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���เตอื�, ขอ้�วรระวงั และ
หม�ยเหตุ
เนื้อหาทัง้หมดในคู่มือผูใ้ชเ้ล่มนี้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข อ้มูลส� าคัญจะแสดงในรูปแบบ 
ตอ่ไปนี:้

 ���เตอื�
สัญลักษณ์ค� า เตือนนี้บ่ งบอกค� าสั่ งหรือ 
ขั ้นตอนพิเศษ ซึ่งถา้ไม่ปฏิบัติตามอย่าง 
ถูกตอ้งอาจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรือเสีย
ชวีติได ้

 ขอ้�วรระวงั
สัญลักษณ์ขอ้ควรระวังนี้บ่งบอกค�าสั่งหรือ 
ขั ้นตอนพิเศษ ซึ่งถา้ไม่ปฏิบัติตามอย่าง
เครง่ครัด  อาจท�าใหเ้กดิความเสยีหาย  หรอื
ท�าลายอปุกรณ์

หม�ยเหตุ
สญัลกัษณ์หม�ยเหตุแสดงจุดทีต่อ้งใส่ใจ
เป็�พเิศษส��หรบัก�รใชง้��ทีส่ะดวกและมี
ประสทิธภิ�พเพิม่ม�กขึ�้

ป้�ยเตอื�

ในบางสว่นของรถจักรยานยนตจ์ะสามารถมอง
เห็นสัญลักษณ์ (ดา้นบน) ได ้สัญลักษณ์นี ้ 
หมายถงึ "ควรระวัง: โปรดอา้งองิกับหนังสอื
คู่มือ" และจะตามดว้ยการแสดงภาพวัตถุที่
เกีย่วขอ้ง
อย่าพยายามขี่รถจักรยานยนต์หรือท�าการ 
ปรับตั ้งใด ๆ  โดยไม่อา้งอิงกับค�าแนะน�าที่
เกีย่วขอ้งซึง่ไดร้ะบไุวใ้นหนังสอืคูม่อืเลม่นี้
ส�าหรับต�าแหน่งของป้ายฉลากทัง้หมดทีแ่สดง
สญัลกัษณน์ี ้ โปรดดหูวัขอ้ต�าแหน่งฉลากเตอืน 
เมือ่จ�าเป็น  สญัลกัษณน์ีจ้ะปรากฏในหนา้ทีม่ี
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยเชน่กนั

ก�รบ��รงุรกัษ�
เพือ่ใหอ้ายกุารใชง้านทีย่าวนาน ปลอดภยั และ
ไมเ่กดิปัญหาตอ่รถจักรยานยนตข์องทา่น  ควร
ใหต้วัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตด�าเนนิการบ�ารงุรักษารถของทา่น
เฉพาะตั วแทนจ� าห น่ ายรถ จักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตจะมคีวามรู ้อุปกรณ ์
และทักษะที่จ� า เ ป็นต่อการบ� ารุง รักษารถ 
จักรยานยนต ์Triumph อยา่งถกูตอ้ง
เพื่อคน้หาตัวแทนจ�าหน่ายของ Triumph 
ที่อ ยู่ ใ กล บ้ า้ น โปรด เข า้ ไปที่ เ ว็ บ ไซต ์
www. triumph. co. uk หรือโทรศัพทถ์งึผูแ้ท
นจ�าหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาตในประเทศของท่าน  
ทีอ่ยูด่ังกลา่วระบไุวใ้นหนังสอืบันทกึการเขา้รับ
บรกิาร ซึง่ใหม้าพรอ้มกบัหนังสอืคูม่อืเลม่นี้
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ระบบ�วบ�มุเสยีงรบกว�
หา้มเปลีย่นแปลงระบบควบคมุเสยีงรบกวน
จะมีการเตือนถึงเจา้ของว่าทางกฎหมายจะ
หา้ม:
1.  การถอดหรือการด�าเนินการอย่างไม่มี

ป ร ะสิทธิภ าพโดยบุคคลใด  ๆ     เพื่ อ 
จุดประสงคอ์ืน่ ๆ  ที่ไม่ใช่การบ�ารุงรักษา 
การซ่อมบ�ารุง หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน
ของอุปกรณ์ใด ๆ หรือองค์ประกอบของ
งานออกแบบที่รวมอยู่ ในยานพาหนะ 
คันใหม่เพื่อจุดมุ่งหมายดา้นการควบคุม
เสียงรบกวน ก่อนน� าออกจ�าหน่ายหรือ 
จัดส่งไปยังผูซ้ ือ้ปลายทาง หรอืในขณะที่
ถกูใชง้าน และ

2.  กา ร ใช ย้ านพาหนะหลั งจากอุปกรณ์ 
ดั ง กล่ า วห รือ อ งค์ป ร ะกอบของง าน
ออกแบบไดถู้กถอดออกหรือด�าเนินการ
อยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพโดยบคุคลใด ๆ

ตัวอยา่งการด�าเนนิการทีถ่อืวา่เป็นการดัดแปลง 
คอื การด�าเนนิการตามรายการดา้นลา่ง:
•  การถอด หรือการเจาะท่อพัก แผ่นกั ้น  

ทอ่เฮดเดอร ์ หรอืสว่นประกอบอืน่ ๆ  ทีใ่ช ้
สง่กา๊ซไอเสยี

•  การถอด  หรอืการเจาะสว่นใดสว่นหนึง่ของ
ระบบไอดี

•  ขาดการบ�ารงุรักษาทีเ่หมาะสม
•  การเปลีย่นชิน้ส วนเคลือ่นทีข่องรถ  หรอื

ชิน้ส่ วนของระบบไอเสียหรือระบบไอด ี
ดว้ยชิน้ส วนอื่นที่นอกเหนือจากที่ผูผ้ลติ
ก�าหนดไว ้

�ูม่อืผูใ้ช้

 ���เตอื�
คูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นี ้รวมถงึค�าแนะน�าอืน่ ๆ ทัง้หมด
ที่ใหม้าพรอ้มกับรถจักรยานยนต์ถือเป็น 
ชิน้สว่นถาวรของรถจักรยานยนต ์และควรเกบ็
รวมไวก้บัตวัรถแมจ้ะขายตอ่แลว้กต็าม
ก่อนการขับขี่ ผูข้ับรถทุกคนตอ้งอ่านคู่มือ 
ผูใ้ชเ้ล่มนี้และค�าแนะน�าอืน่ ๆ  ทัง้หมดทีใ่ห ้
มาพรอ้มกับรถจักรยานยนต์ เพื่อท�าความ 
คุน้เคยไดอ้ยา่งถีถ่ว้นเกีย่วกบัการใชง้านระบบ
ควบคุมรถจักรยานยนตท์ี่ถูกตอ้ง รวมไปถงึ
คณุลกัษณะ สมรรถนะ และขอ้จ�ากดั
อย่าใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยานยนต์ของท่าน 
เนื่องจากการขี่รถโดยไม่คุน้เคยกับระบบ
ค วบคุ ม ร ถ จั ก ร ย านยนต์   คุณลั กษณะ 
สมรรถนะ และขอ้จ�ากัดต่าง ๆ  จะท�าใหเ้กดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ขอบคุณที่เลือกรถจักรยานยนต์ Triumph 
รถจักรยานยนตน์ี้เป็นผลติภัณฑข์อง Triumph 
ที่ใชว้ ิศวกรรมที่ผ่านการพิสูจน์ การทดสอบ
อยา่งละเอยีด  และความพยายามอยา่งตอ่เนือ่ง
เพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่  ความปลอดภยั  และ
สมรรถนะทีเ่ป็นเลศิ
โปรดอา่นคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นีก้อ่นขีร่ถ  เพือ่ทีท่า่นจะ
ไดท้�าความคุน้เคยไดอ้ย่างถีถ่ว้นเกีย่วกับการ
ใชง้านระบบควบคุมรถจักรยานยนตท์ี่ถูกตอ้ง 
รวมไปถงึคณุลกัษณะ สมรรถนะและขอ้จ�ากดั
หนังสือคู่มือเล่มนี้ประกอบไปดว้ยเคล็ดลับ
ในการขี่รถอย่างปลอดภัย แต่ไม่ไดร้วมถึง
ทักษะและเทคนคิทัง้หมดทีจ่�าเป็นต่อการขีร่ถ
จักรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั
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Triumph ขอแนะน�าใหผู้ข้ ีร่ถทุกคนเขา้รับการ
ฝึกอบรมทีจ่�าเป็นเพือ่ใหแ้น่ใจว่าสามารถใชร้ถ 
จักรยานยนตค์นันีไ้ดอ้ยา่งปลอดภยั
หนังสือคู่มือเจา้ของเล่มนี้มีใหบ้ริการจาก
ตวัแทนจ�าหน่ายในประเทศของทา่นในภาษา:
•  องักฤษ
•  องักฤษแบบอเมรกินั
•  จนี
•  ดตัช์
•  ฝร่ังเศส
•  เยอรมนั
•  อติาลี
•  ญีปุ่่ น
•  โปรตเุกส
•  สเปน
•  สวเีดน
•  ไทย
ภ า ษ า ข อ ง คู่ มื อ ผู ้ใ ช ้นี้ ข ึ้ น อ ยู่ กั บ รุ่ น ร ถ
จักรยานยนตแ์ละประเทศ

ส�ท��กบั Triumph
ความสัมพันธ์ที่มีต่อท่านไม่ไดส้ ิน้สุดลงหลัง
จากทา่นซือ้รถ Triumph ผลตอบรับของทา่น
จากประสบการณ์ในการซื้อและเป็นเจา้ของ
เป็นสิง่ส�าคัญมากที่จะช่วยเราในการพัฒนา
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารส�าหรับทา่น
โปรดส่งเสรมิเราโดยมอบทีอ่ยู่อเีมลของท่าน
แก่ตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph 
ที่ ไ ด รั้ บ อ นุญาตแล ะล งทะ เ บีย นกั บ เ ร า  
จากนัน้ ท่านจะไดรั้บค�าเชญิเขา้ร่วมตอบแบบ
ส�ารวจความพงึพอใจจากลูกคา้ออนไลน์ผ่าน
ทางที่อยู่อีเมลของท่าน ซึง่ท่านสามารถให ้
ผลตอบรับของทา่นได ้
ทมีงาน Triumph



������

6

หนา้นีจ้งใจเวน้วา่งไว ้
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ปลอดภยัไวก้อ่�

รถจกัรย��ย�ต์
ทกุรุ�่ยกเว�้ Street Scrambler

 ���เตอื�
รถจักรยานยนตค์ันนี้ออกแบบขึน้เพือ่ขับขีบ่น
ทอ้งถนนเท่านัน้ ไม่เหมาะส�าหรับการใชบ้น
ทางวบิาก
การใชบ้นทางวบิากอาจน�าไปสู่การสูญเสยี 
การควบคุมรถ จักรยานยนต์ ท� า ให เ้กิด
อุบัติเหตุที่อาจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรือ
ถงึแกช่วีติได ้

Street Scrambler เท�่� ั�้

 ���เตอื�
รถจักรยานยนตถ์กูออกแบบขึน้เพือ่ใชง้านบน
พื้นถนนและทางวบิากทีไ่ม่สมบุกสมบันมาก 
การใชง้านบนทางวบิากทีไ่มส่มบกุสมบันมาก 
จะรวมไปถงึถนนทีไ่มป่ลูาด  ถนนลกูรัง  และ
ถนนทีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ น  แตไ่มร่วมถงึการขีร่ถ 
โมโตครอส  การแขง่ขนัออฟโรดใด ๆ  (เชน่ 
การขีร่ถโมโตครอสหรือเอ็นดูโร) หรือการขี่
บนทางวบิากโดยมผีูโ้ดยสาร
การใชง้านบนทางวิบากที่ไม่สมบุกสมบัน
มากจะไม่รวมการขี่รถจักรยานยนต์ขา้ม
สิ่งกีดขวางหรือการกระโดดเนิน อย่า
พยายามกระโดดขา้มเนินหรือสิ่งกีดขวาง  
อยา่พยายามกระโดดขีร่ถขา้มสิง่กดีขวาง
การใชง้านบนทางวิบากที่สมบุกสมบันจะ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละ
อบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
รถจักรยานยนต์คันนี้ไม่ไดอ้อกแบบขึน้เพื่อ
ลากพว่งหรอืตดิตัง้รถพว่งขา้ง
การตดิตัง้รถพว่งขา้งและ/หรอืรถพว่งจะท�าให ้
รถสญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
รถจักรยานยนตค์ันนี้ออกแบบขึน้เพือ่ใชเ้ป็น
รถสองลอ้ สามารถบรรทกุตวัผูข้บัรถเอง หรอื
ผูข้บัรถและผูโ้ดยสาร  (ขึน้อยูท่ีว่า่ไดต้ดิตัง้ที่
น่ังผูโ้ดยสารและทีพั่กเทา้หรอืไม)่
น�้ าห นักรวมของผู ข้ั บขี่   และผู โ้ ดยสาร 
อปุกรณ์เสรมิและสมัภาระตอ้งไมเ่กนิขดีจ�ากดั
การบรรทกุน�้าหนักสงูสดุทีร่ะบใุนหัวขอ้ขอ้มลู
จ�าเพาะทีเ่กีย่วขอ้ง
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���้ม�ัเชือ้เพลงิและ 
�ว�ัทอ่ไอเสยี

 ���เตอื�
น�้ามนัเบนซนิไวไฟสงู:
ดบัเครือ่งยนตท์กุครัง้ทีเ่ตมิน�้ามนั
อย่ า เติมน�้ ามั นหรือ เ ปิดฝา ปิดถั งน�้ ามั น 
เชือ้เพลงิขณะสบูบหุรีห่รอือยูใ่กลก้บัเปลวไฟ 
(ทีไ่มม่สี ิง่ป้องกนั)
ขณะเตมิน�้ามัน ระวังอย่าใหน้�้ามันเบนซนิหก
ใสเ่ครือ่งยนต ์ทอ่ไอเสยี หรอืทอ่เกบ็เสยีง
หากกลืนน�้ ามันเบนซนิ สูดดม หรือเขา้ตา  
ควรไปพบแพทยโ์ดยดว่น
รีบลา้งน�้ ามันที่หกใส่ผิวหนังดว้ยสบู่และ 
น�้าสะอาด  และควรถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนดว้ย
น�้ามนัเบนซนิทนัที
แผลไหมแ้ละสภาพผวิหนังทีร่า้ยแรงอาจเกดิ
ขจากการสมัผัสโดนน�้ามนัเบนซนิ

 ���เตอื�
หา้มสตารท์เครือ่งยนตห์รอืเดนิเครือ่งยนตใ์น
พืน้ทีอ่บัอากาศ
ควันไอเสยีเป็นพษิและอาจท�าใหห้มดสตแิละ
เสยีชวีติไดภ้ายในระยะเวลาสัน้ๆ
ตอ้งใชร้ถจักรยานยนตใ์นพืน้ทีเ่ปิดโลง่หรอืมี
การระบายอากาศเพยีงพอทกุครัง้

หมวกก�ั�็อ�และ 
เ�รือ่งแตง่ก�ย

 ���เตอื�
เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ ทั ้งผู ข้ับขี่และ 
ผูโ้ดยสาร (ในรุ่นทีส่ามารถรองรับผูโ้ดยสาร
ได)้  ตอ้งสวมเสือ้ผา้ทีเ่หมาะสมเสมอ  รวมถงึ 
หมวกกนัน็อคส�าหรับรถจักรยานยนต ์ แวน่ตา
นริภยั  ถงุมอื  กางเกงขายาว  (หุม้เขา่และ 
ขอ้เทา้) และเสือ้แจ็คเกต็สสีวา่ง
ในระหว่างการใชง้านนอกถนน (ในรุ่นที่
เหมาะกับการใชง้านนอกถนน) ผูข้ับขี่ตอ้ง
สวมเสือ้ผา้ทีเ่หมาะสมเสมอเชน่กางเกงและ
รองเทา้บทู
เสือ้ผา้สสีว่างจะท�าใหผู้ข้ับขีย่านพาหนะคน
อื่น ๆ  บนทอ้งถนนสังเกตเห็นผูข้ี่รถ (หรือ 
ผูโ้ดยสาร) ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้
แมไ้ม่จ�าเป็นตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่าง
เต็มรูปแบบ การสวมชุดป้องกันจะช่วยลด
โอกาสทีไ่ดรั้บบาดเจ็บขณะขีร่ถ
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 ���เตอื�
หมวกันน็อคเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดของชุด
ขบัขีร่ถจักรยานยนต ์ เนือ่งจากเป็นชิน้สว่นที่
ใหก้ารป้องกนัการบาดเจ็บทีศ่รีษะ  ควรเลอืก
หมวกกนัน็อคส�าหรับตัวผูโ้ดยสารและตัวทา่น
เองอยา่งรอบคอบ  และควรสวมใสศ่รีษะของ
ท่านและของผูโ้ดยสารไดแ้น่นพอดีและไม่
อดึอดั  หมวกกนัน็อคสสีวา่งจะท�าใหผู้ข้บัขี่
ยานพาหนะคนอืน่  ๆ  บนทอ้งถนนสงัเกตเห็น
ผูข้ีร่ถ (หรอืผูโ้ดยสาร) ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้
หมวกนิรภัยแบบเต็มใบจะใหก้ารป้องกันได ้
บา้งเมือ่เกดิอบุตัเิหต ุ โดยทีห่มวกนริภยัแบบ
ปิดเต็มหนา้จะใหก้ารป้องกนัไดม้ากกวา่
สวมแว่นตานิรภัยที่ไดรั้บยอมรับหรือแผ่น
บังหนา้เพื่อช่วยในการมองเห็นและปกป้อง
ดวงตา

 ���เตอื�
การไม่สวมหมวกกันน็อคอาจท�าใหเ้สยีชวีติ
หรอืไดรั้บบาดเจ็บสาหสัได ้ หา้มผูโ้ดยสาร
ซอ้นหากไม่สามารถเหยียบที่พักเทา้ของ 
ผูโ้ดยสาร

ก�รจอดรถ

 ���เตอื�
ปิดสวติชด์ับเครื่องยนตแ์ลว้ถอดกุญแจออก
ทกุครัง้กอ่นจอดรถจักรยานยนตท์ิง้ไว ้ การดงึ
กุญแจออกจะลดความเสีย่งทีบุ่คคลทีไ่ม่ได ้
รับอนุญาตหรือไม่ผ่านการฝึกอบรมจะน�ารถ
จักรยานยนตไ์ปใช ้
เมือ่จอดรถจักรยานยนต ์โปรดจดจ�าสิง่ต่อ
ไปนี้
-  เ ข ้า เ กี ย ร์ ห นึ่ ง เ พื่ อ ช่ ว ย ป้ อ ง กั น ร ถ
จักรยานยนตไ์มใ่หไ้หลลงจากขาตัง้

-  เครื่องยนตแ์ละระบบไอเสยีจะรอ้นขึน้ภาย
หลงัการขบัขี ่ หา้มจอดรถจักรยานยนตใ์น
บรเิวณทีค่นเดนิเทา้  สตัวเ์ลีย้ง  และ/หรอื
เด็กเล็กสามารถแตะตอ้งรถได ้

-  อยา่จอดรถบนพืน้แฉะหรอืบนพืน้ผวิทีเ่อยีง
มาก  การจอดรถภายใตส้ภาวะเหลา่นีอ้าจ
ท�าใหร้ถจักรยานยนตล์ม้ได ้

ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดูหัวขอ้  
‘วธิกีารขบัขีร่ถจักรยานยนต’์ ในคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นี้
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ชิ�้สว่�และอปุกรณ์

 ���เตอื�
เจา้ของรถควรตระหนักว่าเฉพาะชิ้นส่วน 
อปุกรณเ์สรมิ  และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บการ
รับรองไวส้�าหรับรถจักรยานยนต์ Triumph 
เ ป็นชิ้นส่วนที่ได รั้บการอนุมัติอย่างเ ป็น
ทางการจาก  Triumph และติดตั ้งกับรถ
จักรยานยนต์โดยตัวแทนจ�าหน่ายที่ไดรั้บ
อนุญาต
โดยเฉพาะ จะเป็นอันตรายอย่างยิง่ในการ 
ตดิตัง้หรือเปลี่ยนชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์เสริม
ที่ตอ้งถอดอุปกรณ์เชื่อมต่อออกจากระบบ
ไฟฟ้าหรือระบบน�้ ามันเชื้อเพลิง หรือเพิ่ม
เขา้ไป ซึง่การดัดแปลงดังกล่าวอาจท�าให ้
เป็นอนัตรายตอ่ความปลอดภยั
อุปกรณ์เชือ่มต่อของชิน้ส่วน อุปกรณ์เสริม 
และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจ
สง่ผลกระทบรา้ยแรงตอ่การขบัขี ่ เสถยีรภาพ 
หรอืการใชร้ถจักรยานยนตใ์นลกัษณะอืน่ ๆ  ที่
อาจเป็นผลใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ ท�าใหไ้ดเ้กดิการ
บาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
Triumph จะไม่รับผดิใด ๆ  ต่อขอ้บกพร่อง 
ที่ เก ิดจากอุปกรณ์ เชื่อมต่อของชิ้นส่วน  
อุปกรณ์ เสริม  หรือชุดคอนเวอร์ชันที่ไม่
ไดรั้บการรับรอง หรือการประกอบชิน้ส่วน  
อปุกรณเ์สรมิ  หรอืชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บการ
รับรองโดยบคุลากรทีไ่มไ่ดรั้บการรับรอง

Triumph จะไม่รับผิดใด ๆ  ต่อขอ้บกพร่อง 
ที่ เ ก ิดจากอุปก รณ์ เ ชื่อ มต่อของชิ้นส่ วน  
อุปกรณ์ เส ริม  หรือชุดคอนเวอร์ชันที่ ไม่
ไดรั้บการรับรอง หรือการประกอบชิ้นส่วน  
อุปกรณ์เสริม หรือชุดคอนเวอร์ชันที่ไดรั้บ 
การรับรองโดยบคุลากรทีไ่มไ่ดรั้บการรับรอง

ก�รบ��รงุรกัษ�และอปุกรณ์

 ���เตอื�
โปรดปรกึษาตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Tr iumph ที่ได รั้บอนุญาตทุกครั ้งที่ เก ิด 
ขอ้สงสัยเกีย่วกับการใชง้านรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีถ่กูตอ้งหรอืปลอดภยั
โปรดจ�าไวว้่าการใชร้ถจักรยานยนตท์ีท่�างาน
ผดิปกตอิย่างต่อเนื่องอาจท�าใหข้อ้บกพร่อง
เพิ่มมากขึ้น  และยั งอาจเสี่ยงต่อความ
ปลอดภยั

 ���เตอื�
ตอ้งย�้ าใหแ้ น่ใจว่าไดอุ้ปกรณ์ทั ้งหมดที่
กฎหมายก�าหนดไดรั้บการตดิตัง้และท�างาน
อยา่งถกูตอ้ง
การถอดหรือเปลี่ยนไฟของรถจักรยานยนต ์
ทอ่เกบ็เสยีง  ระบบไอเสยี  หรอืระบบควบคมุ
เสยีงรบกวนอาจเป็นการละเมดิกฎหมาย
การดัดแปลงที่ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ เหมาะ
สมอาจส่งผลกระทบรา้ยแรงต่อการขับขี ่
เสถียรภาพ หรือการใชร้ถจักรยานยนต์ใน
ลักษณะอืน่ ๆ  ทีอ่าจเป็นผลใหเ้กดิอุบัตเิหต ุ
ท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

 ���เตอื�
ถา้รถจักรยานยนตม์สีว่นเกีย่วขอ้งกบัอบุตัเิหต ุ
การประสานงา หรือลม้ ท่านตอ้งน� ารถ
จักรยานยนตข์องท่านไปยังตัวแทนจ�าหน่าย
รถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต
เพือ่ท�าการตรวจสอบและซอ่ม
อุบั ติ เ หตุ ใ ด   ๆ     อ าจ เ ป็ นสา เหตุ ให ร้ ถ
จักรยานยนตไ์ดรั้บความเสยีหาย ถา้ไดรั้บการ
ซ่อมแซมไม่ถูกวธิี อาจท�าใหเ้กดิอุบัตเิหตุ
ขึน้อกีครัง้  ซึง่อาจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอื 
เสยีชวีติได ้
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ก�รขีร่ถ

 ���เตอื�
หา้มขับขีร่ถจักรยานยนตเ์มื่อรูส้กึเหนื่อยลา้ 
อยูภ่ายใตฤ้ทธิข์องแอลกอฮอลห์รอืยา
การขีร่ถเมือ่อยู่ภายใตฤ้ทธิข์องแอลกอฮอล์
หรอืยาเป็นสิง่ผดิกฎหมาย
การขี่รถเมื่อรูส้กึเหนื่อยลา้ อยู่ภายใตฤ้ทธิ์
ของแอลกอฮอลห์รือยาจะลดสมรรถภาพใน
การควบคมุรถจักรยานยนตข์องผูข้ีร่ถ  ซึง่อาจ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
ผูข้ี่รถทุกคนตอ้งไดรั้บใบอนุญาตในการ 
ใชง้านรถจักรยานยนต์
การใชร้ถจักรยานยนตโ์ดยไมม่ใีบอนุญาตเป็น
สิง่ผดิกฎหมายและอาจน�าไปสูก่ารด�าเนนิคดี
ได ้
การใชร้ถจักรยานยนต์โดยไม่เขา้ รับการ 
ฝึกอบรมแบบเป็นทางการเกี่ยวกับเทคนิค
การขี่รถที่ถูกตอ้งซึ่งจ� าเป็นต่อการไดรั้บ
ใบอนุญาต จะเป็นอันตรายและอาจท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
ขี่รถโดยมีการ ป้องกันทุกค รั ้ง  และสวม
อปุกรณ์ป้องกนัซึง่จะมกีารกลา่วถงึในตอนอืน่
ของค�าน�า
โปรดจ�าไวว้า่  ในอบุตัเิหต ุ รถจักรยานยนตไ์ม่
ไดใ้หก้ารป้องกนัตอ่แรงกระแทกเชน่เดยีวกับ
รถยนต์

 ���เตอื�
ควรขี่รถจักรยานยนต์ Triumph ภายใน
ความเร็วทีก่ฎหมายก�าหนดส�าหรับการขับขี่
บนทอ้งถนน
การใชร้ถจักรยานยนต์ดว้ยความเร็วสูงอาจ
เป็นอันตรายไดเ้นื่องจากเวลาที่ใชใ้นการ
ตอบโตส้ภาพจราจรที่เก ิดขึ้นนั้นจะลดลง
อย่างเด่นชัดในขณะทีค่วามเร็วบนทอ้งถนน
เพิม่สงูขึน้
ลดความเร็วทุกครัง้ในสภาวะการขับขีท่ีอ่าจ
เกดิอนัตรายได ้เชน่ ในสภาพอากาศไมด่หีรอื
การจราจรตดิขดั

 ���เตอื�
สังเกตอย่างต่อเนื่องและสนองตอบการ
เปลีย่นแปลงของพืน้ผวิถนน  สภาพจราจร 
และสภาพของลม  ยานพาหนะประเภทสอง
ลอ้ทกุคนัจะรับแรงจากภายนอก ซึง่อาจท�าให ้
เกดิอบุตัเิหต ุ แรงดงักลา่วรวมถงึ  แตไ่มจ่�ากดั
เพยีง:
-  กระแสลมจากรถทีว่ ิง่สวนมา
-  หลุมบนพื้นถนน , พื้นผิวถนนที่เก ิดความ 
เสยีหายหรอืไมเ่รยีบ

-  สภาพอากาศไมด่ี
-  ขอ้ผดิพลาดของผูข้บัขี่
ใชร้ถจักรยานยนต์ดว้ยความเร็วปานกลาง
ทุกครั ้ง และหลีกเลี่ยงสภาพจราจรติดขัด
จนกวา่ทา่นจะคุน้เคยกับคณุลักษณะดา้นการ
ใชง้านและการขบัขีอ่ยา่งถีถ่ว้น  หา้มขีร่ถเกนิ
ความเร็วทีก่ฎหมายก�าหนด
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แฮ�ดบ์งั�บัเลีย้วและทีพ่กัเท�้

 ���เตอื�
ผู ข้ั บขี่ ร ถต อ้ ง รั กษาการทรงตั วของรถ
จักรยานยนต์โดยมือตอ้ง จับไวท้ี่แฮนด ์
บงัคบัเลีย้วตลอดเวลา
หากผูข้ีร้ถเอามือออกจากแฮนดบ์ังคับเลีย้ว 
จะส่งผลกระทบรา้ยแรงต่อการขับขี่และ
เสถยีรภาพของรถจักรยานยนต ์ สง่ผลให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
ขณะใชง้านรถจักรยานยนต์ ผู ข้ ี่รถและ 
ผูโ้ดยสาร  (หากม)ี  ตอ้งใชท้ีพั่กเทา้ทีใ่หม้า
ทกุครัง้
การใชท้ี่พักเทา้จะช่วยลดความเสี่ยงที่ทัง้ 
ผูข้ ี่รถและผูโ้ดยสารไปสัมผัสกับชิ้นส่วน
ตา่ง ๆ  ของรถจักรยานยนตโ์ดยไมต่ัง้ใจ  และ
ยังช่วยลดความเสีย่งจากการไดรั้บบาดเจ็บ
เมือ่เสือ้ผา้เขา้ไปเกีย่วกบัชิน้สว่นตา่ง ๆ

 ���เตอื�
การใชร้ถจักรยานยนต์โดยที่หมุดพักเทา้
สึก เกินขีดก� าหนดสูงสุดจะท� า ให เ้อียง
รถ จัก รยานยนต์ด ว้ ยมุมที่ ไ ม่ปลอดภั ย  
ดังนั้น ตอ้งเปลี่ยนตัวบ่งชีมุ้มเอียงก่อนที่จะ 
สกึจนขดีจ�ากดัของมนั
การ เอียง รถด ว้ยมุมที่ ไม่ปลอดภัยอาจ
ท�าใหร้ถทรงตัวไม่ดี สูญเสียการควบคุม 
รถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
รายละเอียดเกี่ยวกับขีดจ�ากัดความสกึหรอ
ของสามารถอ่านไดใ้นหัวขอ้การบ�ารุงรักษา
และการปรับตัง้

 ���เตอื�
ตอ้งไม่ใชห้มุดพักเทา้เป็นเครื่องน� าว่ารถ
จักรยานยนตส์ามารถเอยีงไดอ้ย่างปลอดภัย
ไกลเพยีงใด
ซึง่ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขหลายอยา่ง  รวมถงึแตไ่ม่
จ�ากดัเพยีง พืน้ผวิถนน สภาพยาง และสภาพ
อากาศ  การเอยีงรถดว้ยมมุทีไ่มป่ลอดภยัอาจ
ท�าใหร้ถทรงตวัไมด่ ี สญูเสยีการควบคมุรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
เมือ่เอยีงรถและหมุดพักเทา้ทีย่ดึตดิกับทีพั่ก
เทา้แตะกบัพืน้  รถจักรยานยนตจ์ะอยูใ่กลก้บั
ขดีจ�ากดัมมุเอยีงสงูสดุ  การเพิม่มมุเอยีงปีก
มากขึน้จะไมป่ลอดภยั
การ เอียง รถด ว้ยมุมที่ ไม่ปลอดภัยอาจ
ท�าใหร้ถทรงตัวไม่ดี สูญเสียการควบคุม 
รถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

citc

1

1. หมดุพักเทา้
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หนา้นีจ้งใจเวน้วา่งไว ้
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ต��แห�ง่ป้�ยเตอื�
ป้ายทีแ่สดงรายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูนีแ้ละในหนา้ตอ่  ๆ  ไป  จะท�าใหท้า่นสงัเกตเห็นขอ้มลูส�าคญั
ดา้นความปลอดภยัในหนังสอืคูม่อืเลม่นี ้ กอ่นขบัขีร่ถ  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดท้�าความเขา้ใจและ
ปฏบิตัติามขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัป้ายเหลา่นี้

R.P.M.

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

6 7 8

1 2 3 4

5
MAX LOAD
5 kg (11 lbs)

MAX LOAD
3 kg (6.6 lbs)

1. ไฟห��้ (ห��้ 138)
2. ก�รร�ัอ�ิ (ห��้ 73)
3. หมวกก�ั�็อ� (ห��้ 8)
4. แร็�สมัภ�ระ (ถ�้ตดิต ัง้) (ห��้ 71)

5. กระเป๋�เก็บสมัภ�ระ (ถ�้ตดิต ัง้) (ห��้ 87)
6. ���้หลอ่เย็� (ห��้ 101)
7. ก�รตรวจเช็�กอ่�ก�รขบัขี ่(ห��้ 74)
8. ย�ง (ห��้ 128)
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ต��แห�ง่ป้�ยเตอื� (มตีอ่)

 ขอ้�วรระวงั
ป้ายเตอืนและรปูลอก  ยกเวน้ป้ายรันอนิ  จะตดิเขา้กบัรถจักรยานยนตโ์ดยใชก้าวทีม่แีรงยดึตดิสงู 
ในบางกรณี  จะตดิป้ายเตอืนกอ่นใชส้พีน่  ดงันัน้  ความพยายามทีจ่ะแกะป้ายเตอืนออกอาจท�าให ้
ช ิน้งานสหีรอืตวัถงัเกดิความเสยีหายได ้

1 2

6 7

RON/ROZ 95 min. 91

E5 E10

3900691

Unleaded fuel only
Carburant sans plomb
Gasolina sin plomo
Bleifreies Benzin
Endast blyfri bensin
Benzina senza piombo
Ongelode Brandstof
Combustival sem schumbo

3 4

5

1. ���้ม�ัเ�รือ่ง (ห��้ 97)
2. ���้ม�ัเชือ้เพลงิ E5 และ E10 (ถ�้ตดิต ัง้) 

(ห��้ 60)
3. ���้ม�ัไรส้�รตะก ัว่ (ห��้ 60)
4. กระจก (ห��้ 119)

5. กระจกห��้รถ (ถ�้ตดิต ัง้) (ห��้ 151)
6. โซข่บัเ�ลือ่� (ห��้ 107)
7. ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง (ถ�้ตดิต ัง้)

(ห��้ 49)
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ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่�
Bonneville T100 (ทกุรุ�่) และ Bonneville T120 (ทกุรุ�่)
(ภาพแสดง Bonneville T120)

1
2

3 4 5 6

7

891011121314151617

1. ไฟเลีย้วด�้�ห��้
2. ไฟห��้
3. ��ั�ลตัช์
4. แบตเตอรี ่(ใตท้ ี�่ ัง่)
5. �ูม่อืเจ�้ของรถ (ใตเ้บ�ะ� ัง่) หรอืแยก

จ��ห��่ย
6. เบร�/ไฟท�้ย
7. ไฟเลีย้วด�้�หลงั
8. จ��เบรกหลงั

9. ��ลปิเปอรเ์บรกหลงั
10. ถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
11. ฝ�ปิดถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
12. ข�ต ัง้ข�้ง
13. ��ัเปลีย่�เกยีร ์
14. แตร
15. หมอ้���้
16. ��ลปิเปอรเ์บรกห��้
17. จ��เบรกห��้
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ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่� - ตอ่
Bonneville T100 (ทกุรุ�่) และ Bonneville T120 (ทกุรุ�่)
(ภาพแสดง Bonneville T120)

1 3 4

6

891011121314 7

52

1. ถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
2. ฝ�หมอ้���้หลอ่เย็� (ใตถ้งั���้ม�ัเชือ้เพลงิ)
3. ฝ�ปิดถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
4. กระปกุ���้ม�ัเบรกห��้
5. ��ัเบรกห��้
6. ตะเกยีบห��้
7. ฝ�ปิดชอ่งเตมิ���้ม�ัเ�รือ่ง

8. ต�แมวแสดงระดบั���้ม�ั
9. แป้�เบรกหลงั
10. กระปกุ���้ม�ัเบรกหลงั (ด�้�หลงัแผงข�้ง)
11. เ�รือ่งมอืปรบัต ัง้ (ด�้�หลงัแผงข�้ง)
12. โซข่บัเ�ลือ่�
13. ชุดก�ัสะเทอื�หลงั
14. ทอ่เก็บเสยีง
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ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่�
Street Scrambler

1
2

3

4 5 6

7

8

9101112131415161718

1. ไฟเลีย้วด�้�ห��้
2. ไฟห��้
3. ��ั�ลตัช์
4. เ�รือ่งมอืปรบัต ัง้ (ด�้�หลงัแผงข�้ง)
5. แบตเตอรี ่(ใตท้ ี�่ ัง่)
6. ห�งัสอื�ูม่อืเจ�้ของ (ใตท้ ี�่ ัง่)
7. เบร�/ไฟท�้ย
8. ไฟเลีย้วด�้�หลงั
9. จ��เบรกหลงั

10. ��ลปิเปอรเ์บรกหลงั
11. ถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
12. ฝ�ปิดถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
13. ข�ต ัง้ข�้ง
14. ��ัเปลีย่�เกยีร ์
15. แตร
16. หมอ้���้
17. ��ลปิเปอรเ์บรกห��้
18. จ��เบรกห��้
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ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่� - ตอ่
Street Scrambler

6

78

5
1 2

910

3

11

4

1213

1. ถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
2. ฝ�หมอ้���้หลอ่เย็� (ใตถ้งั���้ม�ัเชือ้เพลงิ)
3. ฝ�ปิดถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
4. กระปกุ���้ม�ัเบรกห��้
5. ��ัเบรกห��้
6. ตะเกยีบห��้
7. ฝ�ปิดชอ่งเตมิ���้ม�ัเ�รือ่ง

8. ต�แมวแสดงระดบั���้ม�ั
9. แป้�เบรกหลงั
10. กระปกุ���้ม�ัเบรกหลงั (ด�้�หลงัแผงข�้ง)
11. โซข่บัเ�ลือ่�
12. ชุดก�ัสะเทอื�หลงั
13. ทอ่เก็บเสยีง
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ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่�
Speed Twin

61
2

3 4 5

7891011121314

1. ไฟเลีย้วด�้�ห��้
2. ไฟห��้
3. ��ั�ลตัช์
4. แบตเตอรี ่(ใตท้ ี�่ ัง่)
5. ไฟเลีย้วด�้�หลงั
6. เบร�/ไฟท�้ย
7. จ��เบรกหลงั

8. ��ลปิเปอรเ์บรกหลงั
9. ข�ต ัง้ข�้ง
10. ��ัเปลีย่�เกยีร ์
11. แตร
12. หมอ้���้
13. ��ลปิเปอรเ์บรกห��้
14. จ��เบรกห��้
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ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่� - ตอ่
Speed Twin

1 3 4 5

78910111213

6

141516

2

1. ถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
2. ฝ�หมอ้���้หลอ่เย็� (ใตถ้งั���้ม�ัเชือ้เพลงิ)
3. ฝ�ปิดถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
4. กระปกุ���้ม�ัเบรกห��้
5. ��ัเบรกห��้
6. ตะเกยีบห��้
7. ฝ�ปิดชอ่งเตมิ���้ม�ัเ�รือ่ง
8. ถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง

9. ต�แมวแสดงระดบั���้ม�ั
10. ฝ�ปิดถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
11. แป้�เบรกหลงั
12. กระปกุ���้ม�ัเบรกหลงั (ด�้�หลงัแผงข�้ง)
13. เ�รือ่งมอืปรบัต ัง้ (ด�้�หลงัแผงข�้ง)
14. โซข่บัเ�ลือ่�
15. ทอ่เก็บเสยีง
16. ชุดก�ัสะเทอื�หลงั
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ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่�
Street Twin

1

2

3
4 5

6
7

891011121314151617

1. ไฟเลีย้วด�้�ห��้
2. ไฟห��้
3. ��ั�ลตัช์
4. แบตเตอรี ่(ใตท้ ี�่ ัง่)
5. ห�งัสอื�ูม่อืเจ�้ของ (ใตท้ ี�่ ัง่)
6. เบร�/ไฟท�้ย
7. ไฟเลีย้วด�้�หลงั
8. จ��เบรกหลงั
9. ��ลปิเปอรเ์บรกหลงั

10. ถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
11. ฝ�ปิดถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
12. ข�ต ัง้ข�้ง
13. ��ัเปลีย่�เกยีร ์
14. แตร
15. หมอ้���้
16. ��ลปิเปอรเ์บรกห��้
17. จ��เบรกห��้
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ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่� - ตอ่
Street Twin

1 4

6

891011121314 7

2 3 5

1. ถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
2. ฝ�หมอ้���้หลอ่เย็� (ใตถ้งั���้ม�ัเชือ้เพลงิ)
3. ฝ�ปิดถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
4. กระปกุ���้ม�ัเบรกห��้
5. ��ัเบรกห��้
6. ตะเกยีบห��้
7. ฝ�ปิดชอ่งเตมิ���้ม�ัเ�รือ่ง

8. ต�แมวแสดงระดบั���้ม�ั
9. แป้�เบรกหลงั
10. กระปกุ���้ม�ัเบรกหลงั (ด�้�หลงัแผงข�้ง)
11. เ�รือ่งมอืปรบัต ัง้ (ด�้�หลงัแผงข�้ง)
12. โซข่บัเ�ลือ่�
13. ชุดก�ัสะเทอื�หลงั
14. ทอ่เก็บเสยีง
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ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่�
Thruxton RS

71
2

3 4 5 6

89101112131415

1. ไฟเลีย้วด�้�ห��้
2. ไฟห��้
3. ��ั�ลตัช์
4. แบตเตอรี ่(ใตท้ ี�่ ัง่)
5. ห�งัสอื�ูม่อืเจ�้ของ (ใตท้ ี�่ ัง่)
6. เบร�/ไฟท�้ย
7. ไฟเลีย้วด�้�หลงั
8. จ��เบรกหลงั

9. ��ลปิเปอรเ์บรกหลงั
10. ข�ต ัง้ข�้ง
11. ��ัเปลีย่�เกยีร ์
12. แตร
13. หมอ้���้
14. ��ลปิเปอรเ์บรกห��้
15. จ��เบรกห��้
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ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่� - ตอ่
Thruxton RS

1 3 4 5

78910111213

6

141516

2

1. ถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
2. ฝ�หมอ้���้หลอ่เย็� (ใตถ้งั���้ม�ัเชือ้เพลงิ)
3. ฝ�ปิดถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
4. กระปกุ���้ม�ัเบรกห��้
5. ��ัเบรกห��้
6. ตะเกยีบห��้
7. ฝ�ปิดชอ่งเตมิ���้ม�ัเ�รือ่ง
8. ถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง

9. ต�แมวแสดงระดบั���้ม�ั
10. ฝ�ปิดถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
11. แป้�เบรกหลงั
12. กระปกุ���้ม�ัเบรกหลงั (ด�้�หลงัแผงข�้ง)
13. เ�รือ่งมอืปรบัต ัง้ (ด�้�หลงัแผงข�้ง)
14. โซข่บัเ�ลือ่�
15. ทอ่เก็บเสยีง
16. ชุดก�ัสะเทอื�หลงั
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ก�รระบชุิ�้สว่�ใ�มมุมองผูข้บัขี่
Bonneville T100 (ทกุรุ�่), Bonneville T120 (ทกุรุ�่), Speed Twin และ 
Thruxton RS
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12131617 14

1. ��ั�ลตัช์
2. สวติชก์ระพรบิไฟสงู
3. ปุ่ ม SCROLL
4. สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถ�้ตดิต ัง้)
5. ม�ตรวดั�ว�มเร็ว
6. ไฟเตอื�
7. ทรปิ�อมพวิเตอร/์ม�ตรวดัระยะท�ง/ห��้

จอแสดงผล
8. ม�ตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์
9. ห��้จอแสดงผลขอ้มลู

10. กระปกุ���้ม�ัเบรกห��้
11. ��ัเบรกห��้
12. สวติชส์ต�รท์/ดบัเ�รือ่งย�ต์
13. ปุ่ ม MODE (Bonneville T120 (ทกุรุ�่) 

เท�่� ั�้)
14. ปุ่ มไฟฉุกเฉ�ิ
15. ปุ่ ม MODE (Speed Twin และ Thruxton RS 

เท�่� ั�้)
16. ปุ่ มแตร
17. สวติชไ์ฟเลีย้ว



ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่�

27

ก�รระบชุิ�้สว่�ใ�มมุมองผูข้บัขี่
Street Scrambler และ Street Twin (แสดงรุ�่ Street Twin)
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1. ��ั�ลตัช์
2. สวติชก์ระพรบิไฟสงู
3. ปุ่ ม SCROLL
4. ม�ตรวดั�ว�มเร็ว
5. ไฟเตอื�
6. ห��้จอวดัระยะท�ง/แสดงผล
7. กระปกุ���้ม�ัเบรกห��้

8. ��ัเบรกห��้
9. สวติชส์ต�รท์/ดบัเ�รือ่งย�ต์
10. ปุ่ มไฟฉุกเฉ�ิ
11. ปุ่ ม MODE
12. สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถ�้ตดิต ัง้)
13. ปุ่ มแตร
14. สวติชไ์ฟเลีย้ว
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หม�ยเลขผลติภณัฑ์
หม�ยเลขตวัถงัรถ (VIN)
หมายเลขตวัถงัรถ  (VIN) จะประทบัไวท้ีบ่รเิวณ
ฐานพวงมาลยัของเฟรมโครงรถ  นอกจากนีย้งั
ปรากฏอยูใ่นฉลากทีอ่ยูข่า้ง ๆ

1 2

1. แสตมป์ VIN
2. ป้�ย VIN

บันทกึหมายเลขตัวถังรถลงในชอ่งทีใ่หไ้วด้า้น
ลา่ง

 
 
 

หม�ยเลขเ�รือ่งย�ต์
หมาย เลข เครื่ อ งยนต์จ ะถูกปร ะทั บไว ท้ี ่ 
หอ้งขอ้เหวี่ยงดา้นบนทางดา้นทา้ยและมอง
เห็นไดจ้ากทางดา้นซา้ยมอืหลงัมอเตอรส์ตารท์

1

1. หม�ยเลขเ�รือ่งย�ต์

บันทกึหมายเลขเครื่องยนตล์งในช่องที่ใหไ้ว ้
ดา้นลา่ง
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แผ�ผงัแผงห��้ปดั
Street Scrambler และ Street Twin (แสดงรุ�่ Street Twin)
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1. ม�ตรวดั�ว�มเร็ว
2. ไฟเตอื�ปิดระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะถ�� 

(TC)
3. สญัญ�ณไฟระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะถ�� 

(TC)
4. สญัญ�ณไฟแสดงระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิต��่
5. ไฟเตอื�อณุหภมู�ิ��้หลอ่เย็�สงู
6. สญัญ�ณไฟเตอื�แรงด�ั���้ม�ัเ�รือ่งต��่
7. สญัญ�ณไฟแสดงก�รท��ง��ผดิปกตขิอง

ระบบ�วบ�มุก�รท��ง��ของเ�รือ่งย�ต ์
(MIL)

8. ไฟเตอื�ระบบเบรกป้องก�ัลอ้ล็อก (ABS)
9. ระบบป้องก�ัก�รโจรกรรม/สญัญ�ณไฟ

สถ��ะสญัญ�ณก�ัขโมย (สญัญ�ณ 
ก�ัขโมยเป็�ชุดอปุกรณเ์สรมิ)

10. ไฟเตอื�แรงด�ัลมย�ง (ถ�้ตดิต ัง้ระบบ 
ตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง (TPMS))

11. สญัญ�ณไฟเลีย้วขว�
12. สญัญ�ณไฟแสดงต��แห�ง่เกยีรว์�่ง
13. ม�ตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์
14. สญัญ�ณไฟแสดงระยะก�รเข�้รบับรกิ�ร
15. ม�ตรวดัระยะท�ง/ม�ตรวดัระยะท�งทรปิ/

��ฬกิ�
16. จอแสดงผล MODE ผูข้บัขี่
17. สญัญ�ณต��แห�ง่เกยีร ์
18. เกจวดัระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
19. สญัญ�ณไฟสงู
20. สญัญ�ณไฟเลีย้วซ�้ย
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แผ�ผงัแผงห��้ปดั
Bonneville T100 (ทกุรุ�่), Bonneville T120 (ทกุรุ�่), Speed Twin และ 
Thruxton RS
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1. สญัญ�ณไฟระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะถ�� 
(TC)

2. ไฟเตอื�อณุหภมู�ิ��้หลอ่เย็�สงู
3. ไฟเตอื�ระบบเบรกป้องก�ัลอ้ล็อก (ABS)
4. ม�ตรวดั�ว�มเร็ว
5. สญัญ�ณไฟแสดงก�รท��ง��ผดิปกตขิอง

ระบบ�วบ�มุก�รท��ง��ของเ�รือ่งย�ต ์
(MIL)

6. สญัญ�ณไฟเตอื�แรงด�ั���้ม�ัเ�รือ่งต��่
7. ไฟเตอื�ปิดระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะถ�� 

(TC)
8. ไฟสญัญ�ณแสดงระบบ�วบ�มุ�ว�มเร็ว

�งที ่(ถ�้ตดิต ัง้)
9. ระบบป้องก�ัก�รโจรกรรม/ไฟสถ��ะ

สญัญ�ณก�ัขโมย (สญัญ�ณก�ัขโมยเป็�
ชุดอปุกรณเ์สรมิ)

10. สญัญ�ณไฟแสดงต��แห�ง่เกยีรว์�่ง
11. สญัญ�ณไฟเลีย้วซ�้ย
12. ม�ตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์
13. สญัญ�ณไฟเลีย้วขว�
14. สญัญ�ณไฟแสดงระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิต��่
15. สญัญ�ณไฟสงู
16. ไฟแสดงสถ��ะไฟเดยไ์ลท ์(DRL)  

(ถ�้ตดิต ัง้)
17. ก�รแสดงผลโหมดก�รขบัขี ่(ถ�้ตดิต ัง้)
18. จอแสดงผลระยะท�งกอ่����้ม�ัหมด
19. ไฟเตอื�แรงด�ัลมย�ง (ถ�้ตดิต ัง้ระบบ 

ตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง (TPMS))
20. ม�ตรวดัระยะท�ง/ทรปิ�อมพวิเตอร์
21. สญัญ�ณไฟแสดงระยะก�รเข�้รบับรกิ�ร
22. สญัญ�ณต��แห�ง่เกยีร ์
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ไฟเตอื�

สญัญ�ณไฟแสดงก�รท��ง��ผดิปกติ
ของระบบ�วบ�มุก�รท��ง��ของ
เ�รือ่งย�ต ์(MIL)

สัญญาณไฟแสดงการท�างานผิด
ปกต ิ (MIL)  ของระบบควบคมุการ
ท�างานของเครื่องยนตจ์ะสว่างขึน้
เมือ่เปิดระบบจดุระเบดิ  (เพือ่แสดง

ว่าระบบท� างาน) แต่ไม่ควรติดขึ้นขณะที่
เครือ่งยนตท์�างาน
หากเครื่องยนต์ก�าลังท�างานและเกิดความ 
ผิดปกติกั บ ร ะบบการ จัดกา ร เค รื่ อ งยนต ์ 
ไฟ  MIL จะสว่างขึ้นและสัญลักษณ์เตือน
ทั่วไปจะกระพริบ ในกรณีดังกล่าว ระบบ
ควบคุมการท�างานของเครื่องยนต์จะเปลี่ยน
เป็นโหมด  "ส�ารองการท�างาน"  (Limp home 
mode) เพื่อใหร้ถวิง่ไดถ้งึจุดหมายปลายทาง  
ถา้ขอ้บกพร่องไม่รุนแรงจนเครื่องยนต์ไม่
สามารถท�างานได ้

 ���เตอื�
ลดความเร็วและอย่าขับขี่รถต่อไปถา้ไม่
จ�าเป็นในขณะทีส่ญัญาณไฟ MIL ยงัตดิอยู ่ 
ข อ้บกพร่องดั งกล่าวอาจส่งผลกระทบ 
รา้ยแรงต่อสมรรถนะของเครือ่งยนต ์ระบบ 
ไอเสยี และอตัราการสิน้เปลอืงน�้ามนัเชือ้เพลงิ
สมรรถนะของเครื่องยนตท์ี่ลดลงอาจท�าให ้
การขี่รถอยู่ในสภาวะที่เป็นอันตราย ท�าให ้
สญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตร
วจเชค็ความบกพรอ่งและท�าการแกไ้ข

หม�ยเหตุ
ถ�้สญัญ�ณไฟ MIL กะพรบิเมือ่เปิดระบบ
จุดระเบิด ให้ต ิดต่อตวัแท�จ��ห�่�ยรถ
จกัรย��ย�ต ์ Triumph ทีไ่ดร้บัอ�ญุ�ต
โดยเร็วทีสุ่ดเพือ่ท��ก�รแกไ้ขสถ��ก�รณ ์
ดงักล�่ว ใ�สถ��ก�รณเ์หล�่�ี ้ เ�รือ่งย�ต์
จะไมท่��ง��

สญัญ�ณไฟเตอื� 
แรงด�ั���้ม�ัเ�รือ่งต��่

ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�างาน  ถา้แรงดนั
น�้ ามันเครื่องลดต�่าลงจนอันตราย 
สัญญาณไฟเตือนแรงดันน�้ ามัน
เครือ่งต�า่จะสวา่งขึน้

 ขอ้�วรระวงั
ดับเครือ่งยนตท์ันทถีา้สัญญาณไฟเตอืนแรง
ดนัน�้ามนัเครือ่งต�า่สวา่งขึน้  อยา่สตารท์เครือ่ง
ใหมจ่นกวา่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
การเดินเครื่องยนต์เมื่อสัญญาณไฟเตือน
แรงดันน�้ ามันเครื่องต�่าสว่างขึ้นจะท�าให ้
เครือ่งยนตไ์ดรั้บความเสยีหายอยา่งรนุแรง

หม�ยเหตุ
สญัญ�ณไฟเตอื�แรงด�ั���้ม�ัเ�รือ่งต��่จะ
สว�่งขึ�้ถ�้เปิดระบบจดุระเบดิโดยไมม่กี�ร
เด�ิเ�รือ่งย�ต์

ไฟเตอื�อณุหภมู�ิ��้หลอ่เย็�สงู
ขณะที่ เ ค รื่ อ งยนต์ท� า ง าน  ถ า้
อุณหภูมนิ�้าหล่อเย็นเครื่องยนตส์ูง
จนเป็นอนัตราย  ไฟเตอืนอณุหภมูิ
น�้าหลอ่เย็นสงูจะสวา่งขึน้
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 ขอ้�วรระวงั
ดับเครื่องยนต์ทันทีถ า้ไฟเตือนอุณหภูม ิ
น�้ าหล่อเย็นสูงสว่างขึน้ อย่าสตาร์ทเครื่อง
ใหมจ่นกวา่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
การเดินเครื่องยนต์เมื่อไฟเตือนอุณหภูม ิ
น�้าหลอ่เย็นสงูสวา่งขึน้จะท�าใหเ้ครือ่งยนตไ์ด ้
รับความเสยีหายอยา่งรนุแรง

ไฟระบบป้องก�ัก�รโจรกรรมที่
เ�รือ่งย�ต/์สญัญ�ณก�ัขโมย

รถจักรยานยนต ์ Triumph นีต้ดิตัง้
กุญแจนิรภัย ซึง่จะถูกเปิดใชง้าน
เ มื่ อ บิ ด ส วิ ต ช์ จุ ด ร ะ เ บิ ด ไ ปที่
ต�าแหน่ง OFF

ถ�้ไมไ่ดต้ดิต ัง้สญัญ�ณก�ัขโมย
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต�าแหน่ง OFF 
สัญญาณไฟระบบป้องกันการโจรกรรมที่
เครื่องยนต/์กันขโมยจะกะพรบิตดิและดับเป็น
เวลา 24 ชั่วโมงเพื่อแสดงว่ากุญแจนิรภัยเปิด
ท�างาน  เมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง 
ON ระบบป้องกนัการโจรกรรมทีเ่ครือ่งยนตแ์ละ
สญัญาณไฟจะดบัลง
ถา้สญัญาณไฟยงัตดิอยู ่ แสดงวา่ระบบป้องกนั
การโจรกรรมที่้เครื่องยนต์เกดิความผิดปกต ิ
ซึ่งตอ้งตรวจสอบหาสาเหตุ โปรดติดต่อ
ตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อตรวจเช็คความ
บกพรอ่งและท�าการแกไ้ข

ถ�้ตดิต ัง้สญัญ�ณก�ัขโมย
สัญญาณไฟระบบป้องกันการโจรกรรมที่
เครื่องยนต/์สัญญาณกันขโมยจะสว่างขึน้เมือ่
ตรงตามสภาวะทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นคูม่อืสัญญาณ
กันขโมยซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมของแทข้อง 
Triumph

ไฟเตอื�ระบบเบรกป้องก�ัลอ้ล็อก 
(ABS)

