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ค�าน�า

ค�าเตอืน, ขอ้ควรระวงั และ
หมายเหตุ
เนื้อหำทั ้งหมดในคู่มือผูใ้ชเ้ล่มนี้โดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่ขอ้มลูส�ำคญัจะแสดงในรูปแบบตอ่ไปนี:้

ค�าเตอืน
สัญลักษณ์ค�ำเตือนนี้บ่งบอกค�ำสั่งหรือขั ้น
ตอนพเิศษ ซึง่ถำ้ไมป่ฏบิัตติำมอย่ำงถกูตอ้ง 
อำจท�ำใหเ้กดิ กำรบำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

ขอ้ควรระวงั
สัญลักษณ์ขอ้ควรระวังนี้บ่งบอกค�ำสั่งหรือ
ขั ้นตอนพิเศษ ซึ่งถำ้ไม่ปฏิบัติตำมอย่ำง
เครง่ครัด  อำจท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำย  หรอื
ท�ำลำยอปุกรณ์

หมายเหต:ุ
• สญัลกัษณ์หมายเหตุแสดงจุดทีต่อ้ง

ใส่ใจเป็นพเิศษส�าหรบัการใช้งานที่
สะดวกและมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้

ป้ายเตอืน

ในบำงส่วนของรถจักรยำนยนตจ์ะสำมำรถมอง
เห็นสัญลักษณ์ (ดำ้นบน) ได ้สัญลักษณ์นี ้
หมำยถงึ "ควรระวัง: โปรดอำ้งองิกบัหนังสอื
คู่มือ" และจะตำมดว้ยกำรแสดงภำพวัตถุที่
เกีย่วขอ้ง
อย่ำพยำยำมขี่รถจักรยำนยนต์หรือท�ำกำร
ปรับตั ้งใด ๆ  โดยไม่อำ้งอิงกับค�ำแนะน�ำที่
เกีย่วขอ้งซึง่ไดร้ะบไุวใ้นหนังสอืคูม่อืเลม่นี้
ดู หนำ้ 12 เพื่อดูต�ำแหน่งของทุกป้ำยที่มี
สัญลักษณ์นี้ เมื่อจ� ำเป็น สัญลักษณ์นี้จะ
ปรำกฏในหนำ้ทีม่ขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยเชน่กนั

การบ�ารงุรกัษา
เพื่อใหอ้ำยุกำรใชง้ำนที่ยำวนำน ปลอดภัย 
และไม่เกิดปัญหำต่อรถจักรยำนยนต์ของ
ท่ำน ควรใหต้ัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph  ทีไ่ดรั้บอนุญำตด�ำเนนิกำรบ�ำรงุรักษำ
รถของทำ่น
เฉพำะตั วแทนจ� ำห น่ำย รถ จัก รยำนยนต ์
Triumph  ทีไ่ดรั้บอนุญำตจะมคีวำมรู ้ อปุกรณ์
และทักษะที่จ� ำ เ ป็นต่อกำรบ� ำรุง รักษำรถ
จักรยำนยนต ์Triumph อยำ่งถกูตอ้ง
ในกำรคน้หำตวัแทนจ�ำหน่ำยของ  Triumph  ที่
ไดรั้บอนุญำตซึง่อยูใ่กลบ้ำ้น โปรดเขำ้ไปที่
เว็บไซต ์ www.triumph.co.uk  หรอืโทรศพัท์
ถึงผูแ้ทนจ�ำหน่ำยทีไ่ดรั้บอนุญำตในประเทศ
ของทำ่น  ทีอ่ยูด่ังกลำ่วระบไุวใ้นหนังสอืบันทกึ
กำรเขำ้รับบรกิำร ซึง่ใหม้ำพรอ้มกบัหนังสอืคูม่อื
เลม่นี้
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ระบบควบคมุเสยีงรบกวน
หำ้มเปลีย่นแปลงระบบควบคมุเสยีงรบกวน
จะมกีำรเตอืนถงึเจำ้ของวำ่ทำงกฎหมำยจะหำ้ม:
1.  ก ำ ร ถอดห รื อก ำ รด� ำ เนิ น ก ำ ร อย่ ำ ง

ไ ม่ มีป ร ะ สิท ธิภ ำพโดยบุ คคลใด   ๆ 
เพื่ อ จุ ดป ร ะ ส งค์อื่ น   ๆ   ที่ไ ม่ ใช่ ก ำ ร
บ�ำรงุรักษำ กำรซอ่มบ�ำรงุ หรอืกำรเปลีย่น
ชิน้สว่นของอปุกรณใ์ด ๆ หรอืองคป์ระกอบ
ของงำนออกแบบทีร่วมอยูใ่นยำนพำหนะ
คันใหม่เพื่อจุดมุ่งหมำยดำ้นกำรควบคุม
เสยีงรบกวน ก่อนน�ำออกจ�ำหน่ำยหรือ
จัดส่งไปยังผูซ้ ือ้ปลำยทำง หรอืในขณะที่
ถกูใชง้ำน และ

2.  กำรใช ย้ำนพำหนะหลั งจำกอุปกรณ์
ดั งกล่ ำ วหรือองค์ป ร ะกอบของงำน
ออกแบบไดถู้กถอดออกหรือด�ำเนินกำร
อยำ่งไมม่ปีระสทิธภิำพโดยบคุคลใด ๆ

ระบบป้องกนัการโจรกรรมและ
ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง
อุปกรณ์นี้ปฏบิัตติำมส่วนที่ 15 ของกฎขอ้
บังคับของ องคก์รบริหำรคลืน่ควำมถี ่ประเทศ
สหรัฐอเมรกิำ (FCC)
กำรใชง้ำนอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขสองขอ้ดงัตอ่ไปนี้
1.  อปุกรณน์ีต้อ้งไมก่อ่ใหเ้กดิกำรรบวนทีเ่ป็น

อนัตรำย
2.  อปุกรณน์ีต้อ้งไมย่อมรับกำรรบกวนทีไ่ดรั้บ 

รวมถงึสญัญำณรบกวนทีอ่ำจท�ำใหเ้กดิกำร
ใชง้ำนทีไ่มพ่งึปรำรถนำ

กำรเปลีย่นแปลงหรือกำรดัดแปลงอุปกรณ์จะ
ท�ำใหเ้สยีสทิธิข์องผูใ้ชใ้นกำรใชง้ำนอปุกรณ์

ยาง
ตำมขอ้มูลอำ้งอิงเกี่ยวกับระเบียบควบคุม
คณุภำพยำงรถ  พ.ศ.  2552  (Pneumatic 
Tyres  and  Tubes  for  Automotive 
Vehicles  (Quality  Control)  Order,  2009, 
Cl.) ฉบบัที ่3 (ค) ประกำศโดย M/s. Triumph 
Motorcycles  Ltd.  วำ่ยำงทีป่ระกอบกบัรถ
จักรยำนยนต์คันนี้ตรงตำมขอ้ก�ำหนดของ 
IS 15627:  2005  และเป็นไปตำมขอ้ก�ำหนด
ภำยใตข้ ้ อบงัคบั  Central  Motor  Vehicle 
Rules (CMVR) 1989

คูม่อืผูใ้ช้

ค�าเตอืน
คูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นี ้ รวมถงึค�ำแนะน�ำอืน่  ๆ ทัง้หมด
ทีใ่หม้ำพรอ้มกบัรถจักรยำนยนตถ์อืเป็นชิน้สว่น
ถำวรของรถจักรยำนยนต ์ และควรเกบ็รวมไว ้
กบัตวัรถแมจ้ะขำยตอ่แลว้กต็ำม
กอ่นกำรขบัขี ่ ผูข้บัรถทกุคนตอ้งอำ่นคูม่อืผูใ้ช ้
เลม่นีแ้ละค�ำแนะน�ำอืน่ ๆ ทัง้หมดทีใ่หม้ำพรอ้ม
กับรถจักรยำนยนต ์เพื่อท�ำควำมคุน้เคยได ้
อยำ่งถีถ่ว้นเกีย่วกบักำรใชง้ำนระบบควบคมุรถ
จักรยำนยนตท์ีถ่กูตอ้ง รวมไปถงึคณุลกัษณะ 
สมรรถนะ และขอ้จ�ำกัด อย่ำใหผู้อ้ ืน่ยืมรถ
จักรยำนยนต์ของท่ำน เนื่องจำกกำรขี่รถ
โดยไมคุ่น้เคยกบัระบบควบคมุรถจักรยำนยนต ์
คณุลกัษณะ สมรรถนะ และขอ้จ�ำกดัตำ่ง ๆ จะ
ท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้
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ขอบคณุทีเ่ลอืกรถจักรยำนยนต ์ Triumph  รถ
จักรยำนยนตน์ีเ้ป็นผลติภณัฑข์อง  Triumph  ที่
ใชว้ศิวกรรมทีผ่ำ่นกำรพสิจูน ์ กำรทดสอบอยำ่ง
ละเอยีด และควำมพยำยำมอยำ่งตอ่เนือ่งเพือ่ให ้
ไดค้วำมเชือ่มัน่ ควำมปลอดภยั และสมรรถนะที่
เป็นเลศิ
โปรดอำ่นคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นีก้อ่นขีร่ถ  เพือ่ทีท่ำ่นจะ
ไดท้�ำควำมคุน้เคยไดอ้ย่ำงถีถ่ว้นเกีย่วกับกำร
ใชง้ำนระบบควบคุมรถจักรยำนยนตท์ี่ถูกตอ้ง 
รวมไปถงึคณุลกัษณะ สมรรถนะและขอ้จ�ำกดั
หนังสือคู่มือเล่มนี้ประกอบไปดว้ยเคล็ดลับ
ในกำรขี่รถอย่ำงปลอดภัย แตไ่ม่ไดร้วมถึง
ทักษะและเทคนคิทัง้หมดทีจ่�ำเป็นต่อกำรขีร่ถ
จักรยำนยนตอ์ยำ่งปลอดภยั
Triumph  ขอแนะน�ำใหผู้ข้ ีร่ถทกุคนเขำ้รับกำร
ฝึกอบรมทีจ่�ำเป็นเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำสำมำรถใชร้ถ
จักรยำนยนตค์นันีไ้ดอ้ยำ่งปลอดภยั
หนังสือคู่มือเล่มนี้มีใหบ้ริกำรจำกตัวแทน
จ�ำหน่ำยในประเทศของทำ่นในภำษำ:
  •  ภำษำองักฤษ
  •  ภำษำองักฤษแบบอเมรกินั
  •  ฝร่ังเศส
  •  เยอรมนั
  •  อติำลี
  •  ดตัช์
  •  สเปน
  •  โปรตเุกส
  •  สวเีดน
  •  ญีปุ่่ น
  •  ไทย

สนทนากบั Triumph
ควำมสัมพันธ์ที่มีต่อท่ำนไม่ไดส้ ิน้สุดลงหลัง
จำกทำ่นซือ้รถ  Triumph  ผลตอบรับของทำ่น
จำกประสบกำรณ์ในกำรซื้อและเป็นเจำ้ของ
เป็นสิ่งส�ำคัญมำกที่จะช่วยเรำในกำรพัฒนำ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรส�ำหรับทำ่น
โปรดสง่เสรมิเรำโดยมอบทีอ่ยูอ่เีมลของทำ่นแก่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ด ้
รับอนุญำตและลงทะเบยีนกบัเรำ  จำกนัน้  ทำ่น
จะไดรั้บค�ำเชญิเขำ้ร่วมตอบแบบส�ำรวจควำม
พงึพอใจจำกลกูคำ้ออนไลนผ์่ำนทำงทีอ่ยูอ่เีมล
ของทำ่น ซึง่ทำ่นสำมำรถใหผ้ลตอบรับของทำ่น
ได ้
ทมีงำน Triumph



ปลอดภยัไวก้อ่น

6

ปลอดภยัไวก้อ่น

รถจกัรยานยนต์

ค�าเตอืน
รถจักรยำนยนตค์ันนี้ออกแบบขึน้เพือ่ขับขีบ่น
ทอ้งถนนเท่ำนัน้ ไม่เหมำะส�ำหรับกำรใชบ้น
ทำงวบิำก
กำรใชบ้นทำงวบิำกอำจน�ำไปสูก่ำรสญูเสยีกำร
ควบคุมรถจักรยำนยนต ์ท�ำใหเ้กดิอบุัตเิหตทุี่
อำจท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บหรอืถงึแกช่วีติได ้

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

ค�าเตอืน
รถจักรยำนยนตค์ันนี้ออกแบบขึน้เพื่อใชเ้ป็น
รถสองลอ้  สำมำรถบรรทกุตวัผูข้บัรถเอง  หรอื
ผูข้บัรถและผูโ้ดยสำร (ขึน้อยูท่ีว่ำ่ไดต้ดิตัง้ทีน่ั่ง
ผูโ้ดยสำรและทีพั่กเทำ้หรอืไม)่
น�้ ำ ห นั ก ร ว ม ตั ว ผู ้ขั บ ขี่   แ ล ะ ผู โ้ ด ย ส ำ ร 
อปุกรณ์เสรมิและสัมภำระตอ้งไมเ่กนิขดีจ�ำกดั
กำรรับน�้ำหนักสงูสดุ 210 กก. (463 ปอนด)์

น�า้มนัเชือ้เพลงิและ
ควนัทอ่ไอเสยี

ค�าเตอืน
น�้ำมนัเบนซนิไวไฟสงู:
ดบัเครือ่งยนตท์กุครัง้ทีเ่ตมิน�้ำมนั
อยำ่เตมิน�้ำมนัหรอืเปิดฝำปิดถังน�้ำมนัเชือ้เพลงิ 
ขณะสบูบหุรีห่รอือยูใ่กลก้บัเปลวไฟ  (ทีไ่มม่สี ิง่
ป้องกนั)
ขณะเตมิน�้ำมนั  ระวงัอยำ่ใหน้ ้�ำมนัเบนซนิหกใส่
เครือ่งยนต ์ทอ่ไอเสยี หรอื ทอ่เกบ็เสยีง
หำกกลนืน�้ำมนัเบนซนิ สดูดม ห รอื เ ขำ้ตำ 
ควรไปพบแพทยโ์ดยดว่น
รีบลำ้งน�้ ำมันที่หกใส่ผิวหนังดว้ยสบู่และ
น�้ำ สะอำด  และควรถอดเสือ้ผำ้ทีป่นเป้ือนดว้ย
น�้ำมนัเบนซนิ ทนัที
แผลไหมแ้ละสภำพ ผวิหนังทีร่ำ้ยแรงอำจเกดิ
จำกกำรสมัผัสโดนน�้ำมนัเบนซนิ

ค�าเตอืน
หำ้มสตำ รท์เครือ่งยนตห์รอืปลอ่ยใหเ้ครือ่ง
ท�ำงำน  ใ นพืน้ทีปิ่ดไมว่ำ่จะชว่งเวลำใด  ควนั
ทอ่ไอเสี ยเป็นพษิและอำจท�ำใหห้มดสต ิ และ
เสยีชวี ิ ตไดใ้นเวลำสัน้ ๆ  ใชร้ถจักรย ำนยนตใ์น
พืน้ที่ เ ปิดโลง่หรอืมกีำรระบำยอำกำศ เพยีงพอ
ทกุครัง้
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หมวกกนัน็อคและ
เครือ่งแตง่กาย

ค�าเตอืน
เมือ่ขีร่ถจักรยำนยนต ์ ทัง้ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสำร
ตอ้งสวมหมวกกนัน็อคส�ำหรับรถจักรยำนยนต์
ทกุครัง้  แวน่ตำนริภยั  ถงุมอื  กำงเกงขำยำว 
(หุม้เข่ำและขอ้เทำ้) และเสือ้แจ็คเก็ตสสีว่ำง 
เสือ้ผำ้สสีว่ำงจะท�ำใหผู้ข้ับขีย่ำนพำหนะคน
อื่น ๆ  บนทอ้งถนนสังเกตเห็นผูข้ี่รถ (หรือ
ผูโ้ดยสำร) ไดช้ัดเจนยิง่ขึน้ แมไ้ม่จ�ำเป็น
ตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่ำงเต็มรูปแบบ 
กำรสวมชุดป้องกันจะช่วยลดโอกำสทีไ่ดรั้บ
บำดเจ็บขณะขีร่ถ

ค�าเตอืน
หมวกันน็อคเป็นสิ่งที่ส� ำคัญที่สุดของชุด 
ขบัขีร่ถจักรยำนยนต ์เนื่องจำกเป็นชิน้สว่นที่
ใหก้ำรป้องกนักำรบำดเจ็บทีศ่รีษะ ควรเลอืก
หมวกกันน็อคส�ำหรับตัวผูโ้ดยสำรและตัวทำ่น
เองอยำ่งรอบคอบ และควรสวมใสศ่รีษะของ 
ท่ำนและของผูโ้ดยสำรไดแ้น่นพอดีและไม่
อดึอดั หมวกกนัน็อคสสีวำ่งจะท�ำใหผู้ข้บัขีย่ำน
พำหนะคนอืน่  ๆ  บนทอ้งถนนสงัเกตเห็นผูข้ีร่ถ 
(หรอืผูโ้ดยสำร) ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้
หมวกนริภยัแบบเต็มใบจะใหก้ำรป้องกนัไดบ้ำ้ง
เมือ่เกดิอบุัตเิหตุ โดยทีห่มวกนริภัยแบบปิด
เต็มหนำ้จะใหก้ำรป้องกนัไดม้ำกกวำ่
ส วมแว่ น ต ำนิ ร ภั ยที่ไ ด ้รั บ ย อม รั บห รื อ
แผ่นกระบังหนำ้เพื่อช่วยในกำรมองเห็นและ
ปกป้องดวงตำ

cbma

การจอดรถ

ค�าเตอืน
ดบัเครือ่งยนตแ์ลว้ถอดกญุแจออกทกุครัง้กอ่น
จอดรถจักรยำนยนตท์ิง้ไว ้กำรดงึกญุแจออกจะ
ลดควำมเสีย่งทีบุ่คคลทีไ่มไ่ดรั้บอนุญำตหรือ
ไมผ่ำ่นกำรฝึกอบรมจะน�ำรถจักรยำนยนตไ์ปใช ้
เมือ่จอดรถจักรยำนยนต ์โปรดจดจ�ำสิง่ตอ่ไปนี้
เขำ้เกยีร์หนึง่เพือ่ช่วยป้องกันรถจักรยำนยนต์
ไมใ่หไ้หลลงจำกขำตัง้
เครือ่งยนตแ์ละระบบไอเสยีจะรอ้นขึน้ภำยหลัง
กำรขบัขี ่ หำ้มจอดรถจักรยำนยนตใ์นบรเิวณ
ที่คนเดนิเทำ้ สัตว์เลี้ยง และ/หรือเด็กเล็ก
สำมำรถแตะตอ้งรถได ้
อย่ำจอดรถบนพื้นแฉะหรือบนพื้นผิวที่เอียง
มำก กำรจอดรถภำยใตส้ภำวะเหลำ่นีอ้ำจท�ำให ้
รถจักรยำนยนตล์ม้ได ้
ส�ำหรับรำยละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดูหัวขอ้ 
‘วธิกีำรขบัขีร่ถจักรยำนยนต’์ ในคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นี้
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ชิน้สว่นและอปุกรณ์

ค�าเตอืน
เจำ้ของรถควรตระหนักว่ำเฉพำะชิ้นส่วน 
อปุกรณ์เสรมิ และชดุคอนเวอร์ชันทีไ่ดรั้บกำร
รับรองไวส้�ำหรับรถจักรยำนยนต์ Triumph 
เป็นชิน้สว่นทีไ่ดรั้บกำรอนุมตัอิยำ่งเป็นทำงกำร
จำก Triumph และตดิตัง้กับรถจักรยำนยนต์
โดยตวัแทนจ�ำหน่ำยทีไ่ดรั้บอนุญำต
โดยเฉพำะ จะเป็นอันตรำยอย่ำงยิง่ในกำร
ตดิตัง้หรือเปลีย่นชิน้ส่วนหรืออปุกรณ์เสริมที่
ตอ้งถอดอปุกรณ์เชือ่มตอ่ออกจำกระบบไฟฟ้ำ
หรือระบบน�้ ำมันเชื้อเพลิง หรือเพิ่มเขำ้ไป 
ซึง่กำรดดัแปลงดงักลำ่วอำจท�ำใหเ้ป็นอนัตรำย
ตอ่ควำมปลอดภยั
อุปกรณ์เชื่อมต่อของชิน้ส่วน อุปกรณ์เสริม 
และชดุคอนเวอร์ชันทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรองอำจ
สง่ผลกระทบรำ้ยแรงตอ่กำรขบัขี ่ เสถยีรภำพ 
หรอืกำรใชร้ถจักรยำนยนตใ์นลกัษณะอืน่ ๆ  ที่
อำจเป็นผลใหเ้กดิอุบัตเิหตุ ท�ำใหไ้ดเ้กดิกำร
บำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

Triumph จะไม่รับผิดใด ๆ  ต่อขอ้บกพร่อง 
ที่ เ ก ิดจำกอุปก รณ์ เชื่อ มต่อของชิ้นส่ วน 
อปุกรณเ์สรมิ หรอืชดุคอนเวอรช์นัทีไ่มไ่ดรั้บกำร
รับรอง  หรอืกำรประกอบชิน้สว่น  อปุกรณเ์สรมิ 
หรือชุดคอนเวอร์ชันทีไ่ดรั้บกำรรับรองโดย
บคุลำกรทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรอง

การบ�ารงุรกัษา/อปุกรณ์

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

ค�าเตอืน
ตอ้งแน่ใจว่ำไดอุ้ปกรณ์ทั ้งหมดที่กฎหมำย 
ก�ำหนดไดรั้บกำรติดตั ้งและท�ำงำนอย่ำง
ถกูตอ้ง  กำรถอดหรอืเปลีย่นไฟของรถ
จักรยำนยนต ์  ทอ่เกบ็เสยีง  ระบบไอเสยี  หรอื
ระบบควบคมุเสี ยงรบกวนอำจเป็นกำรละเมดิ
กฎหมำย  กำรดดั แปลง  ทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืไม่
เหมำะสมอำจสง่ ผลกระ ทบรำ้ยแรงตอ่กำร
ขบัขี ่ เสถยีร ภำพ  ห รอืกำรใช ้รถจักรยำนยนต์
ในลกัษณะอืน่ ๆ  ทีอ่ำจเป็นผลให ้เกดิอบุตัเิหต ุ
ท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บหรอืเสยี ชวีติได ้

ค�าเตอืน
ถำ้รถจักรยำนยนตม์สีว่นเกีย่วขอ้งกบัอบุัตเิหต ุ
กำรประสำนงำ  หรอืลม้  ทำ่นตอ้งน�ำรถ
จักรยำนยนตข์องท่ำนไปยังตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บอนุญำต
เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบและซอ่ม  อบุตัเิหตุ
ใด ๆ  อำจเป็นสำเหตใุหร้ถจักรยำนยนตไ์ดรั้บ
ควำมเสยีหำย  ถำ้ไดรั้บกำรซอ่มแซมไมถ่กูวธิ ี
อำจ ท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตขุึน้อกีครัง้ ซึง่อำจท�ำให ้
เกดิกำร บำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
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การขีร่ถ

ค�าเตอืน
หำ้มขี่รถจักรยำนยนต์เมื่อรู ส้ ึกเหนื่อยลำ้ 
อยูภ่ำยใตฤ้ทธิข์องแอลกอฮอลห์รอืยำ
กำรขี่รถเมื่ออยู่ภำยใตฤ้ทธิข์องแอลกอฮอล ์
หรอืยำเป็นสิง่ผดิกฎหมำย
กำรขี่รถเมื่อรูส้กึเหนื่อยลำ้ อยู่ภำยใตฤ้ทธิ์
ของแอลกอฮอลห์รือยำจะลดสมรรถภำพใน
กำรควบคมุ รถจักรยำนยนตข์องผูข้ีร่ถ  ซึง่อำจ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ผูข้ีร่ถทกุคนตอ้งไดรั้บใบอนุญำตในกำรใชง้ำน
รถจักรยำนยนต ์ กำรใชร้ถจักรยำนยนตโ์ดย
ไม่มใีบอนุญำตเป็นสิง่ผดิกฎหมำยและอำจน�ำ
ไปสูก่ำรด�ำเนนิคดไีด ้
กำรใชร้ถจักรยำนยนตโ์ดยไม่เขำ้ รับกำร
ฝึกอบรมแบบเป็นทำงกำรเกีย่วกบัเทคนคิกำร
ขีร่ถทีถ่กูตอ้งซึง่จ�ำเป็นตอ่กำรไดรั้บใบอนุญำต 
จะเป็นอันตรำยและอำจท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ขีร่ถโดยมกีำรป้องกนัทกุครัง้  และสวมอปุกรณ์
ป้องกนัซึง่จะมกีำร กลำ่วถงึในตอนอืน่ของค�ำน�ำ 
โปรดจ�ำไวว้ำ่  ในอบุั ตเิหต ุ รถจักรยำนยนต ์ ไม่
ไดใ้หก้ำรป้องกนัตอ่แ รงกระแทกเชน่เดยีวกบั
รถยนต์

ค�าเตอืน
ควรขี่รถจักรยำนยนต์ Triumph ภำยใน
ควำมเร็วที่กฎหมำยก�ำหนดส�ำหรับกำรขับขี่
บนทอ้งถนน กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ย
ควำมเร็วสงูอำจเป็นอันตรำยไดเ้นื่องจำกเวลำ
ทีใ่ชใ้นกำรตอบโตส้ภำพจรำจรที่เกดิขึน้นั้น
จะลดลงอย่ำงเด่นชัดในขณะที่ควำมเร็วบน
ทอ้งถนนเพิม่สูงขึน้ ลดควำมเร็วทุกครัง้ใน
สภำวะกำรขับขี่ที่อำจเกดิอันตรำยได ้เช่น 
ในสภำพอำกำศไมด่หีรอืกำรจรำจรตดิขดั

ค�าเตอืน
สังเกตอย่ำงต่อเนื่องและสนองตอบกำร 
เปลีย่นแปลงของพืน้ผวิถนน สภำพจรำจร และ
สภำพของลม  ยำนพำหน ะประเภทสองลอ้ทกุ
คนัจะรับแรงจำกภำยน อก  ซึง่อำจท�ำใหเ้กดิ
อบุตัเิหต ุแรงดงักลำ่วรวมถงึ แตไ่มจ่�ำกดัเพยีง:
กระแสลมจำกรถทีว่ ิง่สวนมำ
หลมุบนพืน้ถนน,  พื้ นผวิถนนทีเ่กดิควำม
เสยีหำยหรอืไมเ่รยีบ
สภำพอำกำศเลวรำ้ย
ขอ้ผดิพลำดของผูข้บัขี่
ใชร้ถจักรยำนยนตด์ว้ยควำมเร็วปำนกลำง  ทกุ
ครัง้  และหลกีเลีย่งสภำพจรำจรตดิขดัจน กวำ่
ทำ่น  จะคุน้เคยกบัคณุลกัษณะดำ้นกำรใช ้ งำน
และกำรขบัขี ่อยำ่งถีถ่ว้น หำ้มขีร่ถเกนิควำมเร็ว
ทีก่ฎหมำยก�ำหนด
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แฮนดบ์งัคบัเลีย้วและทีพ่กัเทา้

ค�าเตอืน
ผูข้ีร่ถตอ้งรักษำกำรทรงตวัของรถจักรยำนยนต์
โดยมือตอ้งจับไวท้ี่แฮนดบ์ังคับเลี้ยวตลอด
เวลำ
หำกผูข้ี้รถเอำมือออกจำกแฮนดบ์ังคับเลี้ยว 
จะส่งผลกระทบร ำ้ยแรงต่อกำรขับขี่และ
เสถียรภำพของรถจักรยำนยนต์ ส่งผลให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ขณะใช ง้ำนรถจักรยำนยนต์ ผู ข้ ี่ รถและ
ผูโ้ดยสำร  (หำกม)ี  ตอ้งใชท้ีพั่กเทำ้ทีใ่หม้ำ
ทกุครัง้
กำรใชท้ี่พักเทำ้จะช่วยลดควำมเสี่ยงที่ทั ้ง
ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสำรไปสมัผัสกบัชิน้สว่นตำ่ง ๆ 
ของรถจักรยำนยนตโ์ดยไม่ตัง้ใจ และยังช่วย
ลดควำมเสีย่งจำกกำรไดรั้บบำดเจ็บเมือ่เสือ้ผำ้
เขำ้ไปเกีย่วกบัชิน้สว่นตำ่งๆ

ค�าเตอืน
กำรใชร้ถจักรยำนยนตโ์ดยที่หมุดพักเทำ้
สึก เกินขีดก� ำหนดสู งสุดจ ะท� ำให เ้ อีย ง
ร ถ จัก ร ย ำนยนต์ด ว้ ย มุ มที่ไ ม่ ปลอดภั ย  
ดังนั้น ตอ้งเปลี่ยนหมุดพักเทำ้ก่อนที่จะสกึ
จนขีดจ�ำกัดของมัน กำรเอียงรถดว้ยมุมที่
ไม่ปลอดภัยอำจท�ำใหร้ถทรงตัวไม่ด ีสญูเสยี
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหต ุ 
รำยละเอยีดเกีย่วกบัขดีจ�ำกดัควำมสกึหรอของ
สำมำรถอำ่นไดใ้นหวัขอ้กำรบ�ำรงุรักษำและกำร
ปรับตัง้เกีย่วกบั หนำ้ 114 

ค�าเตอืน
ตอ้งไม่ใชห้มุดพักเทำ้เป็นเครื่องน� ำว่ำรถ
จักรยำนยนตส์ำมำรถเอยีงไดอ้ย่ำงปลอดภัย
ไกลเพียงใด ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลำย
อย่ำง รวมถึงแตไ่ม่จ�ำกัดเพียง พื้นผิวถนน  
สภำพยำง และสภำพอำกำศ กำรเอียงรถ
ดว้ยมุมที่ไม่ปลอดภัยอำจท�ำใหร้ถทรงตัว
ไม่ด ีสูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
เมื่อ เอียงรถและหมุดพักเทำ้ที่ย ึดติดกับ
ทีพั่กเทำ้แตะกบัพืน้  รถจักรยำนยนตจ์ะอยูใ่กล ้
กบัขดีจ�ำกดัมมุเอยีงสงูสดุ  กำรเพิม่มมุเอยีงปีก
มำกขึน้จะไมป่ลอดภยั กำรเอยีงรถดว้ยมมุทีไ่ม่
ปลอดภยัอำจท�ำใหร้ถทรงตวัไมด่ ี สญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

citc

1

1. หมดุพกัเทา้



ปลอดภยัไวก้อ่น
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หนำ้นีจ้งใจเวน้วำ่งไว ้



ป้ายเตอืน

12

ป้ายเตอืน
ต�าแหนง่ป้ายเตอืน
ป้ำยทีแ่สดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูนี้และตำมดว้ยหนำ้เป็นล�ำดบัถัดไป จะท�ำใหท้ำ่นสังเกตเห็น
ขอ้มลูส�ำคญัดำ้นควำมปลอดภยัในหนังสอืคูม่อืเลม่นี้ กอ่นขบัขีร่ถ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดท้�ำควำม
เขำ้ใจและปฏบิตัติำมขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัป้ำยเหลำ่นี้

R.P.M.

MAX LOAD
5 kg (11 lbs)

1 32 4

765

1.  ไฟหนา้ (หนา้ 126)
2.  กระจกหนา้รถ (ถา้ตดิต ัง้) (หนา้ 137)
3.  การรนัอนิ (หนา้ 65)
4.  กระเป๋าเก็บสมัภาระ (ถา้ตดิต ัง้) (หนา้ 79)

5.  น�า้หลอ่เย็น (หนา้ 91)
6.  การตรวจเช็คกอ่นการขบัขี ่(หนา้ 66)
7.  ยาง (หนา้ 115)



ป้ายเตอืน
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ต�าแหนง่ป้ายเตอืน (มตีอ่)

ขอ้ควรระวงั
ป้ำยเตอืนและรูปลอก ยกเวน้ป้ำยรันอนิ จะตดิเขำ้กับรถจักรยำนยนตโ์ดยใชก้ำวทีม่แีรงยดึตดิสูง 
ในบำงกรณี จะตดิป้ำยเตอืนกอ่นใชส้พี่น ดังนัน้ ควำมพยำยำมทีจ่ะแกะป้ำยเตอืนออกอำจท�ำให ้
ช ิน้งำนสหีรอืตวัถังเกดิควำมเสยีหำยได ้

21 3

4 5

1.  น�า้มนัเครือ่ง (หนา้ 88)
2.  หมวกกนัน็อค (หนา้ 7)
3.  กระจก (หนา้ 105)

4.  โซข่บัเคลือ่น (หนา้ 96)
5.  ร ะบบตรวจวดัและแจ้ง เตือนแรงดนั

ลมยาง (ถา้ตดิต ัง้) (หนา้ 43)



การระบขุอ้มลูชิน้สว่น
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การระบขุอ้มลูชิน้สว่น
Street Twin และ Street Cup (แสดงรุน่ Street Twin)

1
2

3
4 5

6

7

891011121314151617

1.  ไฟเลีย้วดา้นหนา้
2.  ไฟหนา้
3.  คนัคลตัช์
4.  แบตเตอรี ่(ใตท้ ีน่ ัง่)
5.  หนงัสอืคูม่อืเจา้ของ (ใตท้ ีน่ ัง่)
6.  เบรค/ไฟทา้ย
7.  ไฟเลีย้วดา้นหลงั
8.  จานเบรกหลงั
9.  คาลปิเปอรเ์บรกหลงั

10.  ถงัน�า้หลอ่เย็นส�ารอง
11.  ฝาปิดถงัน�า้หลอ่เย็นส�ารอง
12.  ขาต ัง้ขา้ง
13.  คนัเปลีย่นเกยีร ์
14.  แตร
15.  หมอ้น�า้
16.  คาลปิเปอรเ์บรกหนา้
17.  จานเบรกหนา้



การระบขุอ้มลูชิน้สว่น
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การระบขุอ้มลูชิน้สว่น - ตอ่

Street Twin และ Street Cup (แสดงรุน่ Street Twin)

1 4

6

891011121314 7

2 3 5

1.  ถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
2.  ฝาหมอ้น�า้หลอ่เย็น (ใตถ้งัน�า้มนัเชือ้เพลงิ)
3.  ฝาปิดถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
4.  กระปกุน�า้มนัเบรกหนา้
5.  คนัเบรกหนา้
6.  ตะเกยีบหนา้
7.  ฝาปิดชอ่งเตมิน�า้มนัเครือ่ง

8.  ตาแมวแสดงระดบัน�า้มนั
9.  แป้นเบรกหลงั
10.  กระปกุน�า้มนัเบรกหลงั (ดา้นหลงัแผงขา้ง)
11.  เครือ่งมอืปรบัต ัง้ (ดา้นหลงัแผงขา้ง)
12.  โซข่บัเคลือ่น
13.  ชุดกนัสะเทอืนหลงั
14.  ทอ่เก็บเสยีง



การระบขุอ้มลูชิน้สว่น
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การระบขุอ้มลูชิน้สว่น
Street Scrambler

1
2

3

4 5 6

7

8

9101112131415161718

1.  ไฟเลีย้วดา้นหนา้
2.  ไฟหนา้
3.  คนัคลตัช์
4.  เครือ่งมอืปรบัต ัง้ (ดา้นหลงัแผงขา้ง)
5.  แบตเตอรี ่(ใตท้ ีน่ ัง่)
6.  หนงัสอืคูม่อืเจา้ของ (ใตท้ ีน่ ัง่)
7.  เบรค/ไฟทา้ย
8.  ไฟเลีย้วดา้นหลงั
9.  จานเบรกหลงั

10.  คาลปิเปอรเ์บรกหลงั
11.  ถงัน�า้หลอ่เย็นส�ารอง
12.  ฝาปิดถงัน�า้หลอ่เย็นส�ารอง
13.  ขาต ัง้ขา้ง
14.  คนัเปลีย่นเกยีร ์
15.  แตร
16.  หมอ้น�า้
17.  คาลปิเปอรเ์บรกหนา้
18.  จานเบรกหนา้



การระบขุอ้มลูชิน้สว่น
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การระบขุอ้มลูชิน้สว่น - ตอ่

Street Scrambler

6

78

51 2

910

3

11

4

1213

1.  ถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
2.  ฝาหมอ้น�า้หลอ่เย็น (ใตถ้งัน�า้มนัเชือ้เพลงิ)
3.  ฝาปิดถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
4.  กระปกุน�า้มนัเบรกหนา้
5.  คนัเบรกหนา้
6.  ตะเกยีบหนา้
7.  ฝาปิดชอ่งเตมิน�า้มนัเครือ่ง

v

8.  ตาแมวแสดงระดบัน�า้มนั
9.  แป้นเบรกหลงั
10.  กระปกุน�า้มนัเบรกหลงั (ดา้นหลงัแผงขา้ง)
11.  โซข่บัเคลือ่น
12.  ชุดกนัสะเทอืนหลงั
13.  ทอ่เก็บเสยีง
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การระบขุอ้มลูชิน้สว่น
Thruxton และ Thruxton R (แสดงรุน่ Thruxton)

71
2

3 4 5

6

89101112131415

1.  ไฟเลีย้วดา้นหนา้
2.  ไฟหนา้
3.  คนัคลตัช์
4.  แบตเตอรี ่(ใตท้ ีน่ ัง่)
5.  หนงัสอืคูม่อืเจา้ของ (ใตท้ ีน่ ัง่)
6.  เบรค/ไฟทา้ย
7.  ไฟเลีย้วดา้นหลงั
8.  จานเบรกหลงั

9.  คาลปิเปอรเ์บรกหลงั
10.  ขาต ัง้ขา้ง
11.  คนัเปลีย่นเกยีร ์
12.  แตร
13.  หมอ้น�า้
14.  คาลปิเปอรเ์บรกหนา้
15.  จานเบรกหนา้



การระบขุอ้มลูชิน้สว่น
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การระบขุอ้มลูชิน้สว่น - ตอ่

Thruxton และ Thruxton R (แสดงรุน่ Thruxton)

1 2 3 4

6789101112

5

131415

1.  ถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
2.  ฝาปิดถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
3.  กระปกุน�า้มนัเบรกหนา้
4.  คนัเบรกหนา้
5.  ตะเกยีบหนา้
6.  ฝาปิดชอ่งเตมิน�า้มนัเครือ่ง
7.  ถงัน�า้หลอ่เย็นส�ารอง
8.  ตาแมวแสดงระดบัน�า้มนั

9.  ฝาปิดถงัน�า้หลอ่เย็นส�ารอง
10.  แป้นเบรกหลงั
11.  กระปกุน�า้มนัเบรกหลงั (ดา้นหลงัแผงขา้ง)
12.  เครือ่งมอืปรบัต ัง้ (ดา้นหลงัแผงขา้ง)
13.  โซข่บัเคลือ่น
14.  ทอ่เก็บเสยีง
15.  ชุดกนัสะเทอืนหลงั



การระบขุอ้มลูชิน้สว่น
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การระบขุอ้มลูชิน้สว่น
Bonneville T100 และ Bonneville T120 (แสดงรุน่ Bonneville T120)

1
2

3
4 5

6

7

891011121314151617

1.  ไฟเลีย้วดา้นหนา้
2.  ไฟหนา้
3.  คนัคลตัช์
4.  แบตเตอรี ่(ใตท้ ีน่ ัง่)
5.  หนงัสอืคูม่อืเจา้ของ (ใตท้ ีน่ ัง่)
6.  เบรค/ไฟทา้ย
7.  ไฟเลีย้วดา้นหลงั
8.  จานเบรกหลงั
9.  คาลปิเปอรเ์บรกหลงั

10.  ถงัน�า้หลอ่เย็นส�ารอง
11.  ฝาปิดถงัน�า้หลอ่เย็นส�ารอง
12.  ขาต ัง้ขา้ง
13.  คนัเปลีย่นเกยีร ์
14.  แตร
15.  หมอ้น�า้
16.  คาลปิเปอรเ์บรกหนา้
17.  จานเบรกหนา้



การระบขุอ้มลูชิน้สว่น
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การระบขุอ้มลูชิน้สว่น - ตอ่

Bonneville T100 และ Bonneville T120 (แสดงรุน่ Bonneville T120)

1 2 3

5

78910111213 6

4

1.  ถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
2.  ฝาปิดถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
3.  กระปกุน�า้มนัเบรกหนา้
4.  คนัเบรกหนา้
5.  ตะเกยีบหนา้
6.  ฝาปิดชอ่งเตมิน�า้มนัเครือ่ง
7.  ตาแมวแสดงระดบัน�า้มนั

8.  แป้นเบรกหลงั
9.  กระปกุน�า้มนัเบรกหลงั (ดา้นหลงัแผงขา้ง)
10.  เครือ่งมอืปรบัต ัง้ (ดา้นหลงัแผงขา้ง)
11.  โซข่บัเคลือ่น
12.  ชุดกนัสะเทอืนหลงั
13.  ทอ่เก็บเสยีง
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การระบขุอ้มลูชิน้สว่น
Street Twin และ Street Scrambler (แสดงรุน่ Street Twin)
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1.  คนัคลตัช์
2.  ปุ่ มกระพรบิไฟสูง
3.  ปุ่ ม SCROLL
4.  มาตรวดัความเร็ว
5.  ไฟเตอืน
6.  หนา้จอวดัระยะทาง/แสดงผล

7.  กระปกุน�า้มนัเบรกหนา้
8.  คนัเบรกหนา้
9.  สวติชส์ตารท์/ดบัเครือ่งยนต์
10.  ปุ่ มไฟฉุกเฉนิ
11.  สวติชไ์ฟเลีย้ว
12.  ปุ่ มแตร



การระบขุอ้มลูชิน้สว่น
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การระบขุอ้มลูชิน้สว่น
Street Cup, Thruxton, Thruxton R, Bonneville T100 และ Bonneville T120

21 3 4

5 6 7 8 9

14

10 11

1213151617

1.  คนัคลตัช์
2.  ปุ่ มกระพรบิไฟสูง
3.  ปุ่ ม SCROLL
4.  สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
5.  มาตรวดัความเร็ว
6.  ไฟเตอืน
7.  ทร ิปคอมพวิเตอร/์มาตรวดัระยะทาง/

หนา้จอแสดงผล
8.  มาตรวดัรอบเครือ่งยนต์
9.  หนา้จอแสดงผลขอ้มลู

10.  กระปกุน�า้มนัเบรกหนา้
11.  คนัเบรกหนา้
12.  สวติชส์ตารท์/ดบัเครือ่งยนต์
13.  ปุ่ ม MODE (Thruxton และ 

Bonneville T120 เทา่น ัน้)
14.  ปุ่ มไฟฉุกเฉนิ
15.  ปุ่ ม MODE (Thruxton R เทา่น ัน้)
16.  ปุ่ มแตร
17.  สวติชไ์ฟเลีย้ว
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หมายเลขผลติภณัฑ์

หมายเลขตวัถงัรถ (VIN)
หมำยเลขตวัถังรถ  (VIN)  จะประทบัไวท้ีบ่รเิวณ
ฐำนพวงมำลยัของเฟรมโครงรถ  นอกจำกนีย้ัง
แสดงบนฉลำกใตแ้ผงขำ้งดำ้นขวำมอื

1

1.  หมายเลข VIN

บันทึกหมำยเลขตัวถังรถลงในช่องที่ใหไ้ว ้
ดำ้นลำ่ง

 
 
 

หมายเลขเครือ่งยนต์
หมำยเลขเครื่องยนต์จะถูกปร ะทับไวบ้น
หอ้งขอ้เหวีย่งดำ้นบนทำงดำ้นทำ้ยและมองเห็น
ไดจ้ำกทำงดำ้นซำ้ยมอืหลงัมอเตอรส์ตำรท์

citk

1

1.  หมายเลขเครือ่งยนต์

บันทกึหมำยเลขเครื่องยนตล์งในช่องทีใ่หไ้ว ้
ดำ้นลำ่ง
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แผนผงัแผงหนา้ปดั
Street Twin และ Street Scrambler (แสดงรุน่ Street Twin)
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1.  มาตรวดัความเร็ว
2.  ไฟเตอืนปิดระบบควบคมุการยดึเกาะถนน 

(TC)
3.  สญัญาณไฟระบบควบคมุการยดึเกาะ

ถนน (TC)
4.  สญัญาณไฟแสดงระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิต�า่
5.  ไฟเตอืนอณุหภูมนิ�า้หลอ่เย็นสูง
6.  สญัญาณไฟเตอืนแรงดนัน�า้มนัเครือ่งต�า่
7.  สญัญาณไฟแสดงการท�างานผดิปกติ

ของระบบควบคมุการท�างานของ
เครือ่งยนต ์(MIL)

8.  ไฟเตอืนระบบ ABS (ระบบเบรกป้องกนั
ลอ้ล็อก)

9.  ระบบป้องกนัการโจรกรรม/สญัญาณไฟ
สถานะสญัญาณกนัขโมย (สญัญาณกนั
ขโมยเป็นชุดอปุกรณเ์สรมิ)

10.  ไฟเตอืนแรงดนัลมยาง (ถา้ตดิต ัง้ระบบ
ตรวจวดัแรงดนัลมยาง (TPMS))

11.  สญัญาณไฟเลีย้วขวา
12.  สญัญาณไฟแสดงต�าแหนง่เกยีรว์า่ง
13.  หนา้จอแสดงผลขอ้มลู
14.  หนา้จอแสดงแรงดนัลมยาง  

(ถา้ตดิต ัง้ TPMS)
15.  สญัญาณไฟแสดงระยะการเขา้รบับรกิาร
16.  มาตรวดัระยะทาง/มาตรวดัระยะทางออก

ทรปิ/นาฬกิา
17.  สญัญาณต�าแหนง่เกยีร ์
18.  เกจวดัระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
19.  สญัญาณไฟสูง
20.  สญัญาณไฟเลีย้วซา้ย
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แผนผงัแผงหนา้ปดั

Street Cup, Thruxton, Thruxton R, Bonneville T100 และ Bonneville T120
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1.  สญัญาณไฟระบบควบคมุการยดึเกาะ
ถนน (TC)

2.  ไฟเตอืนอณุหภูมนิ�า้หลอ่เย็นสูง
3.  ไฟเตอืนระบบ ABS (ระบบเบรกป้องกนั

ลอ้ล็อก)
4.  มาตรวดัความเร็ว
5.  สญัญาณไฟแสดงการท�างานผดิปกติ

ของระบบควบคมุการท�างานของ
เครือ่งยนต ์(MIL)

6.  สญัญาณไฟเตอืนแรงดนัน�า้มนัเครือ่งต�า่
7.  ไฟเตอืนปิดระบบควบคมุการยดึเกาะถนน 

(TC)
8.  ไฟสญัญาณแสดงระบบควบคมุความเร็ว

คงที ่(ถา้ตดิต ัง้)
9.  ระบบป้องกนัการโจรกรรม/ไฟสถานะ

สญัญาณกนัขโมย (สญัญาณกนัขโมย
เป็นชุดอปุกรณเ์สรมิ)

10.  สญัญาณไฟแสดงต�าแหนง่เกยีรว์า่ง
11.  สญัญาณไฟเลีย้วซา้ย
12.  มาตรวดัรอบเครือ่งยนต์
13.  สญัญาณไฟเลีย้วขวา
14.  สญัญาณไฟแสดงระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิต�า่
15.  สญัญาณไฟสูง
16.  ไฟแสดงสถานะไฟเดยไ์ลท ์(DRL)  

(ถา้ตดิต ัง้)
17.  การแสดงผลโหมดการขบัขี ่(ถา้ตดิต ัง้)
18.  จอแสดงผลระยะทางกอ่นน�า้มนัหมด
19.  มาตรวดัระยะทาง/ทรปิคอมพวิเตอร์
20.  สญัญาณไฟแสดงระยะการเขา้รบับรกิาร
21.  สญัญาณต�าแหนง่เกยีร ์
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ไฟเตอืน

สญัญาณไฟแสดงการท�างานผดิปกติ
ของระบบควบคมุการท�างาน
ของ เครือ่งยนต ์(MIL)

สญัญำณไฟแสดงกำรท�ำงำนผดิปกต ิ
(MIL) ของระบบควบคมุกำรท�ำงำนของเครือ่งย
นต์จะสว่ำงขึ้นเมื่อเปิดระบบจุดระเบิด (เพื่อ
แสดงว่ำระบบท�ำงำน) แตไ่ม่ควรตดิขึน้ขณะที่
เครือ่งยนตท์�ำงำน
ถำ้สัญญำณไฟ MIL สว่ำงขึน้เมื่อเครื่องยนต์
ท�ำงำน แสดงว่ำเกิดขอ้บกพร่องในระบบ
ที่ถูกควบคุมดว้ยระบบควบคุมกำรท�ำงำน
ขอ ง เค รื่ อ ง ยนต์ตั ้ ง แต่หนึ่ ง ร ะ บบขึ้น ไป 
ในกรณีดังกลำ่ว ระบบควบคมุกำรท�ำงำนของ
เครื่องยนต์จะเปลี่ยนเป็นโหมด "ส�ำรองกำร
ท�ำงำน"  (Limp home mode)  เพือ่ใหร้ถวิง่ได ้
ถงึจดุหมำยปลำยทำง  ถำ้ขอ้บกพรอ่งไมรุ่นแรง
จนเครือ่งยนตไ์มส่ำมำรถท�ำงำนได ้

ค�าเตอืน
ลดคว ำม เ ร็ ว แ ล ะ อย่ ำ ขี่ ร ถ ต่ อไปถ ำ้ไ ม่
จ� ำเป็นในขณะที่สัญญำณไฟ MIL  ยังติด
อยู่ ขอ้บกพร่องดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบ 
ร ้ำ ย แ ร งต่ อ ส ม ร ร ถน ะ ขอ ง เ ค รื่ อ ง ย นต ์
ระบบไอเสีย และอัตรำกำรสิน้เปลืองน�้ำมัน
เชือ้เพลงิ สมรรถนะของเครือ่งยนตท์ีล่ดลง
อำจท�ำใหก้ำรขีร่ถอยูใ่นสภำวะทีเ่ป็นอันตรำย 
ท�ำใหสู้ญเสยีกำรควบคุมและเกดิอบุัตเิหตไุด ้
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

หมายเหต:ุ
• ถา้สญัญาณไฟ  MIL  กะพรบิเมือ่เปิด

ระบบจุดระเบิด ให้ต ิดต่อตวัแทน
จ�าหน่ายรถจกัรยานยนต ์Triumph 
ที่ได้ร ับอนุญาตโดยเ ร็ วที่สุด เพื่อ
ท�าการแกไ้ขสถานการณ์ดงักล่าว 
ในสถานการณเ์หลา่นี ้ เครือ่งยนตจ์ะ
ไมท่�างาน

สญัญาณไฟเตอืนแรงดนัน�า้มนัเครือ่ง
ต�า่

ขณะทีเ่ครื่องยนตท์�ำงำน ถำ้แรงดัน
น�้ ำมันเครื่องลดต�่ำลงจนอันตรำย สัญญำณ
ไฟเตอืนแรงดนัน�้ำมนัเครือ่งต�ำ่จะสวำ่งขึน้

