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

 ���เตอื�
สัญลักษณ์ค� า เตือนนี้บ่ งบอกค� าสั่ งหรือ 
ขั ้นตอนพิเศษ ซึ่งถา้ไม่ปฏิบัติตามอย่าง 
ถูกตอ้ง อาจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรือเสยี
ชวีติได ้

 ขอ้�วรระวงั
สัญลักษณ์ขอ้ควรระวังนี้บ่งบอกค�าสั่งหรือ 
ขั ้นตอนพิเศษ ซึ่งถา้ไม่ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด อาจท�าใหเ้กดิความเสยีหาย หรือ
ท�าลายอปุกรณ์

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

ป้�ยเตอื�

ในบางสว่นของรถจักรยานยนตจ์ะสามารถมอง
เห็นสญัลกัษณ ์ (ดา้นบน)  ได ้ สญัลกัษณน์ี ้ 
หมายถึง ควรระวัง: โปรดอา้งองิกับหนังสือ
คู่มือ และจะตามดว้ยการแสดงภาพวัตถุที่
เกีย่วขอ้ง
อย่าพยายามขี่รถจักรยานยนต์หรือท�าการ 
ปรับตั ้งใด ๆ  โดยไม่อา้งอิงกับค�าแนะน�าที่
เกีย่วขอ้งซึง่ไดร้ะบไุวใ้นหนังสอืคูม่อืเลม่นี้
ส� าห รับต� าแหน่งของป้ายฉลากทั ้งหมดที่
แสดงสัญลักษณ์นี้ โปรดดูหัวขอ้ต�าแหน่ง
ฉลากเตอืนในคูม่อืเจา้ของรถเลม่นี ้ เมือ่จ�าเป็น  
สัญลักษณ์นี้จะปรากฏในหนา้ที่มีข อ้มูลที่
เกีย่วขอ้งดว้ยเชน่กนั
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Street Triple R - รุ�่�ว�มสงูที่
� ัง่ต��่ (LRH)
เวน้แตใ่นจดุทีร่ะบไุวแ้ตกตา่งกนั  ขอ้มลู  ค�าสัง่  
และขอ้มลูจ�าเพาะส�าหรับรุน่ Street Triple R  
- LRH จะเหมอืนกบัรายละเอยีดในคูม่อืเจา้ของ 
Street Triple R รุน่ทีน่ั่งความสงูมาตรฐาน

ก�รบ��รงุรกัษ�
เพื่อใหอ้ายุการใชง้านที่ยาวนาน ปลอดภัย 
และไม่เกดิปัญหาต่อรถจักรยานยนตข์องท่าน  
ควรให ต้ั วแทนจ� าห น่ายรถ จักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตด�าเนนิการบ�ารงุรักษา
รถของทา่น
เฉพาะตั วแทนจ� าห น่ ายรถ จักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตจะมคีวามรู ้ อปุกรณ์
และทักษะที่จ� า เ ป็นต่อการบ� ารุ ง รักษารถ
จักรยานยนต ์Triumph อยา่งถกูตอ้ง
เพื่อคน้หาตัวแทนจ�าหน่ายของ Triumph 
ที่อ ยู่ ใ กล บ้ า้ น โปรด เข า้ ไปที่ เ ว็ บ ไซต ์
www. triumph. co. uk หรอืโทรศพัทถ์งึผูแ้ทน
จ�าหน่ายที่ไดรั้บอนุญาตในประเทศของท่าน  
ทีอ่ยูด่ังกลา่วระบไุวใ้นหนังสอืบันทกึการเขา้รับ
บรกิาร ซึง่ใหม้าพรอ้มกบัหนังสอืคูม่อืเลม่นี้
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ระบบ�วบ�มุเสยีงรบกว�
หา้มเปลีย่นแปลงระบบควบคมุเสยีงรบกวน
จะมีการเตือนถึงเจา้ของว่าทางกฎหมายจะ
หา้ม:
1.  การถอดหรือการด�าเนินการอย่างไม่มี

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

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

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

ทอ่เฮดเดอร ์ หรอืสว่นประกอบอืน่ ๆ  ทีใ่ช ้
สง่กา๊ซไอเสยี

•  การถอด  หรอืการเจาะสว่นใดสว่นหนึง่ของ
ระบบไอดี

•  ขาดการบ�ารงุรักษาทีเ่หมาะสม
•  การเปลี่ยนชิน้สวนเคลื่อนที่ของรถ หรือ 

ชิ้นส่วนของระบบไอเสียหรือระบบไอด ี
ดว้ยชิน้สวนอื่นที่นอกเหนือจากที่ผูผ้ลติ
ก�าหนดไว ้

�ูม่อืผูใ้ช้

 ���เตอื�
คูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นี ้รวมถงึค�าแนะน�าอืน่ ๆ ทัง้หมด
ที่ใหม้าพรอ้มกับรถจักรยานยนต์ถือเป็น 
ชิน้สว่นถาวรของรถจักรยานยนต ์และควรเกบ็
รวมไวก้บัตวัรถแมจ้ะขายตอ่แลว้กต็าม
ก่อนการขับขี่ ผูข้ับรถทุกคนตอ้งอ่านคู่มือ 
ผูใ้ชเ้ล่มนี้และค�าแนะน�าอืน่ ๆ  ทัง้หมดทีใ่ห ้
มาพรอ้มกับรถจักรยานยนต ์เพื่อท�าความ 
คุน้เคยไดอ้ยา่งถีถ่ว้นเกีย่วกบัการใชง้านระบบ
ควบคมุรถจักรยานยนตท์ีถู่กตอ้ง รวมไปถงึ
คณุลกัษณะ สมรรถนะ และขอ้จ�ากดั
อย่าใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยานยนต์ของท่าน 
เนื่องจากการขี่รถโดยไม่คุน้เคยกับระบบ
ควบคุม รถ จักรยานยนต์ คุณลักษณะ 
สมรรถนะ  และขอ้จ�ากดัตา่ง  ๆ  จะท�าใหเ้กดิ
อบุตัเิหตไุด ้

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

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

รถจกัรย��ย�ต์

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

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

 ���เตอื�
Street Triple - รุ�่�ว�มสงูที�่ ัง่ต��่ (LRH)
รถจักรยานยนต ์ Street Triple R - LRH  
( ค ว ามสู งที่ น่ั ง ต�่ า )   มี ก า ร ติด ตั ้ง ร ะ บบ 
กันสะเทือนที่เตี้ยลงและระยะห่างจากพื้น 
ลดลง
เป็นผลใหมุ้มเอียงตัวในการเขา้โคง้ของ 
Street Triple R - LRH ลดลงเมือ่เทยีบกบั
รุน่ Street Triple R ความสงูทีน่ั่งมาตรฐาน
ขณะขับขี่ โปรดระลึกว่ารถจักรยานยนต์
ของคุณมีระยะห่างจากพื้นจ�ากัด ใชง้านรถ
จักรยานยนตข์องคณุในพืน้ทีท่ีไ่มม่กีารจราจร 
เพือ่ท�าความคุน้เคยกบัระยะหา่งจากพืน้  และ
มมุเอยีงตวัในการเขา้โคง้ทีจ่�ากดั
การเอียงรถดว้ยมุมที่ไม่ปลอดภัยหรือการ 
กระทบกับพื้นอาจท� าให ร้ถทรงตั วไม่ด ี 
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
รถจักรยานยนตค์ันนี้ออกแบบขึน้เพือ่ใชเ้ป็น
รถสองลอ้ สามารถบรรทกุตวัผูข้บัรถเอง หรอื
ผูข้ับรถและผูโ้ดยสาร (ขึน้อยู่ที่ว่าไดต้ดิตัง้ 
ทีน่ั่งผูโ้ดยสารและทีพั่กเทา้หรอืไม)่
น�้ าห นักรวมของผู ข้ั บขี่   และผู โ้ ดยสาร 
อปุกรณ์เสรมิและสมัภาระตอ้งไมเ่กนิขดีจ�ากดั
การบรรทกุน�้าหนักสงูสดุทีร่ะบใุนหัวขอ้ขอ้มลู
จ�าเพาะ
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 ���เตอื�
รถจักรยานยนตค์ันนี้ตดิตัง้เครือ่งฟอกไอเสยี
เชงิเรง่ปฏกิริยิาไวท้ีด่า้นลา่งเครือ่งยนต ์ ซึง่
จะมอีุณหภูมสิูงมากพรอ้มกับระบบไอเสยีใน
ขณะเครือ่งยนตท์�างาน
วสัดทุีต่ดิไฟไดเ้ชน่หญา้ ฟาง/เสน้ฟาง ใบไม ้
เสือ้ผา้  และกระเป๋าสมัภาระ  ฯลฯ  อาจตดิไฟ
ไดห้ากสมัผัสกบัสว่นใด ๆ  ของระบบไอเสยี
และกลอ่งแคตฯ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทุกครั ้งว่าวัสดุที่ต ิดไฟ 
ไดนั้น้ ไม่สามารถสัมผัสกับระบบไอเสยีหรอื
กลอ่งแคตฯ

���้ม�ัเชือ้เพลงิและ 
�ว�ัทอ่ไอเสยี

 ���เตอื�
น�้ามนัเบนซนิไวไฟสงู:
ดบัเครือ่งยนตท์กุครัง้ทีเ่ตมิน�้ามนั
อย่ า เติมน�้ ามั นหรือ เ ปิดฝา ปิดถั งน�้ ามั น 
เชือ้เพลงิขณะสบูบหุรีห่รอือยูใ่กลก้บัเปลวไฟ 
(ทีไ่มม่สี ิง่ป้องกนั)
ขณะเตมิน�้ามนั  ระวงัอยา่ใหน้�้ามนัเบนซนิหก
ใสเ่ครือ่งยนต ์ทอ่ไอเสยี หรอืทอ่เกบ็เสยีง
หากกลนืน�้ามนัเบนซนิ สดูดม หรอืเขา้ตา ควร
ไปพบแพทยโ์ดยดว่น
รีบลา้งน�้ ามันที่หกใส่ผิวหนังดว้ยสบู่และ 
น�้าสะอาด  และควรถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนดว้ย
น�้ามนัเบนซนิทนัที
แผลไหมแ้ละสภาพผวิหนังทีร่า้ยแรงอาจเกดิ
จากการสมัผัสโดนน�้ามนัเบนซนิ

 ���เตอื�
หา้มสตารท์เครือ่งยนตห์รอืเดนิเครือ่งยนตใ์น
พืน้ทีอ่บัอากาศ
ควันไอเสยีเป็นพษิและอาจท�าใหห้มดสตแิละ
เสยีชวีติไดภ้ายในระยะเวลาสัน้ๆ
ตอ้งใชร้ถจักรยานยนตใ์นพืน้ทีเ่ปิดโลง่หรอืมี
การระบายอากาศเพยีงพอทกุครัง้
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หมวกก�ั�็อ�และ 
เ�รือ่งแตง่ก�ย

 ���เตอื�
เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ ทั ้งผู ข้ับขี่และ 
ผูโ้ดยสาร (ในรุ่นทีส่ามารถรองรับผูโ้ดยสาร
ได)้  ตอ้งสวมเสือ้ผา้ทีเ่หมาะสมเสมอ  รวมถงึ 
หมวกกนัน็อคส�าหรับรถจักรยานยนต ์ แวน่ตา
นริภยั  ถงุมอื  กางเกงขายาว  (หุม้เขา่และ 
ขอ้เทา้) และเสือ้แจ็คเกต็สสีวา่ง
ในระหว่างการใชง้านนอกถนน (ในรุ่นที่
เหมาะกบัการใชง้านนอกถนน)  ผูข้บัขีต่อ้ง
สวมเสือ้ผา้ทีเ่หมาะสมเสมอเชน่กางเกงและ
รองเทา้บทู
เสือ้ผา้สสีว่างจะท�าใหผู้ข้ับขีย่านพาหนะคน
อื่น ๆ  บนทอ้งถนนสังเกตเห็นผูข้ี่รถ (หรือ 
ผูโ้ดยสาร) ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้
แมไ้ม่จ�าเป็นตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่าง
เต็มรูปแบบ การสวมชุดป้องกันจะช่วยลด
โอกาสทีไ่ดรั้บบาดเจ็บขณะขีร่ถ

 ���เตอื�
หมวกันน็อคเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดของชุด
ขบัขีร่ถจักรยานยนต ์ เนือ่งจากเป็นชิน้สว่นที่
ใหก้ารป้องกนัการบาดเจ็บทีศ่รีษะ  ควรเลอืก
หมวกกนัน็อคส�าหรับตัวผูโ้ดยสารและตัวทา่น
เองอยา่งรอบคอบ  และควรสวมใสศ่รีษะของ
ท่านและของผูโ้ดยสารไดแ้น่นพอดีและไม่
อดึอดั  หมวกกนัน็อคสสีวา่งจะท�าใหผู้ข้บัขี่
ยานพาหนะคนอืน่  ๆ  บนทอ้งถนนสงัเกตเห็น
ผูข้ีร่ถ (หรอืผูโ้ดยสาร) ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้
หมวกนิรภัยแบบเต็มใบจะใหก้ารป้องกันได ้
บา้งเมือ่เกดิอบุตัเิหต ุ โดยทีห่มวกนริภยัแบบ
ปิดเต็มหนา้จะใหก้ารป้องกนัไดม้ากกวา่
สวมแว่นตานิรภัยที่ไดรั้บยอมรับหรือแผ่น
บังหนา้เพื่อช่วยในการมองเห็นและปกป้อง
ดวงตา
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ก�รจอดรถ

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

-  เครื่องยนตแ์ละระบบไอเสยีจะรอ้นขึน้ภาย
หลงัการขบัขี ่ หา้มจอดรถจักรยานยนตใ์น
บรเิวณทีค่นเดนิเทา้  สตัวเ์ลีย้ง  และ/หรอื
เด็กเล็กสามารถแตะตอ้งรถได ้

-  อย่าจอดรถบนพื้นแฉะหรือบนพื้นผิวที ่
เอยีงมาก  การจอดรถภายใตส้ภาวะเหลา่นี้
อาจท�าใหร้ถจักรยานยนตล์ม้ได ้

ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ้  
‘วธิกีารขบัขีร่ถจักรยานยนต’์ ในคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นี้

ชิ�้สว่�และอปุกรณ์

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

Triumph จะไม่รับผิดใด ๆ  ต่อขอ้บกพร่อง 
ที่ เ ก ิดจากอุปก รณ์ เ ชื่อ มต่อของชิ้นส่ วน  
อุปกรณ์ เส ริม  หรือชุดคอนเวอร์ชันที่ ไม่
ไดรั้บการรับรอง หรือการประกอบชิ้นส่วน  
อุปกรณ์เสรมิ หรือชดุคอนเวอรช์ันทีไ่ดรั้บการ
รับรองโดยบคุลากรทีไ่มไ่ดรั้บการรับรอง
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ก�รบ��รงุรกัษ�และอปุกรณ์

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

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

 ���เตอื�
ถา้รถจักรยานยนตม์สีว่นเกีย่วขอ้งกบัอบุตัเิหต ุ
การประสานงา หรือลม้ ท่านตอ้งน� ารถ
จักรยานยนตข์องท่านไปยังตัวแทนจ�าหน่าย
รถจักรยานยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญาต
เพือ่ท�าการตรวจสอบและซอ่ม
อุบั ติ เ หตุ ใ ด   ๆ     อ าจ เ ป็ นสา เหตุ ให ร้ ถ
จักรยานยนต์ไดรั้บความเสียหาย ถา้ไดรั้บ 
การซอ่มแซมไมถ่กูวธิ ีอาจท�าใหเ้กดิอบุตัเิหตุ
ขึน้อกีครัง้  ซึง่อาจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอื
เสยีชวีติได ้
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ก�รขีร่ถ

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

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

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

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

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

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

 ���เตอื�
ผู ข้ั บขี่ ร ถต อ้ ง รั กษาการทรงตั วของรถ
จักรยานยนตโ์ดยมอืตอ้งจับไวท้ีแ่ฮนดบ์ังคับ
เลีย้วตลอดเวลา
หากผูข้ีร้ถเอามือออกจากแฮนดบ์ังคับเลีย้ว 
จะส่งผลกระทบรา้ยแรงต่อการขับขี่และ
เสถยีรภาพของรถจักรยานยนต ์ สง่ผลให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
ขณะใชง้านรถจักรยานยนต์ ผู ข้ ี่รถและ 
ผูโ้ดยสาร  (หากม)ี  ตอ้งใชท้ีพั่กเทา้ทีใ่หม้า
ทกุครัง้
การใชท้ี่พักเทา้จะช่วยลดความเสี่ยงที่ทัง้ 
ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสารไปสมัผัสกบัชิน้สว่นตา่งๆ 
ของรถจักรยานยนต์โดยไม่ตั ้งใจ และยัง
ชว่ยลดความเสีย่งจากการไดรั้บบาดเจ็บเมือ่
เสือ้ผา้เขา้ไปเกีย่วกบัชิน้สว่นตา่งๆ

 ���เตอื�
การใชร้ถจักรยานยนต์โดยที่หมุดพักเทา้
สึกเกินขีดก�าหนดสูงสุดจะท�าใหเ้อียงรถ
จักรยานยนต์ดว้ยมุมที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้น 
ตอ้งเปลีย่นตัวบง่ชีม้มุเอยีงกอ่นทีจ่ะสกึจนขดี
จ�ากดัของมนั
การ เอียง รถด ว้ยมุมที่ ไม่ปลอดภัยอาจ
ท�าใหร้ถทรงตวัไมด่ ี สญูเสยีการควบคมุรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
รายละเอียดเกี่ยวกับขีดจ�ากัดความสกึหรอ
ของสามารถอ่านไดใ้นหัวขอ้การบ�ารุงรักษา
และการปรับตัง้

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

 ���เตอื�
เมือ่เอยีงรถและหมุดพักเทา้ทีย่ดึตดิกับทีพั่ก
เทา้แตะกบัพืน้  รถจักรยานยนตจ์ะอยูใ่กลก้บั
ขดีจ�ากดัมมุเอยีงสงูสดุ
การเพิม่มมุเอยีงปีกมากขึน้จะไมป่ลอดภยั
การ เอียง รถด ว้ยมุมที่ ไม่ปลอดภัยอาจ
ท�าใหร้ถทรงตัวไม่ดี สูญเสียการควบคุมรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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ป้�ยเตอื�
ต��แห�ง่ป้�ยเตอื�
ป้ายทีแ่สดงรายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูนีแ้ละในหนา้ตอ่  ๆ  ไป  จะท�าใหท้า่นสงัเกตเห็นขอ้มลูส�าคญั
ดา้นความปลอดภยัในหนังสอืคูม่อืเลม่นี ้ กอ่นขบัขีร่ถ  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดท้�าความเขา้ใจและ
ปฏบิตัติามขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัป้ายเหลา่นี้

6
5
4
3
2
N
1

1 4

R.P.M.

