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��าเตอื�, ขอ้�วรระวงั และ
หมายเหตุ
เนื้อหำทัง้หมดในคู่มือผูใ้ชเ้ล่มนี้โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งข อ้มูลส� ำคัญจะแสดงในรูปแบบ 
ตอ่ไปนี:้

 ��าเตอื�
สัญลักษณ์ค� ำ เตือนนี้บ่ งบอกค� ำสั่ งหรือ 
ขั ้นตอนพิเศษ ซึ่งถำ้ไม่ปฏิบัติตำมอย่ำง 
ถูกตอ้ง อำจท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บหรือเสยี
ชวีติได ้

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

หมายเหตุ

สญัลกัษณ์หมายเหตุแสดงจุดทีต่อ้งใส่ใจ
เป็�พเิศษส�าหรบัการใชง้า�ทีส่ะดวกและมี
ประสทิธภิาพเพิม่มากขึ�้

ป้ายเตอื�

ในบำงสว่นของรถจักรยำนยนตจ์ะสำมำรถมอง
เห็นสัญลักษณ์ (ดำ้นบน) ได ้สัญลักษณ์นี ้ 
หมำยถึง ควรระวัง: โปรดอำ้งองิกับหนังสือ
คู่มือ และจะตำมดว้ยกำรแสดงภำพวัตถุที่
เกีย่วขอ้ง
อย่ำพยำยำมขี่รถจักรยำนยนต์หรือท�ำกำร 
ปรับตั ้งใด ๆ  โดยไม่อำ้งอิงกับค�ำแนะน�ำที่
เกีย่วขอ้งซึง่ไดร้ะบไุวใ้นหนังสอืคูม่อืเลม่นี้
ส� ำหรับต� ำแหน่งของป้ำยฉลำกทั ้งหมดที่
แสดงสัญลักษณ์นี้ โปรดดูหัวขอ้ต�ำแหน่ง
ฉลำกเตอืนในคูม่อืเจำ้ของรถเลม่นี ้ เมือ่จ�ำเป็น  
สัญลักษณ์นี้จะปรำกฏในหนำ้ที่มีข อ้มูลที่
เกีย่วขอ้งดว้ยเชน่กนั

การบ�ารงุรกัษา
เพื่อใหอ้ำยุกำรใชง้ำนที่ยำวนำน ปลอดภัย 
และไม่เกดิปัญหำต่อรถจักรยำนยนตข์องท่ำน  
ควรให ต้ั วแทนจ� ำห น่ำยรถ จักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตด�ำเนนิกำรบ�ำรงุรักษำ
รถของทำ่น
เฉพำะตั วแทนจ� ำห น่ ำยรถ จักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตจะมคีวำมรู ้ อปุกรณ์
และทักษะที่จ� ำ เ ป็นต่อกำรบ� ำรุง รักษำรถ
จักรยำนยนต ์Triumph อยำ่งถกูตอ้ง
เพื่อคน้หำตัวแทนจ�ำหน่ำยของ Triumph 
ที่อ ยู่ ใ กล บ้ ำ้ น โปรด เข ำ้ ไปที่ เ ว็ บ ไซต ์
www. triumph. co. uk หรอืโทรศพัทถ์งึผูแ้ทน
จ�ำหน่ำยที่ไดรั้บอนุญำตในประเทศของท่ำน  
ทีอ่ยูด่ังกลำ่วระบไุวใ้นหนังสอืบันทกึกำรเขำ้รับ
บรกิำร ซึง่ใหม้ำพรอ้มกบัหนังสอืคูม่อืเลม่นี้
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ระบบ�วบ�มุเสยีงรบกว�
หำ้มเปลีย่นแปลงระบบควบคมุเสยีงรบกวน
จะมีกำรเตือนถึงเจำ้ของว่ำทำงกฎหมำยจะ
หำ้ม:
1.  กำรถอดหรือกำรด�ำเนินกำรอย่ำงไม่มี

ป ร ะสิทธิภ ำพโดยบุคคลใด  ๆ     เพื่ อ 
จุดประสงคอ์ืน่ ๆ  ที่ไม่ใช่กำรบ�ำรุงรักษำ 
กำรซ่อมบ�ำรุง หรือกำรเปลี่ยนชิ้นส่วน
ของอุปกรณ์ใด ๆ  หรือองคป์ระกอบของ
งำนออกแบบที่รวมอยู่ ในยำนพำหนะ 
คันใหม่เพื่อจุดมุ่งหมำยดำ้นกำรควบคุม
เสียงรบกวน ก่อนน�ำออกจ�ำหน่ำยหรือ 
จัดส่งไปยังผูซ้ ือ้ปลำยทำง หรอืในขณะที่
ถกูใชง้ำน และ

2.  กำ ร ใช ย้ ำนพำหนะหลั งจำกอุปกรณ์ 
ดั ง กล่ ำ วห รือ อ งค์ป ร ะกอบของง ำน
ออกแบบไดถู้กถอดออกหรือด�ำเนินกำร
อยำ่งไมม่ปีระสทิธภิำพโดยบคุคลใด ๆ

ตัวอยำ่งกำรด�ำเนนิกำรทีถ่อืวำ่เป็นกำรดัดแปลง 
คอื กำรด�ำเนนิกำรตำมรำยกำรดำ้นลำ่ง:
•  กำรถอด หรือกำรเจำะท่อพัก แผ่นกั ้น  

ทอ่เฮดเดอร ์ หรอืสว่นประกอบอืน่  ๆ  ทีใ่ช ้
สง่กำ๊ซไอเสยี

•  กำรถอด  หรอืกำรเจำะสว่นใดสว่นหนึง่ของ
ระบบไอดี

•  ขำดกำรบ�ำรงุรักษำทีเ่หมำะสม
•  กำรเปลี่ยนชิน้สวนเคลื่อนที่ของรถ หรือ 

ชิ้นส่วนของระบบไอเสียหรือระบบไอด ี
ดว้ยชิน้สวนอื่นที่นอกเหนือจำกที่ผูผ้ลติ
ก�ำหนดไว ้

ยาง
ตำมขอ้มูลอำ้งอิงเกี่ยวกับระเบียบควบคุม
คณุภำพยำงรถ  พ.ศ. 2552 (Pneumatic 
Ty res  and  Tubes  f o r  Automot i ve 
Veh ic les  (Qua l i ty  Contro l )  Order , 
2009, Cl.)  ฉบบัที ่ 3 (ค)  ประกำศโดย M/s. 
Triumph Motorcycles Ltd. วำ่ยำงทีป่ระกอบ
กับรถจักรยำนยนตค์ันนี้ตรงตำมขอ้ก�ำหนดของ 
IS 15627: 2005 และเป็นไปตำมขอ้ก�ำหนด 
ภำยใตข้อ้บงัคบั Central Motor Vehicle 
Rules (CMVR) 1989

�ูม่อืผูใ้ช้

 ��าเตอื�
คูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นี ้รวมถงึค�ำแนะน�ำอืน่ ๆ ทัง้หมด
ที่ใหม้ำพรอ้มกับรถจักรยำนยนต์ถือเป็น 
ชิน้สว่นถำวรของรถจักรยำนยนต ์และควรเกบ็
รวมไวก้บัตวัรถแมจ้ะขำยตอ่แลว้กต็ำม
ก่อนกำรขับขี่ ผูข้ับรถทุกคนตอ้งอ่ำนคู่มือ 
ผูใ้ชเ้ล่มนี้และค�ำแนะน�ำอืน่ ๆ  ทัง้หมดทีใ่ห ้
มำพรอ้มกับรถจักรยำนยนต์ เพื่อท�ำควำม 
คุน้เคยไดอ้ยำ่งถีถ่ว้นเกีย่วกบักำรใชง้ำนระบบ
ควบคุมรถจักรยำนยนตท์ี่ถูกตอ้ง รวมไปถงึ
คณุลกัษณะ สมรรถนะ และขอ้จ�ำกดั
อย่ำใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยำนยนต์ของท่ำน 
เนื่องจำกกำรขี่รถโดยไม่คุน้เคยกับระบบ
ค วบคุ ม ร ถ จั ก ร ย ำนยนต์   คุณลั กษณะ 
สมรรถนะ  และขอ้จ�ำกดัตำ่ง ๆ  จะท�ำใหเ้กดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ขอบคุณที่เลือกรถจักรยำนยนต์ Triumph 
รถจักรยำนยนตน์ี้เป็นผลติภัณฑข์อง Triumph 
ที่ใชว้ ิศวกรรมที่ผ่ำนกำรพิสูจน์ กำรทดสอบ
อยำ่งละเอยีด  และควำมพยำยำมอยำ่งตอ่เนือ่ง
เพื่อใหไ้ดค้วำมเชื่อมั่น ควำมปลอดภัย และ
สมรรถนะทีเ่ป็นเลศิ
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โปรดอำ่นคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นีก้อ่นขีร่ถ  เพือ่ทีท่ำ่นจะ
ไดท้�ำควำมคุน้เคยไดอ้ย่ำงถีถ่ว้นเกีย่วกับกำร
ใชง้ำนระบบควบคุมรถจักรยำนยนตท์ี่ถูกตอ้ง 
รวมไปถงึคณุลกัษณะ สมรรถนะและขอ้จ�ำกดั
หนังสือคู่มือเล่มนี้ประกอบไปดว้ยเคล็ดลับ
ในกำรขี่รถอย่ำงปลอดภัย แต่ไม่ไดร้วมถึง
ทักษะและเทคนคิทัง้หมดทีจ่�ำเป็นต่อกำรขีร่ถ
จักรยำนยนตอ์ยำ่งปลอดภยั
Triumph ขอแนะน�ำใหผู้ข้ ีร่ถทุกคนเขำ้รับกำร 
ฝึกอบรมทีจ่�ำเป็นเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่สำมำรถใชร้ถ
จักรยำนยนตค์นันีไ้ดอ้ยำ่งปลอดภยั
หนังสือคู่มือเจำ้ของเล่มนี้มีใหบ้ริกำรจำก
ตวัแทนจ�ำหน่ำยในประเทศของทำ่นในภำษำ:
•  องักฤษ
•  องักฤษแบบอเมรกินั
•  จนี
•  ดตัช์
•  ฝร่ังเศส
•  เยอรมนั
•  อติำลี
•  ญีปุ่่ น
•  โปรตเุกส
•  สเปน
•  สวเีดน
•  ไทย
ภ ำ ษ ำ ข อ ง คู่ มื อ ผู ้ใ ช ้นี้ ข ึ้ น อ ยู่ กั บ รุ่ น ร ถ
จักรยำนยนตแ์ละประเทศ

ส�ท�ากบั Triumph
ควำมสัมพันธ์ที่มีต่อท่ำนไม่ไดส้ ิน้สุดลงหลัง
จำกทำ่นซือ้รถ Triumph ผลตอบรับของทำ่น
จำกประสบกำรณ์ในกำรซื้อและเป็นเจำ้ของ
เป็นสิง่ส�ำคัญมำกที่จะช่วยเรำในกำรพัฒนำ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรส�ำหรับทำ่น
โปรดส่งเสรมิเรำโดยมอบทีอ่ยู่อเีมลของท่ำน
แก่ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph 
ที่ ไ ด รั้ บ อ นุญำตแล ะล งทะ เ บีย นกั บ เ ร ำ  
จำกนัน้ ท่ำนจะไดรั้บค�ำเชญิเขำ้ร่วมตอบแบบ
ส�ำรวจควำมพงึพอใจจำกลูกคำ้ออนไลน์ผ่ำน
ทำงที่อยู่อีเมลของท่ำน ซึง่ท่ำนสำมำรถให ้
ผลตอบรับของทำ่นได ้
ทมีงำน Triumph
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หนำ้นีจ้งใจเวน้วำ่งไว ้
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ปลอดภยัไวก้อ่�

รถจกัรยา�ย�ต์

 ��าเตอื�
รถจักรยำนยนตค์ันนี้ออกแบบขึน้เพือ่ขับขีบ่น
ทอ้งถนนเท่ำนัน้ ไม่เหมำะส�ำหรับกำรใชบ้น
ทำงวบิำก
กำรใชบ้นทำงวบิำกอำจน�ำไปสู่กำรสูญเสยี 
กำรควบคุมรถจักรยำนยนต์ ท�ำใหเ้กิด
อุบัติเหตุที่อำจท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บหรือ
ถงึแกช่วีติได ้

 ��าเตอื�
รถจักรยำนยนต์คันนี้ไม่ไดอ้อกแบบขึน้เพื่อ
ลำกพว่งหรอืตดิตัง้รถพว่งขำ้ง
กำรตดิตัง้รถพว่งขำ้งและ/หรอืรถพว่งจะท�ำให ้
รถสญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
รถจักรยำนยนตค์ันนี้ออกแบบขึน้เพื่อใชเ้ป็น
รถสองลอ้ สำมำรถบรรทกุตวัผูข้บัรถเอง หรอื
ผูข้บัรถและผูโ้ดยสำรอกีหนึง่คน
น�้ ำห นักรวมของผู ข้ั บขี่   และผู โ้ ดยสำร 
อุปกรณ์เสริมและสัมภำระตอ้งไม่เกินขีด
จ�ำกัดกำรบรรทกุน�้ำหนักสงูสดุทีร่ะบใุนหัวขอ้ 
ขอ้มลูจ�ำเพำะ

 ��าเตอื�
รถจักรยำนยนตค์ันนี้ตดิตัง้เครือ่งฟอกไอเสยี
เชงิเรง่ปฏกิริยิำไวท้ีด่ำ้นลำ่งเครือ่งยนต ์ ซึง่
จะมอีุณหภูมสิูงมำกพรอ้มกับระบบไอเสยีใน
ขณะเครือ่งยนตท์�ำงำน
วสัดทุีต่ดิไฟไดเ้ชน่หญำ้ ฟำง/เสน้ฟำง ใบไม ้
เสือ้ผำ้  และกระเป๋ำสมัภำระ  ฯลฯ  อำจตดิไฟ
ไดห้ำกสัมผัสกับสว่นใด ๆ  ของระบบไอเสยี
และกลอ่งแคตฯ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทุกครั ้งว่ำวัสดุที่ต ิดไฟ 
ไดนั้น้ ไม่สำมำรถสัมผัสกับระบบไอเสยีหรอื
กลอ่งแคตฯ
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��า้ม�ัเชือ้เพลงิและ 
�ว�ัทอ่ไอเสยี

 ��าเตอื�
น�้ำมนัเบนซนิไวไฟสงู:
ดบัเครือ่งยนตท์กุครัง้ทีเ่ตมิน�้ำมนั
อย่ ำ เติมน�้ ำมั นหรือ เ ปิดฝำ ปิดถั งน�้ ำมั น 
เชือ้เพลงิขณะสบูบหุรีห่รอือยูใ่กลก้บัเปลวไฟ 
(ทีไ่มม่สี ิง่ป้องกนั)
ขณะเตมิน�้ำมนั  ระวงัอยำ่ใหน้�้ำมนัเบนซนิหก
ใสเ่ครือ่งยนต ์ทอ่ไอเสยี หรอืทอ่เกบ็เสยีง
หำกกลนืน�้ำมนัเบนซนิ  สดูดม  หรอืเขำ้ตำ  
ควรไปพบแพทยโ์ดยดว่น
รีบลำ้งน�้ำมันที่หกใส่ผวิหนังดว้ยสบู่และน�้ำ
สะอำด และควรถอดเสื้อผำ้ที่ปนเป้ือนดว้ย
น�้ำมนัเบนซนิทนัที
แผลไหมแ้ละสภำพผวิหนังทีร่ำ้ยแรงอำจเกดิ
ขจำกกำรสมัผัสโดนน�้ำมนัเบนซนิ

 ��าเตอื�
หำ้มสตำรท์เครือ่งยนตห์รอืเดนิเครือ่งยนตใ์น
พืน้ทีอ่บัอำกำศ
ควันไอเสยีเป็นพษิและอำจท�ำใหห้มดสตแิละ
เสยีชวีติไดภ้ำยในระยะเวลำสัน้ๆ
ตอ้งใชร้ถจักรยำนยนตใ์นพืน้ทีเ่ปิดโลง่หรอืมี
กำรระบำยอำกำศเพยีงพอทกุครัง้

หมวกก�ั�็อ�และ 
เ�รือ่งแตง่กาย

 ��าเตอื�
เมื่อขับขี่รถจักรยำนยนต์ ทั ้งผู ข้ับขี่และ 
ผูโ้ดยสำร (ในรุ่นทีส่ำมำรถรองรับผูโ้ดยสำร
ได)้  ตอ้งสวมเสือ้ผำ้ทีเ่หมำะสมเสมอ  รวมถงึ 
หมวกกนัน็อคส�ำหรับรถจักรยำนยนต ์ แวน่ตำ
นริภยั  ถงุมอื  กำงเกงขำยำว  (หุม้เขำ่และ 
ขอ้เทำ้) และเสือ้แจ็คเกต็สสีวำ่ง
ในระหว่ำงกำรใชง้ำนนอกถนน (ในรุ่นที่
เหมำะกบักำรใชง้ำนนอกถนน)  ผูข้บัขีต่อ้ง
สวมเสือ้ผำ้ทีเ่หมำะสมเสมอเชน่กำงเกงและ
รองเทำ้บทู
เสือ้ผำ้สสีว่ำงจะท�ำใหผู้ข้ับขีย่ำนพำหนะคน
อื่น ๆ  บนทอ้งถนนสังเกตเห็นผูข้ี่รถ (หรือ 
ผูโ้ดยสำร) ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้
แมไ้ม่จ�ำเป็นตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่ำง
เต็มรูปแบบ กำรสวมชุดป้องกันจะช่วยลด
โอกำสทีไ่ดรั้บบำดเจ็บขณะขีร่ถ
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 ��าเตอื�
หมวกันน็อคเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดของชุด
ขบัขีร่ถจักรยำนยนต ์ เนือ่งจำกเป็นชิน้สว่นที่
ใหก้ำรป้องกนักำรบำดเจ็บทีศ่รีษะ  ควรเลอืก
หมวกกนัน็อคส�ำหรับตัวผูโ้ดยสำรและตัวทำ่น
เองอยำ่งรอบคอบ  และควรสวมใสศ่รีษะของ
ท่ำนและของผูโ้ดยสำรไดแ้น่นพอดีและไม่
อดึอดั  หมวกกนัน็อคสสีวำ่งจะท�ำใหผู้ข้บัขี่
ยำนพำหนะคนอืน่ ๆ  บนทอ้งถนนสงัเกตเห็น
ผูข้ีร่ถ (หรอืผูโ้ดยสำร) ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้
หมวกนิรภัยแบบเต็มใบจะใหก้ำรป้องกันได ้
บำ้งเมือ่เกดิอบุตัเิหต ุ โดยทีห่มวกนริภยัแบบ
ปิดเต็มหนำ้จะใหก้ำรป้องกนัไดม้ำกกวำ่
สวมแว่นตำนิรภัยที่ไดรั้บยอมรับหรือแผ่น
บังหนำ้เพื่อช่วยในกำรมองเห็นและปกป้อง
ดวงตำ

 ��าเตอื�
กำรไม่สวมหมวกกันน็อคอำจท�ำใหเ้สยีชวีติ
หรอืไดรั้บบำดเจ็บสำหัสได ้หำ้มผูโ้ดยสำร
ซอ้นหำกไม่สำมำรถเหยียบที่พักเทำ้ของ 
ผูโ้ดยสำร

การขีร่ถ

 ��าเตอื�
หำ้มขับขีร่ถจักรยำนยนตเ์มื่อรูส้กึเหนื่อยลำ้ 
อยูภ่ำยใตฤ้ทธิข์องแอลกอฮอลห์รอืยำ
กำรขีร่ถเมือ่อยู่ภำยใตฤ้ทธิข์องแอลกอฮอล์
หรอืยำเป็นสิง่ผดิกฎหมำย
กำรขี่รถเมื่อรูส้กึเหนื่อยลำ้ อยู่ภำยใตฤ้ทธิ์
ของแอลกอฮอลห์รือยำจะลดสมรรถภำพใน
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตข์องผูข้ีร่ถ  ซึง่อำจ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
ผูข้ี่รถทุกคนตอ้งไดรั้บใบอนุญำตในกำรใช ้
งำนรถจักรยำนยนต์
กำรใชร้ถจักรยำนยนตโ์ดยไมม่ใีบอนุญำตเป็น
สิง่ผดิกฎหมำยและอำจน�ำไปสูก่ำรด�ำเนนิคดี
ได ้
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์โดยไม่เขำ้ รับกำร 
ฝึกอบรมแบบเป็นทำงกำรเกี่ยวกับเทคนิค
กำรขี่รถที่ถูกตอ้งซึ่งจ� ำเป็นต่อกำรไดรั้บ
ใบอนุญำต จะเป็นอันตรำยและอำจท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
ขี่รถโดยมีกำร ป้องกันทุกค รั ้ง  และสวม
อปุกรณ์ป้องกนัซึง่จะมกีำรกลำ่วถงึในตอนอืน่
ของค�ำน�ำ
โปรดจ�ำไวว้ำ่  ในอบุตัเิหต ุ รถจักรยำนยนตไ์ม่
ไดใ้หก้ำรป้องกันตอ่แรงกระแทกเชน่เดยีวกบั
รถยนต์
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 ��าเตอื�
ควรขี่รถจักรยำนยนต์ Triumph ภำยใน
ควำมเร็วที่กฎหมำยก�ำหนดส�ำหรับกำรขับขี่
บนทอ้งถนน
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ยควำมเร็วสูงอำจ
เป็นอันตรำยไดเ้นื่องจำกเวลำที่ใชใ้นกำร
ตอบโตส้ภำพจรำจรที่เก ิดขึ้นนั้นจะลดลง
อย่ำงเด่นชัดในขณะทีค่วำมเร็วบนทอ้งถนน
เพิม่สงูขึน้
ลดควำมเร็วทุกครัง้ในสภำวะกำรขับขีท่ีอ่ำจ
เกดิอนัตรำยได ้เชน่ ในสภำพอำกำศไมด่หีรอื
กำรจรำจรตดิขดั

 ��าเตอื�
สังเกตอย่ำงต่อเนื่องและสนองตอบกำร
เปลี่ยนแปลงของพื้นผิวถนน สภำพจรำจร 
และสภำพของลม ยำนพำหนะประเภทสอง
ลอ้ทกุคนัจะรับแรงจำกภำยนอก ซึง่อำจท�ำให ้
เกดิอบุตัเิหต ุ แรงดงักลำ่วรวมถงึ  แตไ่มจ่�ำกดั
เพยีง:
-  กระแสลมจำกรถทีว่ ิง่สวนมำ
-  หลุมบนพื้นถนน , พื้นผิวถนนที่เก ิดควำม 
เสยีหำยหรอืไมเ่รยีบ

-  สภำพอำกำศไมด่ี
-  ขอ้ผดิพลำดของผูข้บัขี่
ใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ยควำมเร็วปำนกลำง
ทุกครั ้ง และหลีกเลี่ยงสภำพจรำจรติดขัด
จนกวำ่ทำ่นจะคุน้เคยกับคณุลักษณะดำ้นกำร
ใชง้ำนและกำรขบัขีอ่ยำ่งถีถ่ว้น  หำ้มขีร่ถเกนิ
ควำมเร็วทีก่ฎหมำยก�ำหนด

แฮ�ดบ์งั�บัเลีย้วและทีพ่กัเทา้

 ��าเตอื�
ผู ข้ั บขี่ ร ถต อ้ ง รักษำกำรทรงตั วของรถ
จักรยำนยนตโ์ดยมอืตอ้งจับไวท้ีแ่ฮนดบ์ังคับ
เลีย้วตลอดเวลำ
หำกผูข้ีร้ถเอำมือออกจำกแฮนดบ์ังคับเลีย้ว 
จะส่งผลกระทบรำ้ยแรงต่อกำรขับขี่และ
เสถียรภำพของรถจักรยำนยนต์ ส่งผลให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
ขณะใชง้ำนรถจักรยำนยนต์ ผู ข้ ี่รถและ 
ผูโ้ดยสำร (หำกมี) ตอ้งใชท้ี่พักเทำ้ที่ใหม้ำ
ทกุครัง้
กำรใชท้ี่พักเทำ้จะช่วยลดควำมเสี่ยงที่ทัง้ 
ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสำรไปสมัผัสกบัชิน้สว่นตำ่งๆ 
ของรถจักรยำนยนต์โดยไม่ตั ้งใจ และยัง
ชว่ยลดควำมเสีย่งจำกกำรไดรั้บบำดเจ็บเมือ่
เสือ้ผำ้เขำ้ไปเกีย่วกบัชิน้สว่นตำ่งๆ

 ��าเตอื�
ตอ้งไม่ใชห้มุดพักเทำ้เป็นเครื่องน� ำว่ำรถ
จักรยำนยนตส์ำมำรถเอยีงไดอ้ย่ำงปลอดภัย
ไกลเพยีงใด
ซึง่ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขหลำยอยำ่ง  รวมถงึแตไ่ม่
จ�ำกดัเพยีง พืน้ผวิถนน สภำพยำง และสภำพ
อำกำศ  กำรเอยีงรถดว้ยมมุทีไ่มป่ลอดภยัอำจ
ท�ำใหร้ถทรงตวัไมด่ ี สญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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 ��าเตอื�
ตอ้งเปลีย่นตัวบง่ชีม้มุเอยีงกอ่นทีจ่ะสกึจนขดี
จ�ำกดัของมนั
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์โดยที่หมุดพักเทำ้
สึกเกินขีดก�ำหนดสูงสุดจะท�ำใหเ้อียงรถ
จักรยำนยนตด์ว้ยมมุทีไ่มป่ลอดภยั
กำร เอียง รถด ว้ยมุมที่ ไม่ปลอดภัยอำจ
ท�ำใหร้ถทรงตวัไมด่ ี สญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
เมือ่เอยีงรถและหมุดพักเทำ้ทีย่ดึตดิกับทีพั่ก
เทำ้แตะกบัพืน้  รถจักรยำนยนตจ์ะอยูใ่กลก้บั
ขดีจ�ำกดัมมุเอยีงสงูสดุ  กำรเพิม่มมุเอยีงมำก
ขึน้จะไมป่ลอดภยั
กำร เอียง รถด ว้ยมุมที่ ไม่ปลอดภัยอำจ
ท�ำใหร้ถทรงตวัไมด่ ี สญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

1. หมดุพักเทำ้

การบ�ารงุรกัษาและอปุกรณ์

 ��าเตอื�
โปรดปรกึษำตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Tr iumph ที่ได รั้บอนุญำตทุกครั ้งที่ เก ิด 
ขอ้สงสัยเกีย่วกับกำรใชง้ำนรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีถ่กูตอ้งหรอืปลอดภยั
โปรดจ�ำไวว้่ำกำรใชร้ถจักรยำนยนตท์ีท่�ำงำน
ผดิปกตอิย่ำงต่อเนื่องอำจท�ำใหข้อ้บกพร่อง
เพิ่มมำกขึ้น  และยั งอำจเสี่ยงต่อควำม
ปลอดภยั

 ��าเตอื�
ตอ้งย�้ ำใหแ้ น่ใจว่ำไดอุ้ปกรณ์ทั ้งหมดที่
กฎหมำยก�ำหนดไดรั้บกำรตดิตัง้และท�ำงำน
อยำ่งถกูตอ้ง
กำรถอดหรือเปลี่ยนไฟของรถจักรยำนยนต ์
ทอ่เกบ็เสยีง  ระบบไอเสยี  หรอืระบบควบคมุ
เสยีงรบกวนอำจเป็นกำรละเมดิกฎหมำย
กำรดัดแปลงที่ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ เหมำะ
สมอำจส่งผลกระทบรำ้ยแรงต่อกำรขับขี ่
เสถียรภำพ หรือกำรใชร้ถจักรยำนยนต์ใน
ลักษณะอืน่ ๆ  ทีอ่ำจเป็นผลใหเ้กดิอุบัตเิหต ุ
ท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

 ��าเตอื�
ถำ้รถจักรยำนยนตม์สีว่นเกีย่วขอ้งกบัอบุตัเิหต ุ
กำรประสำนงำ หรือลม้ ท่ำนตอ้งน� ำรถ
จักรยำนยนตข์องท่ำนไปยังตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบและซอ่ม
อุบั ติ เ หตุ ใ ด   ๆ     อ ำจ เ ป็ นสำ เหตุ ให ร้ ถ
จักรยำนยนตไ์ดรั้บควำมเสยีหำย ถำ้ไดรั้บกำร
ซอ่มแซมไมถ่กูวธิ ี อำจท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตุ
ขึน้อกีครัง้  ซึง่อำจท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บหรอื 
เสยีชวีติได ้
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การจอดรถ

 ��าเตอื�
ปิดสวติชด์ับเครื่องยนตแ์ลว้ถอดกุญแจออก
ทกุครัง้กอ่นจอดรถจักรยำนยนตท์ิง้ไว ้ กำรดงึ
กุญแจออกจะลดควำมเสีย่งทีบุ่คคลทีไ่ม่ได ้
รับอนุญำตหรือไม่ผ่ำนกำรฝึกอบรมจะน�ำรถ
จักรยำนยนตไ์ปใช ้
เมื่อจอดรถจักรยำนยนต์ โปรดจดจ�ำสิ่ง 
ตอ่ไปนี้
-  เ ข ้ำ เ กี ย ร์ ห นึ่ ง เ พื่ อ ช่ ว ย ป้ อ ง กั น ร ถ
จักรยำนยนตไ์มใ่หไ้หลลงจำกขำตัง้

-  เครื่องยนตแ์ละระบบไอเสยีจะรอ้นขึน้ภำย
หลงักำรขบัขี ่ หำ้มจอดรถจักรยำนยนตใ์น
บรเิวณทีค่นเดนิเทำ้  สตัวเ์ลีย้ง  และ/หรอื
เด็กเล็กสำมำรถแตะตอ้งรถได ้

-  อยำ่จอดรถบนพืน้แฉะหรอืบนพืน้ผวิทีเ่อยีง
มำก  กำรจอดรถภำยใตส้ภำวะเหลำ่นีอ้ำจ
ท�ำใหร้ถจักรยำนยนตล์ม้ได ้

ส�ำหรับรำยละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดูหัวขอ้  
‘วธิกีำรขบัขีร่ถจักรยำนยนต’์ ในคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นี้

ชิ�้สว่�และอปุกรณ์

 ��าเตอื�
เจำ้ของรถควรตระหนักว่ำเฉพำะชิ้นส่วน 
อปุกรณเ์สรมิ  และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บกำร
รับรองไวส้�ำหรับรถจักรยำนยนต์ Triumph 
เ ป็นชิ้นส่วนที่ได รั้บกำรอนุมัติอย่ำงเ ป็น
ทำงกำรจำก  Triumph และติดตั ้งกับรถ
จักรยำนยนต์โดยตัวแทนจ�ำหน่ำยที่ไดรั้บ
อนุญำต
โดยเฉพำะ จะเป็นอันตรำยอย่ำงยิง่ในกำร 
ตดิตัง้หรือเปลี่ยนชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์เสริม
ที่ตอ้งถอดอุปกรณ์เชื่อมต่อออกจำกระบบ
ไฟฟ้ำหรือระบบน�้ ำมันเชื้อเพลิง หรือเพิ่ม
เขำ้ไป ซึง่กำรดัดแปลงดังกล่ำวอำจท�ำให ้
เป็นอนัตรำยตอ่ควำมปลอดภยั
อปุกรณเ์ชือ่มตอ่ของชิน้สว่น  อปุกรณเ์สรมิ 
และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรองอำจ
สง่ผลกระทบรำ้ยแรงตอ่กำรขบัขี ่ เสถยีรภำพ 
หรอืกำรใชร้ถจักรยำนยนตใ์นลกัษณะอืน่ ๆ  ที่
อำจเป็นผลใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ ท�ำใหไ้ดเ้กดิกำร
บำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
Triumph จะไม่รับผดิใด ๆ  ต่อขอ้บกพร่อง 
ที่ เก ิดจำกอุปกรณ์ เชื่อมต่อของชิ้นส่วน  
อุปกรณ์ เสริม  หรือชุดคอนเวอร์ชันที่ไม่
ไดรั้บกำรรับรอง หรือกำรประกอบชิน้ส่วน  
อปุกรณเ์สรมิ  หรอืชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บกำร
รับรองโดยบคุลำกรทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรอง

Triumph จะไมรั่บผดิใดๆ ตอ่ขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิ
จำกอปุกรณเ์ชือ่มตอ่ของชิน้สว่น  อปุกรณเ์สรมิ  
หรอืชดุคอนเวอรช์นัทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรอง  หรอื
กำรประกอบชิน้สว่น  อปุกรณเ์สรมิ  หรอืชดุ 
คอนเวอรช์ันทีไ่ดรั้บกำรรับรองโดยบุคลำกรที่
ไมไ่ดรั้บกำรรับรอง
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ป้ายเตอื�
ป้ำยเตอืนทีอ่ธบิำยรำยละเอยีดไวท้ีน่ีแ้ละหนำ้ตอ่ไปนีร้ะบถุงึขอ้มลูควำมปลอดภยัเรือ่งส�ำคญัในคูม่อื
เลม่นี ้ กอ่นขบัขีร่ถ  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดท้�ำควำมเขำ้ใจและปฏบิตัติำมขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัป้ำยเหลำ่นี้

ต�าแห�ง่ป้ายเตอื�

6
5
4
3
2
N
1

1

R.P.M.

3

6 5

2

8

4

7

MAX LOAD
5 kg (11 lbs)

9

1. ไฟห�า้ (ห�า้ 144)
2. กระจกห�า้รถ (ห�า้ 83)
3. การร�ัอ�ิ (ห�า้ 85)
4. ทีพ่กัเทา้ผูโ้ดยสาร (ห�า้ 81)
5. กระเป๋าเก็บสมัภาระ (ถา้ตดิต ัง้) (ห�า้ 105)

6. ยาง (ห�า้ 135)
7. ��า้ม�ัเ�รือ่ง (ห�า้ 115)
8. ต�าแห�ง่เกยีร ์(ห�า้ 92)
9. ��า้หลอ่เย็� (ห�า้ 120)
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 ขอ้�วรระวงั
ป้ำยเตอืนและรปูลอก  ยกเวน้ป้ำยรันอนิ  และป้ำยทีพั่กเทำ้ผูโ้ดยสำร  จะตดิเขำ้กบัรถจักรยำนยนต์
โดยใชก้ำวทีม่แีรงยดึตดิสงู
ในบำงกรณี  จะตดิป้ำยเตอืนกอ่นใชส้พีน่  ดงันัน้  ควำมพยำยำมทีจ่ะแกะป้ำยเตอืนออกอำจท�ำให ้
ช ิน้งำนสหีรอืตวัถงัเกดิควำมเสยีหำยได ้

Pb

1 2 4

6 5

DAILY SAFETY CHECKS
TÄGLICHE SICHERHEITSKONTROLLEN

CONTROLES DE SECURITE QUOTIDIENS
CHEQUEOS DE SEGURIDAD DIARIOS

VERIFICAÇÕES DIÁRIAS DE SEGURANÇA
VERIFICHE GIORNALIERE DI SICUREZZA

DAGELIJSKE VEILIGHEIDSINSPECTIES
DAGLIG SÄKERHETSKONTROLL

運行前点検

3

RON/ROZ 95 min. 91

E5 E10

3900691

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

1. การตรวจเช็�กอ่�การขบัขี ่(ห�า้ 86)
2. ��า้ม�ัไรส้ารตะก ัว่ (ห�า้ 73)
3. ��า้ม�ัเชือ้เพลงิ E5 และ E10 (ถา้ตดิต ัง้) 

(ห�า้ 73)

4. หมวกก�ั�็อ� (ห�า้ 8)
5. ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมยาง (TPMS)  

(ถา้ตดิต ัง้) (ห�า้ 70)
6. ทีพ่กัเทา้ผูโ้ดยสาร (ห�า้ 81)
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การระบชุิ�้สว่�

1 2 3 4 6 7

101117 15 14 1316 9

5 8

12

1. ไฟห�า้
2. สญัญาณไฟห�า้
3. ฝาปิดถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
4. ถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
5. ทีล็่อกเบาะ
6. แบตเตอรี ่(ใตเ้บาะที�่ ัง่)
7. ไฟทา้ย
8. ไฟสอ่งป้ายทะเบยี�และไฟเลีย้ว
9. �าลปิเปอรเ์บรกหลงั

10. จา�เบรกหลงั
11. ตวัปรบั�วามแข็งสปรงิโช�๊หลงั
12. ขาต ัง้ขา้ง
13. ฝาปิดถงั��า้ม�ัเ�รือ่ง
14. ��ัเปลีย่�เกยีร ์
15. ฝาหมอ้��า้
16. �าลปิเปอรเ์บรกห�า้
17. จา�เบรกห�า้
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การระบขุอ้มลูชิ�้สว่� (ตอ่)

1 2 4

913

5

610 781112

3

14

1. ชอ่งเสยีบ USB (ใตเ้บาะที�่ ัง่)
2. กลอ่งฟิวส ์(ใตเ้บาะที�่ ัง่)
3. กระปกุ��า้ม�ัเบรกห�า้
4. ตวัปรบัโช�๊ห�า้
5. ล็อก�อ
6. ตะเกยีบห�า้
7. ถงั��า้หลอ่เย็�ส�ารอง
8. ฝาปิดถงั��า้หลอ่เย็�ส�ารอง

9. แป้�เบรกหลงั
10. กระปกุ��า้ม�ัเบรกหลงั
11. ชุดเ�รือ่งมอื (ดา้�หลงัแผงขา้ง)
12. ตวัปรบั�วามห�ว่งการ��ืตวัระบบก�ั

สะเทอื� (ดา้�หลงัแผงขา้ง)
13. ทอ่เก็บเสยีง
14. ตวัปรบัแรงห�ว่งของการยบุตวัของโช�๊หลงั



การระบชุิ�้สว่�

18

การระบชุิ�้สว่�ใ�มมุมองผูข้บัขี่

1. ��ั�ลตัช์
2. ปุ่ มไฟสงู
3. ไฟเดยไ์ลท ์(ถา้ตดิต ัง้)
4. ปุ่ มปรบัระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว�งที่
5. กระปกุ��า้ม�ั�ลตัช์
6. ห�า้จอแสดงผลมลัตฟิงักช์ ั�่
7. กระปกุ��า้ม�ัเบรกห�า้
8. ปุ่ มไฟฉุกเฉ�ิ
9. ปุ่ มล็อกแฮ�ดบ์งั�บัเลีย้ว

10. ��ัเบรกห�า้
11. สวติชส์ตารท์/ดบัเ�รือ่งย�ต์
12. ปุ่ ม HOME
13. ปุ่ ม MODE
14. ปุ่ มจอยสติก๊
15. สวติชไ์ฟเลีย้ว
16. ปุ่ มแตร
17. สวติชท์ ีป่ลอกมอืจบัไฟฟ้า (ถา้ตดิต ัง้)
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หมายเลขผลติภณัฑ์
หมายเลขตวัถงัรถ (VIN)

1

1. หมายเลขตวัถงัรถ

หมำยเลขตวัถงัรถ  (VIN) จะประทบัไวท้ีบ่รเิวณ
ฐำนพวงมำลยัของโครง  นอกจำกนี ้ จะปรำกฏ
บนฉลำกทีต่ดิตัง้ไวท้ีด่ำ้นขวำมอืของซับเฟรม
ดำ้นหนำ้
บันทึกหมำยเลขตัวถังรถลงในช่องที่ใหไ้ว ้
ดำ้นลำ่ง

 
 
 

หมายเลขเ�รือ่งย�ต์

1

1. หมายเลขเ�รือ่งย�ต์

หมำยเลขเครือ่งยนตจ์ะถกูประทับไวท้ีด่ำ้นลำ่ง
ของหอ้งขอ้เหวีย่งเครือ่งยนต์
บันทกึหมำยเลขเครื่องยนตล์งในช่องที่ใหไ้ว ้
ดำ้นลำ่ง
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แผงห�า้ปดั

สารบญั
แผนผังแผงหนำ้ปัด  23
ไฟเตอืน  25

สญัญำณไฟแสดงกำรท�ำงำนผดิปกตขิองระบบควบคมุกำรท�ำงำนของเครือ่งยนต ์(MIL)  25
สญัญำณไฟเตอืนแรงดนัน�้ำมนัเครือ่งต�ำ่  25
ไฟระบบป้องกนักำรโจรกรรม/สญัญำณกนัขโมย  26
ไฟเตอืนระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก (ABS)  26
สญัญำณไฟระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน (TC)  26
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ไฟเลีย้ว  27
ไฟฉุกเฉนิ  27
แสงไฟสงู  27
ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถำ้ตดิตัง้)  28
ไฟเตอืนระดบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิต�ำ่  28
สญัลกัษณเ์ตอืนทัว่ไป  28
อณุหภมูอิำกำศโดยรอบ  28

มำตรวดัควำมเร็วและมำตรวดัระยะทำง  29
มำตรวดัรอบเครือ่งยนต ์  29
เกจวดัระดบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  30
สว่นแสดงผลต�ำแหน่งเกยีร ์  30
โหมดกำรขบัขี ่  31
กำรเลอืกโหมดขบัขี ่  31
ถำดขอ้มลู  33

ค�ำเตอืนและขอ้ควำม  34
ควำมคมชดั  34
ธมี  35
รำยละเอยีด  35
มำตรวดัระยะทำงออกทรปิ  36
น�้ำมนัเชือ้เพลงิ  36
น�้ำหลอ่เย็น  37
ตวับง่ชีก้ำรเขำ้รับบรกิำรและมำตรวดัระยะทำง  37
ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยำง (TPMS) (ถำ้ตดิตัง้)  38
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แผ�ผงัแผงห�า้ปดั
มธีมีทีแ่ตกตำ่งกันสองแบบในจอแสดงผลแผงหนำ้ปัด คณุลักษณะบำงอย่ำงของแผงหนำ้ปัดอำจ
ใชก้ำรไมไ่ดก้บัทกุรุน่

ธมี�วอตซ์

25:20

hh:mm
02:55

9999

15:53

mph9 9 7 4 8 2

Trip 1

HOLD TO RESET

N

12.4 °C

13

14

15

4 5 6 7 8

23

3 91 2 10

1819

22

21

20

16

12

17

11

1. อณุหภมูอิากาศโดยรอบ
2. ไฟเตอื�
3. เกจวดัระดบั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
4. สญัญาณไฟแสดงการท�างา�ผดิปกตขิอง

ระบบ�วบ�มุการท�างา�ของเ�รือ่งย�ต ์
(MIL)

5. ไฟเตอื�ระดบั��า้ม�ัเชือ้เพลงิต�า่
6. สญัญาณไฟสถา�ะระบบป้องก�ัการ

โจรกรรม/สญัญาณก�ัขโมย (สญัญาณ 
ก�ัขโมยเป็�ชุดอปุกรณเ์สรมิ)

7. ไฟเตอื�ระบบ ABS
8. ไฟเตอื�แรงด�ั��า้ม�ัเ�รือ่ง
9. สญัลกัษณช์อ่งขอ้มลู/สญัลกัษณโ์หมดการ

ขบัขี่
10. ไฟเตอื�

11. Clock
12. แผงห�า้จอแสดงผลดา้�ขวามอื
13. ไฟเลีย้วดา้�ขวา
14. ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
15. ไฟเตอื�ไฟสงู
16. มาตรวดั�วามเร็ว
17. สญัลกัษณต์�าแห�ง่เกยีร ์
18. ถาดขอ้มลู
19. ไฟบง่ชีก้ารต ัง้�า่ระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว�งที่
20. สถา�ะมอืจบัอุ�่ไฟฟ้า
21. โหมดขบัขีป่จัจบุ�ั
22. มาตรวดั�วามเร็วรอบ/จอแสดงผลดา้� 

ซา้ยมอื
23. ไฟเลีย้วดา้�ซา้ย
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1. สญัลกัษณต์�าแห�ง่เกยีร ์
2. สถา�ะมอืจบัอุ�่ไฟฟ้า
3. สญัญาณไฟแสดงการท�างา�ผดิปกตขิอง

ระบบ�วบ�มุการท�างา�ของเ�รือ่งย�ต ์
(MIL)

4. ไฟเตอื�ระดบั��า้ม�ัเชือ้เพลงิต�า่
5. สญัญาณไฟสถา�ะระบบป้องก�ัการ

โจรกรรม/สญัญาณก�ัขโมย (สญัญาณ 
ก�ัขโมยเป็�ชุดอปุกรณเ์สรมิ)

6. ไฟเตอื�ระบบ ABS
7. ไฟเตอื�แรงด�ั��า้ม�ัเ�รือ่ง
8. Clock
9. อณุหภมูอิากาศโดยรอบ
10. แผงห�า้จอแสดงผลดา้�ขวามอื

11. ไฟเลีย้วดา้�ขวา
12. ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
13. ไฟเตอื�ไฟสงู
14. มาตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์
15. ไฟเตอื�
16. ไฟเตอื�
17. ไฟบง่ชีก้ารต ัง้�า่ระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว�งที่
18. ถาดขอ้มลู
19. มาตรวดั�วามเร็ว
20. สญัลกัษณช์อ่งขอ้มลู
21. แผงดา้�ซา้ยมอื
22. เกจวดัระดบั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
23. ไฟเลีย้วดา้�ซา้ย
24. โหมดขบัขีป่จัจบุ�ั
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ไฟเตอื�
หมายเหตุ

เ มื่ อ เ ปิ ด ส วิต ช์จุ ด ร ะ เ บิด  ไ ฟ เ ตือ � 
แผงห�้าปัดจะสว่างขึ้� 1.5 วิ�าที แล้ว 
ดบัลง (ยกเว้�ไฟที่ตดิ�้างไว้จ�กว่าจะ
สตารท์เ�รือ่งย�ต ์ตามทีอ่ธบิายไวใ้�ห�า้
ตอ่ไป)

ส�ำหรับขอ้ควำมค�ำเตือนและขอ้มูลเพิ่มเติม  
ด ูหนำ้ 34

สญัญาณไฟแสดงการท�างา�ผดิปกติ
ของระบบ�วบ�มุการท�างา�ของ
เ�รือ่งย�ต ์(MIL)

สัญญำณไฟแสดงกำรท� ำ งำน 
ผดิปกต ิ (MIL)  ของระบบควบคมุ
กำรท�ำงำนของเครือ่งยนตจ์ะสว่ำง
ขึ้นเมื่อเปิดระบบจุดระเบิด (เพื่อ

แสดงว่ำระบบท�ำงำน) แต่ไม่ควรตดิขึน้ขณะที่
เครือ่งยนตท์�ำงำน
หำกเครื่องยนต์ก�ำลังท�ำงำนและเกิดควำม 
ผดิปกตกิบัระบบกำรจัดกำรเครือ่งยนต ์ ไฟ MIL 
จะสว่ำงขึ้นและสัญลักษณ์ เตือนทั่ วไปจะ 
กระพรบิ ในกรณีดังกล่ำว ระบบควบคุมกำร
ท�ำงำนของเครื่องยนต์จะเปลี่ยนเป็นโหมด 
"ส�ำรองกำรท�ำงำน" (Limp home mode) 
เพื่อใหร้ถวิ่งไดถ้ึงจุดหมำยปลำยทำง ถำ้ 
ขอ้บกพร่องไม่รุนแรงจนเครือ่งยนตไ์ม่สำมำรถ
ท�ำงำนได ้

 ��าเตอื�
ลดควำมเร็วและอย่ำขับขี่รถต่อไปถำ้ไม่
จ�ำเป็นในขณะทีส่ญัญำณไฟ MIL ยงัตดิอยู ่ 
ข อ้บกพร่องดั งกล่ำวอำจส่งผลกระทบ 
รำ้ยแรงต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ ระบบ 
ไอ เสีย  และอัต รำกำรสิ้น เปลืองน�้ ำมั น 
เชือ้เพลงิ
สมรรถนะของเครื่องยนตท์ี่ลดลงอำจท�ำให ้
กำรขี่รถอยู่ในสภำวะที่เป็นอันตรำย ท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

หมายเหตุ

ถา้สญัญาณไฟ MIL กะพรบิเมือ่เปิดระบบ
จุดระเบดิ ใหต้ดิต่อตวัแท�จ�าห�่ายรถ
จกัรยา�ย�ต ์Triumph ทีไ่ดร้บัอ�ญุาตโดย
เร็วทีสุ่ดเพือ่ท�าการแกไ้ขสถา�การณ์ดงั
กลา่ว ใ�สถา�การณเ์หลา่�ี ้ เ�รือ่งย�ตจ์ะ
ไมท่�างา�

สญัญาณไฟเตอื�แรงด�ั��า้ม�ัเ�รือ่ง
ต�า่

ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำน  ถำ้แรงดนั
น�้ ำมันเครื่องลดต�่ำลงจนอันตรำย 
สัญญำณไฟเตือนแรงดันน�้ ำมัน
เครือ่งต�ำ่จะสวำ่งขึน้

 ขอ้�วรระวงั
ดับเครือ่งยนตท์ันทถีำ้สัญญำณไฟเตอืนแรง
ดนัน�้ำมนัเครือ่งต�ำ่สวำ่งขึน้  อยำ่สตำรท์เครือ่ง
ใหมจ่นกวำ่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
กำรเดินเครื่องยนต์เมื่อสัญญำณไฟเตือน
แรงดันน�้ ำมันเครื่องต�่ำสว่ำงขึ้นจะท�ำให ้
เครือ่งยนตไ์ดรั้บควำมเสยีหำยอยำ่งรนุแรง
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หมายเหตุ

สญัญาณไฟเตอื�แรงด�ั��า้ม�ัเ�รือ่งต�า่จะ
สวา่งขึ�้ถา้เปิดระบบจดุระเบดิโดยไมม่กีาร
เด�ิเ�รือ่งย�ต์

ไฟระบบป้องก�ัการโจรกรรม/
สญัญาณก�ัขโมย
รถจักรยำนยนต ์ Triumph นีต้ดิตัง้กญุแจนริภยั 
ซึง่จะถกูเปิดใชง้ำนเมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที่
ต�ำแหน่ง OFF

ถา้ไมไ่ดต้ดิต ัง้สญัญาณก�ัขโมย
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต�ำแหน่ง  OFF 
สัญญำณไฟระบบป้องกันกำรโจรกรรมจะ
กะพริบติดและดับเป็นเวลำ 24 ชั่วโมงเพื่อ
แสดงวำ่กญุแจนริภยัเปิดท�ำงำน  เมือ่บดิสวติช์
จดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON ระบบป้องกนักำร
โจรกรรมและสญัญำณไฟจะดบัลง
ถำ้สัญญำณไฟยังติดอยู่ แสดงว่ำระบบ
ป้องกนักำรโจรกรรมเกดิควำมผดิปกต ิ ซึง่ตอ้ง 
ตรวจสอบหำสำเหตุ โปรดติดต่อตัวแทน
จ� ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Tr iumph ที่ได ้
รับอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

ถา้ตดิต ัง้สญัญาณก�ัขโมย
สัญญำณไฟระบบป้องกันกำรโจรกรรม/
สัญญำณกันขโมยจะสว่ำงขึ้นเมื่อตรงตำม
สภำวะทีไ่ดอ้ธบิำยไวใ้นคูม่อืสญัญำณกันขโมย
ซึง่เป็นอปุกรณเ์สรมิของแทข้อง Triumph

ไฟเตอื�ระบบเบรกป้องก�ัลอ้ล็อก 
(ABS)

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

จำกสตำรท์เครือ่งยนตจ์นกวำ่รถจักรยำนยนตจ์ะ
วิ่ ง ด ว้ ยค ว ำม เ ร็ ว ม ำกกว่ ำ  1 0  กม . / ชม .  
(6 ไมล/์ชม.) เป็นครัง้แรก แลว้ไฟจดบัลง

หมายเหตุ

ระบบ�วบ�ุมการยดึเกาะถ��จะไมท่�างา�
ถา้มกีารท�างา�ผดิปกตกิบั ABS ไฟเตอื�
ส�าหรบัระบบ ABS ระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว
�งที ่และ MIL จะสวา่งขึ�้

ไฟเตอืนจะไมส่วำ่งขึน้อกีจนสตำรท์เครือ่งยนต์
ใหม ่ถำ้ไมม่ขีอ้บกพรอ่ง
หำกมีข อ้ผิดพลำดเกิดขึ้นกับระบบ  ABS 
ไฟเตือนจะสว่ำงขึ้นมำและสัญลักษณ์เตือน
ทัว่ไปจะกะพรบิ

 ��าเตอื�
ถำ้ระบบ ABS ไม่ท�ำงำน  ระบบเบรกจะท�ำ
หนำ้ที่เ ป็นระบบเบรกที่ไม่ใช่ระบบ  ABS 
ตอ่ไป
ทำ่นตอ้งไมข่ีร่ถตอ่ไปถำ้สญัญำณไฟแสดงยงั
คงตดิอยู่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเช็คควำมบกพร่องและท�ำกำรแกไ้ข  
ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรงเกนิไปจะท�ำให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

สญัญาณไฟระบบ�วบ�มุการยดึเกาะ
ถ�� (TC)

สัญญำณไฟระบบควบคุมกำร 
ยดึเกำะ  (TC)  ใชเ้พือ่บง่ชีว้ำ่ระบบ
ควบคมุกำรยดึเกำะถนนเปิดท�ำงำน
และก�ำลังท�ำงำนเพื่อจ� ำกัดกำร 

ลืน่ไถลของลอ้หลงั  ในชว่งทีเ่รง่ควำมเร็วมำก
หรอืบนสภำพถนนทีเ่ปียกหรอืลืน่
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 ��าเตอื�
ถำ้ระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนนไม่ท�ำงำน 
ทำ่นตอ้งระมัดระวังเมือ่เร่งควำมเร็วหรอืเลีย้ว
รถบนพืน้ถนนทีเ่ปียก/ลืน่  เพือ่หลกีเลีย่งกำร
เกดิลอ้หมนุฟรี
อย่ำขับรถนำนกว่ำที่จ�ำเป็นถำ้สัญญำณไฟ
แสดงกำรท�ำงำนผดิปกตขิองระบบควบคุม
กำรท� ำงำนของเครื่องยนต์  (MIL)  และ 
ไฟเตือนระบบควบคุมกำรยึด เกำะถนน
สว่ำงขึน้ โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตโดย
เร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่ง
กำรเลี้ยวรถกะทันหันและกำรเร่งควำมเร็ว
มำกเกินไปในสถำนกำรณ์นี้อำจท�ำใหล้อ้
หลงัหมนุฟร ี สง่ผลใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

หำกเปิดระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน:
•  ภำยใตส้ภำพกำรขีร่ถตำมปกต ิสัญญำณ

ไฟ TC จะปิดอยู่
•  สญัญำณไฟ TC จะกะพรบิอยำ่งรวดเร็วเมือ่

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

หำกปิดระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน:
•  สญัญำณไฟ TC จะไมต่ดิขึน้  ไฟเตอืนกำร

ปิดระบบ TC จะตดิสวำ่งขึน้แทน

หมายเหตุ

ระบบ�วบ�ุมการยดึเกาะถ��จะไมท่�างา�
ถ้ามีการท� างา�ผิดปกติที่ร ะบบ  ABS 
ไฟเตอื�ส�าหรบัระบบ ABS ระบบ�วบ�มุ
�วามเร็ว�งที ่และ MIL จะสวา่งขึ�้

ไฟเตอื�การปิดระบบ�วบ�มุการยดึ
เกาะถ�� (TC)

ไฟเตอืนกำรปิดระบบ TC ไมค่วรจะ
ตดิ  ยกเวน้วำ่ระบบควบคมุกำรยดึ
เกำะถนนถกูปิดหรอืมคีวำมผดิปกติ
เกดิขึน้

ถำ้ไฟเตือนเกิดติดขึ้นในเวลำอื่นขณะขี่รถ 
แสดงวำ่ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนเกดิควำม
ผดิปกต ิซึง่ตอ้งตรวจสอบหำสำเหตุ

ไฟเลีย้ว
เมือ่ปรับสวติชไ์ฟเลีย้วไปทำงซำ้ย
หรอืทำงขวำ  สญัญำณเตอืนไฟ
เลี้ยวจะกะพริบหรือดับลงด ว้ย
ควำมเร็วเทำ่กนักบัไฟเลีย้ว

ไฟฉุกเฉ�ิ
ในกำรเปิดหรอืปิดไฟฉุกเฉนิ  ใหก้ดและปลอ่ย
สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
ทำ่นตอ้งบดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON 
เพือ่ใหไ้ฟฉุกเฉนิท�ำงำน
ไฟฉุกเฉินจะยังติดอยู่ถำ้ปิดระบบจุดระเบิด 
จนกวำ่จะกดสวติชไ์ฟฉุกเฉนิอกีครัง้

แสงไฟสงู
แสงไฟสูงจะเปิดเมื่อกดปุ่ มไฟสูง 
กำรกดปุ่ มแตล่ะครัง้จะสลับระหวำ่ง
ไฟต�ำ่และไฟสงู

หมายเหตุ

ถ้ า มี ก า ร ติ ด ต ั้ ง ไ ฟ เ ด ย์ ไ ล ท์ ที่ ร ถ
จกัรยา�ย�ต ์ปุ่ มไฟสูงจะมฟีังกช์�ัการ
ท�างา�เพิม่เตมิ

ถำ้สวิตช์ไฟเดย์ไลท์อยู่ในต�ำแหน่งของไฟ 
เดยไ์ลท ์ ใหก้ดปุ่ มไฟสงูคำ้งไวเ้พือ่เปิดไฟสงู 
ไฟจะยงัตดิอยูต่รำบเทำ่ทีย่งักดปุ่ มคำ้งไว ้ และ
จะดบัลงทนัททีีป่ลอ่ยปุ่ ม
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หมายเหตุ

สวติชเ์ปิด/ปิดไฟไม่ไดป้ระกอบไวใ้�รถ
รุ�่�ี ้ ไฟทา้ยและไฟสอ่งป้ายทะเบยี�ทกุ
ดวงจะท�างา�โดยอตัโ�มตัเิมือ่บดิสวติช ์
จดุระเบดิไปที ่ON
ไฟห�า้จะท�างา�เมือ่สวติชจ์ุดระเบดิอยู่ท ี ่
ON ไฟห�า้จะดบัลงขณะทีก่ดปุ่ มสตารท์จ�
สตารท์เ�รือ่งย�ตต์ดิ

ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
เมื่อเปิดระบบจุดระเบิดและเปิด
สวิตช์ไฟเดย์ไลท์ ไฟเตือนไฟ 
เดยไ์ลทจ์ะสวำ่งขึน้
ไฟเดยไ์ลทแ์ละไฟต�่ำของไฟหนำ้

สำมำรถควบคุมดว้ยตัวเองโดยใชส้วิตช์บน 
ฝำครอบสวติชด์ำ้นซำ้ยมอื ด ูหนำ้ 28

 ��าเตอื�
อย่ำขับขีน่ำนเกนิควำมจ�ำเป็นในสภำพแสง
แวดลอ้มที่ไม่ดีกับไฟเดย์ไลท์ (DRL) ที ่
ใชง้ำน
กำรขบัขีก่บัไฟเดยไ์ลทใ์นควำมมดื ในอโุมงค ์
หรือสถำนที่ที่แสงแวดลอ้มไม่ดีมองไม่ชัด
อำจลดทัศนวสิัยของผูข้ับขีห่รอืท�ำใหส้ำยตำ
ผูใ้ชถ้นนคนอืน่พรำ่มวั
กำรท�ำใหผู้ใ้ชถ้นนคนอื่น ๆ  หรือตำพร่ำมัว
หรอืมทีัศนวสิัยในที ่ๆ  มแีสงนอ้ยอำจท�ำให ้
เกดิกำรสูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และอบุตัเิหตไุด ้

