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Návod k obsluze 
Rocket 3 R a Rocket 3 GT 

Tento návod obsahuje informace o motocyklech Triumph Rocket 3 R a Rocket 3 GT. 

Tento návod vždy uchovávejte na motocyklu a v případě potřeby do něj nahlédněte. 

 

Informace obsažené v tomto návodu vycházejí z nejnovějších poznatků dostupných v 

době vydání. Společnost Triumph si vyhrazuje právo provádět změny kdykoliv bez před-

chozího upozornění nebo závazku. Bez písemného souhlasu společnosti 

Triumph Motorcycles Limited nesmí být návod reprodukován zcela ani z části. 
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Předmluva 
Varování, upozornění a 
poznámky 
V tomto návodu jsou uvedeny zvláště 

důležité informace v následující podobě: 

 

Velmi důležité informace jsou v této 
příručce uživatele uváděny v následující 
formě: 
Tento varovný symbol označuje speciální 

pokyny nebo postupy, jejichž nedodržení 

může vést ke zranění osob nebo ke 

ztrátám na životech. 

 

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 pohodlný provoz 
stroje. 

 

Varovné štítky 
Na určitých místech 

motocyklu se nachází jistý 

symbol (viz vlevo). Tento 

symbol znamená ‘U P O Z O 

R N Ě N Í: NAHLÉDNĚTE DO 

PŘÍRUČKY‘ a je následován obrazovým  

znázorněním konkrétního tématu. 

Nikdy se nepokoušejte řídit motocykl 

nebo na něm provádět jakákoli  

seřizování, dokud se neseznámíte s  

příslušnými pokyny obsaženými v této 

příručce. 

Na straně 14 jsou uvedena umístění 

všech štítků nesoucích tento symbol. 

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 prodejce značky  

Triumph. Pouze autorizovaný prodejce 

značky Triumph bude mít potřebné  

znalosti, vybavení a schopnosti, aby mohl 

provádět správnou údržbu vašeho 

motocyklu Triumph. 

Kontakt na vašeho nejbližšího prodejce 

značky Triumph získáte na webových 

stránkách společnosti Triumph na  

adrese www.triumph.co.uk nebo  

zatelefonujete autorizovanému distribu-

torovi pro vaši zemi. Jeho adresa je  

uvedena v servisní knížce přiložené k 

této příručce. 
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Noise Control System 
Manipulace s Niose Control System je 

přísně zakázána! 

Majitelé jsou informováni o tom, že může 

dojít k porušení zákona v případě že:  

1. Odstranění případně znefunkčnění 

zapříčiněno jinou osobou nežli za 

účely servisu, údržby a výměny 

jakékoliv části anebo u součástky 

designované pro úpravu hluku 

jakéhokoliv nového motocyklu 

během využívání daného motocyklu.  

2. použití motocyklu po odstranění 

anebo znefunkčnění takového  

zařízení jakoukoliv osobou.  

Mezi tyto úkony se zařazuje manipulace 

a úpravy uvedené níže: 

 Odejmutí, demontáž, nebo proražení 

výfukového tlumiče, svodů, příruby 

nebo jiných komponentů, které 

vedou výfukové zplodiny.  

 Demontáž, odstranění nebo  

proražení jakékoliv části sacího  

systému. 

 Nedostatečná a nevyhovující údržba.  

 Demontáž, nebo výměna jakýchkoliv 

pohyblivých součástí motocyklu,  

výfukového sytému, sacího systému 

s jinými náhradními díly, nežli jsou 

ty, které jsou specifikovány  

výrobcem Triumph.  

 

 

Imobilizér a systém 

monitorování tlaku v 

pneumatikách 
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel 

FCC.  

Provoz podléhá následujícím dvěma 

podmínkám: 

1. Toto zařízení nesmí způsobit škod-

livé rušení. 

2. Toto zařízení musí přijímat jakékoli 

rušení včetně rušení, které může 

způsobit nežádoucí provoz. 

 

Změny nebo modifikace na tomto 

zařízení mohou zrušit právo uživatele 

nakládat s tímto zařízením. 

 

Pneumatiky 
V souladu s nařízením pro vzduchem  

plněné pneumatiky pro automobilová 

vozidla, 2009, Cl. No. 3 (c), M/s Triumph 

Motorcycles Ltd. deklaruje, že jsou  

pneumatiky používané pro motocykly 

Triumph v souladu s IS 15627: 2005 a 

splňují požadavky pod Central Motor 

Vehicle Rules (CMVR). 1989. 
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Uživatelská příručka 

Tato uživatelská příručka i další pokyny 
dodané s vaším motocyklem je třeba 
považovat za nedílnou součást stroje, 
a proto by měly u něj zůstat i v případě 
následného prodeje. 
Všichni jezdci si musí prostudovat tuto 
uživatelskou příručku a všechny ostatní 
pokyny dodané s vaším motocyklem 
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 moto-

cykl je výsledkem využití ověřených 

technologií, důkladných zkoušek a  

neustálého úsilí o maximální spolehlivost, 

bezpečnost a výkon. 

Prosím, přečtěte si 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. 

Společnost Triumph důrazně  

doporučuje, aby všichni jezdci  

absolvovali nezbytný trénink tak, aby byl 

provoz motocyklu bezpečný. 

   

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. 

Prosím pomozte nám ujištěním se, že Váš 

autorizovaný dealer má Vaši e-mailovou 

adresu. Poté obdržíte pozvánku pro  

vyplnění našeho dotazníku, kde nám  

můžete poskytnout zpětnou vazbu. 

Váš Triumph Team. 
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Bezpečnost na prvním místě
Motocykl 

Tento motocykl je určen k pro jízdu na 

silnici a jízdu v lehkém terénu.  

Jízda v lehkém terénu zahrnuje  

nezpevněné cesty, polní nebo štěrkové 

cesty, ale nezahrnuje jízdu na  

motokrosových tratích nebo  

jakýchkoliv závodních tratí (jako jsou 

motokrosové a enduro tratě), nebo jízdu 

v terénu se spolujezdcem. 

Jízdou v lehkém terénu se nemyslí  

skákání na motocyklu nebo jízda přes 

překážky. Nepokoušejte se s motocy-

klem skákat nebo jezdit přes překážky. 

Extrémní terénní ježdění by mohlo vést 

ke ztrátě kontroly nad motocyklem 

a k nehodě. 

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. 

 

Tento motocykl je zkonstruován jako 

jednostopé vozidlo schopné převážet  

řidiče anebo řidiče a jednoho  

spolujezdce (v případě, že je osazeno 

sedlo pro spolujezdce).  

Celková hmotnost řidiče a spolujezdce, 

příslušenství a zavazadel nesmí  

překročit maximální přípustné zatížení. 

 

Tento motocykl je vybaven  

katalyzátorem výfukových plynů  

umístěným pod motorem spojen s  

výfukovým potrubím, které mohou  

dosahovat extrémně vysokých  

provozních teplot během používání.  

Hořlavé materiály jako jsou sláma, seno, 

suché listy, textilní látky anebo například 

zavazadla se mohou při kontaktu s  

výfukový systémem vznítit. Vždy se  

ujistěte, že nejsou hořlavé materiály 

v kontaktu s výfukovým systémem. 
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Palivo a výfukové plyny 

BENZÍN JE VYSOCE HOŘLAVÝ: 
Při tankování paliva motor vždy vypněte. 
Netankujte palivo ani neotvírejte uzávěr 
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 ke konzumaci 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. 
Motor nikdy nestartujte, ani ho  
nenechávejte delší dobu běžet v  
uzavřených prostorách. 
Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou v 
krátkém čase způsobit ztrátu vědomí a 
smrt. 
Motocykl vždy používejte pod širým 

nebem nebo na místě s dostatečným 

větráním. 

Motor nikdy nestartujte, ani ho  

nenechávejte běžet po jakoukoliv dobu 

v uzavřených prostorách. 

Výfukové plyny 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 oblečení 

Při jízdě na motocyklu musí jezdec 

i spolujezdec vždy používat  

motocyklovou přilbu, ochranu očí,  

rukavice, kalhoty (těsně upnuté okolo 

kolen a kotníků) a motocyklovou bundu 

v jasných barvách. 

Použití oblečení v jasných barvách  

podstatným způsobem zlepšuje  

viditelnost jezdce (nebo spolujezdce) 

pro ostatní účastníky silničního  

provozu. 

Ačkoliv není úplná ochrana možná,  

použití správného ochranného oblečení 

může snížit riziko zranění při případné 

nehodě. 
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Přilba je jednou z nejdůležitějších 

součástí jízdní výstroje, 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 jezdce 

(nebo spolujezdce) pro ostatní  

účastníky silničního provozu. 

Otevřená přilba sice poskytuje určitou 

ochranu pro případ nehody, ale 

integrální přilba ochrání více. 

Vždy používejte hledí nebo schválené 

brýle, abyste lépe viděli a abyste si 

ochránili oči.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jízda 

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. 

 

Všichni jezdci musí mít oprávnění k  

řízení motocyklu. Řízení motocyklu bez 

příslušného oprávnění je nezákonné a 

může mít za následek trestní stíhání. 

Používání motocyklu bez absolvování 

formálního školení o správném řízení, 

jak je nutné k udělení oprávnění, je 

nebezpečné a může vést ke ztrátě  

kontroly nad motocyklem a k nehodě. 

 

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. 
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Při jízdě na tomto motocyklu Triumph 

dodržujte nejvyšší rychlosti povolené 

zákonem. 

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. 

 

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 patří, mimo jiné: 

- Nárazy vzduchu od projíždějících 
vozidel 

- Výmoly, nerovný nebo poškozený 
povrch vozovky 

- Špatné počasí 

- Chyba jezdce 

Než se důkladně seznámíte s ovládáním 

motocyklu a s jeho provozními  

charakteristikami, nejezděte příliš 

rychle a vyhýbejte se husté dopravě.  

Nikdy nepřekračuje zákonem povole-

nou rychlost. 

 
 

 
 

Řídítka a stupačky 

Řidič (jezdec) musí vždy držet obě ruce 

na řídítkách. 

Pokud řidič nemá ruce na řídítkách,  

dojde k negativnímu ovlivnění  

ovladatelnosti a stability motocyklu, což 

může vést ke ztrátě kontroly nad  

strojem nebo k nehodě. 

Při jízdě na motocyklu musí jezdec i  

spolujezdec vždy používat příslušné 

stupačky. 

Správné používání stupaček jezdcem i 

spolujezdcem snižuje riziko neúmysl-

ného kontaktu se součástmi motocyklu 

a také snižuje riziko zranění způsobe-

ného zachycením oděvu. 

Indikátor náklonu motocyklu nesmí být 

používán jako reference pro bezpečné 

naklápění během řízení motocyklu.  

Bezpečný náklon během jízdy záleží na 

několika podmínkách bezpečné jízdy 

jako jsou například stav vozovky a  

dopravní situace, počasí, obutí  

motocyklu a dalším.  

Nebezpečné klopení motocyklu může 

vést k nestabilitě, ztráty kontroly 

během řízení a dopravní nehodě.  

 Vždy vyměňte indikátor náklonu před 

jejich maximálním opotřebením. 

Použití motocyklu s opotřebenými  

indikátory náklonu umožní naklopení 

motocyklu do nebezpečného úhlu.  

Nebezpečné klopení motocyklu může 

vést k nestabilitě, ztráty kontroly  

během řízení a dopravní nehodě.   

http://www.triumphmoto.cz/
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Údržba a příslušenství 

Poraďte se svým autorizovaným  

prodejcem značky Triumph, pokud 

byste měli jakékoli otázky týkající se 

správného a bezpečného provozu  

tohoto motocyklu. 

Pamatujte, že provozování motocyklu se 

závadou může rozsah poškození 

zvětšovat a také může negativně ovlivnit 

bezpečnost jeho provozu. 

Zajistěte, aby veškerá zařízení  
požadovaná zákonem byla správně 
nainstalována a funkční. 
Odstranění nebo změna světel  

motocyklu, tlumičů hluku, systému řízení 

emisí nebo protihlukových opatření  

mohou být v rozporu se zákonem. 

Nesprávně provedené nebo nevhodné 

úpravy mohou negativně ovlivnit 

ovladatelnost, stabilitu a jiné aspekty 

provozu motocyklu a mohou vést k  

nehodě s následkem vážného nebo 

smrtelného zranění. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud jste měl s motocyklem nehodu, 

srážku nebo pád, je nutné jej zavést k  

autorizovanému prodejci značky 

Triumph, aby zde byl zkontrolován a  

popřípadě opraven. Jakákoli nehoda 

může způsobit poškození motocyklu, 

které by, pokud by nebylo řádně 

opraveno, mohlo způsobit druhou 

nehodu, jejímž výsledkem by bylo  

zranění nebo smrt. 

 

Parkování 

Vždy vypněte motor a vytáhněte klíč ze 

zapalování, když necháváte motocykl 

bez dozoru. Vytažením klíče snížíte 

riziko zneužití motocyklu neoprávně-

nou nebo neproškolenou osobou. 

Při parkování motocyklu vždy  

pamatujte na následující: 

- Zařaďte první rychlostní stupeň jako 
prevenci sjetí motocyklu ze stojánku. 

- Po jízdě bude motor i výfuková  
soustava horká. NEPARKUJTE  
motocykl tam, kde by se jej mohli 
dotknout chodci, zvířata anebo děti. 

- Neparkujte motocykl na měkké půdě 
nebo na strmém svahu. Parkování na 
takových místech může vést k pádu 
motocyklu. 

Více podrobností najdete v části ‚Jak 

jezdit na motocyklu‘ této uživatelské 

příručky. 
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Díly a příslušenství 

Majitelé si musí být vědomi, že pro 
jakýkoli motocykl Triumph jsou  
schválené pouze ty díly, příslušenství 
a nástavby, které jsou opatřené  
oficiálním schválením firmy Triumph 
a které jsou na motocykl osazeny  
autorizovaným prodejcem. 
Zejména je velmi nebezpečné montovat 

nebo vyměňovat díly nebo  

příslušenství, jejichž montáž vyžaduje 

zásah do elektrické nebo palivové  

soustavy, protože každá taková úprava 

může představovat riziko pro  

bezpečnost. 

Montáž neschválených dílů, 

příslušenství nebo doplňků může 

negativně ovlivnit ovladatelnost,  

stabilitu nebo jiný aspekt provozu  

motocyklu, což by mohlo vést k nehodě 

s následkem vážného nebo smrtelného 

zranění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Společnost Triumph nepřebírá žádnou 

odpovědnost za vady způsobené  

montáží neschválených dílů,  

příslušenství nebo doplňků nebo 

montáží schválených dílů, příslušenství 

nebo doplňků neautorizovanou osobou. 
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Varovné štítky 
Štítky popsané na těchto a následujících stranách vás upozorňují na důležité  

bezpečnostní informace uvedené v této příručce. Před jízdou se musí každý jezdec  

seznámit se všemi informacemi, ke kterým se tyto štítky vztahují, a musí se jimi řídit. 

 

 
1. Světlo (strana 149) 

2. Čelní štítek (strana 88)  

3. Záběh (strana 91)  

4. Stupačky spolujezdce (strana 86) 

5. Kufry (pokud jsou instalovány strana 109) 

6. Pneumatiky (strana 139) 

7. Motorový olej (strana 119) 

8. Řazení (strana 96)  

9. Chladící kapalina (strana 124) 
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Všechny varovné štítky a potisky s výjimkou samolepky „záběhu“ (Running – in) 

 jsou k motocyklu přilepeny velmi silným lepidlem. 

V některých případech jsou nálepky přilepovány ještě před lakováním. Z tohoto důvodu, 

jakýkoli pokus o odstranění těchto nálepek poškodí lak, nebo součást motocyklu, 

na kterou byla nálepka původně nalepena. 

 

 
1. Stupačky spolujezdce (strana 86) 

2. Bezolovnatý benzín (strana 78)  

3. E5 a E10 benzín (pokud nainstalováno strana 78)  

4. Helma (strana 8)  

5. Kontrolo tlaku v pneumatikách TPMS (pokud nainstalováno) (strana 75) 

6. Bezpečnostní kontroly (strana 92) 
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Označení částí 

 
 

1. Přední světlo  

2. Přední blinkr 

3. Víčko palivové nádrže 

4. Palivová nádrž  

5. Zámek sedla 

6. Akumulátor (pod sedlem)  

7. Zadní světlo 

8. Osvětlení značky a zadní 

blinkry 

9. Zadní brzdový třmen

 

10. Disk zadní brzdy 

11. Nastavení předpětí zadního 

tlumiče 

12. Boční stojan  

13. Víčko olejového filtru 

14. Řadicí páka 

15. Víčko chladiče 

16. Přední brzdový třmen 

17. Disk přední brzdy 
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Označení částí (pokračování) 

 
 

1. USB zástrčka (pod sedadlem)  

2. Pojistková skřínk  

(pod sedadlem)  

3. Nádobka kapaliny přední 

brzdy  

4. Nastavení předníhch tlumičů 

5. Zámek řízení  

6. Přední vidlice 

7. Expanzní nádoba pro 

chladící kapalinu 

8. Víčko expanzní nádoby 

chladící kapliny  

9. Pedál zadní brzdy 

10. Nádobka kapaliny zadní 

brzdy  

11. Nářadí (pod bočním pan-

elem) 

12. Nastavení odskoku zadního 

tlumiče (za bočním panelem) 

13. Tlumič výfuku  

14. Nastavení komprese zadního 

tlumiče   
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Označení částí z pohledu jezdce 

 

 

 
 
 
 

1. Spojková páčka  

2. Signál dálkového světla 

3. Denní svícení  

4. Cruise control  

5. Nádobka spojkové 

kapaliny  

6. Multifunkční display  

7. Nádobka přední brzdy 

8. Tlačítko výstražných světel  

9. Tlačítko zámku řízení 

10. Páčka přední brzdy  

11. Start stop tlačítko  

12. Domovské tlačítko 

13. Mode button 

14. Joystick  

15. Tlačitko ukazatele směru  

16. Klakson 

17. Tlačítko výhřívání rukojetí  
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Výrobní čísla 
Výrobní číslo motocyklu (VIN)      Výrobní číslo motoru 
 

 
 
1. Výrobní číslo motocyklu 

 

Identifikační číslo vozidla (VIN) je vyra-

ženo na rámu v oblasti hlavy řízení. 

Také je uvedeno na štítku přinýtova-

ném k rámu na pravé straně pod boč-

ním krytem motocyklu. 

Číslo vin zapište do obdélníku níže.

1.      Výrobní číslo motoru 

 

Výrobní číslo motoru je vyraženo na 

klikové skříni motoru směrem dozadu 

a je viditelné z levé strany za startérem. 

Zapište číslo motoru do následujícího 

obdélníku. 
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Přístrojová deska 
Obsah 

 

 
Rozvržení přístrojvého panelu      23 
Výstražná světla       25 

Výstražná kontrolka managementu motoru (MIL)   25 
 Výstražná kontrolka minimální hladina oleje   25 
 Kontrolka  pro Imobiliser/Alarm    26 
 Výstražná kontrolka Anti-lock brzdový systému (ABS)  26  
 Kontrolka kontroly trakce (TC)     26 
 Kontrolka vypnutí kontroly trakce    27 
 Směrovky       27 
 Výstražné světla      27 
 Dálkové světlo      27 
 Denní  svícení (pokud je instalováno)    28 
 Výstražná kontrolka nízká hladina paliva    28 
 Hlavní varovný signál     28 
 Teplota vzduchu      29 
Rychloměr a počítadlo celkových kilometrů    29 
Tachometr       30 
Ukazatel paliva       30 
Ukazatel zařazené ryclosti      31 
Jízdní módy       32 
Výběr jízdních módů      32 
Informační panel       35 
 Varování a zprávy      35 
 Kontrast       36 
 Šablony       37 
 Denní počítadlo      38 
 Ukauzatel stavu paliva     39 
 Chladící kapalina      39 
 Kontrolka servisu a počítadlo ujetých kilometrů   40 
 Kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS) (pokdu je instalován)  40 
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Hlavní menu       41 

Jízdní módy      42 
Nastavení jízdních módů     43 

 Menu nastavení motocyklu     44 
Nastavení denních počítadel     48 
Nastavení displeje      50 
Nastavení základního nastavení    55 

Nastavení pozice přístrojové desky      56 
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Rozložení přístrojové desky 
Přístrojová deska nabízí dva rozdílné podkresy.  Veškeré funkce přístrojové desky 

nejsou dostupné na všech modelech. 

 

Podkreslení Quartz 

  

 
 
 

1. Teplota vzduchu 
2. Výstražná kontrolka 
3. Ukazatel paliva 
4. Výstražná kontrolka manage-

mentu motoru 
5. Výstražná kontrolka nízká 

hladina paliva 
6. Kontrolka pro Imobiliser/Alarm 
7. Výstražná kontrolka Anti-lock 

brzdový systém (ABS) 
8. Výstražná kontrolka nízkého 

tlaku oleje 
9. Informační panel symbol/Jízdní 

mód symbol 
10. Výstražná kontrolka 

11. Hodiny 
12. Display pravé strany 
13. Směrovka pravá strana 
14. Denní svícení 

(pokud je nainstalováno) 
15. Výstražná světla 
16. Ukazatel rychlosti 
17. Ukazatel zařazené rychlosti 
18. Informační panel 
19. Kontrolka Cruise control 

(Spuštěno) 
20. Kontrolka vyhřívaných rukojetí 
21. Současný jízdní mód 
22. Otáčkoměr /Display pravé strany 
23. Směrovka levá strana
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Podkreslení Chronos 

  

 
 
 

1. Ukazatel zařazené rychlosti 
2. Kontrolka  vyhřívaných rukovětí 
3. Výstražná kontrolka manage-

mentu motoru 
4. Výstražná kontrolka nízká 

hladina paliva 
5. Kontrolka pro Imobiliser/Alarm 
6. Výstražná kontrolka Anti-lock 

brzdový systému (ABS) 
7. Výstražná kontrolka nízkého 

tlaku oleje 
8. Hodiny 
9. Teplota vzduchu 
10. Display pravé strany 
11. Směrovka pravá strana                                                                                    

12. Denní svícení 
(pokud je nainstalováno) 

13. Výstražná světla 
14. Otáčkoměr  
15. Výstražná kontrolka 
16. Výstražná kontrolka 
17. Kontrolka Cruise control 

(Spuštěno) 
18. Informační panel 
19. Ukazatel rychlosti 
20. Informační panel 
21. Display levé strany 
22. Ukazatel paliva 
23. Směrovka levá strana 
24. Současný jízdní mód 

 

http://www.triumphmoto.cz/


Přístrojová deska 

25 
Výhradní dovozce pro ČR a SR: Triumph Praha, DK auto-moto s.r.o., Šífařská 4, 147 00 Praha 4-Mod-

řany, tel.: +420 241 021 448, fax: +420 241 021 441. www.triumphmoto.cz,  
info@triumphmoto.cz. 

 

Varovné kontrolky 
Poznámka 
 
V případě, že zapnete zapalování, 
signály na přístrojové desce se 
rozsvítí 1,5 sec. A posléze se vypnou 
(vyjma těch které zůstanou zapnuté 
do chvíle, kdy nastartujete motor, jak 
je popsáno v následujícím textu). 
 
Pro další varovné a informační zprávy 
přejděte na stranu 35. 
 
Management motoru 
Výstražná kontrolka managementu 
motoru (MIL) 

Výstražná kontrolka  
managementu systému 
motoru (MIL) se rozsvítí v 

okamžiku zapnutí zapalování v poloze 
ON (signalizuje, že je kontrolka funkční) 
by nemělo svítit po nastartování motoru.  
paliva. 
V případě, že motor běží a kontrolka svítí, 
je zde problem s managementem motoru 
(MIL). Také se rozsvítí kontrolka 
výstrahy. V některých případech může 
motor přejít do módu management 
motoru “invalidní – mód´´ pro dokončení 
cesty v případě, že chyba není fatalní, 
neumožňující bezpečný chod motoru.  
 

 

Snižte rychlost a nepokračujte v jízdě 
déle něž-li je nutné v případě, že se 
rozsvítí výstražná kontrolka 
managementu motoru. Porucha může 
nepříznivě ovlivnit výkon motoru, emise 
a spotřebu paliva. 
Snížení výkonu motoru může přivodit 
nebezpečné jízdní podmínky vedoucí ke 
ztrátě kontroly motocyklu a k nehodě.  
Kontaktujte prosím autorizovaný servis 
Triumph hned jak to bude možné, proto 
aby Vám poruchu zkontrolovali a 
odstranili.  

  
 
Poznámka 
 
V případě, že MIL kontrolka bliká a  
zapalování je zapnuté do polohy ON, 
tak kontaktujte autorizovaného  
dealera Triumph jakmile jen to bude 
možné, proto aby Vám poruchu 
odstranil. V tomtmo případě se 
nepodaří nastartovat motor.   
 

Nízký tlak oleje 
V případě, že je motor nas-
tartován a tlak oleje je ne-
bezpečně nízky, výstražná 

kontrolka tlaku oleje se rozsvítí. 
 

Okamžitě zastavte motor jakmile se 
rozsvítí výstražná kontrolka nízkého 
tlaku oleje. Nesnažte se motor opět 
nastartovat do doby, než bude závada 
identifikována a odstraněna.  
Porucha může fatálně poškodit motor, 
pakliže by byl motor nastartován s 
nízkým tlakem oleje v mazání a 
výstražná kontrolka nízkého tlaku oleje 
rozsvícené. 
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Poznámka 
 
Výstražná kontrolka nízkého tlaku 
oleje se rozsvítí v případě, že je 
zapalování ON a motor není  
nastartován. 
 

Kontrolka imobilizéru/alarmu 
Tento motocykl je osazen imobilizérem, 

který je aktivován v případě, že je 

zapalování v poloze OFF (vypnuto). 

 

Bez alarmu 
Kontrolka imobilizéru/alarmu bude 

v případě vypnutého zapalování  

24 hodin denně blikat – imobilizér je 

zapnutý. Při zapnutém zapalování  

kontrolka nebliká. 

Pokud kontrolka bliká i při zapnutém 

zapalování, je někde v imobilizéru chyba, 

která vyžaduje prošetření. Co nejdříve 

kontaktujte oficiálního dealera Triumph, 

aby závadu vyřešil. 

 

S nainstalovaným alarmem 

Kontrolka imobilizéru/alarmu bude  

svítit pouze za předpokladu, pokud jsou 

splněny podmínky popsané v manuálu 

alarmu. 

 

Varovná kontrolka ABS 

 
Při zapnutém zapalování do polohy ON 

bude kontrolka ABS blikat. Po  

nastartování motocyklu kontrolka blikat 

přestane poté, co motocykl dosáhne 

rychlosti vyšší než 10 km/h. 

 
Poznámka 
 
Pokud je v systému ABS chyba, nebude 
fungovat kontrola trakce. Varovné  
kontrolky ABS, kontrola trakce a MIL  
(porucha řízení motoru) budou svítit. 
 

Pokud není ABS vypnuto nebo pokud 

není někde chyba, kontrolka by neměla 

začít blikat znovu do dalšího  

nastartování motoru. 

Pokud kontrolka začne blikat kdykoli 

jindy při jízdě, znamená to, že je někde 

v systému ABS chyba, která vyžaduje 

prošetření. 

Pokud ABS nefunguje, brzdový systém se 

bude chovat jako brzdový systém bez 

ABS. 

S rozsvícenou kontrolkou pokračujte 

v jízdě jen po nezbytně nutnou dobu. 

Co nejdříve kontaktujte autorizovaného 

dealera Triumph, aby ABS opravil nebo 

vyměnil. V tomto případě příliš razantní 

brzdění způsobí zablokování kol a může 

dojít k vážné nehodě. 

 

Kontrolka kontroly trakce 
(TC – Traction Control) 

 
Kontrolka kontroly trakce 
(TC) indikuje aktivaci  
systému kontroly trakce. 
Kontrola trakce napomáhá 

trakci zadního kola tím, že reguluje 
přenos výkonu na zadní kolo při 
prudké akceleraci, mokré vozovce 
a nebo kluzkému podkladu.  
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Pokud je kontrola trakce nefunkční, je 
nutno zvýšené opatrnosti při akceleraci a 
náklonu v zatáčkách na mokrých nebo 
kluzkých površích, abyste se vyhnuli 
prokluzu zadního kola. V jízdě s MIL ne-
pokračujte déle, než je nezbytně nutné.  
Pokud varovné kontrolky MIL a kontroly 
trakce svítí, co nejdříve kontaktujte  
autorizovaného dealera Triumph k 
prošetření. 
Silné zrychlení nebo při náklonu v 
zatáčce se může kolo protočit, což by 
mohlo vést ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě. 
 
Funkce kontrolky trakce je zapnutá: 
 Za normálních jízdních podmínek 

bude kontrolka zhasnutá.  
 Kontrolka kontroly trakce začne 

silně blikat v případě že se sepne 
kontrola trakce a bude regulovat a 
zamezovat prokluzu zadního kola.  

 
Kontrolka je vypnutá (OFF):  
Kontrolka kontroly trakce nebude svítit. 
Bude Vám svítit kontrolka odpojení 
kontroly trakce.  
 
Poznámka 
 
Kontrola trakce nebude fungovat, 
pokud je chyba v ABS. V tomto pří-
padě, budou svítit varovné kontrolky 
ABS, kontroly trakce a MIL (chyba v 
systému řízení motoru). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Varovná kontrolka vypnuté kon-
troly trakce (TC) 

Varovná kontrolka  
vypnuté kontroly trakce 
by neměla svítit, pokud 
není kontrola trakce  

vypnutá nebo pokud není někde v 
systému chyba. 
Pokud se kontrolka během jízdy rozsvítí, 
ačkoli by podle výše uvedeného svítit  
neměla, je někde v systému chyba, která 
vyžaduje prošetření. 
 

Směrová světla 
Když je spínač  
ukazatelů směru  
posunut doleva nebo 

doprava, bude varovná kontrolka blikat 
stejnou rychlostí jako příslušný ukazatel 
směru. 
 

Výstražná světla 
V případěm, že chcete spustiti nebo 
vypnout výstražná světla, tak stlačte 
tlačítko výstražných světel.  
Zapalování musí být zapnuté v poloze ON 
proto, aby mohla fungovat výstražná 
světla.  
Výstražná světla zůstanou zapnutá v 
případě že je zapalování vypnuté a to až 
do té doby, než bude opět stlačeno 
tlačítko výstražných světel. 
 

Dálkové světlo 

Pakliže stlačíte vypínač 
dálkových světel, tak budou 
dálková světla spuštěná. 

Každé stalčení tlačítka přepne světla 
z dálkových na potkávací a zpět.   
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Poznámka  
 
Pokud máte nainstalované denní  
svícení, tak má tlačítko dálkových 
světel i další přídavné funkce.  
 
Pokud je tlačítko deního svícení v 
zapnuté poloze stiskněte a držte tlačítko 
dálkových světel proto, aby jste spustili 
výstražná dálková světla. Světla budou 
svítit až do té doby, než tlačítko opět 
uvolníte.   
 
Poznámka  
 
Spuštění a vypnutí světel není na 
tomto motocyklu nainstalováno.  
Zadní světlo, osvětlení značky a denní 
svícení začnou automaticky svítit 
okamžiku zapnutého zapalování.  
Přední světlo bude opět svítit, jakmile 
je zapalování zapnuté.  
Přední světlo se vypne v okamžiku 
startování, a to až do okamžiku 
nastartování motoru.  
 

Denní svícení (DRL) 
Pokud je zapalování 
zapnuté do polohy ON a 
dení svícení je nastavené 

pro svícení. Potom se rozsvítí kontrolka 
deního svícení. 
Dení svícení a potkávací světla jsou 
ovládané manuálně použitím spínače na 
levé straně (strana 66).  

 

Neřiďte motocykl v případě, že je denní 
světlo slabé se spuštěným DRL.  
Řízení s denním svícením pokud je šero, 
tma, v tunelech, nebo tam kde je možné 
očekávat špatné světelné podmínky 
může ovlivnit řidičovo vidění nebo 
dalších účastníku provozu.  
Oslňování dalších účastníků provozu 
případně snižování viditelnosti v nízké 
světelnosti může vést ke ztrátě kontroly 
nad motocyklem a nehodě.  
 
Poznámka 
 
Během dne denní svícení zlepšuje 
viditelnost motocyklu pro ostatní 
účastníky silničního provozu.  
V jakýchkoli jiných podmínkách musí 
být použita potkávací světla, pokud 
podmínky provozu nedovolují použít 
světla dálková. 

