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ค�าน�า

ค�าเตอืน, ขอ้ควรระวงั และ
หมายเหตุ
เนื้อหำทัง้หมดในคู่มือผูใ้ชเ้ล่มนี้โดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่ขอ้มลูส�ำคญัจะแสดงในรปูแบบตอ่ไปนี:้

ค�าเตอืน
สัญลักษณ์ค� ำ เตือนนี้ บ่ งบอกค� ำสั่ งหรือ
ขั ้นตอนพิเศษ ซึ่งถำ้ไม่ปฏิบัติตำมอย่ำง
ถกูตอ้งอำจท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บหรอืเสยีชวีติ
ได ้

ขอ้ควรระวงั
สัญลักษณ์ขอ้ควรระวังนี้บ่งบอกค�ำสั่งหรือ
ขั ้นตอนพิเศษ ซึ่งถำ้ไม่ปฏิบัติตำมอย่ำง
เคร่งครัด อำจท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำย หรือ
ท�ำลำยอปุกรณ์

หมายเหต:ุ

•	 สญัลกัษณ์หมายเหตุแสดงจุดทีต่อ้ง
ใส่ใจเป็นพเิศษส�าหรบัการใช้งานที่
สะดวกและมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้

ป้ายเตอืน

ในบำงส่วนของรถจักรยำนยนต์จะสำมำรถ
มองเห็นสญัลกัษณ ์ (ดำ้นบน) ได ้ สญัลกัษณ์
นี้หมำยถงึ "ควรระวัง: โปรดอำ้งองิกับหนังสอื
คู่มือ" และจะตำมดว้ยกำรแสดงภำพวัตถุที่
เกีย่วขอ้ง
อย่ำพยำยำมขี่รถจักรยำนยนต์หรือท�ำกำร
ปรับตั ้งใด ๆ  โดยไม่อำ้งอิงกับค�ำแนะน�ำที่
เกีย่วขอ้งซึง่ไดร้ะบไุวใ้นหนังสอืคูม่อืเลม่นี้
ดู  หนำ้ 12 เพื่อดูต� ำแหน่งของทุกป้ำยที่มี
สัญลักษณ์นี้ เมื่อจ� ำเป็น สัญลักษณ์นี้จะ
ปรำกฏในหนำ้ทีม่ขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยเชน่กนั

การบ�ารงุรกัษา
เพื่อใหอ้ำยุกำรใชง้ำนที่ยำวนำน ปลอดภัย 
และไม่เกดิปัญหำต่อรถจักรยำนยนตข์องท่ำน  
ควรให ต้ั วแทนจ� ำห น่ำยรถ จักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตด�ำเนนิกำรบ�ำรงุรักษำ
รถของทำ่น
เฉพำะตั วแทนจ� ำห น่ ำยรถ จักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตจะมคีวำมรู ้ อปุกรณ์
และทักษะที่จ� ำ เ ป็นต่อกำรบ� ำรุง รักษำรถ
จักรยำนยนต ์Triumph อยำ่งถกูตอ้ง
เพือ่คน้หำตวัแทนจ�ำหน่ำยของ Triumph ทีอ่ยูใ่กล ้
บำ้น โปรดเขำ้ไปทีเ่ว็บไซต ์ www.triumph.co.uk 
หรอืโทรศพัทถ์งึผูแ้ทนจ�ำหน่ำยทีไ่ดรั้บอนุญำตใน
ประเทศของทำ่น ทีอ่ยูด่งักลำ่วระบไุวใ้นหนังสอื
บนัทกึกำรเขำ้รับบรกิำร ซึง่ใหม้ำพรอ้มกบัหนังสอื
คูม่อืเลม่นี้
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ระบบควบคมุเสยีงรบกวน
หำ้มเปลีย่นแปลงระบบควบคมุเสยีงรบกวน
จะมกีำรเตอืนถงึเจำ้ของวำ่ทำงกฎหมำยจะหำ้ม:
1.  กำรถอดหรือกำรด�ำเนินกำรอย่ำงไม่มี

ป ร ะสิทธิภ ำพโดยบุคคลใด   ๆ   เพื่ อ
จุดประสงคอ์ืน่ ๆ ที่ไม่ใช่กำรบ�ำรุงรักษำ 
กำรซ่อมบ�ำรุง หรือกำรเปลี่ยนชิน้ส่วน
ของอุปกรณ์ใด ๆ หรือองคป์ระกอบของ
งำนออกแบบที่รวมอยู่ในยำนพำหนะคัน
ใหมเ่พือ่จุดมุง่หมำยดำ้นกำรควบคมุเสยีง
รบกวน ก่อนน�ำออกจ�ำหน่ำยหรอืจัดส่ง
ไปยังผูซ้ ื้อปลำยทำง หรือในขณะที่ถูก
ใชง้ำน และ

2.  กำรใชย้ำนพำหนะหลังจำกอุปกรณ์ดัง
กล่ำวหรอืองคป์ระกอบของงำนออกแบบ
ไดถู้กถอดออกหรือด�ำเนินกำรอย่ำงไม่มี
ประสทิธภิำพโดยบคุคลใด ๆ

ระบบป้องกนัการโจรกรรมและ
ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง
อุปกรณ์นี้ปฏิบัติตำมส่วนที่  15  ของกฎขอ้
บงัคบัของ องคก์รบรหิำรคลืน่ควำมถี ่ ประเทศ
สหรัฐอเมรกิำ (FCC)
กำรใชง้ำนอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขสองขอ้ดงัตอ่ไปนี้
1.  อปุกรณ์นีต้อ้งไมก่อ่ใหเ้กดิกำรรบวนทีเ่ป็น

อนัตรำย
2.  อุปกรณ์นี้ตอ้งไม่ยอมรับกำรรบกวนที ่

ไดรั้บ รวมถงึสญัญำณรบกวนทีอ่ำจท�ำให ้
เกดิกำรใชง้ำนทีไ่มพ่งึปรำรถนำ

กำรเปลีย่นแปลงหรือกำรดัดแปลงอุปกรณ์จะ
ท�ำใหเ้สยีสทิธิข์องผูใ้ชใ้นกำรใชง้ำนอปุกรณ์

ยาง
ตำมขอ้มูลอำ้งอิงเกี่ยวกับระเบียบควบคุม
คุณภำพยำงรถ พ .ศ . 2552 (Pneumatic 
Tyres and Tubes for Automotive Vehicles 
(Quality Control) Order, 2009, Cl.) ฉบบัที ่3 
(ค) ประกำศโดย M/s. Triumph Motorcycles 
Ltd. ว่ำยำงทีป่ระกอบกับรถจักรยำนยนตค์ันนี้
ตรงตำมขอ้ก�ำหนดของ IS 15627: 2005 และ
เป็นไปตำมขอ้ก�ำหนดภำยใตข้อ้บงัคบั Central 
Motor Vehicle Rules (CMVR) 1989

คูม่อืผูใ้ช้

ค�าเตอืน
คูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นี ้รวมถงึค�ำแนะน�ำอืน่ ๆ ทัง้หมด
ที่ใหม้ำพรอ้มกับรถจักรยำนยนต์ถือเ ป็น
ชิน้สว่นถำวรของรถจักรยำนยนต ์ และควรเกบ็
รวมไวก้บัตวัรถแมจ้ะขำยตอ่แลว้กต็ำม
ก่อนกำรขับขี่ ผูข้ับรถทุกคนตอ้งอ่ำนคู่มือ 
ผูใ้ชเ้ล่มนี้และค�ำแนะน�ำอืน่ ๆ  ทัง้หมดที่ให ้
มำพรอ้มกับรถจักรยำนยนต์ เพื่อท�ำควำม 
คุน้เคยไดอ้ยำ่งถีถ่ว้นเกีย่วกบักำรใชง้ำนระบบ
ควบคุมรถจักรยำนยนต์ที่ถูกตอ้ง รวมไปถงึ
คณุลกัษณะ สมรรถนะ และขอ้จ�ำกดั อยำ่
ใหผู้อ้ ืน่ยมืรถจักรยำนยนตข์องทำ่น เนือ่งจำก
กำรขี่รถโดยไม่คุน้เคยกับระบบควบคุมรถ
จักรยำนยนต ์ คณุลกัษณะ สมรรถนะ และ 
ขอ้จ�ำกดัตำ่ง ๆ จะท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

ขอบคุณที่เลือกรถจักรยำนยนต์ Triumph 
รถจักรยำนยนตน์ี้เป็นผลติภัณฑข์อง Triumph 
ที่ใชว้ ิศวกรรมที่ผ่ำนกำรพิสูจน์ กำรทดสอบ
อยำ่งละเอยีด และควำมพยำยำมอยำ่งตอ่เนือ่ง
เพื่อใหไ้ดค้วำมเชื่อมั่น ควำมปลอดภัย และ
สมรรถนะทีเ่ป็นเลศิ
โปรดอำ่นคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นีก้อ่นขีร่ถ เพือ่ทีท่ำ่นจะ
ไดท้�ำควำมคุน้เคยไดอ้ย่ำงถีถ่ว้นเกีย่วกับกำร
ใชง้ำนระบบควบคุมรถจักรยำนยนตท์ี่ถูกตอ้ง 
รวมไปถงึคณุลกัษณะ สมรรถนะและขอ้จ�ำกดั
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หนังสือคู่มือเล่มนี้ประกอบไปดว้ยเคล็ดลับ
ในกำรขี่รถอย่ำงปลอดภัย แต่ไม่ไดร้วมถึง
ทักษะและเทคนคิทัง้หมดทีจ่�ำเป็นต่อกำรขีร่ถ
จักรยำนยนตอ์ยำ่งปลอดภยั
Triumph ขอแนะน� ำใหผู้ข้ ี่รถทุกคนเขำ้รับ 
กำรฝึกอบรมทีจ่�ำเป็นเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่สำมำรถใช ้
รถจักรยำนยนตค์นันีไ้ดอ้ยำ่งปลอดภยั
หนังสือคู่มือเล่มนี้มีใหบ้ริกำรจำกตัวแทน
จ�ำหน่ำยในประเทศของทำ่นในภำษำ:
  •  ไทย
  •  ภำษำองักฤษแบบอเมรกินั
  •  ฝร่ังเศส
  •  เยอรมนั
  •  อติำลี
  •  ดตัช์
  •  สเปน
  •  โปรตเุกส
  •  สวเีดน
  •  ญีปุ่่ น
  •  ไทย

สนทนากบั Triumph
ควำมสัม พันธ์ที่มีต่อท่ำนไม่ได ส้ ิ้นสุดลง 
หลังจำกท่ำนซื้อรถ Triumph ผลตอบรับ
ของท่ำนจำกประสบกำรณ์ในกำรซือ้และเป็น
เจำ้ของเป็นสิง่ส�ำคัญมำกที่จะช่วยเรำในกำร
พัฒนำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรส�ำหรับทำ่น
โปรดส่งเสรมิเรำโดยมอบทีอ่ยู่อเีมลของท่ำน
แก่ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph 
ที่ ไ ด รั้ บ อ นุญำตแล ะล งทะ เ บีย นกั บ เ ร ำ 
จำกนัน้ ท่ำนจะไดรั้บค�ำเชญิเขำ้ร่วมตอบแบบ
ส�ำรวจควำมพงึพอใจจำกลูกคำ้ออนไลน์ผ่ำน
ทำงทีอ่ยูอ่เีมลของทำ่น ซึง่ทำ่นสำมำรถใหผ้ล
ตอบรับของทำ่นได ้

ทมีงำน Triumph
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ปลอดภยัไวก้อ่น

รถจกัรยานยนต์

ค�าเตอืน
รถจักรยำนยนตค์ันนี้ออกแบบขึน้เพือ่ขับขีบ่น
ทอ้งถนนเท่ำนั้น ไม่เหมำะส�ำหรับกำรใชบ้น
ทำงวบิำก
กำรใชบ้นทำงวบิำกอำจน�ำไปสูก่ำรสญูเสยีกำร
ควบคุมรถจักรยำนยนต ์ท�ำใหเ้กดิอุบัตเิหตุที่
อำจท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บหรอืถงึแกช่วีติได ้

ค�าเตอืน
รถจักรยำนยนตค์นันีไ้มไ่ดอ้อกแบบขึน้เพือ่ลำก
พ่วงหรอืตดิตัง้รถพ่วงขำ้ง กำรตดิตัง้รถพ่วง
ขำ้งและ/หรือรถพ่วงจะท�ำใหร้ถสูญเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
Bonneville Bobber Black และ Bonneville 
Bobber

รถจักรยำนยนตน์ี้ออกแบบขึน้เพื่อใชเ้ป็นรถ
สองลอ้ สำมำรถบรรทกุตวัผูข้ีร่ถเอง
กำรใชร้ถจักรยำนยนตน์ีโ้ดยมผีูโ้ดยสำรจะเป็น
อนัตรำย และจะท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
น�้ ำหนักรวมของผูข้ับขี่ อุปกรณ์เสริม และ
สัมภำระตอ้งไม่เกินขีดจ� ำกัดกำรบรรทุก
น�้ำหนักสงูสดุ 125 กก. (275 ปอนด)์

ค�าเตอืน
Bonneville Speedmaster

รถจักรยำนยนตค์ันนี้ออกแบบขึน้เพื่อใชเ้ป็น
รถสองลอ้ สำมำรถบรรทกุตวัผูข้บัรถเอง หรอื
ผูข้ับรถและผูโ้ดยสำร (ขึน้อยู่ที่ว่ำไดต้ดิตัง้ 
ทีน่ั่งผูโ้ดยสำร มอืจับผูโ้ดยสำร และทีพั่กเทำ้
หรอืไม)่
น�้ำหนักรวมของผูข้บัขี ่ อปุกรณเ์สรมิ สมัภำระ 
และผูโ้ดยสำรตอ้งไมเ่กนิขดีจ�ำกัดกำรบรรทกุ
น�้ำหนักสงูสดุ 210 กก. (463 ปอนด)์

น�า้มนัเชือ้เพลงิและควนัทอ่ 
ไอเสยี

ค�าเตอืน
น�้ำมนัเบนซนิไวไฟสงู:
ดบัเครือ่งยนตท์กุครัง้ทีเ่ตมิน�้ำมนั
อยำ่เตมิน�้ำมนัหรอืเปิดฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
ขณะสบูบหุรีห่รอือยูใ่กลก้บัเปลวไฟ (ทีไ่มม่สี ิง่
ป้องกนั)
ขณะเตมิน�้ำมนั ระวงัอยำ่ใหน้�้ำมนัเบนซนิหกใส่
เครือ่งยนต ์ทอ่ไอเสยี หรอืทอ่เกบ็เสยีง
หำกกลืนน�้ ำมันเบนซิน สูดดม หรือเขำ้ตำ 
ควรไปพบแพทยโ์ดยดว่น
รีบลำ้งน�้ ำมันที่หกใส่ผิวหนังดว้ยสบู่และน�้ ำ
สะอำด และควรถอดเสื้อผำ้ที่ปนเป้ือนดว้ย
น�้ำมนัเบนซนิทนัที
แผลไหมแ้ละสภำพผวิหนังทีร่ำ้ยแรงอำจเกดิ
จำกกำรสมัผัสโดนน�้ำมนัเบนซนิ
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ค�าเตอืน
หำ้มสตำร์ทเครื่องยนต์หรือปล่อยใหเ้ครื่อง
ท�ำงำนในพืน้ทีปิ่ดไมว่ำ่จะชว่งเวลำใด
ควันท่อไอเสยีเป็นพษิและอำจท�ำใหห้มดสติ
และเสยีชวีติไดใ้นเวลำสัน้ๆ
ใชร้ถจักรยำนยนตใ์นพื้นทีเ่ปิดโล่งหรอืมกีำร
ระบำยอำกำศเพยีงพอทกุครัง้

หมวกกนัน็อคและเครือ่งแตง่
กาย

ค�าเตอืน

cbma

เมื่อขับขี่รถจักรยำนยนต์ ทั ้งผูข้ับขี่และผู ้
โดยสำร (ในรุน่ทีส่ำมำรถรองรับผูโ้ดยสำรได)้ 
ตอ้งสวมหมวกกันน็อคส�ำหรับรถจักรยำนยนต์
ทกุครัง้ แวน่ตำนริภยั ถงุมอื กำงเกงขำยำว 
(หุม้เขำ่และขอ้เทำ้) และเสือ้แจ็คเกต็สสีวำ่ง
เสือ้ผำ้สสีว่ำงจะท�ำใหผู้ข้ับขีย่ำนพำหนะคน
อื่น ๆ บนทอ้งถนนสังเกตเห็นผูข้ี่รถ (หรือผู ้
โดยสำร) ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้
แมไ้มจ่�ำเป็นตอ้งสวมอปุกรณ์ป้องกนัอยำ่งเต็ม
รปูแบบ กำรสวมชดุป้องกนัจะชว่ยลดโอกำสที่
ไดรั้บบำดเจ็บขณะขีร่ถ

ค�าเตอืน
หมวกันน็อคเป็นสิง่ทีส่�ำคัญทีส่ดุของชดุขับขี่
รถจักรยำนยนต ์ เนือ่งจำกเป็นชิน้สว่นทีใ่หก้ำร
ป้องกนักำรบำดเจ็บทีศ่รีษะ ควรเลอืกหมวก
กันน็อคส�ำหรับตัวผูโ้ดยสำรและตัวท่ำนเอง
อยำ่งรอบคอบ และควรสวมใสศ่รีษะของทำ่น
และของผูโ้ดยสำรไดแ้น่นพอดแีละไม่อดึอัด 
หมวกกันน็อคสีสว่ำงจะท�ำใหผู้ ข้ับขี่ยำน
พำหนะคนอืน่ ๆ บนทอ้งถนนสงัเกตเห็นผูข้ีร่ถ 
(หรอืผูโ้ดยสำร) ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้
หมวกนิรภัยแบบเต็มใบจะใหก้ำรป้องกันได ้
บำ้งเมือ่เกดิอบุตัเิหต ุ โดยทีห่มวกนริภยัแบบ
ปิดเต็มหนำ้จะใหก้ำรป้องกนัไดม้ำกกวำ่
สวมแว่นตำนิรภัยที่ไดรั้บยอมรับหรือแผ่น
บังหนำ้เพื่อช่วยในกำรมองเห็นและปกป้อง
ดวงตำ

ค�าเตอืน
กำรไม่สวมหมวกกันน็อคอำจท�ำใหเ้สยีชวีติ
หรือไดรั้บบำดเจ็บสำหัสได ้หำ้มผูโ้ดยสำร
ซอ้นหำกไม่สำมำรถเหยียบที่พักเทำ้ของ 
ผูโ้ดยสำร
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การจอดรถ

ค�าเตอืน
ปิดสวติชด์ับเครื่องยนตแ์ลว้ถอดกุญแจออก
ทกุครัง้กอ่นจอดรถจักรยำนยนตท์ิง้ไว ้ กำรดงึ
กุญแจออกจะลดควำมเสีย่งที่บุคคลที่ไม่ได ้
รับอนุญำตหรือไม่ผ่ำนกำรฝึกอบรมจะน�ำรถ
จักรยำนยนตไ์ปใช ้
เมือ่จอดรถจักรยำนยนต ์โปรดจดจ�ำสิง่ตอ่ไปนี้
-   เ ข ้ำ เ กี ย ร์ ห นึ่ ง เ พื่ อ ช่ ว ย ป้ อ ง กั น ร ถ
จักรยำนยนตไ์มใ่หไ้หลลงจำกขำตัง้
- เครื่องยนตแ์ละระบบไอเสยีจะรอ้นขึน้ภำย
หลังกำรขับขี่ หำ้มจอดรถจักรยำนยนต์ใน
บริเวณที่คนเดินเทำ้ สัตว์เลี้ยง และ/หรือ 
เด็กเล็กสำมำรถแตะตอ้งรถได ้
- อย่ำจอดรถบนพืน้แฉะหรอืบนพืน้ผวิทีเ่อยีง
มำก กำรจอดรถภำยใตส้ภำวะเหลำ่นีอ้ำจท�ำให ้
รถจักรยำนยนตล์ม้ได ้
ส�ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ้ 
‘วธิกีำรขบัขีร่ถจักรยำนยนต’์ ในคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นี้

ชิน้สว่นและอปุกรณ์

ค�าเตอืน
เจำ้ของรถควรตระหนักว่ำเฉพำะชิ้นส่วน 
อปุกรณ์เสรมิ และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บกำร
รับรองไวส้�ำหรับรถจักรยำนยนต์ Triumph 
เ ป็นชิ้นส่วนที่ได รั้บกำรอนุมัติอย่ำง เ ป็น
ทำงกำรจำก Triumph  และติดตั ้งกับรถ
จักรยำนยนต์โดยตัวแทนจ�ำหน่ำยที่ไดรั้บ
อนุญำต
โดยเฉพำะ จะเป็นอันตรำยอย่ำงยิ่งในกำร 
ตดิตัง้หรือเปลีย่นชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์เสรมิที่
ตอ้งถอดอปุกรณ์เชือ่มตอ่ออกจำกระบบไฟฟ้ำ
หรือระบบน�้ ำมันเชื้อเพลิง หรือเพิ่มเขำ้ไป 
ซึ่งกำรดัดแปลงดังกล่ำวอำจท� ำให เ้ ป็น
อนัตรำยตอ่ควำมปลอดภยั
อุปกรณ์เชื่อมต่อของชิน้ส่วน อุปกรณ์เสริม 
และชดุคอนเวอรช์ันทีไ่ม่ไดรั้บกำรรับรองอำจ
สง่ผลกระทบรำ้ยแรงต่อกำรขับขี ่เสถยีรภำพ 
หรอืกำรใชร้ถจักรยำนยนตใ์นลักษณะอืน่ ๆ ที่
อำจเป็นผลใหเ้กดิอุบัตเิหตุ ท�ำใหไ้ดเ้กดิกำร
บำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

Triumph จะไม่รับผิดใด ๆ ต่อขอ้บกพร่อง 
ทีเ่กดิจำกอปุกรณ์เชือ่มตอ่ของชิน้สว่น อปุกรณ์
เสรมิ หรอืชดุคอนเวอรช์นัทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรอง 
หรือกำรประกอบชิน้ส่วน อุปกรณ์เสริม หรือ 
ชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บกำรรับรองโดยบคุลำกร
ทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรอง
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การบ�ารงุรกัษา/อปุกรณ์

ค�าเตอืน
โปรดปรกึษำตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Tr iumph  ที่ได รั้บอนุญำตทุกค รั ้งที่ เก ิด 
ขอ้สงสัยเกีย่วกับกำรใชง้ำนรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีถ่กูตอ้งหรอืปลอดภยั
โปรดจ�ำไวว้่ำกำรใชร้ถจักรยำนยนตท์ีท่�ำงำน
ผดิปกตอิย่ำงต่อเนื่องอำจท�ำใหข้อ้บกพร่อง
เพิม่มำกขึน้ และยงัอำจเสีย่งตอ่ควำมปลอดภยั

ค�าเตอืน
ตอ้งแน่ใจว่ำไดอุ้ปกรณ์ทัง้หมดที่กฎหมำย
ก�ำหนดไดรั้บกำรติดตั ้งและท�ำงำนอย่ำง
ถูกตอ้ง กำรถอดหรือเปลี่ยนไฟของรถ
จักรยำนยนต ์ ทอ่เกบ็เสยีง ระบบไอเสยี หรอื
ระบบควบคุมเสยีงรบกวนอำจเป็นกำรละเมดิ
กฎหมำย กำรดัดแปลงทีไ่ม่ถูกตอ้งหรือไม่
เหมำะสมอำจส่งผลกระทบรำ้ยแรงต่อกำร
ขบัขี ่ เสถยีรภำพ หรอืกำรใชร้ถจักรยำนยนต์
ในลกัษณะอืน่ ๆ ทีอ่ำจเป็นผลใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ
ท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

ค�าเตอืน
ถำ้รถจักรยำนยนตม์สีว่นเกีย่วขอ้งกบัอบุัตเิหต ุ
กำรประสำนงำ หรือลม้ ท่ำนตอ้งน� ำรถ
จักรยำนยนตข์องท่ำนไปยังตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตเพือ่
ท�ำกำรตรวจสอบและซ่อม อุบัตเิหตุใด ๆ 
อำจเป็นสำเหตุใหร้ถจักรยำนยนตไ์ดรั้บควำม
เสยีหำย ถำ้ไดรั้บกำรซอ่มแซมไมถ่กูวธิอีำจ
ท�ำใหเ้กดิอุบัตเิหตุขึน้อีกครัง้ ซึง่อำจท�ำให ้
เกดิกำรบำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

การขีร่ถ

ค�าเตอืน
หำ้มขับขี่รถจักรยำนยนต์เมื่อรูส้กึเหนื่อยลำ้ 
อยูภ่ำยใตฤ้ทธิข์องแอลกอฮอลห์รอืยำ
กำรขีร่ถเมื่ออยู่ภำยใตฤ้ทธิข์องแอลกอฮอล์
หรอืยำเป็นสิง่ผดิกฎหมำย
กำรขี่รถเมื่อรูส้กึเหนื่อยลำ้ อยู่ภำยใตฤ้ทธิ์
ของแอลกอฮอลห์รือยำจะลดสมรรถภำพใน
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตข์องผูข้ีร่ถ ซึง่อำจ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ผูข้ี่รถทุกคนตอ้งไดรั้บใบอนุญำตในกำรใช ้
งำนรถจักรยำนยนต ์ กำรใชร้ถจักรยำนยนต์
โดยไม่มีใบอนุญำตเป็นสิง่ผดิกฎหมำยและ
อำจน�ำไปสูก่ำรด�ำเนนิคดไีด ้
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์โดยไม่เขำ้รับกำรฝึก
อบรมแบบเป็นทำงกำรเกีย่วกับเทคนิคกำรขี่
รถทีถู่กตอ้งซึง่จ�ำเป็นตอ่กำรไดรั้บใบอนุญำต 
จะเป็นอันตรำยและอำจท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ขีร่ถโดยมกีำรป้องกนัทกุครัง้ และสวมอปุกรณ์
ป้องกนัซึง่จะมกีำรกลำ่วถงึในตอนอืน่ของค�ำน�ำ 
โปรดจ�ำไวว้ำ่ ในอบุตัเิหต ุ รถจักรยำนยนตไ์ม่
ไดใ้หก้ำรป้องกันตอ่แรงกระแทกเชน่เดยีวกับ
รถยนต์
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ค�าเตอืน
ควรขี่รถจักรยำนยนต์ Triumph  ภำยใน
ควำมเร็วทีก่ฎหมำยก�ำหนดส�ำหรับกำรขบัขีบ่น
ทอ้งถนน กำรใชร้ถจักรยำนยนตด์ว้ยควำมเร็ว
สูงอำจเป็นอันตรำยไดเ้นื่องจำกเวลำทีใ่ชใ้น
กำรตอบโตส้ภำพจรำจรที่เก ิดขึ้นนั้นจะลด
ลงอย่ำงเด่นชัดในขณะที่ควำมเร็วบนทอ้ง
ถนนเพิม่สงูขึน้ ลดควำมเร็วทกุครัง้ในสภำวะ
กำรขบัขีท่ีอ่ำจเกดิอนัตรำยได ้ เชน่ ในสภำพ
อำกำศไมด่หีรอืกำรจรำจรตดิขดั

ค�าเตอืน
สังเกตอย่ำงต่อเนื่องและสนองตอบกำร
เปลี่ยนแปลงของพื้นผิวถนน สภำพจรำจร 
และสภำพของลม ยำนพำหนะประเภทสอง
ลอ้ทกุคนัจะรับแรงจำกภำยนอก ซึง่อำจท�ำให ้
เกดิอบุตัเิหต ุ แรงดงักลำ่วรวมถงึ แตไ่มจ่�ำกดั
เพยีง:
กระแสลมจำกรถทีว่ ิง่สวนมำ
หลุมบนพื้นถนน พื้นผิวถนนที่ เก ิดควำม 
เสยีหำยหรอืไมเ่รยีบ
สภำพอำกำศเลวรำ้ย
ขอ้ผดิพลำดของผูข้บัขี่
ใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ยควำมเร็วปำนกลำง
ทุกครั ้ง และหลีกเลี่ยงสภำพจรำจรติดขัด
จนกว่ำท่ำนจะคุน้เคยกับคุณลักษณะดำ้นกำร
ใชง้ำนและกำรขับขีอ่ย่ำงถีถ่ว้น หำ้มขีร่ถเกนิ
ควำมเร็วทีก่ฎหมำยก�ำหนด

แฮนดบ์งัคบัเลีย้วและทีพ่กัเทา้

ค�าเตอืน
ผู ข้ั บขี่ ร ถต อ้ ง รั กษำกำ รทรงตั วของ รถ
จักรยำนยนตโ์ดยมอืตอ้งจับไวท้ีแ่ฮนดบ์ังคับ
เลีย้วตลอดเวลำ
หำกผูข้ี้รถเอำมือออกจำกแฮนดบ์ังคับเลี้ยว 
จะส่งผลกระทบรำ้ยแรงต่อกำรขับขี่และ
เสถียรภำพของรถจักรยำนยนต์ ส่งผลให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ผู ้ขั บ ขี่   ( แ ล ะ ผู ้โ ด ย ส ำ ร  B o n n e v i l l e 
Speedmaster) ตอ้งใชท้ี่พักเทำ้ที่ใหม้ำ 
ทกุครัง้ขณะใชง้ำนรถจักรยำนยนต์
กำรใชท้ี่ พัก เท ำ้จะช่วยลดควำมเสี่ยงที ่
ผูข้ับขี่รถไปสัมผัสกับชิน้ส่วนต่ำง ๆ ของรถ
จักรยำนยนตโ์ดยไมต่ัง้ใจ และยงัชว่ยลดควำม
เสีย่งจำกกำรไดรั้บบำดเจ็บเมือ่เสือ้ผำ้เขำ้ไป
เกีย่วกบัชิน้สว่นตำ่ง ๆ
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ค�าเตอืน
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์โดยที่หมุดพักเทำ้
สึกเกินขีดก�ำหนดสูงสุดจะท�ำใหเ้อียงรถ
จักรยำนยนต์ดว้ยมุมที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้น 
ตอ้งเปลี่ยนหมุดพักเทำ้ก่อนที่จะสึกจนขีด
จ� ำกัดของมัน กำรเอียงรถดว้ยมุมที่ไม่
ปลอดภัยอำจท�ำใหร้ถทรงตัวไม่ดี สูญเสีย
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหต ุ 
รำยละเอียดเกี่ยวกับขีดจ�ำกัดควำมสกึหรอ
ของสำมำรถอ่ำนไดใ้นหัวขอ้กำรบ�ำรุงรักษำ
และกำรปรับตัง้เกีย่วกบั หนำ้ 96 

ค�าเตอืน
ตอ้งไม่ใชห้มุดพักเทำ้เป็นเครื่องน� ำว่ำรถ
จักรยำนยนตส์ำมำรถเอยีงไดอ้ย่ำงปลอดภัย
ไกลเพยีงใด ซึง่ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขหลำยอยำ่ง 
รวมถงึแตไ่มจ่�ำกดัเพยีง พืน้ผวิถนน สภำพยำง 
และสภำพอำกำศ กำรเอยีงรถดว้ยมุมทีไ่ม่
ปลอดภยัอำจท�ำใหร้ถทรงตวัไมด่ ี สญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
เมื่อ เอียงรถและหมุดพักเทำ้ที่ย ึดติดกับ
ทีพั่กเทำ้แตะกบัพืน้ รถจักรยำนยนตจ์ะอยูใ่กล ้
กบัขดีจ�ำกดัมมุเอยีงสงูสดุ กำรเพิม่มมุเอยีงปีก
มำกขึน้จะไมป่ลอดภยั กำรเอยีงรถดว้ยมมุที่
ไมป่ลอดภยัอำจท�ำใหร้ถทรงตวัไมด่ ี สญูเสยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

cjva

1

 1.	 หมดุพกัเทา้
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ป้ายเตอืน
ป้ำยทีแ่สดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูนีแ้ละในหนำ้ตอ่ ๆ ไป จะท�ำใหท้ำ่นสงัเกตเห็นขอ้มลูส�ำคญั
ดำ้นควำมปลอดภยัในหนังสอืคูม่อืเลม่นี ้ กอ่นขบัขีร่ถ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดท้�ำควำมเขำ้ใจและ
ปฏบิตัติำมขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัป้ำยเหลำ่นี้
เพือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรแสดงภำพ จะแสดงรถจักรยำนยนตร์ุน่ Bonneville Bobber

ต�าแหนง่ป้ายเตอืน

R.P.M.

1 2 3

4

DAILY SAFETY CHECKS
TÄGLICHE SICHERHEITSKONTROLLEN

CONTROLES DE SECURITE QUOTIDIENS
CHEQUEOS DE SEGURIDAD DIARIOS

VERIFICAÇÕES DIÁRIAS DE SEGURANÇA
VERIFICHE GIORNALIERE DI SICUREZZA

DAGELIJSKE VEILIGHEIDSINSPECTIES
DAGLIG SÄKERHETSKONTROLL

運行前点検

1.	 ไฟหนา้ (หนา้ 107)
2.	 การรนัอนิ (หนา้ 53)

3.	 น�า้มนัไรส้ารตะก ัว่ (หนา้ 46)
4.	 การตรวจเช็คกอ่นการขบัขี ่(หนา้ 54)
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ต�าแหนง่ป้ายเตอืน - ตอ่

ขอ้ควรระวงั
ป้ำยเตอืนและรปูลอก ยกเวน้ป้ำยรันอนิ จะตดิเขำ้กบัรถจักรยำนยนตโ์ดยใชก้ำวทีม่แีรงยดึตดิสงู 
ในบำงกรณี จะตดิป้ำยเตอืนกอ่นใชส้พีน่
อยำ่พยำยำมเอำป้ำยเตอืนออกเพรำะจะท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยทีช่ดุสหีรอืตวัถงั

1 2

3

4 5

1.	 หมวกกนัน็อค (หนา้ 7)
2.	 กระจก (หนา้ 91)
3.	 โซข่บัเคลือ่น (หนา้ 84) และยาง (หนา้ 97)

4.	 น�า้มนัเครือ่ง (หนา้ 76)
5.	 น�า้หลอ่เย็น (หนา้ 80)



การระบขุอ้มลูชิน้สว่น
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การระบขุอ้มลูชิน้สว่น
แสดงรุน่ Bonneville Bobber

1
2

3 5

6

7

891011121314151617

4

18

1.	 ไฟเลีย้วดา้นหนา้
2.	 ไฟหนา้
3.	 คนัคลตัช์
4.	 ฝาทีท่อ่เตมิน�า้มนัถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
5.	 ถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
6.	 เบรค/ไฟทา้ย
7.	 ไฟเลีย้วดา้นหลงั
8.	 จานเบรกหลงั
9.	 คาลปิเปอรเ์บรกหลงั
10.	 กลอ่งฟิวส ์(หลงัแผงขา้ง)

11.	 เครื่องมือปรบัต ัง้และเครื่องมือฝาปิด
ตรวจสอบ (หลงัแผงขา้ง)

12.	 แบตเตอรี ่(หลงัแผงครอบ)
13.	 ขาต ัง้ขา้ง
14.	 คนัเปลีย่นเกยีร ์
15.	 แตร
16.	 หมอ้น�า้
17.	 คาลปิเปอรเ์บรกหนา้
18.	 จานเบรกหนา้
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การระบขุอ้มลูชิน้สว่น - ตอ่
แสดงรุน่ Bonneville Bobber

678 5

1 2

910

3

11

4

12

1.	 สวติชจ์ดุระเบดิ
2.	 กระปกุน�า้มนัเบรกหนา้
3.	 คนัเบรกหนา้
4.	 ล็อกคอ
5.	 ฝาปิดชอ่งเตมิน�า้มนัเครือ่ง
6.	 แป้นเบรกหลงั
7.	 ตาแมวแสดงระดบัน�า้มนั

8.	 กระปกุน�า้มนัเบรกหลงั (ดา้นหลงัฝาปิด)
9.	 ฝาปิดถงัน� ้าหล่อเย็นส�ารอง	(หลงัฝา

ครอบสเตอร)์
10.	 ชุดกนัสะเทอืนหลงั
11.	 ทอ่เก็บเสยีง
12.	 โซข่บัระยะสง่ก�าลงัสดุทา้ย
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การระบขุอ้มลูชิน้สว่น
Bonneville Speedmaster

1
2

3 5

7

8

9101112131415161718

4

19

6

1.	 ไฟเลีย้วดา้นหนา้
2.	 ไฟหนา้
3.	 คนัคลตัช์
4.	 ฝาทีท่อ่เตมิน�า้มนัถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
5.	 ถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
6.	 ประแจตวั	C 	และด้ามส่วนต่อ	(ต ิดกบั

ดา้นลา่งของทีน่ ัง่ผูข้บัขี)่
7.	 เบรค/ไฟทา้ย
8.	 ไฟเลีย้วดา้นหลงั
9.	 จานเบรกหลงั
10.	 คาลปิเปอรเ์บรกหลงั

11.	 กลอ่งฟิวส ์(หลงัแผงขา้ง)
12.	 เครื่องมือปรบัต ัง้และเครื่องมือฝาปิด

ตรวจสอบ (หลงัแผงขา้ง)
13.	 แบตเตอรี ่(หลงัแผงครอบ)
14.	 ขาต ัง้ขา้ง
15.	 คนัเปลีย่นเกยีร ์
16.	 แตร
17.	 หมอ้น�า้
18.	 คาลปิเปอรเ์บรกหนา้
19.	 จานเบรกหนา้
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การระบขุอ้มลูชิน้สว่น - ตอ่
Bonneville Speedmaster

678 5

1 2

910

3

11

4

12

1.	 สวติชจ์ดุระเบดิ
2.	 กระปกุน�า้มนัเบรกหนา้
3.	 คนัเบรกหนา้
4.	 ล็อกคอ
5.	 ฝาปิดชอ่งเตมิน�า้มนัเครือ่ง
6.	 ตาแมวแสดงระดบัน�า้มนั
7.	 กระปกุน�า้มนัเบรกหลงั (ดา้นหลงัฝาปิด)

8.	 ฝาปิดถงัน� ้าหล่อเย็นส�ารอง	(หลงัฝา
ครอบสเตอร)์

9.	 แป้นเบรกหลงั
10.	 ชุดกนัสะเทอืนหลงั
11.	 ทอ่เก็บเสยีง
12.	 โซข่บัระยะสง่ก�าลงัสดุทา้ย
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การระบชุิน้สว่นในมมุมองผูข้บัขี่
แสดงรุน่ Bonneville Bobber

1 3
5 6 7

8 9

101113

2

15 12

4

14

1.	 คนัคลตัช์
2.	 ปุ่ มกระพรบิไฟสงู
3.	 ปุ่ ม SCROLL
4.	 สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
5.	 มาตรวดัความเร็ว
6.	 ไฟเตอืน
7.	 หนา้จอวดัระยะทาง/แสดงผล
8.	 กระปกุน�า้มนัเบรกหนา้

9.	 คนัเบรกหนา้
10.	 สวติชส์ตารท์/ดบัเครือ่งยนต์
11.	 ปุ่ ม MODE
12.	 สวทิชไ์ฟฉุกเฉนิ
13.	 ปุ่ มระบบควบคมุความเร็วคงที ่(ถา้ตดิต ัง้)
14.	 สวติชไ์ฟเลีย้ว
15.	 ปุ่ มแตร
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หมายเลขผลติภณัฑ์
หมายเลขตวัถงัรถ (VIN)
หมำยเลขตวัถงัรถ (VIN) จะประทบัไวท้ีบ่รเิวณ
ฐำนพวงมำลยัของเฟรมโครงรถ

cjwa_b

1

1. VIN

บันทึกหมำยเลขตัวถังรถลงในช่องที่ใหไ้ว ้
ดำ้นลำ่ง

 
 
 

หมายเลขเครือ่งยนต์
หมำยเลขเครื่องยนต์จะถูกประทับไวท้ี่หอ้ง
ขอ้เหวีย่งดำ้นบน ทำงดำ้นทำ้ย และมองเห็นได ้
จำกทำงดำ้นขวำมอื

cjvw_a

1

1.	 หมายเลขเครือ่งยนต์

บันทกึหมำยเลขเครื่องยนตล์งในช่องที่ใหไ้ว ้
ดำ้นลำ่ง
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ขอ้มลูท ัว่ไป

สารบญั
แผนผังแผงหนำ้ปัด   22
กำรปรับแผงหนำ้ปัด   23
ไฟเตอืน   24

สญัญำณไฟแสดงกำรท�ำงำนผดิปกตขิองระบบควบคมุกำรท�ำงำนของเครือ่งยนต ์(MIL)   24
สญัญำณไฟเตอืนแรงดนัน�้ำมนัเครือ่งต�ำ่   24
ไฟเตอืนอณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็นสงู   25
ไฟระบบป้องกนักำรโจรกรรม/สญัญำณกนัขโมย   25
ไฟเตอืนระบบ ABS (ระบบเบรกป้องกนั ลอ้ล็อก)   25
สญัญำณไฟระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน (TC)   26
ไฟเตอืนกำรปิดระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน (TC)   26
สญัญำณไฟแสดงระดบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิต�ำ่   27
เกยีรว์ำ่ง   27
ไฟเลีย้ว   27
ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถำ้ตดิตัง้)   27
ไฟสญัญำณแสดงระบบควบคมุควำมเร็วคงที ่(ถำ้ตดิตัง้)   28

แผงหนำ้ปัด   28
มำตรวดัควำมเร็วและมำตรวดัระยะทำง   28
มำตรวดัรอบเครือ่งยนต ์  28
สว่นแสดงผลต�ำแหน่งเกยีร ์  29
อตัรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิเฉลีย่   29
เกจวดัระดบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ   30
ระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�้ำมนัหมด   30
มำตรวดัระยะทำงออกทรปิ   31
นำฬกิำ   32
รอบกำรบรกิำร   33

โหมดขบัขี ่  33
กำรเลอืกโหมดขบัขี ่– โดยทีร่ถจักรยำนยนตจ์อดนิง่กบัที ่  34
กำรเลอืกโหมดขบัขี ่– เมือ่ขีร่ถจักรยำนยนต ์  34

ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน (TC)   36
กำรตัง้คำ่ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน   36
กำรปิดกำรใชง้ำนระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน   37

สวติชจ์ดุระเบดิ   37
กญุแจ   38
ล็อกคอ   39
สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดำ้นขวำ   40

ต�ำแหน่ง STOP   40
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ต�ำแหน่ง RUN   40
ต�ำแหน่งสตำรท์   40
ปุ่ ม MODE   40
สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ   40

สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดำ้นซำ้ย   41
ปุ่ ม SCROLL   41
ปุ่ มไฟสงู   41
สวติชไ์ฟเลีย้ว   41
ปุ่ มแตร   41
ปุ่ มระบบควบคมุควำมเร็วคงที ่(ถำ้ตดิตัง้)   41
สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถำ้ตดิตัง้)   42

กำรควบคมุคนัเรง่   42
ระบบควบคมุควำมเร็วคงที ่(ถำ้ตดิตัง้)   43

กำรเปิดใชง้ำนระบบควบคมุควำมเร็วคงที ่  44
กำรปิดใชง้ำนระบบควบคมุควำมเร็วคงที ่  44

แป้นปรับคนัคลตัชแ์ละคนัเบรก   45
น�้ำมนัเชือ้เพลงิ   46

ฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ   47
กำรเตมิน�้ำมนัลงในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ   48

ขำตัง้ขำ้ง   49
แผงขำ้ง   49
กำรปรับทีน่ั่ง   50
เบำะผูข้บัขี ่  51
ทีน่ั่งผูโ้ดยสำร   52
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แผนผงัแผงหนา้ปดั

หมายเหต:ุ

•	 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงภาพ 
จะแสดงภาพรุน่ Bonneville Bobber

cjux
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1.	 มาตรวดัความเร็ว
2.	 ไฟสญัญาณแสดงระบบควบคุมความเร็ว

คงที ่(ถา้ตดิต ัง้)
3.	 ไฟเตอืนปิดระบบควบคมุการยดึเกาะถนน 

(TC)
4.	 ไฟแสดงสถานะไฟเดย์ไลท์	 (DRL )  

(ถา้ตดิต ัง้)
5.	 สญัญาณไฟระบบควบคุมการยดึเกาะ

ถนน (TC)
6.	 สญัญาณไฟแสดงระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิต�า่
7.	 ไฟเตอืนอณุหภมูนิ�า้หลอ่เย็นสงู
8.	 สญัญาณไฟเตอืนแรงดนัน�า้มนัเครือ่งต�า่
9.	 สญัญาณไฟแสดงการท�างานผิดปกติ

ข อ ง ร ะบบควบคุ มก า รท� า ง านของ
เครือ่งยนต ์(MIL)