หมายเหตุ

ใ�ช่วงเวลากลางว�ัไฟเดยไ์ลท ์(DRL) 
ช่วยให้ผู ้ใช้ถ����อื่� ๆ  มองเห็�รถ
จกัรยา�ย�ตไ์ดช้ดัขึ�้
จะตอ้งใชไ้ฟห�า้ไฟต�่าใ�สภาพแวดลอ้ม
อื่� ๆ  เว ้�แต่สภาพถ��อ�ุญาตให้ใช ้
ไฟห�า้ไฟสงูได้

ไฟเตอื�ระดบั��า้ม�ัเชือ้เพลงิต�า่
ไฟแสดงระดับน�้ ำมันเชื้อเพลิงต�่ำจะ
สวำ่งขึน้เมือ่มนี�้ำมันเชือ้เพลงิเหลอือยู่
ในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิประมำณ 4 ลติร

สญัลกัษณเ์ตอื�ท ัว่ไป
นอกจำกนี้ สัญลักษณ์เตือนทั่วไปจะ
ปรำกฎในชอ่งขอ้มูลถำ้มขีอ้ผดิพลำด
เกดิขึน้กบั ABS หรอืเครือ่งยนต ์และ/

หรอื  ไฟเตอืน ABS และ/หรอื MIL ตดิอยู ่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

อณุหภมูอิากาศโดยรอบ
อณุหภมูอิำกำศแวดลอ้มจะแสดงในหน่วยอยำ่ง
ใดอยำ่งหนึง่ระหวำ่ง oC หรอื oF
เมือ่รถจักรยำนยนตจ์อดอยูก่บัที ่ ควำมรอ้นจำก
เครือ่งยนตอ์ำจสง่ผลกระทบตอ่ควำมแมน่ย�ำใน
กำรแสดงผลอณุหภมูโิดยรอบ
เมือ่รถจักรยำนยนตเ์ริม่เคลือ่นที ่ สว่นแสดงผล
จะกลบัสูป่กตเิมือ่เวลำผำ่นไปไมน่ำน
เพือ่เปลีย่นหน่วยอณุหภมูจิำก °C หรอื °F ดทูี ่
หนำ้ 50
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มาตรวดั�วามเร็วและ 
มาตรวดัระยะทาง
มำตรวัดควำมเ ร็ วแสดงควำมเ ร็ วของรถ
จักรยำนยนตข์ณะวิง่บนถนน
มำตรวดัระยะทำงจะแสดงระยะทำงทัง้หมดทีร่ถ
จักรยำนยนตไ์ดว้ิง่ไป

A15:5312.4 °C

10k

00 560 7

3443 mi
OR APR 2019

Service In

mi70

N

21

1. มาตรวดั�วามเร็ว
2. มาตรวดัระยะทาง

ขอ้มลูนีม้อียูใ่นชอ่งถำดบรกิำร

มาตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์

 ขอ้�วรระวงั
อย่ำใหค้วำมเร็วรอบเครื่องยนต์อยู่ในพื้นที ่
สแีดงเพรำะอำจท�ำใหเ้ครือ่งยนตไ์ดรั้บควำม
เสยีหำยอยำ่งรนุแรง

มำตรวัดรอบเครื่องยนตจ์ะแสดงควำมเร็วรอบ
เครื่องยนต์ดว้ยจ�ำนวนรอบต่อนำที - rpm 
(รอบ/นำที) ที่ส่วนทำ้ยในช่วงมำตรวัดรอบ
เครือ่งยนตจ์ะมพีืน้ทีส่แีดง
ควำมเร็วรอบเครื่องยนต์ในพื้นที่สีแดงจะมี
ควำมเร็วสงูกวำ่ควำมเร็วรอบเครือ่งยนตส์งูสดุที่
แนะน�ำ และสงูกวำ่ชว่งสมรรถนะทีด่ทีีส่ดุ

12.4 °C

0 0 7 4 8 2

Trip 1

mi0

31

1. �วามเร็วรอบเ�รือ่งย�ต ์(รอบตอ่�าท)ี

เครื่องวัดควำมเร็วรอบจะแสดงในส่วนวงกลม
หลักของจอแสดงผลของแผงหนำ้ปัดเมือ่เลอืก
ธมี Chronos
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เกจวดัระดบั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
เกจวัดระดับน�้ ำมันเชื้อเพลงิจะแสดงปริมำณ
น�้ำมนัเชือ้เพลงิในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ

A15:53

1/3

OK

12.4 °C

Low Fuel

mi
42.2

mpg RANGE
38+

N

1 2

3

1. เกจวดัระดบั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
2. สญัญาณไฟเตอื�ระดบั��า้ม�ัเชือ้เพลงิต�า่
3. ชอ่งขอ้มลูระดบัเชือ้เพลงิต�า่

เกจน�้ำมันเชือ้เพลงิจะปรำกฏทีห่นำ้จอดำ้นซำ้ย
มอืเมือ่เลอืกธมีโครโนส
ระยะทำงจนน�้ ำมันหมดและอัตรำสิ้นเปลือง 
เชื้อเพลงิขณะนั้นจะแสดงที่หนำ้จอดำ้นขวำ
เมือ่เลอืกเมนูเชือ้เพลงิ
เมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ ON เสน้สดี�ำในเกจ 
น�้ำมันหมำยถงึน�้ำมันเชือ้เพลงิทีเ่หลอือยู่ในถัง
น�้ำมนัเชือ้เพลงิ
เครือ่งหมำยอืน่ ๆ จะแสดงระดบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
ทีต่รงกลำง อยูร่ะหวำ่งน�้ำมนัหมดและน�้ำมนัเต็ม
ไฟเตือนน�้ ำมันเชื้อเพลิงต�่ำจะสว่ำงขึ้นเมื่อ
น�้ำมนัเชือ้เพลงิเหลอืประมำณ 4 ลติร  อยูใ่นถงั
และคณุควรเตมิน�้ำมนัทนัทเีมือ่มโีอกำส
ขอ้ควำมเตอืนเชือ้เพลงิต�่ำจะปรำกฏขึน้ในชอ่ง
ขอ้มูล กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพื่อยอมรับและ
ซอ่นกำรแจง้เตอืนน�้ำมนัเชือ้เพลงิต�ำ่
หลังจำกเตมิน�้ำมันเชือ้เพลงิ ระบบจะปรับปรงุ
ขอ้มูลของเกจวัดระดับน�้ ำมันเชื้อเพลิงและ
ขอ้มูลระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�้ำมันหมดในขณะทีท่่ำน
ขีร่ถจักรยำนยนต ์ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับลักษณะกำรขี่
รถ กำรปรับปรุงขอ้มูลอำจใชเ้วลำนำนถงึหำ้
นำที

สว่�แสดงผลต�าแห�ง่เกยีร ์
สว่นแสดงผลต�ำแหน่งเกยีรจ์ะแสดงวำ่รถอยูใ่น
เกยีรใ์ด  (หนึง่ถงึหก)  เมือ่ระบบสง่ก�ำลงัอยูใ่น
ต�ำแหน่งเกยีรว์ำ่ง (ไมไ่ดเ้ลอืกเกยีร)์ สว่นแสดง
ผลจะแสดง N

A

25:20

hh:mm
02:25

0145

mph

mi

15:5312.4 °C

0 0 7 4 8 2

Trip 1

mi0

N

1

1. สว่�แสดงผลต�าแห�ง่เกยีร ์(ภาพแสดง
ต�าแห�ง่เกยีรว์า่ง)

A

25:20

hh:mm
02:25

0145

mph

mi

15:5312.4 °C

0 0 7 4 8 2

Trip 1

mi0

3

1

1. การแสดงผลต�าแห�ง่เกยีร ์ 
(แสดงเกยีรส์าม)
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โหมดการขบัขี่
โหมดขับขีจ่ะชว่ยใหส้ำมำรถปรับกำรตัง้คำ่กำร
ตอบสนองของปีกผีเสื้อ (MAP), ระบบเบรก
ป้องกันลอ้ล็อก (ABS) และระบบควบคุมกำร
ยดึเกำะถนน  (TC)  ใหเ้หมำะสมกบัสภำพของ
ถนนและควำมตอ้งกำรของผูข้บัขีร่ถ  มโีหมด
กำรขับขี่ใหเ้ลือกโดยขึน้อยู่กับขอ้มูลจ�ำเพำะ
ของรุน่รถจักรยำนยนต์
ท่ำนสำมำรถเลือกโหมดขับขีไ่ดอ้ย่ำงสะดวก
โดยใชปุ้่ ม MODE และจอยสติ๊ กที่ฝำครอบ
สวติชด์ำ้นซำ้ยมอื  ขณะทีร่ถจักรยำนยนตก์�ำลงั
วิง่หรอืจอดอยูก่บัที่
โหมดกำรขับขี่แต่ละโหมดสำมำรถปรับได ้ 
ตวัเลอืกในกำรตัง้คำ่ ABS, MAP และ TC จะ
แตกตำ่งกนัในแตล่ะรุน่  ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 
ดู หนำ้ 40 หำกผูข้ับขี่แกไ้ขโหมดกำรขับขี ่
(นอกเหนอืจำกโหมดผูข้บัขี)่  ไอคอนจะเปลีย่น
ดงัแสดงดำ้นลำ่ง

ไอ�อ�ต ัง้ต�้ ไอ�อ�แกไ้ข
โดยผูข้บัขี่ ��าอธบิาย

- Rider

Rain

Road

Sport

การเลอืกโหมดขบัขี่

 ��าเตอื�
กำรเลือกโหมดขับขี่ขณะที่รถจักรยำนยนต์
ก� ำ ลั ง แ ล่ น ผู ้ขั บ ขี่ ต ้อ ง ป ล่ อ ย ใ ห ้ร ถ
จักรยำนยนต์แล่นไป (รถจักรยำนยนต์วิ่ง 
เครือ่งยนตท์�ำงำน  ปิดคนัเรง่  และไมใ่ชเ้บรก) 
ในชว่งเวลำสัน้ ๆ
ควรลองเลอืกโหมดขับขีข่ณะรถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัแลน่:
-  ทีค่วำมเร็วต�ำ่
-  ในพืน้ทีท่ีไ่มม่กีำรจรำจร
-  บนถนนหรือพื้นผิวที่เป็นเสน้ตรงหรือได ้
ระดบั

-  ในสภำพถนนและสภำพอำกำศดี
-  ในพื้นทีท่ีป่ล่อยใหร้ถจักรยำนยนตแ์ล่นไป
ไดอ้ยำ่งปลอดภยั

หำ้มเลือกโหมดขับขี่ขณะรถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัแลน่:
-  ทีค่วำมเร็วสงู
-  ขณะขบัขีร่ถในพืน้ทีจ่รำจร
-  ขณะเลี้ยวรถหรือบนเสน้ทำงหรือถนนที่มี
หลำยโคง้

-  บนพืน้หรอืถนนทีล่ำดเอยีงมำก
-  ในสภำพถนน/สภำพอำกำศไมด่ี
-  ใ น พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ ป ล่ อ ย ใ ห ้ร ถ
จักรยำนยนตแ์ลน่ไปไดอ้ยำ่งปลอดภยั

กำรไมป่ฏบิตัติำมค�ำเตอืนทีส่�ำคญันีอ้ำจท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
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 ��าเตอื�
หำกระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน  ถกูปิดกำร
ใชง้ำนในเมนูหลกัตำมทีอ่ธบิำยใน  หนำ้ 42 
กำรตัง้ค่ำที่บันทกึไวส้�ำหรับโหมดกำรขับขี่
ทัง้หมดจะถกูแทนที่
ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนจะปิดต่อไป
โดยไม่ค�ำนงึถงึกำรเลอืกโหมดกำรขับขีข่อง
คณุ จนกวำ่จะเปิดใชง้ำนอกีครัง้หรอืปิดสวติช ์
จดุระเบดิแลว้เปิดใหมห่รอืกดปุ่ ม MODE คำ้ง
ไวเ้พือ่กลบัไปยงัโหมด ROAD เริม่ตน้ (ซึง่จะ
เปิดใชง้ำนระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนนเมือ่
รถจักรยำนยนตจ์อดหยดุนิง่ครัง้ตอ่ไป)
ถำ้ปิดใชง้ำนระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนน  
รถจักรยำนยนตจ์ะท�ำงำนตำมปกต ิแต่ไม่มี
กำรควบคมุกำรยดึเกำะถนน  ในสถำนกำรณน์ี ้ 
กำรเร่งควำมเร็วมำกเกินไปบนพื้นถนนที่
เปียก/ลืน่อำจท�ำใหล้อ้หลงัลืน่ไถล  สง่ผลให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
ถำ้ปิดใชง้ำนระบบ ABS ระบบเบรกจะท�ำงำน
เหมือนระบบเบรกแบบไม่มีระบบ ABS ใน
สถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรงเกนิไปจะท�ำให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
เมือ่เลอืกโหมดขบัขี ่ ใหใ้ชร้ถจักรยำนยนตบ์น
ถนนที่ไม่มีกำรจรำจรเพื่อสรำ้งควำมคุน้เคย
กบักำรตัง้คำ่ใหม่
อย่ำใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยำนยนต์ของท่ำน
เนื่องจำกบุคคลอื่นอำจเปลี่ยนกำรตั ้งค่ำ
โหมดขบัขีจ่ำกคำ่ทีคุ่น้เคย  ท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

เพือ่เลอืกโหมดกำรขบัขี:่
•  กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE ทีฝ่ำครอบสวติช์

ดำ้นซำ้ยมือเพื่อเปิดใชง้ำนช่องขอ้มูล
โหมดกำรขบัขีแ่ละจอเลอืกโหมดกำรขบัขี่

•  ไอคอนโหมดกำรขบัขีท่ีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบุันจะ
แสดงอยูต่รงกลำงของแผงหนำ้ปัด

ในกำรเปลีย่นโหมดกำรขบัขีท่ีเ่ลอืก:
•  ใหท้� ำอย่ ำ ง ใดอย่ำ งหนึ่ ง ร ะหว่ ำ งกด 

จอยสติ๊กซำ้ยหรอืขวำ  หรอืกดปุ่ ม MODE 
ซ�้ำ ๆ  จนกว่ำโหมดทีต่อ้งกำรเลอืกแสดง
อยู่ที่ตรงกลำงของหนำ้จอแสดงผล หรือ
ถกูเนน้ในจอเลอืกโหมดกำรขบัขี่

•  กำรกดที่กลำงจอยสติ๊ กจะเป็นกำรเลือก
โหมดขบัขีท่ีต่อ้งกำร
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1. ปุ่ ม MODE
2. โหมดขบัขีป่จัจบุ�ั
3. จอยสติก๊
4. ชอ่งขอ้มลูแสดงการต ัง้�า่โหมดขบัขี่
5. จอเลอืกโหมดขบัขี่

•  กดจอยสติ๊ กไปทำงซำ้ย/ขวำหรือกดปุ่ ม 
MODE เพื่อเลื่อนตัวเลือกโหมดกำรขับขี่
อืน่

โหมดทีเ่ลอืกจะเปิดใชง้ำนเมือ่เงือ่นไขตอ่ไปนี้
ส�ำหรับกำรเปลีย่นโหมดครบทกุขอ้:
รถจกัรยา�ย�ตจ์อดอยูก่บัที ่ - เ�รือ่งย�ต์
ดบั
•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON

•  สวติชด์บัเครือ่งยนตอ์ยูท่ีต่�ำแหน่ง RUN
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รถจกัรยา�ย�ตจ์อดอยูก่บัที ่ - เ�รือ่งย�ต์
ท�างา�
•  เลอืกเกยีรว์ำ่งแลว้
รถจกัรยา�ย�ตก์�าลงัเ�ลือ่�ที่
ภำยในเวลำ 30 วนิำททีีเ่ลอืกโหมดกำรขบัขี ่ 
ผูข้บัขีจ่ะตอ้งด�ำเนนิกำรสิง่ตอ่ไปนีพ้รอ้มกนั:
•  ปิดคนัเรง่
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไมไ่ดใ้ชเ้บรก  (ปลอ่ย

ใหร้ถจักรยำนยนตแ์ลน่ไป)

หมายเหตุ

ไม่สามารถเลือกสลบัเปลี่ย�เ ป็�หรือ
เปลีย่�จากโหมด RIDER ไดข้ณะรถ
จกัรยา�ย�ตก์�าลงัเ�ลือ่�ที ่ หากการต ัง้�า่ 
ABS หรอื TC ถกูต ัง้ไวท้ ี ่OFF ใ�โหมดเหลา่
� ั�้
ใ�กรณี�ี ้ รถจกัรยา�ย�ตจ์ะตอ้งหยดุจอด
กอ่�ทีจ่ะเปลีย่�แปลงโหมดการขบัขีไ่ด ้

ถำ้กำรเปลี่ยนแปลงโหมดกำรขับขี่ยั งไม ่
เสร็จสิน้  ไอคอนจะสลบัระหวำ่งโหมดกำรขบัขี่
ก่อนหนำ้นี้และโหมดกำรขับขี่ที่เลือกใหม่
จนกว่ำจะมกีำรเปลีย่นแปลงเสร็จสมบูรณ์หรือ
ถกูยกเลกิไป
กำรเลือกโหมดกำรขับขี่เสร็จสมบูรณ์แลว้ใน
ตอนนีแ้ละสำมำรถขบัขีไ่ดต้ำมปกติ

ถาดขอ้มลู

 ��าเตอื�
เมื่อรถจักรยำนยนต์ก�ำลังแล่น สับเปลี่ยน
ระหว่ำงโหมดช่องขอ้มูลหรือตัง้ค่ำมำตรวัด
ระยะทำงออกทรปิใหมภ่ำยใตเ้งือ่นไขตอ่ไปนี้
เทำ่นัน้:
-  ทีค่วำมเร็วต�ำ่
-  ในพืน้ทีท่ีก่ำรจรำจรไมต่ดิขดั
-  บนถนนหรือพื้นผิวที่เป็นเสน้ตรงหรือได ้
ระดบั

-  ในสภำพถนนและสภำพอำกำศดี
กำรไมป่ฏบิตัติำมค�ำเตอืนทีส่�ำคญันีอ้ำจท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ช่องขอ้มูลจะปรำกฏที่ดำ้นล่ำงของหนำ้จอ 
แสดงผลและช่วยใหส้ำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูล
สถำนะรถจักรยำนยนตต์ำ่ง ๆ ไดอ้ยำ่งงำ่ยดำย
เมือ่ตอ้งกำรดขูอ้มลูตำ่ง ๆ ในชอ่งขอ้มลู:
•  กดจอยสติ๊ กซำ้ย/ขวำจนมองเห็นช่อง

ขอ้มลูทีต่อ้งกำร

หมายเหตุ

เพื่อ เข้าถ ึงช่องข้อมูล  จะต้องยอมรบั
ขอ้�วามเตอื�กอ่� ด ูห�า้ 34

ชอ่งขอ้มลูมรีำยกำรขอ้มลูดงัตอ่ไปนี:้
•  ขอ้ควำมค�ำเตอืนและขอ้มลู ด ูหนำ้ 34

•  ควำมคมชดั ด ูหนำ้ 34

•  ตวัเลอืกธมี ด ูหนำ้ 35

•  รำยละเอยีด ด ูหนำ้ 35

•  มำตรวดัระยะทำงทรปิ ด ูหนำ้ 36

•  ขอ้มลูเชือ้เพลงิ ด ูหนำ้ 36

•  อณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็น ด ูหนำ้ 37

•  ประกำศชว่งระยะเขำ้รับบรกิำรและมำตรวัด
ระยะทำง ด ูหนำ้ 37
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•  ระบบตรวจวัดแรงดันลมยำง (TPMS)  
(ถำ้ตดิตัง้) ด ูหนำ้ 38

รำยกำรขอ้มูลต่ำง ๆ  ในช่องขอ้มูลสำมำรถ
เลือกใหแ้สดงผลหรือซ่อนจำกช่องขอ้มูลได ้
ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิโปรดอำ้งองิกบั หนำ้ 47

��าเตอื�และขอ้�วาม
ค�ำเตือนและขอ้ควำมขอ้มูลจะปรำกฏในช่อง
ขอ้มลู มตีวัอยำ่งแสดงอยูท่ีด่ำ้นลำ่ง

A15:5312.4 °C
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1/3
Warning

Tyre Pressure Low
Visit Garage Now
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1. สญัลกัษณเ์ตอื� (แสดง TPMS)
2. ��าเตอื�และ/หรอืขอ้�วาม��าอธบิาย
3. ��าเตอื�และ/หรอืจ�า�ว�ขอ้�วาม

เพือ่จะดคู�ำเตอืนและขอ้ควำม:
•  กดจอยสติ๊ กไปซำ้ย/ขวำเพื่อเลื่อนผ่ำน 

ตวัเลอืกจนถงึกำรตรวจสอบค�ำเตอืน
•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่ดคู�ำเตอืนแตล่ะขอ้ 

(หำกมมีำกกวำ่หนึง่ขอ้)  ตวันับค�ำเตอืนจะ
แสดงจ�ำนวนค�ำเตอืนทัง้หมดทีม่อียู่

•  กดจอยสติ๊กไปซำ้ย/ขวำเพือ่กลับไปทีช่อ่ง
ขอ้มลู

การเตอื�แบตเตอรีต่�า่
ถำ้ไดต้ิดตั ้งช ิ้นส่วน เช่น ปลอกมือจับอุ่น
ไฟฟ้ำ และชิน้ส่วนดังกล่ำวเปิดท�ำงำนขณะที่
เครือ่งยนตอ์ยูใ่นรอบเดนิเบำ  เมือ่เวลำผำ่นไป
ชว่งหนึ่ง แรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่จะลดลง
ต�่ำกว่ำแรงดันไฟฟ้ำที่ไดก้�ำหนดไวล้่วงหนำ้
และขอ้ควำมเตอืนจะปรำกฏในชอ่งขอ้มลู

�วาม�มชดั
เมนูช่องขอ้มูลควำมคมชัดหนำ้จอจะท�ำให ้
สำมำรถปรับควำมคมชัดของหนำ้จอแสดงผล
ได ้
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1. สญัลกัษณ�์วาม�มชดั
2. �วาม�มชดัสงู
3. �วาม�มชดัอตัโ�มตั ิ
4. �วาม�มชดัต�า่
5. ชอ่งขอ้มลู�วาม�มชดั

มสีำมตวัเลอืกใหเ้ลอืก:
•  สูง - ตัวเลือกนี้จะล็อกหนำ้จอแสดงผล

ใหเ้ป็นเวอร์ชั่นพื้นหลังสีขำวของสไตล ์
หนำ้จอแสดงผลแตล่ะแบบเพือ่ใหม้องเห็น
ชดัเจนสดุ

•  อัตโนมัต  ิ- ตัวเลือกนี้จะใชเ้ซ็นเซอร์วัด
แสงเพื่อปรับควำมคมชัดไปทีก่ำรตัง้ค่ำที่
เหมำะสมทีส่ดุ ในแสงแดดสวำ่ง กำรตัง้คำ่
ควำมสวำ่งหนำ้จอต�ำ่จะถกูปรับคำ่ใหมโ่ดย
อัตโนมัติเพื่อใหแ้น่ใจว่ำจะสำมำรถเห็น
หนำ้ปัดไดต้ลอดเวลำ

•  ต�่ำ - ตัวเลือกนี้จะล็อกหนำ้จอแสดงผล
ใหเ้ป็นเวอร์ชั่นพื้นหลังสีเขม้ของสไตล ์
หนำ้จอแสดงผลแตล่ะแบบเพือ่ใหม้องเห็น
ชดัเจนในเวลำกลำงคนื

ในกำรเลอืกตวัเลอืก:
•  ใชจ้อยสติ๊ กเลื่อนขึ้น/ลง เลือกอย่ำงใด

อย่ำงหนึ่งระหว่ำงควำมคมชัด  HIGH, 
AUTO หรอื LOW และกดกลำงจอยสติ๊ก
เพือ่ยนืยนั
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•  ถำ้กำรตัง้คำ่ควำมสวำ่งทีผู่ข้บัขีก่�ำหนดไวม้ี
ควำมเหมำะสมแลว้  กำรตัง้คำ่นีจ้ะถกูน�ำไป
ใช ้ด ูหนำ้ 47 

หมายเหตุ

อย่าปิดเซ็�เซอรแ์สงทีแ่ผงดา้�ซ้ายมอื
บ�ห�า้จอเพราะจะท�าให�้วาม�มชดัของ 
ห�า้จอท�างา�ไมถ่กูตอ้ง

ธมี
เมนูชอ่งขอ้มลูตัวเลอืกธมีชว่ยใหส้ำมำรถเลอืก
หนำ้จอแสดงผลไดห้ลำยแบบ

A15:53
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1. สญัลกัษณธ์มี
2. ชอ่งขอ้มลูธมี
3. แถบเลือ่�ธมี

หำกตอ้งกำรเปลีย่นธมี:
•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่เลอืกธมีทีต่อ้งกำร

จำกนัน้กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
•  แถบเลือ่นทีแ่ผงหนำ้จอดำ้นขวำมอืจะระบุ

ตวัเลอืกธมีดว้ยเชน่กนั

รายละเอยีด
เมนูชอ่งขอ้มลูรำยละเอยีด  (Detail)  ชว่ยให ้
เลอืกระดับของรำยละเอยีดทีจ่ะแสดงหรอืซอ่น
ไวใ้นหนำ้จอแสดงผลได ้

1. สญัลกัษณร์ายละเอยีด
2. แผงดา้�ซา้ยมอื
3. ถาดขอ้มลู
4. แผงดา้�ขวามอื

มสีำมตวัเลอืกใหเ้ลอืก:
•  ซอ่นอตัโนมตัทิัง้หมด - ตวัเลอืกนีจ้ะซอ่น

ขอ้มลูทัง้หมดในแผงดำ้นซำ้ย  แผงดำ้น
ขวำ และชอ่งขอ้มลู

•  ซอ่นขอ้มลูอตัโนมตั ิ - ตวัเลอืกนีจ้ะซอ่น
ขอ้มูลทัง้หมดในแผงดำ้นซำ้ยมอืและแผง
ดำ้นขวำ ขอ้มลูยงัปรำกฏในชอ่งขอ้มลู

•  แสดงทัง้หมด - ตวัเลอืกนีจ้ะแสดงขอ้มลู
ทัง้หมดในแผงดำ้นซำ้ย แผงดำ้นขวำ และ
ชอ่งขอ้มลู

ในกำรเลอืกตวัเลอืก:
•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพื่อเลอืกตัวเลอืกรำย

ละเอยีดทีต่อ้งกำร
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หมายเหตุ

จะมีการห�่วงเวลาส ั�้  ๆ   ระหว่างใช ้
จอยสติก๊เพือ่เลอืกตวัเลอืก และการซ่อ�
หรือแสดงตวัเลือกใ�ห�้าจอแสดงผล 
ตรวจสอบให้แ�่ใจว่าไม่ได้กดจอยสติก๊
ระหว่างทีต่วัเลอืกก�าลงัรอใหป้รากฏหรอื
ก�าลงัซอ่�ขอ้มลู หากกดจอยสติก๊ ขอ้มลู
จะปรากฏขึ�้อกี�ร ัง้จ�กวา่จะเลอืกตวัเลอืก
ถดัไป

•  เมื่อเลือกตัวเลือกรำยละเอียดที่ตอ้งกำร
แลว้ ใหก้ดกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  นอกจำกนี้  ตั ว เลือกรำยละเอียดจะมี
หมำยเลขก�ำกับและแสดงในแผงแสดงผล
ทำงดำ้นขวำ

มาตรวดัระยะทางออกทรปิ
มีมำตรวัดระยะทำงอยู่สองทรปิใหใ้ชง้ำนและ
รเีซต็ไดใ้นชอ่งขอ้มลู

A
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1. สญัลกัษณท์รปิ
2. ระยะทางทีเ่ด�ิทางแลว้
3. เวลาทีใ่ช้
4. อตัราเร็วเฉลีย่
5. ชอ่งขอ้มลูทรปิ

หำกตอ้งกำรดูมำตรวัดระยะทำงทริปใดทริป
หนึง่:
•  กดจอยสติ๊กไปทำงซำ้ยหรอืขวำเพือ่เลือ่น

ดรูำยกำรในชอ่งขอ้มลูจน Trip 1 ปรำกฏ
ขึน้

•  เลอืกทรปิ 1 หรอืทรปิ 2 โดยใชจ้อยสติ๊ก
เลือ่นขึน้/ลง

หมายเหตุ

มาตรวดัระยะทางทรปิ 2 สามารถเลอืก
ให้แสดงผลหรือซ่อ�จากช่องข้อมูลได ้
ส�าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูห�า้ 46

กำรรเีซต็มำตรวดัระยะทำงทรปิ:
•  เลอืกมำตรวดัระยะทำงทรปิทีจ่ะรเีซต็
•  กดกลำงจอยสติ๊ กคำ้งไวน้ำนกว่ำหนึ่ง

วนิำที
•  มำตรวดัระยะทำงทรปิจะถกูรเีซต็
นอกจำกนี ้ มำตรวดัระยะทำงออกทรปิสำมำรถ 
รเีซท็ไดท้ีเ่มนูหลกั ด ูหนำ้ 44

��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
ชอ่งขอ้มูลสถำนะเชือ้เพลงิจะแสดงขอ้มูลกำร
บรโิภคเชือ้เพลงิ

A15:53

+

+

Fuel

HOLD TO RESET

mi

35.8
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42.2
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1
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1. สญัลกัษณเ์ชือ้เพลงิ
2. อตัราการสิ�้เปลอืง��า้ม�ัเชือ้เพลงิเฉลีย่
3. อตัราการสิ�้เปลอืง��า้ม�ัเชือ้เพลงิขณะห�ึง่
4. ระยะทีว่ ิง่ไดจ้���า้ม�ัหมด
5. ชอ่งขอ้มลูเชือ้เพลงิ

อตัราการสิ�้เปลอืง��า้ม�ัเชือ้เพลงิเฉลีย่
นี่ เ ป็นกำรแสดงอัตรำกำรสิ้นเปลืองน�้ ำมัน 
เ ชื้ อ เ พ ลิ ง เ ฉ ลี่ ย หลั ง จ ำ ก ตั ้ ง ค่ ำ ใ ห ม ่ 
หนำ้จอจะแสดงเสน้ประจนกว่ำรถจะวิง่ไปได ้
0.1 กม/ไมล.์
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อตัราการสิ�้เปลอืง��า้ม�ัเชือ้เพลงิ 
ขณะห�ึง่
กำรแสดงถงึอัตรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมันเชือ้เพลงิ
ขณะใดขณะหนึง่  ถำ้รถจักรยำนยนตจ์อดนิง่กบั
ที ่--.- จะปรำกฏบนสว่นแสดงผล

ระยะทีว่ ิง่ไดจ้���า้ม�ัหมด
ส่วนนี้จะแสดงถงึระยะทำงโดยประมำณที่รถ
สำมำรถวิง่ตอ่ไปไดด้ว้ยน�้ำมันเชือ้เพลงิทีเ่หลอื
อยูใ่นถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ

รเีซ็ท
เพือ่จะรเีซ็ทอัตรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมันเชือ้เพลงิ
เฉลีย่ ใหก้ดกลำงจอยสติ๊กค ้ำ่งไว ้

หมายเหตุ

หลงัจากเติม�� ้าม�ัเชื้อเพลิง ระบบจะ
ปรบัปรุงข้อมูลของเกจวดัระดบั�� ้าม�ั 
เชือ้เพลงิและขอ้มูลระยะทีว่ ิง่ไดจ้���า้ม�ั
หมดใ�ขณะที่ท่า�ขี่รถจกัรยา�ย�ต ์ 
ท ั้ ง �ี้ ข ึ้ � อ ยู่ ก ั บ ล ั ก ษ ณ ะ ก า ร ขี่ ร ถ  
การปรบัปรุงขอ้มูลอาจใชเ้วลา�า�ถงึหา้
�าที

��า้หลอ่เย็�
เมนูช่องขอ้มูลอุณหภูมิน�้ ำหล่อเย็นจะแสดง
อณุหภมูขิองน�้ำหลอ่เย็นเครือ่งยนต์

A15:5312.4 °C
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C

Coolant

Temperature OK
 68°C

N

1
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1. สญัลกัษณ�์�า้หลอ่เย็�
2. ชอ่งขอ้มลู��า้หลอ่เย็�
3. เกจวดัอณุหภมู�ิ�า้หลอ่เย็�

อณุหภมูขิองน�้ำหลอ่เย็นจะปรำกฏในชอ่งขอ้มลู
พรอ้มกบัขอ้ควำมสถำนะ  นอกจำกนี ้ อณุหภมูิ
ของน�้ ำหล่อเย็นจะแสดงในเกจส่วนแสดง
ผลดำ้นขวำ  ชว่งวดัของเกจจะอยูร่ะหวำ่ง C 
(เย็น)  และ H (รอ้น)  เมือ่สตำรท์เครือ่งยนต์
ขณะทีเ่ครือ่งเย็น  เกจจะแสดงเป็นแทง่สเีทำ  
เมือ่อณุหภมูเิพิม่ขึน้  แทง่แสดงระดบับนเกจจะ
ปรำกฏขึน้หลำยขดี  เมือ่สตำรท์เครือ่งยนตข์ณะ
ทีเ่ครือ่งรอ้น  เกจจะแสดงจ�ำนวนแทง่เรอืงแสง
แสดงระดบัทีส่มัพันธก์นั  โดยขึน้อยูก่บัอณุหภมูิ
เครือ่งยนต์
ขณะเครือ่งยนตท์�ำงำน  ถำ้อณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็น
สงูจนเป็นอนัตรำย ไฟเตอืนอณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็น 
จะตดิขึน้บนหนำ้จอและขอ้ควำมจะแสดงผลใน
ถำดชอ่งขอ้มลู

 ขอ้�วรระวงั
ดับเครื่องยนต์ทันทีถ ำ้ไฟเตือนอุณหภูม ิ
น�้ำหล่อเย็นสูงสว่ำงขึน้ อย่ำสตำร์ทเครื่อง
ใหมจ่นกวำ่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
กำรเดินเครื่องยนต์เมื่อไฟเตือนอุณหภูม ิ
น�้ำหลอ่เย็นสงูสวำ่งขึน้จะท�ำใหเ้ครือ่งยนตไ์ด ้
รับควำมเสยีหำยอยำ่งรนุแรง

ตวับง่ชีก้ารเขา้รบับรกิารและมาตรวดั
ระยะทาง
จอแสดงผลกำ ร เ ข ำ้ รั บบ ริก ำ ร จ ะแสดง
สัญลักษณ์บริกำร ระยะทำง/วันที่ที่เหลือ
กอ่นกำรบรกิำรถัดไป และคำ่มำตรวัดระยะทำง
ปัจจบุนั  คำ่มำตรวดัระยะทำงจะแสดงระยะทำง
ทัง้หมดทีร่ถจักรยำนยนตไ์ดว้ิง่ไป

A15:5312.4 °C
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1. สญัลกัษณก์ารบรกิาร
2. ชอ่งขอ้มลูตวับง่ชีก้ารเขา้รบับรกิาร
3. เกจตวับง่ชีก้ารเขา้รบับรกิาร
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ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับกำรประกำศเวลำ
เขำ้รับบรกิำร ดทูี ่หนำ้ 43

ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมยาง (TPMS) 
(ถา้ตดิต ัง้)
ช่องข อ้มูล ร ะบบตรวจวั ดแรงดั นลมยำง 
(TPMS) จะแสดงค่ำแรงดันลมยำงดำ้นหนำ้แ
ละดำ้นหลัง ส�ำหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ 
TPMS ดทูี ่หนำ้ 70

A15:53

FRONT

REAR

1.9

 2.9

bar

barFront Tyre
 Low

TPMS

2

2

1

4

3

1. สญัลกัษณ ์TPMS
2. แสดงผลแรงด�ัลมยางลอ้ห�า้
3. แสดงผลแรงด�ัลมยางลอ้หลงั
4. ชอ่งขอ้มลู TPMS

เม�หูลกั
เพือ่เขำ้ Main Menu:
•  รถจักรยำนยนต์ตอ้งจอดอยู่นิ่งและเปิด

สวติชร์ะบบจดุระเบดิ
•  กดปุ่ ม  HOME ที่ฝำครอบสวิตช์แฮนด์

บงัคบัเลีย้วดำ้นขวำ
•  เลือ่นเมนูหลักโดยกดจอยสติ๊กลง/ขึน้จน

กระทั่งเลือกตัวเลือกที่ตอ้งกำรถูกเลือก 
จำกนัน้กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

Main Menu ช่วยใหส้ำมำรถเขำ้ถงึตัวเลือก 
ดงัตอ่ไปนี:้

Riding Modes
เมนูนี้จะช่วยใหป้รับตัง้ค่ำของโหมดกำรขับขี ่
ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนำ้ 39

Bike Setup
เมนูนีจ้ะชว่ยใหป้รับตัง้คำ่คณุสมบตัติำ่ง  ๆ  ของ
รถจักรยำนยนต ์ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนำ้ 41

Trip Setup
เมนูนี้จะช่วยในกำรตัง้ค่ำทริปกำรเดนิทำงที ่
1 และ 2 ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนำ้ 44

Display Setup
เมนูนี้ช่วยในกำรตัง้ค่ำตัวเลือกกำรแสดงผล 
ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนำ้ 46

Reset to Defaults
เมนูนี้ชว่ยในกำรตัง้ค่ำหนำ้ปัดทัง้หมดกลับไป
ทีต่ัง้คำ่เริม่ตน้ ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนำ้ 51
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โหมดการขบัขี่
หำกตอ้งกำรเปลีย่นกำรตัง้คำ่โหมดกำรขบัขี:่
•  จำกเมนู Riding Modes ใหก้ดจอยสติ๊ก

ลง/ขึน้เพื่อเลือกโหมดกำรขับขี่ที่เฉพำะ
เจำะจงและกดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้จนกระทั่งเลอืกตัวเลอืก
กำรตั ้งค่ำที่ตอ้งกำรถูกเลือกและกดปุ่ ม
กลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้จนกระทั่งเลอืกตัวเลอืก
ที่ตอ้งกำรและกดปุ่ มกลำงจอยสติ๊ กเพื่อ
ยนืยนั
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การเลอืกโหมดการขบัขี่
มโีหมดกำรขบัขีใ่หเ้ลอืกโดยขึน้อยูก่บัขอ้มลูจ�ำเพำะของรุน่รถจักรยำนยนต ์ อำ้งองิกบัตำรำงตอ่ไปนี้
ส�ำหรับตวัเลอืก ABS, MAP และ TC ทีใ่ชง้ำนไดส้�ำหรับแตล่ะโหมดกำรขบัขี่

Riding Mode
Rider Rain Road Sport

ระบบเบรกป้องก�ัลอ้ล็อก (ABS)

Road

MAP (การตอบส�องของ��ัเรง่)

Rain

Road

Sport

Traction Control (TC)

Rain

Road

Sport

ปิด ผำ่นทำงเมนู ผำ่นทำงเมนู ผำ่นทำงเมนู
รหสั

มำตรฐำน (กำรตัง้คำ่เริม่ตน้จำกโรงงำน)

ตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้

ตวัเลอืกทีไ่มส่ำมำรถใชไ้ด ้
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ตวัเลอืกระบบ ABS

 ��าเตอื�
ถำ้ปิดใชง้ำนระบบ ABS ระบบเบรกจะท�ำ
หนำ้ทีเ่ป็นระบบเบรกทีไ่มใ่ชร่ะบบ ABS ใน
สถำนกำรณ์นี้ กำรเบรกแรงเกนิไปจะท�ำให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

��าอธบิายตวัเลอืก ABS
Road and Sport – กำรตัง้คำ่ระบบ ABS ที่
เหมำะสมทีส่ดุส�ำหรับกำรใชร้ถบนถนน
Rain – กำรตัง้คำ่ระบบ ABS ทีเ่หมำะสมทีส่ดุ
ส�ำหรับกำรใชข้ณะฝนตก

ตวัเลอืก MAP

��าอธบิายตวัเลอืก MAP
Road – กำรตอบสนองของปีกผเีสือ้ตำมปกติ
Rain –  ชว่ยลดกำรตอบสนองของคนัเรง่ลิน้
ปีกผเีสือ้เมือ่เปรยีบเทยีบกบักำรตัง้คำ่ Road 
ส�ำหรับสภำพถนนเปียกหรอืลืน่
Sport - เพิม่กำรตอบสนองของคนัเรง่ลิน้ปีก
ผเีสือ้เมือ่เปรยีบเทยีบกบักำรตัง้คำ่ Road

ตวัเลอืกระบบ�วบ�มุการยดึเกาะ

 ��าเตอื�
ถำ้ปิดใชง้ำนระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนน  
รถจักรยำนยนตจ์ะท�ำงำนตำมปกต ิแต่ไม่มี
กำรควบคมุกำรยดึเกำะถนน
ในสถำนกำรณ์นี้ กำรเร่งควำมเร็วมำกเกนิ
ไปบนพื้นถนนทีเ่ปียก/ลืน่อำจท�ำใหล้อ้หลัง
ลื่นไถล ส่งผลใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

��าอธบิายตวัเลอืก 
ระบบ�วบ�มุการยดึเกาะ
Road - กำรตัง้ค่ำระบบกำรยึดเกำะถนนที ่
เหมำะสมที่สุดส� ำห รับกำรใช ร้ถบนถนน  
ปลอ่ยใหม้ลีืน่ไถลของลอ้หลงันอ้ย
Rain - กำรตัง้ค่ำระบบกำรยดึเกำะถนนที่ดี
ทีสุ่ดส�ำหรับสภำวะเปียกหรือลืน่ ช่วยลดกำร 
ลื่นไถลของลอ้หลังเมื่อเทียบกับกำรตัง้ค่ำ 
Road

Sport - ปล่อยใหม้ีกำรลื่นไถลของลอ้หลัง 
มำกขึน้เมือ่เทยีบกบักำรตัง้คำ่ Road

เม� ูBike Setup
จำก Main Menu ใหเ้ลอืก Bike Setup และ
กดปุ่ มจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
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เมนู Bike Setup ชว่ยใหส้ำมำรถเขำ้ถงึ 
ตวัเลอืกดงัตอ่ไปนี:้
•  ไฟเลีย้ว
• Traction Control (TC)
• Service

•  กำรควบคมุระบบป้องกนัรถไหล
• Triumph Shift Assist (TSA)

Bike Setup - ไฟเลีย้ว
สำมำรถตัง้คำ่ไฟเลีย้วเป็น Auto Basic, Auto 
Advanced หรอื Manual ได ้

ในกำรเลอืกโหมดไฟเลีย้วทีต่อ้งกำร:
•  จำกเมนู Bike Setup ใหก้ดจอยสติ๊กลง

เพือ่เลอืกไฟเลีย้ว  (INDICATORS) และกด
ปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  กดปุ่ มจอยสติ๊ กลง/ขึน้เพื่อเลื่อนระหว่ำง 
AUTO BASIC, AUTO ADVANCED และ 
MANUAL

– Auto Basic - เปิดใชง้ำนฟังกช์ัน่
ยกเลกิตนเอง  ไฟเลีย้วจะเปิดใชง้ำน
เป็นเวลำแปดวนิำทบีวกเพิม่ระยะทำง
อกี 65 เมตร

– Auto Advanced - เปิดใชง้ำนฟัง
กช์ัน่ยกเลกิตนเอง กำรกดปุ่ มสัน้ ๆ จะ
เปิ  ดใช ้ งำนไฟเลีย้วกะพรบิสำมครัง้ 
กำรกดยำวจะเปิดใชง้ำนไฟเลีย้วเป็น
เวลำแปดวนิำทแีละอกี 65 เมตร

– Manual - ปิดฟังกช์ัน่ยกเลกิเอง  จะ
ตอ้งปิดไฟเลี้ยวดว้ยตัวเองโดยใช ้
สวติชไ์ฟเลีย้ว

•  กดตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยันตัวเลอืกที่
ตอ้งกำร

•  จอแสดงผลจะกลบัไปทีเ่มนู Bike Setup

Bike Setup - Traction Control (TC)
ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนสำมำรถปิดใชง้ำน 
ไดช้ั่วครำว ระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนนไม่
สำมำรถปิดกำรใชง้ำนไดอ้ยำ่งถำวร  โดยจะ
เปิดใชง้ำนอีกครัง้โดยอัตโนมัตเิมื่อปิดสวติช์
แลว้เปิดอกีครัง้ หรอืหำกเปิดใชโ้หมดกำรขับขี ่
ตัง้ตน้โดยกำรกดปุ่ ม MODE คำ้งไว ้
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เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งกำร:
•  จำกเมนู Bike Setup ใหก้ดจอยสติ๊กลง

เพือ่เลอืก TC และกดกลำงจอยสติ๊กเพือ่
ยนืยนั

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลื่อนระหว่ำง
เปิดใชง้ำน  (Enabled)  และปิดใชง้ำน 
(Disabled)

•  กดตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืกตัวเลอืกที่
ตอ้งกำร

•  จอแสดงผลจะกลบัไปทีเ่มนู Bike Setup

Bike Setup - Service
ช่วงเวลำเขำ้รับบรกิำรจะตัง้ค่ำตำมระยะทำง
และ/หรอืชว่งระยะเวลำ

เพือ่พจิำรณำชว่งเวลำเขำ้รับบรกิำร:
•  จำกเมนู Bike Setup ใหก้ดจอยสติ๊กลง

เพือ่เลอืกกำรบรกิำร  (Service)  และกด
กลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  ขอ้มูลเวลำกำรบรกิำรและระยะทำงจะถูก
แสดงผล

การต ัง้�า่จกัรยา�ย�ต ์- ระบบป้องก�ั
รถไหล (ถา้ม)ี
ระบบป้องกันรถไหลจะชว่ยในกำรออกสตำรท์
จำกเนินเขำ ระบบ (เมื่อเปิดใชง้ำน) จะใช ้
งำนเบรกหลังเพื่อใหร้ถจักรยำนยนต์อยู่กับที ่ 
จำกนัน้ระบบจะปิดกำรใชง้ำนโดยอัตโนมัตแิละ
คลำยเบรกหลังเมือ่ตรวจพบว่ำรถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัพยำยำมทีจ่ะเคลือ่นตวั

หำกตอ้งกำรเปิดใชง้ำน/ปิดใชง้ำนระบบป้องกนั
รถไหล:
•  จำกเมนูกำรตัง้ค่ำรถจักรยำนยนต์ใหก้ด

จอยสติ๊กลงเพือ่เลอืก  H็ill Hold และกด
ปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  กดจอยสติ๊ กลงเพื่อเลื่อนระหว่ำงเปิด
ใช ง้ ำน   (Enab l ed )   และ ปิด ใช ง้ ำน 
(Disabled)

•  กดตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยันตัวเลอืกที่
ตอ้งกำร

•  จอแสดงผลจะกลับไปที่เมนูกำรตัง้ค่ำรถ
จักรยำนยนต์

ส�ำหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับระบบป้องกันรถ
ไหล ด ูหนำ้ 99

การต ัง้�า่รถจกัรยา�ย�ต ์- TSA 
(Shift Assist) (ถา้ตดิต ัง้)
Triumph Shift Assist (TSA)  จะตดัก�ำลงั
เครื่องยนตช์ั่วขณะเพื่อใหเ้ขำ้เกยีร์ไดโ้ดยไม่
ตอ้งปิดคนัเรง่ปีกผเีสือ้หรอืใชค้ลตัช ์ ฟีเจอรน์ี้
ใชไ้ดก้บัทัง้กำรเปลีย่นเกยีรข์ ึน้และลง
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ตอ้งใชค้ลตัชใ์นกำรหยดุและออกตวั
TSA จะไม่ท� ำงำนหำกใชค้ลัตช์หรือหำก 
พยำยำมผลักเกียร์ขึน้โดยไม่ตัง้ใจเมื่อรถอยู่
ทีเ่กยีร ์ 6 จะตอ้งใชแ้รงกดแป้นเหยยีบเพือ่ให ้
แน่ใจวำ่สำมำรถเปลีย่นเกยีรไ์ดอ้ยำ่งรำบรืน่

วธิเีปิด/ปิดใชง้ำน TSA:
•  จำกเมนูกำรตั ้งค่ำรถจักรยำนยนต์ให ้

กดจอยสติ๊ กลงเพื่อเลือก TSA (SHIFT 
ASSIST) และกดปุ่ มกลำงจอยสติ๊ กเพื่อ 
ยนืยนั

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลื่อนระหว่ำง
เปิดใชง้ำน (Enabled) และปิดใชง้ำน 
(Disabled)

•  กดตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยันตัวเลอืกที่
ตอ้งกำร

•  จอแสดงผลจะกลับไปที่เมนูกำรตัง้ค่ำรถ
จักรยำนยนต์

ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Triumph Shift 
Assist (TSA) โปรดด ูหนำ้ 93

เม� ูTrip Setup
เมนู Trip Set Up (กำรตัง้คำ่กำรเดนิทำง) ชว่ย
ใหส้ำมำรถก�ำหนดมำตรวัดระยะทำงทริปได ้
มำตรวัดระยะทำงทรปิแต่ละค่ำสำมำรถปรับตัง้
ใหร้เีซต็ดว้ยตวัเองหรอืโดยอตัโนมตั ิ ขัน้ตอน
กำรตัง้ค่ำจะเหมอืนกันส�ำหรับมำตรวัดทรปิทัง้
สองคำ่

เพือ่เขำ้ถงึเมนูตัง้คำ่ทรปิ:
•  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดง Main Menu

•  กดจอยสติ๊กลงและจำกนัน้กดปุ่ มตรงกลำง
จอยสติ๊กเพือ่เลอืก TRIP SETUP

ตวัเลอืกทีม่อียู:่
• Trip 1 Reset

• Trip 2 Reset

• Trip 2 Display
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การต ัง้�า่มาตรวดัระยะทาง -  
การรเีซ็ทดว้ยตวัเอง
เมนูนี้ช่วยใหส้ำมำรถรีเซ็ตมำตรวัดระยะทำง
ทรปิแตล่ะคำ่ไดด้ว้ยตนเอง

เพือ่จะตัง้คำ่มำตรวดัระยะทำงทรปิดว้ยตวัเอง:
•  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดง Main Menu

•  กดจอยสติ๊กลงและจำกนัน้กดปุ่ มตรงกลำง
จอยสติ๊กเพือ่เลอืก TRIP SETUP

•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้และจำกนัน้กดปุ่ มตรง
กลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก TRIP 1 RESET 
หรอื TRIP 2 RESET

•  กดกลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก MANUAL

มสีองตวัเลอืกใหเ้ลอืก:
–  รีเซ็ตแลว้และด�ำเนินกำรต่อ (Reset 

Now and Continue) - รเีซต็ขอ้มลู
ทรปิเดนิทำงทัง้หมดในมำตรวัดระยะ
ทำงทีเ่กีย่วขอ้ง

–  ด� ำ เ นิ น ก ำ ร ต่ อ โ ด ย ไ ม่ รี เ ซ็ ต 
(CONTINUE WITHOUT RESET) - 
มำตรวดัระยะทำงทรปิจะไมถ่กูรเีซต็

•  กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพื่อยืนยันกำรเลอืก
และกลบัไปทีเ่มนูกอ่นหนำ้

การต ัง้�า่มาตรวดัระยะทาง -  
การรเีซ็ทอตัโ�มตั ิ
เมนูนี้จะท�ำใหร้ีเซ็ตมำตรวัดระยะทำงทริป 
แต่ละทรปิไดห้ลังจำกปิดสวติชจ์ุดระเบดิเป็น
ระยะเวลำทีก่�ำหนด

เพือ่จะตัง้คำ่มำตรวัดระยะทำงทรปิใหร้เีซ็ตโดย
อตัโนมตั:ิ
•  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดง Main Menu

•  กดจอยสติ๊กลงและจำกนัน้กดปุ่ มตรงกลำง
จอยสติ๊กเพือ่เลอืก TRIP SETUP

•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้และจำกนัน้กดปุ่ มตรง
กลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก TRIP 1 RESET 
หรอื TRIP 2 RESET

•  กดจอยสติ๊ ก เ ลื่ อ นขึ้น /ลงและ เลือก 
อัตโนมัต ิ(AUTOMATIC) จำกนั้นกดปุ่ ม
ตรงกลำงจอยสติ๊ก

•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่เลอืกกำรตัง้ค่ำจับ
เวลำและกดปุ่ มกลำงจอยสติ๊ กเพื่อยืนยัน
กำรก�ำหนดเวลำทีต่อ้งกำร เวลำทีต่ัง้ไว ้
จะบันทกึเก็บไวใ้นหน่วยควำมจ�ำทรปิกำร
เดนิทำง

เมื่อปิดระบบจุดระเบดิ มำตรวัดระยะทำงออก
ทรปิจะตัง้คำ่เป็นศนูยเ์มือ่ครบก�ำหนดเวลำ
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ตำรำงดังตอ่ไปนี้แสดงตัวอยำ่งกำรท�ำงำนของ
ฟังกช์นัรเีซท็มำตรวดัระยะทำงอตัโนมตัิ

ปิดระบบจดุ
ระเบดิสตารท์

ระยะเวลา
ห�ว่งทีเ่ลอืก

มาตรวดัระยะ
ทางทรปิ 
รเีซ็ตกลบั
เป็�ศ�ูย์

10:30 น. 4 ชัว่โมง 14:30 น.