32

5 6 7
1. ไฟห��้ (ห��้ 171)
2. กระจก (ห��้ 149)
3. ก�รร�ัอ�ิ (ห��้ 105)
4. เกยีร ์(ห��้ 110)

5. ���้หลอ่เย็� (ห��้ 133)
6. ย�ง (ห��้ 161)
7. โซข่บัเ�ลือ่� (ห��้ 138)
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ต��แห�ง่ป้�ยเตอื� (มตีอ่)

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

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

2 3

54

Pb

1

1. ก�รตรวจเช็�กอ่�ก�รขบัขี ่(ห��้ 106)
2. ���้ม�ัไรส้�รตะก ัว่ (ห��้ 93)
3. หมวกก�ั�็อ� (ห��้ 9)

4. ���้ม�ัเ�รือ่ง (ห��้ 130)
5. ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง (TPMS)  

(ถ�้ตดิต ัง้) (ห��้ 163)
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ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่�
2 3 4 5 6

12 11 9 8 714 13

1

1015
1. ไฟห��้
2. ฝ�ปิดถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
3. ถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
4. ชุดก�ัสะเทอื�หลงั
5. ทีล็่อกเบ�ะ
6. ไฟท�้ย
7. ก�รต ัง้โซข่บัเ�ลือ่�
8. โซข่บัเ�ลือ่�

9. ��ัเปลีย่�เกยีร ์
10. ข�ต ัง้ข�้ง
11. ถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
12. ไสก้รอง���้ม�ัเ�รือ่ง
13. ไฟเลีย้วด�้�ห��้
14. ��ลปิเปอรเ์บรกห��้
15. จ��เบรกห��้
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ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่� - ตอ่
5 7

111314 910

3

12

41 2 6 8

1. ไฟสอ่งป้�ยทะเบยี�
2. ไฟเลีย้วด�้�หลงั
3. ชุดเ�รือ่งมอื (ใตท้ ี�่ ัง่)
4. แบตเตอรี ่(ใตท้ ี�่ ัง่)
5. กระปกุ���้ม�ัเบรกหลงั
6. ฝ�ปิดถงั���้ม�ัเ�รือ่ง
7. หมอ้���้/ฝ�หมอ้���้หลอ่เย็�

8. ตะเกยีบห��้
9. ส�ย�ลตัช์
10. ก�้�วดัระดบั���้ม�ัเ�รือ่ง
11. แป้�เบรกหลงั
12. ทอ่เก็บเสยีง
13. จ��เบรกหลงั
14. ��ลปิเปอรเ์บรกหลงั
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ก�รระบชุิ�้สว่�ใ�มมุมองผูข้บัขี่
Street Triple R, Street Triple R - LRH และ Street Triple S (660 ซซี)ี

17 15 14 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16

10 1211

1. ��ั�ลตัช์
2. ปุ่ มไฟสงู
3. ปุ่ ม TRIP ทีห่��้ปดั
4. ปุ่ ม SCROLL
5. ปุ่ ม SET
6. สว่�ประกอบแผงห��้ปดั (LCD)
7. สว่�แสดงผลทรปิ�อมพวิเตอร์
8. ม�ตรวดั�ว�มเร็ว
9. ม�ตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์

10. กระปกุ���้ม�ัเบรกห��้
11. สวติชส์ต�รท์/ดบัเ�รือ่งย�ต์
12. ��ัเบรกห��้
13. สวติชไ์ฟฉุกเฉ�ิ
14. สวติชจ์ดุระเบดิ
15. ปุ่ ม MODE
16. ปุ่ มแตร
17. สวติชไ์ฟเลีย้ว
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ก�รระบชุิ�้สว่�ใ�มมุมองผูข้บัขี่
Street Triple RS

16 15 14

1 2 3 7 8 9 10

17

11 13124 5 6

1. ��ั�ลตัช์
2. ปุ่ มไฟสงู/ไฟยก
3. สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถ�้ตดิต ัง้)
4. ปุ่ ม MODE
5. สวติชไ์ฟเลีย้ว
6. สว่�ประกอบแผงห��้ปดั (TFT)
7. ชอ่งขอ้มลู/ก�รแสดงผล Mode
8. ม�ตรวดั�ว�มเร็ว
9. ม�ตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์

10. กระปกุ���้ม�ัเบรกห��้
11. สวติชส์ต�รท์/ดบัเ�รือ่งย�ต์
12. สวติชไ์ฟฉุกเฉ�ิ
13. ��ัเบรกห��้
14. ปุ่ ม HOME
15. สวติชจ์ดุระเบดิ
16. ปุ่ มเลอืกของจอยสติก๊
17. ปุ่ มแตร



ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่�

20

หนา้นีจ้งใจเวน้วา่งไว ้
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หม�ยเลขผลติภณัฑ์
หม�ยเลขตวัถงัรถ (VIN)

1

1. หม�ยเลขตวัถงัรถ

หมายเลขตวัถงัรถ  (VIN) จะประทบัไวท้ีบ่รเิวณ
ฐานพวงมาลยัของโครง  และยงัแสดงบนฉลาก
ทีย่ดึไวก้บัดา้นซา้ยของโครงรถ  ถดัจากกระจัง
หมอ้น�้า
บันทึกหมายเลขตัวถังรถลงในช่องที่ใหไ้ว ้
ดา้นลา่ง

 
 
 

หม�ยเลขเ�รือ่งย�ต์

1

1. หม�ยเลขเ�รือ่งย�ต์

หมายเลขเครื่องยนต์จะประทับไวท้ี่ห อ้ง 
ขอ้เหวี่ยงเครื่องยนต์ ดา้นบนของฝาครอบ
คลตัช์
บันทกึหมายเลขเครื่องยนตล์งในช่องที่ใหไ้ว ้
ดา้นลา่ง
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หนา้นีจ้งใจเวน้วา่งไว ้
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ขอ้มลูท ัว่ไป
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การรันอนิ   105
การตรวจเชค็กอ่นการขบัขี ่  106
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ก�ร�วบ�มุมอื

ก�ร�วบ�มุ��ัเรง่
ปลอกคันเร่งอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการเปิด
และปิดของปีกผีเสื้อผ่านกล่อง ECM ของ
เครือ่งยนต ์ ไมม่สีายไฟแบบเปิดปิดโดยตรงใน
ระบบนี้
ปลอกคันเร่งจะมีสัมผัสแบบรีซสิทีฟเพื่อเมื่อ
บิดไปทางดา้นหลังเพื่อเปิดปีกผีเสื้อ เมื่อ
ปลอ่ยปลอกคนัเรง่  ปลอกคนัเรง่จะหมนุกลบั
ไปทีต่�าแหน่งปิดปีกผเีสือ้โดยสปรงิรัง้กลับและ 
ปีกผเีสือ้จะปิด
ผูใ้ชไ้มส่ามารถปรับการควบคมุคนัเรง่

1

1. ต��แห�ง่ปิดปีกผเีสือ้

 ���เตอื�
ลดความเ ร็วและอย่าขับขี่รถต่อไปโดย 
ไม่จ�าเป็น ขณะที่สัญญาณไฟแสดงการ
ท�างานผดิปกต ิ(MIL) ยงัตดิอยู่
ขอ้บกพร่องดังกล่าวอาจส่งผลกระทบรา้ย
แรงตอ่สมรรถนะของเครือ่งยนต ์ ระบบไอเสยี 
และอตัราการสิน้เปลอืงน�้ามนัเชือ้เพลงิ
สมรรถนะของเครื่องยนตท์ี่ลดลงอาจท�าให ้
การขีร่ถอยู่ในสภาวะทีเ่ป็นอันตราย ท�าให ้
สูญเสียการควบคุมและเกิดอุบัติเหตุได ้
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเชค็ความบกพรอ่งและท�าการแกไ้ข

ถา้การควบคมุคนัเรง่ผดิปกต ิสญัญาณไฟแสดง
การท�างานผดิปกต ิ(MIL) จะสวา่งขึน้ แลว้หนึง่
ในสภาวะของเครือ่งยนตต์อ่ไปนีอ้าจเกดิขึน้
• MIL สว่างขึน้ การเคลือ่นทีข่องปีกผเีสือ้

และจ�านวนรอบต่อนาทขีองเครือ่งยนตจ์ะ 
ถกูจ�ากดั

• MIL สว่างขึน้ โหมดตัดก�าลังเครือ่งยนต ์
(limp-home) กับเครื่องยนต์ที่มีสภาวะ 
รอบเดนิเบาเร็วเทา่นัน้

• MIL สวา่งขึน้ เครือ่งยนตส์ตารท์ไมต่ดิ
ส�าหรับสภาวะขา้งตน้ทัง้หมด โปรดตดิต่อ
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อตรวจเช็คความ
บกพรอ่งและท�าการแกไ้ข

ก�รใชเ้บรก
ที่จังหวะเปิดปีกผีเสื้อต�่า  (ประมาณ  20°)  
เบรกและปีกผเีสือ้จะท�างานรว่มกนั
ทีจั่งหวะคันเร่งเปิดปีกผเีสือ้สงู (มากกวา่ 20°) 
ถา้ใชเ้บรกนานกว่าสองวนิาท ีปีกผเีสือ้จะปิด
และความเร็วรอบเครือ่งยนตจ์ะลดลง ในการ 
กลบัสูก่ารท�างานของปีกผเีสือ้ปกต ิ ปลอ่ยการ
ควบคุมคันเร่ง ปล่อยเบรก แลว้เปิดปีกผีเสื้อ 
อกีครัง้
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สวติชจ์ดุระเบดิ/ล็อก�อ

 ���เตอื�
ดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภัยและการ
ป้องกันภัย ควรบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่
ต�าแหน่งปิดหรอืต�าแหน่งจอด  แลว้ดงึกญุแจ
ออกทกุครัง้เมือ่ตอ้งจอดรถจักรยานยนตท์ิง้ไว ้
การใชร้ถจักรยานยนตโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาต
อาจท� าใหผู้ ใ้ช ไ้ด รั้บบาดเ จ็บ ผู ใ้ช ถ้นน
คนอื่น ๆ และคนเดินเทา้ยังอาจท�าใหร้ถ
จักรยานยนตข์องทา่นเกดิความเสยีหายได ้

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

P
U

SH

P

OFF ON

3

2

1

5

4

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

ก�รท��ง��ของสวติช ์
นีเ่ป็นสวติชท์ีส่ัง่งานดว้ยกญุแจสีต่�าแหน่ง  ทา่น
สามารถดงึกญุแจออกจากสวติชไ์ดเ้มือ่กญุแจ
อยูท่ีต่�าแหน่ง OFF, ล็อก หรอื P (จอด) เทา่นัน้
การล็อก: บิดการบังคับเลี้ยวไปทางซา้ย 
จนสดุ  บดิสวชิตจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง OFF 
กดกุญแจลงแลว้ปล่อย จากนั้น หมุนไปที่
ต�าแหน่งล็อก
การจอดรถ: บิดกุญแจจากต�าแหน่งล็อกไป
ต�าแหน่ง P ระบบบงัคบัเลีย้วจะยงัล็อกอยู่

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

กญุแจระบบจดุระเบดิ

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

 ขอ้�วรระวงั
กุญแจดอกอืน่หรือพวงกุญแจ/โซ่ทีเ่ก็บรวม
กบักญุแจสตารท์ อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย
กับชดุสหีรือชิน้ส่วนขัดเงาของจักรยานยนต์
ได ้
ดงึกุญแจอืน่ ๆ  ทัง้หมดและพวงกุญแจ/โซ ่
และของอืน่ ๆ  ออกจากกญุแจสตารท์กอ่นที่
จะขบัขีร่ถจักรยานยนต์
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 ขอ้�วรระวงั
อ ย่ า เ ก็ บ กุ ญ แ จ ส� า ร อ ง ไ ว ้ร่ ว ม กั บ ร ถ
จักรยานยนตเ์พราะจะท�าใหคุ้ณลักษณะดา้น
ความปลอดภยัลดนอ้ยลง

1

1. แผ�่ป้�ยหม�ยเลขกญุแจ

นอกจากการใชส้วติชจ์ดุระเบดิ/ล็อกคอ  ทา่น
ตอ้งใชก้ญุแจเพือ่เปิดชดุลอ๊กเบาะและฝาปิดถงั
น�้ามนัเชือ้เพลงิ
เมื่อรถจักรยานยนต์ถูกจัดส่งมาจากโรงงาน  
จะมีกุญแจใหม้าสองดอกพรอ้มกับแผ่นป้าย
ขนาดเล็กระบุหมายเลขกุญแจ จดบันทึก
หมายเลขกุญแจ แลว้เก็บกุญแจส�ารองและ
แผ่นป้ายหมายเลขกญุแจไวใ้นทีป่ลอดภัยแยก
จากรถจักรยานยนต์
กุญแจมีช ิพส่งสัญญาณติดตั ้งอยู่ ภ ายใน
เพื่อปิดกุญแจนิรภัย เพื่อใหแ้น่ใจว่าระบบ
ป้องกันการโจรกรรมท�าหนา้ทีไ่ดอ้ย่างถูกตอ้ง  
ควรใชกุ้ญแจเพียงดอกเดียวใกลก้ับสวิตช ์
จุดระเบดิ การใหกุ้ญแจสองดอกอยู่ใกลก้ับ
สวิตช์อาจขัดสัญญาณระหว่างชพิกุญแจกับ
กญุแจนริภยั  ในสถานการณน์ี ้ กญุแจนริภยัจะ
ยังคงท�างานจนกว่าจะน�ากุญแจออกไปหนึ่ง
ดอก

ควรขอกุญแจอะไหล่จากตัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญาตทุก
ครัง้ กญุแจอะไหลต่อ้ง "จับคู"่ กบัระบบป้องกนั
การโจรกรรมของรถจักรยานยนตโ์ดยตัวแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญาตของทา่น

กญุแจ�ริภยั
เบา้รับกุญแจท�าหนา้ที่เป็นเสาอากาศส�าหรับ
กุญแจนิรภัย  เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่
ต�าแหน่ง OFF แลว้ดงึกญุแจออก  กญุแจนริภยั
จะเปิดท�างาน (ดทูี ่หนา้ 72) กญุแจนริภยัจะถกู
ปิดใชง้านเมือ่กญุแจเสยีบอยูใ่นสวติชจ์ดุระเบดิ
แลว้บดิไปทีต่�าแหน่ง ON

แป้�ปรบั��ัเบรก

 ���เตอื�
อย่าพยายามที่จะปรับคันโยกในขณะที่รถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่  เนือ่งจากอาจท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
เมื่อปรับคันโยกแลว้ ใหข้ับรถจักรยานยนต์
บนนถนนที่ไม่มีการจราจรเพื่อสรา้งความ 
คุน้เคยกบัการตัง้คา่คนัโยกใหม่
อย่าใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยานยนต์ของท่าน
เนื่องจากบุคคลอื่นอาจเปลี่ยนการตั ้งค่า 
คนัโยกจากคา่ทีค่ณุคุน้เคย  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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��ัเบรก - Speed Triple RS
มตีวัปรับสองตวัตดิอยูก่บัคนัเบรก  ตวัปรับความ
กวา้งและตวัปรับอตัราสว่น

3

12

1. ��ัเบรก
2. แป้�ปรบั
3. ตวัปรบัอตัร�สว่�

ตวัปรบั�ว�มกว�้ง
ตวัปรับความกวา้งจะชว่ยใหส้ามารถปรับเปลีย่น
ระยะจากแฮนดบ์ังคับเลีย้วถงึคันเบรก เพือ่ให ้
เหมาะกบัความกวา้งมอืของผูข้บัขี่
เมือ่ตอ้งการปรับความกวา้งคนัเบรก:
•  หมนุแป้นปรับทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ลดระยะ

ถงึแฮนดบ์ังคับเลี้ยวหรือตามเข็มนาฬกิา
เพือ่เพิม่ระยะหา่งจากแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว

•  ระยะห่างจากปลอกมือจับถึงคันโยกที่
ปล่อยจะมรีะยะสัน้ทีส่ดุเมือ่ตัวปรับถูกปรับ
หมนุจนสดุทางดา้นทวนเข็มนาฬกิา

ตวัปรบัอตัร�สว่�
ตัวปรับอัตราส่วนจะเลื่อนแกนกระบอกสูบ 
แม่ป๊ัมเบรกไปทางซา้ยหรือขวา โดยเพิ่มขึน้ 
ทลีะ 1 มลิลเิมตรจาก 19 มม. ถงึ 21 มม.
เมือ่ตอ้งการปรับความกวา้งคนัเบรก:
•  หมุนตัวปรับอัตราส่วนไปยังต�าแหน่งที ่

ผูข้บัขีต่อ้งการ  ตวัปรับอตัราสว่นสามารถ
หมุนไดท้ัง้ตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็ม
นาฬกิาเพือ่ตัง้การตัง้คา่ทีต่อ้งการ

•  ท่ า นจ ะ ได ย้ิน เ สีย งคลิก เ มื่ อ ตั ว ป รั บ
อตัราสว่นล็อกเขา้ต�าแหน่ง

•  ตัวปรับอัตราส่วนมีต�าแหน่งคันโยกสาม
ต�าแหน่ง:

• 19 (19 มม.)  ส�าหรับเบรกทีรู่ส้กึนุ่มขึน้โดย
คนัโยกลกึขึน้

• 20 (20 มม.) ส�าหรับเบรกทีรู่ส้กึกระชบัขึน้
โดยคนัโยกลกึปานกลาง

• 21 (21 มม.)  ส�าหรับเบรกทีรู่ส้กึกระชบัโดย
คนัโยกลกึนอ้ยทีส่ดุ
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��ัเบรก - Speed Triple S (660 ซซี)ี
มตีวัปรับความกวา้งตดิตัง้อยูท่ีค่นัเบรก  ตวัปรับ
จะชว่ยใหเ้ปลีย่นระยะจากแฮนดบ์ังคับเลีย้วไป
ที่คันเบรกเพื่อใหเ้หมาะกับช่วงกวา้งของมือ 
ผูข้บัขี่

cjev

2

1

1. ตวัปรบัต ัง้ส�ยพ��
2. เ�รือ่งหม�ยลกูศร

การปรับคนัเบรก:
•  ดันคันเบรกไปขา้งหนา้ แลว้หมุนแป้นปรับ

ใหต้�าแหน่งตัวเลขหนึ่งต�าแหน่งตรงกับ
เครือ่งหมายสามเหลีย่มบนตวัล็อกคนัเบรก

•  ระยะจากปลอกแฮนด์บังคับเลี้ยวไปยัง
คันเบรกที่ปล่อย สัน้ที่สุดเมื่อปรับค่าเป็น
หมายเลขหา้ และจะยาวทีสุ่ดเมื่อปรับค่า
เป็นหมายเลขหนึง่

ตวัปรบั��ั�ลตัช์

 ���เตอื�
อย่าพยายามที่จะปรับคันโยกในขณะที่รถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่  เนือ่งจากอาจท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
เมื่อปรับคันโยกแลว้ ใหข้ับรถจักรยานยนต์
บนนถนนที่ไม่มีการจราจรเพื่อสรา้งความ 
คุน้เคยกบัการตัง้คา่คนัโยกใหม่

 ���เตอื� มตีอ่

อย่าใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยานยนต์ของท่าน
เนื่องจากบุคคลอื่นอาจเปลี่ยนการตั ้งค่า 
คนัโยกจากคา่ทีค่ณุคุน้เคย  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

��ั�ลตัช ์- Street Triple S (660 ซซี)ี
มีตั วป รับความกว า้งติดตั ้งอยู่ที่คันคลัตช ์ 
ตั วป รับจะช่วยให เ้ปลี่ยนระยะจากแฮนด ์
บังคับเลีย้วไปทีค่ันคลัตชเ์พือ่ใหเ้หมาะกับชว่ง
กวา้งของมอืผูข้บัขี่

