 10W/50, který splňuje 
požadavky API SH (nebo vyšší) a JASO MA, 
jako je např. Castrol Power 1 Racing 4T 
10W-40 (plně syntetický) motorový olej, 
který je v některých zemích prodávaný 
jako Castrol Power RS Racing 4T 10W-40 
(plně syntetický).

Podle oblasti použití vašeho motocyklu 
se v tabulce uvedené níže informujte 
o správné viskozitě oleje (10W/40 nebo 
10W/50).

Teplotní rozsah viskozity oleje

Nepřidávejte do motorového oleje žádná 
chemická aditiva. Motorový olej také 
promazává spojku a jakákoliv aditiva by 
mohla způsobit prokluzování spojky.

Nepoužívejte minerální, rostlinné, 
nedetergentní oleje, oleje na bázi 
ricínového oleje nebo jakýkoliv olej 
nevyhovující stanoveným požadavkům. 
Použití těchto olejů může způsobit 
okamžité a vážné poškození motoru.

Ujistěte se, že se do motoru při výměně 
nebo doplňování oleje nedostanou žádné 
nečistoty.

Chladicí systém

Abyste zajistili účinné chlazení motoru, 
kontrolujte hladinu chladicí kapaliny 
každý den před jízdou a podle potřeby 
kapalinu doplňte.

Poznámka
V motocyklu je z výroby chladicí 
kapalina D2053, která je celoročně 
použitelnou chladicí kapalinou typu 
Organic Additive Technology (OAT). 
Oranžová nemrznoucí kapalina obsahující 
50% roztok na bázi monoethylenglykolu.
Chladivo D2053 dodávané značkou 
Triumph je použitelné do -40 °C (-40 °F).
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Protikorozní prostředky

 Varování
Chladící kapalina D2053 OAT obsahuje 
inhibitory koroze a nemrznoucí 
směs vhodnou pro hliníkové motory 
a chladiče. Vždy používejte chladicí 
kapalinu podle doporučení výrobce.

Chladící kapalina obsahuje jedovaté 
chemické látky, které jsou pro člověka 
škodlivé.

Kontakt s pokožkou nebo očima 
může způsobit silné podráždění. 
Při manipulaci s chladící kapalinou 
používejte ochranné rukavice, oděv 
a brýle.

Při nadýchání odveďte postiženého na 
čerstvý vzduch a zajistěte mu volné 
dýchání. V případě pochybností nebo 
přetrvávajících příznaků vyhledejte 
lékařskou pomoc.

Pokud se chladící kapalina dostane 
do styku s pokožkou, okamžitě 
ji opláchněte vodou. Svlékněte 
potřísněný oděv.

Pokud se vám chladící kapalina 
dostane do očí, vyplachujte je po dobu 
nejméně 15 minut vodou a OKAMŽITĚ 
VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.

Pokud dojde k požití chladící kapaliny, 
vypláchněte si ústa vodou a OKAMŽITĚ 
VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.

CHLADÍCÍ KAPALINU UCHOVÁVEJTE 
MIMO DOSAH DĚTÍ.

Poznámka
Chladící kapalina D2053 OAT, která 
je dodávána značkou Triumph, je už 
připravena k použití a nemusí již být 
dále ředěna.

Abyste ochránili chladicí soustavu 
před korozí, je použití protikorozních 
prostředků v chladicí kapalině nezbytné.

Pokud byste nepoužili chladicí kapalinu 
obsahující protikorozní prostředek, 
v chladicí soustavě by se usazovala rez 
a vodní kámen v kanálech bloku motoru 
a v chladiči. Tím by se ucpaly kanálky 
pro chladicí kapalinu a účinnost chladicí 
soustavy by se podstatně snížila.

Chladící kapaliny různých druhů se 
nesmějí míchat. Smícháním různých 
druhů chladících kapalin se zhorší 
jejich vlastnosti a zkrátí se jejich doba 
použitelnosti. Při výměně chladící 
kapaliny se doporučuje, aby byl chladící 
systém důkladně propláchnut čistou 
vodou.

Kontrola hladiny chladicí kapaliny

Poznámka
Hladina chladicí kapaliny by měla být 
kontrolována, když je motor studený (při 
pokojové teplotě nebo teplotě okolí).

3

2

4

1

1. Kryt expanzní nádobky
2. Expanzní nádobka
3. Značka MAX
4. Značka MIN
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Kontrola hladiny chladicí kapaliny:

• Postavte motocykl na vodorovnou 
plochu a postavte ho svisle. 
Expanzní nádobku chladící kapaliny 
můžete vidět na pravé straně 
motocyklu, pod přední částí palivové 
nádrže.

• Zkontrolujte hladinu chladicí 
kapaliny v expanzní nádobce. 
Hladina chladící kapaliny musí být 
mezi značkami MAX a MIN.

• Pokud je hladina chladící kapaliny 
pod minimální úrovní, musíte ji 
doplnit.

Doplnění chladicí kapaliny

 Varování
Neotvírejte expanzní nádobku nebo 
tlakovou zátku chladiče, pokud je 
motor horký.

Když je motor horký, je horká i chladicí 
kapalina uvnitř chladiče, a navíc je zde 
pod tlakem.

Kontakt s touto horkou chladicí 
kapalinou pod tlakem způsobí 
opařeniny a poranění pokožky.

 Upozornění
Pokud by byla v chladicí soustavě 
použita tvrdá voda, způsobila by 
usazování vodního kamene v motoru 
a v chladiči, což by podstatným 
způsobem snížilo účinnost chladicí 
soustavy.

Snížená účinnost chladicí soustavy 
může způsobit přehřátí motoru 
a následně vážné poškození motoru.

4

3

5

1
2

1. Víčko expanzní nádobky
2. Víčko expanzní nádobky
3. Expanzní nádobka
4. Značka MAX
5. Značka MIN

Postup doplnění chladicí kapaliny:

• Nechte vychladnout motor.

• Odšroubujte víčko expanzní 
nádobky.

• Plnícím otvorem doplňte směs 
chladící kapaliny po rysku MAX.

• Znovu našroubujte víčko expanzní 
nádobky.
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Poznámka
Pokud kontrolujete hladinu chladicí 
kapaliny z důvodu, že došlo k jejímu 
přehřátí, zkontrolujte také hladinu 
v chladiči a podle potřeby dolijte.
V případě nouze může být do chladicí 
soustavy doplněna destilovaná voda. 
V takovém případě však potom musí 
být co nejdříve obsah chladiče vypuštěn 
a nahrazen doporučeným chladivem.

Výměna chladicí kapaliny
Nechte si chladicí kapalinu vyměnit 
u autorizovaného Triumph dealera 
v souladu s požadavky plánované 
údržby.

Chladič a hadice

 Varování
Ventilátor se zapíná automaticky při 
běhu motoru.

Od ventilátoru vždy udržujte odstup 
rukou a oděvu.

Kontakt s otáčejícím se ventilátorem 
může způsobit nehodu a/nebo zranění.

 Upozornění
Použití silného proudu vody, jako 
například ze zařízení na mytí 
automobilů nebo z domácí tlakové 
myčky, může poškodit žebra chladiče, 
způsobit úniky chladicí kapaliny 
a narušit účinnost chladiče.

Proudění vzduchu přes chladič 
nesmíte narušovat montáží 
neschváleného příslušenství, a to 
buďto před chladič nebo za ventilátor 
chlazení.

Narušení proudění vzduchu přes 
chladič může způsobit přehřátí, které 
by mohlo vést k poškození motoru.

Zkontrolujte hadice chladiče, zda 
nejsou popraskané nebo degradované, 
zkontrolujte těsnost hadicových svorek 
v souladu s požadavky plánované 
údržby. Veškeré vadné součásti si 
nechte vyměnit u autorizovaného 
Triumph dealera.

Zkontrolujte mřížku a žebra chladiče, 
zda na nich nejsou zbytky hmyzu, listí 
nebo bláta. Odstraňte všechny nečistoty 
nízkotlakým proudem vody.
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Ovládání plynu

 Varování
Vždy dávejte pozor na pocitové změny 
chodu plynové rukojeti a nechte 
si plynovou rukojeť zkontrolovat 
autorizovaným dealerem Triumph, 
pokud se změny objeví.

Změny mohou nastat z důvodu 
opotřebení mechanismu, což by mohlo 
vést k zasekávání plynové rukojeti.

Jízda na motocyklu s plynem, který se 
zasekává, může vést ke ztrátě kontroly 
nad motocyklem a k nehodě.

Kontrola ovládání plynu

 Varování
Použití motocyklu s váznoucím nebo 
nefunkčním ovládáním plynu narušuje 
jeho funkci a vede ke ztrátě kontroly 
nad motocyklem a nehodě.

Abyste zabránili dlouhodobému 
používání váznoucího nebo 
poškozeného ovládání plynu, nechejte 
jej vždy zkontrolovat autorizovaným 
dealerem Triumph.

Kontrola ovládání plynu:

• Zkontrolujte, že lze plynovou rukojeť 
ovládat bez použití nadměrné síly 
a že se vrací bez váznutí. Pokud 
jste zjistili problém nebo máte 
pochybnosti, nechte si ovládání 
zkontrolovat autorizovaným 
dealerem Triumph.

• Pokud se projevuje nesprávná 
vůle, doporučuje Triumph kontrolu 
u autorizovaného Triumph dealera.

• Ověřte si, že má při otáčení dozadu 
a dopředu rukojeť vůli asi 1 - 2 mm.
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Spojka
Tento motocykl je vybaven spojkou 
ovládanou lankem.

Pokud má páčka spojky nadměrně volný 
chod, nemusela by se zcela rozpojovat. 
To způsobí problémy při řazení a volbě 
neutrálu. To může způsobovat nechtěné 
zhasnutí motoru a udělat tak motocykl 
těžko ovladatelným.

Pokud má páčka spojky příliš volný chod, 
může to také způsobit její prokluzování, 
což sníží výkon a zapříčiní nadměrné 
opotřebení spojky.

Chod spojkové páčky musí být 
zkontrolován v souladu s požadavky 
plánované údržby.

Kontrola spojky
Zkontrolujte, že na je páčce spojky vůle 
2 - 3 mm.

Pokud je vůle nesprávná, musí se 
provést seřízení.

Seřízení spojky
Postup seřízení spojky:

• Otáčejte objímkou seřizovače, až 
dosáhnete správné velikosti vůle 
páčky spojky.

3
2 - 3 mm

1

2

1. Páčka spojky
2.  Objímka seřizovače (pojistná matice plně 

uvolněna)
3. Správná vůle 2–3 mm

• Zkontrolujte, že je na páčce spojky 
vůle 2–3 mm.

• Pokud je vůle nesprávná, musí se 
provést seřízení.
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• Pokud není možné pomocí 
seřizovače na páčce dosáhnout 
správného seřízení, použijte 
seřizovač lanka na spodním konci 
lanka.

cjxg

2

1

1. Pojistné matice šroubu seřizovače
2. Plášť lanka spojky

• Povolte pojistnou matici seřizovače.

• Otočte vnější seřizovač lanka tak, 
aby na páčce spojky vznikla mezera 
2–3 mm.

• Utáhněte pojistnou matici na 3,5 Nm.

Hnací řetěz

 Varování
Volný nebo opotřebovaný řetěz nebo 
řetěz, který praskne nebo sklouzne 
z řetězových kol, se může zadrhnout 
na řetězovém kole motoru nebo 
zablokovat zadní kolo.