ขอ้ควรระวงั
ดบัเครือ่งยนตท์นัทถีำ้สญัญำณไฟเตอืนแรงดนั
น�้ำมนัเครือ่งต�ำ่สวำ่งขึน้  อยำ่สตำรท์เครือ่งใหม่
จนกวำ่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
กำรเดินเครื่องยนต์เมื่อสัญญำณไฟเตือน
แรงดันน�้ ำมันเครื่องต�่ ำสว่ำงขึ้นจะท� ำให ้
เครือ่งยนตไ์ดรั้บควำมเสยีหำยอยำ่งรุนแรง

หมายเหต:ุ
• สญัญาณไฟเตอืนแรงดนัน�า้มนัเครือ่ง

ต�่าจะสว่างขึน้ถา้เปิดระบบจุดระเบดิ
โดยไมม่กีารเดนิเครือ่งยนต์
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ไฟเตอืนอณุหภมูนิ�า้หลอ่เย็นสงู

ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำน  ถำ้อณุหภมูิ
น�้ ำหล่อเย็นเครื่องยนต์สูงจนเป็นอันตรำย 
ไฟเตอืนอณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็นสงูจะสวำ่งขึน้

ขอ้ควรระวงั
ดับเครื่องยนต์ทันทีถ ำ้ไฟเตือนอุณหภูมิ
น�้ำหลอ่เย็นสงูสวำ่งขึน้  อยำ่สตำรท์เครือ่งใหม่
จนกวำ่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
กำรเดินเครื่องยนต์เมื่อไฟเตือนอุณหภูมิ
น�้ำหลอ่เย็นสูงสว่ำงขึน้จะท�ำใหเ้ครือ่งยนตไ์ด ้
รับควำมเสยีหำยอยำ่งรุนแรง

ไฟระบบป้องกนัการโจรกรรม/
สญัญาณกนัขโมย

รถจักรยำนยนต ์ Triumph  นีต้ดิตัง้
กญุแจนริภยั  ซึง่จะถกูเปิดใชง้ำนเมือ่บดิสวติช์
จดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต�ำแหน่ง OFF 
สญัญำณไฟระบบป้องกนักำรโจรกรรมจะกะพรบิ
ตดิและดับเป็นเวลำ 24 ชั่วโมงเพื่อแสดงว่ำ
กญุแจนริภยัเปิดท�ำงำน  เมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิ
ไปที่ต�ำแหน่ง ON ระบบป้องกันกำรโจรกรรม
และสญัญำณไฟจะดบัลง
ถ ำ้สัญญำณไฟยั งติดอยู่   แสดงว่ ำ ร ะบบ
ป้อ งกันกำ ร โจ รก ร ร ม เกิดควำมผิดปกต ิ 
ซึ่งตอ้งตรวจสอบหำสำเหตุ โปรดติดต่อ
ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

ถา้ตดิต ัง้สญัญาณกนัขโมย
สญัญำณไฟระบบป้องกนักำรโจรกรรม/สญัญำณ
กันขโมยจะสว่ำงขึน้เมื่อตรงตำมสภำวะทีไ่ด ้
อธิบำยไวใ้นคู่มือสัญญำณกันขโมยซึ่งเป็น
อปุกรณเ์สรมิของแทข้อง Triumph

ถา้ไมไ่ดต้ดิต ัง้สญัญาณกนัขโมย
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต�ำแหน่ง OFF 
สญัญำณไฟระบบป้องกนักำรโจรกรรม/กนัขโมย
จะกะพริบตดิและดับเป็นเวลำ 24 ชั่วโมงเพื่อ
แสดงวำ่กญุแจนริภยัเปิดท�ำงำน  เมือ่บดิสวติช์
จุดระเบดิไปที่ต�ำแหน่ง ON ระบบป้องกันกำร
โจรกรรมและสญัญำณไฟจะดบัลง
ถำ้สัญญำณไฟยั งติดอยู่ แสดงว่ำร ะบบ
ป้อ งกันกำ ร โจ รก ร ร ม เกิดควำมผิดปกต ิ 
ซึ่งตอ้งตรวจสอบหำสำเหตุ โปรดติดต่อ
ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

ไฟเตอืนระบบ ABS (ระบบเบรก
ป้องกนั ลอ้ล็อก)

ไฟเตอืนระบบ  ABS  จะสวำ่งขึน้เพือ่
แสดงวำ่ฟังกช์นั  ABS  ไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้
ไฟที่สว่ำงขึ้นหลังจำกกำรติดเครื่องยนต ์ 
จนกระทัง่รถจักรยำนยนตว์ิง่ถงึควำมเร็วเกนิ  10 
กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง  (6  ไมล/์ชัว่โมง)  เป็นปกต ิ
ถำ้ไมม่ขีอ้ผดิพลำด  ไฟไมค่วรตดิสวำ่งขึน้อกี
ครัง้จนกวำ่เครือ่งยนตจ์ะเริม่สตำรท์ใหม่
ถำ้ไฟเตือนเกดิสว่ำงขึ้นในเวลำอื่นขณะขี่รถ 
แสดงวำ่ระบบ  ABS  เกดิควำมผดิปกต ิ ซึง่ตอ้ง
ตรวจสอบหำสำเหตุ
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ค�าเตอืน
ถำ้ระบบ ABS ไม่ท�ำงำน ระบบเบรกจะ
ท�ำหนำ้ที่เป็นระบบเบรกทีไ่ม่ใช่ระบบ ABS 
ตอ่ไป ท่ำนตอ้งไม่ขีร่ถตอ่ไปถำ้สัญญำณไฟ
แสดงยังคงตดิอยู ่ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บอนุญำต
โดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเช็คควำมบกพร่องและ
ท�ำกำรแกไ้ข ในสถำนกำรณน์ี้ กำรเบรกแรง
เกนิไปจะท�ำใหล้อ้ล็อก  ซึง่จะท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

สญัญาณไฟระบบควบคมุการยดึเกาะ
ถนน (TC)

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

ค�าเตอืน
ถำ้ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนไม่ท�ำงำน 
ท่ำนตอ้งระมัดระวังเมือ่เร่งควำมเร็วหรอืเลีย้ว
รถบนพืน้ถนนทีเ่ปียก/ลืน่  เพือ่หลกีเลีย่งกำร
เกดิลอ้หมุนฟรี อย่ำขับรถนำนกว่ำที่จ�ำเป็น
ถำ้สัญญำณไฟแสดงกำรท� ำงำนผิดปกติ
ของระบบควบคุมกำรท�ำงำนของเครื่องยนต ์
(MIL) และไฟเตอืนระบบควบคุมกำรยดึเกำะ
ถนนสวำ่งขึน้  โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตโดย
เร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่ง
กำรเลีย้วรถกะทันหันและกำรเร่งควำมเร็วมำก
เกนิไปในสถำนกำรณน์ี้อำจท�ำใหล้อ้หลังหมุน
ฟร ีสง่ผลใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ

การท�างานของสญัญาณไฟระบบ TC:

เปิดการใชง้าน TC:
  •  ภ ำ ย ใ ต ้ส ภ ำ พ ก ำ ร ขี่ ร ถ ต ำ ม ป ก ต ิ

สญัญำณไฟจะยังปิดอยู่
  •  สัญญำณไฟจะกะพริบอย่ำงรวดเร็วเมื่อ

ระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนนเปิดท�ำงำน
และก�ำลังท�ำงำนเพือ่จ�ำกดักำรลืน่ไถลของ
ลอ้หลงั  ในชว่งทีเ่รง่ควำมเร็วมำกหรอืบน
สภำพถนนทีเ่ปียกหรอืลืน่

ปิดการใชง้าน TC:
สญัญำณไฟจะไมต่ดิขึน้  ไฟเตอืนกำรปิดระบบ 
TC จะตดิขึน้แทน (ด ูหนำ้ 31).

หมายเหต:ุ
• ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนจะไม่

ท�างานถา้มกีารท�างานผดิปกตทิีร่ะบบ 
ABS ไฟเตอืนส�าหรบัระบบ ABS ระบบ
ควบคมุความเร็วคงที ่ และ  MIL  จะ
สวา่งขึน้

ไฟเตอืนการปิดระบบควบคมุการยดึ
เกาะถนน (TC)

ไฟเตอืนกำรปิดระบบ TC ไม่ควรจะ
ตดิ  ยกเวน้วำ่ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนถกู
ปิดหรอืมคีวำมผดิปกตเิกดิขึน้
ถำ้ไฟเตือนเกิดติดขึ้นในเวลำอื่นขณะขี่รถ 
แสดงวำ่ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนเกดิควำม
ผดิปกต ิซึง่ตอ้งตรวจสอบหำสำเหตุ

ไฟเลีย้ว

เมือ่ดนัสวติชไ์ฟเลีย้วไปทำงซำ้ยหรอื
ทำงขวำ สัญญำณแสดงกำรเปิดไฟเลีย้วจะ
กะพรบิตดิและดบัตำมจังหวะของไฟเลีย้ว
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ไฟสงู

เมือ่เปิดระบบจุดระเบดิและเลอืกใช ้
ไฟสงู ไฟเตอืนไฟสงูจะสวำ่งขึน้

ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)

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

ค�าเตอืน
อย่ำขับขี่นำนเกินควำมจ� ำ เ ป็นในสภำพ
แสงแวดลอ้มทีไ่มด่กีบัไฟเดยไ์ลท ์ (DRL)  ที่
ใชง้ำน
กำรขบัขีก่บัไฟเดยไ์ลทใ์นควำมมดื  ในอโุมงค ์
หรอืสถำนทีท่ีแ่สงแวดลอ้มไมด่มีองไมช่ดัอำจ
ลดทัศนวสิัยของผูข้ับขีห่รือท�ำใหส้ำยตำผูใ้ช ้
ถนนคนอืน่พร่ำมวั
กำรท�ำใหผู้ใ้ชถ้นนคนอื่น ๆ  ตำพร่ำมัวหรือ
มีทัศนวสิัยในที่ ๆ  มีแสงนอ้ยอำจท�ำใหเ้กดิ
กำรสูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และ
อบุตัเิหตไุด ้

หมายเหต:ุ
• ในช่วงเวลากลางวนัไฟเดยไ์ลทช์่วย

ให้ผู ้ใช้ถนนคนอื่น  ๆ   มองเห็นรถ
จกัรยานยนตไ์ดช้ดัขึน้

• จ ะ ต้ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ห น้ า ไ ฟ ต�่ า ใ น
สภาพแวดลอ้มอืน่ ๆ เวน้แตส่ภาพถนน
อนญุาตใหใ้ชไ้ฟหนา้ไฟสงูได้

เกยีรว์า่ง

ไฟเตอืนเกยีร์ว่ำงจะแสดงเมือ่ระบบ
ส่งก�ำลังอยูใ่นต�ำแหน่งเกยีร์ว่ำง (ไม่ไดเ้ลอืก
เกยีร)์  ไฟเตอืนจะสวำ่งขึน้เมือ่ระบบสง่ก�ำลงัอยู่
ใน เกยีร์วำ่งโดยทีส่วติชจ์ุดระเบดิอยูท่ีต่�ำแหน่ง 
ON

สญัญาณไฟแสดงระดบัน�า้มนั
เชือ้เพลงิต�า่

สัญญำณไฟแสด ง ร ะ ดั บ น�้ ำ มั น
เชือ้เพลงิต�่ำจะสว่ำงขึน้เมื่อมีน�้ำมันเชือ้เพลงิ
เหลอือยูใ่นถังน�้ำมนัเชือ้เพลงิประมำณ 3.0 ลติร

ไฟเตอืนแรงดนัลมยาง

หมายเหต:ุ
• ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง (TPMS) 

เป็นอุปกรณ์เสรมิส�าหรบัรุ่นทีต่ดิต ัง้
พรอ้มลอ้เหล็กหลอ่อลัลอยเทา่น ัน้

ไฟเตอืนแรงดนัลมยำงจะท�ำงำนร่วม
กับระบบตรวจวัดแรงดันลมยำง (TPMS) 
(ดหูนำ้ 43)
ไฟเตอืนจะสว่ำงขึน้เมือ่แรงดันลมยำงลอ้หนำ้
หรือลอ้หลังต�่ำกว่ำค่ำแรงดันที่แนะน�ำเท่ำนั้น 
ไฟเตือนจะไม่สว่ำงขึน้ถำ้สูบลมยำงมำกกว่ำ
ปกติ
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เมื่อไฟเตอืนสว่ำงขึน้ สัญลักษณ์ TPMS ที่
ใชแ้สดงแรงดันและยำงที่แบนจะปรำกฏบน
หนำ้จอแสดงผลโดยอตัโนมตัิ
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1.  ไฟเตอืนแรงดนัลมยาง
2.  สญัลกัษณ ์TPMS
3.  แรงดนัลมยาง
4.  ไฟบง่ชีย้างหนา้และหลงั

แรงดันลมยำงทีไ่ฟเตอืนสว่ำงขึน้มกีำรชดเชย
อณุหภมูถิงึ  20°C  แตไ่มแ่สดงบนสว่นแสดงผล
แรงดนัทีเ่ป็นตวัเลขทีเ่ชือ่มโยงกนั แมส้ว่นแสดง
ผลตัวเลขดูเหมอืนหรือใกลเ้คยีงกับแรงดันลม
ยำงมำตรฐำนเมือ่ไฟเตอืนตดิขึน้ จะเป็นกำร
บ่งชีถ้งึแรงดันลมยำงต�่ำ ซึง่สำเหตทุีเ่ป็นไปได ้
มำกทีส่ดุคอืยำงร่ัวซมึ

ค�าเตอืน
หยดุรถจักรยำนยนตถ์ำ้ไฟเตอืนแรงดนัลมยำง
สวำ่งขึน้
หำ้มขีร่ถจักรยำนยนตจ์นกว่ำยำงรถไดรั้บกำร
ตรวจสอบ และแรงดันลมยำงมคี่ำแรงดันเมือ่
ยำงเย็นตำมทีแ่นะน�ำ

แผงหนา้ปดั

มาตรวดัความเร็วและมาตรวดั
ระยะทาง
มำตร วัดควำมเ ร็ วแสดงควำมเ ร็ วของรถ
จักรยำนยนตข์ณะวิง่บนถนน
มำตรวดัระยะทำงจะแสดงระยะทำงทัง้หมดทีร่ถ
จักรยำนยนตไ์ดว้ิง่ไป

มาตรวดัรอบเครือ่งยนต์

ขอ้ควรระวงั
อย่ำใหค้วำมเร็วรอบเครื่องยนต์อยู่ในพื้นที่
สแีดงเพรำะอำจท�ำใหเ้ครื่องยนตไ์ดรั้บควำม
เสยีหำยอยำ่งรุนแรง

มำตรวัดรอบเครื่องยนตจ์ะแสดงควำมเร็วรอบ
เครื่องยนต์ดว้ยจ�ำนวนรอบต่อนำที - rpm 
(รอบ/นำท)ี ที่ส่วนทำ้ยในช่วงมำตรวัดรอบ
เครือ่งยนตจ์ะมพีืน้ทีส่แีดง
ควำมเร็วรอบเครื่องยนตใ์นพื้นที่สีแดงจะมี
ควำมเร็วสงูกวำ่ควำมเร็วรอบเครือ่งยนตส์งูสดุที่
แนะน�ำ และสงูกวำ่ชว่งสมรรถนะทีด่ทีีส่ดุ
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สว่นแสดงผลต�าแหนง่เกยีร ์

Street Twin และ Street Scrambler 
เทา่น ัน้
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1.  สญัลกัษณต์�าแหนง่เกยีร ์
2.  สว่นแสดงผลต�าแหนง่เกยีร ์ 

(ภาพแสดงต�าแหนง่เกยีรว์า่ง)

รุน่อ ืน่ ๆ ทกุรุน่

21

1.  สญัลกัษณต์�าแหนง่เกยีร ์
2.  ส่ ว น แ ส ด ง ผ ล ต� า แ ห น่ ง เ กี ย ร ์ 

(ภาพแสดงต�าแหนง่เกยีรว์า่ง)

สว่นแสดงผลต�ำแหน่งเกยีร์จะแสดงวำ่รถอยูใ่น
เกยีรใ์ด  (1-5  หรอื  1-6)  เมือ่ระบบสง่ก�ำลงัอยู่
ในต�ำแหน่งเกยีรว์ำ่ง  (ไมไ่ดเ้ลอืกเกยีร)์  หนำ้จอ 
แสดงผลจะแสดง n

เกจวดัระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิ

Street Twin และ Street Scrambler 
เทา่น ัน้
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1.  สญัญาณไฟแสดงระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิต�า่
2.  เกจวดัระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิ

รุน่อ ืน่ ๆ ทกุรุน่

1 2

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

เกจวัดระดับน�้ำมันเชื้อเพลิงจะแสดงปริมำณ
น�้ำมนัเชือ้เพลงิในถังน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  เมือ่สวติช์
จดุระเบดิอยูท่ีต่�ำแหน่ง ON  จ�ำนวนแถบทีแ่สดง
บนสว่นแสดงผลจะบง่ชีถ้งึระดบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
เมือ่ถังน�้ำมนัเชือ้เพลงิเต็ม  แถบทัง้หมดแปดขดี
จะปรำกฏขึน้ และเมื่อน�้ำมันหมดจะไม่มีแถบ
แสดงบนสว่นแสดงผล  เครือ่งหมำยอืน่ ๆ บน
เกจจะแสดงระดับน�้ำมันเชือ้เพลงิปำนกลำงซึง่
อยูร่ะหวำ่งระดบัเต็มกบัระดบัหมด
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เมือ่มนี�้ำมนัเชือ้เพลงิเหลอืประมำณ  3.0  ลติรใน
ถัง ไฟเตอืนน�้ำมนัเชือ้เพลงิต�ำ่จะสวำ่งขึน้

หมายเหต:ุ
• หลงัจากเตมิน�า้มนัเชือ้เพลงิ ระบบ

จะปรบัปรุงข้อมูลของเกจวดัระดบั
น�า้มนัเชื้อเพลงิและขอ้มูลระยะทีว่ ิง่
ไดจ้นน�า้มนัหมดในขณะทีท่่านขีร่ถ
จกัรยานยนต ์ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัลกัษณะ
การขีร่ถ การปรบัปรุงขอ้มูลอาจใช้
เวลานานถงึหา้นาที

ระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�า้มนัหมด

Street Twin และ Street Scrambler 
เทา่น ัน้
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1.  การแสดงผลระยะทางทีว่ ิง่ไดจ้นน�า้มนั
หมด

2.  ระยะทางทีเ่หลอืโดยประมาณ

รุน่อืน่ ๆ ทกุรุน่

21

1.  การแสดงผลระยะทางทีว่ ิง่ไดจ้นน�า้มนั
หมด

2.  ระยะทางทีเ่หลอืโดยประมาณ

ส่วนนี้จะแสดงถึงระยะทำงโดยประมำณที่รถ
สำมำรถวิง่ตอ่ไปไดด้ว้ยน�้ำมันเชือ้เพลงิทีเ่หลอื
อยูใ่นถังน�้ำมนัเชือ้เพลงิ

หมายเหต:ุ
• หลงัจากเตมิน�า้มนัเชื้อเพลิง ระบบ

จะปรบัปรุงข้อมูลของเกจวดัระดบั
น�า้มนัเชื้อเพลงิและขอ้มูลระยะทีว่ ิง่
ไดจ้นน�า้มนัหมดในขณะทีท่่านขีร่ถ
จกัรยานยนต ์ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัลกัษณะ
การขีร่ถ การปรบัปรุงขอ้มูลอาจใช้
เวลานานถงึหา้นาที
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อตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิเฉลีย่

Street Twin และ Street Scrambler 
เทา่น ัน้
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1.  สญัลกัษณข์องคา่เฉลีย่
2.  อตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิเฉลีย่

รุน่อ ืน่ ๆ ทกุรุน่

21

1.  สญัลกัษณข์องคา่เฉลีย่
2.  อตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิเฉลีย่

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

หมายเหต:ุ
• หลงัจากเตมิน�า้มนัเชื้อเพลิง ระบบ

จะปรบัปรุงขอ้มูลอตัราการสิน้เปลอืง
น�า้มนัเฉลีย่เมือ่ขบัขีร่ถจกัรยานยนต ์
ท ั้ง นี้ข ึ้น อยู่ ก ับ ล ักษณะกา รขี่ ร ถ 
การปรบัปรุงขอ้มลูอาจใชเ้วลานานถงึ
หา้นาที

มาตรวดัระยะทางออกทรปิ

ค�าเตอืน
อยำ่พยำยำมสบัเปลีย่นไปมำระหวำ่งโหมดกำร
แสดงผลมำตรวัดระยะทำงกับมำตรวัดระยะ
ทำงออกทริปในขณะที่รถจักรยำนยนตก์�ำลัง
แล่น เนื่องจำกอำจท�ำใหสู้ญเสยีกำรควบคุม
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

10
20

30

00
110

120
1200 0

20
40

160
180

200

1

1.  จอแสดงผลทรปิการเดนิทาง (เลอืก Trip 1)

มำตรวัดระยะทำงออกทรปิมสีองตัว มำตรวัด
ระยะทำงออกทริปตัวใดตัวหนึ่งจะแสดงระยะ
ทำงทีร่ถจักรยำนยนตไ์ดว้ิง่ไปนับตัง้แตม่ำตรวดั
บนสว่นแสดงผลถกูตัง้คำ่ใหมเ่ป็นศนูยค์รัง้ลำ่สดุ
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เพื่ อจ ะสลับมำตร วั ด ร ะย ะทำงออกทริป 
ใหก้ดแลว้ปล่อยปุ่ ม SCROLL ที่เรือนสวติช์
แฮนดด์ำ้นซำ้ยมอืแลว้  จนกวำ่จะแสดงมำตรวดั
ระยะทำงออกทรปิทีต่อ้งกำร

1

cixb_1

1.  ปุ่ ม SCROLL

การต ัง้คา่มาตรวดัระยะทางออกทรปิ
ใหม่
ในกำรรีเซ็ทมำตรวัดระยะทำงออกทริปตัวใด
ตัวหนึ่งใหม่ ใหเ้ลอืกและแสดงมำตรวัดระยะ
ทำงออกทริปทีจ่ะปรับค่ำเป็นศูนย ์แลว้กดปุ่ ม 
SCROLL คำ้งไวห้นึง่วนิำท ี หลงัจำกกดคำ้งไว ้
หนึ่งวนิำท ีมำตรวัดระยะทำงออกทริปบนส่วน
แสดงผลจะถกูตัง้คำ่ใหมเ่ป็นศนูย์

นาฬกิา
เพือ่จะเลอืกไปทีน่ำฬกิำ ใหก้ดแลว้ปลอ่ยปุ่ ม 
SCROLL ทีเ่รือนสวติชแ์ฮนดด์ำ้นซำ้ยมอืแลว้ 
จนกวำ่จะแสดงนำฬกิำ
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1.  นาฬกิา (แสดงรุน่ Street Twin)
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การปรบันาฬกิา

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมที่จะปรับนำฬิกำในขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่  เนือ่งจำกอำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

กำรรเีซต็นำฬกิำ:
เลอืกหนำ้จอนำฬกิำ
กดปุ่ ม  SCROLL  ค ำ้ งไวห้นึ่ ง วินำที จอ 
แสดงผลชั่ วโมงของนำฬิกำจะกร ะพริบ 
ปลอ่ยปุ่ ม SCROLL
กำรตัง้คำ่กำรแสดงผลชัว่โมง:
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่หน่วยชั่วโมงยังคงกระพรบิ
อยู่ จำกนัน้กดและปล่อยปุ่ ม SCROLL เพื่อ
เปลีย่นกำรตัง้คำ่  กำรกดปุ่ มแตล่ะครัง้จะเปลีย่น
กำรตัง้คำ่ทลีะหนึง่หน่วย
เมื่อส่วนแสดงผลชั่วโมงที่ถูกตอ้งปรำกฏขึน้ 
กดปุ่ ม  SCROLL  คำ้งไวห้นึง่วนิำท ี เมือ่ตัง้คำ่
หลักชั่วโมงแลว้ หลักที่แสดงผลนำทีจะเริ่ม
กระพรบิ สว่นแสดงผลนำทสีำมำรถปรับคำ่ได ้
ดว้ยวธิเีดยีวกนักบักำรปรับคำ่ชัว่โมง
เมื่อตั ้งค่ำทั ้งชั่วโมงและนำทไีวถู้กตอ้งแลว้ 
กดปุ่ ม SCROLL คำ้งไวห้นึ่งวินำทีแลว้ส่วน
แสดงผลจะหยดุกะพรบิโดยอตัโนมตัิ

โหมดขบัขี่

หมายเหต:ุ
• โหมดการขบัขีท่ ีส่ามารถเลอืกใน

รุน่ Thruxton, Thruxton R และ 
Bonneville T120

โหมดกำรขับขีเ่ป็นกำรปรับกำรตอบสนองของ
คนัเรง่
สำมำรถเลือกโหมดกำรขับขี่ไดโ้ดยใชปุ้่ ม 
MODE บนฝำครอบสวติชท์ีแ่ฮนดบ์ังคบัเลีย้วดำ้
นซำ้ยมอืหรอืขวำมอื โดยขึน้อยูก่บัรุ่น

1

cixb_2

1.  ปุ่ ม MODE (แสดงรุน่ Thruxton R)

กดและปลอ่ยปุ่ ม  MODE  เพือ่เลอืกโหมดกำร
ขบัขีท่ีม่ดีงัตอ่ไปนี้

Thruxton และ Thruxton R

ถนน กำ รตอบสนองของ ปีกผี เ สื้อ
มำตรฐำน

ฝนตก ช่วยลดกำรตอบสนองของปีก
ผเีสือ้เมือ่เปรยีบเทยีบกบักำรตัง้คำ่
แบบ  ถนน  ใชส้�ำหรับสภำพถนน
เปียกหรอืลืน่

สปอรต์ เพิ่มกำรตอบสนองของปีกผีเสื้อ
เมือ่เปรยีบเทยีบกบักำรตัง้คำ่แบบ 
ถนน
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Bonneville T120

ถนน กำ รตอบสนองของ ปีกผี เ สื้อ
มำตรฐำน

ฝนตก ช่ ว ย ล ด ก ำ ร ต อบ ส น อ ง ข อ ง
ปีกผเีสือ้เมือ่เปรยีบเทยีบกบักำรตัง้
คำ่แบบ ถนน ใชส้�ำหรับสภำพถนน
เปียกหรอืลืน่

ท่ ำนสำมำ รถ เลือกโหมดขับขี่ได เ้ มื่อ รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่หรอืจอดนิง่กบัที่

การเลอืกโหมดขบัขี ่– โดยทีร่ถ
จกัรยานยนตจ์อดนิง่กบัที่
กดปุ่ ม MODE บนแผงหนำ้ปัดแลว้ปลอ่ยจนกวำ่
โหมดขบัขีท่ีต่อ้งกำรกะพรบิบนสว่นแสดงผล
โหมดขับขี่ที่เลือกไวจ้ะถูกเปิดใชง้ำนโดย
อตัโนมตัหิลงัจำกกดปุ่ ม  MODE  ไปแลว้หนึง่
วนิำท ีถำ้ตรงตำมสภำวะตอ่ไปนี้

ขณะดบัเครือ่งยนต์
  •  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON
  •  สวติชด์บัเครือ่งยนตอ์ยูท่ีต่�ำแหน่ง RUN

ขณะเครือ่งยนตท์�างาน
  •  ระบบสง่ก�ำลงัอยูใ่นเกยีรว์ำ่งหรอืเขำ้คลตัช์

การเลอืกโหมดขบัขี ่– เมือ่ขีร่ถ
จกัรยานยนต์

ค�าเตอืน
กำรเลือกโหมดขับขี่ขณะที่รถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัแลน่  ผูข้บัขีต่อ้งปลอ่ยใหร้ถจักรยำนยนต์
แลน่ไป  (รถจักรยำนยนตว์ิง่  เครือ่งยนตท์�ำงำน 
ปิดปีกผเีสือ้  ดงึคนัคลตัช ์ และไมใ่ชเ้บรก)  ใน
ชว่งเวลำสัน้ ๆ
ควรลองเลอืกโหมดขับขีข่ณะรถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัแลน่:
ควำมเร็วต�ำ่
ในพืน้ทีท่ีก่ำรจรำจรไมต่ดิขดั
บนถนนหรอืพืน้ผวิทีเ่ป็นเสน้ตรงหรอืไดร้ะดบั
ในสภำพถนนและสภำพอำกำศดี
ในพืน้ทีท่ีป่ล่อยใหร้ถจักรยำนยนตแ์ล่นไปได ้
อยำ่งปลอดภยั
หำ้มเลอืกโหมดขบัขีข่ณะรถจักรยำนยนตก์�ำลัง
แลน่:
ดว้ยควำมเร็วสงู
ขณะขีร่ถในพืน้ทีจ่รำจร
ขณะเลีย้วรถหรอืบนพืน้หรอืถนนทีม่ลีมพัดแรง
บนพืน้หรอืถนนทีล่ำดเอยีงมำก
ในสภำพถนน/สภำพอำกำศไมด่ี
ในพืน้ทีท่ีไ่ม่สำมำรถปลอ่ยใหร้ถจักรยำนยนต์
แลน่ไปไดอ้ยำ่งปลอดภยั
กำรไม่ปฏบิัตติำมค�ำเตอืนทีส่�ำคัญนี้จะท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
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ค�าเตอืน
เมือ่เลอืกโหมดขบัขี ่ ใหใ้ชร้ถจักรยำนยนตบ์นน
ถนนทีไ่มม่กีำรจรำจรเพือ่สรำ้งควำมคุน้เคยกบั
กำรตัง้คำ่ใหม่
อย่ำใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยำนยนต์ของท่ำน
เนื่องจำกบคุคลอืน่อำจเปลีย่นกำรตัง้คำ่โหมด
ขบัขีจ่ำกคำ่ทีคุ่น้เคย  ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

กดปุ่ ม  MODE  ทีฝ่ำครอบสวติชแ์ฮนดบ์งัคบั
เลีย้วดำ้นซำ้ยมอืแลว้ปลอ่ยจนกวำ่โหมดขบัขีท่ี่
ตอ้งกำรกะพรบิบนสว่นแสดงผล
ภำยในเวลำ 30 วนิำททีีก่ดปุ่ ม MODE ผูข้บัขีร่ถ
ตอ้งด�ำเนนิกำรสิง่ตอ่ไปนีพ้รอ้มกนั:
  •  ปิดคนัเรง่
  •  ดงึคลตัช์
  •  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไมไ่ดใ้ชเ้บรก (ปลอ่ย

ใหร้ถจักรยำนยนตแ์ลน่ไป)

หมายเหต:ุ
• โหมดขบัขีม่คีา่เร ิม่ตน้ที ่ROAD  (ถนน) 

เมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON

ในกรณีทีก่ำรเปลีย่นแปลงโหมดขบัขีไ่มส่มบรูณ์
  •  หยดุรถจักรยำนยนตอ์ยำ่งระมดัระวงั
  •  เลอืกเกยีรว์ำ่ง
  •  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF แลว้

บดิกลบัไปที ่ON อกีครัง้
  •  เลอืกโหมดขบัขีท่ีต่อ้งกำร
  •  สตำรท์เครือ่งยนตใ์หม ่แลว้ขีร่ถตอ่ไป

ค�าเตอืน
อย่ำดับเครื่องยนตโ์ดยใชส้วิตช์จุดระเบิด
หรือสวติช์สตำร์ท/ดับเครื่องยนต์ขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่
หยุดรถจักรยำนยนต์ดว้ยควำมระมัดระวัง
ทกุครัง้ แลว้เขำ้เกยีรว์ำ่งกอ่นจะดบัเครือ่งยนต์
กำรดับเครื่องยนตโ์ดยปิดระบบจุดระเบิด
หรือสวติช์สตำร์ท/ดับเครื่องยนต์ขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลังแลน่จะล็อกลอ้หลัง ท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตุ

ขอ้ควรระวงั
อย่ำดับเครื่องยนตโ์ดยใชส้วิตช์จุดระเบิด
หรือสวติช์สตำร์ท/ดับเครื่องยนต์ขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่
กำรหยดุเครือ่งยนตด์ว้ยกำรปิดระบบจดุระเบดิ
หรือใชส้วติชส์ตำร์ท/หยุดเครื่องยนตข์ณะรถ
จักรยำนยนตก์�ำลังเคลือ่นทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิควำม
เสยีหำยกบัสว่นประกอบของรถจักรยำนยนต์
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ระบบควบคมุการยดึเกาะถนน 
(TC)

ค�าเตอืน
ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนไมใ่ชส่ ิง่ทดแทน
เพื่อใหข้ี่รถไดใ้นทุกสภำพอำกำศและถนน
ทั่วไป ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนไม่
สำมำรถป้องกันไมใ่หเ้กดิกำรสูญเสยีกำรยดึ
เกำะถนนจำก
เลีย้วรถดว้ยควำมเร็วสงู
เรง่ควำมเร็วทีม่มุกำรเอยีงของรถแคบ
เบรก
ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนไม่สำมำรถ
ป้องกนัลอ้หนำ้ไมใ่หล้ืน่ไถล
กำรไม่ปฏิบัติตำมขอ้มูลขำ้งตน้อำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนจะช่วยรักษำ
กำรยดึเกำะถนนเมื่อเร่งควำมเร็วบนพื้นถนน
ทีเ่ปียก/ลืน่ ถำ้เซนเซอร์ตรวจพบว่ำลอ้หลัง
สญูเสยีกำรยดึเกำะ  (ลืน่)  ระบบควบคมุกำรยดึ
เกำะถนนจะท�ำงำน และเปลีย่นก�ำลงัเครือ่งยนต์
จนกว่ำจะเรยีกคนืกำรยดึเกำะถนนของลอ้หลัง
ได ้ไฟเตือนระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนน
จะกะพริบขณะที่ระบบท�ำงำน และผูข้ี่รถอำจ
สังเกตเห็นควำมเปลี่ยนแปลงจำกเสียงของ
เครือ่งยนต์

หมายเหต:ุ
• ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนจะไม่

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

การต ัง้คา่ระบบควบคมุการยดึเกาะ
ถนน

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมปรับตัง้ค่ำระบบควบคุมกำรยดึ
เกำะถนนขณะที่รถจักรยำนยนต์ก�ำลังแล่น 
เนื่องจำกอำจท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
ถำ้ปิดใชง้ำนระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนน 
รถจักรยำนยนตจ์ะท�ำงำนตำมปกติ แตไ่ม่มี
กำรควบคมุกำรยดึเกำะถนน ในสถำนกำรณน์ี ้
กำรเร่งควำมเร็ วมำกเกินไปบนพื้นถนนที่
เปียก/ลื่นอำจท�ำใหล้อ้หลังลื่นไถล ส่งผล
ใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนสำมำรถตัง้คำ่ได ้
จำกแบบใดแบบหนึง่ดงัตอ่ไปนี:้

เปิด กำรตัง้คำ่  TC  ทีเ่หมำะสมทีส่ดุส�ำหรับ
กำรใชร้ถบนถนน  ชว่ยใหล้อ้หลงัลืน่
ไถลไดน้อ้ยทีส่ดุ

ปิด ร ะ บ บ ค วบ คุ ม ก ำ ร ยึด เ ก ำ ะ ถ นน 
ถกูปิด ไฟเตอืนปิดระบบ TC จะสวำ่ง
ขึน้ (ด ูหนำ้ 31)

ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนมีค่ำเริ่มตน้ที่
เปิดใชง้ำน หลังจำกปิดและเปิดสวติชร์ะบบ
จดุระเบดิอกีครัง้
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การปิดการใชง้านระบบควบคมุการยดึ
เกาะถนน
เพื่อจะปิดกำรตัง้ค่ำระบบควบคุมกำรยดึเกำะ
ถนน;
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่รถจักรยำนยนตจ์อดอยูแ่ละ
อยูใ่นเกยีรว์ำ่ง
เปิดจดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง  ON  และกดสวติช์
สตำรท์/หยดุเครือ่งยนตไ์ปทีต่�ำแหน่ง RUN
กดและปล่อยปุ่ ม SCROLL ที่ฝำครอบสวติช์
แฮนดบ์งัคบัเลีย้วดำ้นซำ้ยมอื  จนหนำ้จอแสดง
ผล 'ttcOn'
กดปุ่ ม SCROLL คำ้งนำนกว่ำหนึ่งวนิำทีเพื่อ
เปลีย่นระหวำ่งเปิดและปิดระบบควบคมุกำรยดึ
เกำะถนน
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1.  หนา้จอแสดงผลการปิดระบบควบคุมการ
ยดึเกาะถนน (แสดงรุน่ Street Twin)

ปิดการใชง้าน ABS - รุน่ 
Thruxton, Thruxton R และ 
Street Scrambler เทา่น ัน้

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมปรับตั ้งค่ำ  ABS  ขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลังแลน่ เนื่องจำกอำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
ถำ้ปิดใชง้ำนระบบ ABS ระบบเบรกจะท�ำ
หนำ้ที่เ ป็นระบบเบรกที่ไม่ใช่ร ะบบ ABS  
ในสถำนกำรณน์ี้ กำรเบรกแรงเกนิไปจะท�ำให ้
ลอ้ล็อก ซึ่งจะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ระบบ ABS สำมำรถปิดใชง้ำนไดช้ั่ วครำว  
ระบบ  ABS  ไมส่ำมำรถปิดใชง้ำนไดอ้ยำ่งถำวร 
ระบบจะถกูเปิดใชง้ำนเมือ่ปิดระบบจดุระเบดิแลว้
เปิดใหมอ่กีครัง้

การปิดใชง้านระบบ ABS
เพือ่เขำ้ถงึฟังกช์ัน่ปิดกำรใชง้ำน ABS:
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำรถจักรยำนยนตจ์อดอยู่
และอยูใ่นเกยีรว์ำ่ง  เปิดจดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง 
ON และกดสวติชส์ตำร์ท/หยุดเครือ่งยนตไ์ปที่
ต�ำแหน่ง RUN
กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน 'AbSOn' ปรำกฎ
ในสว่นแสดงผลทำงดำ้นซำ้ยมอื
กดปุ่ ม  SCROLL  คำ้งไวน้ำนกวำ่หนึง่วนิำทเีพือ่
เปลีย่นระหวำ่งเปิดและปิด ABS
หนำ้จอจะแสดง  'AbSOFF'  เมือ่  ABS  ถกูปิด 
ใชง้ำน
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หมายเหต:ุ
• เมือ่ปิด ABS ระบบควบคมุการยดึเกาะ

ถนนยงัคงท�างานอยู่ (ยกเวน้จะปิด
ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนด้วย 
ตวัเอง)
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1.  หน้าจอแสดงผลการปิดระบบควบคุม 
ABS (แสดงรุน่ Street Scrambler)

การเปิดใชง้านระบบ ABS 
เพือ่เปิดใชง้ำนระบบ  ABS  อกีครัง้  ใหท้�ำซ�้ำ 
ขั ้นตอนกำรปิดกำรใชง้ำน ABS และเลือก 
ABS On
อกีทำงเลอืกหนึง่ในกำรเปิดใชง้ำนระบบ  ABS 
คอืกำรปิดสวติชจ์ดุระเบดิและเปิดใหม่

ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง 
(TPMS) (ถา้ตดิต ัง้)

ค�าเตอืน
ห ้ำ ม แ ยกแ ร ง ดั น ล ม ย ำ ง ออกจ ำ กก ำ ร 
ตรวจสอบประจ�ำวนัเนือ่งจำกกำรตดิตัง้ TPMS  
ตรวจสอบแรงดนัลมยำงเมือ่ยำงเย็นโดยใชเ้กจ
วดัแรงดนัลมยำงทีแ่มน่ย�ำ (ดทูี ่หนำ้ 117)
กำรใชร้ะบบ TPMS  เพือ่ก�ำหนดแรงดนัลมยำง
อำจท�ำใหไ้ดแ้รงดนัลมยำงทีไ่มถ่กูตอ้ง  ท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

หมายเหต:ุ
• ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง  (TPMS) 

เป็นอุปกรณ์เสรมิส�าหรบัรุ่นทีต่ดิต ัง้
พรอ้มลอ้เหล็กหลอ่อลัลอยเทา่น ัน้

ฟงักช์นั 
เซนเซอรแ์รงดันลมยำงตดิตัง้ไวท้ีล่อ้หนำ้และ
ลอ้หลัง เซ็นเซอร์เหล่ำนี้จะวัดแรงดันลม
ยำงจำกดำ้นในของยำง แลว้ส่งขอ้มูลแรงดัน
ไปที่แผงหนำ้ปัด เซ็นเซอร์เหล่ำนี้จะไม่ส่ง
ขอ้มลูจนกวำ่รถจักรยำนยนตจ์ะวิง่ดว้ยควำมเร็ว
มำกกวำ่  20  กม./ชม.  (12  ไมล/์ชม.)  เสน้ประ
สองเสน้จะปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผลจนกวำ่จะ
ไดรั้บสญัญำณแรงดนัลมยำง
ระบบตรวจวัดแรงดันลมยำง (TPMS) เป็น
รำยกำรตดิตัง้อปุกรณ์เสริม และตอ้งไดรั้บกำร
ติดตั ้งโดยตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
หนำ้จอแสดงผล  TPMS  บนแผงหนำ้ปัดจะถกู
เปิดใชง้ำนเมือ่ระบบไดรั้บกำรตดิตัง้เทำ่นัน้
จะมป้ีำยผนกึตดิไวท้ีว่งลอ้เพือ่บง่ชีต้�ำแหน่งของ
เซนเซอรแ์รงดนัลมยำง ซึง่อยูใ่กลว้ำลว์
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หมายเลขรหสัเซ็นเซอรแ์รงดนัลมยาง
หมำยเลขรหสัส�ำหรับเซ็นเซอรแ์รงดนัลมยำงจะ
ถกูพมิพไ์วบ้นฉลำกซึง่อยูบ่นเซ็นเซอร ์ ตวัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตของทำ่น  อำจตอ้งใชห้มำยเลขนีส้�ำหรับ
กำรบ�ำรงุรักษำหรอืวเิครำะหปั์ญหำ
เมื่อตดิตัง้ระบบตรวจวัดแรงดันลมยำงเขำ้กับ
รถจักรยำนยนต์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตของท่ำนไดบ้ันทกึหมำยเลขรหัสไวท้ี่
เซ็นเซอรแ์รงดันลมยำงลอ้หนำ้และลอ้หลังใน
ชอ่งวำ่งดำ้นลำ่งนี้

เซ็นเซอรแ์รงดนัลมยางลอ้หนา้

 
 
 

เซ็นเซอรแ์รงดนัลมยางลอ้หลงั

 
 
 

สว่นแสดงผลระบบ

ค�าเตอืน
อยำ่พยำยำมสบัเปลีย่นไปมำระหวำ่งโหมดกำร
แสดงผลส�ำหรับลอ้หนำ้และลอ้หลังขณะทีร่ถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่  เนือ่งจำกอำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
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1.  ไฟเตอืน TPMS
2.  สญัลกัษณ ์TPMS
3.  แรงดนัลมยาง
4.  ไฟบง่ชีย้างหนา้และหลงั

เพือ่ดกูำรแสดงผลแรงดนัลมยำง:
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่รถจักรยำนยนตจ์อดอยูแ่ละ
อยูใ่นเกยีรว์ำ่ง  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง
เปิด
กดและปลอ่ยปุ่ ม  SCROLL  จนกวำ่  PSI  หรอื 
bAr ปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผล
กดปุ่ ม  SCROLL  คำ้งไวน้ำนกวำ่หนึง่วนิำทเีพือ่
เปลีย่นระหวำ่งหน่วย PSI และบำร์
เมือ่เลอืกระหวำ่ง  PSI  หรอืบำรแ์ลว้  กดและ
ปลอ่ยปุ่ ม  SCROLL  เพือ่เลอืกแรงดนัลมยำงลอ้
หนำ้หรอืลอ้หลงั
เมือ่เลอืกระบบตรวจวดัแรงดนัลมยำงแลว้  —— 
PSI หรอื bAr แสดงบนหนำ้จอแสดงผลจนกวำ่
รถจักรยำนยนต์จะวิ่งดว้ยควำมเร็วมำกกว่ำ 
20 กม./ชม.  (12 ไมล/์ชม.) และไดรั้บสญัญำณ
แรงดนัลมยำง
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เพือ่จะออกจำกหนำ้จอแสดงผลแรงดันลมยำง 
กดแลว้ปลอ่ยปุ่ ม  SCROLL  จนถงึหนำ้จอแสดง
ผลทีต่อ้งกำร

แบตเตอรีส่�าหรบัเซนเซอร์
เมื่อแรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ในเซนเซอร์
ลมยำงอยูใ่นระดบัต�ำ่  LO bAt  จะปรำกฏขึน้
และสัญลักษณ์ TPMS จะ บ่งชี้ว่ำเซนเซอร์
ของลอ้ใดที่มีแรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่
ต�่ำ  ถำ้แบตเตอรี่หมดเกลีย้ง เฉพำะเสน้ประ
จะปรำกฏ บนหนำ้จอแสดงผล  ไฟเตอืน TPMS 
สีแดงจะตดิขึน้ ส่วนสัญลักษณ์ TPMS จะ
กะพริบอย่ำงต่อเนื่อง ตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
ของ ท่ำนเพื่อน�ำรถไปเปลี่ยนเซนเซอร์ และ
บันทกึ หมำยเลขผลติภัณฑ์ลงในช่องทีใ่หไ้ว ้
หนำ้ 44
เมื่อบิดสวิตช์จุดร ะ เบิดไปที่ต� ำแหน่ง ON  
ถำ้สญัลกัษณ ์TPMS  กะพรบิ  10  วนิำทแีลว้ตดิ
คำ้ง แสดงว่ำมีขอ้บกพร่องเกดิขึน้กับระบบ 
TPMS ตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Tr i ump h  ที่ได รั้ บอ นุญำต เพื่ อน� ำ รถไป 
ตรวจสอบหำขอ้บกพรอ่ง

แรงดนัลมยาง

ค�าเตอืน
ระบบตรวจวัดแรงดันลมยำงจะไม่ถูกใชเ้ป็น 
เกจวัดแรงดันลมยำงเมื่อท� ำกำรป รับค่ำ 
แรงดนัลมยำง  ส�ำหรับแรงดนัลมยำงทีถ่กูตอ้ง  
ตรวจสอบแรงดันลมยำงทุกครัง้เมื่อยำงเย็น
และใชเ้กจวัดแรงดันลมยำงที่แม่นย�ำ (ดูที ่
หนำ้ 140).
กำรใชร้ะบบ TPMS เพื่อก�ำหนดแรงดันลม
ยำงอำจท�ำใหไ้ดแ้รงดันลมยำงทีไ่ม่ถูกตอ้ง  
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

แรงดนัลมยำงทีแ่สดงบนแผงหนำ้ปัดจะบง่บอก
ถงึแรงดนัลมยำงตำมจรงิ  ณ  เวลำทีเ่ลอืกสว่น
แสดงผลนัน้  ซึง่อำจแตกตำ่งจำกแรงดนัลมยำง
ทีก่�ำหนดไวเ้มือ่ยำงเย็น  เนือ่งจำกยำงอำจรอ้น
ขึน้ในขณะทีท่ำ่นขีร่ถจักรยำนยนต ์ท�ำใหอ้ำกำศ
ภำยในยำงขยำยตัวและแรงดันลมยำงเพิ่ม
มำกขึน้  แรงดนัลมยำงเมือ่เย็นซึง่ก�ำหนดโดย 
Triumph จะค�ำนงึถงึสภำวะนี้
ปรับแรงดันลมยำงเมื่อยำงเย็นเท่ำนั้นโดยใช ้
เกจวดัแรงดนัลมยำงทีแ่มน่ย�ำ  (ดทูี ่ หนำ้  117)  
อย่ำใชห้นำ้จอแสดงผลแรงดันลมยำงใน 
แผงหนำ้ปัด

ยางอะไหล่
เมือ่จะเปลีย่นยำง  ควรน�ำรถไปใสย่ำงทีต่วัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ ไดรั้บ
อนุญำตทุกครัง้ และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำทำง
พนักงำนรับรูว้่ำตอ้งตดิตัง้ เซนเซอร์แรงดันลม
ยำงเขำ้กบัลอ้รถ
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สวติชจ์ดุระเบดิ/ล็อกคอ

ค�าเตอืน
ด ้ว ย เ ห ตุ ผ ล ด ้ำ น ค ว ำ ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
กำรป้องกันภัย ควรบดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที่
ต�ำแหน่งปิดหรือต�ำแหน่งจอด แลว้ดงึกุญแจ
ออกทกุครัง้เมือ่ตอ้งจอดรถจักรยำนยนตท์ิง้ไว ้
กำรใชร้ถจักรยำนยนตโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญำตอำจ
ท�ำใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บบำดเจ็บ ผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ และ
คนเดนิเทำ้ยังอำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนตข์อง
ทำ่นเกดิควำมเสยีหำยได ้

ค�าเตอืน
เมือ่กญุแจอยูท่ีต่�ำแหน่ง  LOCK  หรอื P  ระบบ
บงัคบัเลีย้วจะถกูล็อกไว ้
หำ้มบดิกญุแจไปทีต่�ำแหน่ง  LOCK  หรอื  P 
ขณะทีร่ถจักรยำนยนตก์�ำลังแล่นเนื่องจำกจะ
เป็นกำรล็อกคอรถ  ระบบบงัคบัเลีย้วทีถ่กูล็อก
ไวจ้ะท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

P
U

S H

P

OFF               ON

3

4

5
1

2

1.  สวติชจ์ดุระเบดิ/ล็อกคอ
2.  ต�าแหนง่เปิด
3.  ต�าแหนง่ปิด
4.  ต�าแหนง่ล็อก
5.  ต�าแหนง่จอด

การท�างานของสวติช ์
นี่ เ ป็นสวิตช์ที่สั่ งงำนดว้ยกุญแจสี่ต�ำแหน่ง  
ท่ำนสำมำรถดึงกุญแจออกจำกสวติช์ไดเ้มื่อ
กญุแจอยูท่ีต่�ำแหน่ง OFF,  ล็อก  หรอื P  (จอด) 
เทำ่นัน้
กำรล็อก: บดิกำรบังคับเลีย้วไปทำงซำ้ยจนสดุ 
บดิสวชิตจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF กดกญุแจ
ลงแลว้ปลอ่ย จำกนัน้ หมนุไปทีต่�ำแหน่งล็อก
กำรจอดรถ: บิดกุญแจจำกต�ำแหน่งล็อกไป
ต�ำแหน่ง P ระบบบงัคบัเลีย้วจะยังล็อกอยู่