 ���เตอื�
ถา้ระบบ ABS ไม่ท�างาน ระบบเบรกจะท�า
หนา้ที่เป็นระบบเบรกแบบไม่มีระบบ ABS 
ตอ่ไป
ทา่นตอ้งไมข่ีร่ถตอ่ไปถา้ไฟเตอืนยงัคงตดิอยู่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเช็คความบกพร่องและท�าการแกไ้ข  
ในสถานการณน์ี ้ การเบรกแรงเกนิไปจะท�าให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�าใหสู้ญเสียการควบคุมรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

หม�ยเหตุ
ระบบ�วบ�ุมก�รยดึเก�ะถ��จะไมท่��ง��
ถ�้มกี�รท��ง��ผดิปกตกิบั ABS ไฟเตอื�
ส��หรบัระบบ ABS ระบบ�วบ�มุ�ว�มเร็ว
�งที ่และ MIL จะสว�่งขึ�้

เ มื่ อ บิด ส วิต ช์จุ ด ร ะ เ บิด ไ ปที่
ต�าแหน่ง ON ไฟเตอืนระบบ ABS 
กะพริบขึ้นและดับลงถือเป็นเรื่อง
ปกต ิไฟจะยังกะพรบิต่อไปหลัง

จากสตารท์เครือ่งยนตจ์นกวา่รถจักรยานยนตจ์ะ
วิ่ ง ด ว้ ยค ว าม เ ร็ ว ม ากกว่ า  1 0  กม . /  ชม .  
(6 ไมล/์ ชม.) เป็นครัง้แรก แลว้ไฟจดบัลง
ไฟเตือนจะไม่ติดจนสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม ่
อกีครัง้  ยกเวน้มคีวามผดิปกตหิรอืผูข้บัขีปิ่ดการ
ใช ้ABS (Street Scrambler เทา่นัน้)
ถ ้า  A B S  ถู ก ปิ ด ก า ร ใ ช ง้ า น โ ด ยผู ้ขั บ ขี ่
(Street Scrambler เทา่นัน้)  ไฟเตอืนจะสวา่ง
จนเปิดใชง้าน ABS อกีครัง้
หากมีข อ้ผิดพลาดเกิดขึ้นกับระบบ  ABS 
ไฟเตือนจะสว่างขึ้นมาและสัญลักษณ์เตือน
ทัว่ไปจะกะพรบิ



ขอ้มลูท ัว่ไป

36

สญัญ�ณไฟระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะ
ถ�� (TC)

สัญญาณไฟระบบควบคุมการยึด
เกาะ (TC) ใชเ้พื่อบ่งชี้ว่าระบบ
ควบคมุการยดึเกาะถนนเปิดท�างาน
และก�าลังท�างานเพื่อจ�ากัดการลืน่

ไถลของลอ้หลงั  ในชว่งทีเ่รง่ความเร็วมากหรอื
บนสภาพถนนทีเ่ปียกหรอืลืน่

 ���เตอื�
ถา้ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนไม่ท�างาน 
ทา่นตอ้งระมัดระวังเมือ่เร่งความเร็วหรอืเลีย้ว
รถบนพืน้ถนนทีเ่ปียก/ลืน่  เพือ่หลกีเลีย่งการ
เกดิลอ้หมนุฟรี
อย่าขับรถนานกว่าที่จ�าเป็นถา้สัญญาณไฟ
แสดงการท�างานผดิปกตขิองระบบควบคุม
การท� างานของเครื่องยนต์  (MIL)  และ 
ไฟเตือนระบบควบคุมการยึด เกาะถนน
สว่างขึน้ โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตโดย
เร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ความบกพรอ่ง
การเลี้ยวรถกะทันหันและการเร่งความเร็ว
มากเกินไปในสถานการณ์นี้อาจท�าใหล้อ้
หลงัหมนุฟร ี สง่ผลใหส้ญูเสยีการควบคมุรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

หากเปิดระบบควบคมุการยดึเกาะถนน:
•  ภายใตส้ภาพการขีร่ถตามปกต ิสัญญาณ

ไฟ TC จะปิดอยู่
•  สญัญาณไฟ TC จะกะพรบิอยา่งรวดเร็วเมือ่

ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนเปิดท�างาน
และก�าลังท�างานเพือ่จ�ากดัการลืน่ไถลของ
ลอ้หลงั  ในชว่งทีเ่รง่ความเร็วมากหรอืบน
สภาพถนนทีเ่ปียกหรอืลืน่

หากปิดระบบควบคมุการยดึเกาะถนน:
•  สญัญาณไฟ TC จะไมต่ดิขึน้  ไฟเตอืนการ

ปิดระบบ TC จะตดิสวา่งขึน้แทน

หม�ยเหตุ
ระบบ�วบ�ุมก�รยดึเก�ะถ��จะไมท่��ง��
ถ้�มีก�รท� �ง��ผิดปกติที่ร ะบบ  ABS 
ไฟเตอื�ส��หรบัระบบ ABS ระบบ�วบ�ุม
�ว�มเร็ว�งที ่และ MIL จะสว�่งขึ�้

ไฟเตอื�ก�รปิดระบบ�วบ�มุก�รยดึ
เก�ะถ�� (TC)

ไฟเตอืนการปิดระบบ TC ไมค่วรจะ
ตดิ  ยกเวน้วา่ระบบควบคมุการยดึ
เกาะถนนถกูปิดหรอืมคีวามผดิปกติ
เกดิขึน้

ถา้ไฟเตือนเกิดติดขึ้นในเวลาอื่นขณะขี่รถ 
แสดงวา่ระบบควบคมุการยดึเกาะถนนเกดิความ
ผดิปกต ิซึง่ตอ้งตรวจสอบหาสาเหตุ

ไฟเลีย้ว
เมือ่ปรับสวติชไ์ฟเลีย้วไปทางซา้ย
หรือทางขวา สัญญาณเตือน 
ไฟเลี้ยวจะกะพริบหรือดับลงดว้ย
ความเร็วเทา่กนักบัไฟเลีย้ว

ไฟสงู
เมือ่เปิดระบบจุดระเบดิและเลอืกใช ้
ไฟสงู ไฟเตอืนไฟสงูจะสวา่งขึน้

ไฟเดยไ์ลท ์(DRL)  
(ถ�้ตดิต ัง้)

เมื่อเปิดระบบจุดระเบิดไปที่ ON 
และปรับสวิตช์ไฟเดย์ไลท์ไปที ่
‘Daytime Running Lights’  
ไฟเตอืนเดยไ์ลทจ์ะสวา่งขึน้

ไฟเดย์ไลท์และไฟต�่าของไฟหนา้สามารถ
ควบคุมดว้ยตัวเองโดยใชส้วิตช์บนฝาครอบ
สวติชด์า้นซา้ยมอื ด ูหนา้ 36
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 ���เตอื�
อย่าขับขี่นานเกินความจ� า เ ป็นในสภาพ 
แสงแวดลอ้มทีไ่มด่กีบัไฟเดยไ์ลท ์ (DRL)  ที่
ใชง้าน
การขบัขีก่บัไฟเดยไ์ลทใ์นความมดื ในอโุมงค ์
หรือสถานที่ที่แสงแวดลอ้มไม่ดีมองไม่ชัด
อาจลดทัศนวสิัยของผูข้ับขีห่รอืท�าใหส้ายตา
ผูใ้ชถ้นนคนอืน่พรา่มวั
การท�าใหผู้ใ้ชถ้นนคนอื่น ๆ  หรือตาพร่ามัว
หรอืมทีัศนวสิัยในที ่ๆ  มแีสงนอ้ยอาจท�าให ้
เกดิการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต์
และอบุตัเิหตไุด ้

หม�ยเหตุ
ใ�ช่วงเวล�กล�งว�ัไฟเดยไ์ลท ์(DRL) 
ช่วยให้ผู ้ใช้ถ����อื่� ๆ  มองเห็�รถ
จกัรย��ย�ตไ์ดช้ดัขึ�้
จะตอ้งใชไ้ฟห��้ไฟต�่�ใ�สภ�พแวดลอ้ม
อื่� ๆ  เว ้�แต่สภ�พถ��อ�ุญ�ตให้ใช ้
ไฟห��้ไฟสงูได้

เกยีรว์�่ง
ไฟเตอืนเกยีรว์า่งจะแสดงเมือ่ระบบ
ส่งก�าลังอยู่ในต�าแหน่งเกียร์ว่าง 
(ไมไ่ดเ้ลอืกเกยีร)์  ไฟเตอืนจะสวา่ง
ขึน้เมือ่ระบบสง่ก�าลังอยูใ่นเกยีรว์า่ง

โดยทีส่วติชจ์ดุระเบดิอยูท่ีต่�าแหน่ง ON

สญัญ�ณไฟ 
แสดงระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิต��่

สัญญาณไฟแสดงระดับน�้ ามั น 
เชือ้เพลงิต�่าจะสว่างขึน้เมือ่มนี�้ามัน
เชื้อ เพลิง เหลืออยู่ ในถั งน�้ ามัน 
เชือ้เพลงิประมาณ 3 ลติร

ไฟเตอื�แรงด�ัลมย�ง

 ���เตอื�
หยดุรถจักรยานยนตถ์า้ไฟเตอืนแรงดนัลมยาง
สวา่งขึน้มา
หา้มขีร่ถจักรยานยนตจ์นกวา่ยางรถไดรั้บการ
ตรวจสอบ  และแรงดนัลมยางมคีา่แรงดนัเมือ่
ยางเย็นตามทีแ่นะน�า

หม�ยเหตุ
ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง (TPMS) เป็�
อุปกรณ์เสรมิส��หรบัรุ่�ทีต่ดิต ัง้พรอ้มลอ้
เหล็กหลอ่อลัลอยเท�่� ั�้

ไฟเตอืนแรงดันลมยางจะท�างาน
ร่วมกับระบบตรวจวัดแรงดันลม
ยาง (TPMS) (ดหูนา้ หนา้ 49).
ไฟเตือนจะสว่างขึ้นเมื่อแรงดัน

ลมยางลอ้หนา้หรือลอ้หลังต�่ากว่าค่าแรงดันที่
แนะน�าเทา่นัน้  ไฟเตอืนจะไมส่วา่งขึน้ถา้สบูลม
ยางมากกวา่ปกติ
เมือ่ไฟเตอืนสวา่งขึน้  สญัลกัษณ ์ TPMS ที่
ใชแ้สดงแรงดันและยางที่แบนจะปรากฏบน 
หนา้จอแสดงผลโดยอตัโนมตัิ
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แรงดั นลมยางที่ ไฟ เตือนสว่ า งขึ้นมีก า ร
ชดเชยอุณหภูมถิงึ 20°C แต่ไม่แสดงบนส่วน 
แสดงผลแรงดันที่เป็นตัวเลขที่เชื่อมโยงกัน  
แมส้ว่นแสดงผลตัวเลขดูเหมอืนหรอืใกลเ้คยีง
กับแรงดันลมยางมาตรฐานเมือ่ไฟเตอืนตดิขึน้ 
จะเป็นการบง่ชีถ้งึแรงดนัลมยางต�า่  ซึง่สาเหตทุี่
เป็นไปไดม้ากทีส่ดุคอืยางร่ัวซมึ

สญัลกัษณเ์ตอื�ท ัว่ไป
นอกจากนี้ สัญลักษณ์เตือนทั่วไปจะ
ปรากฎถา้มีขอ้ผิดพลาดเกิดขึ้นกับ 
ABS  หรือ เครื่อ งยนต์ และ /หรือ  

ไฟเตอืน ABS และ/หรอื MIL ตดิอยู ่ โปรด
ติดต่อตั ว แทนจ� าห น่ าย รถ จัก รยานยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเชค็ความบกพรอ่งและท�าการแกไ้ข

แผงห��้ปดั

ม�ตรวดั�ว�มเร็วและ 
ม�ตรวดัระยะท�ง
มาตรวัดความเ ร็ วแสดงความเ ร็ วของรถ
จักรยานยนตข์ณะวิง่บนถนน
มาตรวดัระยะทางจะแสดงระยะทางทัง้หมดทีร่ถ
จักรยานยนตไ์ดว้ิง่ไป

ม�ตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์

 ขอ้�วรระวงั
อย่าใหค้วามเร็วรอบเครื่องยนต์อยู่ในพื้นที ่
สแีดงเพราะอาจท�าใหเ้ครือ่งยนตไ์ดรั้บความ
เสยีหายอยา่งรนุแรง

มาตรวัดรอบเครื่องยนตจ์ะแสดงความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ดว้ยจ�านวนรอบต่อนาที - rpm 
(รอบ/นาที) ที่ส่วนทา้ยในช่วงมาตรวัดรอบ
เครือ่งยนตจ์ะมพีืน้ทีส่แีดง
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ในพื้นที่สีแดงจะมี
ความเร็วสงูกวา่ความเร็วรอบเครือ่งยนตส์งูสดุที่
แนะน�า และสงูกวา่ชว่งสมรรถนะทีด่ทีีส่ดุ
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สว่�แสดงผลต��แห�ง่เกยีร ์

Street Scrambler และ Street Twin 
เท�่� ั�้
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1 2

1. สญัลกัษณต์��แห�ง่เกยีร ์
2. สว่�แสดงผลต��แห�ง่เกยีร ์(ภ�พแสดง

ต��แห�ง่เกยีรว์�่ง)

รุ�่อ ื�่ ๆ ทกุรุ�่

21

1. สญัลกัษณต์��แห�ง่เกยีร ์
2. สว่�แสดงผลต��แห�ง่เกยีร ์(ภ�พแสดง

ต��แห�ง่เกยีรว์�่ง)

ส่วนแสดงผลต�าแหน่งเกียร์จะแสดงว่ารถอยู่
ในเกยีรใ์ด  (1-5 หรอื 1-6)  เมือ่ระบบสง่ก�าลงั
อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ว่าง (ไม่ไดเ้ลือกเกียร์)  
หนา้จอแสดงผลจะแสดง ‘n’

เกจวดัระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิ

Street Scrambler และ Street Twin 
เท�่� ั�้
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1. สญัญ�ณไฟแสดงระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิต��่
2. เกจวดัระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิ

รุ�่อ ื�่ ๆ ทกุรุ�่

1 2

1. เกจวดัระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
2. สญัญ�ณไฟแสดงระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิต��่

เกจวัดระดับน�้ามันเชื้อเพลงิจะแสดงปริมาณ
น�้ามนัเชือ้เพลงิในถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ  เมือ่สวติช์
จดุระเบดิอยูท่ีต่�าแหน่ง ON จ�านวนแถบทีแ่สดง
บนสว่นแสดงผลจะบง่ชีถ้งึระดบัน�้ามนัเชือ้เพลงิ
เมือ่ถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิเต็ม  แถบทัง้หมดแปดขดี 
จะปรากฏขึน้  และเมือ่น�้ามนัหมด  จะไมม่แีถบ
แสดงบนส่วนแสดงผล เครื่องหมายอื่น ๆ  
บนเกจจะแสดงระดับน�้ามันเชือ้เพลงิปานกลาง 
ซึง่อยูร่ะหวา่งระดบัเต็มกบัระดบัหมด
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เมือ่มนี�้ามนัเชือ้เพลงิเหลอืประมาณ 3 ลติรใน
ถงั ไฟเตอืนน�้ามนัเชือ้เพลงิต�า่จะสวา่งขึน้

หม�ยเหตุ
หลงัจ�กเติม�� ้�ม�ัเชื้อเพลิง  ระบบจะ
ปรบัปรุงข้อมูลของเกจวดัระดบั�� ้�ม�ั 
เชือ้เพลงิและขอ้มูลระยะทีว่ ิง่ไดจ้����้ม�ั
หมดใ�ขณะที่ท่��ขี่รถจกัรย��ย�ต ์ 
ท ั้ ง �ี้ ข ึ้ � อ ยู่ ก ั บ ล ั ก ษ ณ ะ ก � ร ขี่ ร ถ  
ก�รปรบัปรุงขอ้มูลอ�จใชเ้วล����ถงึห�้
��ที

ระยะทีว่ ิง่ไดจ้����้ม�ัหมด

Street Scrambler และ Street Twin 
เท�่� ั�้
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1. ก�รแสดงผลระยะท�งทีว่ ิง่ไดจ้����้ม�ัหมด
2. ระยะท�งทีเ่หลอืโดยประม�ณ

รุ�่อื�่ ๆ ทกุรุ�่

21

1. ก�รแสดงผลระยะท�งทีว่ ิง่ไดจ้����้ม�ัหมด
2. ระยะท�งทีเ่หลอืโดยประม�ณ

ส่วนนี้จะแสดงถงึระยะทางโดยประมาณที่รถ
สามารถวิง่ตอ่ไปไดด้ว้ยน�้ามันเชือ้เพลงิทีเ่หลอื
อยูใ่นถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ

หม�ยเหตุ
หลงัจ�กเติม�� ้�ม�ัเชื้อเพลิง  ระบบจะ
ปรบัปรุงข้อมูลของเกจวดัระดบั�� ้�ม�ั 
เชือ้เพลงิและขอ้มูลระยะทีว่ ิง่ไดจ้����้ม�ั
หมดใ�ขณะที่ท่��ขี่รถจกัรย��ย�ต ์ 
ท ั้ ง �ี้ ข ึ้ � อ ยู่ ก ั บ ล ั ก ษ ณ ะ ก � ร ขี่ ร ถ  
ก�รปรบัปรุงขอ้มูลอ�จใชเ้วล����ถงึห�้
��ที
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อตัร�ก�รสิ�้เปลอืง���้ม�ัเชือ้เพลงิ
เฉลีย่

Street Scrambler และ Street Twin 
เท�่� ั�้
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1. สญัลกัษณข์อง��่เฉลีย่
2. อตัร�ก�รสิ�้เปลอืง���้ม�ัเชือ้เพลงิเฉลีย่

รุ�่อ ื�่ ๆ ทกุรุ�่

21

1. สญัลกัษณข์อง��่เฉลีย่
2. อตัร�ก�รสิ�้เปลอืง���้ม�ัเชือ้เพลงิเฉลีย่

นี่ เ ป็นการแสดงอัตราการสิ้นเปลืองน�้ ามัน 
เชือ้เพลงิเฉลี่ย หลังจากตัง้ค่าใหม่ หนา้จอ 
จะแสดงเสน้ประจนกว่ารถจะวิ่งไปได  ้0.1 
กม/ไมล.์

หม�ยเหตุ
หลงัจ�กเติม�� ้�ม�ัเชื้อเพลิง  ระบบจะ
ปรบัปรุงขอ้มูลอตัร�ก�รสิ�้เปลอืง���้ม�ั
เฉลีย่เมือ่ขบัขีร่ถจกัรย��ย�ต ์ ท ัง้�ีข้ ึ�้อยู่
กบัลกัษณะก�รขีร่ถ ก�รปรบัปรงุขอ้มลู
อ�จใชเ้วล����ถงึห�้��ที

ม�ตรวดัระยะท�งออกทรปิ

 ���เตอื�
อย่าพยายามสับเปลี่ยนไปมาระหว่างโหมด
การแสดงผลมาตรวัดระยะทางกับมาตรวัด
ระยะทางออกทรปิในขณะทีร่ถจักรยานยนต์
ก�าลงัแลน่  เนือ่งจากอาจท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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1. จอแสดงผลทรปิก�รเด�ิท�ง (เลอืก Trip 1)

มาตรวัดระยะทางออกทริปมีสองตัว มาตร
วัดระยะทางออกทริปตัวใดตัวหนึ่งจะแสดง
ระยะทางที่รถจักรยานยนต์ไดว้ ิง่ไปนับตัง้แต ่
มาตรวัดบนสว่นแสดงผลถกูตัง้คา่ใหมเ่ป็นศนูย์
ครัง้ลา่สดุ
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เพื่อจะสลับมาตรวัดระยะทางออกทรปิ ใหก้ด
แลว้ปลอ่ยปุ่ ม SCROLL ทีเ่รอืนสวติชแ์ฮนดด์า้น
ซา้ยมอืแลว้  จนกวา่จะแสดงมาตรวดัระยะทาง
ออกทรปิทีต่อ้งการ

1

cixb_1

1. ปุ่ ม SCROLL

หม�ยเหตุ
Street Scrambler เท�่� ั�้
ไม่ส�ม�รถใช้ม�ตรวดัระยะท�งทริป  
เมือ่อยูใ่�โหมด OFF ROAD ขอ้มลูม�ตรวดั
ระยะท�งทรปิจะยงั�งถกูบ�ัทกึไวเ้มือ่ขบัขี่
ใ�โหมด OFF ROAD ขอ้มลูม�ตรวดัระยะ
ท�งทรปิทีป่รบั��่ใหมจ่ะแสดงใ�ม�ตรวดั
ระยะท�งทรปิหลงัจ�กปิดโหมด OFF ROAD 
แลว้

ก�รต ัง้��่ม�ตรวดัระยะท�งออกทรปิ
ใหม่
หากตอ้งการรเีซ็ตมาตรวัดระยะทางทรปิค่าใด
คา่หนึง่:
•  เลอืกมาตรวดัระยะทางทรปิทีจ่ะรเีซต็
•  กดปุ่ ม  S C R O L L  ค า้ ง ไ ว ห้ นึ่ ง วิน าท ี 

หลงัจากกดคา้งไวห้นึง่วนิาท ีมาตรวดัระยะ
ทางออกทรปิบนสว่นแสดงผลจะถูกตัง้ค่า
ใหมเ่ป็นศนูย์

��ฬกิ�
เพื่อจะเลอืกไปที่นาฬกิา ใหก้ดแลว้ปล่อยปุ่ ม 
SCROLL ทีเ่รือนสวติชแ์ฮนดด์า้นซา้ยมอืแลว้ 
จนกวา่จะแสดงนาฬกิา
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1. ��ฬกิ�

ก�รปรบั��ฬกิ�

 ���เตอื�
อย่าพยายามที่จะปรับนาฬิกาในขณะที่รถ
จักรยานยนตก์�าลังแล่น เนื่องจากอาจท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

การรเีซต็นาฬกิา:
•  เลอืกหนา้จอนาฬกิา
•  กดปุ่ ม  S C R O L L  ค า้ ง ไ ว ห้ นึ่ ง วิน าท ี 

จอแสดงผลชั่วโมงของนาฬกิาจะกระพรบิ 
ปลอ่ยปุ่ ม SCROLL
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การตัง้คา่การแสดงผลชัว่โมง:
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าหน่วยชั่วโมงยังคง

กระพริบอยู่ จากนั้นกดและปล่อยปุ่ ม 
SCROLL เพื่อเปลี่ยนการตัง้ค่า การกด 
ปุ่ มแต่ละครัง้จะเปลีย่นการตัง้ค่าทลีะหนึง่
หน่วย

•  เมื่อส่วนแสดงผลชั่วโมงที่ถูกตอ้งปรากฏ
ขึน้ กดปุ่ ม SCROLL คา้งไวห้นึง่วนิาท ีเมือ่
ตัง้คา่หลกัชัว่โมงแลว้ หลกัทีแ่สดงผลนาที
จะเริม่กระพรบิ  สว่นแสดงผลนาทสีามารถ
ปรับค่าไดด้ว้ยวธิีเดียวกันกับการปรับค่า
ชัว่โมง

•  เมือ่ตัง้คา่ทัง้ชัว่โมงและนาทไีวถ้กูตอ้งแลว้ 
กดปุ่ ม SCROLL คา้งไวห้นึง่วนิาทแีลว้สว่น
แสดงผลจะหยดุกะพรบิโดยอตัโนมตัิ

โหมดขบัขี่
หม�ยเหตุ
โหมดก�รขบัขี่ส�ม�รถเลือกได้ทุกรุ่�  
ย ก เ ว้ �  B o n n e v i l l e  T 1 0 0  แ ล ะ 
Bonneville T100 Bud Ekins

ระบบโหมดการขับขีท่�าใหส้ามารถเลอืกโหมด
การขับขี่ที่มีการควบคุมการยดึเกาะถนนและ
การตอบสนองของคนัเรง่ทีเ่ฉพาะเจาะจง
สามารถเลือกโหมดการขับขี่ไดโ้ดยใชปุ้่ ม 
MODE บนฝาครอบสวติชท์ี่แฮนดบ์ังคับเลี้ยว 
ดา้นซา้ยมอืหรอืขวามอื โดยขึน้อยูก่บัรุน่
กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE เพือ่เลอืกโหมดการ
ขบัขีท่ีม่ดีงัตอ่ไปนี้

Bonneville T120 (ทกุรุ�่) และ Street Twin

Riding Mode ���อธบิ�ย

ROAD (ถนน)
การตอบสนองของปีกผเีสือ้มาตรฐาน
การตัง้คา่ระบบการยดึเกาะถนนที่
เหมาะสมทีส่ดุส�าหรับการใชร้ถบนถนน

RAIN (ฝนตก)

ชว่ยลดการตอบสนองของปีกผเีสือ้เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัการตัง้คา่แบบ Road 
ใชส้�าหรับสภาพถนนเปียกหรอืลืน่
การตัง้คา่ TC ทีเ่หมาะสมทีส่ดุส�าหรับ
การใชร้ถบนถนน ในสภาพทีฝ่นตก 
และชว่ยใหล้อ้หลงัลืน่ไถลไดน้อ้ยทีส่ดุ

Speed Twin

Riding Mode ���อธบิ�ย

ROAD (ถนน)
การตอบสนองของปีกผเีสือ้มาตรฐาน
การตัง้คา่ระบบการยดึเกาะถนนที่
เหมาะสมทีส่ดุส�าหรับการใชร้ถบนถนน

RAIN (ฝนตก)

ชว่ยลดการตอบสนองของปีกผเีสือ้เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัการตัง้คา่แบบ Road 
ใชส้�าหรับสภาพถนนเปียกหรอืลืน่
การตัง้คา่ TC ทีเ่หมาะสมทีส่ดุส�าหรับ
การใชร้ถบนถนน ในสภาพทีฝ่นตก 
และชว่ยใหล้อ้หลงัลืน่ไถลไดน้อ้ยทีส่ดุ

SPORT 
(สปอรต์)

เพิม่การตอบสนองของปีกผเีสือ้เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัการตัง้คา่แบบ Road

การตัง้คา่ TC ทีเ่หมาะสมทีส่ดุส�าหรับ
การใชร้ถบนถนน และชว่ยใหล้อ้หลงั
ลืน่ไถลไดน้อ้ยทีส่ดุ
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Thruxton RS

Riding Mode ���อธบิ�ย

RAIN (ฝนตก)

ชว่ยลดการตอบสนองของปีกผเีสือ้เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัการตัง้คา่แบบ Road 
ใชส้�าหรับสภาพถนนเปียกหรอืลืน่
การตัง้คา่ระบบ ABS ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ
ส�าหรับการใชร้ถบนถนน
การตัง้คา่ระบบการยดึเกาะถนนทีด่ี
ทีส่ดุส�าหรับสภาวะเปียกและลืน่ ชว่ย
ลดการลืน่ไถลของลอ้หลงัเมือ่เทยีบกบั
การตัง้คา่ ROAD

ROAD (ถนน)

การตอบสนองของปีกผเีสือ้มาตรฐาน
การตัง้คา่ระบบ ABS ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ
ส�าหรับการใชร้ถบนถนน
การตัง้คา่ระบบการยดึเกาะถนนที่
เหมาะสมทีส่ดุส�าหรับการใชร้ถบนถนน

SPORT 
(สปอรต์)

เพิม่การตอบสนองของปีกผเีสือ้เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัการตัง้คา่แบบ Road

การตัง้คา่ระบบ ABS ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ
ส�าหรับการใชร้ถบนถนน
ชว่ยเพิม่การลืน่ไถลของลอ้หลงัเมือ่
เทยีบกบัการตัง้คา่ ROAD

Street Scrambler เท�่� ั�้

Street Scrambler

Riding Mode ���อธบิ�ย

ROAD (ถนน)
การตอบสนองของปีกผเีสือ้มาตรฐาน
การตัง้คา่ระบบการยดึเกาะถนนที่
เหมาะสมทีส่ดุส�าหรับการใชร้ถบนถนน

RAIN (ฝนตก)

ชว่ยลดการตอบสนองของปีกผเีสือ้เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัการตัง้คา่แบบ Road 
ใชส้�าหรับสภาพถนนเปียกหรอืลืน่
การตัง้คา่ TC ทีเ่หมาะสมทีส่ดุส�าหรับ
การใชร้ถบนถนน ในสภาพทีฝ่นตก 
และชว่ยใหล้อ้หลงัลืน่ไถลไดน้อ้ยทีส่ดุ

OFF ROAD

การตัง้คา่ตอบสนองของปีกผเีสือ้ที่
เหมาะสมทีส่ดุส�าหรับการใชร้ถบน
ทางวบิาก
ABS ปิดอยู ่ระบบควบคมุการยดึเกาะ
ถนนถกูปิด
ไมแ่สดงมาตรวดัระยะทางทรปิ ขอ้มลู
มาตรวดัระยะทางทรปิจะยงัคงถกู
บนัทกึไวเ้มือ่ขบัขีใ่นโหมดนี้
สามารถเลอืกโหมด OFF ROAD เมือ่
รถจักรยานยนตห์ยดุนิง่เทา่นัน้

หากเลอืกโหมด OFF ROAD จะปรากฏใน
จอแสดงผลหลกั
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1. ก�รแสดงผลโหมด OFF ROAD 

(Street Scrambler เท�่� ั�้)

เมือ่อยูใ่นโหมด OFF ROAD ใหก้ดปุ่ ม MODE 
คา้งไวเ้พือ่เปลีย่นโหมดขบัขีไ่ปทีโ่หมด ROAD

ก�รเลอืกโหมดขบัขี ่– โดยทีร่ถ
จกัรย��ย�ตจ์อด�ิง่กบัที่
กดแลว้ปลอ่ยปุ่ ม MODE ทีฝ่าครอบสวติช์
แฮนด์บังคับเลี้ยวดา้นซา้ยมือหรือขวามือ  
(แลว้แต่รุ่น) จนกว่าโหมดขับขี่ที่ตอ้งการ
กะพรบิบนสว่นแสดงผล
โหมดขับขี่ที่เลือกไวจ้ะถูกเปิดใชง้านโดย
อตัโนมตัหิลงัจากกดปุ่ ม MODE ไปแลว้หนึง่
วนิาท ีถา้ตรงตามสภาวะตอ่ไปนี้

ขณะดบัเ�รือ่งย�ต์
•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON

•  สวติชด์บัเครือ่งยนตอ์ยูท่ีต่�าแหน่ง RUN

ขณะเ�รือ่งย�ตท์��ง��
•  ระบบสง่ก�าลงัอยูใ่นเกยีรว์า่งหรอืเขา้คลตัช์
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ก�รเลอืกโหมดขบัขี ่–  
เมือ่ขีร่ถจกัรย��ย�ต์

 ���เตอื�
การเลือกโหมดขับขี่ขณะที่รถจักรยานยนต์
ก� า ลั ง แ ล่ น   ผู ้ขั บ ขี่ ต ้อ ง ป ล่ อ ย ใ ห ้ร ถ
จักรยานยนต์แล่นไป (รถจักรยานยนต์วิ่ง 
เครือ่งยนตท์�างาน  ปิดคนัเรง่  ดงึคนัคลตัช ์
และไมใ่ชเ้บรก) ในชว่งเวลาสัน้ ๆ
ควรลองเลอืกโหมดขับขีข่ณะรถจักรยานยนต์
ก�าลงัแลน่:
-  ทีค่วามเร็วต�า่
-  ในพืน้ทีท่ีก่ารจราจรไมต่ดิขดั
-  บนถนนหรือพื้นผิวที่เป็นเสน้ตรงหรือได ้
ระดบั

-  ในสภาพถนนและสภาพอากาศดี
-  ในพืน้ทีท่ีป่ล่อยใหร้ถจักรยานยนตแ์ล่นไป
ไดอ้ยา่งปลอดภยั

หา้มเลือกโหมดขับขี่ขณะรถจักรยานยนต์
ก�าลงัแลน่:
-  ทีค่วามเร็วสงู
-  ขณะขบัขีร่ถในพืน้ทีจ่ราจร
-  ขณะเลี้ยวรถหรือบนเสน้ทางหรือถนนที่มี
หลายโคง้

-  บนพืน้หรอืถนนทีล่าดเอยีงมาก
-  ในสภาพถนน/สภาพอากาศไมด่ี
-  ใ น พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ป ล่ อ ย ใ ห ้ร ถ
จักรยานยนตแ์ลน่ไปไดอ้ยา่งปลอดภยั

การไม่ปฏบิัตติามค�าเตอืนทีส่�าคัญนี้จะท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
เมื่อเลือกโหมดขับขี่ ใหใ้ชร้ถจักรยานยนต์
บนนถนนที่ไม่มีการจราจรเพื่อสรา้งความ 
คุน้เคยกบัการตัง้คา่ใหม่
อย่าใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยานยนต์ของท่าน
เนื่องจากบุคคลอื่นอาจเปลี่ยนการตั ้งค่า
โหมดขบัขีจ่ากคา่ทีคุ่น้เคย  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

หม�ยเหตุ
Street Scrambler เท�่� ั�้
ไมส่�ม�รถเลอืกโหมด OFF ROAD ขณะ
ขบัขีร่ถจกัรย��ย�ต ์ ส�ม�รถเลอืกไดเ้มือ่
รถจกัรย��ย�ตห์ยดุ�ิง่เท�่� ั�้
ส�ม�รถปิดโหมด OFF ROAD โดยกดปุ่ ม 
MODE �้�งไว้ซึ่งจะเป็�ก�รเลือกโหมด 
ROAD

กดแลว้ปล่อยปุ่ ม MODE ที่ฝาครอบสวิตช์
แฮนดบ์งัคบัเลีย้วดา้นซา้ยมอืหรอืขวามอื  (แลว้
แตรุ่น่)  จนกวา่โหมดขบัขีท่ีต่อ้งการกะพรบิบน
สว่นแสดงผล
ภายในเวลา 30 วนิาททีีก่ดปุ่ ม MODE ผูข้บัขี่
รถตอ้งด�าเนนิการสิง่ตอ่ไปนีพ้รอ้มกนั:
•  ปิดคนัเรง่
•  ดงึคลตัช์
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมไ่ดใ้ชเ้บรก  (ปลอ่ย

ใหร้ถจักรยานยนตแ์ลน่ไป)

หม�ยเหตุ
โหมดก�รขบัขีสุ่ดท�้ยทีเ่ลอืกไวก้่อ�ทีจ่ะ
ปิดสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ OFF จะเป็�โหมด
ก�รขบัขีเ่ดยีวก�ัทีใ่ช้ง��เมือ่เปิดสวติช ์
จดุระเบดิไปที ่ON อกี�ร ัง้
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ในกรณีที่การ เปลี่ยนแปลงโหมดขับขี่ไม่
สมบรูณ์
•  หยดุรถจักรยานยนตอ์ยา่งระมดัระวงั
•  เลอืกเกยีรว์า่ง
•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง OFF แลว้

บดิกลบัไปที ่ON อกีครัง้
•  เลอืกโหมดขบัขีท่ีต่อ้งการ
•  สตารท์เครือ่งยนตใ์หม ่แลว้ขีร่ถตอ่ไป

 ���เตอื�
อย่าดับเครื่องยนต์โดยใชส้วิตช์จุดระเบิด
หรือสวติชส์ตาร์ท/ดับเครื่องยนต์ขณะที่รถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่
หยุดรถจักรยานยนตด์ว้ยความระมัดระวังทุก
ครัง้ แลว้เขา้เกยีรว์า่งกอ่นจะดบัเครือ่งยนต์
การดับเครื่องยนต์โดยปิดระบบจุดระเบิด
หรือสวติชส์ตาร์ท/ดับเครื่องยนต์ขณะที่รถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่จะล็อกลอ้หลงั  ท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตุ

 ขอ้�วรระวงั
อย่าดับเครื่องยนต์โดยใชส้วิตช์จุดระเบิด
หรือสวติชส์ตาร์ท/ดับเครื่องยนต์ขณะที่รถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่
การหยุดเครื่องยนต์ดว้ยการปิดระบบจุด
ระเบดิหรือใชส้วติชส์ตารท์/หยุดเครื่องยนต์
ขณะรถจักรยานยนต์ก�าลังเคลื่อนที่อาจก่อ
ใหเ้กดิความเสยีหายกับส่วนประกอบของรถ
จักรยานยนต์

ระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะถ�� 
(TC)

 ���เตอื�
ระบบควบคุมการยึด เกาะถนนไม่ใช่ส ิ่ง
ทดแทนเพื่อใหข้ี่รถไดใ้นทุกสภาพอากาศ
และถนนทัว่ไป
ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนไม่สามารถ
ป้องกันไมใ่หเ้กดิการสญูเสยีการยดึเกาะถนน
จาก
-  การเลีย้วรถดว้ยความเร็วสงู
-  การเรง่ความเร็วเมือ่เอยีงมมุรถแคบมาก
-  การเบรก
-  ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนไม่สามารถ
ป้องกนัลอ้หนา้ไมใ่หล้ืน่ไถล

การไม่ปฏิบัติตามขอ้มูลขา้งตน้อาจท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนจะช่วยรักษา
การยดึเกาะถนนเมื่อเร่งความเร็วบนพื้นถนน
ทีเ่ปียก/ลืน่ ถา้เซนเซอรต์รวจพบว่าลอ้หลัง 
สูญเสียการยึดเกาะ (ลื่น) ระบบควบคุมการ
ยึดเกาะถนนจะท� างาน และเปลี่ยนก�าลัง
เครื่องยนตจ์นกว่าจะเรียกคนืการยดึเกาะถนน
ของลอ้หลงัได ้ ไฟเตอืนระบบควบคมุการยดึ
เกาะถนนจะกะพรบิขณะทีร่ะบบท�างาน  และผูข้ี่
รถอาจสังเกตเห็นความเปลีย่นแปลงจากเสยีง
ของเครือ่งยนต์

หม�ยเหตุ
ระบบ�วบ�ุมก�รยดึเก�ะถ��จะไมท่��ง��
ถ้�มีก�รท� �ง��ผิดปกติที่ร ะบบ  ABS 
ไฟเตอื�ส��หรบัระบบ ABS ระบบ�วบ�มุ
�ว�มเร็ว�งที ่และ MIL จะสว�่งขึ�้

หม�ยเหตุ
Street Scrambler เท�่� ั�้
ระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะถ��จะปิดเมือ่อยู่
ใ�โหมด OFF ROAD
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ก�รต ัง้��่ระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะ
ถ��

 ���เตอื�
อย่าพยายามปรับตัง้ค่าระบบควบคุมการยดึ
เกาะถนนขณะที่รถจักรยานยนต์ก�าลังแล่น 
เนื่องจากอาจท�าใหสู้ญเสียการควบคุมรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
ถา้ปิดใชง้านระบบควบคุมการยดึเกาะถนน  
รถจักรยานยนตจ์ะท�างานตามปกต ิ แตไ่มม่ี
การควบคมุการยดึเกาะถนน  ในสถานการณน์ี ้ 
การเร่งความเร็วมากเกินไปบนพื้นถนนที่
เปียก/ลืน่อาจท�าใหล้อ้หลงัลืน่ไถล  สง่ผลให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ระบบควบคมุการยดึเกาะถนนสามารถตัง้คา่ได ้
จากแบบใดแบบหนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

เปิด
การตัง้คา่ TC ทีเ่หมาะสมทีส่ดุส�าหรับ
การใชร้ถบนถนน ชว่ยใหล้อ้หลงัลืน่
ไถลไดน้อ้ยทีส่ดุ

ปิด
ระบบควบคมุการยดึเกาะถนนถกูปิด 
ไฟเตอืนปิดระบบ TC จะสวา่งขึน้  
(ด ูหนา้ 36)

ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนมีค่าเริ่มตน้ที ่
เปิดใชง้าน หลังจากปิดและเปิดสวติช์ระบบ 
จดุระเบดิอกีครัง้

ก�รปิดก�รใชง้��ระบบ�วบ�มุก�รยดึ
เก�ะถ��

 ���เตอื�
หลังจากขับขี่ออฟโรดโดยปิดระบบควบคุม
การยดึเกาะถนนแลว้  ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่
ระบบควบคมุการยดึเกาะถนนเปิดใชง้านแลว้
เมือ่กลบัไปขบัขีบ่นถนนสาธารณะ
การขับขี่บนถนนสาธารณะ ขณะปิดระบบ
ควบคมุการยดึเกาะถนน  อาจท�าใหล้อ้หลงั
ลืน่ได ้ หากเรง่เร็วเกนิไปบนผวิถนนเปียก/ลืน่ 
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

เพื่อจะปิดการตัง้ค่าระบบควบคุมการยดึเกาะ
ถนน:
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ารถจักรยานยนตจ์อด

อยูแ่ละอยูใ่นเกยีรว์า่ง
•  เ ปิดจุดระเบิดไปที่ต� าแหน่ง  ON และ

กดสวิตช์สตาร์ท/หยุดเครื่องยนต์ไปที่
ต�าแหน่ง RUN

•  กดและปล่อยปุ่ ม SCROLL ที่ฝาครอบ
สวิตช์แฮนด์บั งคับ เลี้ย วด า้นซ า้ยมือ  
จนหนา้จอแสดงผล 'ttcOn'
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•  กดปุ่ ม SCROLL คา้งนานกวา่หนึง่วนิาที
เพื่อ เปลี่ยนระหว่างเ ปิดและปิดระบบ
ควบคมุการยดึเกาะถนน
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1. ห��้จอแสดงผลก�รปิดระบบ�วบ�มุก�รยดึ

เก�ะถ�� (แสดงรุ�่ Street Twin)

ABS ปิดใชง้��และเปิดใชง้�� 
- เฉพ�ะรุ�่ Street Scrambler 
เท�่� ั�้

 ���เตอื�
อย่าพยายามปรับตั ้งค่า  ABS ขณะที่รถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่  เนือ่งจากอาจท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
ถา้ปิดใชง้านระบบ ABS ระบบเบรกจะท�า
หนา้ที่เ ป็นระบบเบรกที่ไม่ใช่ระบบ  ABS 
ในสถานการณน์ี ้ การเบรกแรงเกนิไปจะท�าให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�าใหสู้ญเสียการควบคุมรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
หลงัจากขบัขีอ่อฟโรดโดยปิด ABS แลว้  ให ้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ระบบ ABS เปิดใชง้าน
แลว้เมือ่กลบัไปขบัขีบ่นถนนสาธารณะ
การขับขี่บนถนนสาธารณะขณะปิดใชง้าน 
ระบบเบรก  ABS หากเบรกแรง เกินไป  
อาจท�าใหล้อ้ล็อก  ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุ
รถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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ปิดใชง้�� ABS
ระบบ ABS สามารถปิดใชง้านไดช้ัว่คราว ระบบ 
ABS ไมส่ามารถปิดใชง้านไดถ้าวร  ระบบจะถกู
เปิดใชง้านโดยอัตโนมัตเิมือ่ปิดระบบจุดระเบดิ
แลว้เปิดใหมอ่กีครัง้
เพือ่ปิดใชง้านระบบ ABS:
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ารถจักรยานยนตจ์อด

อยูแ่ละอยูใ่นเกยีรว์า่ง  เปิดจดุระเบดิไปที่
ต�าแหน่ง ON และกดสวติชส์ตารท์/หยดุ
เครือ่งยนตไ์ปทีต่�าแหน่ง RUN

•  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน  'AbSOn' 
ปรากฎในสว่นแสดงผลทางดา้นซา้ยมอื

•  กดปุ่ ม SCROLL คา้งไวน้านกวา่หนึง่วนิาที
เพือ่เปลีย่นระหวา่งเปิดและปิด ABS

•  จอแสดงผลจะแสดงขอ้ความวา่  'AbSOFF' 
เมือ่ ABS ถกูปิดใชง้านและไฟเตอืน ABS 
จะสวา่งขึน้

หม�ยเหตุ
เมือ่ปิด ABS ระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะถ��
ยงั�งท��ง��อยู ่ (ยกเว�้จะปิดระบบ�วบ�มุ
ก�รยดึเก�ะถ��ดว้ยตวัเอง)

ABS เปิดใชง้��
เพือ่เปิดใชง้าน ABS ใหเ้ลอืกท�าอยา่งใดอยา่ง
หนึง่ตอ่ไปนี:้
•  ท�าซ�้าขั ้นตอนการปิดใชง้าน ABS และ

เลอืกเปิด ‘AbSOn’
•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง OFF แลว้

บดิกลบัไปที ่ON

• ABS จะเปิดใชง้านเมือ่รถจักรยานยนตเ์รง่
ความเร็วเกนิกวา่ 10 กม./ชม.  (6 ไมลต์อ่
ชัว่โมง) ไฟเตอืน ABS จะดบัลง

ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง 
(TPMS) (ถ�้ตดิต ัง้)

 ���เตอื�
หา้มแยกแรงดนัลมยางออกจากการตรวจสอบ 
ป ร ะ จ� า วั น เ นื่ อ ง จ ากกา รติดตั ้ง  TPMS 
ตรวจสอบแรงดันลมยางเมื่อยางเย็นโดยใช ้
เกจวดัแรงดนัลมยางทีแ่มน่ย�า (ดทูี ่หนา้ 129)
การใชร้ะบบ TPMS เพือ่ก�าหนดแรงดนัลม
ยางอาจท�าใหไ้ดแ้รงดันลมยางทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

หม�ยเหตุ
ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง (TPMS) เป็�
อุปกรณ์เสร ิมส��หรบัรุ่�ที่ต ิดต ัง้พร้อม 
ลอ้เหล็กหลอ่อลัลอยเท�่� ั�้

ฟงักช์�ั 
เซนเซอรแ์รงดันลมยางตดิตัง้ไวท้ีล่อ้หนา้และ
ลอ้หลงั  เซน็เซอรเ์หลา่นีจ้ะวดัแรงดนัลมยาง
จากดา้นในของยาง  แลว้สง่ขอ้มลูแรงดนัไปที่
แผงหนา้ปัด  เซน็เซอรเ์หลา่นีจ้ะไมส่ง่ขอ้มลู
จนกว่ารถจักรยานยนต์จะวิ่งดว้ยความเร็ว
มากกวา่ 20 กม./ ชม.  (12 ไมล/์ ชม.)  เสน้ประ
สองเสน้จะปรากฏบนหนา้จอแสดงผลจนกวา่จะ
ไดรั้บสญัญาณแรงดนัลมยาง
ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง  (TPMS)  เป็น
รายการตดิตัง้อปุกรณเ์สรมิ  และตอ้งไดรั้บการ
ติดตั ้งโดยตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต
หนา้จอแสดงผล TPMS บนแผงหนา้ปัดจะถกู
เปิดใชง้านเมือ่ระบบไดรั้บการตดิตัง้เทา่นัน้
จะมีป้ายผนึกตดิไวท้ี่วงลอ้เพื่อบ่งชีต้�าแหน่ง
ของเซนเซอรแ์รงดนัลมยาง ซึง่อยูใ่กลว้าลว์
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หม�ยเลขรหสัเซ็�เซอรแ์รงด�ัลมย�ง
หมายเลขรหัสส�าหรับเซ็นเซอร์แรงดันลม
ยางจะถูกพมิพไ์วบ้นฉลากซึง่อยู่บนเซ็นเซอร ์
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตอาจตอ้งใชห้มายเลขนีส้�าหรับการ
บ�ารงุรักษาหรอืวเิคราะหปั์ญหา
เมือ่ตดิตัง้  ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง  เขา้กบั
รถจักรยานยนต ์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตไดบ้ันทกึหมายเลขรหัสไวท้ีเ่ซ็นเซอร์
แรงดันลมยางลอ้หนา้และลอ้หลังในช่องว่าง
ดา้นลา่งนี้

เซ็�เซอรแ์รงด�ัลมย�งลอ้ห��้

 
 
 

เซ็�เซอรแ์รงด�ัลมย�งลอ้หลงั

 
 
 

สว่�แสดงผลระบบ

 ���เตอื�
อย่าพยายามสับเปลี่ยนไปมาระหว่างโหมด
การแสดงผลส�าหรับลอ้หนา้และลอ้หลังขณะ
ทีร่ถจักรยานยนตก์�าลงัแลน่  เนือ่งจากอาจ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
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เพือ่ดกูารแสดงผลแรงดนัลมยาง:
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ารถจักรยานยนตจ์อด

อยูแ่ละอยูใ่นเกยีรว์า่ง  บดิสวติชจ์ดุระเบดิ
ไปทีต่�าแหน่งเปิด

•  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จนกวา่ PSI 
หรอื bAr ปรากฏบนหนา้จอแสดงผล

•  กดปุ่ ม SCROLL คา้งไวน้านกวา่หนึง่วนิาที
เพือ่เปลีย่นระหวา่งหน่วย PSI และบาร์

•  เมือ่เลอืกระหวา่ง PSI หรอืบารแ์ลว้ กดและ
ปลอ่ยปุ่ ม SCROLL เพือ่เลอืกแรงดนัลม
ยางลอ้หนา้หรอืลอ้หลงั
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•  เมื่อเลือกระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง
แลว้ —— PSI หรอื bAr แสดงบนหนา้จอ 
แสดงผลจนกว่ารถจักรยานยนตจ์ะวิง่ดว้ย
ความเร็วมากกวา่ 20 กม./ ชม.  (12 ไมล/์ 
ชม.) และไดรั้บสญัญาณแรงดนัลมยาง

•  เพื่อจะออกจากหนา้จอแสดงผลแรงดัน 
ลมยาง  กดแลว้ปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จนถงึ
หนา้จอแสดงผลทีต่อ้งการ

แบตเตอรีส่��หรบัเซ�เซอร์
เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในเซนเซอร์
ลมยางอยูใ่นระดบัต�า่ lo bAtt จะปรากฏขึน้
และสญัลกัษณ ์ TPMS จะ บง่ชีว้า่เซนเซอร์
ของลอ้ใดที่มีแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต�่า   
ถา้แบตเตอรี่หมดเกลี้ยง เฉพาะเสน้ประจะ
ปรากฏ บนหนา้จอแสดงผล  ไฟเตอืน TPMS 
สแีดงจะตดิขึน้  สว่นสญัลกัษณ ์ TPMS จะ
กะพรบิอยา่งตอ่เนือ่ง  ตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่าย
รถจักรยานยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญาต
ของ ท่านเพื่อน�ารถไปเปลี่ยนเซนเซอร์ และ
บันทกึ หมายเลขผลติภัณฑ์ลงในช่องที่ใหไ้ว ้
หนา้ 50

เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต� าแหน่ง  ON 
ถา้สญัลกัษณ ์ TPMS กะพรบิ 10 วนิาท ี แลว้
ตดิคา้ง  แสดงวา่มขีอ้บกพรอ่งเกดิขึน้กบัระบบ 
TPMS ตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Tr i umph  ที่ ได รั้ บอ นุญาต เพื่ อน� า รถไป 
ตรวจสอบหาขอ้บกพรอ่ง

แรงด�ัลมย�ง

 ���เตอื�
หา้มใชร้ะบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง  (TPMS) 
เป็นเกจวัดแรงดันลมยางเมื่อท�าการปรับ
คา่แรงดนัลมยาง
เพือ่แรงดนัลมยางทีถ่กูตอ้ง  ใหต้รวจสอบแรง
ดันลมยางทุกครัง้เมื่อยางเย็นและใชเ้กจวัด
แรงดนัลมยางทีแ่มน่ย�า
การใชร้ะบบ  TPMS เพื่อก�าหนดแรงดัน 
ลมยางอาจท�าใหไ้ดแ้รงดนัลมยางทีไ่มถ่กูตอ้ง  
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

แรงดันลมยางทีแ่สดงบนแผงหนา้ปัดจะบง่บอก
ถงึแรงดนัลมยางตามจรงิ  ณ  เวลาทีเ่ลอืกสว่น
แสดงผลนัน้  ซึง่อาจแตกตา่งจากแรงดนัลม
ยางทีก่�าหนดไวเ้มือ่ยางเย็น  เนือ่งจากยางอาจ
รอ้นขึน้ในขณะทีท่า่นขีร่ถจักรยานยนต ์ ท�าให ้
อากาศภายในยางขยายตัวและแรงดันลมยาง
เพิม่มากขึน้  แรงดนัลมยางเมือ่เย็นซึง่ก�าหนด
โดย Triumph จะค�านงึถงึสภาวะนี้
ปรับแรงดันลมยางเมื่อยางเย็นเท่านั้นโดยใช ้
เกจวดัแรงดนัลมยางทีแ่มน่ย�า  (ดทูี ่ หนา้ 129) 
อย่าใชห้นา้จอแสดงผลแรงดันลมยางในแผง
หนา้ปัด

ย�งอะไหล่
เมือ่จะเปลีย่นยาง  ควรน�ารถไปใสย่างทีต่วัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตทกุครัง้  และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทาง
ทางพนักงานรับรูว้า่ตอ้งตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดัน
ลมยางเขา้กบัลอ้รถ
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สวติชจ์ดุระเบดิ/ล็อก�อ

 ���เตอื�
ดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภัยและการ
ป้องกันภัย ควรบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่
ต�าแหน่งปิดหรอืต�าแหน่งจอด  แลว้ดงึกญุแจ
ออกทกุครัง้เมือ่ตอ้งจอดรถจักรยานยนตท์ิง้ไว ้
การใชร้ถจักรยานยนตโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาต
อาจท�าใหผู้ ใ้ชไ้ดรั้บบาดเจ็บ ผูใ้ชถ้นน
คนอื่น ๆ และคนเดินเทา้ยังอาจท�าใหร้ถ
จักรยานยนตข์องทา่นเกดิความเสยีหายได ้

 ���เตอื�
เมือ่กญุแจอยูท่ีต่�าแหน่ง LOCK หรอื P ระบบ
บงัคบัเลีย้วจะถกูล็อกไว ้
หา้มบดิกญุแจไปทีต่�าแหน่ง LOCK หรอื P 
ขณะทีร่ถจักรยานยนตก์�าลังแลน่เนื่องจากจะ
เป็นการล็อกคอรถ  ระบบบงัคบัเลีย้วทีถ่กูล็อก
ไวจ้ะท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

P
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P

OFF ON
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1. ต��แห�ง่จอด
2. ต��แห�ง่ล็อก
3. ต��แห�ง่ปิด
4. ต��แห�ง่เปิด
5. สวติชจ์ดุระเบดิ/ล็อก�อ

ก�รท��ง��ของสวติช ์
นี่ เ ป็นสวิตช์ที่สั่งงานดว้ยกุญแจสี่ต�าแหน่ง  
ท่านสามารถดงึกุญแจออกจากสวติชไ์ดเ้มื่อ
กญุแจอยูท่ีต่�าแหน่ง OFF, ล็อก หรอื P (จอด) 
เทา่นัน้
การล็อก: บดิการบังคับเลีย้วไปทางซา้ยจนสดุ  
บิด ส วิช ต์จุ ด ร ะ เ บิด ไปที่ ต� า แห น่ ง  O F F 
กดกุญแจลงแลว้ปล่อย จากนั้น หมุนไปที่
ต�าแหน่งล็อก
การจอดรถ: บิดกุญแจจากต�าแหน่งล็อกไป
ต�าแหน่ง P ระบบบงัคบัเลีย้วจะยงัล็อกอยู่

หม�ยเหตุ
อย�่ปลอ่ยใหล็้อก�ออยูท่ ีต่��แห�ง่ P เป็�
เวล���� เพร�ะจะท��ให้แบตเตอรี่��ย
ประจุ

กญุแจ�ริภยั
กรอบของสวติชจ์ุดระเบดิจะท�าหนา้ทีเ่ป็น เสา
อากาศส�าหรับกญุแจนริภยั
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต�าแหน่ง OFF 
แลว้ดงึกญุแจออก  กญุแจนริภยัจะเปิดท�างาน  
(ด ู หนา้ 35)  กญุแจนริภยัจะถกูปิดใชง้านเมือ่
กุญแจเสยีบอยู่ในสวติชจ์ุดระเบดิแลว้บดิไปที่
ต�าแหน่ง ON
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กญุแจระบบจดุระเบดิ

 ���เตอื�
กุญแจดอกอืน่หรือพวงกุญแจ/โซ่ทีเ่ก็บรวม
กบักญุแจสตารท์  อาจรบกวนการบงัคบัเลีย้ว 
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
ดงึกุญแจอืน่ ๆ  ทัง้หมดและพวงกุญแจ/โซ ่
และของอืน่ ๆ  ออกจากกญุแจสตารท์กอ่นที่
จะขบัขีร่ถจักรยานยนต์

 ขอ้�วรระวงั
กุญแจดอกอืน่หรือพวงกุญแจ/โซ่ทีเ่ก็บรวม
กบักญุแจสตารท์ อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย
กับชดุสหีรือชิน้ส่วนขัดเงาของจักรยานยนต์
ได ้
ดงึกุญแจอืน่ ๆ  ทัง้หมดและพวงกุญแจ/โซ ่
และของอืน่ ๆ  ออกจากกญุแจสตารท์กอ่นที่
จะขบัขีร่ถจักรยานยนต์