Řetěz zachycený do ozubeného kola 
motoru způsobí řidiči zranění a povede 
ke ztrátě kontroly nad motocyklem 
a k nehodě.

Podobně i zablokování zadního 
kola povede ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě.

Pro zajištění bezpečnosti a také proto, 
aby nedocházelo k nadměrnému 
opotřebování, musí být hnací řetěz 
kontrolován, seřizován a mazán 
v souladu s požadavky plánované 
údržby. Kontrola, seřízení a mazání 
musí být prováděny častěji při jízdě 
v extrémních podmínkách, například 
na solí nebo štěrkem silně posypaných 
cestách.

Pokud je řetěz opotřebovaný nebo 
nesprávně seřízený (buďto příliš volný 
nebo příliš napnutý), může sklouznout 
z řetězových kol nebo prasknout. 
Proto vždy vyměňte opotřebovaný 
nebo poškozený řetěz za originální 
náhradní díl Triumph, který vám dodá 
autorizovaný Triumph dealer.
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Mazání hnacího řetězu
Mazání je nutné provádět vždy po ujetí 
300 km (200 mil), ale také po jízdě za 
mokrého počasí, na mokrých silnicích 
nebo kdykoliv, když se zdá, že je řetěz 
suchý.

Postup mazání hnacího řetězu:

• Používejte speciální mazivo na řetěz, 
které je doporučeno v kapitole 
Technické údaje.

• Naneste mazivo na boky válečků 
a potom nechte motocykl stát 
alespoň osm hodin (ideální je přes 
noc). Tak umožníte, aby olej pronikl 
do O-kroužků řetězu atd.

• Před jízdou otřete veškeré 
přebytečné mazivo.

• Pokud je řetěz obzvlášť znečištěný, 
nejprve ho vyčistěte a až potom 
naneste mazivo postupem 
popsaným výše.

 Upozornění
Pro čištění hnacího řetězu 
nepoužívejte silný proud vody, mohlo 
by dojít k poškození součástí hnacího 
řetězu.

Kontrola prověšení hnacího řetězu

 Varování
Ujistěte se, že je motocykl 
stabilizovaný a přiměřeně podepřený.

Správné podepření motocyklu zabrání 
jeho spadnutí.

Nestabilní motocykl může spadnout 
a způsobit tím úraz nebo poškození 
motocyklu.

Postup kontroly prověšení hnacího 
řetězu:

• Postavte motocykl na rovný povrch 
a bez zatížení jej držte ve svislé 
poloze.

• Tlačte motocykl, abyste otáčeli 
zadním kolem a mohli najít polohu, 
kde je řetěz nejnapnutější.

• Tlakem shora řetěz prohněte.

• Podle nákresu změřte průhyb od 
spodní strany kyvné vidlice do 
středu nýtu řetězu.

• Hodnota musí být v rozmezí 43–
55 mm.
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• Jestliže naměřená hodnota tento 
rozsah překračuje, napnutí řetězu 
musí být nastaveno podle popisu na 
straně 102.

Seřízení prověšení hnacího řetězu

 Varování
Jízda na motocyklu s nedostatečně 
utaženými pojistnými maticemi 
seřizovače nebo uvolněnou maticí 
zadního náboje kola může mít 
za následek zhoršenou stabilitu 
a ovladatelnost motocyklu.

Takto zhoršená stabilita 
a ovladatelnost může vést ke ztrátě 
kontroly nad motocyklem nebo 
k nehodě.

3

4

A

21

B

1. Seřizovač náboje
2. Matice náboje zadního kola
3. Matice seřizovače
4. Pojistná matice seřizovače

Pokud se při kontrole zjistí nesprávná 
velikost prověšení hnacího řetězu, musí 
se provést seřízení tímto způsobem:

• Povolte matici náboje zadního kola.

• Povolte pojistnou matici seřizovače 
na levé i pravé straně seřizovače 
hnacího řetězu.

• Otáčením levé i pravé seřizovací 
matice ve směru hodinových ručiček 
(A) snižujete průvěs hnacího řetězu 
a otáčením proti směru hodinových 
ručiček (B) průvěs zvětšujete.

• Ujistěte se, že jak levá, tak pravá 
seřizovací matice jsou ve stejné 
vzdálenosti.

• Jakmile bude nastaveno správné 
prověšení řetězu (43 mm), utáhněte 
matici náboje zadního kola na 
110 Nm.

• Zopakujte kontrolu seřízení hnacího 
řetězu. Je-li to nutné, proveďte nové 
seřízení.

• Utáhněte levou i pravou matici 
seřizovače na 3 Nm.

• Pojistné matice šroubu seřizovače 
utáhněte momentem 15 Nm tak, aby 
se seřizovací matice nepootočily.

• Zopakujte kontrolu seřízení hnacího 
řetězu. Je-li to nutné, proveďte nové 
seřízení.

• Zkontrolujte účinnost zadní brzdy. 
Podle potřeby opravte.

 Varování
Je nebezpečné jezdit na motocyklu 
s vadnými brzdami; musíte si je nechat 
opravit u svého autorizovaného 
Triumph dealera, než se s motocyklem 
vydáte znovu na cestu.

Neprovedení opravy může snížit 
účinnost brzdění, což může vést ke 
ztrátě kontroly nad motocyklem nebo 
k nehodě.
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Kontrola opotřebení hnacího řetězu 
a řetězových kol

 Varování
Nikdy nezanedbávejte údržbu hnacího 
řetězu a vždy si nechte hnací řetěz 
namontovat autorizovaným Triumph 
dealerem.

Použijte originální řetěz Triumph, který 
je uveden v katalogu náhradních dílů 
Triumph.

Následkem používání neschválených 
hnacích řetězů může být jeho 
prasknutí nebo sklouznutí 
z řetězových kol, ztráta kontroly nad 
motocyklem nebo nehoda.

 Upozornění
Pokud zjistíte, že jsou řetězová kola 
opotřebovaná, vždy vyměňte řetězová 
kola a hnací řetěz současně.

Výměna opotřebovaných řetězových 
kol bez výměny řetězu by vedla 
k předčasnému opotřebování nových 
řetězových kol.

1

2

1. Délka přes 20 článků řetězu
2. Hmotnost

Postup kontroly opotřebení hnacího 
řetězu a řetězových kol:

• Demontujte kryt řetězu.

• Napněte řetěz zavěšením závaží 
o hmotnosti 10–20 kg (20–40 lb) na 
řetěz.

• Změřte délku 20 článků na rovné 
části řetězu od středu čepu 1. článku 
ke středu čepu 21. článku. Protože 
se řetěz může opotřebovávat 
nerovnoměrně, proveďte měření na 
několika místech.

• Pokud délka překročí maximální 
servisní limit 319 mm, musí být řetěz 
vyměněn.

• Otáčejte zadním kolem a kontrolujte 
hnací řetěz, zda nemá poškozené 
válečky a uvolněné čepy a články.

• Také zkontrolujte řetězová kola, 
zda na nich nejsou nerovnoměrně 
nebo nadměrně opotřebované či 
poškozené zuby.

• Pokud zjistíte něco neobvyklého, 
nechte si hnací řetěz a/
nebo řetězová kola vyměnit 
autorizovaným Triumph dealerem.

• Znovu namontujte kryty řetězu 
a šrouby utáhněte momentem 4 Nm.
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Brzdy
Záběh nových brzdových destiček 
a brzdových kotoučů

 Varování
Brzdové destičky musí být vždy 
vyměněny všechny na kole. Vpředu, 
kde jsou na kole nainstalovány dva 
brzdové třmeny, vyměňte vždy 
brzdové destičky na obou třmenech.

V případě, že nevyměníte všechny 
brzdové destičky, sníží se účinnost 
brzd, což může způsobit nehodu.

Po montáži nových brzdových 
kotoučů/brzdových destiček jezděte 
s extrémní opatrností, než se destičky 
zaběhnou.

Po montáži nových brzdových kotoučů/
brzdových destiček doporučujeme, 
abyste po nějakou dobu brzdili opatrně, 
což optimalizuje výkon a výdrž kotoučů 
a destiček. Doporučená ujetá vzdálenost 
k záběhu nových destiček je 300 km 
(200 mil).

Během této vzdálenosti se vyhněte 
extrémnímu brzdění, jezděte opatrně 
a počítejte s delší brzdnou dráhou.

Kontrola opotřebení přední brzdy

 Varování
Pokud montujete nové vlastní brzdové 
destičky, zkontrolujte, zda má nosná 
deska brzdové destičky specifikovanou 
tloušťku uvedenou v tabulce.

Montáž brzdových destiček s nosnou 
deskou brzdy tenčí, než je předepsaná 
tloušťka, může mít za následek 
selhání brzdy z důvodu možné ztráty 
opotřebovaného brzdového obložení.



Údržba

105Výhradní 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.triumphczech.cz, info@triumphmoto.cz

Brzdové destičky musíte kontrolovat 
v souladu s požadavky plánované 
údržby a vyměnit je v okamžiku, 
kdy jsou opotřebované na minimální 
použitelnou tloušťku.

cbmz_1

1

2

1. Nosná deska
2. Brzdová destička

1

2

chbe_2

1. Nosná deska
2. Obložení brzdové destičky

Brzdové destičky dodávané u tohoto 
modelu značkou Triumph budou mít 
nosné desky s doporučenou tloušťkou. 
Nové brzdové destičky si vždy nechte 
dodat a namontovat u svého dealera 
Triumph.

Pokud je tloušťka obložení kteréhokoliv 
brzdového obložení menší, než je 
uvedeno v tabulce, vyměňte všechny 
brzdové destičky na daném kole.

Minimální tloušťka obložení brzdové 
destičky 1,5 mm

Minimální tloušťka nosné desky 4,0 mm

Minimální tloušťka pro výměnu

(Obložení brzdové destičky a nosné 
desky)

5,5 mm

Kontrola opotřebení zadní brzdy

 Varování
Pokud montujete nové vlastní brzdové 
destičky, zkontrolujte, zda má nosná 
deska brzdové destičky specifikovanou 
tloušťku uvedenou v tabulce.

Montáž brzdových destiček s nosnou 
deskou brzdy tenčí, než je předepsaná 
tloušťka, může mít za následek 
selhání brzdy z důvodu možné ztráty 
opotřebovaného brzdového obložení.

2
1

1. Nosná deska
2. Obložení brzdové destičky

Brzdové destičky dodávané značkou 
Triumph budou mít nosné desky 
s doporučenou tloušťkou. Nové 
brzdové destičky si vždy nechte dodat 
a namontovat u svého dealera Triumph.
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Pokud je tloušťka obložení kteréhokoliv 
brzdového obložení menší, než je 
uvedeno v tabulce, vyměňte všechny 
brzdové destičky na daném kole.

Minimální tloušťka obložení brzdové 
destičky 1,5 mm

Minimální tloušťka nosné desky 3,0 mm

Minimální tloušťka pro výměnu
(Obložení brzdové destičky a nosné 
desky)

4,5 mm

Brzdová kapalina pro kotoučové 
brzdy

 Varování
Brzdová kapalina je hygroskopická, což 
znamená, že pohlcuje vlhkost ze vzduchu.

Pohlcená vlhkost podstatným způsobem 
snižuje bod varu brzdové kapaliny, což 
má za následek snížení účinnosti brzd.

Z tohoto důvodu vždy vyměňujte 
brzdovou kapalinu v souladu 
s požadavky plánované údržby.