หมายเหต:ุ
• อย่าปล่อยใหล็้อกคออยูท่ ีต่�าแหน่ง P 

เป็นเวลานาน  เพราะจะท�าใหแ้บตเตอรี่
คายประจุ

กญุแจนริภยั
กรอบของสวติชจ์ุดระเบดิจะท�ำหนำ้ทีเ่ป็น เสำ
อำกำศส�ำหรับกญุแจนริภยั
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต�ำแหน่ง OFF 
แลว้ดงึกญุแจออก  กญุแจนริภยัจะเปิดท�ำงำน  
(ด ู หนำ้  30)  กญุแจนริภยัจะถกูปิดใชง้ำนเมือ่
กุญแจเสยีบอยูใ่นสวติชจ์ุดระเบดิแลว้บดิไปที่
ต�ำแหน่ง ON

กญุแจ

ค�าเตอืน
กุญแจดอกอื่นหรือพวงกุญแจ/โซ่ที่เก็บรวม
กบักญุแจสตำรท์  อำจรบกวนกำรบงัคบัเลีย้ว 
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
ดึงกุญแจอื่น ๆ ทัง้หมดและพวงกุญแจ/โซ ่
และของอืน่ ๆ  ออกจำกกญุแจสตำรท์กอ่นทีจ่ะ
ขบัขีร่ถจักรยำนยนต์
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ขอ้ควรระวงั
กญุแจดอกอืน่หรอืพวงกญุแจ/โซท่ีเ่กบ็รวมกบั
กญุแจสตำรท์  อำจกอ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยกบั
ชดุสหีรอืชิน้สว่นขดัเงำของจักรยำนยนตไ์ด ้
ดงึกุญแจอืน่ ๆ  ทัง้หมดและพวงกุญแจ/โซ ่
และของอืน่ ๆ  ออกจำกกญุแจสตำรท์กอ่นทีจ่ะ
ขบัขีร่ถจักรยำนยนต์

ขอ้ควรระวงั
อยำ่เกบ็กญุแจส�ำรองไวร้่วมกบัรถจักรยำนยนต์
เพรำะจะท�ำใหค้ณุลกัษณะดำ้นควำมปลอดภยั
ลดนอ้ยลง

1

cixj

1.  แผน่ป้ายหมายเลขกญุแจ

นอกจำกกำรใชส้วิตช์จุด ร ะ เบิด/ล็อกคอ  
ท่ำนตอ้งใชก้ญุแจเพือ่เปิดชดุล๊อกเบำะและฝำ
ปิดถังน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
เมื่อรถจักรยำนยนต์ถูกจัดส่งมำจำกโรงงำน  
จะมีกุญแจใหม้ำสองดอกพรอ้มกับแผ่นป้ำย
ขนำดเล็กระบุหมำยเลขกุญแจ จดบันทึก
หมำยเลขกญุแจ  แลว้เกบ็กญุแจส�ำรองและแผน่
ป้ำยหมำยเลขกญุแจไวใ้นทีป่ลอดภยัแยกจำกรถ
จักรยำนยนต์

กุญแจมีช ิพส่ งสัญญำณติดตั ้งอยู่ ภ ำยใน
เพื่อปิดกุญแจนิรภัย เพื่อใหแ้น่ใจว่ำระบบ
ป้องกันกำรโจรกรรมท�ำหนำ้ที่ไดอ้ย่ำงถูก
ตอ้ง  ควรใชก้ญุแจเพยีงดอกเดยีวใกลก้บัสวติช ์
จุดระเบดิ กำรใหกุ้ญแจสองดอกอยู่ใกลก้ับ
สวิตช์อำจขัดสัญญำณระหว่ำงชิพกุญแจกับ
กญุแจนริภัย ในสถำนกำรณน์ี้ กญุแจนริภัยจะ 
ยังคงท�ำงำนจนกวำ่จะน�ำกญุแจออกไปหนึง่ดอก
ควรขอกุญแจอะไหล่จำกตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต 
ทุกครัง้ กุญแจอะไหล่ตอ้ง "จับคู"่ กับระบบ
ป้องกันกำรโจรกรรมของรถจักรยำนยนตโ์ดย
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ด ้
รับอนุญำตของทำ่น
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สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดา้น
ขวา
Street Twin, Street Cup, 
Street Scrambler และ Thruxton R

cite

4 1

5

2

3

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

Thruxton, Bonneville T100 และ 
Bonneville T120

cjai

1

5

4

3

2

6

1.  สวติชส์ตารท์/ดบัเครือ่งยนต์
2.  ต�าแหนง่ STOP
3.  ต�าแหนง่ RUN
4.  ต�าแหนง่ START
5.  ปุ่ ม MODE (Thruxton และ 

Bonneville T120 เทา่น ัน้)
6.  สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ

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

หมายเหต:ุ
• แ ม้ส ว ิต ช์ด ับ เ ค รื่ อ ง ย น ต์จ ะ ด ับ

เครือ่งยนต ์แต่จะไม่ดบัวงจรไฟฟ้า
ท ั้ง ห ม ด   แ ล ะ อ าจท� าใ ห้ส ต า ร์ท
เครือ่งยนตใ์หม่ไดย้ากขึน้เนื่องจาก
แบตเตอรี่ท ี่คายประจุ โดยปกต ิ
ควรใช้สว ิตช์จุดระ เบิดในการดบั
เครือ่งยนตเ์ทา่น ัน้
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ขอ้ควรระวงั
อย่ำปล่อยใหส้วติช์จุดระเบดิอยู่ในต�ำแหน่ง 
ON ถำ้เครื่องยนตไ์ม่ท�ำงำนเพรำะอำจท�ำให ้
ชิน้สว่นไฟฟ้ำเกดิควำมเสยีหำยและจะเป็นกำร
คำยประจแุบตเตอรี่

ต�าแหนง่ RUN
นอกจำกจะบิดสวติช์จุดระเบิดไปที่ต�ำแหน่ง 
ON  แลว้  สวติชส์ตำรท์/ดบัเครือ่งยนตต์อ้งอยู่ ที่
ต�ำแหน่ง RUN เพือ่ใหข้บัขีร่ถจักรยำนยนตไ์ด ้

ต�าแหนง่ START
ปุ่ ม ส ต ำ ร์ ท จ ะ ค ว บ คุ ม ม อ เ ต อ ร์ ส ต ำ ร์ ท 
เพือ่ใหม้อเตอรส์ตำรท์ท�ำงำน  ตอ้งก�ำคนัคลตัช์
มำทำงแฮนดบ์ังคับเลีย้วและใหส้วติชส์ตำร์ท/
ดบัเครือ่งอยูใ่นต�ำแหน่ง START

หมายเหต:ุ
• แ ม้ จ ะ ดึ ง ค ัน ค ล ัต ช์ ไ ป ที่ แ ฮ น ด์

บงัคบัเลี้ยว มอเตอรส์ตาร์ทจะไม่
ท�างานถ้าเอาขาต ัง้ข้างลงและเข้า
เกยีร ์

ปุ่ ม MODE (ถา้ตดิต ัง้)
ปุ่ ม  MODE  ชว่ยในกำรปรับกำรตอบสนองของ
คันเร่ง กดและปล่อยปุ่ ม MODE เพื่อเลือก
โหมดขบัขีแ่ตล่ะแบบส�ำหรับผูข้บัขี ่ (ด ูหนำ้ 38 
ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ)

ไฟฉุกเฉนิ
ในกำรเปิดหรอืปิดไฟฉุกเฉนิ ใหก้ดและปลอ่ย
สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
ท่ำนตอ้งบดิสวติชจ์ุดระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON 
เพือ่ใหไ้ฟฉุกเฉนิท�ำงำน
ไฟฉุกเฉินจะยังติดอยู่ถำ้ปิดระบบจุดระเบิด 
จนกวำ่จะกดสวติชไ์ฟฉุกเฉนิอกีครัง้

สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้ว
ดา้นซา้ย

cixb

1

2 3
4

5
6

1.  ปุ่ ม SCROLL
2.  ปุ่ มแตร
3.  สวติชไ์ฟเลีย้ว
4.  ปุ่ ม MODE (Thruxton R เทา่น ัน้)
5.  สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
6.  ปุ่ มไฟสูง

ปุ่ ม SCROLL
ปุ่ ม  SCROLL   ใช ใ้นกำรด� ำ เนินกำรแต่ละ
ฟังกช์ัน่ของหนำ้ปัด:
  •  ฟังกช์ัน่มำตรวดัระยะทำง (ด ูหนำ้ 36)
  •  รี เ ซ็ ท ม ำ ต ร วั ด ร ะ ย ะ ท ำ ง ออกท ริ ป  

(ด ูหนำ้ 36)
  •  รเีซท็นำฬกิำ (ด ูหนำ้ 38)
  •  ฟังก์ชั่นระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนน  

(ด ูหนำ้ 41)

ปุ่ มแตร
เมื่อกดปุ่ มแตรโดยที่สวิตช์จุดระเบิดอยู่ที่
ต�ำแหน่ง ON แตรจะดงัขึน้
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สวติชไ์ฟเลีย้ว
เมือ่กดสวติชไ์ฟเลีย้วไปดำ้นซำ้ยหรือดำ้นขวำ 
ไฟเลีย้วดวงทีส่มัพันธก์นัจะกะพรบิ
สำมำรถปิดไฟเลีย้วไดด้ว้ยตนเองได ้ เพือ่จะปิด
ไฟเลีย้ว ใหก้ดและคลำย สวติชไ์ฟเลีย้วไปที่
ต�ำแหน่งกลำง

ปุ่ ม MODE (ถา้ตดิต ัง้)
ปุ่ ม  MODE  ชว่ยในกำรปรับกำรตอบสนองของ
คันเร่ง กดและปล่อยปุ่ ม MODE เพื่อเลือก
โหมดขบัขีแ่ตล่ะแบบส�ำหรับผูข้บัขี ่ (ด ูหนำ้ 38 
ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ)

สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)

หมายเหต:ุ
• ไฟเดยไ์ลทจ์ะตอ้งควบคุมการปิดและ

เปิดเอง มนัไมไ่ดท้�างานโดยอตัโนมตั ิ

สำมำรถเลือกใชง้ำนระหว่ำงไฟเดยไ์ลท์หรือ
ไฟต�ำ่ดว้ยสวติชไ์ฟเดยไ์ลท์
เพือ่จะเลอืกไฟเดยไ์ลท ์ดนัสวติชไ์ฟเดยไ์ลทไ์ป
ขำ้งหนำ้
เพื่อจะเลือกไฟต�่ำ ดันสวิตช์ไฟเดย์ไลทไ์ป
ขำ้งหลงั
เมือ่เปิดไฟเดยไ์ลท ์ ไฟแสดงสถำนะไฟเดยไ์ลท์
ทีแ่ผงหนำ้ปัดจะสวำ่งขึน้

ปุ่ มไฟสงู
แสงไฟสูงจะเปิดเมือ่กดปุ่ มไฟสูง กำรกดปุ่ ม
แตล่ะครัง้จะสลบัระหวำ่งไฟต�ำ่และไฟสงู

หมายเหต:ุ
• ถ้า มีก า รติดต ั้ง ไฟ เดย์ไ ลท์ที่ ร ถ

จกัรยานยนต ์ ปุ่ มไฟสงูจะมฟีงักช์นั
การท�างานเพิม่เตมิ

ถ ำ้สวิตช์ไฟ เดย์ไลท์อยู่ ในต� ำแหน่งของ 
ไฟเดยไ์ลท ์ ใหก้ดปุ่ มไฟสงูคำ้งไวเ้พือ่เปิดไฟสงู 
ไฟจะยังตดิอยูต่รำบเทำ่ทีย่ังกดปุ่ มคำ้งไว ้ และ
จะดบัลงทนัททีีป่ลอ่ยปุ่ ม

หมายเหต:ุ
• สวติชเ์ปิด/ปิดไฟไมไ่ดป้ระกอบไวใ้น

รถรุ่นนี ้สญัญาณไฟแสดงต�าแหน่ง, 
ไฟท้าย และไฟส่องป้ายทะเบียน 
ท ัง้หมดจะท�างานโดยอตัโนมตัเิมือ่บดิ
สวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหนง่ ON

• ไฟหน้า จ ะ ท� า ง าน เ มื่อ บ ิดส วิตช ์
จดุระเบดิไปทีต่�าแหนง่  ON  ไฟหนา้จะ
ดบัลงขณะทีก่ดปุ่ มสตารท์จนสตารท์
เครือ่งยนตต์ดิ
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ปลอกมอืจบัไฟฟ้าอุน่รอ้น  
(ถา้ตดิต ัง้)
ปลอกมือจับไฟฟ้ำจะท�ำงำนเมื่อเปิดระบบ 
จุดระเบดิแลว้ อย่ำงไรก็ตำม ขอแนะน�ำให ้
ใชง้ำนเมื่อสตำร์ทเครื่องยนตแ์ลว้เท่ำนัน้เพื่อ 
หลกีเลีย่งไมใ่หแ้บตเตอรีห่มด
มรีะดบัควำมรอ้นสองระดบั; ต�ำ่หรอืสงู

cjpj

1

1.  ปุ่ มปลอกมอืจบัไฟฟ้าอุน่รอ้น

ปุ่ มปลอกมือจับไฟฟ้ำตั ้งอยู่บนมือจับดำ้น
ซำ้ยมอื
กดปุ่ มของปลอกมอืจับไฟฟ้ำเพือ่แสดงสถำนะ
ปัจจุบันของปลอกมือจับไฟฟ้ำในหนำ้จอ 
แสดงผล จะแสดงสถำนะขึน้มำสำมวนิำที
กดปุ่ มปลอกมือจับไฟฟ้ำขณะที่แสดงสถำนะ
อยู่เพือ่เลอืกระดับควำมรอ้นจำกสำมระดับ คอื  
ปิด (OFF), Lo (ต�ำ่) หรอื HI (สงู)
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในสภำพอำกำศ 
หนำวเย็น ใหเ้ริม่ตน้ใชป้ลอกมอืจับไฟฟ้ำอุน่รอ้น
ทีร่ะดบั  HI  กอ่น  และเมือ่มอืจับอุน่ขึน้เปลีย่น
ระดบัไปที ่Lo
เพื่อปิดปลอกมือจับไฟฟ้ำ กดและปล่อยปุ่ ม  
จ น   O F F   ป ร ำ ก ฎบ นห น ้ำ จ อ แ ส ด ง ผ ล 
ปลอกมือจับไฟฟ้ำจะปิดเมื่อปิดสวิตช์ระบบ 
จดุระเบดิ

การเตอืนแบตเตอรีต่�า่
หำกตดิตัง้ปลอกมือจับไฟฟ้ำอุ่นรอ้นและเปิด
ใชง้ำนขณะทีไ่มไ่ดส้ตำรท์เครือ่งยนต ์ เมือ่เวลำ
ผำ่นไป  แรงดนัไฟฟ้ำของแบตเตอรีอ่ำจลดลง
ต�ำ่กวำ่  11.8  โวลต ์ ท�ำให ้ 'LoBAtt'  ปรำกฎใน 
หนำ้จอแสดงผลเป็นเวลำสำมวนิำที
ถำ้ปลอกมือจับไฟฟ้ำอุ่นรอ้นเปิดใชง้ำนและม ี
'LoBAtt'  ปรำกฎ  ปลอกมอืจับไฟฟ้ำจะปิดกำร
ท�ำงำนโดยอัตโนมัตเิพือ่ป้องกนัไมใ่หแ้บตเตอรี่
หมด  ไมส่ำมำรถเปิดใชง้ำนปลอกมอืจับไฟฟ้ำ
อุน่รอ้นไดอ้กีจนสตำร์ทเครื่องยนตแ์ละแรงดัน
ไฟฟ้ำของแบตเตอรีเ่พิม่มำกกวำ่ 11.8 โวลต์
ในกรณีทีเ่กดิปัญหำ  'HgrOFF'  จะปรำกฎใน
หนำ้จอแสดงผลและปลอกมอืจับไฟฟ้ำอุน่รอ้น
จะถกูปิดโดยอตัโนมตั ิ ปลอกมอืจับไฟฟ้ำอุน่จะ
สำมำรถเปิดใชง้ำนไดอ้กีครัง้หลงัจำก:
  •  รอ  25  วนิำท ี และเปิดสวติชป์ลอกมอืจับ

ไฟฟ้ำอุน่รอ้น หรอื
  •  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปต�ำแหน่ง  OFF  แลว้ 

กลบัไปทีต่�ำแหน่ง ON
ห ำก   'H g r O F F '   ยั ง ป ร ำ กฎในหน ้ำ จ อ 
แสด งผล   ให ต้ิดต่อตั ว แทนจ� ำห น่ ำย รถ
จักรยำนยนต์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตเพื่อ
ตรวจสอบขอ้ผดิพลำดและแกไ้ข
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การควบคมุคนัเรง่

2

1

1.  ต�าแหนง่เปิดปีกผเีสือ้
2.  ต�าแหนง่ปิดปีกผเีสือ้

ทุกรุ่นมีปลอกคันเร่งไฟฟ้ำเพื่อเปิดและปิด 
ปีกผี เสื้อผ่ ำนทำงชุดควบคุม เครื่อ งยนต ์
ไมม่สีำยไฟแบบเปิดปิดโดยตรงในระบบนี้
ปลอกคันเร่งจะมีสัมผัสแบบรีซสิทีฟเพื่อเมื่อ
บิดไปทำงดำ้นหลังเพื่อเปิดปีกผีเสื้อ เมื่อ
ปล่อยปลอกคันเร่ง ปลอกคันเร่งจะหมุนกลับ
ไปทีต่�ำแหน่งปิดปีกผเีสือ้โดยสปรงิรัง้กลับและ 
ปีกผเีสือ้จะปิด
ผูใ้ชไ้มส่ำมำรถปรับกำรควบคมุคนัเรง่
ถำ้กำรควบคมุคนัเรง่ผดิปกต ิ สญัญำณไฟแสดง
กำรท�ำงำนผดิปกต ิ (MIL) จะสวำ่งขึน้ แลว้หนึง่
ในสภำวะของเครือ่งยนตต์อ่ไปนีอ้ำจเกดิขึน้
  •  MIL  สวำ่งขึน้  กำรเคลือ่นทีข่องปีกผเีสือ้

และจ�ำนวนรอบตอ่นำทขีองเครือ่งยนตจ์ะ
ถกูจ�ำกดั

  •  MIL  สวำ่งขึน้  โหมดตดัก�ำลงัเครือ่งยนต ์
(limp-home) กบัเครือ่งยนตท์ีม่สีภำวะรอ
บเดนิเบำเร็วเทำ่นัน้

  •  MIL สวำ่งขึน้ เครือ่งยนตส์ตำรท์ไมต่ดิ
ส�ำหรับสภำวะทัง้หมดทีก่ล่ำวถงึ โปรดตดิต่อ
ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

แป้นปรบัคนัคลตัชแ์ละคนัเบรก

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมที่จะปรับคันโยกในขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลังแล่น เนื่องจำกอำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
เมื่อปรับคันโยกแลว้ ใหข้ับรถจักรยำนยนต์
บนนถนนที่ไม่มีกำรจรำจรเพื่อสร ำ้งควำม 
คุน้เคยกบักำรตัง้คำ่คนัโยกใหม่
อย่ำใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยำนยนต์ของท่ำน
เนือ่งจำกบคุคลอืน่อำจเปลีย่นกำรตัง้คำ่คนัโยก
จำกคำ่ทีค่ณุคุน้เคย  ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

1 2

1.  ตวัปรบัต ัง้โซ ่แสดงคนัคลตัช์
2.  เครือ่งหมายลกูศร

แป้นปรับจะอยู่ที่คันคลัตช์และคันเบรกหนำ้ 
แป้นปรับจะช่วยใหเ้ปลี่ยนระยะจำกแฮนด์
บังคับเลีย้วไปทีค่ันโยกไดห้นึง่ต�ำแหน่งจำกหำ้
ต�ำแหน่งส�ำหรับคันเบรกหนำ้ หรือสีต่�ำแหน่ง
ส�ำหรับคนัคลตัช ์ เพือ่ใหเ้หมำะกบัชว่งกวำ้งของ
มอืผูใ้ชร้ถ
ในกำรปรับคันโยก กดคันโยกไปขำ้งหนำ้ 
แลว้หมุนแป้นปรับโดยใหต้�ำแหน่งตัวเลขหนึ่ง
ต�ำแหน่งตรงกับเครื่องหมำยลูกศรบนตัวล็อก 
คนัโยก
ระยะจำกปลอกแฮนดบ์ังคบัเลีย้วไปยังคนัโยกที่
ปลอ่ยสัน้ทีส่ดุเมือ่ปรับคำ่เป็นหมำยเลขหำ้  และ
จะยำวทีส่ดุเมือ่ปรับคำ่เป็นหมำยเลขหนึง่
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ตวัปรบัต ัง้คนัเบรก - เฉพาะ 
Thruxton R

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมที่จะปรับคันโยกในขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลังแลน่ เนื่องจำกอำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
เมื่อปรับคันโยกแลว้ ใหข้ับรถจักรยำนยนต์
บนนถนนที่ไม่มีกำรจรำจรเพื่อสร ำ้งควำม 
คุน้เคยกบักำรตัง้คำ่คนัโยกใหม่
อย่ำใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยำนยนต์ของท่ำน
เนือ่งจำกบคุคลอืน่อำจเปลีย่นกำรตัง้คำ่คนัโยก
จำกคำ่ทีค่ณุคุน้เคย  ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

cggq

1

2

1.  คนัเบรก
2.  สกรูปรบัต ัง้

ในกำรปรับคนัเบรก  ใหด้นัคนัเบรกไปขำ้งหนำ้ 
แลว้หมนุสกรูปรับตัง้เพือ่เพิม่ระยะ  หรอืร่นระยะ
จำกแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว

ความตอ้งการน�า้มนัเชือ้เพลงิ/
การเตมิน�า้มนั

Pb

cbny

เกรดน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
เครื่องยนต์ Tr iumph  ของท่ำนไดรั้บกำร
ออกแบบใหใ้ชน้�้ ำมันไรส้ำรตะกั่วและจะให ้
ประสิทธิภำพสูงสุดถำ้ใชน้�้ ำมันเชื้อเพลิงที่
มีเกรดถูกตอ้ง ใชน้�้ ำมันไรส้ำรตะกั่วที่มีค่ำ 
ออกเทนไมต่�ำ่กวำ่ 91 RON ทกุครัง้
ในบำ งสภำพแวดล อ้ม อำจต อ้ งมีก ำ ร 
ปรับเทียบเครื่องยนต์ โปรดติดต่อสอบถำม
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ด ้
รับอนุญำตทกุครัง้

ขอ้ควรระวงั
รถจักรยำนยนตจ์ะเสยีหำยอย่ำงถำวรถำ้ใชร้ถ
กับน�้ำมันเชือ้เพลงิทีไ่ม่เกรดไม่ถูกตอ้ง หรือ
กำรปรับเทยีบเครือ่งยนตไ์มถ่กูตอ้ง  ตรวจสอบ 
ใหแ้น่ใจทุกครั ้งว่ำใชน้�้ ำมันเชื้อเพลิงที่มี
คณุภำพและเกรดถกูตอ้ง  ควำมเสยีหำยทีเ่กดิ
จำกกำรใชน้�้ำมันเชือ้เพลงิหรือกำรปรับเทยีบ
เครือ่งยนตไ์มถ่กูตอ้งไมถ่อืวำ่เป็นช�ำรดุจำกกำร
ผลติและไมค่รอบคลมุภำยใตก้ำรรับประกนั

ขอ้ควรระวงั
ระบบไอเสียส�ำหรับรถจักรยำนยนตน์ี้ตดิตัง้
เครือ่งฟอกไอเสยีเชงิเร่งปฏกิริยิำเพือ่ช่วยลด
ระดบักำรปลอ่ยไอเสยี  กำรใชน้�้ำมนัเชือ้เพลงิ
ผสมตะกั่วจะท�ำลำยเครือ่งฟอกไอเสยีเชงิเร่ง
ปฏกิริยิำ  นอกจำกนัน้ เครือ่งฟอกไอเสยีเชงิ
เร่งปฏกิริยิำอำจเกดิควำมเสยีหำยอย่ำงถำวร
ถำ้ปลอ่ยใหร้ถจักรยำนยนตน์�้ำมนัหมด  หรอืถำ้
ระดบัน�้ำมันเชือ้เพลงิทีใ่ชไ้ดอ้ยูใ่นระดบัต�ำ่มำก 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้ว่ำมนี�้ำมันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอตอ่กำรเดนิทำง
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หมายเหต:ุ
• การใชน้�า้มนัเบนซนิผสมตะก ัว่ถอืว่า

ผดิกฎหมายในบางประเทศ  รฐั  หรอื
ดนิแดน

การเตมิน�า้มนั 

ค�าเตอืน
เพื่อช่วยลดอันตรำยเกี่ยวกับกำรเตมิน�้ ำมัน  
ควรปฏบิัตติำมค�ำแนะน�ำเพื่อควำมปลอดภัย
เกีย่วกบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิทกุครัง้
น�้ำมนัเบนซนิ  (น�้ำมนัเชือ้เพลงิ)  ไวไฟสงู  และ
สำมำรถระเบดิไดใ้นบำงสถำนกำรณ ์ เมือ่จะ
เตมิน�้ำมนั  ใหบ้ดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง 
OFF

หำ้มสบูบหุรี่
หำ้มใชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นที่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำบรเิวณทีเ่ตมิน�้ำมันมกีำร
ระบำยอำกำศเพียงพอและปรำศจำกแหล่ง
เปลวไฟหรือประกำยไฟต่ำง ๆ  รวมไปถึง
เครือ่งมอือืน่ๆ ทีม่ไีฟน�ำวถิี
หำ้มเตมิถังน�้ำมันเชือ้เพลงิจนกว่ำระดับน�้ำมัน
เชื้อเพลิงเพิ่มสูงจนไหลเขำ้ไปในช่องเติม
น�้ำมนัเชือ้เพลงิ  ควำมรอ้นจำกแสงแดดหรอื
แหลง่พลังงำนอืน่ ๆ  อำจท�ำใหน้�้ำมนัเชือ้เพลงิ
ขยำยตัว แลว้ลน้ออกมำ ท�ำใหเ้กดิอันตรำย
จำกไฟไหมไ้ด ้
หลงัจำกเตมิน�้ำมนั  ตรวจสอบทกุครัง้วำ่ไดปิ้ด
ฝำปิดถังน�้ำมนัเชือ้เพลงิอยำ่งถกูตอ้ง
เนื่องจำกน�้ ำมันเบนซิน (น�้ ำมันเชื้อเพลิง)  
ไวไฟสูง กำรที่น�้ ำมันเชื้อเพลิงหกหรือร่ัว 
หรือกำรไม่ปฏบิัติตำมค�ำแนะน�ำดำ้นควำม
ปลอดภัยที่ระบุไวข้ำ้งตน้จะน�ำไปสู่อันตรำย
จำกไฟไหมไ้ด ้ซึง่จะท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำย
ตอ่ทรัพยส์นิ ท�ำใหผู้อ้ ืน่บำดเจ็บหรือเสยีชวีติ
ได ้

ฝาปิดถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ

1

1.  ฝาปิดถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ

เพือ่เปิดฝำถังน�้ำมนัเชือ้เพลงิ:
ถอดฝำครอบหรอืยกทีปิ่ดขึน้
เสยีบกญุแจลงในล็อก  แลว้หมนุกญุแจตำมเข็ม
นำฬกิำ
หมนุฝำปิดไปทำงทวนเข็มนำฬกิำและยกใหพ้น้
จำกชอ่งเตมิน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
เพือ่ปิดและล็อกฝำปิด:
ปรับฝำปิดใหต้รงกับช่องเตมิน�้ำมันเชื้อเพลิง 
แลว้หมนุฝำปิดตำมเข็มนำฬกิำจนฝำปิดผนกึเขำ้
กบัชอ่งเตมิน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
ในต�ำแหน่งปิดสนทิ  กลไกทำงเดยีวจะป้องกนั
ไมใ่หห้มนุฝำปิดแน่นจนเกนิไป  โดยจะปลอ่ยให ้
สว่นดำ้นนอกของฝำปิดหมนุจำกชิน้สว่นดำ้นใน
ไดอ้ยำ่งอสิระ
บดิกญุแจทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ล็อกและดงึกญุแจ
ออกมำ
เปลีย่นฝำปิด
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การเตมิน�า้มนัลงในถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ

ค�าเตอืน
กำรเตมิน�้ำมันลน้ถังน�้ำมันเชือ้เพลงิอำจท�ำให ้
น�้ำมนัหก
ถำ้น�้ำมัน้เชือ้เพลงิหก  ใหเ้ชด็รอยหกออกให ้
หมดโดยทนัท ีและทิง้วสัดทุีใ่ชอ้ยำ่งปลอดภยั
ระวังอย่ำท�ำน�้ำมันเชือ้เพลงิหกใส่เครื่องยนต ์
ทอ่ไอเสยี  ยำงรถ  หรอืชิน้สว่นอืน่ ๆ  ของรถ
จักรยำนยนต์
เนือ่งจำกน�้ำมนัเชือ้เพลงิไวไฟสงู  กำรทีน่�้ำมนั
เชื้อเพลิงหกหรือร่ัว หรือกำรไม่ปฏบิัตติำม 
ค�ำแนะน�ำดำ้นควำมปลอดภัยทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้
จะน�ำไปสูอ่นัตรำยจำกไฟไหมไ้ด ้ ซึง่จะท�ำให ้
เกดิควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน ท�ำใหผู้อ้ ื่น 
บำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
น�้ำมนัเชือ้เพลงิทีห่กใกล ้ๆ   หรอืหกรดยำงจะลด
สมรรถภำพของยำงในกำรยดึเกำะถนน  ซึง่จะ
สง่ตอ่สภำวะกำรขบัขีท่ีเ่ป็นอนัตรำย  อำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

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

คอ่ย ๆ  เตมิน�้ำมันลงในถังน�้ำมันเชือ้เพลงิเพือ่
ชว่ยป้องกนัไมใ่หน้�้ำมนัหก  อยำ่เตมิน�้ำมนัจนถงึ
ระดบัทีสู่งกวำ่ฐำนของชอ่งเตมิน�้ำมันเชือ้เพลงิ 
เพรำะจะท�ำใหม้ั่นใจไดว้่ำมีช่องอำกำศเพียง
พอส�ำหรับกำรขยำยตัวของน�้ำมันเชือ้เพลงิถำ้
น�้ำมนัเชือ้เพลงิภำยในถังขยำยตวัจำกกำรดดูซบั
ควำมรอ้นจำกเครือ่งยนตห์รอืจำกแสงแดดสอ่ง
โดยตรง

cbnm

2 1

1.  ชอ่งเตมิน�า้มนัเชือ้เพลงิ
2.  ระดบัน�า้มนัสูงสดุ

หลงัจำกเตมิน�้ำมนั ตรวจสอบทกุครัง้วำ่ไดปิ้ดฝำ
ปิดถังน�้ำมนัเชือ้เพลงิอยำ่งถกูตอ้ง
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ขาต ัง้ขา้ง

ค�าเตอืน
รถจักรยำนยนตไ์ดต้ดิตัง้ระบบกำรเชื่อมต่อ
เพื่อป้องกันไม่ใหข้ี่รถโดยที่ขำตั ้งขำ้งยัง
อยู่ในต�ำแหน่งลง อย่ำพยำยำมขี่รถโดย
เอำขำตั ้งขำ้งลงหรือยุ่งเกี่ยวกับกลไกกำร 
เชือ่มตอ่ เพรำะจะท�ำใหเ้กดิสภำวะกำรขับขีท่ี่
เป็นอนัตรำย  น�ำไปสูก่ำรสญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

citq

1

1.  ขาต ัง้ขา้ง

รถจักรยำนยนตม์ขีำตัง้ขำ้งซึง่สำมำรถใชจ้อดได ้

หมายเหต:ุ
• เมือ่ใชข้าต ัง้ขา้ง  ใหบ้ดิแฮนดบ์งัคบั

เลีย้วไปทางซา้ยจนสดุทกุคร ัง้  แลว้ให้
รถจกัรยานยนตอ์ยูใ่นเกยีรห์นึง่

เ มื่อไรก็ตำมที่ใช ข้ ำตั ้งข ำ้ ง  ก่อนจะขี่ ร ถ 
ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วำ่ไดย้กขำตัง้ขำ้ง
ขึน้จนสดุหลงัจำกทีน่ั่งบนรถจักรยำนยนตแ์ลว้
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในกำรจอดรถอย่ำงปลอดภัย 
โปรดดบูท วธิกีำรขีร่ถจักรยำนยนต์

ขาต ัง้คู ่(ถา้ตดิต ัง้)

ขอ้ควรระวงั
อยำ่ใชแ้ผงตวัถังหรอืเบำะน่ังเป็นมอืจับ  เมือ่จะ
ยกรถจักรยำนยนตบ์นขำตัง้คู ่ เพรำะจะท�ำให ้
เกดิควำมเสยีหำย

cizj

1

1.  ขาต ัง้คู่

ใ น ก ำ ร ย ก ร ถ จั ก ร ย ำ น ย น ต์ บ น ข ำ ตั ้ ง คู ่
จับรถจักรยำนยนตใ์หต้ัง้ตรง เหยียบลงบน
ที่วำงเทำ้ของขำตัง้ใหม้ั่นคง จำกนัน้ ยกรถ
จักรยำนยนต์ขึน้และไปทำงดำ้นหลังโดยใช ้
เฟรมรถดำ้นทำ้ยเป็นทีจั่บ
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในกำรจอดรถอย่ำงปลอดภัย 
โปรดดบูท วธิกีำรขีร่ถจักรยำนยนต์
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แผงขา้ง
Street Twin, Street Cup, Thruxton, 
Thruxton R, Bonneville T100 และ 
Bonneville T120

citf

1 2

2

1.  แผงขา้ง (แสดงดา้นขวา)
2.  ยางรอง

แผงขำ้งดำ้นขวำสำมำรถถอดออกไดเ้พือ่เขำ้ถงึ
เครือ่งมอืปรับตัง้และกระปกุน�้ำมนัเบรกหลงั
เพือ่ถอดแผงขำ้งดำ้นใดดำ้นหนึง่:
จับแผงขำ้งใหม้ั่นคงและดงึแผงขำ้งออกจำกรถ
จักรยำนยนตจ์นพน้ยำงรองทีย่ดึอยู่ทัง้สำมตัว 
(ไมต่อ้งดงึยำงรองออกมำ)
เพือ่ประกอบกลบัแผงขำ้ง:
จัดต�ำแหน่งเดือยล็อกทั ้งสำมตัวใหต้รงกับ
ยำงรอง แลว้กดเขำ้ไปเพือ่ยดึแผงขำ้ง
ขัน้ตอนสุดทำ้ย จับแผงขำ้งเพื่อตรวจสอบให ้
แน่ใจวำ่ไดล็้อกจนแน่นสนทิดแีลว้

Street Scrambler

แผงขา้งดา้นซา้ย
แผงขำ้งดำ้นซำ้ยสำมำรถถอดออกเพื่อเขำ้ถงึ
เครือ่งมอืปรับตัง้ได ้

2

12

1.  แผงขา้ง (แสดงดา้นซา้ย)
2.  ยางรอง

กำรถอดแผงขำ้งดำ้นซำ้ย:
จับแผงขำ้งใหม้ั่นคงและดงึแผงขำ้งออกจำกรถ
จักรยำนยนตจ์นพน้ยำงรองทีย่ดึอยู่ทัง้สำมตัว 
(ไมต่อ้งดงึยำงรองออกมำ)
กำรประกอบกลบัแผงขำ้งดำ้นซำ้ย:
จัดต�ำแหน่งเดือยล็อกทั ้งสำมตัวใหต้รงกับ
ยำงรอง แลว้กดเขำ้ไปเพือ่ยดึแผงขำ้ง
ขัน้ตอนสุดทำ้ย จับแผงขำ้งเพื่อตรวจสอบให ้
แน่ใจวำ่ไดล็้อกจนแน่นสนทิดแีลว้
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แผงขา้งดา้นขวา
แผงขำ้งดำ้นขวำสำมำรถถอดออกไดเ้พือ่เขำ้ถงึ
กระปกุน�้ำมนัเบรกหลงั

1

3

4

2

1.  แผงขา้ง (แสดงดา้นขวา)
2.  ยางรองตวับน
3.  ยางรองตวัลา่ง
4.  แผงขา้งตดิอยูก่บัยางรองตวัลา่ง

หมายเหต:ุ
• ระบบไอเสียถูกถอดออกในภาพที่

แสดงเพือ่ความชดัเจน

กำรถอดแผงขำ้งดำ้นขวำ:
จับแผงขำ้งใหม้ั่นคงทีด่ำ้นบนและดงึแผงขำ้ง
ออกจำกรถจักรยำนยนตจ์นพน้ยำงรองดำ้นบนที่
ยดึอยูท่ัง้สองตวั โดยไมต่อ้งดงึยำงรองออกมำ
ยกแผงขำ้งขึ้นเพื่อจะแยกออกจำกยำงรอง
ตวัลำ่ง
กำรประกอบกลบัแผงขำ้งดำ้นขวำ:
จัดต�ำแหน่งแผงขำ้งลงบนยำงรองตวัลำ่ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ชอ่งในแผงขำ้งสวมเขำ้กบั
ยำงรองตวัลำ่งจนสดุ
จัดต�ำแหน่งเดือยล็อกสองเดือยใหเ้ขำ้กับ
ยำงรองดำ้นบน แลว้กดเขำ้ไปเพือ่ยดึแผงขำ้ง
ขัน้ตอนสุดทำ้ย จับแผงขำ้งเพื่อตรวจสอบให ้
แน่ใจวำ่ไดล็้อกจนแน่นสนทิดแีลว้

ชุดเครือ่งมอืและหนงัสอืคูม่อื
เจา้ของ
ชุดเครือ่งมอื
ภำยในชดุเครือ่งมอืมเีครือ่งมอืปรับตัง้อยูด่ว้ย

citg

1

1.  เครือ่งมอืปรบั

Street Twin, Street Cup, Thruxton, 
Thruxton R, Bonneville T120 และ 
Bonneville T100
เครือ่งมอืปรับตัง้ตดิกบัดำ้นในของแผงขำ้งดำ้น
ขวำมอื

Street Scrambler
เครือ่งมอืปรับตัง้ตดิกบัดำ้นในของแผงขำ้งดำ้น
ซำ้ยมอื

Thruxton R
มปีระแจตวั C สองตวัอยูใ่ตท้ีน่ั่ง
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คูม่อืผูใ้ช้
เพือ่เขำ้ถงึหนังสอืคูม่อืเจำ้ของ ใหถ้อดเบำะทีน่ั่ง 
(ด ูหนำ้ 60 )

Street Twin และ Street Cup
หนังสอืคูม่อืเจำ้ของอยูด่ำ้นใตเ้บำะทีน่ั่ง

Street Scrambler
หนังสอืคูม่อืเจำ้ของไมไ่ดใ้หม้ำดว้ยกนั

Thruxton, Thruxton R, 
Bonneville T100 และ Bonneville T120
ห นั งสือ คู่ มื อ เจ ้ำ ข อ งอยู่ ใ ต เ้ บ ำ ะ ที่ น่ั ง ที่
บงัโคลนหลงั

ขอเกีย่วหมวกกนัน็อค

หมายเหต:ุ
• ไมไ่ดต้ดิต ัง้ใน Thruxton, Thruxton R 

และ Street Scrambler

ค�าเตอืน
หำ้มขับขี่รถจักรยำนยนตโ์ดยเกี่ยวหมวก
กันน็อคไวท้ี่ขอเกี่ยวเนื่องจำกอำจท�ำใหร้ถ
จักรยำนยนตไ์ม่มั่นคง ท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ขอ้ควรระวงั
อย่ำใหห้มวกกันน็อคไปพงิกับท่อเก็บเสยีงที่
รอ้นจัด หมวกกนัน็อคอำจช�ำรดุเสยีหำย

หมวกกันน็อคสำมำรถยดึไวก้ับรถจักรยำนยนต์
โดยใชข้อเกีย่วหมวกกนัน็อคทีด่ำ้นซำ้ยของรถ
จักรยำนยนต ์ใตเ้บำะ
ในกำรล็อกหมวกกนัน็อคเขำ้กบัรถจักรยำนยนต ์
ใหถ้อดเบำะที่ น่ั ง   (ดู  หนำ้  60)  แลว้ร อ้ย
สำยรัดคำงหมวกกนัน็อคเขำ้กบัขอเกีย่ว
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่สำยรัดคำงไมก่ดีขวำงพืน้ที่
รำบดำ้นบนขอเกีย่ว เพรำะจะท�ำใหล็้อกเบำะที่
น่ังไมถ่กูตอ้ง
ในกำรล็อกหมวกกันน็อค ประกอบกลับเบำะ 
แลว้ล็อกเขำ้ต�ำแหน่ง
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เบาะน ัง่

การดแูลเบาะ

ขอ้ควรระวงั
เพื่อป้องกันไม่ใหเ้บำะหรือที่คลุมเบำะเกดิ
ควำมเสยีหำย ตอ้งระวงัอยำ่ท�ำเบำะตกหลน่
อยำ่พงิเบำะกบัรถจักรยำนยนตห์รอืพืน้ผวิใด ๆ 
ที่อำจท�ำใหเ้บำะหรือที่คลุมเบำะเกดิควำม
เสยีหำยได ้ ใหว้ำงทีน่ั่ง โดยหงำยฝ่ังทีค่ลมุ
เบำะขึน้บนพืน้ผวิรำบ รองดว้ยผำ้เนือ้นิม่
อยำ่วำงสิง่ของใด ๆ  บนเบำะ  ซึง่อำจท�ำใหท้ี่
คลมุเบำะเป็นครำบหรอืเกดิควำมเสยีหำยได ้

Thruxton และ Thruxton R 

cjal

ทีต่ ัง้เบาะ

เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิควำมเสยีหำยกบัเบำะทีน่ั่ง
หลงัหลงัถอดออก:
ถอดขำตัง้โลหะจำกดำ้นลำ่งของทีน่ั่ง
วำงทีค่ลุมเบำะใหห้ันขึน้บนพื้นผวิสะอำดและ
เรียบโดยใชข้ำตั ้งโลหะและขำตั ้งพลำสติก
สองขำทีท่ำ้ยเบำะเพือ่พงิ
ดขูอ้มลูกำรท�ำควำมสะอำดเบำะที ่หนำ้ 136 

ชุดล็อกเบาะ

ค�าเตอืน
เพื่ อ ป้ อ ง กั น ไ ม่ ให ้เ บ ำ ะ หลุ ด ขณ ะ ขี่ ร ถ 
หลังจำกประกอบเบำะ ใหก้�ำเบำะแลว้ดงึขึน้
แรง ๆ ทกุครัง้
ถำ้ล็อกเบำะไวก้บัล็อกไมถ่กูตอ้ง  เบำะจะหลดุ
ออกจำกล็อก
เบำะที่หลวมหรือหลุดอำจท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

1

1.  ชุดล็อกเบาะ

สำมำรถถอดเบำะทีน่ั่งออกเพือ่เขำ้ถงึแบตเตอรี ่
กลอ่งฟิวส ์(ในบำงรุ่น) และคูม่อืผูใ้ช ้
ชุ ด ล็ อ ก เ บ ำ ะ อ ยู่ ที่ ด ้ำ นซ ้ำ ย มื อ ข อ ง ร ถ
จักรยำนยนต ์บนเฟรมโครงรถใตเ้บำะทีน่ั่ง
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การถอดและการตดิต ัง้เบาะทีน่ ัง่

ค�าเตอืน
เพื่อป้องกันไม่ให เ้บำะหลุดขณะขับขี่รถ 
หลงัจำกประกอบเบำะ  ใหก้�ำเบำะแลว้ดงึขึน้
แรง ๆ ทกุครัง้
ถำ้ล็อคเบำะไวไ้มถ่กูตอ้ง  เบำะจะหลดุออกจำก
ล็อค
เบำะที่หลวมหรือหลุดอำจท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

Street Twin, Street Cup, Thruxton, 
Thruxton R, Bonneville T100 และ 
Bonneville T120

การถอดทีน่ ัง่
กำรถอดเบำะทีน่ั่ง:

1

1.  ชุดล็อกเบาะ

สอดกญุแจล็อกเขำ้ไปในทีล็่อกเบำะแลว้บดิทวน
เข็มนำฬกิำ
กำรท�ำเชน่นีจ้ะปลอ่ยทีน่ั่งออกจำกล็อกของมนั
เลือ่นทีน่ั่งขึน้และไปทำงดำ้นหลังเพือ่ถอดออก
จำกรถจักรยำนยนต์

Street Twin, Street Cup, Thruxton, 
Thruxton R, Bonneville T100 และ 
Bonneville T120

การตดิต ัง้ทีน่ ัง่
กำรประกอบกลบัเบำะทีน่ั่ง:
สอดลิน้ของเบำะทีน่ั่งไวใ้ตแ้ป้นยดึใกลถ้ังน�้ำมัน
เชือ้เพลงิ
จัดบำนพับใหต้รงแลว้กดลงทีด่ำ้นทำ้ยเพื่อให ้
ล็อกทีน่ั่งยดึเขำ้ที่

หมายเหต:ุ
• ทา่นจะไดย้นิเสยีงคลกิเมือ่เบาะเกีย่ว

เขา้กบัล็อกเบาะจนสดุ

การถอดทีน่ ัง่ Street Scrambler

หมายเหต:ุ
• หากมทีีน่ ัง่ผูโ้ดยสารตดิต ัง้อยู่ดว้ยจะ

ตอ้งถอดออกก่อนทีจ่ะถอดเบาะทีน่ ัง่
ของผูข้บัขี่

• หากมกีารตดิต ัง้แร็คสมัภาระ  สามารถ
ถอดเบาะทีน่ ัง่ของผูข้บัขีอ่อกไดโ้ดย
ไมต่อ้งถอดแร็คสมัภาระ
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การถอดทีน่ ัง่ผูโ้ดยสาร
กำรถอดทีน่ั่งผูโ้ดยสำร:

cjyn

21

1.  ทีน่ ัง่ผูโ้ดยสาร
2.  ตวัยดึ
ถอดตัวยดึทีย่ดึเบำะทีน่ั่งผูโ้ดยสำรกบัโครงแร็ค
สมัภำระ
ยกทีน่ั่งขึน้จำกทำงดำ้นหลังและเลือ่นไปทำง
ดำ้นทำ้ยเพือ่ถอดออกจำกรถจักรยำนยนต์

การถอดเบาะทีน่ ัง่ผูข้บัขี่
กำรถอดเบำะผูข้บัขี:่
ถอดทีน่ั่งผูโ้ดยสำรออก หำกตดิตัง้ไว ้

1

1.  ชุดล็อกเบาะ
เสยีบกุญแจลงในชุดล็อกเบำะ แลว้บดิกุญแจ
ทวนเข็มนำฬกิำ  ขณะเดยีวกนักดสว่นทำ้ยของ
เบำะลง
กำรท�ำเชน่นีจ้ะปลอ่ยทีน่ั่งออกจำกล็อกของมนั
ยกทีน่ั่งขึน้จำกทำงดำ้นหลังและเลือ่นไปทำง
ดำ้นทำ้ยเพือ่ถอดออกจำกรถจักรยำนยนต์

การตดิต ัง้ทีน่ ัง่ Street Scrambler

ค�าเตอืน
เพื่อป้องกันไม่ให เ้บำะหลุดขณะขับขี่รถ 
หลังจำกประกอบเบำะ ใหก้�ำเบำะแลว้ดึง
ขึน้แรง ๆ ทุกครัง้ ถำ้ล็อคเบำะไวไ้ม่ถูกตอ้ง 
เบำะจะหลดุออกจำกล็อค
ถำ้ล็อคเบำะไวไ้มถ่กูตอ้ง  เบำะจะหลดุออกจำก
ล็อค
เบำะที่หลวมหรือหลุดอำจท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

การตดิต ัง้เบาะทีน่ ัง่ผูข้บัขี่
กำรตดิตัง้เบำะทีน่ั่งผูข้บัขี:่
ยดึลิน้ของทีน่ั่งเขำ้ใตถ้ังน�้ำมนัเชือ้เพลงิ

หมายเหต:ุ
• ทา่นจะไดย้นิเสยีงคลกิเมือ่เบาะเกีย่ว

เขา้กบัล็อกเบาะอยา่งถกูตอ้ง

กดลงทีด่ำ้นหลังของเบำะอยำ่งหนักแน่นเพือ่ยดึ
ล็อกเบำะ
ยดึทีน่ั่งไว ้ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดย้ดึจน
แน่นสนทิดแีลว้
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การตดิต ัง้ทีน่ ัง่ผูโ้ดยสาร
กำรตดิตัง้ทีน่ั่งผูโ้ดยสำร:
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำที่น่ังของผูข้ับขี่ตดิตัง้ไว ้
อยำ่งถกูตอ้ง
จัดหมุดบอกต� ำแหน่งด ำ้นหน ำ้ของที่ น่ั ง
ผูโ้ดยสำรใหต้รงกับช่องบอกต�ำแหน่งบน
ซบัเฟรมของแร็คสมัภำระ
คอ่ย ๆ ดนัทีน่ั่งไปขำ้งหนำ้จนหมดุบอกต�ำแหน่ง
ดำ้นทำ้ยสวมเขำ้ในรูของมันบนซับเฟรมแร็ค
สมัภำระ

cjyo

3

4

2
1

5

1.  ซบัเฟรมแร็ควางสมัภาระ
2.  หมดุต�าแหนง่ดา้นหนา้
3.  ชอ่งหมดุต�าแหนง่ดา้นหนา้
4.  หมดุต�าแหนง่ดา้นทา้ย
5.  รล็ูอกหมดุต�าแหนง่ดา้นทา้ย

ยดึเบำะทีน่ั่งดว้ยตวัยดึและขนัแน่นดว้ยแรง 3 Nm

cjyn

21

1.  ทีน่ ัง่ผูโ้ดยสาร
2.  ตวัยดึ

ยดึทีน่ั่งไว ้ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดย้ดึจน
แน่นสนทิดแีลว้
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ชอ่งเสยีบบสัสากลแบบอนกุรม 
(USB)

ค�าเตอืน
ชอ่งเสยีบ  USB  ไมก่นัน�้ำเวน้แตต่ดิตัง้ฝำปิด 
อย่ำเชือ่มตอ่อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสข์ณะทีฝ่น
ตกอยู่
น�้ ำที่เขำ้ไปในช่องเสียบ USB อำจท�ำให ้
เกดิปัญหำดำ้นไฟฟ้ำ ท�ำใหร้ถจักรยำนยนต์
เสยีหำย สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ

ขอ้ควรระวงั
อยำ่ปลอ่ยใหส้วติชจ์ดุระเบดิอยูท่ีต่�ำแหน่ง  ON 
ยกเวน้เครื่องยนตท์�ำงำนอยู่เพรำะจะเป็นกำร
คำยประจแุบตเตอรี่