 ขอ้�วรระวงั
อ ย่ า เ ก็ บ กุ ญ แ จ ส� า ร อ ง ไ ว ้ร่ ว ม กั บ ร ถ
จักรยานยนตเ์พราะจะท�าใหคุ้ณลักษณะดา้น
ความปลอดภยัลดนอ้ยลง

1

1. แผ�่ป้�ยหม�ยเลขกญุแจ

นอกจากการใชส้วิตช์จุดระ เบิด/ ล็อกคอ  
ท่านตอ้งใชก้ญุแจเพือ่เปิดชดุล๊อกเบาะและฝา
ปิดถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ
เมื่อรถจักรยานยนต์ถูกจัดส่งมาจากโรงงาน  
จะมีกุญแจใหม้าสองดอกพรอ้มกับแผ่นป้าย
ขนาดเล็กระบุหมายเลขกุญแจ จดบันทึก
หมายเลขกุญแจ แลว้เก็บกุญแจส�ารองและ
แผ่นป้ายหมายเลขกญุแจไวใ้นทีป่ลอดภัยแยก
จากรถจักรยานยนต์
กุญแจมีชพิส่งสัญญาณตดิตัง้อยู่ภายในเพื่อ
ปิดกญุแจนริภยั  เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ระบบป้องกนั
การโจรกรรมท�าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งถกูตอ้ง  ควรใช ้
กุญแจเพียงดอกเดียวใกลก้ับสวติชจ์ุดระเบดิ 
การใหกุ้ญแจสองดอกอยู่ใกลก้ับสวิตช์อาจ
ขัดสัญญาณระหว่างชพิกุญแจกับกุญแจนิรภัย 
ในสถานการณน์ี ้ กญุแจนริภยัจะยงัคงท�างาน
จนกวา่จะน�ากญุแจออกไปหนึง่ดอก
ควรขอกุญแจอะไหล่จากตัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตทกุ
ครัง้ กญุแจอะไหลต่อ้ง "จับคู"่ กบัระบบป้องกนั
การโจรกรรมของรถจักรยานยนตโ์ดยตัวแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตของทา่น
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สวติชแ์ฮ�ดบ์งั�บัเลีย้ว 
ด�้�ขว�
Speed Twin, Street Scrambler, 
Street Twin และ Thruxton RS

1

5

4

3
2

1. สวติชส์ต�รท์/ดบัเ�รือ่งย�ต์
2. ต��แห�ง่ STOP
3. ต��แห�ง่ RUN
4. ต��แห�ง่ START
5. สวติชไ์ฟฉุกเฉ�ิ

Bonneville T100 (ทกุรุ�่) และ 
Bonneville T120 (ทกุรุ�่)

1

5

4

3
2

6

1. สวติชส์ต�รท์/ดบัเ�รือ่งย�ต์
2. ต��แห�ง่ STOP
3. ต��แห�ง่ RUN
4. ต��แห�ง่ START
5. ปุ่ ม MODE (Bonneville T120 (ทกุรุ�่) 

เท�่� ั�้)
6. สวติชไ์ฟฉุกเฉ�ิ

ต��แห�ง่ STOP
ต�าแหน่ง STOP มไีวเ้พือ่ใชง้านในกรณีฉุกเฉนิ 
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งตอ้งดับเครื่องยนต ์ 
ใหเ้ลื่อนสวิตช์สตาร์ท/ดับเครื่องยนต์ไปที่
ต�าแหน่ง STOP

 ขอ้�วรระวงั
อย่าปล่อยใหส้วติชจ์ุดระเบดิอยู่ในต�าแหน่ง 
ON ถา้เครือ่งยนตไ์มท่�างานเพราะอาจท�าให ้
ช ิ้นส่วนไฟฟ้าเกิดความเสียหายและจะ
เป็นการคายประจแุบตเตอรี่

หม�ยเหตุ
แมส้วติชด์บัเ�รือ่งย�ตจ์ะดบัเ�รือ่งย�ต ์
แต่จ ะไม่ด ับวงจรไฟฟ้�ท ั้งหมด และ
อ�จท� � ให้สต�ร์ท เ�รื่อ งย�ต์ใหม่ได้
ย�กขึ้�เ�ื่องจ�กแบตเตอรี่ท ี่��ยประจ ุ 
โดยปกต ิ�วรใชส้วติชจ์ุดระเบดิใ�ก�รดบั
เ�รือ่งย�ตเ์ท�่� ั�้
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ต��แห�ง่ RUN
นอกจากจะบดิสวติช์จุดระเบดิไปที่ต�าแหน่ง 
ON แลว้  สวติชส์ตารท์/ดบัเครือ่งยนตต์อ้งอยูท่ี่
ต�าแหน่ง RUN เพือ่ใหข้บัขีร่ถจักรยานยนตไ์ด ้

ต��แห�ง่สต�รท์
ปุ่ มสตารท์จะควบคมุมอเตอรส์ตารท์  ทา่นตอ้ง
ดึงคันคลัตช์ไปที่แฮนด์บังคับเลี้ยวเพื่อให ้
มอเตอรส์ตารท์ท�างาน

หม�ยเหตุ
แมจ้ะดงึ��ั�ลตัชไ์ปทีแ่ฮ�ดบ์งั�บัเลีย้ว 
มอเตอรส์ต�รท์จะไม่ท��ง��ถ�้เอ�ข�ต ัง้
ข�้งลงและเข�้เกยีร ์

ปุ่ ม MODE (ถ�้ตดิต ัง้)
ปุ่ ม MODE ชว่ยในการปรับการตอบสนองของ
คนัเรง่  กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE เพือ่เลอืก
โหมดขบัขีแ่ตล่ะแบบส�าหรับผูข้บัขี ่(ด ูหนา้ 43 
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ)

ไฟฉุกเฉ�ิ
ในการเปิดหรอืปิดไฟฉุกเฉนิ  ใหก้ดและปลอ่ย
สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
ท่านตอ้งบดิสวติชจ์ุดระเบดิไปทีต่�าแหน่ง ON 
เพือ่ใหไ้ฟฉุกเฉนิท�างาน
ไฟฉุกเฉินจะยังติดอยู่ถา้ปิดระบบจุดระเบิด 
จนกวา่จะกดสวติชไ์ฟฉุกเฉนิอกีครัง้

สวติชแ์ฮ�ดบ์งั�บัเลีย้ว 
ด�้�ซ�้ย

1

2 3

4
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1. ปุ่ ม SCROLL
2. ปุ่ มแตร
3. สวติชไ์ฟเลีย้ว
4. ปุ่ ม MODE (Speed Twin, Street Scrambler, 

Street Twin และ Thruxton RS เท�่� ั�้)
5. สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถ�้ตดิต ัง้)
6. ปุ่ มไฟสงู

ปุ่ ม SCROLL
ปุ่ ม SCROLL ใชใ้นการด�าเนนิการแตล่ะฟังกช์ัน่ 
ของหนา้ปัด:
•  ฟังกช์ัน่มาตรวดัระยะทาง (ด ูหนา้ 41)
•  รี เซ็ทมาตรวัดระยะทางออกทริป   (ด ู

หนา้ 41)
•  รเีซท็นาฬกิา (ด ูหนา้ 42)
•  ฟังกช์ั่นระบบควบคุมการยดึเกาะถนน (ด ู

หนา้ 46)

ปุ่ มแตร
เมื่อกดปุ่ มแตรโดยที่สวิตช์จุดระเบิดอยู่ที่
ต�าแหน่ง ON แตรจะดงัขึน้
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สวติชไ์ฟเลีย้ว
เมือ่กดสวติชไ์ฟเลีย้วไปดา้นซา้ยหรอืดา้นขวา 
ไฟเลีย้วดวงทีส่มัพันธก์นัจะกะพรบิ
สามารถปิดไฟเลีย้วไดด้ว้ยตนเองได ้ เพือ่จะปิด
ไฟเลีย้ว  ใหก้ดและคลายสวติชไ์ฟเลีย้วไปที่
ต�าแหน่งกลาง

ปุ่ ม MODE
ปุ่ ม MODE ชว่ยในการปรับการตอบสนองของ
คนัเรง่  กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE เพือ่เลอืก
โหมดขบัขีแ่ตล่ะแบบส�าหรับผูข้บัขี ่(ด ูหนา้ 43 
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ)

สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถ�้ตดิต ัง้)
หม�ยเหตุ
ไฟเดยไ์ลทจ์ะตอ้ง�วบ�ุมก�รปิดและเปิด
เอง ม�ัไมไ่ดท้��ง��โดยอตัโ�มตั ิ

สามารถเลือกใชง้านระหว่างไฟเดย์ไลท์หรือ 
ไฟต�า่ดว้ยสวติชไ์ฟเดยไ์ลท์
เพือ่จะเลอืกไฟเดยไ์ลท ์ ดนัสวติชไ์ฟเดยไ์ลท์
ไปขา้งหนา้
เพือ่จะเลอืกไฟต�า่  ดนัสวติชไ์ฟเดยไ์ลทไ์ปขา้ง
หลงั
เมื่อเปิดไฟเดย์ไลท์ ไฟแสดงสถานะไฟเดย์
ไลทท์ีแ่ผงหนา้ปัดจะสวา่งขึน้

แสงไฟสงู
แสงไฟสูงจะเปิดเมื่อกดปุ่ มไฟสูง 
การกดปุ่ มแตล่ะครัง้จะสลับระหวา่ง
ไฟต�า่และไฟสงู

หม�ยเหตุ
ถ้ � มี ก � ร ติ ด ต ั้ ง ไ ฟ เ ด ย์ ไ ล ท์ ที่ ร ถ
จกัรย��ย�ต ์ปุ่ มไฟสูงจะมฟีังกช์�ัก�ร
ท��ง��เพิม่เตมิ

ถา้สวิตช์ไฟเดย์ไลท์อยู่ในต�าแหน่งของไฟ 
เดยไ์ลท ์ ใหก้ดปุ่ มไฟสงูคา้งไวเ้พือ่เปิดไฟสงู 
ไฟจะยงัตดิอยูต่ราบเทา่ทีย่งักดปุ่ มคา้งไว ้ และ
จะดบัลงทนัททีีป่ลอ่ยปุ่ ม

หม�ยเหตุ
สวติชเ์ปิด/ปิดไฟไม่ไดป้ระกอบไวใ้�รถ
รุ�่�ี ้ ไฟท�้ยและไฟสอ่งป้�ยทะเบยี�ทกุ
ดวงจะท��ง��โดยอตัโ�มตัเิมือ่บดิสวติช ์
จดุระเบดิไปที ่ON
ไฟห��้จะท��ง��เมือ่สวติชจ์ุดระเบดิอยู่ท ี ่
ON ไฟห��้จะดบัลงขณะทีก่ดปุ่ มสต�รท์จ�
สต�รท์เ�รือ่งย�ตต์ดิ
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ปลอกมอืจบัไฟฟ้�อุ�่รอ้� 
(ถ�้ตดิต ัง้)
ปลอกมือจับไฟฟ้าจะท�างานเมื่อเปิดระบบ 
จุดระเบดิแลว้ อย่างไรก็ตาม ขอแนะน�าให ้
ใชง้านเมื่อสตาร์ทเครื่องยนตแ์ลว้เท่านั้นเพื่อ 
หลกีเลีย่งไมใ่หแ้บตเตอรีห่มด
มรีะดบัความรอ้นสองระดบั; ต�า่หรอืสงู

1

1. ปุ่ มปลอกมอืจบัไฟฟ้�อุ�่รอ้�

ปุ่ มปลอกมือจับไฟฟ้าตั ้งอยู่บนมือจับดา้น 
ซา้ยมอื
กดปุ่ มของปลอกมอืจับไฟฟ้าเพือ่แสดงสถานะ
ปัจจุบันของปลอกมอืจับไฟฟ้าในหนา้จอแสดง
ผล จะแสดงสถานะขึน้มาสามวนิาที
กดปุ่ มปลอกมอืจับไฟฟ้าขณะทีแ่สดงสถานะอยู่
เพือ่เลอืกระดบัความรอ้นจากสามระดบั  คอื  ปิด 
(OFF), Lo (ต�า่) หรอื HI (สงู)
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในสภาพอากาศ
หนาวเย็น  ใหเ้ริม่ตน้ใชป้ลอกมอืจับไฟฟ้าอุน่
รอ้นทีร่ะดบั HI กอ่น  และเมือ่มอืจับอุน่ขึน้
เปลีย่นระดบัไปที ่Lo

เพื่อปิดปลอกมือจับไฟฟ้า กดและปล่อยปุ่ ม  
จน OFF ปรากฎบนหนา้จอแสดงผล  ปลอกมอื
จับไฟฟ้าจะปิดเมือ่ปิดสวติชร์ะบบจดุระเบดิ

ก�รเตอื�แบตเตอรีต่��่
หากตดิตัง้ปลอกมือจับไฟฟ้าอุ่นรอ้นและเปิด
ใชง้านขณะทีไ่มไ่ดส้ตารท์เครือ่งยนต ์ เมือ่เวลา
ผา่นไป  แรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอรีอ่าจลดลง
ต�า่กวา่ 11.8 โวลต ์ ท�าให ้ 'LoBatt'  ปรากฎใน
หนา้จอแสดงผลเป็นเวลาสามวนิาที
ถา้ปลอกมอืจับไฟฟ้าอุ่นรอ้นเปิดใชง้านและม ี
'lo bAtt'  ปรากฎ  ปลอกมอืจับไฟฟ้าจะปิดการ
ท�างานโดยอตัโนมตัเิพือ่ป้องกนัไมใ่หแ้บตเตอรี่
หมด  ไมส่ามารถเปิดใชง้านปลอกมอืจับไฟฟ้า
อุ่นรอ้นไดอ้กีจนสตารท์เครือ่งยนตแ์ละแรงดัน
ไฟฟ้าของแบตเตอรีเ่พิม่มากกวา่ 11.8 โวลต์
ในกรณีทีเ่กดิปัญหา  'HgrOFF'  จะปรากฎใน
หนา้จอแสดงผลและปลอกมอืจับไฟฟ้าอุน่รอ้น
จะถกูปิดโดยอตัโนมตั ิ ปลอกมอืจับไฟฟ้าอุน่จะ
สามารถเปิดใชง้านไดอ้กีครัง้หลงัจาก:
•  รอ 25 วนิาท ี และเปิดสวติชป์ลอกมอืจับ

ไฟฟ้าอุน่รอ้น หรอื
•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปต�าแหน่ง OFF แลว้ 

กลบัไปทีต่�าแหน่ง ON

ห า ก   'H g r O F F '   ยั ง ป ร า ก ฎ ใ นหน ้า จ อ 
แสดงผล ใหต้ิดต่อ ตัวแทนจ� าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตเพือ่
ตรวจสอบขอ้ผดิพลาดและแกไ้ข
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ก�ร�วบ�มุ��ัเรง่

2

1

1. ต��แห�ง่เปิดปีกผเีสือ้
2. ต��แห�ง่ปิดปีกผเีสือ้

ทุกรุ่นมีปลอกคันเร่งไฟฟ้าเพื่อเปิดและปิด 
ปีกผี เสื้อผ่ านทางชุดควบคุม เครื่อ งยนต ์ 
ไมม่สีายไฟแบบเปิดปิดโดยตรงในระบบนี้
ปลอกคันเรง่จะมสีมัผัสแบบรซีสิทฟีเพือ่เมือ่บดิ
ไปทางดา้นหลงัเพือ่เปิดปีกผเีสือ้  เมือ่ปลอ่ย
ปลอกคันเร่ง ปลอกคันเร่งจะหมุนกลับไปที่
ต�าแหน่งปิดปีกผีเสือ้โดยสปรงิรัง้กลับและปีก
ผเีสือ้จะปิด
ผูใ้ชไ้มส่ามารถปรับการควบคมุคนัเรง่
ถา้การควบคมุคนัเรง่ผดิปกต ิสญัญาณไฟแสดง
การท�างานผดิปกต ิ(MIL) จะสวา่งขึน้ แลว้หนึง่
ในสภาวะของเครือ่งยนตต์อ่ไปนีอ้าจเกดิขึน้
• MIL สวา่งขึน้  การเคลือ่นทีข่องปีกผเีสือ้

และจ�านวนรอบต่อนาทขีองเครือ่งยนตจ์ะ
ถกูจ�ากดั

• MIL สวา่งขึน้  โหมดตดัก�าลงัเครือ่งยนต ์
(limp-home) กับเครื่องยนต์ที่มีสภาวะ 
รอบเดนิเบาเร็วเทา่นัน้

• MIL สวา่งขึน้ เครือ่งยนตส์ตารท์ไมต่ดิ
ส�าหรับสภาวะทัง้หมดทีก่ลา่วถงึ  โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อตรวจเช็คความ
บกพรอ่งและท�าการแกไ้ข

ตวัปรบั��ั�ลตัช์

 ���เตอื�
อย่าพยายามที่จะปรับคันโยกในขณะที่รถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่  เนือ่งจากอาจท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
เมือ่ปรับคนัโยกแลว้  ใหข้บัรถจักรยานยนต์
บนนถนนทีไ่ม่มกีารจราจรเพือ่สรา้งความคุน้
เคยกบัการตัง้คา่คนัโยกใหม่
อย่าใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยานยนต์ของท่าน
เนื่องจากบุคคลอื่นอาจเปลี่ยนการตั ้งค่า 
คนัโยกจากคา่ทีค่ณุคุน้เคย  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

มีตัวปรับอยู่ที่คันคลัตช์หนา้ ตัวปรับจะช่วย
ใหเ้ปลี่ยนระยะจากแฮนด์บังคับเลี้ยวไปที ่
คันคลัตช์เพื่อใหเ้หมาะกับช่วงกวา้งของมือ 
ผูข้บัขี่

Speed Twin เท�่� ั�้

2

1

1. ��ั�ลตัช์
2. สกรปูรบัต ัง้

การปรับคนัคลตัช:์
•  ดันคันคลัตช์ไปขา้งหนา้ แลว้หมุนสกร ู

ปรับตั ้งเพื่อเพิ่มระยะ หรือร่นระยะจาก 
แฮนดบ์งัคบัเลีย้ว
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รุ�่อ ื�่ ๆ ทกุรุ�่

1 2

1. แป้�ปรบั��ั�ลตัช์
2. เ�รือ่งหม�ยลกูศร

การปรับคนัคลตัช:์
•  กดคนัคลตัชไ์ปขา้งหนา้ แลว้หมนุแป้นปรับ

ใหต้�าแหน่งตัวเลขหนึ่งต�าแหน่งตรงกับ
เครือ่งหมายลกูศรบนตวัล็อกคนัคลตัช์

•  ระยะจากปลอกแฮนด์ไปยังคันคลัตช์
ที่ปล่อยออกจะสัน้ที่สุดเมื่อปรับค่าเป็น
หมายเลขสี่ และจะยาวที่สุดเมื่อปรับค่า
เป็นหมายเลขหนึง่

แป้�ปรบั��ัเบรก

 ���เตอื�
อย่าพยายามที่จะปรับคันโยกในขณะที่รถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่  เนือ่งจากอาจท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
เมื่อปรับคันโยกแลว้ ใหข้ับรถจักรยานยนต์
บนนถนนที่ไม่มีการจราจรเพื่อสรา้งความ 
คุน้เคยกบัการตัง้คา่คนัโยกใหม่
อย่าใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยานยนต์ของท่าน
เนื่องจากบุคคลอื่นอาจเปลี่ยนการตั ้งค่า 
คนัโยกจากคา่ทีค่ณุคุน้เคย  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

หัวล็อกจะประกอบไวท้ี่คันเบรกหนา้ ตัวปรับ
จะชว่ยใหเ้ปลีย่นระยะจากแฮนดบ์ังคับเลีย้วไป
ที่คันเบรกเพื่อใหเ้หมาะกับช่วงกวา้งของมือ 
ผูข้บัขี่

Speed Twin และ Thruxton RS เท�่� ั�้

1

2

1. ��ัเบรก
2. สกรปูรบัต ัง้

การปรับคนัเบรก:
•  ดันคันเบรกไปขา้งหนา้ แลว้หมุนสกร ู

ปรับตั ้งเพื่อเพิ่มระยะ หรือร่นระยะจาก
แฮนดบ์งัคบัเลีย้ว
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รุ�่อ ื�่ ๆ ทกุรุ�่

2

1

1. แป้�ปรบั��ัเบรก
2. เ�รือ่งหม�ยลกูศร

การปรับคนัเบรก:
•  กดคนัเบรกไปขา้งหนา้  แลว้หมนุแป้นปรับ

ใหต้�าแหน่งตัวเลขหนึ่งต�าแหน่งตรงกับ
เครือ่งหมายลกูศรบนตวัล็อกคนัเบรก

•  ระยะจากปลอกแฮนด์บังคับเลี้ยวไปยัง
คนัเบรกทีป่ลอ่ย  สัน้ทีส่ดุเมือ่ปรับคา่เป็น
หมายเลขหา้  และจะยาวทีส่ดุเมือ่ปรับคา่
เป็นหมายเลขหนึง่

���้ม�ัเชือ้เพลงิ

RON/ROZ 95 min. 91

E5 E10

3900691

Unleaded fuel only
Carburant san plomb
Gasolina sin plomo
Bleifreies Benzin
Endast blyfri bensin
Benzina senza piombo
Ongelode Brandstof
Combustival sem schumbo

Pb

เกรด���้ม�ัเชือ้เพลงิ
รถจักรยานยนต ์ Triumph Motorcycles ของ
ท่านไดรั้บการออกแบบใหใ้ชน้�้ ามันไรส้าร
ตะกั่วและจะใหป้ระสทิธภิาพสงูสดุถา้ใชน้�้ามัน 
เชือ้เพลงิทีม่เีกรดถกูตอ้ง  ใชน้�้ามนัไรส้ารตะกัว่
ทีม่คีา่ออกเทนไมต่�า่กวา่ 91 RON ทกุครัง้

เอท��อล
ใ น ยุ โ ร ป   ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์  Tr i u m p h 
Motorcycles สามารถใชง้านไดก้บัเชือ้เพลงิ
ไรส้ารตะกัว่ทีม่เีอทานอล E5 และ E10 (5% 
และ 10% เอธานอล)
ในตลาดอืน่  ๆ  สามารถใชเ้อทานอลไดถ้งึ E25 
(25% เอทานอล)

ก�รปรบัเทยีบเ�รือ่งย�ต์
ใ นบ า ง สภ าพแ วดล ้อ ม   อ า จต ้อ ง มี ก า ร 
ปรับเทียบเครื่องยนต์ โปรดตดิต่อสอบถาม
ตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตทกุครัง้
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 ขอ้�วรระวงั
รถจักรยานยนตจ์ะเสยีหายอยา่งถาวรถา้ใชร้ถ
กับน�้ามันเชือ้เพลงิทีไ่ม่เกรดไม่ถูกตอ้ง หรอื
การปรับเทยีบเครือ่งยนตไ์มถ่กูตอ้ง
ตรวจสอบให แ้ น่ ใจทุกค รั ้ง ว่ า ใช น้�้ า มั น 
เชือ้เพลงิทีม่คีณุภาพและเกรดถกูตอ้ง
ความ เสียหายที่ เ ก ิด จ ากกา ร ใช น้�้ า มั น 
เชื้อเพลงิหรือการปรับเทียบเครื่องยนต์ไม ่
ถกูตอ้งไมถ่อืวา่เป็นช�ารดุจากการผลติและไม่
ครอบคลมุภายใตก้ารรับประกนั

 ขอ้�วรระวงั
ระบบไอเสยีส�าหรับรถจักรยานยนต์นี้ตดิตัง้
เครือ่งฟอกไอเสยีเชงิเรง่ปฏกิริยิาเพือ่ชว่ยลด
ระดบัการปลอ่ยไอเสยี
ก า ร ใ ช ้น�้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ผ ส ม ต ะ กั่ ว จ ะ
ท�าลายเครื่องฟอกไอเสียเชงิเร่งปฏิกิร ิยา  
นอกจากนั้น   เครื่องฟอกไอเสีย เชิง เ ร่ ง
ปฏกิริยิาอาจเกดิความเสยีหายอย่างถาวรถา้
ปล่อยใหร้ถจักรยานยนตน์�้ามันหมด หรือถา้
ระดับน�้ามันเชือ้เพลงิที่ใชไ้ดอ้ยู่ในระดับต�่า
มาก
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วา่มนี�้ามันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอตอ่การเดนิทาง

หม�ยเหตุ
ก�รใช้���้ม�ัเบ�ซิ�ผสมตะก ัว่ถอืว่�ผดิ
กฎหม�ยใ�บ�งประเทศ รฐั หรอืด�ิแด�

ก�รเตมิ���้ม�ั 

 ���เตอื�
เพื่อช่วยลดอันตรายเกี่ยวกับการเตมิน�้ามัน 
ควรปฏบิัตติามค�าแนะน�าเพือ่ความปลอดภัย
เกีย่วกบัน�้ามนัเชือ้เพลงิทกุครัง้
-  น�้ามนัเบนซนิ  (น�้ามนัเชือ้เพลงิ)  มคีวาม
ไวไฟสูง และสามารถระเบิดไดใ้นบาง
สถานการณ ์ เมือ่จะเตมิน�้ามนั  ใหบ้ดิสวติช์
จดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง OFF

-  หา้มสบูบหุรี่
-  หา้มใชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นที่
-  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าบรเิวณที่เตมิน�้ามันมี
การระบายอากาศเพียงพอและปราศจาก
แหลง่เปลวไฟหรอืประกายไฟตา่ง ๆ รวมไป
ถงึเครือ่งมอือืน่ๆ ทีม่ไีฟน�าวถิี

-  หา้มเตมิถังน�้ามันเชือ้เพลงิจนระดับน�้ามัน
เชือ้เพลงิสงูจนไหลเขา้ไปในชอ่งเตมิน�้ามัน
เชือ้เพลงิ ความรอ้นจากแสงแดดหรอืแหลง่
พลังงานอื่น ๆ  อาจท�าใหน้�้ามันเชือ้เพลงิ
ขยายตวั แลว้ลน้ออกมา ท�าใหเ้กดิอนัตราย
จากไฟไหมไ้ด ้

-  หลงัจากเตมิน�้ามนั  ตรวจสอบทกุครัง้วา่ได ้
ปิดฝาปิดถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิอยา่งถกูตอ้ง

-  เนือ่งจากน�้ามนัเบนซนิ  (น�้ามนัเชือ้เพลงิ) 
มคีวามไวไฟสงู  การทีน่�้ามนัเชือ้เพลงิหก
หรือร่ัว หรือการไม่ปฏิบัติตามค�าแนะน�า
ดา้นความปลอดภัยที่ระบุไวข้า้งตน้จะน�า
ไปสูอ่นัตรายจากไฟไหมไ้ด ้ ซึง่จะท�าให ้
เกดิความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ  ท�าใหผู้อ้ ืน่ 
บาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
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ฝ�ปิดถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ

1

1. ฝ�ปิดถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ

เพือ่เปิดฝาถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ:
•  ถอดฝาครอบหรอืยกฝาปิดขึน้
•  เสียบกุญแจลงในล็อก แลว้หมุนกุญแจ

ตามเข็มนาฬกิา
•  หมุนฝาปิดไปทางทวนเข็มนาฬกิาและยก

ใหพ้น้จากชอ่งเตมิน�้ามนัเชือ้เพลงิ
การปิดและการล็อกฝาปิดถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ:
•  ป รับฝา ปิด ให ต้ ร งกั บช่อ ง เติมน�้ า มั น 

เชือ้เพลงิ  แลว้หมนุฝาปิดตามเข็มนาฬกิา
จนฝา ปิดผนึก เข า้กับช่อ ง เติมน�้ า มั น 
เชือ้เพลงิ

•  ในต�าแหน่งปิดสนิท กลไกทางเดียวจะ
ป้องกันไม่ใหห้มุนฝาปิดแน่นจนเกินไป 
โดยจะปล่อยใหส้่วนดา้นนอกของฝาปิด
หมนุจากชิน้สว่นดา้นในไดอ้ยา่งอสิระ

•  บดิกญุแจทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ล็อกและดงึ
กญุแจออกมา

•  เปลีย่นฝาครอบหรอืปิดฝาปิดใหแ้น่นหนา

ก�รเตมิ���้ม�ัลงใ�ถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ

 ���เตอื�
การเตมิน�้ามันลน้ถังน�้ามันเชือ้เพลงิอาจท�าให ้
น�้ามนัหก
ถา้น�้ ามั ้นเชื้อเพลิงหก ใหเ้ช็ดรอยหกออก
ใหห้มดโดยทันที และทิ้งวัสดุที่ใชอ้ย่าง
ปลอดภยั
ระวังอย่าท�าน�้ามันเชือ้เพลงิหกใสเ่ครือ่งยนต ์
ทอ่ไอเสยี  ยางรถ  หรอืชิน้สว่นอืน่ ๆ  ของรถ
จักรยานยนต์
เนือ่งจากน�้ามนัเชือ้เพลงิไวไฟสงู การทีน่�้ามนั
เชื้อเพลงิหกหรือร่ัว หรือการไม่ปฏบิัตติาม 
ค�าแนะน�าดา้นความปลอดภัยทีร่ะบไุวข้า้งตน้
จะน�าไปสูอ่นัตรายจากไฟไหมไ้ด ้ ซึง่จะท�าให ้
เกดิความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ท�าใหผู้อ้ ื่น
บาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
น�้ามนัเชือ้เพลงิทีห่กใกล ้ๆ  หรอืหกรดยางจะ
ลดสมรรถภาพของยางในการยดึเกาะถนน  
ซึง่จะส่งต่อสภาวะการขับขี่ที่เป็นอันตราย 
อาจท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ขอ้�วรระวงั
หลกีเลีย่งการเตมิน�้ามันในสภาพทีฝ่นตกหรอื
เต็มไปดว้ยฝุ่ นละออง ซึง่ส ิง่ทีป่ะปนในอากาศ
อาจปนเป้ือนน�้ามนัเชือ้เพลงิได ้
น�้ามันเชือ้เพลงิทีป่นเป้ือนอาจท�าใหช้ ิน้ส่วน
ของระบบน�้ามันเชือ้เพลงิเกดิความเสยีหาย
ได ้
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คอ่ย ๆ  เตมิน�้ามันลงในถังน�้ามันเชือ้เพลงิเพือ่
ชว่ยป้องกนัไมใ่หน้�้ามนัหก อยา่เตมิน�้ามนัจนถงึ
ระดับทีส่งูกวา่ฐานของชอ่งเตมิน�้ามันเชือ้เพลงิ 
เพราะจะท�าใหม้ั่นใจไดว้่ามีช่องอากาศเพียง
พอส�าหรับการขยายตัวของน�้ ามันเชื้อเพลิง
ถา้น�้ามันเชือ้เพลงิภายในถังขยายตัวจากการ 
ดูดซับความรอ้นจากเครื่องยนต์หรือจาก
แสงแดดสอ่งโดยตรง

21

1. ชอ่งเตมิ���้ม�ัเชือ้เพลงิ
2. ระดบั���้ม�ัสงูสดุ

หลงัจากเตมิน�้ามนั  ตรวจสอบทกุครัง้วา่ไดปิ้ด
ฝาปิดถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิอยา่งถกูตอ้ง

ข�ต ัง้ข�้ง

 ���เตอื�
รถจักรยานยนต์ไดต้ดิตัง้ระบบการเชือ่มต่อ
เพื่อป้องกันไม่ใหข้ีร่ถโดยทีข่าตัง้ขา้งยังอยู่
ในต�าแหน่งลง
อยา่พยายามขีร่ถโดยเอาขาตัง้ขา้งลงหรอืยุง่
เกีย่วกบักลไกการเชือ่มตอ่  เพราะจะท�าให ้
เกดิสภาวะการขบัขีท่ีเ่ป็นอนัตราย น�าไปสูก่าร
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
อยา่พงิ  น่ัง  หรอืปีนบนรถจักรยานยนตเ์มือ่ตัง้
อยูบ่นขาตัง้ขา้ง
อาจท� าให ร้ถ จักรยานยนต์ล ม้  ท� าให ร้ถ
จักรยานยนตเ์สยีหายและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

1

1. ข�ต ัง้ข�้ง
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รถจักรยานยนตม์ขีาตัง้ขา้งซึง่สามารถใชจ้อด
ได ้เมือ่ใชข้าตัง้ขา้ง ใหบ้ดิแฮนดบ์งัคบัเลีย้วไป
ทางซา้ยจนสดุทกุครัง้  แลว้ใหร้ถจักรยานยนต์
อยูใ่นเกยีรห์นึง่
เมือ่ไรกต็ามทีใ่ชข้าตัง้ขา้ง  กอ่นจะขีร่ถ  ให ้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วา่ไดย้กขาตัง้ขา้งขึน้
จนสดุหลงัจากทีน่ั่งบนรถจักรยานยนตแ์ลว้
ส�าหรับค�าแนะน�าในการจอดรถอย่างปลอดภัย 
โปรดดบูท วธิกีารขีร่ถจักรยานยนต์

ข�ต ัง้�ู ่(ถ�้ตดิต ัง้)

 ขอ้�วรระวงั
อย่าใชแ้ผงตัวถังหรือเบาะน่ังเป็นมือจับ  
เมือ่จะยกรถจักรยานยนตบ์นขาตัง้คู ่ เพราะจะ
ท�าใหเ้กดิความเสยีหาย

1

1. ข�ต ัง้�ู่

การตัง้รถจักรยานยนตไ์วบ้นขาตัง้คู:่
•  จับรถจักรยานยนตต์ัง้ตรง
•  เหยยีบลงทีส่ว่นวางเทา้ของขาตัง้
•  ยกรถจักรยานยนตข์ึน้และไปทางดา้นหลัง

โดยใชโ้ครงรถดา้นหลงัเป็นมอืจับ
ส�าหรับค�าแนะน�าในการจอดรถอย่างปลอดภัย 
โปรดดบูท วธิกีารขีร่ถจักรยานยนต์
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แผงข�้ง
ทกุรุ�่ยกเว�้ Street Scrambler

citf

1
2

2

1. แผงข�้ง (แสดงด�้�ขว�)
2. ย�งรอง

แผงขา้งดา้นขวาสามารถถอดออกไดเ้พื่อเขา้
ถงึเครือ่งมอืปรับตัง้และกระปกุน�้ามนัเบรกหลงั
เพือ่ถอดแผงขา้งดา้นใดดา้นหนึง่:
•  จับแผงขา้งใหม้ั่นคงและดงึแผงขา้งออก

จากรถจักรยานยนตจ์นพน้ยางรองทีย่ดึอยู่
ทัง้สามตวั (ไมต่อ้งดงึยางรองออกมา)

เพือ่ประกอบกลบัแผงขา้ง:
•  จัดต�าแหน่งเดอืยล็อกทัง้สามตัวใหต้รงกับ

ยางรอง แลว้กดเขา้ไปเพือ่ยดึแผงขา้ง
•  ขัน้ตอนสดุทา้ย  จับแผงขา้งเพือ่ตรวจสอบ

ใหแ้น่ใจวา่ไดล็้อกจนแน่นสนทิดแีลว้

Street Scrambler 

แผงข�้งด�้�ซ�้ย
แผงขา้งดา้นซา้ยสามารถถอดออกเพื่อเขา้ถงึ
เครือ่งมอืปรับตัง้ได ้

2

12

1. แผงข�้ง (แสดงด�้�ซ�้ย)
2. ย�งรอง

การถอดแผงขา้งดา้นซา้ย:
•  จับแผงขา้งใหม้ั่นคงและดงึแผงขา้งออก

จากรถจักรยานยนตจ์นพน้ยางรองทีย่ดึอยู่
ทัง้สามตวั (ไมต่อ้งดงึยางรองออกมา)

การประกอบกลบัแผงขา้งดา้นซา้ย:
•  จัดต�าแหน่งเดอืยล็อกทัง้สามตัวใหต้รงกับ

ยางรอง แลว้กดเขา้ไปเพือ่ยดึแผงขา้ง
•  ขัน้ตอนสดุทา้ย  จับแผงขา้งเพือ่ตรวจสอบ

ใหแ้น่ใจวา่ไดล็้อกจนแน่นสนทิดแีลว้
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แผงข�้งด�้�ขว�
แผงขา้งดา้นขวาสามารถถอดออกไดเ้พื่อเขา้
ถงึกระปกุน�้ามนัเบรกหลงั

1

3

4

2

1. แผงข�้ง (แสดงด�้�ขว�)
2. ย�งรองตวับ�
3. ย�งรองตวัล�่ง
4. แผงข�้งตดิอยูก่บัย�งรองตวัล�่ง

หม�ยเหตุ
ระบบไอเสยีถูกถอดออกใ�ภ�พทีแ่สดง
เพือ่�ว�มชดัเจ�

การถอดแผงขา้งดา้นขวา:
•  จับแผงขา้งใหม้ั่นคงที่ด า้นบนและดึง 

แผงขา้งออกจากรถจักรยานยนต์จนพน้
ยางรองดา้นบนบนที่ยึดอยู่ทั ้งสองตัว  
โดยไมต่อ้งดงึยางรองออกมา

•  ยกแผงขา้งขึน้เพือ่จะแยกออกจากยางรอง
ตวัลา่ง

การประกอบกลบัแผงขา้งดา้นขวา:
•  จัดต�าแหน่งแผงขา้งลงบนยางรองตวัลา่ง
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าชอ่งในแผงขา้งสวม

เขา้กบัยางรองตวัลา่งจนสดุ
•  จัดต�าแหน่งเดือยล็อกสองเดือยใหเ้ขา้

กับยางรองดา้นบน แลว้กดเขา้ไปเพื่อยดึ 
แผงขา้ง

•  ขัน้ตอนสดุทา้ย  จับแผงขา้งเพือ่ตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่ไดล็้อกจนแน่นสนทิดแีลว้

ชุดเ�รือ่งมอืและ 
ห�งัสอื�ูม่อืเจ�้ของ
ชุดเ�รือ่งมอื
ชุดเครื่องมือประกอบไปดว้ยเครื่องมือปรับ
ส�าหรับทกุรุน่  และประแจตวั C เพิม่เตมิส�าหรับ 
Thruxton RS 

1

1. เ�รือ่งมอืปรบั

Bonneville T100 (ทกุรุ�่), 
Bonneville T120 (ทกุรุ�่), 
Speed Twin, Street Twin และ 
Thruxton RS
เครือ่งมอืปรับตัง้ตดิกบัดา้นในของแผงขา้งดา้น
ขวามอื

Street Scrambler
เครือ่งมอืปรับตัง้ตดิกบัดา้นในของแผงขา้งดา้น
ซา้ยมอื

Thruxton RS
มปีระแจตวั C สองตวัอยูใ่ตท้ีน่ั่ง
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�ูม่อืผูใ้ช้

Bonneville T100 (ทกุรุ�่), Bonneville T120, 
Bonneville T120 Bud Ekins, 
Bonneville T120 Diamond และ 
Thruxton RS
หนังสอืคู่มอืเจา้ของอยู่ใตเ้บาะทีน่ั่งทีบ่ังโคลน
หลงั

Bonneville T120 Ace, Speed Twin 
และ Street Scrambler
หนังสอืคูม่อืเจา้ของไมไ่ดใ้หม้าดว้ยกนั

Street Twin
หนังสอืคูม่อืเจา้ของอยูด่า้นใตเ้บาะทีน่ั่ง

ล็อกหมวกก�ั�็อก  
(ห�กตดิต ัง้)

 ���เตอื�
หา้มขับขี่รถจักรยานยนต์โดยเกี่ยวหมวก
กันน็อคไวท้ี่ขอเกี่ยวเนื่องจากอาจท�าใหร้ถ
จักรยานยนต์ไม่มั่นคง ท�าใหสู้ญเสียการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ขอ้�วรระวงั
อย่าใหห้มวกกันน็อคไปพงิกับท่อเก็บเสยีงที่
รอ้นจัด หมวกกนัน็อคอาจช�ารดุเสยีหาย

หมวกกันน็อคสามารถยดึไวก้ับรถจักรยานยนต์
โดยใชข้อเกีย่วหมวกกันน็อคทีด่า้นซา้ยของรถ
จักรยานยนต ์ใตเ้บาะ
การยดึหมวกกนัน็อกเขา้กบัรถจักรยานยนต:์
•  ใหถ้อดเบาะทีน่ั่ง  (ด ู หนา้ 68)  แลว้รอ้ย

สายรัดคางหมวกกนัน็อคเขา้กบัขอเกีย่ว
•  ตรวจสอบใหแ้ น่ ใจว่ าสาย รัดคางไม่

กดีขวางพืน้ทีร่าบดา้นบนขอเกีย่ว เพราะจะ
ท�าใหล็้อกเบาะทีน่ั่งไมถ่กูตอ้ง

•  ในการล็อกหมวกกันน็อค ประกอบกลับ
เบาะ แลว้ล็อกเขา้ต�าแหน่ง
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เบ�ะ� ัง่

ก�รดแูลเบ�ะ

 ขอ้�วรระวงั
เพื่อป้องกันไม่ใหเ้บาะหรือที่คลุมเบาะเกดิ
ความเสยีหาย ตอ้งระวงัอยา่ท�าเบาะตกหลน่
อย่าพิงเบาะกับรถจักรยานยนต์หรือพื้นผิว
ใด ๆ  ที่อาจท�าใหเ้บาะหรือที่คลุมเบาะเกดิ
ความเสยีหายได ้ ใหว้างทีน่ั่ง  โดยหงายฝ่ังที่
คลมุเบาะขึน้บนพืน้ผวิราบ รองดว้ยผา้เนือ้นิม่
อยา่วางสิง่ของใด ๆ  บนเบาะ ซึง่อาจท�าใหท้ี่
คลมุเบาะเป็นคราบหรอืเกดิความเสยีหายได ้

Thruxton RS เท�่� ั�้

ทีต่ ัง้เบ�ะ
เพื่อป้องกันไม่ใหเ้กดิความเสยีหายกับเบาะที่
น่ังหลงัหลงัถอดออก:
•  ถอดขาตัง้โลหะจากดา้นลา่งของทีน่ั่ง
•  วางทีค่ลุมเบาะใหห้ันขึน้บนพื้นผวิสะอาด

และเรียบโดยใชข้าตั ้งโลหะและขาตั ้ง
พลาสตกิสองขาทีท่า้ยเบาะเพือ่พงิ

•  ดขูอ้มลูการท�าความสะอาดเบาะที ่หนา้ 151 

ชุดล็อกเบ�ะ

 ���เตอื�
เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้บาะหลดุขณะขีร่ถ หลงัจาก
ประกอบเบาะ  ใหก้�าเบาะ  แลว้ดงึขึน้แรง ๆ 
ทกุครัง้
ถา้ล็อกเบาะไวก้ับล็อกไม่ถูกตอ้ง เบาะจะ
หลดุออกจากล็อก
เบาะทีห่ลวมหรือหลุดอาจท�าใหสู้ญเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

1

1. ทีล็่อกเบ�ะ

ชุ ด ล็ อ ก เ บ า ะ อ ยู่ ที่ ด ้า น ซ ้า ย มื อ ข อ ง ร ถ
จักรยานยนต ์บนเฟรมโครงรถใตเ้บาะทีน่ั่ง
สามารถถอดเบาะทีน่ั่งออกเพือ่เขา้ถงึแบตเตอรี ่
กลอ่งฟิวส ์(ในบางรุน่) และคูม่อืผูใ้ช ้
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ก�รถอดและก�รตดิต ัง้เบ�ะที�่ ัง่

 ���เตอื�
เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้บาะหลดุขณะขีร่ถ หลงัจาก
ประกอบเบาะ  ใหก้�าเบาะ  แลว้ดงึขึน้แรง ๆ 
ทกุครัง้
ถา้ล็อกเบาะไวก้ับล็อกไม่ถูกตอ้ง เบาะจะ
หลดุออกจากล็อก
เบาะทีห่ลวมหรือหลุดอาจท�าใหสู้ญเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ทกุรุ�่ยกเว�้ Street Scrambler

ก�รถอดที�่ ัง่
การถอดเบาะทีน่ั่ง:
•  สอดกุญแจล็อกเขา้ไปในทีล็่อกเบาะแลว้

บดิทวนเข็มนาฬกิา  การท�าเชน่นีจ้ะปลอ่ย
ทีน่ั่งออกจากล็อกของมนั

•  เลือ่นทีน่ั่งขึน้และไปทางดา้นหลังเพือ่ถอด
ออกจากรถจักรยานยนต์

ก�รตดิต ัง้ที�่ ัง่
การประกอบกลบัเบาะทีน่ั่ง:
•  สอดลิ้นของเบาะที่น่ังไวใ้ตแ้ป้นยึดใกล ้

ถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ
•  จัดบานพับใหต้รงแลว้กดลงทีด่า้นทา้ยเพือ่

ใหล็้อกทีน่ั่งยดึเขา้ที่

หม�ยเหตุ
ท่��จะไดย้�ิเสยีง�ลกิเมือ่เบ�ะเกีย่วเข�้
กบัล็อกเบ�ะจ�สดุ

ก�รถอดที�่ ัง่ Street Scrambler

หม�ยเหตุ
ห�กมทีี�่ ัง่ผูโ้ดยส�รตดิต ัง้อยูด่ว้ย จะตอ้ง
ถอดออกกอ่�ทีจ่ะถอดเบ�ะที�่ ัง่ของผูข้บัขี่
ห�กมกี�รตดิต ัง้แร็�สมัภ�ระ ส�ม�รถถอด
เบ�ะที�่ ัง่ของผู ้ขบัขี่ออกไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ถอดแร็�สมัภ�ระ

ก�รถอดที�่ ัง่ผูโ้ดยส�ร

cjyn

21

1. ที�่ ัง่ผูโ้ดยส�ร
2. ตวัยดึ

การถอดทีน่ั่งผูโ้ดยสาร:
•  ถอดตัวยึดที่ย ึดเบาะที่น่ังผูโ้ดยสารกับ 

ซบัเฟรมแร็คสมัภาระ
•  ยกที่น่ังขึ้นจากทางดา้นหลังและเลื่อน

ไปทางดา้นทา้ยเพื่อถอดออกจากรถ
จักรยานยนต์

ก�รถอดเบ�ะที�่ ัง่ผูข้บัขี่
การถอดเบาะผูข้บัขี:่
•  ถอดทีน่ั่งผูโ้ดยสารออก หากตดิตัง้ไว ้
•  เสียบกุญแจลงในชุดล็อกเบาะ แลว้บิด

กญุแจทวนเข็มนาฬกิา  ขณะเดยีวกนักด
สว่นทา้ยของเบาะลง การท�าเชน่นีจ้ะปลอ่ย
ทีน่ั่งออกจากล็อกของมนั

•  ยกที่น่ังขึ้นจากทางดา้นหลังและเลื่อน
ไปทางดา้นทา้ยเพื่อถอดออกจากรถ
จักรยานยนต์
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ก�รตดิต ัง้ที�่ ัง่ Street Scrambler

 ���เตอื�
เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้บาะหลดุขณะขีร่ถ หลงัจาก
ประกอบเบาะ  ใหก้�าเบาะ  แลว้ดงึขึน้แรง ๆ 
ทกุครัง้
ถา้ล็อกเบาะไวก้บัล็อกไมถ่กูตอ้ง  เบาะจะ
หลดุออกจากล็อก
เบาะทีห่ลวมหรือหลุดอาจท�าใหสู้ญเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ก�รตดิต ัง้เบ�ะที�่ ัง่ผูข้บัขี่
การตดิตัง้เบาะทีน่ั่งผูข้บัขี:่
•  ยดึลิน้ของทีน่ั่งเขา้ใตถ้งัน�้ามนัเชือ้เพลงิ
•  กดลงทีด่า้นหลังของเบาะอย่างหนักแน่น

เพือ่ยดึล็อกเบาะ
•  ท่านจะไดย้นิเสยีงคลกิเมือ่เบาะเกีย่วเขา้

กบัล็อกเบาะอยา่งถกูตอ้ง
•  ยดึทีน่ั่งไว ้ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดย้ดึ

จนแน่นสนทิดแีลว้

ก�รตดิต ัง้ที�่ ัง่ผูโ้ดยส�ร
การตดิตัง้ทีน่ั่งผูโ้ดยสาร:
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทีน่ั่งของผูข้ับขีต่ดิตัง้

ไวอ้ยา่งถกูตอ้ง
•  จัดหมุดบอกต�าแหน่งดา้นหนา้ของที่น่ัง 

ผูโ้ดยสารใหต้รงกับช่องบอกต�าแหน่งบน
ซบัเฟรมของแร็คสมัภาระ

•  ค่อย ๆ  ดันที่น่ังไปขา้งหนา้จนหมุดบอก
ต�าแหน่งดา้นทา้ยสวมเขา้ในรูของมันบน
ซบัเฟรมแร็คสมัภาระ

4

5

231

1. ซบัเฟรมแร็�ว�งสมัภ�ระ
2. หมดุต��แห�ง่ด�้�ห��้
3. ชอ่งหมดุต��แห�ง่ด�้�ห��้
4. หมดุต��แห�ง่ด�้�ท�้ย
5. รล็ูอกหมดุต��แห�ง่ด�้�ท�้ย

•  ยดึเบาะทีน่ั่งดว้ยตวัยดึและขนัแน่นดว้ยแรง 
3 Nm

cjyn

21

1. ที�่ ัง่ผูโ้ดยส�ร
2. ตวัยดึ

•  ยดึทีน่ั่งไว ้ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดย้ดึ
จนแน่นสนทิดแีลว้
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แร็�กระเป๋�เก็บสมัภ�ระ
Street Scrambler เท�่� ั�้
หม�ยเหตุ
ห�กมกี�รตดิต ัง้แร็�สมัภ�ระ ส�ม�รถถอด
เบ�ะที�่ ัง่ของผู ้ขบัขี่ออกไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ถอดแร็�สมัภ�ระ

ก�รถอด

21

1. แร็�กระเป๋�เก็บสมัภ�ระ
2. สกรู

การถอดแร็คสมัภาระ:
•  ถอดสกรทูีแ่ร็คสมัภาระเขา้กบัซบัเฟรมแร็ค

สมัภาระ
•  ยกแร็คสัมภาระขึน้จากทางดา้นหลังและ

เลื่อนไปทางดา้นทา้ยเพื่อถอดออกจาก 
ซบัเฟรมแร็คสมัภาระ

ก�รประกอบ
การตดิตัง้แร็คสมัภาระ:
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทีน่ั่งของผูข้ับขีต่ดิตัง้

ไวอ้ยา่งถกูตอ้ง
•  จัดหมุดบอกต�าแหน่งดา้นหนา้ของแร็ค

สัมภาระใหต้รงกับช่องบอกต�าแหน่งบน 
ซบัเฟรมของแร็คสมัภาระ

•  คอ่ย  ๆ  ดนัแร็คสมัภาระไปขา้งหนา้จนหมดุ
บอกต�าแหน่งล็อกแน่นหนา

31

5

42

1. ซบัเฟรมแร็�ว�งสมัภ�ระ
2. หมดุบอกต��แห�ง่
3. ชอ่งหมดุบอกต��แห�ง่
4. ต��แห�ง่สกรบูอกต��แห�ง่
5. รสูกรบูอกต��แห�ง่

•  ยึดแ ร็คสัมภาระด ว้ยสกรูของมันในร ู
สกรูบอกต�าแหน่งและขันใหแ้น่นดว้ยแรง 
8 Nm

21

1. แร็�กระเป๋�เก็บสมัภ�ระ
2. สกรู

•  ยดึแร็คสมัภาระไว ้ และตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่ไดย้ดึจนแน่นสนทิดแีลว้
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ชอ่งเสยีบบสัส�กลแบบอ�กุรม 
(USB)

 ���เตอื�
ชอ่งเสยีบ USB ไมก่นัน�้าเวน้แตต่ดิตัง้ฝาปิด 
อยา่เชือ่มตอ่อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสข์ณะทีฝ่น
ตกอยู่
น�้ าที่เขา้ไปในช่องเสียบ USB อาจท�าให ้
เกดิปัญหาดา้นไฟฟ้า  ท�าใหร้ถจักรยานยนต ์
เสยีหาย  สญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ

 ขอ้�วรระวงั
อย่าปล่อยใหส้วติชจ์ุดระเบดิอยู่ที่ต�าแหน่ง 
ON ยกเวน้เครื่องยนต์ท�างานอยู่เพราะจะ 
เป็นการคายประจแุบตเตอรี่

 ขอ้�วรระวงั
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์
และสายไฟทัง้หมดปลอดภัยอยู่ใตท้ี่น่ังเมื่อ
ขบัขี่
ตรวจสอบว่ามีพื้นที่ว่ าง เพียงพอรอบ ๆ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใหท้ี่น่ังปิดได ้
โดยไม่ก่อใหเ้กดิความเสียหายกับอุปกรณ์
อเิล็กทรอนกิสห์รอืรถจักรยานยนต์

ชอ่งเสยีบพอรต์ USB

ชอ่งเสยีบบสัสากลแบบอนุกรม  (USB)  ชว่ยให ้
มไีฟฟ้า 5 โวลตจ์าก USB ส�าหรับชารจ์อปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิส ์เชน่ โทรศพัทม์อืถอื กลอ้ง และ
อปุกรณ ์GPS

ชอ่งเสยีบ USB สามารถจา่ยกระแสไฟฟ้าไดถ้งึ
สองแอมป์
เพือ่จะเขา้ถงึชอ่งเสยีบ USB:
•  ถอดทีน่ั่งออก (ดทูี ่หนา้ 68)
•  ชอ่งเสยีบ USB อยูท่ีด่า้นบนของแบตเตอรี่
•  ถอดฝาปิด
•  เสยีบสาย USB อะแดปเตอรท์ีต่อ้งการ

เขา้ในชอ่งเสยีบ  สายอะแดปเตอรไ์มไ่ดม้า
พรอ้มกบัรถจักรยานยนต์
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ก�รร�ัอ�ิ

R.P.M.