Vždy používejte novou brzdovou kapalinu 
z uzavřené nádoby a nikdy nepoužívejte 
kapalinu z neutěsněné nádoby nebo 
z takové, která byla již dříve otevřená.

Nemíchejte různé značky nebo třídy 
brzdové kapaliny.

Zkontrolujte, zda nedochází k úniku 
kapaliny okolo armatur, těsnění 
a spojů a také zkontrolujte brzdové 
hadice, zda nejsou roztržené, 
degradované nebo poškozené.

Veškeré závady opravte před jízdou.

Nedodržení kteréhokoliv z výše 
uvedených pokynů může vést 
ke vzniku nebezpečných jízdních 
podmínek vedoucí ke ztrátě kontroly 
nad motocyklem a k nehodě.

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

V tomto případě příliš razantní brzdění 
způsobí zablokování kol a může dojít 
ke ztrátě kontroly nad motocyklem 
a k nehodě.

Snižte rychlost a v jízdě nepokračujte 
po dobu delší, než je nezbytně nutné 
v případě, že svítí kontrolka. Co 
nejdříve kontaktujte autorizovaného 
Triumph dealera k prověření 
a odstranění závady.

Kontrolujte hladinu brzdové kapaliny 
v obou nádobkách a brzdovou kapalinu 
vyměňujte v souladu s požadavky 
plánované údržby. Používejte pouze 
kapalinu DOT 4, která je doporučena 
v kapitole Technické údaje. Brzdová 
kapalina také musí být vyměněna, pokud 
je znečištěna nebo existuje podezření, 
že je v ní vlhkost nebo jiné znečišťující 
látky.

Poznámka
K vypuštění kapaliny z brzdového 
systému ABS je potřeba speciální 
nářadí. V případě, že je nutné kapalinu 
vyměnit nebo je vyžadována údržba 
hydraulického systému, kontaktujte 
autorizovaného Triumph dealera.



Údržba

107Výhradní 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.triumphczech.cz, info@triumphmoto.cz

Kontrola a úprava hladiny brzdové 
kapaliny pro přední brzdu

 Varování
Pokud zjistíte, že hladina brzdové 
kapaliny v jedné nebo druhé 
nádobce výrazně klesla, kontaktujte 
autorizovaného Triumph dealera před 
jízdou, aby vám poradil.

Jízda s nízkou hladinou brzdové 
kapaliny nebo s unikající brzdovou 
kapalinou je nebezpečná a způsobí 
snížení účinnosti brzdění, což by 
mohlo vést ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě.

2

1

1. Nádobka brzdové kapaliny přední brzdy, 
horní ryska

2. Spodní ryska

Postup kontroly množství brzdové 
kapaliny u přední brzdy:

• Zkontrolujte pohledem na přední 
stranu nádobky výšku hladiny 
brzdové kapaliny.

• Hladina brzdové kapaliny se musí 
udržovat mezi horní a dolní ryskou 
(nádobka musí být v horizontální 
poloze).

Postup doplnění brzdové kapaliny:

• Povolte šrouby víčka nádobky, 
sejměte víčko a membránové 
těsnění.

• Naplňte nádobku až po horní rysku 
novou brzdovou kapalinou DOT 4 
z uzavřené nádoby.

• Znovu nasaďte víčko nádobky 
a zkontrolujte, že je membránové 
těsnění mezi víčkem a nádobkou 
správně usazené.

• Šrouby na víčku nádobky utáhněte 
momentem 1 Nm.

Kontrola a úprava hladiny brzdové 
kapaliny pro zadní brzdu

 Varování
Pokud zjistíte, že hladina brzdové 
kapaliny v jedné nebo druhé 
nádobce výrazně klesla, kontaktujte 
autorizovaného Triumph dealera před 
jízdou, aby vám poradil.

Jízda s nízkou hladinou brzdové 
kapaliny nebo s unikající brzdovou 
kapalinou je nebezpečná a způsobí 
snížení účinnosti brzdění, což by 
mohlo vést ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě.
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Nádobka brzdové kapaliny je vidět 
z pravé strany motocyklu před tlumičem 
a pod řidičovým sedlem.

2

3

4
1

1. Nádobka brzdové kapaliny zadní brzdy
2. Víčko nádobky
3. Horní ryska
4. Spodní ryska

Postup kontroly množství brzdové 
kapaliny zadní brzdy:

• Zkontrolujte výšku viditelné hladiny 
brzdové kapaliny v nádobce.

• Hladina brzdové kapaliny se musí 
udržovat mezi horní a dolní ryskou 
(nádobka musí být v horizontální 
poloze).

Postup doplnění brzdové kapaliny pro 
zadní brzdu:

• Povolte víčko nádobky a sejměte 
membránové těsnění.

• Naplňte nádobku až po horní rysku 
novou brzdovou kapalinou DOT 4 
z uzavřené nádoby.

• Našroubujte znovu víčko 
nádobky, a přitom se ujistěte, že 
je membránové těsnění správně 
nasazeno.

Spínače brzdového světla

 Varování
Jízda na motocyklu s nefungujícími 
brzdovými světly odporuje zákonům 
a je nebezpečná.

Používání motocyklu s nefungujícími 
brzdovými světly může způsobit 
nehodu se zraněním řidiči a dalším 
účastníkům silničního provozu.

Brzdové světlo se rozsvěcí přední nebo 
zadní brzdou nezávisle na sobě. Jestliže 
se v poloze zapalování ON (ZAPNUTO) 
při zmáčknutí brzdové páčky nebo 
sešlápnutím brzdového pedálu brzdové 
světlo nerozsvítí, nechte u svého 
autorizovaného Triumph dealera závadu 
prověřit a opravit.
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Zrcátka

 Varování
Jízda na motocyklu s nesprávně 
nastavenými zrcátky je nebezpečná.

Jízda na motocyklu s nesprávně 
nastavenými zrcátky způsobí omezený 
výhled dozadu za motocykl. Jezdit na 
motocyklu s nedostatečným výhledem 
vzad je nebezpečné.

Před jízdou si vždy nastavte zrcátka 
tak, aby poskytovaly dostatečný 
výhled vzad.

 Varování
Nikdy se nepokoušejte čistit nebo 
nastavovat zrcátka během jízdy. 
Puštění řídítek při jízdě na motocyklu 
sníží schopnost řidiče udržet kontrolu 
nad motocyklem.

Pokus o čištění nebo nastavení zrcátek 
za jízdy může vést ke ztrátě kontroly 
nad motocyklem a k nehodě.

Zrcátka nastavujte nebo čistěte pouze 
tehdy, když motocykl stojí.

Modely se zrcátky v koncích řídítek

 Varování
Nesprávné nastavení zrcátek do konců 
řídítek může způsobit, že se ramínko 
zrcátka dotkne palivové nádrže, 
brzdových nebo spojkových páček 
nebo jiných částí motocyklu.

To omezí funkčnost brzdy nebo 
spojkové páčky nebo omezí pohyb 
řízení, což povede ke ztrátě kontroly 
nad motocyklem a nehodě.

Seřiďte zrcátka tak, aby se nemohla 
dotknout žádné části motocyklu. 
Po seřízení natočte řídítka doleva 
a doprava do plného rejdu a ověřte 
si, zda se zrcátka nedotýkají palivové 
nádrže, brzdové nebo spojkové páčky 
nebo jiných částí motocyklu.

 Upozornění
Nesprávné nastavení zrcátek do konců 
řídítek může způsobit, že se ramínko 
zrcátka dotkne palivové nádrže, 
brzdových nebo spojkových páček 
nebo jiných částí motocyklu.

Znamenalo by to poškození palivové 
nádrže, brzdové nebo spojkové páčky 
nebo jiných částí motocyklu.

Seřiďte zrcátka tak, aby se nemohla 
dotknout žádné části motocyklu. 
Po seřízení natočte řídítka doleva 
a doprava do plného rejdu a ověřte 
si, zda se zrcátka nedotýkají palivové 
nádrže, brzdové nebo spojkové páčky 
nebo jiných částí motocyklu.
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Zrcátka v koncích řídítek budou 
nastavena vaším dealerem Triumph 
a obvykle nevyžadují žádné další 
seřizování. Pokud by bylo seřízení nutné, 
nenatáčejte zrcátko o více než 75° od 
svislé části ramínka zrcátka.

75°

1

1. Svislá část ramínka zrcátka

Řízení

 Upozornění
Abyste předešli riziku pádu motocyklu 
během kontroly, ujistěte se, že je 
motocykl stabilizován a zajištěn 
vhodnou podpěrou.

Nevyvíjejte na žádné kolo extrémní sílu 
ani s ním silně nekymácejte, protože 
by to mohlo způsobit nestabilitu 
motocyklu a pád z jeho podpěry 
způsobit zranění.

Ujistěte se, že poloha opěrného bloku 
nezpůsobí poškození motocyklu.
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Kontrola řízení

 Varování
Jízda na motocyklu s nesprávně 
seřízenými nebo vadnými ložisky 
řízení (hlavou řízení) je nebezpečné 
a může způsobit ztrátu kontroly nad 
motocyklem a nehodu.

Kontrola vůle řízení

Postup kontroly řízení:

• Postavte motocykl na vodorovnou 
plochu a postavte ho svisle.

• Zvedněte přední kolo nad zem 
a motocykl podepřete.

• Postavte se před motocykl, uchopte 
dolní konce vnějších trubek přední 
vidlice a pokuste se jimi pohybovat 
dopředu a dozadu.

• Jestliže ucítíte sebemenší vůli 
v ložiskách řízení (hlavě řízení), 
požádejte před jízdou svého 
autorizovaného Triumph dealera 
o kontrolu a opravu všech závad.

• Vyjměte podporu a postavte 
motocykl na boční stojan.

Kontrola ložisek kol

 Varování
Jízda s opotřebovanými nebo 
poškozenými ložisky předního nebo 
zadního kola je nebezpečná a může 
zhoršit ovladatelnost a stabilitu 
vedoucí k nehodě.

Máte-li pochybnosti, nechte si 
před jízdou motocykl zkontrolovat 
u autorizovaného Triumph dealera.

Ložiska kol musí procházet kontrolou 
v intervalech předepsaných v tabulce 
pravidelné údržby a mazání.

ckaf

Provádění kontroly ložisek kol

Postup kontroly ložisek kol:

• Postavte motocykl na vodorovnou 
plochu a postavte ho svisle.

• Zvedněte přední kolo nad zem 
a motocykl podepřete.

• Postavte se na bok motocyklu 
a jemně viklejte horní částí předního 
kola ze strany na stranu.

• Jestliže ucítíte sebemenší vůli, 
požádejte před jízdou svého 
autorizovaného Triumph dealera 
o kontrolu a opravu všech závad.
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• Změňte polohu zvedacího zařízení 
a opakujte postup u zadního kola.

• Vyjměte podporu a postavte 
motocykl na boční stojan.

Poznámka
Jestliže ložiska kol v předním nebo 
zadním kole mají vůli v náboji kola, jsou 
hlučná nebo když se kolo neotáčí hladce, 
nechte si u svého autorizovaného 
Triumph dealera ložiska kol zkontrolovat.

Suspension (Odpružení)

 Varování
Jízda s vadným nebo poškozeným 
odpružením je nebezpečná a může 
vést ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě.

 Varování
V žádném případě nerozebírejte 
žádnou část jednotek odpružení

Každá jednotka odpružení obsahuje 
olej pod tlakem.