ขอ้ควรระวงั
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่อปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสแ์ละ
สำยไฟทัง้หมดปลอดภยัอยูใ่ตท้ีน่ั่งเมือ่ขบัขี่
ตรวจสอบวำ่มพีืน้ทีว่ำ่งเพยีงพอรอบ ๆ อปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิสเ์พือ่ใหท้ีน่ั่งปิดไดโ้ดยไม่กอ่ให ้
เกดิควำมเสยีหำยกับอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์
หรอืรถจักรยำนยนต์

cjao

ชอ่งเสยีบพอรต์ USB

ชอ่งเสยีบบสัสำกลแบบอนุกรม  (USB)  ชว่ยให ้
มไีฟฟ้ำ 5 โวลตจ์ำก USB ส�ำหรับชำรจ์อปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิส ์เชน่ โทรศพัทม์อืถอื กลอ้ง และ
อปุกรณ ์GPS
ชอ่งเสยีบ USB  สำมำรถจำ่ยกระแสไฟฟ้ำไดถ้งึ
สองแอมป์
เพื่อ เข ำ้ถึงช่อง เสียบ  USB   ใหถ้อดที่ น่ั ง 
(ด ูหนำ้ 60)
ชอ่งเสยีบ USB อยูท่ีด่ำ้นบนของแบตเตอรี่
ถอดฝำปิด
เสยีบสำย  USB  อะแดปเตอรท์ีต่อ้งกำรเขำ้ใน
ชอ่งเสยีบ  สำยอะแดปเตอรไ์มไ่ดม้ำพรอ้มกบัรถ
จักรยำนยนต์
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การรนัอนิ

R.P.M.
cboa

กำร รันอินเป็นชื่อของขั ้นตอนที่เก ิดขึ้นใน
ระหว่ำง ชั่วโมงแรกของกำรใชย้ำนพำหนะคัน
ใหม่
โ ด ย เ ฉพ ำ ะ อ ย่ ำ ง ยิ่ ง   แ ร ง เ สี ย ดท ำ น
ภำยใน เครื่องยนต์จะสูงขึ้นเมื่อชิ้นส่วนยัง
ใหม่อยู่ ต่อจำกนั้น เมื ่อใชเ้ครื่องยนตอ์ย่ำง 
ต่อเนื่องจะท�ำใหม้ั่นใจไดว้่ำชิน้ส่วน ยดึตดิแน่น 
แรงเสยีดทำนภำยในดังกล่ำว จะลดนอ้ยลงไป
มำก
ระยะกำร รันอินอย่ำงรอบคอบจะท�ำใหก้ำร
ปล่อยไอเสยีลดลง และเพิม่พูนประสทิธภิำพ 
กำรประหยัดเชื้อเพลิง และอำยุกำรใชง้ำน
ของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนต่ำง ๆ ของรถ
จักรยำนยนต์
ระหวำ่งชว่ง 800 กโิลเมตรแรก (500 ไมล)์:
  •  อยำ่เรง่เครือ่งจนสดุ;
  •  ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก ำ ร ใ ช ้ค ว ำ ม เ ร็ ว ร อ บ

เครือ่งยนต ์สงูตลอดเวลำ;
  •  หลีกเลี่ยงกำรขี่รถดว้ยควำม เ ร็ วรอบ

เครื่ อ งยนต์ค งที่ เ ป็ น ร ะย ะ เวลำนำน  
ไมว่ำ่จะเร็วหรอืชำ้;

  •  หลีกเลี่ยงกำรสตำร์ทรถ กำรดับเครื่อง 
หรือเร่งควำมเร็วอย่ำงรุนแรง ยกเวน้ใน
กรณีฉุกเฉนิ;

  •  อยำ่ขีร่ถดว้ยควำมเร็วมำกกวำ่  3/4  ของ
ควำมเร็วสงูสดุ

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

เพิ่ ม ขึ้น จนถึง ขีดจ� ำ กั ดคว ำม เ ร็ วใน
ระยะ เวลำสัน้ๆ

ทั ้งในช่ ว งกำ ร รั นอินและหลั งจำก รั นอิน
เสร็จ สมบรูณ:์
  •  อยำ่เรง่รอบเครือ่งยนตเ์มือ่ เครือ่งเย็น;
  •  อยำ่ใหเ้ครือ่งยนตท์�ำงำนหนัก เปลีย่นเกยีร์

ลงทกุครัง้กอ่นทีเ่ครือ่งยนตเ์ริม่สะทำ้น;
  •  อย่ำขี่รถดว้ยควำมเร็วรอบเครื่องยนต์

สงู โดยไมจ่�ำเป็น   กำรเปลีย่นเกยีรข์ ึน้จะ
ชว่ยลดอตัรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมันเชือ้เพลงิ 
ลดเสียงรบกวน และช่วยปกป้องสภำพ
แวดลอ้ม
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การตรวจเช็คกอ่นการขบัขี่

ค�าเตอืน
หำกไมด่�ำเนนิกำรตรวจเชค็กอ่นขีร่ถ  อำจท�ำให ้
รถจักรยำนยนตเ์กดิควำมเสยีหำยรำ้ยแรงหรอื
เกดิอุบัตเิหตทุีท่�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บรำ้ยแรง
หรอืถงึแกช่วีติได ้

ตร วจสอบรำยกำรต่อไปนี้ทุกวันก่อนขี่รถ
ของท่ำน ท่ำนใชเ้วลำเพียงไม่นำน และกำร 
ตรวจสอบเหลำ่นีจ้ะชว่ยใหท้ำ่นมั่นใจถงึกำรขีร่ถ
ทีป่ลอดภยัและเชือ่ใจได ้
ถำ้พบสิ่งผิดปกตใิด ๆ ในขณะตรวจสอบจุด
ต่ำง ๆ เหล่ำนี้  ใหดู้บทกำรบ�ำรุงรักษำและ
กำรปรับตั ้งค่ำหรือไปที่ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต์ Tr iumph  ที่ได รั้ บอนุญำต
เพื่อสอบถำมถึงกำรด� ำ เนินกำรเพื่อให ร้ถ
จักรยำนยนต์ของท่ำนกลับเขำ้สู่สภำวะกำร
ท�ำงำนทีป่ลอดภยั
จดุตรวจเชค็:
น�า้มนัเชือ้เพลงิ:  มนี�้ำมนัในถังน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
เพยีงพอ ไมม่กีำรร่ัวซมึ (ดทูี ่หนำ้ 55)
น�า้มนัเครือ่ง:  ระดบัทีถ่กูตอ้งบนกำ้นวดัระดบั
น�้ ำมันหรือแสดงในตำแมว เติมน�้ ำมันตำม 
ขอ้ก�ำหนดทีถ่กูตอ้งตำมทีต่อ้งกำร  ไมม่รีอยร่ัว
จำกเครือ่งยนตห์รอืระบบระบำยควำมรอ้นน�้ำมัน
เครือ่ง (ดทูี ่หนำ้ 88)
โซข่บัเคลือ่น: ปรับตัง้ถกูตอ้ง (ดทูี ่หนำ้ 96)
ยาง/ลอ้: แรงดันลมยำงถูกตอ้ง (เมื่อเย็น) 
ควำมลกึของดอกยำง/ควำมสกึ, ควำมเสยีหำย
ของยำง/ลอ้,  ซีล่อ้หลวม/หกั,  รอยร่ัว  ฯลฯ 
(ดทูี ่หนำ้ 115)

น็อต,  โบลต,์  สกร:ู  ตรวจสอบดว้ยตำเปลำ่วำ่
ชิน้ส่วนของระบบกันสะเทอืนและระบบบังคับ
เลีย้ว,  คำน  และชดุควบคมุทัง้หมดไดข้นัแน่น
และยดึไวอ้ยำ่งถกูตอ้ง  ตรวจสอบทกุจดุเพือ่ดู
ตวัยดึหลวม/ช�ำรดุ
การบงัคบัรถจกัรยานยนต์:   ร ำบรื่ นแต ่
ไม่หลุดเมื่อบดิไปทำงซำ้ยจนสุดหรือไปทำง
ขวำจนสุด ไม่เกีย่วตดิกับสำยควบคุมเสน้อื่น 
(ดทูี ่หนำ้ 107)
เบรก:  ดึงคันเบรก แลว้กดแป้นเบรกเพื่อ 
ตรวจสอบควำมตำ้นทำนทีถ่กูตอ้ง ตรวจสอบ
คนัเบรก/แป้นเบรกทีม่รีะยะเกนิกอ่นจะถงึควำม
ตำ้นทำน หรือรูส้กึว่ำกำรควบคุมหยุ่นตัวเมื่อ 
ใชง้ำน (ดทูี ่หนำ้ 100)
ผา้เบรก:  ตรวจสอบวำ่มวีสัดเุสยีดทำนเหลอือยู่
บนผำ้เบรกทัง้หมดอยำ่งเหมำะสม (ด ูหนำ้ 100)
ระดบัน�า้มนัเบรก: ไม่มีกำรร่ัวซมึของน�้ำมัน
เบรก ระดับน�้ ำมัน เบรกตอ้งอยู่ ร ะหว่ำง
เครือ่งหมำย  MAX  และ  MIN  ในกระปกุน�้ำมนั
ทัง้สองจดุ (ดทูี ่หนำ้ 101)
โชค๊หนา้: ท�ำงำนอยำ่งรำบรืน่ ไมม่กีำรร่ัวซมึที่
กระบอกโชค๊ (ดทูี ่หนำ้ 108)
ปีกผเีสือ้:  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ปลอกคนัเรง่มอื
บดิกลับไปทีต่�ำแหน่งรอบเดนิเบำโดยไมต่ดิขัด 
(ดทูี ่หนำ้ 95)
คลตัช:์ ท�ำงำนอย่ำงรำบรื่นและระยะฟรีของ
สำยถกูตอ้ง (ดทูี ่หนำ้ 95)
น�า้หล่อเย็น: ไม่มีกำรร่ัวซมึของน�้ำหล่อเย็น 
ตรวจสอบระดับน�้ำหล่อเย็นในถังน�้ำหล่อเย็น
ส�ำรอง (เมือ่เครือ่งยนตเ์ย็น) (ดทูี ่หนำ้ 92)
อุปกรณ์ไฟฟ้า: ไฟทุกดวงและแตรท�ำงำน
อยำ่งถกูตอ้ง (ดทูี ่หนำ้ 49)
การดบั เครื่องยนต์:  สวิตช์สตำร์ท/ดับ
เครื่องยนตจ์ะดับเครื่องยนต์เมื่อสวทิช์จะถูก
เลือ่นไปทีต่�ำแหน่ง STOP (ด ูหนำ้ 48)
ขาต ัง้ กลับไปทีต่�ำแหน่งขึน้จนสุดตำมแรงตงึ 
สปริง สปริง รั ้งกลับไม่ช�ำรุดหรือลำ้ (ดูที ่
หนำ้ 56)
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1.  ต�าแหนง่ STOP
2.  ต�าแหนง่ RUN
3.  ต�าแหนง่ START
4.  สวติชจ์ดุระเบดิ
5.  ต�าแหนง่ ON

6.  สญัญาณไฟแสดงต�าแหนง่เกยีรว์า่ง 
(Street Twin และ Street Scrambler 
เทา่น ัน้)

7.  สญัญาณไฟแสดงต�าแหน่งเกียร ์ว่าง  
(รุน่อ ืน่ทกุรุน่)
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การดบัเครือ่งยนต์

ขอ้ควรระวงั
โดยปกติ  เครื่องยนต์จะดับเมื่อบิดสวิตช ์
จุด ร ะ เบิดไปที่ต� ำแหน่ง  OFF  สวิตช์ดับ
เครือ่งยนตจ์ะใชใ้นกรณีฉุกเฉนิทำ่นัน้  อยำ่เปิด
สวติชจ์ดุระเบดิทิง้ไวโ้ดยทีเ่ครือ่งยนตย์ังดบัอยู ่
อำจท�ำใหร้ะบบไฟฟ้ำเกดิควำมเสยีหำย

ปิดลิน้ปีกผเีสือ้ใหส้นทิ
เลอืกต�ำแหน่งเกยีรว์ำ่ง
บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF
เลอืกเกยีรห์นึง่
จอดรถจักรยำนยนตบ์นพื้นรำบที่มั่นคงโดยใช ้
ขำตัง้ขำ้ง (ดทูี ่หนำ้ 75)
ล็อกแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว (ดทูี ่หนำ้ 46)

การสตารท์เครือ่งยนต์

ค�าเตอืน
หำ้มสตำร์ทเครื่องยนตห์รือเดนิเครื่องยนตใ์น
พืน้ทีอ่บัอำกำศ  ควนัไอเสยีเป็นพษิและอำจ
ท�ำใหห้มดสตแิละเสยีชวีติไดภ้ำยในระยะเวลำ
สัน้ ๆ ตอ้งใชร้ถจักรยำนยนตใ์นพืน้ทีเ่ปิดโล่ง
หรอืมกีำรระบำยอำกำศเพยีงพอทกุครัง้

ขอ้ควรระวงั
อย่ำใชม้อเตอร์สตำร์ทตดิต่อกันนำนกว่ำหำ้
วนิำทเีนือ่งจำกมอเตอรส์ตำรท์จะรอ้นจัด ท�ำให ้
แบตเตอรีเ่ร ิม่คำยประจ ุ รอ  15  วนิำทรีะหวำ่ง
กำรใชม้อเตอรส์ตำร์ทแตล่ะครัง้เพือ่ใหร้ะบำย
ควำมรอ้นและฟ้ืนฟพูลงังำนแบตเตอรี่
อย่ำปลอ่ยใหเ้ครือ่งยนตเ์ดนิเบำเป็นเวลำนำน
เพรำะจะท�ำใหเ้กดิควำมรอ้นสงู  ซึง่เป็นสำเหตุ
ใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำย

ขอ้ควรระวงั
สญัญำณไฟเตอืนแรงดนัน�้ำมนัเครือ่งต�ำ่ควรดบั
ลงทนัททีีเ่ครือ่งยนตส์ตำรท์
ถำ้สัญญำณไฟเตือนแรงดันน�้ ำมันเครื่อง
ต�่ ำยั งติดอยู่หลั งจำกสตำร์ทเครื่องยนต ์
ใหด้ับเครื่องยนต์ทันที แลว้ตรวจสอบหำ
สำเหตุ กำรเดนิเครือ่งยนตด์ว้ยแรงดันน�้ำมัน
เครือ่งต�ำ่จะท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำย
อยำ่งรุนแรง

ตรวจดูว่ำสวิตช์ดับเครื่องยนต์อยู่ที่ต�ำแหน่ง 
RUN
ท�ำใหแ้น่ใจว่ำระบบส่งก�ำลังอยู่ที่ต�ำแหน่ง
เกยีรว์ำ่ง
บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON
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หมายเหต:ุ
• เ มื่อ บ ิด ส วิตช์ไ ปที่ต� า แหน่ ง  O N 

ไฟเตอืนแผงหนา้ปัดจะสว่างขึน้แลว้
ดบัลง  (ยกเวน้ไฟเตอืนทีต่ามปกตจิะ
ยงัตดิคา้งไวจ้นเครือ่งยนตเ์ร ิม่ท�างาน 
- ด ูหนา้ 29)

บบีคนัคลตัชเ์ขำ้หำแฮนดบ์งัคบัเลีย้วจนสดุ
กดปุ่ มสตำร์ทจนกระทั่งเครื่องยนตเ์ริ่มท�ำงำน
โดยลิน้ปีกผเีสือ้ยังคงปิดสนทิ
รถจักรยำนยนต์มีสวิตช์ล็อคมอเตอร์สตำร์ท 
สวิตช์จะช่วยป้องกันไม่ใหม้อเตอร์สตำร์ท
ท�ำงำนเมือ่ระบบส่งก�ำลังไมอ่ยูท่ีต่�ำแหน่งเกยีร์
วำ่งหลงัจำกเอำขำตัง้ขำ้งลง
ถำ้กำงขำตัง้ขำ้งออกขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำน
และระบบส่งก�ำลังไม่อยู่ที่ต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง 
เครื่องยนต์จะดับลงไม่ว่ำคันคลัตช์จะอยู่ที่
ต�ำแหน่งใดกต็ำม

การออกรถ
ดงึคนัคลตัชแ์ละเลอืกเกยีรห์นึง่  เปิดปีกผเีสือ้ 
ออกเล็กนอ้ย  แลว้คอ่ย ๆ  ปลอ่ยคนัคลตัช ์
ขณะที ่คลตัชเ์ริม่ท�ำงำน ใหเ้ปิดปีกผเีสือ้ออกอกี
เล็กนอ้ ย  เพือ่ใหค้วำมเร็วรอบเครือ่งยนตม์มีำก
พอที ่เครือ่งยนตจ์ะไมด่บัลง
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การเปลีย่นเกยีร ์

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

ค�าเตอืน
อย่ำเปลีย่นเป็นเกยีร์ทีต่�ำ่ลงดว้ยควำมเร็วทีจ่ะ
ท�ำใหค้วำมเร็วรอบของเครื่องยนตส์ูงเกนิไป 
(รอบ/นำท)ี  ซึง่จะเป็นกำรล็อคลอ้หลงั  ท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและอบุตัเิหต ุและอำจท�ำให ้
เครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำย  กำรเปลีย่นเกยีร์
ใหต้�่ำลงจะด�ำเนนิกำรไดเ้มือ่แน่ใจวำ่ควำมเร็ว
รอบเครือ่งยนตต์�ำ่

citr

1 5

4

3

6

2

N

1

1.  คนัเปลีย่นเกยีร ์(แสดงรุน่ 6 จงัหวะ)

ปิ ด ลิ้ น ปี ก ผี เ สื้ อ ข ณ ะ ที่ ด ึ ง คั น ค ลั ต ช ์
เปลีย่นเป็นเกยีรท์ีส่งูขึน้หรอืต�ำ่ลง  เปิดปีกผเีสือ้
บำงสว่นขณะปลอ่ยคนัคลตัช ์ ใชค้ลตัชท์กุครัง้
เมือ่เปลีย่นเกยีร์

หมายเหต:ุ
• กลไกการเปลีย่นเกยีรเ์ป็นแบบล็อก

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

citp

1

1.  คนัเบรกหนา้

citm

1

1.  แป้นเบรกหลงั

ค�าเตอืน
เมือ่จะเบรก โปรดปฏบิตัติำมรำยกำรตอ่ไปนี:้
ปิดปีกผเีสือ้ใหส้นทิ โดยปลอ่ยใหค้ลตัชท์�ำงำน
เพือ่ใหเ้ครือ่งยนตช์ว่ยชะลอรถจักรยำนยนต์
เปลี่ยนเกียร์ลงหนึ่งระดับในขณะที่ระบบส่ง
ก�ำลังอยู่ทีเ่กยีร์หนึ่งหลังจำกรถจักรยำนยนต์
จอดนิง่สนทิ
เมื่อจะหยุดรถ ควรใชเ้บรกทัง้สองพรอ้มกัน
ทกุครัง้  โดยปกต ิควรใสเ่บรกหนำ้มำกกวำ่
เบรกหลงัเล็กนอ้ย
เปลี่ยนเกียร์ลงหรือปลดคลัตช์ออกจนสุด 
ซึง่เป็นกำรป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งยนตด์บั
หำ้มล็อกเบรก เพรำะอำจท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ส�ำหรับกำรเบรกฉุกเฉนิ  ใหม้องขำ้มกำรเปลีย่น
เกยีรล์ง  แลว้จดจอ่อยูก่บักำรใชเ้บรกหนำ้และ
เบรกหลังใหม้ำกที่สุดโดยไม่ใหร้ถลื่นไถล 
ผูข้บัขีค่วรฝึกกำรใชเ้บรกฉุกเฉนิในพืน้ทีท่ีไ่มม่ี
กำรจรำจร
Triumph ขอแนะน�ำใหผู้ข้บัขีท่กุคนเขำ้รับหลั
กสตูรฝึกอบรม  ซึง่จะมคี�ำแนะน�ำเกีย่วกบักำร
ใชง้ำนเบรกฉุกเฉนิอยำ่งปลอดภยั  เทคนคิกำร
เบรกทีไ่มถ่กูตอ้งอำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
และเกดิอบุตัเิหตุ



วธิกีารขีร่ถจกัรยานยนต์

73

ค�าเตอืน
เพื่อควำมปลอดภัยของคุณ ควรใชค้วำม
ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเบรกรถ (ไม่ว่ำจะ
ตดิตัง้ระบบ  ABS  หรอืไม)่,  เรง่ควำมเร็ว  หรอื
เลี้ยวรถ เนื่องจำกกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว
โดยขำดควำมระมัดระวังจะท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหต ุ กำรใชเ้บรกหนำ้หรอื
เบรกหลังแยกกนัจะลดประสทิธภิำพกำรเบรก
ทัง้หมด  กำรเบรกรุนแรงมำกอำจท�ำใหล้อ้ใด
ลอ้หนึ่งล็อก ท�ำใหค้วบคุมรถจักรยำนยนต์
ไดย้ำกขึ้น และอำจท�ำใหเ้กิดอุบัติเหตุ (ด ู
ค�ำเตอืนระบบ ABS ดำ้นลำ่ง)
หำกเป็นไปได ้ใหล้ดควำมเร็วหรือเบรกก่อน
ที่จะเขำ้โคง้เนื่องจำกกำรปิดปีกผีเสื้อหรือ
กำรเบรกที่กลำงโคง้จะท�ำใหล้อ้หมุนฟร ี 
ซึ่งจะท� ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมและเกิด
อบุตัเิหตุ
เมื่อขี่รถในสภำพที่เปียกหรือฝนตก หรือบน
พืน้ถนนทีไ่มแ่ข็งแรง  สมรรถภำพในกำรหยดุ
รถและหกัเลีย้วจะลดลง  กำรขบัขีท่ัง้หมดของ
ท่ำนภำยใตส้ภำวะเหล่ำนี้ควรเป็นไปอย่ำง 
รำบรืน่  กำรเรง่ควำมเร็ว  กำรเบรก  หรอืกำร
เลี้ยวรถอย่ำงกะทันหันจะท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
เมือ่ขีร่ถลงทำงยำว  ลำดชนั  หรอืขบัผำ่นภเูขำ 
ใหใ้ชก้ำรเบรกเครื่องยนตโ์ดยเปลี่ยนเกียร์
ลง  แลว้ใชเ้บรกหนำ้และเบรกหลงัเป็นระยะ  ๆ 
กำรใชเ้บรกตอ่เนือ่งหรอืใชเ้ฉพำะเบรกหลังจะ
ท�ำใหเ้บรกรอ้นจัดและลดประสทิธภิำพของ
เบรกลง น�ำไปสู่กำรสูญเสียกำรควบคุมกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
กำรขี่รถโดยวำงเทำ้บนคันเบรกหรือมือจับที่
มอืเบรกอำจไปกระตุน้ไฟเบรก  ท�ำใหเ้กดิกำร
ใหส้ัญญำณที่ผดิพลำดต่อผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ  
อกีทัง้ยังท�ำใหเ้บรกรอ้นจัดจนลดประสทิธภิำพ
ในกำรเบรก ท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
อย่ำแล่นรถโดยดับเครื่องยนต์ และอย่ำลำก
พ่วงรถจักรยำนยนต์ ระบบส่งก�ำลังไดรั้บ
กำรหล่อลื่นจำกแรงดันสำรหล่อลื่นขณะที่
เครื่องยนต์ท�ำงำนเท่ำนั้น กำรหล่อลื่นไม่
เพยีงพอจะท�ำใหร้ะบบส่งก�ำลังเกดิควำมเสยี
หำยหรือกระตุก ซึ่งน�ำไปสู่กำรสูญเสียกำร
ควบคุมกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุดท้นัที
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ABS (ระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก)

ค�าเตอืน
เมือ่ตดิตัง้  ระบบ  ABS  จะชว่ยป้องกนัลอ้ไม่
ใหล็้อก  เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพสงูสดุของระบบ
เบรกในกรณีฉุกเฉนิและเมือ่ขับขีบ่นพืน้ถนนที่
ลืน่  ระยะกำรเบรกทีส่ัน้ลงทีเ่ป็นไปไดท้ีร่ะบบ 
ABS ยอมใหภ้ำยใตส้ถำนกำรณบ์ำงอยำ่งไมใ่ช่
ส ิง่ทดแทนส�ำหรับกำรฝึกหดัขีร่ถทีด่ี
ขี่รถโดยใชค้วำมเร็วตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 
ทกุครัง้
หำ้มขี่รถโดยขำดควำมระมัดระวังและไม่
ใส่ใจตำมควร และควรลดควำมเร็วทุกครั ้ง
โดยไตรต่รองจำกสภำพอำกำศ  ถนน  และกำร
จรำจร
ใชค้วำมระมดัระวงัเมือ่เลีย้วรถ  ถำ้ใชเ้บรกขณะ
เขำ้โคง้  ระบบ ABS  จะไมส่ำมำรถถว่งน�้ำหนัก
และโมเมนตมัของรถจักรยำนยนต ์ ซึง่จะท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
ใ น บ ำ ง ส ถ ำ น ก ำ รณ์   เ ป็ น ไ ป ไ ด ้ว่ ำ ร ถ
จักรยำนยนตท์ีม่รีะบบ  ABS  อำจตอ้งใชร้ะยะ
หยดุรถทีย่ำวกวำ่รถจักรยำนยนตแ์บบเดยีวกนั
ทีไ่มม่รีะบบ ABS

ไฟเตอืนระบบ ABS

ไฟแสดงสถำนะ  ABS  สวำ่งแสดงให ้
เ ห็ น ว่ ำ ฟั งก์ชั่ น  A B S   ไ ม่ ส ำม ำ รถใช ไ้ด ้
ไฟที่สว่ำงขึ้นหลังจำกกำรติดเครื่องยนต ์
จนกระทัง่รถจักรยำนยนตว์ิง่ถงึควำมเร็วเกนิ  10 
กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง  (6  ไมล/์ชัว่โมง)  เป็นปกต ิ
ถำ้ไมม่ขีอ้ผดิพลำด  ไฟไมค่วรตดิสวำ่งขึน้อกี
ครัง้จนกวำ่เครือ่งยนตจ์ะเริม่สตำรท์ใหม่
ถำ้สัญญำณไฟตดิขึน้ในเวลำอื่นขณะขับขี่รถ 
แสดงวำ่ระบบ  ABS  เกดิควำมผดิปกต ิ ซึง่ตอ้ง
ตรวจสอบหำสำเหตุ
  •  โดยปกติ ผู ข้ ี่รถจะรู ส้ ึกถึงกำรท�ำงำน

ของระบบ  ABS  เป็นควำมรูส้กึหน่วงหรอื 
แรงสัน่ทีค่นัเบรกและมอืเบรก  เนือ่งจำก
ระบบ  ABS  ไมใ่ชร่ะบบเบรกทีร่วมมำกบั
รถ และไม่ควบคุมกำรเบรกทัง้ดำ้นหนำ้
และดำ้นหลงัพรอ้มกนั ทำ่นอำจรูส้กึถงึแรง
สัน่ทีม่อืเบรก  ทีแ่ป้นเหยยีบ  หรอืทัง้สอง
ต�ำแหน่ง

  •  ระบบ  ABS  อำจถกูเปิดใชง้ำนจำกกำร
เปลี่ยนระดับขึ้นลงของพื้นผิวถนนโดย
กะทนัหนั

ค�าเตอืน
ถำ้ระบบ  ABS  ไมท่�ำงำน  ระบบเบรกจะท�ำ
หนำ้ที่เ ป็นระบบเบรกที่ไม่ใช่ร ะบบ ABS 
ตอ่ไป  ทำ่นตอ้งไมข่ีร่ถตอ่ไปถำ้สญัญำณไฟ
แสดงยังคงตดิอยู ่ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
โดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเช็คควำมบกพร่องและ
ท�ำกำรแกไ้ข  ในสถำนกำรณน์ี ้กำรเบรกแรง
เกนิไปจะท�ำใหล้อ้ล็อก  ซึง่จะท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถและเกดิอบุตัเิหตุ
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ค�าเตอืน
ไฟเตือนระบบ ABS  จะสว่ำงขึ้น เมื่อลอ้
หลังขับเคลื่อนดว้ยควำมเร็วสูงนำนกว่ำ 30 
วนิำทีขณะที่รถจักรยำนยนต์ตัง้อยู่บนขำตัง้ 
กำรตอบสนองดงักลำ่วเป็นสิง่ปกติ
เ มื่อ ปิด ร ะบบจุด ร ะ เบิด  แล ว้สตำ ร์ท รถ
จักรยำนยนตใ์หม่ ไฟเตือนจะตดิจนกว่ำรถ
จักรยำนยนตว์ิง่ดว้ยควำมเร็วสงูกวำ่ 30 กม./ชม. 
(19 ไมล/์ชม.)

ค�าเตอืน
คอมพวิเตอร ์ABS จะท�ำงำนโดยเปรยีบเทยีบ 
ควำมเร็วสัมพัทธ์ของลอ้หนำ้และลอ้หลัง 
กำรใชย้ำงรถทีไ่มแ่นะน�ำอำจสง่ผลตอ่ควำมเร็ว
ของลอ้รถ  เป็นสำเหตใุหฟั้งกช์นั  ABS  ไม่
ท�ำงำน ท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมและเกิด
อบุตัเิหต ุในสภำพทีร่ะบบ ABS ควรท�ำงำนได ้
ตำมปกติ

การจอดรถ

ค�าเตอืน
อย่ำจอดรถบนพื้นถนนที่แฉะหรือลำดเอียง
มำกเกนิไป  กำรจอดรถจักรยำนยนตภ์ำยใน
สภำวะดังกลำ่วอำจท�ำใหร้ถลม้ เป็นสำเหตใุห ้
เกดิควำมเสยีหำยตอ่ทรัพยส์นิและกำรบำดเจ็บ
เสยีหำยสว่นบคุคล

ค�าเตอืน
น�้ ำมันเบนซินไวไฟสูงมำก และอำจท�ำให ้
เกดิกำรระเบดิภำยใตส้ถำนกำรณ์บำงอย่ำง 
ถำ้จอดรถจักรยำนยนตข์ำ้ง ๆ  โรงจอดรถหรอื
อำคำรอืน่ ๆ  ตอ้งแน่ใจวำ่มกีำรระบำยอำกำศ 
พอเหมำะ และรถตอ้งไมอ่ยูต่ดิกบัแหล่งเปลว
ไฟหรือประกำยไฟใด ๆ  รวมไปถงึเครื่องมอื
อืน่ ๆ  ทีม่ไีฟน�ำวถิี
กำรไม่ปฏบิัตติำมค�ำแนะน�ำขำ้งตน้อำจท�ำให ้
เกดิไฟไหม ้ สรำ้งควำมเสยีหำยแตท่รัพยส์นิ
และกำรบำดเจ็บเสยีหำยสว่นบคุคล
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ค�าเตอืน
เครือ่งยนตแ์ละระบบไอเสยีจะรอ้นขึน้ภำยหลัง
กำรขบัขี ่ หำ้มจอดรถในจดุทีค่นเดนิเทำ้และ
เด็กเล็กสำมำรถแตะตอ้งรถจักรยำนยนตไ์ด ้
กำรแตะส่วนใด ๆ  ของเครื่องยนตห์รือระบบ 
ไอเสยีที่รอ้นอยู่อำจท�ำใหไ้หมผ้วิหนังทีไ่ม่มี
กำรป้องกนัได ้

เลือกเกียร์ว่ำง แลว้บิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่
ต�ำแหน่ง OFF
ล็อคพวงมำลยัเพือ่ป้องกนักำรโจรกรรม
จอดรถบนพื้นรำบและแข็งแรงทุกครั ้งเพื่อ
ป้องกนัไมใ่หร้ถจักรยำนยนตล์ม้
เมื่อจอดรถจักรยำนยนต์บนเนินเขำ ใหจ้อด
โดยหันหนำ้ขึน้เนนิเพือ่ป้องกันไมใ่หร้ถกลิง้ตก
จำกขำตัง้  เขำ้เกยีรห์นึง่เพือ่ป้องกนัไมใ่หร้ถ
จักรยำนยนตเ์คลือ่นที่

บนทำงลำดลงดำ้นขำ้ง  (ขำ้งถนน)  ใหจ้อดรถ
โดยใหท้ำงลำดดังกล่ำวดันรถจักรยำนยนตไ์ป
ทำงขำตัง้ขำ้งทกุครัง้
อยำ่จอดรถบนทำงลำดลงดำ้นขำ้ง  (ขำ้งถนน) 
ทีม่แีนวเอยีงมำกกวำ่ 6° และอยำ่จอดรถโดยหนั
หนำ้รถลงเนนิ

หมายเหต:ุ
• เมื่อจอดรถใกล้การจราจรในตอน

กลางคืน หรือเมื่อจอดรถในสถาน
ที่ท ี่ม ีการก�าหนดใหใ้ช้ไฟจอดตาม
กฎหมาย  ใหเ้ปิดไฟทา้ย  ไฟสอ่งแผน่
ป้ายทะเบยีนและสญัญาณไฟแสดง
ต�าแหน่งโดยบดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที ่
P (จอด)

อยำ่ปลอ่ยใหส้วติชอ์ยูท่ีต่�ำแหน่ง  P  เป็นเวลำ
นำนเนือ่งจำกจะเป็นกำรคำยประจแุบตเตอรี่
ก่อนขับขี่ รถ  ตร วจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดด้ึง
ขำตัง้ขำ้งขึน้จนสดุแลว้
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ขอ้ควรค�านงึในการใชร้ถดว้ย 
ความเร็วสงู

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

ค�าเตอืน
ขีร่ถจักรยำนยนต ์ Triumph  ดว้ยควำมเร็วสงู
บนถนนทีใ่ชใ้นกำรแขง่ขนัหรอืบนสนำมแขง่รถ
เทำ่นัน้  ในขณะนัน้  ผูท้ีส่ำมำรถใชค้วำมเร็วสงู
ไดค้วรเป็นผูข้ีร่ถทีผ่่ำนกำรอบรมทำงเทคนคิ
ที่จ�ำเป็นต่อกำรขี่รถควำมเร็วสูง และควร 
คุน้เคยต่อกำรใชคุ้ณลักษณะต่ำง ๆ  ของรถ
จักรยำนยนตใ์นทกุสภำพ
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ยควำมเร็วสูงใน 
สภำวะอืน่ ๆ  จะเกดิอันตรำยและอำจน�ำไปสู่
กำรสญูเสยีกำรควบคมุรถและเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
คณุลักษณะดำ้นกำรขับขีร่ถจักรยำนยนตด์ว้ย
ควำมเร็วสูงอำจแตกต่ำงจำกคุณลักษณะที่
ท่ำนคุน้เคยเมื่อใชก้ับควำมเร็วบนถนนตำม
ที่กฎหมำยก�ำหนด อย่ำพยำยำมขี่รถดว้ย
ควำมเร็วสูงถำ้ท่ำนยังไมไ่ดรั้บกำรฝึกอบรมที่
เหมำะสมและยังไมม่ทีกัษะทีก่�ำหนด เนือ่งจำก
กำรใช ง้ำนรถที่ไม่ถูกตอ้งอำจท� ำใหเ้กิด
อบุตัเิหตรุำ้ยแรง

ค�าเตอืน
รำยกำรทีร่ะบไุวด้ำ้นลำ่งมคีวำมส�ำคญัมำกและ
หำ้มละเลยปัญหำทีอ่ำจมองไมเ่ห็นทีค่วำมเร็ว
ในกำรขบัขีต่ำมปกต ิ อำจจะเกนิควำมจรงิเป็น
อยำ่งสงูเมือ่ใชร้ถดว้ยควำมเร็วสงู

ท ัว่ไป
ตอ้งแน่ใจว่ำไดบ้�ำรุงรักษำรถจักรยำนยนตต์ำม
ตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำ

การบงัคบัเลีย้ว
ตรวจสอบแฮนดบ์งัคบัเลีย้ววำ่บดิไดอ้ยำ่งรำบรืน่
โดยไมม่รีะยะฟรหีรอืฝืดมำกเกนิไป  ตอ้งแน่ใจ
ว่ำสำยควบคมุไม่กดีขวำงกำรบังคับเลีย้วไม่ว่ำ
จะในทำงใด

สมัภาระ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำปิดช่องบรรจุสัมภำระ  
ล็อกและประกอบตดิกับรถจักรยำนยนต์แน่น
สนทิดแีลว้
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เบรก
ตรวจสอบว่ำเบรกหนำ้และเบรกหลังท�ำงำนได ้
อยำ่งถกูตอ้ง

ยาง
กำรขบีขีร่ถดว้ยควำมเร็วสงูจะท�ำใหย้ำงท�ำงำน
หนัก  ซึง่ยำงทีอ่ยูใ่นสภำพทีด่สี�ำคญัอยำ่งยิง่
ตอ่กำรขบัขีอ่ยำ่งปลอดภยั  ตรวจสอบสภำพ
ทัง้หมด  สบูลมยำงใหไ้ดแ้รงดนัทีถ่กูตอ้ง  (เมือ่
ยำงรถเย็น) และตรวจสอบควำมสมดลุของลอ้ 
ประกอบจุกลมยำงใหแ้น่นหลังจำกตรวจสอบ
แรงดนัลมยำง  ปฏบิตัติำมขอ้มลูทีใ่หไ้วเ้กีย่วกบั
กำรตรวจสอบยำงและควำมปลอดภัยของยำง
จำกบท กำรบ�ำรงุรักษำและขอ้มลูจ�ำเพำะ

น�า้มนัเชือ้เพลงิ
มนี�้ำมนัเชือ้เพลงิเพยีงพอตอ่อตัรำกำรสิน้เปลอืง
น�้ำมนัเชือ้เพลงิทีเ่พิม่สงูขึน้  ซึง่เป็นผลจำกกำร
ใชร้ถดว้ยควำมเร็วสงู

ขอ้ควรระวงั
ในหลำยประเทศ  ระบบไอเสยีส�ำหรับรถรุ่นนี้
ไดต้ดิตัง้เครือ่งฟอกไอเสยีเชงิเรง่ปฏกิริยิำเพือ่
ชว่ยลดระดบักำรปลอ่ยไอเสยี
เครือ่งฟอกไอเสยีเชงิเรง่ปฏกิริยิำอำจเกดิควำม
เสยีหำยอยำ่งถำวรถำ้ปลอ่ยใหร้ถจักรยำนยนต์
น�้ำมนัหมด หรอืถำ้ระดบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิทีใ่ชไ้ด ้
อยูใ่นระดบัต�ำ่มำก
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้ว่ำมนี�้ำมันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอตอ่กำรเดนิทำง

น�า้มนัเครือ่ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำระดับน�้ำมันเครื่องถูกตอ้ง 
เมือ่เตมิน�้ำมนั  ตรวจใหแ้น่ใจวำ่ใชช้นดิและเกรด
ของน�้ำมนัทีถ่กูตอ้ง

โซข่บัเคลือ่น
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำโซ่ขับเคลื่อนปรับและ 
หล่อลื่นอย่ำงถูกตอ้งแลว้ ตรวจสอบโซ่หำ 
รอ่งรอยควำมสกึและควำมเสยีหำย

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

อปุกรณไ์ฟฟ้า
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่อปุกรณไ์ฟฟ้ำ เชน่ ไฟหนำ้ 
ไฟทำ้ย/ไฟเบรก  ไฟเลีย้ว  และแตรทัง้หมด
ท�ำงำนไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง

อืน่ๆ
ตรวจสอบดว้ยสำยตำวำ่ตวัยดึทกุตวัแน่นสนทิ
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อปุกรณเ์สรมิและการบรรทกุ
กำรเพิ่มอุปกรณ์เสริมและกำรบรรทุกน�้ำหนัก
เพิ่มจะส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะดำ้นกำร
ทรงตัว ท�ำใหก้ำรทรงตัวของรถจักรยำนยนต์
เปลีย่นแปลงไปและตอ้งลดควำมเร็วลงอย่ำง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ขอ้มลูตอ่ไปนีไ้ดจั้ดท�ำขึน้เพือ่
เป็นเครือ่งบง่ชีถ้งึอนัตรำยทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำร
เพิ่มอุปกรณ์เสริมกับรถจักรยำนยนต์และกำร
บรรทกุผูโ้ดยสำร รวมถงึกำรบรรทกุน�้ำหนักเพิม่

ค�าเตอืน
กำรบรรทุกน�้ ำหนักไม่ถูกตอ้งอำจส่งผลต่อ
สภำวะกำรขี่รถที่ไม่ปลอดภัย ท�ำใหเ้กิด
อบุตัเิหตไุด ้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทุกครัง้ว่ำน�้ำหนักทีบ่รรทุก
ไดก้ระจำยใหเ้ท่ำกันบนรถจักรยำนยนตท์ัง้
สองฝ่ัง ท�ำใหแ้น่ใจว่ำไดรั้ดสัมภำระไวแ้น่น
ดแีลว้  เพือ่วำ่จะไดไ้มข่ยบัเขยือ้นในขณะทีร่ถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่
เฉลี่ยน�้ ำหนักในกระเป๋ำเก็บสัมภำระแต่ละ
ใบใหเ้ทำ่กนั (ถำ้ตดิตัง้)  เกบ็ของหนักไวท้ี่
ดำ้นลำ่งและดำ้นตดิกบัผนังดำ้นในของกระเป๋ำ
เกบ็สมัภำระ
ตรวจสอบควำมปลอดภัยของสัมภำระอย่ำง
สม�่ำเสมอ (แตไ่ม่ใช่ในขณะที่รถก�ำลังแล่น) 
และท�ำใหแ้น่ใจว่ำสัมภำระไม่ยื่นเกนิทำ้ยรถ
จักรยำนยนต์
หำ้มบรรทกุเกนิน�้ำหนักบรรทกุสูงสดุของยำน
พำหนะที ่210 กก. (463 ปอนด)์
น�้ำหนักสัมภำระสงูสดุเกดิจำกน�้ำหนักรวมของ
ผูข้ีร่ถ ผูโ้ดยสำร อปุกรณเ์สรมิใด ๆ ทีต่ดิตัง้กบั
ตวัรถ และสมัภำระตำ่ง ๆ ทีบ่รรทกุ

ค�าเตอืน มตีอ่
ส�ำหรับรุ่นที่มีระบบกันสะเทือนแบบปรับได ้
ท�ำใหแ้น่ใจวำ่คำ่ควำมแข็งของสปรงิดำ้นหนำ้
และดำ้นหลังและกำรตัง้ค่ำควำมหน่วงของ
กำรยุบตัวเหมำะส�ำหรับน�้ำหนักบรรทกของ
รถจักรยำนยนต ์ (ดทูี ่ หนำ้  110)  หมำยเหต:ุ 
น�้ำหนักบรรทกุสูงสดุของกระเป๋ำเก็บสัมภำระ
ถกูระบไุวบ้นฉลำกภำยในกระเป๋ำเกบ็สมัภำระ

ค�าเตอืน
อย่ำตดิตัง้อุปกรณ์เสริมหรือบรรทุกสัมภำระ
ที่ท�ำใหป้ระสิทธิภำพในกำรกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตล์ดลง  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ทำ่น
ไมไ่ดส้รำ้งควำมเสยีหำยกบัชดุไฟ,  ระยะหำ่ง
จำกถนน,  สมรรถภำพในกำรเอยีงรถ  (เชน่  มมุ
กำรเอียงของรถ), ระบบกำรควบคุม, ระยะ
เลื่อนลอ้รถ, กำรเคลื่อนที่ของโช๊คหนำ้, 
กำรมองทศิทำง หรอืกำรใชร้ถจักรยำนยนตใ์น
ลกัษณะอืน่ ๆ
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ค�าเตอืน
หำ้มขับขี่รถจักรยำนยนต์ที่ต ิดตั ้งอุปกรณ์
เสริม หรือรถจักรยำนยนต์ที่มีกำรบรรทุก 
น�้ำหนักประเภทใดกต็ำม  ดว้ยควำมเร็วมำกกวำ่ 
130 กม./ชม.  (80  ไมล/์ชม.)  ไมว่ำ่ในกรณี
ใดกรณีหนึ่งหรือทัง้สองกรณี อย่ำพยำยำม
ขับขี่รถดว้ยควำมเร็วมำกกว่ำ 130 กม./ชม. 
(80 ไมล/์ชม.) แมเ้ป็นควำมเร็วตำมทีก่ฎหมำย
อนุญำตกต็ำม
อุปกรณ์เสริมและ/หรือกำรบรรทุกน�้ ำหนัก
จะท�ำใหค้วำมมั่นคงและกำรทรงตัวของรถ
จักรยำนยนตเ์ปลีย่นแปลงไป
กำรไม่เผื่อถึงกำรเปลี่ยนแปลงในดำ้นกำร
ทรงตัวของรถจักรยำนยนตอ์ำจท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้เมือ่ขับขีด่ว้ยควำมเร็วสูง ตอ้งตระหนัก
เสมอว่ำกำรตั ้งค่ำของรถจักรยำนยนต์และ
ปัจจัยแวดลอ้มสำมำรถมีผลต่อควำมมั่นคง
ของรถจักรยำนยนตข์องคุณไดอ้ย่ำงรำ้ยแรง  
ยกตวัอยำ่งเชน่:
ภำระบรรทุกทีไ่ม่สมดุลทีท่ัง้สองดำ้นของรถ
จักรยำนยนต์
กำรตั ้งค่ำระบบกันสะเทือนดำ้นหนำ้และ 
ดำ้นหลงัทีไ่มถ่กูตอ้ง
แรงดนัลมยำงทีป่รับไมถ่กูตอ้ง
ยำงทีส่กึหรอมำกไปหรอืสกึหรอไมเ่ทำ่กนั
ลมดำ้นขำ้งและลมปะทะจำกยำนพำหนะอืน่ๆ
เสือ้ผำ้ทีห่ลวม
โปรดจ�ำไวว้่ำขีดจ�ำกัดสูงสุด 130 กม./ชม. 
(80 ไมล/์ชม.)  จะลดลงถำ้ตดิตัง้อปุกรณเ์สรมิ
ทีไ่มผ่ำ่นกำรรับรอง  มกีำรบรรทกุน�้ำหนักที่
ไมถ่กูตอ้ง  ยำงรถสกึ  สภำพโดยรวมของรถ
จักรยำนยนต ์ และสภำพอำกำศหรอืสภำพถนน
ทีไ่มด่ี

ค�าเตอืน
ผูโ้ดยสำรควรไดรั้บกำรชี้แนะว่ำเขำหรือ
เธอสำมำรถท�ำใหร้ถจักรยำนยนต์สูญเสีย
กำรทรงตัวถำ้ขยับร่ำงกำยโดยทันที หรือใช ้
ต�ำแหน่งทีน่ั่งไมถ่กูตอ้ง
ผูข้ีร่ถควรชีแ้นะผูโ้ดยสำรดงันี:้
ผูโ้ดยสำรตอ้งน่ังนิง่ ๆ  ขณะทีร่ถจักรยำนยนต์
ก�ำลังแล่นและตอ้งไม่ยุ่งเกีย่วกับกำรท�ำงำน
ของรถจักรยำนยนต์
เทำ้ของผูโ้ดยสำรตอ้งวำงไวบ้นที่พักเทำ้ 
ผูโ้ดยสำร และตอ้งจับสำยรัดเบำะ เอวหรอื
สะโพกของผูข้ีร่ถใหแ้น่น
แนะน�ำใหผู้โ้ดยสำรเอนตัวตำมผูข้ีร่ถเมือ่แลน่
รถเขำ้โคง้ และตอ้งไม่เอนตัวถำ้ผูข้ี่รถไม่ได ้
ด�ำเนนิกำรดงักลำ่ว

ค�าเตอืน
หำ้มบรรทกุผูโ้ดยสำรถำ้เขำหรอืเธอไมส่งูพอที่
จะวำงเทำ้ไวบ้นทีพั่กเทำ้ทีม่ใีห ้
ผูโ้ดยสำรที่สูงไม่ถึงระดับที่พักเทำ้จะไม่
สำมำรถ น่ังบนรถจักรยำนยนต์ไดอ้ย่ ำ ง
ปลอดภัย และท�ำใหไ้ม่มั่นคง น� ำไปสู่กำร 
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
กำรบรรทุกผูโ้ดยสำรจะส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภำพในกำรเบรกและกำรทรงตัว
ของรถจักรยำนยนต ์ ผูข้ีร่ถตอ้งค�ำนวณกำร
เปลีย่นแปลงเหลำ่นี้เมือ่ตอ้งขีร่ถจักรยำนยนต์
โดยมผีูโ้ดยสำร และไมค่วรพยำยำมด�ำเนนิกำร
ดงักลำ่วถำ้ไมไ่ดผ้ำ่นกำรฝึกฝน  หรอืถำ้รูส้กึไม่
คุน้เคยหรอืไมส่ะดวกตอ่กำรเปลีย่นแปลงของ
คณุลกัษณะกำรขบัขีร่ถจักรยำนยนตท์ีเ่กดิขึน้
กำรขีร่ถโดยไมค่�ำนวณเมือ่มผีูโ้ดยสำรไปดว้ย 
อำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนตส์ูญเสยีกำรทรงตัว
และเกดิอบุตัเิหตุ
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ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมเก็บสิง่ของใด ๆ ไวร้ะหว่ำงถัง
น�้ำมนัเชือ้เพลงิและโครงรถ เพรำะอำจกดีขวำง
ระบบบังคับเลี้ยว ซึง่จะท�ำใหร้ถสูญเสยีกำร
ทรงตวัและเกดิอบุตัเิหตุ
น�้ำหนักที่เพิม่เขำ้ไปที่แฮนดบ์ังคับเลีย้วหรือ
โช๊คหนำ้จะเป็นกำรเพิม่น�้ำหนักของชดุบังคับ
เลีย้ว และจะท�ำใหสู้ญเสยีกำรควบคุมระบบ
บงัคบัเลีย้ว ซึง่น�ำไปสูอ่บุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
หำ้มบรรทุกสัตวเ์ลีย้งบนรถจักรยำนยนตข์อง
ทำ่น
สัตวเ์ลีย้งจะขยับเขยือ้นโดยฉับพลันและท่ำน
ไมอ่ำจคำดเดำได ้ ซึง่อำจท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
หำกทีน่ั่งผูโ้ดยสำรหรอืแร็คสมัภำระ (ถำ้ตดิตัง้) 
ถกูใชบ้รรทกุวตัถขุนำดเล็ก  จะตอ้งไมเ่กนิน�้ำ
หนักสงูสดุรวม:
Street Cup, Street Twin, Street Scrambler 
และ Bonneville T120 - 3 กก.
Thruxton และ Thruxton R - 2 กก.
น�้ำหนักรวมนี้ (รวมทัง้ที่น่ังและแร็คสัมภำระ
ดว้ย หำกติดตั ้ง) จะตอ้งไม่ท�ำใหเ้สียกำร
ควบคุมรถจักรยำนยนต์ จะตอ้งยึดอย่ำง
ปลอดภัยและจะตอ้งไม่ยำวเกนิดำ้นหลังหรือ
ดำ้นขำ้งของรถจักรยำนยนต์
กำรบรรทุกสิ่งของที่มีน�้ ำหนักเกนิที่ระบุไว ้
ข ้ำ ง ต น้   ที่ รั ดไ ม่ แ น่ น   ที่ ท� ำ ให ้สูญ เ สีย
กำรควบคุมรถ หรือยื่นเกินดำ้นทำ้ยหรือ 
ดำ้นขำ้งของรถจักรยำนยนตจ์ะท�ำใหสู้ญเสยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
แมจ้ะบรรทุกสิ่งของขนำดเล็กไวบ้นเบำะ
ดำ้นหลังอย่ำงถูกตอ้ง ควำมเร็วสูงสุดของ
รถจักรยำนยนต์ตอ้งไม่เกิน 130 กม./ชม. 
(80 ไมล/์ชม.)
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การบ�ารงุรกัษาตามก�าหนด
เวลา

ค�าเตอืน
Triumph Motorcycles จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ 
ต่อควำมเสยีหำยหรือกำรบำดเจ็บที่เกดิจำก
กำรบ�ำรุงรักษำทีไ่ม่ถูกตอ้งหรือกำรปรับตัง้ที่
ไมเ่หมำะสม  โดยเจำ้ของรถเป็นผูด้�ำเนนิกำร
เอง
เนื่องจำกกำรบ�ำรุง รักษำที่ไม่ถูกตอ้งหรือ
ถูกละเลยจะท�ำใหเ้กดิสภำวะกำรขับขีท่ี่เป็น
อนัตรำย  ควรน�ำรถจักรยำนยนตข์องทำ่นเขำ้
รับกำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำทีต่ัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้

ค�าเตอืน
กำรบ�ำรุงรักษำทัง้หมดถือว่ำส�ำคัญต่อชีวติ
และตอ้งไมล่ะเลย  กำรบ�ำรงุรักษำและกำร
ปรับตั ้งที่ไม่ถูกตัองอำจท�ำใหช้ ิ้นส่วนของ
รถจักรยำนยนตห์นึ่งช ิน้ส่วนหรือมำกกว่ำนัน้
ท�ำงำนผิดปกติ รถจักรยำนยนต์ที่ท�ำงำน 
ผดิปกตอิำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
สภำพอำกำศ ภูมิประเทศ และที่ตั ้งทำง
ภูมิศำสตร์ส่งผลกระทบต่อกำรบ�ำรุงรักษำ  
ควรปรับตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำใหต้รงตำม
สภำพแวดลอ้มทีใ่ชย้ำนพำหนะ  รวมทัง้ควำม
ประสงคข์องเจำ้ของรถ
ตอ้งใช เ้ครื่องมือพิเศษ ควำมรู  ้และกำร 
ฝึกอบรม  จึงจะด� ำ เนินกำรตำมร ำยกำร 
บ� ำ รุ ง รั กษ ำที่ ไ ด ้ร ะ บุ ไ ว ใ้ น ต ำ ร ำ ง ก ำ ร 
บ�ำรงุรักษำไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง  ตวัแทนจ�ำหน่ำย 
รถจักรยำนยนต์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
เทำ่นัน้ทีม่เีครือ่งมอืพเิศษและควำมรูด้งักลำ่ว
เนื่องจำกกำรบ�ำรุง รักษำที่ไม่ถูกตอ้งหรือ
ถูกละเลยจะท�ำใหเ้กดิสภำวะกำรขับขีท่ี่เป็น
อนัตรำย  ควรน�ำรถจักรยำนยนตข์องทำ่นเขำ้
รับกำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำทีต่ัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้
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ในกำรบ�ำรงุรักษำรถจักรยำนยนตใ์หอ้ยูใ่นสภำพ
ทีป่ลอดภยัและไวว้ำงใจได ้ กำรบ�ำรงุรักษำและ
กำรปรับตัง้ทีส่รุปไวใ้นบทนีต้อ้งด�ำเนนิกำรดังที่
ระบไุวใ้นตำรำงกำรตรวจสอบประจ�ำวนั  รวมทัง้
ยดึตำมตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำ  ขอ้มลูทีจ่ะกลำ่ว
ตอ่ไปจะอธบิำยถงึขัน้ตอนทีต่อ้งปฏบิัตติำมเมือ่
ด�ำเนนิกำรตรวจเชค็ประจ�ำวนั  รวมทัง้รำยกำรที่
ตอ้งบ�ำรุงรักษำและปรับตัง้คำ่อย่ำงง่ำย ๆ บำง
รำยกำร
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ด ้
รับอนุญำตของท่ำนอำจด�ำเนนิกำรบ�ำรุงรักษำ
ตำมก�ำหนดเวลำไดส้ำมวธิ ี คอื  กำรบ�ำรงุรักษำ
ประจ�ำปี  กำรบ�ำรงุรักษำโดยยดึตำมจ�ำนวนไมล ์
หรอืผสมกนัทัง้สองแบบ  ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ�ำนวน
ไมลท์ีร่ถจักรยำนยนตข์องทำ่นวิง่ไปตอ่ปี
1.  รถจักรยำนยนตท์ีว่ ิง่นอ้ยกวำ่ 16,000 กม. 