การรันอินเป็นชื่อของขั ้นตอนที่เก ิดขึ้นใน
ระหว่างชั่วโมงแรกของการใชย้านพาหนะ 
คนัใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงเสียดทานภายใน
เครื่องยนต์จะสูงขึ้นเมื่อชิ้นส่วนยังใหม่อยู ่ 
ตอ่จากนัน้  เมือ่ใชเ้ครือ่งยนตอ์ยา่งตอ่เนือ่ง
จ ะท� า ให ม้ั่ น ใ จ ได ว้่ า ชิ้น ส่ ว นยึดติดแ น่น  
แรงเสยีดทานภายในดังกล่าวจะลดนอ้ยลงไป
มาก
ระยะการรันอินอย่างรอบคอบจะท�าใหก้าร
ปล่อยไอเสยีลดลง และเพิม่พูนประสทิธภิาพ 
การประหยัดเชื้อเพลิง และอายุการใชง้าน
ของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนต่าง ๆ  ของรถ
จักรยานยนต์
ระหวา่งชว่ง 800 กโิลเมตรแรก (500 ไมล)์:
•  อยา่เรง่เครือ่งจนสดุ;
•  หลกีเลีย่งการใชค้วามเร็วรอบเครื่องยนต์

สงูตลอดเวลา;
•  หลีก เลี่ยงการขี่รถด ว้ยความเ ร็วรอบ

เครือ่งยนตค์งทีเ่ป็นระยะเวลานาน  ไมว่า่จะ
เร็วหรอืชา้;

•  หลกีเลีย่งการสตารท์รถ การดบัเครือ่ง หรอื
เร่งความเร็วอย่างรุนแรง ยกเวน้ในกรณี
ฉุกเฉนิ;

•  อยา่ขีร่ถดว้ยความเร็วมากกวา่ 3/4 ของ
ความเร็วสงูสดุ

ชว่ง 800 ถงึ 1,500 กโิลเมตร  (500 ถงึ 
1,000 กโิลเมตร):
•  ความเร็วรอบเครือ่งยนตส์ามารถคอ่ยๆ เพิม่

ขึน้จนถึงขีดจ�ากัดความเร็วในระยะเวลา
สัน้ๆ

ทัง้ในช่วงการรันอนิและหลังจากรันอนิเสร็จ
สมบรูณ:์
•  อยา่เรง่รอบเครือ่งยนตเ์มือ่เครือ่งเย็น;
•  อยา่ใหเ้ครือ่งยนตท์�างานหนัก เปลีย่นเกยีร์

ลงทกุครัง้กอ่นทีเ่ครือ่งยนตเ์ริม่สะทา้น;
•  อย่าขี่รถดว้ยความเร็วรอบเครื่องยนต์สูง

โดยไมจ่�าเป็น  การเปลีย่นเกยีรข์ ึน้จะชว่ย
ลดอัตราการสิ้นเปลืองน�้ ามันเชื้อเพลิง 
ลดเสียงรบกวน และช่วยปกป้องสภาพ
แวดลอ้ม
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ก�รตรวจเช็�กอ่�ก�รขบัขี่

 ���เตอื�
หากไม่ด� า เ นินก า รต ร วจ เช็ คก่อนขี่ ร ถ  
อาจท�าใหร้ถจักรยานยนตเ์กดิความเสยีหาย
รา้ยแรงหรือเกิดอุบัติเหตุที่ท�าใหเ้กิดการ 
บาดเจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได ้

ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ทุกวันก่อนขี่รถ
ของทา่น  ทา่นใชเ้วลาเพยีงไมน่าน  และการ 
ตรวจสอบเหล่านี้จะชว่ยใหท้่านมั่นใจถงึการขี่
รถทีป่ลอดภยัและเชือ่ใจได ้
ถา้พบสิ่งผิดปกติใด ๆ  ในขณะตรวจสอบ
จดุตา่ง ๆ  เหลา่นี ้ ใหด้บูท  การบ�ารงุรักษา
และการปรับตัง้ค่า หรือไปที่ตัวแทนจ�าหน่าย
รถจักรยานยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญาต
เพื่อสอบถามถึงการด� าเนินการเพื่อใหร้ถ
จักรยานยนต์ของท่านกลับเขา้สู่สภาวะการ
ท�างานทีป่ลอดภยั
จดุตรวจเชค็:
���้ม�ัเชือ้เพลงิ:  มนี�้ามนัในถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ
เพยีงพอ ไมม่กีารร่ัวซมึ (ดทูี ่หนา้ 62)
���้ม�ัเ�รือ่ง: ระดับทีถู่กตอ้งบนกา้นวัดระดับ
น�้ ามันหรือแสดงในตาแมว เติมน�้ ามันตาม 
ขอ้ก�าหนดทีถ่กูตอ้งตามทีต่อ้งการ  ไมม่รีอยร่ัว
จากเครือ่งยนตห์รอืระบบระบายความรอ้นน�้ามัน
เครือ่ง (ดทูี ่หนา้ 97)
โซข่บัเ�ลือ่�: ปรับตัง้ถกูตอ้ง (ดทูี ่หนา้ 107)
ย�ง/ลอ้: แรงดันลมยางถูกตอ้ง (เมื่อเย็น) 
ความลกึของดอกยาง/ความสกึ, ความเสยีหาย
ของยาง/ลอ้, ซีล่อ้หลวม/หกั, รอยร่ัว ฯลฯ (ดทูี ่
หนา้ 128)

�็อต, โบลต,์ สกร:ู  ตรวจสอบดว้ยตาเปลา่
ว่าชิ้นส่วนของระบบกันสะเทือนและระบบ 
บงัคบัเลีย้ว, คาน  และชดุควบคมุทัง้หมดไดข้นั
แน่นและยดึไวอ้ยา่งถกูตอ้ง  ตรวจสอบทกุจดุ
เพือ่ดตูวัยดึหลวม/ช�ารดุ
ก�รบงั�บัรถจกัรย��ย�ต:์  ราบรืน่  แตไ่ม่
หลุดเมื่อบิดไปทางซา้ยจนสุดหรือไปทาง
ขวาจนสดุ  ไมเ่กีย่วตดิกบัสายควบคมุเสน้อืน่  
(ดทูี ่หนา้ 120)
เบรก: ดงึคนัเบรก  แลว้กดแป้นเบรกเพือ่ 
ตรวจสอบความตา้นทานทีถ่กูตอ้ง  ตรวจสอบ
คันเบรก/แป้นเบรกทีม่รีะยะเกนิกอ่นจะถงึความ
ตา้นทาน หรือรูส้กึว่าการควบคุมหยุ่นตัวเมื่อ 
ใชง้าน (ดทูี ่หนา้ 111)
ผ้�เบรก:  ตรวจสอบว่ามีวั สดุ เสียดทาน
เหลืออยู่บนผา้เบรกทัง้หมดอย่างเหมาะสม  
(ด ูหนา้ 111)
ระดบั�� ้�ม ั� เบรก:   ไม่ มีก า ร ร่ั วซึมของ
น�้ามนัเบรก  ระดบัน�้ามนัเบรกตอ้งอยูร่ะหวา่ง
เครือ่งหมาย MAX และ MIN ในกระปกุน�้ามนั
ทัง้สองจดุ (ดทูี ่หนา้ 112)
โช�๊ห��้: ท�างานอยา่งราบรืน่ ไมม่กีารร่ัวซมึที่
กระบอกโชค๊ (ดทูี ่หนา้ 124)
ปีกผเีสือ้:  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปลอกคนัเรง่
มือบดิกลับไปที่ต�าแหน่งรอบเดนิเบาโดยไม่
ตดิขดั (ดทูี ่หนา้ 104)
�ลตัช:์  ท�างานอยา่งราบรืน่และระยะฟรขีอง
สายถกูตอ้ง (ดทูี ่หนา้ 105)
���้หลอ่เย็�:  ไมม่กีารร่ัวซมึของน�้าหลอ่เย็น 
ตรวจสอบระดับน�้าหล่อเย็นในถังน�้าหล่อเย็น
ส�ารอง (เมือ่เครือ่งยนตเ์ย็น) (ดทูี ่หนา้ 101)
อปุกรณไ์ฟฟ้�:  ไฟทกุดวงและแตรท�างาน
อยา่งถกูตอ้ง (ดทูี ่หนา้ 55)
ก�รดบัเ�รื่องย�ต์:  สวิตช์สตาร์ท /ดับ
เครื่องยนต์จะดับเครื่องยนต์เมื่อสวทิชจ์ะถูก
เลือ่นไปทีต่�าแหน่ง STOP (ด ูหนา้ 54)
ข�ต ัง้  กลับไปที่ต� าแห น่งขึ้นจนสุดตาม 
แรงตงึสปรงิ  สปรงิรัง้กลบัไมช่�ารดุหรอืลา้  (ดทูี ่
หนา้ 63)
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ก�รดบัเ�รือ่งย�ต์

 ขอ้�วรระวงั
โดยปกติ เครื่องยนต์จะดับเมื่อบิดสวิตช ์
จดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง OFF

สวิตช์ดับเครื่องยนต์จะใชใ้นกรณีฉุกเฉิน
เทา่นัน้
อ ย่ า เ ปิ ด ส วิต ช์จุ ด ร ะ เ บิดทิ้ ง ไ ว ้โ ด ยที่
เครื่องยนต์ยังดับอยู่ อาจท�าใหร้ะบบไฟฟ้า
เกดิความเสยีหาย

การดบัเครือ่งยนต:์
•  ปิดลิน้ปีกผเีสือ้ใหส้นทิ
•  เลอืกต�าแหน่งเกยีรว์า่ง
•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง OFF

•  เลอืกเกยีรห์นึง่
•  จอดรถจักรยานยนตบ์นพืน้ราบทีม่ั่นคงโดย

ใชข้าตัง้ขา้ง (ดทูี ่หนา้ 83)
•  ล็อกแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว (ดทูี ่หนา้ 52)

ก�รสต�รท์เ�รือ่งย�ต์

 ���เตอื�
หา้มสตารท์เครือ่งยนตห์รอืเดนิเครือ่งยนตใ์น
พืน้ทีอ่บัอากาศ
ควันไอเสยีเป็นพษิและอาจท�าใหห้มดสตแิละ
เสยีชวีติไดภ้ายในระยะเวลาสัน้ๆ
ตอ้งใชร้ถจักรยานยนตใ์นพืน้ทีเ่ปิดโลง่หรอืมี
การระบายอากาศเพยีงพอทกุครัง้

 ขอ้�วรระวงั
อย่าใชม้อเตอร์สตาร์ทตดิต่อกันนานกว่าหา้
วินาทีเนื่องจากมอเตอร์สตาร์ทจะรอ้นจัด 
ท�าใหแ้บตเตอรีเ่ร ิม่คายประจุ
รอ 15 วนิาทรีะหวา่งการใชม้อเตอรส์ตารท์
แต่ละครัง้เพื่อใหร้ะบายความรอ้นและฟ้ืนฟู
พลงังานแบตเตอรี่
อย่าปล่อยใหเ้ครื่องยนต์เดินเบาเป็นเวลา
นานเพราะจะท�าใหเ้กดิความรอ้นสงู  ซึง่เป็น
สาเหตใุหเ้ครือ่งยนตเ์กดิความเสยีหาย

 ขอ้�วรระวงั
สัญญาณไฟเตอืนแรงดันน�้ามันเครือ่งต�่าควร
ดบัลงทนัททีีเ่ครือ่งยนตส์ตารท์
ถา้สัญญาณไฟเตือนแรงดันน�้ามันเครื่องต�่า
ยงัตดิอยูห่ลงัจากสตารท์เครือ่งยนต ์ ใหด้บั
เครือ่งยนตท์นัท ีแลว้ตรวจสอบหาสาเหตุ
การเดนิเครือ่งยนตด์ว้ยแรงดันน�้ามันเครือ่งต�่า
จะท�าใหเ้ครื่องยนตเ์กดิความเสยีหายอย่าง
รนุแรง
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การสตารท์เครือ่งยนต์
•  ต ร วจดู ว่ า ส วิตช์ดั บ เค รื่ อ งยนต์อยู่ ที่

ต�าแหน่ง RUN

•  ท�าใหแ้น่ใจว่าระบบสง่ก�าลังอยู่ทีต่�าแหน่ง
เกยีรว์า่ง

•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง ON

หม�ยเหตุ
เมือ่บดิสวติชไ์ปทีต่��แห�่ง ON ไฟเตอื�
แผงห��้ปดัจะสว�่งขึ�้แลว้ดบัลง (ยกเว�้
ไฟเตือ�ที่ต�มปกติจะยงัต ิด�้�งไว้จ�
เ�รือ่งย�ตเ์ร ิม่ท��ง�� ดทู ีห่วัขอ้ไฟเตอื�)

•  บบีคนัคลตัชเ์ขา้หาแฮนดบ์งัคบัเลีย้วจนสดุ
•  กดปุ่ มสตาร์ทจนกระทั่งเครื่องยนต์เริ่ม

ท�างานโดยลิน้ปีกผเีสือ้ยงัคงปิดสนทิ
•  รถ จักรยานยนต์มีสวิตช์ล็อคมอเตอร์

สตารท์  สวติชจ์ะชว่ยป้องกนัไมใ่หม้อเตอร์
สตาร์ทท�างานเมื่อระบบส่งก�าลังไม่อยู่ที่
ต�าแหน่งเกยีรว์า่งหลงัจากเอาขาตัง้ขา้งลง

•  ถา้กางขาตัง้ขา้งออกขณะที่เครื่องยนต์
ท�างานและระบบสง่ก�าลังไม่อยู่ทีต่�าแหน่ง
เกียร์ว่าง เครื่องยนต์จะดับลงไม่ว่าคัน
คลตัชจ์ะอยูท่ีต่�าแหน่งใดกต็าม

ก�รออกรถ
การยา้ยรถจักรยานยนต:์
•  ดงึคนัคลตัชแ์ละเลอืกเกยีรห์นึง่
•  เปิดปีกผีเสื้อออกเล็กนอ้ย แลว้ค่อย ๆ 

ปลอ่ยคนัคลตัช์
•  ขณะทีค่ลตัชเ์ริม่ท�างาน  ใหเ้ปิดปีกผเีสือ้

ออกอีกเล็กนอ้ย เพื่อใหค้วามเร็วรอบ
เครือ่งยนตม์มีากพอทีเ่ครือ่งยนตจ์ะไม่ดับ
ลง
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ก�รเปลีย่�เกยีร ์

 ���เตอื�
ใชค้วามระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ใหล้ิน้ปีก
ผีเสือ้เปิดออกมากเกนิไปหรือเร็วเกนิไปใน
จังหวะเกยีรท์ีต่�า่ลง  เพราะอาจท�าใหล้อ้หนา้
ยกขึน้จากพืน้ถนน  (ยกลอ้)  และท�าใหย้าง
หลงัขาดแรงยดึเกาะ (ลอ้หมนุฟร)ี
เ ปิ ด ปี กผี เ สื้ อ อ ย่ า ง ร ะ มั ด ร ะ วั งทุ ก ค รั ้ง  
โ ดย เ ฉพา ะ ในก ร ณีที่ ไ ม่ คุ น้ เ ค ยกั บ ร ถ
จักรยานยนต ์ เนือ่งจากการ  'ยกลอ้'  หรอืการ
ขาดแรงยดึเกาะจะท�าใหสู้ญเสยีการควบคุม
รถจักรยานยนตแ์ละอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
อยา่เปลีย่นเป็นเกยีรท์ีต่�า่ลงดว้ยความเร็วทีจ่ะ
ท�าใหค้วามเร็วรอบของเครือ่งยนตส์งูเกนิไป 
(รอบ/นาท)ี
ซึ่งจะเป็นการล็อคลอ้หลัง ท�าใหสู้ญเสีย
การควบคุมและอุบัติเหตุ และอาจท�าให ้
เครือ่งยนตเ์กดิความเสยีหาย
การเปลีย่นเกยีรใ์หต้�่าลงจะด�าเนนิการไดเ้มือ่
แน่ใจวา่ความเร็วรอบเครือ่งยนตต์�า่

1

5

4

3

6

2

N

1

1. ��ัเปลีย่�เกยีร ์(แสดงรุ�่ 6 Speed)

การเปลีย่นเกยีร:์
•  ปิดลิน้ปีกผเีสือ้ขณะทีด่งึคนัคลตัช์
•  เปลีย่นเป็นเกยีรท์ีส่งูขึน้หรอืต�า่ลง
•  เปิดปีกผเีสือ้บางสว่นขณะปล่อยคันคลัตช ์

ใชค้ลตัชท์กุครัง้เมือ่เปลีย่นเกยีร์

หม�ยเหตุ
กลไกก�รเปลีย่�เกยีรเ์ป็�แบบล็อกห�ึง่
จงัหวะ ซึ่งหม�ย�ว�มว่� ส��หรบัก�ร
เ�ลื่อ�ที่แต่ละ�ร ัง้ของ��ัเปลี่ย�เกียร ์
ท่��ส�ม�รถเลอืกเกยีรไ์ดท้ลีะต��แห�่ง  
ใ�ล��ดบัสงูขึ�้หรอืต��่ลง
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ก�รเบรก
1

1. ��ัเบรกห��้

1

1. แป้�เบรกหลงั

 ���เตอื�
เมือ่จะเบรก โปรดปฏบิตัติามรายการตอ่ไปนี:้
-  ปิดคนัเรง่ปีกผเีสือ้ใหส้นทิ  โดยปลอ่ยให ้
คลัตชท์�างานเพื่อใหเ้ครื่องยนตช์่วยชะลอ
รถจักรยานยนต์

-  เ ป ลี่ ย น เ กีย ร์ ล งหนึ่ ง ร ะ ดั บ ใ นขณะที่
ระบบส่งก�าลังอยู่ที่เกียร์หนึ่งหลังจากรถ
จักรยานยนตจ์อดนิง่สนทิ

-  เมือ่จะหยดุรถ  ควรใชเ้บรกทัง้สองพรอ้มกนั
ทกุครัง้  โดยปกต ิ ควรใสเ่บรกหนา้มากกวา่
เบรกหลงัเล็กนอ้ย

-  เปลี่ยนเกยีร์ลงหรือปลดคลัตชอ์อกจนสุด 
ซึง่เป็นการป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งยนตด์บั

-  หา้มเบรกจนล็อก  เพราะอาจท�าใหส้ญูเสยี
การควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
ส�าหรับการเบรกฉุกเฉิน ใหม้องขา้มการ
เปลีย่นเกยีรล์ง  แลว้จดจอ่อยูก่บัการใชเ้บรก
หนา้และเบรกหลังใหม้ากที่สุดโดยไม่ใหร้ถ
ลืน่ไถล  ผูข้บัขีค่วรฝึกการใชเ้บรกฉุกเฉนิใน
พืน้ทีท่ีไ่มม่กีารจราจร
Triumph ขอแนะน�าใหผู้ข้ับขี่ทุกคนเขา้รับ 
หลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งจะมีค�าแนะน�าเกี่ยว
กับการใชง้านเบรกฉุกเฉินอย่างปลอดภัย 
เทคนิคการเบรกที่ไม่ถูกตอ้งอาจท� าให ้
สญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
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 ���เตอื�
เพื่อความปลอดภัยของคุณ ควรใชค้วาม
ระมดัระวงัเป็นพเิศษเมือ่เบรกรถ  เรง่ความเร็ว 
หรอืเลีย้วรถ  เนือ่งจากการด�าเนนิการดงักลา่ว
โดยขาดความระมัดระวังจะท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคุมและเกดิอุบัตเิหตุ การใชเ้บรกหนา้
หรือเบรกหลังแยกกันจะลดประสิทธิภาพ
การเบรกทัง้หมด  การเบรกรนุแรงมากอาจ
ท�าใหล้อ้ใดลอ้หนึ่งล็อก ท�าใหค้วบคุมรถ
จักรยานยนต์ไดย้ากขึน้ และอาจท�าใหเ้กดิ
อบุตัเิหต ุ(ด ูค�าเตอืนระบบ ABS ดา้นลา่ง)
หากเป็นไปได ้ ใหล้ดความเร็วหรอืเบรกกอ่น
ทีจ่ะเขา้โคง้เนือ่งจากการปิดปีกผเีสือ้หรอืการ
เบรกทีก่ลางโคง้จะท�าใหล้อ้หมนุฟร ี ซึง่จะ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
เมือ่ขีร่ถในสภาพทีเ่ปียกหรือฝนตก หรือบน
พืน้ถนนทีไ่มแ่ข็งแรง  สมรรถภาพในการหยดุ
รถและหกัเลีย้วจะลดลง การขบัขีท่ัง้หมดของ
ท่านภายใตส้ภาวะเหล่านี้ควรเป็นไปอย่าง 
ราบรืน่  การเรง่ความเร็ว  การเบรก  หรอืการ
เลี้ยวรถอย่างกะทันหันจะท�าใหสู้ญเสยีการ
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
เมือ่ขีร่ถลงทางยาว ลาดชนั หรอืขบัผา่นภเูขา 
ใหใ้ชก้ารเบรกเครือ่งยนตโ์ดยเปลีย่นเกยีรล์ง 
แลว้ใชเ้บรกหนา้และเบรกหลงัเป็นระยะ ๆ
การใชเ้บรกต่อเนื่องหรือใชเ้ฉพาะเบรกหลัง
จะท�าใหเ้บรกรอ้นจัดและลดประสทิธภิาพของ
เบรกลง  น�าไปสูก่ารสญูเสยีการควบคมุการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
การขีร่ถโดยวางเทา้บนคันเบรกหรอืมอืจับที่
มอืเบรกอาจไปกระตุน้ไฟเบรก  ท�าใหเ้กดิการ
ใหส้ญัญาณทีผ่ดิพลาดตอ่ผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ
อี ก ทั ้ ง   ยั ง ท� า ใ ห ้เ บ ร ก ร ้อ น จั ด จ น ล ด
ประสทิธภิาพในการเบรก ท�าใหสู้ญเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
อย่าแล่นรถโดยดับเครือ่งยนต ์และอย่าลาก
พว่งรถจักรยานยนต์
ระบบส่งก�าลังไดรั้บการหล่อลื่นจากแรงดัน
สารหลอ่ลืน่ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�างานเทา่นัน้
การหล่อลื่นไม่เพียงพอจะท�าใหร้ะบบส่ง
ก�าลังเกดิความเสียหายหรือกระตุก ซึง่น�า
ไปสู่การสูญเสียการควบคุมการควบคุม 
รถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุดท้นัที
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ระบบเบรกป้องก�ัลอ้ล็อก (ABS)

 ���เตอื�
ระบบ  ABS จะ ป้องกันล อ้ ล็อก  จึง เพิ่ม
ประสทิธิภาพสูงสุดของระบบเบรกในกรณี
ฉุกเฉนิและเมือ่ขีบ่นพืน้ถนนทีล่ืน่  ระยะการ
เบรกทีส่ัน้ลงทีเ่ป็นไปไดท้ีร่ะบบ ABS ยอมให ้
ภายใตส้ถานการณ์บางอยา่งไมใ่ชส่ ิง่ทดแทน
ส�าหรับการฝึกหดัขีร่ถทีด่ี
ขีร่ถโดยใชค้วามเร็วตามที่กฎหมายก�าหนด
ทกุครัง้
หา้มขีร่ถโดยขาดความระมัดระวังและไมใ่สใ่จ
ตามควร และควรลดความเร็วทุกครั ้งโดย
ไตรต่รองจากสภาพอากาศ  ถนน  และการ
จราจร
ใชค้วามระมัดระวังเมื่อเลี้ยวรถ ถา้ใชเ้บรก
ขณะเขา้โคง้  ระบบ ABS จะไมส่ามารถถว่ง 
น�้าหนักและโมเมนตมัของรถจักรยานยนต ์ซึง่
จะท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
ใ น บ า ง ส ถ า น ก า รณ์   เ ป็ น ไ ป ไ ด ้ว่ า ร ถ
จักรยานยนตท์ีม่รีะบบ ABS อาจตอ้งใชร้ะยะ
หยดุรถทีย่าวกวา่

 ���เตอื�
ถา้ระบบ ABS ไมท่�างานหรอืถกูปิดใชง้าน 
(Street Scrambler เทา่นัน้)  ระบบเบรกจะ
ท�าหนา้ที่เป็นระบบเบรกที่ไม่ใช่ระบบ ABS 
ตอ่ไป
ท่านตอ้งไม่ขี่รถต่อไปถา้ไฟเตือนยังคง 
ตดิอยู ่ ในกรณีทีเ่กดิขอ้บกพรอ่ง  โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ความ
บกพรอ่งและท�าการแกไ้ข
ในสถานการณน์ี ้ การเบรกแรงเกนิไปจะท�าให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�าใหสู้ญเสียการควบคุมรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
หลังจากขับขี่ออฟโรดโดยปิด ABS แลว้  
ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจว่าระบบ ABS เปิดใช ้
งานแลว้เมือ่กลบัไปขบัขีบ่นถนนสาธารณะ
การขับขี่บนถนนสาธา รณะขณะ ปิดใช ้
งานระบบเบรก ABS หากเบรกแรงเกนิไป  
อาจท�าใหล้อ้ล็อก ท�าใหสู้ญเสยีการควบคุม
รถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

หม�ยเหตุ
ก�รท��ง��ของระบบ ABS อ�จรูส้กึเหมอื�
ตอ้งใชแ้รงกดทีแ่ป้�ห�กัขึ�้หรอืเหมอื� 
��ัเบรกและแป้�เหยยีบส ั�่เป็�รอบ ๆ
ระบบ ABS ไม่ใช่ระบบเบรกทีร่วมม�กบั
รถ และไม่�วบ�ุมก�รเบรกท ัง้ด�้�ห�้�
และด�้�หลงัพรอ้มก�ั ท�่�อ�จรูส้กึถงึแรง
ส ั�่ทีม่อืเบรก ทีแ่ป้�เหยยีบ หรอืท ัง้สอง
ต��แห�ง่
ระบบ ABS อ�จถูกเปิดใช้ง��จ�กก�ร
เปลี่ย�ระดบัขึ้�ลงของพื้�ผิวถ��โดย
กะท�ัห�ั
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ไฟเตอื�ระบบ ABS
เ มื่ อ บิด ส วิต ช์จุ ด ร ะ เ บิด ไ ปที่
ต�าแหน่ง ON ไฟเตอืนระบบ ABS 
กะพริบขึ้นและดับลงถือเป็นเรื่อง
ปกติ ไฟจะยังกะพริบต่อไปหลัง

จากสตารท์เครือ่งยนตจ์นกวา่รถจักรยานยนตจ์ะ
วิง่ดว้ยความเร็วมากกวา่ 10 กม./ ชม.  (6 ไมล/์ 
ชม.) เป็นครัง้แรก แลว้ไฟจดบัลง
ไฟเตอืนจะไม่ตดิจนสตารท์เครือ่งยนตใ์หม่อกี
ครัง้  ยกเวน้มคีวามผดิปกตหิรอืผูข้บัขีปิ่ดการใช ้
ABS (Street Scrambler เทา่นัน้)
ถ ้า  A B S  ถู ก ปิ ด ก า ร ใ ช ง้ า น โ ด ยผู ้ขั บ ขี ่
(Street Scrambler เทา่นัน้)  ไฟเตอืนจะสวา่ง
จนเปิดใชง้าน ABS อกีครัง้
หากมีข อ้ผิดพลาดเกิดขึ้นกับระบบ  ABS 
ไฟเตือนจะสว่างขึ้นมาและสัญลักษณ์เตือน
ทัว่ไปจะกะพรบิ

 ���เตอื�
ไฟเตือนระบบ  ABS จะสว่างขึ้น เมื่อลอ้
หลังขับเคลื่อนดว้ยความเร็วสูงนานกว่า 30 
วนิาทีขณะที่รถจักรยานยนตต์ัง้อยู่บนขาตัง้  
การตอบสนองดงักลา่วเป็นสิง่ปกติ
เมื่อ ปิดระบบจุด ร ะ เบิด  แล ว้สตาร์ทรถ
จักรยานยนต์ใหม่ ไฟเตือนจะตดิจนกว่ารถ
จักรยานยนตว์ิง่ดว้ยความเร็วสงูกวา่ 30 กม./
ชม. (19 ไมล/์ชม.)

 ���เตอื�
ระบบ  ABS จะท� างานโดยเปรียบเทียบ
ความเร็วสมัพัทธข์องลอ้หนา้และลอ้หลงั
การใชย้างรถที่ไม่แนะน� าอาจส่งผลต่อ
ความเร็วของลอ้รถ เป็นสาเหตุใหฟั้งก์ชัน 
ABS ไม่ท�างาน ท�าใหสู้ญเสยีการควบคุม
และเกดิอบุตัเิหต ุ ในสภาพทีร่ะบบ ABS ควร
ท�างานไดต้ามปกติ

ก�รจอดรถ

 ���เตอื�
อย่าจอดรถบนพื้นถนนที่แฉะหรือลาดเอียง
มากเกนิไป
การจอดรถจักรยานยนต์ภายในสภาวะ 
ดงักลา่วอาจท�าใหร้ถลม้  เป็นสาเหตใุหเ้กดิ
ความเสยีหายต่อทรัพยส์นิและการบาดเจ็บ
เสยีหายสว่นบคุคล

 ���เตอื�
น�้ามนัเบนซนิไวไฟสงูมาก  และอาจท�าใหเ้กดิ
การระเบดิไดภ้ายใตบ้างสถานการณ์
ถา้จอดรถจักรยานยนตข์า้ง ๆ  โรงจอดรถหรอื
อาคารอืน่ ๆ  ตอ้งแน่ใจวา่มกีารระบายอากาศ
พอเหมาะ และรถตอ้งไม่อยู่ต ิดกับแหล่ง 
เปลวไฟหรือประกายไฟใด ๆ  รวมไปถึง 
เครือ่งมอือืน่ๆ ทีม่ไีฟน�าวถิี
การไมป่ฏบิัตติามค�าแนะน�าขา้งตน้อาจท�าให ้
เกดิไฟไหม ้ สรา้งความเสยีหายแตท่รัพยส์นิ
และการบาดเจ็บเสยีหายสว่นบคุคล
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 ���เตอื�
เครื่องยนต์และระบบไอเสียจะรอ้นขึน้ภาย
หลงัการขบัขี่
หา้มจอดรถในจุดที่คนเดนิเทา้และเด็กเล็ก
สามารถแตะตอ้งรถจักรยานยนตไ์ด ้
การแตะสว่นใด ๆ  ของเครือ่งยนตห์รอืระบบ 
ไอเสยีทีร่อ้นอยู่อาจท�าใหไ้หมผ้วิหนังทีไ่ม่มี
การป้องกนัได ้

การจอดรถจักรยานยนต:์
•  เลอืกเกยีรว์า่ง  แลว้บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที่

ต�าแหน่ง OFF

•  ล็อคพวงมาลยัเพือ่ป้องกนัการโจรกรรม
•  จอดรถบนพืน้ราบและแข็งแรงทุกครัง้เพือ่

ป้องกนัไมใ่หร้ถจักรยานยนตล์ม้

•  เมือ่จอดรถจักรยานยนตบ์นเนนิเขา ใหจ้อด
โดยหันหนา้ขึน้เนินเพื่อป้องกันไม่ใหร้ถ
กลิง้ตกจากขาตัง้ เขา้เกยีรห์นึง่เพือ่ป้องกนั
ไมใ่หร้ถจักรยานยนตเ์คลือ่นที่

•  บนทางลาดลงดา้นขา้ง (ขา้งถนน) ให ้
จอดรถโดยใหท้างลาดดังกล่าวดันรถ
จักรยานยนตไ์ปทางขาตัง้ขา้งทกุครัง้

•  อย่ า จอดรถบนทางลาดลงด า้นข า้ ง  
(ขา้งถนน) ทีม่แีนวเอยีงมากกวา่ 6 ° และ
อยา่จอดรถโดยหนัหนา้รถลงเนนิ

•  ก่อนขับขี่รถ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดด้งึ 
ขาตัง้ขา้งขึน้จนสดุแลว้

•  อย่าปล่อยใหส้วติชอ์ยู่ที่ต�าแหน่ง P เป็น
เวลานานเนื่องจากจะเป็นการคายประจุ
แบตเตอรี่

หม�ยเหตุ
เมือ่จอดรถใกลก้�รจร�จรใ�ตอ�กล�ง��ื 
หรอืเมือ่จอดรถใ�สถ��ทีท่ ีม่กี�รก��ห�ด
ใหใ้ชไ้ฟจอดต�มกฎหม�ย ใหเ้ปิดไฟท�้ย 
ไฟส่องแผ่�ป้�ยทะเบีย�และสญัญ�ณ 
ไฟแสดงต��แห�่งโดยบดิสวติชจ์ุดระเบดิ
ไปที ่P (จอด)
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ขอ้�วร����งึใ�ก�รใชร้ถดว้ย
�ว�มเร็วสงู

 ���เตอื�
ควรขี่รถจักรยานยนต์ Triumph ภายใน
ความเร็วทีก่ฎหมายก�าหนดส�าหรับการขับขี่
บนทอ้งถนน
การใชร้ถจักรยานยนต์ดว้ยความเร็วสูงอาจ
เป็นอันตรายไดเ้นื่องจากเวลาที่ใชใ้นการ
ตอบโตส้ภาพจราจรที่เก ิดขึ้นนั้นจะลดลง
อย่างเด่นชัดในขณะทีค่วามเร็วบนทอ้งถนน
เพิม่สงูขึน้
ลดความเร็วทุกครัง้ในสภาวะการขับขีท่ีอ่าจ
เกดิอนัตรายได ้เชน่ ในสภาพอากาศไมด่หีรอื
การจราจรตดิขดั

 ���เตอื�
ขีร่ถจักรยานยนต ์ Triumph ดว้ยความเร็วสงู
บนถนนทีใ่ชใ้นการแข่งขันหรอืบนสนามแข่ง
รถเทา่นัน้
ในขณะนั้น ผูท้ี่สามารถใชค้วามเร็วสูงได ้
ควรเป็นผูข้ี่รถที่ผ่านการอบรมทางเทคนิค
ที่จ�าเป็นต่อการขี่รถความเร็วสูง และควร 
คุน้เคยต่อการใชคุ้ณลักษณะต่าง ๆ  ของรถ
จักรยานยนตใ์นทกุสภาพ
การใชร้ถจักรยานยนต์ดว้ยความเร็วสูงใน 
สภาวะอืน่ ๆ  จะเกดิอันตรายและอาจน�าไปสู่
การสญูเสยีการควบคมุรถและเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
คณุลักษณะดา้นการขับขีร่ถจักรยานยนตด์ว้ย
ความเร็วสูงอาจแตกต่างจากคุณลักษณะที่
ท่านคุน้เคยเมือ่ใชก้ับความเร็วบนถนนตามที่
กฎหมายก�าหนด
อย่าพยายามขีร่ถดว้ยความเร็วสูงถา้ท่านยัง
ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมและยังไม่มี
ทกัษะทีก่�าหนด  เนือ่งจากการใชง้านรถทีไ่ม่
ถกูตอ้งอาจท�าใหเ้กดิอบุตัเิหตรุา้ยแรง

 ���เตอื�
รายการที่ระบุไวด้า้นล่างมีความส�าคัญมาก
และหา้มละเลย  ปัญหา  ทีอ่าจมองไมเ่ห็น
ทีค่วามเร็วในการขบัขีต่ามปกต ิ อาจจะเกนิ
ความจรงิเป็นอย่างสงูเมือ่ใชร้ถดว้ยความเร็ว
สงู

ท ัว่ไป
ตอ้งแน่ใจวา่ไดบ้�ารุงรักษารถจักรยานยนตต์าม
ตารางการบ�ารงุรักษา

เบรก
ตรวจสอบว่าเบรกหนา้และเบรกหลังท�างานได ้
อยา่งถกูตอ้ง

���้หลอ่เย็�
ตรวจสอบว่าระดับน�้าหล่อเย็นอยู่ทีข่ดีระดับบน
ของหมอ้น�้า  ตรวจสอบระดบัน�้าหลอ่เย็นทกุครัง้
เมือ่เครือ่งยนตเ์ย็นลง
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อปุกรณไ์ฟฟ้�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น  
ไฟหนา้  ไฟทา้ย/ไฟเบรก  ไฟเลีย้ว  และแตร
ทัง้หมดท�างานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

���้ม�ัเ�รือ่ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าระดับน�้ามันเครือ่งถูกตอ้ง 
เมื่อเตมิน�้ามัน ตรวจใหแ้น่ใจว่าใชช้นิดและ
เกรดของน�้ามนัทีถ่กูตอ้ง

โซข่บัเ�ลือ่�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าโซ่ขับเคลื่อนปรับและ
หล่อลื่นอย่างถูกตอ้งแลว้ ตรวจสอบโซ่หา 
รอ่งรอยความสกึและความเสยีหาย

���้ม�ัเชือ้เพลงิ
มีน�้ า มั น เชื้อ เพลิง เพีย งพอต่ออั ต ร ากา ร 
สิน้เปลอืงน�้ามันเชือ้เพลงิทีเ่พิม่สูงขึน้ ซึง่เป็น
ผลจากการใชร้ถดว้ยความเร็วสงู

 ขอ้�วรระวงั
ในหลายประเทศ ระบบไอเสยีส�าหรับรถรุ่น
นี้ไดต้ดิตัง้เครือ่งฟอกไอเสยีเชงิเร่งปฏกิริยิา
เพือ่ชว่ยลดระดบัการปลอ่ยไอเสยี
เครื่องฟอกไอเสียเชงิเร่งปฏิกริ ิยาอาจเกดิ
ความเสียหายอย่างถาวรถา้ปล่อยใหร้ถ
จักรยานยนตน์�้ามันหมด หรือถา้ระดับน�้ามัน
เชือ้เพลงิทีใ่ชไ้ดอ้ยูใ่นระดบัต�า่มาก
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วา่มนี�้ามันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอตอ่การเดนิทาง

สมัภ�ระ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดชอ่งบรรจสุมัภาระ ล็อก
และประกอบตดิกับรถจักรยานยนต์แน่นสนิท
ดแีลว้

อื�่ๆ
ตรวจสอบดว้ยสายตาวา่ตวัยดึทกุตวัแน่นสนทิ

ก�รบงั�บัเลีย้ว
ตรวจสอบแฮนด์บังคับเลี้ยวว่าบิดไดอ้ย่าง 
ราบรืน่โดยไมม่รีะยะฟรหีรอืฝืดมากเกนิไป  ตอ้ง
แน่ใจวา่สายควบคมุไม่กดีขวางการบังคับเลีย้ว
ไมว่า่จะในทางใด

ย�ง
การขบีขีร่ถดว้ยความเร็วสงูจะท�าใหย้างท�างาน
หนัก ซึง่ยางที่อยู่ในสภาพที่ดีส�าคัญอย่างยิง่
ต่อการขับขีอ่ย่างปลอดภัย ตรวจสอบสภาพ
ทัง้หมด  สบูลมยางใหไ้ดแ้รงดนัทีถ่กูตอ้ง  (เมือ่
ยางรถเย็น) และตรวจสอบความสมดุลของลอ้ 
ประกอบจุกลมยางใหแ้น่นหลังจากตรวจสอบ
แรงดนัลมยาง ปฏบิตัติามขอ้มลูทีใ่หไ้วเ้กีย่วกบั
การตรวจสอบยางและความปลอดภัยของยาง
จากบท การบ�ารงุรักษาและขอ้มลูจ�าเพาะ
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การเพิม่อุปกรณ์เสรมิและการบรรทุกน�้ าหนัก
เพิ่มจะส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะดา้นการ
ทรงตวั  ท�าใหก้ารทรงตวัของรถจักรยานยนต์
เปลีย่นแปลงไปและตอ้งลดความเร็วลงอย่าง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ขอ้มลูตอ่ไปนีไ้ดจั้ดท�าขึน้เพือ่
เป็นเครือ่งบง่ชีถ้งึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
เพิม่อุปกรณ์เสรมิกับรถจักรยานยนต์และการ
บรรทกุผูโ้ดยสาร รวมถงึการบรรทกุน�้าหนักเพิม่

อปุกรณเ์สรมิ

 ���เตอื�
ห ้า ม ขั บ ขี่ ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ ที่ ต ิ ด ตั ้ ง 
อุปกรณ์ เส ริม  หรือ รถ จักรยานยนต์ที่ม ี
ก า ร บ ร รทุ ก น�้ า ห นั ก ป ร ะ เ ภท ใดก็ ต า ม  
ดว้ยความเร็วมากกว่า 130 กม./ชม. (80 
ไมล/์ชม.) ไม่ว่าในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้
สองกรณี  อยา่พยายามขบัขีร่ถดว้ยความเร็ว
มากกว่า  130 กม./ชม. (80 ไมล์/ชม.)  
แมเ้ป็นความเร็วตามทีก่ฎหมายอนุญาตกต็าม
อุปกรณ์เสริมและ/หรือการบรรทุกน�้ าหนัก
จะท�าใหค้วามมั่นคงและการทรงตัวของรถ
จักรยานยนตเ์ปลีย่นแปลงไป

 ���เตอื� มตีอ่

การไม่เผื่อถึงการเปลี่ยนแปลงในดา้นการ
ทรงตัวของรถจักรยานยนตอ์าจท�าใหส้ญูเสยี
การควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้ เมือ่ขบัขีด่ว้ยความเร็วสงู  ตอ้งตระหนัก
เสมอว่าการตัง้ค่าของรถจักรยานยนต์และ
ปัจจัยแวดลอ้มสามารถมีผลต่อความมั่นคง
ของรถจักรยานยนตข์องคุณไดอ้ย่างรา้ยแรง 
ยกตวัอยา่งเชน่:
-  ภาระบรรทกุทีไ่มส่มดลุทีท่ัง้สองดา้นของรถ
จักรยานยนต์

-  การตัง้ค่าระบบกันสะเทือนดา้นหนา้และ
ดา้นหลงัทีไ่มถ่กูตอ้ง

-  แรงดนัลมยางทีป่รับไมถ่กูตอ้ง
-  ยางทีส่กึหรอมากไปหรอืสกึหรอไมเ่ทา่กนั
-  ลมดา้นขา้งและลมปะทะจากยานพาหนะ
อืน่ ๆ

-  เสือ้ผา้หลวม
โปรดจ�าไวว้่าขีดจ�ากัดสูงสุด 130 กม./ชม. 
(80 ไมล์/ชม.) จะลดลงถา้ติดตัง้อุปกรณ์
เสรมิทีไ่มผ่า่นการรับรอง มกีารบรรทกุน�้าหนัก
ทีไ่มถ่กูตอ้ง  ยางรถสกึ  สภาพโดยรวมของ
รถจักรยานยนต ์ และสภาพอากาศหรอืสภาพ
ถนนทีไ่มด่ี

 ���เตอื�
อย่าตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิหรือบรรทุกสัมภาระ
ที่ท�าใหป้ระสทิธิภาพในการการควบคุมรถ
จักรยานยนตล์ดลง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าท่านไม่ไดส้รา้งความ
เสียหายกับชุดไฟ ,  ระยะห่างจากถนน , 
สมรรถภาพในการเอยีงรถ  (เชน่  มมุการเอยีง
ของรถ), ระบบการควบคมุ, ระยะเลือ่นลอ้รถ, 
การเคลือ่นทีข่องโชค๊หนา้, การมองทศิทาง 
หรอืการใชร้ถจักรยานยนตใ์นลกัษณะอืน่ ๆ
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ก��ลงัโหลด
น�้ า ห นั ก ร ว ม ตั ว ผู ้ขั บ ขี่   แ ล ะ ผู ้โ ด ย ส า ร  
อุปกรณ์เสรมิและสัมภาระตอ้งไม่เกนิขดีจ�ากัด
การรับน�้าหนักสงูสดุ
• Bonneville T100 - 210 กก. (463 ปอนด)์
• Bonneville T100 Bud Ekins - 

210 กก. (463 ปอนด)์
• Bonneville T120 - 210 กก. (463 ปอนด)์
• Bonneville T120 Ace - 

210 กก. (463 ปอนด)์
• Bonneville T120 Bud Ekins - 

210 กก. (463 ปอนด)์
• Bonneville T120 Diamond - 

210 กก. (463 ปอนด)์
• Speed Twin - 212 กก. (467 ปอนด)์
• Street Scrambler - 

223 กก (492 ปอนด)์
• Street Twin - 210 กก. (463 ปอนด)์
• Thruxton RS - 210 กก. (463 ปอนด)์.

 ���เตอื�
การบรรทุกน�้าหนักไม่ถูกตอ้งอาจส่งผลต่อ
สภาวะการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ท�าใหเ้กิด
อบุตัเิหตไุด ้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วา่น�้าหนักทีบ่รรทกุ
ไดก้ระจายใหเ้ท่ากันบนรถจักรยานยนต์ทัง้
สองฝ่ัง  ท�าใหแ้น่ใจวา่ไดรั้ดสมัภาระไวแ้น่น
ดแีลว้  เพือ่วา่จะไดไ้มข่ยบัเขยือ้นในขณะทีร่ถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่
เฉลีย่น�้าหนักในกระเป๋าเก็บสัมภาระแต่ละใบ
ใหเ้ทา่กนั  (ถา้ตดิตัง้)  เกบ็ของหนักไวท้ีด่า้น
ล่างและดา้นตดิกับผนังดา้นในของกระเป๋า
เก็บสมัภาระ
ตรวจสอบความปลอดภัยของสัมภาระอย่าง
สม�า่เสมอ  (แตไ่มใ่ชใ่นขณะทีร่ถก�าลงัแลน่) 
และท�าใหแ้น่ใจว่าสัมภาระไม่ยืน่เกนิทา้ยรถ
จักรยานยนต์

 ���เตอื� มตีอ่

หา้มบรรทุกเกนิน�้าหนักบรรทุกสูงสุดของรถ
ตามทีร่ะบใุนสว่นขอ้มลูจ�าเพาะ
น�้าหนักสมัภาระสงูสดุเกดิจากน�้าหนักรวมของ
ผูข้ีร่ถ  ผูโ้ดยสาร  อปุกรณเ์สรมิใด ๆ  ทีต่ดิตัง้
กบัตวัรถ และสมัภาระตา่งๆ ทีบ่รรทกุ
ส�าหรับรุ่นที่มีระบบกันสะเทือนแบบปรับได ้
ตรวจใหแ้น่ใจว่าค่าความแข็งของสปรงิดา้น
หนา้และดา้นหลังและการตัง้ค่าความหน่วง
ของการยุบตัวเหมาะส�าหรับน�้าหนักบรรทก
ของรถจักรยานยนต์ หมายเหตุ: น�้ าหนัก
บรรทุกสงูสดุของกระเป๋าเก็บสัมภาระถูกระบุ
ไวบ้นฉลากภายในกระเป๋าเกบ็สมัภาระ

 ���เตอื�
หากทีน่ั่งผูโ้ดยสารหรือแร็คสัมภาระ (ถา้ตดิ
ตัง้)  ถกูใชบ้รรทกุวตัถขุนาดเล็ก  จะตอ้งไม่
เกนิน�้าหนักสงูสดุรวม:
Bonnev i l l e  T 1 20  (ทุ ก รุ่ น ) ,  S t r ee t  
Scrambler และ Street Twin - 3 กก.  
(6 ปอนด)์
Speed Twin และ Thruxton RS - 2 กก. 
(4 ปอนด)์
น�้าหนักรวมนี้ (รวมทัง้ทีน่ั่งและแร็คสัมภาระ
ดว้ย หากติดตัง้) จะตอ้งไม่ท�าใหเ้สียการ
ควบคุมรถจักรยานยนต์ จะตอ้งยึดอย่าง
ปลอดภัยและจะตอ้งไม่ยาวเกนิดา้นหลังหรอื
ดา้นขา้งของรถจักรยานยนต์
การบรรทุกสิง่ของที่มีน�้ าหนักเกนิที่ระบุไว ้
ขา้งตน้ ที่รัดไม่แน่น ที่ท�าใหสู้ญเสียการ
ควบคุมรถ หรือยื่นเกินดา้นทา้ยหรือดา้น
ขา้งของรถจักรยานยนตจ์ะท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
แมจ้ะบรรทุกสิ่งของขนาดเล็กไวบ้นเบาะ
ดา้นหลงัอยา่งถกูตอ้ง  ความเร็วสงูสดุของ
รถจักรยานยนต์ตอ้งไม่เกิน 130 กม./ชม. 
(80 ไมล/์ชม.)



อปุกรณเ์สรมิ, สมัภ�ระ และผูโ้ดยส�ร

89

 ���เตอื�
อย่าพยายามเก็บสิง่ของใด ๆ  ไวร้ะหว่างถัง
น�้ามนัเชือ้เพลงิและโครงรถ
เพราะอาจกีดขวางระบบบังคับเลี้ยว ซึง่จะ
ท�าใหร้ถสญูเสยีการทรงตวัและเกดิอบุตัเิหตุ
น�้าหนักทีเ่พิม่เขา้ไปทีแ่ฮนดบ์ังคับเลีย้วหรอื
โชค๊หนา้จะเป็นการเพิม่น�้าหนักของชดุบังคับ
เลีย้ว  และจะท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุระบบ
บงัคบัเลีย้ว ซึง่น�าไปสูอ่บุตัเิหตไุด ้

ผูโ้ดยส�ร

 ���เตอื�
ผูโ้ดยสารควรไดรั้บการชีแ้นะว่าเขาหรือเธอ
สามารถท�าใหร้ถจักรยานยนต์สูญเสียการ
ทรงตวัถา้ขยบัรา่งกายโดยกระทนัหนั  หรอืใช ้
ต�าแหน่งทีน่ั่งไมถ่กูตอ้ง
ผูข้ีร่ถควรชีแ้นะผูโ้ดยสารดงันี:้
-  ผู ้โ ด ย ส า ร ต ้อ ง น่ั ง นิ่ ง   ๆ     ขณ ะที่ ร ถ
จักรยานยนตก์�าลังแล่นและตอ้งไม่ยุ่งเกีย่ว
กบัการท�างานของรถจักรยานยนต์

-  เทา้ของผูโ้ดยสารตอ้งวางไวบ้นที่พักเทา้ 
ผูโ้ดยสาร  และตอ้งจับสายรัดเบาะ  เอวหรอื
สะโพกของผูข้ีร่ถใหแ้น่น

-  แนะน�าใหผู้โ้ดยสารเอนตัวตามผูข้ี่รถเมื่อ
แลน่รถเขา้โคง้  และตอ้งไมเ่อนตวัถา้ผูข้ีร่ถ
ไมไ่ดด้�าเนนิการดงักลา่ว

 ���เตอื�
หา้มบรรทุกผูโ้ดยสารถา้เขาหรือเธอไม่สูง
พอทีจ่ะวางเทา้ไวบ้นทีพั่กเทา้ทีม่ไีวใ้ชง้าน
ผูโ้ดยสารที่สูงไม่ถึงระดับที่พักเทา้จะไม่
สามารถ น่ังบนรถจักรยานยนต์ไดอ้ย่าง
ปลอดภยั  และท�าใหไ้มม่ัน่คง  น�าไปสูก่าร 
สญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
การบรรทุกผูโ้ดยสารจะส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพในการเบรกและการทรงตัวของ
รถจักรยานยนต์
ผูข้ ีร่ถตอ้งค�านวณการเปลีย่นแปลงเหลา่นีเ้มือ่
ตอ้งขีร่ถจักรยานยนตโ์ดยมผีูโ้ดยสาร  และ
ไม่ควรพยายามด�าเนินการดังกล่าวถา้ไม่ได ้
ผา่นการฝึกฝน  หรอืถา้รูส้กึไมคุ่น้เคยหรอืไม่
สะดวกต่อการเปลีย่นแปลงของคุณลักษณะ
การขบัขีร่ถจักรยานยนตท์ีเ่กดิขึน้
การขีร่ถโดยไมค่�านวณเมือ่มผีูโ้ดยสารไปดว้ย 
อาจท�าใหร้ถจักรยานยนตส์ญูเสยีการทรงตัว
และเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
หา้มบรรทุกสัตวเ์ลีย้งบนรถจักรยานยนตข์อง
ทา่น
สตัวเ์ลีย้งจะขยับเขยือ้นโดยฉับพลันและทา่น
ไมอ่าจคาดเดาได ้ ซึง่อาจท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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หนา้นีจ้งใจเวน้วา่งไว ้
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ก�รบ��รงุรกัษ�ต�มก��ห�ด
เวล�

 ���เตอื�
Triumph Motorcycles จะไม่รับผิดชอบ 
ใด ๆ  ต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่
เกดิจากการบ�ารุงรักษาทีไ่ม่ถูกตอ้งหรือการ 
ปรับตัง้ที่ไม่เหมาะสม โดยเจา้ของรถเป็นผู ้
ด�าเนนิการเอง
การละเลยการบ�ารุงรักษาหรือท�าอย่างไม ่
ถูกตอ้ง อาจน� าไปสู่สภาพการขับขี่ที่เป็น
อนัตรายได ้
ตอ้งใหต้ัวแทนจ�าหน่าย  Triumph ที่ได ้
รับอนุญาตเป็นผูด้� าเนินการซ่อมบ�ารุงรถ
จักรยานยนตต์ามก�าหนดเวลา

 ���เตอื�
การบ�ารุงรักษาทัง้หมดถือว่าส�าคัญต่อชวีติ
และตอ้งไมล่ะเลย  การบ�ารงุรักษาและการ
ปรับตัง้ที่ไม่ถูกตัองอาจท�าใหช้ ิน้ส่วนของ
รถจักรยานยนตห์นึ่งช ิน้ส่วนหรือมากกว่านัน้
ท�างานผดิปกต ิ รถจักรยานยนตท์ีท่�างานผดิ
ปกตอิาจท�าใหสู้ญเสียการควบคุมและเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
สภาพอากาศ  ภมูปิระเทศ  และทีต่ัง้ทาง
ภูมิศาสตร์ส่งผลกระทบต่อการบ�ารุงรักษา 
ควรปรับตารางการบ�ารุงรักษาใหต้รงตาม
สภาพแวดลอ้มที่ใชง้านรถจักรยานยนต ์ 
รวมทัง้ความประสงคข์องเจา้ของรถ
ตอ้งใชเ้ครื่องมือพิเศษ ความรู  ้และการ 
ฝึกอบรม จงึจะด�าเนินการตามรายการบ�ารุง
รักษาทีไ่ดร้ะบุไวใ้นตารางการบ�ารุงรักษาได ้
อยา่งถกูตอ้ง ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ทีม่เีครือ่งมอื
พเิศษและความรูด้งักลา่ว

 ���เตอื� มตีอ่

การละเลยการบ�ารุงรักษาหรือท�าอย่างไม ่
ถู ก ต อ้ ง   อ าจน� า ไปสู่ ส ภ าพกา รขั บขี่ที่
เ ป็นอันตรายได ้ตอ้งใหต้ัวแทนจ�าหน่าย 
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตเป็นผูด้�าเนนิการซอ่
มบ�ารงุรถจักรยานยนตต์ามก�าหนดเวลา

ในการบ� า รุ ง รักษารถ จักรยานยนต์ให อ้ยู่
ใ น ส ภ า พที่ ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ไ ว ้ว า ง ใ จ ไ ด ้ 
การบ�ารุงรักษาและการปรับตั ้งที่สรุปไวใ้น
บทนี้ตอ้งด�าเนินการดังที่ระบุไวใ้นตารางการ 
ตรวจสอบประจ�าวัน รวมทัง้ยดึตามตารางการ
บ�ารงุรักษา  ขอ้มลูทีจ่ะกลา่วตอ่ไปจะอธบิายถงึ
ขัน้ตอนที่ตอ้งปฏบิัตติามเมื่อด�าเนินการตรวจ
เชค็ประจ�าวนั  รวมทัง้รายการทีต่อ้งบ�ารงุรักษา
และปรับตัง้คา่อยา่งงา่ยๆ บางรายการ
ตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตของท่านอาจด�าเนินการบ�ารุง
รักษาตามก�าหนดเวลาไดส้ามวธิ ี คอื  การบ�ารงุ
รักษาประจ�าปี การบ�ารุงรักษาโดยยึดตาม
จ�านวนไมล ์ หรอืผสมกนัทัง้สองแบบ  ทัง้นีข้ ึน้
อยูก่ับจ�านวนไมลท์ีร่ถจักรยานยนตข์องทา่นวิง่
ไปตอ่ปี
1.  รถจักรยานยนตท์ีว่ ิง่นอ้ยกวา่ 16,000 กม. 