18:00 น. 16 ชัว่โมง 10:00 น.  
(วนัถดัไป)

ทรปิ 2 เปิดใชง้า�/ปิด
เมนูนี้จะท�ำใหเ้ปิดหรือปิดกำรใชง้ำนมำตรวัด
ระยะทำง Trip 2 ได ้หำกทรปิ 2 ถกูปิดใชง้ำน
จะไมป่รำกฎในชอ่งขอ้มลูอกีตอ่ไป

เพื่อเปิดหรือปิดกำรใชง้ำนมำตรวัดระยะทำง 
Trip 2:
•  กดปุ่ ม MODE เพือ่แสดงเมนูหลกั
•  กดจอยสติ๊กลงเพือ่เลอืก  ตัง้คำ่ทรปิ  (Trip 

Setup)
•  กดกลำงจอยสติ๊ กเพื่อแสดงเมนู  Trip 

Setup

•  ก ด จอยสติ๊ ก ล ง / ขึ้น เ พื่ อ เ ลื่ อ น ไปที ่ 
แสดงผลทรปิ 2 (Trip 2 Display) และกด
กลำงจอยสติ๊ก

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลื่อนระหว่ำง 
Enable (เปิดใชง้ำน)  และ Disable  
(ปิดกำรใชง้ำน) และกดกลำงจอยสติ๊ก

เม� ูDisplay Setup
จำกเมนูหลัก ใหเ้ลือกกำรตัง้ค่ำกำรแสดงผล 
(Display Setup) และกดปุ่ มจอยสติ๊ กเพื่อ 
ยนืยนั

เมนูกำรตั ้งค่ำกำรแสดงผลช่วยใหส้ำมำรถ 
เขำ้ถงึตวัเลอืกดงัตอ่ไปนี:้
• Theme

• Brightness (High Contrast)
• Brightness (Low Contrast)
• Visible Tray

• Shift Indicator

• Rider Name

• Language

• Units

• Clock

• Date

Display Setup - ธมี
เพือ่เลอืกธมีอืน่:
•  จำกเมนูตั ้งค่ำกำรแสดงผล (Display 

Setup) ใหก้ดกลำงจอยสติ๊ กเพื่อแสดง 
เมนูธมี (Theme)
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•  กดตรงกลำงจอยสติ๊ ก เพื่อ เลือกธีมที่
ตอ้งกำร

ธีมแบบใหม่จะปรำกฏและบันทึกไว ้กดปุ่ ม 
HOME เพือ่ออกจำกเมนู

Display Setup - �วามสวา่ง
คุณลักษณะควำมสว่ำงช่วยใหส้ำมำรถปรับ
เปลี่ยนควำมสว่ำงคมชัดของหนำ้จอไดท้ั ้ง
ส�ำหรับขบัขีต่อนกลำงวนัและกลำงคนื

มตีวัเลอืกควำมสวำ่งสองแบบใหเ้ลอืก ควำมคม
ชดัสงูและควำมคมชดัต�ำ่
เพือ่เปลีย่นระดบัควำมสวำ่ง:
•  จำกเมนู Display Setup กดจอยสติ๊กลง

เพือ่เลอืก Brightness (High Contrast) 
(ควำมคมชดัสงู)  หรอื Brightness (Low 
Contrast) (ควำมคมชดัต�ำ่)

•  กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
•  ใชจ้อยสติ๊กขึน้/ลงเพือ่ปรับควำมสวำ่ง
•  กดกลำงจอยสติ๊ กเพื่อยืนยันระดับควำม

สวำ่งทีต่อ้งกำร
•  กดปุ่ ม HOME เพือ่กลบัไปทีจ่อแสดงผล

หลกั

หมายเหตุ

ใ�แสงแดดสว่าง การต ัง้�่า�วามสว่างจะ
ปรบั�า่ใหมเ่พือ่ใหแ้�่ใจวา่จะสามารถเห็�
ห�า้ปดัไดต้ลอดเวลา

Display Setup - Visible Tray
ฟีเจอรแ์สดงผล VISIBLE TRAY ชว่ยให ้
สำมำรถเลือกช่องขอ้มูลที่ตอ้งกำรเห็นในจอ 
แสดงผลแผงหนำ้ปัด

เพือ่เลอืกเมนู Visible Tray:
•  จำกเมนู Display Setup ใหก้ดจอยสติ๊ก

ลงเพือ่เลอืก Visible Tray และกดปุ่ ม
กลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้จนไดเ้ลอืกชอ่งขอ้มลูที่
ตอ้งกำร
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•  กดกลำงจอยสติ๊ กเพื่อเลือก/ยกเลกิช่อง
ขอ้มลู
ตวัเลอืกรวมถงึ:
– Trip 1

– Trip 2

–  สถำนะน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
– Service Interval

– Theme

– Detail

– Contrast

– Coolant

•  รำยกำรช่องขอ้มูลที่มีเครื่องหมำยถูกอยู่
ขำ้ง ๆ  จะถูกแสดงผลในจอแสดงผล
แผงหนำ้ปัด รำยกำรช่องขอ้มูลที่ไม่มี
เครือ่งหมำยถกูอยูข่ำ้ง ๆ จะไมแ่สดงผลใน
จอแสดงผลแผงหนำ้ปัด

Display Setup - Shift Indicator
เมนูนี้ช่วยใหส้ำมำรถปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้กำร
เปลีย่นเกยีร์
ไฟเปลี่ยน เกียร์จ ะ เปลี่ยนสีของมำตรวัด
ควำมเร็วรอบเครื่องเป็นสีสม้เมื่อถึงขีดรอบ
เครือ่งยนตท์ีร่ะบไุว ้ เพือ่บง่ชีเ้วลำทีต่อ้งเปลีย่น
เกยีร์

สำมำรถก�ำหนดและตัง้ค่ำขีดรอบเครื่องยนต ์
ไดเ้อง และสำมำรถปิดกำรใชง้ำนไฟเปลี่ยน
เกียร์ได ้เมื่อเครื่องยนต์ผ่ำนช่วงกำรรันอนิ  
(ที ่ 1,600 กม.)  ตวัเลอืก Running In จะถกู
แทนทีด่ว้ยตวัเลอืก Default

จำกเมนู Shift Indicator ใหก้ดจอยสติ๊กลง
เพือ่เลอืก User Defined (ผูใ้ชก้�ำหนดเอง) 
และกดกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

เมื่อตอ้งกำรปรับขีดควำมเร็วรอบเครื่องยนต ์
(RPM) ส�ำหรับไฟเปลีย่นเกยีร:์
•  กดจอยสติ๊ กไปทำงซำ้ย/ขวำเพื่อเลือก

แตล่ะหมำยเลข
•  กดจอยสติ๊กขึน้/ลงเพือ่เปลีย่นตวัเลข
•  กดกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนัตวัเลอืก
•  ท�ำซ�้ำขัน้ตอนนี้กับแต่ละตัวเลขจนแสดง

ผลคำ่ RPM ทีถ่กูตอ้ง
หำกตอ้งกำรรเีซต็ไฟบง่ชีก้ำรเปลีย่นเกยีร:์
•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่เลอืก Reset แลว้

กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั ซึง่จะรเีซต็ 
RPM เป็น 07000
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Display Setup - Rider Name
เมนูนี้ท�ำใหส้ำมำรถป้อนชื่อผูข้ับขี่ในระบบ 
แผงหนำ้ปัดและแสดงในหนำ้จอตอ้นรับ/เริม่ตน้
ใชง้ำน

เพือ่จะป้อนชือ่ของผูข้บัขี:่
•  จำกเมนู Display Setup ใหก้ดจอยสติ๊ก

ลงเพือ่เลอืก Rider Name และกดปุ่ ม
กลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  ใชจ้อยสติ๊ กเลื่อนแป้นพิมพ์และเลือก 
ตัวอักษรตัวแรกของชื่อผูข้ับขี่ กดปุ่ ม 
จอยสติ๊กเพือ่ยนืยัน ตัวอักษรจะปรำกฏที่
ดำ้นบนของแป้นพมิพ์

•  ท�ำซ�้ำขัน้ตอนนี้จนเลอืกชือ่ผูข้ับขีท่ัง้หมด
แลว้ จ�ำกดัสงูสดุ 13 ตวัอกัษร

•  กำรเลือก ?123 จะแสดงแป้นพิมพ์ส่วน
สญัลกัษณแ์ละตวัเลขใหเ้ลอืกใช ้

•  เมือ่ใสช่ือ่ของผูข้บัขีเ่สร็จสิน้แลว้  ใหเ้ลอืก 
Enter แลว้คลกิปุ่ มจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  ตอนนี้ชือ่ของผูข้ับขีจ่ะปรำกฏบนหนำ้จอ
ตอ้นรับในครั้งต่อไปที่แผงหนำ้ปัดเริ่ม
ท�ำงำน

Display Setup - Language
มีหลำยภำษำที่สำมำรถเลือกใชใ้นหนำ้จอ 
แสดงผลของแผงหนำ้ปัด

เพือ่เลอืกภำษำอืน่:
•  จำกเมนู Display Setup ใหก้ดจอยสติ๊ก

ลงเพือ่เลอืก Language และกดปุ่ มกลำง
จอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นจนไดเ้ลือกภำษำที่
ตอ้งกำร
มตีวัเลอืกดงัตอ่ไปนี:้
– English

– French

– German

– Italian

– Dutch

– Portuguese

– Spanish

– Swedish

•  กดตรงกลำงจอยสติ๊กเพื่อเลอืก/ไม่เลอืก
ภำษำทีต่อ้งกำร



แผงห�า้ปดั

50

Display Setup - Units
มตีัวเลอืกหน่วยวัดทีแ่ตกต่ำงกันเพือ่แสดงผล
ในหนำ้จอแสดงผล

เพือ่เลอืกหน่วยวดัทีต่อ้งกำร:
•  จำกเมนู Display Setup ใหก้ดจอยสติ๊ก

ลงเพื่อเลือก  Units และกดปุ่ มกลำง 
จอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อ เลือกหน่วยที่
ตอ้งกำร Distance/Economy (ระยะทำง/
ควำมประหยดั), Temperature (อณุหภมู)ิ 
หรอื Pressure (แรงดนั)

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึน้เพื่อเลือกหน่วยวัดที่
ตอ้งกำรจำกตวัเลอืกดงัตอ่ไปนี:้
–  ระยะทาง/�วามประหยดั:
–  ไมลแ์ละไมลต์อ่แกลลอน (UK)
–  ไมลแ์ละไมลต์อ่แกลลอน (US)
–  กโิลเมตร และ ลติร/100 กม.
–  กโิลเมตร และ กม./ลติร
–  อณุหภมู:ิ
– °C

– °F

–  แรงด�ั:
– PSI

–  บำร์
– KPa

•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

Display Setup - Clock
ฟังกช์ัน่นีช้ว่ยใหส้ำมำรถปรับนำฬกิำได ้

เพือ่ตัง้นำฬกิำ:
•  จำกเมนู Display Setup ใหก้ดจอยสติ๊ก

ลงเพื่อ เลือก  C lock และกดปุ่ มกลำง 
จอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  ใชจ้อยสติ๊กเลือ่นขึน้/ลง  เพือ่เลอืกระหวำ่ง
นำฬกิำ 12 Hr หรอื 24 Hr และกดกลำง
จอยสติ๊ กเพื่อยืนยันตัวเลือก นำฬกิำจะ
แสดงผลในรปูแบบ 12 หรอื 24 ชัว่โมง 
เมื่อตัง้ค่ำรูปแบบนำฬิกำแลว้ หนำ้จอจะ
กลบัไปทีเ่มนู Clock

ในกำรตัง้เวลำใหใ้ชจ้อยสติ๊กขึน้/ลงเพือ่เลอืก 
Hours (ชัว่โมง) หรอื Minutes (นำท)ี
กำรตัง้คำ่ชัว่โมง:
•  เลอืก Hours (ชัว่โมง)  ในหนำ้จอและ

กดกลำงจอยสติ๊ก  จะมเีครือ่งหมำยถกูอยู่
ขำ้ง Hours และคำ่ชัว่โมงจะกระพรบิดงัที่
แสดงดำ้นลำ่ง

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึน้เพื่อตัง้ค่ำชั่วโมงจำก
นัน้กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

กำรตัง้คำ่นำท:ี
•  เลอืก Minutes (นำท)ี  ในหนำ้จอและ

กดกลำงจอยสติ๊ ก จะมีเครื่องหมำยถูก
ขำ้ง Minutes และคำ่นำทจีะกระพรบิดงัที่
แสดงดำ้นลำ่ง

•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่ตัง้คำ่นำททีีถ่กูตอ้ง 
จำกนัน้กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
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Display Setup - Date
ฟังกช์ัน่นีจ้ะชว่ยกำรตัง้คำ่วนัทีแ่ละรปูแบบวนัที่
เพือ่ตัง้รปูแบบวนัที:่
•  จำกเมนู Display Setup ใหก้ดจอยสติ๊ก 

ลงเพื่อ เลือก  Date และกดปุ่ มกลำง 
จอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊ กเพื่อแสดง  Date 
Format (รปูแบบวนัที)่

•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่เลอืกรปูแบบวันทีท่ี่
ตอ้งกำร
มตีวัเลอืกดงัตอ่ไปนี:้
– DD-MM-YYYY

– MM-DD-YYYY

– YYYY-MM-DD

กดตรงกลำงจอยสติ๊ กเพื่อยืนยันตัวเลือก
ที่ตอ้งกำร เมื่อตั ้งค่ำรูปแบบวันที่แลว้  
หนำ้จอจะกลบัไปทีเ่มนู Date

ในกำรตัง้วนัที ่ ใหก้ดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่เลอืก 
Year (ปี) Month (เดอืน) และ Day (วนั)
•  เลอืก Year และกดกลำงจอยสติ๊ก  จะมี

เครือ่งหมำยถกูขำ้ง Year และคำ่ Year จะ
กระพรบิดงัทีแ่สดงดำ้นลำ่ง

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึน้เพื่อตัง้ค่ำปีที่ถูกตอ้ง 
จำกนัน้กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  เพือ่ตัง้คำ่ Month (เดอืน) และ Day (วนั) 
ใหท้�ำเหมือนขัน้ตอนที่ใชใ้นกำรตัง้ค่ำปี 
เมือ่ตัง้คำ่วนัทีแ่ลว้ หนำ้จอจะกลบัไปทีเ่มนู 
Date
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รเีซ็ตเป็��า่ต ัง้ต�้
ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยรีเซ็ตใหร้ำยกำรใน Main 
Menu กลบัไปเป็นคำ่เริม่ตน้
เมือ่ตอ้งกำรรเีซต็กำรแสดงผลเมนูหลกั:
•  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
•  กดจอยสติ๊กลงและจำกนัน้กดปุ่ มตรงกลำง

จอยสติ๊กเพือ่เลอืก Reset To Defaults

มตีวัเลอืกดงันี:้
– Confirm - กำรตัง้คำ่เมนูดงัตอ่ไป

นี้พรอ้มกับขอ้มูลจะถูกรีเซ็ทเป็นค่ำ
เริม่ตน้จำกโรงงำน - โหมดกำรขบัขี ่
กำรตัง้คำ่ไฟเลีย้ว  ทรปิคอมพวิเตอร ์
ชอ่งขอ้มลูทีม่องเห็นได ้ ภำษำ  ระบบ
ควบคมุกำรยดึเกำะถนน ธมี และควำม
สวำ่งหนำ้จอ

– Cancel - กำรตัง้คำ่เมนูหลกัและ
ขอ้มูลจะไม่เปลี่ยนแปลงและกำร
แสดงผลจะกลบัไประดบักอ่นหนำ้

•  เ ลือกตั ว เ ลือกที่ต อ้ งก ำ รและกดปุ่ ม 
จอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

การปรบัต�าแห�ง่แผงห�า้ปดั

 ��าเตอื�
กำรใชง้ำนรถจักรยำนยนตท์ีม่แีผงหนำ้ปัดที่
ปรับไมถ่กูตอ้งถอืเป็นอนัตรำย
แผงหนำ้ปัดทีป่รับไมถ่กูตอ้งอำจท�ำใหม้องไม่
เห็นแผงหนำ้ปัดขณะขบัขีแ่ละท�ำใหเ้สยีสมำธิ
น�ำไปสูก่ำรสญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต์
และอบุตัเิหตไุด ้
จะตอ้งปรับแผงหนำ้ปัดเพื่อใหม้องเห็น
ค่ำหน ำ้ ปัดได เ้พียงพอก่อนกำรขับขี่รถ
จักรยำนยนต์

 ��าเตอื�
อย่ำพยำยำมที่จะท�ำควำมสะอำดหรือปรับ
แผงหนำ้ปัดขณะขับขีร่ถจักรยำนยนต ์กำร
ปล่อยมือของผูข้ับขี่ออกจำกแฮนด์บังคับ
เลี้ยวในขณะขับขี่รถจักรยำนยนต์จะลด
ควำมสำมำรถของผูข้ับขี่ในกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนต์
กำรพยำยำมท�ำควำมสะอำดหรือปรับแผง
หนำ้ปัดขณะขับขีร่ถจักรยำนยนตอ์ำจท�ำให ้
เกดิกำรสูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ท�ำควำมสะอำดหรอืปรับแผงหนำ้ปัดเมือ่จอด
อยูน่ิง่เทำ่นัน้
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 ขอ้�วรระวงั
อย่ำกดหน ำ้จอแสดงผลที่แผงหน ำ้ ปัด
โดยตรง
ตอ้งปรับต�ำแหน่งของแผงหนำ้ปัดโดยใชค้ัน
โยกปรับตัง้เทำ่นัน้
กำรกดหนำ้จอแสดงผลทีแ่ผงหนำ้ปัดโดยตรง
อำจท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยทีแ่ผงหนำ้ปัด

สำมำรถปรับแผงหนำ้ปัดไดใ้หม้องเห็นหนำ้
จอแสดงผลดขีึน้เมือ่ขบัขี่

1

1. ��ัโยกปรบัต ัง้

เพือ่ปรับแผงหนำ้ปัด:
•  ใชค้ันโยกปรับแผงหนำ้ปัดเพือ่ใหม้องเห็น

หนำ้จอแสดงผลไดโ้ดยไมม่อีะไรบดบงั

หมายเหตุ

จะตอ้งใชแ้รงปา�กลางโดยใช�้ิว้หวัแมม่อื
กบัอกี�ิว้เพือ่ปรบัต�าแห�ง่ของแผงห�า้ปดั
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หนำ้นีจ้งใจเวน้วำ่งไว ้
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ขอ้มลูท ัว่ไป

สารบญั
กญุแจ  57

กญุแจอจัฉรยิะ  57
กญุแจแบบมำตรฐำน  59

ระบบสตำรท์ไรก้ญุแจ  59
สวติชจ์ดุระเบดิหลกั (ถำ้ตดิตัง้)  60

สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดำ้นขวำ  61
ปุ่ มไฟฉุกเฉนิ  61
ปุ่ มล็อกแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว  61
ต�ำแหน่งเปิด/ปิดเครือ่ง  61
ต�ำแหน่ง STOP  61
ต�ำแหน่ง RUN  61
ต�ำแหน่ง QUICK START  62
ปุ่ ม HOME  62

สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดำ้นซำ้ย  62
ปุ่ มปรับระบบควบคมุควำมเร็วคงที ่  62
สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถำ้ตดิตัง้)  62
ปุ่ ม MODE  63
สวติชไ์ฟเลีย้ว  63
ปุ่ มจอยสติ๊ก  63
ปุ่ มแตร  63
สวติชท์ีป่ลอกมอืจับไฟฟ้ำ (ถำ้ตดิตัง้)  63
ปุ่ มไฟสงู  64

กำรควบคมุคนัเรง่  65
กำรใชเ้บรก  65

ตวัปรับคนัเบรกและคนัคลตัช ์  66
ระบบควบคมุควำมเร็วคงที ่  66

กำรเปิดใชง้ำนระบบควบคมุควำมเร็วคงที ่  67
กำรปิดใชง้ำนระบบควบคมุควำมเร็วคงที ่  68

Traction Control (TC)  68
ระบบควบคมุกำรยดึเกำะแบบปรับเขำ้กบัโคง้  69
กำรตัง้คำ่ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน  70
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ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยำง (TPMS) (ถำ้ตดิตัง้)  70
หมำยเลขรหสัเซน็เซอรแ์รงดนัลมยำง  71
สว่นแสดงผลระบบ TPMS  71
แบตเตอรีส่�ำหรับเซนเซอร ์  72
ขอ้ผดิพลำดระบบ TPMS  72
แรงดนัลมยำง  72
แรงดนัลมยำงต�ำ่  73

น�้ำมนัเชือ้เพลงิ  73
ฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  75
กำรเตมิน�้ำมนัลงในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  75

แผงขำ้ง  76
เบำะน่ัง  77

ชดุล็อกเบำะ  77
เบำะทีน่ั่งผูข้บัขี ่  77
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กญุแจ
มีกุญแจที่ใหม้ำพรอ้มกับรถจักรยำนยนต์อยู ่
สำมดอก กญุแจอัจฉรยิะหนึง่ดอกและกญุแจ
แบบมำตรฐำนสองดอก

 ��าเตอื�
กุญแจดอกอืน่หรือพวงกุญแจ/โซ่ที่เก็บรวม
กับกญุแจสตำรท์ อำจรบกวนกำรบังคับเลีย้ว 
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
ดงึกุญแจอืน่ ๆ  ทัง้หมดและพวงกุญแจ/โซ ่
และของอืน่ ๆ  ออกจำกกญุแจกอ่นทีจ่ะขับขี่
รถจักรยำนยนต์

 ขอ้�วรระวงั
กุญแจดอกอืน่หรือพวงกุญแจ/โซ่ที่เก็บรวม
กบักญุแจ  อำจกอ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยกบัชดุ
สหีรอืชิน้สว่นขดัเงำของจักรยำนยนตไ์ด ้
ดงึกุญแจอืน่ ๆ  ทัง้หมดและพวงกุญแจ/โซ ่
และของอืน่ ๆ  ออกจำกกญุแจกอ่นทีจ่ะขับขี่
รถจักรยำนยนต์

 ขอ้�วรระวงั
หำ้มใชร้ถจักรยำนยนตข์ณะกญุแจอยู่ในล็อก
เบำะทีน่ั่ง
ล็อกเบำะน่ังและถอดกญุแจออกเสมอกอ่นที่
จะขบัขีร่ถจักรยำนยนต์

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

กญุแจอจัฉรยิะ
มี กุ ญ แ จ อั จ ฉ ริ ย ะ ที่ ใ ห ้ม ำ พ ร ้อ ม กั บ ร ถ
จักรยำนยนตอ์ยูห่นึง่ดอก

 ขอ้�วรระวงั
กุ ญ แ จ ทุ ก ด อ ก ที่ ใ ห ้ม ำ พ ร ้อ ม กั บ ร ถ
จักรยำนยนต์มีไวส้�ำหรับรถจักรยำนยนต์
แต่ละคันโดยเฉพำะ ไม่สำมำรถใชก้ับรถ
จักรยำนยนตค์นัอืน่ได ้
หำกกญุแจทัง้หมดสญูหำย  หำไมพ่บ  หรอื
ช�ำรดุ  จะตอ้งเปลีย่นชดุควบคมุโครงรถทีร่ถ
จักรยำนยนต์
เพือ่หลกีเลีย่งคำ่ใชจ้ำ่ยและกำรเสยีเวลำโดย
ไมจ่�ำเป็น  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่กญุแจส�ำรอง
ทัง้หมดถกูเกบ็ไวใ้นทีป่ลอดภยั

 ขอ้�วรระวงั
หำกมขีอ้ผดิพลำดเกดิขึน้กับกุญแจอัจฉรยิะ
หรือแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมดไปแลว้ 
ใหน้�ำกุญแจอัจฉริยะไปที่ตัวแทนจ�ำหน่ำย 
Triumph ทีใ่กลท้ีส่ดุเพือ่แกไ้ขปัญหำ
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หมายเหตุ

�ุณสามารถซื้อกุญแจอจัฉรยิะเพิม่เตมิ
ไดจ้ากตวัแท�จ�าห�า่ย Triumph ของ�ณุ  
อยา่งไรก็ตาม สามารถต ัง้โปรแกรมกญุแจ
เขา้กบัรถจกัรยา�ย�ตไ์ดเ้พยีงสามดอก
เท่า� ั้�  ซึ่งสามารถรวมก�ัท ัง้กุญแจ
อจัฉรยิะและกญุแจแบบมาตรฐา�

3

2

1

1. ดอกกญุแจอจัฉรยิะ
2. สญัลกัษณส์ถา�ะ
3. ปุ่ มเปิด/ปิด

กุญแจอัจฉรยิะจะควบคุมระบบจุดระเบดิแบบ
ไรก้ญุแจ  ดอกกญุแจอจัฉรยิะจะใชก้บัทีล็่อก
เบำะ  ล็อกกำรบงัคบัเลีย้ว  และฝำปิดถงัน�้ำมนั
เชือ้เพลงิ

หมายเหตุ

ดว้ยเหตุผลดา้��วามปลอดภยั �วรปิด
กุญแจอจัฉรยิะทุก�ร ัง้ที�่�ารถออกจากรถ
จกัรยา�ย�ต์

การเปลีย่�แบตเตอรีก่ญุแจอจัฉรยิะ

 ��าเตอื�
อำจมอีนัตรำยจำกกำรระเบดิหำกใชแ้บตเตอรี่
ทีไ่มถ่กูตอ้ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดใ้ชข้นำดและประเภท
แบตเตอรีท่ีถ่กูตอ้ง

 ��าเตอื�
แบตเตอรีม่วีสัดทุีเ่ป็นอนัตรำย
ควรเก็บแบตเตอรี่ใหพ้น้มือเด็กและเด็กเล็ก
เพือ่ป้ องกนักำรกลนื
ถำ้มกีำรกลนื ใหพ้บแพทยใ์นทนัที

 ขอ้�วรระวงั
อย่ ำ ให ผ้ิวห นั งของคุณแตะต อ้ งกับขั ้ว
แบตเตอรี ่ แตะทีข่อบของแบตเตอรีเ่มือ่ถอืไว ้
เทำ่นัน้
สำรในผวิของคุณจะท�ำใหเ้กดิกำรสกึกร่อน
และท�ำใหอ้ำยกุำรใชง้ำนของแบตเตอรีส่ัน้ลง

เพือ่เปลีย่นแบตเตอรีก่ญุแจอจัฉรยิะ:
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำกญุแจอัจฉรยิะอยู่ใน

โหมดพำสซฟี (LED สแีดง)
•  ถอดตัวยดึฝำครอบแบตเตอรีโ่ดยใชก้ญุแจ

อลัเลน AF ขนำด 1.5 มม.
•  ถอดฝำครอบแบตเตอรี่
•  ถอดแบตเตอรีอ่อกโดยบันทกึทศิทำงของ

แบตเตอรีไ่ว ้
•  ใสแ่บตเตอรีล่เิธยีม CR2032 ขนำด 3 

โวลต ์กอ้นใหม่
•  เปลีย่นฝำครอบแบตเตอรีโ่ดยตรวจสอบให ้

แน่ใจวำ่ไดจั้ดต�ำแหน่งไวอ้ยำ่งถกูตอ้ง
•  ประกอบกลับตัวยดึฝำครอบแบตเตอรีแ่ละ

ขนัใหแ้น่นดว้ยแรง 0.3 Nm

การทิง้แบตเตอรี่
แบตเตอรีเ่กำ่จะตอ้งสง่ไปทีห่น่วยงำนรไีซเคลิ 
ซึง่จะชว่ยรับประกนัไดว้ำ่สำรทีเ่ป็นอนัตรำยจำก
กำรผลติแบตเตอรีจ่ะไมท่�ำลำยสิง่แวดลอ้ม
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กญุแจแบบมาตรฐา�
มีกุญแจแบบมำตรฐำนที่ใหม้ำพรอ้มกับรถ
จักรยำนยนตอ์ยูส่องดอก  กญุแจแบบมำตรฐำน
จะใชก้บัทีล็่อกเบำะ  ล็อกกำรบงัคบัเลีย้ว  และ
ฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ

1

1. แผ�่ป้ายหมายเลขกญุแจ

กุญแจจะมีป้ำยขนำดเล็กแนบมำดว้ยและระบุ
หมำยเลขกญุแจ  จดบนัทกึหมำยเลขกญุแจ 
แลว้เก็บกุญแจส�ำรองและแผ่นป้ำยหมำยเลข
กญุแจไวใ้นทีป่ลอดภัยแยกจำกรถจักรยำนยนต ์
ควรขอกุญแจอะไหล่จำกตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตทกุครัง้

ระบบสตารท์ไรก้ญุแจ
ระบบสตำร์ทแบบไรกุ้ญแจช่วยใหส้ำมำรถ
สตำรท์รถจักรยำนยนตโ์ดยไมต่อ้งใชก้ญุแจบดิ

การท�างา�ของกญุแจอจัฉรยิะ
เพือ่จะสตำรท์รถจักรยำนยนตด์ว้ยระบบสตำรท์
แบบไรก้ญุแจ:
•  กุญแจอัจฉริยะตอ้งอยู่ในระยะใกลเ้คียง 

(หนึ่งเมตร/สำมฟุต) จำกระบบเซนเซอร ์
มีเซ็นเซอร์ระบบอยู่ที่ดำ้นซำ้ยมือของ
รถจักรยำนยนต์ และเซ็นเซอร์ระบบอีก
ต�ำแหน่งอยูท่ีด่ำ้นหนำ้ของรถจักรยำนยนต ์
หำกกุญแจอัจฉริยะอยู่นอกระยะของ
เซนเซอร์ ระบบจะไม่ตอบสนองและ
ไม่สำมำรถเปิดใชง้ำนระบบสตำร์ทแบบ 
ไรก้ญุแจ

•  กดปุ่ มบนกุญแจอัจฉริยะเพื่อใหกุ้ญแจ
ท�ำงำน  ไฟทีปุ่่ มจะแสดงเป็นสเีขยีวครูห่นึง่ 
เพือ่แสดงวำ่กญุแจอจัฉรยิะท�ำงำนแลว้
กำรกดปุ่ มกุญแจอัจฉรยิะสัน้ ๆ  จะแสดง
สถำนะของกญุแจอจัฉรยิะ  คอื  สแีดงปิด 
OFF และสเีขยีวเปิด ON

กำรกดปุ่ มยำวนำนจะเปลี่ยนสถำนะเป็น 
OFF หรอื ON หลงัจำกแสดงสสีถำนะเดมิ
กอ่น

•  หำกแบตเตอรี่กุญแจอัจฉรยิะหมด ใหใ้ช ้
กญุแจอจัฉรยิะเป็นกญุแจแบบมำตรฐำน

ส�ำหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรสตำร์ท
เครื่องยนต์ดว้ยระบบสตำร์ทแบบไรกุ้ญแจ  
ด ูหนำ้ 90
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การท�างา�ของกญุแจแบบมาตรฐา�
หำกตอ้งกำรสตำรท์รถจักรยำนยนตด์ว้ยกญุแจ
แบบมำตรฐำน (หรือกุญแจแบบอัจฉรยิะหำก
แบตเตอรีห่มด):
•  กดปุ่ มมำตรฐำนบนเซ็นเซอร์ระบบที่อยู่

ดำ้นซำ้ยมอืของรถจักรยำนยนต์
1

1. ต�าแห�ง่ของเซ�เซอรร์ะบบ

•  จะตอ้งถือกุญแจแบบมำตรฐำนติดกับ
เซนเซอร์ระบบขณะที่กดสวิตช์สตำร์ท 
Start/Stop เครื่องยนต์ในต�ำแหน่ง 
QUICK START หรอื Power ON/OFF  
(ด ูหนำ้ 61)

สวติชจ์ดุระเบดิหลกั (ถา้ตดิต ัง้)
สวิตช์สตำร์ทหลักจะติดตั ้ง เฉพำะกับรถ
จักรยำนยนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกำและ
แคนำดำเท่ำนัน้ สวติชส์ตำรท์หลักอยู่ทีด่ำ้น
ซำ้ยมอืของรถจักรยำนยนต์

สวติชส์ตารท์หลกั
เพื่อใชร้ถจักรยำนยนต์โดยใชร้ะบบสตำร์ท
แบบไรก้ญุแจ  สวติชส์ตำรท์หลกัจะตอ้งอยูใ่น
ต�ำแหน่ง ON

หำกสวติชส์ตำรท์หลกัอยูใ่นต�ำแหน่งปิด OFF 
ระบบจะไมส่ำมำรถใชก้ำรสตำรท์แบบไรก้ญุแจ 
และจะสตำรท์รถจักรยำนยนตไ์มไ่ด ้
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สวติชแ์ฮ�ดบ์งั�บัเลีย้ว 
ดา้�ขวา

8

7

6
5

1

4

3

2

1. ปุ่ มไฟฉุกเฉ�ิ
2. ปุ่ มล็อกแฮ�ดบ์งั�บัเลีย้ว
3. สวติชส์ตารท์/ดบัเ�รือ่งย�ต์
4. ต�าแห�ง่ เปิด/ปิด เ�รือ่ง
5. ต�าแห�ง่ STOP
6. ต�าแห�ง่ RUN
7. ต�าแห�ง่ QUICK START
8. ปุ่ ม HOME

ปุ่ มไฟฉุกเฉ�ิ
เพื่อเปิดหรือปิดไฟฉุกเฉิน ใหก้ดและปล่อย
สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
สวิตช์จุดระเบิดจะตอ้งอยู่ในต�ำแหน่ง  ON 
ไฟฉุกเฉนิจงึจะท�ำงำนได ้ แตไ่ฟฉุกเฉนิจะตดิ
คำ้งแม ้ว่ำ่ปิดสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ OFF จนกวำ่
จะกดปุ่ มไฟฉุกเฉนิอกีครัง้

ปุ่ มล็อกแฮ�ดบ์งั�บัเลีย้ว
ในกำรล็อกรถจักรยำนยนต ์ ใหห้มนุแฮนดฯ์  ไป
ทำงซำ้ยจนสดุแลว้กดปุ่ มล็อกแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว

 ��าเตอื�
เพื่อ เหตุผลด ำ้นควำมมั่ นคงและควำม
ปลอดภยั  ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดใ้ชล็้อก
แฮนด์ไวเ้สมอเมื่อปล่อยรถจักรยำนยนต์ไว ้
โดยไมม่คีนเฝ้ำ
กำรใชร้ถจักรยำนยนตโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญำต
อำจท�ำใหผู้ข้ ี่รถไดรั้บบำดเจ็บ ผูใ้ชถ้นน
คนอื่น ๆ  และคนเดินเทำ้ยังอำจท�ำใหร้ถ
จักรยำนยนตข์องทำ่นเกดิควำมเสยีหำยได ้

ต�าแห�ง่เปิด/ปิดเ�รือ่ง
ต�ำแหน่งเปิด/ปิดเครือ่งยนตจ์ะสลับวงจรไฟฟ้ำ
และแผงหนำ้ปัดระหว่ำงเปิดหรือปิด ซึง่ช่วย
ใหส้ำมำรถใชง้ำนแผงหนำ้ปัดไดโ้ดยไม่ตอ้ง
สตำรท์เครือ่งยนต์

 ขอ้�วรระวงั
อย่ำปล่อยใหส้วติชจ์ุดระเบดิอยู่ในต�ำแหน่ง 
ON เป็นชว่งเวลำนำน  ๆ  เพรำะอำจท�ำให ้
ชิ้นส่วนไฟฟ้ำเกิดควำมเสียหำยและจะ
เป็นกำรคำยประจแุบตเตอรี่

ต�าแห�ง่ STOP
ต�ำแหน่ง STOP จะดบัเครือ่งยนต์

หมายเหตุ

แมส้วติชด์บัเ�รือ่งย�ตจ์ะดบัเ�รือ่งย�ต ์
แต่จะไม่ดบัวงจรไฟฟ้าท ัง้หมด และอาจ
ท�าให้สตารท์เ�รื่องย�ตใ์หม่ได้ยากขึ�้
เ�ือ่งจากแบตเตอรีท่ ี�่ายประจุ

ต�าแห�ง่ RUN
สวติชส์ตำรท์/ดบัเครือ่งยนตต์อ้งอยูใ่นต�ำแหน่ง 
RUN เพือ่ใหร้ถจักรยำนยนตท์�ำงำน
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ต�าแห�ง่ QUICK START
ต�ำแหน่ง QUICK START จะใชง้ำนสตำรท์
เตอรไ์ฟฟ้ำเพือ่ใหส้ำมำรถเริม่ตน้สตำรท์ระบบ 
จดุระเบดิไดเ้ร็วขึน้
จำกทีด่บัระบบจดุระเบดิ  ใหก้ดสวติชส์ตำรท์/
ดบัเครือ่งยนตค์ำ้งไวใ้นต�ำแหน่ง QUICKSTART 
ภำยใตเ้งือ่นไขทีถู่กตอ้งทัง้หมดเพือ่เริม่ตน้รถ
จักรยำนยนต์
ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนำ้ 90

ปุ่ ม HOME
จะใชปุ้่ ม HOME เพื่อเขำ้ถึงเมนูหลักบนจอ 
แสดงผลทีห่นำ้ปัด
กดและปลอ่ยปุ่ ม HOME เพือ่เลอืกระหวำ่งเมนู
หลกัและกำรแสดงหนำ้ปัด

สวติชแ์ฮ�ดบ์งั�บัเลีย้ว 
ดา้�ซา้ย

5
6

1

2

3

7

8

4

1. สวติชป์รบัระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว�งที่
2. สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
3. ปุ่ ม MODE
4. สวติชไ์ฟเลีย้ว
5. ปุ่ มจอยสติก๊
6. ปุ่ มแตร
7. สวติชป์ลอกมอืจบัอุ�่ไฟฟ้า
8. ปุ่ มไฟสงู

ปุ่ มปรบัระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว�งที่
ปุ่ มปรับระบบควบคุมควำมเร็วคงที่เป็นสวติช์
สองทำง  ดำ้นบนท�ำเครือ่งหมำย RES/+  และ
ดำ้นลำ่ง SET/-
ส�ำหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบควบคุม
ควำมเร็วคงที ่ด ูหนำ้ 66

สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
เมื่อเปิดระบบจุดระเบิดและปรับ
สวติชไ์ฟเดยไ์ลทไ์ปทีโ่หมด  ‘DRL’ 
ไฟเตอืนไฟเดยไ์ลทจ์ะสวำ่งขึน้
ไฟเดยไ์ลทแ์ละไฟต�่ำของไฟหนำ้

สำมำรถควบคุมดว้ยตัวเองโดยใชส้วิตช์ไฟ 
DRL กดดำ้นบนของสวติชเ์พือ่โหมด DRL และ
ดำ้นลำ่งของสวติชส์�ำหรับโหมดไฟหนำ้ไฟต�ำ่
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 ��าเตอื�
อย่ำขับขีน่ำนเกนิควำมจ�ำเป็นในสภำพแสง
แวดลอ้มที่ไม่ดีกับไฟเดย์ไลท์ (DRL) ที ่
ใชง้ำน
กำรขบัขีก่บัไฟเดยไ์ลทใ์นควำมมดื ในอโุมงค ์
หรือสถำนที่ที่แสงแวดลอ้มไม่ดีมองไม่ชัด
อำจลดทัศนวสิัยของผูข้ับขีห่รอืท�ำใหส้ำยตำ
ผูใ้ชถ้นนคนอืน่พรำ่มวั
กำรท�ำใหผู้ใ้ชถ้นนคนอื่น ๆ  หรือตำพร่ำมัว
หรอืมทีัศนวสิัยในที ่ๆ  มแีสงนอ้ยอำจท�ำให ้
เกดิกำรสูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และอบุตัเิหตไุด ้

หมายเหตุ

ใ�ช่วงเวลากลางว�ัไฟเดยไ์ลทช์่วยให ้
ผูใ้ชถ้����อื�่ ๆ มองเห็�รถจกัรยา�ย�ต์
ไดช้ดัขึ�้
จะตอ้งใชไ้ฟห�า้ไฟต�่าใ�สภาพแวดลอ้ม
อื่� ๆ  เว ้�แต่สภาพถ��อ�ุญาตให้ใช ้
ไฟห�า้ไฟสงูได้

ปุ่ ม MODE
เมื่อกดและปล่อยปุ่ ม MODE จะเป็นกำรเปิด 
ใชง้ำนเมนูเลือกโหมดกำรขับขี่ในหนำ้จอ 
แสดงผล กำรกดปุ่ มโหมดตอ่ไปจะเลือ่นผ่ำน
โหมดกำรขับขีท่ีใ่ชง้ำนได ้ดูกำรเลอืกโหมด
กำรขบัขีท่ี ่หนำ้ 31

กำรกดและปล่อยปุ่ ม MODE ระหว่ำงเลือก
โหมดกำรขับขีจ่ะชว่ยเขำ้ไปทีเ่มนูตัง้ค่ำโหมด
กำรขบัขีโ่ดยตรง
ส�ำหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับกำรเลอืกโหมด
กำรขบัขีแ่ละกำรตัง้คำ่ ดทูี ่หนำ้ 40

สวติชไ์ฟเลีย้ว
เมือ่กดสวติชไ์ฟเลีย้วไปดำ้นซำ้ยหรอืดำ้นขวำ
แลว้ปลอ่ย  ไฟเลีย้วดวงทีส่มัพันธก์นัจะกะพรบิ
แลว้ดบัลง  เพือ่จะปิดไฟเลีย้ว  ใหก้ดและปลอ่ย
สวติชไ์ฟเลีย้วไปทีต่�ำแหน่งกลำง

รุ�่ทีม่าพรอ้มไฟเลีย้วปิดอตัโ�มตั ิ
กำรกดและปล่อยปุ่ มไฟเลีย้วไปทำงซำ้ยหรือ
ขวำจะท�ำใหไ้ฟเลีย้วทีต่รงกันสว่ำงขึน้และดับ
สำมครัง้แลว้จงึหยดุ
กำรกดและปล่อยปุ่ มไฟเลีย้วไปทำงซำ้ยหรือ
ขวำนำนขึน้จะท�ำใหไ้ฟเลีย้วทีต่รงกันกระพรบิ
เปิดและปิด
ไฟเลี้ยวจะถูกปิดโดยอัตโนมัตหิลังจำกแปด
วนิำทแีละหลงัจำกขบัขีอ่กี 65 เมตร
หำกตอ้งกำรปิดกำรใชง้ำนระบบไฟเลี้ยวปิด
อัตโนมัตใิหดู้ที่ส่วนกำรตัง้ค่ำรถจักรยำนยนต ์
หนำ้ 42

สำมำรถปิดไฟเลีย้วไดด้ว้ยตนเองได ้ เพือ่จะปิด
ไฟเลีย้ว  ใหก้ดและคลำยสวติชไ์ฟเลีย้วไปที่
ต�ำแหน่งกลำง

ปุ่ มจอยสติก๊
มกีำรใชจ้อยสติ๊กเพือ่ด�ำเนนิกำรแต่ละฟังกช์ั่น 
ของหนำ้ปัด:
•  ขึน้ - เลือ่นเมนูจำกดำ้นลำ่งไปดำ้นบน
•  ลง - เลือ่นเมนูจำกดำ้นบนลงดำ้นลำ่ง
•  ซำ้ย - เลือ่นเมนูไปทำงซำ้ย
•  ขวำ - เลือ่นเมนูไปทำงขวำ
•  กลำง - กดเพือ่ยนืยนัตวัเลอืก

ปุ่ มแตร
เมื่อกดปุ่ มแตรโดยที่สวิตช์จุดระเบิดอยู่ที่
ต�ำแหน่ง ON แตรจะดงัขึน้

สวติชท์ ีป่ลอกมอืจบัไฟฟ้า (ถา้ตดิต ัง้)
ปลอกมือจับไฟฟ้ำจะรอ้นขึน้เมื่อเครื่องยนต์
ท�ำงำนเทำ่นัน้
เมือ่เปิดปลอกมอืจับไฟฟ้ำ สญัลกัษณป์ลอกมอื
จับไฟฟ้ำอุน่รอ้นจะปรำกฏในจอแสดงผลพรอ้ม
กบัระดบัควำมรอ้นทีเ่ลอืก
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มคีวำมรอ้นอยูส่ำมระดบั: ต�ำ่ ปำนกลำง และสงู 
ซึง่ระบดุว้ยสตีำ่งกนัทีส่ญัลกัษณใ์นจอแสดงผล

1 2 3

1. สญัลกัษณ�์วามรอ้�ต�า่ (สเีหลอืง)
2. สญัลกัษณ�์วามรอ้�ปา�กลาง (สสีม้)
3. สญัลกัษณ�์วามรอ้�สงู (สแีดง)

เพือ่ประโยชนส์งูสดุในสภำพอำกำศหนำว  จำก
ต�ำแหน่ง OFF กดสวติชห์นึง่ครัง้ส�ำหรับระดบั
รอ้นสงูกอ่น  แลว้ลดระดบัควำมรอ้นลงโดยกด
สวติชอ์กีครัง้เป็นระดบัต�ำ่ลงเมือ่ปลอกมอืจับอุน่
ขึน้
เพือ่จะปิดปลอกมอืจับอุน่ไฟฟ้ำ  กดและปลอ่ย
สวติชจ์นสัญลักษณ์ปลอกมือจับอุ่นไฟฟ้ำไม่
ปรำกฎบนหนำ้จอแสดงผล

การตดัแรงด�ัไฟต�า่
ถำ้ตรวจพบแรงดันไฟฟ้ำต�่ ำ  สวิตช์ปลอก 
มอืจับไฟฟ้ำอุ่นรอ้นจะปิดกำรท�ำงำน ปลอก 
มอืจับไฟฟ้ำอุ่นรอ้นจะไม่ท�ำงำนอกีครัง้จนกว่ำ
แรงดนัไฟฟ้ำจะเพิม่ขึน้ถงึระดบัทีป่ลอดภยั
สวติชจ์ะไม่ท�ำงำนเองโดยอัตโนมัตถิำ้แรงดัน
ไฟฟ้ำไมส่งูขึน้จะถงึระดบัทีป่ลอดภยั  ผูใ้ชต้อ้ง
กดสวิตช์อีกครั ้งดว้ยตนเองเพื่อเปิดใชง้ำน
ปลอกมอืจับไฟฟ้ำ

ปุ่ มไฟสงู
ปุ่ มไฟสูงมีฟังกช์ันกำรท�ำงำนที่ต่ำงกันขึน้อยู่
กบัวำ่มกีำรตดิตัง้ไฟเดยไ์ลท ์ (DRL)  หรอืไม ่
เมือ่เปิดไฟสูง สัญญำณไฟสูงจะสว่ำงขึน้ใน 
หนำ้จอแสดงผล

รุ�่ทีม่ไีฟเดยไ์ลท ์(DRL)
ถำ้สวิตช์ไฟเดย์ไลท์อยู่ในต�ำแหน่งของไฟ 
เดยไ์ลท ์ (DRL)  ใหก้ดปุ่ มไฟสงูคำ้งไวเ้พือ่เปิด
ไฟสูง ไฟจะยังติดอยู่ตรำบเท่ำที่ยังกดปุ่ ม 
คำ้งไว ้และจะดบัลงทนัททีีป่ลอ่ยปุ่ ม

หำกสวทิช ์ DRL อยูใ่นต�ำแหน่งไฟต�ำ่  ใหก้ด
ปุ่ มไฟสงูเพือ่เปิดไฟสงู  กำรกดปุ่ มแตล่ะครัง้จะ
สลบัระหวำ่งไฟต�ำ่และไฟสงู

หมายเหตุ

สวติชเ์ปิด/ปิดไฟไม่ไดป้ระกอบไวใ้�รถ
รุ�่�ี ้ ไฟทา้ย และไฟสอ่งป้ายทะเบยี�ทกุ
ดวงจะท�างา�โดยอตัโ�มตัเิมือ่บดิสวติชจ์ดุ
ระเบดิไปทีต่�าแห�ง่ ON
ไฟห�า้จะท�างา�เมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไป
ทีต่�าแห�ง่ ON และเ�รือ่งย�ตท์�างา�

รุ�่ทีไ่มม่ไีฟเดยไ์ลท ์(DRL)
กดปุ่ มไฟสงูเพือ่เปิดใชง้ำนไฟสงู กำรกดปุ่ ม
แตล่ะครัง้จะสลบัระหวำ่งไฟต�ำ่และไฟสงู

หมายเหตุ

สวติชเ์ปิด/ปิดไฟไม่ไดป้ระกอบไวใ้�รถ
รุ�่�ี ้ สญัญาณไฟแสดงต�าแห�ง่, ไฟทา้ย 
และไฟสอ่งป้ายทะเบยี� ท ัง้หมดจะท�างา�
โดยอตัโ�มตัเิมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที่
ต�าแห�ง่ ON
ไฟห�า้จะท�างา�เมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไป
ทีต่�าแห�ง่ ON และเ�รือ่งย�ตท์�างา�
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การ�วบ�มุ��ัเรง่

2

1

3

1. ต�าแห�ง่เปิดปีกผเีสือ้
2. ต�าแห�ง่ปิดปีกผเีสือ้
3. ต�าแห�ง่ยกเลกิระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว�งที่

Triumph รุ่นนี้มีปลอกคันเร่งไฟฟ้ำเพื่อเปิด 
และปิดปีกผเีสือ้ผ่ำนทำงชดุควบคมุเครือ่งยนต ์ 
ไมม่สีำยไฟแบบเปิดปิดโดยตรงในระบบนี้
ปลอกคันเรง่จะมสีมัผัสแบบรซีสิทฟีเพือ่เมือ่บดิ
ไปทำงดำ้นหลงัเพือ่เปิดปีกผเีสือ้  เมือ่ปลอ่ย
ปลอกคนัเรง่  ปลอกคนัเรง่จะหมนุกลบัไปที่
ต�ำแหน่งปิดปีกผีเสือ้โดยสปรงิรัง้กลับและปีก
ผเีสือ้จะปิด
จำกต�ำแหน่งปิด  ปลอกคนัเรง่สำมำรถหมนุไป
ขำ้งหนำ้ได ้3 - 4 มม. เพือ่ปิดกำรใชง้ำนระบบ
ควบคมุควำมเร็วคงที ่(ดทูี ่หนำ้ 68)
ผูใ้ชไ้มส่ำมำรถปรับกำรควบคมุคนัเรง่
ถำ้กำรควบคมุคนัเรง่ผดิปกต ิสญัญำณไฟแสดง
กำรท�ำงำนผดิปกต ิ(MIL) จะสวำ่งขึน้ แลว้หนึง่
ในสภำวะของเครือ่งยนตต์อ่ไปนีอ้ำจเกดิขึน้
• MIL สวำ่งขึน้  กำรเคลือ่นทีข่องปีกผเีสือ้

และจ�ำนวนรอบต่อนำทขีองเครือ่งยนตจ์ะ
ถกูจ�ำกดั

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

• MIL สวำ่งขึน้ เครือ่งยนตส์ตำรท์ไมต่ดิ

ส�ำหรับสภำวะขำ้งตน้ทัง้หมด โปรดตดิต่อ
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

การใชเ้บรก

 ��าเตอื�
ลดควำมเร็วและอย่ำขีร่ถต่อไปถำ้ไม่จ�ำเป็น
ในขณะที่สัญญำณไฟแสดงกำรท� ำงำน 
ผิดปกติยังติดอยู่ ขอ้บกพร่องดังกล่ำว
อำจส่งผลกระทบรำ้ยแรงต่อสมรรถนะของ
เครื่องยนต์ ระบบไอเสีย และอัตรำกำร 
สิน้เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
สมรรถนะของเครื่องยนตท์ี่ลดลงอำจท�ำให ้
กำรขี่รถอยู่ในสภำวะที่เป็นอันตรำย ท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

ทีจั่งหวะเปิดปีกผเีสือ้ต�ำ่  (ประมำณ 20°)  เบรก
และปีกผเีสือ้จะท�ำงำนรว่มกนั
ทีจั่งหวะคนัเรง่เปิดปีกผเีสือ้สงู  (มำกกวำ่ 20°)  
ถำ้ใช เ้บรกนำนกว่ำสองวินำที ปีกผีเสื้อ
จะปิดและควำมเร็วรอบเครื่องยนต์จะลดลง  
ในกำรกลับสู่กำรท�ำงำนของปีกผีเสื้อปกต ิ
ปลอ่ยกำรควบคมุคนัเรง่  ปลอ่ยเบรก  แลว้เปิด
ปีกผเีสือ้อกีครัง้
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ตวัปรบั��ัเบรกและ��ั�ลตัช์

 ��าเตอื�
อย่ำพยำยำมที่จะปรับคันโยกในขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่  เนือ่งจำกอำจท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
เมื่อปรับคันโยกแลว้ ใหข้ับรถจักรยำนยนต์
บนนถนนที่ไม่มีกำรจรำจรเพื่อสรำ้งควำม 
คุน้เคยกบักำรตัง้คำ่คนัโยกใหม่
อย่ำใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยำนยนต์ของท่ำน
เนื่องจำกบุคคลอื่นอำจเปลี่ยนกำรตั ้งค่ำ 
คนัโยกจำกคำ่ทีค่ณุคุน้เคย  ท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

แป้นปรับจะอยู่ที่คันคลัตช์และคันเบรกหนำ้  
ตัวปรับจะช่วยปรับระยะระหว่ำงแฮนด์บังคับ
เลีย้วกบัคันเบรกเพือ่ใหเ้หมำะกบัชว่งกวำ้งของ
มอืผูใ้ชร้ถ

1

2

1. แสดง��ัเบรก
2. สกรปูรบัต ัง้

กำรปรับคนัเบรก:
•  ดนัคนัเบรกไปขำ้งหนำ้  แลว้หมนุสกรปูรับ

ตัง้เพื่อเพิ่มระยะ หรือร่นระยะจำกแฮนด์
บงัคบัเลีย้ว

ระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว�งที่

 ��าเตอื�
ระบบควบคุมควำมเร็วคงที่ตอ้งใชง้ำนใน
สถำนที ่ ทีส่ำมำรถขีร่ถไดอ้ยำ่งปลอดภยัดว้ย
ควำมเร็วทีส่ม�ำ่เสมอเทำ่นัน้
ไม่ควรใชร้ะบบควบคุมควำมเร็วคงทีเ่มือ่ขีร่ถ
ในสภำพจรำจรตดิขัด หรือบนถนนที่มีโคง้
อนัตรำย/โคง้ทีเ่ป็นมมุบอด หรอืเมือ่ถนนลืน่
กำรใชร้ะบบควบคุมควำมเร็วคงที่ในสภำพ
จรำจรตดิขัด บนถนนที่มีโคง้อันตรำย/โคง้
ทีเ่ป็นมมุบอด  หรอืเมือ่ถนนลืน่  อำจท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
ควรขี่รถจักรยำนยนต์ Triumph ภำยใน
ควำมเร็วที่กฎหมำยก�ำหนดส�ำหรับกำรขับขี่
บนทอ้งถนน
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ยควำมเร็วสูงอำจ
เป็นอันตรำยไดเ้นื่องจำกเวลำที่ใชใ้นกำร
ตอบโตส้ภำพจรำจรที่เก ิดขึ้นนั้นจะลดลง
อย่ำงเด่นชัดในขณะทีค่วำมเร็วบนทอ้งถนน
เพิม่สงูขึน้
ลดควำมเร็วทุกครัง้ในสภำวะกำรขับขีท่ีอ่ำจ
เกดิอนัตรำยได ้เชน่ ในสภำพอำกำศไมด่หีรอื
กำรจรำจรตดิขดั



ขอ้มลูท ัว่ไป

67

 ��าเตอื�
ขีร่ถจักรยำนยนต ์ Triumph ดว้ยควำมเร็วสงู
บนถนนทีใ่ชใ้นกำรแข่งขันหรอืบนสนำมแข่ง
รถเทำ่นัน้
ในขณะนั้น ผูท้ี่สำมำรถใชค้วำมเร็วสูงได ้
ควรเป็นผูข้ี่รถที่ผ่ำนกำรอบรมทำงเทคนิค
ที่จ�ำเป็นต่อกำรขี่รถควำมเร็วสูง และควร 
คุน้เคยต่อกำรใชคุ้ณลักษณะต่ำง ๆ  ของรถ
จักรยำนยนตใ์นทกุสภำพ
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ยควำมเร็วสูงใน 
สภำวะอืน่ ๆ  จะเกดิอันตรำยและอำจน�ำไปสู่
กำรสญูเสยีกำรควบคมุรถและเกดิอบุตัเิหตุ

หมายเหตุ

ระบบ�วบ�ุม�วามเร็ว�งทีจ่ะไมท่�างา�ถา้
เกดิ�วามผดิปกตทิีร่ะบบ ABS และไฟเตอื�
ระบบ ABS สวา่งขึ�้

ปุ่ มควบคุมควำมเร็วคงที่อยู่ที่ฝำครอบสวติช์
ดำ้นซำ้ย และสำมำรถใชส้ั่งงำนไดโ้ดยผูข้ีร่ถ
ขยบัปุ่ มเพยีงเล็กนอ้ย

1

2

1. ปุ่ ม RES/+ ของระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว�งที่
2. ปุ่ ม SET/- ของระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว�งที่

ระบบควบคุมควำมเร็วคงที่สำมำรถเปิดหรือ
ปิดไดต้ลอดเวลำ  แตไ่มส่ำมำรถเปิดใชง้ำนได ้
จนกว่ำจะมีสภำวะตรงตำมที่ไดอ้ธิบำยไวใ้น 
หนำ้ 67

การเปิดใชง้า�ระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว
�งที่
ตอ้งปฏิบัติตำม เงื่อนไขต่อไปนี้ เพื่อ เ ปิด 
ใชง้ำนกำรควบคมุควำมเร็วคงที:่
•  รถ จักรยำนยนต์ต อ้งวิ่งด ว้ยควำมเ ร็ว

ระหวำ่ง 48 ถงึ 160 กม./ชม.  (30 ถงึ 100 
ไมล/์ชม.)