( 10,000  ไมล)์  ต่อปีตอ้งด�ำเนินกำร 
บ�ำรุงรักษำประจ�ำปี นอกจำกนี้ รำยกำร
ทีย่ดึตำมจ�ำนวนไมลต์อ้งไดรั้บกำรบ�ำรุง
รักษำเมื่อถึงช่วงเวลำที่ก�ำหนดถำ้รถ
จักรยำนยนตว์ิง่ถงึระยะไมลด์งักลำ่ว

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

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

ในทุกกรณี รถตอ้งไดรั้บกำรบ�ำรุงรักษำก่อน
หรือตำมช่วงเวลำกำรบ�ำรุงรักษำที่ก�ำหนดไว ้ 
ท่ำนสำมำรถขอค�ำแนะน�ำเกีย่วกับตำรำงกำร
บ�ำรุง รักษำที่เหมำะสมกับรถจักรยำนยนต์
ของท่ำนมำกที่สุดไดจ้ำกตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
Triumph  Motorcycles  จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ 
ต่อควำมเสียหำยหรือกำรบำดเจ็บที่เกดิจำก
กำรบ�ำรงุรักษำทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืกำรปรับตัง้ทีไ่ม่
เหมำะสม
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ตารางการบ�ารงุรกัษาตามก�าหนดเวลา

รายละเอยีดดา้นการใชง้าน มาตรวดัระยะทางอา่นคา่เป็นกโิลเมตร (ไมล)์ หรอืชว่งเวลา ไมว่า่รายการใดถงึกอ่น

การเขา้รบั
บรกิารคร ัง้
แรก

การเขา้
รบับรกิาร
ประจ�าปี

การเขา้รบับรกิารตามระยะกโิลเมตร

ทกุๆ 800 (500)  
1 ปี

ปี 16,000 และ 
48,000 

(10,000 และ 
30,000)

32,000 
(20,000)

64,000 
(40,000)

การหลอ่ลืน่
เครือ่งยนต ์- ตรวจสอบหำกำรร่ัวไหล วนั • • • • •
น�้ำมันเครือ่ง - เปลีย่นใหม่ - • • • • •
ไสก้รองน�้ำมันเครือ่ง - เปลีย่นใหม่ - • • • • •

ระบบน�า้มนัเชือ้เพลงิและระบบควบคุมการท�างานของเครือ่งยนต์
ระบบน�้ำมันเชือ้เพลงิ - ตรวจสอบกำรร่ัวซมึ  
รอยถลอก ฯลฯ วนั • • • • •

แผน่ยดึเรอืนปีกผเีสือ้ (ปีกผเีสือ้) -  
ตรวจสอบ/ท�ำควำมสะอำด - • • •

สแกนอตัโนมัต ิ(Autoscan) - ด�ำเนนิกำร Autoscan 
แบบสมบรูณโ์ดยใชเ้ครือ่งมอืวเิครำะหปั์ญหำของ 
Triumph (พมิพฉ์บบัส�ำเนำใหล้กูคำ้)

- • • • • •

โบลตย์ดึเข็มขดัรัดทอ่ไอเสยี - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ - • • • • •
หมอ้กรองอำกำศ - เปลีย่นใหม่ - • • •
กรองน�้ำมันเชือ้เพลงิ‡ - เปลีย่นใหม่ - • •
เรอืนปีกผเีสือ้ - ปรับใหส้มดลุ - • • •
สำยน�้ำมัน - เปลีย่นใหม่ ทกุ 4 ปี ไมนั่บระยะทำง
ทอ่ควบคมุไอระเหย* - เปลีย่นใหม่ ทกุ 4 ปี ไมนั่บระยะทำง

ระบบการจดุระเบดิ
หวัเทยีน - ตรวจสอบ - •
หวัเทยีน - เปลีย่นใหม่ - • •

ระบบระบายความรอ้น
ระบบระบำยควำมรอ้น - ตรวจหำกำรร่ัวซมึ - • • • • •
ระดบัน�้ำหลอ่เย็น - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •
น�้ำหลอ่เย็น - เปลีย่นใหม่ ทกุ 3 ปี ไมนั่บระยะทำง

เครือ่งยนต์
สำยคลตัช ์- ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •
ระยะหำ่งวำลว์ - ตรวจสอบ - • •

ลอ้และยาง
กำรสกึของยำง/ควำมเสยีหำยของยำง - ตรวจสอบ วนั • • • • •
แรงดนัลมยำง - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •
ลอ้ -ตรวจสอบควำมเสยีหำย วนั • • • • •
ลอ้ - ตรวจสอบลอ้ดวูำ่ซีล่อ้แตกหกัหรอืช�ำรดุหรอืไม ่
และตรวจสอบควำมแน่นของซีล่อ้ (ส�ำหรับรุ่นทีม่ลีอ้
แบบซีล่อ้เทำ่นัน้)

วนั • • • • •

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

ระบบไฟฟ้ำ แผงหนำ้ปัด และโคมไฟทัง้หมด -  
ตรวจสอบ วนั • • • • •

การบงัคบัเลีย้วและระบบกนัสะเทอืน
กำรบังคบัเลีย้ว - ตรวจสอบระยะฟรี วนั • • • • •
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รายละเอยีดดา้นการใชง้าน มาตรวดัระยะทางอา่นคา่เป็นกโิลเมตร (ไมล)์ หรอืชว่งเวลา ไมว่า่รายการใดถงึกอ่น

การเขา้รบั
บรกิารคร ัง้
แรก

การเขา้
รบับรกิาร
ประจ�าปี

การเขา้รบับรกิารตามระยะกโิลเมตร

ทกุๆ 800 (500)  
1 ปี

ปี 16,000 และ 
48,000 

(10,000 และ 
30,000)

32,000 
(20,000)

64,000 
(40,000)

โชค๊ - ตรวจสอบกำรร่ัวซมึ/กำรท�ำงำนรำบรื่น วนั • • • • •
น�้ำมันโชค๊ - เปลีย่นใหม่ - •
ลกูปืนคอเฟรม - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ - • • • • •
ลกูปืนคอเฟรม - หยอดน�้ำมัน - • •

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

ผำ้เบรก - ตรวจสอบระดบัควำมสกึ วนั • • • • •
แมป๊ั่มเบรก - ตรวจสอบกำรร่ัวซมึของน�้ำมัน - • • • • •
คำลปิเปอรเ์บรก - ตรวจสอบกำรร่ัวซมึของน�้ำมันและ
ลกูสบูตดิขดั - • • • • •

ระดบัน�้ำมันเบรก - ตรวจสอบ วนั • • • • •
น�้ำมันเบรก - เปลีย่นใหม่ ทกุ 2 ปี ไมนั่บระยะทำง

โซข่บัเคลือ่น
กำรหยอ่นของโซข่บัเคลือ่น - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •
โซข่บัเคลือ่น - ตรวจสอบควำมสกึ ทกุ 800 กม. (500 ไมล)์
โซข่บัเคลือ่น - หยอดน�้ำมัน ทกุ 300 กม. (200 ไมล)์
แนวกำรเสยีดสขีองโซข่บั - ตรวจสอบ - • • • • •

ท ัว่ไป
สกร ู- ตรวจสอบควำมปลอดภยัดว้ยตำเปลำ่ วนั • • • • •
หมดุพักเทำ้ - ตรวจสอบควำมสกึดว้ยตำเปลำ่ วนั • • • • •
ขำตัง้ขำ้ง/ขำตัง้คู ่- ตรวจสอบกำรท�ำงำน/กำรหลอ่ลืน่ วนั • • • • •
* ระบบควบคมุไอน�้ำมันเชือ้เพลงิจะตดิตัง้กบัรุ่นทีจ่�ำหน่ำยในบำงประเทศเทำ่นัน้

‡รุ่นทีม่เีรอืนปีกผเีสือ้แบบคูเ่ทำ่นัน้
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น�า้มนัเครือ่ง

cbnz

ค�าเตอืน
รถจักรยำนยนต์ที่ท� ำงำนโดย ใชน้�้ ำมัน
เครือ่งทีป่นเป้ือน  เสือ่มสภำพ  หรอืไมเ่พยีงพอ  
จะท�ำใหเ้ครื่องยนต์สึกเร็วขึ้น และอำจส่ง
ผลใหเ้ครื่องยนต์หรือระบบส่งก�ำลังติดขัด 
กำรตดิขัดของเครื่องยนตห์รือระบบส่งก�ำลัง
อำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุอยำ่งรวดเร็วและ
เกดิอบุตัเิหตุ

เพื่อใหเ้ครื่องยนต์ ระบบส่งก�ำลัง และคลัตช์
ท�ำงำนไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง ใหรั้กษำน�้ำมันเครือ่ง
ไวใ้นระดับที่ถูกตอ้ง รวมทั ้งเปลี่ยนน�้ ำมัน
และไสก้รองน�้ำมันเครื่องตำมขอ้ก�ำหนดกำร 
บ�ำรงุรักษำตำมก�ำหนดเวลำ

การตรวจสอบระดบัน�า้มนั

ค�าเตอืน
หำ้มสตำร์ทเครื่องยนตห์รือเดนิเครื่องยนตใ์น
พืน้ทีอ่บัอำกำศ  ควนัไอเสยีเป็นพษิและอำจ
ท�ำใหห้มดสตแิละเสยีชวีติไดภ้ำยในระยะเวลำ
สัน้ ๆ  ตอ้งใชร้ถจักรยำนยนตใ์นพืน้ทีเ่ปิดโล่ง
หรอืมกีำรระบำยอำกำศเพยีงพอทกุครัง้

ค�าเตอืน
ถำ้เครื่องยนตเ์พิง่ท�ำงำนเมือ่เร็ว ๆ  นี้ ระบบ 
ไอเสยีจะรอ้นจัด ก่อนปฏบิัตงิำนหรืออยูใ่กล ้
ระบบไอเสยี  ควรทิง้ชว่งใหร้ะบบไอเสยีเย็นลง
กอ่น  เนือ่งจำกกำรสมัผัสสว่นใด ๆ  ของระบบ 
ไอเสยีอำจท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บจำกกำรไหม ้

ขอ้ควรระวงั
กำรเดินเครื่องยนตโ์ดยมีน�้ ำมันไม่ เพียง
พอจะท�ำใหเ้ครื่องยนต์เกิดควำมเสียหำย  
ถำ้สัญญำณไฟเตอืนแรงดันน�้ำมันเครือ่งต�่ำยัง
ตดิอยู ่ ใหด้บัเครือ่งยนตท์นัท ี แลว้ตรวจสอบ
สถำนกำรณ์

3

4

citl

2

1

1.  ฝาปิดชอ่งเตมิน�า้มนัเครือ่ง
2.  ตาแมว
3.  ขดีสูงสดุ
4.  ขดีต�า่สดุ

สตำร์ทเครือ่งยนตแ์ละเดนิเบำประมำณหำ้นำท ี
ดับเครื่องยนตแ์ลว้รออย่ำงนอ้ยสำมนำทีเพื่อ
ปลอ่ยใหน้�้ำมนัเขำ้ที่
โปรดทรำบว่ำท่ำนจะมองเห็นระดับน�้ ำมันที ่
ตำแมว
เมื่อไดร้ะดับถูกตอ้ง ควรมองเห็นน�้ ำมันใน 
ตำแมวทีจ่ดุกึง่กลำงระหวำ่งขดีแนวนอนดำ้นบน 
(สงูสดุ) และดำ้นลำ่ง (ต�ำ่สดุ) ทีท่�ำเครือ่งหมำย
ไวท้ีต่ำแมว

หมายเหต:ุ
• การบ่งชีท้ ีแ่ม่นย�าของระดบัน�า้มนัใน

เครือ่งยนตจ์ะแสดงขึน้เมือ่เครือ่งยนต์
มอีณุหภมูกิารท�างานปกตเิทา่น ัน้  และ
รถจกัรยานยนตอ์ยูใ่นลกัษณะต ัง้ตรง 
(ไมใ่ชอ่ยูบ่นขาต ัง้ขา้ง)
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ถำ้จ� ำเป็นตอ้งเติมน�้ ำมันใหถ้ึงระดับน�้ ำมัน  
ถอดฝำปิดชอ่งเตมิน�้ำมันเครื่องแลว้เตมิน�้ำมัน  
ทลีะนอ้ย จนระดบัทีต่ำแมวถกูตอ้ง

ขอ้ควรระวงั
ขณะเตมิหรอืเปลีย่นน�้ำมนั  ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
ว่ำไม่มสี ิง่แปลกปลอมหรือสิง่ปนเป้ือนเขำ้ไป
ในเครือ่งยนต ์ กำรปนเป้ือนทีเ่ขำ้สูเ่ครือ่งยนต์
อำจน�ำไปสู ่ ควำมเสยีหำยของเครือ่งยนต์

เมือ่ไดร้ะดับน�้ำมันทีถู่กตอ้ง ใหป้ระกอบฝำปิด
ชอ่งเตมิน�้ำมนัเครือ่งแลว้หมนุใหแ้น่น

การเปลีย่นน�า้มนัและไสก้รอง
น�า้มนั เครือ่ง

ค�าเตอืน
กำรสัมผัสน�้ำมันเครือ่งเป็นเวลำนำนหรอืซ�้ำ ๆ 
จะท�ำใหผ้วิหนังแหง้  ระคำยเคอืง  และอกัเสบ 
นอกจำกนี ้ น�้ำมนัเครือ่งทีใ่ชแ้ลว้มกีำรปนเป้ือน
ทีเ่ป็นอนัตรำย  ซึง่อำจท�ำใหเ้ป็นมะเร็วผวิหนัง
ได ้สวมชดุป้องกนัทีเ่หมำะสมทกุครัง้ และอยำ่
ใหน้�้ำมนัทีใ่ชแ้ลว้สมัผัสผวิหนัง

ค�าเตอืน
น�้ำมนัอำจรอ้นจัดจนสมัผัสไมไ่ด ้หลกีเลีย่งกำร
สมัผัสน�้ำมนัทีร่อ้นจัดโดยสวมชดุป้องกนั ถงุมอื 
แวน่ตำนริภยัทีเ่หมำะสม  กำรสมัผัสน�้ำมนัที่
รอ้นจัดอำจท�ำใหผ้วิหนังถกูลวกหรอืไหมไ้ด ้

ค�าเตอืน
ถำ้เครื่องยนตเ์พิง่ท�ำงำนเมือ่เร็ว ๆ  นี้ ระบบ 
ไอเสยีจะรอ้นจัด ก่อนปฏบิัตงิำนหรืออยูใ่กล ้
ระบบไอเสยี  ควรทิง้ชว่งใหร้ะบบไอเสยีเย็นลง
กอ่น  เนือ่งจำกกำรสมัผัสสว่นใด  ๆ  ของระบบ 
ไอเสยีอำจท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บจำกกำรไหม ้

น�้ำมันเครื่องและไสก้รองตอ้งเปลีย่นใหม่ตำม 
ขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรงุรักษำตำมก�ำหนดเวลำ
ในกำรเปลี่ยนน�้ ำมันเครื่องและไสก้รองให ้
ด�ำเนนิตำมขัน้ตอน
อุน่เครือ่งยนตใ์หเ้พยีงพอ แลว้ดบัเครือ่ง จอดรถ
จักรยำนยนตใ์หม้ัน่คงบนขำตัง้ขำ้ง
ปลอ่ยใหน้�้ำมนัพักตวัหำ้นำทกีอ่นทีจ่ะถำ่ยออก
วำงอำ่งถำ่ยน�้ำมนัเครือ่งใตเ้ครือ่งยนต์
ถอดปลั๊กอุดอ่ำงน�้ำมันเครื่องจำกดำ้นล่ำงของ
อำ่งน�้ำมนัเครือ่งและปลอ่ยใหน้�้ำมนัระบำยออก

cjkf
21

1.  ปล ัก๊อา่งน�า้มนัเครือ่ง
2.  ไสก้รองน�า้มนัเครือ่ง

ยดึรถจักรยำนยนตใ์หม้ั่นคงในต�ำแหน่งตัง้ตรง
บนพืน้ดนิทีไ่ดร้ะดบั
วำงต�ำแหน่งอำ่งถ่ำยน�้ำมันเครือ่งไวใ้ตไ้สก้รอง
น�้ำมนัเครือ่ง
คลำยไสก้รองน�้ำมันเครือ่งแลว้ถอดออกโดยใช ้
ชดุเครือ่งมอืประจ�ำรถของ Triumph T3880313 
ทิ้งไสก้รองตัวเก่ำดว้ยวิธีกำรที่ไม่ท� ำลำย 
สิง่แวดลอ้ม
เติมไสก้รองน�้ ำมันเครื่องที่เปลี่ยนใหม่ดว้ย 
น�้ำมนัเครือ่งใหม่
ทำน�้ ำ มั น เค รื่ อ งที่ส ะอำดบำง   ๆ    ล งบน
แหวนซีลของไสก้รองน�้ ำมันเครื่องตัวใหม ่ 
ประกอบไสก้รองน�้ ำมันเครื่อง แลว้ขันแน่น 
10 Nm
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เ มื่ อ ถ่ ำ ย น�้ ำ มั น เ ค รื่ อ ง ออกจนหมดแล ว้  
ใหป้ระกอบแหวนยำงอันใหม่เขำ้กับปลั๊ กอ่ำง
น�้ ำมันเครื่อง ประกอบน๊อตถ่ำยน�้ ำมันเครื่อง  
แลว้ขนัแน่น 25 Nm
ถอดฝำปิดชอ่งเตมิน�้ำมนัเครือ่ง
เติมเครื่องยนต์ดว้ยน�้ ำมันเครื่องส�ำหรับรถ
จักรยำนยนตแ์บบกึง่สังเครำะหห์รอืสังเครำะห ์
10W/40  หรอื  10W/50  ทีต่รงตำมมำตรฐำน 
API SH  (หรอืสงูกวำ่)  และ  JASO MA  เชน่ 
น�้ำมนัเครือ่ง  Castrol Power 1  Racing 4T 
10W-40 (สงัเครำะห)์ ในบำงประเทศจ�ำหน่ำยใน
ชือ่  Castrol Power RS  Racing 4T  10W-40 
(สงัเครำะห)์
อยำ่เตมิน�้ำมันจนลน้หรอืเกนิควำมจทุีก่�ำหนดไว ้
ในบท ขอ้มลูจ�ำเพำะ
สตำร์ทเครื่องยนตแ์ลว้ปล่อยใหเ้ดนิเบำอย่ำง
นอ้ย 30 วนิำที

ขอ้ควรระวงั
กำรเพิม่ควำมเร็วรอบเครื่องยนตส์ูงกว่ำรอบ
เดินเบำก่อนที่น�้ ำมันจะกระจำยไปทั่วทุก
ชิน้ส่วนของเครื่องยนต์จะท�ำใหเ้ครื่องยนต์
เกดิควำมเสยีหำยและตดิขดั  เรง่ควำมเร็ว
รอบเครื่องยนตห์ลังจำกเดนิเครื่องยนตแ์ลว้ 
30 วินำทีเท่ำนั้นเพื่อใหน้�้ ำมันไดไ้หลเวียน
อยำ่งเต็มที่

ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำสัญญำณไฟเตอืนแรงดัน
น�้ำมนัเครือ่งต�ำ่ดบัลงหลงัจำกสตำรท์เครือ่ง

ขอ้ควรระวงั
ถำ้แรงดันน�้ ำมันเครื่องต�่ำเกนิไป สัญญำณ 
ไฟเตือนแรงดันน�้ ำมันเครื่องต�่ำจะสว่ำงขึ้น  
ถำ้ไฟยังตดิอยู่ในขณะที่เครื่องยนต์ท�ำงำน  
ใหด้บัเครือ่งยนตท์นัทแีลว้ตรวจสอบหำสำเหต ุ
กำรเดนิเครือ่งยนตด์ว้ยแรงดันน�้ำมันเครือ่งต�่ำ
จะท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำย

ปิดสวติชจ์ดุระเบดิ  ตรวจสอบระดบัน�้ำมนัโดยใช ้
วธิกีำรทีไ่ดอ้ธบิำยไปแลว้กอ่นหนำ้นี้ และเตมิ
น�้ำมันใหอ้ยู่ระหว่ำงขีดระดับสูงสุดและต�่ำสุด
ของตำแมว

การก�าจดัน�า้มนัเครือ่งและไส้
กรอง น�า้มนัเครือ่งทีใ่ชแ้ลว้
เพือ่เป็นกำรปกป้องสิง่แวดลอ้ม  อยำ่เทน�้ำมนัลง
บนพืน้  ลงในทอ่ระบำยน�้ำหรอืทอ่ระบำยน�้ำเสยี 
หรอืลงในแมน่�้ำล�ำคลอง  อยำ่วำงไสก้รองน�้ำมนั
เครือ่งทีใ่ชแ้ลว้ปนกบัขยะทัว่ไป  หำกมขีอ้สงสยั 
โปรดตดิตอ่หน่วยงำนในทอ้งถิน่

เกรดและขอ้ก�าหนดของน�า้มนั
เครือ่งยนตท์ีฉ่ดีดว้ยน�้ำมนัเชือ้เพลงิประสทิธภิำพ
สูงของ Triumph ไดรั้บกำรออกแบบขึน้เพื่อ
ใหใ้ชน้�้ำมันเครื่องส�ำหรับรถจักรยำนยนตแ์บบ 
กึ่งสังเครำะห์หรือสังเครำะห์ 10W/40 หรือ 
10W/50  ทีต่รงตำมมำตรฐำน  API SH  (หรอื
สูงกว่ำ) และ JASO MA เช่น น�้ ำมันเครื่อง 
Castrol Power 1  Racing 4T  10W-40 
(สังเครำะห)์ ในบำงประเทศจ�ำหน่ำยในชือ่ 
Castrol Power RS  Racing 4T  10W-40 
(สงัเครำะห)์
ดูตำ ร ำงด ำ้นล่ำ งส� ำห รั บควำมหนืดของ 
น�้ำมนัเครือ่งทีถ่กูตอ้ง  (10W/40 หรอื  10W/50) 
ทีใ่ชใ้นพืน้ทีข่ีร่ถของทำ่น

-20 -10 0 10 20 30 40

-4 14 5032 68 86 104

(°C)

(°F)

อุณหภูมิแวดล้อม (°C)

อุณหภูมิแวดล้อม (°F)

SAE 10W/50

SAE 10W/40

ชว่งอณุหภมูคิวามหนดืของน�า้มนัเครือ่ง
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อย่ำเติมสำรเคมีใด ๆ   ลงในน�้ ำมันเครื่อง 
นอกจำกนี้  น�้ ำมันเครื่องยั งหล่อลื่นคลัตช ์ 
สำรเตมิแตง่ใด ๆ  อำจท�ำใหค้ลตัชล์ืน่
หำ้มใชน้�้ ำมันละหุ่ง, น�้ ำมันที่มีสำรชะลำ้ง,  
น�้ำมนัพชื,  น�้ำมนัแร ่ หรอืน�้ำมนัใด ๆ  ทีไ่มต่รง
ตำมขอ้ก�ำหนดทีต่อ้งกำร  กำรใชน้�้ำมนัเหลำ่นี้
อำจท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยตอ่เครือ่งยนตอ์ยำ่ง
รุนแรงและโดยทนัที
ขณะเตมิหรอืเปลีย่นน�้ำมนัเครือ่ง  ท�ำใหแ้น่ใจวำ่
ไมม่สี ิง่แปลกปลอมเขำ้ไปในหอ้งขอ้เหวีย่ง

ระบบระบายความรอ้น

เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ระบบระบำยควำมรอ้นเครือ่งยนต์
มปีระสทิธภิำพเพยีงพอ  ควรตรวจสอบระดบั 
น�้ำหล่อเย็นทุกวันก่อนขี่รถจักรยำนยนต์ และ
เตมิน�้ำหลอ่เย็นถำ้อยูใ่นระดบัต�ำ่

หมายเหต:ุ
• น� ้าหล่อเย็นชนิดชนิดเต ิมสารเพิ่ม

คุณภาพไฮบริดอินทรีย ์  (เร ียกว่า 
Hybrid OAT  หรอื  HOAT)  ไดต้ดิต ัง้
ไวใ้นระบบระบายความร้อนต ัง้แต่
จดัส่งรถจกัรยานยนตจ์ากโรงงาน  
น� ้า หล่อ เ ย็ นด ังกล่ า ว เ ป็ นสีเขีย ว 
ประกอบดว้ยสารป้องกนัการแข็งตวัที่
มสีว่นประกอบของสารเอทธลินีไกคอล 
50% และมจีดุเยอืกแข็งที ่-35°C (-31°F)

สารป้องกนัการกดักรอ่น 

ค�าเตอืน
น�้ำหลอ่เย็น  HD4X  Hybrid OAT  ประกอบ
ดว้ยสำรป้องกันกำรกัดกร่อนและสำรป้องกัน
กำรแข็งตวั  ซึง่เหมำะส�ำหรับเครือ่งยนตแ์ละ
หมอ้น�้ำทีเ่ป็นอะลมูเินยีม  ใชน้�้ำหลอ่เย็นตำม 
ค�ำแนะน�ำจำกผูผ้ลติทกุครัง้
น�้ ำหล่อเย็นที่มีสำรป้องกันกำรแข็งตัวและ
สำรป้องกันกำรกัดกร่อนประกอบดว้ยสำรเคมี
ทีเ่ป็นพษิ  ซึง่เป็นอนัตรำยตอ่ร่ำงกำยมนุษย ์ 
หำ้มกลนืสำรป้องกันกำรแข็งตัวหรือน�้ำหล่อ
เย็นของรถจักรยำนยนต์
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หมายเหต:ุ
• น�า้หลอ่เย็น  HD4X  Hybrid OAT  ที่

จดัหาโดย  Triumph  ผสมเสร็จแลว้ 
และไมจ่�าเป็นตอ้งเจอืจางกอ่นจะเตมิ
ลงในระบบระบายความรอ้น

เพือ่ป้องกนัไมใ่หร้ะบบระบำยควำมรอ้นเกดิสนมิ 
จ�ำเป็นตอ้งใชส้ำรเคมป้ีองกนัสนมิในน�้ำหลอ่เย็น
ถำ้ไมใ่ชน้�้ำหลอ่เย็นทีม่สีำรป้องกนัสนมิ  ระบบ
ระบำยควำมรอ้นจะสะสมสนิมและตะกรันใน
โพรงน�้ำและหมอ้น�้ำ ซึง่จะปิดกัน้ทำงเดนิน�้ำ
หล่อเย็น และจะลดประสทิธิภำพของระบบ
ระบำยควำมรอ้นเป็นอยำ่งมำก

การตรวจสอบระดบัน�า้หลอ่เย็น

หมายเหต:ุ
• ควรตรวจสอบระดบัน�า้หล่อเย็นขณะ

ทีเ่ครือ่งยนตเ์ย็น  (ทีอ่ณุหภมูหิอ้งหรอื
อณุหภมูแิวดลอ้ม)

Street Cup, Street Twin, 
Bonneville T100 และ Bonneville T120

citr

1 2

1.  ฝาปิดถงัน�า้หลอ่เย็นส�ารอง
2.  เครือ่งหมาย MAX และ MIN

จอดรถจักรยำนยนต์บนพื้นร ำบและอยู่ใน
ต�ำแหน่งตัง้ตรง  ถังน�้ำหลอ่เย็นส�ำรองสำมำรถ
มองเห็นไดจ้ำกดำ้นซำ้ยของรถจักรยำนยนต ์
ทำงดำ้นทำ้ยของเครือ่งยนต์

ตรวจสอบระดับน�้ำหล่อเย็นในถังน�้ำหล่อเย็น 
ส�ำรอง ระดับน�้ ำหล่อเย็นตอ้งอยู่ระหว่ำง
เครือ่งหมำย MAX และ MIN ถำ้น�้ำหลอ่เย็นต�ำ่
กวำ่ระดบัต�ำ่สดุ ทำ่นตอ้งปรับระดบัน�้ำหลอ่เย็น

Street Scrambler

cjyr

3

1

2

1.  ฝาปิดถงัน�า้หลอ่เย็นส�ารอง
2.  ขดีสูงสดุ
3.  ขดีต�า่สดุ

จอดรถจักรยำนยนต์บนพื้นร ำบและอยู่ใน
ต�ำแหน่งตัง้ตรง  ถังน�้ำหลอ่เย็นส�ำรองสำมำรถ
มองเห็นไดจ้ำกดำ้นซำ้ยของรถจักรยำนยนต ์
ทำงดำ้นทำ้ยของเครือ่งยนต์
ตรวจสอบระดับน�้ำหล่อเย็นในถังน�้ำหล่อเย็น 
ส�ำรอง ระดับน�้ ำหล่อเย็นตอ้งอยู่ระหว่ำง
เครือ่งหมำย MAX และ MIN ถำ้น�้ำหลอ่เย็นต�ำ่
กวำ่ระดบัต�ำ่สดุ ทำ่นตอ้งปรับระดบัน�้ำหลอ่เย็น
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Thruxton และ Thruxton R

2

1

1.  ฝาปิดถงัน�า้หลอ่เย็นส�ารอง
2.  เครือ่งหมาย MAX และ MIN

จอดรถจักรยำนยนต์บนพื้นร ำบและอยู่ใน
ต�ำแหน่งตัง้ตรง  ถังน�้ำหลอ่เย็นส�ำรองสำมำรถ
มองเห็นไดจ้ำกดำ้นขวำของรถจักรยำนยนต ์
ทำงดำ้นทำ้ยของเครือ่งยนต์
ตรวจสอบระดับน�้ำหล่อเย็นในถังน�้ำหล่อเย็น
ส�ำรอง ระดับน�้ ำหล่อเย็นตอ้งอยู่ระหว่ำง
ขดีเครือ่งหมำยสงูสดุ  (บน)  และต�ำ่สดุ  (ลำ่ง)  
ถำ้น�้ำหลอ่เย็นต�ำ่กวำ่ระดบัต�ำ่สดุ  ทำ่นตอ้งปรับ
ระดบัน�้ำหลอ่เย็น

การปรบัระดบัน�า้หลอ่เย็น

ค�าเตอืน
หำ้มถอดถังน�้ำหลอ่เย็นส�ำรองหรอืฝำหมอ้น�้ำ
เมือ่เครือ่งยนตร์อ้นจัด  เมือ่เครือ่งยนตร์อ้นจัด 
น�้ำหล่อเย็นภำยในหมอ้น�้ำจะรอ้นจัดและเกดิ
ควำมกดดนั  กำรสมัผัสกบัน�้ำหลอ่เย็นทีม่รีอ้น
และเพิม่ควำมกดดันจะท�ำใหเ้ป็นแผลน�้ำรอ้น
ลวกและท�ำใหผ้วิหนังถกูท�ำลำย

ขอ้ควรระวงั
ถำ้ใชน้�้ ำกระดำ้งในระบบระบำยควำมรอ้น 
น�้ ำก ร ะด ำ้ งจ ะท� ำให เ้กิดกำ รส ะสมของ
ตะกรันในเครื่องยนต์และหมอ้น�้ ำ  และจะ
ลดประสทิธภิำพของระบบระบำยควำมรอ้น
เป็นอย่ำงมำก ระบบระบำยควำมรอ้นที่มี
ประสทิธภิำพลดลงจะท�ำใหเ้ครือ่งยนตร์อ้นจัด
และไดรั้บควำมเสยีหำยอยำ่งรุนแรง

หมายเหต:ุ
• ถ้า ต ร วจสอบ ร ะ ด ับ น� ้ า ห ล่ อ เ ย็ น

เ นื่ อ ง จ า ก น� ้ า ห ล่ อ เ ย็ น ร้ อ น จ ัด  
ให้ตร วจสอบระด ับน� ้าในหม้อน� ้า  
แลว้เตมิถา้จ�าเป็น

• ในกรณีฉุกเฉนิ ท่านสามารถเตมิน�า้
กล ั่นในระบบระบายความร้อนได้
อย่างไรก็ตาม ตอ้งถ่ายน�า้หล่อเย็น 
ออกแล้ว เต ิมน� ้าหล่อ เ ย็น  H D 4 X 
Hybrid OAT โดยเร็วทีส่ดุ
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Street Cup, Street Twin, 
Street Scrambler, Bonneville T100 
และ Bonneville T120 
ปลอ่ยใหเ้ครือ่งยนตเ์ย็น
ฝำถังน�้ำหล่อเย็นส�ำรองสำมำรถถอดไดจ้ำก
ดำ้นซำ้ยของรถจักรยำนยนต ์ ทำงดำ้นทำ้ยของ
เครือ่งยนต์
ถอดฝำปิดออกจำกถังน�้ ำหล่อเ ย็นส� ำรอง  
แลว้เตมิส่วนผสมน�้ำหล่อเย็นทำงฝำถังน�้ำมัน
เชื้อเพลิงจนระดับน�้ ำเพิ่มสูงถึงเครื่องหมำย 
MAX ประกอบฝำปิด

Thruxton และ Thruxton R
ฝำถังน�้ำหล่อเย็นส�ำรองสำมำรถถอดไดจ้ำก
ดำ้นขวำของรถจักรยำนยนต ์ ทำงดำ้นทำ้ยของ
เครือ่งยนต์
ถอดฝำครอบสเตอร์
ถอดฝำปิดออกจำกถังน�้ ำหล่อเ ย็นส� ำรอง  
แลว้เตมิส่วนผสมน�้ำหล่อเย็นทำงฝำถังน�้ำมัน
เชือ้เพลงิจนระดับน�้ำเพิม่สูงถงึขดีเครื่องหมำย
สงูสดุ
ประกอบฝำปิด ประกอบกลบัฝำครอบสเตอรด์ว้ย
แรง 9 Nm

การเปลีย่นน�า้หลอ่เย็น
ขอแนะน� ำใหน้� ำรถไปเปลี่ยนน�้ ำหล่อเย็นที่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ที่
ไดรั้บอนุญำตตำมขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรงุรักษำตำม
ก�ำหนดเวลำ

หมอ้น�า้และทอ่ออ่น

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

ขอ้ควรระวงั
กำรใชว้ธิฉีดีน�้ำแรงดนัสงู  เชน่  จำกเครือ่งมอื
ลำ้งรถหรือป๊ัมอัดฉีดน�้ ำแรงดันสูงจะท�ำให ้
ครีบหมอ้น�้ำเกดิควำมเสยีหำยเป็นสำเหตใุห ้
เกดิรอยร่ัวและท�ำใหป้ระสทิธภิำพของหมอ้น�้ำ 
ลดลง
อย่ำปิดกัน้หรือเบี่ยงกระแสลมจำกหมอ้น�้ ำ
ดว้ยกำรตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิทีไ่มไ่ดรั้บอนุญำต  
ไม่ว่ำจะที่ด ำ้นหนำ้หมอ้น�้ ำหรือดำ้นหลัง
พัดลมระบำยควำมรอ้น กำรกดีขวำงกระแส
ลมของหมอ้น�้ ำจะท�ำใหเ้กิดควำมรอ้นสูง  
ท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำยได ้

ตรวจสอบท่ออ่อนหมอ้น�้ำหำรอยแตกหรือกำร
เลือ่มสภำพ และเข็มขัดรัดท่อดคูวำมแน่นตำม
ขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำ  
ขอใหต้วัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญำตเปลีย่นชิน้สว่นทีช่�ำรดุ
ตรวจสอบรังผึง้ระบำยควำมรอ้นหมอ้น�้ำและครบี
วำ่มกีำรปิดกัน้จำกแมลง  ใบไม ้ หรอืโคลนหรอื
ไม ่ชะลำ้งสิง่ปิดกัน้ออกโดยฉดีน�้ำดว้ยแรงดนัต�ำ่
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การควบคมุคนัเรง่

ค�าเตอืน
คอยระวังเมื่อ "รูส้ ึก" ถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ขอ ง  ก ำ ร ค วบคุ ม คั น เ ร่ ง ถ ำ้พบคว ำม
เปลีย่นแปลง  ใหน้�ำรถไปตรวจสอบระบบคนัเรง่
ทีต่ัวแทน จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph 
ทีไ่ดรั้บ อนุญำต กำรเปลี่ยนแปลงอำจเกิด
จำกควำมสกึ ในระบบกลไก  ซึง่อำจท�ำใหก้ำร
ควบคมุคนัเรง่ ตดิขดั
กำรควบคมุคันเร่งตดิหรอืคำ้งจะท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ ได ้

การตรวจสอบคนัเรง่

ค�าเตอืน
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ที่กำรควบคุมคันเร่ง
ช�ำรดุหรอืตดิขดั  จะเป็นอปุสรรคตอ่กำรท�ำงำน
ของปีกผเีสือ้  สง่ผลใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ควรน�ำรถไปตรวจสอบกำรควบคุมคันเร่งที่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ที่
ไดรั้บอนุญำต  เพือ่หลกีเลีย่งกำรใชก้ำรควบคมุ
คนัเรง่ทีช่�ำรดุหรอืตดิขดัอยำ่งตอ่เนือ่ง

ตรวจสอบปีกผีเสื้อเปิดออกไดอ้ย่ำงรำบรื่น  
โดยไม่มีแรงฝืน และสำมำรถปิดไดโ้ดยไม่
ตดิขดั ถำ้ยังตรวจพบปัญหำหรอืเกดิขอ้สงสยั  
ควรน�ำรถของท่ำนไปตรวจสอบระบบคันเร่งที่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ด ้
รับอนุญำต
ตร วจสอบว่ำมีร ะยะฟรีของปลอกคัน เร่ ง 
1 - 2 มม. เมือ่คอ่ย ๆ บดิปลอกคนัเรง่ไปมำ
ถำ้ระยะฟรมีคีำ่ไมถ่กูตอ้ง  Triumph  ขอแนะน�ำ
ใหน้� ำรถไปตรวจสอบหำสำเหตุที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บ
อนุญำต

คลตัช์

cinn

2

1

1.  คนัคลตัช์
2.  2 - 3 มม.

รถจักรยำนยนตไ์ดต้ดิตัง้คลัตชแ์บบควบคมุดว้ย
สำย
ถำ้คนัคลตัชม์รีะยะฟรมีำกเกนิไป  คลตัชอ์ำจไม่
ปลอ่ยจนสดุ ซึง่จะท�ำใหเ้ปลีย่นเกยีรแ์ละเลอืก
เกียร์ว่ำงไดย้ำก ซึง่อำจท�ำใหเ้ครื่องยนต์ดับ 
และควบคมุรถจักรยำนยนตไ์ดย้ำก
ในทำงกลับกัน ถำ้คันคลัตช์มีระยะฟรีไม่พอ 
คลตัชอ์ำจไมข่บจนสดุ ท�ำใหค้ลตัชล์ืน่ ซึง่จะลด
ประสทิธภิำพและท�ำใหค้ลตัชส์กึกอ่นก�ำหนด
ต ้อ ง ต ร ว จ ส อบ ร ะ ย ะ ฟ รี คั น ค ลั ต ช์ ต ำ ม 
ขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรงุรักษำตำมก�ำหนดเวลำ

การตรวจสอบคลตัช์
ตรวจสอบว่ำมีร ะยะฟรีคันคลัตช์ที่คันโยก 
2 - 3 มม.
ถำ้ระยะฟรมีคีำ่ไมถ่กูตอ้ง ใหท้�ำกำรปรับคำ่
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การปรบัคลตัช์
หมุนแกนปรับตั ้งจนไดร้ะยะฟรีคันคลัตช์ที ่
ถกูตอ้ง
ถำ้ไมส่ำมำรถปรับตัง้คำ่ไดถ้กูตอ้งโดยใชต้วัปรับ
คนัคลตัช ์ ใหใ้ชต้วัปรับสำยทีป่ลำยดำ้นลำ่งของ
สำยคลตัช์
คลำยน๊อตล็อกตวัปรับ
หมุนตัวปรับสำยดำ้นนอกเพื่อใหม้ีระยะฟร ี
2 - 3 มม.ทีค่นัคลตัช์
ขนัแน่นน๊อตล็อกดว้ยแรงขนั 3.5 Nm

โซข่บัเคลือ่น

cbnz

ค�าเตอืน
โซท่ีส่กึหรอืหลวม  หรอืโซท่ีแ่ตกหรอืหลดุออก
จำกสเตอร์อำจไปเกีย่วเฟืองเครื่องยนตห์รือ
ล็อกลอ้หลงัได ้
โซ่ทีไ่ปกดีขวำงสเตอร์เครื่องยนตจ์ะท�ำใหผู้ ้
ขีร่ถไดรั้บบำดเจ็บและท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ในท�ำนองเดยีวกัน กำรล็อกลอ้หลังจะท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

เพื่อควำมปลอดภัยและป้องกันไม่ใหส้กึมำก
เกินไป ท่ำนตอ้งตรวจสอบโซ่ขับเคลื่อน  
ปรับตัง้ และหยอดน�้ำมันตำมขอ้ก�ำหนดกำร
บ�ำรุง รักษำตำมก�ำหนดเวลำ ด�ำเนินกำร 
ตรวจสอบ  ปรับตัง้คำ่  และหยอดน�้ำมนัใหบ้อ่ย
ขึน้ส�ำหรับสภำพกำรใชร้ถทีรุ่นแรง  เชน่ บนถนน
ทีเ่ต็มไปดว้ยกอ้นกรวด
ถำ้โซส่กึมำกไปหรอืปรับตัง้คำ่ไมถ่กูตอ้ง  (หลวม
เกนิไปหรอืแน่นเกนิไป) โซอ่ำจหลดุออกจำกส
เตอร์หรือเบรก ดังนัน้ เปลีย่นโซ่ทีช่�ำรุดหรือ
สกึโดยใชอ้ะไหล ่ Triumph  ทีจั่ดจ�ำหน่ำยโดย 
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ด ้
รับอนุญำตทกุครัง้
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การหยอดน�า้มนัโซ่
จ� ำ เ ป็นตอ้งมีกำรหล่อลื่นทุกๆ  300  กม. 
(200 ไมล)์  และหลงัจำกขีร่ถในสภำพอำกำศที่
เปียก บนถนนเปียก หรอืเวลำใดๆ ทีโ่ซฝื่ด
ใช ส้ ำ รหล่อลื่นโซ่ตำมที่  แนะน� ำไวใ้นบท  
ขอ้มลูจ�ำเพำะ
หยอดสำรหล่อลืน่ทีด่ำ้นขำ้งลกูกลิง้ จำกนัน้ 
จอดรถจักรยำนยนตท์ิง้ไวโ้ดยไ มใ่ชง้ำนอย่ำง
นอ้ยแปดชัว่โมง  (ควรเป็น ชว่งกลำงคนื)  ซึง่จะ
ชว่ยใหน้�้ำมนัซมึ เขำ้ไปในโอรงิโซ่
กอ่นขีร่ถ ใหเ้ชด็เศษน�้ำมนัทีเ่หลอืออก
ถำ้โซส่กปรกมำกเป็นพเิศษ  ใหท้�ำควำมสะอำด
กอ่น แลว้ ทำน�้ำมนัตำมทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้

ขอ้ควรระวงั
อย่ำใช เ้ครื่องฉีดน�้ ำแบบแรงดันท� ำควำม
สะอำด โซเ่พรำะอำจท�ำใหส้่วนประกอบโซ่ได ้
รับควำมเสยีหำย

การตรวจสอบการเคลือ่นทีข่องโซ่

ค�าเตอืน
ก่อนเริ่มงำน ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดจ้อดรถ
จักรยำนยนตไ์วอ้ยำ่งมั่นคงแลว้รองดว้ยแมแ่รง 
เพรำะจะช่วยป้องกันไมใ่หผู้ป้ฏบิัตงิำนไดรั้บ
บำดเจ็บหรอืควำมเสยีหำยตอ่รถจักรยำนยนต์

1

1.  ต�าแหนง่ทีเ่คลือ่นทีไ่ดสู้งสดุ

จอดรถจักรยำนยนต์บนพื้นรำบ และอยู่ใน
ต�ำแหน่งตัง้ตรง โดยไมม่กีำรบรรทกุใด ๆ
หมุนลอ้หลังโดยกดรถจักรยำนยนตเ์พือ่คน้หำ
ต�ำแหน่งทีโ่ซ่แน่นที่สุด แลว้วัดกำรเคลื่อนที่
แนวตัง้ทีก่ ึง่กลำงโซร่ะหวำ่งสเตอร์
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การปรบัการเคลือ่นทีอ่ยา่งอสิระของ
โซ่
กำรเคลือ่นไหวในแนวตัง้ของโซข่ับเคลือ่นตอ้ง
อยูใ่นชว่ง 20 - 30 มม.

citw

4

1 2
3

5

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

ถำ้กำรเคลื่อนที่อย่ำงอสิระของโซ่ไม่ถูกตอ้ง 
ตอ้งท�ำกำรปรับดงัตอ่ไปนี:้
คลำยน๊อตล็อสลกัลอ้
ปลอ่ยน๊อตล็อกโบลตย์ดึตัวปรับโซท่ัง้ดำ้นซำ้ย
และดำ้นขวำ
ย ำ้ยตั วป รั บทั ้งคู่ไป เท่ ำ   ๆ   กัน โดยใช ้
เครือ่งหมำยบนตวัปรับเป็นแนวทำง
หมุนโบลตย์ดึตัวปรับตำมเข็มนำฬกิำเพื่อเพิม่
ระยะกำรเคลือ่นทีอ่ย่ำงอสิระของโซ่ และหมุน
ทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดระยะกำรเคลือ่นทีอ่ย่ำง
อสิระของโซ่
เมือ่ตัง้คำ่ระยะกำรเคลือ่นทีข่องโซอ่ยำ่งอสิระได ้
ถกูตอ้งแลว้ ใหใ้ชต้วัปรับดนัลอ้เขำ้ที่
ท� ำใหแ้น่ใจว่ำป รับอยู่ในแนวเครื่องหมำย
จดุเดยีวกนัทีแ่กนปรับทัง้สองดำ้นของสวงิอำรม์
ขันน๊อตล็อกตัวปรับทัง้สองดว้ยแรงขัน 20 Nm 
และน๊อตล็อกสลกัลอ้ดว้ยแรงขนั 110 Nm
ด�ำเนินกำรตรวจสอบกำรปรับตั ้งโซ่อีกครั ้ง 
ปรับตัง้คำ่ใหมถ่ำ้จ�ำเป็น

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

ต ร วจสอบป ร ะ สิท ธิภ ำพขอ ง เบ รกหลั ง 
แกไ้ขถำ้จ�ำเป็น

ค�าเตอืน
กำรใชร้ถจักรยำนยนตด์ว้ยเบรกที่ช�ำรุดเป็น
อนัตรำย  ทำ่นตอ้งน�ำรถไปด�ำเนนิกำรแกไ้ข
อำกำรที่ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph  ทีไ่ดรั้บอนุญำตกอ่น  จงึจะสำมำรถ
ขี่รถจักรยำนยนตไ์ดอ้ีกครั ้ง กำรไม่แกไ้ข
อำกำรดังกล่ำวอำจท�ำใหป้ระสทิธภิำพในกำร
เบรกลดนอ้ยลง ท�ำใหสู้ญเสยีกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตห์รอืเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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การตรวจสอบความสกึของโซข่บั
เคลือ่นและสเตอร์