(10,000 ไมล)์  ตอ่ปีตอ้งด�าเนนิการบ�ารงุ
รักษาประจ�าปี นอกจากนี ้รายการทีย่ดึตาม
จ�านวนไมลต์อ้งไดรั้บการบ�ารงุรักษาเมือ่ถงึ
ชว่งเวลาทีก่�าหนด ถา้รถจักรยานยนตว์ิง่ถงึ
ระยะไมลด์งักลา่ว

2.  รถจักรยานยนตท์ีว่ ิง่ประมาณ 16,000 กม. 
(10,000 ไมล)์  ตอ่ปีตอ้งน�าไปรับการบ�ารงุ
รักษาประจ�าปี  และด�าเนนิการตามรายการ
ตรวจเช็คตามระยะทางที่ไดก้�าหนดไว ้
พรอ้มกนั

3.  รถจักรยานยนตท์ีว่ ิง่มากกวา่ 16,000 กม. 
(10,000 ไมล์) ต่อปีตอ้งบ�ารุงรักษาตาม
รายการตรวจเช็คตามระยะทางเมื่อรถ
จักรยานยนต์วิ่งถึงระยะทางที่ก� าหนด 
นอกจากนี ้ รายการทีย่ดึตามรายปีตอ้งได ้
รับการบ�ารุงรักษาเมือ่ถงึชว่งเวลาประจ�าปี
ทีก่�าหนดไว ้
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ในทุกกรณี รถตอ้งไดรั้บการบ�ารุงรักษาก่อน
หรือตามช่วงเวลาการบ�ารุงรักษาที่ก�าหนด
ไว ้ท่านสามารถขอค�าแนะน�าเกีย่วกับตาราง
การบ�ารุงรักษาทีเ่หมาะสมกับรถจักรยานยนต์
ของท่านมากที่สุดไดจ้ากตัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต
Triumph Motorcycles จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ 
ต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกดิจาก
การบ�ารงุรักษาทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืการปรับตัง้ทีไ่ม่
เหมาะสม

สญัลกัษณบ์รกิ�ร/สญัลกัษณ�์��เตอื�
ท ัว่ไป

สัญลักษณ์บริการจะสว่างขึน้มาเป็น
เ ว ล า ห ้า วิ น า ที ห ลั ง จ า ก ที่ ร ถ
จักรยานยนต์สตาร์ทเพื่อเตือนว่ามี

ก� า ห น ด เ ข ้า รั บ บ ริ ก า ร ใ น อี ก ป ร ะ ม าณ 
100 กโิลเมตร  (60 ไมล)์  สญัลกัษณ ์บรกิารจะ
สวา่งขึน้มาถาวร  เมือ่ครบก�าหนดระยะทางนัน้
แลว้  และจะตดิคา้งจนรเีซต็ระยะการบรกิารใหม่
ดว้ยเครือ่งมอืวเิคราะหปั์ญหา Triumph

นอกจากนี้ สัญลักษณ์เตือนทั่วไปจะ
ปรากฎถา้มีขอ้ผิดพลาดเกิดขึ้นกับ 
ABS หรอืเครือ่งยนต ์ และ/หรอื  ไฟ

เตอืน ABS และ/หรอื MIL ตดิอยู ่ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อตรวจเช็คความ
บกพรอ่งและท�าการแกไ้ข
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ต�ร�งก�รบ��รงุรกัษ�ต�มก��ห�ดเวล�

ร�ยละเอยีดด�้�ก�รใชง้��

ม�ตรวดัระยะท�งอ�่���่เป็�กโิลเมตร (ไมล)์ หรอืชว่งเวล� ไมว่�่ร�ยก�รใดถงึกอ่�
ก�รเข�้รบั
บรกิ�ร�ร ัง้
แรก

ก�รเข�้
รบับรกิ�ร
ประจ��ปี

ก�รเข�้รบับรกิ�รต�มระยะกโิลเมตร

ทกุๆ 1000 (600) 
6 เดอื� ปี

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

32,000 
(20,000)

64,000 
(40,000)

ก�รหลอ่ลื�่
เครือ่งยนต ์- ตรวจสอบหาการร่ัวไหล วนั • • • • •
น�้ามนัเครือ่ง - เปลีย่นใหม่ - • • • • •
ไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง - เปลีย่นใหม่ - • • • • •

ระบบ���้ม�ัเชือ้เพลงิและระบบ�วบ�มุก�รท��ง��ของเ�รือ่งย�ต์
ระบบน�้ามนัเชือ้เพลงิ - ตรวจสอบการร่ัวซมึ  
รอยถลอก ฯลฯ - • • •

แผน่ยดึเรอืนปีกผเีสือ้ (ปีกผเีสือ้) - ตรวจสอบ/ท�าความ
สะอาด - • • •

สแกนอตัโนมตั ิ(Autoscan) - ด�าเนนิการ Autoscan 
แบบสมบรูณโ์ดยใชเ้ครือ่งมอืวเิคราะหปั์ญหาของ 
Triumph (พมิพฉ์บบัส�าเนาใหล้กูคา้)

- • • • • •

หมอ้กรองอากาศ - เปลีย่นใหม่ - • • •
กรองน�้ามนัเชือ้เพลงิ - เปลีย่นใหม่ - • •
เรอืนปีกผเีสือ้ - สมดลุ - เครือ่งยนต ์1,200 ซซี ีเทา่นัน้ - • • •

ระบบก�รจดุระเบดิ
หวัเทยีน - เปลีย่นใหม่ - • •

ระบบระบ�ย�ว�มรอ้�
ระบบระบายความรอ้น - ตรวจหาการร่ัวซมึ วนั • • • • •
ระบบระบายความรอ้น - ตรวจสอบทอ่ดรูอยถลอก  
รอยแตก หรอื ความเสยีหาย เปลีย่นใหมถ่า้จ�าเป็น - • • •

ระดบัน�้าหลอ่เย็น - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •
น�้าหลอ่เย็น - เปลีย่นใหม่ ทกุ 3 ปี ไมนั่บระยะทาง

เ�รือ่งย�ต์
สายคลตัช ์- ตรวจสอบการท�างานและปรับ 
ตามความจ�าเป็น วนั • • • • •

ระยะหา่งวาลว์ - ตรวจสอบ - • •
จังหวะเปิดปิดเพลาลกูเบีย้ว - • •

ลอ้และย�ง
การสกึของยาง/ความเสยีหายของยาง - ตรวจสอบ วนั • • • • •
แรงดนัลมยาง - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •
ลอ้ -ตรวจสอบความเสยีหาย วนั • • • • •
ลอ้ - ตรวจสอบลอ้ดวูา่ซีล่อ้แตกหกัหรอืช�ารดุหรอืไม ่
และตรวจสอบความแน่นของซีล่อ้ (ส�าหรับรุน่ทีม่ลีอ้
แบบซีล่อ้เทา่นัน้)

วนั • • • • •

ลกูปืนลอ้ - ตรวจสอบความสกึ/การท�างานไมต่ดิขดั - • • • • •
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ร�ยละเอยีดด�้�ก�รใชง้��

ม�ตรวดัระยะท�งอ�่���่เป็�กโิลเมตร (ไมล)์ หรอืชว่งเวล� ไมว่�่ร�ยก�รใดถงึกอ่�
ก�รเข�้รบั
บรกิ�ร�ร ัง้
แรก

ก�รเข�้
รบับรกิ�ร
ประจ��ปี

ก�รเข�้รบับรกิ�รต�มระยะกโิลเมตร

ทกุๆ 1000 (600) 
6 เดอื� ปี

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

32,000 
(20,000)

64,000 
(40,000)

ก�รบงั�บัเลีย้วและระบบก�ัสะเทอื�
การบงัคบัเลีย้ว - ตรวจสอบระยะฟรี วนั • • • • •
ชดุกนัสะเทอืนดา้นหนา้และดา้นหลงั - ตรวจสอบดคูวาม
เสยีหาย / การร่ัวไหล / การท�างานทีร่าบรืน่ วนั • • • • •

น�้ามนัโชค๊ - เปลีย่นใหม่ - •
ลกูปืนคอเฟรม - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ - • • • • •
ลกูปืนคอเฟรม - หยอดน�้ามนั - • •

เบรก
ผา้เบรก - ตรวจสอบระดบัความสกึ วนั • • • • •
แมป๊ั่มเบรก - ตรวจสอบการร่ัวซมึของน�้ามนั - • • • • •
คาลปิเปอรเ์บรก - ตรวจสอบการร่ัวซมึของน�้ามนัและ
ลกูสบูตดิขดั - • • • • •

ระดบัน�้ามนัเบรก - ตรวจสอบ วนั • • • • •
น�้ามนัเบรก - เปลีย่นใหม่ ทกุ 2 ปี ไมนั่บระยะทาง

โซข่บัเ�ลือ่�
การหยอ่นของโซข่บัเคลือ่น - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •
โซข่บัเคลือ่น - ตรวจสอบความสกึ ทกุ 800 กม. (500 ไมล)์
โซข่บัเคลือ่น - หยอดน�้ามนั ทกุ 300 กม. (200 ไมล)์
แนวการเสยีดสขีองโซข่บั - ตรวจสอบ - • • • • •

ไฟฟ้�
ระบบไฟฟ้า แผงหนา้ปัด และโคมไฟทัง้หมด - 
ตรวจสอบ วนั • • • • •

ท ัว่ไป
แผงหนา้ปัดและ ECM เครือ่งยนต ์- ตรวจสอบดกูาร
ดาวนโ์หลดคา่ปรับเทยีบลา่สดุโดยใชเ้ครือ่งมอืวเิคราะห์
ปัญหาของ Triumph

- • • • • •

สกร ู- ตรวจสอบความปลอดภยัดว้ยตาเปลา่ วนั • • • • •
หมดุพักเทา้ - ตรวจสอบความสกึดว้ยตาเปลา่ วนั • • • • •
ขาตัง้ขา้ง/ขาตัง้คู ่- ตรวจสอบการท�างาน/การหลอ่ลืน่ วนั • • • • •
สลกัแกนหมนุขาตัง้ขา้ง - ท�าความสะอาด/อดัจาระบี - • • •
ด�าเนนิการงานคา้งในจดหมายขา่วการบรกิารและ 
งานรับประกนัทีเ่หลอืทัง้หมด - • • • • •

ด�าเนนิการขบัขีท่ดสอบ - • • • • •
กรอกหนังสอืบนัทกึการเขา้รับบรกิารและรเีซท็สญัญาณ
ไฟแสดงการเขา้รับบรกิาร (ถา้ตดิตัง้) - • • • • •

* ระบบควบคมุไอน�้ามนัเชือ้เพลงิจะตดิตัง้กบัรุน่ทีจ่�าหน่ายในบางประเทศเทา่นัน้
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���้ม�ัเ�รือ่ง

 ���เตอื�
รถจักรยานยนตท์ีท่�างานโดย  ใชน้�้ามนัเครือ่ง
ทีป่นเป้ือน  เสือ่มสภาพ  หรอืไมเ่พยีงพอ  จะ
ท�าใหเ้ครือ่งยนตส์กึเร็วขึน้  และอาจสง่ผลให ้
เครือ่งยนตห์รอืระบบสง่ก�าลงัตดิขดั
การตดิขัดของเครือ่งยนตห์รอืระบบส่งก�าลัง
อาจท�าใหร้ถจักรยานยนตส์ญูเสยีการควบคมุ
กะทนัหนัและเกดิอบุตัเิหตุ

เพือ่ใหเ้ครือ่งยนต ์ ระบบสง่ก�าลงั  และคลตัช์
ท�างานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  ใหรั้กษาน�้ามนัเครือ่ง
ไวใ้นระดบัทีถ่กูตอ้ง  รวมทัง้เปลีย่นน�้ามนัและ 
ไสก้รองน�้ามันเครื่องตามขอ้ก�าหนดการบ�ารุง
รักษาตามก�าหนดเวลา

ก�รตรวจสอบระดบั���้ม�ัเ�รือ่ง

 ���เตอื�
หา้มสตารท์เครือ่งยนตห์รอืเดนิเครือ่งยนตใ์น
พืน้ทีอ่บัอากาศ
ควันไอเสยีเป็นพษิและอาจท�าใหห้มดสตแิละ
เสยีชวีติไดภ้ายในระยะเวลาสัน้ๆ
ตอ้งใชร้ถจักรยานยนตใ์นพืน้ทีเ่ปิดโลง่หรอืมี
การระบายอากาศเพยีงพอทกุครัง้

 ���เตอื�
ถา้เพิง่ตดิเครือ่งยนตเ์มือ่เร็ว ๆ นี ้ระบบไอเสยี
จะรอ้นจัด
ก่อนปฏิบัติงานหรืออยู่ ใกลร้ะบบไอเสีย  
ควรทิ้งช่วงให ร้ ะบบไอเสีย เ ย็นลงก่อน 
เนื่องจากการสัมผัสส่วนใด ๆ ของระบบ 
ไอเสยีอาจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บจากการไหม ้

 ขอ้�วรระวงั
การเดินเครื่องยนต์โดยมีน�้ ามันเครื่องไม ่
เพียงพอจะท� าให เ้ครื่องยนต์เกิดความ 
เสยีหาย
ถา้สญัญาณไฟเตอืนแรงดันน�้ามันเครือ่งต�า่ยัง
ตดิอยู ่ ใหด้บัเครือ่งยนตท์นัท ี แลว้ตรวจสอบ
สถานการณ์

3
4

2

1

1. ฝ�ปิดชอ่งเตมิ���้ม�ัเ�รือ่ง
2. ต�แมว
3. ขดีสงูสดุ
4. ขดีต��่สดุ



ก�รบ��รงุรกัษ�และก�รปรบัต ัง้

98

เพือ่ตรวจสอบระดบัน�้ามนัเครือ่ง:
•  สตารท์เครือ่งยนตแ์ละเดนิเบาประมาณหา้

นาท ี ดบัเครือ่งยนต ์ แลว้รออยา่งนอ้ยสาม
นาทเีพือ่ปลอ่ยใหน้�้ามนัเครือ่งเขา้ที่

•  โปรดทราบว่าท่านจะมองเห็นระดับน�้ามัน
เครือ่งทีต่าแมว

•  เมื่อไดร้ะดับถูกตอ้ง ควรมองเห็นน�้ ามัน
เครื่องในตาแมวที่จุดกึง่กลางระหว่างขดี
แนวนอนดา้นบน  (สงูสดุ)  และดา้นลา่ง 
(ต�า่สดุ) ทีท่�าเครือ่งหมายไวท้ีต่าแมว

หม�ยเหตุ
ก�รบ่งชีท้ ีแ่ม่�ย��ของระดบั���้ม�ัเ�รือ่ง
ใ�เ�รือ่งย�ตจ์ะแสดงขึ�้เมือ่เ�รือ่งย�ต์
มอีณุหภมูกิ�รท��ง��ปกตเิท�่� ั�้ และรถ
จกัรย��ย�ตอ์ยูใ่�ลกัษณะต ัง้ตรง (ไมใ่ช่
อยูบ่�ข�ต ัง้ข�้ง)

•  ถา้จ�าเป็นตอ้งเตมิน�้ามันเครือ่งใหถ้งึระดับ
น�้ามัน ถอดฝาปิดช่องเตมิน�้ ามันเครื่อง
แลว้เตมิน�้ามนัเครือ่ง  ทลีะนอ้ย  จนระดบัที ่
ตาแมวถกูตอ้ง

 ขอ้�วรระวงั
ขณะเตมิหรอืเปลีย่นน�้ามนัเครือ่ง  ตรวจสอบ 
ใหแ้ น่ ใจว่าไม่มีส ิ่งแปลกปลอมหรือสิ่ง 
ปนเป้ือนเขา้ไปในเครือ่งยนต ์ การปนเป้ือน
ทีเ่ขา้สู่เครื่องยนตอ์าจน�าไปสู่ความเสยีหาย
ของเครือ่งยนต์

•  เมื่อไดร้ะดับน�้ามันที่ถูกตอ้ง ใหป้ระกอบ 
ฝาปิดช่องเติมน�้ ามันเครื่องแลว้หมุนให ้
แน่น

ก�รเปลีย่����้ม�ัเ�รือ่งและ 
ไสก้รอง���้ม�ัเ�รือ่ง

 ���เตอื�
การสมัผัสน�้ามนัเครือ่งเป็นเวลานานหรอืซ�้า  ๆ 
จะท�าใหผ้วิหนังแหง้ ระคายเคอืง และอกัเสบ
น�้ ามันเครื่องที่ใชแ้ลว้มีการปนเป้ือนที่เป็น
อนัตราย ซึง่อาจท�าใหเ้ป็นมะเร็วผวิหนังได ้
สวมชุดป้องกันที่เหมาะสมทุกครัง้ และอย่า
ใหน้�้ามนัทีใ่ชแ้ลว้สมัผัสผวิหนัง

 ���เตอื�
น�้ามนัอาจรอ้นจัดจนสมัผัสไมไ่ด ้
หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัน�้ามันรอ้นโดยสวมชดุ
ป้องกนัทีเ่หมาะสม  ถงุมอื  อปุกรณป้์องกนัตา 
ฯลฯ
การสัมผัสโดนน�้ ามันที่รอ้น อาจท�าใหล้วก
หรอืไหมผ้วิหนังได ้

 ���เตอื�
ถา้เพิง่ตดิเครือ่งยนตเ์มือ่เร็ว ๆ นี ้ระบบไอเสยี
จะรอ้นจัด
ก่อนปฏิบัติงานหรืออยู่ ใกลร้ะบบไอเสีย  
ควรทิ้งช่วงให ร้ ะบบไอเสีย เ ย็นลงก่อน 
เนื่องจากการสัมผัสส่วนใด ๆ  ของระบบ 
ไอเสยีอาจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บจากการไหม ้
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น�้ามันเครื่องและไสก้รองตอ้งเปลีย่นใหม่ตาม
ขอ้ก�าหนดการบ�ารงุรักษาตามก�าหนดเวลา
การเปลีย่นน�้ามนัเครือ่งและไสก้รอง:
•  อุ่นเครื่องยนตใ์หเ้พียงพอ แลว้ดับเครื่อง 

จอดรถจักรยานยนตใ์หม้ัน่คงบนขาตัง้ขา้ง
•  ปล่อยใหน้�้ามันเครือ่งพักตัวหา้นาทกีอ่นที่

จะถา่ยออก
•  วางอา่งถา่ยน�้ามนัเครือ่งใตเ้ครือ่งยนต์

2
1

1. ปล ัก๊อ�่ง���้ม�ัเ�รือ่ง
2. ไสก้รอง���้ม�ัเ�รือ่ง

•  ถอดปลั๊กอุดอ่างน�้ามันเครือ่งจากดา้นล่าง
ของอ่างน�้ามันเครื่องและปล่อยใหน้�้ามัน
เครือ่งระบายออก

•  ยึดรถจักรยานยนต์ใหม้ั่นคงในต�าแหน่ง 
ตัง้ตรงบนพืน้ดนิทีไ่ดร้ะดบั

•  วางต�าแหน่งอ่างถ่ายน�้ ามันเครื่องไวใ้ต ้
ไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง

•  คลายไสก้รองน�้ ามัน เครื่องแล ว้ถอด
ออกโดยใชชุ้ดเครื่องมือประจ�ารถของ 
Triumph T3880313 ทิง้ไสก้รองตัวเก่า 
ดว้ยวธิกีารทีไ่มท่�าลายสิง่แวดลอ้ม

•  เตมิไสก้รองน�้ามันเครือ่งทีเ่ปลีย่นใหมด่ว้ย
น�้ามนัเครือ่งใหม่

•  ทาน�้ามนัเครือ่งสะอาดไวบ้าง ๆ ทีแ่หวนซลี
ของไสก้รองน�้ามนัเครือ่งตวัใหม ่ ประกอบ
ไสก้รองน�้ามันเครื่อง แลว้ขันใหแ้น่นดว้ย
แรง 10 Nm

•  เมื่อถ่ายน�้ ามันเครื่องออกจนหมดแลว้  
ใหป้ระกอบแหวนยางอันใหม่เขา้กับปลั๊ ก
อา่งน�้ามนัเครือ่ง  ประกอบน๊อตถา่ยน�้ามนั
เครือ่ง แลว้ขนัแน่น 25 Nm

•  ถอดปลั๊กฝาปิดชอ่งเตมิน�้ามนัเครือ่ง
•  ใชก้รวยที่เหมาะสมเติมเครื่องยนต์ดว้ย

น�้ามันเครือ่งส�าหรับรถจักรยานยนตแ์บบกึง่
สงัเคราะหห์รอืสงัเคราะห ์ 10W/40 หรอื 
10W/50 ทีต่รงตามมาตรฐาน API SH 
(หรอืสงูกวา่)  และ JASO MA เชน่  น�้ามนั
เครือ่ง Castrol Power 1 Racing 4T 
10W-40 (สงัเคราะห)์  ในบางประเทศ
จ� าหน่ายในชื่อ  Castro l  Power RS 
Racing 4T 10W-40 (สงัเคราะห)์

•  อย่าเติมน�้ ามันจนลน้หรือเกินความจุที่
ก�าหนดไวใ้นบท ขอ้มลูจ�าเพาะ

•  สตาร์ทเครื่องยนต์แลว้ปล่อยใหเ้ดนิเบา
อยา่งนอ้ย 30 วนิาที

 ขอ้�วรระวงั
การเพิม่ความเร็วรอบเครื่องยนตส์ูงกว่ารอบ
เดนิเบาก่อนที่น�้ามันเครื่องจะกระจายไปทั่ว
ทกุชิน้สว่นของเครือ่งยนตจ์ะท�าใหเ้ครือ่งยนต์
เกดิความเสยีหายและตดิขดั
เร่งความเร็วรอบเครื่องยนต์หลังจากเดิน
เครือ่งยนตแ์ลว้ 30 วนิาทเีทา่นัน้เพือ่ใหน้�้ามนั
เครือ่งไดไ้หลเวยีนอยา่งเต็มที่

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสัญญาณไฟเตือน 
แรงดันน�้ ามันเครื่องต�่าดับลงหลังจาก
สตารท์เครือ่ง
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 ขอ้�วรระวงั
ถา้แรงดันน�้ ามันเครื่องต�่าเกนิไป สัญญาณ 
ไฟเตือนแรงดันน�้ ามันเครื่องต�่าจะสว่างขึน้  
ถา้ไฟยังตดิอยู่ในขณะที่เครื่องยนต์ท�างาน 
ใหด้ับเครื่องยนต์ทันทีแลว้ตรวจสอบหา
สาเหตุ
การเดนิเครือ่งยนตด์ว้ยแรงดันน�้ามันเครือ่งต�่า
จะท�าใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิความเสยีหาย

•  ปิดสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ OFF ตรวจสอบ
ระดับน�้ ามันเครื่องโดยใชว้ิธีการที่ได ้
อธบิายไปแลว้กอ่นหนา้นี ้ และเตมิน�้ามนั
ใหอ้ยูร่ะหวา่งขดีระดับสงูสดุและต�่าสดุของ 
ตาแมว

ก�รก��จดั���้ม�ัเ�รือ่งและไสก้รอง
���้ม�ัเ�รือ่งทีใ่ชแ้ลว้
เพื่อเป็นการปกป้องสิง่แวดลอ้ม อย่าเทน�้ามัน
ลงบนพื้น ลงในท่อระบายน�้ าหรือท่อระบาย 
น�้ าเสีย หรือลงในแม่น�้ าล�าคลอง อย่าวาง 
ไสก้รองน�้ามันเครือ่งทีใ่ชแ้ลว้ปนกับขยะทั่วไป 
หากมขีอ้สงสยั โปรดตดิตอ่หน่วยงานทอ้งถิน่

เกรดและขอ้ก��ห�ดของ���้ม�ัเ�รือ่ง
เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ที่ ฉี ด ด ้ว ย น�้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง
ประสทิธภิาพสงูของ Triumph ไดรั้บการ
ออกแบบขึ้นเพื่อใหใ้ชน้�้ ามันเครื่องส�าหรับ
รถ จัก รยานยนต์แบบกึ่ง สั ง เ ค ร า ะห์ห รือ
สงัเคราะห ์ 10W/40 หรอื 10W/50 ทีต่รง
ตามมาตรฐาน API SH (หรอืสงูกวา่)  และ 
JASO MA เชน่  น�้ามนัเครือ่ง Castrol Power 1 
Racing 4T 10W-40 (สงัเคราะหแ์ท)้  ในบาง
ประเทศจ�าหน่ายในชือ่ Castrol Power RS 
Racing 4T 10W-40 (สงัเคราะหแ์ท)้

ดูตารางดา้นล่างส�าหรับความหนืดของน�้ามัน
เครือ่งทีถ่กูตอ้ง (10W/40 หรอื 10W/50) ทีใ่ช ้
ในพืน้ทีข่ีร่ถของทา่น

ชว่งอณุหภมู�ิว�มห�ดืของ���้ม�ัเ�รือ่ง
อย่าเติมสารเคมีใด ๆ  ลงในน�้ ามันเครื่อง 
นอกจากนี้  น�้ ามันเครื่องยังหล่อลื่นคลัตช ์ 
สารเตมิแตง่ใด ๆ อาจท�าใหค้ลตัชล์ืน่
หา้มใชน้�้ามนัละหุง่, น�้ามนัทีม่สีารชะลา้ง, น�้ามนั
พชื, น�้ามนัแร ่ หรอืน�้ามนัใด ๆ  ทีไ่มต่รงตาม
ขอ้ก�าหนดทีต่อ้งการ  การใชน้�้ามนัเหลา่นีอ้าจ
ท�าใหเ้กดิความเสียหายต่อเครื่องยนต์อย่าง
รนุแรงและโดยทนัที
ขณะเตมิหรอืเปลีย่นน�้ามนัเครือ่ง ท�าใหแ้น่ใจวา่
ไมม่สี ิง่แปลกปลอมเขา้ไปในหอ้งขอ้เหวีย่ง
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ระบบระบ�ย�ว�มรอ้�

เพื่อใหแ้น่ใจว่าระบบ
ระบายความรอ้นเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพ 
เพยีงพอ  ควรตรวจสอบระดบัน�้าหลอ่เย็นทกุวนั
ก่อนขีร่ถจักรยานยนต ์และเตมิน�้าหล่อเย็นถา้
อยูใ่นระดบัต�า่

หม�ยเหตุ
�� ้ � ห ล่ อ เ ย็ � ช �ิด ช �ิด เ ต ิม ส � ร เ พิ่ม 
�ุ ณ ภ � พ ไ ฮ บ ริด อิ� ท รีย ์  ( เ ร ี ย ก ว่ � 
Hybrid OAT หรอื HOAT) ไดต้ดิต ัง้ไวใ้�
ระบบระบ�ย�ว�มร้อ�ต ัง้แต่จดัส่งรถ
จกัรย��ย�ตจ์�กโรงง�� ���้หลอ่เย็�ดงั
กล�่วเป็�สเีขยีว ประกอบดว้ยส�รป้องก�ั
ก�รแข็งต วัที่ม ีส่ว�ประกอบของส�ร 
เอทธลิ�ีไก�อล 50% และมจีดุเยอืกแข็งที ่
-35°C (-31°F)

ส�รป้องก�ัก�รกดักรอ่� 

 ���เตอื�
น�้าหลอ่เย็น HD4X Hybrid OAT ประกอบ
ดว้ยสารป้องกันการกัดกร่อนและสารป้องกัน
การแข็งตวั  ซึง่เหมาะส�าหรับเครือ่งยนตแ์ละ
หมอ้น�้าทีเ่ป็นอะลมูเินยีม  ใชน้�้าหลอ่เย็นตาม
ค�าแนะน�าจากผูผ้ลติทกุครัง้
น�้ าหล่อเย็นที่มีสารป้องกันการแข็งตัวและ
สารป้องกันการกัดกร่อนประกอบดว้ยสารเคมี
ทีเ่ป็นพษิ  ซึง่เป็นอนัตรายตอ่รา่งกายมนุษย ์
หา้มกลนืสารป้องกันการแข็งตัวหรือน�้าหล่อ
เย็นของรถจักรยานยนต์

หม�ยเหตุ
���้หลอ่เย็� HD4X Hybrid OAT ทีจ่ดัห�โดย 
Triumph ผสมเสร็จแลว้ และไมจ่��เป็�ตอ้ง
เจอืจ�งกอ่�จะเตมิลงใ�ระบบระบ�ย�ว�ม
รอ้�

เพื่อป้องกันไม่ใหร้ะบบระบายความรอ้นเกดิ
สนิม จ�าเป็นตอ้งใชส้ารเคมีป้องกันสนิมใน 
น�้าหลอ่เย็น
ถา้ไม่ใชน้�้าหล่อเย็นทีม่สีารป้องกันสนมิ ระบบ
ระบายความรอ้นจะสะสมสนิมและตะกรันใน
โพรงน�้ าและหมอ้น�้ า ซึ่งจะปิดกั ้นทางเดิน 
น�้าหล่อเย็น และจะลดประสทิธภิาพของระบบ
ระบายความรอ้นเป็นอยา่งมาก

ก�รตรวจสอบระดบั���้หลอ่เย็�
หม�ยเหตุ
�วรตรวจสอบระดบั�� ้�หล่อ เ ย็�ขณะ
ที่เ�รื่องย�ต์เย็� (ที่อุณหภูม ิห้องหรือ
อณุหภมูแิวดลอ้ม)

Bonneville T100 (ทกุรุ�่), 
Bonneville T120 (ทกุรุ�่) และ 
Street Twin

1 2

1. ฝ�ปิดถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
2. เ�รือ่งหม�ย MAX และ MIN
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การตรวจสอบระดบัน�้ามนัเบรก:
•  จอดรถจักรยานยนต์บนพื้นราบและอยู่

ในต�าแหน่งตัง้ตรง  ถงัน�้าหลอ่เย็นส�ารอง
สามารถมองเห็นไดจ้ากดา้นซา้ยของรถ
จักรยานยนต ์ทางดา้นทา้ยของเครือ่งยนต์

•  ตรวจสอบระดับน�้ าหล่อ เ ย็นในถั งน�้ า 
หล่อเย็นส�ารอง ระดับน�้าหล่อเย็นตอ้งอยู่
ระหวา่งเครือ่งหมาย MAX และ MIN ถา้ 
น�้ าหล่อเย็นต�่ากว่าระดับต�่าสุด ท่านตอ้ง
ปรับระดบัน�้าหลอ่เย็น

Street Scrambler

cjyr

3

1

2

1. ฝ�ปิดถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
2. เ�รือ่งหม�ย MAX
3. เ�รือ่งหม�ย MIN

การตรวจสอบระดบัน�้ามนัเบรก:
•  จอดรถจักรยานยนต์บนพื้นราบและอยู่

ในต�าแหน่งตัง้ตรง  ถงัน�้าหลอ่เย็นส�ารอง
สามารถมองเห็นไดจ้ากดา้นซา้ยของรถ
จักรยานยนต ์ทางดา้นทา้ยของเครือ่งยนต์

•  ตรวจสอบระดับน�้ าหล่อ เ ย็นในถั งน�้ า
หล่อเย็นส�ารอง ระดับน�้ าหล่อเย็นตอ้ง
อยูร่ะหวา่งเครือ่งหมาย MAX และ MIN 
ถา้น�้าหลอ่เย็นต�า่กวา่ระดบัต�า่สดุ  ทา่นตอ้ง
ปรับระดบัน�้าหลอ่เย็น

Speed Twin และ Thruxton RS

2

1

1. ฝ�ปิดถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
2. เ�รือ่งหม�ย MAX และ MIN

การตรวจสอบระดบัน�้ามนัเบรก:
•  จอดรถจักรยานยนต์บนพื้นราบและอยู่

ในต�าแหน่งตัง้ตรง ถังน�้าหล่อเย็นส�ารอง
สามารถมองเห็นไดจ้ากดา้นขวาของรถ
จักรยานยนต ์ทางดา้นทา้ยของเครือ่งยนต์

•  ตรวจสอบระดับน�้ าหล่อ เ ย็นในถั งน�้ า 
หลอ่เย็นส�ารอง ระดับน�้าหลอ่เย็นตอ้งอยู่
ระหวา่งขดีเครือ่งหมายสงูสดุ  (บน)  และ
ต�า่สดุ  (ลา่ง)  ถา้น�้าหลอ่เย็นต�า่กวา่ระดบั 
ต�า่สดุ ทา่นตอ้งปรับระดบัน�้าหลอ่เย็น
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ก�รปรบัระดบั���้หลอ่เย็�

 ���เตอื�
หา้มถอดถังน�้าหลอ่เย็นส�ารองหรอืฝาหมอ้น�้า
เมือ่เครือ่งยนตร์อ้นจัด
เมื่อเครื่องยนต์รอ้นจัด น�้ าหล่อเย็นภายใน
หมอ้น�้าจะรอ้นจัดและเกดิความกดดนั
การสัมผัสกับน�้ าหล่อเย็นที่มีรอ้นและเพิ่ม
ความกดดันจะท�าใหเ้ป็นแผลน�้ารอ้นลวกและ
ท�าใหผ้วิหนังถกูท�าลาย

 ขอ้�วรระวงั
ถ า้ ใช น้�้ า ก ร ะด า้ ง ในร ะบบระบายความ
รอ้น น�้ากระดา้งจะท�าใหเ้กดิการสะสมของ
ตะกรันในเครื่องยนตแ์ละหมอ้น�้า และจะลด
ประสทิธภิาพของระบบระบายความรอ้นเป็น
อยา่งมาก
ระบบระบายความรอ้นทีม่ปีระสทิธภิาพลดลง
จะท�าใหเ้ครื่องยนต์รอ้นจัดและไดรั้บความ
เสยีหายอยา่งรนุแรง

หม�ยเหตุ
ถ�้ตรวจสอบระดบั���้หลอ่เย็�เ�ือ่งจ�ก���้
หล่อเย็�รอ้�จดั ใหต้รวจสอบระดบั���้ใ�
หมอ้���้ แลว้เตมิถ�้จ��เป็�
ใ�กรณีฉุกเฉ�ิ ท่��ส�ม�รถเตมิ���้กล ั�่
ใ�ระบบระบ�ย�ว�มรอ้�ได ้ อย�่งไรก็ต�ม 
ตอ้งถ�่ย���้หลอ่เย็�ออก แลว้เตมิ���้หลอ่
เย็� HD4X Hybrid OAT โดยเร็วทีส่ดุ

Bonneville T100 (ทกุรุ�่), 
Bonneville T120 (ทกุรุ�่), 
Street Scrambler และ Street Twin
การปรับระดบัน�้ามนัเบรก:
•  ปลอ่ยใหเ้ครือ่งยนตเ์ย็น
•  ฝาถังน�้ าหล่อเย็นส�ารองสามารถถอดได ้

จากดา้นซา้ยของรถจักรยานยนต ์ ทางดา้น
ทา้ยของเครือ่งยนต์

•  ถอดฝาปิดออกจากถังน�้าหล่อเย็นส�ารอง 
แลว้เติมส่วนผสมน�้ าหล่อเย็นทางฝาถัง
น�้ ามันเชื้อ เพลิงจนระดับน�้ า เพิ่มสูงถึง
เครือ่งหมาย MAX ประกอบฝาปิด

Speed Twin และ Thruxton RS
การปรับระดบัน�้ามนัเบรก:
•  ฝาถังน�้ าหล่อเย็นส�ารองสามารถถอดได ้

จากดา้นขวาของรถจักรยานยนต ์ ทางดา้น
ทา้ยของเครือ่งยนต์

•  ถอดฝาครอบสเตอร์
•  ถอดฝาปิดออกจากถังน�้าหล่อเย็นส�ารอง 

แลว้เติมส่วนผสมน�้ าหล่อเย็นทางฝาถัง
น�้ ามันเชื้อเพลงิจนระดับน�้ าเพิ่มสูงถงึขีด
เครือ่งหมายสงูสดุ

•  ประกอบฝาปิด ประกอบกลับฝาครอบ 
สเตอรด์ว้ยแรง 9 Nm

ก�รเปลีย่����้หลอ่เย็�
ขอแนะน� าใหน้� ารถไปเปลี่ยนน�้ าหล่อเย็นที่
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตตามขอ้ก�าหนดการบ�ารุงรักษา
ตามก�าหนดเวลา
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หมอ้���้และทอ่ออ่�

 ���เตอื�
พัดลมจะท�างานโดยอัตโนมัตเิมือ่เครือ่งยนต์
ท�างาน
ตอ้งเกบ็มอืและเสือ้ผา้ใหห้า่งจากพัดลม
การสมัผัสกบัพัดลมทีก่�าลังหมนุอยูอ่าจท�าให ้
เกดิอบุัตเิหตแุละ/หรอืการบาดเจ็บสว่นบคุคล
ได ้

 ขอ้�วรระวงั
การใชว้ธิฉีีดน�้าแรงดนัสงู  เชน่  จากเครือ่งมอื
ลา้งรถหรอืป๊ัมอดัฉีดน�้าแรงดนัสงู  จะท�าให ้
ครบีหมอ้น�้าเกดิความเสยีหาย  เป็นสาเหตใุห ้
เกดิรอยร่ัวและท�าใหป้ระสทิธภิาพของหมอ้น�้า
ลดลง
อย่าปิดกัน้หรือเบี่ยงกระแสลมจากหมอ้น�้ า
ดว้ยการตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต 
ไม่ว่าจะที่ด า้นหนา้หมอ้น�้ าหรือดา้นหลัง
พัดลมระบายความรอ้น
การกดีขวางกระแสลมของหมอ้น�้าจะท�าให ้
เกดิความรอ้นสงู  ท�าใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิความ
เสยีหายได ้

ตรวจสอบท่ออ่อนหมอ้น�้ าหารอยแตกหรือ
การเลือ่มสภาพ และเข็มขัดรัดท่อแรงตงึคงที่
ดูความแน่นตามขอ้ก�าหนดการบ�ารุงรักษา
ตามก�าหนดเวลา  ขอใหต้วัแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตเปลีย่น
ชิน้สว่นทีช่�ารดุ
ตรวจสอบรังผึ้งระบายความรอ้นหมอ้น�้ าและ
ครบีวา่มกีารปิดกัน้จากแมลง  ใบไม ้ หรอืโคลน
หรอืไม ่ ชะลา้งสิง่ปิดกัน้ออกโดยฉีดน�้าดว้ย 
แรงดนัต�า่

ก�ร�วบ�มุ��ัเรง่

 ���เตอื�
คอยระวงัเมือ่  "รูส้กึ"  ถงึการเปลีย่นแปลงของ
การควบคมุคนัเรง่  ถา้พบความเปลีย่นแปลง 
ใหน้�ารถไปตรวจสอบระบบคันเร่งที่ตัวแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาต
การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากความสึกใน
ระบบกลไก  ซึง่อาจท�าใหก้ารควบคมุคนัเรง่
ตดิขดั
การควบคมุคันเรง่ตดิหรอืคา้งจะท�าใหส้ญูเสยี
การควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้

ก�รตรวจสอบ��ัเรง่

 ���เตอื�
การใชร้ถจักรยานยนต์ที่การควบคุมคันเร่ง
ช�ารุดหรือติดขัด จะเป็นอุปสรรคต่อการ
ท�างานของปีกผีเสือ้ ส่งผลใหสู้ญเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ควรน�ารถไปตรวจสอบการควบคุมคันเร่งที่
ตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph 
ที่ไดรั้บอนุญาต เพื่อหลีกเลี่ยงการใชก้าร
ควบคมุคนัเรง่ทีช่�ารดุหรอืตดิขดัอยา่งตอ่เนือ่ง
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เพือ่ตรวจสอบคนัเรง่:
•  ตรวจสอบปีกผีเสื้อ เ ปิดออกไดอ้ย่าง 

ราบรืน่  โดยไมม่แีรงฝืน  และสามารถปิด
ไดโ้ดยไม่ตดิขัด ถา้ยังตรวจพบปัญหา
หรอืเกดิขอ้สงสยั  ควรน�ารถของทา่นไป
ตรวจสอบระบบคันเรง่ทีต่ัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต

•  ถา้ระยะฟรีมีค่าไม่ถูกตอ้ง Triumph ขอ
แนะน�าใหน้�ารถไปตรวจสอบหาสาเหตุที่
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญาต

•  ตรวจสอบว่ามีระยะฟรีของปลอกคันเร่ง  
1 ‑ 2 มม. เมือ่คอ่ย ๆ บดิปลอกคนัเรง่ไปมา

�ลตัช์

2

1

1. ��ั�ลตัช์
2. 2 - 3 มม.

รถจักรยานยนตไ์ดต้ดิตัง้คลตัชแ์บบควบคมุดว้ย
สาย
ถา้คนัคลตัชม์รีะยะฟรมีากเกนิไป  คลตัชอ์าจไม่
ปลอ่ยจนสดุ  ซึง่จะท�าใหเ้ปลีย่นเกยีรแ์ละเลอืก
เกียร์ว่างไดย้าก ซึง่อาจท�าใหเ้ครื่องยนต์ดับ 
และควบคมุรถจักรยานยนตไ์ดย้าก
ในทางกลับกัน ถา้คันคลัตช์มีระยะฟรีไม่พอ  
คลัตช์อาจไม่ขบจนสุด  ท� า ให ค้ลั ตช์ลื่น  
ซึง่จะลดประสทิธภิาพและท�าใหค้ลัตชส์กึกอ่น
ก�าหนด
ต ้อ ง ต ร ว จ ส อ บ ร ะ ย ะ ฟ รี คั น ค ลั ต ช์ ต า ม 
ขอ้ก�าหนดการบ�ารงุรักษาตามก�าหนดเวลา

ก�รตรวจสอบ�ลตัช์
ตรวจสอบว่ามีระยะฟรีคันคลัตช์ที่คันโยก 
2 - 3 มม.
ถา้ระยะฟรมีคีา่ไมถ่กูตอ้ง ใหท้�าการปรับคา่
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ก�รปรบั�ลตัช์
การปรับคลตัช:์
•  หมุนแกนปรับตัง้จนไดร้ะยะฟรคีันคลัตชท์ี่

ถกูตอ้ง
•  ตรวจสอบว่ามีระยะฟรีคันคลัตชท์ี่คันโยก 

2 ‑ 3 มม.
•  ถา้ระยะฟรมีคีา่ไมถ่กูตอ้ง ใหท้�าการปรับคา่

3
2 - 3 มม.

1

2

1. แก�ปรบัต ัง้ (ถอด�็อตล็อกออกเต็มที)่
2. ระยะห�่งทีถ่กูตอ้ง 2-3 มม.
3. ��ั�ลตัช์

ถา้ไม่สามารถปรับตั ้งค่าไดถู้กตอ้งโดยใช ้
ตวัปรับคนัคลตัช ์ ใหใ้ชต้วัปรับสายทีป่ลายดา้น
ลา่งของสายคลตัช์
•  คลายน๊อตล็อกตวัปรับ
•  หมุนตัวปรับสายดา้นนอกเพือ่ใหม้รีะยะฟร ี

2 - 3 มม. ทีค่นัคลตัช์
•  ขนัแน่นน๊อตล็อกดว้ยแรงขนั 3.5 Nm

31 2

1. �็อตปรบั
2. �็อตล็อก
3. ส�ย�ลตัช์
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โซข่บัเ�ลือ่�

 ���เตอื�
โซ่ที่สกึหรือหลวม หรือโซ่ที่แตกหรือหลุด
ออกจากสเตอรอ์าจไปเกีย่วเฟืองเครือ่งยนต์
หรอืล็อกลอ้หลงัได ้
โซท่ีไ่ปกดีขวางสเตอรเ์ครือ่งยนตจ์ะท�าใหผู้ข้ ี่
รถไดรั้บบาดเจ็บและท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุ
รถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ในท�านองเดยีวกัน การล็อกลอ้หลังจะท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

เพื่อความปลอดภัยและป้องกันไม่ให เ้กิด 
ความสึกมากเกินไป ท่านตอ้งตรวจสอบ
โซข่บัเคลือ่น  ปรับตัง้  และหยอดน�้ามนัตาม 
ขอ้ก�าหนดการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลา 
ด�าเนนิการตรวจสอบ  ปรับตัง้คา่  และหยอด
น�้ามันใหบ้อ่ยขึน้ส�าหรับสภาพการใชร้ถทีร่นุแรง 
เชน่  การขบัขีค่วามเร็วสงู  ถนนทีม่ฝีุ่ นคละคลุง้ 
หรอืเต็มไปดว้ยกอ้นกรวด
ถา้โซ่สึกมากไปหรือปรับตั ้งค่าไม่ถูกตอ้ง 
(หลวมเกนิไปหรือแน่นเกนิไป) โซ่อาจหลุด
ออกจากสเตอรห์รอืเบรก  ดงันัน้  เปลีย่นโซท่ี่
ช�ารุดหรือสกึโดยใชอ้ะไหล่ Triumph ที่จัด
จ�าหน่ายโดย  ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตทกุครัง้

ก�รหลอ่ลื�่โซข่บัเ�ลือ่�
จ� าเป็นตอ้งมีการหล่อลื่นทุก ๆ   300 กม. 
(200 ไมล)์ และหลงัจากขีร่ถในสภาพอากาศที่
เปียก บนถนนเปียก หรอืเวลาใด ๆ ทีโ่ซฝื่ด
การหลอ่ลืน่โซข่บัเคลือ่น:
•  ใชส้ารหล่อลืน่โซข่ับเคลือ่นตามทีแ่นะน�า

ไวใ้นบทขอ้มลูจ�าเพาะ
•  หยอดสารหล่อลื่นที่ด า้นข า้งลูกกลิ้ง  

จากนัน้ จอดรถจักรยานยนตท์ิง้ไวโ้ดยไม่
ใชง้านอยา่งนอ้ยแปดชัว่โมง  (ควรเป็นชว่ง
กลางคืน) ซึ่งจะช่วยใหส้ารหล่อลื่นซึม
เขา้ไปในโอรงิ โซ ่ฯลฯ

•  กอ่นขีร่ถ ใหเ้ชด็สารหลอ่ลืน่สว่นเกนิออก
•  ถา้โซ่ขับเคลื่อนสกปรกมากเป็นพิเศษ  

ใหท้�าความสะอาดก่อน แลว้ทาสารหล่อ
ลืน่ตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้

 ขอ้�วรระวงั
อย่าใชเ้ครื่องฉีดน�้าแบบแรงดันสูงท�าความ
สะอาดโซเ่พราะอาจท�าใหส้ว่นประกอบโซไ่ด ้
รับความเสยีหาย
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ก�รตรวจสอบระยะฟร ี
ของโซข่บัเ�ลือ่�

 ���เตอื�
ก่อนเริ่มงาน ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดจ้อด
รถจักรยานยนต์ไวอ้ย่างมั่นคงแลว้รองดว้ย
แมแ่รง
เพราะจะชว่ยป้องกนัไมใ่หร้ถหลน่ลงมา ซึง่จะ
ท�าใหไ้ดรั้บบาดเจ็บหรอืเกดิความเสยีหายตอ่
รถจักรยานยนตไ์ด ้

1

1. ต��แห�ง่ทีเ่�ลือ่�ทีไ่ดส้งูสดุ

การตรวจสอบระยะฟรขีองโซ:่
•  จอดรถจักรยานยนตบ์นพืน้ราบ และอยู่ใน

ต�าแหน่งตัง้ตรง โดยไมม่กีารบรรทกุใด ๆ
•  หมุนลอ้หลังโดยกดรถจักรยานยนต์เพื่อ

คน้หาต�าแหน่งที่โซ่แน่นที่สุด แลว้วัด
การเคลือ่นทีแ่นวตัง้ทีก่ ึง่กลางโซ่ระหว่าง 
สเตอร์

ก�รปรบัระยะฟรขีองโซข่บัเ�ลือ่�
การเคลือ่นไหวในแนวตัง้ของโซข่บัเคลือ่นตอ้ง
อยูใ่นชว่ง 20 - 30 มม.

45

1 2 3

1. �อ๊ตล็อกสลกัลอ้หลงั
2. โบลตย์ดึตวัปรบั
3. �อ๊ตล็อกโบลตย์ดึตวัปรบั
4. เ�รือ่งหม�ยทีต่วัปรบั
5. ตวัปรบัแก�หม�ุ

ถา้การเคลือ่นทีอ่ยา่งอสิระของโซข่ับเคลือ่นไม่
ถกูตอ้ง ตอ้งท�าการปรับดงัตอ่ไปนี:้
•  คลายน๊อตล็อสลกัลอ้
•  ปลอ่ยน๊อตล็อกโบลตย์ดึตัวปรับโซท่ัง้ดา้น

ซา้ยและดา้นขวา
•  ยา้ยตัวปรับทั ้งคู่ไปเท่า ๆ  กัน โดยใช ้

เครือ่งหมายบนตวัปรับเป็นแนวทาง
•  หมุนโบลตย์ดึตัวปรับตามเข็มนาฬกิาเพื่อ

เพิม่ระยะการเคลื่อนที่อย่างอสิระของโซ่
ขับเคลื่อน และหมุนทวนเข็มนาฬกิาเพื่อ
ลดระยะการเคลื่อนที่อย่างอสิระของโซ ่
ขบัเคลือ่น

•  เมื่อตัง้ค่าระยะการเคลื่อนที่อสิระของโซ่
ขบัเคลือ่นไดถ้กูตอ้งแลว้  ใหใ้ชต้วัปรับดนั
ลอ้เขา้ที่

•  ท�าใหแ้น่ใจว่าปรับอยู่ในแนวเครื่องหมาย
จุดเดียวกันที่แกนปรับทั ้งสองดา้นของ 
สวงิอารม์
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•  ขันน๊อตล็อกตัวปรับทั ้งสองดว้ยแรงขัน 
20 Nm และน๊อตล็อกสลักลอ้ดว้ยแรงขัน 
110 Nm

•  ด�าเนินการตรวจสอบการปรับตั ้งโซ่ขับ
เคลือ่นอกีครัง้ ปรับตัง้คา่ใหมถ่า้จ�าเป็น

 ���เตอื�
การใชง้านรถจักรยานยนต์โดยที่น็อตล็อก 
ตั ว ป รั บ ไม่ แ ข็ ง แ ร งห รือสลั กล อ้หลวม
อาจท� าใหร้ถทรงตัวไดไ้ม่ดีและขับขี่รถ
จักรยานยนตไ์ดย้ากขึน้
การทรงตัวและการขับขี่ที่ไม่สมบูรณ์อาจ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

•  ตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกหลัง 
แกไ้ขถา้จ�าเป็น

 ���เตอื�
การใชร้ถจักรยานยนตด์ว้ยเบรกที่ช�ารุดเป็น
อนัตราย  ทา่นตอ้งน�ารถไปด�าเนนิการแกไ้ข
อาการที่ตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตกอ่น  จงึจะสามารถ
ขีร่ถจักรยานยนตไ์ดอ้กีครัง้
การไม่แก ไ้ขอาการดั งกล่าวอาจท� าให ้
ประสทิธภิาพในการเบรกลดนอ้ยลง  ท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตห์รือเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ก�รตรวจสอบ�ว�มสกึของ 
โซข่บัเ�ลือ่�และสเตอร์

 ���เตอื�
อยา่ละเลยการบ�ารงุรักษาโซข่บัเคลือ่น  และ
ด�าเนินการประกอบโซ่ขับเคลื่อนที่ตัวแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตทกุครัง้
ใชโ้ซข่บัเคลือ่นของแทต้ามทีไ่ดก้�าหนดไวใ้น
แคตตาล็อกอะไหล ่ Triumph ซึง่จัดจ�าหน่าย
โดย Triumph

การใชโ้ซข่ับเคลือ่นทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจ
ท�าใหโ้ซ่ขับเคลื่อนแตกหรืออาจท�าใหโ้ซ ่
ขบัเคลือ่นหลดุออกจากสเตอร ์ ท�าใหส้ญูเสยี
การควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้

 ขอ้�วรระวงั
ถา้พบวา่สเตอรส์กึ  ใหเ้ปลีย่นสเตอรแ์ละโซ่
ขบัเคลือ่นพรอ้มกนัทกุครัง้
การเปลี่ยนสเตอร์ที่ส ึกโดยไม่เปลี่ยนโซ ่
ขับเคลื่อนจะท�าใหส้เตอร์ตัวใหม่ส ึกก่อน
ก�าหนด

1. วดัโซ ่20 ขอ้ตอ่
2. ���้ห�กั
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การตรวจสอบความสกึหรอของโซ่ขับเคลื่อน
และเฟือง:
•  ถอดทีบ่งัโซข่บัเคลือ่น
•  ดึงโซ่ขับเคลื่อนใหต้ึงโดยแขวนลูกตุม้

ขนาด 10 ‑ 20 กก.  (20 ‑ 40 ปอนด)์  
บนโซข่บัเคลือ่น

•  วดัความยาวของโซ ่ 20 ขอ้ตอ่จากสว่นที่
ยดืออกของโซข่บัเคลือ่น  จากจดุกึง่กลาง
สลกัของสลกัตวัที ่ 1 ไปทีจ่ดุกึง่กลางสลกั
ของสลกัตวัที ่ 21 เนือ่งจากโซข่บัเคลือ่น
อาจสกึไมเ่ทา่กนั ใหว้ดัทีห่ลาย ๆ จดุ

•  ถา้ความยาวมากกว่าถา้ความยาวเกิน 
ขีดจ� ากัดบริการสูงสุด  320 มม. ตอ้ง
เปลีย่นโซข่บัเคลือ่นเสน้ใหม่

•  หมุนลอ้หลังและตรวจสอบโซข่ับเคลือ่นดู
ลกูกลิง้ช�ารดุ สลกัและขอ้ตอ่โซห่ลวม

•  นอกจากนี ้ ใหต้รวจสอบสเตอรด์ซู ึฟั่นเฟือง
ช�ารดุหรอืสกึไมส่ม�า่เสมอหรอืมากเกนิไป

หม�ยเหตุ
ภ�พประกอบแสดงก�รสกึหรอของสเตอรท์ ี่
ด�้�ซ�้ยมอืของรถจกัรย��ย�ต์
ส� � ห ร ับ ส เ ต อ ร์ที่ด ้� � ข ว � มือ ข อ ง ร ถ
จกัรย��ย�ต ์ ก�รสกึหรอจะเกดิทีฝ่ั่งตรง
ข�้มของฟ�ัเฟือง

•  ถา้มีอาการผิดปกติ ใหน้� ารถไปเปลี่ยน
โซ่ขับเคลื่อนและ/หรือสเตอร์ที่ตัวแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาต

•  ประกอบกลับบังโซข่ับเคลือ่นและขันแน่น
ตวัยดึดว้ยแรง 9 Nm
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เบรก

 ���เตอื�
ผา้เบรกตอ้งเปลี่ยนใหม่เป็นชุดลอ้รถทัง้ชุด  
ที่ดา้นหนา้ ซึง่ติดตัง้คาลิปเปอร์สองตัวไว ้
ทีล่อ้เดยีวกนั  ใหเ้ปลีย่นผา้เบรกทัง้หมดใน 
คาลปิเปอรท์ัง้สองตวั
การ เปลี่ยนผ า้ เบรกแยกต่างหากจะลด
ประสทิธภิาพในการเบรกและอาจท�าใหเ้กดิ
อบุตัเิหตุ
หลังจากเปลี่ยนผา้เบรกใหม่ ใหข้ี่รถดว้ย
ความระวังอย่างมากจนกว่าผา้เบรกใหม่จะ
ปรับสภาพ

ตอ้งตรวจสอบผา้เบรกตามขอ้ก�าหนดการบ�ารุง
รักษาตามก�าหนดเวลา และเปลีย่นใหม่ถา้สกึ 
หรอืมคีวามหนาไมถ่งึคา่ความหนาต�่าสดุในการ
รับบรกิาร

1

2

1. ผ�้เบรก
2. ขดี��่�ว�มห��ต��่สดุ

Bonneville T100 (ทกุรุ�่) และ 
Bonneville T120 (ทกุรุ�่)
ถา้ความหนาของผา้เบรก (เบรกหนา้หรือ
เบรกหลงั)  ต�า่กวา่ 1.5 มม.  (0.06 นิว้)  หรอืถา้ 
ผา้เบรกสกึจนถงึฐานรอ่ง  ใหเ้ปลีย่นผา้เบรกลอ้
นัน้

Street Scrambler, Speed Twin, 
Street Twin และ Thruxton RS
ถา้ความหนาทีร่อยตอ่ของผา้เบรกแผ่นใดนอ้ย
กวา่ 1.0 มลิลเิมตร (0.04 นิว้) (ดา้นหนา้) หรอื 
1.5 มลิลเิมตร (0.06 นิว้) (ดา้นหลงั) ใหเ้ปลีย่น
ผา้เบรกทัง้หมดในวงลอ้นัน้

หม�ยเหตุ
Street Scrambler ,  Speed Twin และ 
Street Twin เท�่� ั�้
บรเิวณของเพลตหลงัเบรกห��้ถูกยกไว ้
และท��ใหเ้บรกห��้สง่เสยีงบง่บอกผูข้บัขี่
เม ือ่ผ�้เบรกม�ีว�มห��ต�่�กว่�ข ั�้ต�่�แลว้ 
เปลีย่�ผ�้เบรกท ัง้หมดของลอ้� ั�้

ก�รปรบัสภ�พผ�้เบรกและเบรกใหม่

 ���เตอื�
ผา้เบรกตอ้งเปลี่ยนใหม่เป็นชุดลอ้รถทัง้ชุด  
ที่ดา้นหนา้ ซึง่ติดตัง้คาลิปเปอร์สองตัวไว ้
ที่ลอ้เดียวกัน ใหเ้ปลี่ยนผา้เบรกทัง้หมดใน 
คาลปิเปอรท์ัง้สองตวั
การ เปลี่ยนผ า้ เบรกแยกต่างหากจะลด
ประสทิธภิาพในการเบรกและอาจท�าใหเ้กดิ
อบุตัเิหตุ
หลังจากเปลี่ยนผา้เบรกใหม่ ใหข้ี่รถดว้ย
ความระวังอย่างมากจนกว่าผา้เบรกใหม่จะ
ปรับสภาพ
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จานเบรกและ/หรือผา้เบรกใหม่ตอ้งใชร้ะยะ
เวลาปรับสภาพอย่างระมัดระวัง ซึ่งจะปรับ
ประสทิธภิาพและอายุการใชง้านของจานเบรก
และผา้เบรก ระยะทีแ่นะน�าในการปรับสภาพ
ของผา้เบรกและจานเบรกใหม่คือ 300 กม. 
(200 ไมล)์
ในช่วงเวลานี้ควรหลีกเลี่ยงการเบรกอย่าง
รนุแรง  ขบัขีด่ว้ยความระมดัระวงั  และเผือ่ใหม้ี
ระยะทางเบรกมากขึน้

ก�รชดเชย�ว�มสกึของผ�้เบรก

 ���เตอื�
ถา้รูส้กึวา่แป้นเบรกหรอืคันเบรกยุบตัวลงเมือ่
เหยยีบ  หรอืถา้ระยะแป้นเหยยีบ/คนัเบรกมาก
เกนิไป  อาจมอีากาศอยูใ่นทอ่และสายเบรก 
หรอืเบรกอาจช�ารดุ
การใชร้ถจักรยานยนตภ์ายใตส้ภาวะดังกลา่ว
เป็นอนัตราย  ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Tr iumph ที่ได รั้บอนุญาตแกไ้ขอาการ 
ดงักลา่วกอ่น ทา่นจงึสามารถขีร่ถไดอ้กี
การขี่รถที่เบรกช�ารุดอาจท�าใหสู้ญเสียการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

จะมีการชดเชยความสึกของจานเบรกและ 
ผา้เบรกโดยอตัโนมตั ิ โดยจะไมม่ผีลกระทบ
ต่อการท�างานของแป้นเบรกหรือคันเบรก  
ไม่มชี ิน้สว่นใด ๆ  ทีล่อ้หนา้และลอ้หลังทีต่อ้ง
ปรับตัง้คา่