•  รถจักรยำนยนตต์อ้งอยูใ่นเกยีร ์ 3 หรอืสงู
กวำ่

mi
30

25:20

hh:mm
02:25

0143

15:53

mph0 0 7 4 8 2

Trip 1

HOLD TO RESET

4

12.4 °C

1 2 3

1. สญัลกัษณร์ะบบ�วบ�มุ�วามเร็ว�งที่
2. การบง่ชีก้ารต ัง้�า่ระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว

�งที่
3. �วามเร็วทีก่�าห�ดไวส้�าหรบัการ�วบ�มุ

�วามเร็ว

เพือ่เปิดใชง้ำนระบบควบคมุควำมเร็วคงที:่
•  กดปุ่ มระบบควบคุมควำมเร็วคงทีเ่พื่อเปิด

ระบบควบคุมควำมเร็วคงที่ สัญลักษณ์
ระบบควบคุมควำมเร็วคงที่จะแสดงใน 
หนำ้จอแสดงผล

•  เมือ่ไดค้วำมเร็วขบัขีท่ีต่อ้งกำรแลว้  กดปุ่ ม
ระบบควบคุมควำมเร็วคงทีอ่กีครัง้เพือ่เปิด
ใชง้ำนระบบควบคมุควำมเร็วคงที่

•  ค�ำวำ่ SET จะปรำกฏขึน้ถดัจำกสญัลกัษณ์
ระบบควบคุมควำมเ ร็วคงที่ จำกนั้น 
ควำมเ ร็วที่ตั ้งไวส้� ำหรับระบบควบคุม
ควำมเร็วคงทีจ่ะปรำกฏขึน้มำ

•  ร ะบบควบคุมควำม เ ร็ วคงที่จ ะ รักษำ
ควำมเร็วที่ตั ้งค่ำไวจ้นปิดระบบควบคุม
ควำมเร็วคงทีต่ำมทีอ่ธบิำยไวใ้น หนำ้ 68



ขอ้มลูท ัว่ไป

68

การปิดใชง้า�ระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว
�งที่
ระบบควบคมุควำมเร็วคงทีส่ำมำรถปิดใชง้ำนได ้
ดว้ยวธิกีำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ตอ่ไปนี้
•  บดิปลอกคนัเรง่ไปขำ้งหนำ้จนสดุ
•  ดงึคนัคลตัช์
•  ใชเ้บรกหนำ้หรอืเบรกหลงั
•  เร่งควำมเร็วโดยบิดคันเร่งนำนกว่ำ 60 

วนิำที
เมือ่เลกิใชง้ำน ไฟระบบควบคมุควำมเร็วคงทีจ่ะ
หำยไป แตต่วัชีว้ดักำร SET ระบบและควำมเร็ว
ทีต่ัง้ไวย้งัแสดงในหนำ้จอแสดงผล  ซึง่ระบวุำ่
ไดบ้ันทกึกำรตัง้ค่ำระบบควบคุมควำมเร็วคงที่
แลว้

Traction Control (TC)

 ��าเตอื�
ระบบควบคุมกำรยดึเกำะและระบบควบคุม
กำรยดึเกำะแบบปรับส�ำหรับกำรเขำ้โคง้ไม่
สำมำรถทดแทนกำรขับขี่ใหเ้หมำะสมกับ
สภำพผวิทำงและสภำพอำกำศ  ระบบไม่
สำมำรถป้องกันกำรสูญเสยีกำรยดึเกำะถนน
จำก:
-  กำรเลีย้วรถดว้ยควำมเร็วสงู
-  กำรเรง่ควำมเร็วเมือ่เอยีงมมุรถแคบมำก
-  กำรเบรก
กำรควบคมุกำรยดึเกำะถนนหรอืระบบควบคมุ
กำรยดึเกำะแบบปรับส�ำหรับกำรเขำ้โคง้ไม่
สำมำรถป้องกนักำรลืน่ไถลของลอ้หนำ้
กำรไม่ปฏิบัติตำมขอ้มูลขำ้งตน้อำจท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
หลังจำกขับขี่ออฟโรดโดยปิดระบบควบคุม
กำรยดึเกำะถนนแลว้  ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวำ่
ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนเปิดใชง้ำนแลว้
เมือ่กลบัไปขบัขีบ่นถนนสำธำรณะ
กำรขบัขีบ่นถนนสำธำรณะ  ขณะปิดระบบ
ควบคมุกำรยดึเกำะถนน  อำจท�ำใหล้อ้หลงั
ลืน่ได ้ หำกเรง่เร็วเกนิไปบนผวิถนนเปียก/ลืน่ 
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

รถจักรยำนยนตท์ุกรุ่นมกีำรตดิตัง้ระบบควบคุม
กำรยดึเกำะถนน  (TC)  ระบบควบคมุกำรยดึ
เกำะถนนจะชว่ยรักษำแรงยดึเกำะถนนเมือ่เร่ง
ควำมเร็วบนพืน้ถนนทีเ่ปียก/ลืน่  ถำ้เซนเซอร์
ตรวจพบว่ำลอ้หลังสูญเสยีกำรยดึเกำะ (ลื่น) 
ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนจะท�ำงำน  และ
เปลีย่นก�ำลังเครื่องยนตจ์นกว่ำจะเรียกคนืกำร
ยดึเกำะถนนของลอ้หลงัได ้
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ไฟแสดงผลระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนน
จะกะพริบขณะที่ระบบท�ำงำน และเสียงของ
เครือ่งยนตอ์ำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้

ระบบ�วบ�มุการยดึเกาะ 
แบบปรบัเขา้กบัโ�ง้

 ��าเตอื�
ถำ้ระบบควบคุมกำรยึด เกำะถนน (TC)  
ไมท่�ำงำน ทำ่นตอ้งระมดัระวงัเมือ่เรง่ควำมเร็ว
หรอืเลีย้วรถบนพืน้ถนนทีเ่ปียก/ลืน่  เพือ่หลกี
เลีย่งกำรเกดิลอ้หมนุฟรี
ในกรณีที่มีขอ้บกพร่อง ไฟเตือนกำรปิดใช ้
งำนระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน  (TC)  อำจ
แสดงพรอ้มไฟแสดงกำรท�ำงำนผดิปกตขิอง
ระบบกำรจัดกำรเครือ่งยนตแ์ละ/หรอืไฟเตอืน 
ABS

หำ้มขับขีน่ำนกว่ำที่จ�ำเป็น หำกไฟเตือนยัง
คงตดิอยู่ โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตโดย
เร็วที่สุดเพื่อตรวจเช็คควำมบกพร่องและ
ท�ำกำรแกไ้ข
กำรเลี้ยวรถกะทันหันและกำรเร่งควำมเร็ว
มำกเกินไปในสถำนกำรณ์นี้อำจท�ำใหล้อ้
หลงัหมนุฟร ี สง่ผลใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
หำกมีขอ้ผิดพลำดเกดิขึน้กับระบบควบคุม
กำรยดึเกำะถนน  ไฟเตอืนกำรปิดใชง้ำนระบบ
ควบคมุกำรยดึเกำะถนน  (TC)  จะสวำ่งขึน้ 
และมขีอ้ควำมปรำกฏบนหนำ้จอ
ในสถำนกำรณเ์ชน่นี ้ ระบบ TC จะยงัคง
ท�ำงำนตอ่ไป  แตไ่มม่ฟัีงกช์ัน่ปรับตวัส�ำหรับ
กำรเขำ้โคง้ โดยมเีงือ่นไขวำ่:
-  ไมม่ขีอ้ผดิพลำดอืน่  ๆ  ในระบบควบคมุกำร
ยดึเกำะถนน (TC)

-  TC ไม่ไดถู้ก ปิดกำรใชง้ำนโดยผู ข้ับขี ่ 
(ดหูวัขอ้กำรตัง้คำ่โหมดกำรขบัขี)่

ตอ้งใชค้วำมระมัดระวังเมือ่เร่งควำมเร็วหรือ
เลีย้วรถบนพืน้ถนนทีเ่ปียก/ลืน่  เพือ่หลกีเลีย่ง
ไมใ่หล้อ้หลงัหมนุฟรี
ในกรณีที่มีขอ้บกพร่อง ไฟเตือนกำรปิด 
ใชง้ำนระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนน (TC) 
อำจแสดงพรอ้มไฟแสดงกำรท�ำงำนผดิปกติ
ของระบบกำรจัดกำรเครื่องยนต์และ/หรือ 
ไฟเตอืน ABS

หำ้มขับขีน่ำนกว่ำที่จ�ำเป็น หำกไฟเตือนยัง
คงตดิอยู่ โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตโดย
เร็วที่สุดเพื่อตรวจเช็คควำมบกพร่องและ
ท�ำกำรแกไ้ข
กำรเลี้ยวรถกะทันหันและกำรเร่งควำมเร็ว
มำกเกินไปในสถำนกำรณ์นี้อำจท�ำใหล้อ้
หลงัหมนุฟร ี สง่ผลใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

หมายเหตุ

ระบบ�วบ�ุมการยดึเกาะถ��จะไมท่�างา�
ถา้มกีารท�างา�ผดิปกตทิีร่ะบบ ABS ใ�
สถา�การณ�์ี ้ ไฟเตอื�ส�าหรบัระบบ ABS 
ระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว�งที ่ (TC) และ MIL 
อาจสวา่งขึ�้มา
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ระบบควบคุมกำรยดึเกำะแบบปรับส�ำหรับกำร
เขำ้โคง้คือระบบที่ออกแบบมำเพื่อช่วยเสริม
กำรควบคุมส�ำหรับผูข้ับขี่หำกมีกำรเปิดใช ้
งำนระบบควบคุมกำรยึดเกำะระหว่ำงเอนรถ
จักรยำนยนตใ์นกำรเขำ้โคง้
ระบบจะตรวจสอบมุมเอยีงของรถจักรยำนยนต์
อย่ำงต่อเนื่องและปรับระดับของระบบควบคุม
กำรยดึเกำะถนนเพือ่รักษำแรงยดึเกำะของลอ้
หลงัขณะเลีย้ว
ส�ำหรับรำยละเอยีดทัง้หมดเกีย่วกับกำรท�ำงำน
ของไฟเตอืนกำรปิดระบบควบคุมกำรยดึเกำะ
ถนน (TC) และขอ้ควำมเตือนเกี่ยวที่แผง 
หนำ้ปัด โปรดดทูี ่หนำ้ 27

การต ัง้�า่ระบบ�วบ�มุการยดึเกาะ
ถ��

 ��าเตอื�
ถำ้ปิดใชง้ำนระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนน  
รถจักรยำนยนตจ์ะท�ำงำนตำมปกต ิแต่ไม่มี
กำรควบคมุกำรยดึเกำะถนน
ในสถำนกำรณ์นี้ กำรเร่งควำมเร็วมำกเกนิ
ไปบนพื้นถนนทีเ่ปียก/ลืน่อำจท�ำใหล้อ้หลัง
ลื่นไถล ส่งผลใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

สำมำรถปิดระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน  (TC) 
ไดต้ำมทีอ่ธบิำยไวใ้นกำรตัง้คำ่รถจักรยำนยนต ์
หนำ้ 42 หรือตัง้ค่ำตำมเงื่อนไขที่อธิบำยไว ้
ในกำรก�ำหนดคำ่โหมดขบัขีใ่น หนำ้ 40

ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมยาง 
(TPMS) (ถา้ตดิต ัง้)

 ��าเตอื�
หำ้มแยกแรงดนัลมยำงออกจำกกำรตรวจสอบ
ประจ�ำวนัเนือ่งจำกกำรตดิตัง้ TPMS (ระบบ
วดัแรงดนัลมยำง)
ตรวจสอบแรงดนัลมยำงเมือ่ยำงเย็น  โดยใช ้
เกจวดัแรงดนัลมยำงทีแ่มน่ย�ำ  (ดหูนังสอืคูม่อื
เจำ้ของ)
กำรใชร้ะบบ TPMS เพือ่ก�ำหนดแรงดนัลม
ยำงอำจท�ำใหไ้ดแ้รงดันลมยำงที่ไม่ถูกตอ้ง 
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

หมายเหตุ

ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมยาง (TPMS)  
มีให้เลือกเป็�อุปกรณ์ เสร ิมใ�บางรุ่�  
ตอ้งตดิต ัง้โดยตวัแท�จ�าห�า่ย Triumph ที่
ไดร้บัอ�ญุาต
สว่�แสดงผล TPMS บ�แผงห�า้ปดัจะถกู
เปิดใชง้า�เมือ่ระบบไดร้บัการตดิต ัง้เทา่� ั�้

ฟงักช์�ั
เซนเซอร์แรงดันลมยำงติดตั ้งไวท้ี่ลอ้หนำ้
และลอ้หลงั  เซน็เซอรเ์หลำ่นีจ้ะวดัแรงดนัลม
ยำงจำกดำ้นในของยำง  แลว้สง่ขอ้มลูแรงดนั
ไปที่แผงหนำ้ปัด เซนเซอร์เหล่ำนี้จะไม่ส่ง
ขอ้มลูจนกวำ่รถจักรยำนยนตจ์ะวิง่ดว้ยควำมเร็ว
มำกกวำ่ 20 กม./ชม.  (12 ไมล/์ชม.)  เสน้ประ
สองเสน้จะปรำกฏบนสว่นแสดงผลของระบบจน
ไดรั้บสญัญำณแรงดนัลมยำง
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หลงัจอดรถจักรยำนยนตห์ยดุนิง่แลว้  เซนเซอร์
ยังคงส่งขอ้มูลอีกประมำณเจ็ดนำทีก่อนที่จะ
ปิดเครือ่ง  คำ่แรงดนัลมยำงจะยงัคงแสดงอยูใ่น
จอแสดงผลจนเซนเซอรปิ์ดเครือ่ง
จะมีป้ำยผนึกตดิไวท้ี่วงลอ้เพื่อบ่งชีต้�ำแหน่ง
ของเซนเซอรแ์รงดนัลมยำง ซึง่อยูใ่กลว้ำลว์

หมายเลขรหสัเซ็�เซอรแ์รงด�ัลมยาง
หมำยเลขรหัสส�ำหรับเซ็นเซอร์แรงดันลม
ยำงจะถูกพมิพ์ไวบ้นฉลำกซึง่อยู่บนเซ็นเซอร ์
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตอำจตอ้งใชห้มำยเลขนีส้�ำหรับกำร
บ�ำรงุรักษำหรอืวเิครำะหปั์ญหำ
เมือ่ตดิตัง้  ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยำง  เขำ้กบั
รถจักรยำนยนต ์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ตวัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำตไดบ้ันทกึหมำยเลขรหัสไวท้ีเ่ซ็นเซอร์
แรงดันลมยำงลอ้หนำ้และลอ้หลังในช่องว่ำง
ดำ้นลำ่งนี้

เซ็�เซอรแ์รงด�ัลมยางลอ้ห�า้

 
 
 

เซ็�เซอรแ์รงด�ัลมยางลอ้หลงั

 
 
 

สว่�แสดงผลระบบ TPMS
ไฟเตอืนแรงดันลมยำงจะท�ำงำน
ร่ วมกับ ร ะบบตรวจวั ดแรงดั น 
ลมยำง (TPMS)
ไฟเตือนจะสว่ำงขึ้นเมื่อแรงดัน

ลมยำงลอ้หนำ้หรือลอ้หลังต�่ำกว่ำค่ำแรงดันที่
แนะน�ำเทำ่นัน้  ไฟเตอืนจะไมส่วำ่งขึน้ถำ้สบูลม
ยำงมำกกวำ่ปกติ

เมือ่ไฟเตอืนสวำ่งขึน้  สญัลกัษณ ์ TPMS ที่
แสดงแรงดันและยำงที่แบนจะปรำกฏที่จอ 
แสดงผลแรงดนัลมยำงโดยอตัโนมตัิ

A15:53
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1.9
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bar

barFront Tyre
 Low

TPMS

2

2
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3

1. ไฟเตอื� TPMS
2. ตวับง่ชีแ้รงด�ัลมยางลอ้ห�า้
3. ตวับง่ชีแ้รงด�ัลมยางลอ้หลงั
4. ขอ้�วามชอ่งขอ้มลู TPMS

แรงดันลมยำงทีไ่ฟเตอืนสว่ำงขึน้มกีำรชดเชย
อณุหภมูถิงึ 20°C แตไ่มแ่สดงบนสว่นแสดง
ผลแรงดนัทีเ่ป็นตวัเลขทีเ่ชือ่มโยงกนั  แมส้ว่น
แสดงผลตัวเลขดูเหมือนหรือใกลเ้คียงกับ 
แรงดนัลมยำงมำตรฐำนเมือ่ไฟเตอืนตดิขึน้  จะ
เป็นกำรบง่ชีถ้งึแรงดนัลมยำงต�ำ่  ซึง่สำเหตทุี่
เป็นไปไดม้ำกทีส่ดุคอืยำงร่ัวซมึ

 ��าเตอื�
หยดุรถจักรยำนยนตถ์ำ้ไฟเตอืนแรงดนัลมยำง
สวำ่งขึน้
หำ้มขีร่ถจักรยำนยนตจ์นกวำ่ยำงรถไดรั้บกำร
ตรวจสอบ  และแรงดนัลมยำงมคีำ่แรงดนัเมือ่
ยำงเย็นตำมทีแ่นะน�ำ

จอแสดงผลขอ้มูลจะเปลี่ยนไปที่กำรแสดง 
แรงดันลมยำงโดยอัตโนมัตเิมือ่ตรวจพบแรงดัน
ลมยำงต�ำ่
จะมเีสน้ประแสดงในจอแสดงผลแรงดันลมยำง
จนรถจักรยำนยนตว์ิง่ถงึควำมเร็วประมำณ 20 
กม./ชัว่โมง (12 ไมลต์อ่ชัว่โมง)
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แบตเตอรีส่�าหรบัเซ�เซอร์
เมือ่แรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรีใ่นเซนเซอรล์ม
ยำงอยูใ่นระดบัต�ำ่  สญัลกัษณ ์ TPMS จะแสดง
เป็นสสีม้และขอ้ควำมจะบ่งชีว้่ำเซนเซอร์ของ
ลอ้ใดทีม่แีรงดนัไฟฟ้ำของแบตเตอรีต่�ำ่
ถำ้แบตเตอรี่หมดเกลี้ยง เฉพำะเสน้ประจะ
ปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผลและไฟเตอืน TPMS 
สแีดงจะตดิขึน้  นอกจำกนี ้ จะมขีอ้ควำมปรำกฏ
บนจอแสดงผล
ติดต่อตั ว แทนจ� ำห น่ ำย รถ จัก รยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตของท่ำนเพื่อน� ำ 
รถไปเปลี่ยนเซนเซอร์ และบันทกึหมำยเลข
ผลติภณัฑล์งในชอ่งทีใ่หไ้ว ้หนำ้ 71

เมื่อบดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที่ต�ำแหน่ง ON ถำ้
สัญลั กษณ์  TPMS กะพริบต่อ เนื่ อ งหรือ 
ไฟเตอืน TPMS ตดิคำ้ง แสดงวำ่มขีอ้บกพรอ่ง
เกดิขึน้กบัระบบ TPMS ตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำย
รถ จักรยำนยนต์ Tr iumph เพื่อน� ำ รถไป 
ตรวจสอบหำขอ้บกพรอ่ง

ขอ้ผดิพลาดระบบ TPMS
หำกมีขอ้ผิดพลำดเกิดขึ้นกับระบบ TPMS 
ไฟเตอืน TPMS จะตดิสวำ่งเป็นสแีดง  เพือ่
แสดงว่ำระบบไม่สำมำรถแสดงแรงดันลมยำง
หรอืแรงดนัลมยำงอยูใ่นระดบัต�ำ่  ถำ้ไฟเตอืน 
TPMS สวำ่งเป็นสสีม้ แสดงวำ่ระดบัแบตเตอรตี�ำ่ 
แตส่ำมำรถอำ่นคำ่แรงดนัลมยำงได ้ นอกจำกนี ้ 
จะมีขอ้ควำมปรำกฏในช่องขอ้มูล ติดต่อ
ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph 
ที่ได รั้บอนุญำตเพื่อน� ำรถไปตรวจสอบหำ 
ขอ้บกพรอ่ง

แรงด�ัลมยาง

 ��าเตอื�
หำ้มใชร้ะบบตรวจวดัแรงดนัลมยำง  (TPMS) 
เป็นเกจวัดแรงดันลมยำงเมื่อท�ำกำรปรับ
คำ่แรงดนัลมยำง
เพื่อแรงดันลมยำงที่ถูกตอ้ง ใหต้รวจสอบ 
แรงดันลมยำงทุกครัง้เมือ่ยำงเย็นและใชเ้กจ
วดัแรงดนัลมยำงทีแ่มน่ย�ำ
กำรใชร้ะบบ TPMS เพือ่ก�ำหนดแรงดนัลม
ยำงอำจท�ำใหไ้ดแ้รงดันลมยำงที่ไม่ถูกตอ้ง 
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ขอ้�วรระวงั
หำ้มใชน้�้ำยำอุดกำรร่ัวซมึหรอืน�้ำยำอืน่ ๆ  ที่
มลีักษณะเดยีวกันปิดกัน้กำรไหลของอำกำศ
ไปยงัทำงเขำ้เซนเซอร ์ TPMS กำรปิดกัน้
ชอ่งแรงดนัอำกำศของเซนเซอร ์TPMS ขณะ
ท�ำงำนจะท�ำใหเ้ซนเซอรถ์กูปิดกัน้  ท�ำใหเ้กดิ
ควำมเสยีหำยตอ่ชดุเซนเซอร ์ TPMS โดยไม่
สำมำรถซอ่มแซมได ้
ควำมเสยีหำยที่เกดิจำกกำรใชน้�้ำยำอุดกำร
ร่ัวซมึหรอืกำรบ�ำรงุรักษำทีไ่มถ่กูตอ้งไมถ่อืวำ่
เป็นช�ำรุดจำกกำรผลติและไม่ครอบคลุมภำย
ใตก้ำรรับประกนั
น� ำรถของท่ำนไปประกอบยำงที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทุกครัง้ และแจง้ทำงศูนย์ว่ำลอ้รถ
ของทำ่นมกีำรตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดนัลมยำง

แรงดันลมยำงที่แสดงบนจอแสดงผลแผง 
หนำ้ปัดจะบง่บอกถงึแรงดนัลมยำงตำมจรงิ  ณ 
เวลำทีเ่ลอืก TPMS ซึง่อำจแตกตำ่งจำกแรง
ดนัลมยำงทีก่�ำหนดไวเ้มือ่ยำงเย็น  เนือ่งจำก
ยำงอำจรอ้นขึน้ในขณะทีท่ำ่นขีร่ถจักรยำนยนต ์
ท�ำใหอ้ำกำศภำยในยำงขยำยตัวและแรงดัน
ลมยำงเพิม่มำกขึน้  แรงดนัลมยำงเมือ่เย็นซึง่
ก�ำหนดโดย Triumph จะค�ำนงึถงึสภำวะนี้
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ปรับแรงดันลมยำงเมื่อยำงเย็นเท่ำนั้นโดยใช ้
เกจวดัแรงดนัลมยำงทีแ่มน่ย�ำ  (ดทูี ่ หนำ้ 136) 
และตอ้งไม่ใชส้่วนแสดงผลแรงดันลมยำงบน
หนัำจอแผงหนำ้ปัด

แรงด�ัลมยางต�า่

 ��าเตอื�
หยดุรถจักรยำนยนตถ์ำ้ไฟเตอืนแรงดนัลมยำง
สวำ่งขึน้มำ
หำ้มขีร่ถจักรยำนยนตจ์นกวำ่ยำงรถไดรั้บกำร
ตรวจสอบ  และแรงดนัลมยำงมคีำ่แรงดนัเมือ่
ยำงเย็นตำมทีแ่นะน�ำ

หำกตรวจพบว่ำมีแรงดันลมยำงต�่ำ ไฟเตือน 
แรงดันลมยำงจะตดิขึน้และจะมขีอ้ควำมปรำกฏ
ขึน้บนจอแสดงผล (ด ูหนำ้ 71)

��า้ม�ัเชือ้เพลงิ

RON/ROZ min. 95

E5 E10

3900695

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

Pb

เกรด��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
รถจักรยำนยนต ์ Triumph Motorcycles ของ
ท่ำนไดรั้บกำรออกแบบใหใ้ชน้�้ ำมันไรส้ำร
ตะกั่วและจะใหป้ระสทิธภิำพสงูสดุถำ้ใชน้�้ำมัน 
เชือ้เพลงิทีม่เีกรดถกูตอ้ง  ใชน้�้ำมนัไรส้ำรตะกัว่
ทีม่คีำ่ออกเทนไมต่�ำ่กวำ่ 95 RON ทกุครัง้

เอทา�อล
ใ น ยุ โ ร ป   ร ถ จั ก ร ย ำ น ย น ต์  Tr i u m p h 
Motorcycles สำมำรถใชง้ำนไดก้บัเชือ้เพลงิ
ไรส้ำรตะกัว่ทีม่เีอทำนอล E5 และ E10 (5% 
และ 10% เอธำนอล)
ในตลำดอืน่  ๆ  สำมำรถใชเ้อทำนอลไดถ้งึ E25 
(25% เอทำนอล)

การปรบัเทยีบเ�รือ่งย�ต์
ในบำงสภำพแวดลอ้ม อำจตอ้งมีกำรปรับ
เทยีบเครือ่งยนต ์ โปรดตดิตอ่สอบถำมตวัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้



ขอ้มลูท ัว่ไป

74

 ขอ้�วรระวงั
รถจักรยำนยนตจ์ะเสยีหำยอยำ่งถำวรถำ้ใชร้ถ
กบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิทีไ่มเ่กรดไมถ่กูตอ้ง  หรอื
กำรปรับเทยีบเครือ่งยนตไ์มถ่กูตอ้ง
ตรวจสอบให แ้ น่ ใจทุกค รั ้ง ว่ ำ ใช น้�้ ำ มั น 
เชือ้เพลงิทีม่คีณุภำพและเกรดถกูตอ้ง
ควำม เสียหำยที่ เ ก ิด จ ำกกำ ร ใช น้�้ ำ มั น 
เชื้อเพลิงหรือกำรปรับเทียบเครื่องยนต์ไม ่
ถกูตอ้งไมถ่อืวำ่เป็นช�ำรดุจำกกำรผลติและไม่
ครอบคลมุภำยใตก้ำรรับประกนั

 ขอ้�วรระวงั
ระบบไอเสยีส�ำหรับรถจักรยำนยนต์นี้ตดิตัง้
เครือ่งฟอกไอเสยีเชงิเร่งปฏกิริยิำเพือ่ชว่ยลด
ระดบักำรปลอ่ยไอเสยี
ก ำ ร ใ ช ้น�้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ผ ส ม ต ะ กั่ ว จ ะ
ท�ำลำยเครื่องฟอกไอเสียเชงิเร่งปฏิกิร ิยำ  
นอกจำกนั้น   เครื่องฟอกไอเสีย เชิง เ ร่ ง
ปฏกิริยิำอำจเกดิควำมเสยีหำยอย่ำงถำวรถำ้
ปลอ่ยใหร้ถจักรยำนยนตน์�้ำมนัหมด  หรอืถำ้
ระดับน�้ำมันเชือ้เพลงิที่ใชไ้ดอ้ยู่ในระดับต�่ำ
มำก
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วำ่มนี�้ำมันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอตอ่กำรเดนิทำง

หมายเหตุ

การใช้��า้ม�ัเบ�ซิ�ผสมตะก ัว่ถอืว่าผดิ
กฎหมายใ�บางประเทศ รฐั หรอืด�ิแด�

การเตมิ��า้ม�ั 

 ��าเตอื�
เพื่อช่วยลดอันตรำยเกี่ยวกับกำรเตมิน�้ำมัน 
ควรปฏบิัตติำมค�ำแนะน�ำเพื่อควำมปลอดภัย
เกีย่วกบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิทกุครัง้
-  น�้ำมนัเบนซนิ  (น�้ำมนัเชือ้เพลงิ)  มคีวำม
ไวไฟสูง และสำมำรถระเบิดไดใ้นบำง
สถำนกำรณ ์ เมือ่จะเตมิน�้ำมนั  ใหบ้ดิสวติช์
จดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF

-  หำ้มสบูบหุรี่
-  หำ้มใชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นที่
-  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำบรเิวณที่เตมิน�้ำมันมี
กำรระบำยอำกำศเพียงพอและปรำศจำก
แหลง่เปลวไฟหรอืประกำยไฟตำ่ง ๆ รวมไป
ถงึเครือ่งมอือืน่ๆ ทีม่ไีฟน�ำวถิี

-  หำ้มเตมิถังน�้ำมันเชือ้เพลงิจนระดับน�้ำมัน
เชือ้เพลงิสงูจนไหลเขำ้ไปในชอ่งเตมิน�้ำมัน
เชือ้เพลงิ ควำมรอ้นจำกแสงแดดหรอืแหลง่
พลงังำนอืน่ ๆ  อำจท�ำใหน้�้ำมนัเชือ้เพลงิ
ขยำยตวั แลว้ลน้ออกมำ ท�ำใหเ้กดิอนัตรำย
จำกไฟไหมไ้ด ้

-  หลงัจำกเตมิน�้ำมนั  ตรวจสอบทกุครัง้วำ่ได ้
ปิดฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิอยำ่งถกูตอ้ง

-  เนือ่งจำกน�้ำมนัเบนซนิ  (น�้ำมนัเชือ้เพลงิ) 
มคีวำมไวไฟสงู  กำรทีน่�้ำมนัเชือ้เพลงิหก
หรือร่ัว หรือกำรไม่ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำ
ดำ้นควำมปลอดภัยที่ระบุไวข้ำ้งตน้จะน�ำ
ไปสู่อันตรำยจำกไฟไหมไ้ด ้ซึง่จะท�ำให ้
เกดิควำมเสยีหำยตอ่ทรัพยส์นิ  ท�ำใหผู้อ้ ืน่ 
บำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้



ขอ้มลูท ัว่ไป

75

ฝาปิดถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ

1

2

1. ฝาปิดถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
2. รหสั

เพือ่เปิดฝำถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ:
•  ปลดฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
•  ยกฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
•  ใสก่ญุแจลงในล็อกฝำถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
•  จับฝำปิดถังน�้ ำมันเชื้อเพลิงไว ้และบิด

กญุแจทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ปลดล็อก
•  ถอดกญุแจ
•  หมุนฝำปิดถังน�้ ำมันเชื้อเพลิงทวนเข็ม

นำฬกิำเพือ่คลำยออก  ถอดฝำปิดถงัน�้ำมนั
เชือ้เพลงิ

กำรปิดและกำรล็อกฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ:
•  เปลี่ยนฝำปิดถังน�้ำมันเชือ้เพลงิแลว้หมุน

ตำมเข็มนำฬกิำจนล็อกคลกิเขำ้ที่
•  ใสก่ญุแจลงในล็อกฝำถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
•  จับฝำปิดถังน�้ ำมันเชื้อเพลิงไว ้และบิด

กญุแจตำมเข็มนำฬกิำเพือ่ล็อก
•  ถอดกญุแจ
•  ปิดฝำปิดถังน�้ำมันเชือ้เพลงิโดยตรวจสอบ

ใหแ้น่ใจวำ่ปิดสนทิแลว้

การเตมิ��า้ม�ัลงใ�ถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ

 ��าเตอื�
กำรเตมิน�้ำมันลน้ถังน�้ำมันเชือ้เพลงิอำจท�ำให ้
น�้ำมนัหก
ถำ้น�้ ำมั ้นเชื้อเพลิงหก ใหเ้ช็ดรอยหกออก
ใหห้มดโดยทันที และทิ้งวัสดุที่ใชอ้ย่ำง
ปลอดภยั
ระวังอย่ำท�ำน�้ำมันเชือ้เพลงิหกใสเ่ครือ่งยนต ์
ทอ่ไอเสยี  ยำงรถ  หรอืชิน้สว่นอืน่ ๆ  ของรถ
จักรยำนยนต์
เนือ่งจำกน�้ำมนัเชือ้เพลงิไวไฟสงู กำรทีน่�้ำมนั
เชื้อเพลงิหกหรือร่ัว หรือกำรไม่ปฏบิัตติำม 
ค�ำแนะน�ำดำ้นควำมปลอดภัยทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้
จะน�ำไปสูอ่นัตรำยจำกไฟไหมไ้ด ้ ซึง่จะท�ำให ้
เกดิควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ ท�ำใหผู้อ้ ื่น
บำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
น�้ำมนัเชือ้เพลงิทีห่กใกล ้ๆ  หรอืหกรดยำงจะ
ลดสมรรถภำพของยำงในกำรยดึเกำะถนน 
ซึง่จะส่งต่อสภำวะกำรขับขี่ที่เป็นอันตรำย  
อำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ขอ้�วรระวงั
หลกีเลีย่งกำรเตมิน�้ำมันในสภำพทีฝ่นตกหรอื
เต็มไปดว้ยฝุ่ นละออง ซึง่ส ิง่ทีป่ะปนในอำกำศ
อำจปนเป้ือนน�้ำมนัเชือ้เพลงิได ้
น�้ำมันเชือ้เพลงิทีป่นเป้ือนอำจท�ำใหช้ ิน้ส่วน
ของระบบน�้ำมันเชือ้เพลงิเกดิควำมเสยีหำย
ได ้



ขอ้มลูท ัว่ไป

76

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

21

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

หลงัจำกเตมิน�้ำมนั  ตรวจสอบทกุครัง้วำ่ไดปิ้ด
ฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิอยำ่งถกูตอ้ง

แผงขา้ง
สำมำรถถอดแผงขำ้งดำ้นขวำออกเพื่อเขำ้
ถงึชุดเครื่องมือและปรับกำรคืนตัวของระบบ 
กนัสะเทอืนดำ้นหลงั

2

3

4

1

1. เดอืยยดึ
2. ยางรอง
3. เขีย้วบอกต�าแห�ง่ใ�แผงขา้ง
4. ชอ่งบอกต�าแห�ง่ใ�แผงขา้ง

กำรถอดแผงขำ้งดำ้นใดดำ้นหนึง่:
•  จับแผงขำ้งใหม้ั่นในมือทัง้สองขำ้งและ

คอ่ย  ๆ ดงึขอบบนของแผงขำ้งออกจำกรถ
จักรยำนยนตจ์นเดอืยดำ้นบนพน้จำกยำง
รอง (ทิง้ยำงรองไวท้ีเ่ดมิ)

•  เลื่อนแผงขำ้งขึ้นและยกแผงขำ้งใหพ้น้
จำกเขีย้วบอกต�ำแหน่งของแผงขำ้ง

กำรประกอบกลบัแผงขำ้ง:
•  เลื่อนแผงขำ้งลงขณะที่ให เ้ขี้ยวบอก

ต�ำแหน่งของแผงขำ้งสวมเขำ้ในชอ่งบอก
ต�ำแหน่งของแผงขำ้ง

•  จัดต�ำแหน่งเดอืยยดึดำ้นบนเขำ้กบัยำงรอง
•  กดใหแ้น่นเพือ่ยดึแผงขำ้ง
•  จับแผงขำ้งเพื่อตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำได ้

ล็อกจนแน่นสนทิดแีลว้
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เบาะ� ัง่

 ขอ้�วรระวงั
เพื่อป้องกันไม่ใหเ้บำะหรือที่คลุมเบำะเกดิ
ควำมเสยีหำย ตอ้งระวงัอยำ่ท�ำเบำะตกหลน่
อย่ำพิงเบำะกับรถจักรยำนยนต์หรือพื้นผิว 
ใด ๆ  ที่อำจท�ำใหเ้บำะหรือที่คลุมเบำะเกดิ
ควำมเสยีหำยได ้ ใหว้ำงทีน่ั่ง  โดยหงำยฝ่ังที่
คลมุเบำะขึน้บนพืน้ผวิรำบ รองดว้ยผำ้เนือ้นิม่
อยำ่วำงสิง่ของใด ๆ  บนเบำะ  ซึง่อำจท�ำใหท้ี่
คลมุเบำะเป็นครำบหรอืเกดิควำมเสยีหำยได ้

ส�ำหรับขอ้มูลเกี่ยวกับกำรท�ำควำมสะอำด  
ดทูี ่หนำ้ 155

ชุดล็อกเบาะ

 ��าเตอื�
เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้บำะหลดุขณะขีร่ถ หลงัจำก
ประกอบเบำะ  ใหก้�ำเบำะ  แลว้ดงึขึน้แรง ๆ 
ทกุครัง้
ถำ้ล็อกเบำะไวก้ับล็อกไม่ถูกตอ้ง เบำะจะ
หลดุออกจำกล็อก
เบำะทีห่ลวมหรือหลุดอำจท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ขอ้�วรระวงั
หำ้มใชร้ถจักรยำนยนตข์ณะกญุแจอยู่ในล็อก
เบำะทีน่ั่ง
ล็อกเบำะน่ังและถอดกญุแจออกเสมอกอ่นที่
จะขบัขีร่ถจักรยำนยนต์

ชุ ด ล็ อ ก เ บ ำ ะ อ ยู่ ที่ ด ้ำ น ซ ้ำ ย มื อ ข อ ง ร ถ
จักรยำนยนต ์ใตเ้บำะที่น่ังใกลฝ้ำปิดช่องเตมิ
น�้ำมนั

1

1. ทีล็่อกเบาะ

สำมำรถถอดเบำะทีน่ั่งออกเพือ่เขำ้ถงึแบตเตอรี ่
ฟิวส ์ชอ่งเก็บของและชอ่งเสยีบ USB

เบาะที�่ ัง่ผูข้บัขี่

 ��าเตอื�
เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้บำะหลดุขณะขีร่ถ หลงัจำก
ประกอบเบำะ  ใหก้�ำเบำะ  แลว้ดงึขึน้แรง ๆ 
ทกุครัง้
ถำ้ล็อกเบำะไวก้ับล็อกไม่ถูกตอ้ง เบำะจะ
หลดุออกจำกล็อก
เบำะทีห่ลวมหรือหลุดอำจท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

กำรถอดเบำะทีน่ั่งผูข้บัขี:่
•  เสียบกุญแจลงในชุดล็อกเบำะ แลว้บิด

กุญแจทวนเข็มนำฬิกำ ขณะเดียวกันกด
สว่นทำ้ยของเบำะลง

•  กำรท�ำเช่นนี้จะปล่อยเบำะที่น่ังออกจำก
ล็อกของมนั
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•  ยกเบำะที่น่ังขึ้นจำกทำงดำ้นทำ้ย และ
เลื่อนเบำะไปทำงดำ้นทำ้ยเพื่อถอดออก
จำกรถจักรยำนยนต์

4

3 2

1

1. หมดุล็อก
2. ล็อกของหมดุล็อก
3. แป้�ขายดึเบาะ
4. บา�พบัถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ

กำรตดิตัง้เบำะทีน่ั่งผูข้บัขี:่
•  จัดต�ำแหน่งแป้นยดึดำ้นหนำ้ของเบำะทีน่ั่ง

ใตบ้ำนพับถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
•  จัดต�ำแหน่งหมดุล็อกใหต้รงกบัล็อก
•  กดเบำะที่น่ังลงเพื่อสวมหมุดล็อกลงใน

ล็อก  ทำ่นจะไดย้นิเสยีงคลกิเมือ่ล็อกของ
เบำะทีน่ั่งสวมเขำ้ไปเต็มที่

ที�่ ัง่ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสาร

 ��าเตอื�
เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้บำะหลดุขณะขีร่ถ หลงัจำก
ประกอบเบำะ  ใหก้�ำเบำะ  แลว้ดงึขึน้แรง ๆ 
ทกุครัง้
ถำ้ล็อกเบำะไวก้ับล็อกไม่ถูกตอ้ง เบำะจะ
หลดุออกจำกล็อก
เบำะทีห่ลวมหรือหลุดอำจท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

เบำะที่น่ังผูข้ับขี่และผูโ้ดยสำรจะรวมกันเป็น
เบำะเดยีวเพือ่ควำมสะดวกในกำรถอดและกำร
ตดิตัง้

กำรถอดเบำะทีน่ั่งผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสำร:
•  เสยีบกญุแจสตำรท์ลงในชดุล็อกเบำะ แลว้

บดิกญุแจทวนเข็มนำฬกิำ  ขณะทีก่ดสว่น
ทำ้ยของเบำะลง

•  กำรท�ำเช่นนี้จะปล่อยที่น่ังออกจำกล็อก
ของมนั

•  ยกเบำะที่น่ังขึ้นจำกทำงดำ้นทำ้ย และ
เลื่อนเบำะไปทำงดำ้นทำ้ยเพื่อถอดออก
จำกรถจักรยำนยนต์

4

3 2

1

1. หมดุล็อก
2. ล็อกของหมดุล็อก
3. แป้�ขายดึเบาะ
4. บา�พบัถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ

กำรตดิตัง้เบำะทีน่ั่งผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสำร:
•  จัดต�ำแหน่งแป้นยดึดำ้นหนำ้ของเบำะทีน่ั่ง

ใตบ้ำนพับถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
•  จัดต�ำแหน่งหมดุล็อกใหต้รงกบัล็อก
•  กดเบำะที่น่ังลงเพื่อสวมหมุดล็อกลงใน

ล็อก  ทำ่นจะไดย้นิเสยีงคลกิเมือ่ล็อกของ
เบำะทีน่ั่งสวมเขำ้ไปเต็มที่
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ตวัเลอืกเบาะที�่ ัง่
มีตั ว เลือกกำรป รับ เบำะที่ น่ั งผู ข้ั บขี่แล ะ 
ผู โ้ดยสำรหลำยแบบใหเ้ลือก เบำะที่ น่ัง 
ผูโ้ดยสำรสำมำรถตดิตัง้เขำ้กับเบำะทีน่ั่งผูข้ับขี่
ไดโ้ดยใชแ้ป้นยดึเบำะทีน่ั่ง  สำมำรถตดิตัง้สว่น
อนิฟิลผูข้ับขีเ่ขำ้กับเบำะทีน่ั่งผูข้ับขีแ่ทนทีน่ั่ง
ผูโ้ดยสำร  ขัน้ตอนกำรตดิตัง้จะเหมอืนกนัไมว่ำ่
เบำะทีน่ั่งผูโ้ดยสำรหรอืสว่นอนิฟิล

5
4

1
3

2

2

1. ที�่ ัง่ผูโ้ดยสาร
2. สายรดัที�่ ัง่ผูโ้ดยสาร
3. เบา� ัง่ผูข้ ี่
4. แหว�รองและ�็อตเบาะที�่ ัง่
5. �็อตหลกัของเบาะ

หำกตอ้งกำรถอดเบำะทีน่ั่งผูโ้ดยสำรหรอืส่วน
อนิฟิลออกจำกเบำะทีน่ั่งผูข้บัขี:่
•  คลำยแหวนรองและน็อตสองตัวของ

เบำะที่น่ังที่ยดึสำยรัดที่น่ังอยู่ในต�ำแหน่ง  
ถำ้ตดิตัง้ไว ้

•  คลำยน็อตหลกัของเบำะ
•  ถอดเบำะที่น่ังผูโ้ดยสำรหรือส่วนอินฟิล 

ผูข้บัขี่
กำรตดิตัง้เบำะที่น่ังผูโ้ดยสำรหรือส่วนอนิฟิล
เขำ้กบัเบำะทีน่ั่งผูข้บัขี:่
•  จัดต�ำแหน่งเบำะทีน่ั่งผูโ้ดยสำรหรอืสว่นอนิ

ฟิลผูข้บัขีเ่ขำ้กบัแป้นยดึเบำะทีน่ั่ง:
•  จัดสำยรัดเบำะทีน่ั่ง ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง
•  ตดิตัง้แหวนรองและน็อตเบำะทีน่ั่ง  ยดึสำย

รัดเบำะทีน่ั่ง  ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง  ขนัน็อต
เบำะใหแ้น่นดว้ยแรง 3 Nm

•  ใส่น็อตหลักของเบำะแลว้ขันใหแ้น่นดว้ย
แรง 3 Nm

พ�กัพงิเบาะที�่ ัง่ (ถา้ตดิต ัง้)

 ��าเตอื�
เพื่อป้องกันไม่ใหพ้นักพงิหลุดในขณะขับขี ่
หลังจำกประกอบใหจั้บพนักพิงใหแ้ น่น  
แลว้ดงึขึน้แรง ๆ ทกุครัง้
ถำ้พนักพงิไม่ไดย้ดึไวอ้ย่ำงถูกตอ้ง เบำะจะ
หลดุออกจำกล็อก
พนักพงิที่หลวมหรือหลุดอำจท�ำใหสู้ญเสยี
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้

พนักพงิเบำะทีน่ั่งผูโ้ดยสำรสำมำรถปรับได ้

1

1. กา้�ปรบัพ�กัพงิ

วธิปีรับพนักพงิ:
•  กดและดนักำ้นไปขำ้งหนำ้ ไปทำงดำ้นหนำ้ 

ของรถจักรยำนยนต์
•  เลื่อนเบำะพนักพิงขึ้นหรือลงเพื่อปรับ

ต�ำแหน่งส�ำหรับผูโ้ดยสำร
•  เมื่อพนักพงิอยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกตอ้งแลว้ 

ใหค้ลำยกำ้นปรับ
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ที�่ลมุเบาะที�่ ัง่ (ถ้าติดตั้ง)
มี ที่ ค ลุ ม เ บ ำ ะ ที่ น่ั ง ใ ห ้ม ำ พ ร ้อ ม กั บ ร ถ
จักรยำนยนตซ์ ึง่ช่วยปกป้องเบำะหนังจำกฝน 
ขีน้ก  ยำงไม ้ แสงแดด  และน�้ำคำ้ง  มทีีค่ลมุ
เบำะทีน่ั่งส�ำหรับทัง้เบำะทีน่ั่งผูข้ับขีแ่ละเบำะที่
น่ังผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสำร
เพือ่จะตดิตัง้ทีค่ลมุเบำะทีน่ั่ง:
•  ถอดเบำะทีน่ั่งออกจำกรถจักรยำนยนต์
•  ทีค่ลมุเบำะทีน่ั่งมกีระเป๋ำเล็ก  ๆ  อยูภ่ำยใน 

ถอดทีค่ลมุเบำะทีน่ั่งออกจำกกระเป๋ำ
•  ติด ตั ้ง ที่ ค ลุ ม เ บ ำ ะที่ น่ั ง เ ข ำ้ กั บ เ บ ำ ะ  

โดยตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำโลโก ้Triumph 
บนทีค่ลุมเบำะทีน่ั่งตัง้อยู่ทีด่ำ้นทำ้ยเบำะ
ทีน่ั่ง

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำที่คลุมเบำะที่น่ังถูก
ตดิตัง้ไวอ้ยำ่งแน่นหนำ

•  ประกอบเบำะทีน่ั่งเขำ้กบัรถจักรยำนยนต์

ชอ่งเก็บของ

 ขอ้�วรระวงั
สิง่ของที่ไม่ไดย้ดึไวแ้ละวำงไวใ้นช่องเก็บ
ของอำจไดรั้บควำมเสยีหำยหรือสรำ้งควำม
เสยีหำยกบัรถจักรยำนยนตไ์ด ้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำมีพื้นที่ว่ำงเพียงพอ 
รอบ ๆ  อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกสห์รือของชิน้
อื่น ๆ  เพื่อใหช้่องเก็บของปิดไดโ้ดยไม่
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยกับสิ่งของหรือรถ
จักรยำนยนต์
ยึดอุปกรณ์อิเ ล็กทรอนิกส์ สำยไฟ และ
ของชิน้อืน่ ๆ  ไวท้ัง้หมดในช่องเก็บของให ้
ปลอดภยักอ่นทีจ่ะขบัขี่

 ขอ้�วรระวงั
ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวำ่ฝำของชอ่งเก็บถกู
ปิดไวอ้ยำ่งแน่นหนำกอ่นทีจ่ะประกอบทีน่ั่งอกี
ครัง้เพือ่ป้องกนัควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้กบั
ฝำปิดชอ่งเก็บของ

มชีอ่งเก็บของขนำดเล็กอยูใ่ตเ้บำะทีน่ั่งไปทำง
ดำ้นลอ้หลงั  ชอ่งเก็บของสำมำรถใช ้ เพือ่เกบ็ 
อปุกรณไ์ฟฟ้  ำเมือ่ใชช้อ่งเสยีบ USB และของ
ชิน้เล็ก ๆ ระหวำ่งขบัขี่
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ทีพ่กัเทา้ผูโ้ดยสาร

 ��าเตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอว่ำที่พักเทำ้ของ 
ผู โ้ ดยสำรขยำยออกจนสุด เมื่อบรรทุก 
ผูโ้ดยสำร
หำ้มซอ้นผูโ้ดยสำรขณะทีเ่ขำหรอืเธอ  ไมไ่ด ้
ยดืทีพั่กเทำ้ของผูโ้ดยสำรออกจนสดุ
กำรวำงเทำ้ผดิต�ำแหน่งบนรถจักรยำนยนต ์
แทนทีจ่ะใชท้ีพั่กเทำ้อำจท�ำให:้
-  เทำ้หรอืเสือ้ผำ้ของผูโ้ดยสำรตดิ
-  ผูโ้ดยสำรสมัผัสถกูทอ่ไอเสยีรอ้น
กำรวำงเทำ้ผดิต�ำแหน่งบนรถจักรยำนยนต ์
แทนทีจ่ะใชท้ีพั่กเทำ้อำจท�ำให:้
-  ผูโ้ดยสำรบำดเจ็บสำหสั
-  รถจักรยำนยนต์ไม่มั่นคงและท�ำใหเ้กิด
อบุตัเิหตุ

-  รถจักรยำนยนตเ์สยีหำย
-  เสือ้ผำ้เสยีหำย

 ��าเตอื�
หลีกเลี่ยงไม่ใหน้ิ้วและเสื้อผำ้ถูกหนีบขณะ
เปิดและปิดทีพั่กเทำ้ผูโ้ดยสำร
ตอ้งระมัดระวังเสมอเมือ่ใชท้ีพั่กเทำ้ผูโ้ดยสำร
เพือ่หลกีเลีย่งกำรบำดเจ็บและควำมเสยีหำย
กบัเสือ้ผำ้และรถจักรยำนยนต์

ทีพ่กัเทา้ผูโ้ดยสาร
มีที่พักเทำ้ส�ำหรับผูโ้ดยสำรทัง้สองขำ้งของ
รถจักรยำนยนต์ด ำ้นล่ำงเบำะที่ น่ั งผู ข้ับขี ่ 
มั น ถู ก ออกแบบมำ เพื่ อ ให ปิ้ ด เ ข ำ้ ใ น ร ถ
จักรยำนยนตเ์มือ่ไมใ่ชง้ำน

1

1. สว่�ทีพ่กัเทา้ผูโ้ดยสารปิดเขา้ใ�รถ
จกัรยา�ย�ต์

วิธีเปิดที่พักเทำ้ผูโ้ดยสำรเมื่อปิดเขำ้ในรถ
จักรยำนยนต:์
•  จำกดำ้นบนของส่วนที่พักเทำ้ผูโ้ดยสำร 

ใหด้ึงส่วนที่พักเทำ้ลงและดึงออกอย่ำง
ระมดัระวงัจนหยดุอยูใ่นต�ำแหน่งของมนั

•  ยกขึ้นและยืดออกที่พักเทำ้ออกมำจน
กระทัง่หยดุอยูใ่นต�ำแหน่ง

การใชท้ีพ่กัเทา้ผูโ้ดยสาร
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วิ ธี ปิ ด ที่ พั ก เ ท ้ำ ผู ้โ ด ย ส ำ ร เ ข ้ำ กั บ ร ถ
จักรยำนยนต:์
•  พับทีพั่กเทำ้เขำ้ในสว่นทีพั่กเทำ้จนกระทั่ง

เขำ้ที่
•  ยกส่วนที่พักเทำ้ที่พับเก็บแลว้ดันเขำ้ 

ดำ้นในรถจักรยำนยนตเ์ขำ้ทีจ่นสดุ

ทีพ่กัเทา้แบบปรบัได้
รถจักรยำนยนตค์ันนี้ตดิตัง้ที่พักเทำ้แบบปรับ
ไดส้�ำหรับผูข้ับขี่และผูโ้ดยสำรซึ่งสำมำรถ
ขยำยไดเ้พื่อต�ำแหน่งที่พักเทำ้ที่สบำยยิง่ขึน้ 
ชอ่งเสยีบสว่นขยำยอยู่ใตแ้ผงขำ้งดำ้นซำ้ยมอื  
ในชดุเครือ่งมอื ดทูี ่หนำ้ 83

ในกำรป รับที่ พัก เท ำ้  ขอแนะน� ำใหน้� ำ รถ
จัก รยำนยนต์ไปที่ตั ว แทนจ� ำห น่ ำยของ 
Triumph เพื่อยืดและปรับที่พักเทำ้อย่ำง 
เหมำะสม

ขาต ัง้ขา้ง

 ��าเตอื�
รถจักรยำนยนต์ไดต้ดิตัง้ระบบกำรเชือ่มต่อ
เพื่อป้องกันไม่ใหข้ีร่ถโดยที่ขำตัง้ขำ้งยังอยู่
ในต�ำแหน่งลง
อยำ่พยำยำมขีร่ถโดยเอำขำตัง้ขำ้งลงหรอืยุง่
เกี่ยวกับกลไกกำรเชือ่มต่อ เพรำะจะท�ำให ้
เกดิสภำวะกำรขบัขีท่ีเ่ป็นอนัตรำย น�ำไปสูก่ำร
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
อยำ่พงิ  น่ัง  หรอืปีนบนรถจักรยำนยนตเ์มือ่ 
ตัง้อยูบ่นขำตัง้ขำ้ง
อำจท� ำให ร้ถ จักรยำนยนต์ล ม้  ท� ำให ร้ถ
จักรยำนยนตเ์สยีหำยและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

1

1. ขาต ัง้ขา้ง

รถจักรยำนยนตจ์ะมขีำตัง้ขำ้ง  ซึง่ท�ำใหจ้อดรถ
จักรยำนยนตไ์ด ้ เมือ่ใชข้ำตัง้ขำ้ง  ใหบ้ดิแฮนด์
บงัคบัเลีย้วไปทำงซำ้ยจนสดุทกุครัง้  แลว้ใหร้ถ
จักรยำนยนตอ์ยูใ่นเกยีรห์นึง่
กอ่นจะขบัขีร่ถ  ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วำ่
ไดย้กขำตัง้ขำ้งขึน้จนสุดหลังจำกที่น่ังบนรถ
จักรยำนยนตแ์ลว้
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในกำรจอดรถอย่ำงปลอดภัย 
โปรดดบูท วธิกีำรขีร่ถจักรยำนยนต์
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กระจกห�า้รถ (ถา้ตดิต ัง้)

 ��าเตอื�
อย่ำพยำยำมทีจ่ะท�ำควำมสะอำดกระจกหนำ้
รถขณะขบัขีร่ถจักรยำนยนต์
กำรปล่อยมือของผู ข้ับขี่ออกจำกแฮนด ์
บังคับเลี้ยวในขณะขับขี่รถจักรยำนยนต์จะ
ลดควำมสำมำรถของผูข้ับขีใ่นกำรรักษำกำร
ควบคมุของรถจักรยำนยนต์
กำรพยำยำมควำมสะอำดหรือปรับกระจก 
หนำ้รถขณะขับขี่รถจักรยำนยนต์อำจท�ำให ้
เกดิกำรสูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ส�ำหรับขอ้มูลเกี่ยวกับกำรท�ำควำมสะอำด
กระจกบงัลม ดทูี ่หนำ้ 157

กระจกหนำ้รถไมส่ำมำรถปรับได ้

ชุดเ�รือ่งมอืและห�งัสอื�ูม่อื
เจา้ของ
�ูม่อืผูใ้ช้
หนังสอืคูม่อืเจำ้ของไมไ่ดใ้หม้ำดว้ยกนั

ชุดเ�รือ่งมอื
ชดุเครือ่งมอือยูท่ีด่ำ้นหลงัแผงขำ้งดำ้นขวำ

2
3

1

1. ชอ่งเสยีบสว่�ขยายส�าหรบัทีพ่กัเทา้ เกยีร ์
และแป้�เบรก

2. ประแจหกเหลีย่ม 6 มม.
3. ประแจหกเหลีย่ม 5 มม.

ในกำรปรับทีพั่กเทำ้  แป้นเบรก  หรอืคนัเกยีร ์
ขอแนะน�ำใหน้�ำรถจักรยำนยนต์ไปที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยของ Triumph เพือ่ท�ำกำรปรับอยำ่ง
ถกูตอ้ง  สว่นชดุเครือ่งมอืชว่ยใหส้ำมำรถเกบ็
ชอ่งเสยีบสว่นขยำยไดอ้ยำ่งมัน่คง
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ชอ่งเสยีบอปุกรณไ์ฟฟ้า

 ขอ้�วรระวงั
อย่ำปล่อยใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้ำเชือ่มต่อกับช่อง
เสยีบอุปกรณ์ไฟฟ้ำดำ้นหนำ้เมือ่เครื่องยนต์
ไมท่�ำงำนเพรำะจะท�ำใหแ้บตเตอรีห่มด

รถจักรยำนยนต์มีช่องเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  
ทีด่ำ้นหนำ้ของถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
ชอ่งเสยีบจะใหก้ระแสไฟฟ้ำ 12 โวลตแ์ละมไีฟ
ตลอดเวลำ
วงจรของช่องเสยีบอุปกรณ์ถูกป้องกันไวด้ว้ย
ฟิวสท์ีแ่สดงในตำรำงฟิวสท์ีห่วัขอ้เกีย่วกบัฟิวส ์

หมายเหตุ

เพือ่ป้องก�ัแบตเตอรีจ่ากการจ่ายไฟฟ้า
มากเกิ�ไปขณะที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที ่
ตดิต ัง้ไว ้ กระแสไฟรวมท ัง้หมดซึง่จา่ยได้
ทางชอ่งเสยีบอปุกรณไ์ฟฟ้า�อืหา้แอมป์
ท่า�สามารถหาปล ั๊กที่เหมาะสมใ�การ
ใ ช้ก ับ อุ ป ก ร ณ์ ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ ช่ อ ง เ สีย บ
อุปกรณ์ไฟฟ้าไดจ้ากตวัแท�จ�าห�่ายรถ
จกัรยา�ย�ต ์Triumph ทีไ่ดร้บัอ�ญุาต

ชอ่งเสยีบบสัสากลแบบอ�กุรม 
(USB)

 ��าเตอื�
ชอ่งเสยีบ USB ไมก่นัน�้ำ  อยำ่เชือ่มตอ่
อปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสข์ณะทีฝ่นตกอยู่
น�้ำทีเ่ขำ้ไปในชอ่งเสยีบ USB อำจท�ำให ้
เกดิปัญหำดำ้นไฟฟ้ำ  ท�ำใหร้ถจักรยำนยนต ์
เสยีหำย  สญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ

มชีอ่งเสยีบ Universal Serial Bus (USB)  
อยู่ที่ช่องเก็บของใตเ้บำะที่น่ัง ขัว้ต่อนี้เป็น
แหลง่จำ่ยไฟ 5 โวลต ์2 แอมป์ซึง่เหมำะส�ำหรับ
กำรชำรจ์อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกสเ์ช่นโทรศัพท์
มอืถอื กลอ้ง และอปุกรณ ์GPS

เพือ่จะเขำ้ถงึชอ่งเสยีบ USB:
•  ถอดเบำะน่ัง
•  เปิดชอ่งเกบ็ของ  ชอ่งเสยีบ USB อยูท่ี ่

ดำ้นหลงัของชอ่งเก็บของ
•  เชื่อมต่ออุปกรณ์โดยใชส้ำย  USB ที ่

เหมำะสมแลว้เก็บอุปกรณ์และสำย USB 
ไวใ้นชอ่งวำ่งในชอ่งเก็บของ

 ขอ้�วรระวงั
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์
และสำยไฟทัง้หมดปลอดภัยอยู่ใตท้ี่น่ังเมื่อ
ขบัขี่
ตรวจสอบว่ำมีพื้นที่ว่ ำง เพียงพอรอบ ๆ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใหท้ี่น่ังปิดได ้
โดยไม่ก่อใหเ้กดิควำมเสียหำยกับอุปกรณ์
อเิล็กทรอนกิสห์รอืรถจักรยำนยนต์

•  ตดิตัง้เบำะทีน่ั่งโดยตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำ
อปุกรณห์รอืสำย USB ไมถ่กูหนบี

•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิและสตำรท์เครือ่งยนต์
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 ขอ้�วรระวงั
อย่ำปล่อยใหส้วติชจ์ุดระเบดิอยู่ที่ต�ำแหน่ง 
ON ยกเวน้เครือ่งยนตท์�ำงำนอยูเ่พรำะจะเป็น
กำรคำยประจแุบตเตอรี่

•  เมื่ออุปกรณ์ชำร์จเสร็จแลว้ใหถ้อดที่น่ัง
ออกและถอดกำรเชือ่มตอ่อปุกรณ์

•  ปิดชอ่งเก็บของและตดิตัง้เบำะทีน่ั่งอกีครัง้

หมายเหตุ

ช่องเสียบ  USB ได้รบัการป้องก�ัโดย 
ECM ตวัถงัซึง่จะตดัไฟของชอ่งเสยีบโดย
อตัโ�มตัใิ�กรณีทีม่กีระแสเก�ิพกิดั
ส า ม า ร ถ จ่ า ย ไ ฟ ใ ห้ช่ อ ง เ สีย บ  U S B  
ไดอ้กี�ร ัง้ โดยการปิดสวติชก์ญุแจและเปิด
อกี�ร ัง้ ใ�กรณีทีช่่องเสยีบไมไ่ดม้ไีฟเก�ิ
พกิดัแลว้

การร�ัอ�ิ

R.P.M.

