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ENNEN KÄYNNISTYSTÄ...

01et valinnut suzuki RG 125 moottoripyörän. rlmej-sestl
tämä on samalla ensimmäinen moottoripyöräsi, joten sinulla
on erityinen syy tutustua perinpohjaisesti tååh€ir käsikir j aarL.
Kun olet rrsinutrt pyöräsi kanssa, niln selvlät vaivatta
tien päällä sattuvista odottamattomista tapahtumista.

Varsinaiset huollot ja korjaukset voit jättää Suzukj_-
huollon tehtäviksi-. siel-lä on koulutettu henkilökunta,
oikeat varaosat ja tarvittavat työkalut. Jos sinulla on
voittamattomia vaikeuksia, joista et sel-viä tämårJr kirjan tai
suzuki-huollon avullan niin voit käaintyii suoraan puoleemme.
Osoitteemme on Nlmismiehenpelto 6, O277a Espoo, puhelin
90-805701 1 .
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SOLIFEN.-TEHTAAT

Tämä käsikirja on tarkoitettu käytettäväksi pyöriin mukana
saamasl moniklelisen käsikirjan kanssa. vasemmassa laldassa
oleva sivumerkintä viittaa alkuperäisen käsikirjan si.vuihin,
joilra olevia kuvia voit käyttää apunasi. Kuvlen ja pyöräsi
väIil1ä voi ol-]a vä]räisiä eroavaisuuksia eri malden kat-
sastusmääräyksien vuoksi.

Kiinnitä erikoista huomiota otsikoiden YAARA, yAROrrus
ja IIUOI4AUTUS a1la oleviin teksteihin.

YAABA: Tåimåin ohjeen laiminlyöntl voi johtaa pyörain ajajan
vahingoittumiseen

vAROrrus: Ttimiin huorto- tai korjausohjeen Lalminlyöntl voi
johtaa pyöråin rlkkoutumi-seen.

IIUOI4AUTUS: Tlr.rnä ohje selventää kirjan tekstiä ja helpottaa
tehtäväin suorittamlsta.
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;a matkustajan turvallisuuden takaamiseksl. Noudata tinki-
rättä seuraavia ohjeita:
:i;{YTÄ AINA KYP/S.ÄÄ

Kypåärä on välttiimätön ja pakollinen sekä ajajan että
matkustajan päässä. Päåihirn sattuvat vammat ovat kaikkein va-
kavimpia. Käytä hyväksyttyä kypärää ja klinnitä sen leuka-
hihna huolella lyhyttäkin matkaa varten. Käytä ai-na myös

ajolaseja tai visiirlä.
OIKEAI AJOVAATTEEI

I,öysät farkut ja T-paita ovat vaarallinen ajoasu mootto-
rlpyöräi1ijä11e. Käytä aina nahkapukua tai muuta vahvaa,
ehdottomasti viimanpitävää asua. Käsineet ja tukevat saap-
paat ovat osa oikeata pukeutumista.

TARKASTUKSET ENNEN AJOA

I,ue tåimän kirjan luku rr[arkastukset ennen ajoart sirrulta
50 ja muista että tarkastusten laiminlyönti vaarantaa oman

ja matkustajasi turvallisuuden.

TUNNE PYÖR.ÄSI KI]}T}'TOLLA

Ajotaito ja tekniset tiedot ovat turvallisen ajon perustat.
Tutustu pyörääsi ja harjolttele sen käyttöä liikenteeltä
suljetulla paikalla ja llihde liikenteeseen vasta kun ol-et
täysin tottunut pyöräsi hallintaan. Harjoittelu tekee mes-

tarin.
TIINNE RAJASI

Pysy aina oman ajotaitosl rajoissa äläkä pyri roikkumaan
kokeneempien ajajien vau-irdlssa. Tunne rajasi ja pysy nli-ssä,
niin väItät onnettomuuksia.

OIE ERIKOISEN VAROYAINEN IIUONOIIA SÄÄIIÄ

Huonoll-a sääl1ä ajami-nen vaatj-i erikoista valppautta. Jar-
rutusmatkat pitenevät kaksj-nkertaisiksi märällä tie11ä,
lumella ja jää1Iä vielåikin enemmii"n. Yältä maalauksl1la,
kaivojen kansilla ja öljyläikillä ajoa, sil1ä ne ovat liuk-
kaita. Ol-e varovainen ylittäessäsl kiskoja ja metallisil-
toja. Jos olet viihäåikääin epävarma renkalden pidosta tai tien
kr:nnosta niin hiljennä vauhtia.