Kontakt s tlakovým olejem představuje 
riziko poranění očí a kůže.

Přední odpružení
Přední odpružení nelze seřizovat.

Kontrola přední vidlice

Provádění kontroly přední vidlice

Postup kontroly přední vidlice:

• Postavte motocykl na vodorovnou 
plochu.
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• Držte řídítka, zabrzděte přední 
brzdou a zapumpujte několikrát 
vidlicemi nahoru a dolů.

• Pokud zjistíte nerovnoměrnost 
nebo přílišnou ztuhlost, poraďte se 
se svým autorizovaným Triumph 
dealerem.

• Prohlédněte každou vidlici, zda 
nenese známky poškození nebo 
poškrábání na povrchu kluzáku nebo 
úniku oleje.

• Pokud najdete stopy poškození nebo 
úniku, poraďte se s autorizovaným 
Triumph dealerem.

Nastavení zadního odpružení
Motocykly mají z výroby nastaveno 
veškeré odpružení na sólo jízdu, jak je 
uvedeno v tabulce nastavení odpružení. 
Nastavení pro jízdu sólo poskytuje 
pohodlnou jízdu a dobrý charakter řízení 
pro obyčejnou jízdu s jednou osobou.

Údaje uvedené v tabulce nastavení 
odpružení slouží pouze jako vodítko. 
Požadavky na nastavení se mohou 
lišit podle řidičovy a spolujezdcovy 
hmotnosti a osobních preferencích.

Zatížení Předpětí 
pružiny1

Jízda sólo 1

Jízda sólo s příslušenstvím/
nákladem (nepřesahujících limit) 1

Řidič a spolujezdec 7

Řidič a spolujezdec 
s příslušenstvím/nákladem 
(nepřesahujících limit)

7

1 Poloha 1 je minimum (úplně po směru ručiček) 
a poloha 7 je maximum (úplně proti směru 
ručiček).

Nastavení předpětí pružiny zadního 
odpružení
Seřizovací prvek předpětí je umístěn ve 
spodní části zadní jednotky odpružení.

Nastavení zadního seřizovače se počítá 
od jedné, přičemž poloha jedna je se 
seřizovacím prvkem otočeným zcela ve 
směru hodinových ručiček. V poloze 
jedna je předpětí jednotky odpružení 
minimální. Celkem je sedm poloh 
seřizovače. V poloze sedm je předpětí 
jednotky odpružení maximální.

1

B

A

1. Kroužek pro seřízení předpětí pružiny
A. Proti směru ručiček
B. Po směru ručiček
Postup změny nastavení předpětí 
zadního odpružení:

• Ze sady nářadí vyjměte hákový klíč.

• Nasaďte hákový klíč do vybrání 
na kroužku pro seřízení předpětí 
pružiny.

• Pro zvýšení předpětí pružiny 
otáčejte kroužkem pro seřízení 
předpětí pružiny proti směru 
hodinových ručiček k levé straně 
motocyklu (na náčrtku vyznačeno 
jako směr A).
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• Pro snížení předpětí pružiny otáčejte 
kroužkem pro seřízení předpětí 
pružiny po směru hodinových 
ručiček k pravé straně motocyklu 
(na náčrtku vyznačeno jako směr B).

Hlásiče náklonu

 Varování
Hlásiče náklonu vždy vyměňte ještě 
před tím, než se opotřebují na jejich 
mezní hodnotu.

Použití motocyklu s hlásiči náklonu 
opotřebovanými za maximální 
mez dovolí motocyklu náklon do 
nebezpečného úhlu.

Naklonění motocyklu do příliš velkého 
úhlu může zapříčinit nestabilitu, ztrátu 
kontroly nad motocyklem a nehodu.

Hlásiče náklonu jsou upevněny na 
stupačkách řidiče.

1

1. Hlásič náklonu

Hlásiče náklonu se musí vyměnit, když 
se opotřebují na jejich maximální mez 
opotřebení, která činí 15 mm. Maximální 
mez opotřebení je na hlásiči náklonu 
vyznačena drážkou.

Opotřebení hlásičů náklonu kontrolujte 
pravidelně.
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Pneumatiky

Tento model je vybaven bezdušovými 
pneumatikami, ventilky a ráfky 
kol. Používejte pouze pneumatiky 
s označením TUBELESS a bezdušové 
ventilky na ráfcích označené ‘SUITABLE 
FOR TUBELESS TYRES (VHODNÉ PRO 
BEZDUŠOVÉ PNEUMATIKY)’.

 Varování
Na bezdušové ráfky nedávejte 
pneumatiky pro duše.

Patka nebude sedět a pneumatika může 
z ráfku sklouznout a způsobit rychlý 
únik tlaku, který může vést ke ztrátě 
kontroly nad motocyklem a k nehodě.

Nikdy neinstalujte duši do bezdušové 
pneumatiky bez příslušného označení. 
Uvnitř pneumatiky by vzniklo tření 
a následný nárůst tepla může způsobit 
prasknutí pneumatiky, rychlý únik 
tlaku, ztrátu kontroly nad motocyklem 
a nehodu.

Typické označení pneumatiky–bezdušové 
pneumatiky

chrt

Typické označení kola–pro bezdušové 
pneumatiky
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Tlaky huštění pneumatik

 Varování
Nesprávné huštění pneumatik způsobí 
zvýšené opotřebení vzorku a problémy 
se stabilitou, které mohou vést ke 
ztrátě kontroly a nehodě.

Podhuštění může způsobit sklouzávání 
pneumatik nebo vyzutí z ráfku. 
Přehuštění způsobí nestabilitu 
a opotřebovávání vzorku při akceleraci.

Oba případy jsou nebezpečné, protože 
mohou způsobit ztrátu kontroly 
vedoucí k nehodě.

 Varování
Tlaky v pneumatikách, které byly 
sníženy pro jízdu v terénu, negativně 
ovlivní stabilitu na silnici.

Vždy kontrolujte, že jsou tlaky 
v pneumatikách seřízeny na hodnoty 
udané v kapitole Technické údaje.

Jízda na motocyklu se špatně 
zvolenými tlaky v pneumatikách 
může vést ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě.

Správné nahuštění zaručí maximální 
stabilitu, pohodlí jízdy a životnost 
pneumatik. Tlak v pneumatikách 
kontrolujte vždy před jízdou, když 
jsou pneumatiky studené. Tlak 
v pneumatikách kontrolujte každý 
den a v případě potřeby jej upravte. 
Informace o správném huštění najdete 
v kapitole Technické údaje.

Systém monitorování tlaku 
v pneumatikách (TPMS) (je-li 
součástí)

 Upozornění
Pozice snímače tlaku na ráfku je 
označena samolepkou.

Při výměně pneumatik se musí 
postupovat opatrně, aby nedošlo 
k poškození snímačů tlaku 
v pneumatikách.

Pneumatiky nechte vždy namontovat 
u autorizovaného Triumph dealera 
a informujte ho, že na kolech 
jsou namontovány snímače tlaku 
v pneumatikách.

 Upozornění
Nepoužívejte tekuté přípravky pro 
opravu defektů pneumatik, protože 
by mohly ucpat otvory pro přívod 
vzduchu ve snímačích TPMS. Jakákoliv 
překážka v otvoru pro přívod vzduchu 
do snímače TPMS během provozu 
způsobí ucpání snímače, a tím 
i neopravitelné poškození příslušenství 
snímače TPMS.

Poškození způsobené použitím 
tekutého přípravku pro opravu defektů 
pneumatik nebo nesprávná údržba 
nejsou výrobními vadami a nevztahuje 
se na ně záruka.

Pneumatiky nechte vždy namontovat 
u autorizovaného Triumph dealera 
a informujte ho, že na kolech 
jsou namontovány snímače tlaku 
v pneumatikách.
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Hodnota tlaku pneumatik na displeji je 
hodnota, která je aktuální při výběru 
tohoto druhu zobrazení. Tato hodnota 
se může lišit od tlaku při huštění, když 
byly pneumatiky studené, protože za 
jízdy se pneumatiky ohřívají, díky čemuž 
se vzduch uvnitř pneumatiky rozpíná 
a hustící tlak se zvyšuje. Triumph s tímto 
při specifikaci tlaku za studena počítal.

Správný tlak v pneumatikách nastavujte 
vždy za studena a pomocí správného 
tlakoměru pro pneumatiky. Nepoužívejte 
údaje o tlaku na obrazovce Tlak 
v pneumatikách.

Opotřebení pneumatik
Jak ubývá vzorku, stávají se pneumatiky 
náchylnějšími k defektům a poškozením. 
Odhaduje se, že 90 % všech problémů 
s pneumatikami nastane během 
posledních 10 % životnosti vzorku (90% 
opotřebení). Doporučuje se, aby se 
pneumatiky vyměňovaly před tím, než se 
opotřebují na minimální hloubku vzorku.

Doporučená minimální hloubka 
vzorku

 Varování
Jízda na motocyklu s příliš ojetými 
pneumatikami je nebezpečná 
a negativně ovlivní přilnavost, stabilitu 
a ovladatelnost, což může vést ke 
ztrátě kontroly a nehodě.

Když se používají bezdušové 
pneumatiky bez duše, je při defektu 
únik vzduchu často velmi pomalý. 
Kontrolujte pneumatiky z hlediska 
defektů vždy velmi pozorně. Hledejte na 
pneumatikách vrypy, zapíchnuté hřebíky 
nebo jiné ostré předměty. Jízda na 
motocyklu s poškozenými pneumatikami 
nebo s defektem negativně ovlivní 
stabilitu a ovladatelnost, což může vést 
ke ztrátě kontroly a nehodě.

Zkontrolujte, zda v ráfcích nejsou 
důlky nebo zda nejsou deformované. 
Jízda s vadnými nebo poškozenými 
koly nebo pneumatikami je nebezpečná 
a může vést ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě.

O výměně pneumatik nebo 
o bezpečnostní kontrole pneumatik 
se poraďte se svým autorizovaným 
Triumph dealerem.

V souladu s tabulkou pravidelné 
údržby změřte hloubku vzorku pomocí 
hloubkoměru a vyměňte všechny 
pneumatiky, které jsou sjeté nebo 
překračují minimální přípustnou hloubku 
vzorku uvedenou v tabulce níže.:

Pod 130 km/h 
(80 mph) 2 mm (0,08 in)

Nad 130 km/h 
(80 mph)

Přední 2 mm (0,08 in)

Zadní 3 mm (0,12 in)
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Výměna pneumatik
Všechny motocykly Triumph jsou 
pečlivě a důkladně testovány v různých 
jízdních podmínkách, aby se zajistilo, 
že pro každý model budou schváleny 
nejúčinnější kombinace pneumatik. Při 
nákupu náhradních dílů je nezbytné 
používat schválené pneumatiky a duše 
(pokud jsou používány) a montovat je 
ve schválených kombinacích. Používání 
neschválených pneumatik a duší 
nebo schválených pneumatik a duší 
v neschválených kombinacích může vést 
k nestabilitě motocyklu, ztrátě kontroly 
a nehodě.

Seznam pneumatik a duší schválených 
konkrétně pro váš motocykl je 
k dispozici u vašeho autorizovaného 
Triumph dealera nebo na internetu na 
www.triumph.co.uk. Pneumatiky a duše 
vždy nechte namontovat a vyvážit 
autorizovaným Triumph dealerem, který 
má nezbytné školení a schopnosti pro 
zajištění bezpečné a účelné montáže.