10.	 ไฟเตอืนระบบ ABS (ระบบเบรกป้องกนั
ลอ้ล็อก)

11.	 ไฟแสดงสถาน ะ ร ะบบ ป้ อ งก ันก า ร
โจรกรรม

12.	 สญัญาณไฟเลีย้วขวา
13.	 สญัญาณไฟแสดงต�าแหนง่เกยีรว์า่ง
14.	 หนา้จอแสดงผลขอ้มลู
15.	 สญัญาณไฟแสดงระยะการเขา้รบับรกิาร
16.	 โหมดขบัขี่
17.	 มาตรวดัระยะทาง/มาตรวดัระยะทางออก

ทรปิ/นาฬกิา
18.	 สญัญาณต�าแหนง่เกยีร ์
19.	 เกจวดัระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
20.	 ไฟสญัญาณระบบควบคุมความเร็วคงที ่

(ถา้ตดิต ัง้)
21.	 สญัญาณไฟสงู
22.	 สญัญาณไฟเลีย้วซา้ย
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การปรบัแผงหนา้ปดั
Bonneville Bobber และ Bonneville 
Bobber Black เทา่น ัน้

ค�าเตอืน
กำรใชง้ำนรถจักรยำนยนตท์ี่มีแผงหนำ้ปัดที่
ปรับไมถ่กูตอ้งหรอืหลวมถอืเป็นอนัตรำย
แผงหนำ้ปัดที่ปรับไม่ถูกตอ้งหรือหลวมอำจ
ท�ำใหม้องไม่เห็นแผงหนำ้ปัดขณะขับขี่และ
ท�ำใหเ้สยีสมำธนิ�ำไปสูก่ำรสญูเสยีกำรควบคมุ
รถจักรยำนยนตแ์ละอบุตัเิหตไุด ้
ตอ้งปรับแผงหนำ้ปัดใหม้ีวสิัยทัศน์มองเห็น
ค่ำบนหนำ้ปัดไดเ้พียงพอและใหแ้น่ใจว่ำมัน
มั่นคงปลอดภัยในต�ำแหน่งก่อนที่จะขับขี่รถ
จักรยำนยนต์

ค�าเตอืน
อยำ่พยำยำมทีจ่ะท�ำควำมสะอำดหรอืปรับแผง
หนำ้ปัดขณะขบัขีร่ถจักรยำนยนต ์ กำรปลอ่ย
มือของผูข้ับขี่ออกจำกแฮนด์บังคับเลี้ยวใน
ขณะขับขีร่ถจักรยำนยนตจ์ะลดควำมสำมำรถ
ของผูข้ับขี่ในกำรรักษำกำรควบคุมของรถ
จักรยำนยนต์
กำรพยำยำมท�ำควำมสะอำดหรือปรับแผง 
หนำ้ปัดขณะขับขี่รถจักรยำนยนต์อำจท�ำให ้
เกดิกำรสูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ท�ำควำมสะอำดหรอืปรับแผงหนำ้ปัดเมือ่จอด
อยูน่ิง่เทำ่นัน้

สำมำรถปรับแผงหนำ้ปัดไดใ้หม้องเห็นดขีึน้เมือ่
ขบัขี่

cjxk

1

1.	 คนัโยกปรบัต ัง้

เพือ่ปรับแผงหนำ้ปัด:
  •  ดงึคันโยกปรับตัง้ทีอ่ยูใ่ตแ้ผงหนำ้ปัดเพือ่

ปลดแผงหนำ้ปัดจำกต�ำแหน่งล็อก
  •  ขยับแผงหนำ้ปัดลงในต�ำแหน่งทีถู่กตอ้ง

เพือ่ดหูนำ้จอ
  •  ถอืแผงหนำ้ปัดใหอ้ยู่ในต�ำแหน่งและดัน

คนัโยกกลบัเพือ่ยดึทีต่�ำแหน่งล็อกใหม่
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ไฟเตอืน

สญัญาณไฟแสดงการท�างานผดิปกติ
ของระบบควบคมุการท�างานของ
เครือ่งยนต ์(MIL)

สญัญำณไฟแสดงกำรท�ำงำนผดิปกต ิ
(MIL) ของระบบควบคมุกำรท�ำงำนของเครือ่งย
นต์จะสว่ำงขึน้เมื่อเปิดระบบจุดระเบิด (เพื่อ
แสดงว่ำระบบท�ำงำน) แต่ไม่ควรตดิขึน้ขณะที่
เครือ่งยนตท์�ำงำน
ถำ้สัญญำณไฟ MIL สว่ำงขึน้เมื่อเครื่องยนต์
ท�ำงำน แสดงว่ำเกดิขอ้บกพร่องในระบบที่
ถูกควบคุมดว้ยระบบควบคุมกำรท�ำงำนของ
เครือ่งยนตต์ัง้แต่หนึง่ระบบขึน้ไป ในกรณีดัง
กล่ำว ระบบควบคุมกำรท�ำงำนของเครือ่งยนต์
จะเปลี่ยนเป็นโหมด "ส�ำรองกำรท�ำงำน" 
(Limp  home  mode) เพื่อใหร้ถวิ่งไดถ้ึง 
จดุหมำยปลำยทำง ถำ้ขอ้บกพรอ่งไมร่นุแรงจน
เครือ่งยนตไ์มส่ำมำรถท�ำงำนได ้

ค�าเตอืน
ลดควำมเ ร็วและอย่ำขับขี่รถต่อไปถำ้ไม่
จ�ำเป็นในขณะที่สัญญำณไฟ MIL ยังตดิอยู ่
ขอ้บกพร่องดังกลำ่วอำจสง่ผลกระทบรำ้ยแรง
ตอ่สมรรถนะของเครือ่งยนต ์ระบบไอเสยี และ
อตัรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
สมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ลดลงอำจท�ำให ้
กำรขี่รถอยู่ในสภำวะที่เป็นอันตรำย ท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

หมายเหต:ุ

•	 ถา้สญัญาณไฟ	MIL	กะพรบิเมือ่เปิด
ระบบจุดระเบิด ให้ต ิดต่อตวัแทน
จ�าหน่ายรถจกัรยานยนต	์Triumph 
ที่ได้ร บัอนุญาตโดยเ ร็วที่สุด เพื่อ
ท�าการแก้ไขสถานการณ์ดงักล่าว 
ในสถานการณ์เหล่านี	้เครือ่งยนตจ์ะ
ไมท่�างาน

สญัญาณไฟเตอืนแรงดนัน�า้มนัเครือ่ง
ต�า่

ขณะทีเ่ครื่องยนตท์�ำงำน ถำ้แรงดัน
น�้ำมันเครือ่งลดต�่ำลงจนอันตรำย สัญญำณไฟ
เตอืนแรงดนัน�้ำมนัเครือ่งต�ำ่จะสวำ่งขึน้

ขอ้ควรระวงั
ดับเครื่องยนต์ทันทีถำ้สัญญำณไฟเตือน 
แรงดันน�้ำมันเครื่องต�่ำสว่ำงขึน้ อย่ำสตำร์ท
เครือ่งใหมจ่นกวำ่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
กำรเดินเครื่องยนต์เมื่อสัญญำณไฟเตือน 
แรงดันน�้ ำมันเครื่องต�่ ำสว่ำงขึ้นจะท� ำให ้
เครือ่งยนตไ์ดรั้บควำมเสยีหำยอยำ่งรนุแรง

หมายเหต:ุ

•	 สญัญาณไฟเตอืนแรงดนัน�า้มนัเครือ่ง
ต�่าจะสว่างขึน้ถา้เปิดระบบจุดระเบดิ
โดยไมม่กีารเดนิเครือ่งยนต์
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ไฟเตอืนอณุหภมูนิ�า้หลอ่เย็นสงู

ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำน ถำ้อณุหภมูิ
น�้ ำหล่อเย็นเครื่องยนต์สูงจนเป็นอันตรำย 
ไฟเตอืนอณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็นสงูจะสวำ่งขึน้

ขอ้ควรระวงั
ดับเครื่องยนต์ทันทีถ ำ้ไฟเตือนอุณหภูม ิ
น�้ำหลอ่เย็นสงูสวำ่งขึน้ อยำ่สตำรท์เครือ่งใหม่
จนกวำ่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
กำรเดินเครื่องยนต์เมื่อไฟเตือนอุณหภูม ิ
น�้ำหลอ่เย็นสงูสวำ่งขึน้จะท�ำใหเ้ครือ่งยนตไ์ด ้
รับควำมเสยีหำยอยำ่งรนุแรง

ไฟระบบป้องกนัการโจรกรรม/
สญัญาณกนัขโมย

รถจักรยำนยนต ์ Triumph นีต้ดิตัง้
กญุแจนริภยั ซึง่จะถกูเปิดใชง้ำนเมือ่บดิสวติช์
จดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF

ถา้ไมไ่ดต้ดิต ัง้สญัญาณกนัขโมย
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต�ำแหน่ง OFF 
สัญญำณไฟระบบป้องกันกำรโจรกรรม/ 
กันขโมยจะกะพริบติดและดับเป็นเวลำ 24 
ชั่วโมงเพื่อแสดงว่ำกุญแจนิรภัยเปิดท�ำงำน 
เมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON ระบบ
ป้องกนักำรโจรกรรมและสญัญำณไฟจะดบัลง
ถำ้สัญญำณไฟยังตดิอยู่ แสดงวำ่ระบบป้องกัน
กำรโจรกรรมเกดิควำมผดิปกต ิซึง่ตอ้งตรวจ
สอบหำสำเหต ุ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตโดยเร็ว
ที่สุดเพื่อตรวจเช็คควำมบกพร่องและท�ำกำร
แกไ้ข

ถา้ตดิต ัง้สญัญาณกนัขโมย
สัญญำณไฟระบบป้องกันกำรโจรกรรม/
สัญญำณกันขโมยจะสว่ำงขึ้นเมื่อตรงตำม
สภำวะทีไ่ดอ้ธบิำยไวใ้นคูม่อืสญัญำณกันขโมย
ซึง่เป็นอปุกรณเ์สรมิของแทข้อง Triumph

ไฟเตอืนระบบ ABS (ระบบเบรก
ป้องกนั	ลอ้ล็อก)

ไฟเตอืนระบบ ABS จะสวำ่งขึน้เพือ่
แสดงว่ำฟังก์ชัน ABS ไม่สำมำรถใชง้ำนได ้ 
ไฟที่สว่ำงขึน้หลังจำกกำรตดิเครื่องยนต์ จน
กระทั่งรถจักรยำนยนต์วิง่ถงึควำมเร็วเกนิ 10 
กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง (6 ไมล/์ชัว่โมง) เป็นปกต ิ
ถำ้ไม่มีขอ้ผดิพลำด ไฟไม่ควรตดิสว่ำงขึน้อกี
ครัง้จนกวำ่เครือ่งยนตจ์ะเริม่สตำรท์ใหม่
ถำ้ไฟเตือนเกดิสว่ำงขึน้ในเวลำอื่นขณะขี่รถ 
แสดงวำ่ระบบ ABS เกดิควำมผดิปกต ิ ซึง่ตอ้ง
ตรวจสอบหำสำเหตุ

ค�าเตอืน
ถำ้ระบบ ABS ไม่ท�ำงำน ระบบเบรกจะท�ำ
หนำ้ทีเ่ป็นระบบเบรกทีไ่มใ่ชร่ะบบ ABS ตอ่ไป
ทำ่นตอ้งไมข่ีร่ถตอ่ไปถำ้สญัญำณไฟแสดงยัง
คงตดิอยู่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อ
ตรวจเช็คควำมบกพร่องและท�ำกำรแกไ้ข 
ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรงเกนิไปจะท�ำให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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สญัญาณไฟระบบควบคมุการยดึเกาะ
ถนน (TC)

สญัญำณไฟระบบ TC ใชเ้พือ่บง่ชีว้ำ่
ระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนนเปิดท�ำงำนและ
ก�ำลังท�ำงำนเพือ่จ�ำกัดกำรลืน่ไถลของลอ้หลัง 
ในชว่งทีเ่ร่งควำมเร็วมำกหรือบนสภำพถนนที่
เปียกหรอืลืน่

ค�าเตอืน
ถำ้ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนไม่ท�ำงำน 
ท่ำนตอ้งระมัดระวังเมือ่เร่งควำมเร็วหรอืเลีย้ว
รถบนพื้นถนนทีเ่ปียก/ลืน่ เพื่อหลกีเลีย่งกำร
เกดิลอ้หมุนฟรี อย่ำขับรถนำนกว่ำที่จ�ำเป็น
ถำ้สัญญำณไฟแสดงกำรท�ำงำนผิดปกติ
ของระบบควบคุมกำรท�ำงำนของเครื่องยนต ์
(MIL) และไฟเตอืนระบบควบคุมกำรยดึเกำะ
ถนนสวำ่งขึน้ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตโดย
เร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่ง
กำรเลี้ยวรถกะทันหันและกำรเร่งควำมเร็ว
มำกเกินไปในสถำนกำรณ์นี้อำจท�ำใหล้อ้
หลังหมุนฟรี ส่งผลใหสู้ญเสยีกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

การท�างานของสญัญาณไฟระบบ TC:

เปิดการใชง้าน TC:
  •  ภำยใตส้ภำพกำรขีร่ถตำมปกต ิสัญญำณ

ไฟจะยงัปิดอยู่
  •  สัญญำณไฟจะกะพริบอย่ำงรวดเร็วเมื่อ

ระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนนเปิดท�ำงำน
และก�ำลังท�ำงำนเพื่อจ�ำกัดกำรลื่นไถล
ของลอ้หลงั ในชว่งทีเ่รง่ควำมเร็วมำกหรอื
บนสภำพถนนทีเ่ปียกหรอืลืน่

ปิดการใชง้าน TC:
สญัญำณไฟจะไมต่ดิขึน้ ไฟเตอืนกำรปิดระบบ 
TC จะตดิขึน้แทน (ด ูหนำ้ 26).

หมายเหต:ุ

•	 ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนจะไม่
ท�างานถา้มกีารท�างานผดิปกตทิีร่ะบบ 
ABS ไฟเตอืนส�าหรบัระบบ ABS ระบบ
ควบคุมความเร็วคงที่	และ	MIL	จะ
สวา่งขึน้

ไฟเตอืนการปิดระบบควบคมุการยดึ
เกาะถนน (TC)

ไฟเตือนกำรปิดระบบ TC ไม่ควร 
จะตดิ ยกเวน้ว่ำระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนน
ถกูปิดหรอืมคีวำมผดิปกตเิกดิขึน้
ถำ้ไฟเตือนเกิดติดขึ้นในเวลำอื่นขณะขี่รถ 
แสดงวำ่ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนเกดิควำม
ผดิปกต ิซึง่ตอ้งตรวจสอบหำสำเหตุ
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สญัญาณไฟแสดงระดบัน�า้มนัเชือ้
เพลงิต�า่

สัญญำณไฟแสดง ร ะ ดั บ น�้ ำ มั น 
เชือ้เพลงิต�่ำจะสว่ำงขึน้เมื่อมีน�้ำมันเชือ้เพลงิ
เหลอือยูใ่นถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิประมำณ:
  •  2.0 ลิตร - Bonneville Bobber และ 

Bonneville Bobber Black
  •  3.0 ลติร - Bonneville Speedmaster

เกยีรว์า่ง

ไฟเตอืนเกยีร์ว่ำงจะแสดงเมื่อระบบ
ส่งก�ำลังอยู่ในต�ำแหน่งเกยีร์ว่ำง (ไม่ไดเ้ลอืก
เกยีร)์ ไฟเตอืนจะสวำ่งขึน้เมือ่ระบบสง่ก�ำลงัอยู่
ในเกยีรว์ำ่งโดยทีส่วติชจ์ุดระเบดิอยูท่ีต่�ำแหน่ง 
ON

ไฟเลีย้ว

เมือ่ดนัสวติชไ์ฟเลีย้วไปทำงซำ้ยหรอื
ทำงขวำ สัญญำณแสดงกำรเปิดไฟเลี้ยวจะ
กะพรบิตดิและดบัตำมจังหวะของไฟเลีย้ว

ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)

เมือ่เปิดระบบจดุระเบดิและปรับสวติช์
ไฟเดยไ์ลทไ์ปที ่ 'Daytime Running Lights' 
ไฟเดยไ์ลทจ์ะสวำ่งขึน้
ไฟเดย์ไลท์และไฟต�่ำของไฟหนำ้สำมำรถ
ควบคุมดว้ยตัวเองโดยใชส้วิตช์บนฝำครอบ
สวติชด์ำ้นซำ้ยมอื ด ูหนำ้ 42

ค�าเตอืน
อย่ำขับขี่นำนเกินควำมจ� ำ เ ป็นในสภำพ 
แสงแวดลอ้มทีไ่ม่ดกีับไฟเดยไ์ลท ์(DRL) ที่
ใชง้ำน
กำรขบัขีก่บัไฟเดยไ์ลทใ์นควำมมดื ในอโุมงค ์
หรอืสถำนทีท่ีแ่สงแวดลอ้มไมด่มีองไมช่ดัอำจ
ลดทัศนวสิัยของผูข้ับขีห่รอืท�ำใหส้ำยตำผูใ้ช ้
ถนนคนอืน่พรำ่มวั
กำรท�ำใหผู้ใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ หรอืตำพรำ่มวัหรอื
มีทัศนวสิัยในที่ ๆ มีแสงนอ้ยอำจท�ำใหเ้กดิ
กำรสูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และ
อบุตัเิหตไุด ้

หมายเหต:ุ

•	 ในช่วงเวลากลางวนัไฟเดยไ์ลทช์่วย
ให้ผู ้ใช้ถนนคนอื่น 	ๆ 	มองเ ห็นรถ
จกัรยานยนตไ์ดช้ดัขึน้

•	 จะต้องใช้ไฟต�่าในสภาพแวดล้อม 
อืน่	ๆ	เวน้แตส่ภาพถนนอนุญาตใหใ้ช้
ไฟหนา้ไฟสงูได้
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ไฟสญัญาณแสดงระบบควบคมุ
ความเร็วคงที ่(ถา้ตดิต ัง้)

ระบบควบคุมควำมเร็วคงทีจ่ะเปิดใช ้
งำนไดเ้มื่อรถจักรยำนยนต์วิ่งดว้ยควำมเร็ว
ระหวำ่ง 30 ถงึ 160 กม./ชม. (19 ถงึ 100 ไมล/์
ชม.) และอยูใ่นเกยีร ์ 3 หรอืสงูกวำ่ เมือ่เปิดใช ้
งำน ไฟแสดงระบบควบคมุควำมเร็วคงทีใ่นแผง
หนำ้ปัดจะสวำ่งขึน้มำ

ค�าเตอืน
ใชง้ำนระบบควบคมุควำมเร็วคงทีใ่นสถำนทีท่ี่
สำมำรถขีร่ถไดอ้ย่ำงปลอดภัยดว้ยควำมเร็วที่
สม�ำ่เสมอเทำ่นัน้
หำ้มใชร้ะบบควบคมุควำมเร็วคงทีเ่มือ่ขับขีใ่น
จรำจรหนำแน่น หรอืบนถนนลืน่ หรอืถนนทีม่ี
โคง้อนัตรำยหรอืโคง้ตำบอด
กำรใช ง้ ำนร ะบบควบคุมควำม เ ร็ วคงที่
ในสภำวะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งนี้อำจท�ำให ้
ร ถ จัก รยำนยนต์สูญ เสียกำ รควบคุม รถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

แผงหนา้ปดั

มาตรวดัความเร็วและมาตรวดั
ระยะทาง
มำตรวัดควำมเ ร็ วแสดงควำมเ ร็ วของรถ
จักรยำนยนตข์ณะวิง่บนถนน
มำตรวดัระยะทำงจะแสดงระยะทำงทัง้หมดทีร่ถ
จักรยำนยนตไ์ดว้ิง่ไป

มาตรวดัรอบเครือ่งยนต์

ขอ้ควรระวงั
หำ้มเร่งควำมเร็วของเครือ่งยนตเ์กนิควำมเร็ว
รอบเครื่องยนต์ที่แนะน� ำ (7,000 รอบต่อ
นำท)ี เพรำะอำจท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยกับ
เครือ่งยนตอ์ยำ่งรนุแรงได ้

มำตรวัดรอบเครื่องยนตจ์ะแสดงควำมเร็วรอบ
เครือ่งยนตด์ว้ยจ�ำนวนรอบตอ่นำท ี- rpm 
(รอบ/นำท)ี

1

1.	 ความเร็วรอบเครือ่งยนต	์แสดงในหน่วย
รอบตอ่นาที
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สว่นแสดงผลต�าแหนง่เกยีร ์

21

1.	 สญัลกัษณต์�าแหนง่เกยีร ์
2.	 ส่วนแสดงผลต�าแหน่งเกยีร	์(ภาพแสดง

ต�าแหนง่เกยีรว์า่ง)

ส่วนแสดงผลต�ำแหน่งเกียร์จะแสดงว่ำรถ
อยู่ในเกียร์ใด (1 ถึง 6) เมื่อระบบส่งก�ำลัง
อยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง (ไม่ไดเ้ลือกเกียร์) 
หนำ้จอแสดงผลจะแสดง n

อตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิ
เฉลีย่

21

1.	 สญัลกัษณข์องคา่เฉลีย่
2.	 อตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิเฉลีย่

นี่ เ ป็นกำรแสดงอัตรำกำรสิ้นเปลืองน�้ ำมัน 
เชือ้เพลงิเฉลีย่ หลงัจำกตัง้คำ่ใหม ่ หนำ้จอจะ
แสดงเสน้ประจนกวำ่รถจะวิง่ไปได ้0.1 กม/ไมล.์

หมายเหต:ุ

•	 หลงัจากเตมิน� ้ามนัเชื้อเพลงิ	ระบบ
จะปรบัปรุงขอ้มูลอตัราการสิน้เปลอืง
น�า้มนัเฉลีย่เมือ่ขบัขีร่ถจกัรยานยนต ์
ท ั้ง นี้ข ึ้น อยู่ ก ับ ล ักษณะกา รขี่ร ถ 
การปรบัปรงุขอ้มลูอาจใชเ้วลานานถงึ
หา้นาที
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เกจวดัระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิ

2
1

1.	 สญัญาณไฟแสดงระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิต�า่
2.	 เกจวดัระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิ

เกจวัดระดับน�้ ำมันเชื้อเพลงิจะแสดงปริมำณ
น�้ำมนัเชือ้เพลงิในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ เมือ่สวติช์
จดุระเบดิอยูท่ีต่�ำแหน่ง ON จ�ำนวนแถบทีแ่สดง
บนสว่นแสดงผลจะบง่ชีถ้งึระดบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
เมือ่ถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิเต็ม แถบทัง้หมดแปดขดี
จะปรำกฏขึน้ และเมือ่น�้ำมันหมด จะไม่มแีถบ
แสดงบนสว่นแสดงผล เครือ่งหมำยอืน่ ๆ บน
เกจจะแสดงระดับน�้ ำมันเชื้อเพลิงปำนกลำง 
ซึง่อยูร่ะหวำ่งระดบัเต็มกบัระดบัหมด
สัญญำณไฟเตือนระดับน�้ำมันเชือ้เพลงิต�่ำจะ
สว่ำงขึน้เมื่อมีน�้ ำมันเชื้อเพลงิเหลืออยู่ในถัง
น�้ำมนัเชือ้เพลงิประมำณ:
  •  2.0 ลิตร - Bonneville Bobber และ 

Bonneville Bobber Black
  •  3.0 ลติร - Bonneville Speedmaster

หมายเหต:ุ

•	 หลงัจากเตมิน� ้ามนัเชื้อเพลงิ	ระบบ
จะปรบัปรุงข้อมูลของเกจวดัระดบั
น�า้มนัเชื้อเพลงิและขอ้มูลระยะทีว่ ิง่
ไดจ้นน�า้มนัหมดในขณะทีท่่านขีร่ถ
จกัรยานยนต	์ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัลกัษณะ
การขีร่ถ	การปรบัปรุงขอ้มูลอาจใช้
เวลานานถงึหา้นาที

ระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�า้มนัหมด

21

1.	 การแสดงผลระยะทางทีว่ ิง่ไดจ้นน�า้มนั
หมด

2.	 ระยะทางทีเ่หลอืโดยประมาณ

ส่วนนี้จะแสดงถงึระยะทำงโดยประมำณที่รถ
สำมำรถวิง่ตอ่ไปไดด้ว้ยน�้ำมันเชือ้เพลงิทีเ่หลอื
อยูใ่นถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
เมือ่ระยะทำงทีส่ำมำรถขบัขีไ่ดด้ว้ยน�้ำมันทีม่อียู่
เหลอืนอ้ยกวำ่สองกโิลเมตร ‘---’ จะปรำกฎใน
จอแสดงผล

หมายเหต:ุ

•	 หลงัจากเตมิน� ้ามนัเชื้อเพลงิ	ระบบ
จะปรบัปรุงข้อมูลของเกจวดัระดบั
น�า้มนัเชื้อเพลงิและขอ้มูลระยะทีว่ ิง่
ไดจ้นน�า้มนัหมดในขณะทีท่่านขีร่ถ
จกัรยานยนต	์ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัลกัษณะ
การขีร่ถ	การปรบัปรุงขอ้มูลอาจใช้
เวลานานถงึหา้นาที
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มาตรวดัระยะทางออกทรปิ

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมสับเปลี่ยนไปมำระหว่ำงโหมด
กำรแสดงผลมำตรวัดระยะทำงกับมำตรวัด
ระยะทำงออกทรปิในขณะที่รถจักรยำนยนต์
ก�ำลังแล่น เนื่องจำกอำจท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

1

1.	 จอแสดงผลทรปิการเดนิทาง (เลอืก Trip 1)

มำตรวัดระยะทำงออกทรปิมีสองตัว มำตรวัด
ระยะทำงออกทรปิตัวใดตัวหนึ่งจะแสดงระยะ
ทำงทีร่ถจักรยำนยนตไ์ดว้ิง่ไปนับตัง้แตม่ำตรวดั 
บนส่วนแสดงผลถูกตั ้งค่ำใหม่เป็นศูนย์ครั ้ง
ลำ่สดุ

เพื่อจะสลับมำตรวัดระยะทำงออกทรปิ ใหก้ด
แลว้ปลอ่ยปุ่ ม SCROLL ทีเ่รอืนสวติชแ์ฮนดด์ำ้น
ซำ้ยมอืแลว้ จนกวำ่จะแสดงมำตรวดัระยะทำง
ออกทรปิทีต่อ้งกำร

1

1.	 ปุ่ ม SCROLL

การต ัง้คา่มาตรวดัระยะทางออกทรปิ
ใหม่
ในกำรรีเซ็ทมำตรวัดระยะทำงออกทริปตัว
ใดตัวหนึ่งใหม่ ใหเ้ลือกและแสดงมำตรวัด 
ระยะทำงออกทริปที่จะปรับค่ำเป็นศูนย์ แลว้
กดปุ่ ม SCROLL คำ้งไวห้นึง่วนิำท ีหลงัจำกกด
คำ้งไวห้นึง่วนิำท ีมำตรวดัระยะทำงออกทรปิบน
สว่นแสดงผลจะถกูตัง้คำ่ใหมเ่ป็นศนูย์
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นาฬกิา
เพื่อจะเลอืกไปที่นำฬกิำ ใหก้ดแลว้ปล่อยปุ่ ม 
SCROLL ทีเ่รือนสวติชแ์ฮนดด์ำ้นซำ้ยมอืแลว้ 
จนกวำ่จะแสดงนำฬกิำ

1

1.	 นาฬกิา

การปรบันาฬกิา

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมที่จะปรับนำฬิกำในขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลังแล่น เนื่องจำกอำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

กำรรเีซต็นำฬกิำ:
  •  เลอืกหนำ้จอนำฬกิำ
  •  กดปุ่ ม  SCROLL   ค ำ้ ง ไ ว ห้นึ่ ง วิน ำท ี

จอแสดงผลชัว่โมงของนำฬกิำจะกระพรบิ 
ปลอ่ยปุ่ ม SCROLL

กำรตัง้คำ่กำรแสดงผลชัว่โมง:
  •  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำหน่วยชั่วโมงยัง

คงกระพรบิอยู่ จำกนั้นกดและปล่อยปุ่ ม 
SCROLL เพือ่เปลีย่นกำรตัง้คำ่ กำรกดปุ่ ม 
แต่ละครั ้งจะเปลี่ยนกำรตัง้ค่ำทีละหนึ่ง 
หน่วย

  •  เมือ่สว่นแสดงผลชั่วโมงทีถู่กตอ้งปรำกฏ
ขึ้น กดปุ่ ม SCROLL คำ้งไวห้นึ่งวินำท ี
เมื่อตัง้ค่ำหลักชั่วโมงแลว้ หลักที่แสดง
ผลนำทจีะเริม่กระพรบิ สว่นแสดงผลนำที
สำมำรถปรับค่ำไดด้ว้ยวธิเีดยีวกันกับกำร
ปรับคำ่ชัว่โมง

  •  เมื่อตัง้ค่ำทัง้ชั่วโมงและนำทีไวถู้กตอ้ง
แลว้ กดปุ่ ม SCROLL คำ้งไวห้นึง่วนิำที
แลว้ส่วนแสดงผลจะหยุดกะพริบโดย
อตัโนมตัิ
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รอบการบรกิาร

1 2

1.	 ระยะทางทีว่ ิง่ตอ่ไปได้
2.	 สญัลกัษณก์ารบรกิาร

เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่เปิด (On) และ
มี ร ะ ย ะทำงถึง ก ำ ร เข ำ้ รั บบ ริก ำ รค รั ้ง ถั ด
ไป  100  กม .   (61  ไมล์)  หรือนอ้ยกว่ำ นั้น 
จอแสดงผลจะกะพริบสัญลักษณ์บริกำรเป็น
เวลำหำ้วนิำทหีลงัจำกบดิสวติช์
เมือ่ระยะทำงทีเ่หลอืคอื 0 กม. (0 ไมล)์ หรอื
ใชง้ำนเกินก�ำหนด สัญลักษณ์กำรเขำ้ รับ
บรกิำรจะตดิคำ้งไวจ้นกว่ำท่ำนจะน�ำรถไปเขำ้
รับบรกิำร ซึง่ระบบจะไดรั้บกำรตัง้ค่ำใหม่โดย
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำต

โหมดขบัขี่
โหมดกำรขับขีเ่ป็นกำรปรับกำรตอบสนองของ
คนัเรง่
สำมำรถเหลือโหมดกำรขับขี่ไดโ้ดยใชปุ้่ ม 
MODE บนฝำครอบสวติชท์ี่แฮนดบ์ังคับเลี้ยว 
ดำ้นขวำมอื

1

1.	 ปุ่ ม MODE

กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE เพือ่เลอืกโหมดกำร
ขบัขีท่ีม่ดีงัตอ่ไปนี้

ถนน กำ รตอบสนองของ ปีกผี เ สื้อ
มำตรฐำน

ฝนตก ช่วยลดกำรตอบสนองของปีก
ผีเสื้อ เมื่อ เปรียบเทียบกับกำร 
ตัง้คำ่แบบ Road ใชส้�ำหรับสภำพ
ถนนเปียกหรอืลืน่

ท่ ำนสำมำรถ เลือกโหมดขับขี่ได เ้มื่อ รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่หรอืจอดนิง่กบัที่
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การเลอืกโหมดขบัขี ่– โดยทีร่ถ
จกัรยานยนตจ์อดนิง่กบัที่
กดปุ่ ม MODE บนแผงหนำ้ปัดแลว้ปลอ่ยจนกวำ่
โหมดขบัขีท่ีต่อ้งกำรกะพรบิบนสว่นแสดงผล
โหมดขับขี่ที่เลือกไวจ้ะถูกเปิดใชง้ำนโดย
อตัโนมตัหิลงัจำกกดปุ่ ม MODE ไปแลว้หนึง่
วนิำท ีถำ้ตรงตำมสภำวะตอ่ไปนี้

ขณะดบัเครือ่งยนต์
  •  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON
  •  สวติชด์บัเครือ่งยนตอ์ยูท่ีต่�ำแหน่ง RUN

ขณะเครือ่งยนตท์�างาน
  •  ระบบส่งก�ำลังอยู่ในเกียร์ว่ำงหรือเขำ้

คลตัช์

การเลอืกโหมดขบัขี ่– เมือ่ขีร่ถ
จกัรยานยนต์

ค�าเตอืน
กำรเลือกโหมดขับขี่ขณะที่รถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัแลน่ ผูข้บัขีต่อ้งปลอ่ยใหร้ถจักรยำนยนต์
แลน่ไป (รถจักรยำนยนตว์ิง่ เครือ่งยนตท์�ำงำน 
ปิดปีกผเีสือ้ ดงึคนัคลตัช ์ และไมใ่ชเ้บรก) ใน
ชว่งเวลำสัน้ ๆ
ควรลองเลอืกโหมดขับขีข่ณะรถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัแลน่:

- ทีค่วำมเร็วต�ำ่
- ในพืน้ทีท่ีก่ำรจรำจรไมต่ดิขดั
- บนถนนหรือพื้นผิวที่เป็นเสน้ตรงหรือได ้
ระดบั
- ในสภำพถนนและสภำพอำกำศดี
- ในพื้นทีท่ีป่ล่อยใหร้ถจักรยำนยนตแ์ล่นไป
ไดอ้ยำ่งปลอดภยั
หำ้มเลือกโหมดขับขี่ขณะรถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัแลน่:

- ทีค่วำมเร็วสงู
- ขณะขบัขีร่ถในพืน้ทีจ่รำจร
- ขณะเลี้ยวรถหรือบนเสน้ทำงหรือถนนที่มี
หลำยโคง้
- บนพืน้หรอืถนนทีล่ำดเอยีงมำก
- ในสภำพถนน/สภำพอำกำศไมด่ี
-   ใ น พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ ป ล่ อ ย ใ ห ้ร ถ
จักรยำนยนตแ์ลน่ไปไดอ้ยำ่งปลอดภยั
กำรไม่ปฏบิัตติำมค�ำเตอืนทีส่�ำคัญนี้จะท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
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ค�าเตอืน
เมื่อเลือกโหมดขับขี่ ใหใ้ชร้ถจักรยำนยนต์
บนนถนนที่ไม่มีกำรจรำจรเพื่อสรำ้งควำม 
คุน้เคยกบักำรตัง้คำ่ใหม่
อย่ำใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยำนยนต์ของท่ำน
เนือ่งจำกบคุคลอืน่อำจเปลีย่นกำรตัง้คำ่โหมด
ขบัขีจ่ำกคำ่ทีคุ่น้เคย ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

กดปุ่ ม MODE ที่ฝำครอบสวิตช์แฮนด์บังคับ
เลีย้วดำ้นซำ้ยมอืแลว้ปลอ่ยจนกวำ่โหมดขบัขีท่ี่
ตอ้งกำรกะพรบิบนสว่นแสดงผล
ภำยในเวลำ 30 วนิำททีีก่ดปุ่ ม MODE ผูข้บัขี่
รถตอ้งด�ำเนนิกำรสิง่ตอ่ไปนีพ้รอ้มกนั:
  •  ปิดคนัเรง่
  •  ดงึคลตัช์
  •  ตรวจสอบใหแ้ น่ ใจว่ ำไม่ได ใ้ช เ้บรก 

(ปลอ่ยใหร้ถจักรยำนยนตแ์ลน่ไป)

หมายเหต:ุ

•	 โหมดขบัขีม่คีา่เร ิม่ตน้ที ่ROAD (ถนน) 
เมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON

ในกรณีที่กำร เปลี่ยนแปลงโหมดขับขี่ไม่
สมบรูณ์
  •  หยดุรถจักรยำนยนตอ์ยำ่งระมดัระวงั
  •  เลอืกเกยีรว์ำ่ง
  •  บิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต�ำแหน่ง OFF 

แลว้บดิกลบัไปที ่ON อกีครัง้
  •  เลอืกโหมดขบัขีท่ีต่อ้งกำร
  •  สตำรท์เครือ่งยนตใ์หม ่แลว้ขีร่ถตอ่ไป

ค�าเตอืน
อย่ำดับเครื่องยนต์โดยใชส้วิตช์จุดระเบิด
หรือสวิตช์สตำร์ท/ดับเครื่องยนต์ขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่
หยุดรถจักรยำนยนตด์ว้ยควำมระมัดระวังทุก
ครัง้ แลว้เขำ้เกยีรว์ำ่งกอ่นจะดบัเครือ่งยนต์
กำรดับเครื่องยนต์โดยปิดระบบจุดระเบิด
หรือสวิตช์สตำร์ท/ดับเครื่องยนต์ขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่จะล็อกลอ้หลงั ท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตุ

ขอ้ควรระวงั
อย่ำดับเครื่องยนต์โดยใชส้วิตช์จุดระเบิด
หรือสวิตช์สตำร์ท/ดับเครื่องยนต์ขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่
ก ำ รหยุ ด เ ค รื่ อ ง ยนต์ด ว้ ยก ำ ร ปิ ด ร ะบบ 
จดุระเบดิหรอืใชส้วติชส์ตำรท์/หยดุเครือ่งยนต์
ขณะรถจักรยำนยนต์ก�ำลังเคลื่อนที่อำจก่อ
ใหเ้กดิควำมเสยีหำยกับส่วนประกอบของรถ
จักรยำนยนต์
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ระบบควบคมุการยดึเกาะถนน 
(TC)

ค�าเตอืน
ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนไมใ่ชส่ ิง่ทดแทน
เพื่อใหข้ี่รถไดใ้นทุกสภำพอำกำศและถนน
ทั่วไป ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนไม่
สำมำรถป้องกันไม่ใหเ้กดิกำรสูญเสยีกำรยดึ
เกำะถนนจำก
กำรเลีย้วรถดว้ยควำมเร็วสงู
กำรเรง่ควำมเร็วเมือ่เอยีงมมุรถแคบมำก
กำรเบรก
ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนไม่สำมำรถ
ป้องกนัลอ้หนำ้ไมใ่หล้ืน่ไถล
กำรไม่ปฏิบัติตำมขอ้มูลขำ้งตน้อำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนจะช่วยรักษำ
กำรยดึเกำะถนนเมื่อเร่งควำมเร็วบนพื้นถนน
ที่เปียก/ลื่น ถำ้เซนเซอร์ตรวจพบว่ำลอ้หลัง 
สูญเสียกำรยึดเกำะ (ลื่น) ระบบควบคุมกำร
ยึดเกำะถนนจะท� ำงำน และเปลี่ยนก�ำลัง
เครื่องยนตจ์นกว่ำจะเรียกคนืกำรยดึเกำะถนน
ของลอ้หลังได ้ไฟเตอืนระบบควบคุมกำรยดึ
เกำะถนนจะกะพริบขณะที่ระบบท�ำงำน และ 
ผูข้ี่รถอำจสังเกตเห็นควำมเปลี่ยนแปลงจำก
เสยีงของเครือ่งยนต์

หมายเหต:ุ

•	 ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนจะไม่
ท�างานถา้มกีารท�างานผดิปกตทิีร่ะบบ 
ABS ไฟเตอืนส�าหรบัระบบ ABS ระบบ
ควบคุมความเร็วคงที่	และ	MIL	จะ
สวา่งขึน้

การต ัง้คา่ระบบควบคมุการยดึเกาะ
ถนน

ค�าเตอืน
ถำ้ปิดใชง้ำนระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนน  
รถจักรยำนยนต์จะท�ำงำนตำมปกต ิแต่ไม่มี
กำรควบคมุกำรยดึเกำะถนน ในสถำนกำรณน์ี ้
กำรเร่งควำมเร็วมำกเกินไปบนพื้นถนนที่
เปียก/ลืน่อำจท�ำใหล้อ้หลงัลืน่ไถล สง่ผลให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนสำมำรถตัง้คำ่ได ้
จำกแบบใดแบบหนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

เปิด กำรตัง้คำ่ TC ทีเ่หมำะสมทีส่ดุส�ำหรับ
กำรใชร้ถบนถนน ช่วยใหล้อ้หลังลื่น
ไถลไดน้อ้ยทีส่ดุ

ปิด ระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนนถูกปิด  
ไฟเตือนปิดระบบ TC  จะสว่ำงขึ้น 
(ด ูหนำ้ 26)

ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนมีค่ำเริ่มตน้ที่
เปิดใชง้ำน หลังจำกปิดและเปิดสวติช์ระบบ 
จดุระเบดิอกีครัง้
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การปิดการใชง้านระบบควบคมุการยดึ
เกาะถนน
เพื่อจะปิดกำรตัง้ค่ำระบบควบคุมกำรยดึเกำะ
ถนน:
  •  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่รถจักรยำนยนตจ์อด

อยูแ่ละอยูใ่นเกยีรว์ำ่ง
  •  เปิดจุดระเบิดไปที่ต� ำแหน่ง ON และ

กดสวิตช์สตำร์ท/หยุดเครื่องยนต์ไปที่
ต�ำแหน่ง RUN

  •  กดและปล่อยปุ่ ม SCROLL ที่ฝำครอบ
สวิตช์แฮนด์บั งคับ เลี้ยวด ำ้นซำ้ยมือ 
จนหนำ้จอแสดงผล 'ttcOn'

  •  กดปุ่ ม SCROLL คำ้งนำนกวำ่หนึง่วนิำที
เพื่อเปลี่ยนระหว่ำงเปิดและปิดระบบ
ควบคมุกำรยดึเกำะถนน

1

1.	 จอแสดงผลการปิดระบบควบคุมการยดึ
เกาะถนน

สวติชจ์ดุระเบดิ

ค�าเตอืน
ดว้ยเหตุผลดำ้นควำมปลอดภัยและกำร
ป้องกันภัย ควรบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่
ต�ำแหน่งปิดหรอืต�ำแหน่งจอด แลว้ดงึกญุแจ
ออกทกุครัง้เมือ่ตอ้งจอดรถจักรยำนยนตท์ิง้ไว ้
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์โดยไม่ไดรั้บอนุญำต
อำจท�ำใหผู้ ใ้ชไ้ด รั้บบำดเจ็บ ผูใ้ชถ้นน
คนอื่น ๆ และคนเดินเทำ้ยังอำจท�ำใหร้ถ
จักรยำนยนตข์องทำ่นเกดิควำมเสยีหำยได ้

1

2

3

4

1.	 สวติชจ์ดุระเบดิ
2.	 ต�าแหนง่ปิด
3.	 ต�าแหนง่เปิด
4.	 ต�าแหนง่จอด

กญุแจนริภยั
กรอบของสวิตช์จุดระเบิดจะท�ำหนำ้ที่เ ป็น
เสำอำกำศส�ำหรับกุญแจนิรภัย เมื่อบดิสวติช ์
จดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF หรอื PARK แลว้
ดึงกุญแจออก กุญแจนิรภัยจะเปิดท�ำงำน 
กญุแจนริภัยจะถกูปิดใชง้ำนเมือ่กญุแจเสยีบอยู่
ในสวติชจ์ดุระเบดิแลว้บดิไปทีต่�ำแหน่ง ON
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ต�าแหนง่สวติช์
สวิทช์จุดระเบิดตั ้งอยู่ใตข้อบดำ้นทำ้ยของ
ถังน�้ ำมันเชื้อเพลิง ทำงดำ้นขวำมือของรถ
จักรยำนยนต์

การท�างานของสวติช ์
นี่เป็นสวติชท์ี่สั่งงำนดว้ยกุญแจสำมต�ำแหน่ง 
ท่ำนสำมำรถดงึกุญแจออกจำกสวติชไ์ดเ้มื่อ
กุญแจอยู่ที่ต� ำแหน่ง  OFF  หรือ P  (จอด) 
เทำ่นัน้
ในกำรบดิสวติชจ์ำกปิดไปทีเ่ปิด ใหเ้สยีบกญุแจ 
แลว้บดิกญุแจตำมเข็มนำฬกิำไปทีต่�ำแหน่งเปิด
ในกำรบดิสวติชจ์ำกเปิดไปทีจ่อด ใหก้ดเบำ้รับ
กุญแจลงไปถงึล็อก แลว้บดิตำมเข็มนำฬิกำ
ไปทีต่�ำแหน่งจอด ใชต้�ำแหน่งจอด (PARK) 
เมื่อตอ้งทิ้งรถจักรยำนยนต์ไวช้ั่วครำวใน
สถำนกำรณท์ีต่อ้งเปิดสญัญำณไฟทำ้ย ไฟป้ำย
ทะเบยีน และไฟบอกต�ำแหน่งทิง้ไว ้
ในกำรบดิกุญแจกลับไปที่ต�ำแหน่งปิด ใหบ้ดิ
กญุแจทวนเข็มนำฬกิำ