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

กำรใชโ้ซ่ทีไ่ม่ไดรั้บกำรรับรองอำจท�ำใหโ้ซ่
แตกหรืออำจท�ำใหโ้ซ่หลุดออกจำกสเตอร ์
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

ขอ้ควรระวงั
ถำ้พบว่ำสเตอร์สกึ ใหเ้ปลี่ยนสเตอร์และโซ่
ขบัเคลือ่นพรอ้มกนัทกุครัง้
กำรเปลีย่นสเตอร์ทีส่กึโดยไมเ่ปลีย่นโซจ่ะท�ำ
ใหส้เตอรต์วัใหมส่กึกอ่นก�ำหนด

1.  วดัโซ ่20 ขอ้ตอ่
2.  น�า้หนกั

กำรตรวจสอบควำมสกึหรอของโซแ่ละเฟือง:
ถอดบงัโซ่
ดงึโซใ่หต้งึโดยแขวนลกูตุม้ขนำด  10 - 20  กก. 
(20 - 40 ปอนด)์ บนโซ่
วดัควำมยำวของโซ ่20 ขอ้ตอ่จำกสว่นทีย่ดืออก
ของโซ ่ จำกจดุกึง่กลำงสลกัของสลกัตวัที ่ 1  ไป
ทีจ่ดุกึง่กลำงสลกัของสลกัตวัที ่ 21  เนือ่งจำกโซ่
อำจสกึไมเ่ทำ่กนั ใหท้�ำกำรวดัหลำยๆ แหง่
ถำ้ควำมยำวเกนิขดีจ�ำกดับรกิำรสงูสดุ 320  มม. 
ตอ้งเปลีย่นโซเ่สน้ใหม่
หมุนลอ้หลังและตรวจสอบโซ่ขับเคลื่อนดู
ลกูกลิง้ช�ำรดุ สลกัและขอ้ตอ่โซห่ลวม
นอกจำกนี ้ใหต้รวจสอบสเตอรด์ซู ึฟั่นเฟืองช�ำรดุ
หรอืสกึไมส่ม�ำ่เสมอหรอืมำกเกนิไป

ccol

ฟันเฟืองสึก
(สเตอร์เครื่องยนต์)

ฟันเฟืองสึก
(สเตอร์หลัง)

(ความสึกของสเตอร์เกินจริงเพื่อใช้เป็นภาพประกอบ)

หมายเหต:ุ
• ภาพปร ะกอบแสดงกา รสึกหรอ

ของสเตอร์ที่ด ้านซ้ายมือของรถ
จกัรยานยนต ์ส�าหรบัสเตอรท์ ีด่า้นขวา
มอืของรถจกัรยานยนต ์การสกึหรอจะ
เกดิทีฝ่ั่งตรงขา้มของฟนัเฟือง

ถำ้มอีำกำรผดิปกต ิใหน้�ำรถไปเปลีย่นโซ่ขับ
เคลื่อนและ/หรือสเตอร์ที่ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
ประกอบกลบับงัโซ ่ขนัแน่นตวัยดึ 9 Nm



การบ�ารงุรกัษาและการปรบัต ัง้

100

เบรก

cbmz_2

1

2

1.  ผา้เบรก
2.  ขดีคา่ความหนาต�า่สดุ

ตอ้งตรวจสอบผำ้เบรกตำมขอ้ก�ำหนดกำร 
บ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำ และเปลีย่นใหมถ่ำ้
สกึ หรอืมคีวำมหนำไมถ่งึคำ่ควำมหนำต�ำ่สดุใน
กำรรับบรกิำร

Street Cup, Street Twin, 
Street Scrambler, Thruxton, 
Bonneville T100 และ Bonneville T120
ถำ้ควำมหนำของผำ้เบรก (เบรกหนำ้หรือ
เบรกหลงั)  ต�ำ่กวำ่  1.5  มม.  (0.06  นิว้)  หรอืถำ้
ผำ้เบรกสกึจนถงึฐำนรอ่ง  ใหเ้ปลีย่นผำ้เบรกลอ้
ทัง้หมด

Thruxton R
ถำ้ควำมหนำทีร่อยตอ่ของผำ้เบรกแผ่นใดนอ้ย
กวำ่  1.0 มลิลเิมตร  (0.04 นิว้)  (ดำ้นหนำ้) หรอื 
1.5 มลิลเิมตร  (0.06 นิว้)  (ดำ้นหลงั)  ใหเ้ปลีย่น
ผำ้เบรกทัง้หมดในวงลอ้

การปรบัสภาพผา้เบรกและเบรกใหม่

ค�าเตอืน
ผำ้เบรกตอ้งเปลี่ยนใหม่เป็นชุดลอ้รถทัง้ชุด 
ที่ดำ้นหนำ้ ซึ่งติดตั ้งคำลิปเปอร์สองตัวไว ้
ที่ลอ้เดียวกัน ใหเ้ปลี่ยนผำ้เบรกทั ้งหมดใน
คำลปิเปอรท์ัง้สองตวั
กำร เปลี่ยนผ ำ้ เบรกแยกต่ำ งหำกจะลด
ประสทิธภิำพในกำรเบรกและอำจท�ำใหเ้กดิ
อบุตัเิหตุ
หลงัจำกเปลีย่นผำ้เบรกใหม ่ ใหข้ีร่ถดว้ยควำม
ระวงัอยำ่งมำกจนกวำ่ผำ้เบรกใหมจ่ะปรับสภำพ

จำนเบรกและ/หรือผำ้เบรกใหม่ตอ้งใชร้ะยะ
เวลำปรับสภำพอย่ำงระมัดระวัง ซึ่งจะปรับ
ประสทิธภิำพและอำยกุำรใชง้ำนของจำนเบรก
และผำ้เบรก  ระยะทีแ่นะน�ำในกำรปรับสภำพ
ของผำ้เบรกและจำนเบรกใหม่คือ 300 กม. 
(200 ไมล)์
ในชว่งเวลำนีค้วรหลกีเลีย่งกำรเบรกอยำ่งรุนแรง 
ขบัขีด่ว้ยควำมระมดัระวงั  และเผือ่ใหม้รีะยะทำง
เบรกมำกขึน้
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การชดเชยความสกึของผา้เบรก

ค�าเตอืน
ถำ้รูส้กึว่ำแป้นเบรกหรือคันเบรกยุบตัวลงเมือ่
เหยยีบ หรอืถำ้ระยะแป้นเหยยีบ/คันเบรกมำก
เกนิไป อำจมีอำกำศอยู่ในท่อและสำยเบรก 
หรอืเบรกอำจช�ำรดุ
กำรใชร้ถจักรยำนยนตภ์ำยใตส้ภำวะดังกล่ำว
เป็นอนัตรำย  ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตแกไ้ขอำกำรดงักลำ่ว
กอ่น ทำ่นจงึสำมำรถขีร่ถไดอ้กี
กำรขี่รถที่เบรกช�ำรุดอำจท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

จะมีกำรชดเชยควำมสึกของจำนเบรกและ
ผำ้เบรกโดยอัตโนมัติ โดยจะไม่มีผลกระทบ
ต่อกำรท�ำงำนของแป้นเบรกหรือคันเบรก  
ไม่มชี ิน้ส่วนใด ๆ  ทีล่อ้หนำ้และลอ้หลังทีต่อ้ง
ปรับตัง้คำ่

น�า้มนัดสิกเ์บรก

ค�าเตอืน
น�้ ำ มั น เ บ ร ก มี คุณ ส มบั ติใ น ก ำ ร ดู ด ซั บ  
ซึง่หมำยควำมวำ่น�้ำมนัสำมำรถดดูซบัควำมชืน้
จำกอำกำศได ้
ควำมชืน้ทีถู่กดูดซับจะลดจุดเดอืดของน�้ำมัน
เบรกลงมำก ท�ำใหป้ระสทิธภิำพในกำรเบรก
ลดลง
ดว้ยสำเหตุนี้  ตอ้งเปลี่ยนน�้ ำมันเบรกตำม 
ขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำ
เสมอ
ใชน้�้ำมันเบรกใหม่จำกภำชนะทีปิ่ดสนทิ และ
หำ้มใชน้�้ำมนัเบรกจำกภำชนะทีไ่มปิ่ดสนทิหรอื
จำกภำชนะทีเ่คยเปิดไวก้อ่นแลว้
หำ้มผสมน�้ำมนัเบรกตำ่งเกรด ตำ่งยีห่อ้
ตรวจสอบกำรร่ัวซึมของน�้ ำมันเบรกรอบ ๆ 
ขอ้ตอ่เบรก  ซลี  และขอ้ตอ่  รวมทัง้ตรวจสอบ
สำยเบรก  ดกูำรเสือ่งสภำพ  รอยแตก  และ
ควำมเสยีหำย
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งตำ่งๆ กอ่นขีร่ถทกุครัง้
กำรไม่ปฏิบัติตำมและใช ร้ ำยกำรเหล่ำนี ้ 
จะท�ำใหเ้กดิสภำวะกำรขับขี่ที่เป็นอันตรำย  
น�ำไปสูก่ำรสญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
ได ้

ค�าเตอืน
ถำ้ระบบ ABS ไมท่�ำงำน ระบบเบรกจะท�ำงำน
เป็นระบบเบรกแบบไม่มีระบบ ABS ต่อไป  
ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรงเกนิไปจะท�ำให ้
ลอ้ล็อก  ซึง่จะท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถและ
เกดิอบุตัเิหตุ
ลดควำมเร็วและอย่ำขี่รถต่อไปถำ้ไม่จ�ำเป็น
ในขณะทีส่ัญญำณไฟยังตดิอยู่ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข
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ตรวจสอบระดับน�้ำมันเบรกในในกระปุกน�้ำมัน
เบรก  แลว้เปลีย่นน�้ำมนัเบรกตำมขอ้ก�ำหนดกำร
บ� ำรุ ง รักษำตำมก� ำหนดเวลำ ใช เ้ฉพำะ
น�้ ำมันเบรก DOT 4 ตำมที่แนะน� ำไวใ้นบท  
ขอ้มูลจ�ำเพำะ ตอ้งเปลีย่นน�้ำมันเบรกถำ้ท่ำน
สงสัยว่ำมีกำรปนเป้ือนจำกควำมชื้นหรือสิ่ง 
ปนเป้ือนอืน่

หมายเหต:ุ
• จ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อ

ไ ล่อ ากาศร ะ บบ เบรกแบบ  A B S  
โ ป รดติดต่อต ัว แทนจ� าหน่ าย รถ
จกัรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดร้บัอนญุาต
เมือ่จ�าเป็นตอ้งเปลีย่นน�า้มนัเบรกหรอื
ตอ้งบ�ารงุรกัษาระบบไฮดรอลกิ

การตรวจสอบและปรบัระดบัน�า้มนั
เบรกหนา้
ตรวจสอบและปรับระดับน�้ ำมันเบรกตำมที่
อธบิำยไวด้ำ้นลำ่ง:

Street Cup, Street Twin และ 
Street Scrambler

cjtt

2

1

3

1.  ฝาสกรู
2.  ขดีระดบับน, เบรกหนา้
3.  ขดีระดบัลา่ง, เบรกหนา้

ระดบัน�้ำมันเบรกในกระปกุน�้ำมันตอ้งอยูร่ะหวำ่ง
ขดีระดบับนและขดีระดบัลำ่ง  (เมือ่กระปกุน�้ำมนั
อยูใ่นแนวนอน)

ในกำรปรับ ระดับน�้ ำมันเบรก ใหค้ลำยสกร ู
ฝำครอบและถอดฝำปิดกระปุกน�้ ำมันและ 
ไดอะแฟรมซลี
เตมิน�้ำมันในกระปกุน�้ำมันจนถงึขดีระดบับนโดย
ใชน้�้ำมนั DOT 4 ใหมจ่ำกภำชนะทีปิ่ดสนทิ
ประกอบกลบัฝำปิดกระปกุน�้ำมนั  โดยตรวจสอบ 
ใหแ้น่ใจว่ำใส่ไดอะแฟรมซีลในต�ำแหน่งที ่
ถกูตอ้ง ระหวำ่งฝำปิดและกระปกุน�้ำมนั
ขนัแน่นสกรล็ูอกฝำปิดดว้ยแรงขนั 1 Nm

Thruxton R

3

jajc_3

1

2

1.  ฝาสกรู
2.  ขดีระดบัสูงสดุ, เบรกหนา้
3.  ขดีระดบัต�า่สดุ, เบรกหนา้

ระดบัน�้ำมันเบรกในกระปกุน�้ำมันตอ้งอยูร่ะหวำ่ง
ขดีระดบัสงูสดุและขดีระดบัต�ำ่สดุ  (เมือ่กระปกุ
น�้ำมนัอยูใ่นแนวนอน)
ในกำรปรับ ระดับน�้ ำมันเบรก ใหค้ลำยสกร ู
ฝำครอบและถอดฝำปิดกระปุกน�้ ำมันและ 
ไดอะแฟรมซลี
เตมิน�้ำมันในกระปกุน�้ำมันจนถงึขดีระดบับนโดย
ใชน้�้ำมนั DOT 4 จำกภำชนะทีปิ่ดสนทิ
ประกอบกลับฝำปิดกระปุกน�้ ำมัน ตอ้งแน่ใจ
ว่ำใส่ไดอะแฟรมซีลในต�ำแหน่งที่ถูกตอ้ง  
ระหวำ่งฝำปิดและกระปกุน�้ำมนั
ขนัแน่นสกรล็ูอกฝำปิดดว้ยแรงขนั 1 Nm
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Thruxton, Bonneville T100 และ 
Bonneville T120

T908040

1

2

1.  ขดีระดบับน
2.  ขดีระดบัลา่ง

กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนัเบรกหนำ้:
ตรวจสอบระดบัน�้ำมันดว้ยตำเปลำ่ทีก่ระจกตรง
ดำ้นหนำ้ของกระปกุน�้ำมนั
ระดบัน�้ำมนัเบรกตอ้งอยูร่ะหวำ่งขดีระดบับนและ
ขดีระดบัลำ่ง (เมือ่กระปกุน�้ำมนัอยูใ่นแนวนอน)
กำรปรับระดบัน�้ำมนัเบรก:
คลำยสกรูฝำครอบและถอดฝำปิดกระปกุน�้ำมัน
และไดอะแฟรมซลี
เตมิน�้ำมันในกระปกุน�้ำมันจนถงึขดีระดบับนโดย
ใชน้�้ำมนัเบรก DOT 4 จำกภำชนะทีปิ่ดสนทิ
ประกอบกลบัฝำปิดกระปกุน�้ำมัน ตอ้งแน่ใจวำ่
ใส่ไดอะแฟรมซลีในต�ำแหน่งทีถู่กตอ้งระหว่ำง 
ฝำปิดและกระปกุน�้ำมนั
ขนัแน่นสกรล็ูอกฝำปิดดว้ยแรงขนั 1 Nm

การตรวจสอบและปรบัระดบัน�า้มนั
เบรกหลงั

ค�าเตอืน
ถำ้ระดับน�้ำมันเบรกในกระปกุน�้ำมันลดลงมำก 
โปรดตดิตอ่ขอค�ำแนะน�ำจำกตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตกอ่น
จะขบัขีร่ถของทำ่น  กำรขีร่ถทีร่ะดบัน�้ำมนัเบรก
พร่องลง หรือที่มีกำรร่ัวซมึของน�้ำมันเบรก
เป็นอนัตรำย  และจะลดประสทิธภิำพของเบรก 
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

Street Twin, Street Cup, Thruxton, 
Thruxton R, Bonneville T100 และ 
Bonneville T120

citi_1

1

2

1.  ขดีระดบับน, เบรกหลงั
2.  ขดีระดบัลา่ง, เบรกหลงั

กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนัเบรกหลงั:
ถอดแผงขำ้งดำ้นขวำ ตำมทีอ่ธบิำยในหัวขอ้ 
หนำ้ 57
ระดับน�้ำมันเบรกในกระปกุน�้ำมันเบรกหลังตอ้ง
อยูร่ะหวำ่งขดีระดบับนและขดีระดบัลำ่ง
กำรปรับระดบัน�้ำมนัเบรกหลงั:
ใหป้ลดกระปุกน�้ำมันออกจำกชุดกรองอำกำศ
โดยไมต่อ้งถอดทอ่เชือ่มตอ่
คลำยสกรูล็อกฝำปิด แลว้ถอดฝำปิดกระปุก
น�้ำมนัโดยจ�ำต�ำแหน่งของไดอะแฟรมซลี
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เตมิน�้ำมันในกระปกุน�้ำมันจนถงึขดีระดบับนโดย
ใชน้�้ำมนั DOT 4 ใหมจ่ำกภำชนะทีปิ่ดสนทิ
ประกอบกลบัฝำปิดกระปกุน�้ำมนั  โดยตรวจสอบ 
ใหแ้น่ใจว่ำใส่ไดอะแฟรมซีลในต�ำแหน่งที ่
ถกูตอ้ง ระหวำ่งฝำปิดและกระปกุน�้ำมนั ขนัแน่น
สกรล็ูอกฝำปิดดว้ยแรง 1.5 Nm
ประกอบกลบักระปกุน�้ำมันเบรกเขำ้กบัชดุกรอง
อำกำศโดยขนัตวัยดึเดมิดว้ยแรง 5 Nm
ประกอบกลบัแผงขำ้งดำ้นขวำ

Street Scrambler

cjyu

1

2

1.  ขดีระดบับน, เบรกหลงั
2.  ขดีระดบัลา่ง, เบรกหลงั

กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนัเบรกหลงั:
ถอดแผงขำ้งดำ้นขวำมอืตำมทีอ่ธบิำยไวส้�ำหรับ 
Street Scrambler ในหวัขอ้ หนำ้ 57
ระดับน�้ำมันเบรกในกระปกุน�้ำมันเบรกหลังตอ้ง
อยูร่ะหวำ่งขดีระดบับนและขดีระดบัลำ่ง
กำรปรับระดบัน�้ำมนัเบรกหลงั:
ใหป้ลดกระปกุน�้ำมนัออกจำกโครงรถโดยไมต่อ้ง
ถอดทอ่เชือ่มตอ่
ถอดฝำปิดโดยจ�ำต�ำแหน่งของไดอะแฟรมซลี
ดำ้นใน
เตมิน�้ำมันในกระปกุน�้ำมันจนถงึขดีระดบับนโดย
ใชน้�้ำมนั DOT 4 ใหมจ่ำกภำชนะทีปิ่ดสนทิ
ประกอบกลบัฝำปิดกระปกุน�้ำมนั  โดยตรวจสอบ 
ใหแ้น่ใจว่ำใส่ไดอะแฟรมซีลในต�ำแหน่งที ่
ถกูตอ้ง ระหวำ่งฝำปิดและกระปกุน�้ำมนั

ล็อกกระปุกน�้ำมันเบรกเขำ้กับโครงรถโดยขัน 
ตวัยดึเดมิดว้ยแรง 5 Nm
ประกอบกลบัแผงขำ้งดำ้นขวำ

สวติชไ์ฟเบรก

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

ไฟเบรกจะถกูเปิดใชง้ำนโดยอสิระจำกเบรกหนำ้
หรอืเบรกหลงั  เมือ่สวติชจ์ดุระเบดิอยูท่ีต่�ำแหน่ง 
ON ถำ้ไฟเบรกไม่ท�ำงำนเมื่อดงึคันเบรกหนำ้ 
หรือเหยยีบแป้นเบรกหลัง น�ำรถของท่ำนไป
ตรวจสอบหำสำเหตุและแกไ้ขขอ้บกพร่องที่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ด ้
รับอนุญำต
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กระจก

ค�าเตอืน
กำรใชง้ำนรถจักรยำนยนตท์ี่มกีระจกปรับไม ่
ถกูตอ้งถอืเป็นอนัตรำย
กำรใชง้ำนรถจักรยำนยนตท์ี่มกีระจกปรับไม่
ถูกตอ้งจะท�ำใหม้องไม่เห็นดำ้นหลังของรถ
จักรยำนยนต ์ ซึง่เป็นสิง่ทีอ่นัตรำยทีจ่ะขบัขีร่ถ
จักรยำนยนตโ์ดยไม่มวีสิัยทัศน์ดำ้นหลังอย่ำง
เพยีงพอ
ตอ้งปรับกระจกเพือ่ใหม้วีสิยัทศันท์ำงดำ้นหลัง
เพยีงพอกอ่นทีจ่ะขบัขีร่ถจักรยำนยนต์

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมที่จะท�ำควำมสะอำดหรือปรับ
กระจกขณะขบัขีร่ถจักรยำนยนต ์ กำรปลอ่ย
มือของผูข้ับขี่ออกจำกแฮนด์บังคับเลี้ยวใน
ขณะขับขีร่ถจักรยำนยนตจ์ะลดควำมสำมำรถ
ของผูข้ับขี่ในกำรรักษำกำรควบคุมของรถ
จักรยำนยนต์
ควำมพยำยำมทีจ่ะท�ำควำมสะอำดหรือปรับ
กระจกขณะขบัขีร่ถจักรยำนยนตอ์ำจท�ำใหเ้กดิ
กำรสญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
ท�ำควำมสะอำดหรือปรับกระจกขณะที่รถ
จักรยำนยนตจ์อดนิง่เทำ่นัน้

รุน่ทีม่กีระจกปลายแฮนด์

ค�าเตอืน
กำรปรับกำ้นกระจกปลำยแฮนดไ์ม่ถูกตอ้ง
อำจเป็นเหตใุหก้ำ้นกระจกสัมผัสกับถังน�้ำมัน 
เชือ้เพลงิ คนัเบรก หรอืคนัคลตัชห์รอืสว่นอืน่ ๆ 
ของรถจักรยำนยนต์
ซึง่จะจ�ำกัดกำรท�ำงำนของเบรกหรือคลัตช ์
หรอืจ�ำกดั  กำรเคลือ่นไหวของกำรบงัคบัเลีย้ว 
ส่งผลใหสู้ญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ
ปรับกระจกตำมที่ตอ้งกำรเพื่อใหแ้น่ใจว่ำมัน
ไม่สัมผัสกับส่วนอืน่ ๆ  ของรถจักรยำนยนต ์ 
หลั งจำกกำรป รั บ ทดลองขยับแฮนด ์
บังคับเลี้ยวไปจนสุดล็อกดำ้นซำ้ยมือและ 
ขวำมอื ขณะทีต่รวจสอบว่ำกระจกไม่สัมผัส
กับถังน�้ำมันเชือ้เพลงิ คันเบรกหรือคันคลัตช์
หรอืสว่นอืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์

ขอ้ควรระวงั
กำรปรับกำ้นกระจกปลำยแฮนดไ์ม่ถูกตอ้ง
อำจเป็นเหตใุหก้ำ้นกระจกสัมผัสกับถังน�้ำมัน 
เชือ้เพลงิ คนัเบรก หรอืคนัคลตัชห์รอืสว่นอืน่ ๆ 
ของรถจักรยำนยนต์
ซึ่งจะท�ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อถังน�้ ำมัน 
เชือ้เพลงิ คนัเบรกหรอืคนัคลตัช ์หรอืสว่นอืน่ ๆ 
ของรถจักรยำนยนต์
ปรับกระจกตำมที่ตอ้งกำรเพื่อใหแ้น่ใจว่ำมัน
ไม่สัมผัสกับส่วนอืน่ ๆ  ของรถจักรยำนยนต ์ 
หลังจำกกำรปรับ ทดลองขยับแฮนดบ์ังคับ
เลี้ยวไปจนสุดล็อกดำ้นซำ้ยมือและขวำมือ 
ขณะที่ตรวจสอบว่ำกระจกไม่สัมผัสกับถัง
น�้ำมนัเชือ้เพลงิ คนัเบรกหรอืคนัคลตัชห์รอืสว่น
อืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์



การบ�ารงุรกัษาและการปรบัต ัง้

106

กระจกปลำยแฮนด์จะถูกติดตั ้งโดยตัวแทน
จ� ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Tr iumph  ที่ได ้
รับอนุญำตของทำ่นและโดยปกตแิลว้ไมจ่�ำเป็น
ตอ้งปรับใด ๆ หำกจ�ำเป็นตอ้งปรับ หำ้มหมุน
กระจกเกนิ 75°  เมือ่วดัจำกสว่นแนวตัง้ของแขน
กระจก

75°

1

1.  สว่นแนวต ัง้ของแขนกระจก

ลกูปืนคอ/ลกูปืนลอ้

ค�าเตอืน
เพื่อป้องกันควำมเสีย่งต่อกำรไดรั้บบำดเจ็บ
จำกกำรลม้ของรถจักรยำนยนตใ์นขณะท�ำกำร
ตรวจสอบ  ตอ้งแน่ใจวำ่จอดรถจักรยำนยนตไ์ว ้
อยำ่งมัน่คงและบนแมแ่รงทีเ่หมำะสม
อย่ำใชแ้รงที่ลอ้แต่ละดำ้นอย่ำงรุนแรง และ
อยำ่กระแทกลอ้อยำ่งรุนแรง  เพรำะจะท�ำใหร้ถ
จักรยำนยนตท์รงตวัไดไ้มม่ัน่คงและท�ำใหม้กีำร
บำดเจ็บเมือ่รถหลน่ลงมำจำกแมแ่รง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ต�ำแหน่งของแทน่รองไม่
ท�ำใหร้ถจักรยำนยนตเ์กดิควำมเสยีหำย
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การตรวจสอบระบบบงัคบัเลีย้ว

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

หมายเหต:ุ
• ตรวจสอบลกูปืนลอ้พรอ้มกนักบัลกูปืน

คอ

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

การตรวจสอบระบบบงัคบัเลีย้วหาระยะฟรี

กำรตรวจสอบกำรบงัคบัเลีย้ว:
จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ ในต�ำแหน่งตัง้ตรง
ยกลอ้หนำ้ขึ้นเหนือพื้น แลว้ใชแ้ม่แรงยกรถ
จักรยำนยนต์
ยนืทีด่ำ้นหนำ้ของรถจักรยำนยนต ์จับทีป่ลำย
ดำ้นล่ำงของโช๊คหนำ้ แลว้พยำยำมเลื่อนใน
ทศิทำงจำกหนำ้ไปหลงั
ถำ้ตรวจพบระยะฟรทีีล่กูปืนคอ  (คอเฟรม)  กอ่น
จะขีร่ถ ใหน้�ำรถไปตรวจสอบอำกำรและแกไ้ข
ขอ้บกพร่องทีต่ัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
เอำแม่แรงออก แลว้วำงรถจักรยำนยนตบ์นขำ
ตัง้ขำ้ง

การตรวจสอบลกูปืนลอ้

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

ถำ้ลกูปืนลอ้ทีล่อ้หนำ้หรือลอ้หลังท�ำใหม้รีะยะ
ฟรใีนดมุลอ้  เกดิเสยีงดงัมำก  หรอืถำ้ลอ้หมนุ
ตดิขดั ควรน�ำรถไปตรวจสอบลกูปืนลอ้ทีต่วัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำต
ลกูปืนลอ้ตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบตำมช่วงเวลำ
ทีก่�ำหนดไวใ้นตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำ

การตรวจสอบลกูปืนลอ้



การบ�ารงุรกัษาและการปรบัต ัง้

108

กำรตรวจสอบลกูปืนลอ้:
จอดรถจักรยำนยนต์บนพื้นรำบ ในต�ำแหน่ง 
ตัง้ตรง
ยกลอ้หนำ้ขึน้ใหพ้น้จำกพืน้  แลว้ใชแ้มแ่รงยกรถ
จักรยำนยนต์
ยนืทีด่ำ้นขำ้งของรถจักรยำนยนต ์แลว้ค่อย ๆ 
กระแทกดำ้นบนของลอ้หนำ้จำกดำ้นหนึง่ไปยัง
อกีดำ้นหนึง่
ถำ้ตรวจพบระยะฟร ี ใหน้�ำรถไปตรวจสอบอำกำร
และแกไ้ขขอ้บกพร่องที่ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
ปรับต�ำแหน่งของอปุกรณย์ก  แลว้ท�ำซ�้ำขัน้ตอน
ดงักลำ่วส�ำหรับลอ้หลงั
เอำแม่แรงออก แลว้วำงรถจักรยำนยนต์บน 
ขำตัง้ขำ้ง

โชค๊หนา้ - ตรวจสอบโช๊คึหนา้

ค�าเตอืน
กำรขี่รถจักรยำนยนต์ที่ร ะบบกันสะเทือน
ช�ำรุดหรอืเสยีหำยเป็นอันตรำยและอำจท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมทีจ่ะรื้อชิน้ส่วนใด ๆ  ของระบบ 
กันสะเทือน เนื่องจำกทั ้งชุดจะมีน�้ ำมันที่มี
แรงดัน กำรสัมผัสน�้ำมันทีม่แีรงดันจะท�ำให ้
ดวงตำและผวิหนังถกูท�ำลำย

แสดงรุน่ Street Twin

ตรวจสอบระบบกันสะเทือนแต่ละต�ำแหน่งดู
ร่องรอยควำมเสยีหำย รอยขดีข่วนบนพืน้ผวิ
เลือ่น หรอืกำรร่ัวซมึของน�้ำมนั
ถ ำ้พบควำมเสียหำยหรือกำร ร่ั วซึมใด  ๆ 
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
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วธิตีรวจสอบวำ่ระบบกนัสะเทอืนท�ำงำนไดอ้ยำ่ง
รำบรืน่:
จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ
ขณะจับแฮนดบ์ังคับเลีย้วและเหยยีบเบรกหนำ้ 
ใหป๊ั้มโชค๊ขึน้ลงหลำยๆ ครัง้
ถำ้พบควำมลำ้หรอืไมเ่รยีบ  โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำต

การปรบัต ัง้โชค๊หนา้
รุ่น Thruxton R ตดิตัง้โชค๊หนำ้แบบปรับได ้
รุ่นอืน่ ๆ มโีชค๊หนำ้แบบปรับไมไ่ด ้

การปรบัคา่โชค๊หนา้ - Thruxton R

ค�าเตอืน
ตอ้งแน่ใจว่ำไดป้รับตัวปรับทีโ่ช๊คหนำ้ทัง้สอง
ตวัดว้ยคำ่เดยีวกนั  กำรตัง้คำ่ทีแ่ตกตำ่งกนั
ระหว่ำงซำ้ยกับขวำจะส่งผลกระทบต่อกำร
ทรงตวัและกำรขบัขี ่ ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำควำมสมดลุระหว่ำงโช๊ค 
หนำ้และโชค๊หลงัยังคงถกูตอ้ง  ควำมไมส่มดลุ
ของระบบกันสะเทอืนจะท�ำใหคุ้ณลักษณะใน
กำรขี่รถเปลีย่นแปลงไปจนเห็นไดช้ัด ท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมและเกิดอุบัติเหตุได ้ 
ดูขอ้มูลเพิ่มเติมจำกตำรำง หรือสอบถำม
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ที่
ไดรั้บอนุญำตของทำ่น

ความแข็ง

สภำวะกำรบรรทกุน�้ำหนัก กำรปรับควำมแข็ง
สปรงิ1

กำรขีร่ถโดย
ล�ำพัง

มำตรฐำน 7.0

สบำย (นุ่มกวำ่) 7.0

สปอรต์ (แน่นกวำ่) 7.0

ผูข้ีร่ถและผูโ้ดยสำร 7.0

1 จ�ำนวนรอบกำรหมนุตำมเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งทวน
เข็มนำฬกิำจนสดุ

การท�างานของโชค๊

สภำวะกำรบรรทกุ 
น�้ำหนัก

ควำมหน่วง
ของกำรคนืตวั
ของโชค๊2

ควำมหน่วงของ
กำรยบุตวัของ
โชค๊2

กำรขี่
รถโดย
ล�ำพัง

มำตรฐำน 5.0 5.25

สบำย  
(นุ่มกวำ่)

6.5 8.5

สปอรต์  
(แน่นกวำ่)

2.0 2.0

ผูข้ีร่ถและผูโ้ดยสำร 4.0 5.25

2 จ�ำนวนรอบทีต่วัปรับหมนุทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งที่
ขนัตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ

หมายเหต:ุ
• ตารางนี้เป็นเพียงค�าแนะน�าเท่าน ัน้  

ขอ้ก�าหนดในการต ัง้ค่าอาจแตกต่าง
กนัตามน�า้หนกัของผูข้ ีร่ถและความ
ชืน่ชอบสว่นบคุคล  ดขูอ้มลูเกีย่วกบั
การปรบัระบบกนัสะเทอืนไดใ้นหนา้ถดั
ไป

กำรปรับค่ำระบบกันสะเทอืนแบบมำตรฐำนจะ
ช่วยใหข้ับขีส่บำยและมคีุณสมบัตกิำรขับขีท่ีด่ ี
ส�ำหรับกำรขบัขีร่ถโดยล�ำพัง ตำรำงนีแ้สดงคำ่ที่
แนะน�ำส�ำหรับโชค๊หนำ้
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การปรบัต ัง้ความแข็งของโชค๊หนา้ - 
รุน่ Thruxton R เทา่น ัน้

ciys

1

1.  ตวัปรบัความแข็งโชค๊หนา้

ตวัปรับควำมแข็งอยูท่ีด่ำ้นลำ่งของชดุโชค๊หนำ้
เพือ่เปลีย่นควำมแข็ง:
หมุนตัวปรับตำมเข็มนำฬกิำเพื่อเพิม่หรือทวน
เข็มนำฬกิำเพื่อลดควำมแข็งโดยใชเ้ครื่องมือ
ปรับตัง้ทีอ่ยูใ่นแผงขำ้งดำ้นขวำมอื
ตอ้งนับจ�ำนวนรอบของกำรหมุนจำกต�ำแหน่ง
หมนุตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ (ปิด) ทกุครัง้

หมายเหต:ุ
• รถจกัรยานยนตถ์ูกจดัส่งจากโรงงาน

โดยปรบัต ัง้ตวัปรบัความแข็งไวท้ ีก่าร
ขบัขีแ่บบมาตรฐาน  ตามทีแ่สดงไวใ้น
ตารางระบบกนัสะเทอืนทีเ่ก ีย่วขอ้ง  
(ดทู ี ่หนา้ 109)

การปรบัความหนว่งของการคนืตวั
ของโชค๊และความหนว่งของการยบุ
ตวัของโชค๊ - เฉพาะรุน่ Thruxton R

ciyt

ตวัปรบัความหนว่งของการยบุตวัและ
ความหนว่งของการคนืตวัของโชค๊หนา้

ตั ว ป รั บค ว ำ มห น่ ว ง ขอ งก ำ ร คืน ตั ว แ ล ะ
ควำมหน่วงของกำรยุบตัวของโช๊คจะอยู่ที่
ดำ้นบนของโชค๊แตล่ะตวั
เพือ่เปลีย่นกำรตัง้คำ่ควำมหน่วงของกำรคนืตัว
ของโชค๊:
หมนุชอ่งปรับตัง้ทีเ่ขยีน  TEN  ตำมเข็มนำฬกิำ
เพือ่เพิม่หรอืทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดลง
เพือ่เปลีย่นกำรตัง้คำ่ควำมหน่วงของกำรยบุตัว
ของโชค๊:
หมนุชอ่งปรับตัง้ทีเ่ขยีน  COM  ตำมเข็มนำฬกิำ
เพือ่เพิม่หรอืทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดลง
ตอ้งนับจ�ำนวนรอบของกำรหมุนจำกต�ำแหน่ง
หมนุตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ (ปิด) ทกุครัง้

หมายเหต:ุ
• รถจกัรยานยนตถ์ูกจดัส่งจากโรงงาน

โดยปรบัต ัง้ตวัปรบัความหน่วงของ
การยุบตวัและความหน่วงของการ
คนืตวัไวท้ ีค่า่มาตรฐาน  ตามทีแ่สดงไว้
ในตารางระบบกนัสะเทอืนทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
(ดทู ี ่หนา้ 109)
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โชค๊หลงั

หมายเหต:ุ
• S t r e e t   T w i n ,   S t r e e t   C u p , 

St r e e t  S c r amb l e r,  Thr u x ton , 
Bonneville T100 และ  Bonneville T120 
ก า ร ต ั้ ง ค่ า ร ะ บ บ ก ัน ส ะ เ ทื อ น 
สามารถปรบัได้แต่ความแข็งของ
สปรงิเทา่น ัน้

• ระบบกนัสะเทือนของ Thruxton R  
มกีารต ัง้ค่าทีแ่ตกต่างกนัสามแบบ; 
ความแข็งของสปรงิ,  ความหนว่งของ
การคนืตวัของโช๊ค และความหน่วง
ของการยบุตวัของโชค๊

กำรปรับตัง้ควำมแข็งโชค๊หลังแบบมำตรฐำนจะ
ใหก้ำรขับขีแ่บบสบำยเป็นกำรใชคุ้ณลักษณะ
กำ ร ขั บขี่ทั่ วไป   และกำ ร ขี่ ร ถโดยล� ำ พั ง  
ตำรำงดังต่อไปนี้แสดงกำรตั ้งค่ำที่แนะน� ำ
ส�ำหรับกำรโชค๊หลังภำยใตเ้งือ่นไขกำรบรรทกุที่
แตกตำ่งกนัส�ำหรับทกุรุ่น

การต ัง้คา่โชค๊หลงั

Street Cup, Street Twin, 
Street Scrambler, Thruxton, 
Bonneville T100 และ Bonneville T120

สภำวะกำรบรรทกุน�้ำหนัก ต�ำแหน่งของตวัปรับควำม
แข็งของสปรงิหลัง

กำรขีร่ถโดยล�ำพัง - 
มำตรฐำน

1

ผูข้บัขี ่ผูโ้ดยสำร และ
สมัภำระ

5

Thruxton R

ความแข็ง

สภำวะกำรบรรทกุน�้ำหนัก กำรปรับควำม
แข็งสปรงิหลัง1

กำรขีร่ถโดยล�ำพัง มำตรฐำน 1

สบำย (นุ่มกวำ่) 1

สปอรต์ (แน่นกวำ่) 1

ผูข้ีร่ถและผูโ้ดยสำร 3

1ต�ำแหน่ง 1 เป็นคำ่ต�ำ่สดุ (หมนุตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ) 
และต�ำแหน่ง 3 เป็นคำ่สงูสดุ (ทวนเข็มนำฬกิำจนสดุ)

การท�างานของโชค๊

สภำวะกำรบรรทกุน�้ำหนัก ควำมหน่วง
ของกำรคนื
ตวัของโช๊
คหลัง2

ควำมหน่วงของ
กำรยบุตวัของ
โชค๊หลัง2

กำรขีร่ถโดย
ล�ำพัง

มำตรฐำน 24 16

สบำย  
(นุ่มกวำ่)

44 20

สปอรต์ 
(แน่นกวำ่)

12 8

ผูข้ีร่ถและผูโ้ดยสำร 15 10

2 จ�ำนวนกำรคลกิทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งตำมเข็ม
นำฬกิำจนสดุ โปรดทรำบวำ่กำรหยดุครัง้แรก  
(ต�ำแหน่งคลกิ) จะนับเป็นหนึง่

หมายเหต:ุ
• รายละเอยีดทีใ่หไ้วใ้นตารางเป็นเพยีง

ค�าแนะน�า  ขอ้ก�าหนดในการต ัง้คา่อาจ
แตกต่างกนัตามน�า้หนกัของผูข้บัขี่
รถและผู ้โดยสารและความชื่นชอบ 
สว่นบคุคล
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การปรบัต ัง้ความแข็งของโชค๊หลงั

ค�าเตอืน
ตอ้งแน่ใจว่ำไดป้รับตัวปรับทีโ่ช๊คหลังทัง้สอง
ตวัดว้ยคำ่เดยีวกนั  กำรตัง้คำ่ทีแ่ตกตำ่งกนั
ระหว่ำงซำ้ยกับขวำจะส่งผลกระทบต่อกำร
ทรงตวัและกำรขบัขี ่ ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

Street Cup, Street Twin, 
Street Scrambler, Thruxton, 
Bonneville T100 และ Bonneville T120
กำรตั ้งค่ำตัวป รับดำ้นหลังจะ นับหนึ่งจำก
ต�ำแหน่งทีห่นึง่โดยหมนุตวัปรับทวนเข็มนำฬกิำ
จนสดุ
ต�ำแหน่งของตวัปรับจะมทีัง้หมดหำ้ขดี ต�ำแหน่ง
ทีห่ำ้จะมคีำ่ควำมแข็งสปรงิสงูสดุ

T908043

1

1.  ตวัปรบัความแข็งโชค๊หลงั

ตัวป รับควำมแข็งสปริงอยู่ที่ด ำ้นล่ำงของ 
ชดุโชค๊หนำ้
กำรเปลีย่นกำรตัง้คำ่ควำมแข็งโชค๊หลงั:
สอดเครือ่งมอืปรับ  (อยูใ่นแผงขำ้งดำ้นขวำมอื) 
เขำ้ในรใูนแหวนปรับตัง้
หมนุวงแหวนตวัปรับตำมเข็มนำฬกิำเพือ่เพิม่ควำม
แข็งสปรงิ และทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดควำมแข็ง
สปรงิ  เมือ่รถจักรยำนยนตถ์กูสง่มำจำกโรงงำน 
ตวัปรับควำมแข็งจะถกูตัง้คำ่ทีต่�ำแหน่งหนึง่
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การปรบัต ัง้ความแข็งของโชค๊หลงั - 
Thruxton R เทา่น ัน้

1

2

1.  แหวนปรบัต ัง้ตวัลา่ง
2.  แหวนปรบัต ัง้ตวับน

ตัวป รั บควำมแข็งสปริงอยู่ที่ด ำ้นบนของ 
ชดุโชค๊หนำ้
กำรเปลีย่นกำรตัง้คำ่ควำมแข็งโชค๊หลงั:
ใชป้ระแจตวั C สองตวัทีอ่ยูใ่ตเ้บำะน่ัง
จับแหวนปรับตัง้ตัวบนใหอ้ยู่กับที่ดว้ยประแจ
ตวั C หนึง่ตวั  และปรับแหวนปรับตัง้ตวัลำ่งดว้ย
ประแจตวั C อกีตวั
หมุนวงแหวนตัวปรับดำ้นล่ำงตำมเข็มนำฬกิำ 
(เมือ่มองจำกดำ้นบน)  เพือ่ลดควำมแข็งสปรงิ 
และทวนเข็มนำฬกิำเพื่อเพิ่มควำมแข็งสปริง  
มกี�ำหนดไวส้ำมต�ำแหน่งใหเ้ลอืก

การปรบัความหนว่งของการคนืตวั
ของโชค๊หลงั - Thruxton R เทา่น ัน้

ciyr

1

1.  ตวัปรบัแรงหน่วงของการคืนตวัของ 
โชค๊หลงั

ตัวปรับควำมห่วงของกำรคนืตัวของโช๊คอยู่ที่
ดำ้นลำ่งของชดุโชค๊หลงั
เพือ่เปลีย่นกำรตัง้คำ่ควำมหน่วงของกำรคนืตัว
ของโชค๊:
มองขึน้มำจำกดำ้นลำ่งของชดุระบบกนัสะเทอืน
ไปทำงดำ้นบนของชุดระบบกันสะเทือน และ
หมุนตัวปรับตำมเข็มนำฬกิำเพื่อเพิม่และทวน
เข็มนำฬกิำเพือ่ลด

หมายเหต:ุ
• การต ัง้คา่จะวดัดว้ยจ�านวนเสยีงคลกิ

ทีต่วัปรบัเมือ่หมนุทวนเข็มนาฬกิาจาก
ต�าแหนง่ทีต่ามเข็มนาฬกิา  (ปิด)  จน
สดุ

• รถจกัรยานยนตถ์ูกจดัส่งจากโรงงาน
โดยปรบัต ัง้ตวัปรบัความหน่วงของ
การยุบตวัของโช๊คไวท้ ีค่่ามาตรฐาน
เดยีว ตามทีแ่สดงไวใ้นตารางระบบกนั
สะเทอืนทีเ่ก ีย่วขอ้ง (ดทู ี ่หนา้ 111)
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การปรบัความหนว่งของการยบุตวั
ของโชค๊หลงั - Thruxton R เทา่น ัน้

ciyq

1

1.  ตวัปรบัแรงหน่วงของการยุบตวัของ 
โชค๊หลงั

ตัวปรับควำมห่วงของกำรยุบตัวของโช๊คอยู่ที่
ดำ้นลำ่งของชดุโชค๊หลงั
เพือ่เปลีย่นกำรตัง้คำ่ควำมหน่วงของกำรยบุตัว
ของโชค๊:
หมุนทีป่รับตำมเข็มนำฬกิำเพื่อเพิม่ หรือทวน
เข็มนำฬกิำเพือ่ลด

หมายเหต:ุ
• การต ัง้คา่จะวดัดว้ยจ�านวนเสยีงคลกิ

ทีต่วัปรบัเมือ่หมนุทวนเข็มนาฬกิาจาก
ต�าแหนง่ทีต่ามเข็มนาฬกิา  (ปิด)  จน
สดุ

• รถจกัรยานยนตถ์ูกจดัส่งจากโรงงาน
โดยปรบัต ัง้ตวัปรบัความหน่วงของ
การยุบตวัของโช๊คไวท้ ีก่ารขบัขีแ่บบ
คนเดยีว ตามทีแ่สดงไวใ้นตารางระบบ
กนัสะเทอืนทีเ่ก ีย่วขอ้ง (ดทู ี ่หนา้ 111)

หมดุพกัเทา้

ค�าเตอืน
กำรใชร้ถจักรยำนยนตโ์ดยที่หมุดพักเทำ้
สึกเกินขีดก�ำหนดสูงสุดจะท�ำใหเ้อียงรถ
จักรยำนยนตด์ว้ยมมุทีไ่มป่ลอดภยั
กำรเอยีงรถดว้ยมุมทีไ่มป่ลอดภัยอำจท�ำใหร้ถ
ทรงตวัไมด่ ีสญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ

หมดุพักเทำ้จะอยูบ่นทีพั่กเทำ้ของผูข้ีร่ถ
ตรวจสอบควำมสึกของหมุดพักเทำ้อย่ำง
สม�ำ่เสมอ
หมุดพักเทำ้จะตอ้งเปลีย่นใหม่เมื่อสกึหรือถงึ 
ขดีสดุ คอื ยำวไมเ่กนิ 5 มลิลเิมตร

citc

1

1.  หมดุพกัเทา้
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ยาง

cboa

Street Twin และ Street Cup
Street  Twin  และ  Street  Cup  ตดิตัง้ยำง
ทีไ่มม่ยีำงใน  วำลว์  และวงลอ้  ใชเ้ฉพำะยำง
ทีม่สีญัลกัษณ ์ TUBELESS  และวำลว์ทีไ่มม่ี
ยำงทีว่งลอ้ทีม่สีญัลกัษณ ์ SUITABLE  FOR 
TUBELESS TYRES เทำ่นัน้

ค�าเตอืน
หำ้มประกอบยำงชนิดที่มียำงในกับขอบลอ้
ไมม่ยีำงใน  ขอบในยำงจะไมเ่ขำ้ที ่ และยำง
จะหลดุออกจำกวงลอ้  ท�ำใหย้ำงแบนอยำ่ง
รวดเร็ว ซึ่งจะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

cfhb

เครือ่งหมายทีย่างรถ – ยางทีไ่มม่ยีางใน

เครือ่งหมายทีล่อ้รถ – ยางทีไ่มม่ยีางใน
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Thruxton และ Thruxton R
Thruxton  และ Thruxton R  จะตดิตัง้พรอ้ม
ลอ้แบบซีล่อ้  ซึง่ตอ้งมยีำงทีเ่หมำะสมส�ำหรับใช ้
กบัยำงใน

ค�าเตอืน
ยำงในตอ้งใชก้บัรถจักรยำนยนตท์ีป่ระกอบลอ้
แบบซีล่อ้
ยำงทีม่เีครือ่งหมำย  TUBELESS  ทีไ่ดรั้บกำร
รับรองบำงยี่หอ้อำจเหมำะที่จะใชก้ับยำงใน
เทำ่นัน้  ซึง่ในกรณีนี ้ จะมกีำรท�ำเครือ่งหมำยที่
แกม้ยำงดว้ยขอ้ควำมว่ำสำมำรถประกอบยำง
ในได ้(ดภูำพประกอบดำ้นลำ่ง)
ยำงทัง้หมดที ่ Triumph  รับรองวำ่ใชไ้ดก้บัรุ่น
นี ้เหมำะสมส�ำหรับกำรใชง้ำนกบัยำงใน
ส�ำหรับยำงในและยำงทีถ่กูตอ้ง  ทำ่นสำมำรถ
ขอรำยชือ่ยำงที่ผ่ำนกำรรับรองที่ก�ำหนดให ้
ใชไ้ดก้บัรถจักรยำนยนตร์ุ่นตำ่งๆ  เหลำ่นีไ้ดจ้ำก
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ด ้
รับอนุญำต  หรอืตรวจสอบทำงอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่
www.triumph.co.uk

กำรใชง้ำนยำงทีไ่มผ่ำ่นกำรรับรองวำ่ใชง้ำนกบั
ยำงในไดอ้ำจสง่ผลใหแ้รงดนัลมยำงร่ัว ทีน่�ำไป
สูก่ำรสูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

ON TUBE TYPE RIM

FIT A TUBE

เครือ่งหมายทีย่างรถ - ยางทีไ่มม่ยีางใน
ทีเ่หมาะส�าหรบัใชก้บัยางใน

Street Scrambler, Bonneville T100 
และ Bonneville T120
Street  Scrambler,  Bonneville  T100  และ 
Bonneville  T120  จะตดิตัง้พรอ้มลอ้แบบซีล่อ้ 
ซึง่ตอ้งมยีำงทีเ่หมำะสมส�ำหรับใชก้บัยำงใน

ค�าเตอืน
ยำงในตอ้งใชก้ับรถจักรยำนยนตท์ี่ประกอบ
ลอ้แบบซีล่อ้  และยำงทีม่เีครือ่งหมำย  TUBE 
TYPE

ยำงทีม่เีครือ่งหมำย  TUBELESS  ทีไ่ดรั้บกำร
รับรองบำงยี่หอ้อำจเหมำะที่จะใชก้ับยำงใน
เทำ่นัน้  ซึง่ในกรณีนี ้จะมกีำรท�ำเครือ่งหมำย
ที่แกม้ยำงดว้ยขอ้ควำมว่ำสำมำรถประกอบ
ยำงในได ้(ดภูำพประกอบดำ้นลำ่ง)
ก ำ ร ใ ช ้ย ำ ง ใ น กั บ ย ำ ง มี เ ค รื่ อ ง ห ม ำ ย 
TUBELESS  และไมม่เีครือ่งหมำยวำ่สำมำรถ
ใชก้บัยำงในได ้ หรอืใชย้ำงในกบัลอ้แม็กทีม่ี
เครือ่งหมำย  SUITABLE  FOR  TUBELESS 
TYRES  จะท�ำใหเ้กดิยำงแบน  สง่ผลใหเ้สยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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ค�าเตอืน
กำรไม่ใชย้ำงในกับลอ้แบบซี่ลอ้จะท�ำให ้
ยำงแบน ส่งผลใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