Pokud je zapotřebí výměna pneumatik, 
obraťte se na svého autorizovaného 
Triumph dealera, který zajistí výběr 
pneumatik a duší ve správné kombinaci 
ze schváleného seznamu a montáž 
podle pokynů výrobce pneumatik a duší.

Zpočátku nebudou nové pneumatiky 
a duše vykazovat stejné jízdní vlastnosti 
jako opotřebované a řidič musí ujet 
přiměřenou jízdní vzdálenost (přibližně 
160 km (100 mil)) k tomu, aby si zvykl na 
nové jízdní vlastnosti.

24 hodin po montáži se musí 
zkontrolovat a upravit tlak 
v pneumatikách a prověřit správné 
usazení pneumatik a duší. Podle potřeby 
musí být provedena náprava. Tytéž 
kontroly a nastavení se musí provést 
po ujetí 160 km (100 mil) po provedení 
montáže.

 Varování
Duše se smí používat pouze 
u motocyklů opatřených vypletenými 
koly a pneumatikami s označením 
'TUBE TYPE'.

Některé ze schválených značek 
pneumatik označovaných jako 
'TUBELESS' ('BEZDUŠOVÉ') se mohou 
použít i s duší. V takovém případě bude 
na boku pneumatiky text, který bude 
povolovat montáž duše.

Použití duše v pneumatice 
s označením 'TUBELESS' ('BEZDUŠOVÁ') 
a NEOZNAČENÉ jako vhodná pro 
montáž duše nebo použití duše na 
litém kole označeném 'SUITABLE 
FOR TUBELESS TYRES' ('POUZE PRO 
BEZDUŠOVÉ PNEUMATIKY') způsobí 
únik tlaku z pneumatiky, ztrátu 
kontroly nad motocyklem a nehodu.
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 Varování
Na bezdušové ráfky nedávejte 
pneumatiky pro duše.

Patka nebude sedět a pneumatika může 
z ráfku sklouznout a způsobit rychlý 
únik tlaku, který může vést ke ztrátě 
kontroly nad motocyklem a k nehodě.

Nikdy neinstalujte duši do bezdušové 
pneumatiky bez příslušného označení. 
Uvnitř pneumatiky by vzniklo tření 
a následný nárůst tepla může způsobit 
prasknutí pneumatiky, rychlý únik 
tlaku, ztrátu kontroly nad motocyklem 
a nehodu.

 Varování
Jestliže má pneumatika nebo duše 
defekt, je nutné pneumatiku a duši 
vyměnit.

Neprovedení výměny pneumatiky 
a duše s defektem nebo jízda 
s opravenou pneumatikou nebo duší 
může způsobit nestabilitu, ztrátu 
kontroly nad motocyklem nebo nehodu.

 Varování
Pokud existuje podezření na 
poškození pneumatiky, například po 
nárazu na obrubník, požádejte svého 
autorizovaného Triumph dealera, aby 
zkontroloval pneumatiku zevnitř i vně.

Poškození pneumatik nemusí být vždy 
zvenku viditelné.

Jízda na motocyklu s poškozenými 
pneumatikami by mohlo vést ke ztrátě 
kontroly nad motocyklem a k nehodě.

 Varování
Používání motocyklu s nesprávně 
usazenými pneumatikami nebo 
dušemi, nesprávně nastavenými tlaky 
v pneumatikách nebo neobeznámený 
s jeho jízdními vlastnosti může vést ke 
ztrátě kontroly nad motocyklem a nehodě.

 Varování
Systém ABS pracuje na principu 
porovnávání relativní rychlosti 
předního a zadního kola.

Použití jiných, než doporučených 
pneumatik může ovlivnit rychlost otáčení 
kol a může způsobit, že ABS nebude 
fungovat, což může vést ke ztrátě kontroly 
nad motocyklem a k nehodě v případě, kdy 
by systém ABS normálně fungoval.

 Varování
Pro bezpečné a stabilní ovládání 
motocyklu je nezbytné přesné 
vyvážení kol. Neodstraňujte ani 
nevyměňujte žádné vyvažovací závaží 
na kolech. Nesprávné vyvážení kol 
může vést k nestabilitě vedoucí ke 
ztrátě kontroly a k nehodě.

Pokud je vyžadováno vyvážení kol, 
například po výměně pneumatik nebo 
duší, navštivte vašeho autorizovaného 
Triumph dealera.

Používejte pouze samolepicí závaží. 
Spona na závaží může poškodit kolo, 
pneumatiku nebo duši, což může mít 
za následek vypuštění pneumatiky, 
ztrátu kontroly nad motocyklem 
a nehodu.
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 Varování
Pneumatiky a duše použité na 
dynamometru s válci mohou být 
poškozené. V některých případech 
nemusí být poškození viditelné na 
vnějším povrchu pneumatiky.

Pneumatiky a duše musí být po 
takovém použití vyměněny, protože 
další používání poškozené pneumatiky 
a duše může vést k nestabilitě, ztrátě 
kontroly nad motocyklem a nehodě.

Baterie

 Varování
Baterie obsahuje kyselinu sírovou 
(elektrolyt). Kontakt s pokožkou nebo 
očima může způsobit těžké poleptání. 
Používejte ochranný oděv a obličejový 
štít.

Pokud se elektrolyt dostane do styku 
s pokožkou, okamžitě ji opláchněte 
vodou.

Pokud se vám elektrolyt dostane do 
očí, vyplachujte je po dobu nejméně 15 
minut vodou a OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE 
LÉKAŘSKOU POMOC.

Pokud dojde k požití kyseliny, vypijte 
velké množství vody a OKAMŽITĚ 
VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.

UCHOVÁVEJTE KYSELINU DO BATERIE 
MIMO DOSAH DĚTÍ.

 Varování
Za určitých okolností může baterie 
uvolňovat výbušné výpary. Dbejte na 
to, aby se k baterii nedostaly žádné 
jiskry, otevřený oheň a cigarety.

Na baterii nepřipojujte startovací 
kabely, nedotýkejte se kabelů 
vedoucích od baterie ani nezaměňujte 
polaritu kabelů, protože kterákoliv 
z těchto činností může způsobit jiskru, 
která by mohla zapálit výpary z baterie 
a způsobit zranění.

Při nabíjení nebo používání baterie 
v uzavřeném prostoru zajistěte 
dostatečné větrání.
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 Varování
Baterie obsahuje nebezpečné 
materiály. Nikdy nedovolte přístup 
k baterii dětem a domácím zvířatům.

Demontáž baterie

 Varování
Zajistěte, aby se svorky baterie 
nedotýkaly rámu motocyklu.

Mohlo by dojít ke zkratu nebo vzniku 
jiskření a zapálení výparů z baterie 
a následnému zranění osob.

2

345

1

1. Záporná (černá) svorka
2. Baterie
3. Jistící pásek baterie
4. Kladná (rudá) svorka
5. Distanční vložka

Postup demontáže baterie:

• Demontujte sedlo, (viz str. 63).

• Vyhákněte jistící pásek baterie 
z háčku u distanční vložky.

• Vyjměte distanční vložku.

• Odpojte přívody k baterii, nejdříve 
záporný (černý) a potom kladný 
přívod.

• Vyjměte baterii z úložného prostoru.

Likvidace baterie
Pokud by baterie někdy vyžadovala 
výměnu, musí být původní baterie 
předána k recyklaci společnosti, která 
zajistí, že nebezpečné materiály, z nichž 
je baterie vyrobena, neznečistí životní 
prostředí.

Údržba baterie

 Varování
Kyselina v baterii je žíravá a jedovatá 
a způsobuje poranění pokožky.

Kyselinu nesmíte nikdy požít nebo 
umožnit kontakt s pokožkou.

Abyste předešli poranění, noste vždy 
při manipulaci s baterií ochranu očí 
a kůže.

Baterie je uzavřeného typu 
a nevyžaduje žádnou údržbu kromě 
kontroly napětí a běžného nabíjení, 
je-li to třeba, například při skladování 
motocyklu.

Vyčistěte baterii čistým suchým 
hadříkem. Ujistěte se, že jsou kabelové 
svorky čisté.

Hladinu kyseliny v baterii není možné 
upravit; pásek plomby nesmí být 
odstraněn.
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Vybíjení baterie

 Upozornění
Úroveň nabití baterie musí být 
udržována, aby byla životnost baterie 
maximální.

Nebudete-li udržovat baterii nabitou, 
může to způsobit vážné vnitřní 
poškození baterie.

Za normálních okolností bude systém 
dobíjení na motocyklu udržovat baterii 
plně nabitou. Pokud však motocykl není 
používán, baterie se bude postupně 
vybíjet v důsledku normálního procesu 
nazývaného samovybíjení; hodiny, paměť 
Engine Control Module (řídicího modulu 
motoru) (ECM), vysoké teploty okolí nebo 
přidání elektrických zabezpečovacích 
systémů nebo jiného elektrického 
příslušenství zvyšují rychlost vybíjení 
baterie. Odpojením baterie od motocyklu 
při skladování se sníží rychlost vybíjení.

Vybití baterie během skladování 
a méně častého používání 
motocyklu
Během skladování nebo méně častého 
používání motocyklu kontrolujte napětí 
baterie každý týden pomocí multimetru. 
Postupujte podle pokynů výrobce 
přiložených k měřicímu přístroji.

Pokud napětí baterie klesne pod 12,7 V, 
měla by se baterie dobít.

Necháte-li baterii vybít nebo ji necháte 
vybitou třeba jen na krátkou dobu, vytvoří 
se sulfatace olověných desek. Sulfatace je 
normální součástí chemické reakce uvnitř 
baterie, avšak postupem času může síran 
na deskách krystalizovat, což ztěžuje nebo 
znemožňuje regeneraci. Na toto trvalé 
poškození se záruka motocyklu nevztahuje, 
protože se nejedná o výrobní vadu.

Udržování plně nabité baterie snižuje 
pravděpodobnost zamrznutí v chladných 
podmínkách. Pokud necháte baterii 
zamrznout, dojde k vážnému vnitřnímu 
poškození baterie.

Nabíjení baterie

 Varování
Z baterie unikají výbušné výpary; 
udržujte odstup od jiskření, 
otevřeného ohně a cigaret. Při nabíjení 
nebo používání baterie v uzavřeném 
prostoru zajistěte dostatečné větrání.

Baterie obsahuje kyselinu sírovou 
(elektrolyt). Kontakt s pokožkou nebo 
očima může způsobit těžké poleptání. 
Používejte ochranný oděv a obličejový 
štít.

Pokud se elektrolyt dostane do styku 
s pokožkou, okamžitě ji opláchněte 
vodou.

Pokud se vám elektrolyt dostane do 
očí, vyplachujte je po dobu nejméně 15 
minut vodou a OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE 
LÉKAŘSKOU POMOC.

Pokud dojde k požití kyseliny, vypijte 
velké množství vody a OKAMŽITĚ 
VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.

UCHOVÁVEJTE KYSELINU DO BATERIE 
MIMO DOSAH DĚTÍ.
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 Upozornění
Nepoužívejte automobilové 
rychlonabíječky, protože mohou baterii 
přebít nebo ji poškodit.

Pokud potřebujete pomoct s výběrem 
nabíječky pro baterii, s kontrolou 
napětí baterie nebo s nabíjením 
baterie, kontaktujte svého místního 
autorizovaného Triumph dealera.