1
3 2

4

1

2

3

1. ��ั�ลตัช์
2. ตวัปรบัต ัง้ส�ยพ��
3. เ�รือ่งหม�ยรปูส�มเหลีย่ม

การปรับคนัคลตัช:์
•  กดคันคลัตช์ไปขา้งหนา้ แลว้หมุนแป้น

ปรับใหต้�าแหน่งตัวเลขหนึ่งต�าแหน่งตรง
กับเครื่องหมายสามเหลี่ยมบนตัวล็อก 
คนัคลตัช์

•  ระยะจากปลอกแฮนด์ไปยังคันคลัตช์
ที่ปล่อยออกจะสัน้ที่สุดเมื่อปรับค่าเป็น
หมายเลขสี่ และจะยาวที่สุดเมื่อปรับค่า
เป็นหมายเลขหนึง่
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��ั�ลตัช ์- Street Triple RS
มีตั วป รับความกว า้งติดตั ้งอยู่ที่คันคลัตช ์ 
ตัวปรับจะชว่ยใหเ้ปลีย่นระยะจากแฮนดบ์ังคับ
เลีย้วไปทีค่ันคลัตชเ์พือ่ใหเ้หมาะกับชว่งกวา้ง
ของมอืผูข้บัขี่

1 2

1. แป้�ปรบั
2. ��ั�ลตัช์

การปรับความกวา้งคนัคลตัช:์
•  หมนุแป้นปรับทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ลดระยะ

ถงึแฮนดบ์ังคับเลี้ยวหรือตามเข็มนาฬกิา
เพือ่เพิม่ระยะหา่งจากแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว

•  ระยะทางจากปลอกมือจับถงึคันคลัตชท์ี่
ปล่อยออกจะมีระยะสัน้ที่สุดเมื่อลอ้ปรับ 
ถกูปรับจนสดุทางดา้นทวนเข็มนาฬกิา

สวติชแ์ฮ�ดบ์งั�บัเลีย้วด�้�ขว�
Street Triple RS เท�่� ั�้

1

2

3

4
5

5

1. ปุ่ ม HOME
2. ต��แห�ง่ START
3. ต��แห�ง่ RUN
4. ต��แห�ง่ STOP
5. สวติชไ์ฟฉุกเฉ�ิ

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

 ขอ้�วรระวงั
อย่าปล่อยใหส้วติชจ์ุดระเบดิอยู่ในต�าแหน่ง 
ON ถา้เครือ่งยนตไ์ม่ท�างานเพราะอาจท�าให ้
ชิ้นส่วนไฟฟ้าเกิดความเสียหายและจะ
เป็นการคายประจแุบตเตอรี่

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

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

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

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

ปุ่ ม HOME
จะใชปุ้่ ม HOME เพือ่เขา้ถงึเมนูหลกับนจอ 
แสดงผลทีห่นา้ปัด
กดและปลอ่ยปุ่ ม HOME เพือ่เลอืกระหวา่งเมนู
หลกัและการแสดงหนา้ปัด

สวติชแ์ฮ�ดบ์งั�บัเลีย้วด�้�ขว�
ทกุรุ�่ยกเว�้ Street Triple RS

4

1

5

2

3

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

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

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

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

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

หม�ยเหตุ
แมจ้ะดงึ��ั�ลตัชไ์ปทีแ่ฮ�ดบ์งั�บัเลีย้ว  
ม อ เ ต อ ร์ส ต � ร์ท จ ะ ไ ม่ท� � ง � � ถ้� เ อ � 
ข�ต ัง้ข�้งลงและเข�้เกยีร ์

ไฟฉุกเฉ�ิ
ในการเปิดหรอืปิดไฟฉุกเฉนิ  ใหก้ดและปลอ่ย
สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
ทา่นตอ้งบดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง ON 
เพือ่ใหไ้ฟฉุกเฉนิท�างาน
ไฟฉุกเฉินจะยังตดิอยู่ถา้เปลี่ยนไปต�าแหน่ง
จอด จนกวา่จะกดสวติชไ์ฟฉุกเฉนิอกีครัง้

สวติชแ์ฮ�ดบ์งั�บัเลีย้วด�้�ซ�้ย
Street Triple RS เท�่� ั�้

3 2

4

1

5

6

1. ปุ่ ม MODE
2. จอยสติก๊
3. ปุ่ มแตร
4. สวติชไ์ฟเลีย้ว
5. ปุ่ มไฟสงู
6. สวติชไ์ฟต��่/ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถ�้ตดิต ัง้)

ปุ่ ม MODE
เมือ่กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE จะเป็นการเปิด
ใชง้านเมนูเลือกโหมดการขับขี่ในหนา้จอแส
ดงผลแบบมลัตฟัิงกช์นั  การกดปุ่ มโหมดตอ่
ไปจะเลือ่นผา่นโหมดการขบัขีท่ีใ่ชง้านได ้ (ด ู
หนา้ 49)

ปุ่ มจอยสติก๊
มกีารใชจ้อยสติ๊กเพือ่ด�าเนนิการแตล่ะฟังกช์ัน่ข
องหนา้ปัด:
•  ขึน้ - เลือ่นเมนูจากดา้นลา่งไปดา้นบน
•  ลง - เลือ่นเมนูจากดา้นบนลงดา้นลา่ง
•  ซา้ย - เลือ่นเมนูไปทางซา้ย
•  ขวา - เลือ่นเมนูไปทางขวา
•  กลาง - กดเพือ่ยนืยนัตวัเลอืก
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ปุ่ มแตร
เมื่อกดปุ่ มแตรโดยที่สวิตช์จุดระเบิดอยู่ที่
ต�าแหน่ง ON แตรจะดงัขึน้

สวติชไ์ฟเลีย้ว
เมือ่กดสวติชไ์ฟเลีย้วไปดา้นซา้ยหรอืดา้นขวา 
ไฟเลีย้วดวงทีส่มัพันธก์นัจะกะพรบิ
สามารถปิดไฟเลีย้วไดด้ว้ยตนเองได ้ เพือ่จะปิด
ไฟเลีย้ว  ใหก้ดและคลายสวติชไ์ฟเลีย้วไปที่
ต�าแหน่งกลาง
ไฟเลี้ยวแบบยกเลกิตัวเองอัตโนมัตสิามารถ
เ ปิ ด ใ ช ง้ า น ไ ด ้ใ น ฟั ง ก์ชั่ น ก า ร ตั ้ ง ค่ า ร ถ
จักรยานยนตบ์นจอแสดงผล โปรดอา้งองิกับ 
หนา้ 53

มสีองตวัเลอืกใหเ้ลอืก:
• Manual - ปิดฟังกช์ัน่ยกเลกิเอง  จะตอ้ง

ยกเลกิไฟเลีย้วดว้ยตนเอง
• Auto - เปิดใชง้านฟังกช์ัน่ยกเลกิตนเอง 

ไฟเลีย้วจะเปิดใชง้านเป็นเวลาแปดวนิาที
บวกเพิม่ระยะทางอกี 65 เมตร

หม�ยเหตุ
ห�กรถจกัรย��ย�ตห์ยุดดว้ยเหตุผลใด
ก็ต�ม ไฟเลีย้วจะกระพรบิเป็�เวล�และ
ระยะท�งทีเ่หลอืจ�กว่�มกี�รยกเลกิดว้ย
ต�เองโดยผูข้บัขี่

ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถ�้ตดิต ัง้)
เมื่อเปิดระบบจุดระเบิดไปที่ ON 
และปรับสวิตช์ไฟเดย์ไลท์ไปที ่
‘Dayt ime Running L ights ’  
ไฟเตอืนเดยไ์ลทจ์ะสวา่งขึน้

ไฟเดย์ไลท์และไฟต�่าของไฟหนา้สามารถ
ควบคุมดว้ยตัวเองโดยใชส้วิตช์บนฝาครอบ
สวติชด์า้นซา้ยมอื ด ูหนา้ 34

 ���เตอื�
อย่าขับขีน่านเกนิความจ�าเป็นในสภาพแสง
แวดลอ้มที่ไม่ดีกับไฟเดย์ไลท์ (DRL) ที ่
ใชง้าน
การขบัขีก่บัไฟเดยไ์ลทใ์นความมดื ในอโุมงค ์
หรือสถานที่ที่แสงแวดลอ้มไม่ดีมองไม่ชัด
อาจลดทัศนวสิัยของผูข้ับขีห่รอืท�าใหส้ายตา
ผูใ้ชถ้นนคนอืน่พรา่มวั
การท�าใหผู้ใ้ชถ้นนคนอื่น ๆ  หรือตาพร่ามัว
หรอืมทีัศนวสิัยในที ่ๆ  มแีสงนอ้ยอาจท�าให ้
เกดิการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต์
และอบุตัเิหตไุด ้

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

ปุ่ มไฟสงู
ถา้สวติชไ์ฟเดย์ไลท์ (DRL) อยู่ในต�าแหน่ง 
ไฟต�่า เมื่อใชปุ้่ มไฟสูง ไฟสูงจะสว่างขึ้น  
การกดปุ่ มแต่ละครัง้จะสลับระหว่างไฟต�่าและ
ไฟสงู
ถา้สวิตช์ไฟเดย์ไลท์อยู่ในต�าแหน่งของไฟ 
เดยไ์ลท ์ ใหก้ดปุ่ มไฟสงูคา้งไวเ้พือ่เปิดไฟสงู 
ไฟจะยงัตดิอยูต่ราบเทา่ทีย่งักดปุ่ มคา้งไว ้ และ
จะดบัลงทนัททีีป่ลอ่ยปุ่ ม

หม�ยเหตุ
สวติชเ์ปิด/ปิดไฟไม่ไดป้ระกอบไวใ้�รถ
รุ�่�ี ้ สญัญ�ณไฟแสดงต��แห�ง่, ไฟท�้ย 
และไฟสอ่งป้�ยทะเบยี� ท ัง้หมดจะท��ง��
โดยอตัโ�มตัเิมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที่
ต��แห�ง่ ON
ไฟห��้จะท��ง��เมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไป
ทีต่��แห�ง่ ON
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สวติชแ์ฮ�ดบ์งั�บัเลีย้วด�้�ซ�้ย
ทกุรุ�่ยกเว�้ Street Triple RS

3

2

1

4

5

1. ปุ่ ม MODE
2. ปุ่ มแตร
3. สวติชไ์ฟเลีย้ว
4. ปุ่ มทรปิเด�ิท�ง
5. ปุ่ มไฟสงู

ปุ่ ม MODE
เมื่อกดและปล่อยปุ่ ม MODE จะเป็นการเปิด
ใชง้านเมนูเลือกโหมดการขับขี่ในหนา้จอ 
แสดงผลแบบมัลตฟัิงกช์ัน การกดปุ่ มโหมด
ต่อไปจะเลือ่นผ่านโหมดการขับขีท่ี่ใชง้านได ้ 
(ด ูหนา้ 84)

ปุ่ มทรปิเด�ิท�ง
ปุ่ ม SCROLL ใชใ้นการด�าเนนิการแตล่ะฟังกช์ัน่ 
ของหนา้ปัด:
•  มาตรวดัระยะทางออกทรปิ
•  มาตรวดัระยะทาง
•  ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง (ถา้ตดิตัง้)

สวติชไ์ฟเลีย้ว
เมือ่กดสวติชไ์ฟเลีย้วไปดา้นซา้ยหรอืดา้นขวา
แลว้ปลอ่ย  ไฟเลีย้วดวงทีส่มัพันธก์นัจะกะพรบิ
แลว้ดบัลง  เพือ่จะปิดไฟเลีย้ว  ใหก้ดและปลอ่ย
สวติชไ์ฟเลีย้วไปทีต่�าแหน่งกลาง

ไฟเลีย้วแบบปิดอตัโ�มตั ิ(ถ�้ตดิต ัง้)
การกดและปล่อยปุ่ มไฟเลีย้วไปทางซา้ยหรือ
ขวาจะท�าใหไ้ฟเลีย้วทีต่รงกันสว่างขึน้และดับ
สามครัง้แลว้จงึหยดุ
การกดและปล่อยปุ่ มไฟเลีย้วไปทางซา้ยหรือ
ขวานานขึน้จะท�าใหไ้ฟเลีย้วทีต่รงกันกระพรบิ
เปิดและปิด
ไฟเลี้ยวจะถูกปิดโดยอัตโนมัตหิลังจากแปด
วนิาทแีละหลงัจากขบัขีอ่กี 65 เมตร
หากตอ้งการปิดการใชง้านระบบไฟเลี้ยวปิด
อัตโนมัตใิหดู้ที่ส่วนการตัง้ค่ารถจักรยานยนต ์
หนา้ 79

สามารถปิดไฟเลีย้วไดด้ว้ยตนเองได ้ เพือ่จะปิด
ไฟเลีย้ว  ใหก้ดและคลายสวติชไ์ฟเลีย้วไปที่
ต�าแหน่งกลาง

ปุ่ มแตร
เมื่อกดปุ่ มแตรโดยที่สวิตช์จุดระเบิดอยู่ที่
ต�าแหน่ง ON แตรจะดงัขึน้

ปุ่ มไฟสงู
แสงไฟสงูจะเปิดเมือ่กดปุ่ มไฟสงู  การกดปุ่ ม
แตล่ะครัง้จะสลบัระหวา่งไฟต�า่และไฟสงู

หม�ยเหตุ
สวติชเ์ปิด/ปิดไฟไม่ไดป้ระกอบไวใ้�รถ
รุ�่�ี ้ สญัญ�ณไฟแสดงต��แห�ง่, ไฟท�้ย 
และไฟสอ่งป้�ยทะเบยี� ท ัง้หมดจะท��ง��
โดยอตัโ�มตัเิมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที่
ต��แห�ง่ ON
รุ�่�ีไ้มม่กี�รยกไฟสงู
ไฟห��้จะท��ง��เมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไป
ทีต่��แห�ง่ ON ไฟห��้จะดบัลงขณะทีก่ด
ปุ่ มสต�รท์จ�สต�รท์เ�รือ่งย�ตต์ดิ
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แผงห��้ปดั
มหีนา้จอแสดงผลตา่งกนัสองแบบ  โดยขึน้อยู่
กบัรถจักรยานยนตแ์ตล่ะรุน่

จอแสดงผลแผงห��้ปดั TFT
รุ่น  Street Triple RS มีจอแสดงผลแผง 
หนา้ปัดทรานซสิเตอรฟิ์ลม์บาง (TFT) จอสี

ODOMETER

0
MILES

จอแสดงผลแผงห��้ปดัแบบทร��ซสิเตอร์
ฟิลม์บ�ง (TFT)

ส�าหรับขัน้ตอนการท�างานของจอแสดงผลแผง
หนา้ปัด TFT ด ูหนา้ 37

จอแสดงผลแผงห��้ปดั LCD
ทกุรุน่ยกเวน้ Street Triple RS ตดิตัง้จอแสดง
ผลแผงหนา้ปัดแบบ Liquid Crystal Display 
(LCD)

TC
TC

จอแสดงผลแผงห��้ปดัแบบจอแสดงผล
�รสิตลัเหลว (LCD)

ส�าหรับขัน้ตอนการท�างานของจอแสดงผลแผง
หนา้ปัด LCD ด ูหนา้ 69
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จอแสดงผลแผงห��้ปดั TFT
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ผงัห��้จอแผงห��้ปดั

3 0 02 24 46 68 810 1012 1232
F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +
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SERVICE
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ODO: 0001234 mi
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1. อณุหภมูอิ�ก�ศ
2. ไฟเตอื�ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง 

(TPMS) (ถ�้ตดิต ัง้)
3. ไอ�อ�ชอ่งขอ้มลู
4. สญัญ�ณไฟสถ��ะระบบป้องก�ัก�ร

โจรกรรม/สญัญ�ณก�ัขโมย (สญัญ�ณ 
ก�ัขโมยเป็�ชุดอปุกรณเ์สรมิ)

5. พื�้ทีช่อ่งขอ้มลู
6. Clock
7. ไฟเลีย้วด�้�ขว�และไฟฉุกเฉ�ิ
8. ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถ�้ตดิต ัง้)
9. ไฟเตอื�แรงด�ั���้ม�ัเ�รือ่ง
10. สญัญ�ณไฟแสดงก�รท��ง��ผดิปกตขิอง

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

11. โหมดขบัขีป่จัจบุ�ั
12. เกจวดัอณุหภมู�ิ��้หลอ่เย็�
13. ไฟเตอื�ระบบ ABS
14. ม�ตรวดั�ว�มเร็ว
15. ม�ตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์
16. เกจวดัระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
17. ต��แห�ง่เกยีร ์
18. ไฟเตอื�ระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิต��่
19. ไฟเตอื�ระบบ ABS
20. ไฟเตอื�ไฟสงู
21. ไฟเลีย้วด�้�ซ�้ยและไฟฉุกเฉ�ิ
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ไฟเตอื�
หม�ยเหตุ
เมื่อเ ปิดสวิตช์จุดระเบิด ไฟเตือ�แผง
ห��้ปดัจะสว�่งขึ�้ 1.5 ว�ิ�ท ี แลว้ดบัลง 
(ยกเว�้ไฟทีต่ดิ��้งไวจ้�กว่�จะสต�รท์
เ�รือ่งย�ต ์ต�มทีอ่ธบิ�ยไวใ้�ห��้ตอ่ไป)

ส�าหรับขอ้ความค�าเตือนและขอ้มูลเพิ่มเติม  
ด ูหนา้ 43

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

สัญญาณไฟแสดงการท� า งาน 
ผดิปกต ิ (MIL)  ของระบบควบคมุ
การท�างานของเครือ่งยนตจ์ะสว่าง
ขึ้ น เ มื่ อ เ ปิ ด ร ะ บ บ จุ ด ร ะ เ บิ ด  

(เพื่อแสดงว่าระบบท�างาน) แต่ไม่ควรตดิขึน้
ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�างาน
หากเครื่องยนต์ก�าลังท�างานและเกิดความ 
ผดิปกตกิบัระบบการจัดการเครือ่งยนต ์ ไฟ MIL 
จะสว่างขึ้นและสัญลักษณ์ เตือนทั่ วไปจะ 
กระพรบิ ในกรณีดังกล่าว ระบบควบคุมการ
ท�างานของเครื่องยนต์จะเปลี่ยนเป็นโหมด 
"ส�ารองการท�างาน"  (Limp home mode)  
เ พื่ อ ใ ห ้ร ถ วิ่ ง ไ ด ้ถึ ง จุ ด หม ายปล ายทา ง  
ถา้ขอ้บกพร่องไม่รุนแรงจนเครื่องยนต์ไม่
สามารถท�างานได ้

 ���เตอื�
ลดความเร็วและอย่าขับขี่รถต่อไปถา้ไม่
จ�าเป็นในขณะทีส่ญัญาณไฟ MIL ยงัตดิอยู ่ 
ข อ้บกพร่องดั งกล่าวอาจส่งผลกระทบ 
รา้ยแรงต่อสมรรถนะของเครือ่งยนต ์ระบบ 
ไอ เสีย  และอัต ราการสิ้น เปลืองน�้ ามั น 
เชือ้เพลงิ
สมรรถนะของเครื่องยนตท์ี่ลดลงอาจท�าให ้
การขีร่ถอยูใ่นสภาวะทีเ่ป็นอนัตราย  ท�าให ้
สญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื� มตีอ่

โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเชค็ความบกพรอ่งและท�าการแกไ้ข