เครือ่งหมายทีย่างรถ

ON TUBE TYPE RIM

FIT A TUBE

เครือ่งหมายทีย่างรถ - ยางทีไ่มม่ยีางใน
ทีเ่หมาะส�าหรบัใชก้บัยางใน

แรงดนัลมยางของยาง

ค�าเตอืน
ลมยำงทีไ่ม่ถูกตอ้งจะท�ำใหด้อกยำงสกึจน
ผดิปกต ิ และเกดิปัญหำในกำรทรงตวั  ซึง่อำจ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ลมยำงต�่ำจะท�ำใหย้ำงลืน่ หรือหลุดออกจำก
วงลอ้ ลมยำงสงูเกนิไปจะท�ำใหก้ำรทรงตวัของ
รถไมด่แีละท�ำใหด้อกยำงเกดิควำมสกึเร็วขึน้
สภำวะทัง้สองแบบเป็นอนัตรำย เพรำะจะท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

แรงดันลมยำงที่ถูกตอ้งจะท�ำใหร้ถทรงตัว
ไดด้ีที่สุด ผูข้ี่รถไดรั้บควำมสะดวกสบำย 
และอำยุกำร ใช ง้ำนของยำงยำวนำนขึ้น  
ก่อนขีร่ถ ตรวจสอบแรงดันลมยำงทุกครัง้เมือ่
ยำงเย็น  ตรวจสอบแรงดนัลมยำงทกุวนัและปรับ
ถำ้จ�ำเป็น ดรูำยละเอยีดเกีย่วกบัแรงดนัลมยำงที่
ถกูตอ้งไดใ้นบท ขอ้มลูจ�ำเพำะ

ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง  
(ถา้ตดิต ัง้)
แรงดันลมยำงที่แสดงบนหนำ้ปัดจะบ่งบอก
ถงึแรงดนัลมยำงตำมจรงิ  ณ  เวลำทีเ่ลอืกสว่น
แสดงผลนัน้  ซึง่อำจแตกตำ่งจำกแรงดนัลมยำง
ทีก่�ำหนดไวเ้มือ่ยำงเย็น  เนือ่งจำกยำงอำจรอ้น
ขึน้ในขณะทีท่ำ่นขีร่ถจักรยำนยนต ์ท�ำใหอ้ำกำศ
ภำยในยำงขยำยตัวและแรงดันลมยำงเพิม่มำก
ขึ้น แรงดันลมยำงเมื่อเย็นซึ่งก�ำหนดโดย 
Triumph จะค�ำนงึถงึสภำวะนี้
ตรวจสอบแรงดันลมยำงเมือ่ยำงเย็นโดยใชเ้กจ 
วัดแรงดันลมยำงทีแ่ม่นย�ำเท่ำนัน้ อย่ำใชจ้อ 
แสดงผลควำมดนัลมยำงในแผงหนำ้ปัด

การสกึของยาง
ขณะที่ดอกยำงสึก ยำงรถจะเริ่ม ร่ั วซึมง่ำย 
ขึน้และไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้มกีำรประเมนิวำ่ 
90% ของปัญหำเกีย่วกบัยำงทัง้หมดเกดิขึน้ใน
ช่วงอำยุกำรใชง้ำนของดอกยำงทีเ่หลอื 10%  
(สกึแลว้  90%)  ขอแนะน�ำใหเ้ปลีย่นยำงกอ่นใช ้
งำนจนสกึถงึควำมลกึของดอกยำงขัน้ต�ำ่สดุ
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ความลกึของดอกยางต�า่สดุทีแ่นะน�า

ค�าเตอืน
กำรใชร้ถทีย่ำงสกึมำกเกนิไปจะเป็นอันตรำย 
และส่ งผลร ้ำยแรงต่อกำ รยึด เกำะถนน  
กำรทรงตวัของรถ  และกำรขบัขี ่ ซ ึง่อำจท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
เมื่อยำงทีไ่ม่มียำงในร่ัว กำรร่ัวซมึมักจะเป็น
ไปอย่ำงชำ้ ๆ ตรวจสอบยำงหำรอยร่ัวอย่ำง
ละเอยีดทกุครัง้  ตรวจสอบยำงดรูอยบำด  ตะปู
ทีฝั่งอยู ่หรอืวตัถปุลำยแหลมอืน่ ๆ  กำรใชร้ถ
ทีย่ำงรถเสยีหำยหรอืร่ัวซมึจะสง่ผลรำ้ยแรงตอ่
สภำพกำรทรงตัวและกำรขบัขีร่ถจักรยำนยนต ์
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ตรวจสอบวงลอ้ดูรอยเวำ้หรือกำรเสือ่มสภำพ 
กำรใชร้ถที่ยำงหรือลอ้รถช�ำรุดหรือเสยีหำย
เป็นอันตรำย ท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
สอบถำมตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph  ทีไ่ดรั้บอนุญำตทกุครัง้เกีย่วกบักำร
เปลี่ยนยำง หรือกำรตรวจสอบยำงรถอย่ำง
ปลอดภยั

ตำมตำรำงกำรบ� ำรุง รักษำตำมระยะเวลำ  
วัดควำมลึกของดอกยำงดว้ยเกจวัดระดับ 
ควำมลกึ แลว้เปลีย่นใหม่ถำ้ยำงสกึ หรือมีค่ำ
เกนิค่ำควำมลกึของดอกยำงต�่ำสุดที่อนุญำต  
ซึง่ไดร้ะบไุวใ้นตำรำงดำ้นลำ่ง

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

2 มม. (0.08 นิว้)

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

ดำ้นหนำ้ 2 มม. 
(0.08 นิว้)
ดำ้นหลงั 3 มม. 
(0.12 นิว้)

ค�าเตอืน
หำ้มขี่รถจักรยำนยนต์ Triumph คันนี้เกนิ
ควำมเร็วบนถนนทีก่ฎหมำยก�ำหนด  ยกเวน้เมือ่
อยูใ่นกำรแขง่ขนัทีไ่ดรั้บอนุญำต

ค�าเตอืน
ขบัขีร่ถจักรยำนยนต ์ Triumph  ดว้ยควำมเร็ว
สูงบนถนนทีใ่ชใ้นกำรแข่งขันหรือบนสนำม
แข่งรถเท่ำนัน้ ซึง่ในขณะนัน้ ผูท้ีส่ำมำรถใช ้
ควำมเร็วสูงไดค้วรเป็นผูข้ีร่ถทีผ่่ำนกำรอบรม
ทำงเทคนิคที่จ�ำเป็นต่อกำรขี่รถควำมเร็วสูง 
และควรคุน้เคยต่อกำรใชคุ้ณลักษณะต่ำง ๆ 
ของรถจักรยำนยนตใ์นทุกสภำพ กำรใชร้ถ
จักรยำนยนตด์ว้ยควำมเร็วสูงในสภำวะอืน่ ๆ 
จะเกดิอนัตรำยและอำจน�ำไปสูก่ำรสญูเสยีกำร
ควบคมุรถและเกดิอบุตัเิหตุ

การเปลีย่นยาง
รถจักรยำนยนต์ Triumph ทุกคันไดรั้บกำร
ทดสอบอย่ำงระมัดระวังและครอบคลุมทั ้ง
สภำวะกำรขับขี่เพื่อใหแ้น่ใจว่ำมีกำร รับรอง
กำรใชย้ำงร่วมกันทีเ่กดิประสทิธภิำพมำกทีส่ดุ
กับรถแต่ละรุ่น เมื่อซื้อยำงอะไหล่ จ�ำเป็น
ตอ้งใชย้ำงและยำงใน (ถำ้ตดิตัง้) ทีไ่ดรั้บกำร
รับรอง ประกอบลงในคู่ยำงทีไ่ดรั้บกำรรับรอง  
กำรใชย้ำงและยำงในทีไ่มผ่่ำนกำรรับรอง หรอื
ยำงและยำงในทีไ่ดรั้บกำรรับรองในสภำวะกำร
ใชง้ำนร่วมกันทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรอง อำจท�ำให ้
รถจักรยำนยนตส์ญูเสยีกำรทรงตัว สญูเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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รำยชือ่ยำงทีผ่่ำนกำรรับรองทีก่�ำหนดใหใ้ชไ้ด ้
กับรถจักรยำนยนต์ของท่ำน ขอรับไดจ้ำก
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ที่
ไดรั้บอนุญำต หรือตรวจสอบทำงอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่ www.triumph.co.uk  น�ำรถของทำ่นไป
ประกอบยำงและยำงในและถว่งสมดลุทีต่วัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำต ซึง่มทีักษะและกำรฝึกอบรมทีจ่�ำเป็น
เพือ่รับประกันไดถ้งึกำรตดิตัง้ทีป่ลอดภัยและมี
ประสทิธภิำพ
ควำมเร็วลอ้รถทีแ่ตกตำ่ง  ทีเ่กดิจำกยำงรถทีไ่ม่
ไดรั้บกำรรับรอง  จะสง่ผลกระทบตอ่กำรท�ำงำน
ของคอมพวิเตอร ์ABS

ค�าเตอืน
ร ะบบ ABS  จะท� ำงำนโดยเปรียบเทียบ
ควำมเร็วสัมพัทธ์ของลอ้หนำ้และลอ้หลัง  
กำรใชย้ำงรถทีไ่มแ่นะน�ำอำจสง่ผลตอ่ควำมเร็ว
ของลอ้รถ เป็นสำเหตใุหฟั้งก์ชัน ABS ไม่
ท�ำงำน ท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมและเกดิ
อบุตัเิหต ุในสภำพทีร่ะบบ ABS ควรท�ำงำนได ้
ตำมปกติ

ค�าเตอืน
ถำ้ยำงหรอืยำงในมรีอยร่ัว  ตอ้งเปลีย่นยำงและ
ยำงในใหม่ กำรไมเ่ปลีย่นยำงและยำงในทีม่ี
รูร่ัว หรือกำรใชร้ถทีใ่ชย้ำงและยำงในทีม่กีำร
ซ่อมแซมจะท�ำใหร้ถเสยีกำรทรงตัว สูญเสยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนต ์หรอืเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ยำงในตอ้งใชก้ับรถจักรยำนยนตท์ี่ประกอบ
ลอ้แบบซี่ลอ้      และยำงที่มีเครื่องหมำย 
TUBE TYPE

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

ค�าเตอืน
หำ้มประกอบยำงชนดิทีม่ยีำงในกบัขอบลอ้ไมม่ี
ยำงใน  ขอบในยำงจะไมเ่ขำ้ที ่ และยำงจะหลดุ
ออกจำกวงลอ้ ท�ำใหย้ำงแบนอย่ำงรวดเร็ว  
ซึง่จะท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหต ุหำ้มตดิตัง้ยำงในกบัยำงแบบ
ไมม่ยีำงใน  (Tubeless)  ทีไ่มม่เีครือ่งหมำย
ทีเ่หมำะสม  เพรำะจะท�ำใหเ้กดิแรงเสยีดทำน
ภำยในยำง ส่งผลใหม้ีกำรสะสมควำมรอ้น  
ซึ่ง อ ำจท� ำให ย้ ำ ง ร ะ เบิด   ส่ งผลให ย้ ำ ง
แบนอย่ำงรวดเร็ ว สูญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนต ์และเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ถำ้สงสัยว่ำยำงเกดิควำมเสยีหำย เช่น หลัง
จำกชนขอบถนน ใหน้�ำรถไปตรวจสอบยำง
ทั ้งภำยในและภำยนอกที่ตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต  
โปรดจ�ำไวว้่ำ ควำมเสียหำยของยำงไม่ได ้
มองเห็นจำกภำยนอกเพยีงอยำ่งเดยีวเสมอไป  
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ที่ยำงช�ำรุดจะท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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ค�าเตอืน
ย ำ ง แ ล ะ ย ำ ง ใ นที่ เ ค ย ใ ช ้กั บ ไ ด น ำโ ม
มิเตอร์แบบลูกกลิ้งอำจเกิดควำมเสียหำย 
ในบำงกรณี  ควำมเสยีหำยอำจมองไมเ่ห็นจำก
พืน้ผวิภำยนอกของยำงรถ
ตอ้งเปลีย่นยำงและยำงในใหมภ่ำยหลังกำรใช ้
งำนดงักลำ่ว  เนือ่งจำกกำรใชย้ำงและยำงในที่
ช�ำรุดอย่ำงตอ่เนื่องจะท�ำใหร้ถเสยีกำรทรงตัว 
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
จ�ำเป็นตอ้งมีควำมสมดุลของลอ้ที่แม่นย�ำ
เพื่อกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์อย่ำงมั่นคง
และปลอดภยั  หำ้มถอดหรอืเปลีย่นตะกัว่ลอ้  
ควำมสมดุลของลอ้ที่ไม่ถูกตอ้งอำจท�ำให ้
รถเสยีกำรทรงตัว ท�ำใหเ้กดิกำรสูญเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
เมือ่ตอ้งใชค้วำมสมดลุของลอ้  เชน่  หลงัจำก
เปลีย่นยำงหรือยำงใน โปรดตดิต่อตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำต
ใชเ้ฉพำะตะกั่วลอ้แบบตดิเท่ำนัน้ ตะกั่วตอก 
ลอ้เหล็กจะท�ำใหล้อ้รถ ยำง หรือยำงในเกดิ
ควำมเสียหำย ท�ำใหย้ำงแบน สูญเสียกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
เมือ่ตอ้งใชย้ำงหรอืยำงในอะไหล ่ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ที่
ไดรั้บอนุญำต  ซึง่จะจัดกำรเลอืกยำงและยำง
ในโดยใชย้ำงคูท่ีถ่กูตอ้ง จำกรำยชือ่ทีไ่ดรั้บ
กำรรับรอง และประกอบยำงและยำงในตำม 
ค�ำแนะน�ำจำกผูผ้ลติยำง
เมือ่เปลีย่นยำงและยำงใน  ควรใหเ้วลำทีย่ำง
และยำงในจะประกอบเขำ้ทีก่บัวงลอ้  (ประมำณ 
24  ชัว่โมง)  ในชว่งกำรขึน้รูป  ควรขีร่ถดว้ย
ควำมระมัดระวังเนื่องจำกยำงและยำงในทีย่ัง
ไมข่ยำยเขำ้ทีโ่ดยสมบรูณจ์ะท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ใน เริ่ มต น้  ยำงและยำงในใหม่จ ะไม่ให ้
คุณลักษณะในกำรขับขีเ่ช่นเดยีวกับยำงและ
ยำงในทีส่กึ และผูข้ีร่ถตอ้งใชร้ะยะกำรขีร่ถที่
เพยีงพอ (ประมำณ 160 กม. (100 ไมล)์) เพือ่
ใหคุ้น้เคยกบัคณุลกัษณะกำรขบัขีใ่หม่
หลงัจำกประกอบ  24  ชัว่โมง  ตอ้งตรวจสอบ
และปรับแรงดันลมยำง และตรวจสอบยำง
และยำงในว่ำมกีำรขึน้รูปอย่ำงถูกตอ้งหรอืไม ่
ด�ำเนนิกำรแกไ้ขถำ้จ�ำเป็น  หลงัจำกประกอบ
ยำง  ตอ้งด�ำเนนิกำรตรวจสอบและปรับตัง้คำ่
แบบเดยีวกนัเมือ่รถวิง่ไป 160 กม. (100 ไมล)์
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ที่ยำงและยำงในไม่
ขึ้นรูปอย่ำงถูกตอ้ง ปรับแรงดันลมยำงไม ่
ถกูตอ้ง  หรอืเมือ่ทำ่นไมคุ่น้เคยกบัคณุลกัษณะ
กำรขับขีใ่หม่อำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง (ส�าหรบั
รุน่ทีต่ดิต ัง้ TPMS เทา่น ัน้)

ขอ้ควรระวงั
จะมีป้ำยผนึกตดิไวท้ี่วงลอ้เพื่อบ่งชีต้�ำแหน่ง 
ของเซนเซอร์แรงดันลมยำง ตอ้งใชค้วำม 
ระมดัระวงัในกำรเปลีย่นยำง  เพือ่ป้องกนัไม่
ให ้ เซนเซอรแ์รงดนัลมยำงเกดิควำมเสยีหำย  
น�ำร ถของทำ่นไปประกอบยำงทีต่วัแทน
จ�ำหน่ำย  รถจักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทกุ ครัง้ และแจง้ทำงศนูยว์ำ่ลอ้รถของ
ทำ่นมกีำร ตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดนัลมยำง

ขอ้ควรระวงั
หำ้มใ ชน้�้ำ ยำอดุกำรร่ัวซมึหรอืน�้ำยำอืน่ ๆ ที่
มลีกั ษณะเดี ยวกนัปิดกัน้กำรไหลของอำกำศ
ไปยัง ทำงเข ้ ำเซนเซอร ์ TPMS  กำรปิดกัน้
ชอ่งแรงดนัอำกำศของเซนเซอร ์TPMS  ขณะ 
ท�ำงำน จะท�ำใหเ้ซนเซอรถ์กูปิดกัน้  ท�ำใหเ้กดิ
ควำมเสยีหำย ตอ่ชดุเซนเซอร ์ TPMS  โดยไม่
สำมำรถ  ซอ่มแซมได ้ควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำก
กำรใช ้ น�้ำยำอุ ดกำรร่ัวซมึหรอืกำรบ�ำรงุรักษำ
ทีไ่ม่ ถู ก ตอ้ง ไ มถ่อืวำ่เป็นช�ำรดุจำกกำรผลติ
และไม่  ค ร อบคลุมภำยใตก้ำรรับประกนั  น�ำรถ
ของทำ่ น ไ ป  ประ ก อบยำงทีต่วัแทนจ�ำหน่ำย
รถจักร ย ำ น ย นต์    Triumph  ทีไ่ดรั้บอนุญำต 
ทกุครั ้ ง   แ ละแจ ้งทำงศนูยว์ำ่ลอ้รถของทำ่นมี
กำรตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดนั ลมยำง

แบตเตอรี่

ค�าเตอืน
ในบำงส ถ ำ นกำรณ ์ แบตเตอรีจ่ะปลอ่ยแกส๊ที่
ระเบดิไ ด ้   อยำ่ใหม้ปีระกำยไฟ  เปลวไฟ  หรอื 
บหุรีอ่ยูใ่กลแ้บตเตอรี ่ควรใหก้ำรระบำยอำกำศ
ทีเ่พยี ง พ อเมือ่ตอ้งชำรจ์หรอืใชแ้บตเตอรีใ่น 
พืน้ทีอ่บัอำกำศ
แบตเตอรี่ มกีรดก�ำมะถนั (กรดแบตเตอรี)่  
กำรสมัผั ส  กบัผวิหนังหรอืดวงตำอำจท�ำใหเ้กดิ
แผลไหมอ้ย่ำง รุนแรง ควรสวมชดุป้องกนั และ
หนำ้กำกนริภยั
ถำ้กรดแบตเตอรีห่กรดผวิหนัง ใหล้ำ้งออกดว้ย
น�้ำสะอำดทนัที
ถำ้กรดแบ ต เ ต อรีเ่ขำ้ตำ  ใหล้ำ้งออกดว้ยน�้ำ
สะอำดอยำ่งนอ้ย 15 นำทแีละรบีไปพบแพทย์
ถำ้กลนืก ร ด แ บตเ ตอรี ่ ใหด้ืม่น�้ำปรมิำณมำก 
และรบีไปพบแพทย์
เกบ็น�้ำกรดแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็ก

ค�าเตอืน
แบตเตอรีม่วีสัดทุีเ่ป็นอนัตรำย  เกบ็แบตเตอรี่
ใหพ้น้มอืเด็ก  ไมว่ำ่จะตดิตัง้ในรถจักรยำนยนต์
หรอืไม่
อย่ำต่อสำยพ่วงกับแบตเตอรี่ แตะสำยไฟ
แบตเตอรี ่ หรอืสลบั ขัว้สำยไฟ  เนือ่งจำกกำร 
กระท�ำ ดงักลำ่วจะท�ำใ หเ้กดิประกำยไฟ  ซึง่จะ
ไปจดุระ เบดิแกส็แบตเตอ รี ่  อำจท�ำใหเ้กดิกำร
บำดเจ็บได ้
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การถอดแบตเตอรี่

Street Twin, Street Cup, 
Street Scrambler, Bonneville T100 
และ Bonneville T120

citv 1
2

3

4 5 6

7

8

1.  แบตเตอรี่
2.  ข ัว้ลบ (-)
3.  สายรดัแบตเตอรี่
4.  ข ัว้บวก (+)
5.  ตวัยดึ
6.  สายไฟของไฟทา้ย
7.  สายอปุกรณเ์สรมิ
8.  ชุดโมดลูควบคมุเครือ่งยนต ์(ECM)

ถอดทีน่ั่งออก (ดทูี ่หนำ้ 61)
ถอดสำยไฟแบตเตอรีโ่ดยถอดสำยขัว้ลบ (สดี�ำ) 
ออกกอ่น
คลำยไฟทำ้ยและสำยอปุกรณเ์สรมิ
คลำยตัวยึดจำกชุดโมดูลควบคุมเครื่องยนต ์
(ECM)
ยกชดุ ECM และวำงไวด้ำ้นขำ้งเพือ่ชว่ยกำรเขำ้
ถงึแบตเตอรี่

หมายเหต:ุ
• ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ชุด  ECM  จะถกู

จดัการดว้ยความระมดัระวงัในช่วง
การถอดแบตเตอรีห่รอืการตดิต ัง้

ถอดสำยรัดแบตเตอรี่
ถอดชอ่งเสยีบพอรต์ USB
ถอดแบตเตอรีอ่อกจำกกลอ่ง

หมายเหต:ุ
• ตรวจสอบใหแ้นใ่จว่าข ัว้แบตเตอรีไ่ม่

สมัผสักบัโครงรถจกัรยานยนต ์ เพราะ
อาจท�าให้เก ิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือ
ประกายไฟ ซึง่จะจุดแก๊สแบตเตอรี ่
ท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บได้

Thruxton และ Thruxton R

cjaj
3

1 2

4

1.  แบตเตอรี่
2.  ข ัว้บวก (+)
3.  ข ัว้ลบ (-)
4.  สายรดัแบตเตอรี่

ถอดทีน่ั่งออก (ดทูี ่หนำ้ 61)
ถอดสำยไฟแบตเตอรีโ่ดยถอดสำยขัว้ลบ (สดี�ำ) 
ออกกอ่น
ถอดสำยรัดแบตเตอรีแ่ละชอ่งเสยีบพอรต์ USB
ถอดแบตเตอรีอ่อกจำกกลอ่ง

การก�าจดัแบตเตอรี่
ถำ้ตอ้งเปลีย่นแบตเตอรี ่ ควรสง่แบตเตอรีเ่กำ่ไป
ทีห่น่วยงำนรไีซเคลิ  ซึง่จะชว่ยรับประกนัได ้ วำ่
สำรทีเ่ป็นอันตรำยจำกกำรผลติแบตเตอรี่จะไม่
ท�ำลำยสิง่แวดลอ้ม
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การบ�ารงุรกัษาแบตเตอรี่

ค�าเตอืน
กรดแบตเตอรีม่ฤีทธิก์ดักรอ่นและเป็นพษิ  และ
จะท�ำลำยผวิหนังทีไ่มม่กีำรป้องกนั  หำ้มกลนื
น�้ำกรดแบตเตอรี ่ และอยำ่ใหน้�้ำกรดแบตเตอรี่
สมัผัสผวิหนัง เพือ่ป้องกนักำรบำดเจ็บ สวมชดุ
ป้องกันและแว่นตำนิรภัยทุกครัง้ทีต่อ้งสัมผัส
แบตเตอรี่

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

การคายประจแุบตเตอรี่

ขอ้ควรระวงั
ตอ้งรักษำระดบัประจแุบตเตอรีเ่พือ่อำยกุำรใช ้
งำนแบตเตอรีท่ีย่ำวนำนทีส่ดุ
กำรไม่รักษำระดับประจุแบตเตอรี่อำจท�ำให ้
เกดิควำมเสยีหำยอยำ่งรุนแรงภำยในแบตเตอรี่

ภำยใตส้ภำวะปกติ ระบบชำร์จไฟของรถ
จักรยำนยนต์จะคอยชำร์จแบตเตอรี่ใหเ้ต็ม
เสมอ อยำ่งไรกต็ำม  ถำ้ไมใ่ชร้ถจักรยำนยนต ์
แบตเตอรี่จะคอ่ย ๆ คำยประจุ อันเนื่องมำจำก
กระบวนกำรตำมปกตทิีเ่รยีกวำ่  กำรคำยประจุ
เอง  นำฬกิำ  หน่วยควำมจ�ำของกลอ่ง  ECM 
อณุหภมูแิวดลอ้มสงู  หรอืกำรเพิม่ระบบรักษำ
ควำมปลอดภัยแบบไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์เสริมที่
เป็นไฟฟ้ำตำ่งๆ  จะท�ำใหก้ำรคำยประจเุพิม่มำก
ขึน้  กำรถอดแบตเตอรีอ่อกจำกรถจักรยำนยนต์
ขณะเกบ็รักษำรถจะชว่ยลดอตัรำกำรคำยประจุ

การคายประจแุบตเตอรีข่ณะเก็บรกัษา
และการใชร้ถจกัรยานยนตน์านๆ คร ัง้
ในช่วงเก็บรักษำและกำรใชร้ถจักรยำนยนต์
นำน ๆ ครัง้ ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ำของ
แบตเตอรี่ทุกสัปดำหโ์ดยใชม้ัลตมิเิตอร์แบบ
ตวัเลข  ปฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำของผูผ้ลติทีใ่หม้ำ
พรอ้มกบัมเิตอร์
ถำ้แรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ลดลงต�่ำกว่ำ 
12.7 โวลต ์ควรชำรจ์ไฟแบตเตอรี่
กำรใหแ้บตเตอรี่คำยประจุหรือทิ้งไวใ้หค้ำย
ประจใุนช่วงเวลำสัน้ๆ จะท�ำใหเ้กดิซัลเฟชั่น 
(Sulfation)  บนแผน่ธำต ุ ซลัเฟชัน่เป็นสว่น
หนึ่งของปฏิกิร ิยำทำงเคมีภำยในแบตเตอรี ่
อยำ่งไรกต็ำม  เมือ่นำนเขำ้  เกลอืซลัเฟตจะ
ตกผลกึบนแผน่ธำต ุ ท�ำใหแ้กไ้ขไดย้ำกหรอือำจ
แกไ้ขปัญหำดงักลำ่วไมไ่ด ้ ควำมเสยีหำยถำวร
นี้ไม่ครอบคลุมกำรรับประกันรถจักรยำนยนต ์
เนือ่งจำกไมใ่ชค่วำมช�ำรดุจำกกำรผลติ
กำรชำร์จแบตเตอรี่ใหเ้ต็มเสมอจะช่วยลด
โอกำสที่จะเกิดกำรแข็งตัวในสภำพอำกำศ
หนำวจัด  กำรปลอ่ยใหแ้บตเตอรีแ่ข็งตวัจะท�ำให ้
เกดิควำมเสยีหำยอยำ่งรุนแรงภำยในแบตเตอรี่
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การชารจ์แบตเตอรี่

ค�าเตอืน
แบตเตอรี่จะปล่อยแก๊สที่ระเบดิได ้อย่ำใหม้ี
ประกำยไฟ เปลวไฟ หรอืบหุรีอ่ยูใ่กลแ้บตเตอรี ่
ควรใหก้ำรระบำยอำกำศที่เพียงพอเมื่อตอ้ง
ชำรจ์หรอืใชแ้บตเตอรีใ่นพืน้ทีอ่บัอำกำศ
แบตเตอรี่มีกรดก�ำมะถัน (กรดแบตเตอรี)่ 
กำรสัมผัสกบัผวิหนังหรอืดวงตำอำจท�ำใหเ้กดิ
แผลไหมอ้ยำ่งรุนแรง  ควรสวมชดุป้องกนัและ
หนำ้กำกนริภยั
ถำ้กรดแบตเตอรีห่กรดผวิหนัง  ใหล้ำ้งออกดว้ย
น�้ำสะอำดทนัที
ถำ้กรดแบตเตอรี่เขำ้ตำ ใหล้ำ้งออกดว้ยน�้ำ
สะอำดอยำ่งนอ้ย 15 นำทแีละรบีไปพบแพทย์
ถำ้กลนืกรดแบตเตอรี่ ใหด้ืม่น�้ำปริมำณมำก
และรบีไปพบแพทย์
เกบ็น�้ำกรดแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็ก

ขอ้ควรระวงั
หำ้มใช เ้ครื่ อ งชำร์จแบตเตอรี่แบบด่วน
เนือ่งจำกจะท�ำใหแ้บตเตอรีช่ำรจ์ไฟมำกเกนิไป
และท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยได ้

ถำ้ตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืในกำรเลอืกเครื่อง
ชำร์จแบตเตอรี่ กำรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ำ
ของแบตเตอรี่ หรือกำรชำร์จไฟแบตเตอรี ่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตใกลบ้ำ้น
ถำ้แรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ลดลงต�่ำกว่ำ 
12.7 โวลต ์ ควรชำรจ์ไฟแบตเตอรีโ่ดยใชเ้ครือ่ง
ชำรจ์แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บกำรรับรองจำก Triumph 
ถอดแบตเตอรี่ออกจำกรถจักรยำนยนตท์ุกครัง้ 
และปฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำทีใ่หม้ำพรอ้มกบัเครือ่ง
ชำรจ์แบตเตอรี่
ส� ำห รั บกำ ร เก็บแบตเตอรี่ เ ป็ น เวลำนำน 
(เกนิสองสปัดำห)์  ควรถอดแบตเตอรีอ่อกจำก
รถจักรยำนยนต ์ แลว้ชำรจ์ไฟโดยใชเ้ครือ่งชำรจ์
แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บกำรรับรองจำก Triumph

ในท�ำนองเดยีวกัน ถำ้ประจุแบตเตอรีล่ดลงถงึ
ระดับทีไ่ม่สำมำรถสตำร์ทรถจักรยำนยนตไ์ด ้
ใหถ้อดแบตเตอรี่ออกจำกรถจักรยำนยนตก์อ่น
ชำรจ์ไฟ

การประกอบแบตเตอรี่

ค�าเตอืน
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำขัว้แบตเตอรี่ไม่สัมผัส
กบัโครงรถจักรยำนยนต ์ เพรำะอำจท�ำใหเ้กดิ
ไฟฟ้ำลดัวงจรหรอืประกำยไฟ  ซึง่จะจดุแกส๊
แบตเตอรี ่ท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บได ้

Street Twin, Street Cup, 
Street Scrambler, Bonneville T100 
และ Bonneville T120
ใสแ่บตเตอรีล่งในกลอ่งแบตเตอรี่
ประกอบกลับช่องเสียบ  USB  และยึดดว้ย
สำยรัดแบตเตอรี่
เชือ่มตอ่แบตเตอรีอ่กีครัง้  ขัว้บวก  (ระบดุว้ยเทป
สแีดง) กอ่น
ขนัแน่นขัว้แบตเตอรีด่ว้ยแรง 4.5 Nm
ทำจำระบบีำงๆ ทีข่ัว้ตอ่เพือ่ป้องกนัสนมิ
ครอบขัว้บวกดว้ยฝำครอบ
วำงชดุ ECM ไวใ้นต�ำแหน่งเดมิ
เชือ่มตอ่กลบัไฟทำ้ยและสำยอปุกรณเ์สรมิ
ประกอบกลบัตวัยดึเพือ่ยดึชดุ ECM
ประกอบกลบัทีน่ั่ง (ดทูี ่หนำ้ 60)

Thruxton และ Thruxton R
ใสแ่บตเตอรีล่งในกลอ่งแบตเตอรี่
ยดึดว้ยสำยรัดแบตเตอรีแ่ละตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วำ่ไดป้ระกอบกลบัชอ่งเสยีบ USB แลว้
เชือ่มตอ่แบตเตอรีอ่กีครัง้  ขัว้บวก  (ระบดุว้ยเทป
สแีดง) กอ่น
ขนัแน่นขัว้แบตเตอรีด่ว้ยแรง 4.5 Nm
ทำจำระบบีำงๆ ทีข่ัว้ตอ่เพือ่ป้องกนัสนมิ
ครอบขัว้บวกดว้ยฝำครอบ
ประกอบกลบัทีน่ั่ง (ดทูี ่หนำ้ 60)
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กลอ่งฟิวส์

ค�าเตอืน
เปลี่ยนฟิวส์ขำดดว้ยฟิวส์เสน้ใหม่ที่มีพิกัด
ถกูตอ้ง (ตำมทีร่ะบไุวบ้นฝำครอบกลอ่งฟิวส)์ 
และหำ้มใชฟิ้วสท์ีม่พีกิดัสงูกวำ่
กำรใชฟิ้วส์ไม่ถูกตอ้งอำจท�ำใหเ้กดิปัญหำ
ดำ้นไฟฟ้ำ ท�ำใหร้ถจักรยำนยนตไ์ดรั้บควำม 
เสยีหำย สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ

หมายเหต:ุ
• อาการฟิวสข์าดจะบ่งชีข้ ึน้เมือ่ระบบ

ท ัง้หมดทีป้่องกนัดว้ยฟิวสด์งักลา่วไม่
ท�างาน  เมือ่ตรวจสอบฟิวสข์าด ใหใ้ช้
ตารางเพือ่พสิจูนว์า่ฟิวสต์วัใดขาด

กลอ่งฟิวสอ์ยูใ่ตเ้บำะ
เพื่อจะเขำ้ถึงกล่องฟิวส์ ตอ้งถอดเบำะออก 
(ดทูี ่หนำ้ 60)

citn

9
1 2

3

456
7

8

กลอ่งฟิวส์

ต�าแหนง่ วงจรทีป้่องกนั พกิดั 
(แอมป์)

1 แสงไฟหนำ้แบบไฟต�ำ่และไฟสงู 15

2 สวติชจ์ดุระเบดิ, วงจรมอเตอร์
สตำรท์

10

3 ไฟเสรมิ 10

4 ระบบควบคมุกำรท�ำงำนของ
เครือ่งยนต์

15

5 ชอ่งเสยีบอปุกรณเ์สรมิ 5

6 พัดลมระบำยควำมรอ้น 15

7 ABS 25

8 แผงหนำ้ปัดและสญัญำณกนัขโมย 15

9 ชอ่งเสยีบพอรต์ USB 5
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ไฟหนา้

ค�าเตอืน
ปรับควำมเร็วขณะวิ่งบนถนนใหเ้หมำะสม
กับสภำพอำกำศและทัศนวิสัยทีใ่ชง้ำนรถ
จักรยำนยนต์
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดป้รับล�ำแสงใหส้่อง
สว่ำงพื้นผวิถนนไปขำ้งหนำ้ไดเ้พียงพอโดย
ไม ่ ท�ำใหร้ถคนัทีแ่ลน่สวนมำตำพร่ำ  กำรปรับ
ไฟหนำ้ไมถ่กูตอ้งจะท�ำใหม้องเห็นไดไ้มช่ดัเจน 
ซึง่จะท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
อยำ่พ ย ำ ย ำ มปรับแสงไฟหนำ้ขณะทีร่ถ 
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่
ควำมพ ย ำ ย ำ มทีจ่ะปรับแสงไฟหนำ้ขณะทีร่ถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่ จะสง่ผลใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุและเกดิ อบุตัเิหตุ

ขอ้ควรระวงั
อยำ่ค ลุ ม ไ ฟหนำ้หรอืเลนสด์ว้ยวสัดทุีปิ่ดกัน้
กำรไหลของอำกำศ หรอืปิดกัน้ไมใ่หค้วำมรอ้น
ไหลออกจำกเลนสข์องไฟหนำ้
กำรคลุ ม เ ล นสไ์ฟหนำ้ขณะใชง้ำนดว้ยวสัดุ
ทีเ่ป็ น เ สือ้ผำ้  สมัภำระ  เทปกำว  อปุกรณท์ีใ่ช ้
เปลี่ ย น ห รอืปรับแสงไฟหนำ้  หรอืฝำครอบ
เลนส์ ไ ฟ ห นำ้ทีไ่มใ่ชข่องแทจ้ะท�ำใหเ้ลนส ์
ไฟหน ้ำ ร ้อ นจัดและบดิเบีย้ว  ท�ำใหช้ดุไฟหนำ้ 
เกดิควำมเสยีหำยโดยไมส่ำมำรถซอ่มแซมได ้
ควำมเ สี ย ห ำยทีเ่กดิจำกควำมรอ้นสงูไมถ่อืวำ่
เป็นควำมช�ำรดุจำกกำรผลติและไมค่รอบคลมุ
ภำยใตก้ำรรับประกนั
ถำ้ต ้ อ ง ค ลุ มไฟหนำ้ขณะใชง้ำน เชน่ ตอ้ง
ปิดเล น ส์ ไ ฟ หนำ้เมือ่อยูใ่นสนำมกำรแขง่ขนั  
ทำ่นตอ้งถอดไฟหนำ้ออก
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การเปลีย่นหลอดไฟของไฟหนา้/
สญัญาณไฟแสดงต�าแหนง่

ค�าเตอืน
หลอดไฟจะรอ้นเมือ่ใชง้ำน  ปลอ่ยใหห้ลอดไฟ
เย็นลงกอ่นจะเริม่ปฏบิตังิำน หลกีเลีย่งกำรแตะ
สว่นทีเ่ป็นแกว้ของหลอดไฟ  ถำ้แตะสว่นทีเ่ป็น
แกว้หรือเกดิสกปรก ใหเ้ช็ดดว้ยแอลกอฮอล์
กอ่นน�ำมำใช ้

ขอ้ควรระวงั
กำรใชห้ลอดไฟทีไ่มไ่ดรั้บรองจะท�ำใหเ้ลนสไ์ฟ
หนำ้เกดิควำมเสยีหำย
ใชห้ลอดไฟส�ำหรับไฟหนำ้ของแทท้ีไ่ดก้�ำหนด
ไวใ้นแคตตำล็อกอะไหล่ Triumph ซึ่งจัด
จ�ำหน่ำยโดย Triumph

ใหต้วัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญำตเป็นผูต้ดิตัง้หลอดไฟอะไหล่
ส�ำหรับไฟหนำ้ทกุครัง้

1

1.  สกรยูดึขอบไฟหนา้ (หนึง่ตวัจากสองตวั)

ถอดแบตเตอรี ่โดยเริม่จำกขัว้ลบ (สดี�ำ)
ถอดสกรยูดึขอบไฟหนำ้
ถอดไฟหนำ้และขอบออกจำกโคมไฟหนำ้

Street Twin, Street Scrambler และ 
Bonneville T100

cizy_1

21

3

1.  แหวนก ัน้
2.  หลอดไฟส�าหรบัไฟหนา้
3.  จดัต�าแหนง่หลอดไฟ

ขณะที่จับหลอดไฟ ใหถ้อดตัวต่อไฟฟ้ำแบบ
มลัตพินิออกจำกหลอดไฟหนำ้  และตวัตอ่ออก
จำกสญัญำณไฟแสดงต�ำแหน่ง
ถอดครอบยำง
ปลดแหวนกัน้ของหลอดไฟหนำ้
ในตอนนี ้สำมำรถถอดหลอดไฟหนำ้ได ้
ในกำรถอดหลอดไฟของสัญญำณไฟแสดง
ต�ำแหน่ง  ใหถ้อดขัว้หลอดไฟออกจำกตวัเรอืน
ไฟหนำ้ แลว้ถอดหลอดไฟ
กำรประกอบหลอดไฟด�ำเนนิกำรในขัน้ตอนยอ้น
กลบักบักำรถอด
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Street Cup, Thruxton, Thruxton R 
และ Bonneville T120

cizx

21

1.  แหวนก ัน้
2.  หลอดไฟส�าหรบัไฟหนา้

ขณะประคองชุดไฟหนำ้ ใหถ้อดขัว้ต่อไฟฟ้ำ
แบบหลำยพนิออกจำกหลอดไฟหนำ้
ถอดครอบยำง
ปลดแหวนกัน้ของหลอดไฟหนำ้
ในตอนนี ้สำมำรถถอดหลอดไฟหนำ้ได ้
กำรประกอบหลอดไฟด�ำเนนิกำรในขัน้ตอนยอ้น
กลบักบักำรถอด
จัดหลอดไฟภำยในกำรชดุไฟหนำ้และเป็นแบบ
ปิดผนกึ ไมต่อ้งท�ำกำรบ�ำรงุรักษำ

ไฟเดยไ์ลท ์(ถา้ตดิต ัง้)
ไฟเดยไ์ลท ์ (DRL)  ตัง้อยูภ่ำยในชดุไฟหนำ้และ
เป็นชดุไฟ  LED  แบบปิดผนกึและไมต่อ้งบ�ำรงุ
รักษำ หำกตดิตัง้ไฟ DRL จะไมม่หีลอดไฟบอก
ต�ำแหน่ง

การปรบัไฟหนา้

หมายเหต:ุ
• ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าแฮนด์

บ งัคบัเลี้ยวอยู่ในต�าแหน่งตรงไป
ขา้งหนา้เมือ่ตรวจสอบการต ัง้คา่และ
ปรบัล�าแสงไฟหนา้

1

1.  โบลตต์วัยดึชุดไฟหนา้

กำรปรับแสงไฟหนำ้แนวตัง้จะควบคุมดว้ยกำร
คลำยโบลตย์ดึชุดไฟหนำ้ แลว้สลับต�ำแหน่ง
ของชดุไฟหนำ้
ขนัแน่นตวัยดึใหมอ่กีครัง้หลงัปรับดว้ยแรง 10 Nm
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ไฟทา้ย
ชดุไฟทำ้ยเป็นชดุไฟ  LED  ทีปิ่ดผนกึ  ไมต่อ้งมี
กำรบ�ำรงุรักษำ

สญัญาณไฟเลีย้ว
การเปลีย่นหลอดไฟ Street Twin และ 
Street Scrambler

1

2

3

1.  เลนส์
2.  สกรยูดึเลนสส์ญัญาณไฟเลีย้ว
3.  หลอดไฟ

เลนส์ที่สัญญำณไฟเลี้ยวแต่ละตัวจะถูกยึด
ประจ�ำทีด่ว้ยสกร ูซึง่อยูท่ีต่วัของชดุหลอดไฟ
เพือ่เปลีย่นหลอดไฟของไฟเลีย้ว:
ถอดสกรู แลว้ถอดเลนส์ออกเพื่อใหเ้ขำ้ถึง
หลอดไฟทีจ่ะเปลีย่นได ้
ถอดหลอดไฟและเปลีย่นดว้ยหลอดใหม่อย่ำง
ระมดัระวงั
กำรประกอบหลอดไฟใหด้�ำเนนิกำรในขัน้ตอน
ยอ้นกลบักบักำรถอด
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การเปลีย่นหลอดไฟ Street Cup, 
Thruxton, Thruxton R, 
Bonneville T100 และ Bonneville T120

1

2

3

1.  เลนส์
2.  เขีย้วบอกต�าแหนง่
3.  หลอดไฟ

เพือ่เปลีย่นหลอดไฟของไฟเลีย้ว:
บิดเลนส์ไปทำงทวนเข็มนำฬิกำดว้ยควำม
ระมัดระวังและถอดออกจำกไฟเลีย้วเพือ่เขำ้ถงึ
หลอดไฟทีต่อ้งเปลีย่น
คอ่ย  ๆ  กดหลอดไฟเขำ้ไปและบดิทำงทวนเข็ม
นำฬกิำ เปลีย่นดว้ยหลอดไฟใหม่
ส�ำหรับกำรประกอบหลอดไฟ ใหด้�ำเนนิกำรใน
ขัน้ตอนยอ้นกลบัจำกกำรถอด

ขอ้ควรระวงั
เมือ่ตดิตัง้เลนส ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่เขีย้วบอก
ต�ำแหน่งอยูต่รงกบัตวัเรอืน

ในกำรตดิตัง้เลนส์ไฟเลี้ยว จัดต�ำแหน่งเขี้ยว
บอกต�ำแหน่งเขำ้กับตัวเรือนของตัวชีแ้ละหมุน
ทำงดำ้นทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ยดึใหแ้น่นหนำ
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การท�าความสะอาดและการเก็บรกัษา

การท�าความสะอาด
กำรท�ำควำมสะอำดบอ่ย ๆ  อยำ่งสม�ำ่เสมอเป็น
สว่นทีส่�ำคัญตอ่กำรบ�ำรุงรักษำรถจักรยำนยนต์
ของท่ำน   ถำ้ท�ำควำมสะอำดอย่ำงสม�่ำเสมอ  
จะรักษำรูปลกัษณไ์วไ้ดน้ำนหลำยปี
จ�ำเป็นตอ้งท�ำควำมสะอำดดว้ยน�้ำธรรมดำที่
ผสมน�้ำยำลำ้งรถทกุครัง้  แตจ่�ำเป็นตอ้งท�ำควำม
สะอำดทนัททีีร่ถโดนลมทะเล  น�้ำทะเล  ขีร่ถบน
ถนนทีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ นหรอืโคลน  และในฤดหูนำว
ทีถ่นนปกคลมุไปดว้ยหมิะหรอืน�้ำแข็ง
อย่ำใชผ้งซักฟอกทั่ วไป เนื่องจำกกำรใช ้
ผลติภณัฑด์งักลำ่วจะท�ำใหร้ถขึน้สนมิเร็วขึน้
แม ภ้ำยใต เ้งื่อนไขของกำร รั บปร ะกัน รถ
จักรยำนยนต์ ซึ่งครอบคลุมถึงกำรขึ้นสนิม
ของชิน้ส่วนรถบำงชิน้ เจำ้ของรถควรปฏบิัติ
ตำมค�ำแนะน�ำทีส่มเหตผุลนี้ ซ ึง่จะช่วยป้องกัน
ไมใ่หเ้กดิสนิม และยังท�ำใหรู้ปลักษณ์ของรถ
จักรยำนยนตด์ดูยี ิง่ขึน้

การเตรยีมลา้งรถ
ก่อนลำ้งรถ ตอ้งระมัดระวังอย่ำใหน้�้ ำโดน
ต�ำแหน่งตอ่ไปนี้
ส่วนปล่อยไอเสียด ำ้นทำ้ย:  คลุมดว้ยถุง
พลำสตกิ แลว้รัดดว้ยยำงเสน้
คันเบรกและคันคลัตช,์ ฝำครอบสวติชท์ีแ่ฮนด์
บงัคบัเลีย้ว: คลมุดว้ยถงุพลำสตกิ
สวิตช์จุดระเบิดและล็อกคอ ใชเ้ทปกำวปิด 
ชอ่งเสยีบกญุแจ
ถอดเครือ่งประดบั  เชน่  แหวน  นำฬกิำ  ซปิหรอื
หัวเข็มขัด ซึง่อำจขดีข่วนหรือท�ำลำยพื้นผวิที่
ทำสหีรอืขดัเงำ
ใชฟ้องน�้ำท�ำควำมสะอำดหรือผำ้เช็ดแยกกัน
ส�ำหรับกำรลำ้งท�ำควำมสะอำดพื้นผวิทีท่ำส/ี 
ขัดเงำ และบริเวณโครงรถ บริเวณโครงรถ  
(เช่น ลอ้ และใตบ้ังโคลน) จะโดนฝุ่ นและ 
สิง่สกปรกจำกถนนทีท่�ำใหเ้กดิกำรถลอกมำก 
ซึ่งจะไปขีดข่วนพื้นผิวที่ทำสี/ขัดเงำถำ้ใช ้
ฟองน�้ำหรอืผำ้เชด็อนัเดยีวกนั
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จดุทีต่อ้งระวงั

ขอ้ควรระวงั
อย่ำฉีดน�้ ำใด ๆ ใกลก้ับท่อไอดี โดยปกต ิ 
ท่อไอดจีะอยูใ่ตท้ี่น่ังของผูข้ับขี่ ใตถ้ังน�้ำมัน
เชือ้เพลงิหรือใกลค้อพวงมำลัย น�้ำทีฉ่ีดไป
รอบ ๆ บรเิวณนี้อำจเขำ้ไปในชดุกรองอำกำศ
และเครือ่งยนต ์ ท�ำใหช้ ิน้สว่นทัง้สองเกดิควำม
เสยีหำย

ขอ้ควรระวงั
ไม่แน ะน� ำใหใ้ช เ้ค รื่ อ งฉี ดน�้ ำแรงดันสู ง  
เมือ่ใชเ้ครือ่งฉดีน�้ำแบบแรงดนั  เครือ่งอำจฉดี
น�้ำเขำ้ไปในลกูปืนและชิน้สว่นอืน่ ๆ  ท�ำใหส้กึ
เร็วขึน้จำกกำรขึน้สนมิและสญูเสยีกำรหลอ่ลืน่

หลกีเลีย่งกำรฉดีน�้ำแรงๆ ใสช่ ิน้สว่นตอ่ไปนี้
  •  แผงหนำ้ปัด
  •  คำลปิเปอรเ์บรกและกระบอกเบรก
  •  ใตถ้ังน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
  •  ทอ่ไอด;ี
  •  ลกูปืนคอเฟรม;
  •  ลกูปืนลอ้

หมายเหต:ุ
• การใชส้บูท่ ีม่คีวามเป็นดา่งสูงจะท�าให้

มสีารตกคา้งบนพืน้ผวิงานส ีและยงั
ท�าใหเ้กดิคราบน�า้ได ้ควรใช้สบู่ท ี่
เป็นด่างต�่าเพื่อช่วยในข ัน้ตอนการ
ท�าความสะอาด

การลา้ง
เตรยีมสว่นผสมของน�้ำเย็นและน�้ำยำลำ้งรถทีม่ี
ฤทธิอ์อ่น อยำ่ใชส้บูท่ีเ่ป็นดำ่งสงู ซึง่ใชก้นัทัว่ไป
ทีศ่นูยบ์รกิำรลำ้งรถ เพรำะจะท�ำใหเ้ป็นครำบ
ท�ำควำมสะอำดรถจักรยำนยนตด์ว้ยฟองน�้ำหรอื
ผำ้นุ่ม  อยำ่ใชแ้ผน่ขดัหรอืฝอยเหล็ก  เพรำะจะ
ท�ำลำยพืน้ผวิเคลอืบ
ลำ้งรถจักรยำนยนตใ์หส้ะอำดดว้ยน�้ำเย็น
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ภายหลงัการลา้ง

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

เอำถงุพลำสตกิ เทปกำว และเปิดทอ่ไอดี
หยอดน�้ำมนัทีแ่กน โบลต ์และน๊อต
ทดสอบเบรกกอ่นใชง้ำนรถจักรยำนยนต์
ใชผ้ำ้แหง้หรอืหนังชำมัวรซ์บัครำบน�้ำทีย่ังเหลอื
อยู่ อย่ำใหม้ีน�้ ำเกำะบนเครื่องยนต์เพรำะจะ
ท�ำใหข้ึน้สนมิ
สตำร์ทเครื่องยนตแ์ละปล่อยใหเ้ครื่องท�ำงำน 
5 นำท ี ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มกีำรระบำยอำกำศ
เพยีงพอส�ำหรับควนัไอเสยี