 

Nízká hladina paliva 
Výstražná kontrolka nedo-
statku paliva se rozsvítí, 
když v nádrži zbývají  
přibližně 3 litry paliva. 
 

Obecný výstražný symbol 
Obecný výstražný symbol 
se ukáže na informačním 
panelu, pakliže ABS a 

nebo Management motoru zaznamenají 
chybu a výstražné kontrolky ABS nebo 
Management motoru se rozsvítí.  
V případě, že výstražná kontrolka ABS a 
nebo MIL svítí, pokračujte v jízdě po 
dobu nezbytně nutnou.  
Kontaktujte autorizovaný servis 
Triumph jakmile jen to bude možné pro 
kontrolu a opravu poruchy. 
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Venkovní teplota 

Teplota vzduchu se zobrazuje buď ve °C 
a nebo °F. Pokud motocykl stojí na 
místě, tak může být teplota vzduchu 
ovlivněna teplotou motoru.  
Jakmile se začne motocykl pohybovat, 
tak se teplota vrátí do normálu za 
krátkou dobu a display zobrazí aktuální 
teplotu.  
Pro změny teploty z °C na °F čtěte 
stranu 53.  
 

 

Ukazatel rychlosti a počítadlo 

kilometrů 
Ukazatel rychlosti indikuje rychlost  
motocyklu na vozovce  
 
Pčítadlo kilometrů ukazuje vzdálenost. 
 

1. Ukazatel rchlosti  
2. Počítadlo kilometrů 
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Otáčkoměr 

Nikdy nedovolte motoru vysoké otáčky 
v červeném poli otáčkoměru. Jelikož 
může dojít k vážnému poškození 
motoru.  
 

Otáčkoměr ukazuje rychlost motoru v 
otáčkách za minutu – rpm. Na konci 
otáčkoměru se nachází červené pole.  
Rychlost motoru v červeném poli je nad 
doporučenou hranicí otáček motoru a 
jeho nejlepší výkon.  
 

 
1. Otáčky motoru (rpm) 

 
Otáčkoměr je znázorněn v hlavní sekci 
na přístrojové desce v případě Chronos.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatel paliva 
Ukazatel paliva znázorňuje množství 
paliva v palivové nádrži.  

 
1. Ukazatel paliva  
2. Výstražná kontrolka nízká 

hladina paliva 
3. Indikátor nízké hladiny paliva 
  

 

Ukazatel paliva je znázorněn na levé 
straně panelu v případě, že je spuštěno 
podkreslení Chronos.  
Rozpětí okamžité spotřeby je 
znázorněno na pravé straně v případě, 
že je spuštěné fuel menu.  
Se zapnutým zapalováním ukazuje 
ukazatel paliva zůstatek paliva v 
palivové nádrži.  
Měrky na ukazateli palivy znázorňují 
výši paliva od prázdné do plné nádrže.  
Výstražná kontrolka nízké hladiny 
paliva se rozsvítí když Vám budou 
zbývat  zhruba 4 litry paliva v nádrži a 
měli byste palivo doplnit.  
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Po natankování paliva se změní  
hodnota ukazatele paliva a dojezdu 
na nádrž jakmile se motocykl rozjede. 
Tato informace také záleží I na 
jizdním stylu, kdy může trvat i 
několik minut.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ukazatel zařazené rychlosti 
Ukazatel zařazené rychlosti na displeji 
znázorňuje rychlostní stupeň, který byl 
zařazen. Jakmile je převodovka na  
neutrálu display znázorňuje písmeno N. 
 

 
1. Ukazatel zařazené rychlosti 

znázorňuje neutrál  
 

 
 
1. Ukazatel rychlosti znázorňuje 

zařazený třetí rychlostní 
stupeň  
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Jízdní módy 
Jízdní módy umožňují nastavení 
citlivosti plynové rukojeti (MAP),  
Antiblokovací brzdový systém (ABS),  
Kontrolu trakce (TC) a jejich  
nastavení pro optimalizaci jízdních 
vlastností a přizpůsobení vozovce a 
požadavkům jezdce.  Jízdní módy jsou 
dostupné v závislosti na specifikaci 
modelu motocyklu.  
Jízdní módy mohou být pohodlně  
nastaveny za pomocí tlačítka MODE a 
joysticku umístěného na levé straně 
řídítek, a to v případě, že motocykl 
stojí anebo jede.  
Každý jízdní má možnost nastavení.  
Možnosti nastavení ABS, MAP a TC se 
mohou lišit dle modelů. Pro více 
informací přejděte na stranu 43.  
Pokud je jízdní mód editován  
(jakýkoliv jiný nežli RIDER) objeví se 
ikona dle změny dle tabulky pod.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr jízdních módů 

Výběr jízdních módů při jízdě motocy-
klu vyžaduje pro krátkou chvilku jízdy 
na motocyklu, bez funkčnosti plynu, 
brzd a za běhu motoru.  
V případě, že je motocykl v pohybu by 
měla být výběr jízdních módů prováděn 
pouze v případě: 
 Malé rychlosti 
 V místech s nízkou frekvencí dopravy  
 Na rovných a rovných úsecích 

komunikace  
 Za dobrých povětrnostních podmínek  
 Kdykoliv je možné ponechat 

motocykl plynně jet bez zásahu 
jezdce na plyn, brzdy a za běhu 
motoru.  

Změna jízdních módů nesmí být 
prováděna:  
 Za vysokých rychlostí  
 Během jízdy v husté dopravě 
 Na prudce stoupajících vozovkách  
 Za nepříznivých povětrnostních 

podmínek  
 Kdykoliv, kdy je nebezpečné změnu 

provádět 
 

Nedodržením těchto důležitých 
podmínek může vést ke ztrátě kontroly 
nad motocyklem a havárii. 
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Pokud byla vyřazena kontrola trakce 
z funkčnosti v hlavním menu, jak je 
popsáno na stránce 46 tak nastavení 
pro všechny jízdní módy bude  
přemazáno.  
Kontrola trakce zůstane vypnutá 
nezávisle na vybraném jízdním módu, 
až do chvíle spuštění TC anebo 
vypnutí a zapnutí zapalování. Anebo 
je MODE tlačítko zmačknuté na  
poloze zpět pro default nastavení 
Road módu, který spustí kontrolu 
trakce ve chvíli. Kdy je motocykl  
zastaven.  
Pokud je kontrola trakce vypnuta, tak 
se motocykl bude chovat za jízdy  
normálně, ale bez kontroly trakce. 
V takový okamžik je prudká  
akcelerace za mokra a při kluzké  
vozovce a může vést k prokluzu 
zadního kola. Případně může dojít ke 
ztrátě kontroly nad motocyklem a  
havárii.  
 
 

Pokud je systém ABS vypnutý bude se 
brzdový systém chovat jako bez ABS.  
V takovéto situaci může vést prudké 
brždění ke blokování kol a případně 
může dojít ke ztrátě kontroly nad  
motocyklem a havárii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jakmile vyberete jízdní mód, proveďte 
tento úkon v místech bez dopravy a tam 
kde můžete poznat jízdní mód.  
Nepůjčujte svůj motocykl nikomu, kdo 
může Vámi vybraný jízdní mód změnit 
na jiný, který neznáte. Tato změna může 
vést ke ztrátě kontroly nad motocyklem 
a k havárii.  
 
Pro výběr jízdního módu: 
 
 Stlačte a uvolněte tlačítko MODE na 

levé straně řídítek pro aktivaci  
panelu informací o jízdním módu a 
jeho výběr. 

 
 Ikona jízdního módu, který je 

aktivovaní se objeví ve středu  
přístrojové desky. 

 

Pro změnu jízdního módu:  
 
 Buď stlačte joystick vlevo anebo 

vpravo anebo opětovně stlačte 
MODE tlačítko do chvíle, než se  
objeví požadovaný mód ve středu 
displeje anebo bude zvýrazněn na 
panelu jízdních módů.  
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 Krátkým stlačením joysticku ve 

středu vybere požadovaný jízdní 

mód. 

 
1. Tlačítko MODE 

2. Současný jízdní mód 

3. Joystick 

4. Informační panel ukazující 

nastavení jízdních módů 

5. Panel výběru jízdního módu 

 

 Stlačte joystick vlevo/vpravo 

anebo stlačte tlačítko MODE pro 

výběr v menu jízdních módů. 

 
Vybraný jízdní mód je aktivován, 
jakmile splníte následující podmínky 
pro jízdní módy: 
Zastavený motocykl – vypnutý 
motor 
 Zapnuté zapalování do polohy ON  
 Stop tlačítko motoru je v poloze 

RUN 
Zastavený motocykl – spuštěný 
motor  
 Zařazený neutrál  
 
Motocykl za jízdy  
V průběhu 30 sec výběru jízdního 
módu musí jezdec provádět úkony 
simultánně: 
 Zavřít plyn 
 Ujistit se, že nebrzdí žádnou  

brzdou 

 

 

Poznámka  
 
Není možné spustit nebo 
vypnout jízdní mód, pakliže 
motocykl jede a ABS a TC jsou 
vypnuté.  
V takovém případě je nutné 
motocykl zastavit a posléze 
nastavit jízdní mód.  
 

Pokud není dokončena změna 
jízdního módu, ikonka bude 
přeskakovat mezi předchozím 
jízdním módem a nově  
zvoleným do chvíle, než bude 
výběr dokončen anebo zrušen.  
Výběr jízdního módu je  
dokončen a můžete pokračovat 
v běžné jízdě.  
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Informační panel 
 

Pokud motocykl jede, tak je možné  
přepínat mezi informačním panelem a 
jeho módy nebo smazat informace o 
spotřebě pouze za těchto podmínek.  
 
 Za nízké rychlosti  
 V slabém provozu  
 Na rovné komunikaci  
 V dobrých jízdních podmínkách a 

příznivém počasí  
 
Při nedodržení těchto podmínek může 
dojít ke ztrátě kontroly nad  
motocyklem a havárii.  
 
 
 
Informační panel se objeví v dolní části 
displeje a umožňuje Vám zobrazit různé 
informace o motocyklu.  
 
Pro zobrazení těchto informací je 
nutné:  
 Stlačit joystick vpravo/vlevo do 

doby, než se neobjeví požadovaná 
informace.  

 
Poznámka  
 
V případě, že se na informačním  
panelu objeví, jakákoliv varovná 
zpráva. Je nutné se 
informovat v manuálu na stránce 35. 
 
Informační panel obsahuje následující 
položky:  
 Varovné zprávy a informační 

zprávy  
 Kontrast displeje 
 Volby podkreslení 
 Detaily 

 

 Denní počítadlo 
 Informace o palivu  
 Teplota chladící kapaliny  
 Servisní intervaly a počítadlo Km  
 Měření tlaku v pneu  

(pokud je instalováno) 
 

Rozdílné informační položky mohou 
být znázorněny. Pro další informace 
čtěte stránku 51. 
 

Varování a zprávy  
Jakékoliv varovné a informační zprávy 
jsou znázorněny na informačním  
panelu. Viz obrázek. 

 
1. Varovný symbol TPMS 
2. Varování anebo zobrazení 

zprávy – popis 
3. Varování anebo zprávy počítadla 
 
 
Pro zobrazení varování a zpráv: 
 Stiskněte joystick 

doprava/doleva pro návrat na  
informační panel. 
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Signalizace slabé baterie 
Pokud je na motocyklu namontován 
systém, jako je například vyhřívaná  
rukojeť a motocykl má motor spuštěný 
na volnoběh po určitou dobu. Může  
napětí baterie klesnout pod  
požadovaný limit baterie a varovný  
signál se může zobrazit.  
 

Kontrast 
Menu kontrastu displeje. 

 
1. Symbol kontrastu 
2. Vysoký kontrast 
3. Auto kontrast 
4. Nízký kontrast 
5. Informační panel kontrastu 
 
Máme zde tři možnosti nastavení  
kontrastu. 
 
 Vysoký kontrast – tato možnost 

nastaví display s bílým pozadím 
pro každý styl displeje pro  
maximální možnou viditelnost.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Auto – tato možnost využívá sensor 
světla pro nastavení kontrastu pro 
nejlepší možné nastavení. Během 
ostrého slunečního světla se  
přenastaví kontrast pro nastavení, 
které zajišťuje dobrou viditelnost.  

 Nízký kontrast – tato možnost  
kontrastu nastaví displeje na tmavé 
pozadí pro každý styl displeje pro 
dobrou viditelnost v noci.  

 
Pro výběr možnosti:  
 
 Stlačte joystick nahoru/dolů a  

vyberte jeden z výše popsaných 
módů a pro potvrzení stiskněte 
joystick ve středu.  

 
Poznámka  
 
Nezakrývejte světelný sensor na levé 
straně displeje.  V opačném případě  
nebude kontrast displeje fungovat 
správně. 
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Šablony displeje 
Šablony displeje na obrázku umožnují 
nastavení jiných šablon displeje.  
 

 
1. Symbol šablony  
2. Informační panel šablony  
3. Slider šablony  
 
Pro změnu šablony:  
 Stiskněte joystick nahoru/dolů 

pro výběr požadované šablony a 
pro potvrzení stiskněte střed 
joysticku.  

 Slider šablony na pravé straně 
také znázorňuje volbu šablony 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail 
Menu detailu umožňuje nastavit úroveň 
detailu, který může být zobrazen anebo 
skrytý na display.  

 
1. Symbol detailu 
2. Panel levá strana  
3. Informační panel  
4. Panel pravé strany 
 

Máme dostupné tři možnosti:  
 Auto Hide all – tato možnost skryje 

všechny informace na panelu levé 
strany, pravé strany a informačního 
panelu.  

 Auto hide info – tato možnost skrýt 
veškeré informace na panelu levé 
strany, pravé strany a neskryje 
informace zobrazené na  
informačním panelu. 

 Show all – tato možnost zobrazuje 
všechny informace na všech  
panelech 

 
Pro nastavení: 
 Stiskněte joystick dolů/nahoru pro 

výběr požadovaný detail.  
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Poznámka 
 
V případě použití joysticku je zde 
malé zpoždění při volbě položky a 
jejím zobrazení anebo zobrazení na 
display. Ujistěte se, že není joystick 
stlačen ve chvíli, kdy byla položka 
v menu zvolena a měla by se na  
displeji zobrazit anebo naopak.  
Pokud bude joystick stlačen, tak 
bude požadovaná informace stále 
zobrazena na displeji až do té doby, 
než zvolíte jinou volbu.  
 
 Jakmile je požadovaná položka  

zobrazena, stlačte střed joysticku 
pro potvrzení.  

 Položky jsou také očíslované a  
jejich čísla jsou zobrazeny na pravé 
straně displeje. 

 

Denní počítadla  
Motocykl má dvě denní počítadla, které 
můžete smazat na informačním displeji. 

1. Symbol počítadla 
2. Vzdálenost  
3. Čas cesty  
4. Průměrná rychlost 
5. Informační panel počítadla 
 
Pro zvolení specifického denního 
počítadla: 
 Stiskněte joystick doprava/doleva 

pro scrollování skrze informační 
panel a jeho položky do doby, než se 
zobrazí Trip 1 meter.  

 
 Vyberte Trip 1 anebo Trip 2 

stlačením joysticku nahoru a dolu.  
 
Poznámka 
 
Trip metr 2 může být zobrazen 
anebo ne z informačního panelu. 
Více informací na stránce 49.  
 
Pro smazání trip metru: 
 Vyberte, jaký tripmetr chcete  

smazat. 
 Stlačte a podržte střed joysticku 

více jak jednu vteřinu  
 Tripmetr bude smazán. 

 
Denní počítadlo můžete také smazat 
z hlavního menu. Více na stránce 48.  
 

Palivo 
Spotřeba paliva se zobrazí na 
informačním displeji. 

 
1. Symbol palivoměru  
2. Průměrná spotřeba  
3. Okamžitá spotřeba paliva  
4. Dojezdová vzdálenost  
5. Informace o palivu 
 

Průměrná spotřeba  
Toto je indikátor průměrné spotřeby 
paliva. Po vymazání bude systém 
ukazovat pomlčky až do odjetí 
cca 200 metrů.  
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Okamžitá spotřeba 
Okamžitá spotřeba se zobrazuje během 
jízdy. Pokud motocykl zastaví, tak se 
zobrazí --. - na displeji. 
 

Dojezdová vzdálenost  
Dojezdová vzdálenost je ukazatel  
předpokládané dojezdové vzdálenosti 
úměrně ke zbytku paliva v nádrži. 
 

Reset 
Pro smazání průměrné spotřeby paliva 
stlačte a držte střed joysticku.  
 

Poznámka  
 
Po dotankování paliva se ukazatel 
paliva a dojezdová vzdálenost 
nastaví pouze ve chvíli kdy motocykl 
pojede. V závislosti na stylu jízdy se 
ukazatelé nastaví zhruba do pěti 
minut jízdy.  
 

Chladící kapalina 
Informace o chladící kapalině naleznete 
na displeji. 

 
 
1. Chladící kapalina  
2. Informace o chladící kapalině  
3. Ukazatel teploty chladicí 

kapaliny  
 

 
 

 
 

 
Teplota chladící kapaliny se zobrazuje 
na informačním panelu. Stejně tak se 
zobrazuje pomocí ukazatele chladící 
kapaliny na pravé straně displeje.  
Rozpětí ukazatele teploty chladící  
kapaliny je od C studený po H teplý. 
Po nastartování motoru, který je 
studený ukáže ukazatel šedé dílky 
displeje. Jakmile teplota stoupne, tak 
ukazatel zvýší počet dílků. Pokud je  
motor nastartován teplý, ukazatel 
ukáže relevantní počet dílků k teplotě 
motoru.  
Pokud za běhu motoru dosáhne chladící 
kapalina nebezpečné hranice, zobrazí 
se výstražný symbol na display a  
zároveň s ním informace o vysoké 
teplotě chladící kapaliny na displeji.  
 

Okamžitě zastavte motor, jakmile se  
objeví výstražný symbol. Nestartujte 
motor do té chvíle, dokud nebude  
odhalena příčina závady.  
Pokud necháte přehřátý motor 
nastartovaný v okamžiku, kdy svítí  
výstražný signál přehřátí motoru, tak 
hrozí motoru závažné poškození.  
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Kontrolky servisu a denní počítadlo 
Display znázorňuje zbývající dny a 
vzdálenost v km do dalšího servisu a 
také počítadlo najetých km. Počítadlo 
znázorňuje celkový počet ujetých km 
motocyklu.  
 

 
1. Servisní symbol  
2. Servisní kontrolka  
3. Ukazatel servisního intervalu 
 
Pro více informací servisní kontrolky a 
jejich informací navštivte stránku 46. 
 
 
 
 

   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontrola tlaku pneumatik 
(TPMS) (pokud je instalována)  
Display kontroly tlaku v pneumatikách 
(TPMS) znázorňuje přední a zadní tlak 
v pneumatikách. Pro více informací  
navštivte stránku 75. 
 

 
1. TPMS symbol  
2. Tlak přední pneumatiky 
3. Tlak zadní pneumatiky  
4. TPMS informační display  
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Hlavní menu 
Pro přístup hlavního menu:  
 Motocykl musí stát se zapnutým 

zapalováním.  
 Stlačte tlačítko HOME na pravé 

straně řídítek. 
 Rolujte v hlavním menu stlačením 

joysticku nahoru/dolu do té doby, 
než se objeví požadovaná volba a 
stlačte střed joysticku pro 
potvrzení.  

  
Hlavní menu umožňuje nastavení  
následujících možností:  
 

Jízdní módy  
Menu jízdních módů umožňuje  
konfiguraci jízdních režimů. Pro více 
informací navštivte stránku 42. 

 
Nastavení motocyklu 
Menu nastavení motocyklu Vám 
umožní detailní nastavení různých 
komponentů motocyklů. Pro více  
informací navštivte stránku 44. 
 

Nastavení denních počítadel  
Nastavení menu denních počítadel Vám 
umožňuje nastavit Trip 1 a Trip 2. Pro 
více informací navštivte stránku 48. 
 
 

 
 

 

Nastavení displeje  
Nastavení displeje Vám umožňuje 
konfigurovat displej.   
Pro více informací navštivte stránku 50. 
 

Základní nastavení  
Menu nastavení umožňuje resetovat  
nastavení přístrojů do továrního  
nastavení. Pro více informací navštivte 
stránku 55. 
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Jízdní módy  
Pro nastavení jízdních módů: 
 Z jízdních módů stlačte joystick 

nahoru/dolů pro výběr  
specifického jízdního módu a 
stlačte střed joysticku pro 
potvrzení.  

 

 
 Stlačte joystick nahoru/dolů do 

chvíle, než se objeví vybraná volba 
a stlačte střed joysticku pro  
potvrzení.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Stlačte joystick nahoru/dolů do 

chvíle, než se objeví požadovaná 
volba a stlačte střed joysticku pro 
potvrzení.  
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Nastavení jízdních módů 
Dostupnost jízdních módů záleží na specifikaci modelu. Podívejte se na přiloženou 
tabulku pro ABS, MAP a TC možnosti dostupné pro každý jízdní mód.   
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Volby ABS  

V případě, že je ABS odpojené brzdový 
systém se bude chovat jako systém bez 
ABS. V takové situaci může vést prudké 
brždění k zablokování kol, a to může 
vést ke ztrátě kontroly motocyklu a 
k havárii.  
 

Popis nastavení ABS 
Road and Sport – optimální nastavení 
ABS pro použití na silnici.  
Rain – Optimální nastavení ABS v dešti 
 

Nastavení MAP 
 
Popis nastavení MAP 
Road – standardní odezva na plyn 
Rain – redukovaná odezva plynové 
rukojetě v porovnání s variantou Road 
Nastavení pro kluzké a mokré jízdní 
podmínky. 
Sport – odezva plynu se zvýšenou  
citlivostí oproti režimu Road 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volby kontroly trakce  

Pokud je kontrola trakce vypnutá, 
motocykl se bude chovat normálně, ale 
bez kontroly trakce.  
V takové situaci se při prudké  
akceleraci, mokrých, anebo kluzkých 
podmínkách může vést k prokluzu  
zadního kola, a to může vést ke ztrátě 
kontroly motocyklu a k havárii.  
 
 

Popis nastavení kontroly 
trakce 
Road – optimální nastavení kontroly 
trakce pro jízdu na vozovce. Umožňuje 
malé proklouznutí zadního kola.  
Rain – optimální nastaven kontrola 
trakce pro mokré a kluzké jízdní  
podmínky. Umožní redukovaný prokluz 
zadního kola.  
Sport – umožňuje zvýšený prokluz 
zadního kola v porovnání s nastavením 
Road. 
 

Menu nastavení motocyklu 
Z hlavního menu vyberte Bike Setup 
A stiskněte joystick pro potvrzení.   
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Nastavení motocyklu umožňuje  
nastavit:  
 Směrovky  
 Kontrolu trakce 
 Service 
 Asistenta rozjezdu do kopce  
 Triumph Shift Assist (TSA) 
 
Nastavení motocyklu – směrovky  
Směrovky mohou být nastaveny do  
režimů Auto Basic, Auto Advanced, 
anebo Manual. 
 

 
 
Pro výběr požadovaného módu:  
 
 Z menu Bike Setup stlačte joystick 

dolů pro výběr směrovky a stlačte 
joystick ve středu pro potvrzení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Stlačte joystick dolů/nahoru 

pro rolování mezi Aut Basic, 
Auto Advanced a Manual.  
 
 Auto Basic – samo vypínací 

funkce je zapnutá. Směrovky 
budou blikat po dobu 8 sec. a 
65 metrů.  

 Auto Advanced – samo  
vypínací funkce je zapnutá. 
Krátkým stlačením aktivujete 
směrovky. Které 3 bliknou. Při 
delším stlačení aktivujete 
směrovky na 8 sec. a 65 metrů. 

 Manuální – automatické  
vypínání směrovek je vypnuté. 
Směrovky musí být spouštěny 
a vypínány manuálně pomocí 
přepínače směrovek.  

 
 Stlačte střed joysticku pro  

potvrzení požadované funkce.  
 
 Display se následně nastaví do 

polohy Nastavení motocyklu.  
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Nastavení motocyklu – kontrola 
trakce (TC) 
Motocykl nabízí možnost dočasného 
vypnutí kontroly trakce. 
Kontrola trakce nemůže být vypnuta 
permanentně. Bude automaticky  
spuštěna, když je zapalování vypnuté a 
posléze opět zapnuté. Nebo v případě, 
že bude aktivováno tovární nastavení 
motocyklu dlouhým stlačením tlačítka 
MODE.  

 
 

 
Pro spuštění/vypnutí asistence 
rozjezdu do kopce:  
 Z menu nastavení motocyklu 

stlačte joystick dolů a vyberte Hill 
Hold a stlačte střed joysticku pro 
potvrzení.  

 Stlačte joystick dolů pro výběr 
Spuštění či Vypnutí funkce. 

 Stačte střed joysticku pro potvrzení 
požadovaného výběru.  

 Display se poté nastaví do Menu 
nastavení motocyklu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nastavení motocyklu – Servis 
Servisní interval je nastaven na 
vzdálenost anebo na časový interval.   
 
 

 
Pro kontrolu servisního intervalu:  
 Z menu nastavení motocyklu  

stiskněte joystick dolů pro výběr 
Service a stiskněte ho ve středu.  

 Zobrazí se Vám informace o 
servisním intervalu a času. 
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Nastavení motocyklu – Asistent 
rozjezdu do kopce (pokud je 
instalován) 
Asistent rozjezdu jízdy do kopce Vám  
pomáhá při rozjezdech do kopce. Sytém 
(pokud je aktivován) zabrzdí zadní 
brzdu pro udržení motocyklu na místě. 
Systém rozpozná při rozjezdu do kopce 
pokus o rozjetí motocyklu a samovolně 
deaktivuje zabrzděnou zadní brzdu. 
 

 
 
Pro zapnutí/vypnutí asistentu rozjezdu 
do kopce:  
 V nastavení motocyklu stiskněte 

joystick dolů pro výběr Asistenta 
rozjezdu do kopce a stiskněte  
joystick ve středu pro potvrzení. 

 Stlačte joystick dolů pro výběr 
Spustit /Vypnout. 

 Stlačte joystick ve středu pro 
potvrzení výběru. 

 Display se navrátí do Menu  
Nastavení motocyklu.  
 

Pro více informací navštivte stranu 103. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nastavení motocyklu – TSA (Shift 
Assist) (pokud je instalován)  
Triumph Shift Assist TSA se spouští při 
momentální změně kroutícího  
momentu pro snadné zařazení bez  
uzavření plynu a asistence spojky. Tato 
funkce je dostupná pro řazení i  
podřazování.  
Spojka musí být použita pro rozjetí a  
zastavení motocyklu.  
TSA nebude fungovat, když dojde k 
použití spojky anebo když dojde k 
řazení omylem při zařazeném 6 stupni 
směrem nahoru. Je nutné využít  
přiměřenou sílu působící na řadičku  
vedoucí k přesnému zařazení.  
 

 
Pro vypnutí a zapnutí TSA: 
 Z menu nastavení motocyklu 

stlačte joystick dolů pro výběr TSA 
(Shift Assist) a dále stlačte joystick 
ve středu pro potvrzení.  

 Stlačte joystick dolů/nahoru pro 
spuštění nebo vypnutí.  

 Pro potvrzení volby stlačte joystick 
ve středu. 

 Display se poté navrátí do Menu 
nastavení motocyklu  

 
Pro více informací Triumph Shift Assist 
(TSA) navštivte stránku 96.  
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Nastavení menu denního 
počítadla 
Menu nastavení denního počítadla Vám 
umožňuje konfigurovat denní počítadla. 
Každé počítadlo může být smazáno jak 
manuálně, tak automaticky.  Proces  
nastavení je stejný pro obě denní 
počítadla.  
 

 
 
Pro spuštění Menu denního počítadla:  
 Stlačte tlačítko HOME pro 

zobrazení hlavního menu.  
 Stlačte joystick dolů a poté stlačte 

střed joysticku pro výběr Menu 
denního počítadla.  

 
Dostupné možnosti: 
 Trip 1 Reset  
 Trip 2 Reset  
 Trip 2 Display 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nastavení denního počítadla – 
Manuální Reset 
Toto menu umožňuje manuálně smazat 
každé denní počítadlo. 
 

 
 
Pro nastavení denního počítadla 
manuálně:  
 
 Stlačte tlačítko HOME pro  

zobrazení hlavního menu.  
 Stlačte joystick dolů a poté stlačte 

joystick ve středu pro výběr Menu 
denního počítadla.  

 Stlačte joystick dolů a poté stlačte 
střed joysticku pro výběr denního 
počítadla Trip 1 reset anebo Trip 2 
reset. 

 Stlačte střed joysticku pro výběr 
Manual. 

 
Zde máte dostupné dvě možnosti: 
 Smazat nyní a pokračovat – 

smazat všechny Denní  
počítadla pro dané denní 
počítadlo.  

  
 Pokračovat bez mazání – Denní 

počítadlo nebude smazané. 
 
 Stlačte joystick ve středu pro 

potvrzení volby a návrat do  
předchozího Menu.  
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Nastavení denního počítadla – 
Automatický reset 
Toto Menu vám umožní automatický 
reset denního počítadla potom co bylo 
vypnuto zapalování pro nastavený čas.  
 

 
 
Pro nastavení denního počítadla pro 
automatický reset: 
 Stlačte tlačítko HOME pro  

zobrazení Hlavního Menu 
 Stlačte joystick dolů a poté stlačte 

joystick ve středu pro potvrzení  
Nastavení denního počítadla.  

 Stlačte joystick dolů/nahoru potom 
stlačte joystick ve středu pro výběr 
Reset Denního počítadla 1 nebo 
Denního počítadla 2 

 Stlačte joystick dolů/nahoru pro 
výběr požadovaného nastavení 
času a stlačte střed joysticku pro 
potvrzení požadovaného časového 
limitu. Požadovaný časový limit je 
poté uložen v paměti denního  
počítadla.  

 
Pokud je zapalování vypnuté denní 
počítadlo se automaticky vynuluje v 
případě uplynutí nastaveného časového 
intervalu.  
 

  
 
 
 

 
Následující tabulka znázorňuje dva  
příklady pro automatické mazání  
denního počítadla. 
 

 
 

Denní počítadlo 2 Spuštění/ 
Vypnutí 
 

 
 
Pro vypnutí Denního počítadla 2: 
 Stlačte MODE tlačítko pro 

zobrazení Hlavního Menu. 
 Stlačte joystick dolů pro výběr 

nastavení. 
 Stlačte joystick ve středu pro 

zobrazení Menu Denního počítadla. 
 Stlačte joystick dolů/nahoru pro 

rolování na Denní počítadlo 2 
a stlačte střed joysticku. 

 Stlačte joystick dolů /nahoru pro 
rolování mezi Spuštěno a Vypnuto a 
stlačte střed joysticku.  
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Nastavení Menu Displeje  
Z hlavního menu vyberte Nastavení 
Displeje a stlačte joystick pro potvrzení.  

 
Menu Nastavení Displeje umožňuje 
nastavovat:  
 Šablony 
 Světlost (Vysoký kontrast) 
 Světlost (Nízký kontrast) 
 Zobrazení položek 
 Ukazatel přeřazení 
 Jméno jezdce 
 Jazyk 
 Jednotky 
 Čas 
 Datum 
 

Nastavení Displeje – Šablony 
Pro výběr rozdílných šablon: 
 Z menu nastavení Displeje stlačte 

střed joysticku na Šablonu Displeje 
menu. 

 Stlačte joystick ve středu a pro  
výběr požadované šablony.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nová šablona se zobrazí a uloží. Stlačte 
tlačítko HOME pro odchod z menu.  
 

Nastavení Displeje – Světlost  
Nastavení světlosti umožňuje na 
displeji zesvětlit nebo ztmavit kontrast 
především pro jízdu ve dne anebo 
v noci.  

 
Najdete zde dvě možnosti světlosti.  
Vysoký a nízký kontrast.  
Pro změnu kontrastu: 
 Z menu nastavení displeje stlačte 

joystick dolu pro výběr Světlosti 
(Vysoké) nebo Světlosti (Nízké). 

 Stlačte střed joysticku pro  
potvrzení. 

 Stlačte joystick dolů/nahoru pro 
nastavení světlosti.  

 Stlačte střed joysticku pro  
potvrzení světlosti.  

 Stlačte tlačítko HOME pro návrat na 
hlavní displej.  
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Poznámka 
  
Během silného slunečního záření se 
nastaví automaticky světlost  
displeje, tak aby bylo vidět přístrojo-
vou desku za všech okolností.  
 