กำรรันอินเป็นชื่อของขั ้นตอนที่เก ิดขึ้นใน
ระหว่ำงชั่วโมงแรกของกำรใชย้ำนพำหนะคัน
ใหม่
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง แรงเสียดทำนภำยใน
เครื่องยนต์จะสูงขึ้นเมื่อชิ้นส่วนยังใหม่อยู ่ 
ต่อจำกนั้น เมื่อใชเ้ครื่องยนต์อย่ำงต่อเนื่อง
จ ะท� ำ ให ม้ั่ น ใ จ ได ว้่ ำ ชิ้น ส่ ว นยึดติดแ น่น  
แรงเสยีดทำนภำยในดังกล่ำวจะลดนอ้ยลงไป
มำก
ระยะกำรรันอินอย่ำงรอบคอบจะท�ำใหก้ำร
ปล่อยไอเสยีลดลง และเพิม่พูนประสทิธภิำพ 
กำรประหยัดเชื้อเพลิง และอำยุกำรใชง้ำน
ของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนต่ำง ๆ  ของรถ
จักรยำนยนต์
ในชว่ง 1,000 กม. แรก (600 ไมล)์:
•  อยำ่เรง่เครือ่งจนสดุ;
•  หลกีเลีย่งกำรใชค้วำมเร็วรอบเครื่องยนต์

สงูตลอดเวลำ;
•  หลีก เลี่ยงกำรขี่รถด ว้ยควำมเ ร็วรอบ

เครือ่งยนตค์งทีเ่ป็นระยะเวลำนำน  ไมว่ำ่จะ
เร็วหรอืชำ้;

•  หลกีเลีย่งกำรสตำรท์รถ กำรดบัเครือ่ง หรอื
เร่งควำมเร็วอย่ำงรุนแรง ยกเวน้ในกรณี
ฉุกเฉนิ;

•  อยำ่ขีร่ถดว้ยควำมเร็วมำกกวำ่ 3/4 ของ
ควำมเร็วสงูสดุ

ชว่ง 1000 ถงึ 1,500 กโิลเมตร (600 ถงึ 1,000 
กโิลเมตร):
•  ควำมเร็วรอบเครื่องยนต์สำมำรถค่อย ๆ 

เพิ่มขึ้นจนถึงขีดจ�ำกัดควำมเร็วในระยะ
เวลำสัน้ ๆ
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ทัง้ในช่วงกำรรันอนิและหลังจำกรันอนิเสร็จ
สมบรูณ:์
•  อยำ่เรง่รอบเครือ่งยนตเ์มือ่เครือ่งเย็น;
•  อยำ่ใหเ้ครือ่งยนตท์�ำงำนหนัก เปลีย่นเกยีร์

ลงทกุครัง้กอ่นทีเ่ครือ่งยนตเ์ริม่สะทำ้น;
•  อย่ำขี่รถดว้ยควำมเร็วรอบเครื่องยนต์สูง

โดยไมจ่�ำเป็น  กำรเปลีย่นเกยีรข์ ึน้จะชว่ย
ลดอัตรำกำรสิ้นเปลืองน�้ ำมันเชื้อเพลิง 
ลดเสียงรบกวน และช่วยปกป้องสภำพ
แวดลอ้ม

การตรวจเช็�กอ่�การขบัขี่

cboc

 ��าเตอื�
หำกไมด่�ำเนนิกำรตรวจเชค็กอ่นขบัขีร่ถ  อำจ
ท�ำใหร้ถจักรยำนยนต์เกิดควำมเสียหำย 
รำ้ยแรงหรือเกิดอุบัติเหตุที่ท�ำใหเ้กิดกำร 
บำดเจ็บรำ้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได ้

ตรวจสอบรำยกำรต่อไปนี้ทุกวันก่อนขีร่ถของ
ท่ำน ใชเ้วลำเพียงไม่นำน และกำรตรวจสอบ
เหลำ่นี้จะชว่ยใหท้ำ่นมั่นใจวำ่จะมกีำรขับขีร่ถที่
ปลอดภยัและเชือ่ใจได ้
ถำ้พบสิ่งผิดปกติใด ๆ  ในขณะตรวจสอบ
จุดต่ำง ๆ  เหล่ำนี้ ใหดู้บท กำรบ�ำรุงรักษำ
และกำรปรับตัง้ค่ำ หรือไปที่ตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญำต
เพื่อสอบถำมถึงกำรด� ำเนินกำรเพื่อใหร้ถ
จักรยำนยนต์ของท่ำนกลับเขำ้สู่สภำวะกำร
ท�ำงำนทีป่ลอดภยั
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จดุตรวจเชค็:
��า้ม�ัเชือ้เพลงิ: มนี�้ำมันในถังน�้ำมันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอ ไมม่กีำรร่ัวซมึ (ดทูี ่หนำ้ 73)
��า้ม�ัเ�รือ่ง: ระดับที่ถูกตอ้งแสดงบนกำ้น
วดัระดบัน�้ำมนั  เตมิน�้ำมนัตำมขอ้ก�ำหนดทีถ่กู
ตอ้งตำมทีต่อ้งกำร  ไมม่รีอยร่ัวจำกเครือ่งยนต์
หรือ ร ะบบระบำยควำมร อ้นน�้ ำมั น เครื่อ ง  
(ดทูี ่หนำ้ 115)
ชุดเฟืองทา้ย: ไมม่นี�้ำมนัร่ัว (ด ูหนำ้ 124)
ยาง/ลอ้: แรงดันลมยำงถูกตอ้ง (เมื่อเย็น) 
ควำมสกึ/ควำมลกึของดอกยำง, ควำมเสยีหำย
ของยำง/ลอ้, ยำงร่ัวซมึ ฯลฯ (ด ูหนำ้ 135)
�็อต, โบลต,์ สกร:ู ตรวจสอบดว้ยตำเปลำ่วำ่
ชิน้ส่วนของระบบกันสะเทือนและระบบบังคับ
เลีย้ว, คำน  และชดุควบคมุทัง้หมดไดข้นัแน่น
และยดึไวอ้ยำ่งถกูตอ้ง  ตรวจสอบทกุจดุเพือ่ดู
ตวัยดึหลวม/ช�ำรดุ
การบงั�บัรถจกัรยา�ย�ต:์ รำบรื่น แต่ไม่
หลุดเมือ่บดิไปทำงซำ้ยจนสุดหรอืไปทำงขวำ
จนสดุ  ไมเ่กีย่วตดิกบัสำยควบคมุเสน้อืน่ (ดทูี ่
หนำ้ 129)
เบรก: ดึงคันเบรก แลว้กดแป้นเบรกเพื่อ 
ตรวจสอบควำมตำ้นทำนทีถู่กตอ้ง ตรวจสอบ
คันเบรก/แป้นเบรกทีม่รีะยะเกนิกอ่นจะถงึควำม
ตำ้นทำน  หรอืรูส้กึวำ่กำรควบคมุหยุน่ตวัเมือ่ใช ้
งำน (ดทูี ่หนำ้ 124)
ABS: ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไฟเตือน ABS  
ไม่ตดิคำ้งที่ควำมเร็วสูงกว่ำ 10 กม./ชั่วโมง  
(6 ไมลต์อ่ชัว่โมง) เมือ่เคลือ่นที ่(ด ูหนำ้ 96)

ผา้เบรก: ควรมีวัสดุเสียดทำนที่เหลือบนผำ้
เบรกมำกกวำ่ 1.5 มม. (ดทูี ่หนำ้ 124)
ระดบั��า้ม�ัเบรก: ไม่มกีำรร่ัวไหลของน�้ำมัน
เบรกและน�้ำมนัคลตัช ์ ระดบัน�้ำมนัเบรกตอ้งอยู่
ระหวำ่งเครือ่งหมำย MAX และ MIN ในกระปกุ
น�้ำมนัทัง้สองจดุ (ดทูี ่หนำ้ 127)
โช�๊ห�า้: ท�ำงำนอยำ่งรำบรืน่ ไมม่รีอยร่ัวทีซ่ลี
โชค๊ (ด ูหนำ้ 131)
ปีกผเีสือ้: ระยะฟรปีลอกคนัเรง่ 2 - 3 มม. 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำปลอกคันเร่งกลับไปที่
ต�ำแหน่งรอบเดนิเบำโดยไมต่ดิขดั (ด ูหนำ้ 65)
ระดบั��า้ม�ั�ลตัช:์ ไมม่กีำรร่ัวไหลของน�้ำมัน
เบรกและน�้ำมนัคลตัช ์ระดบัน�้ำมนัคลตัชต์อ้งอยู่
ระหวำ่งเครือ่งหมำย MAX และ MIN ในกระปกุ
น�้ำมนั (ดทูี ่หนำ้ 123)
��า้หล่อเย็�: ไม่มีกำรร่ัวซมึของน�้ำหล่อเย็น 
ตรวจสอบระดับน�้ำหล่อเย็นในถังน�้ำหล่อเย็น
ส�ำรอง (เมือ่เครือ่งยนตเ์ย็น) (ดทูี ่หนำ้ 120)
อุปกรณ์ไฟฟ้า: ไฟทุกดวงและแตรท�ำงำน
อยำ่งถกูตอ้ง (ด ูหนำ้ 59)
การดบัเ�รื่องย�ต:์ สวิตช์ดับเครื่องยนต์
สำมำรถดบัเครือ่งยนตไ์ด ้(ดทูี ่หนำ้ 90)
ขาต ัง้ :  กลับไปที่ต� ำแหน่งขึ้นจนสุดตำม 
แรงตงึสปรงิ  สปรงิรัง้กลบัไมช่�ำรดุหรอืลำ้  (ดทูี ่
หนำ้ 82)



ขอ้มลูท ัว่ไป
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หนำ้นีจ้งใจเวน้วำ่งไว ้
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การดบัเ�รือ่งย�ต์

0 0 7 4 8 2

Trip 1

mi0

N

3
21

1. สญัญาณไฟแสดงต�าแห�ง่เกยีรว์า่ง
2. สวติชด์บัเ�รือ่งย�ต ์- ต�าแห�ง่ STOP
3. สวติชห์ลกัระบบสตารท์ - ต�าแห�ง่ OFF 

(ถา้ตดิต ัง้)

กำรดบัเครือ่งยนต:์
•  ปิดลิน้ปีกผเีสือ้ใหส้นทิ
•  เลอืกต�ำแหน่งเกยีรว์ำ่ง
•  บิดสวิตช์ดับเครื่องยนต์ไปที่ต� ำแหน่ง 

STOP (ปิด)
•  บดิสวติชห์ลักระบบสตำร์ทไปที่ต�ำแหน่ง

ปิด OFF (ถำ้ตดิตัง้)
•  เลอืกเกยีรห์นึง่
•  จอดรถจักรยำนยนต์บนพื้นรำบ แข็งแรง

โดยใชข้ำตัง้ขำ้ง
•  ล็อคพวงมำลยั

 ขอ้�วรระวงั
อย่ ำ เ ปิ ด ส วิต ช์จุ ด ร ะ เ บิดทิ้ ง ไ ว ้โ ด ยที่
เครื่องยนต์ยังดับอยู่ ซ ึง่จะท�ำใหเ้กดิควำม 
เสยีหำยทำงไฟฟ้ำ

การสตารท์เ�รือ่งย�ต์

0 0 7 4 8 2

Trip 1

mi0
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1

3

1. สวติชจ์ดุระเบดิหลกั (ถา้ตดิต ัง้)
2. สวติชส์ตารท์/ดบัเ�รือ่งย�ต ์- ต�าแห�ง่ 

QUICK START
3. สญัญาณไฟแสดงต�าแห�ง่เกยีรว์า่ง

กำรสตำรท์เครือ่งยนต์
•  ตรวจสอบใหแ้ น่ใจว่ำสวิตช์หลักของ

ระบบจดุระเบดิ  (หำกตดิตัง้)  ถกูเปิดไปที่
ต�ำแหน่ง ON ด ูหนำ้ 60

•  บบีคนัคลตัชเ์ขำ้หำแฮนดบ์งัคบัเลีย้วจนสดุ
•  กดปุ่ มสตำร์ท/ดับเครื่องยนต์คำ้งไวท้ี่

ต�ำแหน่ง QUICK START จนเครือ่งยนตเ์ริม่
ท�ำงำน

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำระบบส่งก�ำลังอยู่ที่
ต�ำแหน่งเกยีรว์ำ่ง

รถจักรยำนยนต์มีสวิตช์ล็อคมอเตอร์สตำร์ท 
สวิตช์จะช่วยป้องกันไม่ใหม้อเตอร์สตำร์ท
ท�ำงำนเมือ่ระบบสง่ก�ำลังไมอ่ยูท่ีต่�ำแหน่งเกยีร์
วำ่งหลงัจำกเอำขำตัง้ขำ้งลง
ถำ้กำงขำตัง้ขำ้งออกขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำน
และระบบส่งก�ำลังไม่อยู่ที่ต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง 
เครือ่งยนตจ์ะดบัลงไมว่ำ่คลตัชจ์ะอยูท่ีต่�ำแหน่ง
ใดกต็ำม

 ��าเตอื�
หำ้มสตำรท์เครือ่งยนตห์รอืเดนิเครือ่งยนตใ์น
พืน้ทีอ่บัอำกำศ
ควันไอเสยีเป็นพษิและอำจท�ำใหห้มดสตแิละ
เสยีชวีติไดภ้ำยในระยะเวลำสัน้ๆ
ตอ้งใชร้ถจักรยำนยนตใ์นพืน้ทีเ่ปิดโลง่หรอืมี
กำรระบำยอำกำศเพยีงพอทกุครัง้
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 ขอ้�วรระวงั
สัญญำณไฟเตอืนแรงดันน�้ำมันเครือ่งต�่ำควร
ดบัลงทนัททีีเ่ครือ่งยนตส์ตำรท์
ถำ้สัญญำณไฟเตือนแรงดันน�้ำมันเครื่องต�่ำ
ยังตดิอยู่หลังจำกสตำร์ทเครื่องยนต ์ใหด้ับ
เครือ่งยนตท์นัท ีแลว้ตรวจสอบหำสำเหตุ
กำรเดนิเครือ่งยนตด์ว้ยแรงดันน�้ำมันเครือ่งต�ำ่
จะท�ำใหเ้ครื่องยนตเ์กดิควำมเสยีหำยอย่ำง
รนุแรง

หมายเหตุ

ชพิกญุแจจะประกอบอยูใ่�ดอกกญุแจเพือ่
ปิดกญุแจ�ริภยั
ถือกุญแจระบบจุดระเบิดใกล้กบัสวิตช ์
จดุระเบดิไวเ้พยีงดอกเดยีว การถอืกญุแจ
สองดอกใกลก้บัสวติชอ์าจรบกว�สญัญาณ
ระหว่างชปิส่งสญัญาณกบัระบบป้องก�ั
การโจรกรรมทีเ่�รือ่งย�ต์
ใ�สถา�การณ์�ี้ กุญแจ�ิรภยัจะยงั�ง
ท�างา�จ�กวา่จะ��ากญุแจออกไปห�ึง่ดอก

การออกรถ
กำรยำ้ยรถจักรยำนยนต:์
•  ดงึคนัคลตัชแ์ละเลอืกเกยีรห์นึง่
•  เปิดปีกผีเสื้อออกเล็กนอ้ย แลว้ค่อย ๆ 

ปลอ่ยคนัคลตัช์
•  ขณะที่คลัตชเ์ริม่ท�ำงำน ใหเ้ปิดปีกผีเสือ้

ออกอีกเล็กนอ้ย เพื่อใหค้วำมเร็วรอบ
เครือ่งยนตม์มีำกพอทีเ่ครือ่งยนตจ์ะไม่ดับ
ลง
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การเปลีย่�เกยีร ์

 ��าเตอื�
ใชค้วำมระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ใหล้ิน้ปีก
ผีเสือ้เปิดออกมำกเกนิไปหรือเร็วเกนิไปใน
จังหวะเกยีรท์ีต่�ำ่ลง  เพรำะอำจท�ำใหล้อ้หนำ้
ยกขึน้จำกพืน้ถนน  (ยกลอ้)  และท�ำใหย้ำง
หลงัขำดแรงยดึเกำะ (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 ดย เ ฉพำ ะ ในก ร ณีที่ ไ ม่ คุ น้ เ ค ยกั บ ร ถ
จักรยำนยนต ์ เนือ่งจำกกำร  'ยกลอ้'  หรอืกำร
ขำดแรงยดึเกำะจะท�ำใหสู้ญเสยีกำรควบคุม
รถจักรยำนยนตแ์ละอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
อยำ่เปลีย่นเป็นเกยีรท์ีต่�ำ่ลงดว้ยควำมเร็วทีจ่ะ
ท�ำใหค้วำมเร็วรอบของเครือ่งยนตส์งูเกนิไป 
(รอบ/นำท)ี
ซึ่งจะเป็นกำรล็อคลอ้หลัง ท�ำใหสู้ญเสีย
กำรควบคุมและอุบัติเหตุ และอำจท�ำให ้
เครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำย
กำรเปลีย่นเกยีรใ์หต้�่ำลงจะด�ำเนนิกำรไดเ้มือ่
แน่ใจวำ่ควำมเร็วรอบเครือ่งยนตต์�ำ่

1

1. ��ัเปลีย่�เกยีร ์

กำรเปลีย่นเกยีร:์
•  ปิดลิน้ปีกผเีสือ้ขณะทีด่งึคนัคลตัช์

•  เปลีย่นเป็นเกยีรท์ีส่งูขึน้หรอืต�ำ่ลง
•  เปิดปีกผเีสือ้บำงสว่นขณะปล่อยคันคลัตช ์

ใชค้ลตัชท์กุครัง้เมือ่เปลีย่นเกยีร์

หมายเหตุ

กลไกการเปลีย่�เกยีรเ์ป็�แบบล็อกห�ึง่
จ งัหวะ ซึ่งหมาย�วามว่า  ส�าหรบัการ
เ�ลื่อ�ที่แต่ละ�ร ัง้ของ��ัเปลี่ย�เกียร ์
ท่า�สามารถเลอืกเกยีรไ์ดท้ลีะต�าแห�่ง  
ใ�ล�าดบัสงูขึ�้หรอืต�า่ลง
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ชุดอปุกรณ ์Triumph Shift 
Assist (TSA) (ถา้ตดิต ัง้)

 ขอ้�วรระวงั
ในกรณีที่เก ิดควำมผิดปกติกับระบบ TSA 
ขณะขบัขี ่ระบบ TSA จะถกูปิดกำรใชง้ำน
ใชค้ลตัชเ์พือ่เปลีย่นเกยีรต์ำมปกต ิ มฉิะนัน้
อำจเกดิควำมเสยีหำยต่อเครือ่งยนตห์รอืชดุ
เกยีรไ์ด ้
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph โดยเร็วที่สุดเพื่อตรวจเช็คควำม 
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

 ขอ้�วรระวงั
กำรเปลี่ยนเกียร์จะตอ้งด�ำเนินกำรดว้ยกำร
เหยยีบแป้นอยำ่งทีร่วดเร็วและหนักแน่น  เพือ่
ใหม้ั่นใจไดว้่ำแป้นเหยยีบเคลือ่นทีเ่ต็มระยะ
ของมนั
ตอ้งระวังเสมอเมื่อเปลี่ยนเกียร์ หลังจำก
เปลีย่นเกยีร ์ ตอ้งเหยยีบแป้นใหส้ดุกอ่นทีจ่ะ
เปลีย่นเกยีรไ์ดอ้กีครัง้
กำรเปลี่ยนเกียร์ที่ไม่ถูกตอ้งอำจท� ำให ้
เครื่องยนต์และระบบส่งก�ำลังเกิดควำม 
เสยีหำยได ้

Triumph Shift Assist (TSA)  จะปรับแรงบดิ
ของเครือ่งยนตเ์พือ่ใหเ้ขำ้เกยีรไ์ดโ้ดยไม่ตอ้ง
ปิดคนัเรง่ปีกผเีสือ้หรอืใชค้ลตัช์
TSA ไม่ใช่ระบบอัตโนมัตสิ�ำหรับกำรเปลี่ยน 
เกยีร ์ตอ้งเลอืกและเปลีย่นเกยีรด์ว้ยวธิปีกติ
โดยใชแ้ป้นเกยีรต์ำมทีอ่ธบิำยไวใ้น หนำ้ 92

TSA ใชไ้ดก้ับทัง้กำรเปลี่ยนเกียร์ขึน้และลง 
ตอ้งใชค้ลัตช์ในกำรหยุดและออกตัว ตอ้ง
ใชค้ลัตชเ์มือ่เลอืกเกยีรจ์ำกเกยีรว์่ำง และเมือ่
เลอืกเกยีรว์ำ่งจำกเกยีรอ์ืน่ ๆ
Triumph Shift Assist จะไมท่�ำงำนหำก:
•  บบีคลตัช์

•  พยำยำมเปลีย่นเกยีรส์งูขึน้โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ
เมือ่อยูใ่นเกยีร ์6

•  พยำยำมเปลีย่นเกยีรล์งโดยไมไ่ดต้ัง้ใจเมือ่
อยูใ่นเกยีร ์1

•  พยำยำมเปลีย่นเกยีร์สูงขึน้ขณะควำมเร็ว
รอบเครือ่งยนตต์�ำ่มำก

•  พยำยำมเปลีย่นเกยีรล์งขณะควำมเร็วรอบ
เครือ่งยนตส์งูมำก

•  พยำยำมเปลี่ยนเกียร์ขึ้นระหว่ำงเครื่อง
โอเวอรรั์น

•  ตวัจ�ำกดัควำมเร็วรถก�ำลงัท�ำงำน
•  ใชง้ำนระบบควบคมุควำมเร็วคงที่
•  ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนก�ำลงัท�ำงำน
•  หำกเกยีรก์อ่นหนำ้นีย้งัไมจั่บอยำ่งเต็มที่
•  คันเร่งปีกผเีสือ้มกีำรเปลีย่นระหวำ่งเปลีย่น

เกยีร์
หำก TSA ไมท่�ำงำน คณุสำมำรถใชค้ลตัชเ์พือ่
เปลีย่นเกยีรไ์ดต้ำมปกติ
ส�ำหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับกำรเปิดใชง้ำน
และปิดใชง้ำนฟังกช์นั TSA โปรดด ูหนำ้ 43
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การเบรก
รถจักรยำนยนตท์ุกรุ่นมรีะบบเบรกทีร่วมมำกับ
รถ  รว่มกบัระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก  (ABS) 
ซึง่จะเพิ่มประสทิธิภำพกำรเบรกเมื่อขับขี่รถ
จักรยำนยนต์
เมื่อใชง้ำนเบรกหนำ้ จะมีกำรใชง้ำนเบรก
หลังดว้ยเล็กนอ้ย เพื่อท�ำใหก้ำรเบรกสมดุล  
ระดับกำรใชเ้บรกหลังนัน้สัมพันธก์ับระดับแรง
เบรกทีผู่ข้บัขีใ่ชผ้ำ่นคนัเบรกหนำ้  กำรใชแ้ป้น
เบรกหลังเพียงอย่ำงเดียวจะเป็นกำรใชเ้บรก
หลงัเทำ่นัน้
เพื่อประสทิธิภำพกำรเบรกสูงสุด ใหใ้ชง้ำน 
คนัเบรกหนำ้กบัแป้นเบรกรว่มกนัเสมอ

1

1. ��ัเบรกห�า้

1

1. แป้�เบรกหลงั

 ��าเตอื�
เมือ่จะเบรก โปรดปฏบิตัติำมรำยกำรตอ่ไปนี:้
-  ปิดคันเร่งปีกผีเสื้อใหส้นิท โดยปล่อยให ้
คลัตชท์�ำงำนเพื่อใหเ้ครื่องยนตช์่วยชะลอ
รถจักรยำนยนต์

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

-  เมือ่จะหยดุรถ  ควรใชเ้บรกทัง้สองพรอ้มกนั
ทกุครัง้  โดยปกต ิ ควรใสเ่บรกหนำ้มำกกวำ่
เบรกหลงัเล็กนอ้ย

-  เปลี่ยนเกยีร์ลงหรือปลดคลัตชอ์อกจนสุด 
ซึง่เป็นกำรป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งยนตด์บั

-  หำ้มเบรกจนล็อก  เพรำะอำจท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
ส�ำหรับกำรเบรกฉุกเฉิน ใหม้องขำ้มกำร
เปลีย่นเกยีรล์ง  แลว้จดจอ่อยูก่บักำรใชเ้บรก
หนำ้และเบรกหลังใหม้ำกที่สุดโดยไม่ใหร้ถ
ลืน่ไถล  ผูข้บัขีค่วรฝึกกำรใชเ้บรกฉุกเฉนิใน
พืน้ทีท่ีไ่มม่กีำรจรำจร
Triumph ขอแนะน�ำใหผู้ข้ับขี่ทุกคนเขำ้รับ 
หลักสูตรฝึกอบรม ซึง่จะมีค�ำแนะน�ำเกี่ยว
กับกำรใชง้ำนเบรกฉุกเฉินอย่ำงปลอดภัย 
เทคนิคกำรเบรกที่ไม่ถูกตอ้งอำจท� ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
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 ��าเตอื�
เพื่อควำมปลอดภัยของคุณ ควรใชค้วำม
ระมดัระวงัเป็นพเิศษเมือ่เบรกรถ  เรง่ควำมเร็ว 
หรอืเลีย้วรถ  เนือ่งจำกกำรด�ำเนนิกำรดงักลำ่ว
โดยขำดควำมระมัดระวังจะท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหต ุ  กำรใชเ้บรกหนำ้
หรือเบรกหลังแยกกันจะลดประสิทธิภำพ
กำรเบรกทัง้หมด  กำรเบรกรนุแรงมำกอำจ
ท�ำใหล้อ้ใดลอ้หนึ่งล็อก ท�ำใหค้วบคุมรถ
จักรยำนยนต์ไดย้ำกขึน้ และอำจท�ำใหเ้กดิ
อบุตัเิหต ุ(ด ูค�ำเตอืนระบบ ABS ดำ้นลำ่ง)
หำกเป็นไปได ้ ใหล้ดควำมเร็วหรอืเบรกกอ่น
ทีจ่ะเขำ้โคง้เนือ่งจำกกำรปิดปีกผเีสือ้หรอืกำร
เบรกทีก่ลำงโคง้จะท�ำใหล้อ้หมนุฟร ี ซึง่จะ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
เมือ่ขีร่ถในสภำพทีเ่ปียกหรอืฝนตก  หรอืบน
พืน้ถนนทีไ่มแ่ข็งแรง  สมรรถภำพในกำรหยดุ
รถและหกัเลีย้วจะลดลง กำรขบัขีท่ัง้หมดของ
ท่ำนภำยใตส้ภำวะเหล่ำนี้ควรเป็นไปอย่ำง 
รำบรืน่  กำรเรง่ควำมเร็ว  กำรเบรก  หรอืกำร
เลี้ยวรถอย่ำงกะทันหันจะท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
เมือ่ขีร่ถลงทำงยำว ลำดชนั หรอืขบัผำ่นภเูขำ 
ใหใ้ชก้ำรเบรกเครือ่งยนตโ์ดยเปลีย่นเกยีรล์ง 
แลว้ใชเ้บรกหนำ้และเบรกหลงัเป็นระยะ ๆ
กำรใชเ้บรกต่อเนื่องหรือใชเ้ฉพำะเบรกหลัง
จะท�ำใหเ้บรกรอ้นจัดและลดประสทิธภิำพของ
เบรกลง  น�ำไปสูก่ำรสญูเสยีกำรควบคมุกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
กำรขีร่ถโดยวำงเทำ้บนคันเบรกหรอืมอืจับที่
มอืเบรกอำจไปกระตุน้ไฟเบรก  ท�ำใหเ้กดิกำร
ใหส้ญัญำณทีผ่ดิพลำดตอ่ผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ
อี ก ทั ้ ง   ยั ง ท� ำ ใ ห ้เ บ ร ก ร ้อ น จั ด จ น ล ด
ประสทิธภิำพในกำรเบรก ท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
อยำ่แลน่รถโดยดบัเครือ่งยนต ์ และอยำ่ลำก
พว่งรถจักรยำนยนต์
ระบบส่งก�ำลังไดรั้บกำรหล่อลื่นจำกแรงดัน
สำรหลอ่ลืน่ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำนเทำ่นัน้
กำรหล่อลื่นไม่ เพียงพอจะท� ำ ให ร้ ะบบ 
สง่ก�ำลงัเกดิควำมเสยีหำยหรอืกระตกุ  ซึง่น�ำ
ไปสู่กำรสูญเสียกำรควบคุมกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุดท้นัที

 ��าเตอื�
เมื่อใชร้ถจักรยำนยนตบ์นถนนที่ไม่แข็งแรง 
เปียก  หรอืเต็มไปดว้ยโคลน  ประสทิธภิำพใน
กำรเบรกจะลดลงจำกฝุ่ น โคลน หรอืควำมชืน้
ทีเ่กำะตวับนรถ
ในสภำวะเหลำ่นี ้ ใหเ้บรกแตเ่นิน่ ๆ  ทกุครัง้ 
เพือ่ใหแ้น่ใจว่ำพืน้ผวิระบบเบรกสะอำดพอที่
จะท�ำกำรเบรก
กำรขีร่ถจักรยำนยนตโ์ดยทีเ่บรกปนเป้ือนดว้ย
ฝุ่ น  โคลน  หรอืควำมชืน้  อำจเป็นสำเหตใุห ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
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 ขอ้�วรระวงั
เนื่องจำกลักษณะของระบบเบรกแบบรวม 
กำรพยำยำมหมุนลอ้หลังขณะทีใ่ชเ้บรกหนำ้ 
(Burnout) จะท�ำใหเ้กดิควำมเสียหำยต่อ 
ระบบเบรกและระบบขบัเคลือ่น

ระบบเบรกป้องก�ัลอ้ล็อก 
(ABS)

 ��าเตอื�
ระบบ  ABS จะ ป้องกันล อ้ ล็อก  จึง เพิ่ม
ประสทิธิภำพสูงสุดของระบบเบรกในกรณี
ฉุกเฉนิและเมือ่ขีบ่นพืน้ถนนทีล่ืน่  ระยะกำร
เบรกทีส่ัน้ลงทีเ่ป็นไปไดท้ีร่ะบบ ABS ยอมให ้
ภำยใตส้ถำนกำรณ์บำงอยำ่งไมใ่ชส่ ิง่ทดแทน
ส�ำหรับกำรฝึกหดัขีร่ถทีด่ี
ขีร่ถโดยใชค้วำมเร็วตำมที่กฎหมำยก�ำหนด
ทกุครัง้
หำ้มขีร่ถโดยขำดควำมระมัดระวังและไมใ่สใ่จ
ตำมควร และควรลดควำมเร็วทุกครั ้งโดย
ไตรต่รองจำกสภำพอำกำศ  ถนน  และกำร
จรำจร
ใชค้วำมระมัดระวังเมื่อเลี้ยวรถ ถำ้ใชเ้บรก
ขณะเขำ้โคง้  ระบบ ABS จะไมส่ำมำรถถว่ง 
น�้ำหนักและโมเมนตมัของรถจักรยำนยนต ์ซึง่
จะท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
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
หยดุรถทีย่ำวกวำ่

 ��าเตอื�
ถำ้ระบบ ABS ไมท่�ำงำน  ระบบเบรกจะท�ำ
หนำ้ที่เป็นระบบเบรกแบบไม่มีระบบ ABS 
ตอ่ไป
ทำ่นตอ้งไมข่ีร่ถตอ่ไปถำ้ไฟเตอืนยงัคงตดิอยู่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเช็คควำมบกพร่องและท�ำกำรแกไ้ข  
ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรงเกนิไปจะท�ำให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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 ��าเตอื�
หลงัจำกขบัขีอ่อฟโรดโดยปิด ABS แลว้  ให ้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ระบบ ABS เปิดใชง้ำน
แลว้เมือ่กลบัไปขบัขีบ่นถนนสำธำรณะ
กำรขับขี่บนถนนสำธำ รณะขณะ ปิดใช ้
งำนระบบเบรก ABS หำกเบรกแรงเกนิไป  
อำจท�ำใหล้อ้ล็อก  ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

หมายเหตุ

การท�างา�ของระบบ ABS อาจรูส้กึเหมอื�
ตอ้งใชแ้รงกดทีแ่ป้�ห�กัขึ�้หรอืเหมอื� 
��ัเบรกและแป้�เหยยีบส ั�่เป็�รอบ ๆ
ระบบ ABS ไม่ใช่ระบบเบรกทีร่วมมากบั
รถ และไม่�วบ�ุมการเบรกท ัง้ดา้�ห�้า
และดา้�หลงัพรอ้มก�ั ทา่�อาจรูส้กึถงึแรง
ส ั�่ทีม่อืเบรก ทีแ่ป้�เหยยีบ หรอืท ัง้สอง
ต�าแห�ง่
ระบบ ABS อาจถกูเปิดใชง้า�จากการ
เปลี่ย�ระดบัขึ้�ลงของพื้�ผิวถ��โดย
กะท�ัห�ั

ABS แบบปรบัเขา้กบัโ�ง้
ระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก  (ABS)  แบบปรับ
ส�ำหรับกำรเขำ้โคง้  เป็นระบบทีช่ว่ยปรับปรงุ
กำรควบคมุหำกใชง้ำน ABS เมือ่เอนตวัเขำ้โคง้
ขณะขบัขีร่ถจักรยำนยนต์
มี เ ซ น เ ซ อ ร์ที่ ต ร ว จ จั บ มุ ม เ อี ย ง ข อ ง ร ถ
จักรยำนยนตอ์ยำ่งตอ่เนือ่ง หำกรถจักรยำนยนต์
ก�ำลังเอียงเขำ้โคง้และระบบ ABS ถูกเปิด 
ใชง้ำน  ระบบจะใชค้ำ่มมุเอยีงทีว่ดัไดเ้พือ่บงัคบั 
ABS ในลกัษณะทีเ่หมำะสมทีส่ดุ  เพือ่ชว่ยให ้
ผูข้บัขีส่ำมำรถควบคมุรถจักรยำนยนตไ์ด ้

 ��าเตอื�
ระบบ ABS แบบปรับส�ำหรับกำรเขำ้โคง้
เป็นระบบที่ออกแบบมำเพื่อช่วยผูข้ับขี่ใน
สถำนกำรณก์ำรเบรกฉุกเฉนิ
ระบบถูกออกแบบมำเพื่อใหผู้ข้ับขี่ควบคุม
ไดม้ำกขึน้  หำก ABS เปิดใชง้ำนขณะทีร่ถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัเอยีงตวัเขำ้โคง้
ประสทิธภิำพกำรควบคุมทีเ่พิม่ขึน้จำกระบบ
เบรกทีป่รับส�ำหรับกำรเขำ้โคง้ภำยใตเ้งือ่นไข
บำงอยำ่ง  ไมส่ำมำรถทดแทนกำรฝึกขบัขีใ่ห ้
เกง่

 ��าเตอื�
ขีร่ถโดยใชค้วำมเร็วตำมที่กฎหมำยก�ำหนด
ทกุครัง้
หำ้มขีร่ถโดยขำดควำมระมัดระวังและไมใ่สใ่จ
ที่สมควร และควรลดควำมเร็วทุกครั ้งโดย
ไตรต่รองจำกสภำพอำกำศ  ถนน  และกำร
จรำจร
ใชค้วำมระมดัระวงัเมือ่เลีย้วรถ
หำกรถจักรยำนยนตก์�ำลังเอียงเขำ้โคง้และ
ระบบ ABS ถกูเปิดใชง้ำน  ระบบ ABS แบบ
ปรับส�ำหรับกำรเขำ้โคง้จะใชค้่ำมุมเอยีงทีว่ัด
ไดเ้พือ่บงัคบั ABS ในลกัษณะทีเ่หมำะสม
ที่สุด เพื่อช่วยใหผู้ข้ับขี่สำมำรถควบคุมรถ
จักรยำนยนตไ์ด ้ อยำ่งไรกต็ำม  ระบบ ABS 
แบบปรับส�ำหรับกำรเขำ้โคง้ไม่สำมำรถทำน
น�้ำหนักและแรงเหวี่ยงของรถจักรยำนยนต์
หรอืกำรเบรกหนักเกนิไปขณะเขำ้โคง้ ซึง่อำจ
ส่งผลใหสู้ญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต ์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ภำยใตส้ถำนกำรณ์บำงอย่ำง อำจมีควำม
เป็นไปไดท้ี่รถจักรยำนยนต์ที่มีระบบ ABS 
แบบปรับส�ำหรับกำรเขำ้โคง้อำจตอ้งใชร้ะยะ
ทำงในกำรหยุดรถไกลกว่ำรถจักรยำนยนต์
ที่ เทียบเท่ำซึ่ง ไม่มีร ะบบ  ABS หรือรถ
จักรยำนยนตท์ี่มีระบบ ABS แต่ไม่ไดต้ดิตัง้
ระบบ ABS แบบปรับส�ำหรับกำรเขำ้โคง้
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 ��าเตอื�
หำกระบบ ABS แบบปรับส�ำหรับกำรเขำ้โคง้
ไมท่�ำงำน  ไฟเตอืน ABS จะสวำ่งขึน้และ
ขอ้ควำมเตอืนจะปรำกฏบนหนำ้จอ
ในสถำนกำรณเ์ชน่นี ้ ระบบ ABS จะยงัคง
ท�ำงำนตอ่ไป  แตไ่มม่ฟัีงกช์ัน่ปรับตวัส�ำหรับ
กำรเขำ้โคง้ โดยมเีงือ่นไขวำ่:
-  ไมม่ขีอ้บกพรอ่งอืน่ ๆ ของ ABS

-  ผูข้บัขีไ่มไ่ดปิ้ดใชง้ำนระบบ ABS

ท่ำนตอ้งไม่ขี่รถต่อไปถำ้ไฟเตือนยังคงตดิ
อยู ่ ในกรณีทีเ่กดิขอ้บกพรอ่ง  โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข
ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรงเกนิไประหวำ่ง
เขำ้โคง้ อำจท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ไฟเตอื�ระบบ ABS
เ มื่ อ บิด ส วิต ช์จุ ด ร ะ เ บิด ไ ปที่
ต�ำแหน่ง ON กำรทีไ่ฟเตอืนระบบ 
ABS กะพรบิขึน้และดบัลงถอืเป็น
เรือ่งปกติ

ถำ้ไฟเตอืนระบบ ABS ตดิคำ้ง แสดงวำ่ฟังกช์นั 
ABS ไมส่ำมำรถใชง้ำนไดเ้นือ่งจำก ABS ม ี
ขอ้ผดิพลำดทีต่อ้งตรวจสอบ
ถำ้ไฟเตอืน ABS ตดิขึน้ขณะขบัขีร่ถ  แสดงวำ่ 
ระบบ  ABS เกิดควำมบกพร่อง    ซึ่งต อ้ง 
ตรวจสอบหำสำเหต ุ นอกจำกนี ้ จะมขีอ้ควำม
ปรำกฏบนจอแสดงผล

 ��าเตอื�
ไฟเตือน ABS จะสว่ำงขึน้หลังจำกผ่ำนไป
สำมนำที หำกลอ้หลังขับเคลือ่นขณะที่รถ
จักรยำนยนตอ์ยูบ่นขำตัง้
หำกขับขี่รถจักรยำนยนต์ก่อนที่จะวำงบน 
ขำตัง้ เวลำนี้จะลดลงเหลือหนึ่งนำทีและ 
ไฟเตอืน ABS จะตดิพรอ้มกบั MIL

กำรตอบสนองดงักลำ่วเป็นสิง่ปกติ
เมื่อ ปิดระบบจุดระเบิด แลว้สตำร์ทรถ
จักรยำนยนตใ์หม ่ ไฟเตอืนจะตดิคำ้งจนกวำ่
รถจักรยำนยนต์วิ่งดว้ยควำมเร็วสูงกว่ำ 10 
กม./ชม. (6 ไมล/์ชม.)

 ��าเตอื�
ระบบ  ABS จะท� ำงำนโดยเปรียบเทียบ
ควำมเร็วสมัพัทธข์องลอ้หนำ้และลอ้หลงั
กำรใชย้ำงรถที่ไม่แนะน� ำอำจส่งผลต่อ
ควำมเร็วของลอ้รถ เป็นสำเหตุใหฟั้งก์ชัน 
ABS ไม่ท�ำงำน ท�ำใหสู้ญเสยีกำรควบคุม
และเกดิอบุตัเิหต ุ ในสภำพทีร่ะบบ ABS ควร
ท�ำงำนไดต้ำมปกติ
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การ�วบ�มุระบบป้องก�ัรถ
ไหล
ระบบป้องกันรถไหลจะช่วยผูข้ับขีใ่นกำรออก
สตำรท์จำกเนนิเขำ  ระบบ  (เมือ่เปิดใชง้ำน)  
จะใชง้ำนเบรกหลังเพื่อใหร้ถจักรยำนยนต์
อยู่กับที่ จำกนั้นระบบจะปิดกำรใชง้ำนโดย
อัตโนมัตแิละคลำยเบรกหลังเมื่อตรวจพบว่ำ 
ผูข้บัขีก่�ำลงัพยำยำมทีจ่ะเคลือ่นตวั

 ��าเตอื�
หลกีเลีย่งกำรเปิดใชง้ำนระบบป้องกันรถไหล
บนพืน้ผวิลืน่
ระบบป้องกันรถไหลไม่สำมำรถป้องกันรถ
จักรยำนยนตจ์ำกกำรลืน่ไถล  หำกเปิดใชง้ำน
บนพื้นผิวที่มีระดับกำรยึดเกำะของยำงไม่
เพยีงพอทีจ่ะยดึรถจักรยำนยนตอ์ยูก่บัที่
กำรเปิดใชง้ำนระบบป้องกันรถไหลบนพืน้ผวิ
ลืน่อำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนตล์ืน่ได ้ ท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
ระบบป้องกันรถไหลจะปิดกำรท�ำงำนหำก
เลือ่นขำตัง้ขำ้งลงมำ ดบัสวติชร์ะบบจดุระเบดิ 
เลื่อนสวิตช์ดับเครื่องยนต์ไปที่ต� ำแหน่ง 
STOP หรอืดบัเครือ่งยนตด์ว้ยสำเหตอุืน่
นอกจำกนั้น ระบบป้องกันรถไหลจะปิดกำร
ท�ำงำนหำกมขีอ้ผดิพลำดเกดิขึน้ซึง่ท�ำใหไ้ฟ
แสดงกำรท�ำงำนผดิปกต ิ(MIL) สวำ่งขึน้มำ
ในกรณีเหล่ำนี้ ตอ้งใชเ้บรกหนำ้ดว้ยตนเอง
เพือ่ป้องกนัไมใ่หร้ถจักรยำนยนตไ์หล
กำรไมห่ยดุรถจักรยำนยนตจ์ำกกำรไหล  อำจ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ขอ้�วรระวงั
ระบบป้องกันรถไหลไมไ่ดอ้อกแบบมำเพือ่ใช ้
เป็นเบรกจอดรถ
อย่ำเปิดใชง้ำนระบบป้องกันรถไหลต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลำนำนกวำ่ 10 นำที
กำรเปิดใชง้ำนระบบป้องกันรถไหลต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลำนำนกวำ่ 10 นำทอีำจท�ำใหเ้กดิ
ควำมเสยีหำยกบัระบบ ABS ได ้

การเปิดใชง้า�
ตอ้งบรรลเุงือ่นไขดังตอ่ไปนี้กอ่นจงึจะสำมำรถ
เปิดใชง้ำนระบบป้องกนัรถไหลได:้
•  เครือ่งยนตจ์ะตอ้งท�ำงำน
•  ขำตัง้ขำ้งจะตอ้งอยูใ่นต�ำแหน่งขึน้
•  รถจักรยำนยนตต์อ้งจอดอยูก่บัที่
เมือ่บรรลเุงือ่นไขทัง้หมดขำ้งตน้  ใหด้�ำเนนิกำร
ดงันี:้
•  บบีคนัเบรกหนำ้ใหแ้น่นและรวดเร็ว จำกนัน้

ใหป้ลอ่ย
•  เมือ่ปลอ่ยคันเบรกแลว้จะมขีอ้ควำมปรำกฏ

ขึ้นบนจอแสดงผลและไฟเตือนระบบ
ป้องกันรถไหลแสดงเป็นสีเขียว ตอนนี ้
ระบบป้องกนัรถไหลจะเปิดใชง้ำนและเบรก
หลงัจะท�ำงำนโดยอตัโนมตัิ

•  ขอ้ควำมจะยังคงปรำกฏในจอแสดงผลและ
ไฟเตอืนระบบป้องกันรถไหลจะยังคงเป็น 
สเีขยีวจนปิดใชง้ำนระบบป้องกนัรถไหล

•  เบรกหลังจะท�ำงำนตอ่ไปจนระบบตรวจพบ
วำ่ผูข้บัขีพ่ยำยำมทีจ่ะออกตวั  หรอืผูข้บัขี่
ปิดใชง้ำนระบบป้องกนัรถไหลดว้ยตนเอง

หมายเหตุ

ระบบป้องก�ัรถไหลจะไม่ท�างา�หากมี
�วามผดิปกตกิบัระบบจดัการ ABS หรอื
เ�รือ่งย�ต ์ และไฟเตอื� ABS และ/หรอื 
MIL ตดิอยู่
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การปิดใชง้า�
ระบบป้องกันรถไหลจะปิดกำรท�ำงำนโดย
อัตโนมัตเิมื่อตรวจพบว่ำผูข้ับขี่พยำยำมที่จะ
เคลือ่นตวั  ระบบจะคอ่ย ๆ ปลอ่ยเบรกหลงัทลีะ
นอ้ยเพือ่ชว่ยผูข้บัขีใ่นกำรออกตวั
นอกจำกนั้น สำมำรถปิดระบบป้องกันรถไหล
ดว้ยตนเองโดยกำรบบีคันเบรกหนำ้ครัง้ทีส่อง
ใหแ้น่น ๆ  จะมีขอ้ควำมปรำกฏขึ้นชั่วครู่บน
จอแสดงผลและไฟเตอืนระบบป้องกันรถไหล
จะแสดงเป็นสสีม้

ไมส่ามารถใชร้ะบบป้องก�ัรถไหล
หำกเมื่อพยำยำมเปิดใชง้ำนระบบป้องกัน 
รถไหล มีไฟเตือนสสีม้ว่ำไม่สำมำรถใชร้ะบบ
ป้องกนัรถไหลสวำ่งขึน้มำ บง่บอกสิง่ดงัตอ่ไปนี้
อยำ่งนอ้ยหนึง่อยำ่ง:
•  ไม่ผ่ำนเงื่อนไขในกำรเปิดใชง้ำน โปรดด ู

หนำ้ 99

•  มคีวำมผดิปกตกิบัระบบจัดกำร ABS หรอื
เครือ่งยนต ์ และไฟเตอืน ABS และ/หรอื 
MIL ตดิอยู ่ ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิโปรดดทูี่
สว่นไฟเตอืนใน หนำ้ 25

ขอ้ควำมเตือนไม่สำมำรถใชร้ะบบป้องกันรถ
ไหลจะปรำกฏขึน้ในจอแสดงผลดว้ย
ระบบป้องกันรถไหลสำมำรถเปิดใชง้ำนหรือ 
ปิดใชง้ำนได ้(ด ูหนำ้ 43)

การจอดรถ

 ��าเตอื�
น�้ำมนัเบนซนิไวไฟสงูมำก  และอำจท�ำใหเ้กดิ
กำรระเบดิไดภ้ำยใตบ้ำงสถำนกำรณ์
ถำ้จอดรถจักรยำนยนตข์ำ้ง ๆ  โรงจอดรถหรอื
อำคำรอืน่ ๆ  ตอ้งแน่ใจวำ่มกีำรระบำยอำกำศ
พอเหมำะ  และรถตอ้งไมอ่ยูต่ดิกบัแหลง่เปลว
ไฟหรอืประกำยไฟใด ๆ  รวมไปถงึเครือ่งมอื
อืน่ ๆ ทีม่ไีฟน�ำวถิี
กำรไมป่ฏบิัตติำมค�ำแนะน�ำขำ้งตน้อำจท�ำให ้
เกดิไฟไหม ้ สรำ้งควำมเสยีหำยแตท่รัพยส์นิ
และกำรบำดเจ็บเสยีหำยสว่นบคุคล

 ��าเตอื�
เครื่องยนต์และระบบไอเสียจะรอ้นขึน้ภำย
หลงักำรขบัขี่
หำ้มจอดรถในจุดที่คนเดนิเทำ้และเด็กเล็ก
สำมำรถแตะตอ้งรถจักรยำนยนตไ์ด ้
กำรแตะสว่นใด ๆ  ของเครือ่งยนตห์รอืระบบ 
ไอเสยีทีร่อ้นอยู่อำจท�ำใหไ้หมผ้วิหนังทีไ่ม่มี
กำรป้องกนัได ้
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 ��าเตอื�
อย่ำจอดรถบนพื้นถนนที่แฉะหรือลำดเอียง
มำกเกนิไป
กำรจอดรถจักรยำนยนต์ภำยในสภำวะดัง
กลำ่วอำจท�ำใหร้ถลม้ เป็นสำเหตใุหเ้กดิควำม
เสยีหำยตอ่ทรัพยส์นิและกำรบำดเจ็บเสยีหำย
สว่นบคุคล

กำรจอดรถจักรยำนยนต:์
•  เลอืกเกยีรว์ำ่ง  แลว้บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที่

ต�ำแหน่ง OFF

•  ล็อคพวงมำลยัเพือ่ป้องกนักำรโจรกรรม
•  จอดรถบนพืน้รำบและแข็งแรงทุกครัง้เพือ่

ป้องกนัไมใ่หร้ถจักรยำนยนตล์ม้  ซึง่ส�ำคญั
เป็นอยำ่งยิง่เมือ่จอดรถบนทำงวบิำก

•  เมือ่จอดรถจักรยำนยนตบ์นเนนิเขำ ใหจ้อด
โดยหันหนำ้ขึน้เนินเพื่อป้องกันไม่ใหร้ถ
กลิง้ตกจำกขำตัง้ เขำ้เกยีรห์นึง่เพือ่ป้องกนั
ไมใ่หร้ถจักรยำนยนตเ์คลือ่นที่

•  บนทำงลำดลงด ำ้นข ำ้ ง   (ข ำ้ งถนน)  
ใหจ้อดรถโดยใหท้ำงลำดดังกล่ำวดันรถ
จักรยำนยนตไ์ปทำงขำตัง้ขำ้งทกุครัง้

•  อย่ ำ จอดรถบนทำงลำดลงด ำ้นข ำ้ ง  
(ขำ้งถนน) ทีม่แีนวเอยีงมำกกวำ่ 6 ° และ
อยำ่จอดรถโดยหนัหนำ้รถลงเนนิ

หมายเหตุ

เมือ่จอดรถใกลก้ารจราจรใ�ตอ�กลาง��ื 
หรอืเมือ่จอดรถใ�สถา�ทีท่ ีม่กีารก�าห�ด
ใหใ้ชไ้ฟจอดตามกฎหมาย ใหเ้ปิดไฟทา้ย 
ไฟสอ่งแผ�่ป้ายทะเบยี�และสญัญาณไฟ
แสดงต�าแห�ง่สวา่งขึ�้มา
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ขอ้�วร��า�งึใ�การใชร้ถดว้ย
�วามเร็วสงู

 ��าเตอื�
ควรขี่รถจักรยำนยนต์ Triumph ภำยใน
ควำมเร็วที่กฎหมำยก�ำหนดส�ำหรับกำรขับขี่
บนทอ้งถนน
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ยควำมเร็วสูงอำจ
เป็นอันตรำยไดเ้นื่องจำกเวลำที่ใชใ้นกำร
ตอบโตส้ภำพจรำจรที่เก ิดขึ้นนั้นจะลดลง
อย่ำงเด่นชัดในขณะทีค่วำมเร็วบนทอ้งถนน
เพิม่สงูขึน้
ลดควำมเร็วทุกครัง้ในสภำวะกำรขับขีท่ีอ่ำจ
เกดิอนัตรำยได ้เชน่ ในสภำพอำกำศไมด่หีรอื
กำรจรำจรตดิขดั

 ��าเตอื�
ขีร่ถจักรยำนยนต ์ Triumph ดว้ยควำมเร็วสงู
บนถนนทีใ่ชใ้นกำรแข่งขันหรอืบนสนำมแข่ง
รถเทำ่นัน้
ในขณะนั้น ผูท้ี่สำมำรถใชค้วำมเร็วสูงได ้
ควรเป็นผูข้ี่รถที่ผ่ำนกำรอบรมทำงเทคนิค
ที่จ�ำเป็นต่อกำรขี่รถควำมเร็วสูง และควร 
คุน้เคยต่อกำรใชคุ้ณลักษณะต่ำง ๆ  ของรถ
จักรยำนยนตใ์นทกุสภำพ
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ยควำมเร็วสูงใน 
สภำวะอืน่ ๆ  จะเกดิอันตรำยและอำจน�ำไปสู่
กำรสญูเสยีกำรควบคมุรถและเกดิอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
คณุลักษณะดำ้นกำรขับขีร่ถจักรยำนยนตด์ว้ย
ควำมเร็วสูงอำจแตกต่ำงจำกคุณลักษณะที่
ท่ำนคุน้เคยเมือ่ใชก้ับควำมเร็วบนถนนตำมที่
กฎหมำยก�ำหนด
อย่ำพยำยำมขีร่ถดว้ยควำมเร็วสูงถำ้ท่ำนยัง
ไม่ไดรั้บกำรฝึกอบรมทีเ่หมำะสมและยังไม่มี
ทกัษะทีก่�ำหนด  เนือ่งจำกกำรใชง้ำนรถทีไ่ม่
ถกูตอ้งอำจท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตรุำ้ยแรง

 ��าเตอื�
รำยกำรที่ระบุไวด้ำ้นล่ำงมีควำมส�ำคัญมำก
และหำ้มละเลย  ปัญหำ  ทีอ่ำจมองไมเ่ห็น
ทีค่วำมเร็วในกำรขบัขีต่ำมปกต ิ อำจจะเกนิ
ควำมจรงิเป็นอย่ำงสงูเมือ่ใชร้ถดว้ยควำมเร็ว
สงู

ท ัว่ไป
ตอ้งแน่ใจวำ่ไดบ้�ำรุงรักษำรถจักรยำนยนตต์ำม
ตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำ

การบงั�บัเลีย้ว
ตรวจสอบแฮนด์บังคับเลี้ยวว่ำบิดไดอ้ย่ำง 
รำบรืน่โดยไมม่รีะยะฟรหีรอืฝืดมำกเกนิไป  ตอ้ง
แน่ใจวำ่สำยควบคมุไม่กดีขวำงกำรบังคับเลีย้ว
ไมว่ำ่จะในทำงใด

สมัภาระ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ปิดชอ่งบรรจสุมัภำระ ล็อก
และประกอบตดิกับรถจักรยำนยนต์แน่นสนิท
ดแีลว้

เบรก
ตรวจสอบว่ำเบรกหนำ้และเบรกหลังท�ำงำนได ้
อยำ่งถกูตอ้ง
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ยาง
กำรขบีขีร่ถดว้ยควำมเร็วสงูจะท�ำใหย้ำงท�ำงำน
หนัก ซึง่ยำงที่อยู่ในสภำพที่ดีส�ำคัญอย่ำงยิง่
ต่อกำรขับขีอ่ย่ำงปลอดภัย ตรวจสอบสภำพ
ทั ้งหมด สูบลมยำงใหไ้ดแ้รงดันที่ถูกตอ้ง  
(เมือ่ยำงรถเย็น)  และตรวจสอบควำมสมดลุ
ของลอ้ ประกอบจุกลมยำงใหแ้น่นหลังจำก 
ตรวจสอบแรงดันลมยำง ปฏิบัตติำมขอ้มูล
ที่ใหไ้วเ้กี่ยวกับกำรตรวจสอบยำงและควำม
ปลอดภัยของยำงจำกบท กำรบ�ำรุงรักษำและ
ขอ้มลูจ�ำเพำะ

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

 ขอ้�วรระวงั
ในหลำยประเทศ ระบบไอเสยีส�ำหรับรถรุ่น
นี้ไดต้ดิตัง้เครือ่งฟอกไอเสยีเชงิเร่งปฏกิริยิำ
เพือ่ชว่ยลดระดบักำรปลอ่ยไอเสยี
เครื่องฟอกไอเสียเชงิเร่งปฏิกริ ิยำอำจเกดิ
ควำมเสียหำยอย่ำงถำวรถำ้ปล่อยใหร้ถ
จักรยำนยนตน์�้ำมนัหมด  หรอืถำ้ระดบัน�้ำมนั
เชือ้เพลงิทีใ่ชไ้ดอ้ยูใ่นระดบัต�ำ่มำก
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วำ่มนี�้ำมันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอตอ่กำรเดนิทำง

��า้ม�ัเ�รือ่ง
ตอ้งแน่ใจว่ำน�้ำมันเครื่องอยู่ในระดับทีถู่กตอ้ง 
เมื่อเตมิน�้ำมัน ตรวจใหแ้น่ใจว่ำใชช้นิดและ
เกรดของน�้ำมนัทีถ่กูตอ้ง

��า้ม�ัเฟืองทา้ย
ตอ้งแน่ใจว่ำน�้ ำมันเฟืองทำ้ยอยู่ในระดับที ่
ถกูตอ้ง  เมือ่เตมิน�้ำมนั  ตรวจใหแ้น่ใจวำ่ใชช้นดิ
และเกรดของน�้ำมนัทีถ่กูตอ้ง

��า้หลอ่เย็�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำระดับน�้ ำหล่อเย็นอยู่
ระหว่ำงขีดระดับต�่ำสุดและระดับสูงสุดของ
ของถังน�้ำหล่อเย็นส�ำรอง ตรวจสอบระดับน�้ำ 
หลอ่เย็นทกุครัง้เมือ่เครือ่งยนตเ์ย็นลง

อปุกรณไ์ฟฟ้า
ตอ้งแน่ใจวำ่ไฟหนำ้ ไฟเบรก/ไฟทำ้ย, ไฟเลีย้ว, 
แตร ฯลฯ ท�ำงำนอยำ่งถกูตอ้ง

อื�่ๆ
ตรวจสอบดว้ยสำยตำวำ่ตวัยดึทกุตวัแน่นสนทิ
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หนำ้นีจ้งใจเวน้วำ่งไว ้
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กำรเพิม่อุปกรณ์เสรมิและกำรบรรทุกน�้ำหนัก
เพิ่มจะส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะดำ้นกำร
ทรงตวั  ท�ำใหก้ำรทรงตวัของรถจักรยำนยนต์
เปลีย่นแปลงไปและตอ้งลดควำมเร็วลงอย่ำง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ขอ้มลูตอ่ไปนีไ้ดจั้ดท�ำขึน้เพือ่
เป็นเครือ่งบง่ชีถ้งึอนัตรำยทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำร
เพิม่อุปกรณ์เสรมิกับรถจักรยำนยนต์และกำร
บรรทกุผูโ้ดยสำร รวมถงึกำรบรรทกุน�้ำหนักเพิม่

อปุกรณเ์สรมิ

 ��าเตอื�
อย่ำตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิหรือบรรทุกสัมภำระ
ที่ท�ำใหป้ระสทิธิภำพในกำรกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตล์ดลง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำท่ำนไม่ไดส้รำ้งควำม
เสียหำยกับชุดไฟ ,  ระยะห่ำงจำกถนน , 
สมรรถภำพในกำรเอยีงรถ  (เชน่  มมุกำรเอยีง
ของรถ), ระบบกำรควบคมุ, ระยะเลือ่นลอ้รถ, 
กำรเคลือ่นทีข่องโชค๊หนำ้, กำรมองทศิทำง 
หรอืกำรใชร้ถจักรยำนยนตใ์นลกัษณะอืน่ ๆ

 ��าเตอื�
เจำ้ของรถควรตระหนักว่ำเฉพำะชิ้นส่วน 
อปุกรณเ์สรมิ  และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บกำร
รับรองไวส้�ำหรับรถจักรยำนยนต์ Triumph 
เ ป็นชิ้นส่วนที่ได รั้บกำรอนุมัติอย่ำงเ ป็น
ทำงกำรจำก  Triumph และติดตั ้งกับรถ
จักรยำนยนต์โดยตัวแทนจ�ำหน่ำยที่ไดรั้บ
อนุญำต
โดยเฉพำะ จะเป็นอันตรำยอย่ำงยิง่ในกำร 
ตดิตัง้หรือเปลี่ยนชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์เสริม
ที่ตอ้งถอดอุปกรณ์เชื่อมต่อออกจำกระบบ
ไฟฟ้ำหรือระบบน�้ ำมันเชื้อเพลิง หรือเพิ่ม
เขำ้ไป ซึง่กำรดัดแปลงดังกล่ำวอำจท�ำให ้
เป็นอนัตรำยตอ่ควำมปลอดภยั
อุปกรณ์เชือ่มต่อของชิน้ส่วน อุปกรณ์เสริม 
และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรองอำจ
สง่ผลกระทบรำ้ยแรงตอ่กำรขบัขี ่ เสถยีรภำพ 
หรอืกำรใชร้ถจักรยำนยนตใ์นลกัษณะอืน่ ๆ  ที่
อำจเป็นผลใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ ท�ำใหไ้ดเ้กดิกำร
บำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
Triumph จะไม่รับผดิใด ๆ  ต่อขอ้บกพร่อง 
ที่ เก ิดจำกอุปกรณ์ เชื่อมต่อของชิ้นส่วน  
อุปกรณ์ เสริม  หรือชุดคอนเวอร์ชันที่ไม่
ไดรั้บกำรรับรอง หรือกำรประกอบชิน้ส่วน  
อปุกรณเ์สรมิ  หรอืชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บกำร
รับรองโดยบคุลำกรทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรอง
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 ��าเตอื�
ตอ้งตดิตัง้อปุกรณเ์สรมิ Triumph ของแท ้
ส�ำหรับรุน่รถจักรยำนยนต ์Triumph ทีถ่กูตอ้ง
เทำ่นัน้
ต อ้ งตรวจสอบค� ำแนะน� ำ ในกำรติดตั ้ง
จำก Triumph เกี่ยวขอ้งกับอุปกรณ์เสริม 
Triumph ของแททุ้กครั ้ง ตรวจสอบให ้
แน่ใจว่ำรุ่นรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่
จะติดตั ้งอุปกรณ์เสริม Triumph นั้นผ่ำน
กำรรับรองว่ำเป็นอุปกรณ์เสริมของแทจ้ำก 
Triumph ทีใ่ชง้ำนได ้ ส�ำหรับค�ำแนะน�ำใน
กำรตดิตัง้จำก Triumph ทัง้หมด  โปรดดทูี ่
www. triumphinstructions. com

หำ้มตดิตัง้อุปกรณ์เสริม Triumph ของแท ้ 
กบัรุน่รถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่น
รำยกำรค�ำแนะน�ำในกำรตดิตัง้จำก Triumph 
เนื่องจำกอำจส่งผลต่อกำรควบคุม ควำม
มั่นคง หรือกำรท�ำงำนดำ้นอื่น ๆ  ของรถ
จักรยำนยนต์ ที่อำจท� ำให เ้กิดอุบัติเหต ุ 
บำดเจ็บ หรอืเสยีชวีติได ้