กญุแจ

ค�าเตอืน
กุญแจดอกอื่นหรือพวงกุญแจ/โซ่ที่เก็บรวม
กบักญุแจสตำรท์ อำจรบกวนกำรขบัขี ่ ท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
ดงึกุญแจอื่น ๆ ทัง้หมดและพวงกุญแจ/โซ ่
และของอืน่ ๆ ออกจำกกญุแจสตำรท์กอ่นทีจ่ะ
ขบัขีร่ถจักรยำนยนต์

ขอ้ควรระวงั
กญุแจดอกอืน่หรอืพวงกญุแจ/โซท่ีเ่กบ็รวมกบั
กญุแจสตำรท์ อำจกอ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยกบั
ชดุสหีรอืชิน้สว่นขดัเงำของจักรยำนยนตไ์ด ้
ดงึกุญแจอื่น ๆ ทัง้หมดและพวงกุญแจ/โซ ่
และของอืน่ ๆ ออกจำกกญุแจสตำรท์กอ่นทีจ่ะ
ขบัขีร่ถจักรยำนยนต์

ขอ้ควรระวงั
อ ย่ ำ เ ก็ บ กุ ญ แ จ ส� ำ ร อ ง ไ ว ้ร่ ว ม กั บ ร ถ
จักรยำนยนตเ์พรำะจะท�ำใหคุ้ณลักษณะดำ้น
ควำมปลอดภยัลดนอ้ยลง

1

cixj

1.	 แผน่ป้ายหมายเลขกญุแจ



ขอ้มลูท ัว่ไป

39

กุญแจของระบบจุดระเบดิใชส้�ำหรับสวติชจ์ุด
ระเบดิและกำรล็อกแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว
เมือ่รถจักรยำนยนตถ์กูจัดสง่มำจำกโรงงำน จะ
มกีญุแจใหม้ำสองดอกพรอ้มกับแผน่ป้ำยขนำด
เล็กระบุหมำยเลขกุญแจ จดบันทกึหมำยเลข
กุญแจ แลว้เก็บกุญแจส�ำรองและแผ่นป้ำย
หมำยเลขกุญแจไวใ้นที่ปลอดภัยแยกจำกรถ
จักรยำนยนต์
กุญแจมีชพิส่งสัญญำณตดิตัง้อยู่ภำยในเพื่อ
ปิดกญุแจนริภยั เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ระบบป้องกนั
กำรโจรกรรมท�ำหนำ้ทีไ่ดอ้ย่ำงถูกตอ้ง ควรใช ้
กุญแจเพียงดอกเดียวใกลก้ับสวติชจ์ุดระเบดิ 
กำรใหกุ้ญแจสองดอกอยู่ใกลก้ับสวิตช์อำจ
ขัดสัญญำณระหว่ำงชพิกุญแจกับกุญแจนิรภัย 
ในสถำนกำรณน์ี ้ กญุแจนริภยัจะยงัคงท�ำงำน
จนกวำ่จะน�ำกญุแจออกไปหนึง่ดอก
ควรขอกุญแจอะไหล่จำกตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตทุก
ครัง้ กญุแจอะไหลต่อ้ง "จับคู"่ กบัระบบป้องกนั
กำรโจรกรรมของรถจักรยำนยนตโ์ดยตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำตของทำ่น

ล็อกคอ

ค�าเตอืน
ปลดล็อกคอกอ่นขีร่ถทกุครัง้ เพรำะกำรทีล็่อก
คอยังขบไวจ้ะท�ำใหไ้ม่สำมำรถหมุนแฮนด์
บงัคบัเลีย้วหรอืบงัคบัเลีย้วรถจักรยำนยนตไ์ด ้
กำรขี่รถโดยไม่สำมำรถควบคุมระบบบังคับ
เลีย้วของรถจักรยำนยนตจ์ะท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

cjwa_a

1

1.	 ล็อกคอ

นีเ่ป็นล็อกแฮนดบ์งัคบัเลีย้วแบบสองต�ำแหน่งที่
ควบคมุดว้ยกญุแจ
เพือ่ล็อกแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว:
  •  ใสก่ญุแจ
  •  หมุนแฮนดบ์ังคับเลีย้วไปทำงซำ้ยจนสุด

กอ่นบดิกญุแจตำมเข็มนำฬกิำ
  •  ถอดกญุแจ
กำรปลดล็อกคอ:
  •  เสยีบกญุแจและหมนุแฮนดบ์ังคับเลีย้วไป

มำเล็กนอ้ยเพือ่บรรเทำน�้ำหนักทีต่กอยู่ที่
ล็อก

  •  บดิกญุแจทวนเข็มนำฬกิำ
  •  ถอดกญุแจ
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สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้ว 
ดา้นขวา

1

5

4

3
2

6

1.	 สวติชส์ตารท์/ดบัเครือ่งยนต์
2.	 ต�าแหนง่ STOP
3.	 ต�าแหนง่ RUN
4.	 ต�าแหนง่ START
5.	 ปุ่ ม MODE
6.	 สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ

ต�าแหนง่ STOP
ต�ำแหน่ง STOP มไีวเ้พือ่ใชง้ำนในกรณีฉุกเฉนิ 
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งตอ้งดับเครื่องยนต ์
ใหเ้ลื่อนสวิตช์สตำร์ท/ดับเครื่องยนต์ไปที่
ต�ำแหน่ง STOP

ขอ้ควรระวงั
อย่ำปล่อยใหส้วติชจ์ุดระเบดิอยู่ในต�ำแหน่ง 
ON ถำ้เครือ่งยนตไ์มท่�ำงำนเพรำะอำจท�ำให ้
ช ิน้สว่นไฟฟ้ำเกดิควำมเสยีหำยและจะเป็นกำร
คำยประจแุบตเตอรี่

หมายเหต:ุ

•	 แ ม้ส ว ิต ช์ด ับ เ ค รื่ อ ง ย น ต์จ ะ ด ับ
เครือ่งยนต	์แต่จะไม่ดบัวงจรไฟฟ้า
ท ั้ง ห มด 	 แ ล ะ อ า จท� า ใ ห้ส ต า ร์ท
เครือ่งยนตใ์หม่ไดย้ากขึน้เนือ่งจาก
แบตเตอรี่ท ี่คายประจุ โดยปกต ิ
ควรใช้สว ิตช์จุดระเบิดในการดบั
เครือ่งยนตเ์ทา่น ัน้

ต�าแหนง่ RUN
นอกจำกจะบดิสวติช์จุดระเบดิไปที่ต�ำแหน่ง 
ON แลว้ สวติชส์ตำรท์/ดบัเครือ่งยนตต์อ้งอยูท่ี่
ต�ำแหน่ง RUN เพือ่ใหข้บัขีร่ถจักรยำนยนตไ์ด ้

ต�าแหนง่สตารท์
ปุ่ มสตำรท์จะควบคุมมอเตอรส์ตำรท์ ท่ำนตอ้ง
ดึงคันคลัตช์ไปที่แฮนด์บังคับเลี้ยวเพื่อให ้
มอเตอรส์ตำรท์ท�ำงำน

หมายเหต:ุ

•	 แมจ้ะดงึคนัคลตัช์ไปทีแ่ฮนดบ์งัคบั
เลีย้ว มอเตอรส์ตารท์จะไมท่�างานถา้
เอาขาต ัง้ขา้งลงและเขา้เกยีร ์

ปุ่ ม MODE
ปุ่ ม MODE ชว่ยในกำรปรับกำรตอบสนองของ
คันเร่ง กดและปล่อยปุ่ ม MODE เพื่อเลือก
โหมดขบัขีแ่ตล่ะแบบส�ำหรับผูข้บัขี ่(ด ูหนำ้ 33 
ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ)

สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
ในกำรเปิดหรือปิดไฟฉุกเฉิน ใหก้ดสวติชไ์ฟ
ฉุกเฉนิไปทำงดำ้นซำ้ยมอืหรอืขวำมอื
ท่ำนตอ้งบดิสวติชจ์ุดระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON 
เพือ่ใหไ้ฟฉุกเฉนิท�ำงำน
ไฟฉุกเฉินจะยังติดอยู่ถำ้ปิดระบบจุดระเบิด 
จนกวำ่จะกดปิดสวติชไ์ฟฉุกเฉนิอกีครัง้
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สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้ว 
ดา้นซา้ย

ckdq

1

2

3

4 5

6

1.	 ปุ่ มแตร
2.	 สวติชไ์ฟเลีย้ว
3.	 ปุ่ มไฟสงู
4.	 ปุ่ ม SCROLL
5.	 ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
6.	 ปุ่ มระบบควบคมุความเร็วคงที ่(ถา้ตดิต ัง้)

ปุ่ ม SCROLL
ปุ่ ม  SCROLL   ใช ใ้นกำรด� ำ เนินกำรแต่ละ 
ฟังกช์ัน่ของหนำ้ปัด:
  •  ฟังกช์ัน่มำตรวดัระยะทำง (ด ูหนำ้ 31)
  •  รีเซ็ทมำตรวัดระยะทำงออกทริป (ด ู

หนำ้ 31)
  •  รเีซท็นำฬกิำ (ด ูหนำ้ 32)
  •  ฟังก์ชั่นระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนน 

(ด ูหนำ้ 36)

ปุ่ มไฟสงู
แสงไฟสูงจะเปิดเมื่อกดปุ่ มไฟสูง กำรกดปุ่ ม
แตล่ะครัง้จะสลบัระหวำ่งไฟต�ำ่และไฟสงู

หมายเหต:ุ

•	 สวติชเ์ปิด/ปิดไฟไมไ่ดป้ระกอบไวใ้น
รถรุน่นี ้ สญัญาณไฟแสดงต�าแหนง่ 
ไฟท้าย	และไฟส่องป้ายทะเบียน 
ท ัง้หมดจะท�างานโดยอตัโนมตัเิมือ่บดิ
สวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหนง่ ON

•	 ไฟหน้าจะท�างานเมื่อบ ิดสวิตช์จุด
ระเบดิไปที่ต�าแหน่ง	ON	ไฟหน้าจะ
ดบัลงขณะทีก่ดปุ่ มสตารท์จนสตารท์
เครือ่งยนตต์ดิ

สวติชไ์ฟเลีย้ว
เมือ่กดสวติชไ์ฟเลีย้วไปดำ้นซำ้ยหรอืดำ้นขวำ 
ไฟเลีย้วดวงที่สัมพันธก์ันจะกะพรบิ สวติชไ์ฟ
เลีย้วจะกลบัไปทีต่�ำแหน่งกลำงเสมอ
ไฟเลีย้วตอ้งปิดดว้ยตนเองเท่ำนัน้ เพื่อจะปิด
ไฟเลี้ยว ใหก้ดและคลำยสวติชไ์ฟเลี้ยวไปที่
ต�ำแหน่งกลำง

ปุ่ มแตร
เมื่อกดปุ่ มแตรโดยที่สวิตช์จุดระเบิดอยู่ที่
ต�ำแหน่ง ON แตรจะดงัขึน้

ปุ่ มระบบควบคมุความเร็วคงที ่
(ถา้ตดิต ัง้)
เมือ่กดปุ่ มเปิด/ปิดระบบควบคุมควำมเร็วคงที ่
จะเป็นกำรเปิดระบบควบคุมควำมเร็วคงที ่
ปุ่ มจะยังคงเปิดอยู่จนกว่ำจะกดปุ่ มอกีครัง้เพือ่
ปิดระบบควบคมุควำมเร็วคงที่
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สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)

เมือ่เปิดระบบจดุระเบดิและปรับสวติช์
ไฟเดยไ์ลทไ์ปที ่ 'Daytime Running Lights' 
ไฟเดยไ์ลทจ์ะสวำ่งขึน้
ไฟเดย์ไลท์และไฟต�่ำของไฟหนำ้สำมำรถ
ควบคุมดว้ยตัวเองโดยใชส้วิตช์ที่ฝำครอบ
สวติชด์ำ้นซำ้ยมอื (ถำ้ตดิตัง้)

ค�าเตอืน
อย่ำขับขี่นำนเกินควำมจ� ำ เ ป็นในสภำพ 
แสงแวดลอ้มทีไ่ม่ดกีับไฟเดยไ์ลท ์(DRL) ที่
ใชง้ำน
กำรขบัขีก่บัไฟเดยไ์ลทใ์นควำมมดื ในอโุมงค ์
หรอืสถำนทีท่ีแ่สงแวดลอ้มไมด่มีองไมช่ดัอำจ
ลดทัศนวสิัยของผูข้ับขีห่รอืท�ำใหส้ำยตำผูใ้ช ้
ถนนคนอืน่พรำ่มวั
กำรท�ำใหผู้ใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ หรอืตำพรำ่มวัหรอื
มีทัศนวสิัยในที่ ๆ มีแสงนอ้ยอำจท�ำใหเ้กดิ
กำรสูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และ
อบุตัเิหตไุด ้

หมายเหต:ุ

•	 ในช่วงเวลากลางวนัไฟเดยไ์ลทช์่วย
ให้ผู ้ใช้ถนนคนอื่น 	ๆ 	มองเ ห็นรถ
จกัรยานยนตไ์ดช้ดัขึน้

•	 จะต้องใช้ไฟต�่าในสภาพแวดล้อม
อืน่	ๆ เวน้แตส่ภาพถนนอนญุาตใหใ้ช้
ไฟหนา้ไฟสงูได้

การควบคมุคนัเรง่

2

1

1.	 ต�าแหนง่เปิดปีกผเีสือ้
2.	 ต�าแหนง่ปิดปีกผเีสือ้

ทกุรุน่มปีลอกคันเรง่อเิล็กทรอนกิสเ์พือ่เปิดและ
ปิดปีกผีเสือ้ผ่ำนทำงโมดูลควบคุมเครื่องยนต ์
(ECM) ไม่มีสำยไฟแบบเปิดปิดโดยตรงใน 
ระบบนี้
ปลอกคันเรง่จะมสีมัผัสแบบรซีสิทฟีเพือ่เมือ่บดิ
ไปทำงดำ้นหลงัเพือ่เปิดปีกผเีสือ้ เมือ่ปลอ่ย
ปลอกคันเร่ง ปลอกคันเร่งจะหมุนกลับไปที่
ต�ำแหน่งปิดปีกผีเสือ้โดยสปรงิรัง้กลับและปีก
ผเีสือ้จะปิด
ผูใ้ชไ้มส่ำมำรถปรับกำรควบคมุคนัเรง่
ถำ้กำรควบคมุคนัเรง่ผดิปกต ิสญัญำณไฟแสดง
กำรท�ำงำนผดิปกต ิ(MIL) จะสวำ่งขึน้ แลว้หนึง่
ในสภำวะของเครือ่งยนตต์อ่ไปนีอ้ำจเกดิขึน้
  •  MIL สวำ่งขึน้ กำรเคลือ่นทีข่องปีกผเีสือ้

และจ�ำนวนรอบตอ่นำทขีองเครือ่งยนตจ์ะ
ถกูจ�ำกดั

  •  MIL สวำ่งขึน้ โหมดตดัก�ำลงัเครือ่งยนต ์
(limp-home) กบัเครือ่งยนตท์ีม่สีภำวะ
รอบเดนิเบำเร็วเทำ่นัน้

  •  MIL สวำ่งขึน้ เครือ่งยนตส์ตำรท์ไมต่ดิ
ส�ำหรับสภำวะทัง้หมดที่กล่ำวถงึ โปรดตดิต่อ
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข
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ระบบควบคมุความเร็วคงที ่
(ถา้ตดิต ัง้)

ค�าเตอืน
ระบบควบคมุควำมเร็วคงทีต่อ้งใชง้ำนในสถำน
ที่ที่สำมำรถขับขี่รถไดอ้ย่ำงปลอดภัยดว้ย
ควำมเร็วสม�ำ่เสมอเทำ่นัน้
ไม่ควรใชร้ะบบควบคุมควำมเร็วคงทีเ่มือ่ขีร่ถ
ในสภำพจรำจรติดขัด หรือบนถนนที่มีโคง้
อนัตรำย/โคง้ทีเ่ป็นมมุบอด หรอืเมือ่ถนนลืน่
กำรใชร้ะบบควบคุมควำมเร็วคงที่ในสภำพ
จรำจรตดิขัด บนถนนที่มีโคง้อันตรำย/โคง้
ที่เป็นมุมบอด หรือเมื่อถนนลื่น อำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
ควรขี่รถจักรยำนยนต์ Triumph  ภำยใน
ควำมเร็วทีก่ฎหมำยก�ำหนดส�ำหรับกำรขบัขีบ่น
ทอ้งถนน
กำรใชร้ถจักรยำนยนตด์ว้ยควำมเร็วสงูอำจเป็น
อันตรำยไดเ้นื่องจำกเวลำทีใ่ชใ้นกำรตอบโต ้
สภำพจรำจรทีเ่กดิขึน้นัน้จะลดลงอยำ่งเดน่ชดั
ในขณะทีค่วำมเร็วเพิม่สงูขึน้
ลดควำมเร็วลงทกุครัง้โดยไตรต่รองจำกสภำพ
อำกำศและกำรจรำจร

ค�าเตอืน
ขบัขีร่ถจักรยำนยนต ์ Triumph ดว้ยควำมเร็ว
สูงบนถนนที่ใชใ้นกำรแข่งขันหรือบนสนำม
แขง่รถเทำ่นัน้ กำรขบัขีค่วำมเร็วสงูควรขบัขี่
โดยผูท้ีผ่่ำนกำรอบรมทำงเทคนคิทีจ่�ำเป็นตอ่
กำรขีร่ถควำมเร็วสงูเทำ่นัน้ และควรคุน้เคยตอ่
กำรใชค้ณุลกัษณะตำ่ง ๆ ของรถจักรยำนยนต์
ในทกุสภำพ
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ยควำมเร็วสูงใน 
สภำวะอืน่ ๆ จะเกดิอันตรำยและอำจน�ำไปสู่
กำรสญูเสยีกำรควบคมุรถและเกดิอบุตัเิหตุ

ปุ่ มควบคุมควำมเร็วคงที่อยู่ที่ฝำครอบสวติช์
ดำ้นซำ้ย และสำมำรถใชส้ัง่งำนไดด้ว้ยกำรขยบั
ปุ่ มเพยีงเล็กนอ้ย

1

1.	 ปุ่ มระบบควบคมุความเร็วคงที่

ระบบควบคมุควำมเร็วคงทีส่ำมำรถเปิดหรอืปิด
ไดต้ลอดเวลำ แต่ไม่สำำมำรถเปิดใชง้ำนได ้
จนกว่ำจะมีสภำวะตรงตำมที่ไดอ้ธบิำยไวใ้น 
หนำ้ 44
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การเปิดใชง้านระบบควบคมุความเร็ว
คงที่
ตอ้งปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่อไปนี้ เพื่อเปิดใช ้
งำนกำรควบคมุควำมเร็วคงที:่
  •  รถจักรยำนยนต์ตอ้งวิ่งดว้ยควำมเ ร็ว

ระหว่ำง 30 ถึง 160 กม ./ชม . (19 ถึง 
100 ไมล/์ชม.)

  •  รถจักรยำนยนตอ์ยูใ่นเกยีร ์3 หรอืสงูกวำ่
เพือ่เปิดใชง้ำนระบบควบคมุควำมเร็วคงที:่
  •  กดปุ่ มระบบควบคมุควำมเร็วคงทีเ่พือ่เปิด

ระบบควบคุมควำมเร็วคงที ่สัญลักษณ์
ระบบควบคมุควำมเร็วคงทีจ่ะแสดงในหนำ้
จอแสดงผล

1

1.	 สญัลกัษณร์ะบบควบคมุความเร็วคงที่

  •  เมื่อไดค้วำมเ ร็ วขับขี่ที่ต อ้งกำรแลว้ 
กดปุ่ มระบบควบคุมควำมเร็วคงทีอ่กีครัง้
เพือ่เปิดใชง้ำนระบบควบคมุควำมเร็วคงที ่
ไ ฟ ร ะ บบค วบคุ ม ค ว ำ ม เ ร็ ว ค งที่ ใ น 
มำตรวัดรอบเครื่องยนต์จะสว่ำงขึน้เพื่อ
บ่งชีว้่ำระบบควบคุมควำมเร็วคงที่ก�ำลัง
ท�ำงำน

1

1.	 สญัญาณไฟระบบควบคมุความเร็วคงที่

การปิดใชง้านระบบควบคมุความเร็ว
คงที่
ระบบควบคมุควำมเร็วคงทีส่ำมำรถปิดใชง้ำนได ้
ดว้ยวธิกีำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ตอ่ไปนี้
  •  บดิปลอกคนัเรง่ไปขำ้งหนำ้จนสดุ
  •  ดงึคนัคลตัช์
  •  ใชเ้บรกหนำ้หรอืเบรกหลงั
  •  เร่งควำมเร็วโดยบิดคันเร่งนำนกว่ำ 60 

วนิำที
เมื่อปิดกำรใชง้ำน ไฟระบบควบคุมควำมเร็ว
คงทีใ่นมำตรวดัควำมเร็วรอบจะดบัลง
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แป้นปรบัคนัคลตัชแ์ละคนัเบรก

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมที่จะปรับคันโยกในขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลังแล่น เนื่องจำกอำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
เมื่อปรับคันโยกแลว้ ใหข้ับรถจักรยำนยนต์
บนนถนนที่ไม่มีกำรจรำจรเพื่อสรำ้งควำม 
คุน้เคยกบักำรตัง้คำ่คนัโยกใหม่
อย่ำใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยำนยนต์ของท่ำน
เนื่องจำกบุคคลอื่นอำจเปลี่ยนกำรตั ้งค่ำ 
คนัโยกจำกคำ่ทีค่ณุคุน้เคย ท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

1 2

1.	 ตวัปรบัต ัง้โซ ่แสดงคนัคลตัช์
2.	 เครือ่งหมายลกูศร

แป้นปรับจะอยู่ที่คันคลัตช์และคันเบรกหนำ้ 
แป้นปรับจะช่วยใหเ้ปลี่ยนระยะจำกแฮนด์
บังคับเลีย้วไปทีค่ันโยกไดห้นึง่ต�ำแหน่งจำกหำ้
ต�ำแหน่งส�ำหรับคันเบรกหนำ้ หรือสีต่�ำแหน่ง
ส�ำหรับคันคลัตช ์เพื่อใหเ้หมำะกับช่วงกวำ้ง
ของมอืผูใ้ชร้ถ
ในกำรปรับคันโยก กดคันโยกไปขำ้งหนำ้  
แลว้หมุนแป้นปรับโดยใหต้�ำแหน่งตัวเลขหนึง่
ต�ำแหน่งตรงกับเครื่องหมำยลูกศรบนตัวล็อก
คนัโยก
ระยะจำกปลอกแฮนดบ์ังคับเลีย้วไปยังคันโยก
ทีป่ลอ่ยสัน้ทีส่ดุเมือ่ปรับคำ่เป็นหมำยเลขสี/่หำ้ 
และจะยำวทีส่ดุเมือ่ปรับคำ่เป็นหมำยเลขหนึง่
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น�า้มนัเชือ้เพลงิ

Pb

cbny

เกรดน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
เครื่องยนต์ Triumph  ของท่ำนไดรั้บกำร
ออกแบบใหใ้ชน้�้ ำมันไรส้ำรตะกั่วและจะให ้
ประสทิธิภำพสูงสุดถำ้ใชน้�้ ำมันเชื้อเพลงิที่มี
เกรดถกูตอ้ง ใชน้�้ำมนัไรส้ำรตะกัว่ทีม่คีำ่ออก
เทนไมต่�ำ่กวำ่ 91 RON ทกุครัง้
ในบำงสภำพแวดลอ้ม อำจตอ้งมีกำรปรับ
เทยีบเครือ่งยนต ์ โปรดตดิตอ่สอบถำมตวัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้

ขอ้ควรระวงั
รถจักรยำนยนตจ์ะเสยีหำยอยำ่งถำวรถำ้ใชร้ถ
กับน�้ำมันเชือ้เพลงิทีไ่ม่เกรดไม่ถูกตอ้ง หรือ
กำรปรับเทยีบเครือ่งยนตไ์มถ่กูตอ้ง
ต ร วจสอบให แ้ น่ ใ จทุกค รั ้ง ว่ ำ ใช น้�้ ำ มั น 
เชือ้เพลงิทีม่คีณุภำพและเกรดถกูตอ้ง
ควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรใชน้�้ำมันเชือ้เพลงิ
หรือกำรปรับเทียบเครื่องยนต์ไม่ถูกตอ้งไม่
ถอืวำ่เป็นช�ำรุดจำกกำรผลติและไมค่รอบคลมุ
ภำยใตก้ำรรับประกนั

ขอ้ควรระวงั
ระบบไอเสียส�ำหรับรถจักรยำนยนต์นี้ตดิตัง้
เครือ่งฟอกไอเสยีเชงิเร่งปฏกิริยิำเพือ่ชว่ยลด
ระดบักำรปลอ่ยไอเสยี
กำรใชน้�้ ำมันเชื้อเพลงิผสมตะกั่วจะท�ำลำย
เครือ่งฟอกไอเสยีเชงิเร่งปฏกิริยิำ นอกจำก
นั้น เครื่องฟอกไอเสียเชงิเร่งปฏิกริ ิยำอำจ
เกดิควำมเสยีหำยอย่ำงถำวรถำ้ปล่อยใหร้ถ
จักรยำนยนต์น�้ำมันหมด หรือถำ้ระดับน�้ำมัน
เชือ้เพลงิทีใ่ชไ้ดอ้ยูใ่นระดบัต�ำ่มำก
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้ว่ำมนี�้ำมันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอตอ่กำรเดนิทำง

หมายเหต:ุ

•	 การใชน้�า้มนัเบนซนิผสมตะก ัว่ถอืว่า
ผดิกฎหมายในบางประเทศ รฐั หรอื
ดนิแดน
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การเตมิน�า้มนั 

ค�าเตอืน
เพื่อช่วยลดอันตรำยเกี่ยวกับกำรเตมิน�้ ำมัน 
ควรปฏบิัตติำมค�ำแนะน�ำเพื่อควำมปลอดภัย
เกีย่วกบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิทกุครัง้
- น�้ ำมันเบนซนิ (น�้ ำมันเชื้อเพลิง) มีควำม
ไวไฟสูง  และสำมำรถระ เบิดได ใ้นบำง
สถำนกำรณ ์ เมือ่จะเตมิน�้ำมนั ใหบ้ดิสวติชจ์ดุ
ระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF

- หำ้มสบูบหุรี่
- หำ้มใชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นที่
- ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำบรเิวณที่เตมิน�้ำมันมี
กำรระบำยอำกำศเพยีงพอและปรำศจำกแหลง่
เปลวไฟหรือประกำยไฟต่ำง ๆ รวมไปถึง
เครือ่งมอือืน่ๆ ทีม่ไีฟน�ำวถิี
- หำ้มเตมิถังน�้ำมันเชือ้เพลงิจนระดับน�้ำมัน
เชือ้เพลงิสูงจนไหลเขำ้ไปในช่องเตมิน�้ำมัน
เชือ้เพลงิ ควำมรอ้นจำกแสงแดดหรอืแหลง่
พลังงำนอื่น ๆ อำจท�ำใหน้�้ ำมันเชื้อเพลิง 
ขยำยตวั แลว้ลน้ออกมำ ท�ำใหเ้กดิอนัตรำย
จำกไฟไหมไ้ด ้
- หลังจำกเตมิน�้ำมัน ตรวจสอบทุกครัง้ว่ำได ้
ปิดฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิอยำ่งถกูตอ้ง
- เนือ่งจำกน�้ำมนัเบนซนิ (น�้ำมนัเชือ้เพลงิ) มี
ควำมไวไฟสูง กำรที่น�้ำมันเชือ้เพลงิหกหรือ
ร่ัว หรอืกำรไม่ปฏบิัตติำมค�ำแนะน�ำดำ้นควำม
ปลอดภัยที่ระบุไวข้ำ้งตน้จะน�ำไปสู่อันตรำย
จำกไฟไหมไ้ด ้ ซึง่จะท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำย
ตอ่ทรัพยส์นิ ท�ำใหผู้อ้ ืน่บำดเจ็บหรอืเสยีชวีติ
ได ้

ฝาปิดถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ

1.	 ฝาปิดถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ

เพือ่เปิดฝำถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ:
  •  เลื่อนฝำครอบไปดำ้นขำ้งเพื่อใหเ้ห็น

กญุแจล็อก
  •  เสียบกุญแจลงในล็อก แลว้หมุนกุญแจ

ทวนเข็มนำฬกิำ หมนุฝำปิดไปทำงทวน
เข็มนำฬิกำและยกใหพ้น้จำกช่องเติม
น�้ำมนัเชือ้เพลงิ

เพือ่ปิดและล็อกฝำปิด:
  •  ป รับฝำ ปิดใหต้รงกับช่อง เติมน�้ ำมั น 

เชือ้เพลงิ แลว้หมนุฝำปิดตำมเข็มนำฬกิำ
จนฝำปิดผนึก เข ำ้กับช่อง เติมน�้ ำมัน 
เชือ้เพลงิ

  •  ในต�ำแหน่งปิดสนิท กลไกทำงเดียวจะ
ป้องกันไม่ใหห้มุนฝำปิดแน่นจนเกนิไป 
โดยจะปล่อยใหส้่วนดำ้นนอกของฝำปิด
หมนุจำกชิน้สว่นดำ้นในไดอ้ยำ่งอสิระ

  •  บดิกญุแจตำมเข็มนำฬกิำเพือ่ล็อกและดงึ
กญุแจออกมำ

  •  เลือ่นฝำครอบกลบัเขำ้ที่
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การเตมิน�า้มนัลงในถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ

ค�าเตอืน
กำรเตมิน�้ำมันลน้ถังน�้ำมันเชือ้เพลงิอำจท�ำให ้
น�้ำมนัหก
ถำ้น�้ำมัน้เชือ้เพลงิหก ใหเ้ช็ดรอยหกออกให ้
หมดโดยทนัท ีและทิง้วสัดทุีใ่ชอ้ยำ่งปลอดภยั
ระวังอย่ำท�ำน�้ำมันเชือ้เพลงิหกใสเ่ครือ่งยนต ์
ทอ่ไอเสยี ยำงรถ หรอืชิน้สว่นอืน่ ๆ ของรถ
จักรยำนยนต์
เนือ่งจำกน�้ำมนัเชือ้เพลงิไวไฟสงู กำรทีน่�้ำมนั
เชื้อเพลิงหกหรือร่ัว หรือกำรไม่ปฏิบัติตำม 
ค�ำแนะน�ำดำ้นควำมปลอดภัยทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้
จะน�ำไปสูอ่นัตรำยจำกไฟไหมไ้ด ้ ซึง่จะท�ำให ้
เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ ท�ำใหผู้อ้ ื่น 
บำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
น�้ำมันเชือ้เพลงิทีห่กใกล ้ๆ หรอืหกรดยำงจะ
ลดสมรรถภำพของยำงในกำรยึดเกำะถนน 
ซึ่งจะส่งต่อสภำวะกำรขับขี่ที่เป็นอันตรำย 
อำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ขอ้ควรระวงั
หลกีเลีย่งกำรเตมิน�้ำมันในสภำพทีฝ่นตกหรอื
เต็มไปดว้ยฝุ่ นละออง ซึง่สิง่ทีป่ะปนในอำกำศ
อำจปนเป้ือนน�้ำมนัเชือ้เพลงิได ้
น�้ำมันเชือ้เพลงิที่ปนเป้ือนอำจท�ำใหช้ ิน้ส่วน
ของระบบน�้ำมนัเชือ้เพลงิเกดิควำมเสยีหำยได ้

ค่อย ๆ เตมิน�้ำมันลงในถังน�้ำมันเชือ้เพลงิเพื่อ
ชว่ยป้องกนัไมใ่หน้�้ำมนัหก อยำ่เตมิน�้ำมนัจนถงึ
ระดับทีส่งูกวำ่ฐำนของชอ่งเตมิน�้ำมันเชือ้เพลงิ 
เพรำะจะท�ำใหม้ั่นใจไดว้่ำมีช่องอำกำศเพียง
พอส�ำหรับกำรขยำยตัวของน�้ ำมันเชื้อเพลิง
ถำ้น�้ำมันเชือ้เพลงิภำยในถังขยำยตัวจำกกำร 
ดูดซับควำมรอ้นจำกเครื่องยนต์หรือจำก
แสงแดดสอ่งโดยตรง

21

1.	 ชอ่งเตมิน�า้มนัเชือ้เพลงิ
2.	 ระดบัน�า้มนัสงูสดุ

หลงัจำกเตมิน�้ำมนั ตรวจสอบทกุครัง้วำ่ไดปิ้ด
ฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิอยำ่งถกูตอ้ง
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ขาต ัง้ขา้ง

ค�าเตอืน
รถจักรยำนยนต์ไดต้ดิตัง้ระบบกำรเชื่อมต่อ
เพือ่ป้องกนัไมใ่หข้ีร่ถโดยทีข่ำตัง้ขำ้งยังอยูใ่น
ต�ำแหน่งลง
อย่ำพยำยำมขีร่ถโดยเอำขำตัง้ขำ้งลงหรอืยุ่ง
เกี่ยวกับกลไกกำรเชื่อมต่อ เพรำะจะท�ำให ้
เกดิสภำวะกำรขบัขีท่ีเ่ป็นอนัตรำย น�ำไปสูก่ำร
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

cjwk

1

1.	 ขาต ัง้ขา้ง

รถจักรยำนยนตม์ขีำตัง้ขำ้งซึง่สำมำรถใชจ้อด
ได ้

หมายเหต:ุ

•	 เมือ่ใชข้าต ัง้ขา้ง	ใหบ้ดิแฮนดบ์งัคบั
เลีย้วไปทางซา้ยจนสดุทกุคร ัง้ แลว้ให้
รถจกัรยานยนตอ์ยูใ่นเกยีรห์นึง่

เมื่อไ รก็ตำมที่ ใช ข้ำตั ้งข ำ้ ง  ก่อนจะขี่ รถ 
ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วำ่ไดย้กขำตัง้ขำ้ง
ขึน้จนสดุหลงัจำกทีน่ั่งบนรถจักรยำนยนตแ์ลว้
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในกำรจอดรถอย่ำงปลอดภัย 
โปรดดบูท วธิกีำรขีร่ถจักรยำนยนต์

แผงขา้ง
แผงขำ้งดำ้นซำ้ยมือสำมำรถถอดออกไดเ้พื่อ
กำรเขำ้ถงึกลอ่งฟิวส ์ เครือ่งมอืปรับตัง้ และ
เครือ่งมอืฝำปิดตรวจสอบ
เพือ่ถอดแผงขำ้งดำ้นใดดำ้นหนึง่:
  •  จับแผงขำ้งใหม้ั่นในมือทัง้สองขำ้งและ

ดึงขอบล่ำงของแผงขำ้งออกจำกรถ
จักรยำนยนตจ์นเดอืยพน้จำกยำงรอง (ทิง้
ยำงรองไวท้ีเ่ดมิ)

  •  เลือ่นแผงขำ้งไปทำงดำ้นทำ้ยและยกแผง
ขำ้งใหพ้น้จำกเขีย้วบอกต�ำแหน่ง

เพือ่ประกอบกลบัแผงขำ้ง:
  •  เลือ่นแผงขำ้งไปขำ้งหนำ้ขณะทีใ่หเ้ขีย้ว

บอกต�ำแหน่งเขำ้ในชอ่งบอกต�ำแหน่งของ
แผงขำ้ง

  •  จัดต�ำแหน่งเดอืยยดึเขำ้กบัยำงรอง
  •  กดใหแ้น่นเพือ่ยดึแผงขำ้ง
  •  จับแผงขำ้งเพื่อตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำได ้

ล็อกจนแน่นสนทิดแีลว้

cjxe

3
4

2
1

1.	 เขีย้วบอกต�าแหนง่
2.	 ชอ่งบอกต�าแหนง่ในแผงขา้ง
3.	 เดอืยยดึ
4.	 ยางรอง
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การปรบัทีน่ ัง่
Bonneville Bobber และ Bonneville 
Bobber Black เทา่น ัน้

ขอ้ควรระวงั
เพื่อป้องกันไม่ใหเ้บำะหรือที่คลุมเบำะเกดิ
ควำมเสยีหำย ตอ้งระวงัอยำ่ท�ำเบำะตกหลน่
อยำ่พงิเบำะกบัรถจักรยำนยนตห์รอืพืน้ผวิใด ๆ 
ที่อำจท�ำใหเ้บำะหรือที่คลุมเบำะเกดิควำม 
เสียหำยได ้วำงเบำะบนพื้นผิวรำบ สะอำด 
รองดว้ยผำ้เนือ้นิม่ โดยหงำยทีค่ลมุเบำะขึน้
อยำ่วำงสิง่ของใด ๆ บนเบำะ ซึง่อำจท�ำใหท้ี่
คลมุเบำะเป็นครำบหรอืเกดิควำมเสยีหำยได ้

ไม่จ�ำเป็นตอ้งถอดเบำะที่น่ังออกในกำรปรับ 
ชดุทีน่ั่งสำมำรถปรับเปลีย่นต�ำแหน่งบนฐำนยดึ
ทีน่ั่งได ้30 มม.
เพือ่ปรับทีน่ั่ง:
  •  ถอดตวัยดึดำ้นหนำ้ออกจำกชดุทีน่ั่ง

1

2

4

3

1.	 ทีน่ ัง่
2.	 ตวัยดึขา้งดา้นขวามอื
3.	 ตวัยดึขา้งดา้นซา้ยมอื
4.	 ตวัยดึดา้นหนา้

  •  คลำยตัวยดึขำ้งดำ้นซำ้ยมอืและหมนุทีน่ั่ง
รอบตัวยดึขำ้งสองตัวเพือ่เขำ้ถงึชอ่งปรับ
ใตเ้บำะทีน่ั่ง

  •  คลำย แตอ่ยำ่ถอดน็อตสองตวัใตท้ีน่ั่ง

L0130

1

2

1.	 ที่น ั่ง 	(แสดงแบบถอดออกเพื่อความ
ชดัเจน)

2.	 น็อต

  •  เลื่อนที่ น่ั งไปตำมฐำนที่ น่ั งจนอยู่ ใน
ต�ำแหน่งทีต่อ้งกำร

  •  ขนัน็อตดว้ยแรง 38 Nm
  •  ห มุ น ที่ น่ั ง ก ลั บ ไ ป ยั ง ต� ำ แ ห น่ ง เ ดิม 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำดำ้นหนำ้ของฐำนที่
น่ังสมัผัสอยูก่บัโครงรถ

  •  ขนัตวัยดึขำ้งดำ้นซำ้ยมอืดว้ยแรง 48 Nm
  •  ติดตั ้งตัวยึดดำ้นหนำ้แลว้ขันดว้ยแรง 

48 Nm
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เบาะผูข้บัขี่
Bonneville Speedmaster เทา่น ัน้

ขอ้ควรระวงั
เพื่อป้องกันไม่ใหเ้บำะหรือที่คลุมเบำะเกดิ
ควำมเสยีหำย ตอ้งระวงัอยำ่ท�ำเบำะตกหลน่
อยำ่พงิเบำะกบัรถจักรยำนยนตห์รอืพืน้ผวิใด ๆ 
ทีอ่ำจท�ำใหเ้บำะหรอืทีค่ลมุเบำะเกดิควำมเสยี
หำยได ้ ใหว้ำงทีน่ั่ง โดยหงำยฝ่ังทีค่ลมุเบำะ
ขึน้บนพืน้ผวิรำบ รองดว้ยผำ้เนือ้นิม่
อยำ่วำงสิง่ของใด ๆ บนเบำะ ซึง่อำจท�ำใหท้ี่
คลมุเบำะเป็นครำบหรอืเกดิควำมเสยีหำยได ้

กำรถอดเบำะทีน่ั่ง:

หมายเหต:ุ

•	 เ บ า ะ ที่น ั่ ง ข อ ง ผู ้ข ับ ขี่ ย ึด ติด ก ับ
มอเตอรไ์ซคโ์ดยเชอืก

  •  ดงึสลักปลดล็อกซึง่อยูท่ีด่ำ้นหนำ้ซำ้ยมอื 
ของเบำะน่ัง ไปทำงขำ้งหนำ้เพื่อปลด
เบำะทีน่ั่งออกจำกล็อก

  •  ยกเบำะทีน่ั่งขึน้จำกดำ้นหลงัเพือ่ถอดออก
จำกโครงรถจักรยำนยนต์

ckds

1
2

1.	 ทีป่ลดล็อก
2.	 เบาะผูข้บัขี่

กำรประกอบกลบัเบำะทีน่ั่ง:
  •  ยดึลิน้บอกต�ำแหน่งของเบำะทีน่ั่งเขำ้ใต ้

ถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
  •  กดลงที่ด ำ้นหลังของเบำะอย่ำงหนัก

แน่นเพื่อยดึชุดล็อกเบำะ ท่ำนจะไดย้นิ
เสียงคลกิเมื่อล็อกของเบำะที่น่ังเขำ้ใน
ต�ำแหน่ง

ค�าเตอืน
เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้บำะหลดุขณะขีร่ถ หลงัจำก
ประกอบเบำะ ใหก้�ำเบำะ แลว้ดงึขึน้แรง ๆ ทกุ
ครัง้
ถำ้ไม่ไดย้ึดเบำะไวอ้ย่ำงถูกตอ้ง เบำะอำจ
หลดุออกจำกรถจักรยำนยนต์
เบำะที่หลวมหรือหลุดอำจท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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ทีน่ ัง่ผูโ้ดยสาร
Bonneville Speedmaster เทา่น ัน้

ขอ้ควรระวงั
เพื่อป้องกันไม่ใหเ้บำะหรือที่คลุมเบำะเกดิ
ควำมเสยีหำย ตอ้งระวงัอยำ่ท�ำเบำะตกหลน่
อยำ่พงิเบำะกบัรถจักรยำนยนตห์รอืพืน้ผวิใด ๆ 
ทีอ่ำจท�ำใหเ้บำะหรอืทีค่ลมุเบำะเกดิควำมเสยี
หำยได ้ ใหว้ำงทีน่ั่ง โดยหงำยฝ่ังทีค่ลมุเบำะ
ขึน้บนพืน้ผวิรำบ รองดว้ยผำ้เนือ้นิม่
อยำ่วำงสิง่ของใด ๆ บนเบำะ ซึง่อำจท�ำใหท้ี่
คลมุเบำะเป็นครำบหรอืเกดิควำมเสยีหำยได ้

กำรถอดเบำะทีน่ั่ง:
  •  ถอดเบำะผูข้บัขี ่(ดทูี ่หนำ้ 51)
  •  ถอดตัวยึดที่ย ึดเบำะที่น่ังผูโ้ดยสำรกับ

บงัโคลน
  •  ยกดำ้นหนำ้เบำะทีน่ั่งขึน้และเลือ่นไปทำง

ดำ้นหลงัเพือ่ปลดออกจำกหมดุยดึสองอนั
ทีบ่งัโคลน

ckdr

1

2

1.	 ตวัยดึ
2.	 หมดุยดึ

กำรประกอบกลบัเบำะทีน่ั่ง:
  •  จัดต�ำแหน่งรูทีด่ำ้นทำ้ยฐำนเบำะทีน่ั่งเขำ้

กับหมุดบอกต�ำแหน่งสองตัวของเบำะที่
น่ังบนบงัโคลน

  •  เลื่อนเบำะที่น่ังไปขำ้งหนำ้จนหมุดสวม
เขำ้ไปในเบำะทีน่ั่ง

  •  ตดิตัง้ตวัยดึกบัดำ้นหนำ้ของเบำะทีน่ั่งและ
ขนัใหแ้น่นดว้ยแรง 9 Nm

  •  ตดิตัง้เบำะทีน่ั่งผูข้บัขี ่(ดทูี ่หนำ้ 51)

ค�าเตอืน
เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้บำะหลดุขณะขีร่ถ หลงัจำก
ประกอบเบำะ ใหก้�ำเบำะ แลว้ดึงขึน้แรง ๆ 
ทกุครัง้
ถำ้ไม่ไดย้ึดเบำะไวอ้ย่ำงถูกตอ้ง เบำะอำจ
หลดุออกจำกรถจักรยำนยนต์
เบำะที่หลวมหรือหลุดอำจท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ชุดเครือ่งมอื
ชดุเครือ่งมอืประกอบดว้ยเครือ่งมอืปรับตัง้และ
เครือ่งมอืฝำปิดตรวจสอบ
เครือ่งมอืปรับตัง้ตดิกบัดำ้นในของแผงขำ้งดำ้น
ซำ้ยมอื เครือ่งมอืปรับสำมำรถใชง้ำนไดห้ลำย
อยำ่ง
เครื่องมอืฝำปิดตรวจสอบอยู่ตดิกับกล่องฟิวส์
ซึง่อยูใ่ตแ้ผงขำ้งดำ้นซำ้ยมอื เครือ่งมอืฝำปิด
ตรวจสอบใชใ้นกำรเปิดฝำปิดทีฝ่ำครอบสเตอร์
เพือ่ดรูะดบักระปกุน�้ำมนัเบรกส�ำรอง