Nastavení Displeje – Zobrazení 
položek na displeji 
Tato zobrazení dovoluje vybrat  
požadované položky v informačním  
panelu a zobrazit je na displeji  
přístrojové desky.  
 

 
Pro výběr menu Zobrazení položek: 
 
 Z menu nastavení Displeje stlačte 

joystick dolů a vyberte Zobrazení 
položek a stlačte joystick ve středu 
pro potvrzení.  

 Stlačte joystick dolů/nahoru do 
chvíle, než se objeví požadovaná 
informace.  

 Stlačte střed joysticku pro výběr 
/zrušení položek na informačním 
panelu.  

Možnosti obsahují: 
- Trip 1 
- Trip 2 
- Stav paliva  
- Servisní interval  
- Šablonu  
- Detail  
- Kontrast  
- Stav chladící kapaliny  

 

 Informační panel s možností 
zaškrtnutí dalšího se zobrazí na 
přístrojové desce. Informační panel 
bez možností zaškrtnutí dalšího se 
nezobrazí na přístrojové desce.  

 

Nastavení Displeje – Ukazatel 
zařazené rychlosti  
Toto menu Vám umožňuje nastavit si 
ukazatel zařazené rychlosti.  
 
Ukazatel zařazené rychlosti změní 
barvu otáčkoměru na oranžovou,  
pokud je specifikovaná rychlost otáček 
motoru dosažena, jako ukazatel pro 
změnu zařazeného rychlostního stupně.  
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Limit pro rychlost otáček motoru může 
být definován a smazán. Ukazatel  
zařazené rychlosti může být vypnutý. 
Jakmile motor se zvoleným ukazatelem 
najede více jak 1600 km tak se  
nastavení ukazatele přepne do  
továrního nastavení.  
Z menu ukazatele zařazené rychlosti 
stlačte joystick dolů pro výběr.  
Definování uživatele a stlačte joystick 
ve středu pro potvrzení.  
 

 
 
Pro nastavení limitu otáček pro  
ukazatel zařazeného stupně: 
 Stlačte joystick doprava/doleva pro 

výběr čísla. 
 Stlačte joystick dolů/nahoru pro 

změnu čísla. 
 Stlačte střed joysticku pro  

potvrzení výběru. 
 Opakujte tento proces s každým 

číslem, dokud se nezobrazí správné 
číslo pro limit otáček. 
  

Pro smazání ukazatele zařazeného 
rychlostního stupně:  
 Stlačte joystick dolů/nahoru pro 

výběr Smazání a stlačte joystick ve 
středu pro potvrzení. Toto  
přenastaví otáčky na 7000.  

 
 
 
 
 
 

Nastavení Displeje – Jméno 
jezdce 
Toto menu Vám umožňuje nastavit 
jezdcovo jméno na přístrojovou desku a 
zobrazovat uvítací displej.  
 

 
 
Pro nastavení jezdcova jména: 
 
 Z menu nastavení displeje stlačte 

joystick dolů pro výběr Rider name 
a stlačte joystick ve středu.  

 Za použití joysticku navigujte  
kurzor na počáteční písmeno  
jezdcovo jména. Pro potvrzení 
stlačte ve středu.  

 Opakujte tento proces do nastavení 
celého jména. Pozor je tady limit na 
13 znaků.  

 Výběrem ?123 zobrazíte novou  
klávesnici a symboly i čísla ze 
kterých můžete vybírat.  

 Jakmile budete mít napsané 
jezdcovo jméno vyberte Enter a 
stlačte tlačítko joysticku pro  
potvrzení.  

 Jméno jezdce se objeví na uvítací 
obrazovce, jakmile bude opět  
zapnuté zapalování a nastartuje se 
přístrojová deska.  
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Nastavení Displeje – Jazyky 
Naleznete zde několik jazyků, které 
můžete vybrat a zobrazovat na  
přístrojové desce.  
 

 
 
Pro výběr jazyku:  
 Z nastavení Displeje stlačte joystick 

dolů pro výběr jazyku a stlačte  
joystick ve středu pro potvrzení.  

 Stlačte joystick dolů/nahoru dokud 
se Vám nezobrazí požadovaná 
položka.  

 
Jsou dostupné následující možnosti: 

- English  
- French  
- German 
- Italian  
- Dutch  
- Portuguese 
- Spanish 
- Swedish 

 
 Stlačte joystick ve středu pro 

výběr/zrušení požadovaného 
jazyku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavení Displeje – Jednotky  
Motocykl má možnosti několika voleb 
jednotek pro měření, které můžete  
zobrazovat na display.  
 

 
 

Pro výběr jednotek měření:  
 Pro nastavení Menu 

Displeje stlačte joystick 
dolů pro výběr jednotek a 
stlačte joystick ve středu 
pro potvrzení.  

 Stlačte joystick dolů/ 
nahoru pro výběr 
požadovaných jednotek: 
Distance/Economy, 
Temperature or Pressure.  
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 Stlačte joystick dolů/nahoru pro 
výběr požadovaných jednotek 
měření:  
- Vzdálenost/Spotřeba: 
- Miles a MPG (UK) 
- Miles a MPG(US) 
- KM a L/100KM 
- KM a KM/L 
- Teplota:  
- °C 
- °F 
- Tlak:  
- PSI 
- Bar 
- KPa 

 Stlačte joystick pro potvrzení. 
 
Nastavení Displeje – Hodiny  
Tato funkce Vám umožňuje nastavit 
hodiny.  
 

 
Pro nastavení hodin:  
 Z menu nastavení Displeje stlačte 

joystick dolů pro výběr hodin a 
stlačte joystick ve středu pro 
potvrzení.  

 Stlačte joystick dolů/nahoru pro 
výběr mezi 12 hodinami anebo 
24 hodinami a stlačte joystick ve 
středu pro potvrzení výběru. 
Jakmile nastavíte formát hodin, tak 
se display vrátí na Menu hodin.  

Pro nastavení času stlačte joystick 
dolů/nahoru pro výběr hodin, nebo 
minut.  
 
 

Pro nastavení hodin: 
 Vyberte hodiny na displeji a stlačte 

střed joysticku a zaškrtnutí se 
objeví vedle hodin a hodiny začnou 
problikávat. 

 Stlačte joystick dolů/nahoru pro 
nastavení hodin a stlačte joystick ve 
středu pro potvrzení.  
 

Pro nastavení minut:  
 Vyberte minuty na displeji a stlačte 

joystick ve středu.  Zaškrtnutí se  
objeví u minut a display začne 
problikávat.  

 Stlačte joystick dolů/nahoru pro 
nastavení korektních minut a stačte 
joystick ve středu pro potvrzení.  

 

Nastavení Displeje – Datum 
 Tato funkce Vám umožňuje nastavení 
datumu a jeho formátu. 
 
Pro nastavení datumu: 
 Z menu nastavení Displeje stlačte 

joystick dolů pro výběr datumu a 
stlačte joystick ve středu pro  
potvrzení.  

  Stlačte joystick ve středu pro 
zobrazení formátu datumu.  
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 Stlačte joystick dolů/nahoru pro 

výběr požadovaného formátu 
datumu.  
 

Jsou dostupné následující možnosti: 
 

- DD-MM-YYYY 
- MM-DD-YYYY 
- YYYY-MM-DD 

 
Stlačte střed joysticku pro potvrzení 
výběru. Jakmile je nastaven formát 
datumu, display se vrátí na Menu 
datumu.  
 

 
 
 
 
 
 

Pro nastavení datumu, stiskněte 
joystick dolů/nahoru a vyberte rok,  
měsíc a den. 
 
 Vyberte Rok a poté stiskněte 

joystick ve středu, objeví potvrzení 
vedle roku a rok na displeji začne 
blikat. 

 Stisknutím joysticku dolů/nahoru 
nastavíte aktuální rok a poté 
stiskněte střed joysticku pro 
potvrzení. 

 Pro nastavení měsíce a dne 
opakujte postup použitý pro 
stanovení roku. Po nastavení data 
se na displeji zobrazí návrat do 
nabídky Nastavení Datumu. 

 
 

Reset do základního nastavení 
motocyklu 
Tato funkce umožňuje položky 
Hlavního Menu resetovat do základního 
nastavení 
Pro obnovení zobrazení hlavní nabídky: 
 Stisknutím tlačítka HOME zobrazíte 

hlavní nabídku. 
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 Stiskněte joystick dolů a poté 

stisknutím středu joysticku vyberte 
Obnovit výchozí nastavení. 
 

Možnosti jsou: 
 Potvrdit – Následující hlavní 

nastavení Menu a data budou 
přenastavena do výchozího 
továrního nastavení. Hodnoty – 
Jízdní Módy, Nastavení Směro-
vek, Denní počítadla, Nastavení 
položek displeje, Šablony, 
Jazyk, TC a Jas. 

 Storno – Nastavení Hlavního 
Menu, data zůstanou  
nezměněna a displej se vrátí na 
předchozí úroveň. 

 
 
 Vyberte požadovanou možnost a 

stiskněte tlačítko joysticku pro 
potvrzení. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nastavení polohy přístrojové 
desky 

Jízda na motocyklu s nesprávně  
nastavenou polohou přístrojové desky 
je nebezpečná. 
Nesprávné nastavení přístrojové desky 
vyústí ve ztrátu viditelnosti informací 
na ní zobrazených, což by mohlo vést 
k nesoustředěnosti jezdce na jízdu a tím 
pádem ke ztrátě kontroly nad  
motocyklem a k nehodě. 
Vždy mějte před jízdou správně  
nastavenou polohu přístrojové desky 
tak, aby informace na ní zobrazené byly 
dobře viditelné. 

 
 

Nikdy se nepokoušejte čistit nebo 
nastavovat polohu přístrojové desky za 
jízdy. Puštění řídítek za jízdy sníží  
ovládací schopnosti jezdce. 
Pokus o čištění nebo nastavení  
přístrojové desky za jízdy může vyústit 
ve ztrátu kontroly nad motocyklem a 
v nehodu. 
Přístrojovou desku nastavujte nebo 
čistěte pouze, když motocykl stojí. 
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Nikdy přímo na panel přístrojové desky 
netlačte. 
Vždy ke změně její polohy použijte 
 „tlačítko“ k tomu určené. 
Tlačení přímo na obrazovku displeje 
přístrojové desky ji může poškodit. 
 

 

Panel přístrojové desky je možné 
nastavit za účelem lepší viditelnosti 
informací na ní zobrazených. 
 

 

1. Nastavitelná páka 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nastavení polohy přístrojové desky: 
 
 Přístrojovou desku nastavte tak, 

aby byla viditelnost informací na ní 
zobrazených pro Vás co nejlepší. 

Poznámka 

K nastavení polohy přístrojové 
desky je nutné použití jemné síly 
palce a ukazováku. 
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Sedadlo řidiče a spolujezdce     83 
Možnosti sedadla       84 
Opěradlo sedadla (je-li k dispozici)     84 
Potah sedadla       85 
Úložný prostor       85 

Stupačky pro cestující       86 
Boční stojan        87 
Čelní štítek (pokud je namontován)     88 
Sada nástrojů a příručka pro majitele     89 
Zásuvka pro elektrické příslušenství      89 
Zásuvka Universal Serial Bus (USB)      90 
Záběh         91 
Denní bezpečnostní kontroly       92 
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Klíče 
K dispozici jsou tři klíče od motocykl. 
Jeden chytrý klíč a dva standardní klíče. 
 

Dodatečné klíče, kroužky na klíče / 
řetězy nebo položky připojené ke klíči 
mohou zasahovat do řízení, což vede k 
ztrátě kontroly nad motocyklem a může 
vést k havárii. 
Odejměte všechny další klíče, klíčenky 
/řetězy a předměty z klíče dříve jízda na 
motocyklu. 
 
 

Dodatečné klíče, kroužky na klíče / 
řetězy nebo položky připojené ke klíči 
mohou způsobit poškození barev  
motocyklu nebo leštěných komponentů. 
Odejměte všechny další klíče, klíčenky / 
řetězy a předměty před jízdou na  
motocyklu. 
 
 

Na motocyklu se nesmí jezdit s klíčem v 
zámku sedadla. 
Sedadlo vždy zamkněte a vyjměte klíč 
před jízdou na motocyklu. 
 

Neskladujte náhradní klíč v motocyklu, 
snížilo by to všechny aspekty  
bezpečnosti. 
 

 

Chytrý klíč 
Součástí dodávky je jeden inteligentní 
klíč motocyklu. 

Všechny klíče dodávané s motocyklem 
jsou specifické pro jednotlivé motocykly. 
Nelze je použít pro 
jiný motocykl. Pokud všechny klíče  
ztratíte, nesprávně vloženy nebo 
poškozeny. Nebude řídicí jednotka rámu 
motocyklu komunikovat a je nutné ji  
vyměnit s novým klíčem.  
Abyste se vyhnuli zbytečným nákladům, 
ujistěte se, že máte uchovány všechny 
náhradní klíče na bezpečném místě. 

 

Pokud dojde k poruše inteligentního 
klíče nebo je baterie inteligentního klíče 
vybitá. Doneste jej k nejbližšímu dealeru 
Triumph na opravu.  
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Poznámka 
Další inteligentní klíče můžete zakoupit 
od vašeho prodejce Triumph. 
Lze však použít pouze tři klíče  
naprogramované pro motocykl. To může 
být i kombinací inteligentních klíčů a 
standardního klíče. 
 

 
1. Inteligentní klíč – čepel 
2. Status  
3. Tlačítko ON / OFF 
 
Inteligentní klíč ovládá bezklíčové  
ovládání zapalovacího systému. 
Inteligentní klíčová čepel ovládá zámek 
sedadla, zámek řízení a uzávěr palivové 
nádrže. 
 
Poznámka 
 
Z bezpečnostních důvodů by měl být 
inteligentní klíč vypnut pokaždé, když 
je odstraněn z motocyklu. 
 

Výměna baterie inteligentního 
klíče 

Při použití nesprávné baterie existuje 
nebezpečí výbuchu klíče. 
Vždy se ujistěte, že je správně použitá 
velikost a typ baterie. 

 
 
 

 
 

Baterie obsahují škodlivé materiály. 
Baterie vždy uchovávejte mimo dosah 
kojenců a malých dětí zabráníte tak jejich 
spolknutí. 
Při požití vyhledejte okamžitě lékaře. 
 

Nedotýkejte se kontaktních stran baterie 
kůží. Dotýkejte se pouze okraje baterie, 
když ji držíte. 
Přírodní materiály v kůži mohou 
způsobit korozi a zkrátit životnost 
baterie. 
 
Výměna baterie inteligentního klíče: 
 Ujistěte se, že je inteligentní klíč 

zapnutý do pasivního režimu 
(červená LED). 

 Odstraňte upevnění krytu baterie 
pomocí 1,5 mm AF Allenova klíče. 

 Sejměte kryt baterie. 
  Vyjměte baterii a všimněte si její  

orientace. 
 Vložte nové lithium CR2032 Lithium 

3 V baterie. 
 Vyměňte kryt baterií ujistěte se, že je 

správně zarovnána. 
 Namontujte zpět kryt baterie a  

utáhněte na 0,3 Nm. 
 

Likvidace baterií 
Použitá baterie musí být předána k 
recyklaci, která zajistí nebezpečné látky, 
z nichž je baterie vyrobena a jejich únik 
by mohl znečistit životní prostředí. 
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Standardní klíč 
S motocyklem se dodávají se dva 
standardní klíče. Standardní klíč ovládá 
zámek sedadla, zámek řízení a víčko 
palivové nádrže. 
 

 
1. Číslo klíče  
 
Klíčem mají připojenou malou značku s 
číslem klíče. Poznamenejte si číslo klíče a 
náhradní klíč uložte i se značkou čísla 
klíče na bezpečné místo. Vždycky si  
pořizujte náhradní klíče od vašeho  
autorizovaného prodejce Triumph. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bezklíčové zapalování 
Bezklíčový zapalovací systém umožňuje 
motocykl startovat bez použití 
mechanického klíče. 
 

Funkce inteligentního klíče 
Pro provoz motocyklu pomocí 
inteligentního klíče a nastartování  
bezklíčového zapalování:  
 
 Inteligentní klíč musí být v těsné 

blízkosti (jeden metr) senzoru 
systému. Senzor systému je 
umístěný na levé straně motocyklu a 
další systémový senzor je umístěný 
na přední straně motocyklu. Pokud 
je inteligentní klíč mimo rozsah 
systémového senzoru nebude  
systém reagovat a nepůjde zapnout 
bezklíčové zapalování. 

 Stiskněte tlačítko na chytrém klíči, 
zapnout klíč. Tlačítko se rozsvítí 
krátce zeleně a inteligentní klíč je  
zapnutý. 
Krátkým stisknutím chytré klávesy 
tlačítko ukáže stav chytrého klíče; 
červená je vypnutá a zelená je 
zapnutá. 
Dlouhým stisknutí tlačítka bude 
změňte stav na OFF nebo ON po  
krátkém zobrazení originální barvy 
stavu jako první. 

 Pokud je baterie inteligentního klíče 
vybitá, pak použijte inteligentní klíč 
standardní metodou ovládání. 

 
Pro více informací o spuštění motoru s 
bezklíčovým zapalováním navštivte 
stranu 94. 
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Funkce standardní klíče  
Zapnutí motocyklu pomocí 
standardní klíčů (nebo chytrý klíč, pokud 
baterie je vybitá): 
 Držte standardní klíč na  

systémovém senzoru, který je 
umístěný na levé straně motocyklu. 

 

 
1. Umístění senzoru 

 
 Standardní klíč musíte podržet proti 

senzoru systému se stisknutím 
tlačítka Start / Stop motoru přepněte 
do QUICK START nebo Poloha ZAP / 
VYP (viz strana 65). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hlavní spínač zapalování 
(je-li instalován) 
Hlavní spínač zapalování je namontován 
pouze na motocykly ve Spojených 
státech a Kanadě. Hlavní spínač 
zapalování je se nachází na levé straně 
motocyklu. 
 

 
Hlavní spínač zapalování 

 
Pro ovládání motocyklu pomocí  
bezklíčového zapalování, hlavní spínač 
zapalování musí být v poloze ON. 
Pokud je hlavní spínač zapalování v  
poloze VYPNUTO poloha, pak bezklíčové 
zapalování nelze použít a motocykl nelze 
nastartovat. 
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Ovladače a přepínače pravé 
ruky 

 
1. Tlačítko výstražných světel 
2. Tlačítko zámku řízení 
3. Spínač startování / zastavení 
motoru 
4. Poloha ON / OFF 
5. Pozice STOP 
6. Pozice RUN 
7. QUICK START pozice 
8. Tlačítko HOME 

 
Tlačítko výstražných světel 
Pro zapnutí nebo vypnutí výstražných 
světel, stiskněte a uvolněte tlačítko 
výstražného světla. 
Zapalování musí být zapnuto, pokud 
chcete aktivovat dálková světla, ale  
výstražná světla zůstanou aktivní i když 
je zapalování vypnuto až do okamžiku, 
kdy stisknete tlačítko výstražných světel 
znovu. 
 

Tlačítko zámku řízení 
Chcete-li motocykl zamknout, otočte 
ovladačem řídítka zcela vlevo a stlačte 
tlačítko zámku řízení.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Z důvodů bezpečnosti a ochrany se vždy 
ujistěte, že je zámek řízení aktivován při 
zanechání motocyklu bez dozoru. 
Jakékoli neoprávněné použití motocyklu 
může způsobit poškození motocyklu, 
poranění jezdce, nebo ostatních  
účastníků silničního provozu a chodců.   
 
 

Poloha ON / OFF 
Poloha napájení se zapnuto/ vypnuto 
spustí a vypne elektrické obvody a 
displej. To umožňuje přístup k panelu 
displeje bez nastartování motoru. 
 

Nenechávejte spínač v poloze ZAPNUTO. 
Spuštěný elektrický proud po dlouhou 
dobu může způsobit poškození  
elektrických komponentů a vybití 
baterie.  
 
 

Pozice STOP 
Poloha STOP zastaví motor. 
 
Poznámka 
Přestože se zastaví tlačítkem motor, 
nevypnou se tím však všechny elektrické 
obvody a mohli by způsobit potíže z 
restartování systému díky vybité baterii.  
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RUN Pozice 
Spínač startování / zastavení motoru 
musí být v poloze RUN proto, aby 
motocykl fungoval. 
 

QUICK START pozice 
Poloha RYCHLÝ ŠTART ovládá elektrický 
startér umožňující rychlejší start 
zapalování. 
Při vypnutém zapalování stiskněte a  
podržte tlačítko Spínač startování / 
zastavení motoru v QUICKSTART pozici 
se všemi podmínky pro spuštění 
motocyklu. 
Další informace viz strana 94. 
 

Tlačítko Domů 
Tlačítko HOME se používá pro přístup k 
hlavnímu menu na displeji přístroje. 
Stiskněte a uvolněte tlačítko HOME 
vyberte mezi hlavní nabídkou a panelem 
nástrojů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ovladače a přepínače levé 
ruky 
 

 
1. Přepínač seřízení tempomatu 
2. Přepínač denních světel (DRL) 
(pokud je k dispozici) 
3. Tlačítko MODE 
4. Spínač směrových světel 
5. Tlačítko joysticku 
6. Tlačítko klaksonu 
7. Vypínač vyhřívaných rukovětí 
8. Tlačítko dálkových světel 
 

Tlačítko nastavení tempomatu 
Tlačítko nastavení tempomatu je 
přepínač se značkou nahoře RES /+ a 
dole SET /-. 
Další informace o tempomatu, viz strana 
71. 
 

Světla pro denní svícení (DRL) 
Spínač (pokud je nainstalo-
ván). Při zapnutí zapalování 
do polohy ON a denního  
provozuj je přepínač světel 

 nastaven na DRL režim, kontrolky 
denního svícení se rozsvítí. 
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Denní světla a potkávací světla se 
ovládají ručně pomocí přepínače DRL. 
Stiskněte horní část přepínač pro režim 
DRL a spodní část spínače pro režim 
potkávacích světel. 

Nejezděte déle, než je nutné ve špatných 
světelných podmínkách se Světly pro 
denní svícení (DRL). 
Jízda s denními světly za tmy, v tunelech 
nebo tam, kde je špatné světlo, může 
snížit viditelnost jezdce anebo oslnit 
jinou účastníky silničního provozu.  
Oslnění ostatních účastníků silničního 
provozu nebo snížené vidění při 
špatných světelných podmínek může mít 
za následek ztrátu kontroly nad 
motocyklem a havárii. 
 
Poznámka 
 
Během dne DRL světla zlepšují  
viditelnost motocyklu i pro ostatní 
účastníky silničního provozu. 
Potkávací světla musí být použita za 
jakýchkoliv podmínek, pakliže na 
silnici neumožňují dálková světla.  
 

Tlačítko MODE 
Po stisknutí tlačítka MODE se aktivuje 
výběr jízdního módu. 
Dalším stisknutím tlačítka MODE můžete 
procházejte dostupné jízdní módy. viz 
strana 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stiskněte a přidržte tlačítko MODE 
zobrazí se Vám režim pro výběr jízdního 
módu a jeho konfiguraci. 
Další informace o jízdním módu, 
viz strana 43. 
 

Spínač směrových světel 
Když je spínač stlačen doleva nebo 
doprava a uvolníte jej, odpovídající  
směrovky budou signalizovat. Chcete-li 
je vypnout stiskněte a uvolněte spínač ve 
střední poloze. 
 

Modely vybavené automatickými 
indikátory samočinného zrušení 
směrovek 
Krátkým stisknutím a uvolněním spínače 
směrovek doleva nebo doprava  
aktivujete směrovky pro signalizaci  
třikrát. 
Delším stisknutím a uvolněním spínače 
směrovek doleva nebo doprava 
aktivujete směrovku odpovídajícího 
směru, směrovky se automaticky 
deaktivují po 8 sekundách a po ujetí 65 
metrů. 
Chcete-li deaktivovat automatické 
vypínání směrovek viz strana 45. 
Směrovky lze zrušit manuálně. Chcete-li 
manuálně vypnout směrovky, stiskněte a 
uvolněte tlačítko ve střední poloze. 
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Joystick 
Joystick se používá k ovládání následující 
funkcí: 
 Nahoru – posouvání nabídky zdola 

nahoru 
 Dolů – posouvání nabídky shora dolu 
 Vlevo – posun nabídky doleva 
 Vpravo – posun menu doprava 
 Střed – stisknutím potvrdíte výběr 

Tlačítko klaksonu 
Když stisknete tlačítko klaksonu se zapa-
lováním v poloze ON, klakson se rozezní. 
 

Spínač vyhřívané rukojeti  
(je-li k dispozici) 
Vyhřívané rukojeti se zahřívají pouze 
tehdy, když je motor v běhu. 
Po zapnutí vyhřívaných rukojetí se 
objeví symbol výhřevu na displeji a 
zvolená hodnota výhřevu se zobrazí. 
Existují tři úrovně výhřevu: nízká, 
střední a vysoká. To je zobrazeno bar-
vami, které uvidíte u symbolu na displeji. 
 

 
1. Symbol nízké teploty (žlutý) 
2. Symbol střední teploty (oranžový) 
3. Symbol vysokého tepla (červený) 
 
Pro maximální užitek v chladných  
podmínkách z polohy OFF stiskněte 
spínač jednou pro počáteční nastavení 
vysoké teploty a pak snížíte úroveň tepla 
a opětovným stisknutím spínače na  
nízkou teplotu pro nastavení výhřevu  
rukojetí. 
Chcete-li vypnout vyhřívané rukojeti, 
stiskněte a uvolněte spínač, až se symbol 
pro výhřev nebude zobrazovat. 
 

 

 
Nízké napájecí napětí – vypnutí  
Pokud je detekováno nízké napětí, 
výhřev rukojetí se vypne. Vyhřívané 
rukojeti nebudou fungovat do doby, 
dokud napětí nestoupne na bezpečnou 
úroveň. 
Výhřev se nezapne automaticky, i když 
napětí stoupne na bezpečnou úroveň. 
Uživatel musí ručně opětovným  
stisknutím výhřev aktivovat. 
 

Tlačítko s dálkovým světlem  
Tlačítko dálkových světel má jiné funkce 
v závislosti na tom, zda jsou denní světla 
(DRL) instalována. 
Když je dálkové světlo zapnuté, rozsvítí 
se kontrolka dálkového světla na displeji. 
 

Modely s denním světlem (DRL) 
Pokud je přepínač DRL v denním režimu 
a mód spuštěný (DRL) stiskněte a  
přidržte tlačítko dálkových světel, tím 
spustíte dálkové světlo.  To zůstane  
spuštěné až do doby, dokud neuvolníte 
tlačítko.  
Pokud je přepínač DRL v poloze  
potkávacího světla, pro spuštění  
dálkových světel stiskněte tlačítko 
dálkového světla. Každým stisknutím  
tlačítka budete přepínat mezi  
potkávacím svitelem a dálkovým. 
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Poznámka 
 
Spínač osvětlení není pro tento model 
instalován. Zadní světlo a značka se 
rozsvítí automaticky když je zapnuto 
zapalování. 
Světlomet bude fungovat, pokud je 
zapnuto zapalování a motor je 
nastartovaný. 
 

Modely bez denního svícení (DRL) 
Stisknutím tlačítka dálkových světel 
přepnete na dálkové světla. Každým 
stisknutím tlačítka budete přepínat mezi 
potkávacím světlem a dálkovým světlem.  

 
Poznámka 
 
Vypínání osvětlení není na tomto  
modelu instalováno. Signalizace 
světla, zadní světlo a SPZ se rozsvítí 
automaticky, když je zapalování 
otočeno do polohy ON. 
Světlomet bude fungovat, pokud je 
zapalování a motor zapnuté.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plynová rukojeť 

 
1. Otevřete plynovou rukověť 
2. Uzavřená poloha plynové rukověti  
3. Poloha pro zrušení tempomatu 
 
Tento model Triumph má elektronicky 
řízenou plynovou rukojeť a tím řízené 
škrticí klapky přes řídicí jednotku 
motoru. 
V systému neexistují žádné přímo 
působící lanka plynové rukojeti.  
Rukojeti plynu má pružinku, která bude 
při otočení klást odpor. Když je rukojeť 
uvolněna, navrátí se do zavřené polohy 
plynu a škrticí klapka se uzavře. 
Z uzavřené polohy je možné pootočením 
plynu dopředu 3–4 mm deaktivovat 
tempomat (viz strana 72). 
Neexistují žádné uživatelské úpravy pro 
ovládání plynové rukojeti. 
Pokud dojde k poruše plynu a jeho ovlá-
dání. 
Kontrolka (MIL) rozsvítí a jeden z  
následujících bodů může nastat: 
 MIL signalizace se rozsvítí a motor 

bude mít omezený chod se 
sníženými RPM. 

 Svítí MIL, motor je v módu 
„limp-home“ a motocykl jede pouze 
na zvýšený volnoběh. 
 

Pro všechny výše uvedené podmínky 
kontaktujte co nejdříve autorizovaný 
servis Triumph a nechte zkontrolovat a 
opravit poruchu. 
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Použití brzd 
 

Pokud se rozsvítí kontrolka chyby v 
systému řízení motoru (MIL), snižte 
rychlost a v jízdě nepokračujte déle, než 
je absolutně nezbytně nutné. Chyba 
může ovlivnit výkon motoru, emise 
výfukových plynů a spotřebu paliva.  
Snížený výkon motoru by mohl způsobit 
nebezpečné jízdní podmínky, což by 
mohlo vést ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě. Co nejdříve  
kontaktujte autorizovaného dealera 
Triumph za účelem kontroly a opravy. 
 
 
Při malém otevření plynu (cca 20°) 
mohou být brzdy a plyn použity 
dohromady. 
 
Při velkém otevření plynu (více než 20°) 
a při brzdění trvajícím déle, než dvě 
sekundy se plynové klapky uzavřou a 
rychlost motoru se sníží. K návratu k  
normální funkci plynu plyn uberte, 
přestaňte brzdit a znovu plyn přidejte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seřizovače brzdové a 

spojkové páčky 

Nesnažte se seřizovat páčky na 
moto-cyklu za jízdy. Mohli byste snadno 
ztratit kontrolu nad strojem a mohlo by 
dojít k nehodě. 
Poté, co páčky seřídíte, projeďte se 
nejprve v místech s menší hustotou 
provozu a zvykněte si na dané nastavení. 
Nepůjčujte svůj motocykl nikomu 
dalšímu, mj. proto, že by mohl páčky 
přenastavit, což by vás pak mohlo za 
jízdy překvapit a mohlo by dojít k 
nehodě. 
 

Páčka spojková i přední brzdy je osazena 
kroužkem seřizovače rozpětí. Seřizovač 
dovoluje nastavit vzdálenost páčky od 
řídítka za účelem přizpůsobení velikosti 
ruky jezdce. 
 

 
1. Zobrazena brzdová páka 
2. Seřizovací šroub 
 
K nastavení páčky: 
 Stiskněte od řídítka směrem 

dopředu a otočte seřizovacím 
kroužkem tak abyste zvětšili, anebo 
snížili vzdálenost od řídítka.  
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Tempomat  

Tempomat se smí používat pouze v 
místech, kde můžete bezpečně jezdit za 
stabilní rychlosti. 
Nepoužívejte tempomat při jízdě v 
silném provozu, na silnicích s ostrými / 
slepými zatáčkami nebo když jsou 
nepříznivé podmínky. Použití tempo-
matu v hustém provozu, na silnicích s 
ostrými / slepými zatáčkami nebo za 
nepříznivých podmínek, může mít za 
následek ztrátu kontroly nad 
motocyklem a nehodě. 
 
 

Tento motocykl Triumph by měl být 
provozován v zákonných rychlostních 
limitech. 
Jízda motocyklu při vysokých rychlos-
tech může být potenciálně nebezpečná, 
protože čas, který je potřeba pro reakci v 
daném provozu a situaci je značně 
snížena, jakmile se rychlost se zvyšuje. 
Vždy snižte rychlost v nebezpečných 
jízdní podmínkách, jako např za 
špatného počasí nebo silného provozu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tento motocykl Triumph používejte pro 
jízdu vysokou rychlostí jedině na 
uzavřené trati nebo na uzavřeném 
okruhu. 
Jízda ve vysoké rychlosti by měla být 
provozována pouze jezdci, kteří byli 
instruovány a obeznámeni s chováním 
motocyklu ve vysokých rychlostech za 
všech podmínek. Jízda vysokou rychlostí 
je nebezpečná a může vést ke ztrátě 
kontroly a havárii. 
 