Pokud napětí baterie klesne pod 12,7 V, 
měla by se baterie dobít nabíječkou 
schválenou firmou Triumph. Baterii 
z motocyklu vždy demontujte 
a postupujte podle pokynů přiložených 
k nabíječce baterií.

Při delším skladování (na dobu delší 
než dva týdny) byste měli baterii 
vymontovat z motocyklu a nechat ji 
nabíjet udržovací nabíječkou schválenou 
firmou Triumph.

Podobně, pokud by napětí baterie 
pokleslo pod hodnotu, kdy je možné 
motocykl nastartovat, demontujte 
baterii z motocyklu, než ji začnete 
nabíjet.

Instalace baterie

 Varování
Zajistěte, aby se svorky baterie 
nedotýkaly rámu motocyklu.

Mohlo by dojít ke zkratu nebo vzniku 
jiskření a zapálení výparů z baterie 
a následnému zranění osob.

2

345

1

1. Záporná (černá) svorka
2. Baterie
3. Jistící pásek baterie
4. Kladná (červená) svorka
5. Distanční vložka

Zpětná montáž baterie:

• Vložte baterii do úložného prostoru.

• Zasuňte distanční vložku.

• Upevněte jisticí pásek baterie.

• Připojte přívody k baterii, nejdříve 
kladný (červený) a potom záporný 
přívod.

• Utáhněte svorky baterie na 4,5 Nm.

• Na svorky naneste tenkou vrstvu 
maziva pro ochranu před korozí.

• Zakryjte kladnou svorku ochrannou 
krytkou.

• Znovu nasaďte sedlo, (viz str. 63).
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Pojistky

 Varování
Vždy vyměňte přepálené pojistky za nové 
se správnou hodnotou proudu (která je 
uvedena na krytu pojistkové skříňky).

Nikdy nevyměňujte přepálené pojistky 
za nové s jinou hodnotou.

Použití nesprávné pojistky může 
způsobit poruchy v elektroinstalací, 
které mohou zavinit poškození 
motocyklu, ztrátu kontroly nad 
motocyklem a nehodu.

Poznámka
Přepálená pojistka se pozná tak, že 
všechny systémy chráněné touto 
pojistkou přestanou fungovat. Při 
zjišťování přepálené pojistky použijte pro 
identifikaci přepálené pojistky tabulky.

Pojistková skříňka č.1 se nachází pod 
sedlem. V této pojistkové skříňce jsou 
hlavní pojistky. Aby bylo možno se 
k pojistkové skříňce dostat, musí se 
sejmout sedlo (viz str. 63).

1

1. Pojistková skříňka č.1

Pojistková skříňka č.2 se nachází pod 
plastovým krytem palivové nádrže a jsou 
v ní pojistky pro ECU ABS a diagnostiku.

Identifikace pojistek
Náhradní pojistky jsou uloženy na 
vnitřních stranách krytů pojistkových 
skříněk a v případě použití musí být opět 
doplněny.

Pojistková skříňka 1

15A

15A

5A

.5A

20A
10A

25A 5A

7

15A

9

1

2

3

4

5

6

7

8

Pojistková skříňka 1

Pozice Chráněný obvod Hodnota 
(ampéry)

1 Ventilátor chladiče 15

2 Přístroje 15

3 Systém řízení motoru (EMS) 15

4 Obrysová světla 5

5 Řídící jednotka motoru (ECU) 5

6 Zapalování 7,5

7 Elektromagnet ABS 20

8 Palivové čerpadlo 10

9 Motor ABS 25

Pojistková skříňka 2

2A
2A OBD

1
2

Pojistková skříňka 2

Pozice Chráněný obvod Hodnota 
(ampéry)

1 ECU ABS 2

2 Diagnostika 2
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Světlomet

 Varování
Upravte cestovní rychlost podle 
viditelnosti a povětrnostních podmínek, 
za kterých na motocyklu jedete.

Ujistěte se, že je paprsek světlometů 
nastaven tak, aby osvětloval povrch 
vozovky dostatečně daleko dopředu, 
aniž by oslňoval protijedoucí řidiče.

Nesprávně nastavený světlomet může 
negativně ovlivnit viditelnost a zavinit 
tak nehodu.

 Varování
Nikdy se nepokoušejte seřizovat 
světlomet, když je motocykl v pohybu.

Jakýkoliv pokus o seřízení sklonu 
světlometu za jízdy na motocyklu 
může mít za následek ztrátu kontroly 
nad motocyklem a nehodu.

 Upozornění
Nezakrývejte světlomet nebo sklo 
žádnými předměty, které by mohly 
bránit proudění vzduchu ke sklu 
světlometu nebo bránit úniku tepla 
z něj.

Zakrytí skla světlometu během jízdy 
částmi oblečení, zavazadly, lepicí 
páskou, prvky, která mají změnit nebo 
upravit paprsek světlometu nebo 
neoriginální kryty skel světlometu, 
způsobí přehřátí a deformaci 
skla světlometu, což způsobí 
nenapravitelné poškození sestavy 
světlometu.

Poškození způsobené přehřátím se 
nepovažuje za výrobní vadu a nebude 
se na něj vztahovat záruka.

Pokud musí být světlomet během 
používání zakryt – jako je například 
povinnost zaslepit sklo světlometu 
během závodu na uzavřené dráze – 
musí být světlomet odpojen.

Nastavení světlometu
Světlomet lze nastavovat pouze ve 
svislém směru.

1

1. Upevňovací šroub světlometu
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Postup úpravy svislého nastavení 
světlometu:

• Zapněte zapalování. Motor nemusí 
běžet.

• Rozsviťte potkávací světlo.

• Řídítka musí být neustále v poloze 
pro jízdu přímo.

• Povolte upevňovací šroub 
světlometu na konzole předního 
pomocného rámu tak, aby bylo 
možno světlometem omezeně 
pohybovat.

• Seřiďte polohu světlometu tak, 
abyste dosáhli požadovaného 
nastavení paprsku.

• Utáhněte upevňovací šroub 
světlometu momentem 26 Nm.

• Překontrolujte nastavení směrování 
paprsku.

• Až bude nastavení paprsku 
vyhovující, potkávací světlo 
zhasněte.

Výměna předního světlometu
Celý světlomet je utěsněný 
a bezúdržbový celek s LED. V případě 
poruchy světlometu se musí vyměnit 
světlomet jako celek.

Ukazatele směru
Ukazatele směru jsou utěsněná 
bezúdržbová světla s LED. V případě 
poruchy světla ukazatele směru se musí 
vyměnit celý ukazatel směru.

Zadní světlo
Celé zadní světlo je utěsněný 
a bezúdržbový celek s LED. V případě 
poruchy zadního světla se musí vyměnit 
celé zadní světlo.

Osvětlení registrační značky
Osvětlení registrační značky je utěsněný 
a bezúdržbový celek s LED. V případě 
poruchy osvětlení registrační značky 
se musí vyměnit osvětlení registrační 
značky jako celek.
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Čištění
Časté a pravidelné čištění je nezbytnou 
součástí údržby vašeho motocyklu. Při 
pravidelném čištění zůstane jeho vzhled 
zachován po mnoho let.

Mytí studenou vodou obsahující 
autošampón je nezbytné kdykoliv, 
ale zejména tehdy, když byl motocykl 
vystaven přímořskému vzduchu, mořské 
vodě, pokud jel po zaprášených nebo 
zablácených cestách nebo v zimě, když 
jsou silnice ošetřeny posypovou solí.

Nepoužívejte domácí čisticí prostředky, 
protože použití takových produktů 
povede k předčasné korozi.

Záruka motocyklu se vztahuje i na 
korozi určitých částí motocyklu. Očekává 
se, že majitel bude tyto části kontrolovat 
a ošetřovat přípravky proti korozi a tím 
zachová vzhled motocyklu.

Příprava na mytí
Před mytím je potřeba provést 
preventivní opatření, aby se voda 
nedostala do následujících míst.

Zadní otvory výfuků: Zakryjte igelitovým 
sáčkem zajištěným gumovými páskami.

Páčky spojky a brzdy, přepínače na 
skříňky na řídítkách: Zakryjte igelitovými 
sáčky.

Spínací skříňka a zámek řízení: Zakryjte 
otvor pro klíč páskou.

Sundejte si všechny šperky jako 
prsteny, hodinky nebo přezky, které by 
mohly poškrábat nebo jinak poškodit 
lakované nebo leštěné povrchy.

Používejte odlišné mycí houby nebo 
hadry pro mytí lakovaných/leštěných 
povrchů a pro mytí míst na podvozku. 
Místa na podvozku (jako jsou kola 
a spodní strana blatníků) jsou vystavena 
tvrdším nečistotám a prachu, které by 
se mohly v houbě nebo hadru zachytit 
a následně poškrábat lakované nebo 
leštěné povrchy, pokud byste použili 
stejnou mycí houbu nebo hadr.
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Na co si dávat pozor

 Upozornění
Nepoužívejte zařízení pro tlakové mytí 
nebo parní čističe.

Při použití zařízení pro tlakové mytí 
a parních čističů se mohou poškodit 
těsnění a voda se může dostat do 
ložisek a jiných součástí, kde může 
způsobit předčasné opotřebení 
z důvodu koroze a ztráty maziva.

 Upozornění
V blízkosti sání vzduchu nestříkejte 
vodou vůbec.

Potrubí pro přívod vzduchu je obvykle 
umístěno pod sedlem řidiče, pod 
palivovou nádrží nebo poblíž hlavy 
řízení.

Jakékoliv množství vody rozstřikované 
v těchto místech by mohlo proniknout 
do vzduchového filtru a motoru 
a způsobit poškození obou zařízení.

Nepoužívejte vodu poblíž následujících 
míst:

• Sacího potrubí

• Jakýchkoliv viditelných elektrických 
zařízení

• Brzdových válců a brzdových 
třmenů

• Přepínačů na skříňky na řídítkách

• Ložisek hlavy řízení

• Přístrojové desky

• Víčko plnicího otvoru oleje

• Odvzdušnění zadní rozvodovky (je-li 
součástí)

• Zadní strany předního světlometu

• Sedla

• Těsnění a ložisek odpružení

• V místech pod palivovou nádrží

• U ložisek kol.

Poznámka
Použití silně zásaditých čisticích 
prostředků zanechá zbytky na 
lakovaném povrchu, a také může vést 
k tvorbě vodních skvrn.
Pro čištění vždy používejte málo 
zásadité čisticí prostředky.
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Mytí
Při mytí je třeba dodržovat následující 
pokyny:

• Ujistěte se, že je motor motocyklu 
vychladlý.

• Nachystejte si roztok čisté studené 
vody a jemného autošampónu. 
Nepoužívejte silně zásadité čistící 
prostředky, které se obvykle 
vyskytují v komerčních myčkách, 
protože po nich zůstávají stopy 
usazenin.

• Motocykl umyjte houbou nebo 
měkkým hadrem. Nepoužívejte drsné 
houbičky na mytí nebo drátěnky. 
Poškodily by povrch.

• Motocykl důkladně omyjte čistou 
studenou vodou.

Po mytí

 Varování
Brzdové kotouče se nesmí voskovat 
nebo mazat.

Brzdové kotouče můžete čistit pouze 
značkovým nemastícím prostředkem 
na brzdové kotouče.

Navoskované nebo zamaštěné brzdové 
kotouče mohou ztratit schopnost 
brzdit a způsobit nehodu.