การดแูลรกัษาชิน้งานสแีบบเงา
ชิ้นงำนสีแบบเงำควรท�ำลำ้งและท�ำใหแ้หง้ 
ตำมทีอ่ธบิำยไวข้ำ้งตน้ แลว้ป้องกนัโดยใชส้ำร 
ขัดเงำยำนยนตค์ณุภำพสูง ท�ำตำมค�ำแนะน�ำ
ของผูผ้ลติและท�ำซ�้ำอย่ำงสม�่ำเสมอเพือ่รักษำ 
รูปลกัษณร์ถจักรยำนยนตข์องคณุ
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การดแูลรกัษาชิน้งานสแีบบ
ดา้น
ชิ้นงำนสีแบบดำ้นไม่จ�ำเป็นตอ้งใชก้ำรดูแล
รักษำทีพ่เิศษไปกว่ำทีไ่ดแ้นะน�ำไวแ้ลว้ส�ำหรับ
ชิน้งำนสแีบบมนัวำว
  •  หำ้มขดัหรอืลงแวกซช์ ิน้งำนสแีบบดำ้น
  •  อยำ่พยำยำมขดัรอยขดีขว่น

รายการอลมูเินยีม - ไมเ่คลอืบ
หรอืทาสี
ชิ้นส่วนเช่น คันคลัตช์และคันเบรก ลอ้รถ 
ที่ครอบเครื่องยนต์ ครีบระบำยควำมรอ้น
เครื่องยนต ์คำนดำ้นบนและดำ้นล่ำงและเรือน
ปีกผีเสื้อในรถบำงรุ่น ตอ้งท�ำควำมสะอำด
อย่ำงถูกวธิีเพื่อรักษำรูปลักษณใ์หอ้ยู่ไดน้ำน  
กรุณำติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยของท่ำน หำก
ไม่แน่ใจว่ำชิน้ส่วนใดในรถจักรยำนยนต์ของ
ท่ำนเป็นอลูมิเนียมทีไ่ม่ไดเ้คลือบดว้ยสีหรือ
แล็กเกอรแ์ละเพือ่ขอค�ำแนะน�ำเกีย่วกับวธิกีำร
ท�ำควำมสะอำดชิน้สว่นเหลำ่นัน้
ใชน้�้ำยำเคลอืบผวิอะลูมเินียมยีห่อ้ทีเ่หมำะสม 
ซึ่งไม่มีส่วนประกอบที่เป็นผงขัดหรือมีฤทธิ์
กดักรอ่น
ท�ำควำมสะอำดชิน้ส่วนทีเ่ป็นอะลูมเินียมอย่ำง
สม�ำ่เสมอ  โดยเฉพำะ  เมือ่ใชใ้นสภำพอำกำศที่
รุนแรง  ในจดุทีช่ ิน้สว่นตอ้งลำ้งดว้ยมอืเปลำ่และ
เชด็ใหแ้หง้ทกุครัง้ทีใ่ชเ้ครือ่งยนต์
ไมอ่นุญำตใหเ้รยีกรอ้งสทิธกิำรประกนัเนือ่งจำก
กำรบ�ำรงุรักษำทีไ่มเ่พยีงพอ
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การท�าความสะอาดชิน้สว่น
โครเมยีมและสแตนเลส
ชิน้ส่วนโครเมยีมและสแตนเลสทัง้หมดของรถ
จักรยำนยนตข์องท่ำนจะตอ้งท�ำควำมสะอำด
อย่ำงสม�่ำเสมอเพือ่ป้องกันไมใ่หรู้ปลักษณ์เกดิ
กำรเสือ่มสภำพ

การลา้ง
ลำ้งตำมทีอ่ธบิำยไวก้อ่นหนำ้นี้

การเช็ดใหแ้หง้
ท�ำใหช้ ิน้ส่วนโครเมยีมและสแตนเลสแหง้มำก
ทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะท�ำไดด้ว้ยผำ้นุ่มหรอืหนังชำมวัร์

การป้องกนั

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

เมื่อชิ้นส่วนโครเมียมและสแตนเลสแหง้  
ใหใ้ชผ้ลติภัณฑท์�ำควำมสะอำดโครเมยีมทีเ่ป็น
ลขิสทิธิเ์ฉพำะ โดยท�ำตำมค�ำแนะน�ำของผูผ้ลติ
ขอแนะน�ำใหท้�ำกำรป้องกนัรถจักรยำนยนตต์ำม
ปกต ิเพรำะจะป้องกันและท�ำใหรู้ปลักษณข์อง
รถดดูยี ิง่ขึน้

โครเมยีมสดี�า
ชิน้ส่วนเช่นโคมไฟหนำ้และกระจกของบำงรุ่น
จะตอ้งท�ำควำมสะอำดอย่ำงถูกตอ้งเพือ่รักษำ
รูปลกัษณข์องมนั  โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำย
ของท่ำนถำ้ไม่แน่ใจว่ำส่วนประกอบของรถ
จักรยำนยนต์ช ิ้นส่วนใดที่เป็นโครเมียมสีด�ำ 
รักษำรูปลกัษณข์องชิน้สว่นโครเมยีมสดี�ำไวโ้ดย
กำรทำน�้ำมนัเบำบนพืน้ผวิไวบ้ำง ๆ
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การท�าความสะอาดระบบไอ
เสยี
ควรท�ำควำมสะอำดชิน้ส่วนทัง้หมดของระบบ
ไอเสยีของรถจักรยำนยนตอ์ย่ำงสม�่ำเสมอเพือ่
ป้องกันไม่ใหรู้ปลักษณ์เกิดกำรเสื่อมสภำพ  
ค�ำแนะน�ำเหลำ่นีส้ำมำรถใชก้บัชิน้สว่นโครเมยีม 
สแตนเลสขัด เงำ  และคำร์บอนไฟเบอร ์ 
ระบบไอเสยีสดีำ้นควรจะท�ำควำมสะอำดตำม
ขำ้งตน้ โดยอ่ำนขั ้นตอนกำรดูแลในหัวขอ้ 
ชิน้งำนสดีำ้น กอ่นหนำ้นี้

หมายเหต:ุ
• ปล่อยใหร้ะบบไอเสยีเย็นลงก่อนจะ

ลา้งท�าความสะอาดเพือ่ป้องกนัไมใ่ห้
เกดิรอยดา่งจากน�า้

การลา้ง 
ลำ้งตำมทีอ่ธบิำยไวก้อ่นหนำ้นี้
ท�ำใหแ้น่ใจวำ่ไมม่นี�้ำหรอืสบูเ่ขำ้ไปในทอ่ไอเสยี

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

การป้องกนั 

ขอ้ควรระวงั
กำ ร ใช ผ้ลิตภัณฑ์ที่ มีส่ ว นผสมของซิลิ
โคนจ ะท� ำให ส้ี เ คลือบโค ร เ มีย มซีดล ง  
หำ้มใชผ้ลติภัณฑด์ังกลำ่ว ในท�ำนองเดยีวกัน 
กำรใชน้�้ำยำขัดจะท�ำใหร้ะบบเกดิควำมเสีย
หำย หำ้มใชผ้ลติภณัฑด์งักลำ่ว

เมื่อระบบไอเสียแหง้ ใหใ้ชส้เปรย์ป้องกันรถ
จักรยำนยนตท์ีเ่ป็นลขิสทิธิเ์ฉพำะลงบนพืน้ผวิ
ตำมค�ำแนะน�ำของผูผ้ลติ
ขอแนะน� ำใหท้�ำกำรป้องกันระบบตำมปกต ิ
เพรำะจะป้องกันและท�ำใหรู้ปลักษณข์องระบบ 
ดดูยี ิง่ขึน้

การดแูลเบาะ

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

เพือ่ชว่ยรักษำรูปลกัษณข์องรถ  ท�ำควำมสะอำด
เบำะรถโดยใชฟ้องน�้ำหรอืผำ้เชด็กบัน�้ำสบู่
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การท�าความสะอาดกระจกหนา้
รถ (ถา้ตดิต ัง้)

 

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมเช็ดกระจกหนำ้รถขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลังแล่น  เนื่องจำกกำรปล่อย
แฮนดบ์ังคับเลีย้วจะท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุม
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
กำรใชร้ถจักรยำนยนตท์ีก่ระจกหนำ้รถช�ำรุด
หรือมีรอยขดีข่วนจะท�ำใหท้ัศนวสิัยดำ้นหนำ้
ของผูข้ีร่ถลดลง กำรทีท่ศันวสิยัขำ้งหนำ้ลดลง
เป็นอนัตรำย  และอำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ขอ้ควรระวงั
สำร เคมีที่มีฤทธิ์กั ดก ร่ อน   เช่น  น�้ ำก รด
แบตเตอรี่จะท�ำใหก้ระจกหนำ้รถเกดิควำม 
เสียหำย อย่ำใหส้ำรเคมีที่มีฤทธิก์ัดกร่อน
สมัผัสโดนกระจกหนำ้รถ

ขอ้ควรระวงั
ผลติภณัฑ ์ เชน่  น�้ำยำเชด็กระจก  น�้ำยำขดั
ครำบแมลง  น�้ำยำเคลอืบกระจก  ผงขดั  น�้ำมนั
เบนซินหรือผงท�ำละลำยที่มีฤทธิ์แรง เช่น 
แอลกอฮอล ์ อะซโิตน คำรบ์อนเตตระคลอไรด ์
จะท�ำใหก้ระจกหนำ้รถเกดิควำมเสยีหำย
อย่ำใหผ้ลิตภัณฑ์เหล่ำนี้สัมผัสโดนกระจก 
หนำ้รถ

ท�ำควำมสะอำดกระจกหนำ้รถดว้ยน�้ำยำหรอืสบู่
ทีม่ฤีทธิอ์อ่นผสมกบัน�้ำเย็น
หลังจำกท�ำควำมสะอำด ลำ้งออกดว้ยน�้ ำ  
แลว้เชด็ใหแ้หง้ดว้ยผำ้นุ่มไมเ่ป็นขยุ
ถำ้ควำมโปร่งใสของกระจกหนำ้รถลดนอ้ย
ลงจำกรอยขีดข่วนหรือกำรออกซิไดส์ซึ่งไม่
สำมำรถเชด็ออกได ้ ทำ่นตอ้งเปลีย่นกระจกหนำ้
รถใหม่
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การดแูลรกัษาผลติภณัฑท์ีท่�า
จากหนงั
ขอแนะน�ำใหท้�ำควำมสะอำดผลติภัณฑ์ที่ท�ำ
จำกหนังเป็นระยะ ๆ  ดว้ยผำ้ชุบน�้ำบดิหมำด 
แลว้ปล่อยใหแ้หง้เองตำมธรรมชำตทิีอุ่ณหภูมิ
หอ้ง จะเป็นกำร รักษำรูปลักษณ์ของหนัง
และมั่นใจไดถ้งึอำยุกำรใชง้ำนทีย่ำวนำนของ
ผลติภณัฑ์
ผลติภณัฑท์ีท่�ำจำกหนังของ  Triumph  เป็น
ผลติภณัฑธ์รรมชำต ิ กำรขำดกำรดแูลรักษำ
จะท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยและสกึอย่ำงถำวร 
ปฏบิัตติำมค�ำแนะน�ำง่ำย ๆ  เหล่ำนี้ แลว้ให ้
ผลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังไดรั้บควำมเอำใจใสท่ี่
สมควรจะไดรั้บ
  •  หำ้มใชผ้ลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดครัว

เรอืน  สำรฟอกขำว ผงซกัฟอกทีผ่สมสำร 
ฟอกขำว หรือสำรละลำยใด ๆ  ท�ำควำม
สะอำดผลติภณัฑท์ีท่�ำจำกหนัง

  •  หำ้มแชผ่ลติภณัฑท์ีท่�ำจำกหนังในน�้ำ
  •  หลกีเลีย่งกำรโดนควำมรอ้นโดยตรงจำก

ไฟและหมอ้น�้ำ  ซึง่จะท�ำใหห้นังแหง้กรอบ
และบดิเบีย้ว

  •  อยำ่ปลอ่ยใหผ้ลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังโดน
แสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลำนำน

  •  อย่ำเป่ำแหง้ผลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังโดย
ใชค้วำมรอ้นโดยตรงไมว่ำ่จะเวลำใด

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

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

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

  •  ท�ำควำมสะอำดรอยเล็กๆ   ดว้ยผำ้ชบุน�้ำ
บดิหมำด  แลว้ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้เอง
ตำมธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

  •  เก็บผลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังไวใ้นกระเป๋ำ
ผำ้หรือกล่องกระดำษเพื่อใหก้ำรปกป้อง
เมือ่ท�ำกำรเกบ็รักษำ หำ้มใชถ้งุพลำสตกิ
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การเก็บรกัษา
การเตรยีมการกอ่นการเก็บรกัษา
ท�ำควำมสะอำดยำนพำหนะตลอดทัง้คนัแลว้เชด็
ใหแ้หง้
เตมิน�้ำมันไรส้ำรตะกั่วดว้ยเกรดทีถู่กตอ้งลงใน
ถังน�้ำมันเชือ้เพลงิ และเตมิสำรคงสภำพน�้ำมัน
เชื้อเพลิงที่เหมำะสม (ถำ้ม)ี โดยปฏบิัตติำม 
ค� ำแนะน� ำของผู ผ้ลิตสำรคงสภำพน�้ ำมัน 
เชือ้เพลงิ

ค�าเตอืน
น�้ ำมันเบนซินไวไฟสูงมำก และอำจท�ำให ้
เกดิกำรระเบดิภำยใตส้ถำนกำรณ์บำงอย่ำง  
บิดส วิตช์จุ ด ร ะ เบิดไปที่ต� ำแห น่ ง  O F F  
หำ้มสูบบุหรี่  ตอ้งแน่ใจว่ำพื้นที่นั ้นระบำย
อำกำศไดด้แีละปรำศจำกแหล่งเปลวไฟหรือ
ประกำยไฟใด ซึง่รวมถงึเครือ่งมอืทีม่ไีฟน�ำวถิี

ถอดหัวเทียนหนึ่งตัวออกจำกกระบอกสูบ 
แต่ละตัว แลว้หยดน�้ำมันเครื่องสองสำมหยด  
(5  มล.)  ลงในกระบอกสบูแตล่ะตวั  ใชเ้ศษผำ้
ปิดรูหัวเทียน เมื่อสวติชด์ับเครื่องยนตอ์ยู่ที่
ต�ำแหน่ง  RUN  กดปุ่ มสตำรท์ประมำณสองสำม
วนิำทีเพื่อเคลือบผนังกระบอกสูบดว้ยน�้ ำมัน  
ประกอบหวัเทยีน โดยขนัแน่น 12 Nm
เปลี่ยนน�้ำมันเครื่องและไสก้รองน�้ำมันเครื่อง 
(ดทูี ่หนำ้ 89)
ตรวจสอบแรงดันลมยำง แกไ้ขใหถู้กตอ้งถำ้
จ�ำเป็น (ดทูี ่หนำ้ 117)
ยกรถจักรยำนยนตไ์วบ้นขำตัง้เพือ่ยกลอ้รถทัง้
สองลอ้ขึน้จำกพืน้  (ถำ้ไมส่�ำเร็จ  วำงแผน่ไมใ้ต ้
ลอ้หนำ้และลอ้หลังเพือ่ชว่ยซับควำมชืน้ใหห้ำ่ง
จำกยำงรถ)
ฉีดน�้ ำมันป้องกันสนิม (มีผลติภัณฑ์มำกมำย
ในตลำดซึง่ ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตของท่ำนสำมำรถให ้
ขอ้มูลประจ�ำพื้นทีไ่ด)้ บนพื้นผวิโลหะทีไ่ม่ได ้
ทำสีเพื่อป้องกันกำรเกิดสนิม ป้องกันไม่ให ้
น�้ ำมันโดนชิ้นส่วนที่เป็นยำง จำนเบรก หรือ 
คำลปิเปอรเ์บรก

ตอ้งแน่ใจว่ำไดเ้ตมิน�้ำหล่อเย็นที่มีอัตรำส่วน
ผสม  50%  (โปรดทรำบวำ่น�้ำหลอ่เย็น  HD4X 
Hybrid OAT ทีจั่ดใหโ้ดย Triumph  ผสมเสร็จ
แลว้  และไมต่อ้งเจอืจำง)  และน�้ำกลัน่แบตเตอรี่
ในระบบระบำยควำมรอ้น (ดทูี ่หนำ้ 91)
ถอดแบตเตอรีแ่ลว้เก็บไวใ้นทีท่ีไ่ม่ถูกแสงแดด
ส่องโดยตรง ไม่มีควำมชื้น  หรืออุณหภูม ิ
เยือกแข็ง ระหว่ำงกำรเก็บรักษำ ควรชำร์จ
แบตเตอรีแ่บบปกต ิ (หนึง่แอมแปรห์รอืต�ำ่กวำ่) 
ทกุ ๆ สองสปัดำหโ์ดยประมำณ (ดทูี ่หนำ้ 124)
เก็บรถจักรยำนยนต์ในพื้นที่ เ ย็นและแหง้  
ไม่มแีสงแดดสอ่ง และมกีำรเปลีย่นแปลงของ
อณุหภมูใินชว่งวนันอ้ยมำก
คลมุรถจักรยำนยนตด์ว้ยผำ้คลมุแบบรูพรุนเพือ่
ป้องกนัฝุ่ นและสิง่สกปรกเกำะทีต่วัรถ หลกีเลีย่ง
กำรใชว้ัสดทุีท่�ำจำกพลำสตกิหรือไม่มรีูระบำย 
ซึง่จะกดีขวำงกำรกำรไหลของลม และท�ำให ้
เกดิกำรสะสมของควำมรอ้นและควำมชืน้

การเตรยีมการภายหลงัการเก็บรกัษา
ประกอบแบตเตอรี ่(ถำ้ถอดออก) (ดทูี ่หนำ้ 124)
ถำ้เก็บรถจักรยำนยนต์ไวน้ำนกว่ำสี่เดือน  
ใหเ้ปลีย่นน�้ำมนัเครือ่ง (ดทูี ่หนำ้ 89)
ตรวจสอบทุกจุดที่ระบไุวใ้นบท กำรตรวจเช็ค
กอ่นกำรขบัขี่
ก่อนสตำร์ทเครื่องยนต์ ใหถ้อดหัวเทียนออก
จำกกระบอกสบูแตล่ะตวั
เอำขำตัง้ขำ้งลง
หมุนเครื่องยนต์ดว้ยมอเตอร์สตำร์ทหลำย ๆ 
ครัง้จนกวำ่ไฟเตอืนแรงดนัน�้ำมนัเครือ่งดบัลง
ใส่หัวเทียนกลับเขำ้ที่ โดยขันแน่นดว้ยแรง 
12 Nm แลว้สตำรท์เครือ่งยนต์
ตรวจสอบแรงดันลมยำง แกไ้ขใหถู้กตอ้งถำ้
จ�ำเป็น (ดทูี ่หนำ้ 117)
ตรวจสอบและปรับโซ่ขับเคลื่อนถำ้จ�ำเป็น 
(ดทูี ่หนำ้ 98)
ท�ำควำมสะอำดรถตลอดทัง้คนั
ตรวจสอบเบรกวำ่ท�ำงำนไดอ้ยำ่งถกูตอ้งหรอืไม่
ทดสอบขีร่ถจักรยำนยนตด์ว้ยควำมเร็วต�ำ่
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ขอ้มลูจ�าเพาะ
Street Twin และ Street Cup 

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

การบรรทกุน�า้หนกั Street Cup Street Twin
กำรบรรทกุน�้ำหนักสงูสดุ 210 กก. 210 กก.

เครือ่งยนต์ Street Cup Street Twin

ประเภท
กระบอกสบูคูแ่บบขนำน
ระบำยควำมรอ้นดว้ย
ของเหลว มมุกำรจดุระเบดิ 
270 องศำ

กระบอกสบูคูแ่บบขนำน
ระบำยควำมรอ้นดว้ย
ของเหลว มมุกำรจดุระเบดิ 
270 องศำ

ปรมิำตร 900 ซซีี 900 ซซีี
ควำมกวำ้งกระบอกสบู x  
ระยะชกั 84.6 x 80 มม. 84.6 x 80 มม.

อตัรำสว่นก�ำลงัอดั 10.5:1 10.5:1

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

ล�ำดบักำรจดุระเบดิ 1-2 1-2

ระบบสตำรท์ มอเตอรส์ตำรท์ มอเตอรส์ตำรท์

การหลอ่ลืน่ Street Cup Street Twin
ระบบหลอ่ลืน่ อำ่งน�้ำมนัเครือ่งแบบเปียก อำ่งน�้ำมนัเครือ่งแบบเปียก
ควำมจนุ�้ำมนัเครือ่ง:
แบบแหง้ 3.8 ลติร 3.8 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง/
น�้ำมนั 3.4 ลติร 3.4 ลติร

เปลีย่นเฉพำะน�้ำมนัเครือ่ง 3.2 ลติร 3.2 ลติร

การระบายความรอ้น Street Cup Street Twin
ประเภทน�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT Triumph HD4X Hybrid OAT

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

50/50 (ผสมเสร็จจัดเตรยีม
โดย Triumph)

ควำมจนุ�้ำหลอ่เย็น 1.518 ลติร 1.518 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด 88°C +/- 2°C 88°C +/- 2°C
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ระบบน�า้มนัเชือ้เพลงิ Street Cup Street Twin

ประเภท กำรฉดีน�้ำมนัเชือ้เพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

กำรฉดีน�้ำมนัเชือ้เพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

ป๊ัมน�้ำมนัเชือ้เพลงิ อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้ำ อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้ำ
แรงดนัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บำร์ 3.5 บำร์

น�า้มนัเชือ้เพลงิ Street Cup Street Twin
ประเภท 91 RON ไรส้ำรตะกัว่ 91 RON ไรส้ำรตะกัว่
ควำมจถุังน�้ำมนัเชือ้เพลงิ 12.0 ลติร 12.0 ลติร

การจดุระเบดิ Street Cup Street Twin
ระบบกำรจดุระเบดิ เหนีย่วน�ำแบบดจิติอล เหนีย่วน�ำแบบดจิติอล
หวัเทยีน NGK LMAR8A-9 NGK LMAR8A-9

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

ระบบสง่ก�าลงั Street Cup Street Twin

ประเภทของระบบสง่ก�ำลงั 5 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลำ

5 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลำ

ชนดิของคลตัช์ แผน่เปียกหลำยแผน่ แผน่เปียกหลำยแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�ำลงัสดุทำ้ย DID 520 VP2-T, 102 ขอ้ DID 520 VP2-T, 102 ขอ้
อตัรำขบัปฐมภมูิ 93/74 (1.26) 93/74 (1.26)

อตัรำทดเกยีร:์
เกยีร ์1 49/14 (3.5) 49/14 (3.5)

เกยีร ์2 45/18 (2.5) 45/18 (2.5)

เกยีร ์3 37/20 (1.85) 37/20 (1.85)

เกยีร ์4 37/25 (1.48) 37/25 (1.48)

เกยีร ์5 35/27 (1.3) 35/27 (1.3)

อตัรำทดเฟืองรวม 41/17 (2.41) 41/17 (2.41)
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ค�าเตอืน
ใชเ้ฉพำะยำงทีแ่นะน�ำเทำ่นัน้ตำมกำรจับคูท่ีร่ะบไุว ้ หำ้มใชย้ำงตำ่งยีห่อ้ร่วมกนั  หรอืน�ำยำงยีห่อ้
เดยีวกนั แตค่ณุสมบตัติำ่งกนัมำใชร้่วมกนั  เพรำะอำจท�ำให ้ สญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

ยางทีไ่ดร้บัการรบัรอง
ทำ่นสำมำร ถขอรำยชือ่ยำงทีผ่ำ่นกำรรับรองทีก่�ำหนดใหใ้ชไ้ดก้บัรถจักรยำนยนตร์ุ่นตำ่ง ๆ  เหลำ่นี้
ไดจ้ำกตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต หรอืตรวจสอบทำงอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่www.triumph.co.uk

ยาง Street Cup Street Twin
ขนำดยำง:
หนำ้ 100/90-18 100/90-19

หลงั 150/70 R17 150/70 R17

แรงดนัลมยำง (เย็น):
หนำ้ 2.2 บำร ์(32 ปอนด/์นิว้ 2) 2.1 บำร ์(30 ปอนด/์นิว้ 2)
หลงั 2.5 บำร ์(36 ปอนด/์นิว้ 2) 2.5 บำร ์(36 ปอนด/์นิว้ 2)

อปุกรณไ์ฟฟ้า Street Cup Street Twin
ชนดิแบตเตอรี่ YTX12-BS YTX12-BS

ควำมจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 10 Ah 12 โวลต,์ 10 Ah

อลัเทอรเ์นเตอร์

25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่
นำที
46.5 แอมป์ที ่3000 รอบ
ตอ่นำที

25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่
นำที
46.5 แอมป์ที ่3000 รอบ
ตอ่นำที

ไฟหนำ้ 12 โวลต,์ 60/55 วตัต,์  
ฮำโลเจน H4

12 โวลต,์ 60/55 วตัต,์  
ฮำโลเจน H4

ไฟเบรก/ทำ้ย LED LED

สญัญำณไฟเลีย้ว 12 โวลต ์10 วตัต์ 12 โวลต ์10 วตัต์

โครงรถ Street Cup Street Twin
มมุเรค 24.8° 25.1°

มมุเทรล 100.2 มลิลเิมตร (3.94 นิว้) 102.4 มลิลเิมตร (4.03 นิว้)
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แรงขนั

ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

น็อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 20 Nm

บงัโซ่ 9 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 3.5 Nm

ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง 10 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอำ่งน�้ำมนัเครือ่ง 25 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 110 Nm

น�า้มนัและสารหลอ่ลืน่
ลกูปืนและแกน จำระบเีบอร ์NLGI 2
น�้ำมนัเบรก น�้ำมนัเบรค DOT 4
น�้ำหลอ่เย็น น�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT (ผสมลว่งหนำ้)
โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมำะส�ำหรับโซโ่อรงิ

น�้ำมนัเครือ่ง

น�้ ำมันเครื่องส�ำหรับรถจักรยำนยนต์แบบกึ่งสังเครำะห์หรือ
สงัเครำะห ์10W/40 หรอื 10W/50 ทีต่รงตำมมำตรฐำน API SH 
(หรอืสงูกวำ่) และ JASO MA เชน่ น�้ำมนัเครือ่ง Castrol Power 1 
Racing 4T  10W-40  (สงัเครำะหแ์ท)้ ในบำงประเทศจ�ำหน่ำยใน
ชือ่ Castrol Power RS Racing 4T 10W-40 (สงัเครำะหแ์ท)้
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ขอ้มลูจ�าเพาะ
Street Scrambler

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

การบรรทกุน�า้หนกั Street Scrambler
กำรบรรทกุน�้ำหนักสงูสดุ 210 กก.

เครือ่งยนต์ Street Scrambler

ประเภท
กระบอกสบูคูแ่บบขนำน
ระบำยควำมรอ้นดว้ย
ของเหลว มมุกำรจดุระเบดิ 
270 องศำ

ปรมิำตร 900 ซซีี
ควำมกวำ้งกระบอกสบู x  
ระยะชกั 84.6 x 80 มม.

อตัรำสว่นก�ำลงัอดั 10.5:1

หมำยเลขกระบอกสบู ซำ้ยไปขวำ
ล�ำดบักระบอกสบู 1-2

ล�ำดบักำรจดุระเบดิ 1-2

ระบบสตำรท์ มอเตอรส์ตำรท์

การหลอ่ลืน่ Street Scrambler
ระบบหลอ่ลืน่ อำ่งน�้ำมนัเครือ่งแบบเปียก
ควำมจนุ�้ำมนัเครือ่ง:
แบบแหง้ 3.8 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง/
น�้ำมนั 3.4 ลติร

เปลีย่นเฉพำะน�้ำมนัเครือ่ง 3.2 ลติร

การระบายความรอ้น Street Scrambler
ประเภทน�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT

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

ควำมจนุ�้ำหลอ่เย็น 1.518 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด 88°C +/- 2°C
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ระบบน�า้มนัเชือ้เพลงิ Street Scrambler

ประเภท กำรฉดีน�้ำมนัเชือ้เพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

ป๊ัมน�้ำมนัเชือ้เพลงิ อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้ำ
แรงดนัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บำร์

น�า้มนัเชือ้เพลงิ Street Scrambler
ประเภท 91 RON ไรส้ำรตะกัว่
ควำมจถุังน�้ำมนัเชือ้เพลงิ 12.0 ลติร

การจดุระเบดิ Street Scrambler
ระบบกำรจดุระเบดิ เหนีย่วน�ำแบบดจิติอล
หวัเทยีน NGK LMAR8A-9

ระยะหำ่งระหวำ่งเขีย้วหวัเทยีน 0.9 มม. +0.0/-0.1 มม.

ระบบสง่ก�าลงั Street Scrambler

ประเภทของระบบสง่ก�ำลงั 5 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลำ

ชนดิของคลตัช์ แผน่เปียกหลำยแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�ำลงัสดุทำ้ย DID 520 VP2-T, 102 ขอ้
อตัรำขบัปฐมภมูิ 93/74 (1.26)

อตัรำทดเกยีร:์
เกยีร ์1 49/14 (3.5)

เกยีร ์2 45/18 (2.5)

เกยีร ์3 37/20 (1.85)

เกยีร ์4 37/25 (1.48)

เกยีร ์5 35/27 (1.3)

อตัรำทดเฟืองรวม 41/17 (2.41)
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ค�าเตอืน
ใชเ้ฉพำะยำงทีแ่นะน�ำเทำ่นัน้ตำมกำรจับคูท่ีร่ะบไุว ้ หำ้มใชย้ำงตำ่งยีห่อ้ร่วมกนั  หรอืน�ำยำงยีห่อ้
เดยีวกนั แตค่ณุสมบตัติำ่งกนัมำใชร้่วมกนั  เพรำะอำจท�ำให ้ สญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

ยางทีไ่ดร้บัการรบัรอง
ทำ่นสำมำร ถขอรำยชือ่ยำงทีผ่ำ่นกำรรับรองทีก่�ำหนดใหใ้ชไ้ดก้บัรถจักรยำนยนตร์ุ่นตำ่ง ๆ  เหลำ่นี้
ไดจ้ำกตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต หรอืตรวจสอบทำงอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่www.triumph.co.uk

ยาง Street Scrambler
ขนำดยำง:
หนำ้ 100/90-19

หลงั 150/70 R17

แรงดนัลมยำง (เย็น):
หนำ้ 2.1 บำร ์(30 ปอนด/์นิว้ 2)
หลงั 2.5 บำร ์(36 ปอนด/์นิว้ 2)

อปุกรณไ์ฟฟ้า Street Scrambler
ชนดิแบตเตอรี่ YTX12-BS

ควำมจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 10 Ah

อลัเทอรเ์นเตอร์

25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่
นำที
46.5 แอมป์ที ่3000 รอบ
ตอ่นำที

ไฟหนำ้ 12 โวลต,์ 60/55 วตัต,์  
ฮำโลเจน H4

ไฟเบรก/ทำ้ย LED

สญัญำณไฟเลีย้ว 12 โวลต ์10 วตัต์

โครงรถ Street Scrambler
มมุเรค 25.6°

มมุเทรล 109.6 มม. (4.31 นิว้)
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แรงขนั

ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

น็อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 20 Nm

บงัโซ่ 9 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 3.5 Nm

ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง 10 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอำ่งน�้ำมนัเครือ่ง 25 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 110 Nm

น�า้มนัและสารหลอ่ลืน่
ลกูปืนและแกน จำระบเีบอร ์NLGI 2
น�้ำมนัเบรก น�้ำมนัเบรค DOT 4
น�้ำหลอ่เย็น น�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT (ผสมลว่งหนำ้)
โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมำะส�ำหรับโซโ่อรงิ

น�้ำมนัเครือ่ง

น�้ ำมันเครื่องส�ำหรับรถจักรยำนยนต์แบบกึ่งสังเครำะห์หรือ
สงัเครำะห ์10W/40 หรอื 10W/50 ทีต่รงตำมมำตรฐำน API SH 
(หรอืสงูกวำ่) และ JASO MA เชน่ น�้ำมนัเครือ่ง Castrol Power 1 
Racing 4T  10W-40  (สงัเครำะหแ์ท)้  ในบำงประเทศจ�ำหน่ำยใน
ชือ่ Castrol Power RS Racing 4T 10W-40 (สงัเครำะหแ์ท)้
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ขอ้มลูจ�าเพาะ
Thruxton และ Thruxton R 

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

การบรรทกุน�า้หนกั Thruxton Thruxton R
กำรบรรทกุน�้ำหนักสงูสดุ 210 กก. 210 กก.

เครือ่งยนต์ Thruxton Thruxton R

ประเภท
กระบอกสบูคูแ่บบขนำน
ระบำยควำมรอ้นดว้ย
ของเหลว มมุกำรจดุระเบดิ 
270 องศำ

กระบอกสบูคูแ่บบขนำน
ระบำยควำมรอ้นดว้ย
ของเหลว มมุกำรจดุระเบดิ 
270 องศำ

ปรมิำตร 1,200 ซซีี 1,200 ซซีี
ควำมกวำ้งกระบอกสบู x  
ระยะชกั 97.6 x 80 มม. 97.6 x 80 มม.

อตัรำสว่นก�ำลงัอดั 11:1 11:1

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

ล�ำดบักำรจดุระเบดิ 1-2 1-2

ระบบสตำรท์ มอเตอรส์ตำรท์ มอเตอรส์ตำรท์

การหลอ่ลืน่ Thruxton Thruxton R
ระบบหลอ่ลืน่ อำ่งน�้ำมนัเครือ่งแบบเปียก อำ่งน�้ำมนัเครือ่งแบบเปียก
ควำมจนุ�้ำมนัเครือ่ง:
แบบแหง้ 3.8 ลติร 3.8 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง/
น�้ำมนั 3.4 ลติร 3.4 ลติร

เปลีย่นเฉพำะน�้ำมนัเครือ่ง 3.2 ลติร 3.2 ลติร

การระบายความรอ้น Thruxton Thruxton R
ประเภทน�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT Triumph HD4X Hybrid OAT

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

50/50 (ผสมเสร็จจัดเตรยีม
โดย Triumph)

ควำมจนุ�้ำหลอ่เย็น 1.558 ลติร 1.558 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด 88°C +/- 2°C 88°C +/- 2°C
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ระบบน�า้มนัเชือ้เพลงิ Thruxton Thruxton R

ประเภท กำรฉดีน�้ำมนัเชือ้เพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

กำรฉดีน�้ำมนัเชือ้เพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

ป๊ัมน�้ำมนัเชือ้เพลงิ อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้ำ อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้ำ
แรงดนัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บำร์ 3.5 บำร์

น�า้มนัเชือ้เพลงิ Thruxton Thruxton R
ประเภท 91 RON ไรส้ำรตะกัว่ 91 RON ไรส้ำรตะกัว่
ควำมจถุังน�้ำมนัเชือ้เพลงิ 14.0 ลติร 14.0 ลติร

การจดุระเบดิ Thruxton Thruxton R
ระบบกำรจดุระเบดิ เหนีย่วน�ำแบบดจิติอล เหนีย่วน�ำแบบดจิติอล
หวัเทยีน NGK LMAR8A-9 NGK LMAR8A-9

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

ระบบสง่ก�าลงั Thruxton Thruxton R

ประเภทของระบบสง่ก�ำลงั 6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลำ

6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลำ

ชนดิของคลตัช์ แผน่เปียกหลำยแผน่ แผน่เปียกหลำยแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�ำลงัสดุทำ้ย EK 525 ZVX3, 100 ขอ้ EK 525 ZVX3, 100 ขอ้
อตัรำขบัปฐมภมูิ 93/74 (1.26) 93/74 (1.26)

อตัรำทดเกยีร:์
เกยีร ์1 49/14 (3.5) 49/14 (3.5)

เกยีร ์2 45/18 (2.5) 45/18 (2.5)

เกยีร ์3 37/20 (1.85) 37/20 (1.85)

เกยีร ์4 37/25 (1.48) 37/25 (1.48)

เกยีร ์5 35/27 (1.3) 35/27 (1.3)

เกยีร ์6 34/29 (1.17) 34/29 (1.17)

อตัรำทดเฟืองรวม 42/16 (2.63) 42/16 (2.63)



ขอ้มลูจ�ำเพำะ

150

ค�าเตอืน
ใชเ้ฉพำะยำงทีแ่นะน�ำเทำ่นัน้ตำมกำรจับคูท่ีร่ะบไุว ้ หำ้มใชย้ำงตำ่งยีห่อ้ร่วมกนั  หรอืน�ำยำงยีห่อ้
เดยีวกนั แตค่ณุสมบตัติำ่งกนัมำใชร้่วมกนั  เพรำะอำจท�ำให ้ สญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

ยางทีไ่ดร้บัการรบัรอง
ทำ่นสำมำรถขอรำยชือ่ยำงทีผ่ำ่นกำรรับรองทีก่�ำหนดใหใ้ชไ้ดก้บัรถจักรยำนยนตร์ุ่นตำ่ง ๆ เหลำ่นีไ้ด ้
จำกตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต หรอืตรวจสอบทำงอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่
www.triumph.co.uk

ยาง Thruxton Thruxton R
ขนำดยำง:
หนำ้ 120/70 ZR17 120/70 ZR17

หลงั 160/60 ZR17 160/60 ZR17

แรงดนัลมยำง (เย็น):
หนำ้ 2.5 บำร ์(36 ปอนด/์ตำรำงนิว้) 2.5 บำร ์(36 ปอนด/์ตำรำงนิว้)
หลงั 2.5 บำร ์(36 ปอนด/์ตำรำงนิว้) 2.5 บำร ์(36 ปอนด/์ตำรำงนิว้)

อปุกรณไ์ฟฟ้า Thruxton Thruxton R
ชนดิแบตเตอรี่ YTX12-BS YTX12-BS

ควำมจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 10 Ah 12 โวลต,์ 10 Ah

อลัเทอรเ์นเตอร์

25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่
นำที
46.5 แอมป์ที ่3000 รอบ
ตอ่นำที

25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่
นำที
46.5 แอมป์ที ่3000 รอบ
ตอ่นำที

ไฟหนำ้ 12 โวลต,์ 60/55 วตัต,์  
ฮำโลเจน H4

12 โวลต,์ 60/55 วตัต,์  
ฮำโลเจน H4

ไฟเบรก/ทำ้ย LED LED

สญัญำณไฟเลีย้ว 12 โวลต ์10 วตัต์ 12 โวลต ์10 วตัต์

โครงรถ Thruxton Thruxton R
มมุเรค 22.6° 22.8°

มมุเทรล 90.8 มม. (3.57 นิว้) 92.1 มม. (3.63 นิว้)
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แรงขนั

ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

น็อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 20 Nm

บงัโซ่ 9 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 3.5 Nm

ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง 10 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอำ่งน�้ำมนัเครือ่ง 25 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 110 Nm

น�า้มนัและสารหลอ่ลืน่
ลกูปืนและแกน จำระบเีบอร ์NLGI 2
น�้ำมนัเบรก น�้ำมนัเบรค DOT 4
น�้ำหลอ่เย็น น�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT (ผสมลว่งหนำ้)
โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมำะส�ำหรับโซโ่อรงิ

น�้ำมนัเครือ่ง

น�้ ำมันเครื่องส�ำหรับรถจักรยำนยนต์แบบกึ่งสังเครำะห์หรือ
สงัเครำะห ์10W/40 หรอื 10W/50 ทีต่รงตำมมำตรฐำน API SH 
(หรอืสงูกวำ่) และ JASO MA เชน่ น�้ำมนัเครือ่ง Castrol Power 1 
Racing 4T 10W-40 (สงัเครำะหแ์ท)้ ในบำงประเทศจ�ำหน่ำยใน
ชือ่ Castrol Power RS Racing 4T 10W-40 (สงัเครำะหแ์ท)้
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ขอ้มลูจ�าเพาะ
Bonneville T100 และ Bonneville T120 

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

การบรรทกุน�า้หนกั Bonneville T100 Bonneville T120
กำรบรรทกุน�้ำหนักสงูสดุ 210 กก. 210 กก.

เครือ่งยนต์ Bonneville T100 Bonneville T120

ประเภท
กระบอกสบูคูแ่บบขนำน
ระบำยควำมรอ้นดว้ย
ของเหลว มมุกำรจดุระเบดิ 
270 องศำ

กระบอกสบูคูแ่บบขนำน
ระบำยควำมรอ้นดว้ย
ของเหลว มมุกำรจดุระเบดิ 
270 องศำ

ปรมิำตร 900 ซซีี 1,200 ซซีี
ควำมกวำ้งกระบอกสบู x  
ระยะชกั 84.6 x 80 มม. 97.6 x 80 มม.

อตัรำสว่นก�ำลงัอดั 10.5:1 10:1

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

ล�ำดบักำรจดุระเบดิ 1-2 1-2

ระบบสตำรท์ มอเตอรส์ตำรท์ มอเตอรส์ตำรท์

การหลอ่ลืน่ Bonneville T100 Bonneville T120
ระบบหลอ่ลืน่ อำ่งน�้ำมนัเครือ่งแบบเปียก อำ่งน�้ำมนัเครือ่งแบบเปียก
ควำมจนุ�้ำมนัเครือ่ง:
แบบแหง้ 3.8 ลติร 3.8 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง/
น�้ำมนั 3.4 ลติร 3.4 ลติร

เปลีย่นเฉพำะน�้ำมนัเครือ่ง 3.2 ลติร 3.2 ลติร

การระบายความรอ้น Bonneville T100 Bonneville T120
ประเภทน�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT Triumph HD4X Hybrid OAT

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

50/50 (ผสมเสร็จจัดเตรยีม
โดย Triumph)

ควำมจนุ�้ำหลอ่เย็น 1.518 ลติร 1.558 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด 88°C +/- 2°C 88°C +/- 2°C
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ระบบน�า้มนัเชือ้เพลงิ Bonneville T100 Bonneville T120

ประเภท กำรฉดีน�้ำมนัเชือ้เพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

กำรฉดีน�้ำมนัเชือ้เพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

ป๊ัมน�้ำมนัเชือ้เพลงิ อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้ำ อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้ำ
แรงดนัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บำร์ 3.5 บำร์

ความจถุงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ Bonneville T100 Bonneville T120
ประเภท 91 RON ไรส้ำรตะกัว่ 91 RON ไรส้ำรตะกัว่
ควำมจถุังน�้ำมนัเชือ้เพลงิ 14.5 ลติร 14.5 ลติร

การจดุระเบดิ Bonneville T100 Bonneville T120
ระบบกำรจดุระเบดิ เหนีย่วน�ำแบบดจิติอล เหนีย่วน�ำแบบดจิติอล
หวัเทยีน NGK LMAR8A-9 NGK LMAR8A-9

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

ระบบสง่ก�าลงั Bonneville T100 Bonneville T120

ประเภทของระบบสง่ก�ำลงั 5 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลำ

6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลำ

ชนดิของคลตัช์ แผน่เปียกหลำยแผน่ แผน่เปียกหลำยแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�ำลงัสดุทำ้ย DID 520 VP2-T, 102 ขอ้ EK 525 MVXZ2, 100 ขอ้
อตัรำขบัปฐมภมูิ 93/74 (1.26) 93/74 (1.26)

อตัรำทดเกยีร:์
เกยีร ์1 49/14 (3.5) 49/14 (3.5)

เกยีร ์2 45/18 (2.5) 45/18 (2.5)

เกยีร ์3 37/20 (1.85) 37/20 (1.85)

เกยีร ์4 37/25 (1.48) 37/25 (1.48)

เกยีร ์5 35/27 (1.3) 35/27 (1.3)

เกยีร ์6 ไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้ 34/29 (1.17)

อตัรำทดเฟืองรวม 41/17 (2.41) 37/17 (2.18)

ค�าเตอืน
ใชเ้ฉพำะยำงทีแ่นะน�ำเท่ำนัน้ตำมกำรจับคูท่ีร่ะบไุว ้หำ้มใชย้ำงต่ำงยีห่อ้ร่วมกัน หรือน�ำยำงยีห่อ้
เดยีวกนั แตค่ณุสมบตัติำ่งกนัมำใชร้่วมกนั  เพรำะอำจท�ำให ้ สญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
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ยางทีไ่ดร้บัการรบัรอง
ทำ่นสำมำรถขอรำยชือ่ยำงทีผ่ำ่นกำรรับรองทีก่�ำหนดใหใ้ชไ้ดก้บัรถจักรยำนยนตร์ุ่นตำ่ง ๆ เหลำ่นีไ้ด ้
จำกตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต หรอืตรวจสอบทำงอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่
www.triumph.co.uk

ยาง Bonneville T100 Bonneville T120
ขนำดยำง:
หนำ้ 100/90-18 100/90-18

หลงั 150/70 R17 150/70 R17

แรงดนัลมยำง (เย็น):
หนำ้ 2.2 บำร ์(32 ปอนด/์นิว้2) 2.2 บำร ์(32 ปอนด/์นิว้2)
หลงั 2.5 บำร ์(36 ปอนด/์นิว้2) 2.5 บำร ์(36 ปอนด/์นิว้2)

อปุกรณไ์ฟฟ้า Bonneville T100 Bonneville T120
ชนดิแบตเตอรี่ YTX12-BS YTX12-BS

ควำมจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 10 Ah 12 โวลต,์ 10 Ah

อลัเทอรเ์นเตอร์

25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่
นำที
46.5 แอมป์ที ่3000 รอบ
ตอ่นำที

25 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่
นำที
46.5 แอมป์ที ่3000 รอบ
ตอ่นำที

ไฟหนำ้ 12 โวลต,์ 60/55 วตัต,์  
ฮำโลเจน H4

12 โวลต,์ 60/55 วตัต,์  
ฮำโลเจน H4

ไฟเบรก/ทำ้ย LED LED

สญัญำณไฟเลีย้ว 12 โวลต ์10 วตัต์ 12 โวลต ์10 วตัต์

โครงรถ Bonneville T100 Bonneville T120
มมุเรค 25.5° 25.5°

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

ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

น็อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 20 Nm

บงัโซ่ 9 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 3.5 Nm

ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง 10 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอำ่งน�้ำมนัเครือ่ง 25 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 110 Nm

น�า้มนัและสารหลอ่ลืน่
ลกูปืนและแกน จำระบเีบอร ์NLGI 2
น�้ำมนัเบรก น�้ำมนัเบรค DOT 4
น�้ำหลอ่เย็น น�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT (ผสมลว่งหนำ้)
โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมำะส�ำหรับโซโ่อรงิ

น�้ำมนัเครือ่ง

น�้ ำมันเครื่องส�ำหรับรถจักรยำนยนต์แบบกึ่งสังเครำะห์หรือ
สงัเครำะห ์ 10W/40 หรอื  10W/50 ทีต่รงตำมมำตรฐำน API SH 
(หรอืสงูกวำ่) และ JASO MA เชน่ น�้ำมนัเครือ่ง Castrol Power 1 
Racing 4T 10W-40 (สงัเครำะหแ์ท)้ ในบำงประเทศจ�ำหน่ำยใน
ชือ่ Castrol Power RS Racing 4T 10W-40 (สงัเครำะหแ์ท)้
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นำฬกิำ  37
แผนผังแผงหนำ้ปัด  27
มำตรวดัควำมเร็ว  33
มำตรวดัรอบเครือ่งยนต ์  33
มำตรวดัระยะทำงออกทรปิ  36
ระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�้ำมนัหมด  35
สว่นแสดงผลต�ำแหน่งเกยีร ์  34
อตัรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิเฉลีย่  36

ฟ
ฟิวส์
ต�ำแหน่งกลอ่งฟิวส ์  125
หมำยเลขฟิวส ์  125

ไฟเลีย้ว
กำรเปลีย่นหลอดไฟ  129

ไฟหนำ้  126
กำรปรับตัง้  128
กำรเปลีย่นหลอดไฟ  127

ย
ยำง  4, 115
กำรเปลีย่น  118
กำรสกึของยำง  117
ควำมลกึของดอกยำงต�ำ่สดุ  118
ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยำง (TPMS)  117, 121
แรงดนัลมยำงของยำง  117
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ร
ระบบกนัสะเทอืน
กำรตรวจสอบโชค๊หนำ้  108
กำรตัง้คำ่ดำ้นหนำ้  109, 109
กำรตัง้คำ่ดำ้นหลงั  111, 111
กำรปรับควำมแข็งของโชค๊หนำ้  110
กำรปรับควำมแข็งโชค๊หลงั  112
กำรปรับควำมหน่วงของกำรคนืตวัของโชค๊หนำ้  110
กำรปรับควำมหน่วงของกำรคนืตวัของโชค๊หลงั  113
กำรปรับควำมหน่วงของกำรยบุตวัของโชค๊หนำ้  110
กำรปรับควำมหน่วงของกำรยบุตวัของโชค๊หลงั  114
กำรปรับดำ้นหนำ้  109

ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน (TC)  41
กำรตัง้คำ่  41
ปิดใชง้ำน  42
ไฟเตอืนทีถ่กูปิดไว ้  31
ไฟแสดงสถำนะ  31

ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยำง (TPMS)  43
ระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก (ABS)
ปิดใชง้ำน  42
เปิดใชง้ำน  43
ไฟแสดงสถำนะ  30

ระบบป้องกนักำรโจรกรรม
ไฟแสดงสถำนะ  30

ระบบไฟฟ้ำ
ไฟทำ้ย  129

ระบบระบำยควำมรอ้น  91
กำรตรวจสอบระดบัน�้ำหลอ่เย็น  92
กำรปรับระดบั  94
กำรเปลีย่นน�้ำหลอ่เย็น  94
ไฟเตอืนอณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็นสงู  30
สำรป้องกนักำรกดักรอ่น  91

ล
ลกูปืนคอ/ลกูปืนลอ้  106
กำรตรวจสอบระบบบงัคบัเลีย้ว  107
กำรตรวจสอบลกูปืนลอ้  107

ส
สวติชส์ตำรท์/ดบัเครือ่งยนต์
ต�ำแหน่ง RUN  49
ต�ำแหน่ง START  49
ต�ำแหน่ง STOP  48

สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดำ้นขวำ  48
สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดำ้นซำ้ย  49
ปุ่ ม SCROLL  49
ปุ่ มแตร  49
ปุ่ มไฟสงู  50
สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์  50
สวติชไ์ฟเลีย้ว  50

สวทิชไ์ฟฉุกเฉนิ  49

ห
หมำยเลขตวัถงัรถ (VIN)  24
หมดุพักเทำ้  114
โหมดขบัขี ่  38
กำรเลอืกเมือ่ขบัขีร่ถจักรยำนยนต ์  40
กำรเลอืกเมือ่รถจักรยำนยนตอ์ยูก่บัที ่  39

อ
อปุกรณเ์สรมิและกำรบรรทกุ  79