 
 
 
Poznámka 
 
Tempomat nemusí fungovat, pokud 
má ABS poruchu, kontrolka ABS se 
rozsvítí. 
Ovládací tlačítka tempomatu jsou 
umístěna na levém řídítku u spínačů. 
  

 
1. Tempomat RES/+ button 
2. Tempomat SET/- button 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.triumphmoto.cz/


Obecné informace 

72 
Výhradní dovozce pro ČR a SR: Triumph Praha, DK auto-moto s.r.o., Šífařská 4, 147 00 Praha 4-Mod-

řany, tel.: +420 241 021 448, fax: +420 241 021 441. www.triumphmoto.cz,  
info@triumphmoto.cz. 

 
Tempomat lze zapnout nebo vypnout 
kdykoli, ale nelze jej aktivovat do doby, 
než je vypsané všechny podmínky na 
straně 72 splněny. 
 

Aktivace tempomatu 
Musí být splněny následující podmínky 
pro aktivaci tempomatu: 
 Motocykl musí jet rychlostí mezi 

48 až 160 km / h. 
 Motocykl musí mít zařazenou třetí 

rychlost nebo vyšší. 

 

1. Symbol tempomatu 
2. Kontrolka sady tempomatu 
3. Nastavená rychlost tempomatu 

Aktivace tempomatu: 
 Stiskněte tlačítko tempomatu pro 

zapnutí tempomatu. Symbol 
tempomatu se zobrazí na displeji. 

 Když je požadovaná cestovní  
rychlost dosažena stiskněte  
tempomat znovu aktivujte 
tempomat. 

 Vedle symbolu tempomatu se 
zobrazí slovo SET a nastavená 
rychlost tempomatu se zobrazí  

 Systém tempomatu bude udržovat 
nastavenou rychlost až do  
deaktivace tempomat, tak jak je 
popsáno na straně 72. 

Deaktivace Tempomatu 
Tempomat lze deaktivovat jedním z 
následujících způsobů: 
 Otočte rukojeť plynu úplně vpřed 
 Stiskněte spojkovou páčku 
 Aktivujte přední nebo zadní brzdu 
 Zrychlete pomocí plynu na delší 

dobu, než je 60 sekund. 

Po deaktivaci tempomatu vedle symbolu 
tempomatu zmizí SET, rychlost zůstane 
na displeji nezměněná, tím znázorňuje, 
že byla rychlost tempomatu uložená.  
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Kontrola Trakce (TC)  
 

Řízení trakce a optimalizace systému 
řízení trakce v zatáčkách nenahrazují 
schopnost řídit bezpečně, pokud  
převládají nevhodné povrchové anebo 
povětrnostní podmínky. 
Systémy nemohou zabránit ztrátě trakce 
díky: 
- nadměrná rychlost při vjíždění do 
zatáček 
- zrychlení v ostrém úhlu náklonu 
- brzdění 
Systém řízení trakce nebo optimalizova-
ného zatáčení nemůže zabránit 
podklouznutí předního kola. Nedodržení 
některého z výše uvedených 
může mít za následek ztrátu kontroly 
nad motocyklem a havárii. 

Po jízdě v terénu s kontrolou trakce 
vypnutou se vždy ujistěte, že je 
aktivována kontrola trakce při návratu k 
jízdě na veřejných komunikacích. 
Jízda na veřejných komunikacích s 
deaktivovanou kontrolou trakce může za 
příliš mokrých / kluzkých vozovkách 
může způsobit prokluz zadního kola a 
ztrátě kontroly na motocyklem, který 
může vést k havárii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Všechny motocykly jsou vybaveny 
kontrolou řízení trakce (TC). Řízení 
trakce je systém, který pomáhá udržovat 
trakci při zrychlování na mokré / kluzké 
vozovce. 
Pokud senzory detekují, že zadní kolo 
ztrácí trakci (uklouznutí), systém 
ovládání trakce se zapojí a změní výkon 
motoru, dokud nedosáhnete zadní kolo 
opět trakce. 
Kontrolka TC se rozbliká, pokud je 
kontrola trakce zapojena a také může 
dojít ke změně zvuku motoru. 
 
 

Optimalizace Kontroly Trakce 
 

Pokud je kontrola trakce nefunkční, je 
nutno zvýšené opatrnosti při zrychlování 
a náklonu v zatáčkách na mokrých nebo 
kluzkých površích, abyste se vyhnuli 
prokluzu zadního kola. V jízdě s MIL 
nepokračujte déle, než je nezbytně 
nutné.  
Pokud varovné kontrolky MIL a kontroly 
trakce svítí, co nejdříve kontaktujte 
autorizovaného dealera Triumph k 
prošetření. 
Silné zrychlení nebo při náklonu v 
zatáčce se může kolo protočit, což by 
mohlo vést ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě. 
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Pokud dojde k poruše z optimalizova-
ného systému kontroly trakce pro 
zatáčení, Varovná kontrolka deaktivace 
kontroly trakce (TC) se rozsvítí a objeví 
se zpráva na displeji. 
V této situaci bude TC v provozu, ale bez 
funkce optimalizovaného zatáčení 
pakliže: 
 Neexistují žádné další chyby s TC 
 TC NENÍ deaktivována jezdcem 

(viz jízdní módy a jejich konfigurace) 

Při akceleraci a zatáčení je třeba 
postupovat opatrně především na mokré 
/ kluzké vozovce, tak aby se zamezilo 
protočení zadního kola. V případě  
poruchy je TC deaktivováno a výstražná 
kontrolka může začít signalizovat  
poruchu díky Managementu řízení  
motoru a kontrolka poruchy a / nebo  
výstražná kontrolka ABS se rozsvítí. 

Nepokračujte v jízdě déle, než je 
nezbytně nutné, jakmile se projeví 
některá porucha výše uvedená.  
Neprodleně kontaktujte autorizovaný 
servis Triumph za účelem kontroly a 
opravy poruchy.  
Prudká akcelerace a zatáčení v takové 
situaci může způsobit prokluz zadního 
kola a ztrátě kontroly vedoucí k havárii.  
 
Poznámka 
 
Optimalizovaná kontrola trakce 
nemusí fungovat, pokud dojde k 
poruše systému ABS. V této situaci 
se rozsvítí výstražné kontrolka pro 
ABS, TC a také se může rozsvítit 
kontrolka MIL. 
 
 
 
 

 
 
Optimalizovaná kontrola trakce v 
zatáčkách je systém navržený tak, aby 
poskytl jezdci zvýšenou kontrolu v 
náklonu a zatáčkách.  
Systém neustále sleduje úhel motocyklu 
a přizpůsobuje se úroveň zásahu při 
kontrole trakce pro udržení trakce 
zadního kola během zatáčení. 
Pro veškeré podrobnosti o vypnutí TC 
a výstražné signálu, navštivte stranu 27. 
 

Nastavení kontroly trakce TC  

Pokud je ovládání trakce vypnutá, 
motocykl se bude chovat jako obvykle, 
ale bez kontroly trakce. V této situaci 
prudké zrychlení na mokrém / kluzkém 
povrchu může způsobit prokluz zadního 
kola a může vést ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a havárii.  
 
 
Systém TC lze deaktivovat způsobem 
jaký je popsán v sekci Bike Setup na 
straně 46, nebo nastavit způsobem 
popsaném na straně 43. 
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Systém kontroly tlaku 
v pneumatikách (TPMS) 

 

Denní kontrola tlaku v pneumatikách by 
neměla být opomenuta i v případě, že je 
na motocyklu instalován monitorovací 
systém (TPMS). 
Vždy kontrolujte tlak vzduchu v pneuma-
tikách, když jsou pneumatiky studené za 
pomoci přesné tlakoměru, viz část 
Pneumatiky pro více informací. 
Nastavení pomocí systému TPMS 
nesprávně nahuštěné pneumatiky 
mohou vést ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a havárii. 
 
 
 
Poznámka 
 
Systém monitorování tlaku v pneuma-
tikách (TPMS) je k dispozici jako 
příslušenství. Vždy musí být namonto-
ván Vaším autorizovaným dealerem 
motocyklů Triumph. 
Na přístrojové desce se zobrazí 
systém TPMS, pouze pokud byl systém 
namontován.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Funkce 
Senzory tlaku v pneumatikách jsou 
namontovány na přední a zadní kola. 
Tyto senzory měří tlak vzduchu v 
pneumatice a přenášejí údaje o tlaku do 
informačního panelu. Senzory nebudou 
přenášet data do dosažení rychlosti 
přibližně 20 km / h. Do zmiňované 
rychlosti se zobrazí na displeji dvě 
pomlčky, až do doby, něž systém přijme 
signál od senzorů.  
Poté, co zastavíte motorku budou 
senzory pokračovat v přenosu dat po 
dobu přibližně sedmy minut. Hodnoty 
tlaku v pneumatikách 
zůstávají viditelné na displeji až do doby, 
dokud se senzory nevypnou. 
Na ráfku bude připevněna nálepka 
označující polohu snímače tlaku vzduchu 
v pneumatikách. 
 

Výrobní číslo senzorů TMPS 
 
Sériové číslo senzoru tlaku v pneumatice 
naleznete na štítku připojeném k 
senzoru. Toto číslo může být vyžadováno 
vašim autorizovaným servisem Triumph 
pro servis nebo diagnostiku. 
 Ujistěte se, že Váš autorizovaný servis 
Triumph eviduje sériová čísla TPMS, 
pokud jsou na motocyklu senzory na-
montovány.  
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Přední senzor TPMS výrobní číslo  

 
Zadní senzor TPMS výrobní číslo  

 
 
Zobrazení TPMS  

Varovná kontrolka 
tlaku v pneumatikách 
funguje v závislosti 
na systému monito-
rování tlaku v 
pneumatikách. 
Varovná kontrolka 

bude svítit pouze za předpokladu, že je 
tlak v přední nebo zadní pneumatice 
příliš nízký. Kontrolka svítit nebude,  
pokud bude tlak příliš vysoký.  
Pokud bude kontrolka svítit, bude 
zároveň na displeji zobrazen TPMS 
symbol indikující podhuštěnou pneuma-
tiku a její tlak. 
 

 
1. Výstražná kontrolka TPMS 
2. Ukazatel tlaku v přední pneumatice 
3. Ukazatel tlaku zadní pneumatiky 
4. Zpráva informačního panelu TPMS 
 
 

 
Tlak v pneumatice, při kterém je varovná 
kontrolka spuštěna kompenzována 
20 °C, ale číselný ukazatel tlaku na 
displeji není. I když se objeví údaj zobra-
zený na displeji o standardním tlaku 
pneumatiky a svítí výstražná kontrolka 
je indikována nízký tlak v pneumatice a 
může signalizovat defekt.  
 

Když se rozsvítí výstražná kontrolka 
nízkého tlaku pneumatiky, zastavte 
motocykl. Nepoužívejte motocykl, dokud 
nebyly pneumatiky zkontrolovány a 
jejich tlak je na jejich doporučené  
hodnotě za studena. 
 
Tlak v pneumatice, při kterém svítí 
varovná kontrolka je teplotně kompen-
zován na 20 °C, zatímco zobrazená 
numerická hodnota na displeji s tímto 
spojená. Dokonce i když je hodnota na 
displeji na hodnotě nebo blízko hodnotě 
standardního tlaku a svítí varovná 
kontrolka, je indikován nízký tlak a 
pravděpodobně jste píchli. 
 

Baterie senzoru  
Když je napětí baterie tlakového senzoru 
je nízké, symbol TPMS se zobrazí 
oranžově a bude signalizovat, který 
senzor má nízké napětí.  
Pokud jsou baterie zcela vybité, zobrazí 
se na displeji pouze pomlčky a červená 
kontrolka TPMS a také se zobrazí zpráva 
na displeji. 
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V případě vybité baterie se obraťte na 
autorizovaného prodejce Triumph a 
nechte vyměnit senzor a nové sériové 
číslo zaznamenejte do manuálu na 
straně 76. 
Pokud symbol TPMS nepřetržitě bliká 
nebo kontrolka TPMS zůstane svítit při 
zapnutém zapalování, pravděpodobně 
došlo k poruše systému TPMS. 
V takovém případě se obraťte se na 
svého prodejce Triumph a nechte 
odstranit popruhu.  
 

Porucha systému TPMS  
Pokud dojde k poruše systému TPMS 
rozsvítí se kontrolka TPMS červeně, což 
znamená, že systém nemůže zobrazit tlak 
pneu tiky anebo je tlak nízký. Pokud se 
výstražná kontrolka rozsvítí žlutě  
indikuje tím, že je baterie vybitá, ale  
ukazatel tlaku je k dispozici. Zpráva se 
také zobrazí na informačním panelu 
displeje. Obraťte se prosím na 
autorizovaného prodejce Triumph a 
poruchu nechte odstranit. 
 

Tlak v pneumatikách 
 

Systém monitorování tlaku v pneumati-
kách (TPMS) se nesmí používat jako 
tlakoměr při běžné kontrole a nastavo-
vání tlaku v pneumatikách. 
Pro správné nastavení tlaku v pneumati-
kách vždy používejte manometru a tlak 
kontrolujte u studených pneumatik.  
Nastavení tlaku pomocí systému TPMS 
může vést k nesprávnému nastavení 
tlaku v pneumatikách vedoucí k ztrátě 
kontroly nad motocyklem a havárii. 
 
 
 
 
 

 

Nepoužívejte antipich proti propíchnutí 
ani žádné jiná podobná tekutá lepidla, 
které by mohly bránit proudění vzduchu 
otvory snímače TPMS.  Ucpání tlakového 
otvoru vzduchu v senzoru TPMS způsobí 
zablokování senzoru. Zároveň způsobu-
jete neopravitelné poškození systému 
TPMS. Poškození způsobené použitím 
antipichem nebo nesprávná údržbou se 
nepovažuje za výrobní vadu a nebude 
kryté zárukou. 
Pneumatiky vždy mějte namontované 
autorizovaným prodejcem Triumph a 
informujte ho o skutečnosti, že jsou 
senzory tlaku v pneumatikách namonto-
vané na kolech. 
 
 
Tlak v pneumatikách uvedený na displej 
přístroje ukazuje skutečný stav tlaku v 
pneumatikách. Ten se však může lišit od 
tlaku vzduchu nastaveného při nastavo-
vání tlaku v pneumatikách, když byly 
studené, protože se pneumatiky 
zahřívají během jízdy a tím se vzduch 
v pneumatice roztahuje a tím expanduje 
a zvyšuje tlak v pneumatikách. Tlaky pro 
studené pneumatiky jsou specifikovány 
společností Triumph. 
Tlak v pneumatikách upravujte pouze 
tehdy, pokud jsou pneumatiky studené, a 
to za pomoci přesného manometru 
(viz strana 140.) Především nepoužívejte 
pro nastavení tlaku pneumatik tlak 
vzduchu uvedený na displej přístrojové 
desky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.triumphmoto.cz/


Obecné informace 

78 
Výhradní dovozce pro ČR a SR: Triumph Praha, DK auto-moto s.r.o., Šífařská 4, 147 00 Praha 4-Mod-

řany, tel.: +420 241 021 448, fax: +420 241 021 441. www.triumphmoto.cz,  
info@triumphmoto.cz. 

 

Nízký tlak v pneumatikách 

Když se rozsvítí výstražná kontrolka 
nízkého tlaku pneumatiky, zastavte 
motocykl. Nepoužívejte motocykl, dokud 
nebyly pneumatiky zkontrolovány a 
jejich tlak je na jejich doporučené 
hodnotě za studena. 
 
Pokud dojde k poškození nízkého tlaku 
v pneumatikách, tak se rozsvítí 
upozornění se zprávou na displeji 
(viz strana 76). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palivo 
 

Stupeň paliva  
Váš motor Triumph je zkonstruován pro 
použití bezolovnatého paliva a poskytuje 
optimální výkon pouze při použití 
správného typu paliva. Vždy tankujte 
bezolovnatý benzín, minimálně s 
oktanovým číslem 95 RON. 
 

Etanol 
Motocykly Triumph jsou v Evropě kom-
patibilní s Etanolem E5 a E10(5 % a 10 % 
Etanolu) bezolovnatého paliva.  
V jiných zemích může být použit Etanol 
E25 (25% Etanol) 
 

Kalibrace motoru  
V některých případech může být potřeba 
kalibrace motoru. Vždy se obraťte na 
autorizovaného dealera Triumph. 
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Použití nesprávného paliva nebo 
nesprávné kalibrace může způsobit 
nenávratné poškození motocyklu. 
Vždy se ujistěte, že je do motocyklu 
tankováno správné palivo požadované 
úrovně a kvality. Poškození motocyklu 
způsobené použitím nesprávného paliva 
nebo kalibrace motoru není výrobním 
defektem a nevztahuje se na něj záruka. 
 
 

Výfukový systém na tomto modelu je 
osazen katalyzátorem za účelem snížení 
hodnoty výfukových emisí. Použití  
olovnatého benzínu katalyzátor poškodí. 
Kromě toho může být katalyzátor  
nenávratně poškozen, když motocyklu 
dojde benzín nebo je v motocyklu jen 
velmi malé množství benzínu. Vždy se 
tedy ujistěte, že máte v nádrži dostatek 
paliva. 
 
 
Poznámka 
 
V některých zemích, státech nebo 
oblastech je použití olovnatého 
benzínu ilegální. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Doplnění paliva 

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 spínač 
zapalování 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. Mezi 
tyto zdroje patří i veškerá zařízení 
obsahující zapalovací plamen. Nikdy 
nedoplňujte palivo, pokud jeho hladina 
dosáhne konce plnicího hrdla. Teplo ze 
slunce nebo jiných zdrojů může způsobit 
rozpínání paliva a jeho přetečení, což je 
spojeno s nebezpečím požáru. Po 
doplnění paliva vždy zkontrolujte, že je 
uzávěr plnicího hrdla řádně uzavřen. 
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. 
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Uzávěr palivové nádrže 

 
1. Uzávěr palivové nádrže 
2. Klíč 
 
Pro odemknutí uzávěru nádrže: 
Odklopte kryt zámku, vložte do něj klíč a 
otočte proti směru hodinových ručiček. 
 
Pro zavření a zajištění víčka palivové 
nádrže: 
Nasaďte uzávěr palivové nádrže a otočte 
ve směru hodinových ručiček, dokud 
zámek nezaklapne. Zasuňte klíč do 
zámku palivové nádrže, držte víčko 
palivové nádrže a otočte klíčem ve směru 
hodinových ručiček, abyste zamkli. Poté 
v vyjměte klíč, zavřete víčko palivové 
nádrže a ujistěte se, že je pevně zavřené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tankování plné nádrže 

Přeplnění nádrže může vést k rozlití 
paliva. Pokud dojde k vylití paliva, 
okamžitě ho důkladně utřete 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 způso-
bit 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 ke 
ztrátě kontroly nad motocyklem a k 
nehodě. 
 
 

Nenaplňujte palivovou nádrž za deště 
nebo v prašných podmínkách, kdy může 
být palivo znečištěno nečistotami 
poletujícími ve vzduchu. 
Kontaminované palivo může způsobit 
poškození součástí palivové soustavy. 
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Palivovou nádrž plňte pomalu, aby 
nedošlo k rozlití benzínu. Nenaplňuje  
nádrž nad konec plnicího hrdla. Tak bude 
zajištěno, že v nádrži bude dostatečná 
vzduchová mezera, do které se bude 
moci palivo rozpínat, pokud se nádrž 
zahřeje teplem z motoru nebo od 
přímého slunečního světla.  
 

 
1. Plnící hrdlo paliva 
2. Maximální hladina paliva 
 
Po doplnění paliva vždy zkontrolujte, že 
je uzávěr plnicího hrdla řádně uzavřen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Boční panely  
Pravý boční panel může být odejmutý 
proto, abyste získali přístup k sadě 
nástrojů a mohli upravit tlumení tlumicí 
jednotky.  
 

 
1. Čepy 
2. Průchodky 
3. Táhlo bočního panelu 
4. Slot pro boční panel 
 
Postup odstranění bočního panelu: 
 Uchopte panel pevně oběma rukama 

a jemně zatáhněte za horní okraj 
panelu směrem od motocyklu, 
dokud nejsou horní čepy vysazené z 
opěrných průchodek (ponechte 
průchodky na místě). 

 Posuňte boční panel nahoru a 
vyjměte jej směrem do strany 

 
Pro namontování bočního panelu zpět: 
 Posuňte boční panel směrem dolů 

umístěte do slotů bočního panelu.  
 Umístěte panel na horní čepy 

průchodkami 
 Pevným stisknutím zajistěte panel. 
 Uchopte panel a ujistěte se, že je 

správně a pevně nasazen.  
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Sedla 

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. 
 
Pro informace o čištění sedla přejděte na 
stranu 161. 
 

Zámek sedla 

Aby nedošlo k uvolnění sedla za jízdy, 
vždy se po vrácení sedla ujistěte, že je 
sedlo pevně uchycené. Sedlo chytněte a 
zatahejte za něj směrem nahoru. Pokud 
není sedlo bezpečně zajištěno, uvolní se 
ze zámku. Špatně připevněné nebo 
uvolněné sedlo může vést ke ztrátě 
kontroly nad motocyklem a k nehodě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na motocyklu se nesmí jezdit s klíčem v 
zámku sedadla. 
Sedadlo vždy zamkněte a vyjměte klíč 
před jízdou na motocyklu. 
 
 
Zámek sedla je umístěn na levé straně 
motocyklu, viz obrázek. 
 

 
1. Zámek sedla 
 
Pro přístup k baterii, pojistkám a 
zásuvce USB je nutné sedadlo 
odejmout.  
 

Sedlo jezdce 

Chcete-li zabránit vypadnutí sedadla 
během jízdy, po montáži vždy uchopte 
sedadlo a pevně zatáhněte směrem 
nahoru. 
Pokud není sedadlo správně zajištěno 
zámek se odpojí. 
Uvolněné nebo povolené sedadlo může 
způsobit ztrátu kontroly nad 
motocyklem a havárii. 
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Odstranění sedadla řidiče: 
 Zasuňte klíček zapalování do zámku 

sedadla a otočte jím proti směru 
hodinových ručiček a zatlačte na 
zadní část sedadla. 

 Tím se uvolní sedadlo řidiče ze 
zámku. 

 Zvedněte sedadlo zezadu a posuňte 
sedadlo dozadu a vyjměte jej z 
motocyklu. 

 

1. Aretační kolík 
2. Umístění aretace kolíku 
3. Držák sedadla 
4. Závěs palivové nádrže 
 

Instalace sedadla řidiče: 
 Umístěte přední držák sedadla pod 

pantem palivové nádrže. 
 Zarovnejte aretaci se zámkem. 
 Sedadlo zatlačte dolů a umístěte 

kolíku do zámku. Uslyšíte, když 
zámek zacvakne sedlo. 

 

 

 

 

 

 

Sedlo řidiče a spolujezdec 

Sedlo jezdce je správně uchyceno pouze 
v případě, že je jeho uchycení správně 
utaženo. Nikdy nejezděte na motocyklu s 
uvolněným uchycením sedla nebo 
dokonce bez něj, protože by se sedlo 
mohlo pohnout. Uvolněné sedlo by 
mohlo způsobit ztrátu kontroly nad 
motocyklem a nehodu. 
 
Sedadla pro jezdce a spolujezdce jsou se 
spojena a tím je velice snadné vyjmutí a 
instalace. 
 
Odstranění sedadla jezdce a spolujezdce: 
 Zasuňte klíček zapalování do sedadla 

zamkněte a otočte proti směru 
hodinových ručiček, zatímco tlačíte 
dolů na zadní část sedadla. 

 Tím se uvolní zámek sedadlo. 
 Zvedněte sedadlo zezadu a posuňte 

sedadlo dozadu a vyjměte jej z 
motocyklu. 

 
1. Aretační kolík 
2. Umístění aretace kolíku 
3. Držák sedadla 
4. Závěs palivové nádrže 
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Instalace sedadla jezdce a spolujezdce: 
 Umístěte přední držák sedadla pod 

pant palivové nádrže. 
 Zarovnejte aretaci se zámkem. 
 Sedadlo zatlačte dolů a usaďte 

kolíčky v zámku. Ujistěte se, že sedlo 
při nasazování do zámku kliknulo a 
je pevně nasazeno.  

Možnosti sedadla 
Existuje několik různých kombinací 
dostupných sedadla, jak pro jezdce, tak i 
spolujezdce. Sedadlo spolujezdce lze 
namontovat na sedadlo řidiče pomocí 
držáku sedadla. Na sedadlo řidiče lze 
také namontovat „infill panel“ namísto 
sedadla spolujezdce. Postup při připojení 
je stejný jako pro připojení sedadla 
spolujezdce a jezdce. 
 

 
1. Aretační kolík 
2. Umístění aretace kolíku 
3. Držák sedadla 
4. Závěs palivové nádrže 
 
Odstranění sedadla spolujezdce nebo 
infill paneli ze sedadla řidiče: 
 Uvolněte obě podložky a matice, 

které zajišťují bezpečnostní pás 
sedadla, pokud je namontován 

 Uvolněte matici hlavního sedadla 
 Demontujte sedadlo spolujezdce 

nebo infill panel. 

 
 

 
Pro nasazení sedla spolujezdce nebo 
infill panelu pro řidiče: 
 Zarovnejte sedadlo spolujezdce nebo 

infill panel řidiče do držáku sedadla. 
  Vyrovnejte popruh sedadla, pokud 

je k dispozici 
 Namontujte podložky a matice 

sedadel, připevněte bezpečnostní 
pás, pokud je instalovaný Utáhněte 
matice sedadel 3 Nm. 

 Nasaďte matici hlavního sedadla a 
utáhněte ji 3 Nm. 

 

Opěrka spolujezdce  

Aby se zabránilo odpojení opěradla 
během jízdy, vždy po nastavení opěradlo 
uchopte a zatáhněte pevně vzhůru. 
Pokud není opěradlo správně zajištěno, 
odpojí se od zámku. 
Povolené nebo uvolněné opěradlo může 
zapříčinit ztrátu kontroly nad 
motocyklem a způsobit havárii.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.triumphmoto.cz/


Obecné informace 

85 
Výhradní dovozce pro ČR a SR: Triumph Praha, DK auto-moto s.r.o., Šífařská 4, 147 00 Praha 4-Mod-

řany, tel.: +420 241 021 448, fax: +420 241 021 441. www.triumphmoto.cz,  
info@triumphmoto.cz. 

 
Opěrka spolujezdce je nastavitelná. 

 
1. Páčka pro nastavení opěradla 

 Nastavení opěradla: 
 Stlačte páčku dopředu směrem k 

přední části motocyklu. 
 Posuňte opěradlo nahoru nebo dolů 

pro upravení polohy pro cestující. 
 Jakmile je opěradlo správně 

nastaveno, uvolněte páčku. 

Potah sedadla 
Motocykl je opatřen potahem sedadla, 
která chrání kůži 
sedadla před deštěm, ptačí nepořádkem, 
stromovou mízou, sluncem 
a mrazem. Potah sedadel je u schovaný 
v malé kapsičce.  
 
Připevnění potahu sedadla: 
 Sejměte sedadlo z motocyklu. 
 Potah sedadla naleznete v malém 

váčku. Vyjměte potah sedadla z 
pouzdra. 

 Nasaďte potah na sedadlo a ujistěte 
se, že logo Triumph na potahu 
sedadla je umístěn na zadní části 
sedadla. 

 Ujistěte se, že je kryt sedadla  
bezpečně namontováno. 

 Umístěte sedadlo zpět na motorku. 
 Ujistěte se, že je potah sedadla 

bezpečně namontován. 
 Umístěte sedadlo zpět na motorku. 

 

Úložný prostor  

Uvolněné a nezajištěné předměty v 
úložném prostoru se mohou poškodit 
nebo způsobit poškození motocyklu. 
Zajistěte dostatek místa pro jakákoli 
elektronická zařízení nebo další 
předměty uložené v přihrádce, tak aby 
po uzavření nedošlo k dalšímu poškození   
 předmětů nebo motocyklu. 
Zajistěte všechna elektronická zařízení a 
kabely a jakékoli další předměty 
bezpečně sítí v úložném prostoru před 
jízdou. 
 
 

Vždy se ujistěte, že je úložný prostor 
uzavřen víčkem před nasazením sedadla. 
Tím zamezíte dalšímu poškození 
předmětů a motocyklu.  
 
Na motocyklu je umístěn malý úložný 
prostor pod sedadlem spolujezdce. 
Tento úložný prostor může být použit 
pro uskladnění elektronických zařízení 
s použitím USB zdířky anebo malých 
předmětů během jízdy.  
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Stupačky spolujezdce 

 

Vždy se ujistěte, že stupačky pro 
spolujezdce jsou plně rozložené, při 
přepravě spolujezdce.  
Nikdy nevozte spolujezdce bez stupaček 
pro spolujezdce. Nesprávné umístění 
nohou kdekoli jinde na motocykl může 
způsobit: 
 Uvíznutí nohou anebo oblečení 

spolujezdce  
 Spolujezdec se může dotknout  

horkého výfukového potrubí. 

Nesprávné umístění nohou kdekoli jinde 
na motocyklu nežli na stupačkách 
způsobí:  
 Vážný úraz a poškození zdraví 

spolujezdce 
 Nestabilitu motocyklu, která může 

způsobit nehodu 
 Poškození motocyklu 
 Poškození oblečení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zabraňte vkládání prstů a oblečení při 
otvírání a zavírání stupaček spolujezdce. 
Stupačky spolujezdce vždy používejte 
obezřetně, tak abyste zabránili zranění a 
poškození oblečení.  

 
Stupačky spolujezdce 
Stupačky spolujezdce jsou umístěny na 
obou stranách motocyklu pod sedadlem 
řidiče. Jsou designované tak aby se daly 
sklopit pod motocykl, pokud nejsou 
používané.  
 

 
1. Stupačky spolujezdce složené v 

motocyklu  

 
Pro otevření stupaček spolujezdce:  
 Vyklopte opatrně stupačku z 

motocyklu ven a dolů až do plného 
roztažení.  

 Vyklopte vzhůru a rozevřete 
stupačku směrem ven z motocyklu.  
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Použití stupačky spolujezdce 

 
Pro uzavření stupačky spolujezdce do 
motocyklu:  
 Složte stupačku do sebe, až do  

úplného zatažení  
 Zdvihněte složenou stupačku vzhůru 

a stlačte ji do motocyklu. Ujistěte se, 
že je pevně na svém místě 

Nastavitelné stupačky  
Tento motocykl je vybaven nastavitel-
nými stupačkami pro řidiče i 
spolujezdce.  
Segment pro nastavení stupaček je  
umístěn pod panelem na levé straně 
v nářadí. Viz. strana 89. 
Pro nastavení stupaček je doporučeno 
navštívit Triumph dealera, který Vám 
stupačky nastaví.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boční stojánek 

Motocykl je vybaven bočním stojanem, 
na který je možné motocykl zaparkovat. 
Motocykl je vybaven blokovacím 
systémem, který brání v jízdě, pokud je 
boční stojan sklopený. 
Nikdy se nepokoušejte jet se sklopeným 
bočním stojanem, ani se nesnažte 
zasahovat do blokovacího mechanismu. 
Mělo by to za následek nebezpečné jízdní 
podmínky, které by mohly vést ke ztrátě 
kontroly nad motocyklem a k nehodě.  
 

Nikdy nesedejte, nelezte, neopírejte se o 
motocykl, pokud stojí na bočním stojanu.  
Toto může vést k pádu motocyklu, 
poškození motocyklu anebo k úrazu. 
 

 
1. Boční stojánek 
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Pokud byl před jízdou použit boční 
stojan, po usednutí na motocykl 
zkontrolujte, že je stojan zcela sklopený. 
Pokyny k bezpečnému parkování 
naleznete v části „Jak jezdit na 
motocyklu“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plexi štítek (pokud je 
nainstalován)  

Nikdy se nepokoušejte čistit plexi štítek 
za jízdy. Sejmutím rukou z řídítek řidiče 
během jízdy povede ke snížení  
schopnosti ovládání motocyklu.  Čištění 
plexi štítku během jízdy může vést ke 
ztrátě kontroly nad motocyklem 
a havárii.  
 
Pro více informací k čištění plexiskla 
navštivte stránku 163. 
Plexi štít není nastavitelný. 
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Nářadí a uživatelská 
příručka  
 
Uživatelský manuál 
Uživatelský manuál je dodáván 
separátně. 
 

Nářadí 
Nářadí je umístěné pod panelem na 
pravé straně motocyklu. 
 