Po umytí je třeba dodržovat následující 
pokyny:

1. Odstraňte igelitové sáčky a pásky 
a uvolněte sání vzduchu.

2. Namažte čepy, šrouby a matice.

3. Před jízdou vyzkoušejte účinnost 
brzd.

4. Pro odstranění zbytků vody 
používejte vždy suchý hadr nebo 
jelenici. Na motocyklu nesmí zůstat 
žádná voda, protože by způsobila 
vznik koroze.

5. Nastartujte motor a nechte 
jej 5 minut běžet. Při tom musí 
být zajištěn dostatečný odvod 
výfukových zplodin.
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Péče o lesklý lak
Lesklý lak by měl být umýván a sušen 
podle předchozích pokynů a poté 
ochráněn velmi kvalitním automobilovým 
leštidlem. Pokaždé dodržujte pokyny 
výrobce a opakujte tuto činnost 
pravidelně, abyste udrželi dobrý vzhled 
vašeho motocyklu.

Péče o matný lak
Matný lak nemá větší nároky na údržbu 
než lak lesklý.

• Na matný lak nepoužívejte žádná 
leštidla nebo vosky.

• Nepokoušejte se rozleštit škrábance.

Hliníkové díly–nelakované 
nebo nebarvené
Součásti, jakými jsou například brzdová 
a spojková páčka, kola, kryty motoru, 
žebra chladiče motoru, horní a dolní 
nosník vidlice a tělesa škrtících klapek 
u některých modelů, se musí správně 
čistit, aby byl zachován jejich vzhled. 
Pokud si nejste jisti, které součásti 
vašeho motocyklu jsou z nelakovaného 
nebo nebarveného hliníku, neváhejte 
kontaktovat autorizovaného Triumph 
dealera.

Používejte značkové prostředky na 
čištění hliníku, které neobsahují brusné 
nebo žíravé složky.

Hliníkové prvky čistěte pravidelně, 
zejména po jízdě v nevlídném počasí, kdy 
musí být provedeno ruční mytí a osušení 
po každém použití stroje.

Reklamace, jejichž příčinou bude 
nedostatečná údržba, nebudou uznány.
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Čištění chromovaných nebo 
nerezových částí
Všechny chromované a nerezové 
součásti vašeho motocyklu musí být 
pravidelně čištěny, aby se zabránilo 
zhoršování jejich vzhledu.

Mytí
Mytí probíhá podle předchozích pokynů.

Sušení
Chromované a nerezové součásti 
vysušte co nejlépe měkkým hadrem 
nebo jelenicí.

Ochrana

 Upozornění
Výrobky obsahující silikon způsobí 
změnu barvy chromovaných 
a nerezových součástí, proto se nesmí 
používat.

Podobně i abrazivní čističe povrch 
poškozují a nesmějí se používat.

Když jsou chromované a nerezové 
prvky suché, naneste na povrchy 
vhodný čistič na chromované povrchy 
a postupujte při tom podle instrukcí 
výrobce.

Doporučuje se pravidelná údržba 
motocyklu za účelem zlepšení jeho 
ochrany a zlepšení jeho vzhledu.

Černý chrom
Součásti, jako jsou u některých modelů 
paraboly světlometů a zrcátka, musí 
být za účelem udržení jejich vzhledu 
správně čištěny. Pokud si nejste jisti, 
které součásti vašeho motocyklu 
jsou opatřeny černým chromováním, 
kontaktujte svého dealera. Vzhled 
černě chromovaných součásti udržujte 
jemným vetřením lehkého oleje do jejich 
povrchu.
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Čištění výfukové soustavy
Všechny součásti výfukové soustavy 
vašeho motocyklu musí být pravidelně 
čištěny, aby se zabránilo zhoršování 
jejich vzhledu. Tyto pokyny lze využít 
u chromovaných a karbonových dílů 
a dílů z leštěného nerezu; výfukové 
soustavy lakované matným lakem 
mohou být čištěny podle výše 
uvedeného při dodržení pokynů 
popsaných v kapitole Péče o matný lak.

Poznámka
Výfuková soustava musí být před mytím 
studená, aby nedocházelo ke vzniku 
vodních skvrn.

Mytí
Mytí probíhá podle předchozích pokynů.

Dbejte na to, aby se mycí prostředek 
nebo voda nedostala do výfuků.

Sušení
Výfukovou soustavu vysušte co 
nejlépe měkkým hadrem nebo jelenicí. 
Nespouštějte motor pro vysušení 
soustavy, protože by tím vznikly vodní 
skvrny.

Ochrana

 Upozornění
Výrobky obsahující silikon způsobí 
změnu barvy chromovaných 
a nerezových součástí, proto se nesmí 
používat.

Podobně i abrazivní čističe povrch 
poškozují a nesmějí se používat.

Když je výfuková soustava suchá, 
naneste na povrch vhodný značkový 
ochranný sprej a postupujte při tom 
podle instrukcí výrobce.

Doporučuje se pravidelná údržba 
soustavy za účelem zlepšení její ochrany 
a zlepšení vzhledu soustavy.
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Péče o sedlo

 Upozornění
Použití chemikálií nebo zařízení pro 
mytí tlakovou vodou se pro čištění 
sedla nedoporučuje.

Při použití chemikálií nebo zařízení pro 
mytí tlakovou vodou by mohlo dojít 
k poškození povrchu sedla.

Abyste udrželi vzhled sedla, je možné jej 
čistit mýdlovou vodou a houbou nebo 
hadříkem.

Čištění větrného štítku (je-li 
součástí)

 Varování
Nikdy se nepokoušejte čistit větrný 
štítek, když je motocykl v pohybu, 
protože jízda bez držení řídítek 
by vedla ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě.

Jízda na motocyklu s poškrábaným 
nebo jinak poškozeným větrným 
štítkem sníží výhled řidiče směrem 
dopředu. Jakékoliv takové snížení 
výhledu vpřed je nebezpečné a vede 
ke ztrátě kontroly nad motocyklem 
a k nehodě.

 Upozornění
Žíraviny, jako je např. elektrolyt 
v baterii, poškozují větrný štítek. 
Větrný štítek se nesmí dostat do 
kontaktu s žíravinami.

 Upozornění
Prostředky, jakými jsou čističe 
skel, odstraňovače hmyzu, tekuté 
stěrače, brusné pasty, benzín nebo 
silná rozpouštědla, např. líh, aceton, 
tetrachlormetan atd., způsobí 
poškození větrného štítku.

Větrný štítek se nesmí dostat do 
kontaktu s těmito prostředky.
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Větrný štítek čistěte roztokem jemného 
mýdla nebo saponátu a čisté studené 
vody.

Po vyčištění jej dobře opláchněte 
a potom vysušte měkkým hadříkem 
nepouštějícím vlákna.

Pokud je průhlednost větrného štítku 
zhoršena škrábanci nebo oxidací, kterou 
není možné odstranit, je nutné větrný 
štítek vyměnit.

Péče o kožené části
Doporučujeme, abyste pravidelně čistili 
kožené produkty vlhkým hadříkem, 
a poté je nechali uschnout při pokojové 
teplotě. Toto bude udržovat dobrý 
vzhled kůže a prodlouží její životnost.

Kožené výrobky od firmy Triumph 
jsou vyrobeny z přírodního materiálu 
a nedostatek péče může způsobit jejich 
poškození a nevratné opotřebení.

Dodržujte jednoduché instrukce níže 
a prodlužte tak životnost kožených 
výrobků:

• K čištění kožených výrobků 
nepoužívejte čisticí prostředky 
pro domácnost, bělidla, saponáty 
obsahující bělidla nebo jakákoliv 
rozpouštědla.

• Nemáčejte kožené výrobky ve vodě.

• Nedávejte kůži sušit na kamna 
a radiátory, protože se tím kůže 
může vysušit a zdeformovat.

• Kožené výrobky nenechávejte 
dlouho na přímém slunci.

• Kožené výrobky v žádném případě 
nesušte přímými zdroji tepla.

• Pokud se kožený výrobek namočí, 
vysušte přebytečnou vodu čistým, 
měkkým hadříkem a potom kůži 
nechte uschnout při pokojové 
teplotě.

• Vyhněte se vystavení vašeho 
koženého výrobku vysokým 
koncentracím soli, např. mořské/
slané vodě, nebo silnicím, které 
byly v zimním období ošetřeny 
posypovou solí.
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• Pokud je vystavení soli 
nevyhnutelné, vyčistěte kůži ihned 
po každém vystavení vlivu soli 
mokrým hadrem a nechte uschnout 
při pokojové teplotě.

• Všechny malé skvrny opatrně 
vyčistěte vlhkým hadříkem a nechte 
uschnout při pokojové teplotě.

• Během skladování umístěte kožený 
výrobek do látkového obalu nebo 
papírové krabice. Nepoužívejte 
jakýkoliv plastový pytel.

Uskladnění
Příprava na skladování
Pro přípravu motocyklu na uskladnění je 
třeba dodržovat následující pokyny:

• Důkladně očistěte a vysušte celý 
motocykl.

• Naplňte palivovou nádrž správným 
druhem bezolovnatého paliva 
a přidejte stabilizátor paliva (je-
li k dispozici) při dodržení pokynů 
výrobce stabilizátoru.

 Varování
Benzín je vysoce hořlavý a za určitých 
okolností může být výbušný.

Vypněte spínací skříňku. Nekuřte.

Ujistěte se, že je prostor dobře 
větrán a nejsou v něm zdroje ohně 
nebo jisker, a to včetně zařízení se 
zapalovacím plamínkem.

• Vyjměte zapalovací svíčky 
z jednotlivých válců a nakapejte 
několik kapek (5 ml) motorového 
oleje do každého válce. Zakryjte 
otvory pro zapalovací svíčky 
kouskem látky. Se spínačem vypnutí 
motoru v poloze RUN (CHOD) 
stiskněte tlačítko startéru na několik 
sekund, aby se stěny válců pokryly 
olejem. Namontujte zapalovací svíčky 
a utáhněte je momentem 12 Nm.

• Vyměňte motorový olej a filtr (viz 
strana 92 ).

• Zkontrolujte a popřípadě upravte 
tlak v pneumatikách (viz příslušná 
strana v kapitole Technické údaje).
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• Postavte motocykl na stojan tak, 
aby byla obě kola ve vzduchu. 
(Pokud to není možné, podložte pod 
přední i zadní kolo desky, abyste 
ochránili pneumatiky před vlhkostí).

• Nastříkejte na všechny nelakované 
kovové povrchy antikorozní olej (na 
trhu je velké množství takových 
přípravků, váš dealer vám bude 
schopen poradit), aby nedocházelo 
k rezivění. Dávejte pozor, aby se 
olej nedostal na pryžové součásti, 
brzdové kotouče nebo do brzdových 
třmenů.

• Namažte a popřípadě seřiďte hnací 
řetěz (viz strana 100).

• Ujistěte se, že je chladící soustava 
naplněna 50% směsí nemrznoucího 
prostředku (chladící kapalina 
D2053 OAT od firmy Triumph 
je již namíchaná a neředí se) 
a destilované vody (viz strana 94).

• Vymontujte baterii a uložte ji na 
místě, kde nebude vystavena 
přímému slunečnímu záření, 
vlhkosti nebo teplotám pod nulou. 
V průběhu skladování by měla být 
pomalu nabíjena (maximálně jedním 
ampérem) přibližně jednou za dva 
týdny (viz strana 122).

• Motocykl skladujte na chladném, 
suchém místě, bez přímého 
slunečního záření a minimálními 
rozdíly teplot během dne.