 ��าเตอื�
ห ้ำ ม ขั บ ขี่ ร ถ จั ก ร ย ำ น ย น ต์ ที่ ต ิ ด ตั ้ ง 
อุปกรณ์เสริม หรือรถจักรยำนยนต์ที่มีกำร
บรรทกุน�้ำหนักประเภทใดกต็ำม  ดว้ยควำมเร็ว
มำกกวำ่ 130 กม./ชม.  (80 ไมล/์ชม.)  
ไม่ว่ำในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้สองกรณี 
อย่ำพยำยำมขับขี่รถดว้ยควำมเร็วมำกกว่ำ 
130 กม./ชม. (80 ไมล/์ชม.) แมเ้ป็นควำมเร็ว
ตำมทีก่ฎหมำยอนุญำตกต็ำม
อุปกรณ์เสริมและ/หรือกำรบรรทุกน�้ ำหนัก
จะท�ำใหค้วำมมั่นคงและกำรทรงตัวของรถ
จักรยำนยนตเ์ปลีย่นแปลงไป
กำรไม่เผื่อถึงกำรเปลี่ยนแปลงในดำ้นกำร
ทรงตัวของรถจักรยำนยนตอ์ำจท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้ เมือ่ขบัขีด่ว้ยควำมเร็วสงู  ตอ้งตระหนัก
เสมอว่ำกำรตัง้ค่ำของรถจักรยำนยนต์และ
ปัจจัยแวดลอ้มสำมำรถมีผลต่อควำมมั่นคง
ของรถจักรยำนยนตข์องคุณไดอ้ย่ำงรำ้ยแรง 
ยกตวัอยำ่งเชน่:
-  ภำระบรรทกุทีไ่มส่มดลุทีท่ัง้สองดำ้นของรถ
จักรยำนยนต์

-  กำรตัง้ค่ำระบบกันสะเทือนดำ้นหนำ้และ
ดำ้นหลงัทีไ่มถ่กูตอ้ง

-  แรงดนัลมยำงทีป่รับไมถ่กูตอ้ง
-  ยำงทีส่กึหรอมำกไปหรอืสกึหรอไมเ่ทำ่กนั
-  ลมดำ้นขำ้งและลมปะทะจำกยำนพำหนะ
อืน่ ๆ

-  เสือ้ผำ้หลวม
โปรดจ�ำไวว้่ำขีดจ�ำกัดสูงสุด 130 กม./ชม.  
( 8 0  ไ ม ล์ / ช ม . )   จ ะ ล ด ล ง ถ ้ำ ติ ด ตั ้ ง 
อุปกรณ์เสริมที่ไม่ผ่ำนกำรรับรอง มีกำร
บรรทกุน�้ำหนักทีไ่มถ่กูตอ้ง  ยำงรถสกึ  สภำพ
โดยรวมของรถจักรยำนยนต์ และสภำพ
อำกำศหรอืสภำพถนนทีไ่มด่ี
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ก�าลงัโหลด

 ��าเตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วำ่น�้ำหนักทีบ่รรทกุ
ไดก้ระจำยใหเ้ท่ำกันบนรถจักรยำนยนต์ทัง้
สองฝ่ัง  ท�ำใหแ้น่ใจวำ่ไดรั้ดสมัภำระไวแ้น่น
ดแีลว้  เพือ่วำ่จะไดไ้มข่ยบัเขยือ้นในขณะทีร่ถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่
เฉลีย่น�้ำหนักในกระเป๋ำเก็บสัมภำระแต่ละใบ
ใหเ้ทำ่กนั  (ถำ้ตดิตัง้)  เกบ็ของหนักไวท้ีด่ำ้น
ล่ำงและดำ้นตดิกับผนังดำ้นในของกระเป๋ำ
เก็บสมัภำระ
ตรวจสอบควำมปลอดภัยของสัมภำระอย่ำง
สม�ำ่เสมอ  (แตไ่มใ่ชใ่นขณะทีร่ถก�ำลงัแลน่) 
และท�ำใหแ้น่ใจว่ำสัมภำระไม่ยืน่เกนิทำ้ยรถ
จักรยำนยนต์
หำ้มบรรทุกเกนิน�้ำหนักบรรทุกสูงสุดของรถ
ตำมทีร่ะบใุนสว่นขอ้มลูจ�ำเพำะ
น�้ำหนักสมัภำระสงูสดุเกดิจำกน�้ำหนักรวมของ
ผูข้ีร่ถ  ผูโ้ดยสำร  อปุกรณเ์สรมิใด ๆ  ทีต่ดิตัง้
กบัตวัรถ และสมัภำระตำ่ง ๆ ทีบ่รรทกุ
ส�ำหรับรุ่นที่มีระบบกันสะเทือนแบบปรับได ้
ตรวจใหแ้น่ใจว่ำค่ำควำมแข็งของสปรงิดำ้น
หนำ้และดำ้นหลังและกำรตัง้ค่ำควำมหน่วง
ของกำรยุบตัวเหมำะส�ำหรับน�้ำหนักบรรทุก
ของรถจักรยำนยนต ์ หมำยเหต:ุ  น�้ำหนัก
บรรทุกสงูสดุของกระเป๋ำเก็บสัมภำระถูกระบุ
ไวบ้นฉลำกภำยในกระเป๋ำเกบ็สมัภำระ
กำรบรรทุกน�้ำหนักไม่ถูกตอ้งอำจส่งผลต่อ
สภำวะกำรขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ท�ำใหเ้กิด
อบุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
อย่ำพยำยำมเก็บสิง่ของใด ๆ  ไวร้ะหว่ำงถัง
น�้ำมนัเชือ้เพลงิและโครงรถ
เพรำะอำจกีดขวำงระบบบังคับเลี้ยว ซึง่จะ
ท�ำใหร้ถสญูเสยีกำรทรงตวัและเกดิอบุตัเิหตุ
น�้ ำหนักที่เพิ่มเขำ้ไปที่แฮนด์บังคับเลี้ยว
หรือโช๊คหนำ้จะเป็นกำรเพิม่น�้ำหนักของชุด 
บังคับเลีย้ว และจะท�ำใหสู้ญเสยีกำรควบคุม
ระบบบงัคบัเลีย้ว ซึง่น�ำไปสูอ่บุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
น�้ำหนักบรรทกุสงูสดุของกระเป๋ำเก็บสัมภำระ
แตล่ะใบถกูระบไุวบ้นฉลำกภำยในกระเป๋ำเก็บ
สมัภำระ
อย่ำใหเ้กนิขีดจ�ำกัดน�้ำหนักบรรทุกนี้เพรำะ
อำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนตไ์มม่ัน่คง  ท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
ถำ้ใชท้ี่น่ังผูโ้ดยสำรบรรทุกสิ่งของขนำด
เล็ก สิ่งของดังกล่ำวตอ้งมีน�้ ำหนักไม่เกิน 
5 กก.  (11 ปอนด)์  และตอ้งไมท่�ำใหส้ญูเสยี 
กำรควบคุมรถจักรยำนยนต์ โดยตอ้งรัด
สิง่ของดังกล่ำวใหแ้น่น และตอ้งไม่ยื่นเกนิ
ทำ้ยรถจักรยำนยนต์
กำรบรรทุกสิ่งของที่มีน�้ ำหนักเกิน 5 กก.  
(11 ปอนด)์  ทีรั่ดไมแ่น่น  ทีท่�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคุมรถ หรือยื่นเกินดำ้นทำ้ยหรือดำ้น
ขำ้งของรถจักรยำนยนตจ์ะท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
แมจ้ะบรรทุกสิ่งของขนำดเล็กไวบ้นที่น่ัง 
ผูโ้ดยสำรอยำ่งถกูตอ้ง  ควำมเร็วสงูสดุของ
รถจักรยำนยนตต์อ้งไมเ่กนิ 130 กม./ชม.  
(80 ไมล/์ชม.)
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หมายเหตุ

ปรบัทศิทางของล�าแสงไฟห�า้เพือ่ชดเชย
การบรรทกุ��า้ห�กัเพิม่ (ห�า้ 145)

ผูโ้ดยสาร

 ��าเตอื�
กำรบรรทุกผูโ้ดยสำรจะส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิำพในกำรเบรกและกำรทรงตัวของ
รถจักรยำนยนต์
ผูข้ ีร่ถตอ้งค�ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเหลำ่นีเ้มือ่
ตอ้งขีร่ถจักรยำนยนตโ์ดยมผีูโ้ดยสำร  และ
ไม่ควรพยำยำมด�ำเนินกำรดังกล่ำวถำ้ไม่ได ้
ผำ่นกำรฝึกฝน  หรอืถำ้รูส้กึไมคุ่น้เคยหรอืไม่
สะดวกต่อกำรเปลีย่นแปลงของคุณลักษณะ
กำรขบัขีร่ถจักรยำนยนตท์ีเ่กดิขึน้
กำรขีร่ถโดยไมค่�ำนวณเมือ่มผีูโ้ดยสำรไปดว้ย 
อำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนตส์ญูเสยีกำรทรงตัว
และเกดิอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
หำ้มบรรทุกผูโ้ดยสำรถำ้เขำหรือเธอไม่สูง
พอทีจ่ะวำงเทำ้ไวบ้นทีพั่กเทำ้ทีม่ไีวใ้ชง้ำน
ผูโ้ดยสำรที่สูงไม่ถึงระดับที่พักเทำ้จะไม่
สำมำรถ น่ังบนรถจักรยำนยนต์ไดอ้ย่ำง
ปลอดภยั  และท�ำใหไ้มม่ัน่คง  น�ำไปสูก่ำร 
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
ผูโ้ดยสำรควรไดรั้บกำรชีแ้นะว่ำเขำหรือเธอ
สำมำรถท�ำใหร้ถจักรยำนยนต์สูญเสียกำร
ทรงตวัถำ้ขยบัรำ่งกำยโดยกระทนัหนั  หรอืใช ้
ต�ำแหน่งทีน่ั่งไมถ่กูตอ้ง
ผูข้ีร่ถควรชีแ้นะผูโ้ดยสำรดงันี:้
-  ผู ้โ ด ย ส ำ ร ต ้อ ง น่ั ง นิ่ ง   ๆ     ขณ ะที่ ร ถ
จักรยำนยนตก์�ำลังแล่นและตอ้งไม่ยุ่งเกีย่ว
กบักำรท�ำงำนของรถจักรยำนยนต์

-  เทำ้ของผูโ้ดยสำรตอ้งวำงไวบ้นที่พักเทำ้ 
ผูโ้ดยสำร  และตอ้งจับสำยรัดเบำะ  เอวหรอื
สะโพกของผูข้ีร่ถใหแ้น่น

-  แนะน�ำใหผู้โ้ดยสำรเอนตัวตำมผูข้ี่รถเมื่อ
แลน่รถเขำ้โคง้  และตอ้งไมเ่อนตวัถำ้ผูข้ีร่ถ
ไมไ่ดด้�ำเนนิกำรดงักลำ่ว

 ��าเตอื�
หำ้มบรรทุกสัตวเ์ลีย้งบนรถจักรยำนยนตข์อง
ทำ่น
สตัวเ์ลีย้งจะขยับเขยือ้นโดยฉับพลันและทำ่น
ไมอ่ำจคำดเดำได ้ ซึง่อำจท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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ตามก�าห�ดเวลา

 ��าเตอื�
Triumph Motorcycles จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ 
ต่อควำมเสยีหำยหรือกำรบำดเจ็บทีเ่กดิจำก
กำรบ�ำรุงรักษำทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืกำรปรับตัง้ที่
ไมเ่หมำะสม  โดยเจำ้ของรถเป็นผูด้�ำเนนิกำร
เอง
กำรละเลยกำรบ�ำรุงรักษำหรือท�ำอย่ำงไม ่
ถูกตอ้ง อำจน� ำไปสู่สภำพกำรขับขี่ที่เป็น
อนัตรำยได ้
ตอ้งใหต้ัวแทนจ�ำหน่ำย  Triumph ที่ได ้
รับอนุญำตเป็นผูด้� ำเนินกำรซ่อมบ�ำรุงรถ
จักรยำนยนตต์ำมก�ำหนดเวลำ

 ��าเตอื�
กำรบ�ำรุงรักษำทัง้หมดถือว่ำส�ำคัญต่อชวีติ
และตอ้งไม่ละเลย กำรบ�ำรุงรักษำและกำร
ปรับตัง้ที่ไม่ถูกตัองอำจท�ำใหช้ ิน้ส่วนของ
รถจักรยำนยนตห์นึ่งช ิน้ส่วนหรือมำกกว่ำนัน้
ท�ำงำนผิดปกต ิรถจักรยำนยนต์ที่ท�ำงำน 
ผดิปกตอิำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
สภำพอำกำศ ภูมิประเทศ และที่ตั ้งทำง
ภูมิศำสตร์ส่งผลกระทบต่อกำรบ�ำรุงรักษำ 
ควรปรับตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำใหต้รงตำม
สภำพแวดลอ้มที่ใชง้ำนรถจักรยำนยนต ์ 
รวมทัง้ควำมประสงคข์องเจำ้ของรถ
ตอ้งใชเ้ครือ่งมอืพเิศษ  ควำมรู ้ และกำรฝึก
อบรม จงึจะด�ำเนนิกำรตำมรำยกำรบ�ำรงุรักษำ
ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำไดอ้ย่ำง
ถูกตอ้ง ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตเทำ่นัน้ทีม่เีครือ่งมอื
พเิศษและควำมรูด้งักลำ่ว
กำรละเลยกำรบ�ำรุงรักษำหรือท�ำอย่ำงไม ่
ถูกต อ้ง อำจน� ำไปสู่สภำพกำรขับขี่ที่
เป็นอันตรำยได ้ตอ้งใหต้ัวแทนจ�ำหน่ำย 
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตเป็นผูด้�ำเนินกำร 
ซอ่มบ�ำรงุรถจักรยำนยนตต์ำมก�ำหนดเวลำ

ในกำรบ�ำรุงรักษำรถจักรยำนยนต์ใหอ้ยู่ใน
สภำพทีป่ลอดภัยและไวว้ำงใจได ้กำรบ�ำรุง
รักษำและกำรปรับตั ้งที่สรุปไวใ้นบทนี้ตอ้ง
ด�ำเนินกำรดังทีร่ะบุไวใ้นตำรำงกำรตรวจสอบ 
ป ร ะ จ� ำ วั น  ร ว มทั ้ ง ยึด ต ำ มต ำ ร ำ ง ก ำ ร 
บ�ำรงุรักษำ  ขอ้มลูทีจ่ะกลำ่วตอ่ไปจะอธบิำยถงึ 
ขัน้ตอนที่ตอ้งปฏบิัตติำมเมื่อด�ำเนินกำรตรวจ
เชค็ประจ�ำวนั  รวมทัง้รำยกำรทีต่อ้งบ�ำรงุรักษำ
และปรับตัง้คำ่อยำ่งงำ่ยๆ บำงรำยกำร
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตของท่ำนอำจด�ำเนินกำรบ�ำรุง
รักษำตำมก�ำหนดเวลำไดส้ำมวธิ ี คอื  กำรบ�ำรงุ
รักษำประจ�ำปี กำรบ�ำรุงรักษำโดยยึดตำม
จ�ำนวนไมล ์ หรอืผสมกนัทัง้สองแบบ  ทัง้นีข้ ึน้
อยูก่ับจ�ำนวนไมลท์ีร่ถจักรยำนยนตข์องท่ำนวิง่
ไปตอ่ปี
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1.  รถจักรยำนยนตท์ีว่ ิง่นอ้ยกวำ่ 16,000 กม. 
(10,000 ไมล)์  ตอ่ปีตอ้งด�ำเนนิกำรบ�ำรงุ
รักษำประจ�ำปี นอกจำกนี ้รำยกำรทีย่ดึตำม
จ�ำนวนไมลต์อ้งไดรั้บกำรบ�ำรงุรักษำเมือ่ถงึ
ชว่งเวลำทีก่�ำหนด ถำ้รถจักรยำนยนตว์ิง่ถงึ
ระยะไมลด์งักลำ่ว

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

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

ในทุกกรณี   รถตอ้งได รั้บกำรบ� ำ รุ ง รักษำ
ก่อนหรือตำมช่วง เวลำกำรบ� ำ รุ ง รักษำที ่
ก�ำหนดไว ้ท่ำนสำมำรถขอค�ำแนะน�ำเกี่ยว
กับตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำที่เหมำะสมกับรถ
จักรยำนยนตข์องท่ำนมำกทีส่ดุไดจ้ำกตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำต
Triumph Motorcycles จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ 
ต่อควำมเสียหำยหรือกำรบำดเจ็บที่เกดิจำก
กำรบ�ำรงุรักษำทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืกำรปรับตัง้ทีไ่ม่
เหมำะสม

สญัลกัษณบ์รกิาร/สญัลกัษณ�์�าเตอื�
ท ัว่ไป

  สญัลกัษณบ์รกิำรจะสวำ่งขึน้มำเป็น
เ ว ล ำ ห ้ำ วิ น ำ ที ห ลั ง จ ำ ก ที่ ร ถ
จักรยำนยนต์สตำร์ทเพื่อเตือนว่ำมี

ก� ำหนดเขำ้ รับบริกำรในอีกประมำณ  100 
กโิลเมตร (60 ไมล)์ สญัลกัษณ ์บรกิำรจะสวำ่ง
ขึน้มำถำวร  เมือ่ครบก�ำหนดระยะทำงนัน้แลว้ 
และจะตดิคำ้งจนรเีซ็ตระยะกำรบรกิำรใหมด่ว้ย
เครือ่งมอืวเิครำะหปั์ญหำ Triumph

นอกจำกนี้ สัญลักษณ์เตือนทั่วไปจะ
ปรำกฎถำ้มีขอ้ผิดพลำดเกิดขึ้นกับ 
ABS หรอืเครือ่งยนต ์ และ/หรอื  

ไฟเตอืน ABS และ/หรอื MIL ตดิอยู ่ โปรด
ติดต่อตั ว แทนจ� ำห น่ ำย รถ จัก รยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข
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ตารางการบ�ารงุรกัษาตามก�าห�ดเวลา

รายละเอยีดดา้�การใชง้า�

มาตรวดัระยะทางอา่��า่เป็�กโิลเมตร หรอืชว่งเวลา ไมว่า่รายการใดถงึกอ่�
การเขา้รบั

บรกิาร 
�ร ัง้แรก

การเขา้
รบับรกิาร
ประจ�าปี

การเขา้รบับรกิารตามระยะกโิลเมตร

ทกุๆ
1,000 

6 เดอื�
ปี

16,000

48,000
32,000 64,000

การหลอ่ลื�่
เครือ่งยนต ์- ตรวจสอบหำกำรร่ัวไหล วนั • • • • •
น�้ำมนัเครือ่ง – เปลีย่นใหม่ - • • • • •
ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง - เปลีย่นใหม่ - • • • • •

ระบบ��า้ม�ัเชือ้เพลงิและระบบ�วบ�มุการท�างา�ของเ�รือ่งย�ต์
สแกนอตัโนมตั ิ(Autoscan) – ด�ำเนนิกำร Autoscan แบบ
สมบรูณโ์ดยใชเ้ครือ่งมอืวเิครำะหปั์ญหำของ Triumph 
(พมิพฉ์บบัส�ำเนำใหล้กูคำ้)

- • • • • •

ระบบน�้ำมนัเชือ้เพลงิ - ตรวจสอบทอ่น�้ำมนัหำรอยถลอก  
รอยแตก หรอืควำมเสยีหำย ดว้ยสำยตำ เปลีย่นใหมถ่ำ้จ�ำเป็น วนั • • • • •

แผน่กรองอำกำศ - เปลีย่นใหม ่(เปลีย่นใหบ้อ่ยขึน้ถำ้ขบัขีใ่น
สภำพเปียกหรอืทีม่ฝีุ่ นเป็นประจ�ำ) - • • •

กรองน�้ำมนัเชือ้เพลงิ - เปลีย่นใหม่ - • • •

เรอืนปีกผเีสือ้ – ปรับใหส้มดลุ - • • •

ระบบการจดุระเบดิ

หวัเทยีน – เปลีย่นใหม่ - • •

ระบบระบาย�วามรอ้�
ระบบระบำยควำมรอ้น – ตรวจหำกำรร่ัวซมึ วนั • • • • •
ระดบัน�้ำหลอ่เย็น – ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •
ระบบระบำยควำมรอ้น - ตรวจสอบทอ่น�้ำหลอ่เย็นดรูอยถลอก 
รอยแตก หรอื ควำมเสยีหำย เปลีย่นใหมถ่ำ้จ�ำเป็น - • • •

น�้ำหลอ่เย็น – เปลีย่นใหม่ ทกุ 3 ปี ไมนั่บระยะทำงเป็นไมล์
เ�รือ่งย�ต์

คลตัช ์- ตรวจสอบกำรท�ำงำน วนั • • • • •
ระดบัน�้ำมนัคลตัช ์- ตรวจสอบ วนั • • • • •
น�้ำมนัคลตัช ์- เปลีย่นใหม่ ทกุ 2 ปี ไมนั่บระยะทำงเป็นไมล์

ระยะหำ่งวำลว์ – ตรวจสอบ/ปรับตัง้ - • •

ไทมิง่เพลำลกูเบีย้ว - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ - • •

ลอ้และยาง
ลกูปืนลอ้ – ตรวจสอบควำมสกึ/กำรท�ำงำนไมต่ดิขดั ตรวจสอบครัง้แรกที ่48,000 กม. จำกนัน้ตรวจสอบทกุ 16,000 กม.

ลกูปืนลอ้หลงัแบบเม็ดเข็ม (ซำ้ยมอืดำ้นนอกเทำ่นัน้) - หลอ่ลืน่ - • • •

กำรสกึของยำง/ควำมเสยีหำยของยำง – ตรวจสอบ วนั • • • • •
แรงดนัลมยำง – ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •
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รายละเอยีดดา้�การใชง้า�

มาตรวดัระยะทางอา่��า่เป็�กโิลเมตร หรอืชว่งเวลา ไมว่า่รายการใดถงึกอ่�
การเขา้รบั

บรกิาร 
�ร ัง้แรก

การเขา้
รบับรกิาร
ประจ�าปี

การเขา้รบับรกิารตามระยะกโิลเมตร

ทกุๆ
1,000 

6 เดอื�
ปี

16,000

48,000
32,000 64,000

การบงั�บัเลีย้วและระบบก�ัสะเทอื�
ระบบบงัคบัเลีย้ว – ตรวจสอบระยะฟรี วนั • • • • •
ชดุกนัสะเทอืนดำ้นหนำ้และดำ้นหลงั - ตรวจสอบดคูวำมเสยีหำย 
/ กำรร่ัวไหล / กำรท�ำงำนทีร่ำบรืน่ วนั • • • • •

น�้ำมนัโชค๊ – เปลีย่นใหม่ ทกุๆ 48,000 กม.

ลกูปืนคอเฟรม – ตรวจสอบ - • • • •

ลกูปืนคอเฟรม – หยอดน�้ำมนั ทกุๆ 48,000 กม.
แกนหมนุสวงิอำรม์ - หลอ่ลืน่ ทกุๆ 48,000 กม.
ขอ้ตอ่โชค๊หลงั – หลอ่ลืน่ ทกุๆ 48,000 กม.

เบรก
ระบบเบรก - ตรวจสอบกำรท�ำงำน วนั • • • • •
ผำ้เบรก – ตรวจสอบระดบัควำมสกึ วนั • • • • •
ระดบัน�้ำมนัเบรก – ตรวจสอบ วนั • • • • •
น�้ำมนัเบรก – เปลีย่นใหม่ ทกุ 2 ปี ไมนั่บระยะทำงเป็นไมล์

ชุดเฟืองทา้ย
ชดุเฟืองทำ้ย - ตรวจสอบกำรร่ัวซมึของน�้ำมนั วนั • • • • •

ระดบัน�้ำมนัเฟืองทำ้ย - ตรวจสอบ - • • • •

น�้ำมนัเฟืองทำ้ย - เปลีย่นใหม่ • • •

ไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ำ แผงหนำ้ปัด และโคมไฟ – ตรวจสอบ วนั • • • • •

ท ัว่ไป
แผงหนำ้ปัด ECM โครงรถ และ ECM เครือ่งยนต ์- ตรวจสอบ
ดกูำรดำวนโ์หลดคำ่ปรับเทยีบลำ่สดุโดยใชเ้ครือ่งมอืวเิครำะห์
ปัญหำของ Triumph

- • • • • •

หมดุพักเทำ้ - ตรวจสอบควำมสกึหรอ วนั • • • • •
ขำตัง้ขำ้ง - ตรวจสอบกำรท�ำงำนทีไ่มต่ดิขดั วนั • • • • •

สลกัแกนหมนุขำตัง้ขำ้ง - ท�ำควำมสะอำด - • • •

พนักพงิ (ถำ้ตดิตัง้) - ตรวจสอบกำรท�ำงำนทีไ่มต่ดิขดั วนั • • • • •
อปุกรณเ์สรมิรำวกระเป๋ำเกบ็สมัภำระ - ตรวจสอบกำรท�ำงำน
ทีไ่มต่ดิขดั วนั • • • • •

ด�ำเนนิกำรงำนคำ้งในจดหมำยขำ่วกำรบรกิำรและงำนรับประกนั
ทีเ่หลอืทัง้หมด - • • • • •

ด�ำเนนิกำรขบัขีท่ดสอบ - • • • • •
กรอกหนังสอืบนัทกึกำรเขำ้รับบรกิำรและรเีซท็สญัญำณไฟแสดง
กำรเขำ้รับบรกิำร - • • • • •
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��า้ม�ัเ�รือ่ง

 ��าเตอื�
รถจักรยำนยนตท์ีท่�ำงำนโดย  ใชน้�้ำมนัเครือ่ง
ทีป่นเป้ือน  เสือ่มสภำพ  หรอืไมเ่พยีงพอ  จะ
ท�ำใหเ้ครือ่งยนตส์กึเร็วขึน้  และอำจสง่ผลให ้
เครือ่งยนตห์รอืระบบสง่ก�ำลงัตดิขดั
กำรตดิขัดของเครือ่งยนตห์รอืระบบส่งก�ำลัง
อำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนตส์ญูเสยีกำรควบคมุ
กะทนัหนัและเกดิอบุตัเิหตุ

เพือ่ใหเ้ครือ่งยนต ์ ระบบสง่ก�ำลงั  และคลตัช์
ท�ำงำนไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง  ใหรั้กษำน�้ำมนัเครือ่ง
ไวใ้นระดบัทีถ่กูตอ้ง  รวมทัง้เปลีย่นน�้ำมนัและ 
ไสก้รองน�้ำมันเครื่องตำมขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุง
รักษำตำมก�ำหนดเวลำ

การตรวจสอบระดบั��า้ม�ัเ�รือ่ง

 ��าเตอื�
หำ้มสตำรท์เครือ่งยนตห์รอืเดนิเครือ่งยนตใ์น
พืน้ทีอ่บัอำกำศ
ควันไอเสยีเป็นพษิและอำจท�ำใหห้มดสตแิละ
เสยีชวีติไดภ้ำยในระยะเวลำสัน้ๆ
ตอ้งใชร้ถจักรยำนยนตใ์นพืน้ทีเ่ปิดโลง่หรอืมี
กำรระบำยอำกำศเพยีงพอทกุครัง้

 ��าเตอื�
ถำ้เพิง่ตดิเครือ่งยนตเ์มือ่เร็ว ๆ นี ้ระบบไอเสยี
จะรอ้นจัด
ก่อนปฏิบัติงำนหรืออยู่ ใกลร้ะบบไอเสีย  
ควรทิ้งช่วงให ร้ ะบบไอเสีย เ ย็นลงก่อน 
เนื่องจำกกำรสัมผัสส่วนใด ๆ  ของระบบ 
ไอเสยีอำจท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บจำกกำรไหม ้

 ขอ้�วรระวงั
อยำ่ตรวจสอบหรอืปรับระดบัน�้ำมันเครือ่งขณะ
เครือ่งยนตร์อ้น
กำรพยำยำมตรวจสอบหรือปรับระดับน�้ำมัน
เครื่องเมื่อเครื่องยนต์รอ้นอำจท�ำใหน้�้ ำมัน
เครื่องไม่เพียงพอท�ำใหเ้ครื่องยนตเ์สยีหำย
ได ้
ใหต้รวจสอบหรือปรับระดับน�้ำมันเครื่องเมื่อ
เครือ่งยนตเ์ย็น

 ขอ้�วรระวงั
กำรเดนิเครือ่งยนตโ์ดยมนี�้ำมันเครือ่งไมเ่พยีง
พอจะท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำย
ถำ้สญัญำณไฟเตอืนแรงดันน�้ำมันเครือ่งต�ำ่ยัง
ตดิอยู ่ ใหด้บัเครือ่งยนตท์นัท ี แลว้ตรวจสอบ
สถำนกำรณ์

หมายเหตุ

การบ่งชี้ท ี่แม่�ย�าของระดบั�� ้าม�ัใ�
เ�รือ่งย�ตจ์ะแสดงขึ�้เมือ่เ�รือ่งย�ตเ์ย็�
เท่า� ั�้ และรถจกัรยา�ย�ตจ์อดต ัง้บ� 
ขาต ัง้ขา้ง
การบ่งชี้ท ี่แม่�ย�าของระดบั�� ้าม�ัใ�
เ�รือ่งย�ตจ์ะแสดงขึ�้เมือ่เ�รือ่งย�ตเ์ย็�
เทา่� ั�้ และรถจกัรยา�ย�ตจ์อดต ัง้บ�ขา
ต ัง้ขา้ง การไมป่ฏบิตัติามวธิ�ี ีจ้ะสง่ผลให้
วดัระดบั��า้ม�ัเ�รือ่งใ�เ�รือ่งย�ตไ์ดไ้ม่
แม�่ย�า
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เพือ่ตรวจสอบระดบัน�้ำมนัเครือ่ง:
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่เครือ่งยนตเ์ย็น
•  สตำร์ทเครื่องยนต์และใหเ้ครื่องเดนิเบำ

ประมำณ 60 - 90 วนิำที

หมายเหตุ

อย่าบดิ��ัเร่งขณะทีเ่�รือ่งย�ตเ์ด�ิเบา 
เพราะจะท�าใหร้ะดบั��า้ม�ัทีก่า้�วดั��า้ม�ั
เ�รือ่งอา่�ไดไ้มถ่กูตอ้ง

•  ดบัเครือ่งยนต ์ แลว้รออยำ่งนอ้ยสำมนำที
เพือ่ปลอ่ยใหน้�้ำมนัเขำ้ที่

•  หมุนฝำปิดชอ่งเตมิน�้ำมันทวนเข็มนำฬกิำ
แลว้ถอดออก

B00096

1

1. ฝาปิดถงั��า้ม�ัเ�รือ่ง

•  ดึงกำ้นวัดน�้ ำมันเครื่องออกจำกท่อเติม
น�้ำมนั  เชด็กำ้นวดัน�้ำมนัใหส้ะอำด  และ
เสยีบกลบัเขำ้ไปทีท่อ่เตมิน�้ำมนั  ตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวำ่ไดด้นักำ้นวดัน�้ำมันเครือ่งเขำ้ไป
จนสดุแลว้

•  ดงึกำ้นวดัน�้ำมนัเครือ่งออก

•  เครื่องยนต์มีปริมำณน�้ ำมันเพียงพอหำก
ระดับน�้ำมันอยู่ระหว่ำงเครื่องหมำยขดีต�่ำ
สดุและขดีสงูสดุบนกำ้นวดัน�้ำมนัเครือ่ง

B00098

3

2

1

1. กา้�วดั��า้ม�ัเ�รือ่ง
2. ขดีสงูสดุ
3. ขดีต�า่สดุ

•  หำกระดับอยู่ใกลห้รือต�่ำกว่ำเครื่องหมำย
ขดีต�ำ่สดุ  ใหเ้ตมิน�้ำมนัเครือ่งทีแ่นะน�ำทลีะ
นอ้ย จนถงึระดบัขดีสงูสดุของกำ้นวดัน�้ำมนั
เครือ่ง

หมายเหตุ

ข ณ ะ เ ติม ห รือ เ ป ลี่ ย � �� ้ า ม ั� เ � รื่ อ ง  
ตรวจสอบใหแ้�่ใจว่าไม่มสี ิง่แปลกปลอม
หรือสิ่งป�เ ป้ือ�เข้าไปใ�เ�รื่องย�ต ์ 
การป�เป้ือ�ทีเ่ขา้สูเ่�รือ่งย�ตอ์าจ��าไปสู ่ 
�วามเสยีหายของเ�รือ่งย�ต์

•  เมื่อไดร้ะดับน�้ำมันที่ถูกตอ้ง ใหป้ระกอบ
กำ้นวัดระดับน�้ ำมันเครื่องและฝำปิดช่อง
เตมิน�้ำมนัเครือ่ง
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การเปลีย่���า้ม�ัเ�รือ่งและ 
ไสก้รอง��า้ม�ัเ�รือ่ง

 ��าเตอื�
กำรสมัผัสน�้ำมนัเครือ่งเป็นเวลำนำนหรอืซ�้ำ  ๆ 
จะท�ำใหผ้วิหนังแหง้ ระคำยเคอืง และอกัเสบ
น�้ ำมันเครื่องที่ใชแ้ลว้มีกำรปนเป้ือนที่เป็น
อนัตรำย ซึง่อำจท�ำใหเ้ป็นมะเร็วผวิหนังได ้
สวมชุดป้องกันที่เหมำะสมทุกครัง้ และอย่ำ
ใหน้�้ำมนัทีใ่ชแ้ลว้สมัผัสผวิหนัง

 ��าเตอื�
น�้ำมนัอำจรอ้นจัดจนสมัผัสไมไ่ด ้
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับน�้ ำมันรอ้นโดยสวม 
ชดุป้องกนัทีเ่หมำะสม  ถงุมอื  อปุกรณป้์องกนั
ตำ ฯลฯ
กำรสัมผัสโดนน�้ ำมันที่รอ้น อำจท�ำใหล้วก
หรอืไหมผ้วิหนังได ้

น�้ ำมันเครื่องและไสก้รองน�้ ำมันเครื่องตอ้ง
เปลีย่นใหม่ตำมขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุงรักษำตำม
ก�ำหนดเวลำ
กำรเปลีย่นไสก้รองน�้ำมนัและน�้ำมนัเครือ่ง:
•  อุน่เครือ่งยนตใ์หท้ัว่  แลว้ดบัเครือ่ง  จอด

รถจักรยำนยนตใ์หม้ั่นคงบนขำตัง้ขำ้งบน 
พืน้รำบ

•  วำงอำ่งถำ่ยน�้ำมนัเครือ่งใตเ้ครือ่งยนต์

•  ถอดปลั๊ กอุดอ่ำงน�้ ำมันเครื่องทัง้สำมชิน้
จำกดำ้นล่ำงของอ่ำงน�้ ำมันเครื่องและ
ปลอ่ยใหน้�้ำมนัเครือ่งระบำยออก  ทิง้แหวน
รองไป

1

1. ปล ัก๊ระบาย��า้ม�ัเ�รือ่ง

•  คลำยตวัยดึ  ยำ้ยชดุครอบหมอ้น�้ำดำ้นลำ่ง
ไปขำ้งหนำ้เพื่อปลดคลปิยดึดำ้นบนออก
แลว้ถอดครอบดำ้นลำ่งออกมำ

B00139 1

2

3

1. ตวัยดึ
2. ชุด�รอบดา้�ลา่ง
3. �ลปิยดึ

•  วำงต�ำแหน่งอ่ำงถ่ำยน�้ ำมันเครื่องไวใ้ต ้
ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง

หมายเหตุ

ใ�การเขา้ถงึไสก้รอง��า้ม�ัเ�รือ่ง จะตอ้ง
เอยีงกรอบดา้�ลา่งหมอ้��า้ไปขา้งห�า้เล็ก
�อ้ย
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•  คลำยตัวยึดสองตัวที่ย ึดกรอบดำ้นล่ำง 
หมอ้น�้ำเขำ้กบัแป้นยดึของมนั

•  เ อี ย ง ก ร อ บ ด ้ำ น ล่ ำ ง ข อ ง ห ม ้อ น�้ ำ  
คลำยไสก้รองน�้ ำมัน เครื่องแล ว้ถอด
ออกโดยใชชุ้ดเครื่องมือประจ�ำรถของ 
Triumph T3880313 ทิง้ไสก้รองตัวเก่ำ 
ดว้ยวธิกีำรทีไ่มท่�ำลำยสิง่แวดลอ้ม

1

3

2

4
1

1. ตวัยดึ
2. ฐา�ยดึ
3. ไสก้รอง��า้ม�ัเ�รือ่ง
4. กรอบดา้�ลา่งหมอ้��า้

•  เตมิไสก้รองน�้ำมันเครือ่งทีเ่ปลีย่นใหมด่ว้ย
น�้ำมนัเครือ่งใหม่

•  ทำน�้ำมนัเครือ่งสะอำดไวบ้ำง ๆ ทีแ่หวนซลี
ของไสก้รองน�้ำมนัเครือ่งตวัใหม่

•  ประกอบไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง  แลว้ขนัให ้
แน่นดว้ยแรง 10 Nm

•  ยดึกรอบดำ้นล่ำงของหมอ้น�้ำเขำ้กับแป้น
ยดึของมนัและขนัใหแ้น่นดว้ยแรง 5 Nm

•  เมือ่ถำ่ยน�้ำมนัเครือ่งออกจนหมดแลว้  ให ้
ประกอบแหวนยำงอันใหม่เขำ้กับปลั๊กอ่ำง
น�้ำมนัเครือ่งทัง้สำมตวั

•  ตดิตัง้ปลั๊กอำ่งน�้ำมนัเครือ่ง  แลว้ขนัใหแ้น่น
ดว้ยแรง 25 Nm

หมายเหตุ

การบ่งชี้ท ี่แม่�ย�าของระดบั�� ้าม�ัใ�
เ�รือ่งย�ตจ์ะแสดงขึ�้เมือ่เ�รือ่งย�ตเ์ย็�
เท่า� ั�้ และรถจกัรยา�ย�ตจ์อดต ัง้บ� 
ขาต ัง้ขา้ง
การบ่งชี้ท ี่แม่�ย�าของระดบั�� ้าม�ัใ�
เ�รือ่งย�ตจ์ะแสดงขึ�้เมือ่เ�รือ่งย�ตเ์ย็�
เท่า� ั�้ และรถจกัรยา�ย�ตจ์อดต ัง้บ� 
ขาต ัง้ขา้ง การไมป่ฏบิตัติามวธิ�ี ีจ้ะสง่ผล
ใหว้ดัระดบั��า้ม�ัเ�รือ่งใ�เ�รือ่งย�ตไ์ดไ้ม่
แม�่ย�า

•  ใชก้ระบอกเติมที่เหมำะสม เติมน�้ ำมัน
เครื่องส�ำหรับรถจักรยำนยนต์แบบกึ่ง
สงัเครำะหห์รอืสงัเครำะหแ์ท ้ 15W/50 ที่
ตรงตำมมำตรฐำน API SH (หรอืสงูกวำ่) 
และ JASO MA เชน่ Castrol Power 1 4T 
ปรมิำณ 4.6 ลติร

•  เสยีบกำ้นวดั  สตำรท์เครือ่งยนตแ์ลว้ปลอ่ย
ใหเ้ดนิเบำ 60 ถงึ 90 วนิำที

หมายเหตุ

อย่าบดิ��ัเร่งขณะทีเ่�รือ่งย�ตเ์ด�ิเบา 
เพราะจะท�าใหร้ะดบั��า้ม�ัทีก่า้�วดั��า้ม�ั
เ�รือ่งอา่�ไดไ้มถ่กูตอ้ง

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำสัญญำณไฟเตือน
แรงดันน�้ำมันเครื่องต�่ำยังปิดอยู่หลังจำก
สตำรท์  และไมม่ขีอ้ควำมเตอืนบนหนำ้จอ
แผงหนำ้ปัด

•  ดบัเครือ่งยนต ์ แลว้รออยำ่งนอ้ยสำมนำที
เพือ่ปลอ่ยใหน้�้ำมนัเขำ้ที ่ เตมิน�้ำมนัเครือ่ง
ทีแ่นะน�ำทลีะนอ้ย  จนถงึเครือ่งหมำยขดี
สงูสดุทีก่ำ้นวดัน�้ำมนัเครือ่ง
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 ขอ้�วรระวงั
กำรเพิม่ควำมเร็วรอบเครื่องยนตส์ูงกว่ำรอบ
เดินเบำก่อนที่น�้ ำมันจะกระจำยไปทั่วทุก 
ชิน้ส่วนของเครื่องยนต์จะท�ำใหเ้ครื่องยนต์
เกดิควำมเสยีหำยและตดิขดั  เรง่ควำมเร็วรอบ
เครื่องยนตห์ลังจำกเดนิเครื่องยนตแ์ลว้ 60 
วนิำทเีท่ำนัน้เพือ่ใหน้�้ำมันไดไ้หลเวยีนอย่ำง
เต็มที่

 ขอ้�วรระวงั
ถำ้แรงดนัน�้ำมนัเครือ่งต�ำ่เกนิไป  สญัญำณไฟ
เตอืนแรงดนัน�้ำมนัเครือ่งต�ำ่จะสวำ่งขึน้  ถำ้ไฟ
ยงัตดิอยูใ่นขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำน  ใหด้บั
เครือ่งยนตท์นัทแีลว้ตรวจสอบหำสำเหตุ
กำรเดนิเครือ่งยนตด์ว้ยแรงดันน�้ำมันเครือ่งต�ำ่
จะท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำย

การก�าจดั��า้ม�ัเ�รือ่งและไสก้รอง
��า้ม�ัเ�รือ่งทีใ่ชแ้ลว้
เพือ่เป็นกำรปกป้องสิง่แวดลอ้ม อยำ่เทน�้ำมัน
ลงบนพื้น ลงในท่อระบำยน�้ ำหรือท่อระบำย 
น�้ ำเสีย หรือลงในแม่น�้ ำล�ำคลอง อย่ำวำง 
ไสก้รองน�้ำมันเครือ่งทีใ่ชแ้ลว้ปนกับขยะทั่วไป 
หำกมีขอ้สงสัย โปรดติดต่อหน่วยงำนใน 
ทอ้งถิน่

มาตรฐา�และเกรด��า้ม�ัเ�รือ่ง 
(15W/50)
เครือ่งยนตห์ัวฉีดสมรรถนะสงูรุ่นนี้ถูกออกแบบ
มำส�ำหรับกำรใชน้�้ำมันเครือ่งกึง่สังเครำะหห์รอื
น�้ำมนัเครือ่งยนตร์ถจักรยำนยนตแ์บบสงัเครำะห์
แท ้ 15W/50 ซึง่ไดม้ำตรฐำน API SH (หรอื
เหนอืกวำ่)  และ JASO MA เชน่ Castrol 
Power 1 4T

อย่ำเติมสำรเคมีใด ๆ  ลงในน�้ ำมันเครื่อง 
นอกจำกนี้  น�้ ำมันเครื่องยังหล่อลื่นคลัตช ์ 
สำรเตมิแตง่ใด ๆ อำจท�ำใหค้ลตัชล์ืน่
หำ้มใชน้�้ ำมันละหุ่ง ,  น�้ ำมันที่มีสำรชะลำ้ง , 
น�้ำมันพืช, น�้ำมันแร่ หรอืน�้ำมันใด ๆ  ทีไ่ม่ตรง
ตำมขอ้ก�ำหนดทีต่อ้งกำร  กำรใชน้�้ำมนัเหลำ่นี้
อำจท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยตอ่เครือ่งยนตอ์ยำ่ง
รนุแรงและโดยทนัที
ขณะเตมิหรอืเปลีย่นน�้ำมนัเครือ่ง ท�ำใหแ้น่ใจวำ่
ไมม่สี ิง่แปลกปลอมเขำ้ไปในหอ้งขอ้เหวีย่ง
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ระบบระบาย�วามรอ้�

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

หมายเหตุ

�� ้ า ห ล่ อ เ ย็ � ช �ิด ช �ิด เ ติม ส า ร เ พิ่ม 
�ุ ณ ภ า พ ไ ฮ บ ริด อิ� ท รีย ์  ( เ ร ี ย ก ว่ า 
Hybrid OAT หรอื HOAT) ไดต้ดิต ัง้ไวใ้�
ระบบระบาย�วามร้อ�ต ัง้แต่จดัส่งรถ
จกัรยา�ย�ตจ์ากโรงงา� ��า้หล่อเย็� 
ดงักล่าวเป็�สีเขียว ประกอบด้วยสาร
ป้องก�ัการแข็งตวัทีม่สีว่�ประกอบของสาร
เอทธลิ�ีไก�อล 50% และมจีดุเยอืกแข็งที ่
-35°C (-31°F)

สารป้องก�ัการกดักรอ่� 

 ��าเตอื�
น�้ำหลอ่เย็น HD4X Hybrid OAT ประกอบ
ดว้ยสำรป้องกันกำรกัดกร่อนและสำรป้องกัน
กำรแข็งตวั  ซึง่เหมำะส�ำหรับเครือ่งยนตแ์ละ
หมอ้น�้ำทีเ่ป็นอะลมูเินยีม  ใชน้�้ำหลอ่เย็นตำม
ค�ำแนะน�ำจำกผูผ้ลติทกุครัง้
น�้ ำหล่อเย็นที่มีสำรป้องกันกำรแข็งตัวและ
สำรป้องกันกำรกัดกร่อนประกอบดว้ยสำร
เคมีที่เป็นพษิ ซึง่เป็นอันตรำยต่อร่ำงกำย
มนุษย ์หำ้มกลนืสำรป้องกนักำรแข็งตวัหรอืน�้ำ 
หลอ่เย็นของรถจักรยำนยนต์

หมายเหตุ

��า้หลอ่เย็� HD4X Hybrid OAT ทีจ่ดัหาโดย 
Triumph ผสมเสร็จแลว้ และไมจ่�าเป็�ตอ้ง
เจอืจางกอ่�จะเตมิลงใ�ระบบระบาย�วาม
รอ้�

เพื่อป้องกันไม่ใหร้ะบบระบำยควำมรอ้นเกดิ
สนิม จ�ำเป็นตอ้งใชส้ำรเคมีป้องกันสนิมใน 
น�้ำหลอ่เย็น
ถ ำ้ไม่ ใช น้�้ ำหล่อ เ ย็นที่มีสำร ป้องกันสนิม  
ระบบระบำยควำมรอ้นจะสะสมสนมิและตะกรัน
ในโพรงน�้ำและหมอ้น�้ำ ซึง่จะปิดกัน้ทำงเดนิ
น�้ำหล่อเย็น และจะลดประสทิธภิำพของระบบ
ระบำยควำมรอ้นเป็นอยำ่งมำก

การตรวจสอบระดบั��า้หลอ่เย็�
ถังน�้ำหล่อเย็นส�ำรองอยู่ทีท่ำงดำ้นขวำมอืของ
รถจักรยำนยนต ์ในกระจังดำ้นลำ่งหมอ้น�้ำ
ระดับน�้ำหล่อเย็นภำยในถังน�้ำหล่อเย็นส�ำรอง
สำมำรถตรวจสอบไดโ้ดยไม่ตอ้งถอดฝำครอบ
ใด ๆ

1

2

1. เ�รือ่งหมาย MAX
2. เ�รือ่งหมาย MIN

กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนัเบรก:
•  ปล่อยใหเ้ครื่องยนต์เย็น ควรตรวจสอบ

ระดับน�้ ำหล่อเย็นขณะที่เครื่องยนต์เย็น  
(ทีอ่ณุหภมูหิอ้งหรอือณุหภมูแิวดลอ้ม)

•  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพื้นรำบและอยู่ใน
ต�ำแหน่งตัง้ตรง
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•  ตรวจสอบระดับน�้ ำหล่อ เ ย็นในถั งน�้ ำ 
หลอ่เย็นส�ำรอง ระดบัน�้ำหลอ่เย็นจะตอ้งอยู่
ระหวำ่งเครือ่งหมำย MAX (ขดีบน)  และ 
MIN (ขดีลำ่ง)

•  ถำ้น�้ำหล่อเย็นต�่ำกว่ำระดับต�่ำสุด (MIN) 
จะตอ้งปรับระดบัน�้ำหลอ่เย็น  ส�ำหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิ ด ูหนำ้ 121

หมายเหตุ

ถา้ตรวจสอบระดบั��า้หลอ่เย็�เ�ือ่งจาก��า้
หลอ่เย็�รอ้�จดั ใหต้รวจสอบระดบั��า้ใ�
หมอ้��า้ แลว้เตมิถา้จ�าเป็�
ใ�กรณีฉุกเฉ�ิ ทา่�สามารถเตมิ��า้กล ั�่
ใ�ระบบระบาย�วามรอ้�ได ้ อยา่งไรก็ตาม 
ตอ้งถา่ย��า้หลอ่เย็�ออก แลว้เตมิ��า้หลอ่
เย็� HD4X Hybrid OAT โดยเร็วทีส่ดุ

การปรบัระดบั��า้หลอ่เย็�

 ��าเตอื�
หำ้มถอดถังน�้ำหลอ่เย็นส�ำรองหรอืฝำหมอ้น�้ำ
เมือ่เครือ่งยนตร์อ้นจัด
เมื่อเครื่องยนต์รอ้นจัด น�้ ำหล่อเย็นภำยใน
หมอ้น�้ำจะรอ้นจัดและเกดิควำมกดดนั
กำรสัมผัสกับน�้ ำหล่อเย็นที่มีรอ้นและเพิ่ม
ควำมกดดันจะท�ำใหเ้ป็นแผลน�้ำรอ้นลวกและ
ท�ำใหผ้วิหนังถกูท�ำลำย

 ขอ้�วรระวงั
ถำ้ใชน้�้ ำกระดำ้งในระบบระบำยควำมรอ้น  
น�้ ำกระด ำ้งจะท� ำ ให เ้กิดกำรสะสมของ
ตะกรันในเครื่องยนตแ์ละหมอ้น�้ำ และจะลด
ประสทิธภิำพของระบบระบำยควำมรอ้นเป็น
อยำ่งมำก
ระบบระบำยควำมรอ้นทีม่ปีระสทิธภิำพลดลง
จะท�ำใหเ้ครื่องยนต์รอ้นจัดและไดรั้บควำม
เสยีหำยอยำ่งรนุแรง

2

1

3

1. ฝาปิดถงั��า้หลอ่เย็�ส�ารอง
2. เ�รือ่งหมาย MAX
3. เ�รือ่งหมาย MIN

กำรปรับระดบัน�้ำมนัเบรก:
•  ปลอ่ยใหเ้ครือ่งยนตเ์ย็น  ควรปรับระดบัน�้ำ

หลอ่เย็นเมือ่เครือ่งยนตเ์ย็น
•  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพื้นรำบและอยู่ใน

ต�ำแหน่งตัง้ตรง
•  ร ะดั บน�้ ำหล่อ เ ย็นจะต อ้ งอยู่ ร ะหว่ ำ ง

เครือ่งหมำย MAX (ขดีบน)  และ MIN 
(ขดีลำ่ง) บนถงัน�้ำหลอ่เย็นส�ำรอง

•  ถอดฝำปิดถังน�้ำหล่อเย็นส�ำรองออกจำก
ถงัน�้ำหลอ่เย็นส�ำรอง

•  เตมิสำรหลอ่เย็นผสมผำ่นชอ่งเตมิจนระดับ
จะถงึเครือ่งหมำย MAX

•  ใสฝ่ำปิดถงัน�้ำหลอ่เย็นส�ำรองอกีครัง้
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การเปลีย่���า้หลอ่เย็�
ขอแนะน� ำใหน้� ำรถไปเปลี่ยนน�้ ำหล่อเย็นที่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตตำมขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุงรักษำ
ตำมก�ำหนดเวลำ

หมอ้��า้และทอ่ออ่�

 ��าเตอื�
พัดลมจะท�ำงำนโดยอัตโนมัตเิมือ่เครือ่งยนต์
ท�ำงำน
ตอ้งเกบ็มอืและเสือ้ผำ้ใหห้ำ่งจำกพัดลม
กำรสมัผัสกบัพัดลมทีก่�ำลังหมนุอยูอ่ำจท�ำให ้
เกดิอบุัตเิหตแุละ/หรอืกำรบำดเจ็บสว่นบคุคล
ได ้

 ขอ้�วรระวงั
กำรใชว้ธิฉีีดน�้ำแรงดนัสงู  เชน่  จำกเครือ่งมอื
ลำ้งรถหรอืป๊ัมอดัฉีดน�้ำแรงดนัสงู  จะท�ำให ้
ครบีหมอ้น�้ำเกดิควำมเสยีหำย  เป็นสำเหตใุห ้
เกดิรอยร่ัวและท�ำใหป้ระสทิธภิำพของหมอ้น�้ำ
ลดลง
อย่ำปิดกัน้หรือเบี่ยงกระแสลมจำกหมอ้น�้ ำ
ดว้ยกำรตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิทีไ่มไ่ดรั้บอนุญำต 
ไม่ว่ำจะที่ด ำ้นหนำ้หมอ้น�้ ำหรือดำ้นหลัง
พัดลมระบำยควำมรอ้น
กำรกดีขวำงกระแสลมของหมอ้น�้ำจะท�ำให ้
เกดิควำมรอ้นสงู  ท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำม
เสยีหำยได ้

ตรวจสอบท่ออ่อนหมอ้น�้ ำหำรอยแตกหรือ
กำรเลือ่มสภำพ และเข็มขัดรัดท่อแรงตงึคงที่
ดูควำมแน่นตำมขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุงรักษำ
ตำมก�ำหนดเวลำ ขอใหต้ัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตเปลีย่น
ชิน้สว่นทีช่�ำรดุ
ตรวจสอบรังผึ้งระบำยควำมรอ้นหมอ้น�้ ำและ
ครบีวำ่มกีำรปิดกัน้จำกแมลง  ใบไม ้ หรอืโคลน
หรือไม่ ชะลำ้งสิง่ปิดกัน้ออกโดยฉีดน�้ ำดว้ย 
แรงดนัต�ำ่

การ�วบ�มุ��ัเรง่

 ��าเตอื�
คอยระวงัเมือ่  "รูส้กึ"  ถงึกำรเปลีย่นแปลงของ
กำรควบคมุคนัเรง่  ถำ้พบควำมเปลีย่นแปลง 
ใหน้�ำรถไปตรวจสอบระบบคันเร่งที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำต
กำรเปลี่ยนแปลงอำจเกิดจำกควำมสึกใน
ระบบกลไก ซึง่อำจท�ำใหก้ำรควบคุมคันเร่ง
ตดิขดั
กำรควบคมุคันเรง่ตดิหรอืคำ้งจะท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้

 ��าเตอื�
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ที่กำรควบคุมคันเร่ง
ช�ำรุดหรือติดขัด จะเป็นอุปสรรคต่อกำร
ท�ำงำนของปีกผเีสือ้  สง่ผลใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ควรน�ำรถไปตรวจสอบกำรควบคุมคันเร่งที่
ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph 
ที่ไดรั้บอนุญำต เพื่อหลีกเลี่ยงกำรใชก้ำร
ควบคมุคนัเรง่ทีช่�ำรดุหรอืตดิขดัอยำ่งตอ่เนือ่ง

การตรวจสอบ��ัเรง่
เพือ่ตรวจสอบคนัเรง่:
•  ตรวจสอบปีกผเีสือ้เปิดออกไดอ้ยำ่งรำบรืน่ 

โดยไมม่แีรงฝืน  และสำมำรถปิดไดโ้ดยไม่
ตดิขดั

•  ถำ้ยงัตรวจพบปัญหำหรอืเกดิขอ้สงสยั ควร
น�ำรถของท่ำนไปตรวจสอบระบบคันเร่งที่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญำต
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�ลตัช์
รถจักรยำนยนต์มำพรอ้มคลัตชท์ี่ท�ำงำนดว้ย
ระบบไฮดรอลกิซึง่ไมต่อ้งปรับแตง่

การตรวจสอบและปรบัระดบั��า้ม�ั
�ลตัช์

 ��าเตอื�
ถำ้ระดับน�้ ำมันเบรกในกระปุกน�้ ำมันคลัตช ์
ลดลงมำก โปรดติดต่อขอค�ำแนะน�ำจำก
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตกอ่นจะขบัขีร่ถของทำ่น
กำรขับขี่รถที่มีระดับน�้ ำมันคลัตช์พร่องลง  
หรือที่มีกำร ร่ั วซึมของน�้ ำมันคลัตช์เ ป็น
อนัตรำย  และอำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

กระปุกน�้ ำมันคลัตช์อยู่ที่แฮนด์บังคับเลี้ยว 
ดำ้นซำ้ยมอื

6

5
1

2

3

4

1. สกรฝูาปิดกระปกุ��า้ม�ั
2. ฝาปิดกระปกุ��า้ม�ั
3. เพลตพลาสตกิ
4. ไดอะแฟรมซลี
5. ขดีระดบั MAX (สงูสดุ)
6. ขดีระดบั MIN (ต�า่สดุ)

กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนัคลตัช:์
•  ตรวจสอบระดับน�้ำมันคลัตชด์ว้ยตำเปลำ่ที่

กระจกตรงดำ้นหนำ้ของกระปกุน�้ำมนั

•  ระดับน�้ำมันคลัตชใ์นกระปุกน�้ำมันตอ้งอยู่
ระหว่ำงขดีระดับสูงสุดและขดีระดับต�่ำสุด 
(เมือ่กระปกุน�้ำมนัอยูใ่นแนวนอน)

กำรปรับระดบัน�้ำมนัคลตัช:์
•  ท�ำควำมสะอำดฝำกระปุกน�้ำมันก่อนถอด

ออก ซึง่ช่วยป้องกันสิง่สกปรกและฝุ่ น
ละอองไมใ่หเ้ขำ้สูก่ระปกุน�้ำมนั

•  ถอดสกรฝูำปิดกระปกุน�้ำมนั
•  ถอดฝำปิดกระปุกน�้ ำมัน เพลตพลำสตกิ 

และซลีไดอะแฟรมออก
•  เตมิน�้ำมันในกระปุกน�้ำมันจนถงึขดี MAX 

โดยใชน้�้ำมนั DOT 4 จำกภำชนะทีปิ่ดสนทิ
•  ใส่ซลีไดอะแฟรมลงในต�ำแหน่งทีถู่กตอ้ง

บนกระปกุน�้ำมนั
•  ประกอบกลบัเพลตพลำสตกิ
•  ประกอบกลบัฝำปิดกระปกุน�้ำมนั
•  ประกอบและขันสกรูฝำปิดกระปุกน�้ ำมัน

ดว้ยแรง 1.5 Nm

การตรวจสอบ�ลตัช์
ตรวจสอบว่ำมีระยะฟรีคันคลัตช์ที่คันโยก 
2 - 3 มม.
ถำ้ระยะฟรมีคีำ่ไมถ่กูตอ้ง ใหท้�ำกำรปรับคำ่
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ชุดเฟืองทา้ย
ตรวจสอบชดุเฟืองทำ้ยดูกำรร่ัวไหลของน�้ำมัน
ตำมตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำ
ตรวจสอบชดุเฟืองทำ้ยดกูำรเปลีย่นแปลงระดับ
น�้ำมนัตำมตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำ

การปรบัระดบั��า้ม�ัชุดเฟืองทา้ย

 ��าเตอื�
ไม่ควรถอดชิน้ส่วนชุดเฟืองทำ้ย ไม่ว่ำใน
สถำนกำรณใ์ดกต็ำม
หำกไม่ปฏบิัตติำมค�ำเตอืนขำ้งตน้อำจน�ำไป
สูค่วำมผดิปกตขิองชดุเฟืองทำ้ยซึง่ท�ำใหล้อ้
หลงัล็อก  น�ำไปสูก่ำรสญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