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

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

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

 ขอ้�วรระวงั
ดับเครื่องยนต์ทันทีถา้สัญญาณไฟเตือน 
แรงดนัน�้ามนัเครือ่งต�า่สวา่งขึน้  อยา่สตารท์
เครือ่งใหมจ่นกวา่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
การเดินเครื่องยนต์เมื่อสัญญาณไฟเตือน
แรงดันน�้ ามันเครื่องต�่าสว่างขึ้นจะท�าให ้
เครือ่งยนตไ์ดรั้บความเสยีหายอยา่งรนุแรง

หม�ยเหตุ
สญัญ�ณไฟเตอื�แรงด�ั���้ม�ัเ�รือ่งต��่จะ
สว�่งขึ�้ถ�้เปิดระบบจดุระเบดิโดยไมม่กี�ร
เด�ิเ�รือ่งย�ต์
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ไฟระบบป้องก�ัก�รโจรกรรม/
สญัญ�ณก�ัขโมย
รถจักรยานยนต ์ Triumph นีต้ดิตัง้กญุแจนริภยั 
ซึง่จะถกูเปิดใชง้านเมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที่
ต�าแหน่ง OFF

ถ�้ไมไ่ดต้ดิต ัง้สญัญ�ณก�ัขโมย
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต�าแหน่ง OFF 
สัญญาณไฟระบบป้องกันการโจรกรรมจะ
กะพรบิตดิและดบัเป็นเวลา 24 ชัว่โมงเพือ่
แสดงวา่กญุแจนริภยัเปิดท�างาน  เมือ่บดิสวติช์
จดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง ON ระบบป้องกนัการ
โจรกรรมและสญัญาณไฟจะดบัลง
ถ า้สัญญาณไฟยั งติดอยู่   แสดงว่ า ร ะบบ
ป้องกนัการโจรกรรมเกดิความผดิปกต ิ ซึง่ตอ้ง 
ตรวจสอบหาสาเหตุ โปรดติดต่อตัวแทน
จ� าหน่ายรถจักรยานยนต์ Tr iumph ที่ได ้
รับอนุญาตโดยเร็วที่สุดเพื่อตรวจเช็คความ
บกพรอ่งและท�าการแกไ้ข

ถ�้ตดิต ัง้สญัญ�ณก�ัขโมย
สัญญาณไฟระบบป้องกันการโจรกรรม/
สัญญาณกันขโมยจะสว่างขึ้นเมื่อตรงตาม
สภาวะทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นคูม่อืสญัญาณกันขโมย
ซึง่เป็นอปุกรณเ์สรมิของแทข้อง Triumph

ไฟเตอื�ระบบเบรกป้องก�ัลอ้ล็อก 
(ABS)

เมื่อบดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที่ต�าแหน่ง 
ON ไฟเตอืนระบบ ABS กะพรบิขึน้
และดบัลงถอืเป็นเรือ่งปกต ิ ไฟจะยงั

กะพรบิตอ่ไปหลังจากสตารท์เครือ่งยนตจ์นกวา่
รถจักรยานยนต์จะวิ่งดว้ยความเร็วมากกว่า 
10 กม./ชม. (6 ไมล/์ชม.) เป็นครัง้แรก แลว้ไฟ
ดบัลง

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

ไฟเตือนไม่ควรสว่างขึน้อีกจนกว่าจะสตาร์ท
เครือ่งยนตใ์หม ่ถา้ไมม่ขีอ้บกพรอ่ง
ถ า้ ไฟเตือน เกิดสว่ า งขึ้น ในขณะขับขี่ ร ถ  
แสดงวา่ระบบ ABS เกดิความผดิปกต ิ ซึง่ตอ้ง
ตรวจสอบหาสาเหตุ

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

สญัญ�ณไฟระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะ
ถ�� (TC)

สัญญาณไฟระบบควบคุมการ 
ยดึเกาะ  (TC)  ใชเ้พือ่บง่ชีว้า่ระบบ
ควบคมุการยดึเกาะถนนเปิดท�างาน
และก�าลังท�างานเพื่อจ�ากัดการลืน่

ไถลของลอ้หลงั  ในชว่งทีเ่รง่ความเร็วมากหรอื
บนสภาพถนนทีเ่ปียกหรอืลืน่
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 ���เตอื�
ถา้ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนไม่ท�างาน 
ทา่นตอ้งระมัดระวังเมือ่เร่งความเร็วหรอืเลีย้ว
รถบนพืน้ถนนทีเ่ปียก/ลืน่  เพือ่หลกีเลีย่งการ
เกดิลอ้หมนุฟรี
อย่าขับรถนานกว่าที่จ� า เ ป็นถา้สัญญาณ 
ไฟแสดงการท�างานผดิปกตขิองระบบควบคมุ
การท� างานของเครื่องยนต์  (MIL)  และ 
ไฟเตือนระบบควบคุมการยึด เกาะถนน
สว่างขึน้ โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตโดย
เร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ความบกพรอ่ง
การเลี้ยวรถกะทันหันและการเร่งความเร็ว
มากเกินไปในสถานการณ์นี้อาจท�าใหล้อ้
หลงัหมนุฟร ี สง่ผลใหส้ญูเสยีการควบคมุรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

หากเปิดระบบควบคมุการยดึเกาะถนน:
•  ภายใตส้ภาพการขีร่ถตามปกต ิสัญญาณ

ไฟ TC จะปิดอยู่
•  สญัญาณไฟ TC จะกะพรบิอยา่งรวดเร็วเมือ่

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

หากปิดระบบควบคมุการยดึเกาะถนน:
•  สญัญาณไฟ TC จะไมต่ดิขึน้  ไฟเตอืนการ

ปิดระบบ TC จะตดิสวา่งขึน้แทน

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

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

ไฟเตือนการปิดระบบ TC ไม่ควร 
จะตดิ ยกเวน้วา่ระบบควบคมุการยดึ
เกาะถนนถกูปิดหรอืมคีวามผดิปกติ
เกดิขึน้

ถา้ไฟเตือนเกิดติดขึ้นในเวลาอื่นขณะขี่รถ 
แสดงวา่ระบบควบคมุการยดึเกาะถนนเกดิความ
ผดิปกต ิซึง่ตอ้งตรวจสอบหาสาเหตุ

ไฟเลีย้ว
เมือ่ปรับสวติชไ์ฟเลีย้วไปทางซา้ย
หรือทางขวา สัญญาณเตือนไฟ
เลี้ยวจะกะพริบหรือดับลงด ว้ย
ความเร็วเทา่กนักบัไฟเลีย้ว

ไฟฉุกเฉ�ิ
ในการเปิดหรอืปิดไฟฉุกเฉิน ใหก้ดและปล่อย
สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
ท่านตอ้งบดิสวติชจ์ุดระเบดิไปทีต่�าแหน่ง ON 
เพือ่ใหไ้ฟฉุกเฉนิท�างาน
ไฟฉุกเฉินจะยังติดอยู่ถา้ปิดระบบจุดระเบิด 
จนกวา่จะกดสวติชไ์ฟฉุกเฉนิอกีครัง้

แสงไฟสงู
เมือ่เปิดระบบจุดระเบดิและปรับปุ่ ม
ก ร ะ พ ริ บ ไ ฟ สู ง ไ ปที่   ‘ ไ ฟ สู ง ’  
ไฟเตอืนไฟสงูจะสวา่งขึน้

ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถ�้ตดิต ัง้)
เมื่อเปิดระบบจุดระเบิดไปที่ ON 
และปรับสวิตช์ไฟเดย์ไลท์ไปที ่
‘Dayt ime Running L ights ’  
ไฟเตอืนเดยไ์ลทจ์ะสวา่งขึน้

ไฟเดย์ไลท์และไฟต�่าของไฟหนา้สามารถ
ควบคุมดว้ยตัวเองโดยใชส้วิตช์บนฝาครอบ
สวติชด์า้นซา้ยมอื ด ูหนา้ 41



ขอ้มลูท ัว่ไป

42

 ���เตอื�
อย่าขับขีน่านเกนิความจ�าเป็นในสภาพแสง
แวดลอ้มที่ไม่ดีกับไฟเดย์ไลท์ (DRL) ที ่
ใชง้าน
การขบัขีก่บัไฟเดยไ์ลทใ์นความมดื ในอโุมงค ์
หรือสถานที่ที่แสงแวดลอ้มไม่ดีมองไม่ชัด
อาจลดทัศนวสิัยของผูข้ับขีห่รอืท�าใหส้ายตา
ผูใ้ชถ้นนคนอืน่พรา่มวั
การท�าใหผู้ใ้ชถ้นนคนอื่น ๆ  หรือตาพร่ามัว
หรอืมทีัศนวสิัยในที ่ๆ  มแีสงนอ้ยอาจท�าให ้
เกดิการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต์
และอบุตัเิหตไุด ้

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

ไฟเตอื�ระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิต��่
สัญญาณไฟแสดงระดับน�้ ามั น 
เชือ้เพลงิต�่าจะสว่างขึน้เมือ่มนี�้ามัน
เชื้อ เพลิง เหลืออยู่ ในถั งน�้ ามัน 
เชือ้เพลงิประมาณ 4.5 ลติร

ไฟเตอื�แรงด�ัลมย�ง  
(ถ�้ตดิต ัง้ TPMS)

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

หม�ยเหตุ
ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง (TPMS) มใีห้
เลอืกเป็�อปุกรณเ์สรมิส��หรบัทกุรุ�่

ไฟเตอืนแรงดันลมยางจะท�างาน
ร่วมกับระบบตรวจวัดแรงดันลม
ยาง (TPMS) ด ูหนา้ 97

ไฟเตือนจะสว่างขึ้นเมื่อแรงดัน
ลมยางลอ้หนา้หรือลอ้หลังต�่ากว่าค่าแรงดันที่
แนะน�าเทา่นัน้  ไฟเตอืนจะไมส่วา่งขึน้ถา้สบูลม
ยางมากกวา่ปกติ
เมือ่ไฟเตอืนสวา่งขึน้  สญัลกัษณ ์ TPMS ทีใ่ช ้
แสดงแรงดันและยางทีแ่บนจะปรากฏบนส่วน
แสดงผลโดยอตัโนมตัิ
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TYRE PRESSURE

3

1 2

1. ไฟบง่ชีย้�งหลงั
2. ไฟบง่ชีย้�งห��้
3. ไฟเตอื�แรงด�ัลมย�ง

แรงดันลมยางทีไ่ฟเตอืนสว่างขึน้มกีารชดเชย
อณุหภมูถิงึ 20°C แตไ่มแ่สดงบนสว่นแสดง
ผลแรงดนัทีเ่ป็นตวัเลขทีเ่ชือ่มโยงกนั ด ูหนา้ 162 
แมส้ว่นแสดงผลตัวเลขดูเหมอืนหรอืใกลเ้คยีง
กับแรงดันลมยางมาตรฐานเมือ่ไฟเตอืนตดิขึน้ 
จะเป็นการบง่ชีถ้งึแรงดนัลมยางต�า่  ซึง่สาเหตทุี่
เป็นไปไดม้ากทีส่ดุคอืยางร่ัวซมึ
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���เตอื�และขอ้�ว�มใหข้อ้มลู
เป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารแจง้เตอืนและขอ้มูลหลาย
ขอ้ความที่จะแสดงผลเมื่อมีความผิดพลาด
เกดิขึน้  ในกรณีเชน่นี ้ ขอ้ความเตอืนจะมคีวาม
ส�าคัญมากกว่าขอ้ความระบุขอ้มูลและจะมี
สญัลกัษณเ์ตอืนแสดงบนจอแสดงผล  จ�านวน
ขอ้ความเตอืนทีย่ังมผีลอยู่ในขณะนี้จะปรากฏ
ในชอ่งขอ้มลู
ขอ้ความค�าเตือนและขอ้มูลดังต่อไปนี้อาจ
จะแสดงถา้มีการตรวจพบความผดิปกตใินรถ
จักรยานยนต์

แรงดนัน�้ามนัต�า่ - ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้แีดง)

ตรวจสอบเครือ่งยนต์
(ไฟบง่ชีส้สีม้)

ระบบ ABS ปิดใชง้าน - ตรวจสอบ
คูม่อื
(ไฟบง่ชีส้สีม้)

ไฟแบตเตอรีต่�า่ - ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้แีดง)

สญัญาณเซน็เซอรย์างหนา้/ยางหลงั 
- ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้แีดง)
แบตเตอรีย่างหนา้/ยางหลงัต�า่ - 
ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้สีม้)

ระบบ TC ปิดใชง้าน - ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้สีม้)

เกนิวนัก�าหนดเขา้รับบรกิาร - ตดิตอ่
ตวัแทนจ�าหน่าย
(ไฟบง่ชีส้สีม้)

หลอดไฟผดิปกต ิไฟซา้ย/ขวา หนา้/
หลงั - ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้สีม้)

ขอ้ควรระวงั: อณุหภมูอิากาศต�า่ - 
มคีวามเสีย่งทีพ่ืน้ผวิเป็นน�้าแข็ง

หากมีขอ้ความมากกว่าหนึ่งขอ้ความที่จะ 
แสดงผล จะมีลูกศรลงใหใ้ชง้าน และใหก้ด
จอยสติ๊กลงเพือ่แสดงขอ้ความอืน่
กดปุ่ มกลางจอยสติ๊กเพือ่ยอมรับและซอ่นแตล่ะ
ขอ้ความ

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252

TYRE PRESSURE LOW

F E C H

21.5 10:55AMCo

x1000rpm

Visit garage now
2/5

SET 100 9ABS +

MPH

WARNING

แสดง���เตอื�แรงด�ัลมย�งต��่
กดจอยสติ๊กไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่ตรวจสอบ
ค�าเตอืนทีรั่บทราบกอ่นหนา้นี้
ค�าเตอืนทีย่อมรับไปแลว้จะแสดงผลต่อไปจน
ไดรั้บการแกไ้ข
เมื่อมีขอ้ความแสดงค�าเตือนหรือขอ้ความ
แสดงขอ้มลูเปิดใชง้าน  ขอ้ความจะมาพรอ้มกบั 
ค�าเตือนที่เกี่ยวขอ้งหรือสัญลักษณ์ขอ้มูลใน
ชอ่งขอ้มลู
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ม�ตรวดัระยะท�งและม�ตรวดั
�ว�มเร็ว
มาตรวดัระยะทางจะแสดงระยะทางทัง้หมดทีร่ถ
จักรยานยนตไ์ดว้ิง่ไป
มาตรวัดความเ ร็ วแสดงความเ ร็ วของรถ
จักรยานยนตข์ณะวิง่บนถนน

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

SERVICE

Recommended by
03/2020

or in
460 miles

ODO: 0001234 mi

1

2

1. ม�ตรวดัระยะท�ง
2. ม�ตรวดั�ว�มเร็ว

ม�ตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์

 ขอ้�วรระวงั
อย่าใหค้วามเร็วรอบเครื่องยนตอ์ยู่ในพื้นทีส่ ี
แดงเพราะอาจท�าใหเ้ครื่องยนตไ์ดรั้บความ
เสยีหายอยา่งรนุแรง

มาตรวัดรอบเครื่องยนต์จะแสดงความเร็ว
รอบเครื่องยนต์ดว้ยจ� านวนรอบต่อนาที -
 rpm (รอบ/นาท)ี  ทีส่ว่นทา้ยในชว่งมาตรวดั
รอบเครือ่งยนตจ์ะมพีืน้ทีส่แีดง  ความเร็วรอบ
เครื่องยนตใ์นพื้นที่สแีดงจะมีความเร็วสูงกว่า
ความเร็วรอบเครือ่งยนตส์งูสดุทีแ่นะน�า  และสงู
กวา่ชว่งสมรรถนะทีด่ทีีส่ดุ

3 0 02 24 46 68 810 1012 12

6400

52
F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

RPM

SET 100 9ABS +

MPH

TACHOMETER

1

2

1. �ว�มเร็วรอบเ�รือ่งย�ต ์(รอบตอ่��ท)ี 
แสดงใ�รปูแบบตวัเลข

2. �ว�มเร็วรอบเ�รือ่งย�ต ์(รอบตอ่��ท)ี 
แสดงใ�รปูกร�ฟ
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เกจวดัระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
เกจวัดระดับน�้ามันเชื้อเพลงิจะแสดงปริมาณ
น�้ามนัเชือ้เพลงิในถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ

49.8

3 0 02 24 46 68 810 1012 12

42.3

52

204.8mpg mpg mi
CURRENT

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

AVERAGE

SET 100 9ABS +

MPH

RANGE

HOLD TO RESETFUEL CONSUMPTION

1

1. เกจวดัระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิ

สเีกจวัดระดับน�้ามันเชือ้เพลงิทีอ่ธบิายดา้นลา่ง
อาจแตกตา่งกนัตามสไตล์
เมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิเปิด  เสน้สดี�าหมายถงึ
น�้ามนัเชือ้เพลงิทีเ่หลอือยูใ่นถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ
เมื่ อ ถั งน�้ า มั น เชื้อ เพลิง เ ต็ ม   เส น้สีด� า จ ะ
ปรากฏขึ้นและเมื่อหมดเสน้สีเทาจะปรากฏ  
เครือ่งหมายอืน่ ๆ  บนเกจจะแสดงระดับน�้ามัน
เชือ้เพลงิปานกลาง  ซึง่อยูร่ะหวา่งระดบัเต็มกบั
ระดบัหมด
ไฟเตือนน�้ ามันเชื้อเพลิงต�่าจะสว่างขึ้นเมื่อ
น�้ามนัเชือ้เพลงิเหลอืประมาณ 4.5 ลติร  อยู่
ในถังและคุณควรเตมิน�้ามันทันทเีมือ่มโีอกาส 
ระยะทางจนน�้ามันหมดและอัตราการสิน้เปลอืง
น�้ามันเชือ้เพลงิในขณะนั้นจะแสดงอยู่ในช่อง
ขอ้มลูเชน่กนั  กดปุ่ มกลางจอยสติ๊กเพือ่ยอมรับ
และซอ่นการแจง้เตอืนน�้ามนัเชือ้เพลงิต�า่
หลงัจากเตมิน�้ามนัเชือ้เพลงิ  ระบบจะปรับปรงุ
ขอ้มูลของเกจวัดระดับน�้ ามันเชื้อเพลิงและ
ขอ้มูลระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�้ามันหมดในขณะทีท่่าน
ขีร่ถจักรยานยนต ์ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัลกัษณะการ
ขีร่ถ  การปรับปรงุขอ้มลูอาจใชเ้วลานานถงึหา้
นาที

เกจวดัอณุหภมู�ิ��้หลอ่เย็�
เกจวัดอุณหภูมนิ�้ าหล่อเย็นจะแสดงอุณหภูมิ
ของน�้าหลอ่เย็นเครือ่งยนต์