���้ม�ัดสิกเ์บรก

 ���เตอื�
น�้ า มั น เ บ ร ก มี คุณ สมบั ติ ใ น ก า ร ดู ด ซั บ  
ซึ่งหมายความว่าน�้ ามั นสามารถดูดซับ
ความชืน้จากอากาศได ้
ความชืน้ทีถู่กดดูซับจะลดจุดเดอืดของน�้ามัน
เบรกลงมาก  ท�าใหป้ระสทิธภิาพในการเบรก
ลดลง
ดว้ยสาเหตุนี้  ตอ้งเปลี่ยนน�้ ามันเบรกตาม 
ขอ้ก�าหนดการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลา
เสมอ
ใชน้�้ามนัเบรกใหมจ่ากภาชนะทีปิ่ดสนทิ  และ
หา้มใชน้�้ามันเบรกจากภาชนะที่ไม่ปิดสนิท
หรอืจากภาชนะทีเ่คยเปิดไวก้อ่นแลว้
หา้มผสมน�้ามนัเบรกตา่งเกรด ตา่งยีห่อ้
ตรวจสอบการร่ัวซมึของน�้ ามันเบรกรอบ ๆ  
ขอ้ตอ่เบรก  ซลี  และขอ้ตอ่  รวมทัง้ตรวจสอบ
สายเบรก  ดกูารเสือ่งสภาพ  รอยแตก  และ
ความเสยีหาย
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งตา่งๆ กอ่นขีร่ถทกุครัง้
การไม่ปฏิบัติตามและใชร้ายการเหล่านี ้ 
จะท�าใหเ้กดิสภาวะการขับขี่ที่เป็นอันตราย  
น� าไปสู่การสูญเสียการควบคุมและเกิด
อบุตัเิหตไุด ้
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 ���เตอื�
ถา้ระบบ ABS ไม่ท�างาน ระบบเบรกจะท�า
หนา้ที่เป็นระบบเบรกแบบไม่มีระบบ ABS 
ตอ่ไป
ในสถานการณน์ี ้ การเบรกแรงเกนิไปจะท�าให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�าใหสู้ญเสียการควบคุมรถ
และเกดิอบุตัเิหตุ
ลดความเร็วและอย่าขีร่ถต่อไปถา้ไม่จ�าเป็น
ในขณะทีส่ญัญาณไฟยงัตดิอยู ่ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ความ
บกพรอ่งและท�าการแกไ้ข

ตรวจสอบระดับน�้ามันเบรกในในกระปุกน�้ามัน
เบรก  แลว้เปลีย่นน�้ามนัเบรกตามขอ้ก�าหนดการ
บ� ารุง รักษาตามก� าหนดเวลา ใชเ้ฉพาะ
น�้ ามันเบรก DOT 4 ตามที่แนะน� าไวใ้นบท  
ขอ้มลูจ�าเพาะ  ตอ้งเปลีย่นน�้ามนัเบรกถา้ทา่น
สงสัยว่ามกีารปนเป้ือนจากความชืน้หรอืสิง่ปน
เป้ือนอืน่

หม�ยเหตุ
จ��เป็�ตอ้งใชเ้�รือ่งมอืพเิศษเพือ่ไลอ่�ก�ศ
ระบบเบรกแบบ ABS โปรดตดิตอ่ตวัแท�
จ��ห��่ยรถจกัรย��ย�ต ์ Triumph ทีไ่ดร้บั
อ�ุญ�ตเมือ่จ��เป็�ตอ้งเปลีย่����้ม�ัเบรก
หรอืตอ้งบ��รงุรกัษ�ระบบไฮดรอลกิ

ก�รตรวจสอบและปรบัระดบั���้ม�ั
เบรกห��้

 ���เตอื�
ถา้ระดับน�้ ามันเบรกในกระปุกน�้ ามันดา้น
ใดดา้นหนึง่ลดลงมาก  โปรดตดิตอ่ขอค�า
แนะน�าจากตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตกอ่นจะขบัขีร่ถของ
ทา่น
การขีร่ถทีร่ะดบัน�้ามนัเบรกพรอ่งลง  หรอืทีม่ี
การร่ัวซมึของน�้ามนัเบรกเป็นอนัตราย  และจะ
ลดประสทิธภิาพของเบรก  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

Street Scrambler และ Street Twin

2

1

3

1. สกรยูดึฝ�ปิดกระปกุ���้ม�ั
2. ขดีระดบับ�
3. ขดีระดบัล�่ง

การตรวจสอบระดบัน�้ามนัเบรกหนา้:
•  ตรวจสอบระดับน�้ามันเบรกที่มองเห็นได ้

ในส่วนขีดระดับบนและขีดระดับล่างของ
กระปกุน�้ามนั

•  ระดับน�้ ามันเบรกในกระปุกน�้ ามันตอ้งอยู่
ระหว่างขีดระดับบนและขีดระดับล่าง  
(เมือ่กระปกุน�้ามนัอยูใ่นแนวนอน)

การปรับระดบัน�้ามนัเบรกหนา้:
•  คลายสกรูฝาปิดครอบและถอดฝาปิด

กระปกุน�้ามนัและไดอะแฟรมซลี
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•  เตมิน�้ามันในกระปกุน�้ามันจนถงึขดีระดบับน
โดยใชน้�้ามนัเบรก DOT 4 จากภาชนะที ่
ปิดสนทิ

•  ตดิตัง้ซีลไดอะแฟรมลงในฝาปิดกระปุก
น�้ ามันและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ารูส�าหรับ 
ตั ว ยึ ด ใ น ฝ า ก ร ะ ปุ ก น�้ า มั น แ ล ะ ซี ล 
ไดอะแฟรมอยูใ่นแนวตรงกนั

1

2

33

1. ฝ�ปิดกระปกุ���้ม�ั
2. ไดอะแฟรมซลี
3. รสูกรยูดึฝ�ปิดกระปกุ���้ม�ั

•  ตดิตัง้สกรูยดึฝาปิดกระปกุน�้ามันเขา้กับชดุ
ฝาปิดกระปกุน�้ามนัและซลีไดอะแฟรม

•  จั บ ชุ ด ส่ ว น ป ร ะ ก อบ ไ ว ้ด ้ว ย กั น แ ล ะ
จั ด ต� า แ ห น่ ง ฝ า ปิ ด ก ร ะ ปุ ก น�้ า มั น  
ซีลไดอะแฟรมและสกรูยึดฝาปิดกระปุก
น�้ามนัเขา้กบักระปกุน�้ามนั

1

2

1. ฝ�ปิดกระปกุ���้ม�ั ซลีไดอะแฟรม และ 
ชุดสกรยูดึฝ�ปิดกระปกุ���้ม�ั

2. กระปกุ���้ม�ั

 ���เตอื�
หากสกรูฝาปิดกระปกุน�้ามันถกูขันไวแ้น่นเกนิ
ไปอาจท�าใหน้�้ามนัเบรกร่ัวได ้
ถา้เพิกเฉยต่อค�าเตือนนี้อาจน�าไปสู่สภาวะ
การขับขี่ที่เป็นอันตราย ท�าใหสู้ญเสียการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

•  ขันแน่นสกรูล็อกฝาปิดกระปุกน�้ ามันดว้ย
แรง 1 Nm
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ก�รตรวจสอบและปรบัระดบั���้ม�ั
เบรกห��้

Speed Twin และ Thruxton RS

 ���เตอื�
ถา้ระดับน�้ ามันเบรกในกระปุกน�้ ามันดา้น
ใดดา้นหนึ่งลดลงมาก โปรดติดต่อขอ 
ค� า แ น ะ น� า จ า ก ตั ว แ ท น จ� า ห น่ า ย ร ถ
จักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตกอ่น
จะขบัขีร่ถของทา่น
การขีร่ถทีร่ะดับน�้ามันเบรกพร่องลง หรือทีม่ี
การร่ัวซมึของน�้ามนัเบรกเป็นอนัตราย  และจะ
ลดประสทิธภิาพของเบรก  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

3

1

2

1. สกรยูดึฝ�ปิดกระปกุ���้ม�ั
2. ขดีระดบัสงูสดุ
3. ขดีระดบัต��่สดุ

การตรวจสอบระดบัน�้ามนัเบรกหนา้:
•  ตรวจสอบระดับน�้ามันเบรกที่มองเห็นได ้

ในส่วนขีดระดับบนและขีดระดับล่างของ
กระปกุน�้ามนั

•  ระดับน�้ ามันเบรกในกระปุกน�้ ามันตอ้งอยู่
ระหว่างขดีระดับสูงสุดและขดีระดับต�่าสุด 
(เมือ่กระปกุน�้ามนัอยูใ่นแนวนอน)

การปรับระดบัน�้ามนัเบรกหนา้:
•  คลายสกรูฝาปิดครอบและถอดฝาปิด

กระปกุน�้ามนัและไดอะแฟรมซลี
•  เตมิน�้ามันในกระปุกน�้ามันจนถงึขีดระดับ 

MAX โดยใชน้�้ามนัเบรก DOT 4 จาก
ภาชนะทีปิ่ดสนทิ

•  ตดิตัง้ซีลไดอะแฟรมลงในฝาปิดกระปุก
น�้ ามันและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ารูส�าหรับ 
ตั ว ยึ ด ใ น ฝ า ก ร ะ ปุ ก น�้ า มั น แ ล ะ ซี ล 
ไดอะแฟรมอยูใ่นแนวตรงกนั

1

2

33

1. ฝ�ปิดกระปกุ���้ม�ั
2. ไดอะแฟรมซลี
3. รสูกรยูดึฝ�ปิดกระปกุ���้ม�ั

•  ติดตัง้สกรูยึดฝาปิดกระปุกน�้ ามันเขา้กับ 
ชดุฝาปิดกระปกุน�้ามนัและซลีไดอะแฟรม
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•  จับชุดส่วนประกอบไวด้ ว้ยกันและ จัด
ต�าแหน่งฝาปิดกระปกุน�้ามนั ซลีไดอะแฟรม 
และสกรูยึดฝาปิดกระปุกน�้ ามันเขา้กับ
กระปกุน�้ามนั

1

2

1. ฝ�ปิดกระปกุ���้ม�ั ซลีไดอะแฟรม และชุด
สกรยูดึฝ�ปิดกระปกุ���้ม�ั

2. กระปกุ���้ม�ั

 ���เตอื�
หากสกรูฝาปิดกระปกุน�้ามันถกูขันไวแ้น่นเกนิ
ไปอาจท�าใหน้�้ามนัเบรกร่ัวได ้
ถา้เพิกเฉยต่อค�าเตือนนี้อาจน�าไปสู่สภาวะ
การขับขี่ที่เป็นอันตราย ท�าใหสู้ญเสียการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

•  ขันแน่นสกรูล็อกฝาปิดกระปุกน�้ ามันดว้ย
แรง 1 Nm

ก�รตรวจสอบและปรบัระดบั���้ม�ั
เบรกห��้

 ���เตอื�
ถา้ระดับน�้ ามันเบรกในกระปุกน�้ ามันดา้น
ใดด า้นหนึ่ งลดลงมาก โปรดติดต่อขอ 
ค� า แ น ะ น� า จ า ก ตั ว แ ท น จ� า ห น่ า ย ร ถ
จักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตกอ่น
จะขบัขีร่ถของทา่น
การขีร่ถทีร่ะดบัน�้ามนัเบรกพรอ่งลง  หรอืทีม่ี
การร่ัวซมึของน�้ามนัเบรกเป็นอนัตราย  และจะ
ลดประสทิธภิาพของเบรก  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

Bonneville T100 (ทกุรุ�่) และ 
Bonneville T120 (ทกุรุ�่)

1

2

1. ขดีระดบับ�
2. ขดีระดบัล�่ง

การตรวจสอบระดบัน�้ามนัเบรกหนา้:
•  ตรวจสอบระดับน�้ามันดว้ยตาเปลา่ทีก่ระจก

ตรงดา้นหนา้ของกระปกุน�้ามนั
•  ระดับน�้ามันเบรกตอ้งอยู่ระหว่างขีดระดับ

บนและขดีระดบัลา่ง  (เมือ่กระปกุน�้ามนัอยู่
ในแนวนอน)

การปรับระดบัน�้ามนัเบรกหนา้:
•  คลายสกรูฝาปิดครอบและถอดฝาปิด

กระปกุน�้ามนัและไดอะแฟรมซลี
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•  เตมิน�้ามันในกระปกุน�้ามันจนถงึขดีระดบับน
โดยใชน้�้ามนัเบรก DOT 4 จากภาชนะทีปิ่ด
สนทิ

•  ตดิตัง้ซีลไดอะแฟรมลงในฝาปิดกระปุก
น�้ ามันและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ารูส�าหรับ 
ตั ว ยึ ด ใ น ฝ า ก ร ะ ปุ ก น�้ า มั น แ ล ะ ซี ล 
ไดอะแฟรมอยูใ่นแนวตรงกนั

•  ตดิตัง้สกรูยดึฝาปิดกระปกุน�้ามันเขา้กับชดุ
ฝาปิดกระปกุน�้ามนัและซลีไดอะแฟรม

•  จั บ ชุ ด ส่ ว น ป ร ะ ก อบ ไ ว ้ด ้ว ย กั น แ ล ะ
จั ด ต� า แ ห น่ ง ฝ า ปิ ด ก ร ะ ปุ ก น�้ า มั น  
ซีลไดอะแฟรมและสกรูยึดฝาปิดกระปุก
น�้ามนัเขา้กบักระปกุน�้ามนั

•  ขันแน่นสกรูล็อกฝาปิดกระปุกน�้ ามันดว้ย
แรง 1 Nm

 ���เตอื�
หากสกรูฝาปิดกระปกุน�้ามันถกูขันไวแ้น่นเกนิ
ไปอาจท�าใหน้�้ามนัเบรกร่ัวได ้
ถา้เพิกเฉยต่อค�าเตือนนี้อาจน�าไปสู่สภาวะ
การขับขี่ที่เป็นอันตราย ท�าใหสู้ญเสียการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ก�รตรวจสอบและปรบัระดบั���้ม�ั
เบรกหลงั

 ���เตอื�
ถ ้า ร ะ ดั บ น�้ า มั น เ บ ร ก ใ น ก ร ะ ปุ ก น�้ า มั น 
ดา้นใดดา้นหนึ่งลดลงมาก โปรดตดิต่อขอ 
ค� า แ น ะ น� า จ า ก ตั ว แ ท น จ� า ห น่ า ย ร ถ
จักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตกอ่น
จะขบัขีร่ถของทา่น
การขีร่ถทีร่ะดบัน�้ามนัเบรกพรอ่งลง  หรอืทีม่ี
การร่ัวซมึของน�้ามนัเบรกเป็นอนัตราย  และจะ
ลดประสทิธภิาพของเบรก  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ทกุรุ�่ยกเว�้ Street Scrambler

citi_1

1

2

1. ขดีระดบับ�
2. ขดีระดบัล�่ง

การตรวจสอบระดบัน�้ามนัเบรกหลงั:
•  ถอดแผงขา้งดา้นขวา ตามที่อธิบายใน

หวัขอ้ หนา้ 65

•  ระดับน�้ามันเบรกในกระปุกน�้ามันเบรกหลัง
ตอ้งอยู่ระหว่างขีดระดับบนและขีดระดับ
ลา่ง

การปรับระดบัน�้ามนัเบรกหลงั:
•  ใหป้ลดกระปุกน�้ ามันออกจากชุดกรอง

อากาศโดยไมต่อ้งถอดทอ่เชือ่มตอ่
•  คลายสกรูยดึฝาปิดกระปุกน�้ามันแลว้ถอด

ฝาปิดกระปุกน�้ ามันโดยจ�าต�าแหน่งของ 
ไดอะแฟรมซลีไว ้

•  เตมิน�้ามันในกระปกุน�้ามันจนถงึขดีระดบับน
โดยใชน้�้ามนัเบรก DOT 4 จากภาชนะทีปิ่ด
สนทิ

•  ตดิตัง้ซีลไดอะแฟรมลงในฝาปิดกระปุก
น�้ามันและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่รูส�าหรับตัว
ยดึในฝากระปุกน�้ามันและซลีไดอะแฟรม
อยูใ่นแนวตรงกนั

•  ตดิตัง้สกรูยดึฝาปิดกระปกุน�้ามันเขา้กับชดุ
ฝาปิดกระปกุน�้ามนัและซลีไดอะแฟรม

•  จับชุดส่วนประกอบไวด้ ว้ยกันและ จัด
ต�าแหน่งฝาปิดกระปกุน�้ามนั ซลีไดอะแฟรม
และสกรูยึดฝาปิดกระปุกน�้ ามันเขา้กับ
กระปกุน�้ามนั
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•  ขันสกรูล็อกฝาปิดกระปุกน�้ ามันแน่นดว้ย
แรง 1.5 Nm

•  ประกอบกลับกระปุกน�้ามันเบรกเขา้กับชดุ
กรองอากาศโดยขันตัวยึดเดิมดว้ยแรง 
5 Nm

•  ประกอบกลบัแผงขา้งดา้นขวา

Street Scrambler

cjyu

1

2

1. ขดีระดบับ�
2. ขดีระดบัล�่ง

การตรวจสอบระดบัน�้ามนัเบรกหลงั:
•  ถอดแผงขา้งดา้นขวามือตามที่อธิบาย

ไวส้�าหรับ Street Scrambler ในหวัขอ้ 
หนา้ 65

•  ระดับน�้ามันเบรกในกระปุกน�้ามันเบรกหลัง
ตอ้งอยู่ระหว่างขีดระดับบนและขีดระดับ
ลา่ง

การปรับระดบัน�้ามนัเบรกหลงั:
•  ใหป้ลดกระปุกน�้ามันออกจากโครงรถโดย

ไมต่อ้งถอดทอ่เชือ่มตอ่
•  ถอดฝาปิดกระปุกน�้ ามันโดยจ�าต�าแหน่ง

ของไดอะแฟรมซลีดา้นในไว ้
•  เตมิน�้ามันในกระปกุน�้ามันจนถงึขดีระดบับน

โดยใชน้�้ามนัเบรก DOT 4 จากภาชนะทีปิ่ด
สนทิ

•  ประกอบกลบัฝาปิดกระปกุน�้ามนั ตอ้งแน่ใจ
ว่าใส่ไดอะแฟรมซลีในต�าแหน่งทีถู่กตอ้ง 
ระหวา่งฝาปิดและกระปกุน�้ามนั

•  ล็อกกระปุกน�้ามันเบรกเขา้กับโครงรถโดย
ขนัตวัยดึเดมิดว้ยแรง 5 Nm

•  ประกอบกลบัแผงขา้งดา้นขวา

สวติชไ์ฟเบรก

 ���เตอื�
การขับขีร่ถจักรยานยนตท์ีไ่ฟเบรกช�ารุดเป็น
อนัตรายและผดิกฎหมาย
อุบัติเหตุที่ก่อใหเ้กดิการบาดเจ็บต่อผูข้ี่รถ
และผูใ้ชถ้นนคนอืน่  ๆ  อาจเกดิจากการใชร้ถ
จักรยานยนตท์ีไ่ฟเบรกช�ารดุ

ไฟเบรกจะถูกเปิดใชง้านโดยอสิระจากเบรก
หนา้หรือเบรกหลัง เมื่อสวิตช์จุดระเบิดอยู่
ที่ต� าแหน่ง  ON ถา้ไฟเบรกไม่ท� างานเมื่อ
ดึงคันเบรกหนา้หรือเหยียบแป้นเบรกหลัง  
น�ารถของทา่นไปตรวจสอบหาสาเหตแุละแกไ้ข
ขอ้บกพร่องทีต่ัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต
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กระจก

 ���เตอื�
การใชง้านรถจักรยานยนตท์ีม่กีระจกปรับไม่
ถกูตอ้งถอืเป็นอนัตราย
การใชง้านรถจักรยานยนตท์ีม่กีระจกปรับไม่
ถูกตอ้งจะท�าใหม้องไม่เห็นดา้นหลังของรถ
จักรยานยนต ์ซึง่เป็นสิง่ทีอ่นัตรายทีจ่ะขบัขีร่ถ
จักรยานยนตโ์ดยไมม่วีสิยัทัศนด์า้นหลังอยา่ง
เพยีงพอ
ตอ้งปรับกระจกเพื่อใหม้ีวสิัยทัศน์ทางดา้น
หลงัเพยีงพอกอ่นทีจ่ะขบัขีร่ถจักรยานยนต์

 ���เตอื�
อย่าพยายามที่จะท�าความสะอาดหรือปรับ
กระจกขณะขบัขีร่ถจักรยานยนต ์ การปลอ่ย
มือของผูข้ับขี่ออกจากแฮนด์บังคับเลี้ยวใน
ขณะขับขีร่ถจักรยานยนตจ์ะลดความสามารถ
ของผูข้ับขี่ในการรักษาการควบคุมของรถ
จักรยานยนต์
ความพยายามทีจ่ะท�าความสะอาดหรือปรับ
กระจกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์อาจท�าให ้
เกดิการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ท�าความสะอาดหรือปรับกระจกขณะที่รถ
จักรยานยนตจ์อดนิง่เทา่นัน้

รุ�่ทีม่กีระจกปล�ยแฮ�ด์

 ���เตอื�
การปรับกา้นกระจกปลายแฮนด์ไม่ถูกตอ้ง
อาจเป็นเหตใุหก้า้นกระจกสัมผัสกับถังน�้ามัน 
เชือ้เพลงิ  คนัเบรก  หรอืคนัคลตัชห์รอืสว่น
อืน่ ๆ ของรถจักรยานยนต์
ซึง่จะจ�ากัดการท�างานของเบรกหรือคลัตช ์
หรอืจ�ากดั การเคลือ่นไหวของการบงัคบัเลีย้ว 
ส่งผลใหสู้ญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ
ปรับกระจกตามทีต่อ้งการเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามัน
ไม่สัมผัสกับส่วนอืน่ ๆ  ของรถจักรยานยนต ์
หลั งจากการป รับ ทดลองขยับแฮนด ์
บังคับเลี้ยวไปจนสุดล็อกดา้นซา้ยมือและ 
ขวามอื  ขณะทีต่รวจสอบวา่กระจกไมส่มัผัส
กบัถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ  คนัเบรกหรอืคนัคลตัช์
หรอืสว่นอืน่ ๆ ของรถจักรยานยนต์

 ขอ้�วรระวงั
การปรับกา้นกระจกปลายแฮนด์ไม่ถูกตอ้ง
อาจเป็นเหตใุหก้า้นกระจกสัมผัสกับถังน�้ามัน 
เชือ้เพลงิ  คนัเบรก  หรอืคนัคลตัชห์รอืสว่น
อืน่ ๆ ของรถจักรยานยนต์
ซึง่จะท�าใหเ้กิดความเสียหายต่อถังน�้ ามัน 
เชือ้เพลงิ  คนัเบรกหรอืคนัคลตัช ์ หรอืสว่น
อืน่ ๆ ของรถจักรยานยนต์
ปรับกระจกตามทีต่อ้งการเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามัน
ไม่สัมผัสกับส่วนอืน่ ๆ  ของรถจักรยานยนต ์
หลั งจากการป รับ ทดลองขยับแฮนด ์
บังคับเลี้ยวไปจนสุดล็อกดา้นซา้ยมือและ 
ขวามอื  ขณะทีต่รวจสอบวา่กระจกไมส่มัผัส
กบัถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ  คนัเบรกหรอืคนัคลตัช์
หรอืสว่นอืน่ ๆ ของรถจักรยานยนต์
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กระจกปลายแฮนด์จะถูกติดตั ้งโดยตัวแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตของท่านและโดยปกตแิลว้ไม่จ�าเป็น
ตอ้งปรับใด  ๆ  หากจ�าเป็นตอ้งปรับ  หา้มหมนุ
กระจกเกนิ 75° เมือ่วดัจากสว่นแนวตัง้ของแขน
กระจก

75°

1

1. สว่�แ�วต ัง้ของแข�กระจก

ลกูปื��อ/ลกูปื�ลอ้

 ขอ้�วรระวงั
เพื่อป้องกันความเสีย่งต่อการไดรั้บบาดเจ็บ
จากการลม้ของรถจักรยานยนตใ์นขณะท�าการ
ตรวจสอบ  ตอ้งแน่ใจวา่จอดรถจักรยานยนต์
ไวอ้ยา่งมัน่คงและบนแมแ่รงทีเ่หมาะสม
อยา่ใชแ้รงทีล่อ้แตล่ะดา้นอยา่งรนุแรง  และ
อยา่กระแทกลอ้อยา่งรนุแรง  เพราะจะท�าให ้
รถจักรยานยนตท์รงตัวไดไ้ม่มั่นคงและท�าให ้
มกีารบาดเจ็บเมือ่รถหลน่ลงมาจากแมแ่รง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าต�าแหน่งของแท่นรอง
ไมท่�าใหร้ถจักรยานยนตเ์กดิความเสยีหาย

ก�รตรวจสอบระบบบงั�บัเลีย้ว

 ���เตอื�
ก า ร ขั บ ขี่ ร ถ จั ก ร ย า น ย นต์ที่ ลู ก ปื น ค อ  
(คอเฟรม) ช�ารุดหรือปรับไม่ถูกตอ้งเป็น
อันตราย และอาจท�าใหสู้ญเสยีการควบคุม 
รถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ลูกปืนแฮนด์บังคับเลี้ยว (คอเฟรม) ตอ้ง 
หล่อลืน่และตรวจสอบตามทีก่�าหนดในตาราง
เวลาการบ�ารงุรักษา  ตรวจสอบลกูปืนลอ้พรอ้ม
กนักบัลกูปืนคอ

ก�รตรวจสอบระบบบงั�บัเลีย้วห�ระยะฟรี
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การตรวจสอบการบงัคบัเลีย้ว:
•  จอดรถจักรยานยนตบ์นพืน้ราบ ในต�าแหน่ง

ตัง้ตรง
•  ยกลอ้หนา้ขึน้เหนือพื้น แลว้ใชแ้ม่แรงยก

รถจักรยานยนต์
•  ยื นที่ ด ้า นหน ้า ข อ ง ร ถ จั ก ร ย านยนต ์ 

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

•  ถา้ตรวจพบระยะฟรทีีลู่กปืนคอ (คอเฟรม) 
ก่อนจะขี่รถ ใหน้�ารถไปตรวจสอบอาการ
และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีต่วัแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต

•  เอาแมแ่รงออก แลว้วางรถจักรยานยนตบ์น
ขาตัง้ขา้ง

ก�รตรวจสอบลกูปื�ลอ้

 ���เตอื�
การขับขีร่ถทีล่กูปืนลอ้หนา้หรอืลกูปืนลอ้หลัง
ช�ารดุหรอืสกึเป็นอนัตราย และอาจท�าเกดิการ
ทรงตัวและการขับขีท่ีไ่ม่สมบูรณ์ ซึง่ท�าให ้
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
ถ ้า มี ข ้อ ส ง สั ย   ก่ อ น ขี่ ร ถ   ค ว ร น� า ร ถ
จักรยานยนตข์องท่านไปตรวจสอบทีต่ัวแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาต

ลกูปืนลอ้ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบตามชว่งเวลา
ทีก่�าหนดไวใ้นตารางการบ�ารงุรักษา

ก�รตรวจสอบลกูปื�ลอ้
การตรวจสอบลกูปืนลอ้:
•  จอดรถจักรยานยนตบ์นพืน้ราบ ในต�าแหน่ง

ตัง้ตรง
•  ยกลอ้หนา้ขึน้ใหพ้น้จากพืน้  แลว้ใชแ้มแ่รง

ยกรถจักรยานยนต์
•  ยื น ที่ ด ้า น ข ้า ง ข อ ง ร ถ จั ก ร ย า น ยนต ์ 

แลว้ค่อย ๆ  กระแทกดา้นบนของลอ้หนา้
จากดา้นหนึง่ไปยงัอกีดา้นหนึง่

•  ถา้ตรวจพบระยะฟร ีใหน้�ารถไปตรวจสอบ
อาการและแกไ้ขขอ้บกพร่องที่ตัวแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาต

•  ปรับต�าแหน่งของอุปกรณ์ยก แลว้ท�าซ�้า 
ขัน้ตอนดงักลา่วส�าหรับลอ้หลงั

•  เอาแมแ่รงออก แลว้วางรถจักรยานยนตบ์น
ขาตัง้ขา้ง

หม�ยเหตุ
ถ้�ลูกปื�ล้อที่ล ้อห�้�หรือล้อหลงัท��ให้
มีร ะยะฟรีใ�ดุมล้อ  เก ิด เสียงด งัม�ก 
หรือถ้�ล้อหมุ�ติดขดั �วร�� �รถไป 
ตรวจสอบลูกปื�ลอ้ทีต่วัแท�จ��ห�่�ยรถ
จกัรย��ย�ต ์Triumph ทีไ่ดร้บัอ�ญุ�ต
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โช�๊ห��้

 ���เตอื�
ตอ้งแน่ใจวา่ไดป้รับตัวปรับทีโ่ชค๊หนา้ทัง้สอง
ตวัดว้ยคา่เดยีวกนั
การตัง้ค่าที่แตกต่างกันระหว่างซา้ยกับขวา
จะส่งผลกระทบต่อการทรงตัวและการขับขี ่
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าความสมดุลระหว่าง 
โชค๊หนา้และโชค๊หลงัยงัคงถกูตอ้ง
ความไม่สมดลุของระบบกันสะเทอืนจะท�าให ้
คุณลักษณะในการขี่รถเปลี่ยนแปลงไปจน
เห็นไดช้ดั  ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุและเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
ดูขอ้มูลเพิ่มเติมจากตาราง หรือสอบถาม
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตของทา่น

รุน่ Thruxton RS ตดิตัง้โชค๊หนา้แบบปรับได ้
รุน่อืน่ ๆ มโีชค๊หนา้แบบปรับไมไ่ด ้
การปรับค่าระบบกันสะเทอืนแบบมาตรฐานจะ
ชว่ยใหข้ับขีส่บายและมคีุณสมบัตกิารขับขีท่ีด่ ี
ส�าหรับการขบัขีร่ถโดยล�าพัง  ตารางดงัตอ่ไปนี้
จะแสดงการตัง้คา่ทีแ่นะน�าส�าหรับโชค๊หนา้

ก�รปรบั��่โช�๊ห��้ - Thruxton RS
รถจักรยานยนต์ถูกจัดส่งจากโรงงานโดย 
ปรับตั ้งไวท้ี่ค่ามาตรฐาน ตามที่แสดงไวใ้น
ตารางระบบกนัสะเทอืนทีเ่กีย่วขอ้ง
รายละเอยีดทีแ่สดงในตารางเป็นเพยีงค�าแนะน�า 
ขอ้ก�าหนดในการตัง้ค่าอาจแตกต่างกันตาม 
น�้าหนักของผูข้ับขีร่ถและผูโ้ดยสารและความ
ชืน่ชอบสว่นบคุคล

ก�รต ัง้��่พรโีหลดของระบบก�ัสะเทอื�

สภ�วะก�รบรรทกุ���้ห�กั ก�รปรบั�ว�ม
แข็งสปรงิ1

ก�รขีร่ถโดย
ล��พงั

มาตรฐาน 7.0
สบาย (นุ่มกวา่) 7.0
สปอรต์ (แน่น
กวา่) 7.0

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยส�ร 7.0
1 จ�านวนรอบการหมนุตามเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งทวน
เข็มนาฬกิาจนสดุ

ก�รต ัง้��่ก�รห�ว่งของระบบก�ัสะเทอื�

สภ�วะก�รบรรทกุ���้ห�กั
�ว�มห�ว่ง
ก�ร��ืตวั
ของโช�๊2

�ว�มห�ว่ง
ก�รยบุตวั
ของโช�๊2

ก�รขีร่ถ
โดยล��พงั

มาตรฐาน 5.0 5.25

สบาย (นุ่ม
กวา่) 6.5 8.5

สปอรต์ 
(แน่นกวา่) 2.0 2.0

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยส�ร 4.0 5.25
2 จ�านวนรอบทีต่วัปรับหมนุทวนเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งที่
ขนัตามเข็มนาฬกิาจนสดุ
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ก�รปรบัต ัง้�ว�มแข็งของโช�๊ห��้ - 
รุ�่ Thruxton RS เท�่� ั�้
ตวัปรับความแข็งอยูท่ีด่า้นลา่งของชดุโชค๊หนา้

1

1. ตวัปรบั�ว�มแข็งโช�๊ห��้

เพือ่ปรับตัง้คา่พรโีหลดความแข็งสปรงิ:
•  หมุนตัวปรับตามเข็มนาฬกิาเพื่อเพิม่หรือ

ทวนเข็มนาฬกิาเพื่อลดความแข็งโดยใช ้
เครือ่งมอืปรับตัง้ทีอ่ยู่ในแผงขา้งดา้นขวา
มอื

•  ตอ้ง นับจ� านวนรอบของการหมุนจาก
ต�าแหน่งหมนุตามเข็มนาฬกิาจนสดุ  (ปิด) 
ทกุครัง้

ก�รปรบั�ว�มห�ว่งของก�ร��ืตวั
ของโช�๊และ�ว�มห�ว่งของก�รยบุ
ตวัของโช�๊ - เฉพ�ะรุ�่ Thruxton RS
ตั ว ป รั บ ค ว า มห น่ ว ง ขอ งก า ร คืน ตั ว แ ล ะ
ความหน่วงของการยุบตัวของโช๊คจะอยู่ที ่
ดา้นบนของโชค๊แตล่ะตวั

ตวัปรบั�ว�มห�ว่งของก�รยบุตวัและ
�ว�มห�ว่งของก�ร��ืตวัของโช�๊ห��้

การตัง้คา่ความหน่วงของการคนืตวัของโชค๊:
•  หมนุชอ่งปรับตัง้ทีเ่ขยีน TEN ตามเข็ม

นาฬกิาเพื่อเพิม่หรือทวนเข็มนาฬกิาเพื่อ
ลดลง

•  ตอ้ง นับจ� านวนรอบของการหมุนจาก
ต�าแหน่งหมนุตามเข็มนาฬกิาจนสดุ  (ปิด) 
ทกุครัง้

การตัง้คา่ความหน่วงของการยบุตวัของโชค๊:
•  หมนุชอ่งปรับตัง้ทีเ่ขยีน COM ตามเข็ม

นาฬกิาเพื่อเพิม่หรือทวนเข็มนาฬกิาเพื่อ
ลดลง

•  ตอ้ง นับจ� านวนรอบของการหมุนจาก
ต�าแหน่งหมนุตามเข็มนาฬกิาจนสดุ  (ปิด) 
ทกุครัง้
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ก�รตรวจสอบโช�๊ห��้

 ���เตอื�
การขับขีร่ถจักรยานยนตท์ี่ระบบกันสะเทือน
ช�ารดุหรอืเสยีหายเป็นอันตรายและอาจท�าให ้
สญูเสยีการควบคมุและท�าใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
หา้มพยายามรื้อส่วนใดส่วนหนึ่งของชุดกัน
สะเทอืน
ชดุกนัสะเทอืนทัง้หมดมนี�้ามนัแรงดนัสงู
การสัมผัสน�้ ามันที่มีแรงดันจะท�าใหด้วงตา
และผวิหนังถกูท�าลาย

แสดงรุ�่ Street Twin

การตรวจสอบโชค๊:
•  จอดรถจักรยานยนตบ์นพืน้ราบ
•  ขณะจับแฮนดบ์ังคับเลีย้วและเหยยีบเบรก

หนา้ ใหป๊ั้มโชค๊ขึน้ลงหลายๆ ครัง้
•  ถา้พบความลา้หรือไม่เรียบ โปรดตดิต่อ

ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญาต

•  ตรวจสอบระบบกันสะเทอืนแตล่ะต�าแหน่ง
ดรูอ่งรอยความเสยีหาย  รอยขดีขว่นบนพืน้
ผวิเลือ่น หรอืการร่ัวซมึของน�้ามนั

•  ถ า้พบคว าม เสียห ายห รือ ก า ร ร่ั วซึม
ใด ๆ  โปรดติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต
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โช�๊หลงั

 ขอ้�วรระวงั
ชุดกันสะเทือนดา้นหลังบน Thruxton RS 
ตดิตัง้มาพรอ้มกับฉลากฟิลม์ป้องกัน ฉลาก
ฟิ ล์ ม ป้ อ ง กั น นี้ จ ะ ค่ อ ย   ๆ     สึก ห ร อ ไ ป  
การสกึหรอนี้เป็นเรื่องปกตแิละไม่ถือว่าเป็น
ความผดิปกต ิ โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ความ
ปลอดภยั การท�างาน หรอืสมรรถนะของระบบ
การสะเทอืนดา้นหลงั
หากรถจักรยานยนต์ถูกน� าไปใชง้านใน 
สภาพแวดลอ้มที่สกปรกหรือมีฝุ่ นละออง  
การสกึหรอทีฉ่ลากฟิลม์ป้องกนัจะเกดิเร็วขึน้
เพื่อลดความสกึหรอของฉลากฟิลม์ป้องกัน 
ควรท�าความสะอาดคราบสกปรกระหวา่งตวัน�า
หลังจากใชง้านในสภาพแวดลอ้มที่สกปรก
หรอืมฝีุ่ น
ฉลากฟิลม์ป้องกนัสามารถเปลีย่นใหมไ่ดแ้ละ
สามารถใหต้วัแทนจ�าหน่าย Triumph ทีไ่ด ้
รับอนุญาตเปลีย่นได ้

ระบบกันสะเทือนของThruxton RS มีการ
ตัง้ค่าที่แตกต่างกันสามแบบ; ความแข็งของ
สปรงิ, ความหน่วงของการคนืตวัของโชค๊  และ
ความหน่วงของการยุบตัวของโช๊ค รุ่นอื่น ๆ  
ทกุรุน่มกีารตัง้คา่พรโีหลดสปรงิแบบปรับได ้
การปรับตัง้ความแข็งโชค๊หลังแบบมาตรฐานจะ
ใหก้ารขบัขีแ่บบสบาย  เป็นการใชค้ณุลกัษณะ
การขบัขีท่ัว่ไป  และการขีร่ถโดยล�าพัง  ตาราง
ดังต่อไปนี้แสดงการตัง้ค่าทีแ่นะน�าส�าหรับการ
โช๊คหลังภายใตเ้งือ่นไขการบรรทุกทีแ่ตกต่าง
กนัส�าหรับทกุรุน่

ก�รต ัง้��่โช�๊หลงั
รายละเอยีดทีแ่สดงในตารางเป็นเพยีงค�าแนะน�า 
ขอ้ก�าหนดในการตัง้ค่าอาจแตกต่างกันตาม 
น�้าหนักของผูข้ับขีร่ถและผูโ้ดยสารและความ
ชืน่ชอบสว่นบคุคล

ทกุรุ�่ยกเว�้ Thruxton RS

ก�รต ัง้��่พรโีหลดระบบก�ัสะเทอื�

สภ�วะก�รบรรทกุ���้ห�กั ต��แห�ง่ของตวัปรบั
�ว�มแข็งของสปรงิหลงั

ก�รขีร่ถโดยล��พงั - 
ม�ตรฐ�� 1

ผูข้บัขี ่ผูโ้ดยส�ร และ
สมัภ�ระ 5

Thruxton RS เท�่� ั�้

ก�รต ัง้��่พรโีหลดของระบบก�ัสะเทอื�

สภ�วะก�รบรรทกุ���้ห�กั ก�รปรบั�ว�ม
แข็งสปรงิหลงั1

ก�รขีร่ถโดย
ล��พงั

มาตรฐาน 1

สบาย (นุ่มกวา่) 1

สปอรต์ (แน่น
กวา่) 1

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยส�ร 3
1ต�าแหน่ง 1 เป็นคา่ต�า่สดุ (หมนุตาม
เข็มนาฬกิาจนสดุ) และต�าแหน่ง 3 
เป็นคา่สงูสดุ (ทวนเข็มนาฬกิาจนสดุ)

ก�รต ัง้��่ก�รห�ว่งของระบบก�ัสะเทอื�

สภ�วะก�รบรรทกุ���้ห�กั
�ว�มห�ว่ง
ก�ร��ืตวั
ของ 
โช�๊หลงั2

�ว�มห�ว่ง
ก�รยบุตวั
ของ 
โช�๊หลงั2

ก�รขีร่ถ
โดยล��พงั

มาตรฐาน 24 16

สบาย (นุ่ม
กวา่) 44 20

สปอรต์ 
(แน่นกวา่) 12 8

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยส�ร 15 10
2 จ�านวนการคลกิทวนเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งตามเข็ม
นาฬกิาจนสดุ โปรดทราบวา่การหยดุครัง้แรก (ต�าแหน่ง
คลกิ) จะนับเป็นหนึง่
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ก�รปรบัต ัง้�ว�มแข็งของโช�๊หลงั

 ���เตอื�
ตอ้งแน่ใจวา่ไดป้รับตัวปรับทีโ่ชค๊หลังทัง้สอง
ตวัดว้ยคา่เดยีวกนั
การตัง้ค่าที่แตกต่างกันระหว่างซา้ยกับขวา
จะส่งผลกระทบต่อการทรงตัวและการขับขี ่
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

ทกุรุ�่ยกเว�้ Thruxton RS
การตั ้งค่าตัวป รับดา้นหลังจะนับหนึ่งจาก
ต�าแหน่งทีห่นึง่โดยหมนุตวัปรับทวนเข็มนาฬกิา
จนสดุ
ต� าแห น่ งของตั วป รับจะมีทั ้งหมดห า้ขีด 
ต�าแหน่งทีห่า้จะมคีา่ความแข็งสปรงิสงูสดุ
ตัวปรับความแข็งสปริงอยู่ที่ดา้นล่างของชุด 
โชค๊หนา้

1

1. ตวัปรบั�ว�มแข็งโช�๊หลงั

เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่ความแข็งโชค๊หลงั:
•  สอดเครื่องมือปรับ (อยู่ในแผงขา้งดา้น 

ขวามอื) เขา้ในรใูนแหวนปรับตัง้
•  หมุนวงแหวนตัวปรับตามเข็มนาฬกิาเพื่อ

เพิม่ความแข็งสปรงิ  และทวนเข็มนาฬกิา
เพือ่ลดความแข็งสปรงิ เมือ่รถจักรยานยนต์
ถกูสง่มาจากโรงงาน  ตวัปรับความแข็งจะ
ถกูตัง้คา่ทีต่�าแหน่งหนึง่

ก�รปรบัต ัง้�ว�มแข็งของโช�๊หลงั - 
Thruxton RS เท�่� ั�้
ตัวปรับความแข็งสปริงอยู่ที่ดา้นบนของชุด 
โชค๊หนา้

1

2

1. แหว�ปรบัต ัง้ตวัล�่ง
2. แหว�ปรบัต ัง้ตวับ�

เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่ความแข็งโชค๊หลงั:
•  ใชป้ระแจตวั C สองตวัทีอ่ยูใ่ตเ้บาะน่ัง
•  จับแหวนปรับตั ้งตัวบนใหอ้ยู่กับที่ด ว้ย

ประแจตวั C หนึง่ตวั และปรับแหวนปรับตัง้
ตวัลา่งดว้ยประแจตวั C อกีตวั

•  หมุนวงแหวนตัวปรับดา้นล่างตามเข็ม
นาฬิกา (เมื่อมองจากดา้นบน) เพื่อลด
ความแข็งสปริง  และทวนเข็มนาฬิกา
เพือ่เพิม่ความแข็งสปรงิ  มกี�าหนดไวส้าม
ต�าแหน่งใหเ้ลอืก
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ก�รปรบั�ว�มห�ว่งของก�ร��ืตวั
ของโช�๊หลงั - Thruxton RS เท�่� ั�้
ตัวปรับความห่วงของการคนืตัวของโช๊คอยู่ที่
ดา้นลา่งของชดุโชค๊หลงั

1

1. ตวัปรบัแรงห�ว่งของก�ร��ืตวัของโช�๊หลงั

การตัง้คา่ความหน่วงของการคนืตวัของโชค๊:
•  มองขึ้นมาจากดา้นล่างของชุดระบบกัน

สะเทือนไปทางดา้นบนของชุดระบบกัน
สะเทอืน  และหมนุตวัปรับตามเข็มนาฬกิา
เพือ่เพิม่และทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ลด

•  ตอ้งนับจ�านวนเสยีงคลกิของตัวปรับในการ
หมนุทวนเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งหมนุตาม
เข็มนาฬกิาจนสดุ (ปิด) ทกุครัง้

ก�รปรบั�ว�มห�ว่งของก�รยบุตวั
ของโช�๊หลงั - Thruxton RS เท�่� ั�้
ตัวปรับความห่วงของการยุบตัวของโช๊คอยู่ที่
ดา้นลา่งของชดุโชค๊หลงั

1

1. ตวัปรบัแรงห�ว่งของก�รยบุตวัของโช�๊หลงั

การตัง้คา่ความหน่วงของการยบุตวัของโชค๊:
•  หมนุทีป่รับตามเข็มนาฬกิาเพือ่เพิม่  หรอื

ทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ลด
•  ตอ้งนับจ�านวนเสยีงคลกิของตัวปรับในการ

หมนุทวนเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งหมนุตาม
เข็มนาฬกิาจนสดุ (ปิด) ทกุครัง้
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หมดุพกัเท�้

 ���เตอื�
การใชร้ถจักรยานยนต์โดยที่หมุดพักเทา้
สึกเกินขีดก�าหนดสูงสุดจะท�าใหเ้อียงรถ
จักรยานยนตด์ว้ยมมุทีไ่มป่ลอดภยั
การ เอียง รถด ว้ยมุมที่ ไม่ปลอดภัยอาจ
ท�าใหร้ถทรงตวัไมด่ ี สญูเสยีการควบคมุรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

หมดุพักเทา้จะอยูบ่นทีพั่กเทา้ของผูข้ีร่ถ
ตรวจสอบความสึกของหมุดพักเทา้อย่าง
สม�า่เสมอ
หมุดพักเทา้จะตอ้งเปลี่ยนใหม่เมื่อสกึหรือถงึ
ขดีสดุ คอื ยาวไมเ่กนิ 5 มลิลเิมตร

1

1. หมดุพกัเท�้

ย�ง

รถจักรยานยนตน์ีม้าพรอ้มลอ้แบบซีล่อ้  ซึง่ตอ้ง
มยีางทีเ่หมาะสมส�าหรับใชก้บัยางใน

 ���เตอื�
การไม่ใชย้างในกับลอ้แบบซี่ลอ้จะท�าให ้
ยางแบน ส่งผลใหสู้ญเสียการควบคุมรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
ยางในตอ้งใชก้ับรถจักรยานยนตท์ี่ประกอบ
ลอ้แบบซีล่อ้  และยางทีม่เีครือ่งหมาย TUBE 
TYPE

ยางทีม่เีครือ่งหมาย TUBELESS ทีไ่ดรั้บการ
รับรองบางยีห่อ้อาจเหมาะทีจ่ะใชก้ับยางใน
เทา่นัน้  ซึง่ในกรณีนี ้ จะมกีารท�าเครือ่งหมาย
ที่แกม้ยางดว้ยขอ้ความว่าสามารถประกอบ
ยางในได ้(ดภูาพประกอบดา้นลา่ง)
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 ���เตอื� มตีอ่

ก า ร ใ ช ้ย า ง ใ น กั บ ย า ง มี เ ค รื่ อ ง ห ม า ย 
TUBELESS และไมม่เีครือ่งหมายวา่สามารถ
ใชก้บัยางในได ้ หรอืใชย้างในกบัลอ้แม็กที่
มเีครือ่งหมาย SUITABLE FOR TUBELESS 
TYRES จะท�าใหเ้กดิยางแบน  สง่ผลใหเ้สยี
การควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

เ�รือ่งหม�ยทีย่�งรถ

ONTUBETYPERIM
FITATUBE

เ�รือ่งหม�ยทีย่�งรถ - ย�งทีไ่มม่ยี�งใ�ที่
เหม�ะส��หรบัใชก้บัย�งใ�

แรงด�ัลมย�งของย�ง

 ���เตอื�
ลมยางที่ไม่ถูกตอ้งจะท�าใหด้อกยางสกึจน
ผดิปกต ิและเกดิปัญหาในการทรงตวั ซึง่อาจ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ลมยางต�า่จะท�าใหย้างลืน่  หรอืหลดุออกจาก
วงลอ้  ลมยางสงูเกนิไปจะท�าใหก้ารทรงตวั
ของรถไม่ดีและท�าใหด้อกยางเกดิความสกึ
เร็วขึน้
สภาวะทัง้สองแบบเป็นอันตราย เพราะจะ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

แรงดันลมยางที่ถูกตอ้งจะท�าใหร้ถทรงตัวได ้
ดีที่สุด ผูข้ี่รถไดรั้บความสะดวกสบาย และ
อายกุารใชง้านของยางยาวนานขึน้  กอ่นขีร่ถ  
ตรวจสอบแรงดันลมยางทุกครัง้เมื่อยางเย็น 
ตรวจสอบแรงดันลมยางทุกวันและปรับถา้
จ�าเป็น  ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัแรงดนัลมยางที่
ถกูตอ้งไดใ้นบท ขอ้มลูจ�าเพาะ

ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง (TPMS) 
(ถ�้ตดิต ัง้)

 ขอ้�วรระวงั
จะมป้ีายผนกึตดิไวท้ีว่งลอ้เพือ่บ่งชีต้�าแหน่ง
ของเซนเซอรแ์รงดนัลมยาง
ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเปลีย่นยาง  เพือ่
ป้องกันไม่ใหเ้ซนเซอร์แรงดันลมยางเกิด
ความเสยีหาย
น� ารถของท่านไปประกอบยางที่ตัวแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตทุกครัง้ และแจง้ทางศูนย์ว่าลอ้รถ
ของทา่นมกีารตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดนัลมยาง
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 ขอ้�วรระวงั
หา้มใชน้�้ายาอุดการร่ัวซมึหรอืน�้ายาอืน่ ๆ  ที่
มลีักษณะเดยีวกันปิดกัน้การไหลของอากาศ
ไปยังทางเขา้เซนเซอร ์TPMS การปิดกัน้
ชอ่งแรงดนัอากาศของเซนเซอร ์TPMS ขณะ
ท�างานจะท�าใหเ้ซนเซอรถ์กูปิดกัน้  ท�าใหเ้กดิ
ความเสยีหายตอ่ชดุเซนเซอร ์ TPMS โดยไม่
สามารถซอ่มแซมได ้
ความเสยีหายที่เกดิจากการใชน้�้ายาอุดการ
ร่ัวซมึหรอืการบ�ารงุรักษาทีไ่มถ่กูตอ้งไมถ่อืวา่
เป็นช�ารุดจากการผลติและไม่ครอบคลุมภาย
ใตก้ารรับประกนั
น� ารถของท่านไปประกอบยางที่ตัวแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตทุกครัง้ และแจง้ทางศูนย์ว่าลอ้รถ
ของทา่นมกีารตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดนัลมยาง

แรงดันลมยางที่แสดงบนหนา้ปัดจะบ่งบอก
ถงึแรงดนัลมยางตามจรงิ  ณ  เวลาทีเ่ลอืกสว่น
แสดงผลนั้น ซึง่อาจแตกต่างจากแรงดันลม
ยางทีก่�าหนดไวเ้มือ่ยางเย็น  เนือ่งจากยางอาจ
รอ้นขึน้ในขณะทีท่า่นขีร่ถจักรยานยนต ์ ท�าให ้
อากาศภายในยางขยายตัวและแรงดันลมยาง
เพิม่มากขึน้  แรงดนัลมยางเมือ่เย็นซึง่ก�าหนด
โดย Triumph จะค�านงึถงึสภาวะนี้
ปรับแรงดันลมยางเมื่อยางเย็นเท่านั้นโดยใช ้
เกจวดัแรงดนัทีแ่มน่ย�า  อยา่ใชห้นา้จอแสดงผล
แรงดนัลมยางในแผงหนา้ปัด

ก�รสกึของย�ง
ขณะที่ดอกยางสึก ยางรถจะเริ่ม ร่ัวซึมง่าย
ขึน้และไมส่ามารถใชง้านได ้ มกีารประเมนิวา่ 
90% ของปัญหาเกีย่วกบัยางทัง้หมดเกดิขึน้ใน
ช่วงอายุการใชง้านของดอกยางทีเ่หลอื 10% 
(สกึแลว้ 90%)  แนะน�าใหเ้ปลีย่นยางกอ่นจะ
สกึหรอจนถงึความลกึของดอกยางสวมใส่ไป
ลกึของดอกยางต�า่สดุ

�ว�มลกึของดอกย�งต��่สดุทีแ่�ะ���

 ���เตอื�
การใชร้ถทีย่างสกึมากเกนิไปจะเป็นอันตราย 
และส่งผลร า้ยแรงต่อการยึด เกาะถนน  
การทรงตวัของรถ และการขบัขี ่ซ ึง่อาจท�าให ้
สญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
เมือ่ยางทีไ่มม่ยีางในทีใ่ชง้านโดยไมม่ยีางใน  
เกิดการร่ัวซมึการร่ัวซมึมักจะเป็นไปอย่าง
ชา้ ๆ  มาก ตรวจสอบยางหารอยร่ัวอย่าง
ละเอียดทุกครัง้ ตรวจสอบยางดูรอยบาด 
ตะปทูีฝั่งอยู ่ หรอืวตัถปุลายแหลมอืน่ ๆ  การ
ใชร้ถที่ยางรถเสียหายหรือร่ัวซึมจะส่งผล
รา้ยแรงต่อสภาพการทรงตัวและการขับขีร่ถ
จักรยานยนต ์ ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุและ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
ตรวจสอบวงลอ้ดรูอยเวา้หรอืการเสือ่มสภาพ 
การใชร้ถทีย่างหรือลอ้รถช�ารุดหรือเสยีหาย
เป็นอันตราย ท�าใหสู้ญเสยีการควบคุมรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
สอบถามตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตทกุครัง้เกีย่วกบัการ
เปลี่ยนยาง หรือการตรวจสอบยางรถอย่าง
ปลอดภยั
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ตามตารางการบ� ารุง รักษาตามระยะเวลา  
วัดความลึกของดอกยางดว้ยเกจวัดระดับ 
ความลกึ  แลว้เปลีย่นใหมถ่า้ยางสกึ  หรอืมคีา่
เกนิค่าความลกึของดอกยางต�่าสุดที่อนุญาต 
ซึง่ไดร้ะบไุวใ้นตารางดา้นลา่ง

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

2 มม.  
(0.08 นิว้)

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

ดา้นหนา้ 2 มม. 
(0.08 นิว้)
ดา้นหลงั 3 มม. 
(0.12 นิว้)

ก�รเปลีย่�ย�ง
รถจักรยานยนต์ Triumph ทุกคันไดรั้บการ
ทดสอบอย่างระมัดระวังและครอบคลุมทั ้ง
สภาวะการขับขีเ่พือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารรับรองการ
ใชย้างร่วมกันทีเ่กดิประสทิธภิาพมากทีสุ่ดกับ
รถแตล่ะรุน่  เมือ่ซือ้ยางอะไหล ่ จ�าเป็นตอ้งใช ้
ยางและยางใน  (ถา้ตดิตัง้)  ทีไ่ดรั้บการรับรอง 
ประกอบลงในคู่ยางที่ไดรั้บการรับรอง การ
ใชย้างและยางในทีไ่มผ่า่นการรับรอง  หรอืยาง
และยางในทีไ่ดรั้บการรับรองในสภาวะการใช ้
งานรว่มกนัทีไ่มไ่ดรั้บการรับรอง  อาจท�าใหร้ถ
จักรยานยนต์สูญเสียการทรงตัว สูญเสียการ
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
รายชือ่ยางทีผ่่านการรับรองทีก่�าหนดใหใ้ชไ้ด ้
กับรถจักรยานยนต์ของท่าน ขอรับไดจ้าก
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่ www. triumph. co. uk น�ารถของทา่นไป
ประกอบยางและยางในและถว่งสมดลุทีต่วัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาต  ซึง่มทีกัษะและการฝึกอบรมทีจ่�าเป็น
เพือ่รับประกันไดถ้งึการตดิตัง้ทีป่ลอดภัยและมี
ประสทิธภิาพ

เมือ่ตอ้งใชย้างหรอืยางในอะไหล ่ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาต  ซึง่จะจัดการเลอืกยางและยาง
ในโดยใชย้างคูท่ีถ่กูตอ้ง  จากรายชือ่ทีไ่ดรั้บ
การรับรอง และประกอบยางและยางในตาม 
ค�าแนะน�าจากผูผ้ลติยาง
ใน เ ริ่มต น้   ย างและยาง ในใหม่ จ ะ ไม่ ให ้
คุณลักษณะในการขับขี่เช่นเดียวกับยางและ
ยางในที่สกึ และผูข้ี่รถตอ้งใชร้ะยะการขี่รถที่
เพยีงพอ  (ประมาณ 160 กม.  (100 ไมล)์)  เพือ่
ใหคุ้น้เคยกบัคณุลกัษณะการขบัขีใ่หม่
หลงัจากประกอบ 24 ชัว่โมง  ตอ้งตรวจสอบ
และปรับแรงดันลมยาง และตรวจสอบยาง
และยางในว่ามีการขึน้รูปอย่างถูกตอ้งหรือไม ่
ด�าเนนิการแกไ้ขถา้จ�าเป็น  หลงัจากประกอบ
ยาง ตอ้งด�าเนินการตรวจสอบและปรับตัง้ค่า
แบบเดยีวกนัเมือ่รถวิง่ไป 160 กม. (100 ไมล)์