 
1. Extenze pro přenastavení stupaček 

a brzd  
2. 6 mm klíč  
3. 5 mm klíč  

Pro nastavení stupaček, brzdového 
pedálu nebo řadící páčky je doporučeno 
navštívit servis Triumph.  
Prostor pro nářadí umožňuje uschovat 
bezpečně nástavce stupaček a brzdového 
pedálu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zásuvka pro elektrické 
příslušenství  

Nenechávejte elektronické příslušenství 
připojené k přední zásuvce, pokud není 
motor nastartován. Baterie motocyklu by 
se tímto vybila.  
 
 
Zásuvka pro elektronické příslušenství 
na motocyklu je alokována před  
palivovou nádrží motocyklu. 
Zásuvka je 12 V a je neustále pod 
napětím.  
Tato zásuvka je chráněna specifickou 
pojistkou znázorněnou v plánku  
pojistek.  
 
Poznámka  
Pro ochranu baterie proti extenziv-
nímu vybití při použití extenzivního 
elektronického příslušenství je 
maximální součet proudu 5 Amp. 
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Univerzální zástrčka (USB) 
 

USB zástrčka není voděodolná. 
Nepřipojujte elektronická zařízení za 
deště a za vlhkého počasí.  
Voda v USB může způsobit problém 
na elektrickém vedení motocyklu a může 
vést k poškození motocyklu.  
 
USB zástrčka se nachází v úložné 
prostoru motocyklu pod sedadlem 
spolujezdce. Zásuvka má 5 V a 2 Amp.  
Postačující pro nabíjení elektronických 
spotřebičů jako jsou GPS, kamery, 
mobilní telefony.  
 
Pro přístup zástrčky:  
 Odejměte sedadlo  
 Otevřete zavazadlový prostor a USB 

je alokováno na konci zavazadlového 
prostoru.  

 Připojte zařízením vhodným USB 
kabelem a uložte ji v úložném 
prostoru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ujistěte se, že jsou elektronické zařízení 
a kabely bezpečně uložené pod sedadlem 
při řízení motocyklu.  
Ujistěte se, že je v úložném prostoru 
dostatečný prostor pro elektronické 
zařízení a sedadlo můžete zavřít bez 
poškození a poškození uložených 
elektronických spotřebičů. 
 
 Nasaďte sedadlo a ujistěte se, že není 

elektronické zařízení a USB kabel 
skřípnutý.  

 Zapněte zapalování na ON a nastar-
tujte. 

 

Nenechávejte spínač zapalování v poloze 
ON, pokud není motor nastartovaný. 
Mohlo by dojít k poškození baterie. 
 
 Jakmile se dobíjení zařízení ukončilo, 

odeberte sedadlo a odpojte zařízení.  
 Zavřete úložný prostor a nasaďte se-

dadlo.  

Poznámka  
 
USB zásuvka je chráněna ECM 
podvozku, která při přetížení 
okamžitě odpojí zásuvku.   
V takovém případě zásuvku zprovoz-
níte vypnutím a opětovným zapnutím 
zapalování, pokud není zásuvka 
přetížena.  
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Záběh 

 
Záběh je název pro proces, který nastává 
v prvních hodinách provozu nového  
motocyklu. 
Zejména vnitřní tření motoru bude u 
nových součástí vyšší. Později, jakmile 
pokračující provoz motoru způsobí, že se 
součásti jemně opotřebí, 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 1000 kilometrů: 
 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, 
zastavením a rychlé akceleraci, s 
výjimkou nouzových situací. 

 Nejezděte rychlostí vyšší než 3/4 
maximální rychlosti. 
 

Od 1000 do 1500 kilometrů: 
 Otáčky motoru je možné na krátkou 

dobu pomalu zvyšovat až k mezní 
hodnotě.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
V průběhu záběhu i po jeho dokončení 
dodržujte následující pokyny: 
 Nepřetáčejte motor, když je studený. 
 Nenechte motor, aby se namáhal. 

Vždy zařaďte nižší převodový 
stupeň, než se motor začne namáhat. 

 Nejezděte se zbytečně vysokými 
otáčkami motoru. Zařazení vyššího 
převodové stupně po-může snížit 
spotřebu paliva, snížit hluk a také 
pomáhá chránit životní prostředí. 
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Denní bezpečnostní kontroly 

 

Neprovedení těchto kontrol každý den 
před jízdou může mít za následek vážné 
poškození motocyklu, které může vést k 
nehodě s následkem vážného zranění 
nebo smrti. 
 
Následující položky zkontrolujte každý 
den před jízdou. 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 
prodejce značky Triumph a poraďte se, 
co je nutné udělat, aby se motocykl vrátil 
do bezpečného provozuschopného 
stavu. 
 
Zkontrolujte: 
Palivo: Dostatečná zásoba v nádrži, 
žádné příznaky úniku paliva (str. 78). 
Motorový olej: Správná hladina na 
měrce. Podle potřeby dolijte správný 
olej. Žádné úniky z motoru, nebo chladiče 
oleje (str. 119). 
Hnací ústrojí: Únik oleje z kardanu 
(str. 128). 
Pneumatiky/kola: Správný tlak 
nahuštění (za studena). Hloubka/ 
opotřebení vzorku, poškození 
pneumatik/kol, defekty (str. 139). 
 
 
 
 

 
Matice, šrouby, držáky: Vizuálně 
zkontrolujte, zda jsou součásti řízení  
a odpružení, náprav a všechny ovládací 
prvky řádně utažené nebo upevněné. 
Zkontrolujte celý motocykl, zda na něm 
nejsou uvolněná/poškozená uchycení či 
šrouby. 
Řízení: Plynulý, ale ne příliš volný pohyb 
od jedné krajní polohy do druhé. Bez 
zadrhávání ovládacích lanek (str. 134). 
Brzdy: Zatáhněte za páčku brzdy  
a sešlápněte brzdový pedál, abyste 
zkontrolovali, že kladou správný odpor. 
Prohlédněte páčku/pedál, když se vám 
zdá pohyb příliš velký nebo když se vám 
ovládání zdá měkké (str. 129). 
ABS: Ujistěte se, že kontrolka ABS nesvítí 
nad rychlostí 10 Km/h (str. 100). 
Brzdové destičky: Zkontrolujte, že se na 
všech brzdových destičkách nachází 
správná vrstva třecího materiálu 
(str. 129). 
Hladiny brzdové kapaliny: Bez úniku 
brzdové kapaliny. Hladiny brzdové kapa-
liny musí být mezi značkami MAX a MIN 
na obou nádržkách (str. 132). 
Přední vidlice: Plynulé natáčení. Bez 
známek úniku oleje z těsnění vidlice 
(str. 136). 
Plynová rukojeť: Zkontrolujte, zda se 
plynová rukojeť vrací do polohy 
volnoběžných otáček bez váznutí 
(str. 69). 
Spojka: Plynulé ovládání a správná 
hladina kapaliny (str. 127). 
Chladicí kapalina: Bez úniku chladicí 
kapaliny. Zkontrolujte hladinu chladicí 
kapaliny v expanzní nádržce (když je  
motor studený) (str. 127). 
Elektrická výbava: Všechna světla i 
klakson fungují správně (str. 63). 
Zastavení motoru: Vypínač motoru 
vypne motor (str. 94). 
Stojany: Vrací se do sklopené polohy 
tahem pružiny. Vratné pružiny nejsou 
slabé, ani poškozené (str. 87). 
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Zastavení motoru 

 
1. Kontrolka neutrálu 

2. Tlačítko pro zastavení motoru  

3. Poloha vypnuto 

 

Pro zastavení: 

 Nepřidávejte plyn (zcela jej zavřete). 

 Zařaďte neutrál. 

 Přepněte spínač zapalování do 

polohy VYPNUTO (OFF). 

 Zařaďte první rychlostní stupeň. 

 Postavte motocykl na tvrdý a rovný 

povrch na boční stojan. 

 Zamkněte řízení. 

Nikdy nenechávejte zapalování  

motocyklu v poloze ON, pokud je motor 

zastaven. Způsobíte tím poškození  

elektrického zařízení motocyklu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nastartování motoru 

 
1. Tlačítko pro nastartování/ 

zastavení motoru 

2. Poloha pro nastartování motoru  

3. Kontrolka neutrálu 

 
Pro nastartování motoru:  

 Ověřte, že je vypínač chodu motoru v 
poloze CHOD. (str 64.) 

 Zkontrolujte, že je převodovka na 
neutrálu. 

 Zcela stiskněte páčku spojky 
k řídítku. 

 Přepněte spínač zapalování do 
polohy ZAPNUTO (ON). 

 Aniž byste přidávali plyn (plyn musí 
být zcela zavřený), podržte tlačítko 
startéru stisknuté, dokud motor 
nenastartuje. 

 Pomalu uvolněte páčku spojky. 
 
Motocykl je vybaven blokovacími spínači 
startéru. Spínače brání funkci elektric-
kého startéru, když není převodovka na 
neutrálu a když je boční stojan 
vyklopený. 
Pokud je boční stojan vyklopen při 
běžícím motoru, pak když převodovka 
není v poloze neutrál, motor se zastaví,  
a to bez ohledu na polohu spojky. 
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Nikdy nestartujte motocykl v místnosti, 
která není dobře odvětrána a za 
nepříznivých podmínek. 
Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou 
při nadýchání způsobit ztrátu vědomí a 
smrt během krátkého období.  
Vždy operujte s nastartovaným  
motocyklem v dobře odvětrané  
místnosti anebo venku.  

Výstražná kontrolka tlaku oleje by měla 
zhasnout krátce po nastartování motoru. 
Pokud výstražná kontrolka tlaku oleje 
zůstává svítit i po nastartování motoru, 
motor okamžitě zastavte a prošetřete 
příčinu. Chod motoru s nízkým tlakem 
oleje způsobí závažné poškození motoru. 
 
 
Poznámka 
 
Klíč zapalování obsahuje transpondér 
za účelem vypnutí imobilizéru 
motoru. K tomu, aby transpondér 
správně fungoval, je nutné mít v 
blízkosti spínače zapalování pouze 
jeden klíč. Pokud by byly v blízkosti 
zapalování klíče dva, mohlo by dojít 
k přerušení signálu mezi transpondé-
rem a imobilizérem motoru. V tomto 
případě zůstane imobilizér aktivní, 
dokud nebude v blízkosti zapalování 
pouze jeden klíč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozjezd 
 
Pro rozjezd: 
 Stiskněte páčku spojky a zařaďte 

první převodový stupeň.  
 Mírně přidejte plyn a pomalu 

pouštějte páčku spojky.  
 Jakmile začne spojka zabírat, 

přidejte více plynu, aby byly k  
dispozici dostatečné otáčky motoru 
a aby nedošlo k zastavení motoru. 
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Řazení 

Dávejte pozor, abyste při nižších 
převodových stupních nepřidali plynu 
příliš mnoho nebo příliš rychle, protože 
by to mohlo vést ke zvednutí předního 
kola ze země či k narušení přilnavosti 
zadní pneumatiky (prokluzování kola). 
Vždy přidávejte plyn opatrně, zejména 
pokud nejste dobře seznámeni s 
motocyklem, protože zvednutí předního 
kola nebo ztráta přilnavosti by způsobila 
ztrátu kontroly nad motocyklem 
a nehodu. 
 
 

Nepřeřazujte na nižší převodový stupeň 
při rychlostech, které způsobí nadměrné 
otáčky motoru (ot./min). Mohlo by to 
zablokovat zadní kolo, což by vedlo ke 
ztrátě kontroly nad motocyklem a k 
nehodě. 
Také by mohlo dojít k poškození motoru. 
Řazení na nižší převodový stupeň by 
mělo být prováděno tak, aby byly  
zaručeny nízké otáčky motoru. 
 

 
1. Řadící pedál 
 
 
 

 
Pro přeřazení:  
• Stiskněte páčku spojky a zcela 

zavřete plyn.  
• Zařaďte následující vyšší nebo nižší 

převodový stupeň.  
• Při uvolňování páčky spojky lehce 

přidejte plyn.  
• Při změně převodového stupně vždy 

použijte spojku. 
 
Poznámka 
 
Mechanismus řazení je „s pevným 
dorazem”. To znamená, že každým 
pohybem řadicí páky lze přeřadit 
pouze o jeden rychlostní stupeň, 
dalším pohybem pak o další. Jedním 
pohybem nelze přeřadit o více 
rychlostních stupňů. 
 

Asistent rychlořazení (TSA) 

Asistent rychloražení (TSA) je optimali-
zován pouze pro provoz na pozemních 
komunikacích. Nesmí se používat během 
jízdy mimo pozemní komunikace nebo 
jízdy na okruhu.  
 
Asistent rychloražení, který vypne na 
velmi krátkou chvíli motor, což dovolí 
přeřazení z jednoho rychlostního stupně 
na jiný bez použití spojky. 
Tento systém bude fungovat při řazení 
směrem nahoru i dolů. 
Pro všechny ostatní změny zařazených 
rychlostních stupňů a pro rozjezd a 
zastavení musí být použita spojka. 
 
TSA nebude fungovat: 
• Pokud je stisknuta spojka 
• Pokud je chybou jezdce řazeno 

nahoru při zařazeném šestém 
rychlostním stupni.  
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• Pokud je chybou jezdce řazení dolu z 

prvního rychlostního stupně. 
• Pokud se pokoušíte řadit nahoru při 

malých otáčkách motoru.  
• Pokud se pokoušíte podřazovat ve 

vysokých otáčkách motoru. 
• Pokud je omezovač rychlosti aktivní 
• Pokud je spuštěn tempomat 
 TSA se odpojí, v případě, že dojde 

k poruše systému. 
 K jemnému přeřazení je nutno 

použít určitou rozumnou sílu. 
 Pro více informací navštivte str. 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brzdění 
Všechny motocykly jsou vybaveny 
duálním brzdovým systémem a ABS. 
Tyto systémy zvyšují efektivitu brždění 
při jízdě na motocyklu.  
Při použití přední brzdy se částečně 
aktivuje zadní brzda zabezpečující 
efektivní brždění. V případě brždění 
zadní brzdou se systém neaktivuje a  
motocykl bude brzdit pouze zadní  
brzdou.  
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Pro využití plného potenciálu brzd, vždy 
použijte přední a zadní brzdu.  
 

 
1. Přední brzda 
 

 
1. Zadní brzda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PŘI BRZDĚNÍ DODRŽUJTE NÁSLEDU-JÍCÍ 
POKYNY: 
Zcela uberte plyn, nemačkejte spojku, 
aby motor pomohl motocykl zpomalit. 
Podřaďte vždy o jeden rychlostní stupeň 
tak, aby byl na převodovce zařazený 
první převodový stupeň, když se 
motocykl úplně zastaví. Při zastavování 
vždy použijte současně obě brzdy. 
Obvykle by měla být přední brzda 
použita trochu více než zadní. 
Podřaďte nebo zařaďte neutrál podle 
potřeby, aby se motor nezastavil. 
Nikdy nedovolte, aby se brzdy  
zablokovaly, protože to by mohlo 
způsobit ztrátu kontroly nad  
motocyklem a následnou nehodu. 
 
 

V případě nouzového brzdění ignorujte 
podřazování a soustřeďte se na 
intenzivní použití přední i zadní brzdy, 
ale bez vzniku smyku. 
Jezdci by si měli vyzkoušet nouzové 
brzdění v místech bez provozu. 
Společnost Triumph důrazně doporu-
čuje, aby všichni jezdci  
absolvovali kurs zahrnující rady k 
bezpečnému použití brzd. Nesprávný 
způsob brzdění může vést ke ztrátě 
kontroly nad motocyklem a k nehodě. 
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Pro vlastní bezpečnost buďte vždy velmi 
opatrní při brzdění, zrychlování nebo 
zatáčení, protože jakákoli náhlá změna 
může způsobit ztrátu kontroly nad  
motocyklem a nehodu. 
Nezávislé použití přední a zadní brzdy 
snižuje celkový brzdný výkon. 
Při velmi intenzivním brzdění se mohou 
zablokovat kola s následkem ztráty  
kontroly nad motocyklem a nehody. 
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. 

Při jízdě z dlouhého prudkého kopce 
využívejte brzdění motorem díky 
podřazení a brzdy používejte jen 
přerušovaně. Souvislé použití brzd může 
způsobit jejich přehřátí a snížit jejich 
účinnost, což by mohlo vést ke ztrátě 
kontroly nad motocyklem a k nehodě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jízda s nohou opřenou o brzdový pedál 
nebo rukou opřenou o brzdovou páčku 
může aktivovat brzdové světlo, což by 
byla falešná indikace pro ostatní  
účastníky silničního provozu. Také to 
může přehřát brzdy a snížit jejich  
účinnost. 
 

Nejezděte z kopce s vypnutým motorem 
a motocykl nikdy netáhněte. Převodovka 
je tlakem mazaná, pouze když motor 
běží. Nedostatečné mazání může 
způsobit poškození nebo zadření 
převodovky, což může vést k náhlé ztrátě 
kontroly nad motocyklem a k nehodě. 
 

Jízda motocyklu za nestabilním  
podkladu, za deště, v blátě anebo 
kluzkých vozovkách může vést ke snížení 
efektivnosti brzdného účinku, který bude 
redukován prachem usazeným na 
brzdném mechanismu. Vždy brzděte 
s předstihem za těchto podmínek, proto 
abyste docílili vyčištění brzdné  
soustavy bržděním.  
Jízda na motocyklu s kontaminovanými 
brzdami prachem, bahnem, vlhkostí a 
nečistotami může vést ke ztrátě kontroly 
nad motocyklem a havárii.  
 
  

http://www.triumphmoto.cz/


Jak jezdit na motocyklu 

100 
Výhradní dovozce pro ČR a SR: Triumph Praha, DK auto-moto s.r.o., Šífařská 4, 147 00 Praha 4-Mod-

řany, tel.: +420 241 021 448, fax: +420 241 021 441. www.triumphmoto.cz,  
info@triumphmoto.cz. 

 

Jakékoliv pokusy protočení zadního kola 
za použití přední brzdy (Burnouts)  
způsobí poškození duálního integrova-
ného brzdného systému a hnacímu 
ústrojí.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABS 

Systém ABS brání zablokování kol, a tak 

maximalizuje účinnost brzdové soustavy 
v nouzových situacích a při jízdě na 
kluzkém povrchu. Potenciálně kratší 
brzdná vzdálenost, jak ji umožňuje 
systém ABS za určitých podmínek, není 
náhradou za opatrnou jízdu. 
Vždy dodržujte zákonem stanovenou 
maximální rychlost. 
Vždy musíte věnovat plnou pozornost 
jízdě. 
Vždy snižte rychlost s ohledem na počasí, 
podmínky na silnici a hustotu dopravy. 
Buďte opatrní při zatáčení. Pokud byste 
použili brzdy v zatáčce, systém ABS by 
nebyl schopen neutralizovat 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 vzdálenost než 
ekvivalentní motocykl bez systému ABS. 
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Pokud není systém ABS funkční, bude 

brzdová soustava nadále fungovat jako 
brzdová soustava nevybavená systémem 
ABS. Nepokračujte v jízdě déle, než je to 
nutné, pokud indikační kontrolka svítí. 
Co nejdříve kontaktujte autorizovaného 
prodejce značky Triumph a nechte si 
závadu zkontrolovat a odstranit. Za této 
situace způsobí příliš intenzivní brzdění 
zablokování kol a výsledkem bude ztráta 
kontroly nad motocyklem a případně 
nehoda. 
 
Poznámka 
 
Normálně řidič pociťuje funkci  
systému ABS jako tvrdší reakci nebo 
pulzace na brzdové páčce a pedálu. 
Protože systém ABS není integrovaný 
brzdový systém a neovládá současně 
přední i zadní brzdu, je možné 
pociťovat tuto pulzaci na páčce, na 
pedálu nebo na obou. Systém ABS  
se může aktivovat náhlými změnami 
povrchu silnice ve vertikálním směru. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklonové ABS  
Náklonové ABS je systém, který zvyšuje 
kontrolu nad brzdným účinkem ve chvíli 
kdy motocykl zatáčí a je v náklonu.  
Sensor neustále monitoruje motocykl a 
úhel náklonu. Pokud je motocykl v 
náklonu a je aktivováno ABS, systém 
použije úhle náklonu. Výpočtem pak 
stanoví účinnost ABS dle propočtených 
podmínek a případně vyhodnotí 
vhodnost použití ABS v náklonu.  

Náklonové ABS je systém navrhnutý pro 

asistování jezdci během nouzového 

brždění. Systém je designovaný tak, že 

zvyšuje kontrolu nad ovládání motocy-

klu během náklonu za použití ABS.  

Potenciál, který dodá systém řidiči díky 
Náklonovému ABS není náhradou 
za dobré jezdecké návyky.  
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Vždy řiďte motocykl dle předpisů dle 
povolených rychlostí. Nikdy neřiďte 
nesoustředěni, vždy jezděte úměrně k 
počasí, povětrnostním podmínkám a 
dopravě. 
Vždy buďte opatrní při zatáčení. 
Pokud je motocykl naklopený a je 
aktivováno ABS i optimalizace systému 
ABS pro zatáčení. Systém použije pro 
měření poměru úhel náklonu motocyklu 
a zaktivuje ABS. Nicméně systém nebude 
schopný kontrolovat veškerou váhu a 
moment motocyklu, to může vést ke 
ztrátě kontroly nad motocyklem a 
havárii. 
V některých případech se může stát, že 
motocykl vybavený systémem 
optimalizace zatáčení bude potřebovat 
delší brzdnou dráhu, než motocykl bez 
tohoto systému.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pokud není systém Náklonového ABS 
funkční, systém se chová stejně jako 
motocykl se standardním ABS. V takové 
situaci se rozsvítí kontrolka ABS a objeví 
se zpráva na informačním displeji.  
ABS se bude chovat jako systém bez 
náklonového ABS a bez:  
 Jiných poruch na ABS  
 Pokud nebylo ABS vyřazeno z pro-

vozu jezdcem 
Nepokračujte v jízdě, pokud se rozsvítí 
výstražná kontrolka ABS. Pro odstranění 
poruchy kontaktujte autorizovaného 
dealera Triumph.  
V případě prudkého brždění v náklonu 
motocyklu může dojít ke ztrátě kontroly 
nad motocyklem a havárii.  

 

Výstražná kontrolka ABS 
Když se zapne zapalo-
vání do pozice ON, 
varovná kontrolka ABS 
bliká. Pokud kontrolka 
svítí, znamená to, že 

funkce ABS není k dispozici, protože bylo 
ABS vypnuto jezdcem. Nebo je ABS 
poškozené a vyžaduje prošetření. 
Pokud se kontrolka ABS rozsvítí během 
jízdy, nastala porucha systému. Také se 
Vám rozsvítí informace o poruše na 
informačním panelu. V takovém případě 
je nutná kontrola systému ABS 
autorizovaným dealerem Triumph.  
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Varovná kontrolka ABS se rozsvítí po 
třech minutách, pokud je zadní kolo v 
pohybu s vyklopeným stojánkem. 
Pokud byl motocykl řízen před 
postavením na stojánek, zkrátí se tento 
čas na jednu minutu a varovná kontrolka 
ABS začne blikat a rozsvítí se i MIL. 
Pokud vypnete zapalování do polohy 
OFF a opět ho zapnete, kontrolka 
nepřestane svítit až do doby, než se 
motocykl rozjede rychlostí 10 km/h. 
 

Systém ABS operuje a porovnává 
okamžitou rychlost předního a zadního 
kola.  
Pokud použijete nedoporučené rozměry 
pneumatik, systém může špatně 
vyhodnotit rychlost kol a zapříčiní 
nefunkčnost ABS. To může vést ke ztrátě 
kontroly nad motocyklem a havárii.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistent rozjezdu do kopce  
Asistent rozjezdu do kopce pomáhá 
jezdci v rozjezdu do kopce. Pokud je 
systém aktivován, aktivuje se zadní 
brzda, která udrží motocykl v pozici. 
Systém automaticky deaktivuje zadní 
brzdu ve chvíli, kdy systém detekuje, že 
se jezdec pokouší rozjet motocykl.  
 

Nepoužívejte asistent rozjezdu do kopce 
na kluzkém povrchu.  
Systém nebude schopný zabránit 
proklouznutí motocyklu v podmínkách, 
které povedou k proklouznutí a nízké 
adheze pneumatik.  
Použití systému na kluzkém povrchu 
může vést ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k havárii.  
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Asistent kontroly rozjezdu do kopce se 
deaktivuje, pokud je boční stojan 
vyklopen, zapalování je v poloze OFF, 
vypínač startování je v poloze Stop 
anebo pokud je motor zastaven z jiného 
důvodu.  
Systém se také deaktivuje, pokud se  
objeví porucha na systému a rozsvítí se 
kontrolka MIL. 
Za těchto předpokladů musí být přední 
brzda manuálně operována, proto aby 
nedošlo k pohybu motocyklu.  
Pokud nezabráníte pohybu motocyklu za 
takových podmínek, můžete ztratit 
kontrolu na motocyklem a může dojít 
k havárii.  
 

Asistent kontroly rozjezdu do kopce není 
navrhnutý jako ruční brzda pro 
parkování motocyklu. 
Neaktivujte systém na delší dobu, než je 
deset minut.  
Neustálá aktivace systému na delší 
období, než je deset minut může vést 
k poruše na systému ABS.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivace 
Pro aktivaci asistentu rozjezdu do kopce:  
 Motor musí být nastartovaný 
 Boční stojan musí být zvednutý  
 Motocykl musí stát  

Pokud splněné podmínky popsané výše 
tak:  
 Stlačte rychle přední brzdu a 

uvolněte jí 
 Při uvolnění brzdy se Vám zobrazí 

informace na informačním panelu a 
kontrolka asistentu rozjezdu do 
kopce bude svítit zeleně. V takovém 
případě je systém aktivní a zadní 
brzda se automaticky aktivuje 

 Informace zůstane na displeji a 
systém aktivní do doby, dokud 
nedojde k deaktivaci systému.  

 Zadní brzda zůstane aktivována do 
doby, než systém rozpozná, že se 
jezdec pokouší rozjet anebo je  
deaktivována manuálně.  
 

 
Poznámka  
 
Asistent kontroly rozjezdu do kopce 
nebude fungovat, pokud je porucha na 
systému ABS anebo MIL a varovné 
kontrolky pro ABS a MIL svítí.  
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Deaktivace  
Systém se automaticky deaktivuje, když 
pozná, že se jezdec pokouší rozjet. 
Systém progresivně odaretuje zadní 
brzdu a pomůže jezdci rozjet motocykl 
do kopce.  
Systém může být manuálně deaktivován 
druhým pevným stlačením přední brzdy. 
Objeví se zpráva na informačním displeji 
a kontrola asistentu rozjezdu do kopce se 
zobrazí ve žluté barvě.  
 

Asistent rozjezdu do kopce 
nedostupný  
Pokud se pokoušíte aktivovat systém a 
zobrazí se Vám kontrolka asistent 
rozjezdu do kopce nedostupný ve žluté 
barvě. To indikuje, že nebyli dodržené 
podmínky popsané níže:  
 Podmínky pro aktivaci popsané na 

straně 104 nebyly dodrženy. 
 ABS anebo MIL systém má poruchu, 

zároveň se rozsvítí varovné 
kontrolky ABS anebo MIL. Více 
informací na straně 25 v kapitole 
Výstražná světla. 

Také se zobrazí zpráva na informačním 
panelu o tom, že je systém nefunkční.  
Systém může být spuštěn či vypnutý 
(viz str. 47). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkování 

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 
jisker. Sem patří i veškerá zařízení 
obsahující zapalovací plamen. 
Nedodržení výše zmíněných rad může 
způsobit požár, jehož výsledkem může 
být škoda na majetku nebo zranění osob. 
 

Po jízdě bude motor i výfuková soustava 
horká. NEPARKUJTE motocykl tam, kde 
je pravděpodobné, že by se ho mohli  
dotýkat chodci anebo děti. 
Nechráněný dotek jakékoliv horké části 
motoru nebo výfukové soustavy může 
způsobit popálení pokožky. 
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Neparkujte motocykl na měkké půdě 
nebo na prudkém svahu. Parkování za 
těchto podmínek může vést ke spadnutí 
motocyklu, což by mohlo způsobit škody 
na majetku nebo zranění osob. 
 

 
Pro zaparkování motocyklu: 
• Zařaďte neutrál a přepněte spínač 

zapalování do polohy VYPNUTO 
(OFF). 

• Zamkněte řízení, abyste předešli 
odcizení motocyklu. 

• Vždy parkujte na pevném rovném 
povrchu, aby motocykl nespadl. 

• Při parkování ve svahu vždy 
zaparkujte motocykl směrem do 
svahu, aby nesklouznul ze stojanu. 

• Zařaďte první převodový stupeň, 
aby se motocykl nemohl dát do 
pohybu. 

• Na bočním svahu vždy zaparkujte 
motocykl tak, aby sklon přirozeně 
tlačil motocykl směrem na boční 
stojan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Neparkujte na bočním svahu se 

sklonem větším než 6° a nikdy 
neparkujte směrem dolů ze svahu. 

 Nenechávejte spínač v poloze P 
(Parkování) po dlouhou dobu, 
způsobilo by to vybití akumulátoru. 

 
 
 
Poznámka 
 
Pokud parkujete v noci v blízkosti 
provozu nebo na místech, kde jsou 
parkovací světla požadována 
zákonem, nechte rozsvícená koncová 
světla, obrysová světla a osvětlení 
registrační značky tak, že přepnete 
spínač zapalování do polohy 
PARKOVÁNÍ (P).   
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Upozornění pro jízdu 
vysokou rychlostí 

Při jízdě na motocyklu Triumph 
dodržujte nejvyšší rychlosti povolené 
zákonem. Jízda s vyšší rychlostí může být 
potenciálně nebezpečná, protože čas, 
který je k dispozici pro reakci na různé 
dopravní situace, se s rostoucí rychlostí 
podstatně zkracuje. 
Vždy snižte rychlost s ohledem na počasí 
a na podmínky na silnici. 
 

Jezděte s tímto motocyklem Triumph 
vysokou rychlostí pouze při silničních 
závodech na uzavřeném okruhu nebo 
uzavřené závodní dráze. 
Jezdit vysokou rychlostí by měli pouze 
jezdci, kteří jsou řádně proškoleni  
o technice jízdy při vysokých rychlostech 
a kteří se seznámili s vlastnostmi 
motocyklu za všech podmínek. 
Jízda vysokou rychlostí za jakýchkoli 
jiných podmínek je nebezpečná a povede 
ke ztrátě kontroly nad motocyklem 
a k nehodě. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Níže uvedené položky jsou velmi důležité 
a nesmíte je nikdy opomenout. Problém, 
kterého jste si nemuseli všimnout při 
normálních provozních rychlostech, se 
může projevit při rychlostech vysokých. 
 

 
Obecně 
Dohlédněte na to, aby byla údržba  
motocyklu prováděna v souladu s 
tabulkou plánované údržby. 
 

Řízení (zatáčení) 
Zkontrolujte, zda řídítka hladce zatáčejí, 
bez nadměrné vůle nebo váznoucích 
míst. Ověřte, že ovládací lanka žádným 
způsobem nepřekážejí řízení. 
 

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

Brzdy 
Zkontrolujte správnou funkci přední i 
zadní brzdy. 
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Pneumatiky 
Jízda vysokou rychlostí je náročná pro 
pneumatiky, proto je dobrý stav 
pneumatik zásadní pro bezpečnou jízdu. 
Zkontrolujte jejich celkový stav, 
nahustěte je na správný tlak (když jsou 
pneumatiky studené) a zkontrolujte 
vyvážení kol. 
Po kontrole tlaku v pneumatikách 
nezapomeňte pevně nasadit čepičky na 
ventilky. 
Dodržujte informace o kontrole pneuma-
tik a jejich bezpečnosti uvedené v kapito-
lách Údržba a Technické parametry. 
 

Palivo 
Mějte v palivové nádrži dostatek paliva s 
ohledem na zvýšenou spotřebu paliva při 
jízdě vysokou rychlostí. 
 

Pro provoz v mnoha zemích je tento 
model opatřen katalyzátorem ve 
výfukovém systému, který pomáhá 
snižovat emise škodlivých látek ve 
výfukových plynech. 
Může dojít k trvalému poškození  
katalyzátoru, pokud dovolíte, aby moto-
cyklu došlo palivo nebo když je množství 
paliva v nádrži velmi malé. 
Vždy dohlédněte na to, abyste měli 
dostatek paliva na celou cestu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motorový olej 
Ujistěte se, že hladina motorového oleje 
je správná. Při doplňování použijte 
správnou třídu a typ oleje. 
 