Bonneville Speedmaster เทา่น ัน้
มปีระแจตวั C และดำ้มสว่นตอ่ แนบอยูด่ำ้นใต ้
เบำะทีน่ั่งผูข้บัขี ่ ใชส้�ำหรับปรับกำรตัง้คำ่ควำม
แข็งสปรงิของระบบกนัสะเทอืนดำ้นหลงั
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การรนัอนิ

R.P.M.
cboa

กำรรันอินเป็นชื่อของขั ้นตอนที่เก ิดขึ้นใน
ระหว่ำงชั่วโมงแรกของกำรใชย้ำนพำหนะคัน
ใหม่
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง แรงเสียดทำนภำยใน
เครื่องยนต์จะสูงขึ้นเมื่อชิ้นส่วนยังใหม่อยู ่
ต่อจำกนั้น เมื่อใชเ้ครื่องยนต์อย่ำงต่อเนื่อง
จ ะท� ำ ให ม้ั่ น ใ จ ได ว้่ ำ ชิ้น ส่ ว นยึดติดแ น่น 
แรงเสยีดทำนภำยในดังกล่ำวจะลดนอ้ยลงไป
มำก
ระยะกำรรันอินอย่ำงรอบคอบจะท�ำใหก้ำร
ปล่อยไอเสยีลดลง และเพิม่พูนประสทิธภิำพ 
กำรประหยัดเชื้อเพลิง และอำยุกำรใชง้ำน
ของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนต่ำง ๆ ของรถ
จักรยำนยนต์
ระหวำ่งชว่ง 800 กโิลเมตรแรก (500 ไมล)์:
  •  อยำ่เรง่เครือ่งจนสดุ;
  •  หลกีเลีย่งกำรใชค้วำมเร็วรอบเครือ่งยนต์

สงูตลอดเวลำ;
  •  หลีกเลี่ยงกำรขี่รถดว้ยควำมเ ร็วรอบ

เครื่อ งยนต์คงที่ เ ป็ น ร ะยะ เ วลำนำน 
ไมว่ำ่จะเร็วหรอืชำ้;

  •  หลีกเลี่ยงกำรสตำร์ทรถ กำรดับเครื่อง 
หรือเร่งควำมเร็วอย่ำงรุนแรง ยกเวน้ใน
กรณีฉุกเฉนิ;

  •  อย่ำขีร่ถดว้ยควำมเร็วมำกกว่ำ 3/4 ของ
ควำมเร็วสงูสดุ

ชว่ง 800 ถงึ 1,500 กโิลเมตร (500 ถงึ 1,000 
กโิลเมตร):
  •  ควำมเร็วรอบเครื่องยนต์สำมำรถค่อย ๆ 

เพิ่มขึน้จนถึงขีดจ�ำกัดควำมเร็วในระยะ
เวลำสัน้ๆ

ทัง้ในช่วงกำรรันอนิและหลังจำกรันอนิเสร็จ
สมบรูณ:์
  •  อยำ่เรง่รอบเครือ่งยนตเ์มือ่เครือ่งเย็น;
  •  อ ย่ ำ ใ ห ้เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ท� ำ ง ำ น ห นั ก 

เปลี่ยนเกยีร์ลงทุกครัง้ก่อนที่เครื่องยนต์
เริม่สะทำ้น;

  •  อย่ำขีร่ถดว้ยควำมเร็วรอบเครื่องยนตส์ูง
โดยไมจ่�ำเป็น กำรเปลีย่นเกยีรข์ ึน้จะชว่ย
ลดอัตรำกำรสิ้นเปลืองน�้ ำมันเชื้อเพลิง 
ลดเสียงรบกวน และช่วยปกป้องสภำพ
แวดลอ้ม
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การตรวจเช็คกอ่นการขบัขี่

ค�าเตอืน
หำกไม่ด� ำเนินกำรตรวจเช็คก่อนขับขี่รถ 
อำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนตเ์กดิควำมเสยีหำย
รำ้ยแรงหรือเกิดอุบัติเหตุที่ท�ำใหเ้กิดกำร 
บำดเจ็บรำ้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได ้

ตรวจสอบรำยกำรต่อไปนี้ทุกวันก่อนขี่รถ
ของท่ำน ท่ำนใชเ้วลำเพียงไม่นำน และกำร 
ตรวจสอบเหล่ำนี้จะชว่ยใหท้่ำนมั่นใจถงึกำรขี่
รถทีป่ลอดภยัและเชือ่ใจได ้
ถำ้พบสิง่ผิดปกติใด ๆ ในขณะตรวจสอบจุด
ต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ใหดู้บท กำรบ�ำรุงรักษำและ
กำรปรับตั ้งค่ำ  หรือไปที่ตั วแทนจ� ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญำต
เพื่อสอบถำมถึงกำรด� ำเนินกำรเพื่อใหร้ถ
จักรยำนยนต์ของท่ำนกลับเขำ้สู่สภำวะกำร
ท�ำงำนทีป่ลอดภยั
จดุตรวจเชค็:
น�า้มนัเชือ้เพลงิ: มนี�้ำมนัในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
เพยีงพอ ไมม่กีำรร่ัวซมึ (ดทูี ่หนำ้ 48)
น�า้มนัเครือ่ง: ระดบัทีถ่กูตอ้งบนกำ้นวดัระดบั
น�้ ำมันหรือแสดงในตำแมว เติมน�้ ำมันตำม 
ขอ้ก�ำหนดทีถ่กูตอ้งตำมทีต่อ้งกำร ไมม่รีอยร่ัว
จำกเครือ่งยนตห์รอืระบบระบำยควำมรอ้นน�้ำมัน
เครือ่ง (ดทูี ่หนำ้ 76)
โซข่บัเคลือ่น: ปรับตัง้ถกูตอ้ง (ดทูี ่หนำ้ 84)
ยาง/ลอ้: แรงดันลมยำงถูกตอ้ง (เมื่อเย็น) 
ควำมลกึของดอกยำง/ควำมสกึ ควำมเสยีหำย
ของยำง/ลอ้, ซีล่อ้หลวม/หกั, รอยร่ัว ฯลฯ 
(ดทูี ่หนำ้ 97)
น็อต,	 โบลต,์	 สกร:ู ตรวจสอบดว้ยตำเปลำ่วำ่
ชิน้ส่วนของระบบกันสะเทือนและระบบบังคับ
เลีย้ว, คำน และชดุควบคมุทัง้หมดไดข้นัแน่น
และยดึไวอ้ยำ่งถกูตอ้ง ตรวจสอบทกุจดุเพือ่ดู
ตวัยดึหลวม/ช�ำรดุ

การบงัคบัรถจกัรยานยนต:์ รำบรืน่ แตไ่ม่
หลุดเมื่อบิดไปทำงซำ้ยจนสุดหรือไปทำง
ขวำจนสุด ไม่เกี่ยวตดิกับสำยควบคุมเสน้อื่น 
(ดทูี ่หนำ้ 93)
เบรก: ดงึคนัเบรก แลว้กดแป้นเบรกเพือ่ตรวจ
สอบควำมตำ้นทำนที่ถูกตอ้ง ตรวจสอบคัน
เบรก/แป้นเบรกที่มีระยะลึกมำกเกินก่อนจะ
สมัผัสแรงตำ้นทำน หรอืรูส้กึวำ่กำรควบคมุหยุน่
ตวัเมือ่ใชง้ำน (ด ูหนำ้ 88 และ หนำ้ 88)
ผ้าเบรก:  ตรวจสอบว่ำมีวั สดุ เสียดทำน
เหลืออยู่บนผำ้เบรกทัง้หมดอย่ำงเหมำะสม 
(ด ูหนำ้ 87)
ระดบัน� ้าม ัน เบรก:   ไม่ มีก ำ ร ร่ั วซึมของ
น�้ ำมันเบรก ระดับน�้ ำมันเบรกตอ้งอยู่ระหว่ำง
เครือ่งหมำย MAX และ MIN ในกระปกุน�้ำมนั
ทัง้สองจดุ (ดทูี ่หนำ้ 88)
โชค๊หนา้: ท�ำงำนอยำ่งรำบรืน่ ไมม่กีำรร่ัวซมึที่
กระบอกโชค๊ (ดทูี ่หนำ้ 95)
ปีกผเีสือ้: ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำปลอกคันเร่ง
มือบดิกลับไปที่ต�ำแหน่งรอบเดนิเบำโดยไม่
ตดิขดั (ดทูี ่หนำ้ 82)
คลตัช:์ ท�ำงำนอย่ำงรำบรื่นและระยะฟรีของ
สำยถกูตอ้ง (ดทูี ่หนำ้ 83)
น�า้หล่อเย็น: ไม่มีกำรร่ัวซมึของน�้ำหล่อเย็น 
ตรวจสอบระดับน�้ำหล่อเย็นในถังน�้ำหล่อเย็น
ส�ำรอง (เมือ่เครือ่งยนตเ์ย็น) (ดทูี ่หนำ้ 80)
อุปกรณ์ไฟฟ้า: ไฟทุกดวงและแตรท�ำงำน
อยำ่งถกูตอ้ง (ดทูี ่หนำ้ 41)
การดบัเครื่องยนต์:  สวิตช์สตำร์ท /ดับ
เครื่องยนต์จะดับเครื่องยนต์เมื่อสวทิชจ์ะถูก
เลือ่นไปทีต่�ำแหน่ง STOP (ด ูหนำ้ 40)
ขาต ัง้ กลับไปที่ต�ำแหน่งขึ้นจนสุดตำมแรง
ตึงสปริง สปริงรั ้งกลับไม่ช�ำรุดหรือลำ้ (ดูที ่
หนำ้ 49)
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6

5

41

3

2

1.	 ต�าแหนง่ STOP
2.	 ต�าแหนง่ RUN
3.	 ต�าแหนง่ START

4.	 ต�าแหนง่เปิด
5.	 สวติชจ์ดุระเบดิ
6.	 สญัญาณไฟแสดงต�าแหนง่เกยีรว์า่ง
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การดบัเครือ่งยนต์

ขอ้ควรระวงั
โดยปกต ิเครื่องยนต์จะดับเมื่อบดิสวติชจ์ุด
ระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF สวติชด์บัเครือ่งยนต์
จะใชใ้นกรณีฉุกเฉนิทำ่นัน้
อยำ่เปิดสวติชจ์ดุระเบดิทิง้ไวโ้ดยทีเ่ครือ่งยนต์
ยงัดบัอยู่
อำจท�ำใหร้ะบบไฟฟ้ำเกดิควำมเสยีหำย

กำรดบัเครือ่งยนต:์
  •  ปิดลิน้ปีกผเีสือ้ใหส้นทิ
  •  เลอืกต�ำแหน่งเกยีรว์ำ่ง
  •  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF
  •  เลอืกเกยีรห์นึง่
  •  จอดรถจักรยำนยนต์บนพื้นรำบที่มั่นคง

โดยใชข้ำตัง้ขำ้ง (ดทูี ่หนำ้ 65)
  •  ล็อกแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว (ดทูี ่หนำ้ 39)

การสตารท์เครือ่งยนต์

ค�าเตอืน
หำ้มสตำรท์เครือ่งยนตห์รอืเดนิเครือ่งยนตใ์น
พืน้ทีอ่บัอำกำศ
ควันไอเสยีเป็นพษิและอำจท�ำใหห้มดสตแิละ
เสยีชวีติไดภ้ำยในระยะเวลำสัน้ ๆ
ตอ้งใชร้ถจักรยำนยนตใ์นพืน้ทีเ่ปิดโล่งหรอืมี
กำรระบำยอำกำศเพยีงพอทกุครัง้

ขอ้ควรระวงั
อย่ำใชม้อเตอร์สตำร์ทตดิต่อกันนำนกว่ำหำ้
วินำทีเนื่องจำกมอเตอร์สตำร์ทจะรอ้นจัด 
ท�ำใหแ้บตเตอรีเ่ร ิม่คำยประจุ
รอ 15 วนิำทีระหว่ำงกำรใชม้อเตอร์สตำร์ท
แต่ละครัง้เพื่อใหร้ะบำยควำมรอ้นและฟ้ืนฟู
พลงังำนแบตเตอรี่
อยำ่ปลอ่ยใหเ้ครือ่งยนตเ์ดนิเบำเป็นเวลำนำน
เพรำะจะท�ำใหเ้กดิควำมรอ้นสงู ซึง่เป็นสำเหตุ
ใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำย

ขอ้ควรระวงั
สัญญำณไฟเตอืนแรงดันน�้ำมันเครื่องต�่ำควร
ดบัลงทนัททีีเ่ครือ่งยนตส์ตำรท์
ถำ้สัญญำณไฟเตือนแรงดันน�้ำมันเครื่องต�่ำ
ยังตดิอยู่หลังจำกสตำรท์เครือ่งยนต ์ใหด้ับ
เครือ่งยนตท์นัท ีแลว้ตรวจสอบหำสำเหตุ
กำรเดนิเครือ่งยนตด์ว้ยแรงดันน�้ำมันเครือ่งต�่ำ
จะท�ำใหเ้ครื่องยนต์เกดิควำมเสียหำยอย่ำง
รนุแรง
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กำรสตำรท์เครือ่งยนต์
  •  ตรวจดูว่ ำสวิตช์ดั บ เครื่อ งยนต์อยู่ที่

ต�ำแหน่ง RUN
  •  ท�ำใหแ้น่ใจวำ่ระบบสง่ก�ำลังอยูท่ีต่�ำแหน่ง

เกยีรว์ำ่ง
  •  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON

หมายเหต:ุ

•	 เมื่อบ ิดสวิตช์ไปที่ต�าแหน่ง	ON	ไฟ
เตอืนแผงหนา้ปัดจะสว่างขึน้แลว้ดบั
ลง	(ยกเวน้ไฟเตอืนทีต่ามปกตจิะยงั
ตดิคา้งไวจ้นเครือ่งยนตเ์ร ิม่ท�างาน - 
ด ูหนา้	24)

  •  บีบคันคลัตช์เขำ้หำแฮนด์บังคับเลี้ยว 
จนสดุ

  •  กดปุ่ มสตำร์ทจนกระทั่งเครื่องยนต์เริ่ม
ท�ำงำนโดยลิน้ปีกผเีสือ้ยงัคงปิดสนทิ

รถจักรยำนยนต์มีสวิตช์ล็อคมอเตอร์สตำร์ท 
สวิตช์จะช่วยป้องกันไม่ใหม้อเตอร์สตำร์ท
ท�ำงำนเมือ่ระบบสง่ก�ำลังไมอ่ยูท่ีต่�ำแหน่งเกยีร์
วำ่งหลงัจำกเอำขำตัง้ขำ้งลง
ถำ้กำงขำตัง้ขำ้งออกขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำน
และระบบส่งก�ำลังไม่อยู่ที่ต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง 
เครื่องยนต์จะดับลงไม่ว่ำคันคลัตช์จะอยู่ที่
ต�ำแหน่งใดก็ตำม

การออกรถ
กำรยำ้ยรถจักรยำนยนต:์
  •  ดงึคนัคลตัชแ์ละเลอืกเกยีรห์นึง่
  •  เปิดปีกผีเสื้อออกเล็กนอ้ย แลว้ค่อย ๆ 

ปลอ่ยคนัคลตัช์
  •  ขณะทีค่ลัตชเ์ริม่ท�ำงำน ใหเ้ปิดปีกผเีสือ้

ออกอีกเล็กนอ้ย เพื่อใหค้วำมเร็วรอบ
เครือ่งยนตม์มีำกพอทีเ่ครือ่งยนตจ์ะไมด่ับ
ลง
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การเปลีย่นเกยีร ์

ค�าเตอืน
ใชค้วำมระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ใหล้ิน้ปีก
ผีเสื้อเปิดออกมำกเกนิไปหรือเร็วเกนิไปใน
จังหวะเกยีรท์ีต่�ำ่ลง เพรำะอำจท�ำใหล้อ้หนำ้
ยกขึน้จำกพื้นถนน (ยกลอ้) และท�ำใหย้ำง
หลงัขำดแรงยดึเกำะ (ลอ้หมนุฟร)ี
เ ปิ ด ปี กผี เ สื้ อ อ ย่ ำ ง ร ะ มั ด ร ะ วั ง ทุ ก ค รั ้ ง 
โ ด ย เ ฉพ ำ ะ ใ นก ร ณีที่ ไ ม่ คุ ้น เ ค ย กั บ ร ถ
จักรยำนยนต ์ เนือ่งจำกกำร 'ยกลอ้' หรอืกำร
ขำดแรงยดึเกำะจะท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
อยำ่เปลีย่นเป็นเกยีรท์ีต่� ่ำลงดว้ยควำมเร็วทีจ่ะ
ท�ำใหค้วำมเร็วรอบของเครื่องยนตส์ูงเกนิไป 
(รอบ/นำท)ี
ซึ่งจะเป็นกำรล็อคลอ้หลัง ท�ำใหสู้ญเสีย
กำรควบคุมและอุบัติเหตุ และอำจท�ำให ้
เครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำย
กำรเปลีย่นเกยีรใ์หต้�่ำลงจะด�ำเนนิกำรไดเ้มือ่
แน่ใจวำ่ควำมเร็วรอบเครือ่งยนตต์�ำ่

cjvz

1

1

2

3

4

5

6

N

1.	 คนัเปลีย่นเกยีร ์

กำรเปลีย่นเกยีร:์
  •  ปิดลิน้ปีกผเีสือ้ขณะทีด่งึคนัคลตัช์
  •  เปลีย่นเป็นเกยีรท์ีส่งูขึน้หรอืต�ำ่ลง
  •  เปิดปีกผเีสือ้บำงสว่นขณะปลอ่ยคันคลัตช ์

ใชค้ลตัชท์กุครัง้เมือ่เปลีย่นเกยีร์

หมายเหต:ุ

•	 กลไกการเปลีย่นเกยีรเ์ป็นแบบล็อก
หนึง่จงัหวะ ซึง่หมายความวา่ ส�าหรบั
การเคลือ่นทีแ่ตล่ะคร ัง้ของคนัเปลีย่น
เกยีร ์ ทา่นสามารถเลอืกเกยีรไ์ดท้ลีะ
ต�าแหนง่ ในล�าดบัสงูขึน้หรอืต�า่ลง
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การเบรก

ค�าเตอืน
เมือ่จะเบรก โปรดปฏบิตัติำมรำยกำรตอ่ไปนี:้
ปิดปีกผีเสื้อใหส้นิท โดยปล่อยใหค้ลัตช์
ท� ำงำนเพื่อ ให เ้ครื่อ งยนต์ช่วยชะลอรถ
จักรยำนยนต์
เปลี่ยนเกียร์ลงหนึ่งระดับในขณะที่ระบบส่ง
ก�ำลังอยู่ทีเ่กยีรห์นึง่หลังจำกรถจักรยำนยนต์
จอดนิง่สนทิ
เมื่อจะหยุดรถ ควรใชเ้บรกทัง้สองพรอ้มกัน 
ทุกครัง้ โดยปกต ิควรใส่เบรกหนำ้มำกกว่ำ
เบรกหลงัเล็กนอ้ย
เปลี่ยนเกียร์ลงหรือปลดคลัตช์ออกจนสุด 
ซึง่เป็นกำรป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งยนตด์บั
หำ้มล็อกเบรก เพรำะอำจท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ส�ำหรับกำรเบรกฉุกเฉิน ใหม้องขำ้มกำร
เปลีย่นเกยีรล์ง แลว้จดจ่ออยู่กับกำรใชเ้บรก
หนำ้และเบรกหลงัใหม้ำกทีส่ดุโดยไมใ่หร้ถลืน่
ไถล ผูข้บัขีค่วรฝึกกำรใชเ้บรกฉุกเฉนิในพืน้ที่
ทีไ่มม่กีำรจรำจร
Triumph ขอแนะน�ำใหผู้ข้ับขี่ทุกคนเขำ้รับ 
หลักสูตรฝึกอบรม ซึง่จะมคี�ำแนะน�ำเกีย่วกับ
กำรใชง้ำนเบรกฉุกเฉนิอยำ่งปลอดภยั เทคนคิ
กำรเบรกที่ไม่ถูกตอ้งอำจท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
เพื่อควำมปลอดภัยของคุณ ควรใชค้วำม
ระมดัระวงัเป็นพเิศษเมือ่เบรกรถ เรง่ควำมเร็ว 
หรอืเลีย้วรถ เนือ่งจำกกำรด�ำเนนิกำรดงักลำ่ว
โดยขำดควำมระมัดระวังจะท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหต ุกำรใชเ้บรกหนำ้หรอื
เบรกหลังแยกกันจะลดประสทิธภิำพกำรเบรก
ทัง้หมด กำรเบรกรนุแรงมำกอำจท�ำใหล้อ้ใด
ลอ้หนึง่ล็อก ท�ำใหค้วบคมุรถจักรยำนยนตไ์ด ้
ยำกขึน้ และอำจท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตุ
หำกเป็นไปได ้ใหล้ดควำมเร็วหรือเบรกก่อน
ทีจ่ะเขำ้โคง้เนื่องจำกกำรปิดปีกผเีสือ้หรอืกำร
เบรกที่กลำงโคง้จะท�ำใหล้อ้หมุนฟรี ซึง่จะ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
เมื่อขี่รถในสภำพที่เปียกหรือฝนตก หรือบน
พืน้ถนนทีไ่มแ่ข็งแรง สมรรถภำพในกำรหยดุ
รถและหกัเลีย้วจะลดลง กำรขบัขีท่ัง้หมดของ
ท่ำนภำยใตส้ภำวะเหล่ำนี้ควรเป็นไปอย่ำง 
รำบรืน่ กำรเรง่ควำมเร็ว กำรเบรก หรอืกำร
เลี้ยวรถอย่ำงกะทันหันจะท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
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ค�าเตอืน
เมือ่ขีร่ถลงทำงยำว ลำดชนั หรอืขบัผำ่นภเูขำ 
ใหใ้ชก้ำรเบรกเครือ่งยนตโ์ดยเปลีย่นเกยีรล์ง 
แลว้ใชเ้บรกหนำ้และเบรกหลงัเป็นระยะ ๆ
กำรใชเ้บรกต่อเนื่องหรือใชเ้ฉพำะเบรกหลัง
จะท�ำใหเ้บรกรอ้นจัดและลดประสทิธภิำพของ
เบรกลง น�ำไปสู่กำรสูญเสียกำรควบคุมกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
กำรขบัขีร่ถโดยวำงเทำ้บนคนัเบรกหรอืมอืจับที่
มอืเบรกอำจท�ำใหไ้ฟเบรกตดิขึน้ ท�ำใหเ้กดิกำร
ใหส้ญัญำณทีผ่ดิพลำดตอ่ผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ
อกีทัง้ ยงัท�ำใหเ้บรกรอ้นจัดจนลดประสทิธภิำพ
ในกำรเบรก ท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
อย่ำแล่นรถโดยดับเครื่องยนต ์และอย่ำลำก
พว่งรถจักรยำนยนต์
ระบบส่งก�ำลังไดรั้บกำรหล่อลื่นจำกแรงดัน
สำรหลอ่ลืน่ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำนเทำ่นัน้
กำรหลอ่ลืน่ไมเ่พยีงพอจะท�ำใหร้ะบบสง่ก�ำลัง
เกดิควำมเสยีหำยหรอืกระตุก ซึง่น�ำไปสู่กำร
สญูเสยีกำรควบคมุกำรควบคมุรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุดท้นัที

1

1.	 คนัเบรกหนา้

1

1.	 แป้นเบรกหลงั	(แสดงรุ่น	Bonnevil le 
Bobber)
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ABS (ระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก)

ค�าเตอืน
ระบบ  ABS  จะป้องกันลอ้ล็อก จึงเพิ่ม
ประสิทธิภำพสูงสุดของระบบเบรกในกรณี
ฉุกเฉินและเมื่อขี่บนพื้นถนนที่ลื่น ระยะกำร
เบรกทีส่ัน้ลงทีเ่ป็นไปไดท้ีร่ะบบ ABS ยอมให ้
ภำยใตส้ถำนกำรณ์บำงอยำ่งไมใ่ชส่ ิง่ทดแทน
ส�ำหรับกำรฝึกหดัขีร่ถทีด่ี
ขี่รถโดยใชค้วำมเร็วตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 
ทกุครัง้
หำ้มขีร่ถโดยขำดควำมระมัดระวังและไมใ่สใ่จ
ตำมควร และควรลดควำมเร็วทุกครั ้งโดย
ไตร่ตรองจำกสภำพอำกำศ  ถนน และกำร
จรำจร
ใชค้วำมระมดัระวงัเมือ่เลีย้วรถ ถำ้ใชเ้บรกขณะ
เขำ้โคง้ ระบบ ABS จะไมส่ำมำรถถว่งน�้ำหนัก
และโมเมนตมัของรถจักรยำนยนต ์ซึง่จะท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
ใ น บ ำ ง ส ถ ำ น ก ำ รณ์   เ ป็ น ไ ป ไ ด ้ว่ ำ ร ถ
จักรยำนยนตท์ีม่รีะบบ ABS อำจตอ้งใชร้ะยะ
หยดุรถทีย่ำวกวำ่รถจักรยำนยนตแ์บบเดยีวกนั
ทีไ่มม่รีะบบ ABS

ไฟเตอืนระบบ ABS

ไฟเตอืนระบบ ABS จะสวำ่งขึน้เพือ่
แสดงวำ่ฟังกช์นั ABS ไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้ 
ไฟที่สว่ำงขึ้นหลังจำกกำรติดเครื่องยนต ์
จนกระทั่งรถจักรยำนยนตว์ิง่ถงึควำมเร็วเกนิ 10 
กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง (6 ไมล/์ชัว่โมง) เป็นปกต ิ
ถำ้ไม่มีขอ้ผดิพลำด ไฟไม่ควรตดิสว่ำงขึน้อกี
ครัง้จนกวำ่เครือ่งยนตจ์ะเริม่สตำรท์ใหม่
ถำ้สญัญำณเตอืน ABS ตดิขึน้ในเวลำอืน่ขณะ
ขบัขีร่ถ แสดงวำ่ระบบ ABS เกดิควำมผดิปกต ิ
ซึง่ตอ้งตรวจสอบหำสำเหตุ
  •  โดยปกต ิผูข้ีร่ถจะรูส้กึถงึกำรท�ำงำนของ

ระบบ ABS เป็นควำมรูส้กึหน่วงหรือแรง
สัน่ทีค่นัเบรกและมอืเบรก เนือ่งจำกระบบ 
ABS ไมใ่ชร่ะบบเบรกทีร่วมมำกบัรถ และ
ไม่ควบคุมกำรเบรกทัง้ดำ้นหนำ้และดำ้น
หลงัพรอ้มกนั ทำ่นอำจรูส้กึถงึแรงสัน่ทีม่อื
เบรก ทีแ่ป้นเหยยีบ หรอืทัง้สองต�ำแหน่ง

  •  ระบบ ABS อำจถูกเปิดใชง้ำนจำกกำร
เปลี่ยนระดับขึ้นลงของพื้นผิวถนนโดย
กะทนัหนั
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ค�าเตอืน
ถำ้ระบบ ABS ไม่ท�ำงำน ระบบเบรกจะท�ำ
หนำ้ทีเ่ป็นระบบเบรกทีไ่มใ่ชร่ะบบ ABS ตอ่ไป
ทำ่นตอ้งไมข่ีร่ถตอ่ไปถำ้สญัญำณไฟแสดงยัง
คงตดิอยู่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อ
ตรวจเช็คควำมบกพร่องและท�ำกำรแกไ้ข 
ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรงเกนิไปจะท�ำให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถและ
เกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ไฟเตอืนระบบ ABS จะสวำ่งขึน้เมือ่ลอ้หลงั
ขบัเคลือ่นดว้ยควำมเร็วสงูนำนกวำ่ 30 วนิำที
ขณะทีร่ถจักรยำนยนตต์ัง้อยูบ่นขำตัง้ กำรตอบ
สนองดงักลำ่วเป็นสิง่ปกติ
เ มื่ อ ปิด ร ะบบจุด ร ะ เบิด  แล ว้สตำร์ท รถ
จักรยำนยนต์ใหม่ ไฟเตือนจะตดิจนกว่ำรถ
จักรยำนยนตว์ิง่ดว้ยควำมเร็วสงูกวำ่ 30 กม./ชม. 
(19 ไมล/์ชม.)

ค�าเตอืน
คอมพวิเตอร ์ ABS จะท�ำงำนโดยเปรยีบเทยีบ
ควำมเร็วสมัพัทธข์องลอ้หนำ้และลอ้หลงั
กำรใชย้ำงรถที่ไม่แนะน� ำอำจส่งผลต่อ
ควำมเร็วของลอ้รถ เป็นสำเหตุใหฟั้งก์ชัน 
ABS ไมท่�ำงำน ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและ 
เกิดอุบัติเหตุ ในสภำพที่ระบบ ABS ควร
ท�ำงำนไดต้ำมปกติ

ขอ้ควรค�านงึในการใชร้ถดว้ย
ความเร็วสงู

ค�าเตอืน
ควรขี่รถจักรยำนยนต์ Triumph  ภำยใน
ควำมเร็วทีก่ฎหมำยก�ำหนดส�ำหรับกำรขบัขีบ่น
ทอ้งถนน
กำรใชร้ถจักรยำนยนตด์ว้ยควำมเร็วสงูอำจเป็น
อันตรำยไดเ้นื่องจำกเวลำทีใ่ชใ้นกำรตอบโต ้
สภำพจรำจรทีเ่กดิขึน้นัน้จะลดลงอยำ่งเดน่ชดั
ในขณะทีค่วำมเร็วบนทอ้งถนนเพิม่สงูขึน้
ลดควำมเร็วลงทกุครัง้โดยไตรต่รองจำกสภำพ
อำกำศและกำรจรำจร

ค�าเตอืน
ขีร่ถจักรยำนยนต ์ Triumph ดว้ยควำมเร็วสงู
บนถนนทีใ่ชใ้นกำรแข่งขันหรอืบนสนำมแข่ง
รถเทำ่นัน้ ในขณะนัน้ ผูท้ีส่ำมำรถใชค้วำมเร็ว
สูงไดค้วรเป็นผูข้ี่รถที่ผ่ำนกำรอบรมทำง
เทคนิคทีจ่�ำเป็นต่อกำรขีร่ถควำมเร็วสูง และ
ควรคุน้เคยต่อกำรใชคุ้ณลักษณะต่ำง ๆ ของ
รถจักรยำนยนตใ์นทกุสภำพ
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ยควำมเร็วสูงใน 
สภำวะอืน่ ๆ จะเกดิอันตรำยและอำจน�ำไปสู่
กำรสญูเสยีกำรควบคมุรถและเกดิอบุตัเิหตุ
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ค�าเตอืน
คณุลักษณะดำ้นกำรขับขีร่ถจักรยำนยนตด์ว้ย
ควำมเร็วสูงอำจแตกต่ำงจำกคุณลักษณะ
ที่ท่ำนคุน้เคยเมื่อใชก้ับควำมเร็วบนถนน
ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด อย่ำพยำยำมขี่รถ
ดว้ยควำมเร็วสูงถำ้ท่ำนยังไม่ไดรั้บกำรฝึก
อบรมทีเ่หมำะสมและยังไม่มทีักษะทีก่�ำหนด 
เนื่องจำกกำรใชง้ำนรถทีไ่ม่ถูกตอ้งอำจท�ำให ้
เกดิอบุตัเิหตรุำ้ยแรง

ค�าเตอืน
รำยกำรที่ระบุไวด้ำ้นล่ำงมีควำมส�ำคัญมำก
และหำ้มละเลย ปัญหำ ทีอ่ำจมองไมเ่ห็นที่
ควำมเร็วในกำรขบัขีต่ำมปกต ิอำจจะเกนิควำม
จรงิเป็นอยำ่งสงูเมือ่ใชร้ถดว้ยควำมเร็วสงู

ท ัว่ไป
ตอ้งแน่ใจวำ่ไดบ้�ำรุงรักษำรถจักรยำนยนตต์ำม
ตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำ

การบงัคบัเลีย้ว
ตรวจสอบแฮนด์บังคับเลี้ยวว่ำบิดไดอ้ย่ำง
รำบรื่นโดยไม่มีระยะฟรีหรือฝืดมำกเกินไป 
ตอ้งแน่ใจว่ำสำยควบคุมไม่กดีขวำงกำรบังคับ
เลีย้วไมว่ำ่จะในทำงใด

สมัภาระ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ปิดชอ่งบรรจสุมัภำระ ล็อก
และประกอบตดิกับรถจักรยำนยนต์แน่นสนิท
ดแีลว้

เบรก
ตรวจสอบวำ่เบรกหนำ้และเบรกหลังท�ำงำนได ้
อยำ่งถกูตอ้ง

ยาง
กำรขับขีร่ถดว้ยควำมเร็วสงูจะท�ำใหย้ำงท�ำงำน
หนัก ซึง่ยำงที่อยู่ในสภำพที่ดีส�ำคัญอย่ำงยิง่
ต่อกำรขับขีอ่ย่ำงปลอดภัย ตรวจสอบสภำพ
ทัง้หมด สบูลมยำงใหไ้ดแ้รงดนัทีถ่กูตอ้ง (เมือ่
ยำงรถเย็น) และตรวจสอบควำมสมดุลของลอ้ 
ประกอบจุกลมยำงใหแ้น่นหลังจำกตรวจสอบ
แรงดนัลมยำง ปฏบิตัติำมขอ้มลูทีใ่หไ้วเ้กีย่วกบั
กำรตรวจสอบยำงและควำมปลอดภัยของยำง
จำกบท กำรบ�ำรงุรักษำและขอ้มลูจ�ำเพำะ

น�า้มนัเชือ้เพลงิ
มีน�้ ำ มั น เชื้อ เพลิง เพีย งพอต่ออั ต ร ำกำ ร 
สิน้เปลอืงน�้ำมันเชือ้เพลงิทีเ่พิม่สูงขึน้ ซึง่เป็น
ผลจำกกำรใชร้ถดว้ยควำมเร็วสงู

ขอ้ควรระวงั
ในหลำยประเทศ ระบบไอเสียส�ำหรับรถรุ่น
นี้ไดต้ดิตัง้เครื่องฟอกไอเสยีเชงิเร่งปฏกิริยิำ
เพือ่ชว่ยลดระดบักำรปลอ่ยไอเสยี
เครื่องฟอกไอเสียเชงิเร่งปฏิกริ ิยำอำจเกดิ
ควำมเสียหำยอย่ำงถำวรถำ้ปล่อยใหร้ถ
จักรยำนยนต์น�้ำมันหมด หรือถำ้ระดับน�้ำมัน
เชือ้เพลงิทีใ่ชไ้ดอ้ยูใ่นระดบัต�ำ่มำก
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้ว่ำมนี�้ำมันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอตอ่กำรเดนิทำง
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น�า้มนัเครือ่ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำระดับน�้ำมันเครือ่งถูกตอ้ง 
เมือ่เตมิน�้ำมนั ตรวจใหแ้น่ใจวำ่ใชช้นดิและเกรด
ของน�้ำมนัทีถ่กูตอ้ง

โซข่บัเคลือ่น
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำโซ่ขับเคลื่อนปรับและ
หลอ่ลืน่อยำ่งถกูตอ้งแลว้ ตรวจสอบโซห่ำรอ่ง
รอยควำมสกึและควำมเสยีหำย

น�า้หลอ่เย็น
ตรวจสอบว่ำระดับน�้ำหล่อเย็นอยู่ทีข่ดีระดับบน
ของหมอ้น�้ำ ตรวจสอบระดบัน�้ำหลอ่เย็นทกุครัง้
เมือ่เครือ่งยนตเ์ย็นลง

อปุกรณไ์ฟฟ้า
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  เช่น  
ไฟหนำ้ ไฟทำ้ย/ไฟเบรก ไฟเลีย้ว และแตร
ทัง้หมดท�ำงำนไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง

อืน่ๆ
ตรวจสอบดว้ยสำยตำวำ่ตวัยดึทกุตวัแน่นสนทิ

การจอดรถ

ค�าเตอืน
อย่ำจอดรถบนพื้นถนนที่แฉะหรือลำดเอียง
มำกเกนิไป กำรจอดรถจักรยำนยนตภ์ำยใน
สภำวะดังกล่ำวอำจท�ำใหร้ถลม้ เป็นสำเหตุ
ใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินและกำร 
บำดเจ็บเสยีหำยสว่นบคุคล

ค�าเตอืน
น�้ ำมันเบนซินไวไฟสูงมำก และอำจท�ำให ้
เกดิกำรระเบดิภำยใตส้ถำนกำรณ์บำงอย่ำง  
ถำ้จอดรถจักรยำนยนตข์ำ้ง ๆ โรงจอดรถหรอื
อำคำรอืน่ ๆ ตอ้งแน่ใจว่ำมกีำรระบำยอำกำศ
พอเหมำะ และรถตอ้งไมอ่ยูต่ดิกับแหลง่เปลว
ไฟหรือประกำยไฟใด ๆ รวมไปถงึเครื่องมือ
อืน่ๆ ทีม่ไีฟน�ำวถิี
กำรไม่ปฏบิัตติำมค�ำแนะน�ำขำ้งตน้อำจท�ำให ้
เกดิไฟไหม ้สรำ้งควำมเสยีหำยแต่ทรัพยส์นิ
และกำรบำดเจ็บเสยีหำยสว่นบคุคล
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ค�าเตอืน
เครือ่งยนตแ์ละระบบไอเสยีจะรอ้นขึน้ภำยหลงั
กำรขบัขี ่ หำ้มจอดรถในจดุทีค่นเดนิเทำ้และ
เด็กเล็กสำมำรถแตะตอ้งรถจักรยำนยนตไ์ด ้
กำรแตะส่วนใด ๆ ของเครื่องยนตห์รือระบบ 
ไอเสยีทีร่อ้นอยู่อำจท�ำใหไ้หมผ้วิหนังทีไ่ม่มี
กำรป้องกนัได ้

เลือกเกียร์ว่ำง แลว้บิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่
ต�ำแหน่ง OFF
ล็อคพวงมำลยัเพือ่ป้องกนักำรโจรกรรม
จอดรถบนพื้นรำบและแข็งแรงทุกครั ้งเพื่อ
ป้องกนัไมใ่หร้ถจักรยำนยนตล์ม้
เมื่อจอดรถจักรยำนยนต์บนเนินเขำ ใหจ้อด
โดยหันหนำ้ขึน้เนนิเพือ่ป้องกันไมใ่หร้ถกลิง้ตก
จำกขำตัง้ เขำ้เกียร์หนึ่งเพื่อป้องกันไม่ใหร้ถ
จักรยำนยนตเ์คลือ่นที่
บนทำงลำดลงดำ้นขำ้ง (ขำ้งถนน) ใหจ้อดรถ
โดยใหท้ำงลำดดังกล่ำวดันรถจักรยำนยนตไ์ป
ทำงขำตัง้ขำ้งทกุครัง้
อยำ่จอดรถบนทำงลำดลงดำ้นขำ้ง (ขำ้งถนน) 
ทีม่แีนวเอยีงมำกกวำ่ 6° และอยำ่จอดรถโดย
หนัหนำ้รถลงเนนิ

หมายเหต:ุ

•	 เมื่อจอดรถใกล้การจราจรในตอน
กลางคืน	หรือเมื่อจอดรถในสถาน
ที่ท ี่ม ีการก�าหนดให้ใช้ไฟจอดตาม
กฎหมาย ใหเ้ปิดไฟทา้ย ไฟสอ่งแผน่
ป้ายทะเบยีนและสญัญาณไฟแสดง
ต�าแหนง่โดยบดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่P 
(จอด)

อยำ่ปลอ่ยใหส้วติชอ์ยูท่ีต่�ำแหน่ง P เป็นเวลำ
นำนเนือ่งจำกจะเป็นกำรคำยประจแุบตเตอรี่
ก่อนขับขีร่ถ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดด้งึขำตัง้
ขำ้งขึน้จนสดุแลว้
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อปุกรณเ์สรมิ, สมัภาระ และผูโ้ดยสาร
กำรเพิม่อุปกรณ์เสรมิและกำรบรรทุกน�้ำหนัก
เพิ่มจะส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะดำ้นกำร
ทรงตวั ท�ำใหก้ำรทรงตวัของรถจักรยำนยนต์
เปลีย่นแปลงไปและตอ้งลดควำมเร็วลงอย่ำง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้
ขอ้มูลต่อไปนี้ไดจั้ดท�ำขึน้เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้
ถงึอันตรำยที่อำจเกดิขึน้จำกกำรเพิม่อุปกรณ์
เสรมิกบัรถจักรยำนยนต ์ รวมถงึกำรบรรทกุน�้ำ
หนักเพิม่

อปุกรณเ์สรมิ

ค�าเตอืน
อย่ำตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิหรือบรรทุกสัมภำระ
ที่ท�ำใหป้ระสิทธิภำพในกำรกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตล์ดลง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ทำ่นไมไ่ดส้รำ้งควำมเสยี
หำยกบัชดุไฟ, ระยะหำ่งจำกถนน, สมรรถภำพ
ในกำรเอียงรถ (เช่น มุมกำรเอียงของรถ), 
ระบบกำรควบคุม,  ระยะเลื่อนลอ้รถ, กำร
เคลือ่นทีข่องโชค๊หนำ้, กำรมองทศิทำง หรอื
กำรใชร้ถจักรยำนยนตใ์นลกัษณะอืน่ ๆ

ค�าเตอืน
หำ้มขับขี่รถจักรยำนยนต์ที่ต ิดตั ้งอุปกรณ์
เสริม หรือรถจักรยำนยนต์ที่มีกำรบรรทุก 
น�้ำหนักประเภทใดกต็ำม ดว้ยควำมเร็วมำกกวำ่ 
130 กม./ชม. (80 ไมล/์ชม.) ไมว่ำ่ในกรณีใด
กรณีหนึง่หรอืทัง้สองกรณี อยำ่พยำยำมขบัขีร่ถ
ดว้ยควำมเร็วมำกกวำ่ 130 กม./ชม. (80 ไมล/์
ชม.) แมเ้ป็นควำมเร็วตำมทีก่ฎหมำยอนุญำต
กต็ำม
อุปกรณ์เสริมและ/หรือกำรบรรทุกน�้ ำหนัก
จะท�ำใหค้วำมมั่นคงและกำรทรงตัวของรถ
จักรยำนยนตเ์ปลีย่นแปลงไป
กำรไม่เผื่อถึงกำรเปลี่ยนแปลงในดำ้นกำร
ทรงตัวของรถจักรยำนยนตอ์ำจท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้เมื่อขับขี่ดว้ยควำมเร็วสูง ตอ้งตระหนัก
เสมอว่ำกำรตัง้ค่ำของรถจักรยำนยนต์และ
ปัจจัยแวดลอ้มสำมำรถมีผลต่อควำมมั่นคง
ของรถจักรยำนยนตข์องคุณไดอ้ย่ำงรำ้ยแรง 
ยกตวัอยำ่งเชน่:

- ภำระบรรทกุทีไ่มส่มดลุทีท่ัง้สองดำ้นของรถ
จักรยำนยนต์
- กำรตัง้คำ่ระบบกนัสะเทอืนดำ้นหนำ้และดำ้น
หลงัทีไ่มถ่กูตอ้ง
- แรงดนัลมยำงทีป่รับไมถ่กูตอ้ง
- ยำงทีส่กึหรอมำกไปหรอืสกึหรอไมเ่ทำ่กนั
- ลมดำ้นขำ้งและลมปะทะจำกยำนพำหนะอืน่ 
ๆ
- เสือ้ผำ้หลวม
โปรดจ�ำไวว้่ำขีดจ�ำกัดสูงสุด 130 กม./ชม. 
(80 ไมล/์ชม.) จะลดลงถำ้ตดิตัง้อปุกรณเ์สรมิ
ที่ไม่ผ่ำนกำรรับรอง มีกำรบรรทุกน�้ ำหนักที่
ไมถ่กูตอ้ง ยำงรถสกึ สภำพโดยรวมของรถ
จักรยำนยนต์ และสภำพอำกำศหรือสภำพ
ถนนทีไ่มด่ี
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ก�าลงัโหลด

ค�าเตอืน
กำรบรรทุกน�้ ำหนักไม่ถูกตอ้งอำจส่งผลต่อ
สภำวะกำรขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ท�ำใหเ้กิด
อบุตัเิหตไุด ้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทุกครัง้วำ่น�้ำหนักทีบ่รรทุก
ไดก้ระจำยใหเ้ท่ำกันบนรถจักรยำนยนต์ทัง้
สองฝ่ัง ท�ำใหแ้น่ใจว่ำไดรั้ดสัมภำระไวแ้น่น
ดแีลว้ เพือ่วำ่จะไดไ้มข่ยบัเขยือ้นในขณะทีร่ถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่
เฉลีย่น�้ำหนักในกระเป๋ำเก็บสัมภำระแต่ละใบ
ใหเ้ทำ่กนั (ถำ้ตดิตัง้) เก็บของหนักไวท้ีด่ำ้น
ลำ่งและดำ้นตดิกบัผนังดำ้นในของกระเป๋ำเก็บ
สมัภำระ
ตรวจสอบควำมปลอดภัยของสัมภำระอย่ำง
สม�่ำเสมอ (แต่ไม่ใช่ในขณะที่รถก�ำลังแล่น) 
และท�ำใหแ้น่ใจว่ำสัมภำระไม่ยื่นเกนิทำ้ยรถ
จักรยำนยนต์
น�้ำหนักบรรทกุสงูสดุของยำนพำหนะตอ้งไมเ่กนิ
125 กก. (275 ปอนด)์ - Bonneville Bobber 
และ Bonneville Bobber Black

210  กก .   (463  ปอนด์)  -  Bonnev i l l e 
Speedmaster

น�้ำหนักสมัภำระสงูสดุเกดิจำกน�้ำหนักรวมของ 
ผูข้ี่รถ ผูโ้ดยสำร (หำกอนุญำตใหน่ั้งได)้ 
อปุกรณเ์สรมิใด ๆ ทีต่ดิตัง้กบัตวัรถ และสมัภำระ
ตำ่ง ๆ ทีบ่รรทกุ

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมเก็บสิง่ของใด ๆ ไวร้ะหว่ำงถัง
น�้ำมนัเชือ้เพลงิและโครงรถ เพรำะอำจกดีขวำง
ระบบบังคับเลี้ยว ซึง่จะท�ำใหร้ถสูญเสยีกำร
ทรงตวัและเกดิอบุตัเิหตุ
น�้ำหนักทีเ่พิม่เขำ้ไปทีแ่ฮนดบ์ังคับเลีย้วหรือ
โชค๊หนำ้จะเป็นกำรเพิม่น�้ำหนักของชดุบังคับ
เลี้ยว และจะท�ำใหสู้ญเสยีกำรควบคุมระบบ
บงัคบัเลีย้ว ซึง่น�ำไปสูอ่บุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
ถำ้ใชท้ีน่ั่งผูโ้ดยสำรบรรทุกสิง่ของขนำดเล็ก 
สิง่ของดังกล่ำวตอ้งมีน�้ ำหนักไม่เกนิ 5 กก. 
(11 ปอนด)์ และตอ้งไมท่�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถจักรยำนยนต ์ โดยตอ้งรัดสิง่ของดงักลำ่วให ้
แน่น และตอ้งไมย่ืน่เกนิทำ้ยรถจักรยำนยนต์
กำรบรรทุกสิ่งของที่มีน�้ ำหนักเกิน 5 กก . 
(11 ปอนด)์ ทีรั่ดไมแ่น่น ทีท่�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคุมรถ หรือยื่นเกินดำ้นทำ้ยหรือดำ้น
ขำ้งของรถจักรยำนยนตจ์ะท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
แมจ้ะบรรทุกสิง่ของขนำดเล็กไวบ้นที่น่ังผู ้
โดยสำรอย่ำงถูกตอ้ง ควำมเร็วสูงสุดของ
รถจักรยำนยนต์ตอ้งไม่เกิน 130 กม ./ชม . 
(80 ไมล/์ชม.)