1234

3 0 02 24 46 68 810 1012 12

34.5

52

23:45mi mph hh:mm
DISTANCE

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

AVG SPEED

SET 70 9ABS +

MPH

DURATION

HOLD TO RESETTRIP 1 1

1

1. เกจวดัอณุหภมู�ิ��้หลอ่เย็�

เมื่อสตาร์ท เครื่องยนต์ขณะที่ เครื่อง เ ย็น  
สว่นแสดงผลจะแสดงแทง่สเีทา  เมือ่อณุหภมูิ
เพิ่มขึ้น แท่งเรืองแสงแสดงระดับบนส่วน
แสดงผลจะปรากฏขึน้หลายขดี เมื่อสตาร์ท
เครื่องยนต์ขณะที่เครื่องรอ้น ส่วนแสดงผล
จะแสดงจ�านวนแท่งเรืองแสงแสดงระดับที่
สมัพันธก์นั โดยขึน้อยูก่บัอณุหภมูเิครือ่งยนต์
ชว่งอณุหภมูปิกตอิยูร่ะหวา่ง C (เย็น)  และ H 
(รอ้น) บนจอแสดงผล
ขณะเครือ่งยนตท์�างาน  ถา้อณุหภมูนิ�้าหลอ่เย็น
เครือ่งยนตส์งูจนเป็นอนัตราย  ไฟเตอืนอณุหภมูิ
น�้ าหล่อเย็นจะติดขึ้นบนหนา้จอและเกจจะ 
ถกูแสดงผลในถาดชอ่งขอ้มลู

 ขอ้�วรระวงั
ดับเครื่องยนต์ทันทีถ า้ไฟเตือนอุณหภูม ิ
น�้าหลอ่เย็นสงูสวา่งขึน้  อยา่สตารท์เครือ่ง
ใหมจ่นกวา่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
การเดินเครื่องยนต์เมื่อไฟเตือนอุณหภูม ิ
น�้าหลอ่เย็นสงูสวา่งขึน้จะท�าใหเ้ครือ่งยนตไ์ด ้
รับความเสยีหายอยา่งรนุแรง
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อณุหภมูอิ�ก�ศโดยรอบ
อณุหภมูอิากาศแวดลอ้มจะแสดงในหน่วยอยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ระหวา่ง oC หรอื oF

เมือ่รถจักรยานยนตจ์อดอยูก่บัที ่ ความรอ้นจาก
เครือ่งยนตอ์าจสง่ผลกระทบตอ่ความแมน่ย�าใน
การแสดงผลอณุหภมูโิดยรอบ
เมือ่รถจักรยานยนตเ์ริม่เคลือ่นที ่ สว่นแสดงผล
จะกลบัสูป่กตเิมือ่เวลาผา่นไปไมน่าน

1234

3 0 02 24 46 68 810 1012 12

34.5

52

23:45mi mph hh:mm
DISTANCE

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

AVG SPEED

SET 70 9ABS +

MPH

DURATION

HOLD TO RESETTRIP 1 1

1

1. อณุหภมูอิ�ก�ศโดยรอบ

เพือ่เปลีย่นหน่วยอณุหภมูจิาก °C หรอื °F ให ้
ดทูี ่หนา้ 58

สญัลกัษณ�์��้��้งแข็ง

 ���เตอื�
น�้าแข็งสดี�า  (บางครัง้เรยีกวา่  น�้าแข็งใส)  จะ
ก่อตัวขึน้เมื่อมีอุณหภูมสิูงกว่าจุดเยือกแข็ง 
(0°C (32°F))  สองสามองศา  โดยเฉพาะบน
สะพานและในพืน้ทีร่ม่
ใชค้วามระมัดระวังเป็นพิเศษทุกครั ้งเมื่อ
อณุหภมูติ�า่  และลดความเร็วในสภาวะการขี่
รถทีอ่าจเกดิอนัตรายได ้เชน่ ในสภาพอากาศ
ไมด่ี
การขับรถดว้ยความเร็วมากเกนิไป การเร่ง
ความเร็วอยา่งกะทนัหนั  การเบรกอยา่งรนแรง 
หรอืการเขา้โคง้อย่างรวดเร็วเมือ่ถนนลืน่อาจ
ส่งผลใหสู้ญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

สญัลักษณ์น�้าคา้งแข็งจะสวา่งขึน้
ถา้อุณหภูมอิากาศโดยรอบมีค่า 
4°C (39°F) หรอืต�า่กวา่
สัญลักษณ์การเป็นน�้าแข็งจะยัง

คงสวา่งจนกวา่อณุหภมูจิะสงูขึน้ถงึ 6°C (42°F)
นอกจากนี ้จะมขีอ้ความปรากฏในชอ่งขอ้มลู
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สว่�แสดงผลต��แห�ง่เกยีร ์
สว่นแสดงผลต�าแหน่งเกยีรจ์ะแสดงวา่รถอยูใ่น
เกยีรใ์ด  (หนึง่ถงึหก)  เมือ่ระบบสง่ก�าลงัอยูใ่น
ต�าแหน่งเกยีรว์า่ง (ไมไ่ดเ้ลอืกเกยีร)์ สว่นแสดง
ผลจะแสดง N

1234

N 0 02 24 46 68 810 1012 12

34.5

0

23:45mi mph hh:mm
DISTANCE

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

AVG SPEED

SET 70 9ABS +

MPH

DURATION

HOLD TO RESETTRIP 1 1

1

1. สว่�แสดงผลต��แห�ง่เกยีร ์(แสดงต��แห�ง่
เกยีรว์�่ง)

1234

3 0 02 24 46 68 810 1012 12

34.5

52

23:45mi mph hh:mm
DISTANCE

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

AVG SPEED

SET 70 9ABS +

MPH

DURATION

HOLD TO RESETTRIP 1 1

1

1. ก�รแสดงผลต��แห�ง่เกยีร ์(แสดงเกยีร ์
ส�ม)

สไตลก์�รแสดงผล
มีรูปแบบการแสดงผลที่แตกต่างกันใหเ้ลือก 
สีแ่บบ
Style 03 จะถกูใชเ้พือ่ใหจ้ดจ�าภาพไดแ้ละเพือ่
ใหเ้หมอืนกันตลอดหนังสอืคู่มอืเจา้ของเล่มนี้
ทัง้เลม่

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
STYLE 01

47
47 47

47

STYLE 03

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

STYLE SELECT SELECT

STYLE 02 STYLE 04

ในการเลอืกสไตล ์ ด ู หนา้ 67  ส�าหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิ.
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ก�ร�วบ�มุห��้จอแสดงผล
ตารางดา้นล่างจะอธิบายไอคอนบนแผง 
หนา้ปัดและปุ่ มที่ใช ใ้นการเลื่อนดูเมนูบน 
หนา้ปัดทีอ่ธบิายไวใ้นหนังสอืคูม่อืเลม่นี้

ปุ่ ม Home (ฝาครอบ
สวติชด์า้นขวามอื)

m ปุ่ ม Mode (ฝาครอบ
สวติชด์า้นซา้ยมอื)

จอยสติ๊กซา้ย/ขวาหรอื
ขึน้/ลง

กลางจอยสติ๊ก (กด)

ลกูศรเลอืก (แสดง
ดา้นขวา)
ชอ่งขอ้มลู - เลือ่น
ซา้ย/ขวาดว้ยจอยสติ๊ก
ชอ่งขอ้มลู - เลือ่นขึน้/
ลงดว้ยจอยสติ๊ก
มตีวัเลอืกในชอ่ง
ขอ้มลู - เลือ่นโดย
จอยสติ๊กขึน้/ลง
กดสัน้ ๆ (กดและ
ปลอ่ย) ดว้ยปุ่ มกลาง
จอยสติ๊ก
กดยาว (กดคา้งไว)้ 
ดว้ยปุ่ มกลางจอยสติ๊ก
รเีซท็คา่ปัจจบุนั (ท�า
โดยการกดจอยสติ๊ก
ยาวเทา่นัน้)

โหมดก�รขบัขี่
โหมดขับขีจ่ะชว่ยใหส้ามารถปรับการตัง้คา่การ
ตอบสนองของปีกผเีสือ้  (MAP), ระบบเบรก
ป้องกนัลอ้ล็อก  (ABS)  และระบบควบคมุการ
ยดึเกาะถนน  (TC)  ใหเ้หมาะสมกบัสภาพของ
ถนนและความตอ้งการของผูข้บัขีร่ถ
ท่านสามารถเลือกโหมดขับขีไ่ดอ้ย่างสะดวก
โดยใชปุ้่ ม MODE ทีฝ่าครอบสวติชด์า้นซา้ยมอื 
ขณะทีร่ถจักรยานยนตก์�าลังวิง่หรอืจอดอยูก่บัที ่
ด ูหนา้ 49

มีโหมดการขับขี่หา้โหมด หากผูข้ับขี่แกไ้ข
โหมดการขับขี่ (นอกเหนือจากโหมดผูข้ับขี ่
(RIDER)) ไอคอนจะเปลีย่นดงัแสดงดา้นลา่ง

ไอ�อ�เร ิม่ต�้ ไอ�อ�แกไ้ข
โดยผูข้บัขี่ ���อธบิ�ย

ฝนตก

ถนน

สปอรต์

สนาม

- ผูข้บัขี่

โหมดขบัขีแ่ตล่ะแบบสามารถปรับได ้ด ูหนา้ 52 
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
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ก�รเลอืกโหมดขบัขี่

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

-  ในสภาพถนนและสภาพอากาศดี
-  ในพืน้ทีท่ีป่ล่อยใหร้ถจักรยานยนตแ์ล่นไป
ไดอ้ยา่งปลอดภยั

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

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

การไม่ปฏบิัตติามค�าเตอืนทีส่�าคัญนี้จะท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
หากระบบควบคุมการยึดเกาะถนน (TC)  
ถูกปิดการใชง้านในเมนูหลักตามทีอ่ธบิายใน 
หนา้ 54  การตัง้คา่ TC ทีบ่นัทกึไวส้�าหรับ
โหมดการขบัขีท่ัง้หมดจะถกูแทนที่
TC จะปิดใชง้านต่อไปโดยไม่ค�านึงถึงการ 
เลอืกโหมดขับขีข่องคุณจนกว่าจะมกีารเปิด
ใชง้านใหมห่รอืระบบจุดระเบดิถกูปิดและเปิด
ใหมอ่กีครัง้
ถา้ปิดใชง้านระบบควบคุมการยดึเกาะถนน  
รถจักรยานยนตจ์ะท�างานตามปกต ิแต่ไม่มี
การควบคมุการยดึเกาะถนน  ในสถานการณน์ี ้ 
การเร่งความเร็วมากเกินไปบนพื้นถนนที่
เปียก/ลืน่อาจท�าใหล้อ้หลงัลืน่ไถล  สง่ผลให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
เมือ่เลอืกโหมดขบัขี ่ ใหใ้ชร้ถจักรยานยนตบ์น
ถนนที่ไม่มีการจราจรเพื่อสรา้งความคุน้เคย
กบัการตัง้คา่ใหม่
อย่าใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยานยนต์ของท่าน
เนื่องจากบุคคลอื่นอาจเปลี่ยนการตั ้งค่า
โหมดขบัขีจ่ากคา่ทีคุ่น้เคย  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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หม�ยเหตุ
โหมดก�รขบัขีม่�ี�่เร ิม่ต�้ที ่ ROAD เมือ่
ระบบจดุระเบดิถกูบดิไปที ่ ON ห�กมกี�ร
เลอืกโหมด TRACK หรอื RIDER �ร ัง้
สุดท�้ยทีร่ะบบจุดระเบดิถูกปิดไปที ่OFF 
ขณะ ABS หรอื TC ต ัง้��่ไวท้ ี ่TRACK หรอื 
OFF ใ�โหมดทีต่อ้งก�ร
มฉิะ� ั�้ ระบบจะจ��โหมดขบัขีท่ ีเ่ลอืกไว ้
�ร ัง้ล�่สดุและเปิดใชง้��โหมดดงักล�่วเมือ่
บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON
ถ�้ไอ�อ�โหมดไมป่ร�กฏขึ�้เมือ่บดิสวติช์
จดุระเบดิไปทีต่��แห�ง่ ON ตรวจสอบให้
แ�ใ่จว�่สวติชด์บัเ�รือ่งย�ตอ์ยูท่ ีต่��แห�ง่ 
RUN

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

ABS ROAD MAP RAIN TCS RAIN

RIDING MODE

SPORT ROADRAIN

M SELECT

2 3

1

1. ปุ่ ม MODE
2. โหมดขบัขีใ่หม่
3. โหมดขบัขีป่จัจบุ�ั

เพือ่เลอืกโหมดการขบัขี:่
•  กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE ทีฝ่าครอบสวติช์

ดา้นซา้ยมอืเพือ่เปิดใชง้านชอ่งเลอืกโหมด
การขบัขี่

•  ไอคอนโหมดการขับขี่ที่ใช ง้านอยู่ ใน
ปัจจบุนัจะแสดงทีด่า้นขวาของจอแสดงผล

ในการเปลีย่นโหมดการขบัขีท่ีเ่ลอืก:
•  กดจอยสติ๊กไปทางซา้ยหรอืขวา  หรอืกด

ปุ่ ม MODE ซ�้า  ๆ  จนโหมดการขบัขีท่ีต่อ้ง
การถกูไฮไลตท์ีก่ลางชอ่งขอ้มลูโหมดการ
ขบัขี่

•  การกดสัน้ ๆ  ที่กลางจอยสติ๊ กจะเลือก
โหมดการขับขี่ที่ตอ้งการ และไอคอน
โหมดการขับขี่ที่ด า้นขวาของหนา้จอ 
แสดงผลจะเปลีย่น

•  โหมดทีเ่ลอืกจะเปิดใชง้านเมือ่เงือ่นไขตอ่
ไปนีส้�าหรับการเปลีย่นโหมดครบทกุขอ้:

รถจกัรย��ย�ตจ์อดอยูก่บัที ่ - เ�รือ่งย�ต์
ดบั
•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON

•  สวติชด์บัเครือ่งยนตอ์ยูท่ีต่�าแหน่ง RUN

รถจกัรย��ย�ตจ์อดอยูก่บัที ่ - เ�รือ่งย�ต์
ท��ง��
•  เลอืกเกยีรว์า่งหรอืเขา้คลตัช์
รถจกัรย��ย�ตก์��ลงัเ�ลือ่�ที่
ภายในเวลา 30 วนิาททีีเ่ลอืกโหมดการขบัขี ่ 
ผูข้บัขีจ่ะตอ้งด�าเนนิการสิง่ตอ่ไปนีพ้รอ้มกนั:
•  ปิดคนัเรง่
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมไ่ดใ้ชเ้บรก  (ปลอ่ย

ใหร้ถจักรยานยนตแ์ลน่ไป)

หม�ยเหตุ
ไมส่�ม�รถเลอืกโหมด TRACK หรอื RIDER 
ได้ขณะรถจกัรย��ย�ต์ก��ลงัเ�ลื่อ�ที ่
ห�กก�รต ัง้��่ TC ไวท้ ี ่ TRACK หรอื OFF 
ใ�โหมดเหล�่� ั�้
ใ�กรณี�ี ้ รถจกัรย��ย�ตจ์ะตอ้งหยดุจอด
กอ่�ทีจ่ะเปลีย่�แปลงโหมดก�รขบัขีไ่ด ้

ถา้การเปลี่ยนแปลงโหมดการขับขี่ยั งไม ่
เสร็จสิน้  ไอคอนจะสลบัระหวา่งโหมดการขบัขี่
ก่อนหนา้นี้และโหมดการขับขี่ที่เลือกใหม่
จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงเสร็จสมบูรณ์หรอื
ถกูยกเลกิไป
การเลือกโหมดการขับขี่เสร็จสมบูรณ์แลว้ใน
ตอนนีแ้ละสามารถขบัขีไ่ดต้ามปกติ
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เม�หูลกั
เพือ่เขา้ถงึเมนูหลกั:
•  รถจักรยานยนต์ตอ้งจอดอยู่นิ่งและเปิด

สวติชร์ะบบจดุระเบดิ
•  กดปุ่ ม HOME ทีฝ่าครอบสวติชแ์ฮนด์

บงัคบัเลีย้วดา้นขวา
•  เลือ่นเมนูหลักโดยกดจอยสติ๊กลง/ขึน้จน

กระทั่งเลือกตัวเลือกที่ตอ้งการถูกเลือก 
จากนัน้กดปุ่ มกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

ห��้จอเม�หูลกั
เมนูหลักช่วยใหส้ามารถเขา้ถงึตัวเลอืกดังต่อ
ไปนี:้

Riding Modes (โหมดขบัขี)่
เมนูนี้จะช่วยใหป้รับตัง้ค่าของโหมดการขับขี ่
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 52

Bike Set Up (ก�รต ัง้��่รถจกัรย��ย�ต)์
เมนูนีจ้ะชว่ยใหป้รับตัง้คา่คณุสมบตัติา่ง  ๆ  ของ
รถจักรยานยนต ์ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 53

Trip Set Up (ก�รต ัง้��่ทรปิ)
เมนูนี้จะช่วยในการตัง้ค่าทริปการเดนิทางที ่
1 และ 2 ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 55

Display Set Up (ก�รต ัง้��่ก�รแสดงผล)
เมนูนี้ช่วยในการตัง้ค่าตัวเลือกการแสดงผล 
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 56

Lap Timer (ก�รจบัเวล�ตอ่รอบ)
เมนูนี้ชว่ยในการตัง้ค่าการจับเวลาต่อรอบและ
การดขูอ้มลูการจับเวลาตอ่รอบ  ส�าหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิ ด ูหนา้ 60

Reset to Defaults (รเีซ็ตเป็���่ต ัง้ต�้)
เมนูนี้ชว่ยในการตัง้ค่าหนา้ปัดทัง้หมดกลับไป
ทีต่ัง้คา่เริม่ตน้ ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 62

โหมดก�รขบัขี่
เพือ่เขา้ถงึเมนูโหมดการขบัขี:่
•  จากเมนูหลักใหก้ดจอยสติ๊กลงและเลอืก 

RIDING MODES

•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  เลื่อนลง/ขึ้นโดยใชจ้อยสติ๊ กเพื่อเลือก
โหมดการขบัขีท่ีต่อ้งการ  กดปุ่ มปุ่ มตรง
กลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั



ขอ้มลูท ัว่ไป

52

•  ตัวเลอืกการตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งส�าหรับโหมด
การขบัขีท่ีเ่ลอืกจะปรากฏขึน้ในขณะนี้

ในการเปลีย่นการตัง้ค่าใหเ้ลือ่นลง/ขึน้โดยใช ้
จอยสติ๊กจนกระทั่งตัวเลอืกการตัง้คา่ทีต่อ้งการ 
ถกูไฮไลตไ์วแ้ละกดทีก่ลางจอยสติ๊กเพือ่เลอืก

ก�รเลอืกโหมดก�รขบัขี่
อา้งองิกับตารางต่อไปนี้ส�าหรับตัวเลอืก ABS, 
MAP และ TC ทีใ่ชง้านไดส้�าหรับแตล่ะโหมด
การขบัขี่

โหมดก�รขบัขี่
ฝ�ตก ถ�� สปอรต์ ส��ม ผูข้บัขี่

ระบบเบรกป้องก�ัลอ้ล็อก (ABS)

Road

Track

MAP (ก�รตอบส�องของ��ัเรง่)

Rain

Road

Sport

Traction Control (TC)

Rain

Road

Sport

Track

ปิด
ผา่น
ทาง
เมนู

ผา่น
ทาง
เมนู

ผา่น
ทาง
เมนู

รหสั

มาตรฐาน (การตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงาน)

ตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้

ตวัเลอืกทีไ่มส่ามารถใชไ้ด ้
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เม�กู�รต ัง้��่รถจกัรย��ย�ต์
เมนูการตัง้ค่ารถจักรยานยนตช์่วยใหส้ามารถ
ก�าหนดคา่คณุสมบตัติา่ง ๆ ของรถจักรยานยนต์
ได ้
ในการเขา้ถงึเมนูการตัง้คา่รถจักรยานยนต:์
•  จากเมนูหลักใหก้ดจอยสติ๊กลงและเลอืก 