• Zakryjte motocykl vhodným 
prodyšným materiálem, aby se 
na motocyklu nehromadil prach 
a nečistoty. Nepoužívejte plastové 
nebo podobné neprodyšné 
materiály, které omezují proudění 
vzduchu a umožňují zadržování 
tepla a vlhkosti.

Příprava po skladování
Pro přípravu motocyklu na jízdu 
po uskladnění je třeba dodržovat 
následující pokyny:

• Namontujte baterii (byla-li 
vymontována) (viz strana 123).

• Jestliže byl motocykl skladován 
déle než čtyři měsíce, vyměňte olej 
v motoru (viz strana 92).

• Zkontrolujte všechny položky 
uvedené v kapitole Každodenní 
bezpečnostní kontroly.

• Před nastartováním motoru 
vymontujte zapalovací svíčky 
z jednotlivých válců.

• Sklopte boční stojan.

• Několikrát protočte motor pomocí 
startéru.

• Vraťte zapalovací svíčky na jejich 
místa, utáhněte je na moment 12 Nm 
a nastartujte motor.

• Zkontrolujte a popřípadě upravte 
tlak v pneumatikách (viz příslušná 
strana v kapitole Technické údaje).

• Důkladně očistěte celý motocykl.

• Zkontrolujte správnou funkci brzd.

• Vyzkoušejte motocykl při pomalé 
jízdě.
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Technické údaje
Rozměry, hmotnosti a výkon
Přehled číselných rozměrů jednotlivých modelů, hmotností a výkonů je k dispozici 
u vašeho autorizovaného Triumph dealera nebo na internetu na www.triumph.co.uk.

Užitečné zatížení Trident
Maximální užitečné zatížení 205 kg (452 lb)

Motor Trident
Typ Řadový se 3 válci

Zdvihový objem 660 cm3

Vrtání x zdvih 74,04 x 51,1 mm

Kompresní poměr 11,95:1

Číslování válců Zleva doprava

Pořadí válců 1. vlevo

Pořadí zapalování 1-2-3

Mazání Trident
Způsob mazání S mokrou skříní

Náplň oleje v motoru:

Náplň za sucha 3,40 litrů

Při výměně oleje/filtru 3,00 litrů

Jen výměna oleje 2,80 litrů

Chladící systém Trident
Typ chladicí kapaliny Chladící směs Triumph D2053 OAT (předředěná)

Poměr vody/nemrznoucí látky 50/50 (poměr již dodávaný výrobcem)

Náplň chladicí kapaliny 2,36 litrů

Otevření termostatu (jmenovité) 71 °C

Palivový systém Trident
Typ Elektronické vstřikování paliva

Vstřikovače Elektromagneticky ovládané

Palivové čerpadlo Elektrické ponorné

Tlak paliva (jmenovitý) 3,5 baru



Technické údaje

140 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.triumphczech.cz, info@triumphmoto.cz

Palivo Trident
Typ 91 RON bezolovnatý

Objem nádrže (při motocyklu 
svisle) 17,4 litrů

Zapalování Trident
Systém zapalování Digitální indukční

Omezovač otáček 10.500 ot/min

Zapalovací svíčka NGK CR9EK

Vzdálenost elektrod 0,60-0,75 mm

Tolerance vzdálenosti +/- 0,075 mm

Převodovka Trident
Typ převodovky 6rychlostní se stálým záběrem

Typ spojky Mokrá, vícelamelová

Hnací řetěz RK 520 KMW, 0,520'', 120 článků

Primární převodový poměr 1,854 (41/76)

Převodové poměry:

Sekundární převodový poměr 3,188 (16/51)

1. stupeň 2,867 (15/43)

2. stupeň 2,053 (19/39)

3. stupeň 1,565 (23/36)

4. stupeň 1,286 (21/27)

5. stupeň 1,107 (28/31)

6. stupeň 0,967 (30/29)

 Varování
Schválené pneumatiky používejte POUZE v udávaných kombinacích.

Nepoužívejte pneumatiky od různých výrobců ani nepoužívejte pneumatiky různých 
specifikací od stejných výrobců, protože to může mít za následek ztrátu kontroly 
nad motocyklem a nehodu.

Schválené pneumatiky
Seznam pneumatik schválených konkrétně pro tyto modely je k dispozici u vašeho 
autorizovaného Triumph dealera nebo na internetu na www.triumph.co.uk.
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Pneumatiky Trident
Velikosti pneumatik:

Přední 120/70 ZR17 58W

Zadní 180/55 ZR17 73W

Tlak v pneumatikách (za studena):

Přední 2,34 baru (34 lb/in²)

Zadní 2,90 baru (42 lb/in²)

Elektrická výbava Trident
Typ baterie YTX9-BS

Parametry baterie 12 V, 8 Ah

Alternátor 14 V, 34 A při 5.000 ot/min

Přední obrysové světlo LED

Světlomet LED

Koncové/brzdové světlo LED

Osvětlení registrační značky 12 V, 5 W

Světla ukazatelů směru 12 V, 10 W

Rám Trident
Úhel sklonu vidlice 24,9°

Stopa 111 mm

Utahovací momenty Trident
Svorky baterie 4,5 Nm

Matice seřizovače řetězu 3 Nm

Pojistné matice seřizovače 
řetězu 15 Nm

Kryt řetězu 9 Nm

Matice páčky spojky 3,5 Nm

Olejový filtr 10 Nm

Zapalovací svíčka 12 Nm

Výpustný šroub olejové vany 25 Nm

Matice náboje zadního kola 110 Nm



Technické údaje

142 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.triumphczech.cz, info@triumphmoto.cz

Kapaliny a maziva Trident
Ložiska a čepy Mazivo specifikace NLGI 2

Brzdová kapalina Brzdová kapalina DOT 4

Chladicí kapalina Chladící směs Triumph D2053 OAT (předředěná)

Hnací řetěz Mazivo ve spreji pro řetězy s XW-kroužky

Motorový olej

Polosyntetický nebo plně syntetický motocyklový 
motorový olej 10W/40 nebo 10W/50, který splňuje 
požadavky API SH (nebo vyšší) a JASO MA, jako 
je např. motorový olej Castrol Power 1 Racing 4T 
10W-40 (plně syntetický), který je v některých 
zemích prodáván jako Castrol Power RS Racing 4T 
10W-40 (plně syntetický).
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Informace o schválení
Obsahem této kapitoly jsou informace o schválení, které musí být obsaženy v této 
uživatelské příručce.

Rádiová zařízení podle směrnice EU 2014/53
Motocykly Triumph jsou vybaveny celou řadou rádiových zařízení. Tato rádiová 
zařízení musí vyhovovat směrnici EU Radio Equipment Device 2014/53/EU o dodávání 
rádiových zařízení na trh. Kompletní text prohlášení o shodě EU je k dispozici na 
následujících internetových stránkách:

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

V tabulce níže jsou uvedeny frekvence a vyzařované výkony rádiových zařízení 
v souladu se směrnicí EU 2014/53/EU. Tabulka obsahuje seznam všech rádiových 
zařízení používaných na vyráběných motocyklech Triumph. Konkrétních motocyklů se 
týkají vždy jen určitá rádiová zařízení z této tabulky.



Informace o schválení

148 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.triumphczech.cz, info@triumphmoto.cz

Rádiová zařízení Frekvenční rozsah Maximální vysílací 
výkon Výrobce

Řídící jednotka 
podvozku

Přijímací pásma: 
433,92 MHz, 
134,2 kHz

Přijímač třídy 2

Vysílací pásma: 
134,2 kHz

Vysílač třídy 1 
s pevnou indukční 
smyčkovou anténou

287 nW ERP

Pektron

Alfreton Road,

Derby, DE21 4AP

UK

Bezklíčová řídící 
jednotka

Přijímací pásma: 
433,92 MHz, 
134,2 kHz

Přijímač třídy 2

Vysílací pásma: 
134,2 kHz

Vysílač třídy 1 
s pevnou indukční 
smyčkovou anténou

6,28 uW ERP

Bezklíčová řídící 
jednotka 2

Přijímací pásma: 
433,92 MHz, 
134,2 kHz

Přijímač třídy 2

Vysílací pásma: 
134,2 kHz

Vysílač třídy 
1 s pevnými 
indukčními 
smyčkovými 
anténami

3,01 uW ERP

Dálkový ovladač 
bezklíčového 
systému

Přijímací pásma: 
134,2 kHz

Přijímač třídy 2

Vysílací pásma: 
433,92 MHz, 134,2 kHz

Třída: N/A Pevná 
anténa (na plošném 
spoji)

0,019 mW ERP
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Rádiová zařízení Frekvenční rozsah Maximální vysílací 
výkon Výrobce

Imobilizér 
(u motocyklů 
s klíčem)

Přijímací pásma: 
433,92 MHz, 125 kHz

Vysílací pásma: 
120,9 KHz, 131,3 KHz

5 dBµA/m @ 10 m
LDL Technology

Parc Technologique 
Du Canal,

3 Rue Giotto,

31520 Ramonville 
Saint-Agne,

Francie

Systém 
monitorování tlaku 
v pneumatikách 
(TPMS)

Přijímací pásma: 
Žádná

Vysílací pásma: 
433,97 MHz, 
433,87 MHz

0,063 mW

ECU pro systém 
zabezpečení 
příslušenství 
Triumph

Přijímací pásma: 
433,92 MHz

Vysílací pásma: 
Žádná

N/A

Scorpion 
Automotive Ltd

Drumhead Road,

Chorley North 
Business Park,

Chorley, PR6 7DE

UK

Dálkové ovládání/
klíč systému 
zabezpečení 
příslušenství 
Triumph

Přijímací pásma: 
Žádná

Vysílací pásma: 
433,92 MHz

10 mW ERP

ECU pro systém 
zabezpečení 
příslušenství–
Triumph Protect+

Přijímací pásma: 
433,92 MHz

Vysílací pásma: 
Žádná

N/A

Dálkové ovládání/
klíč systému 
zabezpečení 
příslušenství–
Triumph Protect+

Přijímací pásma: 
Žádná

Vysílací pásma: 
433,92 MHz

1 mW ERP

Zastoupení v Evropské unii

Adresa
Triumph Motocicletas Espana S.L.

C/Cabo Rufino Lazaro

14–E

28232–Las Rozas De Madrid

Španělsko
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Sdělení kanadského průmyslu
Podle předpisů kanadského průmyslu může tento rádiový vysílač pracovat pouze 
s anténou s typovým a maximálního (nebo menšího) zisku schváleného pro vysílač 
podle kanadského průmyslu.

Aby se snížilo potenciální rušení rádiových signálů jiným uživatelům, je třeba zvolit 
typ antény a její zisk tak, aby ekvivalentní izotropní vyzařovaný výkon (EIRP) nebyl 
větší, než je nezbytné pro bezproblémovou komunikaci.

Toto zařízení splňuje požadavky licence kanadského průmyslu – mimo norem RSS.

Provoz podléhá dvěma následujícím podmínkám:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení, a

(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit 
nežádoucí provoz tohoto zařízení.

Pneumatiky
S odkazem na nařízení pro vzduchem plněné pneumatiky a duše pro automobily 
(kontrola kvality), 2009, Cl. č. 3 (c) prohlašuje firma Triumph Motorcycles Ltd., že 
pneumatiky namontované na tomto motocyklu splňují požadavky IS 15627: 2005 
a jsou v souladu s Hlavními pravidly pro motorová vozidla (CMVR), 1989.