ผูโ้ดยสาร (Bonneville Speedmaster 
เทา่น ัน้)

ค�าเตอืน
Bonneville Speedmaster

รถจักรยำนยนตค์ันนี้ออกแบบขึน้เพื่อใชเ้ป็น
รถสองลอ้ สำมำรถบรรทกุตวัผูข้บัรถเอง หรอื 
ผูข้บัรถและผูโ้ดยสำร (ขึน้อยูท่ีว่ำ่ไดต้ดิตัง้ที่
น่ังผูโ้ดยสำร มอืจับผูโ้ดยสำร และทีพั่กเทำ้
หรอืไม)่
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ค�าเตอืน
Bonnevi l le  Bobber  และ Bonnevi l le 
Bobber Black

รถจักรยำนยนตน์ี้ออกแบบขึน้เพื่อใชเ้ป็นรถ
สองลอ้ สำมำรถบรรทกุตวัผูข้ีร่ถเอง
กำรใชร้ถจักรยำนยนตน์ีโ้ดยมผีูโ้ดยสำรจะเป็น
อนัตรำย และจะท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
หำ้มบรรทุกผูโ้ดยสำรถำ้เขำหรือเธอไม่สูง
พอทีจ่ะวำงเทำ้ไวบ้นทีพั่กเทำ้ทีม่ไีวใ้ชง้ำน
ผูโ้ดยสำรที่สูงไม่ถึงระดับที่พักเทำ้จะไม่
สำมำรถ น่ังบนรถ จักรยำนยนต์ได อ้ย่ำง
ปลอดภัย และท�ำใหไ้ม่มั่นคง น� ำไปสู่กำร
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
กำรบรรทุกผู โ้ดยสำรจะส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภำพในกำรเบรกและกำรทรงตัว
ของรถจักรยำนยนต ์ ผูข้ีร่ถตอ้งค�ำนวณกำร
เปลีย่นแปลงเหลำ่นี้เมือ่ตอ้งขีร่ถจักรยำนยนต์
โดยมีผูโ้ดยสำร และไม่ควรพยำยำมด�ำเนิน
กำรดังกล่ำวถำ้ไม่ไดผ้่ำนกำรฝึกฝน หรือ
ถ ำ้ รู ส้ ึกไม่คุ น้ เคยหรือไม่สะดวกต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะกำรขับขี่รถ
จักรยำนยนตท์ีเ่กดิขึน้
กำรขีร่ถโดยไมค่�ำนวณเมือ่มผีูโ้ดยสำรไปดว้ย 
อำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนตส์ูญเสยีกำรทรงตัว
และเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ผูโ้ดยสำรควรไดรั้บกำรชีแ้นะว่ำเขำหรือเธอ
สำมำรถท�ำใหร้ถจักรยำนยนต์สูญเสียกำร
ทรงตัวถำ้ขยับร่ำงกำยโดยทันที หรือใช ้
ต�ำแหน่งทีน่ั่งไมถ่กูตอ้ง
ผูข้ีร่ถควรชีแ้นะผูโ้ดยสำรดงันี:้
-   ผู ้โ ด ย ส ำ ร ต ้อ ง น่ั ง นิ่ ง   ๆ   ขณ ะ ที่ ร ถ
จักรยำนยนตก์�ำลังแลน่และตอ้งไมยุ่ง่เกีย่วกบั
กำรท�ำงำนของรถจักรยำนยนต์
- เทำ้ของผูโ้ดยสำรตอ้งวำงไวบ้นที่พักเทำ้
ผูโ้ดยสำร และตอ้งจับสำยรัดเบำะ เอวหรอื
สะโพกของผูข้ีร่ถใหแ้น่น
- แนะน�ำใหผู้โ้ดยสำรเอนตัวตำมผูข้ี่รถเมื่อ
แลน่รถเขำ้โคง้ และตอ้งไมเ่อนตวัถำ้ผูข้ีร่ถไม่
ไดด้�ำเนนิกำรดงักลำ่ว

ค�าเตอืน
หำ้มบรรทุกสัตวเ์ลีย้งบนรถจักรยำนยนตข์อง
ทำ่น
สัตวเ์ลีย้งจะขยับเขยือ้นโดยฉับพลันและทำ่น
ไมอ่ำจคำดเดำได ้ ซึง่อำจท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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เวลา

ค�าเตอืน
Triumph Motorcycles จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ 
ต่อควำมเสยีหำยหรือกำรบำดเจ็บที่เกดิจำก
กำรบ�ำรุงรักษำทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืกำรปรับตัง้ที่
ไมเ่หมำะสม โดยเจำ้ของรถเป็นผูด้�ำเนนิกำร
เอง
เนื่องจำกกำรบ�ำรุงรักษำที่ไม่ถูกตอ้งหรือ
ถูกละเลยจะท�ำใหเ้กดิสภำวะกำรขับขีท่ี่เป็น
อนัตรำย ควรน�ำรถจักรยำนยนตข์องทำ่นเขำ้
รับกำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำทีต่ัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้

ค�าเตอืน
กำรบ�ำรุงรักษำทัง้หมดถือว่ำส�ำคัญต่อชีวติ
และตอ้งไม่ละเลย กำรบ�ำรุงรักษำและกำร
ปรับตั ้งที่ไม่ถูกตัองอำจท�ำใหช้ ิ้นส่วนของ
รถจักรยำนยนตห์นึ่งช ิน้ส่วนหรือมำกกว่ำนั้น
ท�ำงำนผิดปกติ รถจักรยำนยนต์ที่ท�ำงำน 
ผดิปกตอิำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
สภำพอำกำศ ภูมิประเทศ และที่ตั ้งทำง
ภูมิศำสตร์ส่งผลกระทบต่อกำรบ�ำรุงรักษำ 
ควรปรับตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำใหต้รงตำม
สภำพแวดลอ้มทีใ่ชย้ำนพำหนะ รวมทัง้ควำม
ประสงคข์องเจำ้ของรถ
ตอ้งใชเ้ครื่องมือพิเศษ ควำมรู  ้และกำร 
ฝึกอบรม จงึจะด�ำเนินกำรตำมรำยกำรบ�ำรุง
รักษำทีไ่ดร้ะบุไวใ้นตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำได ้
อยำ่งถกูตอ้ง ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตเทำ่นัน้ทีม่เีครือ่งมอื
พเิศษและควำมรูด้งักลำ่ว
เนื่องจำกกำรบ�ำรุงรักษำที่ไม่ถูกตอ้งหรือ
ถูกละเลยจะท�ำใหเ้กดิสภำวะกำรขับขีท่ี่เป็น
อนัตรำย ควรน�ำรถจักรยำนยนตข์องทำ่นเขำ้
รับกำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำทีต่ัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้

ในกำรบ�ำรุงรักษำรถจักรยำนยนต์ใหอ้ยู่ใน
สภำพทีป่ลอดภยัและไวว้ำงใจได ้ กำรบ�ำรงุ
รักษำและกำรปรับตั ้งที่สรุปไวใ้นบทนี้ตอ้ง
ด�ำเนินกำรดังทีร่ะบุไวใ้นตำรำงกำรตรวจสอบ
ประจ�ำวนั รวมทัง้ยดึตำมตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำ 
ขอ้มูลที่จะกล่ำวต่อไปจะอธบิำยถงึขัน้ตอนที่
ตอ้งปฏบิัตติำมเมือ่ด�ำเนนิกำรตรวจเช็คประจ�ำ
วนั รวมทัง้รำยกำรทีต่อ้งบ�ำรงุรักษำและปรับตัง้
คำ่อยำ่งงำ่ยๆ บำงรำยกำร
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ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตของท่ำนอำจด�ำเนินกำรบ�ำรุง
รักษำตำมก�ำหนดเวลำไดส้ำมวธิ ี คอื กำรบ�ำรงุ
รักษำประจ�ำปี กำรบ�ำรุงรักษำโดยยึดตำม
จ�ำนวนไมล ์ หรอืผสมกนัทัง้สองแบบ ทัง้นีข้ ึน้
อยูก่ับจ�ำนวนไมลท์ีร่ถจักรยำนยนตข์องท่ำนวิง่
ไปตอ่ปี
1.  รถจักรยำนยนตท์ีว่ ิง่นอ้ยกวำ่ 16,000 กม. 

( 10 ,000  ไมล์)  ต่อปีตอ้งด� ำเนินกำร
บ�ำรงุรักษำประจ�ำปี นอกจำกนี ้ รำยกำร
ทีย่ดึตำมจ�ำนวนไมลต์อ้งไดรั้บกำรบ�ำรุง
รักษำเมื่อถงึช่วงเวลำที่ก�ำหนด ถำ้รถ
จักรยำนยนตว์ิง่ถงึระยะไมลด์งักลำ่ว

2.  รถจักรยำนยนตท์ีว่ ิง่ประมำณ 16,000 กม. 
(10,000 ไมล)์ ตอ่ปีตอ้งน�ำไปรับกำรบ�ำรงุ
รักษำประจ�ำปี และด�ำเนนิกำรตำมรำยกำร
ตรวจเช็คตำมระยะทำงที่ไดก้�ำหนดไว ้
พรอ้มกนั

3.  รถจักรยำนยนตท์ีว่ ิง่มำกกวำ่ 16,000 กม. 
(10,000 ไมล)์ ตอ่ปีตอ้งบ�ำรงุรักษำตำม
รำยกำรตรวจเช็คตำมระยะทำงเมื่อรถ
จักรยำนยนต์วิ่งถึงระยะทำงที่ก�ำหนด 
นอกจำกนี ้ รำยกำรทีย่ดึตำมรำยปีตอ้งได ้
รับกำรบ�ำรุงรักษำเมือ่ถงึชว่งเวลำประจ�ำปี
ทีก่�ำหนดไว ้

ในทุกกรณี รถตอ้งไดรั้บกำรบ�ำรุงรักษำก่อน
หรือตำมช่วงเวลำกำรบ�ำรุงรักษำที่ก�ำหนด
ไว ้ท่ำนสำมำรถขอค�ำแนะน�ำเกีย่วกับตำรำง
กำรบ�ำรุงรักษำทีเ่หมำะสมกับรถจักรยำนยนต์
ของท่ำนมำกที่สุดไดจ้ำกตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
Triumph Motorcycles จะไม่รับผดิชอบใด ๆ 
ต่อควำมเสียหำยหรือกำรบำดเจ็บที่เกดิจำก
กำรบ�ำรงุรักษำทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืกำรปรับตัง้ทีไ่ม่
เหมำะสม
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ตารางการบ�ารงุรกัษาตามก�าหนดเวลา

รำยละเอยีดดำ้นกำรใชง้ำน มำตรวดัระยะทำงอำ่นคำ่เป็นกโิลเมตร (ไมล)์ หรอืชว่งเวลำ ไมว่ำ่รำยกำรใดถงึกอ่น

กำรเขำ้รับ
บรกิำรครัง้
แรก

กำรเขำ้
รับบรกิำร
ประจ�ำปี

กำรเขำ้รับบรกิำรตำมระยะกโิลเมตร

ทกุๆ 800 (500) 
1 ปี

ปี 16,000 และ 
48,000 
(10,000 และ 
30,000)

32,000 
(20,000)

64,000 
(40,000)

การหลอ่ลืน่
เครือ่งยนต ์- ตรวจสอบหำกำรร่ัวไหล วนั • • • • •

น�้ำมนัเครือ่ง - เปลีย่นใหม่ - • • • • •

ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง - เปลีย่นใหม่ - • • • • •

ระบบน�า้มนัเชือ้เพลงิและระบบควบคมุการท�างานของเครือ่งยนต์
สแกนอตัโนมตั ิ(Autoscan) - ด�ำเนนิกำร Autoscan 
แบบสมบรูณโ์ดยใชเ้ครือ่งมอืวเิครำะหปั์ญหำของ 
Triumph (พมิพฉ์บบัส�ำเนำใหล้กูคำ้)

- • • • • •

ระบบน�้ำมนัเชือ้เพลงิ - ตรวจหำกำรร่ัวซมึ - • • •

ระบบน�้ำมนัเชือ้เพลงิ - ตรวจสอบทอ่น�้ำมนัหำรอยถลอก 
รอยแตก หรอืควำมเสยีหำย เปลีย่นใหมถ่ำ้จ�ำเป็น

• • •

หมอ้กรองอำกำศ - เปลีย่นใหม่ - • • •

กรองน�้ำมนัเชือ้เพลงิ - เปลีย่นใหม่ - • •

แผน่ยดึเรอืนปีกผเีสือ้ (ปีกผเีสือ้) - ตรวจสอบ/ท�ำควำม
สะอำด - • • •

เรอืนปีกผเีสือ้ - ปรับใหส้มดลุ - • • •

สำยน�้ำมนั - เปลีย่นใหม่ ทกุ 4 ปี ไมนั่บระยะทำง
ทอ่ระเหย* - เปลีย่นใหม ่(ถำ้ตดิตัง้) ทกุ 4 ปี ไมนั่บระยะทำง

ระบบการจดุระเบดิ
หวัเทยีน - ตรวจสอบ - •

หวัเทยีน - เปลีย่นใหม่ - • •

ระบบระบายความรอ้น
ระบบระบำยควำมรอ้น - ตรวจหำกำรร่ัวซมึ - • • • • •

ระบบระบำยควำมรอ้น - ตรวจสอบทอ่น�้ำหลอ่เย็นดรูอย
ถลอก/รอยแตก/ควำมเสยีหำย เปลีย่นใหมถ่ำ้จ�ำเป็น

- • • •

ระดบัน�้ำหลอ่เย็น - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •

น�้ำหลอ่เย็น - เปลีย่นใหม่ ทกุ 3 ปี ไมนั่บระยะทำง
เครือ่งยนต์

สำยคลตัช ์- ตรวจสอบกำรท�ำงำนและปรับตำมควำม
จ�ำเป็น

วนั • • • • •

ระยะหำ่งวำลว์ - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ - • •

จังหวะเปิดปิดเพลำลกูเบีย้ว - • •

ลอ้และยาง
ลอ้ -ตรวจสอบควำมเสยีหำย วนั • • • • •

ลกูปืนลอ้ - ตรวจสอบควำมสกึ/กำรท�ำงำนไมต่ดิขดั - • • • • •

ลอ้ - ตรวจสอบลอ้ดวูำ่ซีล่อ้แตกหกัหรอืช�ำรดุหรอืไม ่และ
ตรวจสอบควำมแน่นของซีล่อ้

วนั • • • • •

กำรสกึของยำง/ควำมเสยีหำยของยำง - ตรวจสอบ วนั • • • • •

แรงดนัลมยำง - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •
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รำยละเอยีดดำ้นกำรใชง้ำน มำตรวดัระยะทำงอำ่นคำ่เป็นกโิลเมตร (ไมล)์ หรอืชว่งเวลำ ไมว่ำ่รำยกำรใดถงึกอ่น

กำรเขำ้รับ
บรกิำรครัง้
แรก

กำรเขำ้
รับบรกิำร
ประจ�ำปี

กำรเขำ้รับบรกิำรตำมระยะกโิลเมตร

ทกุๆ 800 (500) 
1 ปี

ปี 16,000 และ 
48,000 
(10,000 และ 
30,000)

32,000 
(20,000)

64,000 
(40,000)

การบงัคบัเลีย้วและระบบกนัสะเทอืน
กำรบงัคบัเลีย้ว - ตรวจสอบระยะฟรี วนั • • • • •

ชดุกนัสะเทอืนดำ้นหนำ้และดำ้นหลงั - ตรวจสอบดคูวำม
เสยีหำย / กำรร่ัวไหล / กำรท�ำงำนทีร่ำบรืน่ วนั • • • • •

น�้ำมนัโชค๊ - เปลีย่นใหม่ - •

ลกูปืนคอเฟรม - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ - • • • • •

ลกูปืนคอเฟรม - หยอดน�้ำมนั - • •

ขอ้ตอ่ชดุกนัสะเทอืนดำ้นหลงั - หลอ่ลืน่ - • •

เบรก
ABS และ ECM ของระบบป้องกนักำรโจรกรรม -  
ตรวจสอบ DTC ทีถ่กูบนัทกึไว ้ - • • • • •

ผำ้เบรก - ตรวจสอบระดบัควำมสกึ วนั • • • • •

แมป๊ั่มเบรก - ตรวจสอบกำรร่ัวซมึของน�้ำมนั - • • • • •

คำลปิเปอรเ์บรก - ตรวจสอบกำรร่ัวซมึของน�้ำมนัและ
ลกูสบูตดิขดั

- • • • • •

ระดบัน�้ำมนัเบรก - ตรวจสอบ วนั • • • • •

น�้ำมนัเบรก - เปลีย่นใหม่ ทกุ 2 ปี ไมนั่บระยะทำง
โซข่บัเคลือ่น

กำรหยอ่นของโซข่บัเคลือ่น - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •

โซข่บัเคลือ่น - ตรวจสอบควำมสกึ ทกุ 800 กม. (500 ไมล)์
โซข่บัเคลือ่น - หยอดน�้ำมนั ทกุ 300 กม. (200 ไมล)์
แนวกำรเสยีดสขีองโซข่บั - ตรวจสอบควำมสกึ รอยแตก 
หรอืควำมเสยีหำย วนั • • • • •

ไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ำ แผงหนำ้ปัด และโคมไฟทัง้หมด - 
ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •

ท ัว่ไป
แผงหนำ้ปัด ECM โครงรถ (หำกตดิตัง้) และ ECM 
เครือ่งยนต ์- ตรวจสอบดกูำรดำวนโ์หลดคำ่สอบเทยีบ
ลำ่สดุโดยใชเ้ครือ่งมอืวเิครำะหปั์ญหำของ Triumph

- • • • • •

หมดุพักเทำ้ - ตรวจสอบควำมสกึหรอ วนั • • • • •

สกร ู- ตรวจสอบควำมปลอดภยัดว้ยตำเปลำ่ วนั • • • • •

ขำตัง้คูแ่ละหรอืขำตัง้ขำ้ง - ตรวจสอบควำมสกึหรอ/กำร
ท�ำงำนทีร่ำบรืน่

• • • • • •

ปลอกรองขำตัง้คู ่(ถำ้ตดิตัง้) - ท�ำควำมสะอำด/หยอด
จำระบี • • • • •

สลกัแกนหมนุขำตัง้ขำ้ง - ท�ำควำมสะอำด/อดัจำระบี - • • •

ด�ำเนนิกำรงำนคำ้งในจดหมำยขำ่วกำรบรกิำรและ 
งำนรับประกนัทีเ่หลอืทัง้หมด • • • • • •

ด�ำเนนิกำรขบัขีท่ดสอบ • • • • • •

กรอกหนังสอืบนัทกึกำรเขำ้รับบรกิำรและรเีซท็สญัญำณ
ไฟแสดงกำรเขำ้รับบรกิำร (ถำ้ตดิตัง้) • • • • • •

* ระบบควบคมุไอน�้ำมนัเชือ้เพลงิจะตดิตัง้กบัรุน่ทีจ่�ำหน่ำยในบำงประเทศเทำ่นัน้
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น�า้มนัเครือ่ง

cbnz

ค�าเตอืน
รถจักรยำนยนตท์ีท่�ำงำนโดยใชน้�้ำมันเครื่อง
ที่ปนเ ป้ือน เสื่อมสภำพ หรือไม่เพียงพอ 
จะท�ำใหเ้ครื่องยนต์สึกเร็วขึ้น และอำจส่ง
ผลใหเ้ครื่องยนต์หรือระบบส่งก�ำลังติดขัด 
กำรตดิขัดของเครื่องยนตห์รือระบบส่งก�ำลัง
อำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุอยำ่งรวดเร็วและ
เกดิอบุตัเิหตุ

เพื่อใหเ้ครื่องยนต์ ระบบส่งก�ำลัง และคลัตช์
ท�ำงำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง ใหรั้กษำน�้ำมันเครื่อง
ไวใ้นระดับทีถู่กตอ้ง รวมทัง้เปลีย่นน�้ำมันและ 
ไสก้รองน�้ำมันเครื่องตำมขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุง
รักษำตำมก�ำหนดเวลำ

การตรวจสอบระดบัน�า้มนั

ค�าเตอืน
หำ้มสตำรท์เครือ่งยนตห์รอืเดนิเครือ่งยนตใ์น
พืน้ทีอ่บัอำกำศ
ควันไอเสยีเป็นพษิและอำจท�ำใหห้มดสตแิละ
เสยีชวีติไดภ้ำยในระยะเวลำสัน้ ๆ
ตอ้งใชร้ถจักรยำนยนตใ์นพืน้ทีเ่ปิดโล่งหรอืมี
กำรระบำยอำกำศเพยีงพอทกุครัง้

ค�าเตอืน
ถำ้เครื่องยนต์เพิง่ท�ำงำนเมื่อเร็ว ๆ นี้ ระบบ 
ไอเสยีจะรอ้นจัด
ก่อนปฏิบัติงำนหรืออยู่ ใกล ร้ะบบไอเสีย  
ควรทิ้งช่ว ง ให ร้ ะบบไอเสีย เ ย็นลงก่อน 
เนือ่งจำกกำรสมัผัสสว่นใด ๆ ของระบบไอเสยี
อำจท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บจำกกำรไหม ้

ขอ้ควรระวงั
กำรเดนิเครือ่งยนตโ์ดยมนี�้ำมันไม่เพยีงพอจะ
ท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำย
ถำ้สัญญำณไฟเตอืนแรงดันน�้ำมันเครือ่งต�่ำยัง
ตดิอยู ่ ใหด้บัเครือ่งยนตท์นัท ี แลว้ตรวจสอบ
สถำนกำรณ์

1
3

4
2

1.	 ฝาปิดชอ่งเตมิน�า้มนัเครือ่ง
2.	 ตาแมว
3.	 ขดีสงูสดุ
4.	 ขดีต�า่สดุ
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กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนั:
  •  สตำรท์เครือ่งยนตแ์ละเดนิเบำประมำณหำ้

นำท ีดบัเครือ่งยนต ์แลว้รออยำ่งนอ้ยสำม
นำทเีพือ่ปลอ่ยใหน้�้ำมนัเขำ้ที่

  •  โปรดทรำบว่ำท่ำนจะมองเห็นระดับน�้ำมัน
ทีต่ำแมว

  •  เมือ่ไดร้ะดบัถกูตอ้ง ควรมองเห็นน�้ำมนัใน
ตำแมวทีจุ่ดกึง่กลำงระหว่ำงขดีแนวนอน
ดำ้นบน (สงูสดุ) และดำ้นลำ่ง (ต�ำ่สดุ) ที่
ท�ำเครือ่งหมำยไวท้ีต่ำแมว

หมายเหต:ุ

•	 การบ่งชีท้ ีแ่ม่นย�าของระดบัน�า้มนัใน
เครือ่งยนตจ์ะแสดงขึน้เมือ่เครือ่งยนต์
มอีณุหภมูกิารท�างานปกตเิทา่น ัน้ และ
รถจกัรยานยนตอ์ยูใ่นลกัษณะต ัง้ตรง 
(ไมใ่ชอ่ยูบ่นขาต ัง้ขา้ง)

  •  ถำ้จ�ำเป็นตอ้งเตมิน�้ำมันใหถ้งึระดับน�้ำมัน 
ถอดฝำปิดช่องเตมิน�้ำมันเครื่องแลว้เตมิ
น�้ำมนั ทลีะนอ้ย จนระดบัทีต่ำแมวถกูตอ้ง

ขอ้ควรระวงั
ขณะเตมิหรอืเปลีย่นน�้ำมนั ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
ว่ำไม่มสี ิง่แปลกปลอมหรอืสิง่ปนเป้ือนเขำ้ไป
ในเครือ่งยนต์
กำรปนเป้ือนที่เขำ้สู่เครื่องยนต์อำจน�ำไปสู ่ 
ควำมเสยีหำยของเครือ่งยนต์

  •  เมื่อไดร้ะดับน�้ำมันที่ถูกตอ้ง ใหป้ระกอบ
ฝำปิดช่องเตมิน�้ ำมันเครื่องแลว้หมุนให ้
แน่น

การเปลีย่นน�า้มนัและไสก้รอง
น�า้มนั	เครือ่ง

ค�าเตอืน
กำรสัมผัสน�้ำมันเครือ่งเป็นเวลำนำนหรอืซ�้ำ ๆ 
จะท�ำใหผ้วิหนังแหง้ ระคำยเคอืง และอกัเสบ
นอกจำกนี้   น�้ ำมั น เครื่อ งที่ ใช แ้ล ว้มีกำร 
ปนเป้ือนที่เป็นอันตรำย ซึ่งอำจท�ำใหเ้ป็น 
มะเร็วผวิหนังได ้
สวมชดุป้องกนัทีเ่หมำะสมทกุครัง้ และอยำ่ให ้
น�้ำมนัทีใ่ชแ้ลว้สมัผัสผวิหนัง

ค�าเตอืน
น�้ำมนัอำจรอ้นจัดจนสมัผัสไมไ่ด ้
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับน�้ ำมันรอ้นโดยสวม 
ชดุป้องกนัทีเ่หมำะสม ถงุมอื อปุกรณป้์องกนั
ตำ ฯลฯ
กำรสมัผัสโดนน�้ำมนัทีร่อ้น อำจท�ำใหล้วกหรอื
ไหมผ้วิหนังได ้

ค�าเตอืน
ถำ้เพิง่ตดิเครือ่งยนตเ์มือ่เร็ว ๆ นี ้ ระบบไอเสยี
จะรอ้นจัด
ก่อนปฏิบัติงำนหรืออยู่ ใกล ร้ะบบไอเสีย  
ควรทิ้งช่ว ง ให ร้ ะบบไอเสีย เ ย็นลงก่อน 
เนือ่งจำกกำรสมัผัสสว่นใด ๆ ของระบบไอเสยี
อำจท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บจำกกำรไหม ้

น�้ำมันเครื่องและไสก้รองตอ้งเปลีย่นใหม่ตำม
ขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรงุรักษำตำมก�ำหนดเวลำ
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กำรเปลีย่นน�้ำมนัเครือ่งและไสก้รอง:
  •  อุน่เครือ่งยนตใ์หเ้พยีงพอ แลว้ดบัเครือ่ง 

จอดรถจักรยำนยนตใ์หม้ัน่คงบนขำตัง้ขำ้ง
  •  ปลอ่ยใหน้�้ำมันพักตวัหำ้นำทกีอ่นทีจ่ะถำ่ย

ออก
  •  วำงอำ่งถำ่ยน�้ำมนัเครือ่งใตเ้ครือ่งยนต์
  •  ถอดปลั๊กอดุอำ่งน�้ำมันเครือ่งจำกดำ้นลำ่ง

ของอ่ำงน�้ำมันเครื่องและปล่อยใหน้�้ำมัน
ระบำยออก

cjkf
21

1.	 ปล ัก๊อา่งน�า้มนัเครือ่ง
2.	 ไสก้รองน�า้มนัเครือ่ง

  •  ถอดปลั๊กอดุอำ่งน�้ำมันเครือ่งจำกดำ้นลำ่ง
ของอ่ำงน�้ำมันเครื่องและปล่อยใหน้�้ำมัน
ระบำยออก

  •  ยดึรถจักรยำนยนตใ์หม้ั่นคงในต�ำแหน่งตัง้
ตรงบนพืน้ดนิทีไ่ดร้ะดบั

  •  วำงต�ำแหน่งอำ่งถำ่ยน�้ำมันเครือ่งไวใ้ตไ้ส ้
กรองน�้ำมนัเครือ่ง

  •  คลำยไสก้รองน�้ ำมันเครื่องแลว้ถอด
ออกโดยใชชุ้ดเครื่องมือประจ�ำรถของ 
Triumph T3880313 ทิง้ไสก้รองตวัเกำ่
ดว้ยวธิกีำรทีไ่มท่�ำลำยสิง่แวดลอ้ม

  •  เตมิไสก้รองน�้ำมันเครือ่งทีเ่ปลีย่นใหมด่ว้ย
น�้ำมนัเครือ่งใหม่

  •  ทำน�้ ำมันเครื่องที่สะอำดบำง ๆ ลงบน
แหวนซลีของไสก้รองน�้ำมันเครือ่งตัวใหม ่
ประกอบไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง แลว้ขนัแน่น 
10 Nm

  •  เมื่อถ่ำยน�้ ำมันเครื่องออกจนหมดแลว้ 
ใหป้ระกอบแหวนยำงอันใหม่เขำ้กับปลั๊ก
อำ่งน�้ำมนัเครือ่ง ประกอบน๊อตถำ่ยน�้ำมนั
เครือ่ง แลว้ขนัแน่น 25 Nm

  •  ถอดฝำปิดชอ่งเตมิน�้ำมนัเครือ่ง
  •  เตมิเครื่องยนต์ดว้ยน�้ำมันเครื่องส�ำหรับ

รถจักรยำนยนต์แบบกึ่งสังเครำะห์หรือ
สงัเครำะห ์ 10W/40 หรอื 10W/50 ที่
ตรงตำมมำตรฐำน API  SH  (หรือสูง
กวำ่) และ JASO MA เชน่ น�้ำมนัเครือ่ง 
Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40 
(สังเครำะห์) ในบำงประเทศจ�ำหน่ำย
ในชือ่ Castrol Power RS Racing 4T 
10W-40 (สงัเครำะห)์

  •  อย่ำเติมน�้ ำมันจนลน้หรือเกินควำมจุที่
ก�ำหนดไวใ้นบท ขอ้มลูจ�ำเพำะ

  •  สตำร์ทเครื่องยนตแ์ลว้ปล่อยใหเ้ดนิเบำ
อยำ่งนอ้ย 30 วนิำที

ขอ้ควรระวงั
กำรเพิม่ควำมเร็วรอบเครื่องยนตส์ูงกว่ำรอบ
เดนิเบำก่อนที่น�้ำมันจะกระจำยไปทั่วทุกชิน้
ส่วนของเครื่องยนตจ์ะท�ำใหเ้ครื่องยนตเ์กดิ
ควำมเสยีหำยและตดิขดั
เร่งควำมเร็วรอบเครื่องยนต์หลังจำกเดิน
เครือ่งยนตแ์ลว้ 30 วนิำทเีทำ่นัน้เพือ่ใหน้�้ำมนั
ไดไ้หลเวยีนอยำ่งเต็มที่

  •  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำสัญญำณไฟเตือน
แรงดันน�้ ำมันเครื่องต�่ำดับลงหลังจำก
สตำรท์เครือ่ง
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ขอ้ควรระวงั
ถำ้แรงดันน�้ ำมันเครื่องต�่ำเกินไป สัญญำณ
ไฟเตือนแรงดันน�้ ำมันเครื่องต�่ำจะสว่ำงขึ้น 
ถำ้ไฟยังตดิอยู่ในขณะที่เครื่องยนต์ท�ำงำน 
ใหด้บัเครือ่งยนตท์นัทแีลว้ตรวจสอบหำสำเหตุ
กำรเดนิเครือ่งยนตด์ว้ยแรงดันน�้ำมันเครือ่งต�่ำ
จะท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำย

  •  ปิดสวติชจ์ุดระเบดิ ตรวจสอบระดับน�้ำมัน
โดยใชว้ิธีกำรที่ไดอ้ธิบำยไปแลว้ก่อน 
หนำ้นี้ และเติมน�้ ำมันใหอ้ยู่ระหว่ำงขีด
ระดบัสงูสดุและต�ำ่สดุของตำแมว

การก�าจดัน�า้มนัเครือ่งและไสก้รอง
น�า้มนัเครือ่งทีใ่ชแ้ลว้
เพื่อเป็นกำรปกป้องสิง่แวดลอ้ม อย่ำเทน�้ำมัน
ลงบนพื้น ลงในท่อระบำยน�้ ำหรือท่อระบำย 
น�้ ำเสีย หรือลงในแม่น�้ ำล�ำคลอง อย่ำวำง 
ไสก้รองน�้ำมันเครือ่งทีใ่ชแ้ลว้ปนกับขยะทั่วไป 
หำกมขีอ้สงสยั โปรดตดิตอ่หน่วยงำนทอ้งถิน่

เกรดและขอ้ก�าหนดของน�า้มนั
เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ที่ ฉี ด ด ้ว ย น�้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง
ประสิทธิภำพสูงของ Triumph ไดรั้บกำร
ออกแบบขึ้นเพื่อใหใ้ชน้�้ ำมันเครื่องส�ำหรับ
รถ จัก รยำนยนต์แบบกึ่ง สั ง เ ค ร ำ ะห์ห รือ
สงัเครำะห ์ 10W/40 หรอื 10W/50 ทีต่รง
ตำมมำตรฐำน API SH (หรอืสงูกวำ่) และ 
JASO MA เชน่ น�้ำมนัเครือ่ง Castrol Power 1 
Racing 4T 10W-40 (สงัเครำะหแ์ท)้ ในบำง
ประเทศจ�ำหน่ำยในชือ่ Castrol Power RS 
Racing 4T 10W-40 (สงัเครำะหแ์ท)้
ดูตำรำงดำ้นล่ำงส�ำหรับควำมหนืดของน�้ำมัน
เครือ่งทีถ่กูตอ้ง (10W/40 หรอื 10W/50) ทีใ่ช ้
ในพืน้ทีข่ีร่ถของทำ่น

-20 -10 0 10 20 30 40

-4 14 5032 68 86 104

(°C)

(°F)

อุณหภูมิแวดล้อม (°C)

อุณหภูมิแวดล้อม (°F)

SAE 10W/50

SAE 10W/40

ชว่งอณุหภมูคิวามหนดืของน�า้มนัเครือ่ง

อย่ำ เติมสำรเคมีใด ๆ ลงในน�้ ำมันเครื่อง 
นอกจำกนี้  น�้ ำมันเครื่องยังหล่อลื่นคลัตช ์
สำรเตมิแตง่ใด ๆ อำจท�ำใหค้ลตัชล์ืน่
หำ้มใชน้�้ ำมันละหุ่ง, น�้ ำมันที่มีสำรชะลำ้ง, 
น�้ำมนัพชื, น�้ำมนัแร ่ หรอืน�้ำมนัใด ๆ ทีไ่มต่รง
ตำมขอ้ก�ำหนดทีต่อ้งกำร กำรใชน้�้ำมนัเหลำ่นี้
อำจท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยตอ่เครือ่งยนตอ์ยำ่ง
รนุแรงและโดยทนัที
ขณะเตมิหรอืเปลีย่นน�้ำมนัเครือ่ง ท�ำใหแ้น่ใจวำ่
ไมม่สี ิง่แปลกปลอมเขำ้ไปในหอ้งขอ้เหวีย่ง
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ระบบระบายความรอ้น

เ พื่ อ ให แ้ น่ ใ จ ว่ ำ ร ะ บบ ร ะบ ำยคว ำม ร ้อ น
เ ค รื่ อ ง ย น ต์ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ เ พี ย ง พ อ 
ควรตรวจสอบระดับน�้ ำหล่อเย็นทุกวันก่อนขี ่
รถจักรยำนยนต ์และเตมิน�้ำหล่อเย็นถำ้อยู่ใน
ระดบัต�ำ่

หมายเหต:ุ

•	 น� ้าหล่อเย็นชนิดชนิดเต ิมสารเพิ่ม
คุณภาพไฮบริดอินทรีย ์	 ( เร ียกว่า 
Hybrid OAT	หรือ	HOAT)	ไดต้ดิต ัง้
ไว้ในระบบระบายความร้อนต ัง้แต่
จดัส่งรถจกัรยานยนตจ์ากโรงงาน  
น� ้า หล่อ เ ย็ นด ังกล่ า ว เ ป็ นสีเ ขีย ว 
ประกอบดว้ยสารป้องกนัการแข็งตวั
ทีม่สี่วนประกอบของสารเอทธลินีไก
คอล 50% และมจีดุเยอืกแข็งที ่ -35°C 
(-31°F)

สารป้องกนัการกดักรอ่น 

ค�าเตอืน
น�้ำหลอ่เย็น HD4X Hybrid OAT ประกอบ
ดว้ยสำรป้องกันกำรกัดกร่อนและสำรป้องกัน
กำรแข็งตวั ซึง่เหมำะส�ำหรับเครือ่งยนตแ์ละ 
หมอ้น�้ำทีเ่ป็นอะลมูเินยีม ใชน้�้ำหลอ่เย็นตำม
ค�ำแนะน�ำจำกผูผ้ลติทกุครัง้
น�้ ำหล่อเย็นที่มีสำรป้องกันกำรแข็งตัวและ
สำรป้องกันกำรกัดกร่อนประกอบดว้ยสำร
เคมีที่เป็นพิษ ซึ่งเป็นอันตรำยต่อร่ำงกำย
มนุษย ์หำ้มกลนืสำรป้องกันกำรแข็งตัวหรอื 
น�้ำหลอ่เย็นของรถจักรยำนยนต์

หมายเหต:ุ

•	 น� ้าหล่อเย็น	HD4X  Hybrid  OAT 	 ที่
จดัหาโดย	Triumph	ผสมเสร็จแล้ว 
และไมจ่�าเป็นตอ้งเจอืจางกอ่นจะเตมิ
ลงในระบบระบายความรอ้น

เพื่อป้องกันไม่ใหร้ะบบระบำยควำมรอ้นเกดิ
สนิม จ�ำเป็นตอ้งใชส้ำรเคมีป้องกันสนิมในน�้ำ
หลอ่เย็น
ถำ้ไม่ใชน้�้ำหล่อเย็นทีม่สีำรป้องกันสนมิ ระบบ
ระบำยควำมรอ้นจะสะสมสนิมและตะกรันใน
โพรงน�้ ำและหมอ้น�้ ำ ซึ่งจะปิดกั ้นทำงเดิน 
น�้ำหล่อเย็น และจะลดประสทิธภิำพของระบบ
ระบำยควำมรอ้นเป็นอยำ่งมำก

การตรวจสอบระดบัน�า้หลอ่เย็น

หมายเหต:ุ

•	 ควรตรวจสอบระดบัน�า้หล่อเย็นขณะ
ทีเ่ครือ่งยนตเ์ย็น (ทีอ่ณุหภมูหิอ้งหรอื
อณุหภมูแิวดลอ้ม)

cjwi

2

1

1.	 ขดีสงูสดุ
2.	 ขดีต�า่สดุ
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กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนัเบรก:
  •  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบและอยู่ใน

ต�ำแหน่งตัง้ตรง
  •  ถังน�้ำหล่อเย็นส�ำรองสำมำรถมองเห็นได ้

จำกดำ้นขวำของรถจักรยำนยนต ์ทำงดำ้น
ทำ้ยของเครือ่งยนต์

  •  ต ร ว จ สอบ ร ะ ดั บ น�้ ำ ห ล่ อ เ ย็ น ใ น ถั ง 
น�้ำหลอ่เย็นส�ำรอง

  •  ระดับน�้ ำหล่อเ ย็นตอ้งอยู่ ร ะหว่ำงขีด
เครื่องหมำยสูงสุด  (บน) และต�่ ำสุด 
(ล่ำง) ถำ้น�้ำหล่อเย็นต�่ำกว่ำระดับต�่ำสุด 
ทำ่นตอ้งปรับระดบัน�้ำหลอ่เย็น

การปรบัระดบัน�า้หลอ่เย็น

ค�าเตอืน
หำ้มถอดถังน�้ำหล่อเย็นส�ำรองหรอืฝำหมอ้น�้ำ
เมือ่เครือ่งยนตร์อ้นจัด
เมื่อเครื่องยนต์รอ้นจัด น�้ ำหล่อเย็นภำยใน 
หมอ้น�้ำจะรอ้นจัดและเกดิควำมกดดนั
กำรสัมผัสกับน�้ ำหล่อเย็นที่มีรอ้นและเพิ่ม
ควำมกดดันจะท�ำใหเ้ป็นแผลน�้ำรอ้นลวกและ
ท�ำใหผ้วิหนังถกูท�ำลำย

ขอ้ควรระวงั
ถ ำ้ ใช น้�้ ำ ก ร ะด ำ้ ง ใน ร ะบบร ะบำยควำม
รอ้น น�้ำกระดำ้งจะท�ำใหเ้กดิกำรสะสมของ
ตะกรันในเครื่องยนตแ์ละหมอ้น�้ำ และจะลด
ประสทิธภิำพของระบบระบำยควำมรอ้นเป็น
อยำ่งมำก
ระบบระบำยควำมรอ้นทีม่ปีระสทิธภิำพลดลง
จะท�ำใหเ้ครื่องยนต์รอ้นจัดและไดรั้บควำม 
เสยีหำยอยำ่งรนุแรง

หมายเหต:ุ

•	 ถา้ตรวจสอบระดบัน�า้หล่อเย็น	เนือ่ง 
จากน�า้หล่อเย็นรอ้นจดั	ใหต้รวจสอบ
ระดบัน�า้ในหมอ้น�า้แลว้เตมิถา้จ�าเป็น

•	 ในกรณีฉุกเฉิน	ท่านสามารถเติม
น� ้ากล ั่นในระบบระบายความร้อน
ได ้อย่างไรก็ตาม	ตอ้งถ่ายน�า้หล่อ
เย็นออก แลว้เตมิน�า้หลอ่เย็น HD4X 
Hybrid OAT โดยเร็วทีส่ดุ

cjwj

1
2

3

4

1.	 ถงัน�า้หลอ่เย็นส�ารอง
2.	 ขดีต�า่สดุ
3.	 ขดีสงูสดุ
4.	 ฝาปิดถงัน�า้หลอ่เย็นส�ารอง

กำรปรับระดบัน�้ำมนัเบรก:
  •  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบและอยู่ใน

ต�ำแหน่งตัง้ตรง
  •  ปลอ่ยใหเ้ครือ่งยนตเ์ย็น
  •  ปลดแบตเตอรี ่ด ูหนำ้ 101
  •  ถอดฝำครอบสเตอร์ดำ้นขวำมือของรถ

จักรยำนยนต์
  •  ถอดฝำปิดออกจำกถังน�้ำหล่อเย็นส�ำรอง 

แลว้เตมิส่วนผสมน�้ำหล่อเย็นทำงฝำถัง
น�้ำมันเชือ้เพลงิจนระดับน�้ำเพิม่สูงถงึขดี
เครือ่งหมำยสงูสดุ

  •  ประกอบฝำปิด
  •  ประกอบกลบัฝำครอบสเตอรห์นำ้ แลว้ขนั

ตวัยดึดว้ยแรง 9 Nm
  •  เชือ่มตอ่แบตเตอรีอ่กีครัง้ ด ูหนำ้ 105
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การเปลีย่นน�า้หลอ่เย็น
ขอแนะน� ำใหน้� ำรถไปเปลี่ยนน�้ ำหล่อเย็นที่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตตำมขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุงรักษำ
ตำมก�ำหนดเวลำ

หมอ้น�า้และทอ่ออ่น

ค�าเตอืน
พัดลมจะท�ำงำนโดยอัตโนมัตเิมือ่เครือ่งยนต์
ท�ำงำน อยำ่ใหม้อืและเสือ้ผำ้ทีส่วมใสอ่ยูใ่กล ้
พัดลม เพรำะถำ้เกีย่วกบัใบพัดทีก่�ำลงัหมนุจะ
ท�ำใหไ้ดรั้บบำดเจ็บ

ขอ้ควรระวงั
กำรใชว้ธิฉีีดน�้ำแรงดนัสงู เชน่ จำกเครือ่งมอื
ลำ้งรถหรือป๊ัมอัดฉีดน�้ ำแรงดันสูง จะท�ำให ้
ครบีหมอ้น�้ำเกดิควำมเสยีหำย เป็นสำเหตใุห ้
เกดิรอยร่ัวและท�ำใหป้ระสทิธภิำพของหมอ้น�้ำ
ลดลง
อย่ำปิดกัน้หรือเบี่ยงกระแสลมจำกหมอ้น�้ ำ
ดว้ยกำรตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิทีไ่มไ่ดรั้บอนุญำต 
ไม่ว่ำจะที่ด ำ้นหนำ้หมอ้น�้ ำหรือดำ้นหลัง
พัดลมระบำยควำมรอ้น กำรกีดขวำงกระแส
ลมของหมอ้น�้ ำจะท�ำใหเ้กิดควำมรอ้นสูง 
ท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำยได ้

ตรวจสอบท่ออ่อนหมอ้น�้ำหำรอยแตกหรอืกำร
เลือ่มสภำพ และเข็มขัดรัดท่อดูควำมแน่นตำม
ขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำ 
ขอให ต้ั ว แทนจ� ำห น่ ำย รถ จั ก รย ำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตเปลีย่นชิน้สว่นทีช่�ำรดุ
ตรวจสอบรังผึ้งระบำยควำมรอ้นหมอ้น�้ ำและ
ครบีวำ่มกีำรปิดกัน้จำกแมลง ใบไม ้ หรอืโคลน
หรือไม่ ชะลำ้งสิง่ปิดกัน้ออกโดยฉีดน�้ ำดว้ย 
แรงดนัต�ำ่

การควบคมุคนัเรง่

ค�าเตอืน
คอยระวงัเมือ่ "รูส้กึ" ถงึกำรเปลีย่นแปลงของ
กำรควบคุมคันเร่ง ถำ้พบควำมเปลี่ยนแปลง 
ใหน้�ำรถไปตรวจสอบระบบคันเร่งที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำต กำรเปลีย่นแปลงอำจเกดิจำกควำม
สกึในระบบกลไก ซึง่อำจท�ำใหก้ำรควบคุม 
คนัเรง่ตดิขดั
กำรควบคมุคันเร่งตดิหรอืคำ้งจะท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้

การตรวจสอบคนัเรง่

ค�าเตอืน
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ที่กำรควบคุมคันเร่ง
ช�ำรดุหรอืตดิขดั จะเป็นอปุสรรคตอ่กำรท�ำงำน
ของปีกผเีสือ้ สง่ผลใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ควรน�ำรถไปตรวจสอบกำรควบคุมคันเร่งที่
ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph 
ที่ไดรั้บอนุญำต เพื่อหลีกเลี่ยงกำรใชก้ำร
ควบคมุคนัเรง่ทีช่�ำรดุหรอืตดิขดัอยำ่งตอ่เนือ่ง

ตรวจสอบปีกผีเสื้อเปิดออกไดอ้ย่ำงรำบรื่น 
โดยไม่มีแรงฝืน และสำมำรถปิดไดโ้ดยไม่
ตดิขัด ถำ้ยังตรวจพบปัญหำหรอืเกดิขอ้สงสยั 
ควรน�ำรถของท่ำนไปตรวจสอบระบบคันเร่งที่
ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำต
ตรวจสอบว่ำมีร ะยะฟรีของปลอกคัน เ ร่ ง 
1 ‑ 2 มม. เมือ่คอ่ย ๆ บดิปลอกคนัเรง่ไปมำ
ถำ้ระยะฟรมีคีำ่ไมถ่กูตอ้ง Triumph ขอแนะน�ำ
ใหน้� ำรถไปตรวจสอบหำสำเหตุที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำต
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คลตัช์

2

1

1.	 คนัคลตัช์
2. 2 - 3	มม.