BIKE SET UP

•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

ก�รต ัง้��่รถจกัรย��ย�ต ์- TSA 
(Shift Assist) (ถ�้ตดิต ัง้)
Triumph Shift Assist (TSA)  จะตดัก�าลงั
เครื่องยนต์ชั่วขณะเพื่อใหเ้ขา้เกียร์ไดโ้ดย 
ไม่ต อ้ ง ปิดคัน เ ร่ ง ปีกผี เสื้อหรือ ใช ค้ลัตช ์ 
ฟีเจอรน์ีใ้ชไ้ดก้บัทัง้การเปลีย่นเกยีรข์ ึน้และลง
ตอ้งใชค้ลตัชใ์นการหยดุและออกตวั
TSA จะไม่ท� างานหากใชค้ลัตช์หรือหาก 
พยายามผลักเกยีรข์ ึน้โดยไม่ตัง้ใจเมือ่รถอยู่ที่
เกยีร ์6
จะตอ้งใชแ้รงกดแป้นเหยียบเพื่อใหแ้น่ใจว่า
สามารถเปลีย่นเกยีรไ์ดอ้ยา่งราบรืน่

วธิเีปิด/ปิดใชง้าน TSA:
•  จากเมนูการตั ้งค่ารถจักรยานยนต์ให ้

กดจอยสติ๊กลงเพือ่เลอืก TSA (SHIFT 
ASSIST) และกดปุ่ มกลางจอยสติ๊ กเพื่อ 
ยนืยนั

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลื่อนระหว่าง
เปิดใชง้าน  (ENABLED)  และปิดใชง้าน 
(DISABLED)

•  กดตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยันตัวเลอืกที่
ตอ้งการ

•  จอแสดงผลจะกลับไปที่เมนูการตัง้ค่ารถ
จักรยานยนต์

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Triumph Shift 
Assist (TSA) โปรดด ูหนา้ 111

ก�รต ัง้��่รถจกัรย��ย�ต ์- ไฟเลีย้ว
สามารถตัง้คา่ไฟเลีย้วเป็น Auto Basic, Auto 
Advanced หรอื Manual ได ้

ก�รเลอืกโหมดไฟเลีย้ว
ในการเลอืกโหมดไฟเลีย้วทีต่อ้งการ:
•  จากเมนูการตัง้ค่ารถจักรยานยนต์ใหก้ด 

จ อ ย ส ติ๊ ก ล ง เ พื่ อ เ ลื อ ก ไ ฟ เ ลี้ ย ว 
(INDICATORS) และกดปุ่ มจอยสติ๊ กเพื่อ 
ยนืยนั
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•  กดปุ่ มจอยสติ๊ กลง/ขึน้เพื่อเลื่อนระหว่าง 
AUTO BASIC, AUTO ADVANCED และ 
MANUAL

– Auto Basic - เปิดใชง้านฟังกช์ัน่
ยกเลกิตนเอง  ไฟเลีย้วจะเปิดใชง้าน
เป็นเวลาแปดวนิาทบีวกเพิม่ระยะทาง
อกี 65 เมตร

– Auto Advanced - เปิดใชง้านฟังกช์ัน่ 
ยกเลกิตนเอง  การกดปุ่ มสัน้  ๆ  จะ
เปิดใชง้านไฟเลี้ยวกะพริบสามครั้ง  
การกดยาวจะเปิดใชง้านไฟเลีย้วเป็น
เวลาแปดวนิาทแีละอกี 65 เมตร

– Manual - ปิดฟังกช์ัน่ยกเลกิเอง  จะ
ตอ้งปิดไฟเลี้ยวดว้ยตัวเองโดยใช ้
สวติชไ์ฟเลีย้ว

•  กดตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยันตัวเลอืกที่
ตอ้งการ

•  จอแสดงผลจะกลับไปที่เมนูการตัง้ค่ารถ
จักรยานยนต์

ก�รต ัง้��่รถจกัรย��ย�ต ์- ระบบ
�วบ�มุก�รยดึเก�ะถ�� (TC)
ระบบควบคุมการยึดเกาะ (TC) สามารถปิด
การใชง้านไดช้ั่วคราว ระบบควบคุมการยดึ
เกาะถนน  (TC)  ไมส่ามารถปิดใชง้านไดถ้าวร  
ระบบจะถูกเปิดใชง้านโดยอัตโนมัติเมื่อปิด
ระบบจดุระเบดิแลว้เปิดใหมอ่กีครัง้
หากตอ้งการปิดหรอืเปิดใชง้านระบบ TC:
•  จากเมนู BIKE SET UP ใหก้ดกลาง 

จอยสติ๊กเพือ่เลอืก TC

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลื่อนระหว่าง
เปิดใชง้าน  (Enabled)  และปิดใชง้าน 
(Disabled)

•  กดตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่เลอืกตัวเลอืกที่
ตอ้งการ

•  เมื่อเลือกแลว้ จอแสดงผลจะกลับไปที่
หนา้จอ BIKE SET UP

ก�รต ัง้��่รถจกัรย��ย�ต ์-  
ก�รบรกิ�ร
ช่วงเวลาเขา้รับบรกิารจะตัง้ค่าตามระยะทาง
และ/หรอืชว่งระยะเวลา
เพือ่พจิารณาชว่งเวลาเขา้รับบรกิาร:
•  จากเมนู BIKE SET UP ใหก้ดลงที ่

จอยสติ๊กเพือ่เลอืก SERVICE

•  กดปุ่ มกลางจอยสติ๊ กเพื่อแสดงขอ้มูล
บรกิาร (SERVICE)
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ก�รต ัง้��่ทรปิ
เมนูนี้ช่วยในการตัง้ค่ามาตรวัดระยะทางออก
ทรปิ
เพือ่เขา้ถงึเมนูตัง้คา่ทรปิ:
•  จากเมนูหลักใหก้ดจอยสติ๊กลงและเลอืก 

TRIP SET UP

•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

การเลอืก TRIP 1 RESET หรอื TRIP 2 RESET 
จะตัง้ค่ามาตรวัดระยะทางออกทรปิดว้ยตนเอง
หรอืโดยอตัโนมตั ิ ขัน้ตอนการตัง้คา่จะเหมอืน
กนัส�าหรับมาตรวดัทรปิทัง้สองคา่

การรเีซ็ทดว้ยตัวเองจะรเีซ็ทมาตรวัดระยะทาง
ออกทรปิทีเ่ลอืกเมือ่ผูข้ับขีเ่ลอืกทีจ่ะท�าเชน่นัน้ 
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 55

การรีเซ็ทอัตโนมัตจิะรีเซ็ทมาตรวัดระยะทาง
ออกทรปิแตล่ะทรปิหลังจากปิดสวติชจ์ุดระเบดิ
เป็นระยะเวลาทีก่�าหนด  ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 
ด ูหนา้ 56

ทรปิ 2 สามารถเปิดใชง้านหรอืปิดการใชง้านได ้
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 56

ก�รต ัง้��่ทรปิก�รเด�ิท�ง - รเีซ็ต
ดว้ยต�เอง
เพื่อจะตั ้งค่ามาตรวัดระยะทางออกทริปให ้
รเีซท็ดว้ยตวัเอง:
•  จากเมนู TRIP SETUP กดจอยสติ๊กลงและ

จากนัน้กดปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่เลอืก 
TRIP 1 RESET หรอื TRIP 2 RESET

•  กดกลางจอยสติ๊กเพือ่เลอืก MANUAL

มสีองตวัเลอืก:
•  รีเซ็ตแลว้และด� าเนินการต่อ (Reset 

Now and Continue) - รเีซต็ขอ้มลูทรปิ
เดินทางทั ้งหมดในมาตรวัดระยะทางที่
เกีย่วขอ้ง

•  ด�าเนนิการตอ่โดยไมร่เีซต็ - ขอ้มลูมาตรวดั 
ทรปิการเดนิทางใด ๆ ในมาตรวดัระยะทาง
ทีเ่กีย่วขอ้งจะไมถ่กูรเีซต็
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ก�รต ัง้��่ทรปิก�รเด�ิท�ง -  
รเีซ็ตอตัโ�มตั ิ
เพือ่จะตัง้คา่คอมพวิเตอรม์าตรวัดระยะทางทรปิ
ใหร้เีซต็โดยอตัโนมตั:ิ
•  จากเมนู TRIP SETUP กดจอยสติ๊กลง/ขึน้

และจากนัน้กดปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊กเพื่อ
เลอืก TRIP 1 RESET หรอื TRIP 2 RESET

•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่เลอืก AUTOMATIC 
แลว้กดปุ่ มกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  ใช จ้อยสติ๊ กกดลง/ขึ้น เพื่อ เลือกการ 
ตัง้คา่จับเวลาและกดปุ่ มกลางจอยสติ๊กเพือ่
ยนืยนัการก�าหนดเวลาทีต่อ้งการ

•  เวลาทีต่ัง้ไวจ้ะบันทกึเก็บไวใ้นหน่วยความ
จ� าทริปการเดินทาง จะมีเครื่องหมาย 
ถกูเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืก

•  เมือ่ปิดระบบจดุระเบดิ  มาตรวดัระยะทาง
ออกทรปิจะตัง้คา่เป็นศนูยเ์มือ่ครบก�าหนด
เวลา

ตารางดังตอ่ไปนี้แสดงตัวอยา่งการท�างานของ
ฟังกช์นัรเีซท็มาตรวดัระยะทางอตัโนมตัิ

ปิดระบบจดุ
ระเบดิสต�รท์

ระยะเวล�
ห�ว่งทีเ่ลอืก

ม�ตรวดัระยะ
ท�งทรปิ 
รเีซ็ตกลบั
เป็�ศ�ูย์

10:30 น. 4 ชัว่โมง 14:30 น.

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

ทรปิ 2 เปิดใชง้��/ปิด
ทรปิ 2 สามารถเปิดใชง้านหรอืปิดการใชง้านได ้
หากทรปิ 2 ถกูปิดใชง้านจะไมป่รากฎในชอ่ง
ขอ้มลูอกีตอ่ไป

เพื่อเปิดหรือปิดการใชง้านมาตรวัดระยะทาง 
Trip 2:
•  จากเมนู TRIP SET UP กดจอยสติ๊ก

ลง/ขึน้เพือ่เลือ่นไปที ่ TRIP 2 DISPLAY 
กดปุ่ มปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลื่อนระหว่าง
เปิดใชง้าน  (Enabled)  และปิดใชง้าน 
(Disabled)  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊ก
เพือ่ยนืยนั  จะมเีครือ่งหมายถกูเพือ่แสดง
ตวัเลอืกทีเ่ลอืก

เม�ตู ัง้��่ก�รแสดงผล
เมนูตั ้งค่าการแสดงผลจะช่วยใหส้ามารถ
ก�าหนดคา่ตวัเลอืกของหนา้จอตา่ง ๆ

เพือ่เขา้ถงึเมนูตัง้คา่การแสดงผล:
•  จากเมนูหลักใหก้ดจอยสติ๊กลงและเลอืก 

DISPLAY SET UP กดปุ่ มปุ่ มตรงกลาง
จอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  เลือกตัวเลือกที่ตอ้งการจากรายการเพื่อ
เขา้ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
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ก�รต ัง้��่ก�รแสดงผล - สี
เพือ่เลอืกสอีืน่ส�าหรับขอ้มลูทีแ่สดงผล:
•  จากเมนู DISPLAY SET UP ใหก้ดลง/ขึน้

ทีจ่อยสติ๊กเพือ่เลอืก COLOUR

•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลื่อนระหว่าง
ไอคอนสทีีแ่ตกตา่งกนัสีส่ ี มตีวัเลอืกสใีห ้
เลอืกสีแ่บบ  คอื  สนี�้าเงนิ, เขยีว, เหลอืง
และขาว

•  กดตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่เลอืกสทีีต่อ้งการ
•  สใีหม่จะถูกน�าไปใชก้ับการแสดงผลของ

หนา้จอแสดงผลส�าหรับทุกสไตล์ กดปุ่ ม 
HOME เพือ่ออกจากเมนู

ก�รต ัง้��่ก�รแสดงผล - �ว�มสว�่ง
มตีวัเลอืกเกีย่วกบัความสวา่งใหเ้ลอืกสองคา่:
•  ความคมชดัสงู - โหมดกลางวนั
•  ความคมชดัต�า่ - โหมดกลางคนื
การปรับความสวา่ง:
•  จากเมนู Display Setup กดจอยสติ๊กลง

เพือ่เลอืก Brightness (High Contrast) 
(ความคมชดัสงู)  หรอื Brightness (Low 
Contrast) (ความคมชดัต�า่)

•  กดตรงกลางจอยสติ๊ กเพื่อเลือกเมนูที่
ตอ้งการ

แสดง Brightness (High Contrast)
•  กดจอยสติ๊กซา้ย/ขวาเพือ่ปรับความสวา่ง
•  กดกลางจอยสติ๊ กเพื่อยืนยันระดับความ

สวา่งทีต่อ้งการ
•  กดปุ่ ม HOME เพือ่กลบัไปทีจ่อแสดงผล

หลกั

หม�ยเหตุ
ใ�แสงแดดสว่�ง ก�รต ัง้�่��ว�มสว่�ง 
ห��้จอต�่�จะถูกปรบั�่�ใหม่โดยอตัโ�มตั ิ
เพือ่ใหแ้�่ใจว่�จะส�ม�รถเห็�ห��้ปัดได้
ตลอดเวล�

ก�รต ัง้��่ก�รแสดงผล - ชอ่งทีม่อง
เห็�ได้
คณุลกัษณะชอ่งทีม่องเห็น  (VISIBLE TRAY) 
ชว่ยใหส้ามารถเลอืกชอ่งขอ้มูลทีต่อ้งการเห็น
ในชอ่งขอ้มลู

เพือ่เลอืกเมนู Visible Tray:
•  จากเมนู DISPLAY SET UP ใหก้ดลง/ขึน้

ทีจ่อยสติ๊กเพือ่เลอืก VISIBLE TRAY
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•  กดตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่แสดงตัวเลอืกที่
เลอืกได ้

•  เลือ่นเมนูโดยการขยับจอยสติ๊กขึน้/ลงจน
ตวัเลอืกทีต่อ้งการถกูไฮไลตไ์ว ้

•  กดกลางจอยสติ๊ กเพื่อเลือก/ยกเลกิช่อง
ขอ้มลู
รายการช่องขอ้มูลที่มีเครื่องหมายถูกอยู่
ขา้ง  ๆ  จะถกูแสดงผลในชอ่ง  รายการชอ่ง
ขอ้มลูทีไ่มม่เีครือ่งหมายถกูอยูข่า้ง ๆ จะไม่
แสดงผลในชอ่ง

ก�รต ัง้��่ก�รแสดงผล - ภ�ษ�
เมนูภาษา (Language) ชว่ยการเลอืกใชภ้าษา
ทีต่อ้งการเป็นภาษาในหนา้จอแสดงผล

ในการ เลือกภาษาที่ต อ้งการส� าห รับการ 
แสดงผล:
•  จากเมนู DISPLAY SET UP ใหก้ดลงที่

จอยสติ๊กเพือ่เลอืก LANGUAGES

•  กดกลางจอยสติ๊ กเพื่อยืนยันและแสดง 
ตวัเลอืกภาษาทีเ่ลอืกได ้

•  เลือ่นเมนูโดยการขยับจอยสติ๊กขึน้/ลงจน
ภาษาทีต่อ้งการถกูไฮไลตไ์ว ้

•  กดตรงกลางจอยสติ๊กเพื่อเลอืก/ไม่เลอืก
ภาษา (LANGUAGE) ที่ตอ้งการ จะมี
เครือ่งหมายถกูเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืก

•  กดตรงกลางจอยสติ๊ กเพื่อยืนยันตัวเลือก
ภาษาทีต่อ้งการ

ก�รต ัง้��่ก�รแสดงผล - ต ัง้��่ห�ว่ย
เมนูหน่วยชว่ยใหส้ามารถเลอืกหน่วยการวัดที่
ตอ้งการ

ในการเลอืกหน่วยวดัทีต่อ้งการ:
•  จากเมนู DISPLAY SET UP ใหก้ดลงที่

จอยสติ๊กเพือ่เลอืก UNITS

•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
การเปลีย่นหน่วยของการวดั:
•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้น เพื่อ เลือกไฮไลต์

ตวัเลอืกทีต่อ้งการ  (DISTANCE (ระยะ
ทาง)/ECONOMY (ความประหยัด) , 
T E M P E R AT U R E  ( อุณหภู มิ )   ห รื อ 
PRESSURE (ความดนั))

•  กดปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊ ก เพื่อยืนยั น  
จะมีเครื่องหมายถูกเพื่อแสดงตัวเลือก 
ทีเ่ลอืก

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึน้เพื่อเลือกหน่วยวัดที่
ตอ้งการ

•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊ กเพื่อยืนยัน  
จะมีเครื่องหมายถูกเพื่อแสดงตัวเลือกที่
เลอืก

ตวัเลอืกทีม่อียู:่
ประหยดั:
•  ไมลแ์ละไมลต์อ่แกลลอน (UK)
•  ไมลแ์ละไมลต์อ่แกลลอน (US)
•  กโิลเมตร และ ลติร/100 กม.
•  กโิลเมตร และ กโิลเมตรตอ่ลติร
อณุหภมู:ิ
• °C

• °F
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แรงดนั:
• PSI

•  บาร์
• KPa

ก�รต ัง้��่ก�รแสดงผล - ��ฬกิ�
เมนูนาฬิกาช่วยใหป้รับนาฬิกาไดต้ามเวลา 
ทอ้งถิน่
เพือ่ตัง้นาฬกิา:
•  จากเมนูตัง้คา่การแสดงผล  (Display Set 

Up)  ใหก้ดจอยสติ๊กลงเพือ่เลอืก CLOCK 
และกดปุ่ มกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  ใช จ้อยสติ๊ ก เลื่อนขึ้น /ลง   เพื่อ เลือก
ระหวา่งนาฬกิา 12 Hr หรอื 24 Hr และ
กดกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนัตวัเลอืก  จะมี
เครือ่งหมายถกูเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืก
นาฬกิาจะแสดงผลในรปูแบบ 12 หรอื 
24 ชัว่โมง  เมือ่ตัง้คา่รปูแบบนาฬกิาแลว้  
หนา้จอจะกลบัไปทีเ่มนู Clock

ในการตัง้เวลาใหใ้ชจ้อยสติ๊กขึน้/ลงเพือ่เลอืก 
Hours (ชัว่โมง) หรอื Minutes (นาท)ี
การตัง้คา่ชัว่โมง:
•  เลอืก HOURS บนหนา้จอแลว้กดจอยสติ๊ก

ตรงกลาง  จะมเีครือ่งหมายถ�าูกถดัจาก 
HOURS (ชัว่โมง)  และการแสดงชัว่โมงจะ
กระพรบิดงัทีแ่สดงดา้นลา่ง

•  กดจอยสติ๊กขึน้/ลงเพือ่เปลีย่นเลขชั่วโมง 
กดปุ่ มปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

การตัง้คา่นาท:ี
•  เลือก  MINUTES บนหนา้จอแลว้กด 

จอยสติ๊ กตรงกลาง จะมีเครื่องหมายถูก
ถดัจาก MINUTES (นาท)ี  และการแสดง
ชัว่โมงจะกระพรบิดงัทีแ่สดงดา้นลา่ง