 ���เตอื�
ยางในตอ้งใชก้ับรถจักรยานยนตท์ี่ประกอบ
ลอ้แบบซีล่อ้  และยางทีม่เีครือ่งหมาย TUBE 
TYPE

ยางทีม่เีครือ่งหมาย TUBELESS ทีไ่ดรั้บการ
รับรองบางยีห่อ้อาจเหมาะทีจ่ะใชก้ับยางใน
เทา่นัน้  ซึง่ในกรณีนี ้ จะมกีารท�าเครือ่งหมาย
ที่แกม้ยางดว้ยขอ้ความว่าสามารถประกอบ
ยางในได ้
ก า ร ใ ช ้ย า ง ใ น กั บ ย า ง มี เ ค รื่ อ ง ห ม า ย 
TUBELESS และไมม่เีครือ่งหมายวา่สามารถ
ใชก้บัยางในได ้ หรอืใชย้างในกบัลอ้แม็กที่
มเีครือ่งหมาย SUITABLE FOR TUBELESS 
TYRES จะท�าใหเ้กดิยางแบน  สง่ผลใหเ้สยี
การควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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 ���เตอื�
หา้มประกอบยางชนิดที่มียางในกับขอบลอ้
ไมม่ยีางใน
ขอบใน  ยางจะไมเ่ขา้ที ่ และยางจะหลดุออก
จากวงลอ้  ท�าใหย้างแบนอยา่งรวดเร็ว  ซึง่จะ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตุ
หา้มติดตั ้งยางในกับยางแบบไม่มียางใน 
(Tubeless) ที่ไม่มีเครื่องหมายที่เหมาะสม 
เพราะจะท�าใหเ้กดิแรงเสยีดทานภายในยาง 
สง่ผลใหม้กีารสะสมความรอ้น  ซึง่อาจท�าให ้
ยางระเบิด ส่งผลใหย้างแบนอย่างรวดเร็ว 
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนต ์และเกดิ
อบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
ถา้ยางหรือยางในมีรอยร่ัว ตอ้งเปลี่ยนยาง
และยางในใหม่
การไมเ่ปลีย่นยางและยางในทีม่รีร่ัูว  หรอืการ
ใชร้ถทีใ่ชย้างและยางในทีม่กีารซอ่มแซมจะ
ท�าใหร้ถเสยีการทรงตวั สญูเสยีการควบคมุรถ
จักรยานยนต ์หรอืเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
ถา้สงสยัวา่ยางเกดิความเสยีหาย  เชน่  หลงั
จากชนขอบถนน  ใหน้�ารถไปตรวจสอบยาง
ทัง้ภายในและภายนอกทีต่ัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต
ความเสียหายของยางไม่ไดม้องเห็นจาก
ภายนอกเพยีงอยา่งเดยีวเสมอไป
การใชร้ถจักรยานยนต์ที่ยางช�ารุดจะท�าให ้
สญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
การใชร้ถจักรยานยนต์ที่ยางและยางในไม่
ขึ้นรูปอย่างถูกตอ้ง ปรับแรงดันลมยางไม ่
ถู ก ต ้อ ง   ห รื อ เ มื่ อ ท่ า น ไ ม่ คุ ้น เ ค ย กั บ
คุณลักษณะการขับขี่ใหม่อาจท�าใหสู้ญเสยี
การควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้

 ���เตอื�
ระบบ  ABS จะท� างานโดยเปรียบเทียบ
ความเร็วสมัพัทธข์องลอ้หนา้และลอ้หลงั
การใชย้างรถที่ไม่แนะน� าอาจส่งผลต่อ
ความเร็วของลอ้รถ เป็นสาเหตุใหฟั้งก์ชัน 
ABS ไมท่�างาน  ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถ
จักรยานยนต์และเกดิอุบัติเหตุ ในสภาพที่
ระบบ ABS ควรท�างานไดต้ามปกติ

 ���เตอื�
จ�าเป็นตอ้งถ่วงลอ้อย่างแม่นย�าเพือ่การขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างมั่นคงและปลอดภัย 
หา้มถอดหรอืเปลีย่นตะกัว่ลอ้  ความสมดลุ
ของลอ้ที่ไม่ถูกตอ้งอาจท�าใหร้ถเสียการ
ทรงตวั  ท�าใหเ้กดิการสญูเสยีการควบคมุและ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
เมือ่ตอ้งใชค้วามสมดลุของลอ้  เชน่  หลงัจาก
เปลีย่นยางหรอืยางใน  โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาต
ใชเ้ฉพาะตะกัว่ลอ้แบบตดิเทา่นัน้  ตะกัว่ตอก
ลอ้เหล็กจะท�าใหล้อ้รถ  ยาง  หรอืยางในเกดิ
ความเสยีหาย  ท�าใหย้างแบน  สญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้



ก�รบ��รงุรกัษ�และก�รปรบัต ัง้

133

 ���เตอื�
ย า ง แ ล ะ ย า ง ใ นที่ เ ค ย ใ ช ก้ั บ ไ ด น า โ ม
มิเตอร์แบบลูกกลิ้งอาจเกิดความเสียหาย  
ในบางกรณี ความเสียหายอาจมองไม่เห็น
จากพืน้ผวิภายนอกของยางรถ
ตอ้งเปลีย่นยางและยางในใหม่ภายหลังการ
ใชง้านดงักลา่ว  เนือ่งจากการใชย้างและยาง
ในที่ช�ารุดอย่างต่อเนื่องจะท�าใหร้ถเสยีการ
ทรงตัว สูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

แบตเตอรี่

 ���เตอื�
แบตเตอรี่มีกรดก�ามะถัน (กรดแบตเตอรี่)  
การสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตาอาจท�าให ้
เกดิแผลไหมอ้ยา่งรนุแรง  ควรสวมชดุป้องกนั
และหนา้กากนริภยั
ถา้กรดแบตเตอรี่หกรดผวิหนัง ใหล้า้งออก
ดว้ยน�้าสะอาดทนัที
ถา้กรดแบตเตอรีเ่ขา้ตา  ใหล้า้งออกดว้ยน�้า
สะอาดอยา่งนอ้ย 15 นาทแีละรบีไปพบแพทย์
ถา้กลนืกรดแบตเตอรี ่ ใหด้ืม่น�้าปรมิาณมาก
และรบีไปพบแพทย์
เก็บน�้ากรดแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็ก

 ���เตอื�
ในบางกรณี  แบตเตอรีอ่าจปลอ่ยกา๊ซทีร่ะเบดิ
ได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้กบ็แบตเตอรีห่า่ง
จากประกายไฟ เปลวไฟ และบหุรี่
อย่าต่อสายพ่วงกับแบตเตอรี่ แตะสายไฟ
แบตเตอรี ่หรอืสลบัขัว้สายไฟ เนือ่งจากการก
ระท�าดงักลา่วจะท�าใหเ้กดิประกายไฟ  ซึง่จะ
ไปจดุแกส็แบตเตอรีใ่หร้ะเบดิ  ท�าใหเ้กดิการ
บาดเจ็บได ้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจ ว่ามีการระบายอากาศที่
เพียงพอเมื่อตอ้งชาร์จหรือใชแ้บตเตอรี่ใน
พืน้ทีอ่บัอากาศ

 ���เตอื�
แบตเตอรีม่วีสัดทุีเ่ป็นอนัตราย  ใหเ้ด็กอยูห่า่ง
จากแบตเตอรีท่กุเวลา
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ก�รถอดแบตเตอรี่

 ���เตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขัว้แบตเตอรีไ่มไ่ดส้มัผัส
โครงรถจักรยานยนต์
ซึง่อาจเป็นสาเหตุใหเ้กดิการลัดวงจรหรือ
ประกายไฟซึง่อาจท�าใหแ้กส๊แบตเตอรีต่ดิไฟ
ซึง่อาจท�าใหรั้บบาดเจ็บได ้

Bonneville T100 (ทกุรุ�่), 
Bonneville T120 (ทกุรุ�่), 
Street Scrambler และ Street Twin

12

3

5 6

7

8

4

1. แบตเตอรี่
2. ข ัว้ลบ (-)
3. ส�ยรดัแบตเตอรี่
4. ข ัว้บวก (+)
5. ตวัยดึ
6. ส�ยไฟของไฟท�้ย
7. ส�ยอปุกรณเ์สรมิ
8. ชุดโมดลู�วบ�มุเ�รือ่งย�ต ์(ECM)

การถอดแบตเตอรีอ่อก:
•  ถอดทีน่ั่งออก (ดทูี ่หนา้ 69)
•  ถอดสายไฟแบตเตอรี่โดยถอดสายขัว้ลบ 

(สดี�า) ออกกอ่น
•  คลายไฟทา้ยและสายอปุกรณเ์สรมิ
•  ค ล า ย ตั ว ยึ ด จ า ก ชุ ด โ ม ดู ล ค ว บ คุ ม

เครือ่งยนต ์(ECM)
•  ยกชดุ ECM และวางไวด้า้นขา้งเพือ่ชว่ย

การเขา้ถงึแบตเตอรี่

หม�ยเหตุ
ตรวจสอบใหแ้�ใ่จว�่ชุด ECM จะถกูจดัก�ร
ด้วย�ว�มระมดัระว งัใ�ช่วงก�รถอด
แบตเตอรีห่รอืก�รตดิต ัง้

•  ถอดสายรัดแบตเตอรี่
•  ถอดชอ่งเสยีบพอรต์ USB

•  ถอดแบตเตอรีอ่อกจากกลอ่ง

Speed Twin และ Thruxton RS

3

1 2

4

1. แบตเตอรี่
2. ข ัว้บวก (+)
3. ข ัว้ลบ (-)
4. ส�ยรดัแบตเตอรี่
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การถอดแบตเตอรีอ่อก:
•  ถอดทีน่ั่งออก (ดทูี ่หนา้ 69)
•  ถอดสายไฟแบตเตอรี่โดยถอดสายขัว้ลบ 

(สดี�า) ออกกอ่น
•  ถอดสายรัดแบตเตอรีแ่ละชอ่งเสยีบพอรต์ 

USB

•  ถอดแบตเตอรีอ่อกจากกลอ่ง

ก�รก��จดัแบตเตอรี่
ถา้ตอ้งเปลีย่นแบตเตอรี ่ ควรสง่แบตเตอรีเ่กา่
ไปทีห่น่วยงานรไีซเคลิ  ซึง่จะชว่ยรับประกนัได ้
ว่าสารทีเ่ป็นอันตรายจากการผลติแบตเตอรีจ่ะ
ไมท่�าลายสิง่แวดลอ้ม

ก�รบ��รงุรกัษ�แบตเตอรี่

 ���เตอื�
กรดแบตเตอรี่มีฤทธิ์กัดกร่อนและเป็นพิษ 
และจะท�าลายผวิหนังทีไ่มม่กีารป้องกนั
หา้มกลนืน�้ากรดแบตเตอรี ่ และอยา่ใหน้�้ากรด
แบตเตอรีส่มัผัสผวิหนัง
เพือ่ป้องกนัการบาดเจ็บ  สวมชดุป้องกนัและ
แวน่ตานริภยัทกุครัง้ทีต่อ้งสมัผัสแบตเตอรี่

แบตเตอรี่เป็นแบบปิดผนึก จึงไม่จ�าเป็นตอ้ง
บ�ารงุรักษา  นอกจากการตรวจสอบแรงดนัไฟ
และการชารจ์ไฟซ�้าเมือ่ถงึเวลา  เชน่  ในชว่งที่
เก็บรักษาแบตเตอรี่
ท�าความสะอาดแบตเตอรีโ่ดยใชผ้า้แหง้สะอาด 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่จดุตอ่สายไฟสะอาด
ท่านไม่สามารถปรับระดับน�้ากรดแบตเตอรี่ใน
แบตเตอรีไ่ด ้หา้มแกะแถบปิดผนกึออก

ก�ร��ยประจแุบตเตอรี่

 ขอ้�วรระวงั
ตอ้งรักษาระดบัประจแุบตเตอรีเ่พือ่อายกุารใช ้
งานแบตเตอรีท่ีย่าวนานทีส่ดุ
การไม่ รั กษาระดับประจุแบตเตอรี่อ าจ
ท�าใหเ้กดิความเสยีหายอย่างรุนแรงภายใน
แบตเตอรี่

ภายใตส้ภาวะปกติ ระบบชาร์จไฟของรถ
จักรยานยนต์จะคอยชาร์จแบตเตอรี่ใหเ้ต็ม
เสมอ  อยา่งไรกต็าม  ถา้ไมใ่ชร้ถจักรยานยนต ์
แบตเตอรีจ่ะคอ่ยๆ  คายประจ ุ อนัเนือ่งมาจาก
กระบวนการตามปกตทิีเ่รยีกวา่  การคายประจุ
เอง  นาฬกิา  หน่วยความจ�าของกลอ่ง ECM 
อุณหภูมแิวดลอ้มสูง หรือการเพิม่ระบบรักษา
ความปลอดภัยแบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เสรมิที่
เป็นไฟฟ้าตา่ง ๆ จะท�าใหก้ารคายประจเุพิม่มาก
ขึน้  การถอดแบตเตอรีอ่อกจากรถจักรยานยนต์
ขณะเกบ็รักษารถจะชว่ยลดอตัราการคายประจุ

ก�ร��ยประจแุบตเตอรีข่ณะเก็บรกัษ�
และก�รใชร้ถจกัรย��ย�ต�์�� ๆ �ร ัง้
ในช่วงเก็บรักษาและการใชร้ถจักรยานยนต์
นาน ๆ  ครัง้  ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของ
แบตเตอรี่ทุกสัปดาห์โดยใชม้ัลตมิเิตอร์แบบ
ตวัเลข  ปฏบิตัติามค�าแนะน�าของผูผ้ลติทีใ่หม้า
พรอ้มกบัมเิตอร์
ถา้แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลดลงต�่ากว่า 
12.7 โวลต ์ควรชารจ์ไฟแบตเตอรี่
การใหแ้บตเตอรี่คายประจุหรือทิ้งไวใ้หค้าย
ประจุในชว่งเวลาสัน้ ๆ  จะท�าใหเ้กดิซัลเฟชั่น 
(Sulfation) บนแผน่ธาต ุ ซลัเฟชัน่เป็นสว่น
หนึ่งของปฏิกิร ิยาทางเคมีภายในแบตเตอรี ่
อย่างไรก็ตาม เมื่อนานเขา้ เกลือซัลเฟตจะ
ตกผลกึบนแผ่นธาตุ ท�าใหแ้กไ้ขไดย้ากหรือ
อาจแกไ้ขปัญหาดงักลา่วไมไ่ด ้ ความเสยีหาย 
ถ า ว ร นี้ ไ ม่ ค ร อ บ คลุ ม ก า ร รั บ ป ร ะ กั น ร ถ
จักรยานยนต์ เนื่องจากไม่ใช่ความช�ารุดจาก
การผลติ
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การชาร์จแบตเตอรี่ใหเ้ต็มเสมอจะช่วยลด
โอกาสที่จะเกิดการแข็งตัวในสภาพอากาศ
หนาวจัด  การปลอ่ยใหแ้บตเตอรีแ่ข็งตวัจะ
ท�าใหเ้กดิความเสียหายอย่างรุนแรงภายใน
แบตเตอรี่

ก�รช�รจ์แบตเตอรี่

 ���เตอื�
แ บ ต เ ต อ รี่ จ ะ ป ล่ อ ย แ ก๊ ส ที่ ร ะ เ บิ ด ไ ด ้ 
อยา่ใหม้ปีระกายไฟ เปลวไฟ หรอืบหุรีอ่ยูใ่กล ้
แบตเตอรี ่ ควรใหก้ารระบายอากาศทีเ่พยีง
พอเมือ่ตอ้งชารจ์หรอืใชแ้บตเตอรีใ่นพืน้ทีอ่ับ
อากาศ
แบตเตอรี่มีกรดก�ามะถัน (กรดแบตเตอรี่)  
การสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตาอาจท�าให ้
เกดิแผลไหมอ้ยา่งรนุแรง  ควรสวมชดุป้องกนั
และหนา้กากนริภยั
ถา้กรดแบตเตอรี่หกรดผวิหนัง ใหล้า้งออก
ดว้ยน�้าสะอาดทนัที
ถา้กรดแบตเตอรี่เขา้ตา ใหล้า้งออกดว้ยน�้า
สะอาดอยา่งนอ้ย 15 นาทแีละรบีไปพบแพทย์
ถา้กลนืกรดแบตเตอรี ่ ใหด้ืม่น�้าปรมิาณมาก
และรบีไปพบแพทย์
เก็บน�้ากรดแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็ก

 ขอ้�วรระวงั
หา้มใช เ้ครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบด่วน
เนื่องจากจะท�าใหแ้บตเตอรีช่ารจ์ไฟมากเกนิ
ไปและท�าใหเ้กดิความเสยีหายได ้

ถา้ตอ้งการความช่วยเหลอืในการเลอืกเครื่อง
ชาร์จแบตเตอรี่ การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
ของแบตเตอรี่ หรือการชาร์จไฟแบตเตอรี ่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตใกลบ้า้น
ถา้แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลดลงต�่ากว่า 
12.7 โวลต ์ควรชารจ์ไฟแบตเตอรีโ่ดยใชเ้ครือ่ง
ชารจ์แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการรับรองจาก Triumph 
ถอดแบตเตอรี่ออกจากรถจักรยานยนต์ทุก
ครัง้  และปฏบิตัติามค�าแนะน�าทีใ่หม้าพรอ้มกบั
เครือ่งชารจ์แบตเตอรี่
ส� าห รับการ เก็ บแบตเตอรี่ เ ป็ น เ วลานาน  
(เกนิสองสปัดาห)์  ควรถอดแบตเตอรีอ่อกจาก
รถจักรยานยนต์ แลว้ชาร์จไฟโดยใชเ้ครื่อง
ชารจ์แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการรับรองจาก Triumph

ในท�านองเดยีวกนั  ถา้ประจแุบตเตอรีล่ดลงถงึ
ระดับที่ไม่สามารถสตาร์ทรถจักรยานยนต์ได ้
ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกจากรถจักรยานยนตก์อ่น
ชารจ์ไฟ

ก�รประกอบแบตเตอรี่

 ���เตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ขัว้แบตเตอรีไ่มไ่ดส้มัผัส
โครงรถจักรยานยนต์
ซึง่อาจเป็นสาเหตุใหเ้กดิการลัดวงจรหรือ
ประกายไฟซึง่อาจท�าใหแ้กส๊แบตเตอรีต่ดิไฟ
ซึง่อาจท�าใหรั้บบาดเจ็บได ้
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Bonneville T100 (ทกุรุ�่), 
Bonneville T120 (ทกุรุ�่), 
Street Scrambler และ Street Twin
การตดิตัง้แบตเตอรี:่
•  ใสแ่บตเตอรีล่งในกลอ่งแบตเตอรี่
•  ประกอบกลบัชอ่งเสยีบ USB และยดึดว้ย

สายรัดแบตเตอรี่
•  เชื่อมต่อแบตเตอรี่อีกครัง้ ขัว้บวก (ระบุ

ดว้ยเทปสแีดง) กอ่น
•  ขนัแน่นขัว้แบตเตอรีด่ว้ยแรง 4.5 Nm

•  ทาจาระบบีางๆ ทีข่ัว้ตอ่เพือ่ป้องกนัสนมิ
•  ครอบขัว้บวกดว้ยฝาครอบ
•  วางชดุ ECM ไวใ้นต�าแหน่งเดมิ
•  เชือ่มตอ่กลบัไฟทา้ยและสายอปุกรณเ์สรมิ
•  ประกอบกลบัตวัยดึเพือ่ยดึชดุ ECM

•  ประกอบกลบัทีน่ั่ง (ดทูี ่หนา้ 68)

Speed Twin และ Thruxton RS
การตดิตัง้แบตเตอรี:่
•  ใสแ่บตเตอรีล่งในกลอ่งแบตเตอรี่
•  ยดึดว้ยสายรัดแบตเตอรีแ่ละตรวจสอบให ้

แน่ใจว่าไดป้ระกอบกลับช่องเสียบ USB 
แลว้

•  เชื่อมต่อแบตเตอรี่อีกครัง้ ขัว้บวก (ระบุ
ดว้ยเทปสแีดง) กอ่น

•  ขนัแน่นขัว้แบตเตอรีด่ว้ยแรง 4.5 Nm

•  ทาจาระบบีางๆ ทีข่ัว้ตอ่เพือ่ป้องกนัสนมิ
•  ครอบขัว้บวกดว้ยฝาครอบ
•  ประกอบกลบัทีน่ั่ง (ดทูี ่หนา้ 68)

ฟิวส์

 ���เตอื�
เปลีย่นฟิวสข์าดดว้ยฟิวสใ์หมท่ีม่พีกิัดถกูตอ้ง
ทกุครัง้  (ตามทีร่ะบไุวบ้นฝาครอบกลอ่งฟิวส)์ 
และหา้มใชฟิ้วสท์ีม่พีกิดัสงูกวา่
การใชฟิ้วส์ไม่ถูกตอ้งอาจท�าใหเ้กดิปัญหา
ดา้นไฟฟ้า  ท�าใหร้ถจักรยานยนตไ์ดรั้บความ
เสยีหาย  สญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ

หม�ยเหตุ
อ�ก�รฟิวสข์�ดจะบง่ชีข้ ึ�้เมือ่ระบบท ัง้หมด
ที่ป้องก�ัด้วยฟิวส์ด งักล่�วไม่ท� �ง��  
เมือ่ตรวจสอบฟิวสข์�ด ใหใ้ชต้�ร�งเพือ่
พสิจู�ว์�่ฟิวสต์วัใดข�ด
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กลอ่งฟิวสอ์ยูใ่ตเ้บาะ  เพือ่จะเขา้ถงึกลอ่งฟิวส ์
ตอ้งถอดเบาะออก (ดทูี ่หนา้ 68)

9

8

7
1

2

3

4

5

6

กลอ่งฟิวส์

ต��แห�ง่ วงจรทีป้่องก�ั พกิดั 
(แอมป์)

1 ไฟเสรมิ 10

2 ระบบควบคมุการท�างานของ
เครือ่งยนต์ 15

3 ชอ่งเสยีบอปุกรณเ์สรมิ 5

4 พัดลมระบายความรอ้น 15

5 ABS 25

6 แผงหนา้ปัดและสญัญาณกนัขโมย 15

7 สวติชจ์ดุระเบดิ, วงจรมอเตอร์
สตารท์ 10

8 แสงไฟหนา้แบบไฟต�า่และไฟสงู 15

9 ชอ่งเสยีบพอรต์ USB 5

ไฟห��้

 ���เตอื�
ปรับความเร็วขณะวิ่งบนถนนใหเ้หมาะสม
กับสภาพอากาศและทัศนวิสัยที่ใชง้านรถ
จักรยานยนต์
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดป้รับล�าแสงไฟหนา้
ใหส้่องสว่างพื้นผวิถนนไปขา้งหนา้ไดเ้พียง
พอโดยไมท่�าใหร้ถคนัทีแ่ลน่สวนมาตาพรา่
การปรับไฟหนา้ไม่ถูกตอ้งจะท�าใหม้องเห็น
ไดไ้มช่ดัเจน ซึง่จะท�าใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
อย่าพยายามปรับแสงไฟหนา้ขณะที่รถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่
ความพยายามทีจ่ะปรับแสงไฟหนา้ขณะทีร่ถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่  จะสง่ผลใหส้ญูเสยี
การควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
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 ขอ้�วรระวงั
อย่าคลุมไฟหนา้หรือเลนสด์ว้ยวัสดุที่ปิดกัน้
การไหลของอากาศ  หรอืปิดกัน้ไมใ่หค้วาม
รอ้นไหลออกจากเลนสข์องไฟหนา้
การคลุมเลนสไ์ฟหนา้ขณะใชง้านดว้ยวัสดุที่
เป็นเสือ้ผา้  สมัภาระ  เทปกาว  อปุกรณท์ีใ่ช ้
เปลี่ยนหรือปรับแสงไฟหนา้ หรือฝาครอบ
เลนสไ์ฟหนา้ที่ไม่ใช่ของแทจ้ะท�าใหเ้ลนส ์
ไฟหนา้รอ้นจัดและบดิเบีย้ว  ท�าใหช้ดุไฟหนา้
เกดิความเสยีหายโดยไมส่ามารถซอ่มแซมได ้
ความเสยีหายทีเ่กดิจากความรอ้นสงูไมถ่อืวา่
เป็นความช�ารดุจากการผลติและไมค่รอบคลมุ
ภายใตก้ารรับประกนั
ถา้ตอ้งคลมุไฟหนา้ขณะใชง้าน  เชน่  ตอ้ง
ปิดเลนสไ์ฟหนา้เมือ่อยู่ในสนามการแข่งขัน  
ทา่นตอ้งถอดไฟหนา้ออก

ก�รเปลี่ย�หลอดไฟของไฟห�้�/
สญัญ�ณไฟแสดงต��แห�ง่
ชุดไฟหนา้ประกอบดว้ยหลอดไฟหนา้ และ
หลอดไฟบอกต�าแหน่งทีส่ามารถเปลีย่นไดโ้ดย
ใชข้ัน้ตอนการเปลีย่นหลอดไฟหนา้

ไฟเดยไ์ลท ์(ถ�้ตดิต ัง้)
ไฟเดยไ์ลท ์ (DRL)  ตัง้อยูภ่ายในชดุไฟหนา้
และเป็นชุดไฟ  LED แบบปิดผนึกและไม่
ตอ้งบ�ารงุรักษา  หากตดิตัง้ไฟ DRL จะไมม่ ี
หลอดไฟบอกต�าแหน่ง

 ���เตอื�
หลอดไฟจะรอ้นเมือ่ใชง้าน  ปลอ่ยใหห้ลอด
ไฟเย็นลงกอ่นจะเริม่ปฏบิตังิาน
หลีก เลี่ย งการแตะส่วนที่ เ ป็ นแก ว้ของ 
หลอดไฟ ถา้แตะส่วนที่เป็นแกว้หรือเกดิ
สกปรก ใหเ้ชด็ดว้ยแอลกอฮอลก์อ่นน�ามาใช ้

 ขอ้�วรระวงั
การใชห้ลอดไฟที่ไม่ไดรั้บการรับรองอาจ
ท�าใหเ้ลนสไ์ฟหนา้เกดิความเสยีหาย
ใชห้ลอดไฟส�าหรับไฟหนา้ของแทท้ี่ได ้
ก�าหนดไวใ้นแคตตาล็อกอะไหล่ Triumph 
ซึง่จัดจ�าหน่ายโดย Triumph

ใหต้วัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญาตเป็นผูต้ดิตัง้หลอดไฟอะไหล่
ส�าหรับไฟหนา้ทกุครัง้

1

1. สกรยูดึขอบไฟห��้ (ห�ึง่ตวัจ�กสองตวั)

การถอดขอบไฟหนา้ออก:
•  ถอดแบตเตอรี ่โดยเริม่จากขัว้ลบ (สดี�า)
•  ถอดสกรยูดึขอบไฟหนา้
•  ถอดไฟหนา้และขอบออกจากโคมไฟหนา้
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Bonneville T100, 
Bonneville T100 Bud Ekins, 
Street Scrambler และ Street Twin

1 2

3

1. แหว�ก ั�้
2. หลอดไฟส��หรบัไฟห��้
3. จดัต��แห�ง่หลอดไฟ

เพือ่ถอดหลอดไฟหนา้และไฟบอกต�าแหน่ง:
•  ขณะทีจั่บหลอดไฟ  ใหถ้อดตวัตอ่ไฟฟ้า

แบบมลัตพินิออกจากหลอดไฟหนา้  และ
ตวัตอ่ออกจากสญัญาณไฟแสดงต�าแหน่ง

•  ถอดครอบยาง
•  ปลดแหวนกัน้ของหลอดไฟหนา้
•  ในตอนนี ้สามารถถอดหลอดไฟหนา้ได ้
•  ในการถอดหลอดไฟของสัญญาณไฟ

แสดงต�าแหน่ง  ใหถ้อดขัว้หลอดไฟออก
จากตวัเรอืนไฟหนา้ แลว้ถอดหลอดไฟ

•  การประกอบหลอดไฟด�าเนนิการในขัน้ตอน
ยอ้นกลบักบัการถอด

Bonneville T120 (ทกุรุ�่), Speed Twin 
และ Thruxton RS 

1 2

1. แหว�ก ั�้
2. หลอดไฟส��หรบัไฟห��้

เพือ่ถอดหลอดไฟหนา้และไฟบอกต�าแหน่ง:
•  ขณะประคองชุดไฟหนา้ ใหถ้อดขั ้วต่อ

ไฟฟ้าแบบหลายพนิออกจากหลอดไฟหนา้
•  ถอดครอบยาง
•  ปลดแหวนกัน้ของหลอดไฟหนา้
•  ในตอนนี ้สามารถถอดหลอดไฟหนา้ได ้
•  การประกอบหลอดไฟด�าเนนิการในขัน้ตอน

ยอ้นกลบักบัการถอด
•  จัดหลอดไฟภายในการชดุไฟหนา้และเป็น

แบบปิดผนกึ ไมต่อ้งท�าการบ�ารงุรักษา
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ก�รปรบัไฟห��้

1

1. โบลตต์วัยดึชุดไฟห��้

ในการปรับแสงไฟหนา้:
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอว่า แฮนด์บังคับ

เลีย้วอยูใ่นต�าแหน่งตรงไปขา้งหนา้
•  การปรับแสงไฟหนา้แนวตัง้จะควบคมุดว้ย

การคลายโบลต์ยดึชุดไฟหนา้ แลว้สลับ
ต�าแหน่งของชดุไฟหนา้

•  ขนัโบลตย์ดึชดุไฟหนา้ใหแ้น่นอกีครัง้ หลงั
จากการปรับ ดว้ยแรง 10 Nm

ไฟท�้ย
ชดุไฟทา้ย LED เป็นแบบปิดผนกึ ไมต่อ้งมกีาร
บ�ารงุรักษา  ตอ้งเปลีย่นชดุไฟทา้ยในกรณีที ่
ไฟทา้ยลม้เหลว

สญัญ�ณไฟเลีย้ว
รถจักรยานยนตน์ีต้ดิตัง้ไฟเลีย้วแบบ LED หรอื
แบบหลอดไฟ

ไฟเลีย้ว LED
ชดุไฟเลีย้ว LED เป็นแบบปิดผนกึ ไมต่อ้งมกีาร
บ�ารุงรักษา ตอ้งเปลี่ยนชุดไฟเลี้ยวในกรณีที ่
ไฟเลีย้วลม้เหลว
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Street Scrambler และ Street Twin 
ก�รเปลีย่�หลอดไฟเลีย้ว

1

3

2

1. เล�ส์
2. หลอดไฟ
3. สกรยูดึเล�สส์ญัญ�ณไฟเลีย้ว

เลนส์ที่สัญญาณไฟเลี้ยวแต่ละตัวจะถูกยึด
ประจ�าทีด่ว้ยสกรเูลนสไ์ฟเลีย้ว  ซึง่อยูท่ีต่วัของ
ชดุหลอดไฟ
เพือ่เปลีย่นหลอดไฟของไฟเลีย้ว:
•  คลายสกรเูลนสไ์ฟเลีย้ว  แลว้ถอดเลนส์

ออกเพือ่ใหเ้ขา้ถงึหลอดไฟทีจ่ะเปลีย่น
•  ถอดหลอดไฟและเปลี่ยนดว้ยหลอดใหม่

อยา่งระมดัระวงั
•  การประกอบหลอดไฟใหด้�าเนินการใน 

ขัน้ตอนยอ้นกลบักบัการถอด

Bonneville T100, Bonneville T120, 
Bonneville T120 Ace และ 
Thruxton RS ก�รเปลีย่�หลอด 
ไฟเลีย้ว

3

21

1. หลอดไฟ
2. เขีย้วบอกต��แห�ง่
3. เล�ส์

เพือ่เปลีย่นหลอดไฟของไฟเลีย้ว:
•  บดิเลนสไ์ปทางทวนเข็มนาฬกิาดว้ยความ

ระมัดระวังและถอดออกจากไฟเลี้ยวเพื่อ
เขา้ถงึหลอดไฟทีต่อ้งเปลีย่น

•  คอ่ย ๆ กดหลอดไฟเขา้ไปและบดิทางทวน
เข็มนาฬกิา เปลีย่นดว้ยหลอดไฟใหม่

•  ส�าหรับการประกอบหลอดไฟ ใหด้�าเนิน
การในขัน้ตอนยอ้นกลบัจากการถอด

 ขอ้�วรระวงั
เมื่อตดิตัง้เลนส ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเขี้ยว
บอกต�าแหน่งอยูต่รงกบัตวัเรอืน

•  ในการติดตัง้เลนส์ไฟเลี้ยว จัดต�าแหน่ง
เขีย้วบอกต�าแหน่งเขา้กับตัวเรอืนของตัวชี้
และหมุนทางดา้นทวนเข็มนาฬกิาเพื่อยดึ
ใหแ้น่นหนา
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ไฟสอ่งป้�ยทะเบยี�
Bonneville T100 (ทกุรุ�่), 
Bonneville T120 (ทกุรุ�่), Speed Twin 
และ Thruxton RS
ชดุไฟสอ่งป้ายทะเบยีนเป็นชดุไฟ LED แบบ
ปิดผนกึ ไมต่อ้งมกีารบ�ารงุรักษา จะตอ้งเปลีย่น
ชุดไฟส่องป้ายทะเบียนในกรณีที่ไฟส่องป้าย
ทะเบยีนลม้เหลว

Street Scrambler และ Street Twin

321 4

1. ตวัยดึ
2. ชุดเล�ส์
3. หลอดไฟ
4. แป้�ยดึป้�ยทะเบยี�

การเปลีย่นหลอดไฟสอ่งป้ายทะเบยีน:
•  ถอดแบตเตอรี ่โดยเริม่จากขัว้ลบสดี�ากอ่น
•  คลายตวัยดึออกจากชดุเลนส์
•  ถอดชดุเลนสอ์อกจากแป้นยดึป้ายทะเบยีน

•  ถอดตวัยดึหลอดไฟออกจากชดุเลนส์

1

2

1. หลอดไฟ
2. ข ัว้หลอดไฟ

•  ค่อย ๆ  ถอดหลอดไฟออกจากตัวยึด 
หลอดไฟ ตดิตัง้หลอดไฟใหมเ่ขา้กบัตวัยดึ
หลอดไฟ

•  ประกอบกลับตัวยึดหลอดไฟเขา้กับชุด
เลนส์

•  ประกอบกลับชุดเลนสเ์ขา้กับแป้นยดึป้าย
ทะเบยีน

•  ขนัแน่นตวัยดึดว้ยแรง 1 Nm

•  ต่อสายไฟแบตเตอรี่ใหม่ โดยเริ่มจาก 
ขัว้บวก  (สแีดง)  แลว้ขนัแน่นขัว้แบตเตอรี ่
4.5 Nm

•  ทาจาระบบีางๆ ทีข่ัว้ตอ่เพือ่ป้องกนัสนมิ
•  ครอบขัว้บวกดว้ยฝาครอบ
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หนา้นีจ้งใจเวน้วา่งไว ้
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ก�รท���ว�มสะอ�ด
การท�าความสะอาดบอ่ยๆ  อยา่งสม�า่เสมอเป็น
สว่นทีส่�าคัญตอ่การบ�ารุงรักษารถจักรยานยนต์
ของทา่น  ถา้ท�าความสะอาดอยา่งสม�า่เสมอ  
จะรักษารปูลกัษณไ์วไ้ดน้านหลายปี
จ�าเป็นตอ้งท�าความสะอาดดว้ยน�้ าธรรมดา
ที่ผสมน�้ ายาลา้งรถทุกครั ้ง แต่จ�าเป็นตอ้ง
ท�าความสะอาดทนัททีีร่ถโดนลมทะเล น�้าทะเล 
ขีร่ถบนถนนทีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ นหรอืโคลน  และใน
ฤดหูนาวทีถ่นนปกคลมุไปดว้ยหมิะหรอืน�้าแข็ง
อย่าใชผ้งซักฟอกทั่วไป เนื่องจากการใช ้
ผลติภณัฑด์งักลา่วจะท�าใหร้ถขึน้สนมิเร็วขึน้
แม ภ้ายใต เ้ งื่อนไขของการ รับประกันรถ
จักรยานยนต ์ ซึง่ครอบคลมุถงึการขึน้สนมิของ
ชิน้ส่วนรถบางชิน้ เจา้ของรถควรปฏบิัตติาม
ค�าแนะน�าทีส่มเหตผุลนี ้ ซ ึง่จะชว่ยป้องกนัไม่
ใหเ้กิดสนิม และยังท�าใหรู้ปลักษณ์ของรถ
จักรยานยนตด์ดูยี ิง่ขึน้

ก�รเตรยีมล�้งรถ
ก่อนลา้งรถ ตอ้งระมัดระวังอย่าใหน้�้ าโดน
ต�าแหน่งตอ่ไปนี้
ส่วนปล่อยไอเสียด า้นทา้ย:  คลุมดว้ยถุง
พลาสตกิ แลว้รัดดว้ยยางเสน้
คนัเบรกและคนัคลตัช,์ ฝาครอบสวติชท์ีแ่ฮนด์
บงัคบัเลีย้ว: คลมุดว้ยถงุพลาสตกิ
สวติชจ์ดุระเบดิและล็อกคอ  ใชเ้ทปกาวปิดชอ่ง
เสยีบกญุแจ
ถอดเครือ่งประดบั  เชน่ แหวน นาฬกิา ซปิหรอื
หวัเข็มขดั  ซึง่อาจขดีขว่นหรอืท�าลายพืน้ผวิที่
ทาสหีรอืขดัเงา
ใชฟ้องน�้าท�าความสะอาดหรือผา้เช็ดแยกกัน
ส�าหรับการลา้งท�าความสะอาดพื้นผวิที่ทาส/ี
ขัดเงา และบริเวณโครงรถ บริเวณโครงรถ  
(เช่น ลอ้ และใตบ้ังโคลน) จะโดนฝุ่ นและ 
สิง่สกปรกจากถนนทีท่�าใหเ้กดิการถลอกมาก 
ซึ่งจะไปขีดข่วนพื้นผิวที่ทาสี/ขัดเงาถา้ใช ้
ฟองน�้าหรอืผา้เชด็อนัเดยีวกนั
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จดุทีต่อ้งระวงั

 ขอ้�วรระวงั
อยา่ฉีดน�้าใด ๆ ใกลก้บัทอ่ไอดี
โดยปกติ ท่อไอดีจะอยู่ใตท้ี่น่ังของผูข้ับขี ่ 
ใตถ้งัน�้ามนัเชือ้เพลงิหรอืใกลค้อพวงมาลยั
น�้ าที่ฉีดไปรอบ ๆ  บริเวณนี้อาจเขา้ไปใน 
ชดุกรองอากาศและเครือ่งยนต ์ ท�าใหช้ ิน้สว่น
ทัง้สองเกดิความเสยีหาย

 ขอ้�วรระวงั
ไมแ่นะน�าใหใ้ชเ้ครือ่งฉีดน�้าแรงดนัสงู
เมือ่ใชเ้ครือ่งฉีดน�้าแบบแรงดนั  เครือ่งอาจฉีด
น�้าเขา้ไปในลกูปืนและชิน้สว่นอืน่ๆ  ท�าใหส้กึ
เร็วขึน้จากการขึน้สนมิและสญูเสยีการหลอ่ลืน่

หลกีเลีย่งการฉีดน�้าแรงๆ ใสช่ ิน้สว่นตอ่ไปนี้
•  แผงหนา้ปัด,

•  คาลปิเปอรเ์บรกและกระบอกเบรก
•  ใตถ้งัน�้ามนัเชือ้เพลงิ
•  ทอ่ไอดี
•  ลกูปืนคอเฟรม
•  ลกูปืนลอ้
•  ซลีระบบกนัสะเทอืนและลกูปืน

หม�ยเหตุ
ก�รใช้สบู่ท ีม่�ีว�มเป็�ด่�งสูงจะท��ใหม้ ี
ส�รตก��้งบ�พื�้ผวิง��ส ีและยงัท��ให้
เกดิ�ร�บ���้ได้
�วรใชส้บูท่ ีเ่ป็�ด�่งต��่เพือ่ช่วยใ�ข ั�้ตอ�
ก�รท���ว�มสะอ�ด

ก�รล�้ง
ในการลา้งรถจักรยานยนต ์ใหท้�าดงัตอ่ไปนี:้
•  เตรียมส่วนผสมของน�้าเย็นและน�้ายาลา้ง

รถทีม่ีฤทธิอ์่อน อย่าใชส้บู่ทีเ่ป็นด่างสูง  
ซึง่ใชก้นัทัว่ไปทีศ่นูยบ์รกิารลา้งรถ  เพราะ
จะท�าใหเ้ป็นคราบ

•  ท�าความสะอาดรถจักรยานยนตด์ว้ยฟองน�้า
หรอืผา้นุ่ม  อยา่ใชแ้ผน่ขดัหรอืฝอยเหล็ก 
เพราะจะท�าลายพืน้ผวิเคลอืบ

•  ลา้งรถจักรยานยนตใ์หส้ะอาดดว้ยน�้าเย็น

ภ�ยหลงัก�รล�้ง

 ���เตอื�
หา้มลงแวกซห์รอืหยอดน�้ามนัจานเบรก
ตอ้งท�าความสะอาดจานเบรกดว้ยน�้ายาลา้ง
จานเบรกแบบไม่มีน�้ ามันยี่หอ้ที่เหมาะสม
เสมอ
จานเบรกที่มีแว๊กซ์หรือมีการหล่อลื่นอาจ
ท�าใหส้ญูเสยีแรงเบรกและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

หลั งจากการล า้งรถ จักรยานยนต์  ใหท้� า 
ดงัตอ่ไปนี:้
1.  เอาถงุพลาสตกิ เทปกาว และเปิดทอ่ไอดี
2.  หยอดน�้ามนัทีแ่กน โบลต ์และน๊อต
3.  ทดสอบเบรกกอ่นใชง้านรถจักรยานยนต์
4.  ใชผ้า้แหง้หรือหนังชามัวร์ซับคราบน�้ า

ที่ยังเหลืออยู่ อย่าใหม้ีน�้ าเกาะบนรถ
จักรยานยนต์เพราะจะท� าให เ้กิดการ
กดักรอ่น

5.  สตาร์ทเครื่องยนต์และปล่อยใหเ้ครื่อง
ท�างาน 5 นาท ี ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีาร
ระบายอากาศเพยีงพอส�าหรับควนัไอเสยี
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ก�รดแูลรกัษ�ชิ�้ง��สแีบบเง�
ชิน้งานสีแบบเงาควรท�าลา้งและท�าใหแ้หง้
ตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้  แลว้ป้องกนัโดยใชส้าร
ขดัเงายานยนตค์ณุภาพสงู  ท�าตามค�าแนะน�า
ของผูผ้ลติและท�าซ�้าอยา่งสม�่าเสมอเพือ่รักษา 
รปูลกัษณร์ถจักรยานยนตข์องคณุ

ก�รดแูลรกัษ� 
ชิ�้ง��สแีบบด�้�
ชิน้งานสีแบบดา้นไม่จ�าเป็นตอ้งใชก้ารดูแล
รักษาทีพ่เิศษไปกวา่ทีไ่ดแ้นะน�าไวแ้ลว้ส�าหรับ
ชิน้งานสแีบบมนัวาว
•  หา้มขดัหรอืลงแวกซช์ ิน้งานสแีบบดา้น
•  อยา่พยายามขดัรอยขดีขว่น

ร�ยก�รอลมูเิ�ยีม - ไมเ่�ลอืบ
หรอืท�สี
ชิ้นส่วนเช่น คันคลัตช์และคันเบรก ลอ้รถ 
ที่ครอบเครื่องยนต์ ครีบระบายความรอ้น
เครือ่งยนต ์ คานดา้นบนและดา้นลา่งและเรอืน
ปีกผเีสือ้ในรถบางรุน่  ตอ้งท�าความสะอาดอยา่ง
ถกูวธิเีพือ่รักษารปูลกัษณใ์หอ้ยูไ่ดน้าน  กรณุา
ตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายของท่าน หากไม่แน่ใจ
วา่ชิน้สว่นใดในรถจักรยานยนตข์องทา่นเป็นอลู
มเินียมทีไ่ม่ไดเ้คลอืบดว้ยสหีรอืแล็กเกอรแ์ละ
เพือ่ขอค�าแนะน�าเกีย่วกบัวธิกีารท�าความสะอาด
ชิน้สว่นเหลา่นัน้
ใ ช ้น�้ า ย า เ ค ลื อ บ ผิ ว อ ะ ลู มิ เ นี ย ม ยี่ ห ้อ ที ่
เหมาะสม  ซึง่ไมม่สีว่นประกอบทีเ่ป็นผงขดัหรอื
มฤีทธิก์ดักรอ่น
ท�าความสะอาดชิน้สว่นทีเ่ป็นอะลูมเินียมอย่าง
สม�า่เสมอ  โดยเฉพาะ  เมือ่ใชใ้นสภาพอากาศ
ทีร่นุแรง  ในจดุทีช่ ิน้สว่นตอ้งลา้งดว้ยมอืเปลา่
และเชด็ใหแ้หง้ทกุครัง้ทีใ่ชเ้ครือ่งยนต์
ไมอ่นุญาตใหเ้รยีกรอ้งสทิธกิารประกนัเนือ่งจาก
การบ�ารงุรักษาทีไ่มเ่พยีงพอ
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ก�รท���ว�มสะอ�ดชิ�้สว่�
โ�รเมยีมและสแต�เลส
ชิน้สว่นโครเมยีมและสแตนเลสทัง้หมดของรถ
จักรยานยนตข์องท่านจะตอ้งท�าความสะอาด
อยา่งสม�่าเสมอเพือ่ป้องกันไมใ่หรู้ปลักษณ์เกดิ
การเสือ่มสภาพ

ก�รล�้ง
ลา้งตามทีอ่ธบิายไวก้อ่นหนา้นี้

ก�รเช็ดใหแ้หง้
ท�าใหช้ ิน้สว่นโครเมยีมและสแตนเลสแหง้มาก
ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าไดด้ว้ยผา้นุ่มหรอืหนังชามวัร์

ก�รป้องก�ั

 ขอ้�วรระวงั
การใชผ้ลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมของซลิโิคนจะ
ท�าใหส้เีคลอืบโครเมยีมและสแตนเลสซดีลง 
หา้มใชผ้ลติภณัฑด์งักลา่ว
การใชน้�้ายาขัดจะท�าใหผ้วิเกดิความเสยีหาย 
หา้มใชผ้ลติภณัฑด์งักลา่ว

เมื่อชิ้นส่วนโครเมียมและสแตนเลสแหง้  
ใหใ้ชผ้ลติภัณฑท์�าความสะอาดโครเมยีมทีเ่ป็น
ลขิสทิธิเ์ฉพาะ โดยท�าตามค�าแนะน�าของผูผ้ลติ
ขอแนะน�าใหท้�าการป้องกนัรถจักรยานยนตต์าม
ปกต ิ เพราะจะป้องกนัและท�าใหร้ปูลกัษณข์อง
รถดดูยี ิง่ขึน้

โ�รเมยีมสดี��
ชิ้นส่วน เช่นโคมไฟหน า้และกระจกของ 
บางรุ่นจะตอ้งท�าความสะอาดอยา่งถกูตอ้งเพือ่
รักษารูปลักษณ์ของมัน โปรดตดิต่อตัวแทน
จ�าหน่ายของท่านถา้ไม่แน่ใจว่าส่วนประกอบ
ของรถจักรยานยนตช์ ิน้ส่วนใดทีเ่ป็นโครเมยีม 
สดี�า  รักษารปูลกัษณข์องชิน้สว่นโครเมยีมสดี�า
ไวโ้ดยการทาน�้ามนัเบาบนพืน้ผวิไวบ้าง ๆ
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ก�รท���ว�มสะอ�ด 
ระบบไอเสยี
ควรท�าความสะอาดชิน้ส่วนทัง้หมดของระบบ
ไอเสยีของรถจักรยานยนตอ์ย่างสม�่าเสมอเพือ่
ป้องกันไม่ใหรู้ปลักษณ์เกิดการเสื่อมสภาพ  
ค� าแนะน� า เหล่ านี้ ส ามารถใช ก้ั บชิ้นส่ วน
โครเมียม สแตนเลสขัดเงา และคาร์บอน
ไฟเบอร์ ระบบไอเสียสีดา้นควรจะท�าความ
สะอาดตามขา้งตน้  โดยอา่นขัน้ตอนการดแูลใน
หวัขอ้ชิน้งานสดีา้น กอ่นหนา้นี้

หม�ยเหตุ
ปล่อยให้ระบบไอเสียเย็�ลงก่อ�จะล้�ง
ท���ว�มสะอ�ดเพือ่ป้องก�ัไม่ใหเ้กดิรอย
ด�่งจ�ก���้

ก�รล�้ง
ลา้งตามทีอ่ธบิายไวก้อ่นหนา้นี้
ท�าใหแ้น่ใจว่าไม่มีน�้ าหรือสบู่เขา้ไปในท่อ 
ไอเสยี

ก�รเช็ดใหแ้หง้
ท�าใหร้ะบบไอเสยีแหง้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได ้
ดว้ยผา้นุ่มหรอืหนังชามวัส ์ หา้มเดนิเครือ่งยนต์
เพื่อเป่าระบบใหแ้หง้ เพราะจะท�าใหเ้กดิรอย
ดา่ง

ก�รป้องก�ั

 ขอ้�วรระวงั
การใชผ้ลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมของซลิโิคนจะ
ท�าใหส้เีคลอืบโครเมยีมและสแตนเลสซดีลง 
หา้มใชผ้ลติภณัฑด์งักลา่ว
การใชน้�้ายาขัดจะท�าใหผ้วิเกดิความเสยีหาย 
หา้มใชผ้ลติภณัฑด์งักลา่ว

เมื่อระบบไอเสียแหง้ ใหใ้ชส้เปรย์ป้องกันรถ
จักรยานยนตท์ีเ่ป็นลขิสทิธิเ์ฉพาะลงบนพืน้ผวิ
ตามค�าแนะน�าของผูผ้ลติ
ขอแนะน� าใหท้�าการป้องกันระบบตามปกต ิ
เพราะจะป้องกันและท�าใหรู้ปลักษณ์ของระบบ
ดดูยีิง่ขึน้



ก�รท���ว�มสะอ�ดและก�รเก็บรกัษ�

151

ก�รดแูลเบ�ะ

 ขอ้�วรระวงั
ไม่แนะน�าใหใ้ชเ้ครื่องฉีดน�้าแรงดันสูงหรือ
เคมภีณัฑท์�าความสะอาดเบาะ
การใชเ้คมภีัณฑห์รอืเครือ่งฉีดน�้าแรงดันสงูจะ
ท�าใหท้ีค่ลมุเบาะน่ังเกดิความเสยีหาย

เพื่อช่วยรักษารูปลักษณ์ของรถ ท�าความ
สะอาดเบาะรถโดยใชฟ้องน�้าหรอืผา้เช็ดกับน�้า
สบู่

ก�รท���ว�มสะอ�ด 
กระจกห��้รถ (ถ�้ตดิต ัง้)

 

 ���เตอื�
อย่าพยายามเช็ดกระจกหนา้รถขณะที่รถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่  เนือ่งจากการปลอ่ย
แฮนดบ์ังคับเลีย้วจะท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุ
รถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
การใชร้ถจักรยานยนตท์ีก่ระจกหนา้รถช�ารุด
หรอืมรีอยขดีข่วนจะท�าใหท้ัศนวสิัยดา้นหนา้
ของผูข้ีร่ถลดลง  การทีท่ศันวสิยัขา้งหนา้ลด
ลงเป็นอันตราย และอาจท�าใหสู้ญเสียการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ขอ้�วรระวงั
สาร เคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน   เช่น  น�้ ากรด
แบตเตอรี่จะท�าใหก้ระจกหนา้รถเกดิความ 
เสียหาย อย่าใหส้ารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
สมัผัสโดนกระจกหนา้รถ

 ขอ้�วรระวงั
ผลติภณัฑ ์ เชน่  น�้ายาเชด็กระจก  น�้ายาขดั
คราบแมลง น�้ายาเคลอืบกระจก ผงขดั น�้ามนั
เบนซนิหรือผงท�าละลายที่มีฤทธิ์แรง เช่น 
แอลกอฮอล ์อะซโิตน คารบ์อนเตตระคลอไรด ์
จะท�าใหก้ระจกหนา้รถเกดิความเสยีหาย
อย่าใหผ้ลติภัณฑ์เหล่านี้สัมผัสโดนกระจก
หนา้รถ
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ท�าความสะอาดกระจกหนา้รถดว้ยน�้ายาหรอืสบู่
ทีม่ฤีทธิอ์อ่นผสมกบัน�้าเย็น
หลังจากท�าความสะอาด ลา้งออกดว้ยน�้ า  
แลว้เชด็ใหแ้หง้ดว้ยผา้นุ่มไมเ่ป็นขยุ
ถา้ความโปร่งใสของกระจกหนา้รถลดนอ้ย
ลงจากรอยขดีขว่นหรอืการออกซไิดส ์ ซึง่ไม่
สามารถเช็ดออกได ้ท่านตอ้งเปลีย่นกระจก
หนา้รถใหม่

ก�รดแูลรกัษ�ผลติภณัฑท์ีท่��
จ�กห�งั
ขอแนะน� าใหท้�าความสะอาดเบาะหนังเป็น 
ระยะ ๆ  ดว้ยผา้ชบุน�้าบดิหมาด  แลว้ปลอ่ยให ้
แหง้เองตามธรรมชาตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง ซึง่จะชว่ย
รักษารูปลักษณ์ของหนังและช่วยใหม้ั่นใจว่า
เบาะทีน่ั่งจะมอีายกุารใชง้านยาวนาน
ผลติภณัฑท์ีท่�าจากหนังของ Triumph เป็น
ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ การขาดการดแูลรักษาจะ
ท�าใหเ้กดิความเสยีหายและสกึอยา่งถาวร
ท�าตามค�าแนะน�างา่ย  ๆ  เหลา่นีเ้พือ่ยดือายขุอง
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นหนัง:
•  หา้มใชผ้ลติภัณฑท์�าความสะอาดครัวเรอืน 

สารฟอกขาว  ผงซกัฟอกทีผ่สมสารฟอก
ขาว  หรอืสารละลายใด  ๆ  ท�าความสะอาด
ผลติภณัฑท์ีท่�าจากหนัง

•  หา้มแชผ่ลติภณัฑท์ีท่�าจากหนังไวใ้นน�้า
•  หลกีเลีย่งการโดนความรอ้นโดยตรงจาก

ไฟและหมอ้น�้า  ซึง่จะท�าใหห้นังแหง้กรอบ
และบดิเบีย้ว

•  อย่าปลอ่ยใหผ้ลติภัณฑท์ีท่�าจากหนังโดน
แสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน

•  อย่าเป่าแหง้ผลติภัณฑท์ีท่�าจากหนังโดย
ใชค้วามรอ้นโดยตรงไมว่า่ในเวลาใดก็ตาม

•  ถ ้า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท� า จ า ก ห นั ง เ ปี ย ก  
ใหซ้บัน�้าดว้ยผา้นุ่มและสะอาด  แลว้ปลอ่ย
ใหผ้ลิตภัณฑ์แหง้เองตามธรรมชาติที่
อณุหภมูหิอ้ง

•  หลกีเลีย่งอย่าใหผ้ลติภัณฑท์ีท่�าจากหนัง
โดนเกลอืในระดบัสงู  เชน่  น�้าทะเล/น�้า
เกลอื  หรอืพืน้ผวิถนนทีป่กคลมุดว้ยน�้าแข็ง
และหมิะในฤดหูนาว

•  ถา้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการโดนเกลือ  
ใหท้�าความสะอาดผลิตภัณฑ์ที่ท�าจาก
หนังทนัทเีมือ่โดนเกลอื  โดยใชผ้า้ชบุน�้า
บดิหมาด  แลว้ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้เอง
ตามธรรมชาตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง
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•  ท�าความสะอาดรอยเล็ก  ๆ  ดว้ยผา้ชบุน�้า
บดิหมาด  แลว้ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้เอง
ตามธรรมชาตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

•  เก็บผลติภัณฑท์ีท่�าจากหนังไวใ้นกระเป๋า
ผา้หรือกล่องกระดาษเพื่อใหก้ารปกป้อง
เมือ่ท�าการเกบ็รักษา หา้มใชถ้งุพลาสตกิ

ก�รเก็บรกัษ�
ก�รเตรยีมก�รกอ่�ก�รเก็บรกัษ�
เพื่อเตรียมรถจักรยานยนตส์�าหรับการจัดเก็บ 
ใหท้�าดงันี:้
•  ท�าความสะอาดยานพาหนะตลอดทัง้คัน

แลว้เชด็ใหแ้หง้
•  เตมิน�้ามันไรส้ารตะกั่วดว้ยเกรดที่ถูกตอ้ง

ลงในถังน�้ ามันเชื้อเพลงิ และเตมิสารคง
สภาพน�้ามันเชือ้เพลงิที่เหมาะสม (ถา้มี) 
โดยปฏบิัตติามค�าแนะน�าของผูผ้ลติสารคง
สภาพน�้ามนัเชือ้เพลงิ

 ���เตอื�
น�้ามนัเบนซนิไวไฟสงูมาก  และอาจท�าใหเ้กดิ
การระเบดิภายใตส้ถานการณบ์างอยา่ง
บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง OFF หา้มสบู
บหุรี่
ตอ้งแน่ใจว่าพื้นทีนั่น้ระบายอากาศไดด้แีละ
ปราศจากแหล่งเปลวไฟหรือประกายไฟใด 
ซึง่รวมถงึเครือ่งมอืทีม่ไีฟน�าวถิี

•  ถอดหัวเทยีนหนึ่งตัวออกจากกระบอกสูบ
แต่ละตัว แลว้หยดน�้ามันเครื่องสองสาม
หยด  (5 มล.)  ลงในกระบอกสบูแตล่ะ
ตวั  ใชเ้ศษผา้ปิดรหูวัเทยีน  เมือ่สวติชด์บั
เครือ่งยนตอ์ยูท่ีต่�าแหน่ง RUN กดปุ่ ม
สตารท์ประมาณสองสามวนิาทเีพือ่เคลอืบ
ผนังกระบอกสูบดว้ยน�้ ามัน ประกอบ 
หวัเทยีน โดยขนัแน่น 12 Nm

•  เปลี่ยนน�้ ามันเครื่องและไสก้รองน�้ ามัน
เครือ่ง (ดทูี ่หนา้ 98)

•  ตรวจสอบแรงดนัลมยาง  แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง
ถา้จ�าเป็น (ดทูี ่หนา้ 129)

•  ยกรถจักรยานยนตไ์วบ้นขาตัง้เพื่อยกลอ้
รถทั ้งสองลอ้ขึ้นจากพื้น (ถา้ไม่ส�าเ ร็จ  
วางแผ่นไมใ้ตล้อ้หนา้และลอ้หลังเพือ่ชว่ย
ซบัความชืน้ใหห้า่งจากยางรถ)
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•  ฉี ดน�้ า มั น ป้องกันสนิม   (มีผลิตภัณฑ์
มากมายในตลาดซึง่  ตวัแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต
ของท่านสามารถใหข้อ้มูลประจ�าพืน้ทีไ่ด)้ 
บนพืน้ผวิโลหะทีไ่มไ่ดท้าสเีพือ่ป้องกนัการ
เกดิสนมิ  ป้องกนัไมใ่หน้�้ามนัโดนชิน้สว่นที่
เป็นยาง จานเบรก หรอืคาลปิเปอรเ์บรก

•  ต อ้ งแ น่ ใ จ ว่ า ได เ้ ติมน�้ า หล่ อ เ ย็ นที่ มี
อัตราส่วนผสม  50% (โปรดทราบว่า 
น�้าหลอ่เย็น HD4X Hybrid OAT ทีจั่ดให ้
โดย Triumph ผสมเสร็จแลว้  และไมต่อ้ง
เจือจาง) และน�้ ากลั่นแบตเตอรี่ในระบบ
ระบายความรอ้น (ดทูี ่หนา้ 101)

•  ถอดแบตเตอรี่แลว้เก็บไวใ้นที่ที่ไม่ถูก
แสงแดดส่องโดยตรง  ไม่มีความชื้น 
หรอือณุหภมูเิยอืกแข็ง  ระหวา่งการเกบ็
รักษา  ควรชารจ์แบตเตอรีแ่บบปกต ิ (หนึง่
แอมแปรห์รอืต�า่กวา่)  ทกุ  ๆ  สองสปัดาห์
โดยประมาณ (ดทูี ่หนา้ 136)

•  เก็บรถจักรยานยนตใ์นพื้นที่เย็นและแหง้ 
ไมม่แีสงแดดสอ่ง  และมกีารเปลีย่นแปลง
ของอณุหภมูใินชว่งวนันอ้ยมาก

•  คลมุรถจักรยานยนตด์ว้ยผา้คลมุแบบรพูรนุ
เพือ่ป้องกันฝุ่ นและสิง่สกปรกเกาะทีต่ัวรถ 
หลีกเลี่ยงการใชว้ัสดุที่ท�าจากพลาสตกิ
หรือไม่มีรูระบาย ซึง่จะกีดขวางการการ
ไหลของลม  และท�าใหเ้กดิการสะสมของ
ความรอ้นและความชืน้

ก�รเตรยีมก�รภ�ยหลงัก�รเก็บรกัษ�
เพือ่เตรยีมรถจักรยานยนตส์�าหรับการขับขีห่ลัง
จัดเกบ็ ใหท้�าดงันี:้
•  ประกอบแบตเตอรี่ (ถา้ถอดออก) (ดูที ่

หนา้ 136)
•  ถา้เก็บรถจักรยานยนตไ์วน้านกว่าสีเ่ดือน 

ใหเ้ปลีย่นน�้ามนัเครือ่ง (ดทูี ่หนา้ 98)
•  ตรวจสอบทุกจุดทีร่ะบุไวใ้นบท การตรวจ

เชค็กอ่นการขบัขี่
•  ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ ใหถ้อดหัวเทียน

ออกจากกระบอกสบูแตล่ะตวั
•  เอาขาตัง้ขา้งลง
•  หมุน เครื่องยนต์ด ว้ยมอเตอร์สตาร์ท

หลาย ๆ  ครัง้จนกวา่ไฟเตอืนแรงดนัน�้ามนั
เครือ่งดบัลง

•  ใสห่วัเทยีนกลบัเขา้ที ่ โดยขนัแน่นดว้ยแรง 
12 Nm แลว้สตารท์เครือ่งยนต์

•  ตรวจสอบแรงดนัลมยาง  แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง
ถา้จ�าเป็น (ดทูี ่หนา้ 129)

•  ตรวจสอบและปรับโซข่ับเคลือ่นถา้จ�าเป็น 
(ดทูี ่หนา้ 108)

•  ท�าความสะอาดรถตลอดทัง้คนั
•  ตรวจสอบเบรกว่าท�างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง

หรอืไม่
•  ทดสอบขีร่ถจักรยานยนตด์ว้ยความเร็วต�า่
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ขอ้มลูจ��เพ�ะ - Bonneville T100 และ Bonneville T120
ข��ดมติ,ิ ���้ห�กั และสมรรถ�ะ
ทา่นสามารถขอรายการขนาดมติ ิน�้าหนัก และรายละเอยีดสมรรถนะไดจ้ากตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่
www. triumph. co. uk

ก�รบรรทกุ���้ห�กั Bonneville T100 Bonneville T120
การบรรทกุน�้าหนักสงูสดุ 210 กก. (463 ปอนด)์ 210 กก. (463 ปอนด)์

เ�รือ่งย�ต์ Bonneville T100 Bonneville T120

ประเภท
กระบอกสบูคูแ่บบขนานระบาย
ความรอ้นดว้ยของเหลว มมุการ
จดุระเบดิ 270 องศา

กระบอกสบูคูแ่บบขนานระบาย
ความรอ้นดว้ยของเหลว มมุการ
จดุระเบดิ 270 องศา

ปรมิาตร 900 ซซีี 1,200 ซซีี
ความกวา้งกระบอกสบู x ระยะ
ชกั 84.6 x 80 มม. 97.6 x 80 มม.