รถจักรยำนยนตไ์ดต้ดิตัง้คลตัชแ์บบควบคมุดว้ย
สำย
ถำ้คนัคลตัชม์รีะยะฟรมีำกเกนิไป คลตัชอ์ำจไม่
ปลอ่ยจนสดุ ซึง่จะท�ำใหเ้ปลีย่นเกยีรแ์ละเลอืก
เกยีรว์ำ่งไดย้ำก ซึง่อำจท�ำใหเ้ครือ่งยนตด์บั 
และควบคมุรถจักรยำนยนตไ์ดย้ำก
ในทำงกลับกัน ถำ้คันคลัตช์มีระยะฟรีไม่พอ 
คลัตช์อำจไม่ขบจนสุด ท�ำใหค้ลัตช์ลื่น ซึ่ง
จะลดประสทิธิภำพและท�ำใหค้ลัตช์สกึก่อน
ก�ำหนด
ต ้อ ง ต ร ว จ ส อ บ ร ะ ย ะ ฟ รี คั น ค ลั ต ช์ ต ำ ม 
ขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรงุรักษำตำมก�ำหนดเวลำ

การตรวจสอบคลตัช์
ตรวจสอบว่ำมีระยะฟรีคันคลัตช์ที่คันโยก 
2 - 3 มม.
ถำ้ระยะฟรมีคีำ่ไมถ่กูตอ้ง ใหท้�ำกำรปรับคำ่

การปรบัคลตัช์
หมุนแกนปรับตั ้งจนไดร้ะยะฟรีคันคลัตช์ที ่
ถกูตอ้ง
ตรวจสอบว่ำมีระยะฟรีคันคลัตช์ที่คันโยก 
2 ‑ 3 มม.
ถำ้ระยะฟรมีคีำ่ไมถ่กูตอ้ง ใหท้�ำกำรปรับคำ่
ถำ้ไม่สำมำรถปรับตั ้งค่ำไดถู้กตอ้งโดยใช ้
ตัวปรับคันคลัตช์ ใหใ้ชต้ัวปรับสำยที่ปลำย 
ดำ้นลำ่งของสำยคลตัช์
คลำยน็อตล็อกปรับตัง้
หมุนตัวปรับสำยดำ้นนอกเพื่อใหม้ีระยะฟร ี
2 - 3 มม. ทีค่นัคลตัช์
ขนัน็อตล็อกดว้ยแรง 3.4 Nm 
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โซข่บัเคลือ่น

cbnz

ค�าเตอืน
โซ่ที่สกึหรือหลวม หรือโซ่ที่แตกหรือหลุด
ออกจำกสเตอรอ์ำจไปเกีย่วเฟืองเครื่องยนต์
หรอืล็อกลอ้หลงัได ้
โซท่ีไ่ปกดีขวำงสเตอรเ์ครือ่งยนตจ์ะท�ำใหผู้ข้ ี่
รถไดรั้บบำดเจ็บและท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ในท�ำนองเดยีวกัน กำรล็อกลอ้หลังจะท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

เพื่อควำมปลอดภัยและป้องกันไม่ใหส้กึมำก
เกินไป ท่ำนตอ้งตรวจสอบโซ่ขับเคลื่อน 
ปรับตัง้ และหยอดน�้ ำมันตำมขอ้ก�ำหนดกำร
บ�ำรุง รักษำตำมก�ำหนดเวลำ ด�ำเนินกำร 
ตรวจสอบ ปรับตัง้คำ่ และหยอดน�้ำมนัใหบ้อ่ย
ขึน้ส�ำหรับสภำพกำรใชร้ถทีร่นุแรง เชน่ บนถนน
ทีเ่ต็มไปดว้ยกอ้นกรวด
ถำ้โซ่สึกมำกไปหรือปรับตั ้งค่ำไม่ถูกตอ้ง 
(หลวมเกนิไปหรือแน่นเกนิไป) โซ่อำจหลุด
ออกจำกสเตอรห์รอืเบรก ดงันัน้ เปลีย่นโซท่ี่
ช�ำรุดหรือสกึโดยใชอ้ะไหล่ Triumph ที่จัด
จ�ำหน่ำยโดยตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตทกุครัง้

การหลอ่ลืน่โซข่บัเคลือ่น
จ� ำ เ ป็นตอ้งมีกำรหล่อลื่นทุก  ๆ  300  กม . 
(200 ไมล)์ และหลงัจำกขีร่ถในสภำพอำกำศที่
เปียก บนถนนเปียก หรอืเวลำใด ๆ ทีโ่ซฝื่ด
กำรหลอ่ลืน่โซข่บัเคลือ่น:
  •  ใชส้ำรหล่อลื่นโซ่ตำมที่แนะน�ำไวใ้นบท 

ขอ้มลูจ�ำเพำะ
  •  หยอดสำรหล่อลื่นที่ด ำ้นขำ้งลูกกลิ้ง 

จำกนั้น จอดรถจักรยำนยนต์ทิ้งไวโ้ดย
ไม่ใชง้ำนอย่ำงนอ้ยแปดชั่วโมง (ควร
เป็นชว่งกลำงคนื) ซึง่จะชว่ยใหน้�้ำมนัซมึ
เขำ้ไปในโอรงิโซ่

  •  กอ่นขีร่ถ ใหเ้ชด็เศษน�้ำมนัทีเ่หลอืออก
  •  ถำ้โซ่สกปรกมำกเป็นพเิศษ ใหท้�ำควำม

สะอำดก่อน แลว้ทำน�้ ำมันตำมที่ระบุไว ้
ขำ้งตน้

ขอ้ควรระวงั
อย่ำใชเ้ครื่องฉีดน�้ ำแบบแรงดันท�ำควำม
สะอำดโซเ่พรำะอำจท�ำใหส้ว่นประกอบโซไ่ด ้
รับควำมเสยีหำย
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การตรวจสอบการเคลือ่นทีข่องโซ่

ค�าเตอืน
กอ่นเริม่งำน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดจ้อดรถ
จักรยำนยนตไ์วอ้ยำ่งมัน่คงแลว้รองดว้ยแมแ่รง
เพรำะจะช่วยป้องกันไม่ใหบ้ำดเจ็บหรือเกดิ
ควำมเสยีหำยตอ่รถจักรยำนยนต์

1

1.	 ต�าแหนง่ทีเ่คลือ่นทีไ่ดส้งูสดุ

กำรตรวจสอบกำรเคลือ่นไหวอสิระของโซ:่
  •  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ และอยูใ่น

ต�ำแหน่งตัง้ตรง โดยไมม่กีำรบรรทกุใด ๆ
  •  หมุนลอ้หลังโดยกดรถจักรยำนยนตเ์พื่อ

คน้หำต�ำแหน่งที่โซ่แน่นที่สุด แลว้วัด
กำรเคลือ่นทีแ่นวตัง้ทีก่ ึง่กลำงโซร่ะหว่ำง 
สเตอร์

การปรบัการเคลือ่นทีอ่ยา่งอสิระของ
โซ่
กำรเคลือ่นไหวในแนวตัง้ของโซข่บัเคลือ่นตอ้ง
อยูใ่นชว่ง 26 - 33 มม.

cjxq

5

1
2 3

4

1.	 นอ๊ตล็อกสลกัลอ้หลงั
2.	 โบลตย์ดึตวัปรบั
3.	 นอ๊ตล็อกโบลตย์ดึตวัปรบั
4.	 เครือ่งหมายทีต่วัปรบั
5.	 ตวัปรบัแกนหมนุ

ถำ้กำรเคลื่อนที่อย่ำงอสิระของโซ่ไม่ถูกตอ้ง 
ตอ้งท�ำกำรปรับดงัตอ่ไปนี:้
  •  คลำยน๊อตล็อสลกัลอ้
  •  ปล่อยน๊อตล็อกโบลต์ยึดตัวปรับโซ่ทั ้ง

ดำ้นซำ้ยและดำ้นขวำ
  •  ยำ้ยตัวปรับทั ้งคู่ไปเท่ำ ๆ กัน โดยใช ้

เครือ่งหมำยบนตวัปรับเป็นแนวทำง
  •  หมุนโบลตย์ดึตัวปรับตำมเข็มนำฬกิำเพือ่

เพิม่ระยะกำรเคลือ่นทีอ่ย่ำงอสิระของโซ ่
และหมนุทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดระยะกำร
เคลือ่นทีอ่ยำ่งอสิระของโซ่

  •  เมือ่ตัง้ค่ำระยะกำรเคลือ่นทีข่องโซอ่ย่ำง
อสิระไดถู้กตอ้งแลว้ ใหใ้ชต้ัวปรับดันลอ้
เขำ้ที่

  •  ท�ำใหแ้น่ใจว่ำปรับอยู่ในแนวเครือ่งหมำย
จุดเดียวกันที่แกนปรับทัง้สองดำ้นของ
สวงิอำรม์

  •  ขันน๊อตล็อกตัวปรับทัง้สองดว้ยแรงขัน 
20 Nm และน๊อตล็อกสลกัลอ้ดว้ยแรงขนั 
110 Nm
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  •  ด�ำเนนิกำรตรวจสอบกำรปรับตัง้โซอ่กีครัง้ 
ปรับตัง้คำ่ใหมถ่ำ้จ�ำเป็น

ค�าเตอืน
กำรใชร้ถจักรยำนยนตโ์ดยทีน๊่อตล็อกตัวปรับ
ไม่แข็งแรงหรือสลักลอ้หลวมอำจท�ำใหร้ถ
ทรงตวัไดไ้มด่แีละขบัขีร่ถจักรยำนยนตไ์ดย้ำก
ขึน้ กำรทรงตวัและกำรขบัขีท่ีไ่มส่มบรูณอ์ำจ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

  •  ตรวจสอบประสิทธิภำพของเบรกหลัง 
แกไ้ขถำ้จ�ำเป็น

ค�าเตอืน
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ยเบรกที่ช�ำรุดเป็น
อนัตรำย ทำ่นตอ้งน�ำรถไปด�ำเนนิกำรแกไ้ข
อำกำรที่ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตกอ่น จงึจะสำมำรถขี่
รถจักรยำนยนตไ์ดอ้กีครัง้
กำรไม่แก ไ้ขอำกำรดั งกล่ำวอำจท� ำ ให ้
ป ร ะ สิท ธิภ ำ พ ใ น ก ำ ร เ บ ร ก ลดน ้อ ย ล ง  
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตห์รอื
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

การตรวจสอบความสกึของ 
โซข่บัเคลือ่นและสเตอร์

ค�าเตอืน
อย่ำละเลยกำรบ�ำรุงรักษำโซ ่และด�ำเนนิกำร
ประกอบโซท่ีต่ัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตทกุครัง้ ใชโ้ซข่อง
แทต้ำมทีไ่ดก้�ำหนดไวใ้นแคตตำล็อกอะไหล ่
Triumph ซึง่จัดจ�ำหน่ำยโดย Triumph

กำรใชโ้ซ่ที่ไม่ไดรั้บกำรรับรองอำจท�ำใหโ้ซ่
แตกหรืออำจท�ำใหโ้ซ่หลุดออกจำกสเตอร ์
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

ขอ้ควรระวงั
ถำ้พบว่ำสเตอร์สกึ ใหเ้ปลี่ยนสเตอร์และโซ ่
ขบัเคลือ่นพรอ้มกนัทกุครัง้
กำรเปลีย่นสเตอรท์ีส่กึโดยไมเ่ปลีย่นโซจ่ะท�ำ
ใหส้เตอรต์วัใหมส่กึกอ่นก�ำหนด

10-20
KG

2

1

1.	 วดัโซ ่20 ขอ้ตอ่
2.	 น�า้หนกั
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กำรตรวจสอบควำมสกึหรอของโซแ่ละเฟือง:
  •  ดึง โซ่ ให ต้ึง โดยแขวนลูกตุ ม้ ขนำด 

10 ‑ 20 กก. (20 ‑ 40 ปอนด)์ บนโซ่
  •  วดัควำมยำวของโซ ่ 20 ขอ้ตอ่จำกสว่นที่

ยดืออกของโซ ่ จำกจดุกึง่กลำงสลกัของ
สลกัตวัที ่ 1 ไปทีจ่ดุกึง่กลำงสลกัของสลกั
ตัวที่ 21 เนื่องจำกโซ่อำจสกึไม่เท่ำกัน 
ใหท้�ำกำรวดัหลำยๆ แหง่

  •  ถำ้ควำมยำวเกินขีดจ�ำกัดบริกำรสูงสุด 
320 มม. ตอ้งเปลีย่นโซเ่สน้ใหม่

  •  หมนุลอ้หลังและตรวจสอบโซข่ับเคลือ่นดู
ลกูกลิง้ช�ำรดุ สลกัและขอ้ตอ่โซห่ลวม

  •  นอกจำกนี้ ใหต้รวจสอบสเตอร์ดูซึ่ฟัน
เฟืองช�ำรุดหรือสกึไม่สม�่ำเสมอหรือมำก
เกนิไป

ccol

ฟันเฟืองสึก
(สเตอร์เครื่องยนต์)

ฟันเฟืองสึก
(สเตอร์หลัง)

(ความสึกของสเตอร์เกินจริงเพื่อใช้เป็นภาพประกอบ)

หมายเหต:ุ

•	 ภ าพปร ะกอบแสดงกา รสึกหรอ
ของสเตอร์ที่ด ้านซ้ายมือของรถ
จกัรยานยนต์

•	 ส�าหรบัสเตอรท์ ี่ด ้านขวามือของรถ
จกัรยานยนต ์ การสกึหรอจะเกดิทีฝ่ั่ง
ตรงขา้มของฟนัเฟือง

  •  ถำ้มีอำกำรผิดปกติ ใหน้� ำรถไปเปลี่ยน
โซ่ขับเคลื่อนและ/หรือสเตอร์ที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ด ้
รับอนุญำต

เบรก
การตรวจสอบการสกึหรอของเบรก

cbmz_2

1

2

1.	 ผา้เบรก
2.	 ขดีคา่ความหนาต�า่สดุ

ตอ้งตรวจสอบผำ้เบรกตำมขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุง
รักษำตำมก�ำหนดเวลำ และเปลีย่นใหม่ถำ้สกึ 
หรอืมคีวำมหนำไมถ่งึคำ่ควำมหนำต�ำ่สดุในกำร
รับบรกิำร
ถำ้ควำมหนำของผำ้เบรก (เบรกหนำ้หรือ
เบรกหลงั) ต�ำ่กวำ่ 1.5 มม. (0.06 นิว้) หรอืถำ้ 
ผำ้เบรกสกึจนถงึฐำนร่อง ใหเ้ปลีย่นผำ้เบรกลอ้
ทัง้หมด
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การปรบัสภาพผา้เบรกและเบรกใหม่

ค�าเตอืน
ผำ้เบรกตอ้งเปลี่ยนใหม่เป็นชุดลอ้รถทัง้ชุด 
ที่ดำ้นหนำ้ ซึ่งติดตั ้งคำลิปเปอร์สองตัวไว ้
ที่ลอ้เดียวกัน ใหเ้ปลี่ยนผำ้เบรกทัง้หมดใน 
คำลปิเปอรท์ัง้สองตวั
กำร เปลี่ยนผ ำ้ เบรกแยกต่ำงหำกจะลด
ประสทิธภิำพในกำรเบรกและอำจท�ำใหเ้กดิ
อบุตัเิหตุ
หลงัจำกเปลีย่นผำ้เบรกใหม ่ ใหข้ีร่ถดว้ยควำม
ระวังอย่ำงมำกจนกว่ำผำ้เบรกใหม่จะปรับ
สภำพ

จำนเบรกและ/หรือผำ้เบรกใหม่ตอ้งใชร้ะยะ
เวลำปรับสภำพอย่ำงระมัดระวัง ซึ่งจะปรับ
ประสทิธภิำพและอำยุกำรใชง้ำนของจำนเบรก
และผำ้เบรก ระยะที่แนะน�ำในกำรปรับสภำพ
ของผำ้เบรกและจำนเบรกใหม่คือ 300 กม. 
(200 ไมล)์
ในช่วงเวลำนี้ควรหลีกเลี่ยงกำรเบรกอย่ำง
รนุแรง ขบัขีด่ว้ยควำมระมดัระวงั และเผือ่ใหม้ี
ระยะทำงเบรกมำกขึน้

การชดเชยความสกึของผา้เบรก

ค�าเตอืน
ถำ้รูส้กึว่ำแป้นเบรกหรอืคันเบรกยุบตัวลงเมือ่
เหยยีบ หรอืถำ้ระยะแป้นเหยยีบ/คันเบรกมำก
เกนิไป อำจมอีำกำศอยู่ในท่อและสำยเบรก 
หรอืเบรกอำจช�ำรดุ
กำรใชร้ถจักรยำนยนตภ์ำยใตส้ภำวะดังกล่ำว
เป็นอันตรำย ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Tr iumph  ที่ได รั้บอนุญำตแกไ้ขอำกำร 
ดงักลำ่วกอ่น ทำ่นจงึสำมำรถขีร่ถไดอ้กี
กำรขี่รถที่เบรกช�ำรุดอำจท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

จะมีกำรชดเชยควำมสึกของจำนเบรกและ 
ผำ้เบรกโดยอัตโนมัต ิโดยจะไม่มีผลกระทบ
ต่อกำรท�ำงำนของแป้นเบรกหรือคันเบรก 
ไม่มชี ิน้ส่วนใด ๆ ทีล่อ้หนำ้และลอ้หลังทีต่อ้ง
ปรับตัง้คำ่

น�า้มนัดสิกเ์บรก

ค�าเตอืน
น�้ ำมันเบรกมีคุณสมบัติในกำรดูดซับ ซึ่ง
หมำยควำมว่ำน�้ำมันสำมำรถดูดซับควำมชืน้
จำกอำกำศได ้
ควำมชืน้ทีถู่กดูดซับจะลดจุดเดอืดของน�้ำมัน
เบรกลงมำก ท�ำใหป้ระสทิธภิำพในกำรเบรก
ลดลง
ดว้ยสำเหตุนี้  ตอ้งเปลี่ยนน�้ ำมันเบรกตำม 
ขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำ
เสมอ
ใชน้�้ำมันเบรกใหม่จำกภำชนะทีปิ่ดสนทิ และ
หำ้มใชน้�้ ำมันเบรกจำกภำชนะที่ไม่ปิดสนิท
หรอืจำกภำชนะทีเ่คยเปิดไวก้อ่นแลว้
หำ้มผสมน�้ำมนัเบรกตำ่งเกรด ตำ่งยีห่อ้
ตรวจสอบกำรร่ัวซึมของน�้ ำมันเบรกรอบ ๆ 
ขอ้ตอ่เบรก ซลี และขอ้ตอ่ รวมทัง้ตรวจสอบ
สำยเบรก ดกูำรเสือ่งสภำพ รอยแตก และ
ควำมเสยีหำย
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งตำ่งๆ กอ่นขีร่ถทกุครัง้
กำรไม่ปฏิบัติตำมและใชร้ำยกำรเหล่ำนี ้
จะท�ำใหเ้กดิสภำวะกำรขับขี่ที่เป็นอันตรำย 
น� ำไปสู่กำรสูญเสียกำรควบคุมและเกิด
อบุตัเิหตไุด ้
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ค�าเตอืน
ถำ้ระบบ ABS ไม่ท�ำงำน ระบบเบรกจะท�ำ
หนำ้ที่เป็นระบบเบรกแบบไม่มีระบบ ABS 
ตอ่ไป ในสถำนกำรณน์ี ้กำรเบรกแรงเกนิไปจะ
ท�ำใหล้อ้ล็อก ซึง่จะท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถและเกดิอบุตัเิหตุ
ลดควำมเร็วและอย่ำขี่รถต่อไปถำ้ไม่จ�ำเป็น
ในขณะที่สัญญำณไฟยังตดิอยู่ โปรดตดิต่อ
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

ตรวจสอบระดับน�้ำมันเบรกในในกระปุกน�้ำมัน
เบรก แลว้เปลีย่นน�้ำมนัเบรกตำมขอ้ก�ำหนดกำร
บ� ำรุง รักษำตำมก� ำหนดเวลำ ใชเ้ฉพำะ
น�้ ำมันเบรก DOT 4 ตำมที่แนะน� ำไวใ้นบท 
ขอ้มูลจ� ำ เพำะ ตอ้งเปลี่ยนน�้ ำมันเบรกถำ้
ท่ำนสงสัยว่ำมีกำรปนเป้ือนจำกควำมชืน้หรือ 
สิง่ปนเป้ือนอืน่

หมายเหต:ุ

•	 จ�าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งมอืพเิศษเพือ่ไล่
อากาศระบบเบรกแบบ	ABS โปรด
ตดิตอ่ตวัแทนจ�าหนา่ยรถจกัรยานยนต ์
Triumph 	ที่ได้รบัอนุญาตเมื่อจ�าเป็
นต้องเปลี่ยนน� ้ามนัเบรกหรือต้อง 
บ�ารงุรกัษาระบบไฮดรอลกิ

การตรวจสอบและปรบัระดบัน�า้มนั
เบรกหนา้
ตรวจสอบและปรับระดับน�้ ำมันเบรกตำมที่
อธบิำยไวด้ำ้นลำ่ง:

1

2

1.	 ขดีระดบับน
2.	 ขดีระดบัลา่ง

กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนัเบรกหนำ้:
  •  ตรวจสอบระดับน�้ ำมันดว้ยตำเปล่ำที่

กระจกตรงดำ้นหนำ้ของกระปกุน�้ำมนั
  •  ระดับน�้ำมันเบรกตอ้งอยู่ระหว่ำงขดีระดับ

บนและขดีระดบัลำ่ง (เมือ่กระปกุน�้ำมนัอยู่
ในแนวนอน)

กำรปรับระดบัน�้ำมนัเบรก:
  •  คลำยสกรูฝำปิดครอบและถอดฝำปิด

กระปกุน�้ำมนัและไดอะแฟรมซลี
  •  เตมิน�้ำมันในกระปุกน�้ำมันจนถงึขดีระดับ

บนโดยใชน้�้ำมนัเบรก DOT 4 จำกภำชนะ
ทีปิ่ดสนทิ

  •  ป ร ะ ก อ บ ก ลั บ ฝ ำ ปิ ด ก ร ะ ปุ ก น�้ ำ มั น 
ตอ้งแน่ใจวำ่ใสไ่ดอะแฟรมซลีในต�ำแหน่ง
ทีถ่กูตอ้ง ระหวำ่งฝำปิดและกระปกุน�้ำมนั

  •  ขนัแน่นสกรล็ูอกฝำปิดดว้ยแรงขนั 1 Nm
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การตรวจสอบและปรบัระดบัน�า้มนั
เบรกหลงั

ค�าเตอืน
ถำ้ระดบัน�้ำมันเบรกในกระปกุน�้ำมันดำ้นใดดำ้น
หนึง่ลดลงมำก โปรดตดิตอ่ขอค�ำแนะน�ำจำก
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตกอ่นจะขบัขีร่ถของทำ่น
กำรขีร่ถที่ระดับน�้ำมันเบรกพร่องลง หรือที่มี
กำรร่ัวซมึของน�้ำมนัเบรกเป็นอนัตรำย และจะ
ลดประสทิธภิำพของเบรก ท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

1

2
3

4

1.	 กระปกุน�า้มนัเบรกหลงั
2.	 ขดีระดบัลา่ง
3.	 ขดีระดบับน
4.	 สกรยูดึฝาปิด

กระปุกน�้ำมันเบรกหลังอยู่หลังฝำครอบสเตอร์
ทำงดำ้นขวำมอืของรถจักรยำนยนต์

การตรวจสอบ
กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนัเบรกหลงั:
  •  ถอดฝำครอบจำกฝำครอบสเตอร์โดยใช ้

เครือ่งมอืพเิศษทีต่ดิอยูก่บักลอ่งฟิวส์
  •  สอดปลำยสัน้ของเครือ่งมอืเขำ้ไปในร่อง

ทีเ่ป็นศนูยก์ลำงของฝำปิดและหมนุเครือ่ง
มือทวนเข็มนำฬกิำเพื่อคลำยฝำปิดและ
ถอดออก

  •  จำกนัน้จงึจะเห็นกระปกุน�้ำมนัเบรกหลงั
  •  ระดับน�้ำมันเบรกในกระปกุน�้ำมันเบรกหลัง

ตอ้งอยู่ระหว่ำงขดีระดับบนและขดีระดับ
ลำ่ง

  •  เปลีย่นฝำปิดถำ้ระดับน�้ำมันเบรกหลังอยู่
ในระดบัทีย่อมรับได ้

การปรบัต ัง้
กำรปรับระดบัน�้ำมนัเบรกหลงั:
  •  ปลดแบตเตอรี ่ด ูหนำ้ 101
  •  ถอดฝำครอบสเตอร์เพื่อเขำ้ถึงกระปุก

น�้ำมนัเบรกหลงั
  •  คลำยสกรูยดึฝำปิดกระปกุน�้ำมันแลว้ถอด

ฝำปิดกระปุกน�้ำมันโดยจ�ำต�ำแหน่งของ 
ไดอะแฟรมซลี

  •  เตมิน�้ำมันในกระปุกน�้ำมันจนถงึขดีระดับ
บนโดยใชน้�้ำมนั DOT 4 ใหมจ่ำกภำชนะ
ทีปิ่ดสนทิ

  •  ประกอบกลับฝำปิดกระปุกน�้ ำมัน โดย
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำใส่ไดอะแฟรมซีล
ในต�ำแหน่งที่ถูกตอ้ง ระหว่ำงฝำปิดและ
กระปกุน�้ำมนั

  •  ขนัแน่นสกรล็ูอกฝำปิดดว้ยแรง 1.5 Nm
  •  ประกอบกลับฝำครอบสเตอรห์นำ้ แลว้ขัน

ตวัยดึดว้ยแรง 9 Nm
  •  เชือ่มตอ่แบตเตอรีอ่กีครัง้ ด ูหนำ้ 105 
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สวติชไ์ฟเบรก

ค�าเตอืน
กำรขับขีร่ถจักรยำนยนตท์ีไ่ฟเบรกช�ำรุดเป็น
อนัตรำยและผดิกฎหมำย
อุบัติเหตุที่ก่อใหเ้กิดกำรบำดเจ็บต่อผูข้ี่รถ
และผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ อำจเกดิจำกกำรใชร้ถ
จักรยำนยนตท์ีไ่ฟเบรกช�ำรดุ

ไฟเบรกจะถูกเปิดใชง้ำนโดยอสิระจำกเบรก
หนำ้หรือเบรกหลัง เมื่อสวิตช์จุดระเบิดอยู่
ที่ต� ำแหน่ง ON  ถำ้ไฟเบรกไม่ท� ำงำนเมื่อ
ดึงคันเบรกหนำ้หรือเหยียบแป้นเบรกหลัง 
น�ำรถของทำ่นไปตรวจสอบหำสำเหตแุละแกไ้ข 
ขอ้บกพร่องทีต่ัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต

กระจก

ค�าเตอืน
กำรใชง้ำนรถจักรยำนยนตท์ี่มีกระจกปรับไม่
ถกูตอ้งถอืเป็นอนัตรำย
กำรใชง้ำนรถจักรยำนยนตท์ี่มีกระจกปรับไม่
ถูกตอ้งจะท�ำใหม้องไม่เห็นดำ้นหลังของรถ
จักรยำนยนต ์ ซึง่เป็นสิง่ทีอ่นัตรำยทีจ่ะขบัขีร่ถ
จักรยำนยนตโ์ดยไมม่วีสิัยทัศนด์ำ้นหลังอยำ่ง
เพยีงพอ
ตอ้งปรับกระจกเพื่อใหม้ีว ิสัยทัศน์ทำงดำ้น
หลงัเพยีงพอกอ่นทีจ่ะขบัขีร่ถจักรยำนยนต์

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมที่จะท�ำควำมสะอำดหรือปรับ
กระจกขณะขบัขีร่ถจักรยำนยนต ์ กำรปลอ่ย
มือของผูข้ับขี่ออกจำกแฮนด์บังคับเลี้ยวใน
ขณะขับขีร่ถจักรยำนยนตจ์ะลดควำมสำมำรถ
ของผูข้ับขี่ในกำรรักษำกำรควบคุมของรถ
จักรยำนยนต์
ควำมพยำยำมที่จะท�ำควำมสะอำดหรือปรับ
กระจกขณะขบัขีร่ถจักรยำนยนตอ์ำจท�ำใหเ้กดิ
กำรสูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
ท�ำควำมสะอำดหรือปรับกระจกขณะที่รถ
จักรยำนยนตจ์อดนิง่เทำ่นัน้
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รุน่ทีม่กีระจกปลายแฮนด์

ค�าเตอืน
กำรปรับกำ้นกระจกปลำยแฮนด์ไม่ถูกตอ้ง
อำจเป็นเหตุใหก้ำ้นกระจกสัมผัสกับถังน�้ำมัน 
เชื้อเพลิง คันเบรก หรือคันคลัตช์หรือส่วน
อืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์
ซึง่จะจ�ำกัดกำรท�ำงำนของเบรกหรือคลัตช ์
หรอืจ�ำกดั กำรเคลือ่นไหวของกำรบงัคบัเลีย้ว 
ส่งผลใหสู้ญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ
ปรับกระจกตำมทีต่อ้งกำรเพื่อใหแ้น่ใจว่ำมัน
ไม่สัมผัสกับส่วนอื่น ๆ ของรถจักรยำนยนต ์
หลังจำกกำรปรับ ทดลองขยับแฮนด์บังคับ
เลี้ยวไปจนสุดล็อกดำ้นซำ้ยมือและขวำมือ 
ขณะที่ตรวจสอบว่ำกระจกไม่สัมผัสกับถัง
น�้ ำมันเชือ้เพลงิ คันเบรกหรือคันคลัตชห์รือ
สว่นอืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์

ขอ้ควรระวงั
กำรปรับกำ้นกระจกปลำยแฮนด์ไม่ถูกตอ้ง
อำจเป็นเหตุใหก้ำ้นกระจกสัมผัสกับถังน�้ำมัน 
เชื้อเพลิง คันเบรก หรือคันคลัตช์หรือส่วน
อืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์
ซึ่งจะท�ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อถังน�้ ำมัน 
เชื้อเพลิง คันเบรกหรือคันคลัตช์ หรือส่วน
อืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์
ปรับกระจกตำมทีต่อ้งกำรเพื่อใหแ้น่ใจว่ำมัน
ไม่สัมผัสกับส่วนอื่น ๆ ของรถจักรยำนยนต ์
หลังจำกกำรปรับ ทดลองขยับแฮนด์บังคับ
เลี้ยวไปจนสุดล็อกดำ้นซำ้ยมือและขวำมือ 
ขณะที่ตรวจสอบว่ำกระจกไม่สัมผัสกับถัง
น�้ ำมันเชือ้เพลงิ คันเบรกหรือคันคลัตชห์รือ
สว่นอืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์

กระจกปลำยแฮนด์จะถูกติดตั ้งโดยตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำตของท่ำนและโดยปกตแิลว้ไม่จ�ำเป็น
ตอ้งปรับใด ๆ หำกจ�ำเป็นตอ้งปรับ หำ้มหมุน
กระจกเกนิ 75° เมือ่วดัจำกสว่นแนวตัง้ของแขน
กระจก

75°

1

1.	 สว่นแนวต ัง้ของแขนกระจก
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ลกูปืนคอ/ลกูปืนลอ้

ค�าเตอืน
เพื่อป้องกันควำมเสีย่งต่อกำรไดรั้บบำดเจ็บ
จำกกำรลม้ของรถจักรยำนยนตใ์นขณะท�ำกำร
ตรวจสอบ ตอ้งแน่ใจวำ่จอดรถจักรยำนยนตไ์ว ้
อยำ่งมัน่คงและบนแมแ่รงทีเ่หมำะสม
อย่ำใชแ้รงที่ลอ้แต่ละดำ้นอย่ำงรุนแรง และ
อย่ำกระแทกลอ้อย่ำงรุนแรง เพรำะจะท�ำให ้
รถจักรยำนยนตท์รงตัวไดไ้มม่ั่นคงและท�ำใหม้ี
กำรบำดเจ็บเมือ่รถหลน่ลงมำจำกแมแ่รง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ต�ำแหน่งของแทน่รองไม่
ท�ำใหร้ถจักรยำนยนตเ์กดิควำมเสยีหำย

การตรวจสอบระบบบงัคบัเลีย้ว

ค�าเตอืน
กำรขีร่ถจักรยำนยนตท์ี่ลูกปืนคอ (คอเฟรม) 
ช�ำรดุหรอืปรับไมถ่กูตอ้งเป็นอนัตรำย และอำจ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

หมายเหต:ุ

•	 ตรวจสอบลกูปืนลอ้พรอ้มกนักบัลกูปืน
คอ

หยอดน�้ ำมันและตรวจสอบสภำพลูกปืนคอ 
(คอเฟรม) ตำมขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรงุรักษำตำม
ก�ำหนดเวลำ

การตรวจสอบระบบบงัคบัเลีย้วหาระยะฟรี

กำรตรวจสอบกำรบงัคบัเลีย้ว:
  •  จอดรถ จักรยำนยนต์บนพื้น ร ำบ   ใน

ต�ำแหน่งตัง้ตรง
  •  ยกลอ้หนำ้ขึน้เหนือพืน้ แลว้ใชแ้ม่แรงยก

รถจักรยำนยนต์
  •  ยืนที่ ด ำ้ นหน ้ำ ของ รถ จั ก รย ำนยนต ์

จั บ ที่ ป ล ำ ย ด ้ำ น ล่ ำ ง ข อ ง โ ช๊ ค ห น ้ำ 
แลว้พยำยำมเลือ่นในทศิทำงจำกหนำ้ไป
หลงั

  •  ถำ้ตรวจพบระยะฟรทีีล่กูปืนคอ (คอเฟรม) 
กอ่นจะขีร่ถ ใหน้�ำรถไปตรวจสอบอำกำร
และแกไ้ขขอ้บกพร่องทีต่ัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต

  •  เอำแม่แรงออก แลว้วำงรถจักรยำนยนต์
บนขำตัง้ขำ้ง
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การตรวจสอบลกูปืนลอ้

ค�าเตอืน
กำรขับขีร่ถทีล่กูปืนลอ้หนำ้หรอืลกูปืนลอ้หลัง
ช�ำรดุหรอืสกึเป็นอนัตรำย และอำจท�ำเกดิกำร
ทรงตวัและกำรขบัขีท่ีไ่มส่มบรูณ ์ซึง่ท�ำใหเ้กดิ
อบุตัเิหตไุด ้ถำ้มขีอ้สงสยั กอ่นขีร่ถ ควรน�ำรถ
จักรยำนยนตข์องท่ำนไปตรวจสอบทีต่ัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำต

ถำ้ลูกปืนลอ้ที่ลอ้หนำ้หรือลอ้หลังท�ำใหม้ี
ระยะฟรใีนดมุลอ้ เกดิเสยีงดงัมำก หรอืถำ้ลอ้
หมนุตดิขดั ควรน�ำรถไปตรวจสอบลกูปืนลอ้ที่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำต
ลกูปืนลอ้ตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบตำมชว่งเวลำ
ทีก่�ำหนดไวใ้นตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำ

cjxr

การตรวจสอบลกูปืนลอ้

กำรตรวจสอบลกูปืนลอ้:
  •  จ อ ด ร ถ จั ก ร ย ำ น ย น ต์ บ น พื้ น ร ำ บ 

ในต�ำแหน่งตัง้ตรง
  •  ยกลอ้หนำ้ขึ้นใหพ้ น้จำกพื้น  แลว้ใช ้

แมแ่รงยกรถจักรยำนยนต์
  •  ยืนที่ ด ำ้ นข ำ้ ง ขอ ง รถ จั ก ร ย ำนยนต ์

แลว้ค่อย ๆ กระแทกดำ้นบนของลอ้หนำ้
จำกดำ้นหนึง่ไปยงัอกีดำ้นหนึง่

  •  ถำ้ตรวจพบระยะฟร ี ใหน้�ำรถไปตรวจสอบ
อำกำรและแกไ้ขขอ้บกพร่องที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ด ้
รับอนุญำต

  •  ปรับต�ำแหน่งของอุปกรณ์ยก แลว้ท�ำซ�้ำ
ขัน้ตอนดงักลำ่วส�ำหรับลอ้หลงั

  •  เอำแม่แรงออก แลว้วำงรถจักรยำนยนต์
บนขำตัง้ขำ้ง
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โชค๊หนา้ - ตรวจสอบโช๊คึหนา้

ค�าเตอืน
กำรขี่รถจักรยำนยนต์ที่ระบบกันสะเทือน
ช�ำรุดหรอืเสยีหำยเป็นอันตรำยและอำจท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมที่จะรื้อชิน้ส่วนใด ๆ ของระบบ 
กันสะเทือน เนื่องจำกทั ้งชุดจะมีน�้ ำมันที่ม ี
แรงดัน กำรสัมผัสน�้ำมันที่มีแรงดันจะท�ำให ้
ดวงตำและผวิหนังถกูท�ำลำย

ตรวจสอบระบบกันสะเทือนแต่ละต�ำแหน่งด ู
ร่องรอยควำมเสียหำย รอยขีดข่วนบนพื้นผวิ
เลือ่น หรอืกำรร่ัวซมึของน�้ำมนั
ถ ำ้พบควำมเสียหำยหรือกำร ร่ั วซึมใด  ๆ 
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
วิธีตรวจสอบว่ำระบบกันสะเทือนท�ำงำนได ้
อยำ่งรำบรืน่:
  •  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ
  •  ขณะจับแฮนดบ์ังคับเลีย้วและเหยยีบเบรก

หนำ้ ใหป๊ั้มโชค๊ขึน้ลงหลำย ๆ ครัง้
  •  ถำ้พบควำมลำ้หรือไม่เรียบ โปรดตดิต่อ

ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญำต

การปรบัต ัง้ความแข็งของโช๊
คหลงั
Bonneville Speedmaster เทา่น ัน้
ตัวปรับควำมแข็งของสปรงิอยูท่ีด่ำ้นบนของชดุ
กันสะเทอืนหลังและสำมำรถเขำ้ถงึไดโ้ดยกำร
ถอดเบำะทีน่ั่งของผูข้บัขี่
กำรตั ้งค่ำตัวป รับดำ้นหลังจะนับหนึ่งจำก
ต�ำแหน่งทีห่นึง่โดยหมนุตัวปรับตำมเข็มนำฬกิำ
จนสดุ ต�ำแหน่งทีห่นึง่จะมคีำ่ควำมแข็งสปรงิ
ต�ำ่สดุ ต�ำแหน่งของตวัปรับจะมทีัง้หมดเจ็ดขดี 
ต�ำแหน่งทีเ่จ็ดจะมคีำ่ควำมแข็งสปรงิสงูสดุ

ckeb

1

A

B

1. แหวนปรับควำมแข็งสปรงิโชค๊หลงั
A. ทศิทำงทวนเข็มนำฬกิำ
B. ทศิทำงตำมเข็มนำฬกิำ
กำรเปลีย่นกำรตัง้คำ่ควำมแข็งโชค๊หลงั:
  •  ถอดเบำะทีน่ั่งผูข้บัขี ่ด ูหนำ้ 51
  •  สอดประแจตวั C (ประแจตวั C และดำ้ม