•  กดจอยสติ๊ กขึน้/ลงเพื่อเปลี่ยนเลขนาท ี 
กดปุ่ มปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

ก�รต ัง้��่ก�รแสดงผล - ว�ัที่
ฟังกช์ัน่นีใ้ชใ้นการปรับวนัทีแ่ละรปูแบบวนัที่
วธิตีัง้คา่วนัทีแ่ละรปูแบบวนัที:่
•  จากเมนูตัง้คา่การแสดงผล  (Display Set 

Up)  ใหก้ดจอยสติ๊กลงเพือ่เลอืก DATE 
และกดปุ่ มกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพื่อเลอืกรูปแบบวันที ่ 
(DATE FORMAT) กดปุ่ มปุ่ มตรงกลาง 
จอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  ใชจ้อยสติ๊กเลือ่นขึน้/ลง  เพือ่เลอืกรปูแบบ
วันที่ และกดกลางจอยสติ๊ กเพื่อยืนยัน 
ตัวเลือก จะมีเครื่องหมายถูกเพื่อแสดง 
ตวัเลอืกทีเ่ลอืก
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•  เมือ่ตัง้คา่รปูแบบวนัทีแ่ลว้  หนา้จอจะกลบั
ไปทีเ่มนู Date

เพือ่ตัง้รปูแบบวนัที:่
•  จากเมนูตัง้คา่การแสดงผล  (Display Set 

Up)  ใหก้ดจอยสติ๊กลงเพือ่เลอืก DATE 
และกดปุ่ มกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้น เพื่อ เลือก  YEAR 
แล ว้กดปุ่ มกลางจอยสติ๊ ก เพื่อยืนยัน  
จอแสดงผล YEAR จะกะพรบิ

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึน้เพื่อตัง้ค่าปีที่ถูกตอ้ง 
จากนัน้กดปุ่ มกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  เพือ่ตัง้คา่วนัและเดอืน  ใหท้�าซ�้าขัน้ตอนที่
ใชใ้นการตัง้คา่ปี

ก�รจบัเวล�ตอ่รอบ
เพื่อจะตั ้งค่าตัว เลือกการจับเวลาต่อรอบ  
รถจักรยานยนตจ์ะตอ้งจอดอยู่นิง่โดยสวติชจ์ุด
ระเบดิบดิไปทีต่�าแหน่ง ON

•  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
•  กดจอยสติ๊กลงและจากนัน้กดปุ่ มตรงกลาง

จอยสติ๊กเพือ่เลอืก LAP TIMER

ตวัเลอืกทีม่อียู:่
•  เริม่ตน้เซสชัน่
• REVIEW (ทบทวนจะเลอืกใชง้านไดเ้มือ่

มีการบันทึกขอ้มูลการจับเวลาต่อรอบ
เทา่นัน้)

ก�รจบัเวล�ตอ่รอบ - เร ิม่ต�้เซสช�ั
ฟังกช์ัน่นีจ้ะชว่ยการตัง้คา่การจับเวลาตอ่รอบ

มสีองตวัเลอืกใหเ้ลอืก:
• Auto Lap Distance (ระยะทางรอบ

อตัโนมตั)ิ - จะใชม้าตรวดัระยะทางของรถ
จักรยานยนตเ์พือ่การค�านวณระยะทางรอบ
และความเร็วเฉลีย่  ระยะทางรอบมคีวาม
แมน่ย�า +/-50 เมตร

• FIXED LAP DISTANCE (ระยะทางรอบ
คงที)่ - ชว่ยใหต้ัง้คา่ระยะทางรอบที่
แน่นอนเป็นหลาหรอืเมตร  การจับเวลา
ต่อรอบจะใชร้ะยะทางที่ก�าหนดไวใ้นการ
ค�านวณความเร็วเฉลีย่ทีแ่มน่ย�ามากขึน้เมือ่
เทยีบกบัแบบ Auto Lap Distance

ระยะท�งรอบอตัโ�มตั ิ
ในการตัง้ระยะทางรอบอตัโนมตั:ิ
•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่เลอืก AUTO LAP 

DISTANCE และกดกลางจอยสติ๊กเพือ่เริม่
เซสชัน่การจับเวลาตอ่รอบ

ระยะท�งรอบแบบก��ห�ด��่
ในการตัง้ระยะทางรอบคงที:่
•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลือก  FIXED 

LAP DISTANCE และกดกลางจอยสติ๊ก  
เมนูหน่วย  (UNITS)  และก�าหนดระยะทาง 
(SET DISTANCE ) จะปรากฏ
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ห�ว่ย

ต ัง้��่ระยะท�ง 
ในการป้อนระยะทางทีจ่ะวดัดว้ยตนเอง:
•  ใช จ้อยสติ๊ ก  ซ า้ย/ขวา  และ  ขึ้น /ลง  

ป้อนขอ้มูลระยะทางทีว่ัดไวใ้นหน่วยเมตร
หรอืหลา

•  กดตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยันตัวเลอืกที่
ตอ้งการ

เพือ่จะเริม่ตน้การจับเวลาตอ่รอบ ดทูี ่หนา้ 67

ก�รจบัเวล�ตอ่รอบ - ก�รทบทว�
ฟังกช์ัน่นี้จะชว่ยผูข้ับขีใ่นการทบทวนเซสชัน่ที่
บนัทกึเกบ็ไว ้ด ูหนา้ 60 
เพือ่จะเลอืก  เมนูการจับเวลาตอ่รอบ - การ
ทบทวน  รถจักรยานยนตจ์ะตอ้งจอดอยูน่ิง่โดย
สวติชจ์ดุระเบดิบดิไปทีต่�าแหน่ง ON

•  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
•  กดจอยสติ๊กลงและจากนัน้กดปุ่ มตรงกลาง

จอยสติ๊กเพือ่เลอืก LAP TIMER

•  กดจอยสติ๊ กลงเพื่อเลือกเมนูทบทวน 
(REVIEW)

•  กดปุ่ มกลางจอยสติ๊ กเพื่อแสดงเซสชันที่
บนัทกึเกบ็ไว ้

•  เลือ่นเมนูโดยการขยับจอยสติ๊กขึน้/ลงจน
เซสชนัทีต่อ้งการถกูเลอืกไว ้

•  กดปุ่ มปลางจอยสติ๊ กเพื่อเลือกเซสชันที่
ตอ้งการและทบทวนเวลารอบทีบ่ันทกึเก็บ
ไวโ้ดยใชจ้อยสติ๊กขึน้/ลง
เซสชันถูกบันทกึเก็บไวเ้รยีงตามเวลาและ
วนัที่

หม�ยเหตุ
ก�รจบัเวล�ต่อรอบจะบ�ัทกึเซสช�ัได้
สงูสดุห�้เซสช�ัและม�กถงึ 24 รอบตอ่
เซสช�ั เมือ่ถงึขดีจ��กดั�ี ้ เซสช�ักอ่�ห��้
�ีจ้ะถกูเขยี�ทบั
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รเีซ็ตเป็���่ต ัง้ต�้
ตั ว เลือกรี เซ็ ต เ ป็นค่ าตั ้งต น้   (Reset  to 
Default)  จะชว่ยรเีซต็ใหร้ายการเมนูหลกักลบั
ไปเป็นคา่เริม่ตน้ได ้

เมือ่ตอ้งการรเีซต็รายการในเมนูหลกั:
•  จากเมนูหลักใหก้ดจอยสติ๊กลงและเลอืก 

RESET TO DEFAULTS

•  กดจอยสติ๊ กลง /ขึ้น เพื่ อ เลือกยืนยั น 
(CONFIRM) หรือยกเลิก (CANCEL)  
กดตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยันตัวเลอืกที่
ตอ้งการ

•  ย�ืย�ั - การตัง้คา่เมนูดงัตอ่ไปนีพ้รอ้มกบั
ขอ้มลูจะถกูรเีซ็ทเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน 
-  โหมดการขับขี่   การตั ้งค่าไฟเลี้ยว  
ทรปิคอมพวิเตอร ์ ชอ่งขอ้มลูทีม่องเห็นได ้
ภาษา ระบบควบคมุการยดึเกาะถนน สไตล ์
ความสวา่งหนา้จอ  การตัง้คา่การจับเวลา
ตอ่รอบและขอ้มลู

•  ยกเลกิ - การตัง้คา่เมนูหลกัและขอ้มลูจะ
ไม่เปลี่ยนแปลงและการแสดงผลจะกลับ
ไประดบัเมนูกอ่นหนา้

ถ�ดขอ้มลู

 ���เตอื�
เมื่อรถจักรยานยนต์ก�าลังแล่น สับเปลี่ยน
ระหว่างโหมดช่องขอ้มูลหรือตัง้ค่ามาตรวัด
ระยะทางออกทรปิใหมภ่ายใตเ้งือ่นไขตอ่ไปนี้
เทา่นัน้:
-  ทีค่วามเร็วต�า่
-  ในพืน้ทีท่ีก่ารจราจรไมต่ดิขดั
-  บนถนนหรือพื้นผิวที่เป็นเสน้ตรงหรือได ้
ระดบั

-  ในสภาพถนนและสภาพอากาศดี
การไมป่ฏบิตัติามค�าเตอืนทีส่�าคญันีอ้าจท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

หม�ยเหตุ
เพื่อ เข้�ถ ึงช่องข้อมูล  จะต้องยอมรบั
ขอ้�ว�มเตอื�กอ่� ด ูห��้ 63

ช่องขอ้มูลจะปรากฏในส่วนบนของหนา้จอ 
แสดงผลส�าหรับสไตล ์ 01, 02 และ 03 จะ
ปรากฏขึ้นที่ดา้นซา้ยของหนา้จอแสดงผล
ส�าหรับสไตล ์04 ชว่ยใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูสถานะรถ
จักรยานยนตห์ลาย ๆ คา่ไดอ้ยา่งงา่ยดาย
ในการดูรายการต่าง ๆ  ในช่องขอ้มูล ใหก้ด 
จอยสติ๊กไปทางซา้ย/ขวาจนรายการชอ่งขอ้มลู
ทีต่อ้งการปรากฎขึน้
ชอ่งขอ้มูลมรีายการขอ้มูลในชอ่งขอ้มูลดังต่อ
ไปนี:้
•  ขอ้ความค�าเตอืนและขอ้มลู ด ูหนา้ 63

•  มาตรวดัระยะทางทรปิ ด ูหนา้ 63

•  การสิน้เปลอืงน�้ามนัเชือ้เพลงิ ด ูหนา้ 64

•  ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS)  
(ถา้ตดิตัง้) ด ูหนา้ 97

•  ชว่งเวลาเขา้รับบรกิาร ด ูหนา้ 65

•  ส ีด ูหนา้ 65

•  ความคมชดัของหนา้จอ ด ูหนา้ 65
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•  ความสวา่ง ด ูหนา้ 66

•  เลอืกสไตล ์ด ูหนา้ 67

•  จับเวลารอบ ด ูหนา้ 67

รายการขอ้มูลต่าง ๆ  ในช่องขอ้มูลสามารถ
เลือกใหแ้สดงผลหรือซ่อนจากช่องขอ้มูลได ้
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิโปรดอา้งองิกบั หนา้ 57

ทบทว����เตอื�
ค�าเตือนและขอ้ความขอ้มูลจะปรากฏในช่อง 
ค�าเตอืน มตีวัอยา่งแสดงอยูท่ีด่า้นลา่ง

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252

TYRE PRESSURE LOW

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

Visit garage now
2/5

SET 100 9ABS +

MPH

WARNING

เพือ่ดคู�าเตอืน:
•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่เลือ่นผ่านตัวเลอืก

จนถงึการตรวจสอบค�าเตอืน
•  กดจอยสติ๊กซา้ย/ขวาเพือ่ดูค�าเตอืนแต่ละ

ขอ้ (หากมมีากกวา่หนึง่ขอ้) ตวันับค�าเตอืน
จะแสดงจ�านวนค�าเตอืนทัง้หมดทีม่อียู่

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อกลับไปที่ช่อง
ขอ้มลู

ก�รเตอื�แบตเตอรีต่��่
ถา้ไดต้ิดตั ้งช ิ้นส่วน เช่น ปลอกมือจับอุ่น
ไฟฟ้า และชิน้ส่วนดังกล่าวเปิดท�างานขณะที่
เครือ่งยนตอ์ยูใ่นรอบเดนิเบา  เมือ่เวลาผา่นไป
ชว่งหนึง่  แรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอรีจ่ะลดลง
ต�่ากว่าแรงดันไฟฟ้าที่ไดก้�าหนดไวล้่วงหนา้
และขอ้ความเตอืนจะปรากฏในชอ่งค�าเตอืน

ม�ตรวดัระยะท�งออกทรปิ
มีมาตรวัดระยะทางอยู่สองทรปิใหใ้ชง้านและ
รเีซต็ไดใ้นชอ่งขอ้มลู

1234

3 0 02 24 46 68 810 1012 12

34.5

52

23:45mi mph hh:mm
DISTANCE

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

AVG SPEED

SET 70 9ABS +

MPH

DURATION

HOLD TO RESETTRIP 1 1

1 2 3

1. ระยะท�งทีเ่ด�ิท�งแลว้
2. อตัร�เร็วเฉลีย่
3. ระยะเวล�ของทรปิเด�ิท�ง

หากตอ้งการดูมาตรวัดระยะทางทริปใดทริป
หนึง่:
•  กดจอยสติ๊กไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่เลือ่น

ดรูายการในชอ่งขอ้มลูจน Trip 1 ปรากฏ
ขึน้

•  เลอืกทรปิ 1 หรอืทรปิ 2 โดยใชจ้อยสติ๊ก
เลือ่นขึน้/ลง

หม�ยเหตุ
ม�ตรวดัระยะท�งทรปิ 2 ส�ม�รถเลอืก
ให้แสดงผลหรือซ่อ�จ�กช่องข้อมูลได ้
ส��หรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูห��้ 56

การรเีซต็มาตรวดัระยะทางทรปิ:
•  เลอืกมาตรวดัระยะทางทรปิทีจ่ะรเีซต็
•  กดกลางจอยสติ๊ กคา้งไวน้านกว่าหนึ่ง

วนิาที
•  มาตรวดัระยะทางทรปิจะถกูรเีซต็
นอกจากนี ้ มาตรวดัระยะทางออกทรปิสามารถ 
รเีซท็ไดท้ีเ่มนูหลกั ด ูหนา้ 55
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อตัร�ก�รสิ�้เปลอืง���้ม�ัเชือ้เพลงิ
ชอ่งขอ้มูลอัตราการสิน้เปลอืงน�้ามันเชือ้เพลงิ
จะแสดงขอ้มลูการบรโิภคเชือ้เพลงิ

49.8

3 0 02 24 46 68 810 1012 12

42.3

52

204.8mpg mpg mi
CURRENT

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

AVERAGE

SET 100 9ABS +

MPH

RANGE

HOLD TO RESETFUEL CONSUMPTION

1 2 3 4

1. เกจวดัระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
2. อตัร�ก�รสิ�้เปลอืง���้ม�ัเชือ้เพลงิ��่

ปจัจบุ�ั
3. อตัร�ก�รสิ�้เปลอืง���้ม�ัเชือ้เพลงิเฉลีย่
4. ระยะทีว่ ิง่ไดจ้����้ม�ัหมด

อ ัต ร � ก � ร สิ้� เ ป ลือ ง �� ้� ม ั� เ ชื้อ เ พ ลิง 
��่ปจัจบุ�ั
แสดงอัตราการสิน้เปลืองน�้ ามันเชื้อเพลงิใน
เวลาขณะนัน้  ถา้รถจักรยานยนตจ์อดนิง่กบัที ่
--.- จะปรากฏบนสว่นแสดงผล
อตัร�ก�รสิ�้เปลอืง���้ม�ัเชือ้เพลงิเฉลีย่
นี่ เ ป็ น ก า ร แ ส ด ง อั ต ร า ก า ร สิ้ น เ ป ลื อ ง
น�้ ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย หลังจากตั ้งค่าใหม ่ 
หนา้จอจะแสดงเสน้ประจนกว่ารถจะวิง่ไปได ้
0.1 กม/ไมล.์
ระยะทีว่ ิง่ไดจ้����้ม�ัหมด
ส่วนนี้จะแสดงถงึระยะทางโดยประมาณที่รถ
สามารถวิง่ตอ่ไปไดด้ว้ยน�้ามันเชือ้เพลงิทีเ่หลอื
อยูใ่นถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ
รเีซ็ท
เพือ่จะรเีซ็ทอัตราการสิน้เปลอืงน�้ามันเชือ้เพลงิ
เฉลีย่ ใหก้ดกลางจอยสติ๊กค ้า่งไว ้

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

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

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

ช่อ งข อ้มูล ร ะบบตรวจวั ดแรงดั นลมยาง 
(TPMS) จะแสดงคา่แรงดันลมยางดา้นหนา้แล
ะดา้นหลงั

36 28

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
REAR FRONT

psipsi

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

TYRE PRESSURE

1 42 3

1. ตวับง่ชีแ้รงด�ัลมย�งลอ้หลงั
2. ไฟเตอื�แรงด�ัลมย�ง
3. แสดง���เตอื�แรงด�ัลมย�งด�้�ห��้ต��่
4. ตวับง่ชีแ้รงด�ัลมย�งลอ้ห��้
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ไฟเตอื�แรงด�ัลมย�ง
ไฟเตอืนแรงดันลมยางจะสว่างขึน้เมื่อแรงดัน
ลมยางลอ้หนา้หรือลอ้หลังต�่ากว่าค่าแรงดัน
ทีแ่นะน�าเทา่นัน้  ไฟเตอืนจะไมส่วา่งขึน้ถา้สบู 
ลมยางมากกวา่ปกติ
ตวับง่ชีแ้รงด�ัลมย�งลอ้ห��้
แสดงแรงดนัลมยางหนา้ปัจจบุนั
ตวับง่ชีแ้รงด�ัลมย�งลอ้หลงั
แสดงแรงดนัลมยางหลงัปัจจบุนั
แรงด�ัลมย�งต��่
ยางหนา้หรือหลังจะถูกไฮไลต์ไวท้ี่ภาพรถ
จักรยานยนตเ์พื่อระบุว่าแรงดันลมยางต�่ากว่า
คา่แรงดนัทีแ่นะน�า
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั TPMS และ 
แรงดนัลมยาง โปรดด ูหนา้ 97

Service
ชอ่งขอ้มลูการบรกิารจะแสดงระยะทางและวนัที่
เหลอืกอ่นแนะน�าใหเ้ขา้รับบรกิารครัง้ตอ่ไป

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

SERVICE

Recommended by
03/2020

or in
460 miles

ODO: 0001234 mi

1

1. ขอ้มลูก�รบรกิ�ร

สี
ช่องขอ้มูลสีจะช่วยใหเ้ลือกใชส้ีอื่นกับสไตล์
ปั จจุบั น  มีตั ว เลือกสีให เ้ลือกสี่แบบ  คือ 
สนี�้าเงนิ, เขยีว, เหลอืงและขาว

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

APPLY TO CURRENT STYLE ONLY (CHANGE IN MENU)

SET 100 9ABS +

MPH

COLOUR SELECT

วธิกีารใชส้อีืน่กบัสไตลปั์จจบุนั:
•  กดจอยสติ๊กซา้ย/ขวาเพือ่เลอืกสทีีต่อ้งการ
•  กดตรงกลางจอยสติ๊ ก เพื่อยืนยันสีที่