Hnací soustava 
Dbejte na to, aby byla správná hladina 
oleje v kardanu. Ujistěte se, že používáte 
správný olej pro kardan.   
 

Chladicí kapalina 
Ujistěte se, že hladina chladicí kapaliny je 
v expanzní nádržce u horní značky 
(hladinu vždy kontrolujte při studeném 
motoru). 
 

Elektrická výbava 
Ujistěte se, že světlomet, zadní/brzdové 
světlo, ukazatele směru, klakson atp. 
fungují správně. 
 

Různé 
Vizuálně zkontrolujte, že všechny spoje 
jsou pevně utažené. 
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Příslušenství, náklad 

a spolujezdci  
Přidání příslušenství a nákladu s 
dodatečnou hmotností může ovlivnit 
jízdní vlastnosti motocyklu vedoucí ke 
změnám stability, které vyžadují snížení 
rychlosti. Následující informace byly 
připraveny jako průvodce potenciálním 
nebezpečím souvisejícím s instalací  
příslušenství na motocykl a s převážením 
spolujezdců a dodatečného nákladu.  
 

Příslušenství  

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. Nesprávné rozložení nákladu 
může mít za následek vznik nebezpeč-
ných jízdních podmínek, které mohou 
vést k nehodě. 
Vždy dohlédněte na to, aby byl veškerý 
náklad rozložen rovnoměrně na obou 
stranách motocyklu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majitelé by měli vždy dávat pozor na 

použití a montáž pouze originálních dílů 

a příslušenství u autorizovaného dealera 

Triumph.  

Je extrémně nebezpečné na motocykl 
instalovat či vyměnit díly a příslušenství, 
které vyžaduje rozebrání motocyklu a 
jeho systémů. Jejich následná modifikace 
může ohrozit bezpečnost při použití  
motocyklu.  
Použití jakéhokoliv neautorizovaného 
dílu anebo příslušenství může narušit 
stabilitu motocyklu, která povede 
k ztrátě kontroly nad motocyklem, 
havárii, úrazu anebo smrti.  
Triumph nenese jakoukoliv zodpověd-
nost za poruchy, havárie, úrazy a smrt 
způsobenou neodbornou montáží 
nehomologovaných i nepovolených dílů, 
příslušenství a dalších konverzí. Stejně 
tak za montáž a instalaci všech  
homologovaných dílů, příslušenství a 
konverzí neautorizovaným servisem  
Triumph a osobou.     
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Nikdy nejezděte na motocyklu 
vybaveném příslušenstvím nebo na 
motocyklu převážejícím náklad 
jakéhokoliv druhu rychlostí vyšší než 
130 km/h. Za každé z těchto podmínek 
byste neměli jezdit rychlostí vyšší než 
130 km/h, a to dokonce i když to 
povoluje zákon. 
Přítomnost příslušenství anebo nákladu 
způsobí změny ve stabilitě a  
ovladatelnosti motocyklu. 
Pokud byste nebrali dostatečně do úvahy 
změnu stability motocyklu, mohlo by to 
vést ke ztrátě kontroly nebo k nehodě. 
Při jízdě vysokou rychlostí je třeba mít na 
paměti, že různá nastavení motocyklu a 
jiné faktory mohou mít vliv na stabilitu 
motocyklu, jako například: 
• Nesprávné rozložení nákladu na 

obou stranách motocyklu 
• Nesprávně nastavené přední anebo 

zadní zavěšení 
• Nesprávný tlak v pneumatikách 
• Opotřebované anebo nerovnoměrně 

opotřebované pneumatiky 
• Boční vítr a turbulence od ostatních 

vozidel 
• Volné oblečení 
 
Pamatujte, že absolutní limit 130 km/h 
se sníží při použití neschváleného 
příslušenství, nesprávným rozložením 
nákladu, opotřebovanými pneumati-
kami, celkovým stavem motocyklu a 
špatnou silnicí nebo povětrnostními 
podmínkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Náklad 

Přidání příslušenství a nákladu s 
dodatečnou hmotností může ovlivnit 
jízdní vlastnosti motocyklu vedoucí ke 
změnám stability, které vyžadují snížení 
rychlosti. Následující informace byly 
připraveny jako průvodce potenciálním 
nebezpečím souvisejícím s instalací 
příslušenství na motocykl a s převážením 
spolujezdců a dodatečného nákladu. 
Nesprávné rozložení nákladu může mít 
za následek vznik nebezpečných jízdních 
podmínek, které mohou vést k nehodě. 
Vždy dohlédněte na to, aby byl veškerý 
náklad rozložen rovnoměrně na obou 
stranách motocyklu. 
Zajistěte, aby byl náklad správně zajištěn 
tak, aby se nemohl pohybovat v průběhu 
jízdy motocyklu. 
Vždy pravidelně kontrolujte bezpečnost 
zavazadel (samozřejmě, když motocykl 
není v pohybu) a dohlédněte, že náklad 
nepřesahuje za zadní hranu motocyklu. 
Nikdy nepřekračujte maximální zatížení 
motocyklu. 
Toto maximální zatížení je tvořeno 
kombinovanou hmotností jezdce,  
spolujezdce. 
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Nikdy se nepokoušejte cokoli 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. 
 

U modelů, které mají nastavitelné 
zavěšení se ujistěte, že nastavení 
předpětí přední a zadní pružiny a 
nastavení tlumení jsou vzhledem k 
naložení vhodná (viz. sekce nastavení  
zavěšení tohoto manuálu). 
Neinstalujte příslušenství ani nevozte  
zavazadla, která by narušila řízení 
motocyklu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud používáte sedlo spolujezdce k 
převážení malých předmětů, nesmí jejich 
hmotnost přesáhnout 3 kg, 
Tato celková váha nesmí zasahovat do 
ovládání motocyklu, náklad musí být 
bezpečně připevněn a nesmí přesahovat 
zadní část motocyklu ani jeho strany 
Převážení předmětů těžších než 3 kg, 
které nejsou pevně zajištěné, které 
narušují řízení nebo které přesahují  
motocykl na bocích nebo vzadu, může 
vést ke ztrátě kontroly nad motocyklem 
a k nehodě. 
Dokonce, i když správně uložíte jen malé 
předměty, musí být maximální rychlost 
motocyklu snížena na 130 km/h. 
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Spolujezdec 

Jízdní vlastnosti motocyklu i schopnost 
brzdění se s přítomností spolujezdce 
změní. 
Jezdec musí počítat s těmito změnami, 
když řídí motocykl, na kterém sedí 
spolujezdec, a neměl by se o něco 
takového pokoušet, pokud není  
vyškolený a dokud se neseznámí se 
změněnými provozními vlastnostmi 
motocyklu v takovém případě. 
Pokud byste při řízení motocyklu nebrali 
do úvahy přítomnost spolujezdce, mohlo 
by dojít ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě. 
 

Nevozte takového spolujezdce, který 
není dostatečně vysoký, aby dosáhl na 
stupačky na motorce. 
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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měli byste poučit svého spolujezdce, že 
by mohl způsobit ztrátu kontroly nad 
motocyklem, a to náhlým pohybem nebo 
nesprávnou polohou při sezení. 
Jezdec by měl dát spolujezdci následující 
pokyny: 
• Je důležité, aby spolujezdec seděl v 

klidu, když je motocykl v pohybu, a 
aby nezasahoval do ovládání 
motocyklu. 

• Měl by mít nohy položené na 
stupačkách pro spolujezdce a držet 
se pevně popruhu na sedle nebo 
jezdce kolem pasu. 

• Doporučte spolujezdci, aby se 
nakláněl spolu s jezdcem při  
průjezdu zatáčkami a aby se 
nenakláněl, pokud se nenaklání 
jezdec. 

 
 

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 

Společnost Triumph Motorcycles  
nepřebírá žádnou zodpovědnost za 
škodu nebo zranění vzniklé následkem 
nesprávné údržby nebo nesprávného 
seřízení provedeného majitelem. 
Protože nesprávná nebo zanedbaná 
údržba může vést k nebezpečným 
jízdním podmínkám, vždy si nechte 
plánovanou údržbu tohoto motocyklu 
provést u autorizovaného prodejce 
značky Triumph. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veškerá údržba je životně důležitá a 
nesmí být zanedbávána. Nesprávná 
údržba nebo seřízení může způsobit 
závadu na jedné nebo více součástí  
motocyklu. Jízda na motocyklu se 
závadou může vést ke ztrátě kontroly 
nad ním a k nehodě. 
Počasí, terén i geografické umístění mají 
vliv na údržbu. Plán údržby byste měli 
přizpůsobit konkrétnímu prostředí, ve 
kterém je motocykl používán, a  
požadavkům každého majitele. 
Pro správné provedení úkonů údržby 
uvedených v přehledu plánované údržby 
jsou zapotřebí speciální nástroje,  
znalosti a školení. 
Pouze autorizovaný prodejce značky  
Triumph bude mít tyto znalosti a  
příslušné vybavení. 
Protože nesprávná nebo zanedbaná 
údržba může vést k nebezpečným  
jízdním podmínkám, vždy si nechte  
plánovanou údržbu tohoto motocyklu 
provést u autorizovaného prodejce 
značky Triumph. 
 

 
Abyste udrželi motocykl v bezpečném a 
spolehlivém stavu, musíte provádět 
údržbu a seřízení popsané v této 
kapitole, jak jsou stanoveny v plánu 
denních kontrol a také v souladu s 
přehledem 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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Plánovaná údržba může být prováděna 
vaším autorizovaným dealerem třemi 
způsoby. Roční údržba, údržba na 
základě ujetých kilometrů nebo 
kombinace obou dvou v závislosti na 
tom, kolik motocykl každý rok najede. 
 
1. Motocykly, které za rok najedou 

méně než 16 000 km, musí být dány 
vašemu dealerovi k údržbě každý 
rok. Kromě toho, údržba některých 
částí stroje by se měla provádět po 
ujetí určitého počtu kilometrů. Na 
motocyklu, který za rok ujede  

2. 16 000 km, musí být provedena 
roční prohlídka a zároveň prohlídka 
těch částí motocyklu, které vyžadují 
prohlídku po určitém počtu ujetých 
km. 

3. Motocykl, který najede více než  
16 000 km za rok, vyžaduje pravidel-
nou kontrolu vždy po 16 000 km. 
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 Motorcycles Ltd. nenese 
žádnou zodpovědnost za škody nebo 
zranění, které jsou výsledkem nesprávné 
údržby nebo nesprávného seřízení 
motocyklu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servisní symboly/Varování  
Symbol servisu se 
rozsvítí na pět sekund 
po nastartování, jako 
upomínka servisu 
(100 km) před servisem. 

Tento symbol bude svítit permanentně 
ve chvíli ujetí této vzdálenosti. A to do 
doby, než navštívíte servis a 
diagnostikou Vám údaj vyresetují.  
 
 

Tento symbol bude 
blikat i v případě  
poruchy ABS a MIL  
společně s rozsvícenou 
varovnou kontrolkou 

ABS/MIL. V takovém případě kontak-
tujte dealera Triumph v co nejkratší 
době pro odstranění závady. 
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Tabulka plánované údržby 
 

 

 
 
  

Popis úkonu 

Najeté km nebo uplynulá doba podle toho, co přijde dřív 

 První 
servis 

Pravidelný 
servis 

Servis na základě počtu 
 ujetých km 

Každý 
800 

6 měsíců 
Rok 

10000 a 
30000 

20000 40000 

Mazání 

Motorový olej – výměna - ● ● ● ● ● 

Olejový filtr – výměna - ● ● ● ● ● 

Motor a olejový chladič – kontrola úniků Den ● ● ● ● ● 

Palivový systém a řízení motoru 

Palivový systém – kontrola úniku paliva, 
roztřepení hadic, odírání apod. 

Den ● ● ● ● ● 

Škrticí klapka plynu – kontrola/čištění -   ● ● ● 

Plný Autoscan diagnostikou  - ● ● ● ● ● 

Modulátor ABS – kontrola uložených chyb - ● ● ● ● ● 

Sekundární vzduchový systém – kontrola/čištění -    ● ● 

Vzduchový filtr – výměna -    ● ● 

Škrticí klapky – vyvážení    ● ● ● 

Zapalování 

Zapalovací svíčky – výměna -    ● ● 

Chladicí systém 

Chladicí systém – kontrola těsnosti Den ● ● ● ● ● 

Hladina chladicí kapaliny – kontrola/dolití Den ● ● ● ● ● 

Kontrola hadic chladicího systému  -   ● ● ● 

Chladicí kapalina – výměna Každé 3 roky bez ohledu na najeté km 

Motor       

Funkčnost spojky – kontrola/seřízení Den ● ● ● ● ● 

Kontrola kapaliny spojky  Den ● ● ● ● ● 

Výměna spojkové kapaliny  Každé 2 roky, bez ohledu na najeté Km 

Vůle ventilů – kontrola/seřízení -    ● ● 

Časování vačky – seřízení -    ● ● 

Kola a pneumatiky 

Kola – kontrola poškození Den ● ● ● ● ● 

Ložiska kol – kontrola opotřebování/chodu - ● ● ● ● ● 

Pneumatiky – kontrola opotřebování/poškození Den ● ● ● ● ● 

Tlak v pneumatikách – kontrola/seřízení Den ● ● ● ● ● 
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Popis úkonu 

Najeté km nebo uplynulá doba podle toho, co přijde dřív 

 První  
servis 

Pravidelný 
servis 

Servis na základě počtu ujetých 
km 

Každý 
800 
nebo 

6 měsíc 
Rok 

10000 
a 

30000 
20000 40000 

Elektrická část 

Světla, přístrojová deska a 
el. systémy – kontrola 

Den ● ● ● ● ● 

Řízení a tlumení 

Řízení – kontrola volného chodu Den ● ● ● ● ● 

Vidlice – kontrola těsnosti/bezproblémo-
vého chodu 

Den ● ● ● ● ● 

Olej vidlic – výměna -     ● 

Ložiska hlavy řízení – kontrola/seřízení -  ● ● ● ● 

Ložiska hlavy řízení – mazání -    ● ● 

Přepákování zadního tlumiče – kon-
trola/mazání 

-    ● ● 

Brzdy 

Brzdové destičky – kontrola opotřebování Den ● ● ● ● ● 

Brzdové válce – kontrola těsnosti Den ● ● ● ● ● 

Hladina brzdové kapaliny – kontrola Den ● ● ● ● ● 

Brzdová kapalina – výměna Každé 2 roky bez ohledu na najeté km 

Hnací řetěz 

Kardan – kontrola úniku oleje  Den ● ● ● ● ● 

Kardan – výměna oleje         ●   ●  

Kontrola hladiny oleje v Kardanu  Den ● ● ● ● ● 

Elekronika 

Kontrola světel, palubní deska, elektrické 
systémy  

Den ● 
● ● ● ● 

 

Kalibrace a kontrola-Palubní deska, ECM 
podvozku, ECM motoru – poslední update 
SW 

- ● ● ● ● ● 

Indikátory náklonu – vizuální kontrola opo-
třebování 

Den ● ● ● ● ● 

Stojan – kontrola funkce Den ● ● ● ● ● 

Kontrola bočního stojanu  
vyklápění – čistota 

-   ● ● ● 
Opěrka spolujezdce – funkčnost mecha-
nismu 

Den   ●   

Držák kufrů – funkčnost mechanismu  Den   ●   

Odbavit svolávací akce  - ● ● ● ● ● 

Testovací jízda  - ● ● ● ● ● 
Vyplnit servisní záznamy do TOL, servisní 
knížky a smazat servisní kontrolku  
diagnostikou 

- ● ● ● ● ● 
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Motorový olej 

 

Provozování motocyklu s nedostatečným 
množstvím oleje, s degradovaným nebo 
kontaminovaným 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 olej i olejový filtr v 
intervalech uvedených v tabulce  
pravidelné údržby. 
 

 

Kontrola hladiny oleje 
 

Motor nikdy nestartujte ani nenechá-
vejte běžet v uzavřených prostorách. 
Výfukové plyny jsou jedovaté a mohou v 
krátkém čase způsobit ztrátu vědomí a 
smrt. Motocykl vždy používejte na 
otevřeném prostoru nebo na místě s  
dostatečným větráním. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud byl motor v provozu bude výfuk 
motocyklu horký.  
Před prací v okolí výfuku, anebo na něm 
samotném ponechte výfuk zchladnout a 
ujistěte se, že není žádná jeho část horká. 
Dotek jakékoliv horké části může 
přivodit popáleniny. 
 

Nikdy nekontrolujte a nedolívejte olej, 
pokud je motor horký.  
Jakýkoliv pokus kontroly oleje a dolití do 
horkého motoru, může způsobit 
poškození motoru díky nesprávnému 
množství oleje v motoru.  
Vždy kontrolujte a dolívejte olej do 
studeného motoru.  
 

Provoz motoru s nedostatečným množ-
stvím oleje způsobí poškození motoru. 
Pokud zůstává výstražná kontrolka 
nízkého tlaku oleje svítit, okamžitě  
zastavte motor a vyšetřete příčinu. 
 

Poznámka 
 
Správný odečet hladiny oleje je 
zajištěn pouze, pokud je teplota 
motoru normální, motocykl stojí na 
bočním na rovném povrchu a měrka je 
zcela zasunuta do hrdla nádrže. 
Nedoplňujte olej skrze otvor pro 
měrku oleje. 
 

Doplnění motorového oleje: 

 Ujistěte se, že je motor studený 
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 Nastartujte motor a nechte ho běžet 
po dobu cca 1-2 minuty na neutrál.  

 Vypněte motor a vyčkejte alespoň 
3 minuty, aby olej stekl. 

 

 
1. Olejový filtr 
 Vyjměte z plnicího hrdla nádrže 

uzávěr s měrkou, otřete měrku 
čistým hadříkem a opět ji zcela 
zasuňte do hrdla. 

 Vytáhněte uzávěr s měrkou. 
 Maximální výška hladiny oleje je na 

měrce označena značkou. 
Při správném množství oleje musí 
být jeho hladina mezi značkami  
minimálního a maximálního 
množství na měrce. 

 

1. Měrka oleje  
2. Maximální limit  
3. Minimální limit  

 

 
 

• Pokud je hladina oleje pod dolní 
značkou, doplňujte olej po malých 
dávkách do hrdla olejové nádrže, 
dokud nedosáhnete správné hladiny.  

• Po doplnění oleje na správné 
množství znovu nasaďte a utáhněte 
uzávěr plnicího hrdla a měrku 

Ujistěte se, že nedošlo ke kontaminaci 
motorového oleje a prostoru pro  
motorový olej během výměny  
motorového oleje. Kontaminace povede 
k poruše a zničení motoru.  
 
 Jakmile je nastavena korektní 

hladina oleje navraťte měrku oleje 
zpět 

 Nasaďte víčko nádoby oleje a 
utáhněte  
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Výměna oleje a olejového 
filtru 

Delší a opakovaný kontakt s motorovým 
olejem může vést k vysušení pokožky, 
k jejímu podráždění a k dermatitidě. 
Navíc použitý motorový olej obsahuje 
potenciálně škodlivé látky, které mohou 
způsobit rakovinu. Noste vždy vhodný 
oděv a vyhýbejte se kontaktu oleje s 
pokožkou. 
 

Olej může být horký na dotek. Vyhýbejte 
se kontaktu s horkým olejem, noste 
vhodný ochranný oděv, rukavice, 
ochranu očí atp. Kontakt s horkým 
olejem může způsobit opaření nebo 
popálení pokožky. 
 

 
Motorový olej a filtr musíte vyměňovat v 
souladu s požadavky plánované údržby. 
 
Pro výměnu oleje:  
• Důkladně zahřejte motor, potom ho 

zastavte a zajistěte motocykl ve 
vzpřímené poloze na rovné 
podložce. 

• Pod motor umístěte nádobu pro 
vypouštění oleje.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. Vypouštěcí zátky motorového 

oleje 
 

Poznámka 
 
Pro zpřístupnění olejového filtru, 
bude nutné chladič nasměrovat lehce 
dopředu.  
 
 Vyjměte dvě pojistky jisticí chladič 

v zástrčce  
 Nasměrujte chladič dolů, odšrou-

bujte filtr oleje za pomocí přípravku 
T3880313 a olejový filtr odevzdejte 
k ekologické likvidaci.  
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1. Pojistky  
2. Zástrčka  
3. Olejový filtr  
4. Chladič – spodek  

 
 

 Naplňte olejový filtr novým olejem  
 Naneste tenkou vrstvu čistého 

motorového oleje na těsnicí kroužek 
nového olejového filtru. 

 Nasaďte olejový filtr a utáhněte ho 
utahovacím momentem 10 Nm. 

 Nasaďte zpět chladič a utáhněte 
šrouby momentem 5 Nm. 

 Po kompletním vypuštění nasaďte 
tři nové těsnící podložky.  

 Znovu nasaďte uzávěry výpusti oleje 
a utáhněte momentem 25 Nm. 

 Naplňte olejovou nádrž množstvím 
4,6 L polysyntetickým nebo plně 
syntetickým motocyklovým motoro-
vým olejem 10 W/40 nebo 10 W/50, 
který splňuje požadavky API SH 
(nebo vyšší) a JSO MA jako například 
Castrol Power 1 Racing 4 T 10W-40 
(plně syntetický) motorový olej, v 
některých zemích prodávaný pod 
názvem Castrol Power RS Racing 4 T 
10W-40 (plně syntetický). 

 Nasaďte měrku oleje, nastartujte 
motor a na volnoběh ho nechte běžet 
cca 90 sekund. 

 

 

 Zastavte motor, nechte ho zchlad-
nout.  

 Ujistěte se, že výstražná kontrolka 
tlaku oleje zhasne brzy po nastarto-
vání motoru. 
 

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 
30 sekund běžet na volnoběh, aby mohl 
olej dostatečně kolovat. 
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Pokud je tlak motorového oleje příliš 
nízký, rozsvítí se výstražná kontrolka 
tlaku oleje. Pokud tato kontrolka zůstane 
svítit po nastartování motoru, motor 
okamžitě zastavte a prošetřete příčinu. 
Provozování motoru s nízkým tlakem 
oleje způsobí poškození motoru. 
 

 
• Vypněte zapalování, zkontrolujte 

hladinu oleje pomocí dříve 
popsaného postupu a v případě  
potřeby olej doplňte. 

 

Likvidace použitého motorového 
oleje a filtru 
S ohledem na životní prostředí nelijte 
olej na zem, do kanalizace nebo do 
vodních toků. Neodhazuje použité 
olejové filtry do běžného odpadu. Máte-li 
pochybnosti, kontaktujte odpovídající 
místní úřad. 
 

Požadavky na olej a jeho kvalita 
Vysoce výkonné motory Triumph se 
vstřikováním paliva jsou určené pro 
použití polosyntetického nebo plně 
syntetického motocyklového motoro-
vého oleje 15W/50, který splňuje poža-
davky API SH (nebo vyšší) a JASO MA, 
jako například Castrol Power  
1 4 T  (plně syntetický) motorový olej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Viskozita oleje 
Nepřidávejte do motorového oleje žádná 
chemická aditiva. Motorový olej také 
promazává spojku a jakákoli 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. 
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Chladící systém 

 
Abyste zajistili účinné chlazení motoru, 
kontrolujte hladinu chladicí kapaliny 
každý den před jízdou a podle potřeby 
kapalinu doplňte. 
 
Poznámka 
 
Když motocykl opouští výrobu, je 
chladicí soustava naplněná celoroční 
nemrznoucí směsí. Má zelenou barvu, 
obsahuje 50% roztok etylen glykolu 
a mrzne při teplotě -35°C. 
 

Protikorozní prostředky 

Chladicí kapalina HD4X Hybrid OAT 
obsahuje antikorozní a nemrznoucí  
přísady vhodné pro hliníkové motory a 
chladiče. Vždy používejte chladicí  
kapalinu v souladu s instrukcemi  
výrobce motocyklu. Chladicí kapalina, 
která obsahuje antikorozní a nemrznoucí 
přísady je jedovatá a lidskému zdraví  
nebezpečná. Nikdy nepolykejte  
nemrznoucí či jakoukoli jinou chladicí 
kapalinu motocyklu! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka 
 
Chladicí kapalina HD4X Hybrid OAT, 
dodávána společností Triumph, je 
před mixována a není třeba ji dále 
ředit či zahušťovat. 
 
Abyste ochránili chladicí soustavu před 
korozí, je použití protikorozních pro-
středků v chladicí kapalině nezbytné. 
Pokud byste nepoužili chladicí kapalinu 
obsahující protikorozní prostředek, v 
chladicí soustavě by se shromažďovala 
rez a vodní kámen ve vodním plášti a v 
chladiči. Ty by ucpaly kanálky chladicí 
kapaliny, a tak by byla podstatně snížena 
účinnost chladicí soustavy. 
 
 

Kontrola hladiny chladicí 
kapaliny 
Nádobka chladicí kapaliny je umístěna 
na pravé straně motocyklu, na kapotě 
chladiče. 
Chladicí kapalinu můžete kontrolovat, 
aniž byste odejmuli jakýkoliv kryt.  
 

 
1. Ryska maximum 
2. Ryska minimum  
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Pro inspekci chladicí kaplany:  
 Zastavte motor a nechte ho 

zchladnout. Chladicí kapalina musí 
být kontrolována u studeného 
motoru.  

 Zaparkujte motocykl na rovném 
povrchu a postavte ho vzpřímeně.  

 Zkontrolujte hladinu chladicí  
kapaliny v expanzní nádržce. 
Hladina chladicí kapaliny musí být 
mezi značkami MAX (horní ryska) 
a MIN (dolní ryska).  

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

 
Poznámka  
 
Pokud je chladicí kapalina kontrolo-
vána, protože došlo k přehřátí, 
zkontrolujte také hladinu v chladiči a 
případně doplňte.  
V nouzovém případě může být použita 
destilovaná voda. Nicméně pak musí 
být chladicí kapalina vypuštěna a 
vyměněna za novou chladicí kapalinu 
HD4X Hybrid OAT jak jen to bude 
možné.  
 

Nastavení hladiny chladicí 
kapaliny  

Neotvírejte expanzní nádržku nebo 
tlakovou zátku chladiče, pokud je motor 
horký. Když je motor horký, je chladicí 
kapalina v chladiči horká a pod tlakem. 
Kontakt s touto horkou chladicí 
kapalinou pod tlakem způsobí 
opařeniny a poškození pokožky. 
 
 
 
 
 

 

Pokud byste v chladicí soustavě použili 
tvrdou vodu, 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. 
 

 
1. Víčko expanzní nádržky  
2. Ryska maximum  
3. Ryska minimum  

Pro doplnění chladicí kapaliny:  
• Nechte vychladnout motor. 
• Uzávěr plnicího hrdla expanzní 

nádržky je možné odejmout z levé 
strany motocyklu. 

• Odejměte uzávěr a dolijte chladicí 
kapalinu ke značce MAX. Znovu 
nainstalujte uzávěr. 
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Výměna chladicí kapaliny 
Nechte si chladicí kapalinu vyměnit u 
autorizovaného prodejce značky 
Triumph v intervalech uvedených v  
tabulce pravidelné údržby. 

 
Chladič a hadice 
Ventilátory se zapínají automaticky při 
běhu motoru. Nepřibližujte své ruce ani 
oblečení k ventilátorům, protože kontakt 
s otáčejícím se ventilátorem může mít za 
následek zranění. 
 
 

Použití silného proudu vody, jako napří-
klad ze zařízení na mytí automobilů nebo 
z domácí tlakové myčky, může poškodit 
žebra chladiče, způsobit únik 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, zkontro-
lujte těsnost hadicových svorek v  
souladu s požadavky plánované údržby. 
Veškeré vadné součásti si nechte  
vyměnit u autorizovaného prodejce 
značky Triumph. 
 
Zkontrolujte mřížku a žebra chladiče, zda 
na nich nejsou zbytky hmyzu, listí nebo 
bláta. Případné překážky odstraňte  
slabým proudem vody. 
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Plynová rukojeť 

Vždy si všímejte změn v chodu plynové 
rukojeti. Pokud si jakýchkoli změn 
všimnete, kontaktujte autorizovaného 
dealera ke kontrole. Změny v chodu  
mohou nastat z důvodu opotřebování 
mechanismu, což by mohlo vést k váznutí 
plynové rukojeti. 
Váznoucí nebo zaseklá plynová rukojeť 
by mohla vést (povede) ke ztrátě 
kontroly nad motocyklem a k nehodě. 
 
 

Jízdě na motocyklu s váznoucí nebo 
poškozenou rukojetí se vyhýbejte a vždy 
si ji nechte zkontrolovat autorizovaným 
dealerem Triumph. Jízda na motocyklu s 
váznoucí nebo zaseklou plynovou 
rukojetí ovlivní funkci plynu a povede ke 
ztrátě kontroly nad motocyklem a k 
nehodě. 
 

 

 

Kontrola plynu 
Pro kontrolu plynu:  
• Zkontrolujte, že přidávání plynu je 

plynulé, bez nutnosti použít velkou 
sílu a že při ubírání nedochází k  
váznutí. 

• Pokud zjistíte nějaký problém nebo 
pokud byste měli jakékoliv 
pochybnosti, nechte si systém  
plynové rukojeti zkontrolovat u 
svého autorizovaného prodejce 
značky Triumph. 

 

 

 

 

 

Spojka  
Tento motocykl je vybaven hydraulickou 
spojkou, která nepotřebuje nastavovat.  
 

Kontrola a doplnění spojkové 
kapaliny 

Pokud došlo k poklesu spojkové kapaliny 
v expanzní nádobce spojky, kontaktujte 
Vašeho autorizovaného dealera 
Triumph.  
Jízda s nedostačujícím množstvím 
spojkové kapaliny, únikem kapaliny je 
nebezpečná a může vést ke ztrátě 
kontroly nad motocyklem a havárii.  
 
Expanzní nádobka spojky se nachází na 
levé straně řídítek.  

 
1. Šrouby expanzní nádobky  
2. Víčko expanzní nádobky  
3. Plastový mezikus  
4. Těsnění  
5. Ryska MAX  
6. Ryska MIN 
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Pro kontrolu hladiny spojkové kapaliny:  
 Zkontrolujte hladinu kapaliny skrze 

měrku na straně expanzní nádobky.  
 Hladina musí být mezi minimem a 

maximem, a to v ustálené 
horizontální poloze.  

Pro doplnění hladiny spojkové kapaliny:  
 Očistěte víčko před sejmutím. Tímto 

zabráníte kontaminaci obsahu 
nádobky.  

 Odšroubujte šroubky nádobky. 
 Sejměte víčko nádobky, plastový 

mezikus a těsnění.  
 Doplňte nádobku do maxima novou 

kapalinou DOT 4. 
 Nasaďte zpět víčko, mezikus 

a těsnění nádobky.  
 Nasaďte a utáhněte šroubky 

nádobky na 1,5Nm. 

 

Kontrola spojky 
Zkontrolujte, že na páčce spojky je 
vůle 2–3 mm.  
Pokud je vůle nesprávná, musíte provést 
seřízení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardan  
Zkontrolujte únik oleje kardanu a  
přilehlých částí v souladu s tabulkou 
plánované údržby.  
 

Dolití oleje kardanu  

Nikdy nerozebírejte a neodmontovávejte 
kardan. V případě porušení tohoto  
nařízení můžete způsobit poruchu 
kardanu, která povede k zablokování 
zadního kola. To zapříčiní ztrátu  
kontroly nad motocyklem a havárii.  
 

 
1. Doplňovací víčko  

Pro dolití oleje v kardanu:  
 Sejměte víčko  
 Napněte kardan plně syntetickým 

olejem 75 W/90 hypoid, který  
splňuje API specifikace GL5 jako  
například Castrol SAF-XO plně  
syntetický olej, až do chvíle, dokud je 
hladina oleje v kardanu po  
doplňovací otvor.  

 Nasaďte víčko a utáhněte 25 Nm. 
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Brzdy 
 

Kontrola opotřebování přední 

brzdy 
 

 
1. Brzdové destičky  
2. Minimální síla destiček  

Brzdové destičky musí být kontrolovány 
v plánovaných intervalech a pokud jsou 
sjeté, tak je třeba je vyměnit. A to i když 
se šířka destiček pohybuje za 
indikátorem servisního limitu. 
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Záběh nových brzdových destiček 
a kotoučů 

Brzdové destičky musíte vyměňovat 
vždy v celé sadě pro dané kolo. Vpředu, 
kde jsou na kole osazeny dva brzdové 
třmeny, vyměňte všechny čtyři brzdové 
destičky obou třmenů. 
Výměna pouze jednotlivých destiček 
sníží účinnost brzdění a může způsobit 
nehodu. Po výměně brzdových destiček 
jeďte opatrně, dokud se nové destičky 
nezaběhnou. 
 