1

1. ปล ัก๊วดัระดบัชอ่งเตมิ

กำรปรับระดบัน�้ำมนัในชดุเฟืองทำ้ย:
•  ถอดปลั๊กวดัระดบัชอ่งเตมิ
•  เติมน�้ ำมันในชุดเ ฟืองทำ้ยดว้ยน�้ ำมัน

สงัเครำะห ์ 75W/90 ทีต่รงตำมขอ้ก�ำหนด 
API Service Level GL5 เชน่ น�้ำมนัเครือ่ง
สงัเครำะหส์งัเครำะหแ์ท ้Castrol SAF-XO 
จนระดบัน�้ำมันภำยในชดุเฟืองทำ้ยไดระดบั
ทีถ่กูตอ้งกบัสว่นลำ่งของชอ่งเตมิ

•  ประกอบกลบัปลั๊กวดัระดบัชอ่งเตมิ แลว้ขนั
ใหแ้น่นดว้ยแรง 25 Nm

เบรก

การตรวจสอบการสกึหรอของเบรก

B00124

1 2

1. ผา้เบรก
2. ขดี�า่�วามห�าต�า่สดุ

ตอ้งตรวจสอบผำ้เบรกตำมขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุง
รักษำตำมก�ำหนดเวลำ และเปลีย่นใหม่ถำ้สกึ 
หรอืมคีวำมหนำไมถ่งึคำ่ควำมหนำต�ำ่สดุในกำร
รับบรกิำร
ถำ้ควำมหนำของผำ้เบรก  (เบรกหนำ้หรอืเบรก
หลงั)  ต�ำ่กวำ่ 1.5 มม.  (0.06 นิว้)  หรอืถำ้ผำ้
เบรกสกึจนถงึฐำนร่อง ใหเ้ปลี่ยนผำ้เบรกลอ้
ทัง้หมด



การบ�ารงุรกัษา

125

การเร ิม่ใชจ้า�เบรกและ/หรอื 
ผา้เบรกใหม่

 ��าเตอื�
ผำ้เบรกตอ้งเปลี่ยนใหม่เป็นชุดลอ้รถทัง้ชุด  
ทีด่ำ้นหนำ้ ซึง่ตดิตัง้คำลปิเปอร์สองตัวไวท้ี่
ลอ้เดียวกัน ใหเ้ปลี่ยนผำ้เบรกทัง้หมดใน 
คำลปิเปอรท์ัง้สองตวั
กำร เปลี่ยนผ ำ้ เบรกแยกต่ำงหำกจะลด
ประสทิธภิำพในกำรเบรกและอำจท�ำใหเ้กดิ
อบุตัเิหตุ
หลังจำกเปลี่ยนผำ้เบรกใหม่ ใหข้ี่รถดว้ย
ควำมระวังอย่ำงมำกจนกว่ำผำ้เบรกใหม่จะ
ปรับสภำพ

 ��าเตอื�
ควำมสึกของผำ้เบรกจะเพิ่มขึ้นถำ้ใชร้ถ
จักรยำนยนตบ์นทำงวบิำกบอ่ย ๆ  ตรวจสอบ 
ผำ้เบรกใหบ้่อยขึน้ถำ้ใชร้ถจักรยำนยนตบ์น
ทำงวบิำก และเปลี่ยนผำ้เบรกก่อนที่จะสกึ 
หรอืเมือ่ถงึควำมหนำต�ำ่สดุในกำรรับบรกิำร
ก ำ ร ขี่ ร ถ โ ด ยที่ ผ ้ำ เ บ ร ก สึก อ ำ จท� ำ ใ ห ้
ประสทิธภิำพในกำรเบรกลดนอ้ยลง ท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

Triumph ขอแนะน�ำใหเ้ตรยีมระยะเวลำเริม่ใช ้
จำนเบรกและผำ้เบรกใหมอ่ยำ่งระมดัระวงั  และ
เมื่อท�ำอย่ำงถูกตอ้งจะช่วยเพิม่ประสทิธภิำพ
และอำยกุำรใชง้ำนของเบรก
ระยะที่แนะน�ำในกำรปรับสภำพของจำนเบรก
และผำ้เบรกใหมค่อื 300 กม. (200 ไมล)์
ในชว่งเวลำเริม่ใชง้ำน  ควรหลกีเลีย่งกำรเบรก
อยำ่งรนุแรง  ขบัขีด่ว้ยควำมระมดัระวงั  และเผือ่
ใหม้รีะยะทำงเบรกมำกขึน้

การชดเชย�วามสกึของผา้เบรก

 ��าเตอื�
ถำ้รูส้กึว่ำแป้นเบรกหรอืคันเบรกยุบตัวลงเมือ่
เหยยีบ  หรอืถำ้ระยะแป้นเหยยีบ/คนัเบรกมำก
เกนิไป  อำจมอีำกำศอยูใ่นทอ่และสำยเบรก 
หรอืเบรกอำจช�ำรดุ
กำรใชร้ถจักรยำนยนตภ์ำยใตส้ภำวะดังกล่ำว
เป็นอนัตรำย  ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Tr iumph ที่ได รั้บอนุญำตแกไ้ขอำกำร 
ดงักลำ่วกอ่น ทำ่นจงึสำมำรถขีร่ถไดอ้กี
กำรขี่รถที่เบรกช�ำรุดอำจท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

จะมีกำรชดเชยควำมสึกของจำนเบรกและ 
ผำ้เบรกโดยอตัโนมตั ิ โดยจะไมม่ผีลกระทบ
ตอ่กำรท�ำงำนของแป้นเบรกหรอืคนัเบรก  ไมม่ ี
ช ิน้สว่นใด ๆ  ทีล่อ้หนำ้และลอ้หลงัทีต่อ้งปรับ
ตัง้คำ่
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��า้ม�ัดสิกเ์บรก

 ��าเตอื�
น�้ ำมันเบรกมีคุณสมบัติในกำรดูดซับ ซึ่ง
หมำยควำมว่ำน�้ำมันสำมำรถดูดซับควำมชืน้
จำกอำกำศได ้
ควำมชืน้ทีถู่กดดูซับจะลดจุดเดอืดของน�้ำมัน
เบรกลงมำก  ท�ำใหป้ระสทิธภิำพในกำรเบรก
ลดลง
ดว้ยสำเหตุนี้  ตอ้งเปลี่ยนน�้ ำมันเบรกตำม 
ขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำ
เสมอ
ใชน้�้ำมันเบรกใหม่จำกภำชนะทีปิ่ดสนทิ และ
หำ้มใชน้�้ำมันเบรกจำกภำชนะที่ไม่ปิดสนิท
หรอืจำกภำชนะทีเ่คยเปิดไวก้อ่นแลว้
หำ้มผสมน�้ำมนัเบรกตำ่งเกรด ตำ่งยีห่อ้
ตรวจสอบกำรร่ัวซมึของน�้ ำมันเบรกรอบ ๆ  
ขอ้ตอ่เบรก  ซลี  และขอ้ตอ่  รวมทัง้ตรวจสอบ
สำยเบรก  ดกูำรเสือ่งสภำพ  รอยแตก  และ
ควำมเสยีหำย
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งตำ่ง ๆ กอ่นขีร่ถทกุครัง้
กำรไม่ปฏิบัติตำมและใชร้ำยกำรเหล่ำนี ้ 
จะท�ำใหเ้กดิสภำวะกำรขับขี่ที่เป็นอันตรำย  
น� ำไปสู่กำรสูญเสียกำรควบคุมและเกิด
อบุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
ถำ้ระบบ ABS ไมท่�ำงำน  ระบบเบรกจะท�ำ
หนำ้ที่เป็นระบบเบรกแบบไม่มีระบบ ABS 
ตอ่ไป
ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรงเกนิไปจะท�ำให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
และเกดิอบุตัเิหตุ
ลดควำมเร็วและอย่ำขีร่ถต่อไปถำ้ไม่จ�ำเป็น
ในขณะทีส่ญัญำณไฟยงัตดิอยู ่ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

ตรวจสอบระดับน�้ำมันเบรกในในกระปุกน�้ำมัน
เบรก  แลว้เปลีย่นน�้ำมนัเบรกตำมขอ้ก�ำหนดกำร
บ�ำรงุรักษำตำมก�ำหนดเวลำ  ใชเ้ฉพำะน�้ำมนั
เบรก DOT 4 ตำมทีแ่นะน�ำไวใ้นบท  ขอ้มลู
จ�ำเพำะ  ตอ้งเปลีย่นน�้ำมนัเบรกถำ้ทำ่นสงสยัวำ่
มกีำรปนเป้ือนจำกควำมชืน้หรอืสิง่ปนเป้ือนอืน่

หมายเหตุ

จ�าเป็�ตอ้งใชเ้�รือ่งมอืพเิศษเพือ่ไลอ่ากาศ
ระบบเบรกแบบ ABS โปรดตดิตอ่ตวัแท�
จ�าห�า่ยรถจกัรยา�ย�ต ์ Triumph ทีไ่ดร้บั
อ�ุญาตเมือ่จ�าเป็�ตอ้งเปลีย่���า้ม�ัเบรก
หรอืตอ้งบ�ารงุรกัษาระบบไฮดรอลกิ
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การตรวจสอบและปรบัระดบั��า้ม�ั
เบรกห�า้

 ��าเตอื�
ถ ้ำ ร ะ ดั บ น�้ ำ มั น เ บ ร ก ใ น ก ร ะ ปุ ก น�้ ำ มั น 
ดำ้นใดดำ้นหนึ่งลดลงมำก โปรดตดิต่อขอ 
ค� ำ แ น ะ น� ำ จ ำ ก ตั ว แ ท น จ� ำ ห น่ ำ ย ร ถ
จักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตกอ่น
จะขบัขีร่ถของทำ่น
กำรขีร่ถทีร่ะดับน�้ำมันเบรกพร่องลง หรือทีม่ี
กำรร่ัวซมึของน�้ำมนัเบรกเป็นอนัตรำย  และจะ
ลดประสทิธภิำพของเบรก  ท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

กระปุกน�้ำมันเบรกหนำ้อยู่ที่แฮนดบ์ังคับเลี้ยว
ดำ้นขวำมอื

6

5
1

2

3

4

1. สกรฝูาปิดกระปกุ��า้ม�ั
2. ฝาปิดกระปกุ��า้ม�ั
3. เพลตพลาสตกิ
4. ไดอะแฟรมซลี
5. ระดบั MAX (สงูสดุ)
6. ระดบั MIN (ต�า่สดุ)

กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนัเบรกหนำ้:
•  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ ในต�ำแหน่ง

ตัง้ตรง
•  ตรวจสอบระดับน�้ำมันเบรกดว้ยตำเปล่ำที่

กระจกตรงดำ้นหนำ้ของกระปกุน�้ำมนั

•  ระดับน�้ ำมันเบรกในกระปุกน�้ ำมันตอ้งอยู่
เหนอืขดีระดบั MIN (เมือ่กระปกุน�้ำมนัอยู่
ในแนวนอน)

กำรปรับระดบัน�้ำมนัเบรกหนำ้:
•  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ ในต�ำแหน่ง

ตัง้ตรง
•  ท� ำควำมสะอำดฝำกระปุกน�้ ำมันก่อน 

ถอดออก  ซึง่ชว่ยป้องกนัสิง่สกปรกและฝุ่ น
ละอองไมใ่หเ้ขำ้สูก่ระปกุน�้ำมนั

•  ถอดสกรฝูำปิดกระปกุน�้ำมนั
•  ถอดฝำปิดกระปุกน�้ ำมัน เพลตพลำสตกิ 

และซลีไดอะแฟรมออก
•  เตมิน�้ำมันในกระปุกน�้ำมันจนถงึขดี MAX 

โดยใชน้�้ำมนั DOT 4 จำกภำชนะทีปิ่ดสนทิ
•  ใส่ซลีไดอะแฟรมลงในต�ำแหน่งทีถู่กตอ้ง

บนกระปกุน�้ำมนั
•  ประกอบกลบัเพลตพลำสตกิ
•  ประกอบกลบัฝำปิดกระปกุน�้ำมนั
•  ประกอบและขันสกรูฝำปิดกระปุกน�้ ำมัน

ดว้ยแรง 1.5 Nm

การตรวจสอบและปรบัระดบั��า้ม�ั
เบรกหลงั

 ��าเตอื�
ถำ้ระดับน�้ ำมันเบรกในกระปุกน�้ ำมันดำ้น
ใดดำ้นหนึ่งลดลงมำก โปรดติดต่อขอ 
ค� ำ แ น ะ น� ำ จ ำ ก ตั ว แ ท น จ� ำ ห น่ ำ ย ร ถ
จักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตกอ่น
จะขบัขีร่ถของทำ่น
กำรขีร่ถทีร่ะดบัน�้ำมนัเบรกพรอ่งลง  หรอืทีม่ี
กำรร่ัวซมึของน�้ำมนัเบรกเป็นอนัตรำย  และจะ
ลดประสทิธภิำพของเบรก  ท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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กระปุกน�้ำมันเบรกหลังตัง้อยู่ใกลก้ับที่พักเทำ้
ของผูข้บัขี ่ ดำ้นหลงักำรด์สน้เทำ้ทีด่ำ้นขวำมอื
ของรถจักรยำนยนต์

2

3

4

6

5 1

1. สกรฝูาปิดกระปกุ��า้ม�ั
2. ฝาปิดกระปกุ��า้ม�ั
3. ไดอะแฟรมซลี
4. ลกูลอย
5. ขดีระดบั MAX (สงูสดุ)
6. ขดีระดบั MIN (ต�า่สดุ)

กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนัเบรกหลงั:
•  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ ในต�ำแหน่ง

ตัง้ตรง
•  ตรวจสอบระดับน�้ำมันเบรกดว้ยตำทีก่ระจก

ตรงดำ้นหนำ้ของกระปกุน�้ำมนั
•  ระดับน�้ ำมันเบรกในกระปุกน�้ ำมันตอ้งอยู่

เหนอืขดีระดบั MIN (เมือ่กระปกุน�้ำมนัอยู่
ในแนวนอน)

กำรปรับระดบัน�้ำมนัเบรกหลงั:
•  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ ในต�ำแหน่ง

ตัง้ตรง
•  ท� ำควำมสะอำดฝำกระปุกน�้ ำมันก่อน 

ถอดออก  ซึง่ชว่ยป้องกนัสิง่สกปรกและฝุ่ น
ละอองไมใ่หเ้ขำ้สูก่ระปกุน�้ำมนั

•  ถอดสกรฝูำปิดกระปกุน�้ำมันและถอดฝำปิด
กระปกุออก

•  ถอดซลีไดอะแฟรมและตวัลอยออก
•  เตมิน�้ำมันในกระปุกน�้ำมันระหว่ำงขดีระดับ 

MIN และขดีระดบั MAX โดยใชน้�้ำมนัเบรก 
DOT 4 จำกภำชนะทีปิ่ดสนทิ

•  ใสล่กูลอยอกีครัง้
•  ประกอบกลับซลีไดอะแฟรมโดยตรวจสอบ

ใหแ้น่ใจวำ่ใสใ่นต�ำแหน่งทีถ่กูตอ้ง ระหวำ่ง
ฝำปิดและกระปกุน�้ำมนั

•  ประกอบกลบัฝำปิดกระปกุน�้ำมนั
•  ประกอบสกรูฝำปิดกระปกุน�้ำมันและขันให ้

แน่นดว้ยแรง 2 Nm
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ไฟเบรก

 ��าเตอื�
กำรขับขีร่ถจักรยำนยนตท์ีไ่ฟเบรกช�ำรุดเป็น
อนัตรำยและผดิกฎหมำย
อุบัติเหตุที่ก่อใหเ้กดิกำรบำดเจ็บต่อผูข้ี่รถ
และผูใ้ชถ้นนคนอืน่  ๆ  อำจเกดิจำกกำรใชร้ถ
จักรยำนยนตท์ีไ่ฟเบรกช�ำรดุ

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

การบงั�บัเลีย้ว

 ขอ้�วรระวงั
เพื่อป้องกันควำมเสีย่งต่อกำรไดรั้บบำดเจ็บ
จำกกำรลม้ของรถจักรยำนยนตใ์นขณะท�ำกำร
ตรวจสอบ  ตอ้งแน่ใจวำ่จอดรถจักรยำนยนต์
ไวอ้ยำ่งมัน่คงและบนแมแ่รงทีเ่หมำะสม
อยำ่ใชแ้รงทีล่อ้แตล่ะดำ้นอยำ่งรนุแรง  และ
อยำ่กระแทกลอ้อยำ่งรนุแรง  เพรำะจะท�ำให ้
รถจักรยำนยนตท์รงตัวไดไ้ม่มั่นคงและท�ำให ้
มกีำรบำดเจ็บเมือ่รถหลน่ลงมำจำกแมแ่รง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำต�ำแหน่งของแท่นรอง
ไมท่�ำใหร้ถจักรยำนยนตเ์กดิควำมเสยีหำย

การตรวจสอบระบบบงั�บัเลีย้ว

 ��าเตอื�
ก ำ ร ขั บ ขี่ ร ถ จั ก ร ย ำ น ย นต์ที่ ลู ก ปื น ค อ  
(คอเฟรม) ช�ำรุดหรือปรับไม่ถูกตอ้งเป็น
อนัตรำย  และอำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ลูกปืนแฮนด์บังคับเลี้ยว (คอเฟรม) ตอ้ง 
หล่อลืน่และตรวจสอบตำมทีก่�ำหนดในตำรำง
เวลำกำรบ�ำรงุรักษำ  ตรวจสอบลกูปืนลอ้พรอ้ม
กนักบัลกูปืนคอ

การตรวจสอบระบบบงั�บัเลีย้วหาระยะฟรี
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กำรตรวจสอบกำรบงัคบัเลีย้ว:
•  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ ในต�ำแหน่ง

ตัง้ตรง
•  ยกลอ้หนำ้ขึน้เหนือพื้น แลว้ใชแ้ม่แรงยก

รถจักรยำนยนต์
•  ยืนที่ดำ้นหนำ้ของรถจักรยำนยนต์ จับที่

ปลำยดำ้นลำ่งของโชค๊หนำ้  แลว้พยำยำม
เลือ่นในทศิทำงจำกหนำ้ไปหลงั

•  ถำ้ตรวจพบระยะฟรทีีล่กูปืนคอ  (คอเฟรม) 
กอ่นจะขีร่ถ  ใหน้�ำรถไปตรวจสอบอำกำร
และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีต่วัแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต

•  เอำแมแ่รงออก แลว้วำงรถจักรยำนยนตบ์น
ขำตัง้ขำ้ง

การตรวจสอบลกูปื�ลอ้

 ��าเตอื�
กำรขับขีร่ถทีล่กูปืนลอ้หนำ้หรอืลกูปืนลอ้หลัง
ช�ำรดุหรอืสกึเป็นอนัตรำย และอำจท�ำเกดิกำร
ทรงตวัและกำรขบัขีท่ีไ่มส่มบรูณ ์ ซึง่ท�ำให ้
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
ถ ้ำ มี ข ้อ ส ง สั ย   ก่ อ น ขี่ ร ถ ค ว ร น� ำ ร ถ
จักรยำนยนตข์องท่ำนไปตรวจสอบทีต่ัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำต

หมายเหตุ

ถ้าลูกปื�ล้อที่ล ้อห�้าหรือล้อหลงัท�าให้
มีร ะยะฟรีใ�ดุมล้อ  เก ิด เสียงด งัมาก 
หรือถ้าล้อหมุ�ติดขดั �วร�� ารถไป 
ตรวจสอบลูกปื�ลอ้ทีต่วัแท�จ�าห�่ายรถ
จกัรยา�ย�ต ์Triumph ทีไ่ดร้บัอ�ญุาต

ลกูปืนลอ้ตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบตำมชว่งเวลำ
ทีก่�ำหนดไวใ้นตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำ

การตรวจสอบโช�๊ห�า้

 ��าเตอื�
กำรขับขีร่ถจักรยำนยนตท์ี่ระบบกันสะเทือน
ช�ำรดุหรอืเสยีหำยเป็นอันตรำยและอำจท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
หำ้มพยำยำมรื้อส่วนใดส่วนหนึ่งของชุด 
กนัสะเทอืน
ชดุกนัสะเทอืนทัง้หมดมนี�้ำมนัแรงดนัสงู
กำรสัมผัสน�้ ำมันที่มีแรงดันจะท�ำใหด้วงตำ
และผวิหนังถกูท�ำลำย

การตรวจสอบโช�๊ห�า้
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กำรตรวจสอบโชค๊:
•  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ
•  ขณะจับแฮนดบ์ังคับเลีย้วและเหยยีบเบรก

หนำ้ ใหป๊ั้มโชค๊ขึน้ลงหลำย ๆ ครัง้
•  ถำ้พบควำมลำ้หรอืไม่เรยีบ โปรดตดิต่อ

ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญำต

•  ตรวจสอบระบบกันสะเทอืนแตล่ะต�ำแหน่ง
ดรูอ่งรอยควำมเสยีหำย  รอยขดีขว่นบนพืน้
ผวิเลือ่น หรอืกำรร่ัวซมึของน�้ำมนั

•  ถ ำ้พบคว ำม เสียห ำยห รือ ก ำ ร ร่ั วซึม
ใด ๆ โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต

ระบบก�ัสะเทอื�ห�า้

 ��าเตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำควำมสมดุลระหว่ำง 
โชค๊หนำ้และโชค๊หลงัยงัคงถกูตอ้ง
ควำมไม่สมดลุของระบบกันสะเทอืนจะท�ำให ้
คุณลักษณะในกำรขี่รถเปลี่ยนแปลงไปจน
เห็นไดช้ดั  ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
ดูขอ้มูลเพิ่มเติมจำกตำรำง หรือสอบถำม
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตของทำ่น

การต ัง้�า่โช�๊ห�า้
รถจักรยำนยนตถ์ูกจัดส่งจำกโรงงำนโดยปรับ
ตัง้ไวท้ีค่ำ่มำตรฐำน  (กำรขบัขีค่นเดยีว)  ตำมที่
แสดงไวใ้นตำรำงระบบกนัสะเทอืนทีเ่กีย่วขอ้ง
รำยละเอยีดทีแ่สดงในตำรำงเป็นเพยีงค�ำแนะน�ำ 
ขอ้ก�ำหนดในกำรตัง้ค่ำอำจแตกต่ำงกันตำม 
น�้ำหนักของผูข้ับขีร่ถและผูโ้ดยสำรและควำม
ชืน่ชอบสว่นบคุคล

การต ัง้�า่ระบบก�ัสะเทอื�

สภาวะการบรรทกุ��า้
ห�กั

�วามห�ว่ง
ของการยบุ
ตวัของโช�๊1

�วามห�ว่ง
ของการ��ื
ตวัของโช�๊1

การขีร่ถ
โดยล�าพงั

มาตรฐา� 2 2

สบาย  
(�ุม่กวา่) 2 2

สปอรต์ 
(แ��่กวา่) 1 0.5

ขบัขี�่�เดยีวพรอ้ม
บรรทกุสมัภาระ 2 2

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสาร 2 2

ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสาร
พรอ้มบรรทกุสมัภาระ 2 2

1 จ�ำนวนคลกิทีป่รับหมนุทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งที่
ขนัตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ (สงูสดุ)
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การปรบั�วามห�ว่งของการยบุตวั
ของโช�๊ห�า้
ตัวปรับแรงหน่วงของกำรยบุตัวของโชค๊จะอยูท่ี่
ดำ้นบนของโชค๊ดำ้นขวำ

1

2

1. ตวัปรบั�วามห�ว่งของการยบุตวัของโช�๊
2. ฝาปิดดา้�บ�โช�๊

เพือ่เปลีย่นกำรตัง้ค่ำควำมหน่วงของกำรยุบตัว
ของโชค๊:
•  หมุนตั วป รับที่บำกร่องไว ต้ั ้งตำมเ ข็ม

นำฬกิำเพื่อเพิม่หรือทวนเข็มนำฬกิำเพื่อ
ลดลง

•  ตอ้งนับจ�ำนวนรอบของกำรหมุนทวนเข็ม
นำฬกิำจำกต�ำแหน่งหมุนตำมเข็มนำฬกิำ
จนสดุ (ปิด) ทกุครัง้

การปรบั�วามห�ว่งของการ��ืตวั
ของโช�๊ห�า้
ตัวปรับแรงหน่วงของกำรคนืตัวของโชค๊จะอยูท่ี่
ดำ้นบนของโชค๊ดำ้นซำ้ย

1

2

1. ตวัปรบัแรงห�ว่งของการ��ืตวัของโช�๊
2. ฝาปิดดา้�บ�โช�๊

เพือ่เปลีย่นกำรตัง้คำ่ควำมหน่วงของกำรคนืตัว
ของโชค๊:
•  หมุนตัวปรับกำรคนืตัวทีบ่ำกร่องไวต้ัง้ตำม

เข็มนำฬกิำเพื่อเพิม่หรือทวนเข็มนำฬกิำ
เพือ่ลดลง

•  ตอ้งนับจ�ำนวนรอบของกำรหมุนทวนเข็ม
นำฬกิำจำกต�ำแหน่งหมุนตำมเข็มนำฬกิำ
จนสดุ (ปิด) ทกุครัง้
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โช�๊หลงั

การต ัง้�า่โช�๊หลงั
รำยละเอยีดทีแ่สดงในตำรำงเป็นเพยีงค�ำแนะน�ำ 
ขอ้ก�ำหนดในกำรตัง้ค่ำอำจแตกต่ำงกันตำม 
น�้ำหนักของผูข้ับขีร่ถและผูโ้ดยสำรและควำม
ชืน่ชอบสว่นบคุคล

การต ัง้�า่พรโีหลดระบบก�ัสะเทอื�

สภาวะการบรรทกุ��า้ห�กั การปรบั�วามแข็ง
สปรงิหลงั1

การขีร่ถ
โดยล�าพงั

มาตรฐา� ทวนเข็มนำฬกิำจนสดุ 
(ต�ำ่สดุ)

สบาย  
(�ุม่กวา่)

ทวนเข็มนำฬกิำจนสดุ 
(ต�ำ่สดุ)

สปอรต์  
(แ��่กวา่)

ทวนเข็มนำฬกิำจนสดุ 
(ต�ำ่สดุ)

ขบัขี�่�เดยีวพรอ้มบรรทกุ
สมัภาระ 9

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสาร 0 (สงูสดุ)
ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารพรอ้ม
บรรทกุสมัภาระ 0 (สงูสดุ)

1 จ�ำนวนคลกิทีป่รับหมนุทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งที่
ขนัตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ (สงูสดุ)

การต ัง้�า่การห�ว่งของระบบก�ัสะเทอื�

สภาวะการบรรทกุ��า้
ห�กั

�วามห�ว่ง
ของการ��ื
ตวัของโช๊

�หลงั1

�วามห�ว่ง
ของการยบุ
ตวัของโช๊

�หลงั1

การขีร่ถ
โดยล�าพงั

มาตรฐา� 3 3

สบาย  
(�ุม่กวา่)

ทวนเข็ม
นำฬกิำจน
สดุ

ทวนเข็ม
นำฬกิำจนสดุ

สปอรต์ 
(แ��่กวา่) 2 2

ขบัขี�่�เดยีวพรอ้ม
บรรทกุสมัภาระ 2 2

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสาร 0.25 0

ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสาร
พรอ้มบรรทกุสมัภาระ 0.25 0

1 จ�ำนวนรอบกำรหมนุทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งปิด
จนสดุตำมเข็มนำฬกิำ (ปิด) โดยกำรหมนุรอบแรกนับ
เป็นหนึง่

การปรบัต ัง้�วามแข็งของสปรงิระบบ
ก�ัสะเทอื�หลงั
ตัวปรับควำมแข็งสปริงอยู่ดำ้นขำ้งชุดระบบ 
กนัสะเทอืนหลงั

1

1. ตวัปรบั�วามแข็งสปรงิ

เพือ่ปรับกำรตัง้คำ่พรโีหลดสปรงิ:
•  มองขึน้มำจำกดำ้นล่ำงของตัวปรับควำม

แข็งสปรงิไปทำงดำ้นบนของตัวปรับควำม
แข็งสปรงิ  และหมนุตวัปรับตำมเข็มนำฬกิำ
เพือ่เพิม่และทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลด

•  ตอ้งนับจ�ำนวนเสยีงคลกิ/รอบของตัวปรับ
ในกำรหมุนทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่ง
หมนุตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ (ปิด) ทกุครัง้

หมายเหตุ

รถจกัรยา�ย�ตถ์ูกจดัส่งมาจากโรงงา�
พรอ้มการต ัง้�า่�วามแข็งสปรงิใ�ต�าแห�ง่
ทว�เข็ม�าฬกิา (ข ั�้ต�า่)
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การปรบั�วามห�ว่งของการ��ืตวั
ของโช�๊หลงั
ตัวปรับควำมหน่วงกำรคืนตัวอยู่ด ำ้นหลัง 
แผงขำ้งทำงดำ้นขวำมอืของรถจักรยำนยนต์

1

1. ตวัปรบัแรงห�ว่งของการ��ืตวัของโช�๊

เพือ่เปลีย่นกำรตัง้คำ่ควำมหน่วงของกำรคนืตัว
ของโชค๊:
•  ถอดแผงขำ้งดำ้นขวำมอื ด ูหนำ้ 76

•  สอดไขควงหั วแบน เข ำ้ ไปที่ตั วป รับ
ควำมหน่วงของกำรคนืตวัทีบ่ำกรอ่งไว ้

•  หมุนตัวปรับตัง้ตำมเข็มนำฬิกำเพื่อเพิ่ม
หรอืทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดลง

•  ตอ้งนับจ�ำนวนรอบของกำรหมุนทวนเข็ม
นำฬกิำจำกต�ำแหน่งหมุนตำมเข็มนำฬกิำ
จนสดุ (ปิด) ทกุครัง้

การปรบั�วามห�ว่งของการยบุตวั
ของโช�๊หลงั
ตัวปรับควำมหน่วงของกำรยบุตัวของโชค๊จะอยู่
ที่ดำ้นล่ำงของโช๊คหลัง ทำงดำ้นขวำของรถ
จักรยำนยนต์

1

1. ตวัปรบั�วามห�ว่งของการยบุตวัของโช�๊

เพือ่เปลีย่นกำรตัง้ค่ำควำมหน่วงของกำรยุบตัว
ของโชค๊:
•  สอดไขควงหั วแบน เข ำ้ ไปที่ตั วป รับ

ควำมหน่วงของกำรยบุตวัทีบ่ำกรอ่งไว ้
•  หมุนตัวปรับตัง้ตำมเข็มนำฬิกำเพื่อเพิ่ม

หรอืทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดลง
•  ตอ้งนับจ�ำนวนรอบของกำรหมุนทวนเข็ม

นำฬกิำจำกต�ำแหน่งหมุนตำมเข็มนำฬกิำ
จนสดุ (ปิด) ทกุครัง้



การบ�ารงุรกัษา

135

หมดุพกัเทา้

 ��าเตอื�
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์โดยที่หมุดพักเทำ้
สึกเกินขีดก�ำหนดสูงสุดจะท�ำใหเ้อียงรถ
จักรยำนยนตด์ว้ยมมุทีไ่มป่ลอดภยั
กำร เอียง รถด ว้ยมุมที่ ไม่ปลอดภัยอำจ
ท�ำใหร้ถทรงตวัไมด่ ี สญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

หมดุพักเทำ้จะอยูบ่นทีพั่กเทำ้ของผูข้ีร่ถ

1. หมดุพกัเทา้

ตรวจสอบควำมสึกของหมุดพักเทำ้อย่ำง
สม�ำ่เสมอ
หมุดพักเทำ้จะตอ้งเปลี่ยนใหม่เมื่อสกึหรือถงึ
ขดีสดุ คอื ยำวไมเ่กนิ 5 มลิลเิมตร

ยาง

cboa

รุน่นีต้ดิตัง้ยำงทีไ่มม่ยีำงใน  วำลว์  และวง
ลอ้  ใชเ้ฉพำะยำงทีม่สีญัลกัษณ ์TUBELESS 
และวำล์วที่ไม่มียำงที่วงลอ้ที่มีสัญลักษณ์ 
SUITABLE FOR TUBELESS TYRES เทำ่นัน้
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 ��าเตอื�
หำ้มประกอบยำงชนิดที่มียำงในกับขอบลอ้
ไมม่ยีำงใน  ขอบใน  ยำงจะไมเ่ขำ้ที ่ และยำง
จะหลดุออกจำกวงลอ้  ท�ำใหย้ำงแบนอยำ่ง
รวดเร็ว ซึง่จะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
หำ้มประกอบยำงในภำยในยำงทีไ่ม่มยีำงใน 
เพรำะจะท�ำใหเ้กดิแรงเสยีดทำนภำยในยำง 
สง่ผลใหม้กีำรสะสมควำมรอ้น  ซึง่อำจท�ำให ้
ยำงระเบิด ส่งผลใหย้ำงแบนอย่ำงรวดเร็ว 
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต ์และเกดิ
อบุตัเิหตุ

cfhb_1

เ�รือ่งหมายทีย่างรถ – ยางทีไ่มม่ยีางใ�

1

chez_2

เ�รือ่งหมายทีย่างรถ – ลอ้เหล็กหลอ่

แรงด�ัลมยางของยาง

 ��าเตอื�
ลมยำงที่ไม่ถูกตอ้งจะท�ำใหด้อกยำงสกึจน
ผดิปกต ิและเกดิปัญหำในกำรทรงตวั ซึง่อำจ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ลมยำงต�่ำจะท�ำใหย้ำงลืน่ หรอืหลุดออกจำก
วงลอ้  ลมยำงสงูเกนิไปจะท�ำใหก้ำรทรงตวั
ของรถไม่ดีและท�ำใหด้อกยำงเกดิควำมสกึ
เร็วขึน้
สภำวะทั ้งสองแบบเป็นอันตรำย เพรำะจะ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
แรงดันลมยำงทีล่ดลงส�ำหรับกำรขบัขีบ่นทำง
วบิำกจะท�ำใหส้ญูเสยีเสถยีรภำพในกำรวิง่บน
พืน้ถนน
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทุกครัง้ว่ำไดป้รับตัง้แรง
ดันลมยำงตำมที่ไดอ้ธบิำยไวใ้นส่วนขอ้มูล
จ�ำเพำะส�ำหรับกำรใชร้ถบนพืน้ถนน
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ที่มีแรงดันลมยำง
ไม่ถูกตอ้งจะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตท์�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

แรงดันลมยำงที่ถูกตอ้งจะท�ำใหร้ถทรงตัวได ้
ดทีีส่ดุ  ผูข้ ีร่ถไดรั้บควำมสะดวกสบำย  และ
อำยกุำรใชง้ำนของยำงยำวนำนขึน้  กอ่นขีร่ถ  
ตรวจสอบแรงดันลมยำงทุกครัง้เมื่อยำงเย็น 
ตรวจสอบแรงดันลมยำงทุกวันและปรับถำ้
จ�ำเป็น  ดรูำยละเอยีดเกีย่วกบัแรงดนัลมยำงที่
ถกูตอ้งไดใ้นบท ขอ้มลูจ�ำเพำะ



การบ�ารงุรกัษา

137

ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมยาง (TPMS) 
(ถา้ตดิต ัง้)

 ขอ้�วรระวงั
จะมป้ีำยผนกึตดิไวท้ีว่งลอ้เพือ่บ่งชีต้�ำแหน่ง
ของเซนเซอรแ์รงดนัลมยำง
ตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัในกำรเปลีย่นยำง  เพือ่
ป้องกันไม่ใหเ้ซนเซอร์แรงดันลมยำงเกิด
ควำมเสยีหำย
น� ำรถของท่ำนไปประกอบยำงที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทุกครัง้ และแจง้ทำงศูนย์ว่ำลอ้รถ
ของทำ่นมกีำรตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดนัลมยำง

 ขอ้�วรระวงั
หำ้มใชน้�้ำยำอุดกำรร่ัวซมึหรอืน�้ำยำอืน่ ๆ  ที่
มลีักษณะเดยีวกันปิดกัน้กำรไหลของอำกำศ
ไปยังทำงเขำ้เซนเซอร์ TPMS กำรปิดกัน้
ชอ่งแรงดนัอำกำศของเซนเซอร ์TPMS ขณะ
ท�ำงำนจะท�ำใหเ้ซนเซอรถ์กูปิดกัน้  ท�ำใหเ้กดิ
ควำมเสยีหำยตอ่ชดุเซนเซอร ์ TPMS โดยไม่
สำมำรถซอ่มแซมได ้
ควำมเสยีหำยที่เกดิจำกกำรใชน้�้ำยำอุดกำร
ร่ัวซมึหรอืกำรบ�ำรงุรักษำทีไ่มถ่กูตอ้งไมถ่อืวำ่
เป็นช�ำรุดจำกกำรผลติและไม่ครอบคลุมภำย
ใตก้ำรรับประกนั
น� ำรถของท่ำนไปประกอบยำงที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทุกครัง้ และแจง้ทำงศูนย์ว่ำลอ้รถ
ของทำ่นมกีำรตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดนัลมยำง

แรงดันลมยำงที่แสดงบนหนำ้ปัดจะบ่งบอก
ถงึแรงดนัลมยำงตำมจรงิ  ณ  เวลำทีเ่ลอืกสว่น
แสดงผลนัน้  ซึง่อำจแตกตำ่งจำกแรงดนัลม
ยำงทีก่�ำหนดไวเ้มือ่ยำงเย็น  เนือ่งจำกยำงอำจ
รอ้นขึน้ในขณะทีท่ำ่นขีร่ถจักรยำนยนต ์ ท�ำให ้
อำกำศภำยในยำงขยำยตัวและแรงดันลมยำง
เพิม่มำกขึน้  แรงดนัลมยำงเมือ่เย็นซึง่ก�ำหนด
โดย Triumph จะค�ำนงึถงึสภำวะนี้

ปรับแรงดันลมยำงเมื่อยำงเย็นเท่ำนั้นโดยใช ้
เกจวดัแรงดนัทีแ่มน่ย�ำ  อยำ่ใชห้นำ้จอแสดงผล
แรงดนัลมยำงในแผงหนำ้ปัด

การเปลีย่�ยาง
รถจักรยำนยนต์ Triumph ทุกคันไดรั้บกำร
ทดสอบอย่ำงระมัดระวังและครอบคลุมทั ้ง
สภำวะกำรขับขีเ่พือ่ใหแ้น่ใจวำ่มกีำรรับรองกำร
ใชย้ำงร่วมกันทีเ่กดิประสทิธภิำพมำกทีสุ่ดกับ
รถแตล่ะรุน่  เมือ่ซือ้ยำงอะไหล ่ จ�ำเป็นตอ้งใช ้
ยำงและยำงใน  (ถำ้ตดิตัง้)  ทีไ่ดรั้บกำรรับรอง 
ประกอบลงในคูย่ำงทีไ่ดรั้บกำรรับรอง  กำรใช ้
ยำงและยำงในที่ไม่ผ่ำนกำรรับรอง หรือยำง
และยำงในทีไ่ดรั้บกำรรับรองในสภำวะกำรใช ้
งำนรว่มกนัทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรอง  อำจท�ำใหร้ถ
จักรยำนยนตส์ญูเสยีกำรทรงตวั  สญูเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
รำยชือ่ยำงทีผ่่ำนกำรรับรองทีก่�ำหนดใหใ้ชไ้ด ้
กบัรถจักรยำนยนตข์องทำ่น  ขอรับไดจ้ำก
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำต หรอืตรวจสอบทำงอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่ www. triumph. co. uk น�ำรถของทำ่นไป
ประกอบยำงและยำงในและถว่งสมดลุทีต่วัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำต  ซึง่มทีกัษะและกำรฝึกอบรมทีจ่�ำเป็น
เพือ่รับประกันไดถ้งึกำรตดิตัง้ทีป่ลอดภัยและมี
ประสทิธภิำพ
เมือ่ตอ้งใชย้ำงหรอืยำงในอะไหล่ โปรดตดิต่อ
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำต  ซึง่จะจัดกำรเลอืกยำงและยำง
ในโดยใชย้ำงคู่ทีถู่กตอ้ง จำกรำยชือ่ทีไ่ดรั้บ
กำรรับรอง และประกอบยำงและยำงในตำม 
ค�ำแนะน�ำจำกผูผ้ลติยำง
ใน เ ริ่มต น้   ย ำงและยำง ในใหม่ จ ะ ไม่ ให ้
คุณลักษณะในกำรขับขี่เช่นเดียวกับยำงและ
ยำงในที่สกึ และผูข้ี่รถตอ้งใชร้ะยะกำรขี่รถที่
เพยีงพอ (ประมำณ 160 กม. (100 ไมล)์) เพือ่
ใหคุ้น้เคยกบัคณุลกัษณะกำรขบัขีใ่หม่
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หลงัจำกประกอบ 24 ชัว่โมง  ตอ้งตรวจสอบ
และปรับแรงดันลมยำง และตรวจสอบยำง
และยำงในว่ำมีกำรขึน้รูปอย่ำงถูกตอ้งหรือไม ่
ด�ำเนนิกำรแกไ้ขถำ้จ�ำเป็น  หลงัจำกประกอบ
ยำง ตอ้งด�ำเนินกำรตรวจสอบและปรับตัง้ค่ำ
แบบเดยีวกนัเมือ่รถวิง่ไป 160 กม. (100 ไมล)์

 ��าเตอื�
ยำงในตอ้งใชก้ับรถจักรยำนยนตท์ี่ประกอบ
ลอ้แบบซีล่อ้  และยำงทีม่เีครือ่งหมำย TUBE 
TYPE

ยำงทีม่เีครือ่งหมำย TUBELESS ทีไ่ดรั้บกำร
รับรองบำงยี่หอ้อำจเหมำะที่จะใชก้ับยำงใน
เทำ่นัน้  ซึง่ในกรณีนี ้ จะมกีำรท�ำเครือ่งหมำย
ที่แกม้ยำงดว้ยขอ้ควำมว่ำสำมำรถประกอบ
ยำงในได ้
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 ้ หรอืใชย้ำงในกบัลอ้แม็กที่
มเีครือ่งหมำย SUITABLE FOR TUBELESS 
TYRES จะท�ำใหเ้กดิยำงแบน  สง่ผลใหเ้สยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
หำ้มประกอบยำงชนิดที่มียำงในกับขอบลอ้
ไมม่ยีำงใน
ขอบใน  ยำงจะไมเ่ขำ้ที ่ และยำงจะหลดุออก
จำกวงลอ้  ท�ำใหย้ำงแบนอยำ่งรวดเร็ว  ซึง่จะ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตุ
หำ้มติดตั ้งยำงในกับยำงแบบไม่มียำงใน 
(Tubeless) ที่ไม่มีเครื่องหมำยที่เหมำะสม 
เพรำะจะท�ำใหเ้กดิแรงเสยีดทำนภำยในยำง 
สง่ผลใหม้กีำรสะสมควำมรอ้น  ซึง่อำจท�ำให ้
ยำงระเบดิ  สง่ผลใหย้ำงแบนอยำ่งรวดเร็ว 
สญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต ์ และเกดิ
อบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
ถำ้ยำงหรือยำงในมีรอยร่ัว ตอ้งเปลี่ยนยำง
และยำงในใหม่
กำรไมเ่ปลีย่นยำงและยำงในทีม่รีร่ัูว  หรอืกำร
ใชร้ถทีใ่ชย้ำงและยำงในทีม่กีำรซอ่มแซมจะ
ท�ำใหร้ถเสยีกำรทรงตวั สญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนต ์หรอืเกดิอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
ถำ้สงสยัวำ่ยำงเกดิควำมเสยีหำย  เชน่  หลงั
จำกชนขอบถนน  ใหน้�ำรถไปตรวจสอบยำง
ทัง้ภำยในและภำยนอกทีต่ัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
ควำมเสียหำยของยำงไม่ไดม้องเห็นจำก
ภำยนอกเพยีงอยำ่งเดยีวเสมอไป
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ที่ยำงช�ำรุดจะท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ที่ยำงและยำงในไม่
ขึ้นรูปอย่ำงถูกตอ้ง ปรับแรงดันลมยำงไม ่
ถู ก ต ้อ ง   ห รื อ เ มื่ อ ท่ ำ น ไ ม่ คุ ้น เ ค ย กั บ
คุณลักษณะกำรขับขี่ใหม่อำจท�ำใหสู้ญเสยี
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้

 ��าเตอื�
ระบบ  ABS จะท� ำงำนโดยเปรียบเทียบ
ควำมเร็วสมัพัทธข์องลอ้หนำ้และลอ้หลงั
กำรใชย้ำงรถที่ไม่แนะน� ำอำจส่งผลต่อ
ควำมเร็วของลอ้รถ  เป็นสำเหตใุหฟั้งกช์นั 
ABS ไมท่�ำงำน  ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหต ุ ในสภำพที่
ระบบ ABS ควรท�ำงำนไดต้ำมปกติ
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 ��าเตอื�
จ�ำเป็นตอ้งถ่วงลอ้อย่ำงแม่นย�ำเพือ่กำรขับขี่
รถจักรยำนยนต์อย่ำงมั่นคงและปลอดภัย 
หำ้มถอดหรอืเปลีย่นตะกัว่ลอ้  ควำมสมดลุ
ของลอ้ที่ไม่ถูกตอ้งอำจท�ำใหร้ถเสียกำร
ทรงตวั  ท�ำใหเ้กดิกำรสญูเสยีกำรควบคมุและ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
เมือ่ตอ้งใชค้วำมสมดลุของลอ้  เชน่  หลงัจำก
เปลีย่นยำงหรอืยำงใน  โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำต
ใชเ้ฉพำะตะกัว่ลอ้แบบตดิเทำ่นัน้  ตะกัว่ตอก
ลอ้เหล็กจะท�ำใหล้อ้รถ  ยำง  หรอืยำงในเกดิ
ควำมเสยีหำย  ท�ำใหย้ำงแบน  สญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
ยำงและยำงในที่เคยใชก้ับไดนำโมมิเตอร์
แบบลกูกลิง้อำจเกดิควำมเสยีหำย  ในบำง
กรณี ควำมเสยีหำยอำจมองไมเ่ห็นจำกพืน้ผวิ
ภำยนอกของยำงรถ
ตอ้งเปลีย่นยำงและยำงในใหม่ภำยหลังกำร
ใชง้ำนดงักลำ่ว  เนือ่งจำกกำรใชย้ำงและยำง
ในที่ช�ำรุดอย่ำงต่อเนื่องจะท�ำใหร้ถเสยีกำร
ทรงตวั  สญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

การสกึของยาง
ขณะที่ดอกยำงสึก ยำงรถจะเริ่ม ร่ัวซึมง่ำย
ขึน้และไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้ มกีำรประเมนิวำ่ 
90% ของปัญหำเกีย่วกบัยำงทัง้หมดเกดิขึน้ใน
ช่วงอำยุกำรใชง้ำนของดอกยำงทีเ่หลอื 10% 
(สกึแลว้ 90%)  แนะน�ำใหเ้ปลีย่นยำงกอ่นจะ
สกึหรอจนถงึควำมลกึของดอกยำงสวมใส่ไป
ลกึของดอกยำงต�ำ่สดุ

�วามลกึของดอกยางต�า่สดุทีแ่�ะ��า

 ��าเตอื�
กำรใชร้ถทีย่ำงสกึมำกเกนิไปจะเป็นอันตรำย 
และส่งผลร ำ้ยแรงต่อกำรยึด เกำะถนน  
กำรทรงตวัของรถ และกำรขบัขี ่ซ ึง่อำจท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
เมือ่ยำงทีไ่ม่มยีำงในทีใ่ชง้ำนโดยไม่มยีำงใน  
เกิดกำรร่ัวซึมกำรร่ัวซึมมักจะเป็นไปอย่ำง 
ชำ้ ๆ  มำก ตรวจสอบยำงหำรอยร่ัวอย่ำง
ละเอยีดทกุครัง้  ตรวจสอบยำงดรูอยบำด  ตะปู
ทีฝั่งอยู ่หรอืวตัถปุลำยแหลมอืน่ ๆ กำรใชร้ถที่
ยำงรถเสยีหำยหรอืร่ัวซมึจะสง่ผลรำ้ยแรงต่อ
สภำพกำรทรงตวัและกำรขบัขีร่ถจักรยำนยนต ์
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ตรวจสอบวงลอ้ดรูอยเวำ้หรอืกำรเสือ่มสภำพ  
ก ำ รขั บขี่ ด ว้ ย ล อ้ห รื อ ย ำ งที่ ช� ำ รุ ดห รื อ 
เสยีหำยเป็นอันตรำยและอำจท�ำใหสู้ญเสยี
กำรควบคมุและท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้
สอบถำมตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตทกุครัง้เกีย่วกบักำร
เปลี่ยนยำง หรือกำรตรวจสอบยำงรถอย่ำง
ปลอดภยั

ตำมตำรำงกำรบ� ำรุง รักษำตำมระยะเวลำ  
วัดควำมลึกของดอกยำงดว้ยเกจวัดระดับ 
ควำมลกึ  แลว้เปลีย่นใหมถ่ำ้ยำงสกึ  หรอืมคีำ่
เกนิค่ำควำมลกึของดอกยำงต�่ำสุดที่อนุญำต 
ซึง่ไดร้ะบไุวใ้นตำรำงดำ้นลำ่ง

ต�ำ่กวำ่ 130 กม./ชัว่โมง 2 มม.

มำกกวำ่ 130 กม./ชัว่โมง
ดำ้นหนำ้ 2 มม.
ดำ้นหลงั 3 มม.
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ยางหลงัเทา่� ั�้
เมื่อตรวจสอบกำรสึกหรอของยำงลอ้หลัง  
ตอ้งจ�ำไวว้่ำลวดลำยดอกยำงสว่นหนึง่ของลอ้
หลังนั้นดูเหมือนตัวบ่งชี้กำรสกึหรอของยำง  
ตั วบ่งชี้กำรสึกหรอของยำงของจริงจะม ี
ตวัอกัษร  'T.W.I.'  อยูด่ว้ย  ดงัทีแ่สดงในภำพ
ประกอบดำ้นลำ่ง

B00903

T.W
.I.

T.W
.I.

2

1

1. ตวับง่ชีก้ารสกึหรอของยาง (TWI)
2. ลวดลายดอกยางลอ้หลงั

ฟิวส์
ต�ำแหน่งของฟิวสอ์ยูท่ีใ่ตเ้บำะผูข้บัขี ่ในกำรเขำ้
ถงึกลอ่งฟิวส ์จะตอ้งถอดเบำะผูข้บัขีอ่อก

21

1. ฟิวสห์ลกั
2. กลอ่งฟิวส์

หมายเลขฟิวส์

 ��าเตอื�
เปลีย่นฟิวสข์ำดดว้ยฟิวสใ์หมท่ีม่พีกิัดถกูตอ้ง
ทกุครัง้ (ตำมทีร่ะบไุวบ้นฝำครอบกลอ่งฟิวส)์
หำ้มเปลีย่นฟิวสท์ีข่ำดแลว้ดว้ยฟิวสท์ีม่พีกิัด
ตำ่งกนั
กำรใชฟิ้วส์ไม่ถูกตอ้งอำจท�ำใหเ้กดิปัญหำ
ดำ้นไฟฟ้ำ  ท�ำใหร้ถจักรยำนยนตไ์ดรั้บควำม
เสยีหำย  สญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ

อำกำรฟิวส์ขำดจะบ่งชี้ข ึ้นเมื่อระบบทัง้หมด
ที่ป้องกันดว้ยฟิวส์ดังกล่ำวไม่ท�ำงำน เมื่อ 
ตรวจสอบฟิวสข์ำด ใหใ้ชต้ำรำงเพื่อพสิูจน์ว่ำ
ฟิวสต์วัใดขำด
หมำยเลขฟิวสท์ี่ระบุไวใ้นตำรำงจะตรงกันกับ
หมำยเลขที่พิมพ์ไวบ้นฝำครอบกล่องฟิวส ์ 
ตำมทีแ่สดงในภำพดำ้นลำ่ง
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ฟิวสส์�ำรองอยู่ทีด่ำ้นในของฝำกล่องฟิวสแ์ละ
ควรเปลีย่นใหมถ่ำ้น�ำมำใช ้

5A

20A

20
A

25
A

.5A7

.5A7

ACC20
A

.5A7

.5A7

9

7

8
3

1

2

4

5

6

ต�าแห�ง่ วงจรทีป้่องก�ั พกิดั 
(แอมป์)

1 ระบบจดุระเบดิ 7.5
2 ระบบไฟ 7.5
3 ป๊ัมน�้ำมนัเชือ้เพลงิ 7.5
4 แผงหนำ้ปัด 5

5 แบตเตอรี่ 7.5
6 อปุกรณเ์สรมิ 20

7 พัดลมระบำยควำมรอ้น 20

8 ระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก (ABS) 25

9 ระบบควบคมุกำรท�ำงำนของ
เครือ่งยนต์ 20

ฟิวสห์ลกั
ฟิวสห์ลักตัง้อยู่ในกล่องฟิวสแ์ยกต่ำงหำกใต ้
เบำะทีน่ั่งของผูข้บัขี ่ ในกรณีทีฟิ่วสข์ำด จะตอ้ง
เปลีย่นดว้ยฟิวส ์40 แอมป์เทำ่นัน้

แบตเตอรี่

 ��าเตอื�
แบตเตอรีม่กีรดก�ำมะถนั (กรดแบตเตอรี)่ กำร
สัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตำอำจท�ำใหเ้กดิ
แผลไหมอ้ยำ่งรนุแรง  ควรสวมชดุป้องกนัและ
หนำ้กำกนริภยั
ถำ้กรดแบตเตอรี่หกรดผวิหนัง ใหล้ำ้งออก
ดว้ยน�้ำสะอำดทนัที
ถำ้กรดแบตเตอรี่เขำ้ตำ ใหล้ำ้งออกดว้ย 
น�้ ำสะอำดอย่ำงนอ้ย 15 นำทีและรีบไปพบ
แพทย์
ถำ้กลืนกรดแบตเตอรี่ ใหด้ื่มน�้ำปรมิำณมำก
และรบีไปพบแพทย์
เก็บน�้ำกรดแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็ก

 ��าเตอื�
ในบำงกรณี แบตเตอรี่อำจปล่อยก๊ำซที ่
ระเบิดได ้ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดเ้ก็บ
แบตเตอรีห่ำ่งจำกประกำยไฟ  เปลวไฟ  และ
บหุรี่
อย่ำต่อสำยพ่วงกับแบตเตอรี่ แตะสำยไฟ
แบตเตอรี ่หรอืสลบัขัว้สำยไฟ เนือ่งจำกกำรก
ระท�ำดงักลำ่วจะท�ำใหเ้กดิประกำยไฟ  ซึง่จะ
ไปจดุแกส็แบตเตอรีใ่หร้ะเบดิ  ท�ำใหเ้กดิกำร
บำดเจ็บได ้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจ ว่ำมีกำรระบำยอำกำศที่
เพียงพอเมื่อตอ้งชำร์จหรือใชแ้บตเตอรี่ใน
พืน้ทีอ่บัอำกำศ

 ��าเตอื�
แบตเตอรีม่วีสัดทุีเ่ป็นอนัตรำย  ใหเ้ด็กอยูห่ำ่ง
จำกแบตเตอรีท่กุเวลำ
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การถอดแบตเตอรี่

 ��าเตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ขัว้แบตเตอรีไ่มไ่ดส้มัผัส
โครงรถจักรยำนยนต์
ซึง่อำจเป็นสำเหตุใหเ้กดิกำรลัดวงจรหรือ
ประกำยไฟซึง่อำจท�ำใหแ้กส๊แบตเตอรีต่ดิไฟ
ซึง่อำจท�ำใหรั้บบำดเจ็บได ้

4

5

1 2 3

1. แบตเตอรี่
2. สายรดัแบตเตอรี่
3. ข ัว้ลบ (สดี�า)
4. กลอ่งฟิวส์
5. ข ัว้บวก (สแีดง)

กำรถอดแบตเตอรีอ่อก:
•  ถอดเบำะน่ัง
•  ถอดสำยรัดแบตเตอรี่
•  ถอดกลอ่งฟิวสอ์อกจำกดำ้นขำ้งของกลอ่ง

แบตเตอรีอ่ยำ่งระมดัระวงั
•  ถอดสำยไฟแบตเตอรี่โดยถอดสำยขัว้ลบ 

(สดี�ำ) ออกกอ่น
•  ถอดแบตเตอรีอ่อก

การก�าจดัแบตเตอรี่
ถำ้ตอ้งเปลีย่นแบตเตอรี ่ ควรสง่แบตเตอรีเ่กำ่
ไปทีห่น่วยงำนรไีซเคลิ  ซึง่จะชว่ยรับประกนัได ้
ว่ำสำรทีเ่ป็นอันตรำยจำกกำรผลติแบตเตอรีจ่ะ
ไมท่�ำลำยสิง่แวดลอ้ม

การบ�ารงุรกัษาแบตเตอรี่

 ��าเตอื�
กรดแบตเตอรี่มีฤทธิ์กัดกร่อนและเป็นพิษ 
และจะท�ำลำยผวิหนังทีไ่มม่กีำรป้องกนั
หำ้มกลนืน�้ำกรดแบตเตอรี ่ และอยำ่ใหน้�้ำกรด
แบตเตอรีส่มัผัสผวิหนัง
เพือ่ป้องกนักำรบำดเจ็บ  สวมชดุป้องกนัและ
แวน่ตำนริภยัทกุครัง้ทีต่อ้งสมัผัสแบตเตอรี่

แบตเตอรีเ่ป็นแบบปิดผนกึ  จงึไมจ่�ำเป็นตอ้ง
บ�ำรงุรักษำ  นอกจำกกำรตรวจสอบแรงดนัไฟ
และกำรชำรจ์ไฟซ�้ำเมือ่ถงึเวลำ  เชน่  ในชว่งที่
เก็บรักษำแบตเตอรี่
ท�ำควำมสะอำดแบตเตอรีโ่ดยใชผ้ำ้แหง้สะอำด 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่จดุตอ่สำยไฟสะอำด
ท่ำนไม่สำมำรถปรับระดับน�้ำกรดแบตเตอรี่ใน
แบตเตอรีไ่ด ้หำ้มแกะแถบปิดผนกึออก

การ�ายประจแุบตเตอรี่

 ขอ้�วรระวงั
ตอ้งรักษำระดบัประจแุบตเตอรีเ่พือ่อำยกุำรใช ้
งำนแบตเตอรีท่ีย่ำวนำนทีส่ดุ
กำรไม่ รั กษำระดับประจุแบตเตอรี่อ ำจ
ท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยอย่ำงรุนแรงภำยใน
แบตเตอรี่