ต่อ อยู่ที่ดำ้นใตเ้บำะที่น่ังของผูข้ับขี่) 
เขำ้ไปในชอ่งแหวนปรับตัง้

  •  หมนุแหวนปรับตัง้ไปทำงทวนเข็มนำฬกิำ 
(แสดงตำมทศิทำง A ในแผนภำพ) ไป
ทำงดำ้นซำ้ยของรถจักรยำนยนตเ์พือ่เพิม่
ควำมแข็งของสปรงิ

  •  หมุนแหวนปรับตั ้งไปตำมเข็มนำฬิกำ 
(แสดงตำมทศิทำง B ในแผนภำพ) ไป
ทำงดำ้นขวำของรถจักรยำนยนตเ์พื่อลด
ควำมแข็งของสปรงิ
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การต ัง้คา่โชค๊หลงั

สถานะการรบัน�า้หนกัของสปรงิ การปรบัความ
แข็งสปรงิหลงั1

กำรขบัขีร่ถคนเดยีว 1

กำรขบัขีค่นเดยีวพรอ้มอปุกรณเ์สรมิ/
รับน�้ำหนัก (ไมเ่กนิขดีจ�ำกดั)

3

ผูข้ีร่ถและผูโ้ดยสำร 7

ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสำรพรอ้มอปุกรณ์
เสรมิ/รับน�้ำหนัก (ไมเ่กนิขดีจ�ำกดั)

7

1ต�ำแหน่ง 1 เป็นคำ่ต�ำ่สดุ (หมนุตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ) 
และต�ำแหน่ง 7 เป็นคำ่สงูสดุ (ทวนเข็มนำฬกิำจนสดุ)

หมายเหต:ุ

•	 ตารางนี้เป็นเพียงค�าแนะน�าเท่าน ัน้ 
ขอ้ก�าหนดในการต ัง้ค่าอาจแตกต่าง
กนัตามน�า้หนกัของผูข้ ีร่ถและความ
ชืน่ชอบสว่นบคุคล

•	 รถจกัรยานยนตถ์ูกจดัสง่จากโรงงาน
โดยปรบัต ัง้ตวัปรบัความแข็งสปรงิต ัง้
ไวท้ ีต่�าแหนง่หมายเลขหนึง่

หมดุพกัเทา้

ค�าเตอืน
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์โดยที่หมุดพักเทำ้
สึกเกินขีดก�ำหนดสูงสุดจะท�ำใหเ้อียงรถ
จักรยำนยนตด์ว้ยมมุทีไ่มป่ลอดภยั
กำ ร เอีย ง รถด ว้ยมุมที่ ไ ม่ปลอดภั ยอำจ
ท�ำใหร้ถทรงตัวไม่ดี สูญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

หมดุพักเทำ้จะอยูบ่นทีพั่กเทำ้ของผูข้ีร่ถ
ตรวจสอบควำมสึกของหมุดพักเทำ้อย่ำง
สม�ำ่เสมอ
หมุดพักเทำ้จะตอ้งเปลี่ยนใหม่เมื่อสกึหรือถงึ
ขดีสดุ คอื ยำวเหลอืไมถ่งึ 5 มลิลเิมตร

cjva

1

1.	 หมดุพกัเทา้
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ยาง

cboa

รถจักรยำนยนตม์ำพรอ้มลอ้แบบซีล่อ้ ซึง่ตอ้งมี
ยำงทีเ่หมำะสมส�ำหรับใชก้บัยำงใน

ค�าเตอืน
ยำงในตอ้งใชก้ับรถจักรยำนยนต์ที่ประกอบ
ลอ้แบบซีล่อ้ และยำงทีม่เีครือ่งหมำย TUBE 
TYPE

ยำงทีม่เีครือ่งหมำย TUBELESS ทีไ่ดรั้บกำร
รับรองบำงยี่หอ้อำจเหมำะที่จะใชก้ับยำงใน
เทำ่นัน้ ซึง่ในกรณีนี ้จะมกีำรท�ำเครือ่งหมำยที่
แกม้ยำงดว้ยขอ้ควำมว่ำสำมำรถประกอบยำง
ในได ้(ดภูำพประกอบดงัตอ่ไปนี)้
ก ำ ร ใ ช ้ย ำ ง ใ น กั บ ย ำ ง มี เ ค รื่ อ ง ห ม ำ ย 
TUBELESS และไม่มเีครือ่งหมำยว่ำสำมำรถ 
ใชก้ับยำงในได ้หรือใชย้ำงในกับลอ้แม็กที่
มเีครือ่งหมำย SUITABLE FOR TUBELESS 
TYRES จะท�ำใหย้ำงแบน สง่ผลใหเ้สยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
กำรไม่ใชย้ำงในกับลอ้แบบซี่ลอ้จะท�ำให ้
ยำงแบน ส่งผลใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

เครือ่งหมายทีย่างรถ

ONTUBETYPERIM
FITATUBE

เครือ่งหมายทีย่างรถ - ยางทีไ่มม่ยีางใน
ทีเ่หมาะส�าหรบัใชก้บัยางใน
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แรงดนัลมยางของยาง

ค�าเตอืน
ลมยำงที่ไม่ถูกตอ้งจะท�ำใหด้อกยำงสกึจน
ผดิปกต ิ และเกดิปัญหำในกำรทรงตวั ซึง่อำจ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ลมยำงต�่ำจะท�ำใหย้ำงลืน่ หรอืหลุดออกจำก
วงลอ้ ลมยำงสูงเกนิไปจะท�ำใหก้ำรทรงตัว
ของรถไมด่แีละท�ำใหด้อกยำงเกดิควำมสกึเร็ว
ขึน้
สภำวะทั ้งสองแบบเป็นอันตรำย เพรำะจะ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

แรงดันลมยำงที่ถูกตอ้งจะท�ำใหร้ถทรงตัวได ้
ดีที่สุด ผูข้ี่รถไดรั้บควำมสะดวกสบำย และ
อำยุกำรใชง้ำนของยำงยำวนำนขึน้ กอ่นขีร่ถ 
ตรวจสอบแรงดันลมยำงทุกครัง้เมื่อยำงเย็น 
ตรวจสอบแรงดันลมยำงทุกวันและปรับถำ้
จ�ำเป็น ดรูำยละเอยีดเกีย่วกบัแรงดันลมยำงที่
ถกูตอ้งไดใ้นบท ขอ้มลูจ�ำเพำะ

การสกึของยาง
ขณะที่ดอกยำงสกึ ยำงรถจะเริม่ร่ัวซมึง่ำยขึน้
และไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้มกีำรประเมนิวำ่ 90% 
ของปัญหำเกีย่วกับยำงทัง้หมดเกดิขึน้ในช่วง
อำยกุำรใชง้ำนของดอกยำงทีเ่หลอื 10% (สกึ
แลว้ 90%) แนะน�ำใหเ้ปลีย่นยำงกอ่นจะสกึหรอ
จนถงึควำมลกึของดอกยำงสวมใส่ไปลกึของ
ดอกยำงต�ำ่สดุ

ความลกึของดอกยางต�า่สดุทีแ่นะน�า

ค�าเตอืน
กำรใชร้ถทีย่ำงสกึมำกเกนิไปจะเป็นอันตรำย 
และส่งผลร ำ้ยแรงต่อกำรยึด เกำะถนน  
กำรทรงตวัของรถ และกำรขบัขี ่ซึง่อำจท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
เมือ่ยำงทีไ่ม่มยีำงในทีใ่ชง้ำนโดยไม่มยีำงใน 
เกดิกำรร่ัวซมึกำรร่ัวซมึมักจะเป็นไปอยำ่งชำ้ ๆ 
มำก ตรวจสอบยำงหำรอยร่ัวอย่ำงละเอยีด
ทกุครัง้ ตรวจสอบยำงดรูอยบำด ตะปทูีฝั่งอยู ่
หรอืวตัถปุลำยแหลมอืน่ ๆ กำรใชร้ถทีย่ำงรถ
เสยีหำยหรือร่ัวซมึจะส่งผลรำ้ยแรงต่อสภำพ
กำรทรงตวัและกำรขบัขีร่ถจักรยำนยนต ์ท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ตรวจสอบวงลอ้ดูรอยเวำ้หรอืกำรเสือ่มสภำพ 
กำรใชร้ถที่ยำงหรือลอ้รถช�ำรุดหรือเสยีหำย
เป็นอันตรำย ท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
สอบถำมตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตทกุครัง้เกีย่วกบักำร
เปลี่ยนยำง หรือกำรตรวจสอบยำงรถอย่ำง
ปลอดภยั

ตำมตำรำงกำรบ� ำรุง รักษำตำมระยะเวลำ 
วัดควำมลกึของดอกยำงดว้ยเกจวัดระดับควำม
ลกึ แลว้เปลีย่นใหมถ่ำ้ยำงสกึ หรอืมคีำ่เกนิคำ่
ควำมลกึของดอกยำงต�่ำสุดที่อนุญำต ซึง่ได ้
ระบไุวใ้นตำรำงดำ้นลำ่ง

ต�ำ่กวำ่ 130 กม./ชัว่โมง 
(80 ไมล/์ชัว่โมง)

2 มม. (0.08 นิว้)

มำกกวำ่ 130 กม./ชัว่โมง 
(80 ไมล/์ชัว่โมง)

ดำ้นหนำ้ 2 มม. 
(0.08 นิว้)
ดำ้นหลงั 3 มม. 
(0.12 นิว้)
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การเปลีย่นยาง
รถจักรยำนยนต์ Triumph ทุกคันไดรั้บกำร
ทดสอบอย่ำงระมัดระวังและครอบคลุมทั ้ง
สภำวะกำรขับขีเ่พือ่ใหแ้น่ใจวำ่มกีำรรับรองกำร
ใชย้ำงร่วมกันทีเ่กดิประสทิธภิำพมำกทีสุ่ดกับ
รถแตล่ะรุน่ เมือ่ซือ้ยำงอะไหล ่ จ�ำเป็นตอ้งใช ้
ยำงและยำงใน (ถำ้ตดิตัง้) ทีไ่ดรั้บกำรรับรอง 
ประกอบลงในคู่ยำงที่ไดรั้บกำรรับรอง กำร
ใชย้ำงและยำงในทีไ่มผ่ำ่นกำรรับรอง หรอืยำง
และยำงในทีไ่ดรั้บกำรรับรองในสภำวะกำรใช ้
งำนร่วมกันทีไ่ม่ไดรั้บกำรรับรอง อำจท�ำใหร้ถ
จักรยำนยนต์สูญเสียกำรทรงตัว สูญเสียกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
รำยชือ่ยำงทีผ่่ำนกำรรับรองทีก่�ำหนดใหใ้ชไ้ด ้
กับรถจักรยำนยนต์ของท่ำน ขอรับไดจ้ำก
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำต หรอืตรวจสอบทำงอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่ www.triumph.co.uk น�ำรถของทำ่นไป
ประกอบยำงและยำงในและถว่งสมดลุทีต่วัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำต ซึง่มทีกัษะและกำรฝึกอบรมทีจ่�ำเป็น
เพือ่รับประกันไดถ้งึกำรตดิตัง้ทีป่ลอดภัยและมี
ประสทิธภิำพ
ควำมเร็วลอ้รถทีแ่ตกตำ่ง ทีเ่กดิจำกยำงรถทีไ่ม่
ไดรั้บกำรรับรอง จะสง่ผลกระทบตอ่กำรท�ำงำน
ของคอมพวิเตอร ์ABS

ค�าเตอืน
ระบบ ABS  จะท� ำงำนโดยเปรียบเทียบ
ควำมเร็วสัมพัทธ์ของลอ้หนำ้และลอ้หลัง  
กำรใชย้ำงรถที่ไม่แนะน� ำอำจส่งผลต่อ
ควำมเร็วของลอ้รถ เป็นสำเหตุใหฟั้งก์ชัน 
ABS ไมท่�ำงำน ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและ 
เกดิอบุตัเิหต ุ ในสภำพทีร่ะบบ ABS ควร
ท�ำงำนไดต้ำมปกติ

ค�าเตอืน
ถำ้ยำงหรอืยำงในมรีอยร่ัว ตอ้งเปลีย่นยำงและ
ยำงในใหม ่ กำรไมเ่ปลีย่นยำงและยำงในทีม่ี
รูร่ัว หรอืกำรใชร้ถทีใ่ชย้ำงและยำงในทีม่กีำร
ซ่อมแซมจะท�ำใหร้ถเสยีกำรทรงตัว สูญเสยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนต ์หรอืเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ยำงในตอ้งใชก้ับรถจักรยำนยนต์ที่ประกอบ
ลอ้แบบซีล่อ้ และยำงทีม่เีครือ่งหมำย TUBE 
TYPE

ยำงทีม่เีครือ่งหมำย TUBELESS ทีไ่ดรั้บกำร
รับรองบำงยี่หอ้อำจเหมำะที่จะใชก้ับยำงใน
เทำ่นัน้ ซึง่ในกรณีนี ้จะมกีำรท�ำเครือ่งหมำยที่
แกม้ยำงดว้ยขอ้ควำมว่ำสำมำรถประกอบยำง
ในได ้
ก ำ ร ใ ช ้ย ำ ง ใ น กั บ ย ำ ง มี เ ค รื่ อ ง ห ม ำ ย 
TUBELESS และไมม่เีครือ่งหมำยวำ่สำมำรถ
ใชก้ับยำงในได ้หรือใชย้ำงในกับลอ้แม็กที่
มเีครือ่งหมำย SUITABLE FOR TUBELESS 
TYRES จะท�ำใหเ้กดิยำงแบน สง่ผลใหเ้สยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
หำ้มประกอบยำงชนิดที่มียำงในกับขอบลอ้
ไมม่ยีำงใน ขอบในยำงจะไมเ่ขำ้ที ่ และยำง
จะหลดุออกจำกวงลอ้ ท�ำใหย้ำงแบนอยำ่ง
รวดเร็ว ซึ่งจะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหต ุ หำ้มตดิตัง้ยำง
ในกบัยำงแบบไมม่ยีำงใน (Tubeless) ทีไ่มม่ี
เครื่องหมำยที่เหมำะสม เพรำะจะท�ำใหเ้กดิ
แรงเสยีดทำนภำยในยำง สง่ผลใหม้กีำรสะสม
ควำมรอ้น ซึง่อำจท�ำใหย้ำงระเบดิ สง่ผลให ้
ยำงแบนอยำ่งรวดเร็ว สญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนต ์และเกดิอบุตัเิหตุ
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ค�าเตอืน
ถำ้สงสยัวำ่ยำงเกดิควำมเสยีหำย เชน่ หลงั
จำกชนขอบถนน ใหน้�ำรถไปตรวจสอบยำง
ทั ้งภำยในและภำยนอกที่ตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญำต 
โปรดจ�ำไวว้่ำ ควำมเสียหำยของยำงไม่ได ้
มองเห็นจำกภำยนอกเพยีงอยำ่งเดยีวเสมอไป  
กำรใชร้ถจักรยำนยนตท์ีย่ำงช�ำรดุจะท�ำใหส้ญู
เสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
ยำงและยำงในที่เคยใชก้ับไดนำโมมิเตอร์
แบบลูกกลิง้อำจเกดิควำมเสยีหำย ในบำง
กรณี ควำมเสยีหำยอำจมองไมเ่ห็นจำกพืน้ผวิ
ภำยนอกของยำงรถ
ตอ้งเปลีย่นยำงและยำงในใหมภ่ำยหลงักำรใช ้
งำนดงักลำ่ว เนือ่งจำกกำรใชย้ำงและยำงในที่
ช�ำรุดอยำ่งตอ่เนื่องจะท�ำใหร้ถเสยีกำรทรงตัว 
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
จ�ำเป็นตอ้งมีควำมสมดุลของลอ้ที่แม่นย�ำ
เพื่อกำรขับขีร่ถจักรยำนยนตอ์ย่ำงมั่นคงและ
ปลอดภยั หำ้มถอดหรอืเปลีย่นตะกัว่ลอ้ ควำม
สมดลุของลอ้ทีไ่มถ่กูตอ้งอำจท�ำใหร้ถเสยีกำร
ทรงตวั ท�ำใหเ้กดิกำรสญูเสยีกำรควบคมุและ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
เมือ่ตอ้งใชค้วำมสมดลุของลอ้ เชน่ หลงัจำก
เปลีย่นยำงหรอืยำงใน โปรดตดิต่อตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำต
ใชเ้ฉพำะตะกั่วลอ้แบบตดิเท่ำนัน้ ตะกั่วตอก
ลอ้เหล็กจะท�ำใหล้อ้รถ ยำง หรอืยำงในเกดิ
ควำมเสยีหำย ท�ำใหย้ำงแบน สญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
เมือ่ตอ้งใชย้ำงหรอืยำงในอะไหล ่ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำต ซึง่จะจัดกำรเลอืกยำงและยำง
ในโดยใชย้ำงคูท่ีถ่กูตอ้ง จำกรำยชือ่ทีไ่ดรั้บ
กำรรับรอง และประกอบยำงและยำงในตำม 
ค�ำแนะน�ำจำกผูผ้ลติยำง
เมื่อเปลี่ยนยำงและยำงใน ควรใหเ้วลำที่
ยำงและยำงในจะประกอบเขำ้ที่กับวงลอ้ 
(ประมำณ 24 ชั่วโมง) ในช่วงกำรขึ้นรูป 
ควรขีร่ถดว้ยควำมระมัดระวังเนือ่งจำกยำงและ
ยำงในทีย่ังไมข่ยำยเขำ้ทีโ่ดยสมบรูณ์จะท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
ใน เ ริ่มต น้  ยำงและยำงในใหม่จะไม่ ให ้
คุณลักษณะในกำรขับขีเ่ช่นเดยีวกับยำงและ
ยำงในทีส่กึ และผูข้ีร่ถตอ้งใชร้ะยะกำรขีร่ถที่
เพยีงพอ (ประมำณ 160 กม. (100 ไมล)์) เพือ่
ใหคุ้น้เคยกบัคณุลกัษณะกำรขบัขีใ่หม่
หลงัจำกประกอบ 24 ชัว่โมง ตอ้งตรวจสอบ
และปรับแรงดันลมยำง และตรวจสอบยำง
และยำงในว่ำมกีำรขึน้รูปอย่ำงถูกตอ้งหรอืไม ่
ด�ำเนนิกำรแกไ้ขถำ้จ�ำเป็น หลงัจำกประกอบ
ยำง ตอ้งด�ำเนินกำรตรวจสอบและปรับตัง้ค่ำ
แบบเดยีวกนัเมือ่รถวิง่ไป 160 กม. (100 ไมล)์
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ที่ยำงและยำงในไม่
ขึน้รูปอย่ำงถูกตอ้ง ปรับแรงดันลมยำงไม ่
ถกูตอ้ง หรอืเมือ่ทำ่นไมคุ่น้เคยกบัคณุลกัษณะ
กำรขับขีใ่หม่อำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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แบตเตอรี่

ค�าเตอืน
ในบำงสถำนกำรณ์ แบตเตอรี่จะปล่อยแก๊ส
ที่ระเบิดได ้อย่ำใหม้ีประกำยไฟ เปลวไฟ 
หรือบุหรี่อยู่ใกลแ้บตเตอรี่ ควรใหก้ำรระบำย
อำกำศที่ เพียงพอเมื่อต อ้งชำร์จหรือใช ้
แบตเตอรีใ่นพืน้ทีอ่บัอำกำศ
แบตเตอรี่มีกรดก�ำมะถัน (กรดแบตเตอรี่) 
กำรสมัผัสกบัผวิหนังหรอืดวงตำอำจท�ำใหเ้กดิ
แผลไหมอ้ยำ่งรนุแรง ควรสวมชดุป้องกนัและ
หนำ้กำกนริภยั
ถำ้กรดแบตเตอรี่หกรดผิวหนัง ใหล้ำ้งออก
ดว้ยน�้ำสะอำดทนัที
ถำ้กรดแบตเตอรี่เขำ้ตำ ใหล้ำ้งออกดว้ยน�้ำ
สะอำดอยำ่งนอ้ย 15 นำทแีละรบีไปพบแพทย์
ถำ้กลืนกรดแบตเตอรี่ ใหด้ื่มน�้ำปรมิำณมำก
และรบีไปพบแพทย์
เก็บน�้ำกรดแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็ก

ค�าเตอืน
แบตเตอรีม่วีัสดุทีเ่ป็นอันตรำย เก็บแบตเตอรี่
ใหพ้น้มอืเด็ก ไมว่ำ่จะตดิตัง้ในรถจักรยำนยนต์
หรอืไม่
อย่ำต่อสำยพ่วงกับแบตเตอรี่ แตะสำยไฟ
แบตเตอรี่ หรือสลับขัว้สำยไฟ เนื่องจำก
กำรกระท�ำดังกล่ำวจะท�ำใหเ้กดิประกำยไฟ 
ซึง่จะไปจดุระเบดิแกส็แบตเตอรี ่ อำจท�ำให ้
เกดิกำรบำดเจ็บได ้

การถอดแบตเตอรี่

ค�าเตอืน
ก่อนเริ่มงำน ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดจ้อด
รถจักรยำนยนต์ไวอ้ย่ำงมั่นคงแลว้รองดว้ย
แมแ่รง เพรำะจะชว่ยป้องกนัไมใ่หร้ถหลน่ลง
มำ ซึง่จะท�ำใหผู้ป้ฏบิตังิำนไดรั้บบำดเจ็บหรอื
เกดิควำมเสยีหำยตอ่รถจักรยำนยนต์

ค�าเตอืน
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำขัว้แบตเตอรี่ไม่สัมผัส
กบัโครงรถจักรยำนยนต ์ เพรำะอำจท�ำใหเ้กดิ
ไฟฟ้ำลดัวงจรหรอืประกำยไฟ ซึง่จะจดุแกส๊
แบตเตอรี ่ท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บได ้
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กำรถอดแบตเตอรีอ่อก:
  •  ถอดตัวยดึทีย่ดึสำยรัดฝำครอบแบตเตอรี่

และถอดสำยรัดดำ้นลำ่ง

L0125

1

2

1.	 ฝาครอบแบตเตอรี่
2.	 ตวัยดึ

  •  ถอดฝำครอบแบตเตอรี่โดยดงึฝำครอบ
ออกจำกรถจักรยำนยนต ์ ทิง้ยำงรองไวท้ี่
ฝำครอบแบตเตอรี่

  •  ปลดสำยไฟขัว้ลบ (สดี�ำ) ออกจำกแป้น
ขัว้ตอ่สำยดนิเครือ่งยนต ์ อยำ่ถอดแป้นขัว้
ตอ่ออกจำกเครือ่งยนต์

1

L0124

2

5

3
4

1.	 การตอ่สายดนิเครือ่งยนต์
2.	 แบตเตอรี่
3.	 ตวัน�าสายรดัแบตเตอรี่
4.	 สายรดัแบตเตอรี่
5.	 ข ัว้บวกของแบตเตอรี่

  •  คลำยสำยรัดแบตเตอรีแ่ละเลือ่นสว่นหนึง่
ของแบตเตอรีอ่อกจำกถำดแบตเตอรีเ่พือ่
เขำ้ถงึขัว้บวกของแบตเตอรี่

  •  ปลดสำยไฟขัว้บวก (สีแดง) ออกจำก
แบตเตอรี่

  •  ถอดแบตเตอรีแ่ละตัวน�ำสำยรัดแบตเตอรี่
จำกถำดแบตเตอรี ่ บนัทกึเสน้ทำงของ
สำยไฟขัว้ลบ (สีด�ำ) ของแบตเตอรี่ไว ้
ส�ำหรับกำรตดิตัง้

การก�าจดัแบตเตอรี่
ถำ้ตอ้งเปลีย่นแบตเตอรี่ ควรส่งแบตเตอรี่เก่ำ
ไปทีห่น่วยงำนรไีซเคลิ ซึง่จะชว่ยรับประกนัได ้
ว่ำสำรทีเ่ป็นอันตรำยจำกกำรผลติแบตเตอรีจ่ะ
ไมท่�ำลำยสิง่แวดลอ้ม

การบ�ารงุรกัษาแบตเตอรี่

ค�าเตอืน
กรดแบตเตอรีม่ฤีทธิก์ดักรอ่นและเป็นพษิ และ
จะท�ำลำยผวิหนังทีไ่มม่กีำรป้องกนั หำ้มกลนื
น�้ำกรดแบตเตอรี ่ และอยำ่ใหน้�้ำกรดแบตเตอรี่
สัม ผัสผิวหนัง   เพื่อ ป้องกันกำรบำดเ จ็บ 
สวมชดุป้องกนัและแวน่ตำนริภัยทกุครัง้ทีต่อ้ง
สมัผัสแบตเตอรี่

ท�ำควำมสะอำดแบตเตอรีโ่ดยใชผ้ำ้แหง้สะอำด 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่จดุตอ่สำยไฟสะอำด
แบตเตอรี่เป็นแบบปิดผนึก จึงไม่จ�ำเป็นตอ้ง
บ�ำรุงรักษำ นอกจำกกำรตรวจสอบแรงดันไฟ
และกำรชำรจ์ไฟซ�้ำเมือ่ถงึเวลำ เชน่ ในชว่งที่
เก็บรักษำแบตเตอรี ่(ดยูอ่หนำ้ตอ่จำกนี)้
ท่ำนไม่สำมำรถปรับระดับน�้ำกรดแบตเตอรี่ใน
แบตเตอรีไ่ด ้หำ้มแกะแถบปิดผนกึออก
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การคายประจแุบตเตอรี่

ขอ้ควรระวงั
ตอ้งรักษำระดับประจแุบตเตอรีเ่พือ่อำยกุำรใช ้
งำนแบตเตอรีท่ีย่ำวนำนทีส่ดุ
กำ รไม่ รั กษำระดับประจุ แบต เตอรี่ อ ำจ
ท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยอย่ำงรุนแรงภำยใน
แบตเตอรี่

ภำยใตส้ภำวะปกติ ระบบชำร์จไฟของรถ
จักรยำนยนต์จะคอยชำร์จแบตเตอรี่ใหเ้ต็ม
เสมอ อยำ่งไรกต็ำม ถำ้ไมใ่ชร้ถจักรยำนยนต ์
แบตเตอรีจ่ะคอ่ย ๆ คำยประจ ุ อนัเนือ่งมำจำก
กระบวนกำรตำมปกตทิีเ่รยีกวำ่ กำรคำยประจุ
เอง นำฬกิำ หน่วยควำมจ�ำของกลอ่ง ECM 
อณุหภมูแิวดลอ้มสงู หรอืกำรเพิม่ระบบรักษำ
ควำมปลอดภัยแบบไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์เสรมิที่
เป็นไฟฟ้ำตำ่ง ๆ จะท�ำใหก้ำรคำยประจเุพิม่มำก
ขึน้ กำรถอดแบตเตอรีอ่อกจำกรถจักรยำนยนต์
ขณะเกบ็รักษำรถจะชว่ยลดอตัรำกำรคำยประจุ

การคายประจแุบตเตอรีข่ณะเก็บรกัษา
และการใชร้ถจกัรยานยนตน์านๆ คร ัง้
ในช่วงเก็บรักษำและกำรใชร้ถจักรยำนยนต์
นำน ๆ ครัง้ ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ำของ
แบตเตอรี่ทุกสัปดำห์โดยใชม้ัลตมิเิตอร์แบบ
ตวัเลข ปฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำของผูผ้ลติทีใ่หม้ำ
พรอ้มกบัมเิตอร์
ถำ้แรงดนัไฟฟ้ำของแบตเตอรีล่ดลงต�ำ่กวำ่ 12.7 
โวลต ์ควรชำรจ์ไฟแบตเตอรี่
ก ำรใหแ้บตเตอรี่คำยประจุหรือทิ้ง ไว ใ้ห ้
คำยประจุในช่วงเวลำสั ้น  ๆ จะท� ำใหเ้กิด
ซลัเฟชัน่ (Sulfation) บนแผน่ธำต ุ ซลัเฟชัน่
เป็นส่วนหนึ่งของปฏิกิร ิยำทำงเคมีภำยใน
แบตเตอรี ่ อยำ่งไรกต็ำม เมือ่นำนเขำ้ เกลอื
ซัลเฟตจะตกผลึกบนแผ่นธำตุ ท�ำใหแ้กไ้ข
ไดย้ำกหรืออำจแกไ้ขปัญหำดังกล่ำวไม่ได ้
ควำมเสยีหำยถำวรนีไ้มค่รอบคลมุกำรรับประกนั
รถจักรยำนยนต ์ เนือ่งจำกไมใ่ชค่วำมช�ำรดุจำก
กำรผลติ
กำรชำร์จแบตเตอรี่ใหเ้ต็มเสมอจะช่วยลด
โอกำสที่จะเกิดกำรแข็งตัวในสภำพอำกำศ
หนำวจัด กำรปล่อยใหแ้บตเตอรี่แข็งตัวจะ
ท�ำใหเ้กดิควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงภำยใน
แบตเตอรี่
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การชารจ์แบตเตอรี่

ค�าเตอืน
แ บ ต เ ต อ รี่ จ ะ ป ล่ อ ย แ ก๊ ส ที่ ร ะ เ บิ ด ไ ด ้
อยำ่ใหม้ปีระกำยไฟ เปลวไฟ หรอืบหุรีอ่ยูใ่กล ้
แบตเตอรี่ ควรใหก้ำรระบำยอำกำศทีเ่พียง
พอเมือ่ตอ้งชำรจ์หรอืใชแ้บตเตอรีใ่นพืน้ทีอ่ับ
อำกำศ
แบตเตอรี่มีกรดก�ำมะถัน (กรดแบตเตอรี่) 
กำรสมัผัสกบัผวิหนังหรอืดวงตำอำจท�ำใหเ้กดิ
แผลไหมอ้ยำ่งรนุแรง ควรสวมชดุป้องกนัและ
หนำ้กำกนริภยั
ถำ้กรดแบตเตอรี่หกรดผิวหนัง ใหล้ำ้งออก
ดว้ยน�้ำสะอำดทนัที
ถำ้กรดแบตเตอรี่เขำ้ตำ ใหล้ำ้งออกดว้ยน�้ำ
สะอำดอยำ่งนอ้ย 15 นำทแีละรบีไปพบแพทย์
ถำ้กลืนกรดแบตเตอรี่ ใหด้ื่มน�้ำปรมิำณมำก
และรบีไปพบแพทย์
เก็บน�้ำกรดแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็ก

ขอ้ควรระวงั
หำ้มใช เ้ครื่อ งชำร์จแบตเตอรี่แบบด่วน
เนื่องจำกจะท�ำใหแ้บตเตอรีช่ำรจ์ไฟมำกเกนิ
ไปและท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยได ้

ถำ้ตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืในกำรเลอืกเครื่อง
ชำร์จแบตเตอรี่ กำรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ำ
ของแบตเตอรี่ หรือกำรชำร์จไฟแบตเตอรี ่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตใกลบ้ำ้น
ถำ้แรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ลดลงต�่ำกว่ำ 
12.7 โวลต ์ ควรชำรจ์ไฟแบตเตอรีโ่ดยใชเ้ครือ่ง
ชำรจ์แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บกำรรับรองจำก Triumph 
ถอดแบตเตอรี่ออกจำกรถจักรยำนยนต์ทุก
ครัง้ และปฏบิัตติำมค�ำแนะน�ำทีใ่หม้ำพรอ้มกับ
เครือ่งชำรจ์แบตเตอรี่

ส�ำหรับกำรเก็บแบตเตอรี่เป็นเวลำนำน (เกนิ
สองสัปดำห์) ควรถอดแบตเตอรี่ออกจำกรถ
จักรยำนยนต ์แลว้ชำรจ์ไฟโดยใชเ้ครือ่งชำรจ์
แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บกำรรับรองจำก Triumph
ในท�ำนองเดยีวกัน ถำ้ประจุแบตเตอรีล่ดลงถงึ
ระดับที่ไม่สำมำรถสตำร์ทรถจักรยำนยนต์ได ้
ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกจำกรถจักรยำนยนตก์อ่น
ชำรจ์ไฟ

การตดิต ัง้แบตเตอรี่

ค�าเตอืน
ก่อนเริม่งำน ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดจ้อดรถ
จักรยำนยนตไ์วอ้ยำ่งมั่นคงแลว้รองรับไวอ้ยำ่ง
เหมำะสม เพรำะจะชว่ยป้องกันไม่ใหร้ถหล่น
ลงมำ ซึง่จะท�ำใหไ้ดรั้บบำดเจ็บหรอืเกดิควำม
เสยีหำยตอ่รถจักรยำนยนตไ์ด ้

ค�าเตอืน
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำขัว้แบตเตอรี่ไม่สัมผัส
กบัโครงรถจักรยำนยนต ์ เพรำะอำจท�ำใหเ้กดิ
ไฟฟ้ำลดัวงจรหรอืประกำยไฟ ซึง่จะจดุแกส๊
แบตเตอรี ่ท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บได ้
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กำรตดิตัง้แบตเตอรี:่
  •  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำสำยรัดแบตเตอรีอ่ยู่

ในต�ำแหน่งทีถู่กตอ้งเกีย่วกับตะขอทีด่ำ้น
หลงัของกรงแบตเตอรี่

  •  จัดต�ำแหน่งตัวน�ำสำยรัดแบตเตอรี่และ
แบตเตอรีใ่นถำดแบตเตอรี ่จัดเสน้ทำง
สำยไฟขัว้ลบ (สดี�ำ) ของแบตเตอรีต่ำมที่
บนัทกึไวร้ะหวำ่งกำรถอด

  •  เชื่อมต่อสำยไฟขั ้วบวก (สีแดง) ของ
แบตเตอรีเ่ขำ้กบัแบตเตอรีแ่ละขนัดว้ยแรง 
4.5 Nm ดนัแบตเตอรีล่งในถำดแบตเตอรี่
จนสดุ

1

L0124

2

5

3
4

1.	 การตอ่สายดนิเครือ่งยนต์
2.	 แบตเตอรี่
3.	 ตวัน�าสายรดัแบตเตอรี่
4.	 สายรดัแบตเตอรี่
5.	 การเชือ่มตอ่ข ัว้บวกของแบตเตอรี่

  •  ยดึแบตเตอรีด่ว้ยสำยรัดแบตเตอรี่
  •  เชื่อมต่อสำยไฟขั ้วลบ  (สีด� ำ )  ของ

แบตเตอรีเ่ขำ้กับกำรเชือ่มตอ่สำยดนิของ
เครือ่งยนตท์ีโ่ครงรถและขันแน่นดว้ยแรง 
6 Nm

  •  ตดิตัง้ฝำครอบแบตเตอรี่ โดยเริม่ที่ขอบ
ลำ่งกอ่น ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ซลียำงอยู่
ในต�ำแหน่งทีถ่กูตอ้ง

  •  ยดึสำยรัดดว้ยตัวยดึและขันแน่นดว้ยแรง 
3 Nm

L0125

1

2

1.	 ฝาครอบแบตเตอรี่
2.	 ตวัยดึ
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กลอ่งฟิวส์

ค�าเตอืน
เปลีย่นฟิวสข์ำดดว้ยฟิวสใ์หม่ทีม่พีกิัดถูกตอ้ง
ทกุครัง้ (ตำมทีร่ะบไุวบ้นฝำครอบกลอ่งฟิวส)์ 
และหำ้มใชฟิ้วสท์ีม่พีกิดัสงูกวำ่
กำรใชฟิ้วส์ไม่ถูกตอ้งอำจท�ำใหเ้กดิปัญหำ
ดำ้นไฟฟ้ำ ท�ำใหร้ถจักรยำนยนตไ์ดรั้บควำม
เสยีหำย สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ

หมายเหต:ุ

•	 อาการฟิวสข์าดจะบ่งชีข้ ึน้เมือ่ระบบ
ท ัง้หมดทีป้่องกนัดว้ยฟิวสด์งักลา่วไม่
ท�างาน เมือ่ตรวจสอบฟิวสข์าด ใหใ้ช้
ตารางเพือ่พสิจูนว์า่ฟิวสต์วัใดขาด

กลอ่งฟิวสต์ัง้อยูด่ำ้นหลงัแผงขำ้งดำ้นซำ้ยมอื
เพื่อเขำ้ถึงกล่องฟิวส์ ใหถ้อดแผงขำ้งดำ้น 
ซำ้ยมอื (ด ูหนำ้ 49)

citn_dv

9
1 2

3

456
7

8

กลอ่งฟิวส์

ต�าแหนง่ วงจรทีป้่องกนั พกิดั	
(แอมป์)

1 แสงไฟหนำ้แบบไฟต�ำ่และไฟสงู 15

2 สวติชจ์ดุระเบดิ, วงจรมอเตอร์
สตำรท์

10

3 ไฟเสรมิ 10

4 ระบบควบคมุกำรท�ำงำนของ
เครือ่งยนต์

15

5 ชอ่งเสยีบอปุกรณเ์สรมิ 5

6 พัดลมระบำยควำมรอ้น 15

7 ABS 25

8 แผงหนำ้ปัด 15

9 ส�ำรอง 25

ฟิวสห์ลกั 30 แอมป์อยูใ่นกลอ่งฟิวสแ์ยกตำ่ง
หำกทีอ่ยูห่ลงัแผงขำ้งดำ้นซำ้ยมอืเชน่กนั
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ไฟหนา้

ค�าเตอืน
ปรับควำมเร็วขณะวิ่งบนถนนใหเ้หมำะสม
กับสภำพอำกำศและทัศนวิสัยที่ใชง้ำนรถ
จักรยำนยนต์
ตรวจสอบใหแ้ น่ใจว่ำไดป้ รับล� ำแสงให ้
ส่องสว่ำงพื้นผิวถนนไปขำ้งหนำ้ไดเ้พียง
พอโดยไม ่ ท�ำใหร้ถคนัทีแ่ลน่สวนมำตำพรำ่ 
กำรปรับไฟหนำ้ไมถ่กูตอ้งจะท�ำใหม้องเห็นได ้
ไมช่ดัเจน ซึง่จะท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมปรับแสงไฟหนำ้ขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่
ควำมพยำยำมทีจ่ะปรับแสงไฟหนำ้ขณะทีร่ถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่ จะสง่ผลใหส้ญูเสยี
กำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

ขอ้ควรระวงั
อย่ำคลุมไฟหนำ้หรือเลนสด์ว้ยวัสดุที่ปิดกัน้
กำรไหลของอำกำศ หรอืปิดกัน้ไมใ่หค้วำม
รอ้นไหลออกจำกเลนสข์องไฟหนำ้
กำรคลุมเลนสไ์ฟหนำ้ขณะใชง้ำนดว้ยวัสดุที่
เป็นเสือ้ผำ้ สมัภำระ เทปกำว อปุกรณท์ีใ่ช ้
เปลีย่นหรอืปรับแสงไฟหนำ้ หรอืฝำครอบ
เลนสไ์ฟหนำ้ทีไ่มใ่ชข่องแทจ้ะท�ำใหเ้ลนสไ์ฟ
หนำ้รอ้นจัดและบดิเบีย้ว ท�ำใหช้ดุไฟหนำ้เกดิ
ควำมเสยีหำยโดยไมส่ำมำรถซอ่มแซมได ้
ควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกควำมรอ้นสงูไม่ถอืว่ำ
เป็นควำมช�ำรดุจำกกำรผลติและไมค่รอบคลมุ
ภำยใตก้ำรรับประกนั
ถำ้ตอ้งคลมุไฟหนำ้ขณะใชง้ำน เชน่ ตอ้งปิด
เลนสไ์ฟหนำ้เมือ่อยูใ่นสนำมกำรแขง่ขนั ทำ่น
ตอ้งถอดไฟหนำ้ออก



การบ�ารงุรกัษา

108

การปรบัไฟหนา้

หมายเหต:ุ

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าแฮนด์
บงัคบัเลีย้วอยูใ่นต�าแหน่งตรงไปขา้ง
หนา้เมือ่ตรวจสอบการต ัง้คา่และปรบั
ล�าแสงไฟหนา้

cjwn

1

1.	 โบลตต์วัยดึชุดไฟหนา้

กำรปรับแสงไฟหนำ้แนวตัง้จะควบคุมดว้ยกำร
คลำยโบลตย์ดึชุดไฟหนำ้ แลว้สลับต�ำแหน่ง
ของชดุไฟหนำ้
ขนัแน่นตวัยดึอกีครัง้หลงัปรับดว้ยแรง 26 Nm

การเปลีย่นหลอดไฟของไฟหนา้/
สญัญาณไฟแสดงต�าแหนง่

Bonneville Bobber Black และ 
Bonneville Speedmaster
ชดุไฟหนำ้เป็นชดุไฟ LED ทีปิ่ดผนกึ ไมต่อ้งมี
กำรบ�ำรงุรักษำ

Bonneville Bobber เทา่น ัน้

ค�าเตอืน
หลอดไฟจะรอ้นเมือ่ใชง้ำน ปลอ่ยใหห้ลอดไฟ 
เย็นลงก่อนจะเริ่มปฏิบัติงำน หลีกเลี่ยง
กำรแตะส่วนทีเ่ป็นแกว้ของหลอดไฟ ถำ้แตะ
ส่วนที่เป็นแกว้หรือเกดิสกปรก ใหเ้ช็ดดว้ย
แอลกอฮอลก์อ่นน�ำมำใช ้

ขอ้ควรระวงั
กำรใชห้ลอดไฟทีไ่ม่ไดรั้บรองจะท�ำใหเ้ลนส์
ไฟหนำ้เกดิควำมเสยีหำย
ใชห้ลอดไฟส�ำหรับไฟหนำ้ของแทท้ี่ได ้
ก�ำหนดไวใ้นแคตตำล็อกอะไหล ่Triumph ซึง่
จัดจ�ำหน่ำยโดย Triumph

ในกรณีที่เป็นไปไดใ้หต้ัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตเป็นผู ้
ตดิตัง้หลอดไฟอะไหลส่�ำหรับไฟหนำ้ทกุครัง้

cjwm

1

1.	 ตวัยดึขอบไฟหนา้
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กำรเปลี่ยนหลอดไฟหนำ้และ/หรือไฟบอก
ต�ำแหน่ง:
  •  ถอดแบตเตอรี ่โดยเริม่จำกขัว้ลบ (สดี�ำ)
  •  ถอดตวัยดึขอบไฟหนำ้
  •  ถอดไฟหนำ้และขอบออกจำกโคมไฟหนำ้
  •  ขณะทีจั่บหลอดไฟ ใหถ้อดตวัตอ่ไฟฟ้ำ

แบบมลัตพินิออกจำกหลอดไฟหนำ้ และ
ถอดหลอดไฟบอกต�ำแหน่งออกจำก 
ชดุไฟอยำ่งระมดัระวงั

  •  ถอดครอบยำง

cjwl

1
2

3

1.	 แหวนก ัน้
2.	 หลอดไฟส�าหรบัไฟหนา้
3.	 ต�าแหนง่ของไฟบอกต�าแหนง่

  •  ปลดแหวนกัน้ของหลอดไฟหนำ้
  •  ในตอนนี ้สำมำรถถอดหลอดไฟหนำ้ได ้
  •  ถอดไฟบอกต�ำแหน่งจำกที่จับหลอดไฟ

หำกจ�ำเป็นตอ้งเปลีย่น
  •  กำรประกอบหลอดไฟด� ำ เนินกำรใน 

ขัน้ตอนยอ้นกลบักบักำรถอด
  •  ขนัตวัยดึขอบไฟหนำ้ดว้ยแรง 2 Nm

ไฟทา้ย
ชดุไฟทำ้ย LED เป็นแบบปิดผนกึ ไมต่อ้งมกีำร
บ�ำรงุรักษำ ตอ้งเปลีย่นชดุไฟทำ้ยในกรณีทีไ่ฟ
ทำ้ยลม้เหลว

ไฟเลีย้ว - การเปลีย่นหลอดไฟ
ชดุไฟเลีย้วเป็น LED ทีปิ่ดผนกึ ไมต่อ้งมกีำร
บ�ำรงุรักษำ
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การท�าความสะอาด
กำรท�ำควำมสะอำดบอ่ย ๆ อยำ่งสม�ำ่เสมอเป็น
สว่นทีส่�ำคัญตอ่กำรบ�ำรุงรักษำรถจักรยำนยนต์
ของทำ่น ถำ้ท�ำควำมสะอำดอยำ่งสม�ำ่เสมอ จะ
รักษำรปูลกัษณไ์วไ้ดน้ำนหลำยปี
จ�ำเป็นตอ้งท�ำควำมสะอำดดว้ยน�้ ำธรรมดำ
ที่ผสมน�้ ำยำลำ้งรถทุกครั ้ง แต่จ� ำเป็นตอ้ง
ท�ำควำมสะอำดทนัททีีร่ถโดนลมทะเล น�้ำทะเล 
ขีร่ถบนถนนทีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ นหรอืโคลน และใน
ฤดหูนำวทีถ่นนปกคลมุไปดว้ยหมิะหรอืน�้ำแข็ง
อย่ำใชผ้งซักฟอกทั่วไป เนื่องจำกกำรใช ้
ผลติภณัฑด์งักลำ่วจะท�ำใหร้ถขึน้สนมิเร็วขึน้
แม ภ้ำยใต เ้ งื่อนไขของกำร รับประกันรถ
จักรยำนยนต ์ ซึง่ครอบคลมุถงึกำรขึน้สนมิของ
ชิน้สว่นรถบำงชิน้ เจำ้ของรถควรปฏบิตัติำม
ค�ำแนะน�ำทีส่มเหตผุลนี ้ ซึง่จะชว่ยป้องกนัไม่
ใหเ้กิดสนิม และยังท�ำใหรู้ปลักษณ์ของรถ
จักรยำนยนตด์ดูยี ิง่ขึน้