Opotřebení brzdových destiček se zvýší 
v případě, že budete motocykl používat 
často mimo zpevněnou komunikaci.  
Vždy kontrolujte destičky častěji, pokud 
používáte motocykl mimo zpevněné  
komunikace a pokud jsou již opotřebené, 
tak je vyměňte za nové. Jízda s  
opotřebenými destičkami může  
zredukovat brzdný účinek a povede ke 
ztrátě kontroly nad motocyklem a  
havárii.  
 
 
Po výměně brzdových destiček se 
doporučuje opatrné brzdění, dokud si 
destičky nesednou a tím se optimalizuje 
jejich brzdný výkon. Doporučená  
vzdálenost činí 300 km. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po výměně brzdových kotoučů anebo  
destiček se vyhněte extrémnímu brzdění, 
jezděte se zvýšenou opatrností a  
ponechávejte si větší rozestupy během 
záběhu brzdových komponentů. 
 

Kontrola opotřebení brzdových 
destiček  

Pokud se páčka anebo pedál brzdy zdá, 
„měkký“ anebo pokud jejich dráha bude 
extrémně dlouhá oproti předchozímu 
nastavení. Může to být díky kontaminaci 
brzdového systému vzduchem. Je 
nebezpečné řídit motocykl za takových 
podmínek. V takovém případě nechte 
Váš motocykl zkontrolovat  
autorizovaným servisem Triumph.  Jízda 
s defektem na brzdách může být  
nebezpečná a může vést ke ztrátě 
kontroly nad motocyklem a havárii.  
 
 
Opotřebení brzdových destiček a 
kotoučů je automaticky kompenzováno 
systémem a nemá vliv na použití brzdové 
páčky anebo pedálu. Na přední a zadní 
brzdě se nenachází součástky, které je 
nutné seřizovat.  
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.triumphmoto.cz/


Údržba 

131 
Výhradní dovozce pro ČR a SR: Triumph Praha, DK auto-moto s.r.o., Šífařská 4, 147 00 Praha 4-Mod-

řany, tel.: +420 241 021 448, fax: +420 241 021 441. www.triumphmoto.cz,  
info@triumphmoto.cz. 

 

Brzdová kapalina 

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 kteréhokoli z výše 
uvedených pokynů může vést ke vzniku 
nebezpečných jízdních podmínek  
vedoucích ke ztrátě kontroly nad  
motocyklem a k nehodě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pokud je ABS vypnuto, bude se brzdový 
systém chovat jako brzdový systém bez 
ABS. V tomto případě příliš silné brzdění 
zapříčiní zablokování kol a může vyústit 
ve ztrátu kontroly nad motocyklem a k 
nehodě. 
Snižte rychlost a v jízdě nepokračujte 
déle, než je nezbytně nutné v případě, že 
svítí indikační kontrolka. Ke kontrole 
a opravě co nejdříve kontaktujte  
autorizovaného dealera Triumph. 
 
Kontrolujte hladinu brzdové kapaliny v 
obou nádržkách a brzdovou kapalinu 
vyměňujte v souladu s požadavky 
plánované údržby. Používejte pouze 
kapalinu DOT 4, jak je doporučeno v  
kapitole Technické parametry. 
Brzdová kapalina také musí být  
vyměněna, pokud je kontaminována, 
nebo existuje podezření, že je kontami-
nována vlhkostí či jinými znečišťujícími 
látkami. 
 
 
Poznámka 
 
K vypuštění brzdové kapaliny z ABS 
vyžaduje speciální nářadí. Za tímto 
účelem anebo za účelem údržby  
kontaktujte autorizovaného dealera 
Triumph. 
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Kontrola a úprava hladiny 
brzdové kapaliny přední brzdy 

Pokud nastal výrazný pokles hladiny 
kapaliny v kterékoli z nádržek, poraďte 
se před další jízdou se svým autorizova-
ným prodejcem značky Triumph. 
Jízda s nedostatečným množstvím 
brzdové kapaliny nebo s unikající 
brzdovou kapalinou je nebezpečná. 
Účinnost brzd bude snížena, což může 
vést ke ztrátě kontroly nad motocyklem 
a k nehodě. 
 
Nádobka přední brzdy je umístěna na 
pravé straně řídítek.  

 
1. Šrouby expanzní nádobky  
2. Víčko expanzní nádobky  
3. Plastový mezikus  
4. Těsnění  
5. Ryska MAX  
6. Ryska MIN 

 
Pro kontrolu brzdové kapaliny: 
 Zkontrolujte hladinu kapaliny skrze 

měrku na straně expanzní nádobky  
 Hladina musí být mezi minimem a 

maximem, a to v ustálené 
horizontální poloze  
 

 

 

 

Pro doplnění brzdové kapaliny přední 
brzdy:  
 Očistěte víčko před sejmutím. Tímto 

zabráníte kontaminaci obsahu 
nádobky.  

 Odšroubujte šroubky nádobky.  
 Sejměte víčko nádobky, plastový 

mezikus a těsnění.  
 Doplňte nádobku do maxima novou 

kapalinou DOT 4. 
 Nasaďte zpět víčko, mezikus a 

těsnění nádobky.  
 Nasaďte a utáhněte šroubky 

nádobky na 1,5 Nm. 

Kontrola a úprava hladiny  
brzdové kapaliny zadní brzdy 

Pokud nastal výrazný pokles hladiny 
kapaliny v kterékoli z nádržek, poraďte 
se před další jízdou se svým autorizova-
ným prodejcem značky Triumph. 
Jízda s nedostatečným množstvím 
brzdové kapaliny nebo s unikající 
brzdovou kapalinou je nebezpečná. 
Účinnost brzd bude snížena, což může 
vést ke ztrátě kontroly nad motocyklem 
a k nehodě. 
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Nádobka zadní brzdy je umístěna  
nedaleko stupačky řidiče na pravé 
straně.  
 

 
1. Šrouby expanzní nádobky  
2. Víčko expanzní nádobky  
3. Těsnění  
4. Plovák 
5. Ryska MAX  
6. Ryska MIN 

 

Pro kontrolu: 
 Kontrola hladiny probíhá 

vizuálně, kdy hladina kapaliny 
musí být mezi ryskami maxima a 
minima (když je nádržka 
horizontálně). 

 
K doplnění kapaliny:  
 Odejměte uzávěr a membránové 

těsnění. 
 Naplňte nádržku až po horní 

rysku novou kapalinou DOT 4 z 
uzavřené nádoby. 

 Znovu nasaďte víčko nádržky, 
ujistěte se, že je membránové 
těsnění správně nasazené. 

 
 
 
 
 

 

Brzdové světlo 

Jízda na motocyklu s vadným 
brzdovým světlem je nezákonná a 
nebezpečná. Výsledkem jízdy na 
motocyklu.  
s vadným brzdovým světlem může 
být nehoda vedoucí ke zranění 
jezdce nebo jiných účastníků 
silničního provozu. 
 
Brzdové světlo je aktivováno 
nezávisle přední nebo zadní brzdou. 
Pokud je spínač zapalování v poloze 
ZAPNUTO (ON) a brzdové světlo se 
nerozsvítí při zatažení za páčku 
přední brzdy nebo sešlápnutí pedálu 
zadní brzdy, musíte si nechat 
motocykl zkontrolovat a opravit u 
svého autorizovaného prodejce 
značky Triumph. 
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Řízení 

Aby nedošlo ke zranění motocyklem z 
důvodu jeho pádu v průběhu kontroly, 
dohlédněte na to, aby byl motocykl 
stabilizován a zajištěn na vhodném 
stojanu.  
Na jednotlivá kola nepůsobte příliš  
velkou silou, ani s motocyklem příliš  
netřeste. Mohl by vám způsobit zranění 
při pádu z podpěry. 
Dejte pozor, aby podpěra nezpůsobila 
poškození olejové vany. 
 

 

Jízda na motocyklu s nesprávně 
seřízeným nebo vadným ložiskem hlavy 
řízení je nebezpečná a může způsobit 
ztrátu kontroly nad motocyklem a 
nehodu. Odstraňte opěru a postavte  
motocykl na boční stojan. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Řízení motocyklu musí být lubrikované a 
kontrolované v souladu s plánovanou 
údržbou. Vždy kontrolujte uložení kol ve 
stejné době, jako uložení řízení. 
 

 
Kontrola vůle řízení  
 

Kontrola: 
• Zaparkujte motocykl na rovném 

povrchu a postavte ho vzpřímeně. 
• Zvedněte přední kolo nad zem a  

motocykl podepřete. 
• Postavte se před motocykl, podržte 

dolní konec přední vidlice a pokuste 
se s ní pohnout dopředu a dozadu. 

• Pokud zjistíte vůli v ložisku hlavy 
řízení, požádejte před jízdou svého 
autorizovaného prodejce Triumph, 
aby motocykl zkontroloval a závady 
odstranil. 

• Odejměte podpěru a postavte 
motocykl na boční stojan. 
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Kontrola ložisek kol 

Jízda na motocyklu s opotřebeným nebo 
poškozeným ložiskem předního nebo 
zadního kola je nebezpečná a může 
způsobit zhoršené ovládání a nestabilitu 
vedoucí k nehodě. Máte-li pochybnosti, 
nechte si motocykl před jízdou 
zkontrolovat autorizovaným prodejcem 
značky Triumph. 
 
Poznámka 
 
Pokud ložisko na předním nebo 
zadním kole vykazuje vůli v náboji 
kola, pokud jsou ložiska hlučná nebo 
pokud se kola neotáčejí volně, nechte 
si u svého autorizovaného prodejce 
značky Triumph zkontrolovat ložiska 
kol. 
 
Ložiska kol musíte kontrolovat v 
pravidelných intervalech tak, jak jsou 
stanovené v tabulce plánované údržby. 
 

Přední zavěšení – kontrola přední 
vidlice 

Řízení motocyklu s poškozenými nebo 
zničenými tlumiči je nebezpečné a může 
vést k nehodě motocyklu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nikdy se nepokoušejte rozebírat 
jakoukoliv část pružicích a tlumicích 
jednotek, protože všechny obsahují olej 
pod tlakem. Kontakt s olejem pod tlakem 
může způsobit poranění pokožky a očí. 
 

 
Kontrola přední vidlice 

 
Kontrola: 
• Postavte motocykl na rovnou  

podložku. 
• Přidržujte řídítka a stiskněte páčku 

přední brzdy, přitom několikrát  
pohněte vidlicí nahoru a dolů. 

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

• Pokud zjistíte známky nějakého 
poškození nebo netěsnosti, poraďte 
se u autorizovaného prodejce 
Triumph. 

• Pokud zjistíte nerovnoměrnost nebo 
nadměrnou tuhost, poraďte se se 
svým autorizovaným prodejcem 
značky Triumph. 
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Přední vidlice 

Nastavení předního a zadního 
odpružení musí být vzájemně vyvážené. 
Nestejné nastavení může výrazným 
způsobem změnit jízdní vlastnosti  
motocyklu, což může vést ke ztrátě  
kontroly nad motocyklem a k nehodě. 
Více informací naleznete v tabulce  
nastavení předního a zadního odpružení, 
nebo se poraďte se svým prodejcem 
Triumph. 
 

Nastavení předního zavěšení 
Motocykl je dodáván z výroby v továrním 
nastavení zavěšení seřízeném na běžnou 
jízdu po silnici (Road) v jednom, jak je 
zobrazeno v relevantní tabulce nastavení 
zavěšení. Standardní zavěšení zaručuje 
komfortní jízdu a dobré ovládání pro 
běžnou jízdu v jednom. Tabulka (y) 
poskytují informaci o doporučeném  
nastavení předního zavěšení. 
Tato tabulka zavěšení (odpružení)  
je pouze informativní. Nastavení se může 
lišit podle hmotnosti jezdce či osobních 
preferencí. Bližší informace o úpravách 
odpružení naleznete na následujících 
stranách. 

 
 

 

Nastavení předního tlumení odskoku 
a komprese 
Seřizovače tlumení odskoku a komprese 
jsou umístěny na horní straně obou 
vidlic. 

 
1. Seřizovač tlumení komprese 
2. Víčko vidlice 
 

Ke změně nastavení tlumení komprese: 
 Otáčejte seřizovačem po směru 

hodin ke zvýšení tlumení komprese 
a proti směru hodin k jeho snížení. 

 Vždy počítejte počet otáček z  
maximální pozice po směru hodin. 
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Nastavení předpětí předního 
zavěšení 
Nastavení předpětí naleznete na vrchu 
levé přední vidlice. 

 
1. Nastavení předpětí  
2. Víko vidlice 

Nastavení změny tlumení: 
 Otáčejte seřizovačem po směru 

hodin ke zvýšení tlumení komprese 
a proti směru hodin k jeho snížení. 

 Vždy počítejte počet otáček z  
maximální pozice po směru hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadní vidlice 
 

Nastavení zadního zavěšení 
Detailní nastavení v tabulce je pouze 
průvodce nastavení. Nastavení se může 
lišit dle jezdcovo preferencí, jízdy s  
pasažérem a váhy. 
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Nastavení předpětí zadního  
zavěšení 
Nastavení předpětí zadní pružiny 
naleznete na zadním tlumiči. 

 
1. Nastavení předpětí zadní pružiny 

 
Pro nastavení předpětí zadní pružiny: 
 Podívejte se vzhůru na pružině 

zadního tlumiče, kde naleznete 
seřízení předpětí. Otočte nastavením 
proti hodinovým ručičkám pro 
zvýšení předpětí. Pro snížení otočte 
nastavením po směru hodinových 
ručiček.  

 Vždycky počítejte otáčky nastavení 
kliky/otáčky proti směru 
hodinových ručiček z plné pozice 
po směru hodinových ručiček.  

 
 

Poznámka  
 
Motocykl je dodávaný z továrny v 
základním nastavení v pozici plně 
otočené proti hodinovým ručičkám.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nastavení tlumení odskoku 
zadního zavěšení 
Nastavení tlumení zadního tlumiče 
naleznete za bočním panelem na pravé 
straně motocyklu.  

 
1. Nastavení tlumení odskoku 

zadního zavěšení  

 
Pro nastavení odskoku: 
 Sejměte krycí panel na pravé straně 

motocyklu (viz strana 81). 
 Pomocí plochého šroubováku otočte 

po směru hodinových ručiček pro 
zvýšení a proti pro snížení.  

 Vždy počítejte počet otáček proti 
směru hodinových ručiček z pozice 
plně otočené po směru hodinových 
ručiček.  
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Nastavení tlumení zadního 
tlumiče  
Nastavení tlumení zadního tlumiče 
naleznete na spodku zadního tlumiče na 
pravé straně motocyklu.  

 
1. Nastavení tlumení zadního 

tlumiče  

 
Pro nastaveni tlumení zadního tlumiče:  
 Použijte plochý šroubovák pro 

nastavení tlumení. 
 Pro zvýšení tlumení otočte nastavení 

po směru hodinových ručiček, pro 
snížení proti směru hodinových  
ručiček. 

 Vždy počítejte počet otáček proti 
směru hodinových ručiček z pozice 
plně otočené po směru hodinových 
ručiček.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pneumatiky 

 
 
Tento motocykl je vybaven bezdušovými 
pneumatikami, ventily a ráfky kol. 
Používejte pouze pneumatiky označené 
jako ‚TUBELESS (BEZDUŠOVÉ)‘ a 
bezdušové ventilky na ráfcích označené 
jako ‚SUITABLE FOR TUBELESS 
(PRO BEZ-DUŠOVÉ PNEUMATIKY)‘. 
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Na ráfky pro bezdušové pneumatiky 
nenasazujte pneumatiky s dušemi. 
Lem nebude sedět a pneumatika by 
mohla sklouznout z ráfku, což by mohlo 
způsobit rychlé vyprázdnění duše a  
výsledkem by byla ztráta kontroly nad 
motocyklem a nehoda. Nikdy nenasa-
zujte vnitřní duši do bezdušové 
pneumatiky. Duše by způsobila vznik 
tření uvnitř pneumatiky, docházelo by k 
zahřívání, které by mohlo způsobit 
prasknutí pneumatiky, jehož výsledkem 
by byla ztráta kontroly nad motocyklem 
a nehoda. 
 

 
Označení bezdušové pneumatiky – 
pneu  
 

 
Označení bezdušové pneumatiky – 
ráfek  
 
 
 

 

Tlak v pneumatikách 

Nesprávné nahuštění pneumatik způsobí 
nenormální opotřebení vzorku a 
problémy s nestabilitou, které mohou 
vést ke ztrátě kontroly nad motocyklem 
a k nehodě. Podhuštění může způsobit 
sklouznutí pneumatiky z ráfku. 
Přehuštění způsobí nestabilitu a 
zrychlené opotřebení vzorku. Oba stavy 
jsou nebezpečné, protože mohou  
způsobit ztrátu kontroly nad  
motocyklem, což může vést k nehodě. 
 
 
Správný tlak vzduchu v pneumatikách 
zajistí maximální stabilitu, pohodlí 
jezdce i životnost pneumatik. Tlaky  
kontrolujte vždy před jízdou, když jsou 
pneumatiky studené. Tlak v pneumati-
kách kontrolujte denně a podle potřeby 
upravte. Správné tlaky v pneumatikách 
naleznete v kapitole Technické  
parametry údaje. 
 

Monitorování tlaku v pneumati-
kách (je-li systém součástí) 

Na ráfku je umístěna samolepka k 
indikaci pozice senzoru, který měří tlak v 
pneumatice. Při výměně pneu je tedy 
třeba postupovat opatrně, aby se senzor 
nepoškodil. Vždy si nechte pneumatiky 
vyměnit u vašeho autorizovaného  
dealera, kterého informujte o tlakových 
senzorech, které jsou k ráfkům  
nainstalovány. 
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Nesprávné nahuštění pneumatik způsobí 
nenormální opotřebení vzorku a  
problémy s nestabilitou, které mohou 
vést ke ztrátě kontroly nad motocyklem 
a k nehodě. Podhuštění může způsobit 
sklouznutí pneumatiky z ráfku. 
Přehuštění způsobí nestabilitu a  
zrychlené opotřebení vzorku. Oba stavy 
jsou nebezpečné, protože mohou 
způsobit ztrátu kontroly nad  
motocyklem, což může vést k nehodě. 
 
 
 
Správný tlak vzduchu v pneumatikách 
zajistí maximální stabilitu, pohodlí 
jezdce i životnost pneumatik. Tlaky  
kontrolujte vždy před jízdou, když jsou 
pneumatiky studené. Tlak v pneumati-
kách kontrolujte denně a podle potřeby 
upravte. Správné tlaky v pneumatikách 
naleznete v kapitole Technické  
parametry údaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výměna pneumatik 
Všechny motocykly Triumph jsou pečlivě 
a intenzivně zkoušeny v širokém pásmu 
jízdních podmínek tak, aby bylo 
zajištěno, že pro použití na každém  
modelu bude vybrána nejefektivnější 
kombinace pneumatik. Je nezbytné, 
abyste při nákupu náhradních pneuma-
tik vybrali schválené pneumatiky ve 
schválených kombinacích. Použití  
neschválených pneumatik nebo  
schválených typů v neschválených  
kombinacích může vést k nestabilitě  
motocyklu a k nehodě. 
Schválené kombinace pneumatik nalez-
nete v kapitole Technické parametry. 
Vždy si nechte pneumatiky obout a  
vyvážit u autorizovaného prodejce 
značky Triumph, který má potřebné 
školení a dovednosti, aby mohl zaručit 
bezpečné a efektivní obutí. Pokud 
potřebujete náhradní pneumatiky, 
požádejte svého autorizovaného  
prodejce značky Triumph. On vám  
pomůže vybrat pneumatiky ve správné 
kombinaci ze schváleného seznamu a 
obout je v souladu s pokyny výrobce  
pneumatik. 
Zpočátku nebudou nové pneumatiky 
vykazovat stejné jízdní vlastnosti jako 
pneumatiky opotřebované, a proto bude 
jezdec potřebovat dostatečnou jízdní 
vzdálenost (přibližně 150 km), aby si 
zvyknul na nové jízdní vlastnosti. 
24 hodin po obutí je nutné zkontrolovat 
tlak v pneumatikách, upravit ho a  
zkontrolovat, zda pneumatiky dobře 
sedí. 
Podle potřeby je třeba provést opravy. 
Stejné kontroly a seřízení je nutné 
provést také po ujetí 160 km od obutí. 
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Použití duší v pneumatikách musí být 
pouze u motocyklů s dráty a motocyklů s 
pneumatikami označenými TUBE TYPE, 
Někteří výrobci pneumatik povolují  
použití duší u označených pneumatik 
jako TUBLESS mohou být vhodné pro  
použití s duší. V takovém případě bude 
pneumatika označena na boku s 
povolením použití duše.  
Použití duše u pneumatiky označené jako 
TUBLESS, a ne jako vhodná pro použití s 
duší. Případně označená jako vhodná pro 
použití s duší na hliníkových ráfcích.  
SUITABLE FOR TUBLESS TYRES. Povede 
k úniku tlaku v pneumatice, který může 
vést ke ztrátě kontroly řízení a nehodě.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na ráfky pro bezdušové pneumatiky  
nenasazujte pneumatiky s dušemi. 
Lem nebude sedět a pneumatika by 
mohla sklouznout z ráfku, což by mohlo 
způsobit rychlé vyprázdnění duše a  
výsledkem by byla ztráta kontroly nad 
motocyklem a nehoda. Nikdy  
nenasazujte vnitřní duši do bezdušové 
pneumatiky. Duše by způsobila vznik 
tření uvnitř pneumatiky, docházelo by k 
zahřívání, které by mohlo způsobit 
prasknutí pneumatiky, jehož výsledkem 
by byla ztráta kontroly nad motocyklem 
a nehoda. 
 

Pokud dojde k defektu pneumatiky, 
musíte ji vyměnit. Pokud byste pneuma-
tiku s defektem nevyměnili nebo jezdili 
na motocyklu s opravenou pneumatikou, 
mohlo by to vést k nestabilitě, ztrátě 
kontroly nebo k nehodě. 
 

Pokud máte podezření, že došlo k 
poškození pneumatiky, jako například 
při nárazu na obrubník, požádejte svého  
autorizovaného prodejce značky  
Triumph, aby pneumatiku zkontrolovat 
zevnitř i zvenku. Pamatujte, že poškození 
pneumatiky nemusí být vždy viditelné 
zvenku. Jízda na motocyklu s  
poškozenými pneumatikami může vést 
ke ztrátě kontroly nad motocyklem a k 
nehodě. 
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Použití motocyklu s nesprávně nasaze-
nou pneumatikou, duší anebo  
nastaveným tlakem v pneumatikách 
může vést k nepřesnému řízení. To může 
vést ke ztrátě kontroly řízení motocyklu 
a nehodě.  
 

Systém ABS porovnává relativní  
rychlosti předního a zadního kola.  
Použití nedoporučených pneumatik 
může ovlivnit rychlost kola a způsobit, že 
ABS nebude fungovat, popřípadě může 
vést ke ztrátě kontroly nad motocyklem 
a k nehodě za podmínek, za kterých by 
ABS normálně fungovalo. 
 
 

Přesné vyvážení kola je nezbytné pro 
bezpečné, stabilní jízdní vlastnosti  
motocyklu. Se závažími na kolech nijak 
nemanipulujte. Nesprávné vyvážení kol 
může způsobit nestabilitu vedoucí ke 
ztrátě kontroly a k nehodě. 
Vždy, když je nutné provést vyvážení kol, 
například po výměně pneumatiky,  
požádejte svého autorizovaného  
prodejce značky Triumph. 
Používejte pouze samolepící závaží.  
Zaklepávací závaží mohou poškodit kolo 
a pneumatiku a vést k úniku vzduchu z 
pneumatiky, ke ztrátě kontroly nad  
motocyklem a k nehodě.   
 
 
 
 
 
 
 

 

Pneumatiky použité na zkušebním  
válcovém dynamometru mohou být  
poškozené. 
V některých případech není poškození 
viditelné na vnějším povrchu pneuma-
tiky. Po takovém použití musí být  
pneumatiky vyměněny, protože 
pokračující použití poškozené pneuma-
tiky může vést k nestabilitě, ztrátě  
kontroly a nehodě. 
 

Opotřebení pneumatik 
Jak se vzorek pneumatiky opotřebovává, 
stávají se pneumatiky náchylnějšími k 
defektu a selhání. Odhaduje se, že 90 % 
všech problémů s pneumatikami nastává 
v průběhu posledních 10 % životnosti 
vzorku (když je na 90 % opotřebovaný). 
Proto se doporučuje výměna před tím, 
než se pneumatiky opotřebují na 
minimální hloubku vzorku. 
V souladu s tabulkou pravidelné údržby 
měřte hloubku vzorku pomocí hloubko-
měru a vyměňte pneumatiku, která je 
opotřebená na minimální přípustnou 
hloubku vzorku, jak je stanoveno v násle-
dující tabulce: 
 

Méně než 130 km/h 2 mm 

Více než 130 km/h 
Zadní 3 mm 

Přední 2 mm 
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Tento motocykl nesmí být provozován 
nad rychlostními limity povolenými  
zákonem.  
 

Jízda na příliš opotřebených pneumati-
kách je nebezpečná a negativně ovlivňuje 
přilnavost, stabilitu a jízdní vlastnosti, 
což může vést ke ztrátě kontroly nad  
motocyklem a k nehodě. Při defektu  
bezdušové pneumatiky je únik vzduchu 
obvykle velmi pomalý. Proto musíte 
defekty na pneumatikách kontrolovat 
zblízka. Zkontrolujte pneumatiky, zda na 
nich nejsou zářezy, zapíchnuté hřebíky 
nebo jiné ostré předměty. Jízda s 
děravými nebo poškozenými pneumati-
kami negativně ovlivní stabilitu  
motocyklu a jeho jízdní vlastnosti, což 
může vést ke ztrátě kontroly a k nehodě. 
Zkontrolujte ráfky, zda na nich nejsou 
důlky nebo známky deformace. Jízda s 
poškozenými nebo vadnými koly je  
nebezpečná a může vést ke ztrátě  
kontroly nad motocyklem a k nehodě. 
Vždy se poraďte se svým autorizovaným 
prodejcem značky Triumph ohledně 
výměny pneumatik nebo bezpečné 
kontroly pneumatik. 
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Pojistková skříň 
Pojistková skříň je umístěna pod 
sedadlem řidiče. Pro zpřístupnění musíte 
sejmout sedlo řidiče.  
 

 
1. Hlavní pojistka 
2. Pojistková skříň   

 

Identifikace pojistek  

Přepálené pojistky vždy nahraďte  
pojistkami se správnou proudovou  
hodnotou (jak je uvedena na krytu 
pojistkové skříňky) a nikdy nepoužívejte 
pojistku silnější. Použití nesprávné 
pojistky může vést k problémům s  
elektroinstalací, které mohou způsobit 
poškození motocyklu, ztrátu kontroly 
nad motocyklem a nehodu. 
 
 
Spálená pojistka je indikována tak, že 
všechny systémy chráněné touto  
pojistkou nefungují. Pojistková skříň je 
umístěna pod sedlem jezdce. K přístupu 
k pojistkové skříni je potřeba 
demontovat sedlo. 
Náhradní pojistky jsou umístěné uvnitř 
pojistkové skříně a měli by být doplněny, 
pokud je použijete.  
 
 
 

 

 

Pozice Chráněný obvod 
Proud 
(Amp) 

1 Zapalování 7,5 
2 Světla 7,5 
3 Palivová pumpa 7,5 
4 Přístrojová deska 5 
5 Baterie 7,5 
6 Příslušenství 20 
7 Chladící systém 20 
8 ABS 25 
9 MIL 20 

 

Hlavní pojistka  
Hlavní pojistka je umístěna na 
separátním místě pod sedadlem řidiče. 
V případě shoření hlavní pojistky je třeba 
pojistku vyměnit, a to pouze za 40 Amp 
pojistku.  
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Baterie  

Baterie obsahuje kyselinu sírovou 
(elektrolyt). Kontakt s pokožkou nebo s 
očima může způsobit vážné poleptání. 
Používejte ochranný oděv a ochranný 
štít. 
Pokud se vám kyselina z baterie dostane 
na pokožku, opláchněte ji okamžitě 
vodou. 
Pokud se vám kyselina z baterie dostane 
do očí, vyplachujte si je vodou alespoň  
15 minut a OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE  
LÉKAŘSKOU POMOC. 
Pokud dojde k požití kyseliny z baterie, 
vypijte velké množství vody a OKAMŽITĚ 
VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC. 
UCHOVÁVEJTE BATERII MIMO DOSAH 
DĚTÍ. 
 

Nepřipojujte startovací kabely k baterii, 
nespojujte kabely baterie ani neobra-
cejte polaritu kabelů, protože by mohla 
vzniknout jiskra, která by mohla zapálit 
plyny z baterie, což představuje riziko 
zranění osob. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Baterie obsahuje škodlivé látky. Nikdy 
nedovolte dětem, aby se přibližovaly k 
baterii, a to bez ohledu na to, zda je 
namontována v motocyklu nebo ne. 
 

Demontáž baterie 

Dohlédněte na to, aby se svorky baterie 
nedotknuly rámu motocyklu, protože to 
by mohlo způsobit zkrat nebo jiskru, 
která by zapálila plyny z baterie, a mohlo 
by dojít k riziku zranění osob. 
 
 

 
1. Baterie 
2. Přídržný pásek baterie 
3. Záporná (černá) svorka 
4. Pojistky  
5. Kladná (červená) svorka 

Pro demontáž baterie:  
• Demontujte sedlo jezdce i 

spolujezdce. 
• Odejměte přídržný pásek baterie. 
• Opatrně sejměte pojistkovou skříň 

ze strany baterie.  
• Odpojte vývody baterie, nejprve 

záporný (černý) vývod. 
• Vyjměte baterii ze skříně. 
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Likvidace baterie 

Pokud byste někdy potřebovali baterie 
vyměnit, musíte původní baterie  
odevzdat na recyklačním místě, které 
zajistí, že nebezpečné látky, ze kterých je 
baterie vyroben, neznečistí životní  
prostředí. 
 
 

Údržba baterie 

Kyselina baterie je korozivní a jedovatá a 
způsobí poškození nechráněné pokožky. 
Nikdy nepolykejte kyselinu z baterie, ani 
nedovolte, aby se dostala do kontaktu s 
pokožkou. Aby nedošlo k úrazu, vždy 
používejte při manipulaci s baterií 
ochranu očí a pokožky. 
 
 
Baterii vyčistěte čistým, suchým hadrem. 
Zkontrolujte, že jsou kabelové spoje 
čisté. 
Baterie je bezúdržbová a nevyžaduje 
žádnou jinou údržbu než kontrolu napětí 
a rutinní dobíjení podle potřeby  
(například při skladování). 
Není možné upravit hladinu kyseliny v 
baterii; těsnicí proužek nesmíte nikdy 
odstranit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vybití baterie 

Musíte udržovat úroveň nabití baterie, 
abyste maximalizovali její životnost. 
Pokud byste nedodržovali správnou 
úroveň nabití baterie, mohlo by dojít k 
jejímu závažnému vnitřnímu poškození. 
 

Za normálních podmínek udržuje systém 
nabíjení motocyklu baterii plně nabitou. 
Pokud však motocykl nepoužíváte, 
baterie se postupně vybíjí následkem 
normálního procesu zvaného samovybí-
jení; hodiny, paměť řídicího modulu  
motoru (ECM), vysoké okolní teploty 
nebo přidání elektrických zabezpečova-
cích systémů nebo jiného elektrického 
příslušenství zvýší rychlost samovybí-
jení baterie. Její odpojení od motocyklu 
v průběhu skladování sníží rychlost 
samovybíjení. 
 

Vybití baterie v průběhu sklado-
vání a málo častého používání 
motocyklu 
V průběhu skladování nebo málo častého 
používání motocyklu kontrolujte napětí 
na baterii každý týden pomocí  
digitálního multimetru. 
Dodržujte pokyny výrobce dodávané s 
přístrojem. Pokud napětí baterie 
poklesne pod 12,7 V, je nutné ji nabít. 
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Vybití baterie nebo ponechání baterie 
vybité, dokonce i po krátkou dobu, 
způsobí sulfataci olověných desek. 
Sulfatace je normální součástí  
chemických reakcí uvnitř baterie, v  
průběhu času však může sulfát na 
deskách krystalizovat, takže je pak  
regenerace obtížná nebo nemožná. 
Na toto trvalé poškození se nevztahuje 
záruka poskytovaná na motocykl a není 
způsobené výrobní vadou. 
Udržení baterie plně nabité snižuje  
pravděpodobnost jejího zamrznutí v 
chladném počasí. 
Zmrznutí baterie způsobí její vážné 
vnitřní poškození. 
 