อตัราสว่นก�าลงัอดั 10.5:1 10:1
หมายเลขกระบอกสบู ซา้ยไปขวา ซา้ยไปขวา
ล�าดบักระบอกสบู 1-2 1-2

ล�าดบัการจดุระเบดิ 1-2 1-2

ระบบสตารท์ มอเตอรส์ตารท์ มอเตอรส์ตารท์

ก�รหลอ่ลื�่ Bonneville T100 Bonneville T120
ระบบหลอ่ลืน่ อา่งน�้ามนัเครือ่งแบบเปียก อา่งน�้ามนัเครือ่งแบบเปียก
ความจนุ�้ามนัเครือ่ง:
แบบแหง้ 3.8 ลติร 3.8 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง/
น�้ามนั 3.4 ลติร 3.4 ลติร

เปลีย่นเฉพาะน�้ามนัเครือ่ง 3.2 ลติร 3.2 ลติร

ก�รระบ�ย�ว�มรอ้� Bonneville T100 Bonneville T120
ประเภทน�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT Triumph HD4X Hybrid OAT

อตัราสว่นน�้า/น�้าหลอ่เย็น 50/50 (ผสมเสร็จจัดเตรยีมโดย 
Triumph)

50/50 (ผสมเสร็จจัดเตรยีมโดย 
Triumph)

ความจนุ�้าหลอ่เย็น 1.518 ลติร 1.558 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด 88°C +/- 2°C 88°C +/- 2°C
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ระบบ���้ม�ัเชือ้เพลงิ Bonneville T100 Bonneville T120

ประเภท การฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

การฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

ป๊ัมน�้ามนัเชือ้เพลงิ อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้า อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้า
แรงดนัน�้ามนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บาร์ 3.5 บาร์

���้ม�ัเชือ้เพลงิ Bonneville T100 Bonneville T120
ประเภท 91 RON ไรส้ารตะกัว่ 91 RON ไรส้ารตะกัว่
ความจถุงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ 14.5 ลติร 14.5 ลติร

ระบบจดุระเบดิ Bonneville T100 Bonneville T120
ระบบการจดุระเบดิ เหนีย่วน�าแบบดจิติอล เหนีย่วน�าแบบดจิติอล
หวัเทยีน NGK LMAR8A-9 NGK LMAR8A-9

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

ระบบสง่ก��ลงั Bonneville T100 Bonneville T120

ประเภทของระบบสง่ก�าลงั 5 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลา

6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลา

ชนดิของคลตัช์ แผน่เปียกหลายแผน่ แผน่เปียกหลายแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�าลงัสดุทา้ย DID 520 VP2-T, 102 ขอ้ RK 525 KRW2, 100 ขอ้
อตัราขบัปฐมภมูิ 93/74 (1.26) 93/74 (1.26)
อตัราทดเกยีร:์
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 ไมส่ามารถใชง้านได ้ 34/29 (1.17)
อตัราทดเฟืองรวม 41/17 (2.41) 37/17 (2.18)

 ���เตอื�
ใชเ้ฉพาะยางทีแ่นะน�าเทา่นัน้ตามการจับคูท่ีร่ะบไุว ้
หา้มใชย้างตา่งยีห่อ้รว่มกนั  หรอืน�ายางยีห่อ้เดยีวกนัแตค่ณุสมบตัติา่งกนัมาใชร้ว่มกนั  เพราะอาจ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้



ขอ้มลูจ�ำเพำะ - Bonneville T100 และ Bonneville T120

157

ย�งทีไ่ดร้บัก�รรบัรอง
ทา่นสามารถขอรายชือ่ยางทีผ่า่นการรับรองทีก่�าหนดใหใ้ชไ้ดก้บัรถจักรยานยนตร์ุน่ตา่ง ๆ เหลา่นี้
ไดจ้ากตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่www. triumph. co. uk

ย�ง Bonneville T100 Bonneville T120
ขนาดยาง:
หนา้ 100/90-18 100/90-18

หลงั 150/70 R17 150/70 R17

แรงดนัลมยาง (เย็น):
หนา้ 2.2 บาร ์(32 ปอนด/์นิว้2) 2.2 บาร ์(32 ปอนด/์นิว้2)
หลงั 2.5 บาร ์(36 ปอนด/์นิว้2) 2.5 บาร ์(36 ปอนด/์นิว้2)

อปุกรณไ์ฟฟ้� Bonneville T100 Bonneville T120
ชนดิแบตเตอรี่ YTX12-BS YTX12-BS

ความจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 10 แอมป์ 12 โวลต,์ 10 แอมป์

อลัเทอรเ์นเตอร์
25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่นาที 25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่นาที
46.5 แอมป์ที ่3000 รอบตอ่
นาที

46.5 แอมป์ที ่3000 รอบตอ่
นาที

ไฟหนา้ 12 โวลต,์ 60/55 วตัต,์ ฮาโล
เจน H4

12 โวลต,์ 60/55 วตัต,์ ฮาโล
เจน H4

ไฟเบรก/ทา้ย LED LED

สญัญาณไฟเลีย้ว 12 โวลต ์10 วตัต์ 12 โวลต ์10 วตัต์

โ�รงรถ Bonneville T100 Bonneville T120
มมุเรค 25.5° 25.5°

มมุเทรล 105.2 มม. (4.14 นิว้) 105.2 มม. (4.14 นิว้)

แรงข�ั 
ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

น็อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 20 Nm

บงัโซ่ 9 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 3.5 Nm

ไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง 10 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอา่งน�้ามนัเครือ่ง 25 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 110 Nm
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���้ม�ัและส�รหลอ่ลื�่ 
ลกูปืนและแกน จาระบเีบอร ์NLGI 2

น�้ามนัเบรก น�้ามนัเบรค DOT 4

น�้าหลอ่เย็น น�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT 
(ผสมลว่งหนา้)

โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมาะส�าหรับโซ ่XW-ring

น�้ามนัเครือ่ง

น�้ามนัเครือ่งส�าหรับรถจักรยานยนตแ์บบกึง่
สงัเคราะหห์รอืสงัเคราะห ์10W/40 หรอื 10W/50 
ทีต่รงตามมาตรฐาน API SH (หรอืสงูกวา่) และ 
JASO MA เชน่ น�้ามนัเครือ่ง Castrol Power 1 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้ ในบาง
ประเทศจ�าหน่ายในชือ่ Castrol Power RS 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้
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ขอ้มลูจ��เพ�ะ - Bonneville T120 Ace และ Diamond
ข��ดมติ,ิ ���้ห�กั และสมรรถ�ะ
ทา่นสามารถขอรายการขนาดมติ ิน�้าหนัก และรายละเอยีดสมรรถนะไดจ้ากตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่
www. triumph. co. uk

ก�รบรรทกุ���้ห�กั Bonneville T120 Ace Bonneville T120 Diamond
การบรรทกุน�้าหนักสงูสดุ 210 กก. (463 ปอนด)์ 210 กก. (463 ปอนด)์

เ�รือ่งย�ต์ Bonneville T120 Ace Bonneville T120 Diamond

ประเภท
กระบอกสบูคูแ่บบขนานระบาย
ความรอ้นดว้ยของเหลว มมุการ
จดุระเบดิ 270 องศา

กระบอกสบูคูแ่บบขนานระบาย
ความรอ้นดว้ยของเหลว มมุการ
จดุระเบดิ 270 องศา

ปรมิาตร 1,200 ซซีี 1,200 ซซีี
ความกวา้งกระบอกสบู x ระยะ
ชกั 97.6 x 80 มม. 97.6 x 80 มม.

อตัราสว่นก�าลงัอดั 10:1 10:1
หมายเลขกระบอกสบู ซา้ยไปขวา ซา้ยไปขวา
ล�าดบักระบอกสบู 1-2 1-2

ล�าดบัการจดุระเบดิ 1-2 1-2

ระบบสตารท์ มอเตอรส์ตารท์ มอเตอรส์ตารท์

ก�รหลอ่ลื�่ Bonneville T120 Ace Bonneville T120 Diamond
ระบบหลอ่ลืน่ อา่งน�้ามนัเครือ่งแบบเปียก อา่งน�้ามนัเครือ่งแบบเปียก
ความจนุ�้ามนัเครือ่ง:
แบบแหง้ 3.8 ลติร 3.8 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง/
น�้ามนั 3.4 ลติร 3.4 ลติร

เปลีย่นเฉพาะน�้ามนัเครือ่ง 3.2 ลติร 3.2 ลติร

ก�รระบ�ย�ว�มรอ้� Bonneville T120 Ace Bonneville T120 Diamond
ประเภทน�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT Triumph HD4X Hybrid OAT

อตัราสว่นน�้า/น�้าหลอ่เย็น 50/50 (ผสมเสร็จจัดเตรยีมโดย 
Triumph)

50/50 (ผสมเสร็จจัดเตรยีมโดย 
Triumph)

ความจนุ�้าหลอ่เย็น 1.558 ลติร 1.558 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด 88°C +/- 2°C 88°C +/- 2°C
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ระบบ���้ม�ัเชือ้เพลงิ Bonneville T120 Ace Bonneville T120 Diamond

ประเภท การฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

การฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

ป๊ัมน�้ามนัเชือ้เพลงิ อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้า อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้า
แรงดนัน�้ามนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บาร์ 3.5 บาร์

���้ม�ัเชือ้เพลงิ Bonneville T120 Ace Bonneville T120 Diamond
ประเภท 91 RON ไรส้ารตะกัว่ 91 RON ไรส้ารตะกัว่
ความจถุงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ 14.5 ลติร 14.5 ลติร

ระบบจดุระเบดิ Bonneville T120 Ace Bonneville T120 Diamond
ระบบการจดุระเบดิ เหนีย่วน�าแบบดจิติอล เหนีย่วน�าแบบดจิติอล
หวัเทยีน NGK LMAR8A-9 NGK LMAR8A-9

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

ระบบสง่ก��ลงั Bonneville T120 Ace Bonneville T120 Diamond

ประเภทของระบบสง่ก�าลงั 6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลา

6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลา

ชนดิของคลตัช์ แผน่เปียกหลายแผน่ แผน่เปียกหลายแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�าลงัสดุทา้ย RK 525 KRW2, 100 ขอ้ RK 525 KRW2, 100 ขอ้
อตัราขบัปฐมภมูิ 93/74 (1.26) 93/74 (1.26)
อตัราทดเกยีร:์
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)
อตัราทดเฟืองรวม 37/17 (2.18) 37/17 (2.18)

 ���เตอื�
ใชเ้ฉพาะยางทีแ่นะน�าเทา่นัน้ตามการจับคูท่ีร่ะบไุว ้
หา้มใชย้างตา่งยีห่อ้รว่มกนั  หรอืน�ายางยีห่อ้เดยีวกนัแตค่ณุสมบตัติา่งกนัมาใชร้ว่มกนั  เพราะอาจ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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ย�งทีไ่ดร้บัก�รรบัรอง
ทา่นสามารถขอรายชือ่ยางทีผ่า่นการรับรองทีก่�าหนดใหใ้ชไ้ดก้บัรถจักรยานยนตร์ุน่ตา่ง ๆ เหลา่นี้
ไดจ้ากตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่www. triumph. co. uk

ย�ง Bonneville T120 Ace Bonneville T120 Diamond
ขนาดยาง:
หนา้ 100/90-18 100/90-18

หลงั 150/70 R17 150/70 R17

แรงดนัลมยาง (เย็น):
หนา้ 2.2 บาร ์(32 ปอนด/์นิว้2) 2.2 บาร ์(32 ปอนด/์นิว้2)
หลงั 2.5 บาร ์(36 ปอนด/์นิว้2) 2.5 บาร ์(36 ปอนด/์นิว้2)

อปุกรณไ์ฟฟ้� Bonneville T120 Ace Bonneville T120 Diamond
ชนดิแบตเตอรี่ YTX12-BS YTX12-BS

ความจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 10 แอมป์ 12 โวลต,์ 10 แอมป์

อลัเทอรเ์นเตอร์
25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่นาที 25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่นาที
46.5 แอมป์ที ่3000 รอบตอ่
นาที

46.5 แอมป์ที ่3000 รอบตอ่
นาที

ไฟหนา้ 12 โวลต,์ 60/55 วตัต,์ ฮาโล
เจน H4

12 โวลต,์ 60/55 วตัต,์ ฮาโล
เจน H4

ไฟเบรก/ทา้ย LED LED

สญัญาณไฟเลีย้ว LED LED

โ�รงรถ Bonneville T120 Ace Bonneville T120 Diamond
มมุเรค 25.5° 25.5°

มมุเทรล 105.2 มม. (4.14 นิว้) 105.2 มม. (4.14 นิว้)

แรงข�ั 
ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

น็อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 20 Nm

บงัโซ่ 9 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 3.5 Nm

ไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง 10 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอา่งน�้ามนัเครือ่ง 25 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 110 Nm
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���้ม�ัและส�รหลอ่ลื�่ 
ลกูปืนและแกน จาระบเีบอร ์NLGI 2

น�้ามนัเบรก น�้ามนัเบรค DOT 4

น�้าหลอ่เย็น น�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT 
(ผสมลว่งหนา้)

โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมาะส�าหรับโซ ่XW-ring

น�้ามนัเครือ่ง

น�้ามนัเครือ่งส�าหรับรถจักรยานยนตแ์บบกึง่
สงัเคราะหห์รอืสงัเคราะห ์10W/40 หรอื 10W/50 
ทีต่รงตามมาตรฐาน API SH (หรอืสงูกวา่) และ 
JASO MA เชน่ น�้ามนัเครือ่ง Castrol Power 1 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้ ในบาง
ประเทศจ�าหน่ายในชือ่ Castrol Power RS 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้
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ขอ้มลูจ��เพ�ะ - Bonneville Bud Ekins
ข��ดมติ,ิ ���้ห�กั และสมรรถ�ะ
ทา่นสามารถขอรายการขนาดมติ ิน�้าหนัก และรายละเอยีดสมรรถนะไดจ้ากตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่
www. triumph. co. uk

ก�รบรรทกุ���้ห�กั Bonneville T100 Bud Ekins Bonneville T120 Bud Ekins
การบรรทกุน�้าหนักสงูสดุ 210 กก. (463 ปอนด)์ 210 กก. (463 ปอนด)์

เ�รือ่งย�ต์ Bonneville T100 Bud Ekins Bonneville T120 Bud Ekins

ประเภท
กระบอกสบูคูแ่บบขนานระบาย
ความรอ้นดว้ยของเหลว มมุการ
จดุระเบดิ 270 องศา

กระบอกสบูคูแ่บบขนานระบาย
ความรอ้นดว้ยของเหลว มมุการ
จดุระเบดิ 270 องศา

ปรมิาตร 900 ซซีี 1,200 ซซีี
ความกวา้งกระบอกสบู x ระยะ
ชกั 84.6 x 80 มม. 97.6 x 80 มม.

อตัราสว่นก�าลงัอดั 10.5:1 10:1
หมายเลขกระบอกสบู ซา้ยไปขวา ซา้ยไปขวา
ล�าดบักระบอกสบู 1-2 1-2

ล�าดบัการจดุระเบดิ 1-2 1-2

ระบบสตารท์ มอเตอรส์ตารท์ มอเตอรส์ตารท์

ก�รหลอ่ลื�่ Bonneville T100 Bud Ekins Bonneville T120 Bud Ekins
ระบบหลอ่ลืน่ อา่งน�้ามนัเครือ่งแบบเปียก อา่งน�้ามนัเครือ่งแบบเปียก
ความจนุ�้ามนัเครือ่ง:
แบบแหง้ 3.8 ลติร 3.8 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง/
น�้ามนั 3.4 ลติร 3.4 ลติร

เปลีย่นเฉพาะน�้ามนัเครือ่ง 3.2 ลติร 3.2 ลติร

ก�รระบ�ย�ว�มรอ้� Bonneville T100 Bud Ekins Bonneville T120 Bud Ekins
ประเภทน�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT Triumph HD4X Hybrid OAT

อตัราสว่นน�้า/น�้าหลอ่เย็น 50/50 (ผสมเสร็จจัดเตรยีมโดย 
Triumph)

50/50 (ผสมเสร็จจัดเตรยีมโดย 
Triumph)

ความจนุ�้าหลอ่เย็น 1.518 ลติร 1.558 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด 88°C +/- 2°C 88°C +/- 2°C
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ระบบ���้ม�ัเชือ้เพลงิ Bonneville T100 Bud Ekins Bonneville T120 Bud Ekins

ประเภท การฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

การฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

ป๊ัมน�้ามนัเชือ้เพลงิ อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้า อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้า
แรงดนัน�้ามนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บาร์ 3.5 บาร์

���้ม�ัเชือ้เพลงิ Bonneville T100 Bud Ekins Bonneville T120 Bud Ekins
ประเภท 91 RON ไรส้ารตะกัว่ 91 RON ไรส้ารตะกัว่
ความจถุงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ 14.5 ลติร 14.5 ลติร

ระบบจดุระเบดิ Bonneville T100 Bud Ekins Bonneville T120 Bud Ekins
ระบบการจดุระเบดิ เหนีย่วน�าแบบดจิติอล เหนีย่วน�าแบบดจิติอล
หวัเทยีน NGK LMAR8A-9 NGK LMAR8A-9

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

ระบบสง่ก��ลงั Bonneville T100 Bud Ekins Bonneville T120 Bud Ekins

ประเภทของระบบสง่ก�าลงั 5 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลา

6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลา

ชนดิของคลตัช์ แผน่เปียกหลายแผน่ แผน่เปียกหลายแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�าลงัสดุทา้ย DID 520 VP2-T, 102 ขอ้ RK 525 KRW2, 100 ขอ้
อตัราขบัปฐมภมูิ 93/74 (1.26) 93/74 (1.26)
อตัราทดเกยีร:์
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 ไมส่ามารถใชง้านได ้ 34/29 (1.17)
อตัราทดเฟืองรวม 41/17 (2.41) 37/17 (2.18)

 ���เตอื�
ใชเ้ฉพาะยางทีแ่นะน�าเทา่นัน้ตามการจับคูท่ีร่ะบไุว ้
หา้มใชย้างตา่งยีห่อ้รว่มกนั  หรอืน�ายางยีห่อ้เดยีวกนัแตค่ณุสมบตัติา่งกนัมาใชร้ว่มกนั  เพราะอาจ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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ย�งทีไ่ดร้บัก�รรบัรอง
ทา่นสามารถขอรายชือ่ยางทีผ่า่นการรับรองทีก่�าหนดใหใ้ชไ้ดก้บัรถจักรยานยนตร์ุน่ตา่ง ๆ เหลา่นี้
ไดจ้ากตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่www. triumph. co. uk

ย�ง Bonneville T100 Bud Ekins Bonneville T120 Bud Ekins
ขนาดยาง:
หนา้ 100/90-18 100/90-18

หลงั 150/70 R17 150/70 R17

แรงดนัลมยาง (เย็น):
หนา้ 2.2 บาร ์(32 ปอนด/์นิว้2) 2.2 บาร ์(32 ปอนด/์นิว้2)
หลงั 2.5 บาร ์(36 ปอนด/์นิว้2) 2.5 บาร ์(36 ปอนด/์นิว้2)

อปุกรณไ์ฟฟ้� Bonneville T100 Bud Ekins Bonneville T120 Bud Ekins
ชนดิแบตเตอรี่ YTX12-BS YTX12-BS

ความจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 10 แอมป์ 12 โวลต,์ 10 แอมป์

อลัเทอรเ์นเตอร์
25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่นาที 25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่นาที
46.5 แอมป์ที ่3000 รอบตอ่
นาที

46.5 แอมป์ที ่3000 รอบตอ่
นาที

ไฟหนา้ 12 โวลต,์ 60/55 วตัต,์ ฮาโล
เจน H4

12 โวลต,์ 60/55 วตัต,์  
ฮาโลเจน H4

ไฟเบรก/ทา้ย LED LED

สญัญาณไฟเลีย้ว LED LED

โ�รงรถ Bonneville T100 Bud Ekins Bonneville T120 Bud Ekins
มมุเรค 25.5° 25.5°

มมุเทรล 105.2 มม. (4.14 นิว้) 105.2 มม. (4.14 นิว้)

แรงข�ั 
ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

น็อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 20 Nm

บงัโซ่ 9 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 3.5 Nm

ไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง 10 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอา่งน�้ามนัเครือ่ง 25 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 110 Nm
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���้ม�ัและส�รหลอ่ลื�่ 
ลกูปืนและแกน จาระบเีบอร ์NLGI 2

น�้ามนัเบรก น�้ามนัเบรค DOT 4

น�้าหลอ่เย็น น�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT 
(ผสมลว่งหนา้)

โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมาะส�าหรับโซ ่XW-ring

น�้ามนัเครือ่ง

น�้ามนัเครือ่งส�าหรับรถจักรยานยนตแ์บบกึง่
สงัเคราะหห์รอืสงัเคราะห ์10W/40 หรอื 10W/50 
ทีต่รงตามมาตรฐาน API SH (หรอืสงูกวา่) และ 
JASO MA เชน่ น�้ามนัเครือ่ง Castrol Power 1 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้ ในบาง
ประเทศจ�าหน่ายในชือ่ Castrol Power RS 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้
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ขอ้มลูจ��เพ�ะ - Street Scrambler
ข��ดมติ,ิ ���้ห�กั และสมรรถ�ะ
ทา่นสามารถขอรายการขนาดมติ ิน�้าหนัก และรายละเอยีดสมรรถนะไดจ้ากตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่
www. triumph. co. uk

ก�รบรรทกุ���้ห�กั Street Scrambler
การบรรทกุน�้าหนักสงูสดุ 223 กก (492 ปอนด)์

เ�รือ่งย�ต์ Street Scrambler

ประเภท กระบอกสบูคูแ่บบขนานระบายความรอ้นดว้ย
ของเหลว มมุการจดุระเบดิ 270 องศา

ปรมิาตร 900 ซซีี
ความกวา้งกระบอกสบู x ระยะชกั 84.6 x 80 มม.
อตัราสว่นก�าลงัอดั 11:1
หมายเลขกระบอกสบู ซา้ยไปขวา
ล�าดบักระบอกสบู 1-2

ล�าดบัการจดุระเบดิ 1-2

ระบบสตารท์ มอเตอรส์ตารท์

ก�รหลอ่ลื�่ Street Scrambler
ระบบหลอ่ลืน่ อา่งน�้ามนัเครือ่งแบบเปียก
ความจนุ�้ามนัเครือ่ง:
แบบแหง้ 3.8 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง/น�้ามนั 3.4 ลติร
เปลีย่นเฉพาะน�้ามนัเครือ่ง 3.2 ลติร

ก�รระบ�ย�ว�มรอ้� Street Scrambler
ประเภทน�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT

อตัราสว่นน�้า/น�้าหลอ่เย็น 50/50 (ผสมเสร็จจัดเตรยีมโดย Triumph)
ความจนุ�้าหลอ่เย็น 1.518 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด 88°C +/- 2°C
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ระบบ���้ม�ัเชือ้เพลงิ Street Scrambler
ประเภท การฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงิแบบอเิล็กทรอนกิส์
ป๊ัมน�้ามนัเชือ้เพลงิ อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้า
แรงดนัน�้ามนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บาร์

���้ม�ัเชือ้เพลงิ Street Scrambler
ประเภท 91 RON ไรส้ารตะกัว่
ความจถุงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ 12.0 ลติร

ระบบจดุระเบดิ Street Scrambler
ระบบการจดุระเบดิ เหนีย่วน�าแบบดจิติอล
หวัเทยีน NGK LMAR8A-9

ระยะหา่งระหวา่งเขีย้วหวัเทยีน 0.9 มม. +0.0/-0.1 มม.

ระบบสง่ก��ลงั Street Scrambler
ประเภทของระบบสง่ก�าลงั 5 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอดเวลา
ชนดิของคลตัช์ แผน่เปียกหลายแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�าลงัสดุทา้ย DID 520 VP2-T, 102 ขอ้
อตัราขบัปฐมภมูิ 93/74 (1.26)
อตัราทดเกยีร:์
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)
อตัราทดเฟืองรวม 41/17 (2.41)

 ���เตอื�
ใชเ้ฉพาะยางทีแ่นะน�าเทา่นัน้ตามการจับคูท่ีร่ะบไุว ้
หา้มใชย้างตา่งยีห่อ้รว่มกนั  หรอืน�ายางยีห่อ้เดยีวกนัแตค่ณุสมบตัติา่งกนัมาใชร้ว่มกนั  เพราะอาจ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ย�งทีไ่ดร้บัก�รรบัรอง
ทา่นสามารถขอรายชือ่ยางทีผ่า่นการรับรองทีก่�าหนดใหใ้ชไ้ดก้บัรถจักรยานยนตร์ุน่ตา่ง ๆ เหลา่นี้
ไดจ้ากตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่www. triumph. co. uk
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ย�ง Street Scrambler
ขนาดยาง:
หนา้ 100/90-19

หลงั 150/70 R17

แรงดนัลมยาง (เย็น):
หนา้ 2.1 บาร ์(30 ปอนด/์นิว้ 2)
หลงั 2.5 บาร ์(36 ปอนด/์นิว้ 2)

อปุกรณไ์ฟฟ้� Street Scrambler
ชนดิแบตเตอรี่ YTX12-BS

ความจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 10 แอมป์

อลัเทอรเ์นเตอร์
25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่นาที
46.5 แอมป์ที ่3000 รอบตอ่นาที

ไฟหนา้ 12 โวลต,์ 60/55 วตัต,์ ฮาโลเจน H4

ไฟเบรก/ทา้ย LED

สญัญาณไฟเลีย้ว 12 โวลต ์10 วตัต์
ไฟสอ่งป้ายทะเบยีน 12 โวลต ์5 วตัต์

โ�รงรถ Street Scrambler
มมุเรค 25.6°

มมุเทรล 109.6 มม. (4.31 นิว้)

แรงข�ั 
ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

น็อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 20 Nm

บงัโซ่ 9 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 3.5 Nm

ไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง 10 Nm

ตวัยดึเบาะทีน่ั่งผูโ้ดยสาร 3 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอา่งน�้ามนัเครือ่ง 25 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 110 Nm
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���้ม�ัและส�รหลอ่ลื�่ 
ลกูปืนและแกน จาระบเีบอร ์NLGI 2

น�้ามนัเบรก น�้ามนัเบรค DOT 4

น�้าหลอ่เย็น น�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT 
(ผสมลว่งหนา้)

โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมาะส�าหรับโซ ่XW-ring

น�้ามนัเครือ่ง

น�้ามนัเครือ่งส�าหรับรถจักรยานยนตแ์บบกึง่
สงัเคราะหห์รอืสงัเคราะห ์10W/40 หรอื 10W/50 
ทีต่รงตามมาตรฐาน API SH (หรอืสงูกวา่) และ 
JASO MA เชน่ น�้ามนัเครือ่ง Castrol Power 1 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้ ในบาง
ประเทศจ�าหน่ายในชือ่ Castrol Power RS 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้
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ขอ้มลูจ��เพ�ะ - Speed Twin
ข��ดมติ,ิ ���้ห�กั และสมรรถ�ะ
ทา่นสามารถขอรายการขนาดมติ ิน�้าหนัก และรายละเอยีดสมรรถนะไดจ้ากตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่
www. triumph. co. uk

ก�รบรรทกุ���้ห�กั Speed Twin
การบรรทกุน�้าหนักสงูสดุ 212 กก. (467 ปอนด)์

เ�รือ่งย�ต์ Speed Twin

ประเภท กระบอกสบูคูแ่บบขนานระบายความรอ้นดว้ย
ของเหลว มมุการจดุระเบดิ 270 องศา

ปรมิาตร 1200 ซซีี
ความกวา้งกระบอกสบู x ระยะชกั 97.6 x 80 มม.
อตัราสว่นก�าลงัอดั 11:1
หมายเลขกระบอกสบู ซา้ยไปขวา
ล�าดบักระบอกสบู 1-2

ล�าดบัการจดุระเบดิ 1-2

ระบบสตารท์ มอเตอรส์ตารท์

ก�รหลอ่ลื�่ Speed Twin
ระบบหลอ่ลืน่ อา่งน�้ามนัเครือ่งแบบเปียก
ความจนุ�้ามนัเครือ่ง:
แบบแหง้ 3.8 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง/น�้ามนั 3.4 ลติร
เปลีย่นเฉพาะน�้ามนัเครือ่ง 3.2 ลติร

ก�รระบ�ย�ว�มรอ้� Speed Twin
ประเภทน�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT

อตัราสว่นน�้า/น�้าหลอ่เย็น 50/50 (ผสมเสร็จจัดเตรยีมโดย Triumph)
ความจนุ�้าหลอ่เย็น 1.558 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด 88°C +/- 2°C
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ระบบ���้ม�ัเชือ้เพลงิ Speed Twin
ประเภท การฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงิแบบอเิล็กทรอนกิส์
ป๊ัมน�้ามนัเชือ้เพลงิ อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้า
แรงดนัน�้ามนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บาร์

���้ม�ัเชือ้เพลงิ Speed Twin
ประเภท 91 RON ไรส้ารตะกัว่
ความจถุงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ 14.5 ลติร

ระบบจดุระเบดิ Speed Twin
ระบบการจดุระเบดิ เหนีย่วน�าแบบดจิติอล
หวัเทยีน NGK LMAR8A-9

ระยะหา่งระหวา่งเขีย้วหวัเทยีน 0.9 มม. +0.0/-0.1 มม.

ระบบสง่ก��ลงั Speed Twin
ประเภทของระบบสง่ก�าลงั 6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอดเวลา
ชนดิของคลตัช์ แผน่เปียกหลายแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�าลงัสดุทา้ย EK 525 ZVX3, 102 ขอ้
อตัราขบัปฐมภมูิ 93/74 (1.26)
อตัราทดเกยีร:์
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)
อตัราทดเฟืองรวม 42/16 (2.63)

 ���เตอื�
ใชเ้ฉพาะยางทีแ่นะน�าเทา่นัน้ตามการจับคูท่ีร่ะบไุว ้
หา้มใชย้างตา่งยีห่อ้รว่มกนั  หรอืน�ายางยีห่อ้เดยีวกนัแตค่ณุสมบตัติา่งกนัมาใชร้ว่มกนั  เพราะอาจ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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ย�งทีไ่ดร้บัก�รรบัรอง
ทา่นสามารถขอรายชือ่ยางทีผ่า่นการรับรองทีก่�าหนดใหใ้ชไ้ดก้บัรถจักรยานยนตร์ุน่ตา่ง ๆ เหลา่นี้
ไดจ้ากตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่www. triumph. co. uk

ย�ง Speed Twin
ขนาดยาง:
หนา้ 120/70 R17

หลงั 160/60 R17

แรงดนัลมยาง (เย็น):
หนา้ 2.5 บาร ์(36 ปอนด/์นิว้ 2)
หลงั 2.9 บาร ์(42 ปอนด/์นิว้ 2)

อปุกรณไ์ฟฟ้� Speed Twin
ชนดิแบตเตอรี่ YTZ10S

ความจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 8.6 แอมป์

อลัเทอรเ์นเตอร์
25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่นาที
46.5 แอมป์ที ่3000 รอบตอ่นาที

ไฟหนา้ 12 โวลต,์ 60/55 วตัต,์ ฮาโลเจน H4

ไฟเบรก/ทา้ย LED

สญัญาณไฟเลีย้ว 12 โวลต ์10 วตัต์
ไฟสอ่งป้ายทะเบยีน LED

โ�รงรถ Speed Twin
มมุเรค 22.8°

มมุเทรล 93.5 มม. (3.7 นิว้)

แรงข�ั 
ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

น็อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 20 Nm

บงัโซ่ 9 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 3.5 Nm

ไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง 10 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอา่งน�้ามนัเครือ่ง 25 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 110 Nm
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���้ม�ัและส�รหลอ่ลื�่ 
ลกูปืนและแกน จาระบเีบอร ์NLGI 2

น�้ามนัเบรก น�้ามนัเบรค DOT 4

น�้าหลอ่เย็น น�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT 
(ผสมลว่งหนา้)

โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมาะส�าหรับโซ ่XW-ring

น�้ามนัเครือ่ง

น�้ามนัเครือ่งส�าหรับรถจักรยานยนตแ์บบกึง่
สงัเคราะหห์รอืสงัเคราะห ์10W/40 หรอื 10W/50 
ทีต่รงตามมาตรฐาน API SH (หรอืสงูกวา่) และ 
JASO MA เชน่ น�้ามนัเครือ่ง Castrol Power 1 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้ ในบาง
ประเทศจ�าหน่ายในชือ่ Castrol Power RS 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้
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ขอ้มลูจ��เพ�ะ - Street Twin
ข��ดมติ,ิ ���้ห�กั และสมรรถ�ะ
ทา่นสามารถขอรายการขนาดมติ ิน�้าหนัก และรายละเอยีดสมรรถนะไดจ้ากตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่
www. triumph. co. uk

ก�รบรรทกุ���้ห�กั Street Twin
การบรรทกุน�้าหนักสงูสดุ 210 กก. (463 ปอนด)์

เ�รือ่งย�ต์ Street Twin

ประเภท กระบอกสบูคูแ่บบขนานระบายความรอ้นดว้ย
ของเหลว มมุการจดุระเบดิ 270 องศา

ปรมิาตร 900 ซซีี
ความกวา้งกระบอกสบู x ระยะชกั 84.6 x 80 มม.
อตัราสว่นก�าลงัอดั 11:1
หมายเลขกระบอกสบู ซา้ยไปขวา
ล�าดบักระบอกสบู 1-2

ล�าดบัการจดุระเบดิ 1-2

ระบบสตารท์ มอเตอรส์ตารท์

ก�รหลอ่ลื�่ Street Twin
ระบบหลอ่ลืน่ อา่งน�้ามนัเครือ่งแบบเปียก
ความจนุ�้ามนัเครือ่ง:
แบบแหง้ 3.8 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง/น�้ามนั 3.4 ลติร
เปลีย่นเฉพาะน�้ามนัเครือ่ง 3.2 ลติร

ก�รระบ�ย�ว�มรอ้� Street Twin
ประเภทน�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT

อตัราสว่นน�้า/น�้าหลอ่เย็น 50/50 (ผสมเสร็จจัดเตรยีมโดย Triumph)
ความจนุ�้าหลอ่เย็น 1.518 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด 88°C +/- 2°C
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ระบบ���้ม�ัเชือ้เพลงิ Street Twin
ประเภท การฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงิแบบอเิล็กทรอนกิส์
ป๊ัมน�้ามนัเชือ้เพลงิ อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้า
แรงดนัน�้ามนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บาร์

���้ม�ัเชือ้เพลงิ Street Twin
ประเภท 91 RON ไรส้ารตะกัว่
ความจถุงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ 12.0 ลติร

ระบบจดุระเบดิ Street Twin
ระบบการจดุระเบดิ เหนีย่วน�าแบบดจิติอล
หวัเทยีน NGK LMAR8A-9

ระยะหา่งระหวา่งเขีย้วหวัเทยีน 0.9 มม. +0.0/-0.1 มม.

ระบบสง่ก��ลงั Street Twin
ประเภทของระบบสง่ก�าลงั 5 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอดเวลา
ชนดิของคลตัช์ แผน่เปียกหลายแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�าลงัสดุทา้ย DID 520 VP2-T, 102 ขอ้
อตัราขบัปฐมภมูิ 93/74 (1.26)
อตัราทดเกยีร:์
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)
อตัราทดเฟืองรวม 41/17 (2.41)

 ���เตอื�
ใชเ้ฉพาะยางทีแ่นะน�าเทา่นัน้ตามการจับคูท่ีร่ะบไุว ้
หา้มใชย้างตา่งยีห่อ้รว่มกนั  หรอืน�ายางยีห่อ้เดยีวกนัแตค่ณุสมบตัติา่งกนัมาใชร้ว่มกนั  เพราะอาจ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ย�งทีไ่ดร้บัก�รรบัรอง
ทา่นสามารถขอรายชือ่ยางทีผ่า่นการรับรองทีก่�าหนดใหใ้ชไ้ดก้บัรถจักรยานยนตร์ุน่ตา่ง ๆ เหลา่นี้
ไดจ้ากตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่www. triumph. co. uk
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ย�ง Street Twin
ขนาดยาง:
หนา้ 100/90-18

หลงั 150/70 R17

แรงดนัลมยาง (เย็น):
หนา้ 2.2 บาร ์(32 ปอนด/์นิว้ 2)
หลงั 2.5 บาร ์(36 ปอนด/์นิว้ 2)

อปุกรณไ์ฟฟ้� Street Twin
ชนดิแบตเตอรี่ YTX12-BS

ความจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 10 แอมป์

อลัเทอรเ์นเตอร์
25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่นาที
46.5 แอมป์ที ่3000 รอบตอ่นาที

ไฟหนา้ 12 โวลต,์ 60/55 วตัต,์ ฮาโลเจน H4

ไฟเบรก/ทา้ย LED

สญัญาณไฟเลีย้ว 12 โวลต ์10 วตัต์
ไฟสอ่งป้ายทะเบยีน 12 โวลต ์5 วตัต์

โ�รงรถ Street Twin
มมุเรค 25.1°
มมุเทรล 102.4 มลิลเิมตร (4.03 นิว้)

แรงข�ั 
ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

น็อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 20 Nm

บงัโซ่ 9 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 3.5 Nm

ไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง 10 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอา่งน�้ามนัเครือ่ง 25 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 110 Nm
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���้ม�ัและส�รหลอ่ลื�่ 
ลกูปืนและแกน จาระบเีบอร ์NLGI 2

น�้ามนัเบรก น�้ามนัเบรค DOT 4

น�้าหลอ่เย็น น�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT 
(ผสมลว่งหนา้)

โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมาะส�าหรับโซ ่XW-ring

น�้ามนัเครือ่ง

น�้ามนัเครือ่งส�าหรับรถจักรยานยนตแ์บบกึง่
สงัเคราะหห์รอืสงัเคราะห ์10W/40 หรอื 10W/50 
ทีต่รงตามมาตรฐาน API SH (หรอืสงูกวา่) และ 
JASO MA เชน่ น�้ามนัเครือ่ง Castrol Power 1 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้ ในบาง
ประเทศจ�าหน่ายในชือ่ Castrol Power RS 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้
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ขอ้มลูจ��เพ�ะ - Thruxton RS
ข��ดมติ,ิ ���้ห�กั และสมรรถ�ะ
ทา่นสามารถขอรายการขนาดมติ ิน�้าหนัก และรายละเอยีดสมรรถนะไดจ้ากตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่
www. triumph. co. uk

ก�รบรรทกุ���้ห�กั Thruxton RS
การบรรทกุน�้าหนักสงูสดุ 210 กก. (463 ปอนด)์

เ�รือ่งย�ต์ Thruxton RS

ประเภท กระบอกสบูคูแ่บบขนานระบายความรอ้นดว้ย
ของเหลว มมุการจดุระเบดิ 270 องศา

ปรมิาตร 1,200 ซซีี
ความกวา้งกระบอกสบู x ระยะชกั 97.6 x 80 มม.
อตัราสว่นก�าลงัอดั 12.066:1
หมายเลขกระบอกสบู ซา้ยไปขวา
ล�าดบักระบอกสบู 1-2

ล�าดบัการจดุระเบดิ 1-2

ระบบสตารท์ มอเตอรส์ตารท์

ก�รหลอ่ลื�่ Thruxton RS
ระบบหลอ่ลืน่ อา่งน�้ามนัเครือ่งแบบเปียก
ความจนุ�้ามนัเครือ่ง:
แบบแหง้ 3.8 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง/น�้ามนั 3.4 ลติร
เปลีย่นเฉพาะน�้ามนัเครือ่ง 3.2 ลติร

ก�รระบ�ย�ว�มรอ้� Thruxton RS
ประเภทน�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT

อตัราสว่นน�้า/น�้าหลอ่เย็น 50/50 (ผสมเสร็จจัดเตรยีมโดย Triumph)
ความจนุ�้าหลอ่เย็น 1.558 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด 75°C +/- 2°C
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ระบบ���้ม�ัเชือ้เพลงิ Thruxton RS
ประเภท การฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงิแบบอเิล็กทรอนกิส์
ป๊ัมน�้ามนัเชือ้เพลงิ อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้า
แรงดนัน�้ามนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บาร์

���้ม�ัเชือ้เพลงิ Thruxton RS
ประเภท 95 RON ไรส้ารตะกัว่
ความจถุงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ 14.0 ลติร

ระบบจดุระเบดิ Thruxton RS
ระบบการจดุระเบดิ เหนีย่วน�าแบบดจิติอล
หวัเทยีน NGK LMAR8A-9

ระยะหา่งระหวา่งเขีย้วหวัเทยีน 0.9 มม. +0.0/-0.1 มม.

ระบบสง่ก��ลงั Thruxton RS
ประเภทของระบบสง่ก�าลงั 6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอดเวลา
ชนดิของคลตัช์ แผน่เปียกหลายแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�าลงัสดุทา้ย EK 525 ZVX3, 100 ขอ้
อตัราขบัปฐมภมูิ 93/74 (1.26)
อตัราทดเกยีร:์
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)
อตัราทดเฟืองรวม 42/16 (2.63)

 ���เตอื�
ใชเ้ฉพาะยางทีแ่นะน�าเทา่นัน้ตามการจับคูท่ีร่ะบไุว ้
หา้มใชย้างตา่งยีห่อ้รว่มกนั  หรอืน�ายางยีห่อ้เดยีวกนัแตค่ณุสมบตัติา่งกนัมาใชร้ว่มกนั  เพราะอาจ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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ย�งทีไ่ดร้บัก�รรบัรอง
ทา่นสามารถขอรายชือ่ยางทีผ่า่นการรับรองทีก่�าหนดใหใ้ชไ้ดก้บัรถจักรยานยนตร์ุน่ตา่ง ๆ เหลา่นี้
ไดจ้ากตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่www. triumph. co. uk

ย�ง Thruxton RS
ขนาดยาง:
หนา้ 120/70 ZR17

หลงั 160/60 ZR17

แรงดนัลมยาง (เย็น):
หนา้ 2.5 บาร ์(36 ปอนด/์ตารางนิว้)
หลงั 2.5 บาร ์(36 ปอนด/์ตารางนิว้)

อปุกรณไ์ฟฟ้� Thruxton RS
ชนดิแบตเตอรี่ YTZ10S

ความจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 8.6 แอมป์

อลัเทอรเ์นเตอร์
22 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่นาที
32 แอมป์ที ่3000 รอบตอ่นาที

ไฟหนา้ 12 โวลต,์ 60/55 วตัต,์ ฮาโลเจน H4

ไฟทา้ย LED

สญัญาณไฟเลีย้ว
LED (ถา้ตดิตัง้)
12 โวลต ์10 วตัต์

โ�รงรถ Thruxton RS
มมุเรค 22.8°

มมุเทรล 92.1 มม. (3.63 นิว้)

แรงข�ั 
ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

น็อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 20 Nm

บงัโซ่ 9 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 3.5 Nm

ไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง 10 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอา่งน�้ามนัเครือ่ง 25 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 110 Nm
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���้ม�ัและส�รหลอ่ลื�่ 
ลกูปืนและแกน จาระบเีบอร ์NLGI 2

น�้ามนัเบรก น�้ามนัเบรค DOT 4

น�้าหลอ่เย็น น�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT 
(ผสมลว่งหนา้)

โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมาะส�าหรับโซ ่XW-ring

น�้ามนัเครือ่ง

น�้ามนัเครือ่งส�าหรับรถจักรยานยนตแ์บบกึง่
สงัเคราะหห์รอืสงัเคราะห ์10W/40 หรอื 10W/50 
ทีต่รงตามมาตรฐาน API SH (หรอืสงูกวา่) และ 
JASO MA เชน่ น�้ามนัเครือ่ง Castrol Power 1 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้ ในบาง
ประเทศจ�าหน่ายในชือ่ Castrol Power RS 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้
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หมายเลขฟิวส ์  138

ไฟ / ระบบป้องกนัการโจรกรรมทีเ่ครือ่งยนต ์  35
ไฟเดยไ์ลท ์(DRL)   36
ไฟทา้ย   141
ไฟเลีย้ว
ไฟเตอืน   36

ไฟสอ่งป้ายทะเบยีน   143
การเปลีย่นหลอดไฟ   143

ไฟสงู
ไฟแสดงสถานะ   56

ไฟหนา้   139
การปรับตัง้   141
การเปลีย่นหลอดไฟ   139

ม
มาตรฐานแรงบดิ   157, 161, 165, 169, 173, 
177, 181

ย
ยาง   187
การเปลีย่น   51, 131

การสกึของยาง   130
ขอ้มลูจ�าเพาะ   157, 161, 165, 169, 173, 
177, 181
ความลกึของดอกยางต�า่สดุ   131
แรงดนัลมยางของยาง   129

ร
ระบบกนัสะเทอืน
การตรวจสอบโชค๊หนา้   124
การตัง้คา่โชค๊หนา้   122, 122
การตัง้คา่โชค๊หลงั   125, 125
การปรับความแข็งของโชค๊หนา้   123
การปรับความแข็งโชค๊หลงั   126, 126
การปรับความหน่วงของการคนืตวัของโชค๊หนา้  123
การปรับความหน่วงของการคนืตวัของโชค๊หลงั  127
การปรับความหน่วงของการยบุตวัของโชค๊หนา้  123
การปรับความหน่วงของการยบุตวัของโชค๊หลงั  127
การปรับดา้นหนา้   122

ระบบควบคมุการยดึเกาะถนน (TC)
การตัง้คา่   47
ไฟเตอืนทีถ่กูปิดไว ้  36

ระบบจดุระเบดิ
กญุแจระบบจดุระเบดิ   53
ขอ้มลูจ�าเพาะ   156, 160, 164, 168, 172, 
176, 180
สวติชจ์ดุระเบดิ/ล็อกคอ   52

ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง (TPMS)   49
ยางอะไหล ่  51
แรงดนัลมยาง   51, 130
หมายเลขรหสัของเซนเซอร ์  50

ระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก (ABS)   83
ปิดใชง้าน   49
เปิดใชง้าน   49
ไฟแสดงสถานะ   35

ระบบระบายความรอ้น   101
การตรวจสอบระดบัน�้าหลอ่เย็น   102, 102, 102
การปรับระดบั   103, 103
การเปลีย่นน�้าหลอ่เย็น   103
ขอ้มลูจ�าเพาะ   155, 159, 163, 167, 171, 
175, 179
ไฟเตอืนอณุหภมูนิ�้าหลอ่เย็นสงู   34
สารป้องกนัการกดักรอ่น   101

ระบบสง่ก�าลงั
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ขอ้มลูจ�าเพาะ   156, 160, 164, 168, 172, 
176, 180

ล
ลกูปืนลอ้
การตรวจสอบ   121

ส
สวติชส์ตารท์/ดบัเครือ่งยนต์
ต�าแหน่ง RUN   55
ต�าแหน่ง STOP   54
ต�าแหน่งสตารท์   55

สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดา้นขวา   54
สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดา้นซา้ย   55
ปุ่ ม SCROLL   55
ปุ่ มแตร   55
สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์  56
สวติชไ์ฟเลีย้ว   56

สญัญาณไฟเลีย้ว
การเปลีย่นหลอดไฟ   142, 142
ไฟ LED   141

ห
หมายเลขตวัถงัรถ (VIN)   28
หมดุพักเทา้   128
โหมดการขบัขี ่  43
การเลอืกเมือ่รถจักรยานยนตอ์ยูก่บัที ่  44

อ
อนัตราย
ไฟเตอืน   55

อปุกรณไ์ฟฟ้า
ขอ้มลูจ�าเพาะ   157, 161, 165, 169, 173, 
177, 181

อปุกรณเ์สรมิ   87
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ขอ้มลูก�รอ�มุตั ิ
หวัขอ้สว่นนีป้ระกอบดว้ยขอ้มลูการอนุมตัทิีจ่�าเป็นตอ้งมใีนคูม่อืเจา้ของเลม่นี้

ย�ง
ตามขอ้มลูอา้งองิเกีย่วกบัระเบยีบควบคมุคณุภาพยางรถ  พ.ศ. 2552 (Pneumatic Tyres and 
Tubes for Automotive Vehicles (Quality Control) Order, 2009, Cl.) ฉบบัที ่3 (ค) ประกาศ
โดย M/s. Triumph Motorcycles Ltd.  วา่ยางทีป่ระกอบกบัรถจักรยานยนตค์นันีต้รงตาม 
ขอ้ก�าหนดของ IS 15627: 2005 และเป็นไปตามขอ้ก�าหนดภายใตข้อ้บงัคบั Central Motor 
Vehicle Rules (CMVR) 1989



ดชั�ี

188

หนา้นีจ้งใจเวน้วา่งไว ้