การเตรยีมลา้งรถ
ก่อนลำ้งรถ ตอ้งระมัดระวังอย่ำใหน้�้ ำโดน
ต�ำแหน่งตอ่ไปนี้
ส่วนปล่อยไอเสียด ำ้นทำ้ย :  คลุมด ว้ยถุง
พลำสตกิ แลว้รัดดว้ยยำงเสน้
คนัเบรกและคนัคลตัช,์ ฝำครอบสวติชท์ีแ่ฮนด์
บงัคบัเลีย้ว: คลมุดว้ยถงุพลำสตกิ
สวติชจ์ดุระเบดิและล็อกคอ ใชเ้ทปกำวปิดชอ่ง
เสยีบกญุแจ
ถอดเครือ่งประดบั เชน่ แหวน นำฬกิำ ซปิหรอื
หวัเข็มขดั ซึง่อำจขดีขว่นหรอืท�ำลำยพืน้ผวิที่
ทำสหีรอืขดัเงำ
ใชฟ้องน�้ำท�ำควำมสะอำดหรือผำ้เช็ดแยกกัน
ส�ำหรับกำรลำ้งท�ำควำมสะอำดพื้นผวิที่ทำส/ี
ขดัเงำ และบรเิวณโครงรถ บรเิวณโครงรถ (เชน่ 
ลอ้ และใตบ้งัโคลน) จะโดนฝุ่ นและสิง่สกปรก
จำกถนนทีท่�ำใหเ้กดิกำรถลอกมำก ซึง่จะไป
ขดีข่วนพื้นผวิทีท่ำส/ีขัดเงำถำ้ใชฟ้องน�้ำหรือ 
ผำ้เชด็อนัเดยีวกนั
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จดุทีต่อ้งระวงั

ขอ้ควรระวงั
อยำ่ฉีดน�้ำใด ๆ ใกลก้บัทอ่ไอด ี โดยปกต ิ
ทอ่ไอดจีะอยูใ่ตท้ีน่ั่งของผูข้บัขี ่ ใตถ้งัน�้ำมนั
เชือ้เพลงิหรอืใกลค้อพวงมำลยั น�้ำทีฉ่ีดไป
รอบ ๆ บรเิวณนีอ้ำจเขำ้ไปในชดุกรองอำกำศ
และเครื่องยนต์ ท�ำใหช้ ิ้นส่วนทั ้งสองเกิด
ควำมเสยีหำย

ขอ้ควรระวงั
ไม่แนะน� ำ ให ใ้ช เ้ครื่อ งฉี ดน�้ ำแรงดันสูง 
เมือ่ใชเ้ครือ่งฉีดน�้ำแบบแรงดนั เครือ่งอำจฉีด
น�้ำเขำ้ไปในลกูปืนและชิน้สว่นอืน่ ๆ ท�ำใหส้กึ
เร็วขึน้จำกกำรขึน้สนมิและสญูเสยีกำรหลอ่ลืน่

หลกีเลีย่งกำรฉีดน�้ำแรงๆ ใสช่ ิน้สว่นตอ่ไปนี้
  •  แผงหนำ้ปัด
  •  คำลปิเปอรเ์บรกและกระบอกเบรก
  •  ใตถ้งัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
  •  ทอ่ไอดี
  •  ลกูปืนคอเฟรม
  •  ลกูปืนลอ้

หมายเหต:ุ

•	 การใชส้บูท่ ีม่คีวามเป็นดา่งสงูจะท�าให้
มสีารตกคา้งบนพืน้ผวิงานส	ีและยงั
ท�าให้เกดิคราบน� ้าได้ ควรใช้สบู่ท ี่
เป็นด่างต�่าเพื่อช่วยในข ัน้ตอนการ
ท�าความสะอาด

การลา้ง
เตรียมส่วนผสมของน�้ำเย็นและน�้ำยำลำ้งรถที่
มฤีทธิอ์อ่น อยำ่ใชส้บูท่ีเ่ป็นดำ่งสงู ซึง่ใชก้นั
ทัว่ไปทีศ่นูยบ์รกิำรลำ้งรถ เพรำะจะท�ำใหเ้ป็น
ครำบ
ท�ำควำมสะอำดรถจักรยำนยนตด์ว้ยฟองน�้ำหรอื
ผำ้นุ่ม อยำ่ใชแ้ผน่ขดัหรอืฝอยเหล็ก เพรำะจะ
ท�ำลำยพืน้ผวิเคลอืบ
ลำ้งรถจักรยำนยนตใ์หส้ะอำดดว้ยน�้ำเย็น

ภายหลงัการลา้ง

ค�าเตอืน
หำ้มลงแวกซ์หรือหยอดน�้ ำมันจำนเบรก 
เพรำะจะท�ำใหส้ญูเสยีแรงเบรกและท�ำใหเ้กดิ
อบุตัเิหต ุ ท�ำควำมสะอำดจำนเบรกดว้ยน�้ำยำ
ลำ้งจำนเบรกแบบไมม่นี�้ำมนัยีห่อ้ทีเ่หมำะสม

เอำถงุพลำสตกิ เทปกำว และเปิดทอ่ไอดี
หยอดน�้ำมนัทีแ่กน โบลต ์และน๊อต
ทดสอบเบรกกอ่นใชง้ำนรถจักรยำนยนต์
ใชผ้ำ้แหง้หรือหนังชำมัวร์ซับครำบน�้ ำที่ยัง
เหลอือยู ่ อยำ่ใหม้นี�้ำเกำะบนรถจักรยำนยนต์
เพรำะจะท�ำใหเ้กดิกำรกดักรอ่น
สตำรท์เครือ่งยนตแ์ละปลอ่ยใหเ้ครือ่งท�ำงำน 5 
นำท ี ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มกีำรระบำยอำกำศ
เพยีงพอส�ำหรับควนัไอเสยี
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การดแูลรกัษาชิน้งานสแีบบเงา
ชิน้งำนสแีบบเงำควรท�ำลำ้งและท�ำใหแ้หง้ตำม
ทีอ่ธบิำยไวข้ำ้งตน้ แลว้ป้องกันโดยใชส้ำรขัด
เงำยำนยนตค์ณุภำพสงู ท�ำตำมค�ำแนะน�ำของ
ผูผ้ลติและท�ำซ�้ำอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อรักษำรูป
ลกัษณร์ถจักรยำนยนตข์องคณุ

การดแูลรกัษาชิน้งานสแีบบ
ดา้น
ชิน้งำนสีแบบดำ้นไม่จ�ำเป็นตอ้งใชก้ำรดูแล
รักษำทีพ่เิศษไปกวำ่ทีไ่ดแ้นะน�ำไวแ้ลว้ส�ำหรับ
ชิน้งำนสแีบบมนัวำว
  •  หำ้มขดัหรอืลงแวกซช์ ิน้งำนสแีบบดำ้น
  •  อยำ่พยำยำมขดัรอยขดีขว่น

รายการอลมูเินยีม - ไมเ่คลอืบ
หรอืทาสี
ชิ้นส่วนเช่น คันคลัตช์และคันเบรก ลอ้รถ 
ที่ครอบเครื่องยนต์ ครีบระบำยควำมรอ้น
เครือ่งยนต ์ คำนดำ้นบนและดำ้นลำ่งและเรอืน
ปีกผเีสือ้ในรถบำงรุน่ ตอ้งท�ำควำมสะอำดอยำ่ง
ถกูวธิเีพือ่รักษำรปูลกัษณใ์หอ้ยูไ่ดน้ำน กรณุำ
ตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยของทำ่น หำกไมแ่น่ใจ
วำ่ชิน้สว่นใดในรถจักรยำนยนตข์องทำ่นเป็นอลู
มเินียมทีไ่ม่ไดเ้คลอืบดว้ยสหีรอืแล็กเกอรแ์ละ
เพือ่ขอค�ำแนะน�ำเกีย่วกบัวธิกีำรท�ำควำมสะอำด
ชิน้สว่นเหลำ่นัน้
ใชน้�้ ำยำเคลือบผิวอะลูมิเนียมยี่หอ้ที่เหมำะ
สม ซึง่ไมม่สีว่นประกอบทีเ่ป็นผงขดัหรอืมฤีทธิ์
กดักรอ่น
ท�ำควำมสะอำดชิน้สว่นทีเ่ป็นอะลูมเินียมอย่ำง
สม�่ำเสมอ โดยเฉพำะ เมือ่ใชใ้นสภำพอำกำศ
ทีร่นุแรง ในจดุทีช่ ิน้สว่นตอ้งลำ้งดว้ยมอืเปลำ่
และเชด็ใหแ้หง้ทกุครัง้ทีใ่ชเ้ครือ่งยนต์
ไมอ่นุญำตใหเ้รยีกรอ้งสทิธกิำรประกนัเนือ่งจำก
กำรบ�ำรงุรักษำทีไ่มเ่พยีงพอ

การท�าความสะอาดชิน้สว่น
โครเมยีมและสแตนเลส
ชิน้สว่นโครเมยีมและสแตนเลสทัง้หมดของรถ
จักรยำนยนตข์องท่ำนจะตอ้งท�ำควำมสะอำด
อยำ่งสม�่ำเสมอเพือ่ป้องกันไมใ่หรู้ปลักษณ์เกดิ
กำรเสือ่มสภำพ

การลา้ง
ลำ้งตำมทีอ่ธบิำยไวก้อ่นหนำ้นี้

การเช็ดใหแ้หง้
ท�ำใหช้ ิน้สว่นโครเมยีมและสแตนเลสแหง้มำก
ทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะท�ำไดด้ว้ยผำ้นุ่มหรอืหนังชำมวัร์

การป้องกนั

ขอ้ควรระวงั
กำรใชผ้ลติภัณฑท์ีม่สี่วนผสมของซลิโิคนจะ
ท�ำใหส้เีคลอืบโครเมยีมและสแตนเลสซดีลง 
หำ้มใชผ้ลติภณัฑด์งักลำ่ว ในท�ำนองเดยีวกนั 
กำรใชน้�้ำยำขัดจะท�ำใหผ้วิเกดิควำมเสยีหำย 
หำ้มใชผ้ลติภณัฑด์งักลำ่ว

เมื่อชิ้นส่วนโครเมียมและสแตนเลสแหง้ 
ใหใ้ชผ้ลติภัณฑท์�ำควำมสะอำดโครเมยีมทีเ่ป็น
ลขิสทิธิเ์ฉพำะ โดยท�ำตำมค�ำแนะน�ำของผูผ้ลติ
ขอแนะน�ำใหท้�ำกำรป้องกนัรถจักรยำนยนตต์ำม
ปกต ิ เพรำะจะป้องกนัและท�ำใหร้ปูลกัษณข์อง
รถดดูยี ิง่ขึน้

โครเมยีมสดี�า
ชิน้ส่วนเช่นโคมไฟหนำ้และกระจกของบำง
รุ่นจะตอ้งท�ำควำมสะอำดอย่ำงถูกตอ้งเพื่อ
รักษำรปูลกัษณข์องมนั โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จ�ำหน่ำยของท่ำนถำ้ไม่แน่ใจว่ำส่วนประกอบ
ของรถจักรยำนยนตช์ ิน้สว่นใดทีเ่ป็นโครเมยีมสี
ด�ำ รักษำรปูลกัษณข์องชิน้สว่นโครเมยีมสดี�ำไว ้
โดยกำรทำน�้ำมนัเบำบนพืน้ผวิไวบ้ำง ๆ
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การท�าความสะอาดระบบไอ
เสยี
ควรท�ำควำมสะอำดชิน้ส่วนทัง้หมดของระบบ
ไอเสยีของรถจักรยำนยนตอ์ย่ำงสม�่ำเสมอเพือ่
ป้องกันไม่ใหรู้ปลักษณ์เกิดกำรเสื่อมสภำพ 
ค� ำแนะน� ำ เหล่ ำนี้ ส ำมำรถใช ก้ั บชิ้นส่ วน
โครเมียม สแตนเลสขัดเงำ และคำร์บอน
ไฟเบอร์ ระบบไอเสียสีดำ้นควรจะท�ำควำม
สะอำดตำมขำ้งตน้ โดยอำ่นขัน้ตอนกำรดแูลใน
หวัขอ้ชิน้งำนสดีำ้น กอ่นหนำ้นี้

หมายเหต:ุ

•	 ปล่อยใหร้ะบบไอเสยีเย็นลงก่อนจะ
ลา้งท�าความสะอาดเพือ่ป้องกนัไมใ่ห้
เกดิรอยดา่งจากน�า้

การลา้ง 
ลำ้งตำมทีอ่ธบิำยไวก้อ่นหนำ้นี้
ท�ำใหแ้น่ใจวำ่ไมม่นี�้ำหรอืสบูเ่ขำ้ไปในทอ่ไอเสยี

การเช็ดใหแ้หง้ 
ท�ำใหร้ะบบไอเสยีแหง้มำกทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท�ำได ้
ดว้ยผำ้นุ่มหรอืหนังชำมวัส ์ หำ้มเดนิเครือ่งยนต์
เพือ่เป่ำระบบใหแ้หง้ เพรำะจะท�ำใหเ้กดิรอยดำ่ง

การป้องกนั 

ขอ้ควรระวงั
กำรใชผ้ลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของซิลิโคน
จะท�ำใหส้ีเคลือบโครเมียมซีดลง หำ้มใช ้
ผลิตภัณฑ์ดั งกล่ำว   ในท� ำนองเดียวกัน 
กำรใชน้�้ำยำขัดจะท�ำใหร้ะบบเกดิควำมเสีย
หำย หำ้มใชผ้ลติภณัฑด์งักลำ่ว

เมื่อระบบไอเสียแหง้ ใหใ้ชส้เปรย์ป้องกันรถ
จักรยำนยนตท์ีเ่ป็นลขิสทิธิเ์ฉพำะลงบนพืน้ผวิ
ตำมค�ำแนะน�ำของผูผ้ลติ
ขอแนะน� ำใหท้�ำกำรป้องกันระบบตำมปกต ิ
เพรำะจะป้องกันและท�ำใหรู้ปลักษณ์ของระบบ
ดดูยีิง่ขึน้

การดแูลเบาะ

ขอ้ควรระวงั
ไม่แนะน�ำใหใ้ชเ้ครื่องฉีดน�้ ำแรงดันสูงหรือ
เคมภีณัฑท์�ำควำมสะอำดเบำะ
กำรใชเ้คมภีัณฑห์รอืเครือ่งฉีดน�้ำแรงดันสงูจะ
ท�ำใหท้ีค่ลมุเบำะน่ังเกดิควำมเสยีหำย

เพือ่ชว่ยรักษำรปูลกัษณข์องรถ ท�ำควำมสะอำด
เบำะรถโดยใชฟ้องน�้ำหรอืผำ้เชด็กบัน�้ำสบู่
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การท�าความสะอาดกระจก 
หนา้รถ (ถา้ตดิต ัง้)

 

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมเช็ดกระจกหนำ้รถขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่ เนือ่งจำกกำรปลอ่ย
แฮนดบ์ังคับเลีย้วจะท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
กำรใชร้ถจักรยำนยนตท์ี่กระจกหนำ้รถช�ำรุด
หรอืมรีอยขดีข่วนจะท�ำใหท้ัศนวสิัยดำ้นหนำ้
ของผูข้ีร่ถลดลง กำรทีท่ศันวสิยัขำ้งหนำ้ลดลง
เป็นอนัตรำย และอำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ขอ้ควรระวงั
สำรเคมทีีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น เชน่ น�้ำกรดแบตเตอรี่
จะท�ำใหก้ระจกหนำ้รถเกิดควำมเสียหำย 
อย่ำใหส้ำรเคมีที่มีฤทธิก์ัดกร่อนสัมผัสโดน
กระจกหนำ้รถ

ขอ้ควรระวงั
ผลิตภัณฑ์เช่น  น�้ ำยำ เช็ดกระจก  น�้ ำยำ
ขดัครำบแมลง น�้ำยำเคลอืบกระจก  งขดั 
น�้ำมันเบนซนิหรือผงท�ำละลำยที่มีฤทธิแ์รง 
เชน่ แอลกอฮอล ์ อะซโิตน คำรบ์อนเตตระ
คลอไรด ์ จะท�ำใหก้ระจกหนำ้รถเกดิควำมเสยี
หำย
อย่ำใหผ้ลิตภัณฑ์เหล่ำนี้สัมผัสโดนกระจก
หนำ้รถ

ท�ำควำมสะอำดกระจกหนำ้รถดว้ยน�้ำยำหรอืสบู่
ทีม่ฤีทธิอ์อ่นผสมกบัน�้ำเย็น
หลงัจำกท�ำควำมสะอำด ลำ้งออกดว้ยน�้ำ แลว้
เชด็ใหแ้หง้ดว้ยผำ้นุ่มไมเ่ป็นขยุ
ถำ้ควำมโปรง่ใสของกระจกหนำ้รถลดนอ้ยลงจำก
รอยขดีข่วนหรอืกำรออกซไิดส ์ซึง่ไม่สำมำรถ
เชด็ออกได ้ทำ่นตอ้งเปลีย่นกระจกหนำ้รถใหม่
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การดแูลรกัษาผลติภณัฑท์ีท่�า
จากหนงั
ขอแนะน�ำใหท้�ำควำมสะอำดผลติภัณฑ์ที่ท�ำ
จำกหนังเป็นระยะๆ ดว้ยผำ้ชบุน�้ำบดิหมำด แลว้
ปล่อยใหแ้หง้เองตำมธรรมชำตทิีอุ่ณหภูมหิอ้ง 
จะเป็นกำรรักษำรูปลักษณ์ของหนังและมั่นใจ
ไดถ้งึอำยกุำรใชง้ำนทีย่ำวนำนของผลติภณัฑ์
ผลติภัณฑ์ที่ท�ำจำกหนังของ Triumph เป็น
ผลติภณัฑธ์รรมชำต ิ กำรขำดกำรดแูลรักษำจะ
ท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยและสกึอยำ่งถำวร ปฏบิตั ิ
ตำมค�ำแนะน�ำงำ่ย ๆ เหลำ่นี ้แลว้ใหผ้ลติภณัฑท์ี่
ท�ำจำกหนังไดรั้บควำมเอำใจใสท่ีส่มควรจะไดรั้บ
  •  หำ้มใชผ้ลติภณัฑท์�ำควำมสะอำดครัวเรอืน 

สำรฟอกขำว ผงซกัฟอกทีผ่สมสำรฟอก
ขำว หรอืสำรละลำยใดๆ ท�ำควำมสะอำด
ผลติภณัฑท์ีท่�ำจำกหนัง

  •  หำ้มแชผ่ลติภณัฑท์ีท่�ำจำกหนังในน�้ำ
  •  หลกีเลีย่งกำรโดนควำมรอ้นโดยตรงจำก

ไฟและหมอ้น�้ำ ซึง่จะท�ำใหห้นังแหง้กรอบ
และบดิเบีย้ว

  •  อยำ่ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑท์ีท่�ำจำกหนังโดน
แสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลำนำน

  •  อย่ำเป่ำแหง้ผลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังโดย
ใชค้วำมรอ้นโดยตรงไมว่ำ่จะเวลำใด

  •  ถ ้ำ ผ ลิต ภั ณฑ์ที่ ท� ำ จ ำ ก ห นั ง เ ปี ย ก 
ใหซ้บัน�้ำดว้ยผำ้นุ่มและสะอำด แลว้ปลอ่ย
ใหผ้ลิตภัณฑ์แหง้เองตำมธรรมชำติที่
อณุหภมูหิอ้ง

  •  อยำ่ใหผ้ลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังโดนเกลอื
ในระดบัสงู เชน่ น�้ำทะเล/น�้ำเกลอื หรอื
พืน้ผวิถนนทีป่กคลุมดว้ยน�้ำแข็งและหมิะ
ในฤดหูนำว

  •  ถำ้ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรโดนเกลือ 
ใหท้�ำควำมสะอำดผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจำก
หนังทนัทเีมือ่โดนเกลอื โดยใชผ้ำ้ชบุน�้ำ
บดิหมำด แลว้ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้เอง
ตำมธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

  •  ท�ำควำมสะอำดรอยเล็ก ๆ ดว้ยผำ้ชบุน�้ำบดิ
หมำด แลว้ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้เองตำม
ธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

  •  เก็บผลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังไวใ้นกระเป๋ำ
ผำ้หรือกล่องกระดำษเพื่อใหก้ำรปกป้อง
เมือ่ท�ำกำรเกบ็รักษำ หำ้มใชถ้งุพลำสตกิ
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การเตรยีมการกอ่น 
การเก็บรกัษา
ท�ำควำมสะอำดยำนพำหนะตลอดทัง้คันแลว้
เชด็ใหแ้หง้
เตมิน�้ำมันไรส้ำรตะกั่วดว้ยเกรดทีถู่กตอ้งลงใน
ถังน�้ำมันเชือ้เพลงิ และเตมิสำรคงสภำพน�้ำมัน
เชือ้เพลงิที่เหมำะสม (ถำ้มี) โดยปฏบิัตติำม 
ค� ำแนะน� ำของผู ผ้ลิตสำรคงสภำพน�้ ำมัน 
เชือ้เพลงิ

ค�าเตอืน
น�้ ำมันเบนซินไวไฟสูงมำก และอำจท�ำให ้
เกดิกำรระเบดิภำยใตส้ถำนกำรณ์บำงอย่ำง  
บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF หำ้มสบู
บุหรี ่ ตอ้งแน่ใจว่ำพืน้ทีนั่น้ระบำยอำกำศไดด้ี
และปรำศจำกแหล่งเปลวไฟหรือประกำยไฟ
ใด ซึง่รวมถงึเครือ่งมอืทีม่ไีฟน�ำวถิี

ถอดหัวเทียนหนึ่งตัวออกจำกกระบอกสูบ 
แต่ละตัว แลว้หยดน�้ำมันเครื่องสองสำมหยด 
(5 มล.) ลงในกระบอกสบูแตล่ะตวั ใชเ้ศษผำ้
ปิดรูหัวเทียน เมื่อสวิตช์ดับเครื่องยนต์อยู่ที่
ต�ำแหน่ง RUN กดปุ่ มสตำรท์ประมำณสองสำม
วนิำทีเพื่อเคลือบผนังกระบอกสูบดว้ยน�้ ำมัน 
ประกอบหวัเทยีน โดยขนัแน่น 12 Nm
เปลี่ยนน�้ำมันเครื่องและไสก้รองน�้ำมันเครื่อง 
(ดทูี ่หนำ้ 77)
ตรวจสอบแรงดันลมยำง แกไ้ขใหถู้กตอ้งถำ้
จ�ำเป็น (ดทูี ่หนำ้ 98)
ยกรถจักรยำนยนตไ์วบ้นขำตัง้เพือ่ยกลอ้รถทัง้
สองลอ้ขึน้จำกพืน้ (ถำ้ไมส่�ำเร็จ วำงแผน่ไมใ้ต ้
ลอ้หนำ้และลอ้หลังเพือ่ชว่ยซบัควำมชืน้ใหห้ำ่ง
จำกยำงรถ)
ฉีดน�้ ำมันป้องกันสนิม (มีผลติภัณฑ์มำกมำย
ในตลำดซึง่ ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตของท่ำนสำมำรถ 
ใหข้อ้มูลประจ�ำพื้นทีไ่ด)้ บนพื้นผวิโลหะทีไ่ม่
ไดท้ำสเีพือ่ป้องกันกำรเกดิสนมิ ป้องกันไม่ให ้
น�้ ำมันโดนชิน้ส่วนที่เป็นยำง จำนเบรก หรือ 
คำลปิเปอรเ์บรก

ตอ้งแน่ใจว่ำไดเ้ตมิน�้ำหล่อเย็นที่มีอัตรำส่วน
ผสม 50% (โปรดทรำบวำ่น�้ำหลอ่เย็น HD4X 
Hybrid OAT ทีจั่ดใหโ้ดย Triumph ผสมเสร็จ
แลว้ และไมต่อ้งเจอืจำง) และน�้ำกลัน่แบตเตอรี่
ในระบบระบำยควำมรอ้น (ดทูี ่หนำ้ 80)
ถอดแบตเตอรีแ่ลว้เก็บไวใ้นทีท่ีไ่มถ่กูแสงแดด
สอ่งโดยตรง ไมม่คีวำมชืน้ หรอือณุหภมูเิยอืก
แข็ง ระหวำ่งกำรเกบ็รักษำ ควรชำรจ์แบตเตอรี่
แบบปกต ิ (หนึง่แอมแปรห์รอืต�ำ่กวำ่) ทกุ ๆ 
สองสปัดำหโ์ดยประมำณ (ดทูี ่หนำ้ 104)
เก็บรถจักรยำนยนต์ในพื้นที่ เ ย็นและแหง้ 
ไม่มแีสงแดดสอ่ง และมกีำรเปลีย่นแปลงของ
อณุหภมูใินชว่งวนันอ้ยมำก
คลุมรถจักรยำนยนต์ดว้ยผำ้คลุมแบบรูพรุน
เพื่อป้องกันฝุ่ นและสิ่งสกปรกเกำะที่ตัวรถ 
หลีกเลี่ยงกำรใชว้ัสดุที่ท�ำจำกพลำสตกิหรือ
ไม่มีรูระบำย ซึง่จะกีดขวำงกำรกำรไหลของ
ลมและท�ำใหเ้กดิกำรสะสมของควำมรอ้นและ
ควำมชืน้

การเตรยีมการภายหลงัการ
เก็บรกัษา
ประกอบแบตเตอรี ่(ถำ้ถอดออก) (ดทูี ่หนำ้ 105)
ถำ้เก็บรถจักรยำนยนต์ไวน้ำนกว่ำสี่เดือน 
ใหเ้ปลีย่นน�้ำมนัเครือ่ง (ดทูี ่หนำ้ 77)
ตรวจสอบทุกจุดทีร่ะบุไวใ้นบท กำรตรวจเช็ค
กอ่นกำรขบัขี่
ก่อนสตำร์ทเครื่องยนต ์ใหถ้อดหัวเทียนออก
จำกกระบอกสบูแตล่ะตวั
เอำขำตัง้ขำ้งลง
หมนุเครือ่งยนตด์ว้ยมอเตอรส์ตำรท์หลำยๆ ครัง้
จนกวำ่ไฟเตอืนแรงดนัน�้ำมนัเครือ่งดบัลง
ใส่หัวเทียนกลับเขำ้ที่ โดยขันแน่นดว้ยแรง 
12 Nm แลว้สตำรท์เครือ่งยนต์
ตรวจสอบแรงดันลมยำง แกไ้ขใหถู้กตอ้งถำ้
จ�ำเป็น (ดทูี ่หนำ้ 98)
ตรวจสอบและปรับโซ่ขับเคลื่อนถำ้จ�ำเป็น 
(ดทูี ่หนำ้ 85)
ท�ำควำมสะอำดรถตลอดทัง้คนั
ตรวจสอบเบรกวำ่ท�ำงำนไดอ้ยำ่งถกูตอ้งหรอืไม่
ทดสอบขีร่ถจักรยำนยนตด์ว้ยควำมเร็วต�ำ่
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ขอ้มลูจ�าเพาะ
Bonneville Bobber และ Bonneville Bobber Black

ขนาดมติ,ิ	น�า้หนกั	และสมรรถนะ
ท่ำนสำมำรถขอรำยกำรขนำดมติ ิน�้ำหนัก และรำยละเอยีดสมรรถนะไดจ้ำกตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต หรอืตรวจสอบทำงอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่www.triumph.co.uk

การบรรทกุน�า้หนกั Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
กำรบรรทกุน�้ำหนักสงูสดุ 125 กก. 125 กก.

เครือ่งยนต์ Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
ประเภท ก ร ะบอกสูบคู่ แ บบขนำน

ระบำยควำมรอ้นดว้ยของเหลว  
มมุกำรจดุระเบดิ 270 องศำ

ก ร ะบอกสูบคู่ แ บบขนำน
ระบำยควำมรอ้นดว้ยของเหลว  
มมุกำรจดุระเบดิ 270 องศำ

ปรมิำตร 1,200 ซซีี 1,200 ซซีี
ค ว ำ ม ก ว ้ ำ ง ก ร ะ บ อ ก
สบู x ระยะชกั

97.6 x 80 มม. 97.6 x 80 มม.

อตัรำสว่นก�ำลงัอดั 10:1 10:1

หมำยเลขกระบอกสบู ซำ้ยไปขวำ ซำ้ยไปขวำ
ล�ำดบักระบอกสบู 1-2 1-2

ล�ำดบักำรจดุระเบดิ 1-2 1-2

ระบบสตำรท์ มอเตอรส์ตำรท์ มอเตอรส์ตำรท์

การหลอ่ลืน่ Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
ระบบหลอ่ลืน่ อำ่งน�้ำมนัเครือ่งแบบเปียก อำ่งน�้ำมนัเครือ่งแบบเปียก
ควำมจนุ�้ำมนัเครือ่ง:
แบบแหง้ 3.8 ลติร 3.8 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ำมันเครื่อง/
น�้ำมนั

3.4 ลติร 3.4 ลติร

เปลีย่นเฉพำะน�้ำมนัเครือ่ง 3.2 ลติร 3.2 ลติร

การระบายความรอ้น Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
ประเภทน�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT Triumph HD4X Hybrid OAT

อตัรำสว่นน�้ำ/น�้ำหลอ่เย็น 50/50 (ผสมเสร็จจัดเตรยีม
โดย Triumph)

50/50 (ผสมเสร็จจัดเตรยีม
โดย Triumph)

ควำมจนุ�้ำหลอ่เย็น 1.558 ลติร 1.558 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด 88°C +/- 2°C 88°C +/- 2°C
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ระบบน�า้มนัเชือ้เพลงิ Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
ประเภทน�้ำมนัเชือ้เพลงิ กำรฉีดน�้ ำมันเชื้อเพลิงแบบ

อเิล็กทรอนกิส์
กำรฉีดน�้ ำมันเชื้อเพลิงแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

ป๊ัมน�้ำมนัเชือ้เพลงิ อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้ำ อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้ำ
แ ร ง ดั น น�้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง 
(เฉลีย่)

3.5 บำร์ 3.5 บำร์

ความจถุงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
ประเภท 91 RON ไรส้ำรตะกัว่ 91 RON ไรส้ำรตะกัว่
ควำมจถุงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ 9.1 ลติร 9.1 ลติร

ระบบจดุระเบดิ Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
ระบบกำรจดุระเบดิ เหนีย่วน�ำแบบดจิติอล เหนีย่วน�ำแบบดจิติอล
หวัเทยีน NGK LMAR8A-9 NGK LMAR8A-9

ระยะห่ำงระหว่ำง เขี้ยวหัว
เทยีน

0.9 มม. +0.0/-0.1 มม. 0.9 มม. +0.0/-0.1 มม.

ระบบสง่ก�าลงั Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
ประเภทของระบบสง่ก�ำลงั 6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด

เวลำ
6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลำ

ชนดิของคลตัช์ แผน่เปียกหลำยแผน่ แผน่เปียกหลำยแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�ำลงัสดุทำ้ย EK 525 MVXZ2, 108 ขอ้ EK 525 MVXZ2, 108 ขอ้
อตัรำขบัปฐมภมูิ 93/74 (1.26) 93/74 (1.26)
อตัรำทดเกยีร:์
เกยีร ์1 49/14 (3.5) 49/14 (3.5)
เกยีร ์2 45/18 (2.5) 45/18 (2.5)
เกยีร ์3 37/20 (1.85) 37/20 (1.85)
เกยีร ์4 37/25 (1.48) 37/25 (1.48)
เกยีร ์5 35/27 (1.3) 35/27 (1.3)
เกยีร ์6 34/29 (1.17) 34/29 (1.17)
อตัรำทดเฟืองรวม 37/17 (2.18) 37/17 (2.18)

ค�าเตอืน
ใชเ้ฉพำะยำงทีแ่นะน�ำเทำ่นัน้ตำมกำรจับคูท่ีร่ะบไุว ้ หำ้มใชย้ำงตำ่งยีห่อ้รว่มกนั หรอืน�ำยำงยีห่อ้
เดยีวกนั แตค่ณุสมบตัติำ่งกนัมำใชร้ว่มกนั เพรำะอำจท�ำให ้ สญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
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ยางทีไ่ดร้บัการรบัรอง
ท่ำนสำมำรถขอรำยชือ่ยำงที่ผ่ำนกำรรับรองที่ก�ำหนดใหใ้ชไ้ดก้ับรถจักรยำนยนต์รุ่นต่ำง ๆ 
เหลำ่นีไ้ดจ้ำกตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต หรอืตรวจสอบทำง
อนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่www.triumph.co.uk

ยาง Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
ขนำดยำง:
หนำ้ 100/90-19 MT90B16

หลงั 150/80 R16 150/80 R16

แรงดนัลมยำง (เย็น):
หนำ้ 2.2 บำร ์(32 ปอนด/์นิว้ 2) 2.8 บำร ์(33 ปอนด/์นิว้ 2)
หลงั 2.9 บำร ์(42 ปอนด/์นิว้ 2) 2.6 บำร ์(38 ปอนด/์นิว้ 2)

อปุกรณไ์ฟฟ้า Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
ชนดิแบตเตอรี่ YTX9-BS YTX9-BS

ควำมจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 8 แอมป์ 12 โวลต,์ 8 แอมป์
อลัเทอรเ์นเตอร์ 25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่นำที

46.5 แอมป์ที ่ 3000 รอบตอ่
นำที

25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่นำที
46.5 แอมป์ที ่ 3000 รอบตอ่
นำที

ไฟหนำ้ 1 2   โ ว ลต์ ,  6 0 / 5 5   วั ต ต์ ,  
ฮำโลเจน H4

1 2   โ ว ลต์ ,  6 0 / 5 5   วั ต ต์ ,  
ฮำโลเจน H4

สญัญำณไฟแสดงต�ำแหน่ง 12 โวลต ์5 วตัต์ 12 โวลต ์5 วตัต์
ไฟเบรก/ทำ้ย LED LED

ไฟสอ่งป้ำยทะเบยีน LED LED

สญัญำณไฟเลีย้ว LED LED

อปุกรณไ์ฟฟ้า Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
ชนดิแบตเตอรี่ YTX9-BS YTX9-BS

ควำมจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 8 แอมป์ 12 โวลต,์ 8 แอมป์
อลัเทอรเ์นเตอร์ 25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่นำที

46.5 แอมป์ที ่ 3000 รอบตอ่
นำที

25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่นำที
46.5 แอมป์ที ่ 3000 รอบตอ่
นำที

ไฟหนำ้ 1 2   โ ว ลต์ ,  6 0 / 5 5   วั ต ต์ ,  
ฮำโลเจน H4

1 2   โ ว ลต์ ,  6 0 / 5 5   วั ต ต์ ,  
ฮำโลเจน H4

สญัญำณไฟแสดงต�ำแหน่ง 12 โวลต ์5 วตัต์ 12 โวลต ์5 วตัต์
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อปุกรณไ์ฟฟ้า Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
ไฟเบรก/ทำ้ย LED LED

ไฟสอ่งป้ำยทะเบยีน LED LED

สญัญำณไฟเลีย้ว LED LED

โครงรถ Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
มมุเรค 25.7° 25.4°
มมุเทรล 87 มม. (3.5 นิว้) 92 มม. (3.7 นิว้)

แรงขนั Bonneville Bobber Bonneville Bobber Black
ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm 4.5 Nm

สำยรัดแบตเตอรี่ 3 Nm 3 Nm

น็อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 20 Nm 20 Nm

บงัโซ ่- ดำ้นหนำ้ 9 Nm 9 Nm

บงัโซ ่- ดำ้นทำ้ย 30 Nm 30 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 3.4 Nm 3.4 Nm

ตวัยดึขอบไฟหนำ้ 2 Nm 2 Nm

ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง 10 Nm 10 Nm

หวัเทยีน 12 Nm 12 Nm

ปลั๊กอำ่งน�้ำมนัเครือ่ง 25 Nm 25 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 110 Nm 110 Nm

โบลตท์ีน่ั่ง 48 Nm 48 Nm

โบลตท์ีน่ั่ง 38 Nm 38 Nm

น�า้มนัและสารหลอ่ลืน่ Bonneville Bobber	และ	Bonneville Bobber Black
ลกูปืนและแกน จำระบเีบอร ์NLGI 2
น�้ำมนัเบรก น�้ำมนัเบรก DOT 4

น�้ำหลอ่เย็น น�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT (ผสมลว่งหนำ้)
โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมำะส�ำหรับโซ ่XW-ring

น�้ำมนัเครือ่ง น�้ ำมันเครื่องส�ำหรับรถจักรยำนยนต์แบบกึง่สังเครำะห์หรือ
สงัเครำะห ์ 10W/40 หรอื 10W/50 ทีต่รงตำมมำตรฐำน 
API SH (หรอืสงูกวำ่) และ JASO MA เชน่ น�้ำมนัเครือ่ง 
Castrol Power 1 Racing 4T 10W‑40 (สงัเครำะหแ์ท)้ ใน
บำงประเทศจ�ำหน่ำยในชือ่ Castrol Power RS Racing 4T 
10W‑40 (สงัเครำะหแ์ท)้
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ขอ้มลูจ�าเพาะ
Bonneville Speedmaster

ขนาดมติ,ิ	น�า้หนกั	และสมรรถนะ
ท่ำนสำมำรถขอรำยกำรขนำดมติ ิน�้ำหนัก และรำยละเอยีดสมรรถนะไดจ้ำกตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต หรอืตรวจสอบทำงอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่www.triumph.co.uk

การบรรทกุน�า้หนกั Bonneville Speedmaster
กำรบรรทกุน�้ำหนักสงูสดุ 210 กก.

เครือ่งยนต์ Bonneville Speedmaster
ประเภท กระบอกสูบคู่แบบขนำนระบำยควำมรอ้นดว้ยของเหลว  

มมุกำรจดุระเบดิ 270 องศำ
ปรมิำตร 1,200 ซซีี
ค ว ำ ม ก ว ้ ำ ง ก ร ะ บ อ ก
สบู x ระยะชกั

97.6 x 80 มม.

อตัรำสว่นก�ำลงัอดั 10:1

หมำยเลขกระบอกสบู ซำ้ยไปขวำ
ล�ำดบักระบอกสบู 1-2

ล�ำดบักำรจดุระเบดิ 1-2

ระบบสตำรท์ มอเตอรส์ตำรท์

การหลอ่ลืน่ Bonneville Speedmaster
ระบบหลอ่ลืน่ อำ่งน�้ำมนัเครือ่งแบบเปียก
ควำมจนุ�้ำมนัเครือ่ง:
แบบแหง้ 3.8 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ำมันเครื่อง/
น�้ำมนั

3.4 ลติร

เปลีย่นเฉพำะน�้ำมนัเครือ่ง 3.2 ลติร

การระบายความรอ้น Bonneville Speedmaster
ประเภทน�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT

อตัรำสว่นน�้ำ/น�้ำหลอ่เย็น 50/50 (ผสมเสร็จจัดเตรยีมโดย Triumph)
ควำมจนุ�้ำหลอ่เย็น 1.558 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด 88°C +/- 2°C
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ระบบน�า้มนัเชือ้เพลงิ Bonneville Speedmaster
ประเภทน�้ำมนัเชือ้เพลงิ กำรฉีดน�้ำมนัเชือ้เพลงิแบบอเิล็กทรอนกิส์
ป๊ัมน�้ำมนัเชือ้เพลงิ อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้ำ
แ ร ง ดั น น�้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง 
(เฉลีย่)

3.5 บำร์

ความจถุงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ Bonneville Speedmaster
ประเภทน�้ำมนัเชือ้เพลงิ 91 RON ไรส้ำรตะกัว่
ควำมจถุงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ 12 ลติร

ระบบจดุระเบดิ Bonneville Speedmaster
ระบบกำรจดุระเบดิ เหนีย่วน�ำแบบดจิติอล
หวัเทยีน NGK LMAR8A-9

ร ะ ย ะ ห่ ำ ง ร ะ ห ว่ ำ ง เ ขี้ ย ว 
หวัเทยีน

0.9 มม. +0.0/-0.1 มม.

ระบบสง่ก�าลงั Bonneville Speedmaster
ประเภทของระบบสง่ก�ำลงั 6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอดเวลำ
ชนดิของคลตัช์ แผน่เปียกหลำยแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�ำลงัสดุทำ้ย EK 525 MVXZ2, 108 ขอ้
อตัรำขบัปฐมภมูิ 93/74 (1.26)
อตัรำทดเกยีร:์
เกยีร ์1 49/14 (3.5)
เกยีร ์2 45/18 (2.5)
เกยีร ์3 37/20 (1.85)
เกยีร ์4 37/25 (1.48)
เกยีร ์5 35/27 (1.3)
เกยีร ์6 34/29 (1.17)
อตัรำทดเฟืองรวม 37/17 (2.18)

ค�าเตอืน
ใชเ้ฉพำะยำงทีแ่นะน�ำเทำ่นัน้ตำมกำรจับคูท่ีร่ะบไุว ้ หำ้มใชย้ำงตำ่งยีห่อ้รว่มกนั หรอืน�ำยำงยีห่อ้
เดยีวกนั แตค่ณุสมบตัติำ่งกนัมำใชร้ว่มกนั เพรำะอำจท�ำให ้ สญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
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ยางทีไ่ดร้บัการรบัรอง
ท่ำนสำมำรถขอรำยชือ่ยำงที่ผ่ำนกำรรับรองที่ก�ำหนดใหใ้ชไ้ดก้ับรถจักรยำนยนต์รุ่นต่ำง ๆ 
เหลำ่นีไ้ดจ้ำกตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต หรอืตรวจสอบทำง
อนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่www.triumph.co.uk

ยาง Bonneville Speedmaster
ขนำดยำง:
หนำ้ MT90B16

หลงั 150/80 R16

แรงดนัลมยำง (เย็น):
หนำ้ 2.8 บำร ์(33 ปอนด/์นิว้ 2)
หลงั 2.5 บำร ์(36 ปอนด/์นิว้ 2)

อปุกรณไ์ฟฟ้า Bonneville Speedmaster
ชนดิแบตเตอรี่ YTX9-BS

ควำมจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 8 แอมป์
อลัเทอรเ์นเตอร์ 25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่นำที

46.5 แอมป์ที ่3000 รอบตอ่นำที
ไฟหนำ้ 12 โวลต,์ 60/55 วตัต,์ ฮำโลเจน H4

สญัญำณไฟแสดงต�ำแหน่ง 12 โวลต ์5 วตัต์
ไฟเบรก/ทำ้ย LED

ไฟสอ่งป้ำยทะเบยีน LED

สญัญำณไฟเลีย้ว LED

โครงรถ Bonneville Speedmaster
มมุเรค 25.3°
มมุเทรล 91.4 มม. (3.6 นิว้)

แรงขนั Bonneville Speedmaster
ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

สำยรัดแบตเตอรี่ 3 Nm

น็อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 20 Nm

บงัโซ ่- ดำ้นหนำ้ 9 Nm

บงัโซ ่- ดำ้นทำ้ย 30 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 3.5 Nm

ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง 10 Nm
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แรงขนั Bonneville Speedmaster
หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอำ่งน�้ำมนัเครือ่ง 25 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 110 Nm

ตวัยดึเบำะทีน่ั่งผูโ้ดยสำร 9 Nm

น�า้มนัและสารหลอ่ลืน่ Bonneville Speedmaster
ลกูปืนและแกน จำระบเีบอร ์NLGI 2
น�้ำมนัเบรก น�้ำมนัเบรก DOT 4

น�้ำหลอ่เย็น น�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT (ผสมลว่งหนำ้)
โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมำะส�ำหรับโซ ่XW-ring

น�้ำมนัเครือ่ง น�้ ำมันเครื่องส�ำหรับรถจักรยำนยนต์แบบกึง่สังเครำะห์หรือ
สงัเครำะห ์ 10W/40 หรอื 10W/50 ทีต่รงตำมมำตรฐำน 
API SH (หรอืสงูกวำ่) และ JASO MA เชน่ น�้ำมนัเครือ่ง 
Castrol Power 1 Racing 4T 10W‑40 (สงัเครำะหแ์ท)้ ใน
บำงประเทศจ�ำหน่ำยในชือ่ Castrol Power RS Racing 4T 
10W‑40 (สงัเครำะหแ์ท)้
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