Nabíjení baterie 

Z baterie unikají výbušné plyny; proto se 
k ní nepřibližujte s jiskrami, plameny 
nebo cigaretami. 
Pokud nabíjíte nebo používáte baterii v 
uzavřeném prostoru, zajistěte řádné 
větrání. Baterie obsahuje kyselinu 
sírovou (elektrolyt).  
Kontakt s pokožkou nebo s očima může 
způsobit vážné poleptání. Používejte 
ochranný oděv a ochranný štít. Pokud se 
vám kyselina z baterie dostane na  
pokožku, opláchněte ji okamžitě vodou. 
Pokud se vám kyselina z baterie dostane 
do očí, vyplachujte si je vodou alespoň 
15 minut a OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE 
LÉKAŘSKOU POMOC. 
Pokud dojde k požití kyseliny z baterie, 
vypijte velké množství vody a  
OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU 
POMOC. UCHOVÁVEJTE BATERIE MIMO 
DOSAH DĚTÍ. 
 
 
 
 
 

 

Nepoužívejte automobilové rychlonabí-
ječky, protože ty mohou přebít nebo 
poškodit baterie. 
 
Pokud potřebujete pomoc s výběrem 
nabíječky pro baterie, s kontrolou napětí 
baterie nebo s nabíjením baterie,  
kontaktujte svého místního autorizova-
ného prodejce značky Triumph. 
Pokud by napětí na baterii pokleslo pod 
12,7 V, musíte baterii nabít nabíječkou 
schválenou firmou Triumph. Vždy baterii 
z motocyklu demontujte a dodržujte 
pokyny dodávané s nabíječkou. 
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 ji před 
začátkem nabíjení z motocyklu. 
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Instalace baterie 

Dohlédněte na to, aby se svorky baterie 
nedotkly rámu motocyklu, protože to by 
mohlo způsobit zkrat nebo jiskru, která 
by zapálila plyny z baterie, a tím by 
vzniklo riziko zranění osob. 
 
Pro instalaci: 
 Vsaďte baterii do držáku.  
 Nasaďte zpět pojistkovou skříň. 
• Znovu zapojte baterii, nejprve 

kladný (červený) vývod.  
• Po zapojení obou svorek je utáhněte 

momentem 4,5 Nm. 
• Na svorky naneste tenkou vrstvu 

maziva jako prevenci proti korozi. 
• Zakryjte kladnou svorku ochranou 

čepičkou. 
• Znovu namontujte popruh (přídržný 

pásek) baterie. 
• Znovu namontujte sedlo jezdce a 

spolujezdce. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní světlomety 

 

Rychlost jízdy vždy přizpůsobte  
viditelnosti a povětrnostním podmín-
kám, za kterých je motocykl provozován. 
Dohlédněte na to, aby byla světla  
nastavena tak, aby účinně osvětlovala 
povrch vozovky dostatečně daleko před 
vámi, a přitom neoslňovala protijedoucí 
řidiče. 
Nesprávně seřízené světlo může zhoršit 
viditelnost a způsobit nehodu. 
 

Nikdy se nepokoušejte seřídit světlomet 
za jízdy. 
Jakýkoli pokus o nastavení světlometu za 
jízdy může vést ke ztrátě kontroly nad 
motocyklem a k nehodě. 
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Nikdy světlomet nepřikrývejte ničím, co 
by mohlo omezit přístup vzduchu k  
jakékoli jeho části. 
Když světlo svítí, tak jeho překrytí  
jakýmkoli předmětem, jako je hadr,  
oblečení, bagáž, lepicí páska, zařízení ke 
směrování paprsku světla nebo 
neoriginální kryty světel zapříčiní 
přehřátí a způsobí na světlometu  
nenávratnou škodu. 
Poškození zapříčiněné přehřátím není 
považováno za výrobní vadu a není 
možné jej reklamovat. 
Pokud je nutné světlomet přikrýt nebo 
přelepit páskou, je bezpodmínečně nutné 
jej nejdříve odpojit, aby nesvítil 
 
 

Pokud se objeví porucha na světlome-
tech, zobrazí se Vám zpráva na informač-
ním displeji. V takovém případě budou 
světlomety fungovat pouze na potkávací 
světla.  
Kontaktujte svého dealera Triumph v co 
nejkratší době pro odstranění poruchy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denní svícení (DRL) 
Denní svícení je ve světlometu a  
bezúdržbové. Pokud dojde k poruše DRL, 
tak je nutné vyměnit celý světlomet.  
 
 

Nastavení světlometů 
Světlomety je možné seřídit vertikálně, 
ale oba světlomety zároveň. Samostatné 
nastavení není možné. 
 

 
1. Nastavení světel  

Pro nastavení:  
 Rozsviťte světlomety. 
 Povolte dva šrouby zajišťující držák 

světlometů na předním rámu.  
 Povolte je dostatečně na to, aby se 

světlomety dalo omezeně 
pohybovat. 
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1. Značka pro nastavení na 

přídavném rámu 
2. Ryska na světle 

 
 Polohu světlometů seřiďte do 

požadovaného nastavení za 
současného zarovnání značek na 
předním rámu a držáku světlometů.  

 Pro tovární nastavení nastavte  
světlomety, tak aby byly značky 
rámu a světel zarovnané. 

 Utáhněte šrouby na 15Nm.  
 Zkontrolujte světelný paprsek.  
 Vypněte světla, pokud budete 

spokojeni s nastavením.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výměna žárovek 

Použití žárovek, které nejsou schválené 
pro tento motocykl může vést k  
poškození světla.  
Zároveň použití žárovek s nesprávnou 
wattáží může vést k chybě na ECM  
jednotce podvozku, která vyhodnotí 
toto jako chybu a odpojí elektrický okruh 
světel.  
Vždy si nechte vyměnit žárovky 
autorizovaným dealerstvím Triumph.  
 
 

Přední světlo  
Přední světlo je uzavřené ledkové 
bezúdržbové světlo. V případě poruchy 
musí být světlo vyměněné kompletně za 
nový kus.  
 

Směrová světla  
Motocykl je vybaven LED a žárovkovými 
směrovkami.  
 

LED směrová světla 
LED směrovky jsou bezúdržbové 
a uzavřené.  
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Směrová světla se žárovkou 

 
1. Čočka směrovky  
2. Šroubek  

Pro výměnu: 
 Sklíčko je uchyceno ke světlu 

upevňovacím šroubem. 
 Povolte a odejměte šroub držící toto 

sklíčko. Tím získáte přístup k 
žárovce. 

 Při zpětné montáži sklíčka ukazatele 
směru se ujistěte, že je jazýček 
sklíčka správně vložen do těla  
ukazatele směru. 

 Vyměňte žárovku, namontujte 
sklíčko a upevňovací šroub utáhněte 
momentem 1 Nm. 

 

Koncové světlo 
Koncové světlo LED je utěsněné a 
bezúdržbové. 
V případě selhání je nutná výměna 
celého montážního celku koncového 
světla. 
 

Osvětlení registrační značky 
Výměna žárovky. 
Vyšroubujte šrouby a odejměte sklíčko 
osvětlení registrační značky. 
 
 

 

 

 

Zrcátka  

Jízda na motocyklu s nesprávně  
nastavenými zrcátky je nebezpečná. 
Jízda na motocyklu s nesprávně  
nastavenými zrcátky povede ke ztrátě  
viditelnosti za motocykl. Vždy nastavte 
zpětná zrcátka před jízdou.  
 
 

Nikdy se nepokoušejte nastavit anebo 
čistit zrcátka za jízdy. Sejmutí rukou z 
řídítek během jízdy nebezpečně sníží 
schopnost řídit motocykl a mít ho plně 
pod kontrolou.  
Pokoušet se čistit a nastavovat zrcátka 
během jízdy může vést ke ztrátě kontroly 
nad motocyklem a havárii.  
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Nesprávné nastavení zrcátek  
instalovaných v koncích řídítek může 
způsobit kontakt některé části zrcátka s 
palivovou nádrží, s brzdovou nebo  
spojkou páčkou nebo jiných součástí  
motocyklu. Toto by mohlo omezit funkci 
jedné nebo obou páček nebo i pohyb 
řídítek, což by mohlo vést ke ztrátě 
kontroly nad motocyklem a k nehodě. 
 

Zrcátka nastavte podle potřeby tak, aby 
se nemohla dotknout jiné části  
motocyklu. Po nastavení pohněte řídítky 
naplno doleva a pak doprava za  
současného kontrolování, že se zrcátka 
nedotknou palivové nádrže, brzdové 
nebo spojkové páčky nebo jiných  
součástí motocyklu. 
Nesprávné nastavení zrcátek 
instalovaných v koncích řídítek může 
způsobit kontakt některé části zrcátka s 
palivovou nádrží, s brzdovou nebo 
spojkou páčkou nebo jiných součástí  
motocyklu Toto by vyústilo v poškození 
palivové nádrže, brzdové nebo spojkové 
páčky nebo jiných součástí motocyklu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zrcátka nainstalovaná v koncích řídítek 
budou nastavena vašim dealerem a  
nebudou za normální situace vyžadovat 
seřízení (nastavení). Pokud by bylo 
nastavení nutné, neotáčejte zrcátky více 
než o 75° měřeno od vertikální části 
zrcátka. 
 

 
1.  Vertikální část zrcátka 
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Zdvižné body 

Tento motocykl je vyroben se zdvižnými 
body na spodku motoru.  
K použití těchto bodů v kombinaci s 
heverem je třeba použít speciální náčiní.  
V případě, že nepoužijete speciální náčiní 
pro zdvihnutí poškodíte motocykl a 
zároveň může dojít k pádu motocyklu a 
zranění.  
Zdvihání motocyklu za pomoci  
speciálního náčiní smí být prováděno 
pouze kvalifikovanou osobou z  
dealerství Triumph.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Body pro zdvižení motocyklu je umístěný 
na spodku motoru.  

 
1. Přední body pro zdvihání  
2. Zadní body pro zdvihání 
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Příprava před mytím 
Před mytím je potřebné přijmout 
preventivní opatření, aby se voda 
nedostala do následujících míst. 
 
Zadní otvory výfuků: Zakryjte igelitovým 
sáčkem zajištěným gumovými páskami. 
Páčky spojky a brzdy, pláště spínačů na 
řídítkách: Zakryjte igelitovými sáčky. 
 
Spínač zapalování a zámek řízení: 
Zakryjte otvory pro klíč páskou. 
 
Sundejte si všechny šperky jako prsteny, 
hodinky nebo přezky, které by mohly 
poškrábat nebo jinak poškodit lakované 
nebo leštěné povrchy. 
 
Používejte různé 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, kdybyste použili stejnou mycí 
houbu nebo hadr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Místa, na kterých musíte 
být opatrní  

Nestříkejte vodu do míst okolo vstupu 
sacího potrubí, které je obvykle umístěno 
pod sedlem jezdce, pod nádrží nebo v 
blízkosti krku řízení. Voda by se mohla 
dostat do airboxu a následně motoru, kde 
by mohla způsobit poškození. 

 

Nedoporučuje se používat vodu pod 
vysokým tlakem. Při použití tlakových 
čističů se může voda dostat do ložisek 
a jiných součástí, kde může způsobit 
předčasné opotřebení z důvodu koroze a 
ztráty maziva. 
 
Nestříkejte silným proudem vody na 
následující místa: 
 Přístrojová deska a přístroje. 
 Brzdové pístky a třmeny. 
 Pod palivovou nádrží. 
 V blízkosti vstupu sání. 
 Ložisko hlavy řízení. 
 Ložiska kol. 
 
 
Poznámka 
 
Použití silně zásaditých čisticích 
prostředků zanechá zbytky na  
lakovaném povrchu a také může vést 
k tvorbě vodních skvrn. 
Vždy používejte málo zásadité čisticí 
prostředky. 
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Čištění 
Při mytí motocyklu postupujte tímto 
způsobem: 
 Připravte si směs studené vody a 

jemného „automotive“ čističe. 
Nepoužívejte vysoce zásaditá mýdla, 
jaká jsou obvykle používána v  
komerčních auto myčkách, protože 
zanechává sedliny. 

 Motocykl umyjte jemnou houbou 
nebo jemným hadříkem.  
Nepoužívejte abrazivní přípravky, 
protože ty by poškodily lak.  

 Motocykl důkladně opláchněte  
studenou vodou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Po mytí 

Nikdy nevoskujte ani nemažte brzdové 
kotouče. 
Mohlo by dojít ke ztrátě brzdného 
výkonu a k nehodě.  
Kotouče vyčistěte speciálním 
nemastným značkovým prostředkem na 
čištění brzdových kotoučů. 
 
 
Po umytí motocyklu postupujte tímto 
způsobem: 
 Odstraňte gumové pásky, igelitové 

sáčky a pásky a uvolněte přístup 
vzduchu. 

 Promažte čepy, šrouby a matice. 
 Před jízdou zkontrolujte funkci brzd 

motocyklu. 
 Vždy použijte suchý jemný 

hadr nebo semišovou kůži pro nasátí 
zbytků vody. Nedovolte, aby na stroji 
stála voda, to by vedlo ke korozi. 

 Nastartujte motor a nechte ho běžet 
5 minut. Zajistěte dostatečné  
odvětrání výfukových plynů. 
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Péče o matný lak 
Matný lak nevyžaduje větší péči, než 
která je doporučena pro lak lesklý. 
 Nepoužívejte žádná leštidla nebo 

voskové komponenty. 
 Nepokoušejte se rozleštit škrábance. 

 
Péče o lesklý lak 
Lesklý lak byste měli mýt, jak je popsáno 
výše. Po mytí byste měli nanést ochranu 
ve formě vysoce kvalitního automobilo-
vého leštidla. 
Vždy následujte instrukce výrobce a o lak 
pečujte pravidelně, abyste udrželi dobrý 
vzhled motocyklu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nelakované hliníkové prvky 
Takové prvky, jako jsou páčka brzdy, 
páčka spojky, kola, kryty motoru a jeho 
žebrování, horní a spodní „brýle“ a těla 
plynu na některých modelech musíte 
správně čistit, aby byl zachován jejich 
vzhled. Pokud si nejste jisti, které jsou 
nelakované hliníkové prvky na vašem 
motocyklu a jak je čistit, kontaktujte 
autorizovaného dealera Triumph. 
Použijte vhodný prostředek na čištění 
hliníku, který neobsahuje abrazivní nebo 
žíravé složky. 
Hliníkové prvky čistěte pravidelně, 
zejména po jízdě v pošmourném počasí, 
kdy musí být součásti ručně umyté a 
osušené po každém použití stroje. 
Záruční nároky spojené s nesprávnou 
údržbou nebudou připuštěny. 
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Čištění chromovaných a 
nerezových částí 
Všechny chromované a nerezové části 
vašeho motocyklu musí být pravidelně 
čištěny, aby nedošlo ke zhoršení jejich 
vzhledu. 
 

Mytí 
Myjte, jak již popsáno výše. 
 

Sušení 
Chromované a nerezové části důkladně 
vysušte jemným hadříkem nebo 
semišovou kůží. 
 

Ochrana 

Použití produktů obsahujících silikon 
způsobí na chromu anebo nerezu změny 
v barevném odstínu nebo fleky. Takovéto 
produkty tedy nesmí být použity. Také 
abrazivní (brusné) čističe nesmí být  
použity, protože by poškodily povrch  
čištěné součásti. 
 
 
Po důkladném vysušení chromu a nerezu 
použijte na jejich povrch vhodný čistič 
chromu podle instrukcí výrobce. 
Doporučuje se použití vhodné ochrany 
motocyklu k udržení jeho dobrého 
vzhledu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Černý chrom 
Součásti jako zadní části světlometů a 
zrcátka na některých modelech musí být 
správně čištěny, aby se zachoval jejich 
vzhled. V případě, že si nejste jisti, které 
jsou černě chromované součásti, 
kontaktujte autorizovaného dealera. 
Vzhled těchto součástí udržujte vetřením 
malého množství oleje do jejich povrchu. 
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Čištění výfukového systému 
Všechny části výfukové soustavy vašeho 
motocyklu musíte pravidelně čistit, aby 
nedocházelo ke zhoršování jejího 
vzhledu. 
 
Poznámka 
 
Výfuková soustava musí být před  
mytím studená, aby nedocházelo ke 
vzniku skvrn. 
 

Mytí 
Jak je již popsáno výše. 
 

Sušení 
Výfukovou soustavu dokonale vysušte 
měkkým hadrem. Nespouštějte motor, 
aby vysušil soustavu, došlo by ke vzniku 
skvrn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ochrana 

Výrobky obsahující silikon způsobí 
změnu barvy chromu, proto je nesmíte 
používat. 
Podobně i abrazivní čističe a leštidla  
soustavu poškozují a nesmějí se 
používat. 
 
 
Jakmile bude výfuková soustava suchá, 
naneste (nastříkejte) na její povrch  
prostředek ochrany podle instrukcí 
výrobce. 
 
Doporučujeme, abyste nanášeli na  
soustavu pravidelnou ochranu, ochráníte 
ji tak a zlepšíte její vzhled. 
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Péče o sedlo 

Použití chemikálií nebo vysokotlakých 
sprejů se pro čištění sedla nedoporučuje, 
protože by mohlo dojít k jeho poškození. 
 
Pro čištění a údržbu sedla použijte jem-
nou houbu s mýdlovou vodou a jemný 
hadřík. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Péče o kožené sedlo 

Použití chemikálií nebo vysokotlakých 
sprejů se pro čištění sedla nedoporučuje, 
protože by mohlo dojít k jeho poškození. 
 
Doporučujeme, abyste pravidelně čistili 
kožené sedlo vlhkým hadříkem a poté jej 
nechali uschnout při pokojové teplotě. 
Toto bude udržovat dobrý vzhled vašich 
zavazadel a prodlouží to jejich životnost. 
 
Tento kožený produkt Triumph je  
vyroben z přírodního materiálu a  
nedostatek péče může způsobit  
nezvratné změny vzhledu a poškození. 
Následujte jednoduché instrukce níže a 
dodejte tak respekt vašemu produktu, 
jaký si zaslouží: 
 Nepoužívejte domácí čisticí 

prostředky, bělidla, detergenty  
obsahující bělidla nebo jakákoli  
rozpouštědla k čištění kožených 
produktů. 

 Neponořujte kožený produkt do 
vody. 

 Vyhněte se teplu z ohně a topení, 
protože by to mohlo kůži vysušit a 
zdeformovat. 

 Kožené sedlo nenechávejte dlouho 
na slunci. 

 Kožené sedlo v žádném případě  
nesušte přímým teplem. 

 Pokud se kožené sedlo namočí,  
vysušte přebytečnou vodu čistým, 
měkkým hadříkem a nechte  
uschnout při pokojové teplotě. 
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 Vyhněte se vystavení vašeho 

koženého produktu vysokým  
koncentracím soli, např.  
mořské/slané vodě, nebo silnicím, 
které byly ošetřeny solí k rozpuštění 
sněhu a ledu v zimních obdobích. 

 Pokud je vystavení soli 
nevyhnutelné, vyčistěte kůži ihned 
po každém vystavení se soli mokrým 
hadrem a nechte uschnout přirozeně 
při pokojové teplotě. 

 Během skladování umístěte kožený 
produkt do látkového obalu nebo 
papírové krabice. Nepoužívejte 
jakýkoliv obal z plastiku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Péče o kožené doplňky 
Doporučujeme, abyste pravidelně čistili 
kožené brašny vlhkým hadříkem a poté 
je nechali uschnout při pokojové teplotě. 
Toto bude udržovat dobrý vzhled vašich 
zavazadel a prodlouží to jejich životnost. 
 
Tento kožený produkt Triumph je  
vyroben z přírodního materiálu a 
nedostatek péče může způsobit 
nezvratné změny vzhledu a poškození. 
 
Následujte jednoduché instrukce níže  
a dodejte tak respekt vašemu produktu, 
jaký si zaslouží: 
 
 Nepoužívejte domácí čisticí 

prostředky, bělidla, detergenty 
obsahující bělidla nebo jakákoli 
rozpouštědla k čištění kožených 
produktů. 

 Neponořujte kožený produkt do 
vody. 

 Vyhněte se teplu z ohně a topení, 
protože by to mohlo kůži vysušit a 
zdeformovat. 

 Kožené produkty nenechávejte 
dlouho na slunci. 

 Kožené produkty v žádném případě 
nesušte přímým teplem. 

 Pokud se kožený produkt namočí, 
vysušte přebytečnou vodu čistým, 
měkkým hadříkem a nechte  
uschnout při pokojové teplotě. 
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 Vyhněte se vystavení vašeho 

koženého produktu vysokým 
koncentracím soli, např.  
mořské/slané vodě, nebo silnicím, 
které byly ošetřeny solí k rozpuštění 
sněhu a ledu v zimních obdobích. 

 Pokud je vystavení soli  
nevyhnutelné, vyčistěte kůži ihned 
po každém vystavení se soli mokrým 
hadrem a nechte uschnout přirozeně 
při pokojové teplotě. 

 Během skladování umístěte kožený 
produkt do látkového obalu nebo 
papírové krabice. Nepoužívejte  
jakýkoliv obal z plastiku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Čištění větrného štítku 
(je-li součástí) 

 

Nikdy se nepokoušejte čistit čelní štít, 
když je motocykl v pohybu, protože  
uvolnění řídítek může způsobit ztrátu 
kontroly nad motocyklem a nehodu. 
Jízda na motocyklu s poškrábaným nebo 
jinak poškozeným čelním štítem sníží 
výhled jezdce směrem dopředu. Snížený 
výhled jezdce je nebezpečný a může 
způsobit nehodu s následkem zranění 
nebo smrti. 
 

Korosivní chemikálie, jako je například 
kyselina baterie, větrný štítek poškodí. 
Nikdy nedovolte, aby korosivní  
chemikálie přišla do kontaktu se štítkem. 
 

Výrobky, jako jsou kapaliny na čištění 
oken, odstraňovače hmyzu, odpuzovače 
deště, benzín nebo silná rozpouštědla, 
jako je alkohol, aceton, tetrachloretyl atp. 
způsobí poškození čelního štítu. 
Nikdy nedovolte, aby se tyto prostředky 
dostaly na čelní štít. 
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Čelní štít čistěte roztokem jemného 
mýdla nebo roztokem čisticího  
prostředku a vlažné vody. Po umytí jej 
důkladně opláchněte a otřete do sucha 
měkkým hadrem nepouštějícím chlupy. 
Pokud je průhlednost čelního štítu  
zhoršena škrábanci nebo oxidací, kterou 
není možné odstranit, je nutné čelní štít 
vyměnit. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava ke skladování 
Příprava motocyklu ke skladování: 
 Důkladně očistěte celý motocykl.  
 Naplňte palivovou nádrž správným 

druhem bezolovnatého paliva a 
přidejte stabilizátor paliva (je-li 
k dispozici) při dodržení pokynů 
výrobce stabilizátoru. 

 

Benzín je vysoce hořlavý a za určitých 
okolností může být výbušný. 
Přepněte spínač zapalování do polohy 
VYPNUTO. Nekuřte. 
Ujistěte se, že místo je dobře odvětrané a 
že se na něm nenacházejí žádné zdroje 
plamene nebo jisker. Sem patří i veškerá 
zařízení obsahující zapalovací plamínek. 
 
 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 CHOD stiskněte 
tlačítko startéru na několik sekund, 
aby se stěny válce pokryly olejem. 
Namontujte zapalovací svíčky a 
utáhněte je utahovacím momentem 
12 Nm. 

 Vyměňte motorový olej a filtr 
(viz str. 121). 

 Zkontrolujte a popřípadě upravte 
tlak v pneumatikách 

 Postavte motocykl na stojan tak, aby 
byla obě kola zvednutá ze země.  
Pokud to není možné, podložte pod 
přední i zadní kolo desky, abyste 
ochránili pneumatiky před vlhkostí.) 
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 Nastříkejte na všechny nelakované 

kovové povrchy antikorozní olej  
(na trhu je velké množství takových 
přípravků, váš prodejce vám bude 
schopen případně poradit), aby  
nedocházelo ke zrezivění. 

 Dávejte pozor, aby se olej nedostal 
na gumové součásti, brzdové  
kotouče nebo do brzdových třmenů. 

 Ujistěte se, že je chladicí soustava 
naplněna 50 % směsí nemrznoucího 
prostředku a destilované vody  
(viz str. 124) – mějte na paměti, že 
chladicí kapalina HD4X OAT, která je 
dodávána firmou Triumph je již 
namixovaná a nevyžaduje ředění. 

 Vymontujte baterii a uložte ji na 
místě, kde nebude vystavena  
přímému slunečnímu záření,  
vlhkosti nebo teplotám pod nulou. V 
průběhu skladování by měl být 
pomalu nabíjen (maximálně jedním 
ampérem) přibližně jednou za dva 
týdny (viz str. 146). 

 Skladujte motocykl na chladném,  
suchém místě, bez přímého  
slunečního záření a minimálními  
odchylkami teploty během dne. 

 Přikryjte motocykl vhodným  
propustným krytem, aby se na něm 
neshromažďoval prach a nečistoty. 
Nepoužívejte plastové nebo  
podobné neprodyšné materiály, 
které omezují proudění vzduchu a 
umožňují akumulaci tepla a vlhkosti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava po skladování 
 Namontujte baterii (pokud jste ji 

vymontovali) viz strana 149. 
 Pokud jste motocykl skladovali déle 

než čtyři měsíce, vyměňte motorový 
olej (viz str. 121). 

 Zkontrolujte všechny položky 
uvedené v části Denní bezpečnostní 
kontroly. 

 Před nastartováním motoru  
vymontujte zapalovací svíčky z 
jednotlivých válců. 

 Sklopte boční stojan. 
 Několikrát protočte motor  

startérem. 
 Vraťte zapalovací svíčky na jejich 

místa, utáhněte je utahovacím  
momentem 12 Nm a nastartujte 
motor. 

 Zkontrolujte a popřípadě upravte 
tlak v pneumatikách. 

 Důkladně očistěte celý motocykl. 
 Zkontrolujte správnou funkci brzd. 
 Proveďte s motocyklem zkušební 

jízdu nízkou rychlostí. 
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Technické parametry 
Rozměry, váhy a výkon – tyto údaje naleznete na stránkách www.triumph.co.uk 
 

 

 

 

Užitečné zatížení Rocket 3 R Rocket 3 GT 

 Max. užitečné zatížení 208 kg (432 lb) 205 kg (451 lb) 
Motor   

 Typ Řadový tříválec Řadový tříválec 
 Objem 2458ccm 2458ccm 
 Vrtání x zdvih 110.2 x 85.9 mm 110.2 x85.9 mm 
 Kompresní poměr 10.9:1 10.9:1 
 Číslování válců Zepředu dozadu Zepředu dozadu 

 Pořadí zapalování 1-3-2 1-3-2 

 Startovací systém Elektrický Elektrický 

Mazání Rocket 3 R Rocket 3 GT 

 Mazání 
Tlakové s mok-

rou olejovou 
vanou 

Tlakové s mok-
rou olejovou 

vanou 
 Množství motorového oleje   

 Suchá náplň 5,2 litru 5,2 litru 

 Výměna oleje/filtru 4,6 litru 4,6 litru 

 Pouze výměna oleje 4.4 litru 4.4 litru 
 Chlazení   

 Typ chladicí kapaliny 
Triumph HD4X 

Hybrid 
OAT 

Triumph HD4X 
Hybrid 

OAT 

 Poměr voda/nemrznoucí směs 
50/50 (již naře-

děno z výroby od 
Triumph) 

50/50 (již naře-
děno z výroby od 

Triumph) 

 Množství chladicí kapaliny 2,6 litru 2,6 litru 

 Termostat se otvírá při 88°C 88°C 

Palivový systém Rocket 3 R Rocket 3 GT 

 Typ 
Elektronické 
vstřikování 

paliva 

Elektronické 
vstřikování 

paliva 

 Palivové čerpadlo 
Ponorné 

elektrické 
Ponorné 

elektrické 
 Tlak paliva (nominální) 3,5 bar 3,5 bar 
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Používejte doporučené pneumatiky POUZE v uvedených kombinacích. Nepoužívejte  
současně pneumatiky od jiných výrobců nebo pneumatiky různých parametrů od  
stejného výrobce, protože by to mohlo vést ke ztrátě kontroly nad motocyklem a 
k nehodě. 
  

Palivo Rocket 3 R Rockte 3 GT 

 Typ 
Bezolovnatý 
Natural 95 

Bezolovnatý 
Natural 95 

Objem palivové nádrže 19 litru 19 litru 

 Zapalování   

 Systém zapalování 
Digitální 
indukční 

Digitální 
indukční 

 Zapalovací svíčka NGK LMAR8A-9 NGK LMAR8A-9 
 Vzdálenost elektrod zapalovací svíčky 0,9 mm 0,9 mm 

Tolerance vzdálenosti                                         +0,00/-0,1 mm +0,00/-0,1 mm 

Převodovka Rocket 3 R Rocket 3 GT 

 Typ převodovky 
6rychlostních 
stupňů, stálý 

záběr 

6rychlostních 
stupňů, stálý 

záběr 

 Typ spojky 
Mokrá, víceko-

toučová 
Mokrá, víceko-

toučová 

 Primární převodový poměr 1,246.1(71/57) 1,246.1(71/57) 

 Převodové poměry: 2.846:1 (37/13) 2.846:1 (37/13) 
 Sekundární převodový poměr   
 První 2.389:1 (43/18) 2.389:1 (43/18) 
 Druhý 1.840:1 (46/25) 1.840:1 (46/25) 

 Třetí 1.414:1 (41/29) 1.414:1 (41/29) 

Čtvrtý                                                                       1.121:1 (37/33) 1.121:1 (37/33) 
 Pátý 0.972:1 (35/36) 0.972:1 (35/36) 
 Šestý 0.838:1 (31/37) 0.838:1 (31/37) 
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Pneumatiky Rocket 3 R Rocket 3 GT 

Doporučené pneumatiky:   
Rozměr přední 150/80 R17 150/80 R17 

Rozměr zadní 240/50 R16 240/50 R16 

Tlak v pneumatikách (za studena):   

Přední 
2.9 bar 

(42 lb/in2) 
2.9 bar 

(42 lb/in2) 

Zadní 
2,9bar 

(42 lb/in²) 
2.9 bar 

(42 lb/in2) 

Elektrická výbava Rocket 3 R Rocket 3 GT 

Typ baterie YTX20CH-BS YTX20CH-BS 
Napětí a kapacita 12 Volt, 18.9 Ah 12 Volt, 18.9 Ah 

Alternátor 
14 Volt, 45 Amp 

at 3,000 rpm 
14 Volt, 45 Amp at 

3,000 rpm 

Hlavní světlomet LED LED 
Přední obrysové světlo LED LED 

Koncové/brzdové světlo LED LED 

Osvícení registrační značky LED LED 
Směrová světla LED LED 
Rám Rocket 3 R Rocket 3 GT 

Úhel krku řízení 28° 28° 

Závlek předního kola 
135.4 mm 
(5.33 in) 

135.4 mm (5.33 
in) 

Utahovací momenty Všechny modely 
Olejový filtr 10 Nm 
Vypouštěcí šroub olejové nádrže 25 Nm 
Zapalovací svíčka 12 Nm 
Konektory baterie  4.5 Nm 
Šroub spojkové páčky  4.5 Nm 
Šrouby nádržky spojkové kapaliny  1. 5 Nm 
Šrouby nádržky brzdové kapaliny  1.5 Nm 
Víčko doplnění oleje v kardanu 25 Nm 
Šrouby víčka chladiče 1 Nm 
Spodní chladič  5 Nm 
Šroubky nádržky zadní brzdy  2 Nm 
Matice zadního kola  110 Nm 
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Kapaliny a maziva Rocket 3 R & Rocket 3 GT 
 

Ložiska – Lubrikant specifikace NLGI 2 
 

Chladicí kapalina – Triumph HD4X Hybrid OAT 
 

Motorový olej – Plnosintetický 15W/40 motocyklový olej specifikace API SH a JASO 
MA jako například Castrol Power 1  4T. 
 

Kardan – Plně syntetický olej 75 W/90 hypoid olej specifikace API service level GL5 
jako Castrol SAF-XO plně syntetický hypiod olej.  
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