ภำยใตส้ภำวะปกติ ระบบชำร์จไฟของรถ
จักรยำนยนต์จะคอยชำร์จแบตเตอรี่ใหเ้ต็ม
เสมอ  อยำ่งไรกต็ำม ถำ้ไมใ่ชร้ถจักรยำนยนต ์
แบตเตอรีจ่ะคอ่ย ๆ  คำยประจ ุ อนัเนือ่งมำจำก
กระบวนกำรตำมปกตทิีเ่รยีกวำ่  กำรคำยประจุ
เอง  นำฬกิำ  หน่วยควำมจ�ำของกลอ่ง ECM 
อณุหภมูแิวดลอ้มสงู  หรอืกำรเพิม่ระบบรักษำ
ควำมปลอดภัยแบบไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์เสรมิที่
เป็นไฟฟ้ำตำ่ง ๆ จะท�ำใหก้ำรคำยประจเุพิม่มำก
ขึน้  กำรถอดแบตเตอรีอ่อกจำกรถจักรยำนยนต์
ขณะเกบ็รักษำรถจะชว่ยลดอตัรำกำรคำยประจุ
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การ�ายประจแุบตเตอรีข่ณะเก็บรกัษา
และการใชร้ถจกัรยา�ย�ต�์า� ๆ �ร ัง้
ในช่วงเก็บรักษำและกำรใชร้ถจักรยำนยนต์
นำน ๆ  ครัง้ ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ำของ
แบตเตอรีท่กุสปัดำหโ์ดยใชม้ลัตมิเิตอร ์ ปฏบิตั ิ
ตำมค�ำแนะน� ำของผูผ้ลิตที่ใหม้ำพรอ้มกับ
มเิตอร์
ถำ้แรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ลดลงต�่ำกว่ำ 
12.7 โวลต ์ควรชำรจ์ไฟแบตเตอรี่
กำรใหแ้บตเตอรี่คำยประจุหรือทิ้งไวใ้หค้ำย
ประจุในชว่งเวลำสัน้ ๆ  จะท�ำใหเ้กดิซัลเฟชั่น 
(Sulfation)  บนแผน่ธำต ุ ซลัเฟชัน่เป็นสว่น
หนึ่งของปฏิกิร ิยำทำงเคมีภำยในแบตเตอรี ่
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อนำนเขำ้ เกลือซัลเฟต
จะตกผลึกบนแผ่นธำตุ ท�ำใหแ้กไ้ขไดย้ำก
หรืออำจแกไ้ขปัญหำดังกล่ำวไม่ได ้ควำม 
เสยีหำยถำวรนี้ไม่ครอบคลุมกำรรับประกันรถ
จักรยำนยนต์ เนื่องจำกไม่ใช่ควำมช�ำรุดจำก
กำรผลติ
กำรชำร์จแบตเตอรี่ใหเ้ต็มเสมอจะช่วยลด
โอกำสที่จะเกิดกำรแข็งตัวในสภำพอำกำศ
หนำวจัด  กำรปลอ่ยใหแ้บตเตอรีแ่ข็งตวัจะ
ท�ำใหเ้กดิควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงภำยใน
แบตเตอรี่

การชารจ์แบตเตอรี่

 ��าเตอื�
แ บ ต เ ต อ รี่ จ ะ ป ล่ อ ย แ ก๊ ส ที่ ร ะ เ บิ ด ไ ด ้ 
อยำ่ใหม้ปีระกำยไฟ เปลวไฟ หรอืบหุรีอ่ยูใ่กล ้
แบตเตอรี ่ควรใหก้ำรระบำยอำกำศทีเ่พยีง
พอเมือ่ตอ้งชำรจ์หรอืใชแ้บตเตอรีใ่นพืน้ทีอ่ับ
อำกำศ
แบตเตอรีม่กีรดก�ำมะถนั (กรดแบตเตอรี)่ กำร
สัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตำอำจท�ำใหเ้กดิ
แผลไหมอ้ยำ่งรนุแรง  ควรสวมชดุป้องกนัและ
หนำ้กำกนริภยั
ถำ้กรดแบตเตอรี่หกรดผวิหนัง ใหล้ำ้งออก
ดว้ยน�้ำสะอำดทนัที
ถำ้กรดแบตเตอรี่เขำ้ตำ ใหล้ำ้งออกดว้ยน�้ำ
สะอำดอยำ่งนอ้ย 15 นำทแีละรบีไปพบแพทย์
ถำ้กลืนกรดแบตเตอรี่ ใหด้ื่มน�้ำปรมิำณมำก
และรบีไปพบแพทย์
เก็บน�้ำกรดแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็ก

 ขอ้�วรระวงั
หำ้มใช เ้ครื่องชำร์จแบตเตอรี่แบบด่วน
เนื่องจำกจะท�ำใหแ้บตเตอรีช่ำรจ์ไฟมำกเกนิ
ไปและท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยได ้

ถำ้ตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืในกำรเลอืกเครื่อง
ชำร์จแบตเตอรี่ กำรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ำ
ของแบตเตอรี่ หรือกำรชำร์จไฟแบตเตอรี ่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตใกลบ้ำ้น
ถำ้แรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ลดลงต�่ำกว่ำ 
12.7 โวลต ์ควรชำรจ์ไฟแบตเตอรีโ่ดยใชเ้ครือ่ง
ชำรจ์แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บกำรรับรองจำก Triumph 
ถอดแบตเตอรี่ออกจำกรถ จักรยำนยนต ์
ทกุครัง้  และปฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำทีใ่หม้ำพรอ้ม
กบัเครือ่งชำรจ์แบตเตอรี่
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ส�ำหรับกำรเก็บแบตเตอรี่เป็นเวลำนำน (เกนิ
สองสปัดำห)์  ควรถอดแบตเตอรีอ่อกจำกรถ
จักรยำนยนต ์ แลว้ชำรจ์ไฟโดยใชเ้ครือ่งชำรจ์
แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บกำรรับรองจำก Triumph

ในท�ำนองเดยีวกนั  ถำ้ประจแุบตเตอรีล่ดลงถงึ
ระดับที่ไม่สำมำรถสตำร์ทรถจักรยำนยนต์ได ้
ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกจำกรถจักรยำนยนตก์อ่น
ชำรจ์ไฟ

การตดิต ัง้แบตเตอรี่

 ��าเตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ขัว้แบตเตอรีไ่มไ่ดส้มัผัส
โครงรถจักรยำนยนต์
ซึง่อำจเป็นสำเหตุใหเ้กดิกำรลัดวงจรหรือ
ประกำยไฟซึง่อำจท�ำใหแ้กส๊แบตเตอรีต่ดิไฟ
ซึง่อำจท�ำใหรั้บบำดเจ็บได ้

กำรตดิตัง้แบตเตอรี:่
•  ใสแ่บตเตอรีล่งในกลอ่งแบตเตอรี่
•  ประกอบกล่องฟิวส์เขำ้กับดำ้นขำ้งของ

กลอ่งแบตเตอรี่
•  ตอ่สำยไฟแบตเตอรีใ่หม ่ โดยเริม่จำกสำย

ขัว้บวก (สแีดง)
•  ทำจำระบบีำงๆ ทีข่ัว้ตอ่เพือ่ป้องกนัสนมิ
•  ครอบขัว้บวกดว้ยฝำครอบ
•  ประกอบกลบัสำยรัดแบตเตอรี่
•  ประกอบกลบัเบำะผูข้บัขี่

ไฟห�า้

 ��าเตอื�
ปรับควำมเร็วขณะวิ่งบนถนนใหเ้หมำะสม
กับสภำพอำกำศและทัศนวิสัยที่ใชง้ำนรถ
จักรยำนยนต์
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดป้รับล�ำแสงไฟหนำ้
ใหส้่องสว่ำงพื้นผวิถนนไปขำ้งหนำ้ไดเ้พียง
พอโดยไมท่�ำใหร้ถคนัทีแ่ลน่สวนมำตำพรำ่
กำรปรับไฟหนำ้ไม่ถูกตอ้งจะท�ำใหม้องเห็น
ไดไ้มช่ดัเจน ซึง่จะท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
อย่ำพยำยำมปรับแสงไฟหนำ้ขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่
ควำมพยำยำมทีจ่ะปรับแสงไฟหนำ้ขณะทีร่ถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่  จะสง่ผลใหส้ญูเสยี
กำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ



การบ�ารงุรกัษา

145

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

 ขอ้�วรระวงั
หำกเกิดควำมผิดปกติกับชุดไฟหนำ้ จะมี
ขอ้ควำมปรำกฏขึ้นบนจอแสดงผลที่แผง 
หนำ้ปัด และไฟหนำ้ใชง้ำนไดเ้ฉพำะโหมด
ไฟต�ำ่เทำ่นัน้
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
ไฟเดยไ์ลท ์ (DRL)  อยูภ่ำยในชดุไฟหนำ้และ
เป็นชดุ LED แบบปิดผนกึ  ไมต่อ้งท�ำกำร 
บ�ำรงุรักษำ  จะตอ้งเปลีย่นชดุไฟหนำ้ในกรณีที่
ไฟ DRL ลม้เหลว

การปรบัไฟห�า้
ชุดไฟหนำ้สำมำรถปรับไดใ้นแนวตัง้เท่ำนั้น 
ไมม่กีำรปรับแนวนอน

ล�ำแสงแนวตัง้ของไฟหนำ้ดำ้นซำ้ยและดำ้น
ขวำจะตอ้งปรับรว่มกนัเทำ่นัน้  ทำ่นไมส่ำมำรถ
ปรับล�ำแสงแยกจำกกนัได ้
ชดุไฟหนำ้มำพรอ้มกบัโบลตต์ัวปรับทีเ่ขำ้ถงึได ้
งำ่ยเพือ่ใหส้ำมำรถแกไ้ขกำรปรับแนวตัง้ไดเ้มือ่
บรรทกุน�้ำหนักรถจักรยำนยนตจ์นเต็มน�้ำหนัก

1

1. โบลตแ์ป้�ยดึไฟห�า้

ในกำรปรับแสงไฟหนำ้ในแนวตัง้:
•  เปิดสวิตช์จุดระเบิด ไม่จ� ำเป็นตอ้งติด

เครือ่งยนต์
•  เปิดแสงไฟต�ำ่
•  คลำยโบลตแ์ป้นยดึไฟหนำ้ทีย่ดึชดุไฟหนำ้

เขำ้กับแป้นยึดไฟหนำ้มำกพอที่จะขยับ 
ไฟหนำ้ไดเ้ล็กนอ้ย

1

2

1. เ�รือ่งหมายปรบัศ�ูยซ์บัเฟรมดา้�ห�า้
2. เ�รือ่งหมายแป้�ยดึไฟห�า้

•  เลือ่นชดุไฟหนำ้ลงหรอืขึน้เพือ่ปรับล�ำแสง
ไฟหนำ้ใหเ้หมำะสม
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•  เพื่อจะปรับไฟหนำ้ไปต�ำแหน่งมำตรฐำน
จำกโ ร ง ง ำน   ให ข้ ยั บชุด ไฟหน ้ำ จน
เครื่องหมำยปรับแนวซับเฟรมหนำ้และ
เครือ่งหมำยแป้นยดึไฟหนำ้อยูต่รงกนั

•  ขนัโบลตแ์ป้นยดึไฟหนำ้ดว้ยแรง 15 Nm

•  ตรวจสอบกำรตัง้คำ่ล�ำแสงไฟหนำ้
•  ปิดไฟหนำ้เมือ่ไดท้�ำกำรปรับแสงไฟหนำ้

ตำมทีต่อ้งกำรแลว้

การเปลีย่�หลอดไฟ

 ขอ้�วรระวงั
กำรใชห้ลอดไฟที่ไม่ไดรั้บกำรรับรองอำจ
ท�ำใหเ้กิดควำมเสียหำยกับเลนส์และส่วน
ประกอบอืน่ ๆ ของอปุกรณแ์สง
นอกจำกนี้กำรใชห้ลอดไฟทีม่วีัตตไ์ม่ถูกตอ้ง
อำจท�ำให ้ ECM โครงรถตดักระแสไฟฟ้ำของ
วงจรไฟทีไ่ดรั้บผลกระทบ
ใชห้ลอดไฟของแทต้ำมทีไ่ดก้�ำหนดไวใ้นแค
ตตำล็อกอะไหล ่ Triumph ซึง่จัดจ�ำหน่ำย
โดย Triumph

ใหต้วัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญำตเป็นผูต้ดิตัง้หลอดไฟอะไหล่
ทกุครัง้

ไฟห�า้
ชดุไฟหนำ้เป็นชดุไฟ LED ทีปิ่ดผนกึ  ไมต่อ้ง
มกีำรบ�ำรงุรักษำ  จะตอ้งเปลีย่นชดุไฟหนำ้ใน
กรณีทีไ่ฟหนำ้ลม้เหลว

สญัญาณไฟเลีย้ว
รถจักรยำนยนตน์ีต้ดิตัง้ไฟเลีย้วแบบ LED หรอื
แบบหลอดไฟ

ไฟเลีย้ว LED
ชดุไฟเลีย้วเป็น LED เป็นแบบปิดผนกึ  ไมต่อ้ง
มกีำรบ�ำรงุรักษำ

หลอดไฟเลีย้ว

celc_2

12

1. เล�สส์ญัญาณไฟ
2. สกรู

เพือ่เปลีย่นหลอดไฟของไฟเลีย้ว:
•  เลนสท์ีส่ัญญำณไฟเลีย้วแตล่ะตัวจะถกูยดึ

ประจ�ำทีด่ว้ยสกร ูซึง่อยูท่ีต่วัของหลอดไฟ
•  คลำยสกรเูลนสไ์ฟเลีย้ว
•  ถอดเลนสอ์อกเพือ่ใหเ้ขำ้ถงึหลอดไฟและ

เปลีย่นได ้
•  เปลีย่นหลอดไฟ
•  ตดิตัง้เลนสโ์ดยตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่เขีย้ว

บอกต�ำแหน่งอยูต่รงกบัตวัเรอืนไฟเลีย้ว
•  ขนัสกรเูลนสไ์ฟเลีย้วใหแ้น่นดว้ยแรง 1 Nm

ไฟสอ่งป้ายทะเบยี�
ชดุไฟสอ่งป้ำยทะเบยีนเป็นชดุไฟ LED แบบ
ปิดผนกึ ไมต่อ้งมกีำรบ�ำรงุรักษำ

ไฟทา้ย
ชดุไฟทำ้ยเป็นชดุไฟ LED ทีปิ่ดผนกึ  ไมต่อ้งมี
กำรบ�ำรงุรักษำ



การบ�ารงุรกัษา

147

กระจก

 ��าเตอื�
กำรใชง้ำนรถจักรยำนยนตท์ีม่กีระจกปรับไม่
ถกูตอ้งถอืเป็นอนัตรำย
กำรใชง้ำนรถจักรยำนยนตท์ีม่กีระจกปรับไม่
ถูกตอ้งจะท�ำใหม้องไม่เห็นดำ้นหลังของรถ
จักรยำนยนต ์ซึง่เป็นสิง่ทีอ่นัตรำยทีจ่ะขบัขีร่ถ
จักรยำนยนตโ์ดยไมม่วีสิยัทัศนด์ำ้นหลังอยำ่ง
เพยีงพอ
ตอ้งปรับกระจกเพื่อใหม้ีวสิัยทัศน์ทำงดำ้น
หลงัเพยีงพอกอ่นทีจ่ะขบัขีร่ถจักรยำนยนต์

 ��าเตอื�
อย่ำพยำยำมที่จะท�ำควำมสะอำดหรือปรับ
กระจกขณะขบัขีร่ถจักรยำนยนต ์ กำรปลอ่ย
มือของผูข้ับขี่ออกจำกแฮนด์บังคับเลี้ยวใน
ขณะขับขีร่ถจักรยำนยนตจ์ะลดควำมสำมำรถ
ของผูข้ับขี่ในกำรรักษำกำรควบคุมของรถ
จักรยำนยนต์
ควำมพยำยำมทีจ่ะท�ำควำมสะอำดหรือปรับ
กระจกขณะขับขี่รถจักรยำนยนต์อำจท�ำให ้
เกดิกำรสูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ท�ำควำมสะอำดหรือปรับกระจกขณะที่รถ
จักรยำนยนตจ์อดนิง่เทำ่นัน้

 ��าเตอื�
กำรปรับกำ้นกระจกปลำยแฮนด์ไม่ถูกตอ้ง
อำจเป็นเหตุใหก้ำ้นกระจกสัมผัสกับถังน�้ำมัน 
เชือ้เพลงิ  คนัเบรก  หรอืคนัคลตัชห์รอืสว่น 
อืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์
ซึง่จะจ�ำกัดกำรท�ำงำนของเบรกหรือคลัตช ์
หรอืจ�ำกดั กำรเคลือ่นไหวของกำรบงัคบัเลีย้ว 
ส่งผลใหสู้ญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ
ปรับกระจกตำมทีต่อ้งกำรเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำมัน
ไม่สัมผัสกับส่วนอืน่ ๆ  ของรถจักรยำนยนต ์
หลงัจำกกำรปรับ  ทดลองขยบัแฮนดบ์งัคบั
เลี้ยวไปจนสุดล็อกดำ้นซำ้ยมือและขวำมือ 
ขณะที่ตรวจสอบว่ำกระจกไม่สัมผัสกับถัง
น�้ำมันเชือ้เพลงิ คันเบรกหรือคันคลัตชห์รือ
สว่นอืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์

 ขอ้�วรระวงั
กำรปรับกำ้นกระจกปลำยแฮนด์ไม่ถูกตอ้ง
อำจเป็นเหตุใหก้ำ้นกระจกสัมผัสกับถังน�้ำมัน 
เชือ้เพลงิ  คนัเบรก  หรอืคนัคลตัชห์รอืสว่น 
อืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์
ซึง่จะท�ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อถังน�้ ำมัน 
เชือ้เพลงิ  คนัเบรกหรอืคนัคลตัช ์ หรอืสว่น 
อืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์
ปรับกระจกตำมทีต่อ้งกำรเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำมัน
ไม่สัมผัสกับส่วนอืน่ ๆ  ของรถจักรยำนยนต ์
หลั งจำกกำรป รับ ทดลองขยับแฮนด ์
บังคับเลี้ยวไปจนสุดล็อกดำ้นซำ้ยมือและ 
ขวำมือ ขณะที่ตรวจสอบว่ำกระจกไม่สัมผัส
กบัถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  คนัเบรกหรอืคนัคลตัช์
หรอืสว่นอืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์
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กระจกปลำยแฮนด์จะถูกติดตั ้งโดยตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตของท่ำนและโดยปกตแิลว้ไม่จ�ำเป็น
ตอ้งปรับใด ๆ  หำกจ�ำเป็นตอ้งปรับ  หำ้มหมนุ
กระจกเกนิ 75° เมือ่วดัจำกสว่นแนวตัง้ของแขน
กระจก

75°

1

1. สว่�แ�วต ัง้ของแข�กระจก

จดุส�าหรบัการยกรถ

 ��าเตอื�
รถ จั ก รย ำนยนต์คั นนี้ มี จุ ด ยกแม่ แ ร งที ่
อำ่งน�้ำมนัเครือ่งของเครือ่งยนต์
กำรใชจุ้ดยกแม่แรงตอ้งใชอุ้ปกรณ์ยกแบบ
พเิศษ
กำรพยำยำมยกรถจักรยำนยนต์โดยไม่ใช ้
จุดยกแม่แรง หรือโดยไม่ใชอุ้ปกรณ์ยกที ่
ถูกตอ้ง อำจส่งผลใหร้ถจักรยำนยนตต์กลง
มำท�ำใหผู้ป้ฏบิัตงิำนบำดเจ็บหรือเกดิควำม 
เสยีหำยตอ่รถจักรยำนยนต์
กำรใชแ้ม่แรงหรือกำรยกรถจักรยำนยนต์นี้
ควรด�ำเนนิกำรโดยตวัแทนจ�ำหน่ำย Triumph 
ที่ไดรั้บอนุญำต ซึง่ผ่ำนกำรฝึกอบรมและมี
อุปกรณ์ยกที่ถูกตอ้งเพื่อยกรถจักรยำนยนต์
อยำ่งปลอดภยั

จุดยกแม่แ รงอยู่ที่อ่ ำ งน�้ ำ มั น เค รื่ อ งของ
เครือ่งยนต์

1. จดุยกแมแ่รงดา้�ห�า้
2. จดุยกแมแ่รงดา้�หลงั
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การเตรยีมลา้งรถ
ก่อนลำ้งรถ ตอ้งระมัดระวังอย่ำใหน้�้ ำโดน
ต�ำแหน่งตอ่ไปนี้
ส่วนปล่อยไอเสียด ำ้นทำ้ย:  คลุมดว้ยถุง
พลำสตกิ แลว้รัดดว้ยยำงเสน้
คันเบรกและคันคลัตช,์ ฝำครอบสวติชท์ีแ่ฮนด์
บงัคบัเลีย้ว: คลมุดว้ยถงุพลำสตกิ
สวติชจ์ดุระเบดิและล็อกคอ  ใชเ้ทปกำวปิดชอ่ง
เสยีบกญุแจ
ถอดเครือ่งประดบั  เชน่ แหวน นำฬกิำ ซปิหรอื
หวัเข็มขดั  ซึง่อำจขดีขว่นหรอืท�ำลำยพืน้ผวิที่
ทำสหีรอืขดัเงำ
ใชฟ้องน�้ำท�ำควำมสะอำดหรือผำ้เช็ดแยกกัน
ส�ำหรับกำรลำ้งท�ำควำมสะอำดพื้นผวิที่ทำส/ี
ขัดเงำ และบริเวณโครงรถ บริเวณโครงรถ  
(เชน่  ลอ้  และใตบ้งัโคลน)  จะโดนฝุ่ นและสิง่
สกปรกจำกถนนที่ท�ำใหเ้กิดกำรถลอกมำก  
ซึ่งจะไปขีดข่วนพื้นผิวที่ทำสี/ขัดเงำถำ้ใช ้
ฟองน�้ำหรอืผำ้เชด็อนัเดยีวกนั

จดุทีต่อ้งระวงั

 ขอ้�วรระวงั
อย่ำใชเ้ครื่องฉีดน�้ ำแรงดันสูงหรือเครื่อง
ท�ำควำมสะอำดดว้ยไอน�้ำ
กำรใชเ้ครื่องฉีดน�้ ำแรงดันสูงและเครื่อง
ท�ำควำมสะอำดดว้ยไอน�้ ำอำจท�ำใหซ้ีล 
เสยีหำย และท�ำใหน้�้ำและไอน�้ำเขำ้สู่ลูกปืน
และส่วนประกอบอื่น ๆ  ที่ก่อใหเ้กิดกำร
สกึหรอกอ่นก�ำหนดจำกกำรกัดกร่อนและกำร
หลอ่ลืน่ทีถ่กูลำ้งออกไป

 ขอ้�วรระวงั
อยำ่ฉีดน�้ำใด ๆ ใกลก้บัทอ่ไอดี
โดยปกติ ท่อไอดีจะอยู่ใตท้ี่น่ังของผูข้ับขี ่ 
ใตถ้งัน�้ำมนัเชือ้เพลงิหรอืใกลค้อพวงมำลยั
น�้ำทีฉ่ีดไปรอบ ๆ  บรเิวณนี้อำจเขำ้ไปในชดุ
กรองอำกำศและเครือ่งยนต ์ ท�ำใหช้ ิน้สว่นทัง้
สองเกดิควำมเสยีหำย

อยำ่ใหน้�้ำเขำ้ไปใกลส้ว่นตำ่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี:้
•  ทอ่ไอดี
•  อปุกรณไ์ฟฟ้ำใด ๆ ทีม่องเห็นได ้
•  คำลปิเปอรเ์บรกและกระบอกเบรก
•  ตวัเรอืนสวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้ว
•  ลกูปืนคอเฟรม
•  แผงหนำ้ปัด
•  ฝำปิดถงัน�้ำมนัเครือ่ง
•  ทอ่หำยใจกลอ่งเฟืองดอกจอก (ถำ้ตดิตัง้)
•  ดำ้นหลงัของไฟหนำ้
•  เบำะน่ัง
•  ซลีและลกูปืนระบบกนัสะเทอืน
•  ดำ้นลำ่งถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
•  ลกูปืนลอ้
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หมายเหตุ

การใช้สบู่ท ีม่�ีวามเป็�ด่างสูงจะท�าใหม้ ี
สารตก�า้งบ�พื�้ผวิงา�ส ีและยงัท�าให้
เกดิ�ราบ��า้ได้
�วรใชส้บูท่ ีเ่ป็�ดา่งต�า่เพือ่ช่วยใ�ข ั�้ตอ�
การท�า�วามสะอาด

การลา้ง
ในกำรลำ้งรถจักรยำนยนต ์ใหท้�ำดงัตอ่ไปนี:้
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่เครือ่งยนตเ์ย็น
•  เตรียมส่วนผสมของน�้ ำสะอำดเย็นและ

น�้ำยำลำ้งรถทีม่ฤีทธิอ์อ่น  อยำ่ใชส้บูท่ีเ่ป็น
ดำ่งสงู  ซึง่ใชก้นัทัว่ไปทีศ่นูยบ์รกิำรลำ้งรถ 
เพรำะจะท�ำใหเ้ป็นครำบ

•  ท�ำควำมสะอำดรถจักรยำนยนตด์ว้ยฟองน�้ำ
หรอืผำ้นุ่ม  อยำ่ใชแ้ผน่ขดัหรอืฝอยเหล็ก 
เพรำะจะท�ำลำยพืน้ผวิเคลอืบ

•  ลำ้งรถจักรยำนยนต์ใหส้ะอำดดว้ยน�้ ำ
สะอำดเย็น
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ภายหลงัการลา้ง

 ��าเตอื�
หำ้มลงแวกซห์รอืหยอดน�้ำมนัจำนเบรก
ตอ้งท�ำควำมสะอำดจำนเบรกดว้ยน�้ำยำลำ้ง
จำนเบรกแบบไม่มีน�้ ำมันยี่หอ้ที่เหมำะสม
เสมอ
จำนเบรกที่มีแว๊กซ์หรือมีกำรหล่อลื่นอำจ
ท�ำใหส้ญูเสยีแรงเบรกและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

หลงัจำกกำรลำ้งรถจักรยำนยนต ์ ใหท้�ำดงัตอ่
ไปนี:้
1.  เอำถงุพลำสตกิ เทปกำว และเปิดทอ่ไอดี
2.  หยอดน�้ำมนัทีแ่กน โบลต ์และน๊อต
3.  ทดสอบเบรกกอ่นใชง้ำนรถจักรยำนยนต์
4.  ใชผ้ำ้แหง้หรือหนังชำมัวร์ซับครำบน�้ ำ

ที่ยังเหลืออยู่ อย่ำใหม้ีน�้ ำเกำะบนรถ
จักรยำนยนต์เพรำะจะท� ำให เ้กิดกำร
กดักรอ่น

5.  สตำร์ทเครื่องยนต์และปล่อยใหเ้ครื่อง
ท�ำงำน 5 นำท ี ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มกีำร
ระบำยอำกำศเพยีงพอส�ำหรับควนัไอเสยี

การดแูลรกัษาชิ�้งา�ส ี
แบบดา้�
ชิน้งำนสีแบบดำ้นไม่จ�ำเป็นตอ้งใชก้ำรดูแล
รักษำทีพ่เิศษไปกวำ่ทีไ่ดแ้นะน�ำไวแ้ลว้ส�ำหรับ
ชิน้งำนสแีบบมนัวำว
•  หำ้มขดัหรอืลงแวกซช์ ิน้งำนสแีบบดำ้น
•  อยำ่พยำยำมขดัรอยขดีขว่น

การดแูลรกัษาชิ�้งา�สแีบบเงา
ชิน้งำนสแีบบเงำควรท�ำลำ้งและท�ำใหแ้หง้ตำม
ทีอ่ธบิำยไวก้อ่นหนำ้นี ้ แลว้ป้องกนัโดยใชส้ำร
ขดัเงำยำนยนตค์ณุภำพสงู  ท�ำตำมค�ำแนะน�ำ
ของผูผ้ลติและท�ำซ�้ำอย่ำงสม�่ำเสมอเพือ่รักษำ
รปูลกัษณร์ถจักรยำนยนตข์องคณุ
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รายการอลมูเิ�ยีม - ไมเ่�ลอืบ
หรอืทาสี
ชิน้สว่นเชน่  คนัคลตัชแ์ละคนัเบรก  ลอ้รถ  
ที่ครอบเครื่องยนต์ ครีบระบำยควำมรอ้น
เครือ่งยนต ์ คำนดำ้นบนและดำ้นลำ่งและเรอืน
ปีกผเีสือ้ในรถบำงรุน่  ตอ้งท�ำควำมสะอำดอยำ่ง
ถกูวธิเีพือ่รักษำรปูลกัษณใ์หอ้ยูไ่ดน้ำน  กรณุำ
ตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยของทำ่น  หำกไมแ่น่ใจ
วำ่ชิน้สว่นใดในรถจักรยำนยนตข์องทำ่นเป็นอลู
มเินียมทีไ่ม่ไดเ้คลอืบดว้ยสหีรอืแล็กเกอรแ์ละ
เพือ่ขอค�ำแนะน�ำเกีย่วกบัวธิกีำรท�ำควำมสะอำด
ชิน้สว่นเหลำ่นัน้
ใ ช ้น�้ ำ ย ำ เ ค ลื อ บ ผิ ว อ ะ ลู มิ เ นี ย ม ยี่ ห ้อ ที ่
เหมำะสม  ซึง่ไมม่สีว่นประกอบทีเ่ป็นผงขดัหรอื
มฤีทธิก์ดักรอ่น
ท�ำควำมสะอำดชิน้สว่นทีเ่ป็นอะลูมเินียมอย่ำง
สม�ำ่เสมอ  โดยเฉพำะ  เมือ่ใชใ้นสภำพอำกำศ
ทีร่นุแรง  ในจดุทีช่ ิน้สว่นตอ้งลำ้งดว้ยมอืเปลำ่
และเชด็ใหแ้หง้ทกุครัง้ทีใ่ชเ้ครือ่งยนต์
ไมอ่นุญำตใหเ้รยีกรอ้งสทิธกิำรประกนัเนือ่งจำก
กำรบ�ำรงุรักษำทีไ่มเ่พยีงพอ

การท�า�วามสะอาดชิ�้สว่�
โ�รเมยีมและสแต�เลส
ชิน้สว่นโครเมยีมและสแตนเลสทัง้หมดของรถ
จักรยำนยนตข์องท่ำนจะตอ้งท�ำควำมสะอำด
อยำ่งสม�่ำเสมอเพือ่ป้องกันไมใ่หรู้ปลักษณ์เกดิ
กำรเสือ่มสภำพ

การลา้ง
ลำ้งตำมทีอ่ธบิำยไวก้อ่นหนำ้นี้

การเช็ดใหแ้หง้
ท�ำใหช้ ิน้สว่นโครเมยีมและสแตนเลสแหง้มำก
ทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะท�ำไดด้ว้ยผำ้นุ่มหรอืหนังชำมวัร์

การป้องก�ั

 ขอ้�วรระวงั
กำรใชผ้ลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมของซลิโิคนจะ
ท�ำใหส้เีคลอืบโครเมยีมและสแตนเลสซดีลง 
หำ้มใชผ้ลติภณัฑด์งักลำ่ว
กำรใชน้�้ำยำขัดจะท�ำใหผ้วิเกดิควำมเสยีหำย 
หำ้มใชผ้ลติภณัฑด์งักลำ่ว

เมื่อชิ้นส่วนโครเมียมและสแตนเลสแหง้  
ใหใ้ชผ้ลติภัณฑท์�ำควำมสะอำดโครเมยีมทีเ่ป็น
ลขิสทิธิเ์ฉพำะ โดยท�ำตำมค�ำแนะน�ำของผูผ้ลติ
ขอแนะน�ำใหท้�ำกำรป้องกนัรถจักรยำนยนตต์ำม
ปกต ิ เพรำะจะป้องกนัและท�ำใหร้ปูลกัษณข์อง
รถดดูยี ิง่ขึน้
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โ�รเมยีมสดี�า
ชิน้ส่วนเช่นโคมไฟหนำ้และกระจกของบำง
รุ่นจะตอ้งท�ำควำมสะอำดอย่ำงถูกตอ้งเพื่อ
รักษำรปูลกัษณข์องมนั  โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จ�ำหน่ำยของท่ำนถำ้ไม่แน่ใจว่ำส่วนประกอบ
ของรถจักรยำนยนตช์ ิน้ส่วนใดทีเ่ป็นโครเมยีม 
สดี�ำ  รักษำรปูลกัษณข์องชิน้สว่นโครเมยีมสดี�ำ
ไวโ้ดยกำรทำน�้ำมนัเบำบนพืน้ผวิไวบ้ำง ๆ

การท�า�วามสะอาด 
ระบบไอเสยี
ควรท�ำควำมสะอำดชิน้ส่วนทัง้หมดของระบบ
ไอเสยีของรถจักรยำนยนตอ์ย่ำงสม�่ำเสมอเพือ่
ป้องกันไม่ใหรู้ปลักษณ์เกิดกำรเสื่อมสภำพ  
ค� ำแนะน� ำ เหล่ ำนี้ ส ำมำรถใช ก้ั บชิ้นส่ วน
โครเมียม สแตนเลสขัดเงำ และคำร์บอน
ไฟเบอร์ ระบบไอเสียสีดำ้นควรจะท�ำควำม
สะอำดตำมขำ้งตน้  โดยอำ่นขัน้ตอนกำรดแูลใน
หวัขอ้ชิน้งำนสดีำ้น กอ่นหนำ้นี้

หมายเหตุ

ปล่อยให้ระบบไอเสียเย็�ลงก่อ�จะล้าง
ท�า�วามสะอาดเพื่อ ป้องก�ัไม่ให้เก ิด 
รอยดา่งจาก��า้

การลา้ง
ลำ้งตำมทีอ่ธบิำยไวก้อ่นหนำ้นี้
ท�ำใหแ้น่ใจว่ำไม่มีน�้ ำหรือสบู่เขำ้ไปในท่อ 
ไอเสยี

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

การป้องก�ั

 ขอ้�วรระวงั
กำรใชผ้ลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมของซลิโิคนจะ
ท�ำใหส้เีคลอืบโครเมยีมและสแตนเลสซดีลง 
หำ้มใชผ้ลติภณัฑด์งักลำ่ว
กำรใชน้�้ำยำขัดจะท�ำใหผ้วิเกดิควำมเสยีหำย 
หำ้มใชผ้ลติภณัฑด์งักลำ่ว

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

 ขอ้�วรระวงั
ไม่แนะน�ำใหใ้ชเ้ครื่องฉีดน�้ ำแรงดันสูงหรือ
เคมภีณัฑท์�ำควำมสะอำดเบำะ
กำรใชเ้คมภีัณฑห์รอืเครือ่งฉีดน�้ำแรงดันสงูจะ
ท�ำใหท้ีค่ลมุเบำะน่ังเกดิควำมเสยีหำย

เพื่อช่วยรักษำรูปลักษณ์ของรถ ท�ำควำม
สะอำดเบำะรถโดยใชฟ้องน�้ ำหรือผำ้เช็ดกับ 
น�้ำสบู่

การดแูลรกัษาเบาะห�งั

 ขอ้�วรระวงั
ไม่แนะน�ำใหใ้ชเ้ครื่องฉีดน�้ ำแรงดันสูงหรือ
เคมภีณัฑท์�ำควำมสะอำดเบำะ
กำรใชเ้คมภีัณฑห์รอืเครือ่งฉีดน�้ำแรงดันสงูจะ
ท�ำใหท้ีค่ลมุเบำะน่ังเกดิควำมเสยีหำย

ขอแนะน�ำใหท้�ำควำมสะอำดเบำะหนังเป็น 
ระยะ  ๆ  ดว้ยผำ้ชบุน�้ำบดิหมำด  แลว้ปลอ่ยให ้
แหง้เองตำมธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง ซึง่จะชว่ย
รักษำรูปลักษณ์ของหนังและมั่นใจไดถ้งึอำยุ
กำรใชง้ำนทีย่ำวนำนของเบำะทีน่ั่ง
เบำะหนังของ  Tr iumph เ ป็นผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ กำรขำดกำรดูแลรักษำจะท�ำให ้
เกดิควำมเสยีหำยและสกึอย่ำงถำวร ท�ำตำม 
ค�ำแนะน�ำงำ่ย ๆ เหลำ่นีเ้พือ่ยดือำยเุบำะหนัง:
•  หำ้มใชผ้ลติภัณฑท์�ำควำมสะอำดครัวเรอืน 

สำรฟอกขำว ผงซักฟอกทีผ่สมสำรฟอก
ขำว  หรอืสำรละลำยใด  ๆ  ท�ำควำมสะอำด
เบำะหนัง

•  หำ้มแชเ่บำะหนังไวใ้นน�้ำ
•  หลกีเลีย่งกำรโดนควำมรอ้นโดยตรงจำก

ไฟและหมอ้น�้ำ  ซึง่จะท�ำใหห้นังแหง้กรอบ
และบดิเบีย้ว

•  อย่ำปล่อยให เ้บำะหนังโดนแสงแดด
โดยตรงเป็นระยะเวลำนำน

•  อย่ำเป่ำแหง้เบำะหนังโดยใชค้วำมรอ้น
โดยตรงไมว่ำ่ในเวลำใดกต็ำม

•  ถำ้เบำะหนังแทเ้ปียก  ใหซ้บัน�้ำดว้ยผำ้นุ่ม
และสะอำด  แลว้ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้
เองตำมธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

•  หลีกเลี่ยงอย่ำใหเ้บำะหนังโดนเกลือใน
ระดบัสงู  เชน่  น�้ำทะเล/น�้ำเกลอื  หรอืพืน้
ผวิถนนทีป่กคลมุดว้ยน�้ำแข็งและหมิะในฤดู
หนำว
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•  ถำ้ไม่สำมำรถหลกีเลีย่งกำรโดนเกลอื ให ้
ท�ำควำมสะอำดเบำะหนังทันทีเมื่อโดน
เกลอื โดยใชผ้ำ้ชบุน�้ำบดิหมำด แลว้ปลอ่ย
ใหเ้บำะแหง้เองตำมธรรมชำตทิี่อุณหภูมิ
หอ้ง

•  ท�ำควำมสะอำดรอยเล็ก ๆ  ดว้ยผำ้ชุบ 
น�้ ำบดิหมำด แลว้ปล่อยใหเ้บำะแหง้เอง
ตำมธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

•  หุม้เบำะหนังแทข้องคุณดว้ยที่คลุมเบำะ
ที่น่ังเพื่อป้องกันเมื่อเก็บไว ้หำ้มใชถุ้ง
พลำสตกิ

การดแูลรกัษาผลติภณัฑท์ีท่�า
จากห�งั
ขอแนะน�ำใหท้�ำควำมสะอำดเบำะหนังเป็น 
ระยะ ๆ  ดว้ยผำ้ชบุน�้ำบดิหมำด แลว้ปล่อยให ้
แหง้เองตำมธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง ซึง่จะชว่ย
รักษำรูปลักษณ์ของหนังและช่วยใหม้ั่นใจว่ำ
เบำะทีน่ั่งจะมอีำยกุำรใชง้ำนยำวนำน
ผลติภัณฑ์ที่ท�ำจำกหนังของ Triumph เป็น
ผลติภณัฑธ์รรมชำต ิ กำรขำดกำรดแูลรักษำจะ
ท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยและสกึอยำ่งถำวร
ท�ำตำมค�ำแนะน�ำงำ่ย ๆ  เหลำ่นีเ้พือ่ยดือำยขุอง
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นหนัง:
•  หำ้มใชผ้ลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดครัว

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

•  หำ้มแชผ่ลติภณัฑท์ีท่�ำจำกหนังไวใ้นน�้ำ
•  หลกีเลีย่งกำรโดนควำมรอ้นโดยตรงจำก

ไฟและหมอ้น�้ำ  ซึง่จะท�ำใหห้นังแหง้กรอบ
และบดิเบีย้ว

•  อย่ำปลอ่ยใหผ้ลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังโดน
แสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลำนำน

•  อย่ำเป่ำแหง้ผลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังโดย
ใชค้วำมรอ้นโดยตรงไมว่ำ่ในเวลำใดกต็ำม

•  ถ ้ำ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท� ำ จ ำ ก ห นั ง เ ปี ย ก  
ใหซ้บัน�้ำดว้ยผำ้นุ่มและสะอำด  แลว้ปลอ่ย
ใหผ้ลิตภัณฑ์แหง้เองตำมธรรมชำติที่
อณุหภมูหิอ้ง

•  หลีกเลี่ยงอย่ำใหผ้ลิตภัณฑ์ที่ท� ำจำก
หนังโดนเกลอืในระดบัสงู  เชน่  น�้ำทะเล/ 
น�้ ำเกลือ หรือพื้นผิวถนนที่ปกคลุมดว้ย 
น�้ำแข็งและหมิะในฤดหูนำว

•  ถำ้ไมส่ำมำรถหลกีเลีย่งกำรโดนเกลอื  ให ้
ท�ำควำมสะอำดผลติภัณฑ์ที่ท�ำจำกหนัง
ทันทีเมื่อโดนเกลอื โดยใชผ้ำ้ชุบน�้ำบดิ
หมำด แลว้ปล่อยใหผ้ลติภัณฑแ์หง้เอง
ตำมธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

•  ท�ำควำมสะอำดรอยเล็ก ๆ  ดว้ยผำ้ชุบน�้ำ
บดิหมำด  แลว้ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้เอง
ตำมธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง
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•  เก็บผลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังไวใ้นกระเป๋ำ
ผำ้หรือกล่องกระดำษเพื่อใหก้ำรปกป้อง
เมือ่ท�ำกำรเกบ็รักษำ หำ้มใชถ้งุพลำสตกิ

การท�า�วามสะอาดกระจก 
ห�า้รถ (ถา้ตดิต ัง้)

 

 ��าเตอื�
อย่ำพยำยำมเช็ดกระจกหนำ้รถขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่  เนือ่งจำกกำรปลอ่ย
แฮนดบ์ังคับเลีย้วจะท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
กำรใชร้ถจักรยำนยนตท์ีก่ระจกหนำ้รถช�ำรุด
หรอืมรีอยขดีข่วนจะท�ำใหท้ัศนวสิัยดำ้นหนำ้
ของผูข้ีร่ถลดลง  กำรทีท่ศันวสิยัขำ้งหนำ้ลด
ลงเป็นอันตรำย และอำจท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ขอ้�วรระวงั
สำร เคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน   เช่น  น�้ ำกรด
แบตเตอรี่จะท�ำใหก้ระจกหนำ้รถเกดิควำม 
เสยีหำย อย่ำใหส้ำรเคมีที่มีฤทธิก์ัดกร่อน
สมัผัสโดนกระจกหนำ้รถ

 ขอ้�วรระวงั
ผลติภณัฑ ์ เชน่  น�้ำยำเชด็กระจก  น�้ำยำขดั
ครำบแมลง น�้ำยำเคลอืบกระจก ผงขดั  น�้ำมนั
เบนซนิหรือผงท�ำละลำยที่มีฤทธิ์แรง เช่น 
แอลกอฮอล ์อะซโิตน คำรบ์อนเตตระคลอไรด ์ 
จะท�ำใหก้ระจกหนำ้รถเกดิควำมเสยีหำย
อย่ำใหผ้ลติภัณฑ์เหล่ำนี้สัมผัสโดนกระจก
หนำ้รถ

ท�ำควำมสะอำดกระจกหนำ้รถดว้ยน�้ำยำหรอืสบู่
ทีม่ฤีทธิอ์อ่นผสมกบัน�้ำสะอำดเย็น
หลงัจำกท�ำควำมสะอำด  ลำ้งออกดว้ยน�้ำ  แลว้
เชด็ใหแ้หง้ดว้ยผำ้นุ่มไมเ่ป็นขยุ
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ถำ้ควำมโปร่งใสของกระจกหนำ้รถลดนอ้ย
ลงจำกรอยขีดข่วนหรือกำรออกซไิดส ์ซึง่ไม่
สำมำรถเช็ดออกได ้ท่ำนตอ้งเปลีย่นกระจก
หนำ้รถใหม่

การเตรยีมการกอ่�การเก็บ
รกัษา
เพื่อเตรียมรถจักรยำนยนตส์�ำหรับกำรจัดเก็บ 
ใหท้�ำดงันี:้
•  ท�ำควำมสะอำดยำนพำหนะตลอดทัง้คัน

แลว้เชด็ใหแ้หง้
•  เตมิน�้ำมนัไรส้ำรตะกัว่ดว้ยเกรดทีถ่กูตอ้งลง

ในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ และเตมิสำรคงสภำพ
น�้ ำมันเชื้อเพลิง (ถำ้มี) โดยปฏิบัติตำม 
ค�ำแนะน�ำของผูผ้ลติสำรคงสภำพน�้ำมัน
เชือ้เพลงิ

 ��าเตอื�
น�้ำมนัเบนซนิไวไฟสงูมำก  และอำจท�ำใหเ้กดิ
กำรระเบดิภำยใตส้ถำนกำรณบ์ำงอยำ่ง
บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF หำ้มสบู
บหุรี่
ตอ้งแน่ใจว่ำพื้นทีนั่น้ระบำยอำกำศไดด้แีละ
ปรำศจำกแหล่งเปลวไฟหรือประกำยไฟใด 
ซึง่รวมถงึเครือ่งมอืทีม่ไีฟน�ำวถิี

•  ถ อดหั ว เ ที ย น ออกจ ำกก ร ะ บอกสู บ 
แต่ละตัว แลว้หยดน�้ำมันเครื่องสองสำม
หยด (5 มล.) ลงในกระบอกสูบแต่ละตัว  
ใชเ้ศษผำ้ปิดรูหัวเทียน เมื่อสวิตช์ดับ
เครื่องยนต์อยู่ที่ต�ำแหน่ง RUN กดปุ่ ม
สตำรท์ประมำณสองสำมวนิำทเีพือ่เคลอืบ
ผนังกระบอกสูบดว้ยน�้ำมัน ประกอบหัว
เทยีน โดยขนัแน่น 12 Nm

•  เปลี่ยนน�้ ำมันเครื่องและไสก้รองน�้ ำมัน
เครือ่ง (ดทูี ่หนำ้ 117)

•  ตรวจสอบแรงดันลมยำง แกไ้ขใหถู้กตอ้ง
ถำ้จ�ำเป็น

•  ยกรถจักรยำนยนตไ์วบ้นขำตัง้เพื่อยกลอ้
รถทั ้งสองลอ้ขึ้นจำกพื้น (ถำ้ไม่ส�ำเ ร็จ  
วำงแผ่นไมใ้ตล้อ้หนำ้และลอ้หลังเพือ่ชว่ย
ซบัควำมชืน้ใหห้ำ่งจำกยำงรถ)
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•  ฉี ดน�้ ำ มั น ป้องกันสนิม   (มีผลิตภัณฑ์
มำกมำยในตลำด  ซึง่ตวัแทนจ�ำหน่ำยของ
ท่ำนสำมำรถใหข้อ้มูลประจ�ำพื้นที่ได)้  
บนพืน้ผวิโลหะทีไ่มไ่ดท้ำสเีพือ่ป้องกนักำร
เกดิสนมิ  ป้องกนัไมใ่หน้�้ำมนัโดนชิน้สว่นที่
เป็นยำง จำนเบรก หรอืคำลปิเปอรเ์บรก

•  ต อ้ งแ น่ ใ จ ว่ ำ ได เ้ ติมน�้ ำ หล่ อ เ ย็ นที่ มี
อัตรำส่วนผสม 50% (โปรดทรำบว่ำน�้ ำ
หลอ่เย็น HD4X Hybrid OAT ทีจั่ดใหโ้ดย 
Triumph ผสมเสร็จแลว้ และไม่ตอ้งเจือ 
จำง) และน�้ำกลั่นแบตเตอรีใ่นระบบระบำย
ควำมรอ้น (ดทูี ่หนำ้ 120)

•  ถอดแบต เตอรี่ แ ล ว้ เ ก็ บ ไ ว ใ้ นที่ที่ ไ ม ่
ถูกแสงแดดส่องโดยตรง ไม่มีควำมชืน้ 
หรืออุณหภูมเิยอืกแข็ง ระหว่ำงกำรเก็บ
รักษำ  ควรชำรจ์แบตเตอรีแ่บบปกต ิ (หนึง่
แอมแปรห์รอืต�ำ่กวำ่)  ทกุ  ๆ  สองสปัดำห์
โดยประมำณ (ดทูี ่หนำ้ 141)

•  เก็บรถจักรยำนยนตใ์นพื้นที่เย็นและแหง้ 
ไม่มแีสงแดดสอ่ง และมกีำรเปลีย่นแปลง
ของอณุหภมูใินชว่งวนันอ้ยมำก

•  คลมุรถจักรยำนยนตด์ว้ยผำ้คลมุแบบรพูรนุ
เพือ่ป้องกันฝุ่ นและสิง่สกปรกเกำะทีต่ัวรถ 
หลีกเลี่ยงกำรใชว้ัสดุที่ท�ำจำกพลำสตกิ
หรือไม่มีรูระบำย ซึง่จะกีดขวำงกำรกำร
ไหลของลม และท�ำใหเ้กดิกำรสะสมของ
ควำมรอ้นและควำมชืน้

การเตรยีมการภายหลงัการ
เก็บรกัษา
เพื่อเตรียมรถจักรยำนยนตส์�ำหรับกำรจัดเก็บ 
ใหท้�ำดงันี:้
•  ประกอบแบตเตอรี่ (ถำ้ถอดออก) (ดูที ่

หนำ้ 144)
•  ถำ้เก็บรถจักรยำนยนตไ์วน้ำนกว่ำสีเ่ดือน 

ใหเ้ปลีย่นน�้ำมนัเครือ่ง (ดทูี ่หนำ้ 117)
•  ต ร ว จ ส อ บ ทุ ก จุ ด ที่ ร ะ บุ ไ ว ้ใ น บ ท  

กำรตรวจเชค็กอ่นกำรขบัขี่
•  ก่อนสตำร์ทเครื่องยนต์ ใหถ้อดหัวเทียน

ออกจำกกระบอกสบูแตล่ะตวั
•  เอำขำตัง้ขำ้งลง
•  หมุน เครื่องยนต์ด ว้ยมอเตอร์สตำร์ท 

หลำย ๆ  ครัง้จนกวำ่ไฟเตอืนแรงดันน�้ำมัน
เครือ่งดบัลง

•  ประกอบกลบัหวัเทยีน  โดยขนัใหแ้น่นดว้ย
แรง 12 Nm แลว้สตำรท์เครือ่งยนต์

•  ตรวจสอบแรงดันลมยำง แกไ้ขใหถู้กตอ้ง
ถำ้จ�ำเป็น

•  ท�ำควำมสะอำดรถตลอดทัง้คนั
•  ตรวจสอบเบรกว่ำท�ำงำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง

หรอืไม่
•  ทดสอบขีร่ถจักรยำนยนตด์ว้ยควำมเร็วต�ำ่



การท�า�วามสะอาดและการเก็บรกัษา

160

หนำ้นีจ้งใจเวน้วำ่งไว ้
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ขอ้มลูจ�าเพาะ

ข�าดมติ,ิ ��า้ห�กั และสมรรถ�ะ
ทำ่นสำมำรถขอรำยกำรขนำดมติ ิน�้ำหนัก และรำยละเอยีดสมรรถนะไดจ้ำกตวัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต หรอืตรวจสอบทำงอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่
www. triumph. co. uk

การบรรทกุ��า้ห�กั Rocket 3 R Rocket 3 GT
กำรบรรทกุน�้ำหนักสงูสดุ

เ�รือ่งย�ต์ Rocket 3 R Rocket 3 GT

ประเภท ระบำยควำมรอ้นดว้ยของเหลว 
ลกูสบูวำงเรยีง 3 สบู

ระบำยควำมรอ้นดว้ยของเหลว 
ลกูสบูวำงเรยีง 3 สบู

ปรมิำตร 2458 ซซีี 2458 ซซีี
ควำมกวำ้งกระบอกสบู x ระยะ
ชกั 110.2 x 85.9 มม. 110.2 x 85.9 มม.

อตัรำสว่นก�ำลงัอดั 10.9:1 10.9:1
หมำยเลขกระบอกสบู ดำ้นหนำ้ไปดำ้นหลงั ดำ้นหนำ้ไปดำ้นหลงั
ล�ำดบักระบอกสบู 1 ทีด่ำ้นหนำ้ 1 ทีด่ำ้นหนำ้
ล�ำดบักำรจดุระเบดิ 1-3-2 1-3-2

ระบบสตำรท์ มอเตอรส์ตำรท์ มอเตอรส์ตำรท์

การหลอ่ลื�่ Rocket 3 R Rocket 3 GT
ระบบหลอ่ลืน่ อำ่งน�้ำมนัเครือ่งแหง้ อำ่งน�้ำมนัเครือ่งแหง้
ควำมจนุ�้ำมนัเครือ่ง:
แบบแหง้ 5.2 ลติร 5.2 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง/
น�้ำมนั 4.6 ลติร 4.6 ลติร

เปลีย่นเฉพำะน�้ำมนัเครือ่ง 4.4 ลติร 4.4 ลติร

การระบาย�วามรอ้� Rocket 3 R Rocket 3 GT
ประเภทน�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT Triumph HD4X Hybrid OAT

อตัรำสว่นน�้ำ/น�้ำหลอ่เย็น 50/50 (ผสมเสร็จจัดเตรยีมโดย 
Triumph)

50/50 (ผสมเสร็จจัดเตรยีมโดย 
Triumph)

ควำมจนุ�้ำหลอ่เย็น 2.6 ลติร 2.6 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด 88°C +/- 2°C 88°C +/- 2°C

208 กก. (458 ปอนด์) 205 กก. (451 ปอนด์)
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ระบบ��า้ม�ัเชือ้เพลงิ Rocket 3 R Rocket 3 GT

ประเภท กำรฉีดน�้ำมนัเชือ้เพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

กำรฉีดน�้ำมนัเชือ้เพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

ป๊ัมน�้ำมนัเชือ้เพลงิ ไฟฟ้ำแบบแช่ ไฟฟ้ำแบบแช่
แรงดนัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บำร์ 3.5 บำร์

��า้ม�ัเชือ้เพลงิ Rocket 3 R Rocket 3 GT
ประเภท 95 RON ไรส้ำรตะกัว่ 95 RON ไรส้ำรตะกัว่
ควำมจถุงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ 19 ลติร 19 ลติร

ระบบจดุระเบดิ Rocket 3 R Rocket 3 GT
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 Rocket 3 R Rocket 3 GT

ประเภทของระบบสง่ก�ำลงั 6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลำ

6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลำ

ชนดิของคลตัช์ เปียก แบบหลำยแผน่ เปียก แบบหลำยแผน่
ประเภทชดุเฟืองทำ้ย เฟืองดอกจอกและเฟืองตวัเล็ก เฟืองดอกจอกและเฟืองตวัเล็ก
อตัรำขบัปฐมภมูิ 1.246:1 (71/57) 1.246:1 (71/57)
อตัรำทดเกยีร:์
เกยีร ์1 2.389:1 (43/18) 2.389:1 (43/18)
เกยีร ์2 1.840:1 (46/25) 1.840:1 (46/25)
เกยีร ์3 1.414:1 (41/29) 1.414:1 (41/29)
เกยีร ์4 1.121:1 (37/33) 1.121:1 (37/33)
เกยีร ์5 0.972:1 (35/36) 0.972:1 (35/36)
เกยีร ์6 0.838:1 (31/37) 0.838:1 (31/37)
อตัรำทดเฟืองรวม 2.846:1 (37/13) 2.846:1 (37/13)

 ��าเตอื�
ใชเ้ฉพำะยำงทีแ่นะน�ำเทำ่นัน้ตำมกำรจับคูท่ีร่ะบไุว ้
หำ้มใชย้ำงตำ่งยีห่อ้รว่มกนั  หรอืน�ำยำงยีห่อ้เดยีวกนัแตค่ณุสมบตัติำ่งกนัมำใชร้ว่มกนั  เพรำะอำจ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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ยางทีไ่ดร้บัการรบัรอง
ทำ่นสำมำรถขอรำยชือ่ยำงทีผ่ำ่นกำรรับรองทีก่�ำหนดใหใ้ชไ้ดก้บัรถจักรยำนยนตร์ุน่ตำ่งๆ เหลำ่นี้
ไดจ้ำกตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต หรอืตรวจสอบทำงอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่www. triumph. co. uk

ยาง Rocket 3 R Rocket 3 GT
ขนำดยำง:
หนำ้ 150/80 R17 150/80 R17

หลงั 240/50 R16 240/50 R16

แรงดนัลมยำง (เย็น):
หนำ้ 2.9 บำร ์(42 lb/in2) 2.9 บำร ์(42 lb/in2)
หลงั 2.9 บำร ์(42 lb/in2) 2.9 บำร ์(42 lb/in2)

อปุกรณไ์ฟฟ้า Rocket 3 R Rocket 3 GT
ชนดิแบตเตอรี่ YTX20CH-BS YTX20CH-BS

ควำมจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 18.9 แอมป์ 12 โวลต,์ 18.9 แอมป์

อลัเทอรเ์นเตอร์ 14 โวลต ์45 แอมป์ ที ่
3,000 รอบตอ่นำที

14 โวลต ์45 แอมป์ ที ่
3,000 รอบตอ่นำที

สญัญำณไฟเลีย้ว LED LED

ไฟหนำ้ LED LED

ไฟสอ่งป้ำยทะเบยีน LED LED

ไฟเบรก/ทำ้ย LED LED

โ�รงรถ Rocket 3 R Rocket 3 GT
มมุเรค 28° 28°

มมุเทรล 135.4 มม. (5.33 นิว้) 135.4 มม. (5.33 นิว้)

แรงข�ั Rocket 3 R และ Rocket 3 GT
ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 3.5 Nm

สกรฝูำปิดกระปกุน�้ำมนัคลตัช์ 1.5 Nm

สกรฝูำปิดกระปกุน�้ำมนัเบรกหนำ้ 1.5 Nm

ปลั๊กอดุชอ่งเตมิน�้ำมนัเฟืองทำ้ย 25 Nm

ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง 10 Nm

สกรฝูำปิดหมอ้น�้ำ 1 Nm

กรอบดำ้นลำ่งหมอ้น�้ำ 5 Nm
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แรงข�ั Rocket 3 R และ Rocket 3 GT
สกรฝูำปิดกระปกุน�้ำมนัเบรกหลงั 2 Nm

น็อตลอ้หลงั 110 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอำ่งน�้ำมนัเครือ่ง 25 Nm

��า้ม�ัและสารหลอ่ลื�่ Rocket 3 R และ Rocket 3 GT
ลกูปืนและแกน จำระบเีบอร ์NLGI 2

น�้ำมนัเบรก น�้ำมนัเบรค DOT 4

น�้ำหลอ่เย็น น�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT 
(ผสมลว่งหนำ้)

น�้ำมนัเครือ่ง
น�้ำมนัเครือ่งรถจักรยำนยนต ์15W/50 แบบกึง่
สงัเครำะหห์รอืสงัเครำะหแ์ทท้ีต่รงตำมมำตรฐำน 
API SH (หรอืสงูกวำ่) และ JASO MA เชน่ 
Castrol Power 1 4T

น�้ำมนัชดุเฟืองทำ้ย
น�้ำมนัไฮปอยดส์งัเครำะหแ์ท ้75W/90 ทีต่รง
ตำมมำตรฐำนขอ้ก�ำหนด API Service Level 
GL5 เชน่ น�้ำมนัไฮดรอยดส์งัเครำะหแ์ท ้Castrol 
SAF-XO
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