ตอ้งการ
•  สใีหมจ่ะถกูน�าไปใชก้บัสไตลปั์จจบุนั
•  หากตอ้งการใชห้นึ่งสีกับสไตล์ทั ้งหมด  

ด ูหนา้ 57

�ว�ม�มชดัของห��้จอ
ช่องขอ้มูลความคมชัดหนา้จอ (Contrast) 
ช่วยใหส้ามารถปรับความคมชัดของหนา้จอ 
แสดงผลได ้

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

SELECTCONTRAST

AUTO LOWHIGH

1 32

1. ตวัเลอืก�ว�ม�มชดัสงู
2. ตวัเลอืก�ว�ม�มชดัอตัโ�มตั ิ
3. ตวัเลอืก�ว�ม�มชดัต��่
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มสีามตวัเลอืกใหเ้ลอืก:
•  สูง - ตัวเลือกนี้จะล็อกหนา้จอแสดงผล

ใหเ้ป็นเวอร์ชั่นพื้นหลังสีขาวของสไตล ์
หนา้จอแสดงผลแตล่ะแบบเพือ่ใหม้องเห็น
ชดัเจนสดุในเวลากลางวนั

•  อัตโนมัต  ิ- ตัวเลือกนี้จะใชเ้ซ็นเซอร์วัด
แสงเพื่อปรับความคมชัดไปทีก่ารตัง้ค่าที่
เหมาะสมทีส่ดุ ในแสงแดดสวา่ง การตัง้คา่
ความสวา่งหนา้จอต�า่จะถกูปรับคา่ใหมโ่ดย
อัตโนมัตเิพื่อใหแ้น่ใจว่าจะสามารถเห็น
หนา้ปัดไดต้ลอดเวลา

•  ต�่า - ตัวเลือกนี้จะล็อกหนา้จอแสดงผล
ใหเ้ป็นเวอร์ชั่นพื้นหลังสีด�าของสไตล ์
หนา้จอแสดงผลแตล่ะแบบเพือ่ใหม้องเห็น
ชดัเจนสดุในเวลากลางคนื

ในการเลอืกตวัเลอืก:
•  ใชจ้อยสติ๊กเลือ่นซา้ย/ขวา เพือ่เลอืกอยา่ง

ใดอย่างหนึ่งระหว่างความคมชัด HIGH, 
AUTO หรอื LOW และกดกลางจอยสติ๊ก
เพือ่ยนืยนั

•  ถา้การตัง้คา่ความสวา่งทีผู่ข้บัขีก่�าหนดไวม้ี
ความเหมาะสมแลว้  การตัง้คา่นีจ้ะถกูน�าไป
ใช ้ด ูหนา้ 57 

หม�ยเหตุ
อย่�ปิดเซ็�เซอร์แสงบ�ห�้�จอเพร�ะ
จะท��ให�้ว�มสว่�งและ�ว�ม�มชดัของ 
ห��้จอท��ง��ไมถ่กูตอ้ง

�ว�มสว�่ง
ชอ่งขอ้มลูความสวา่งชว่ยใหส้ามารถปรับความ
สวา่งของหนา้จอแสดงผลได ้

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

BRIGHTNESS

วธิปีรับความสวา่งของหนา้จอแสดงผล:
•  กดจอยสติ๊ กซา้ย/ขวาเพื่อปรับเพิ่ม/ลด

ระดบัความสวา่ง
•  กดกลางจอยสติ๊ กเพื่อยืนยันระดับความ

สวา่งทีต่อ้งการ

หม�ยเหตุ
ใ�แสงแดดสว่�ง ก�รต ัง้�่��ว�มสว่�ง 
ห��้จอต�่�จะถูกปรบั�่�ใหม่โดยอตัโ�มตั ิ
เพือ่ใหแ้�่ใจว่�จะส�ม�รถเห็�ห��้ปัดได้
ตลอดเวล�

หม�ยเหตุ
อย่�ปิดเซ็�เซอร์แสงบ�ห�้�จอเพร�ะ
จะท��ให�้ว�มสว่�งและ�ว�ม�มชดัของ 
ห��้จอท��ง��ไมถ่กูตอ้ง
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เลอืกสไตล์
ชอ่งขอ้มูลตัวเลอืกสไตลช์ว่ยใหส้ามารถเลอืก
หนา้จอแสดงผลไดห้ลายสไตล์

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
STYLE 01

47
47 47

47

STYLE 03

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

STYLE SELECT SELECT

STYLE 02 STYLE 04

ชอ่งขอ้มลูตวัเลอืกสไตล ์(เลอืกสไตล ์03)
ในการเปลีย่นสไตลห์นา้จอแสดงผล:
•  กดจอยสติ๊ กซา้ย/ขวาเพื่อเลือกสไตล์ที่

ตอ้งการ  จากนัน้กดปุ่ มกลางจอยสติ๊กเพือ่
ยนืยนั

ก�รจบัเวล�ตอ่รอบ
ชอ่งขอ้มลูจับเวลารอบ  (Lap Timer)  ชว่ยให ้
สามารถจับเวลาระยะทาง/รอบตามที่ก�าหนด
และเปรยีบเทยีบกบัรอบกอ่นหนา้ทีจั่บเวลาไว ้

67 240:56.8 0:55.2

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
AVG SPEED LAST LAP THIS LAP LAP

MPH

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

NEXT LAPLAP TIMER

1 32 4

1. อตัร�เร็วเฉลีย่
2. เวล�รอบสดุท�้ย
3. เวล�รอบ�ี้
4. จ���ว�รอบ
วธิเีริม่รอบใหม:่
•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้ หรอืทีต่รงกลางไวส้ัน้ ๆ 

ตัวนับรอบจะเริม่นับรอบแรก จะแสดงผล
เป็น THIS LAP (รอบนี)้

•  การกดจอยสติ๊กเลือ่นขึน้/ลงหรอืตรงกลาง
จะเริม่รอบใหม่และเวลารอบกอ่นหนา้และ
ความเร็วเฉลี่ยจะแสดงผลในช่องขอ้มูล 
(LAST.LAP รอบกอ่นหนา้)  ถดัจากเวลา
รอบใหม่

•  การกดจอยสติ๊กนานขึน้  (เกนิ 2 วนิาท)ี  
ไม่ว่าขึน้/ลงหรอืตรงกลางจะเป็นการหยุด
การจับเวลา ลา้งขอ้มลูทีเ่กบ็ไว ้และเริม่ตน้
รอบใหม่

•  ขอ้มูลจับเวลารอบทีบ่ันทกึเก็บไวส้ามารถ
ดูไดจ้ากเมนูหลัก ส�าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ  
ด ูหนา้ 61
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ก�รปรบัต��แห�ง่แผงห��้ปดั

 ���เตอื�
การใชง้านรถจักรยานยนตท์ีม่แีผงหนา้ปัดที่
ปรับไมถ่กูตอ้งถอืเป็นอนัตราย
แผงหนา้ปัดทีป่รับไมถ่กูตอ้งอาจท�าใหม้องไม่
เห็นแผงหนา้ปัดขณะขบัขีแ่ละท�าใหเ้สยีสมาธิ
น�าไปสูก่ารสญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนต์
และอบุตัเิหตไุด ้
จะตอ้งปรับแผงหนา้ปัดเพื่อใหม้องเห็น
ค่าหน า้ ปัดได เ้พียงพอก่อนการขับขี่รถ
จักรยานยนต์

 ���เตอื�
อย่าพยายามที่จ ะท� าความสะอาดหรือ
ปรับแผงหนา้ปัดขณะขับขี่รถจักรยานยนต ์ 
การปล่อยมือของผู ข้ับขี่ออกจากแฮนด์
บังคับเลี้ยวในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์จะ
ลดความสามารถของผูข้ับขีใ่นการควบคมุรถ
จักรยานยนต์
การพยายามท�าความสะอาดหรือปรับแผง
หนา้ปัดขณะขับขีร่ถจักรยานยนตอ์าจท�าให ้
เกดิการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ท�าความสะอาดหรอืปรับแผงหนา้ปัดเมือ่จอด
อยูน่ิง่เทา่นัน้

 ขอ้�วรระวงั
อย่ากดหน า้จอแสดงผลที่แผงหน า้ ปัด
โดยตรง
ตอ้งปรับต�าแหน่งของแผงหนา้ปัดโดยใช ้
คนัโยกปรับตัง้เทา่นัน้
การกดหนา้จอแสดงผลทีแ่ผงหนา้ปัดโดยตรง
อาจท�าใหเ้กดิความเสยีหายทีแ่ผงหนา้ปัด

สามารถป รับแผงหน า้ ปัดได ใ้ห ม้อง เ ห็น 
หนา้จอแสดงผลดขีึน้เมือ่ขบัขี่
เพือ่ปรับแผงหนา้ปัด:

หม�ยเหตุ
จะตอ้งใชแ้รงป��กล�งโดยใช�้ิว้หวัแมม่อื
กบัอกี�ิว้เพือ่ปรบัต��แห�ง่ของแผงห��้ปดั

จัดต�าแหน่งแผงหนา้ปัดโดยใชม้ือจับปรับตัง้
เพื่อใหม้องเห็นหนา้จอแสดงผลไดโ้ดยไม่มี
อะไรบดบงั

1

1. มอืจบัปรบัต ัง้
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แผงห��้ปดัแบบจอแสดงผล�รสิตลัเหลว (LCD)

ส�รบญั
แผนผังแผงหนา้ปัด   70
ไฟเตอืน   71
มาตรวดัความเร็วและมาตรวดัระยะทาง   74
มาตรวดัรอบเครือ่งยนต ์  75
สว่นแสดงผลต�าแหน่งเกยีร ์  75
เกจวดัอณุหภมูนิ�้าหลอ่เย็น   76
เกจวดัระดบัน�้ามนัเชือ้เพลงิ   76
ปุ่ มเลือ่น/ตัง้คา่บนหนา้ปัด   77
ปิดใชง้านระบบควบคมุการยดึเกาะถนน (TC)   77
Clock   78
อตัโนมตั ิ– ไฟเลีย้วปิดอตัโนมตัิ ื- Ind (Street Triple R only)   79
SIA (Service Interval Announcement)   80
ไฟเปลีย่นเกยีร ์  80
หน่วย (UnitS) (อมิพเีรยีล, สหรัฐอเมรกิา หรอืเมตรกิ)   81
มาตรวดัระยะทางออกทรปิ   83
การเลอืกโหมดขบัขี ่  84
โหมดฝนตก (Rain)   85
โหมดส�าหรับถนน (Road)   85
โหมด SPORT (Street Triple R เทา่นัน้)   85
โหมด RIDER (Street Triple R เทา่นัน้)   85
การตัง้คา่ตวัเลอืกโหมด RIDER   87
การเลอืกโหมดขบัขี ่– รถจักรยานยนตจ์อดนิง่กบัที ่  90
การเลอืกโหมดขบัขี ่- การเคลือ่นยา้ยรถจักรยานยนต ์  91
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แผ�ผงัแผงห��้ปดั

TC
TC

2022 19 18 17 16

14

15

13

122 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21232425

26

27

1

1. Clock
2. สญัญ�ณไฟแสดงระยะก�รเข�้รบับรกิ�ร
3. ม�ตรวดั�ว�มเร็ว
4. เกจวดัระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
5. สญัญ�ณไฟแสดงก�รท��ง��ผดิปกตขิอง

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

6. ไฟเปลีย่�เกยีร ์
7. สญัญ�ณไฟเลีย้วซ�้ย
8. ไฟเตอื�ระบบ ABS
9. พื�้ทีส่แีดงของม�ตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์
10. ไฟเตอื�แรงด�ัลมย�ง (ถ�้ตดิต ัง้ระบบ 

ตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง (TPMS))
11. สญัญ�ณไฟเลีย้วขว�
12. สญัญ�ณไฟแสดงต��แห�ง่เกยีรว์�่ง
13. สญัญ�ณไฟสงู
14. สญัญ�ณไฟแสดงระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิต��่

15. สญัญ�ณไฟสถ��ะระบบป้องก�ัก�ร
โจรกรรม/สญัญ�ณก�ัขโมย (สญัญ�ณ 
ก�ัขโมยเป็�ชุดอปุกรณเ์สรมิ)

16. ไฟเตอื�ก�รปิดระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะ
ถ�� (TC)

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

18. ม�ตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์
19. ไฟเตอื�อณุหภมู�ิ��้หลอ่เย็�สงู
20. สญัญ�ณไฟเตอื�แรงด�ั���้ม�ัเ�รือ่งต��่
21. สญัญ�ณไฟม�ตรวดัระยะท�งออกทรปิ
22. ไฟสถ��ะโหมดก�รขบัขี่
23. สว่�แสดงผลแรงด�ัลมย�ง (ถ�้ตดิต ัง้ระบบ

ตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง (TPMS))
24. สญัลกัษณต์��แห�ง่เกยีร ์
25. ห��้จอแสดงผลอณุหภมู�ิ��้หลอ่เย็�
26. ปุ่ ม SET
27. ปุ่ ม SCROLL
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ไฟเตอื�

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

สัญญาณไฟแสดงการท� า งาน 
ผดิปกต ิ (MIL)  ของระบบควบคมุ
การท�างานของเครือ่งยนตจ์ะสว่าง
ขึ้นเมื่อเปิดระบบจุดระเบิด (เพื่อ

แสดงว่าระบบท�างาน) แต่ไม่ควรตดิขึน้ขณะที่
เครือ่งยนตท์�างาน
หากเครื่องยนต์ก�าลังท�างานและเกิดความ 
ผดิปกตกิบัระบบการจัดการเครือ่งยนต ์ ไฟ MIL 
จะสว่างขึ้นและสัญลักษณ์ เตือนทั่ วไปจะ 
กระพรบิ ในกรณีดังกล่าว ระบบควบคุมการ
ท�างานของเครื่องยนต์จะเปลี่ยนเป็นโหมด 
"ส�ารองการท�างาน"  (Limp home mode)  
เ พื่ อ ใ ห ้ร ถ วิ่ ง ไ ด ้ถึ ง จุ ด หม ายปล ายทา ง  
ถา้ขอ้บกพร่องไม่รุนแรงจนเครื่องยนต์ไม่
สามารถท�างานได ้

 ���เตอื�
ลดความเร็วและอย่าขับขี่รถต่อไปถา้ไม่
จ�าเป็นในขณะทีส่ญัญาณไฟ MIL ยงัตดิอยู ่ 
ข อ้บกพร่องดั งกล่าวอาจส่งผลกระทบ 
รา้ยแรงต่อสมรรถนะของเครือ่งยนต ์ระบบ 
ไอ เสีย  และอัต ราการสิ้น เปลืองน�้ ามั น 
เชือ้เพลงิ
สมรรถนะของเครื่องยนตท์ี่ลดลงอาจท�าให ้
การขี่รถอยู่ในสภาวะที่เป็นอันตราย ท�าให ้
สญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเชค็ความบกพรอ่งและท�าการแกไ้ข

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

สญัญ�ณไฟเตอื�แรงด�ั���้ม�ัเ�รือ่ง
ต��่

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

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

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

ไฟเตอื�อณุหภมู�ิ��้หลอ่เย็�สงู
ข ณ ะ ที่ เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ท� า ง า น  
ถา้อุณหภูมนิ�้าหล่อเย็นเครื่องยนต์
สูงจน เ ป็นอันตราย ไฟเตือน
อณุหภมูนิ�้าหลอ่เย็นสงูจะสวา่งขึน้
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 ขอ้�วรระวงั
ดับเครื่องยนต์ทันทีถ า้ไฟเตือนอุณหภูม ิ
น�้ าหล่อเย็นสูงสว่างขึน้ อย่าสตาร์ทเครื่อง
ใหมจ่นกวา่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
การเดินเครื่องยนต์เมื่อไฟเตือนอุณหภูม ิ
น�้าหลอ่เย็นสงูสวา่งขึน้จะท�าใหเ้ครือ่งยนตไ์ด ้
รับความเสยีหายอยา่งรนุแรง

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

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

ถ�้ไมไ่ดต้ดิต ัง้สญัญ�ณก�ัขโมย
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต�าแหน่ง OFF 
สัญญาณไฟระบบป้องกันการโจรกรรมที่
เครื่องยนต/์กันขโมยจะกะพรบิตดิและดับเป็น
เวลา 24 ชัว่โมงเพือ่แสดงวา่กญุแจนริภยัเปิด
ท�างาน  เมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง 
ON ระบบป้องกนัการโจรกรรมทีเ่ครือ่งยนตแ์ละ
สญัญาณไฟจะดบัลง
ถา้สญัญาณไฟยงัตดิอยู ่ แสดงวา่ระบบป้องกนั
การโจรกรรมที่้เครื่องยนต์เกดิความผิดปกต ิ
ซึง่ตอ้งตรวจสอบหาสาเหต ุ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อตรวจเช็คความ
บกพรอ่งและท�าการแกไ้ข

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

ไฟเตอื�ระบบเบรกป้องก�ัลอ้ล็อก 
(ABS)

เมื่อบดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที่ต�าแหน่ง 
ON ไฟเตอืนระบบ ABS กะพรบิขึน้
และดบัลงถอืเป็นเรือ่งปกต ิ ไฟจะยงั

กะพรบิตอ่ไปหลังจากสตารท์เครือ่งยนตจ์นกวา่
รถจักรยานยนต์จะวิ่งดว้ยความเร็วมากกว่า 
10 กม./ชม.  (6 ไมล/์ชม.)  เป็นครัง้แรก  แลว้ 
ไฟจะดบัลง

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

ไฟเตือนไม่ควรสว่างขึน้อีกจนกว่าจะสตาร์ท
เครือ่งยนตใ์หม ่ถา้ไมม่ขีอ้บกพรอ่ง
ถ า้ ไฟเตือน เกิดสว่ า งขึ้น ในขณะขับขี่ ร ถ  
แสดงวา่ระบบ ABS เกดิความผดิปกต ิ ซึง่ตอ้ง
ตรวจสอบหาสาเหตุ

 ���เตอื�
ถา้ระบบ ABS ไมท่�างาน ระบบเบรกจะท�า
หนา้ที่เป็นระบบเบรกแบบไม่มีระบบ ABS 
ตอ่ไป
ทา่นตอ้งไมข่ีร่ถตอ่ไปถา้ไฟเตอืนยงัคงตดิอยู่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเช็คความบกพร่องและท�าการแกไ้ข  
ในสถานการณน์ี ้ การเบรกแรงเกนิไปจะท�าให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�าใหสู้ญเสียการควบคุมรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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สญัญ�ณไฟระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะ
ถ�� (TC)

สัญญาณไฟระบบควบคุมการ 
ยดึเกาะ  (TC)  ใชเ้พือ่บง่ชีว้า่ระบบ
ควบคมุการยดึเกาะถนนเปิดท�างาน
และก�าลังท�างานเพื่อจ�ากัดการลืน่

ไถลของลอ้หลงั  ในชว่งทีเ่รง่ความเร็วมากหรอื
บนสภาพถนนทีเ่ปียกหรอืลืน่

 ���เตอื�
ถา้ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนไม่ท�างาน 
ทา่นตอ้งระมัดระวังเมือ่เร่งความเร็วหรอืเลีย้ว
รถบนพืน้ถนนทีเ่ปียก/ลืน่  เพือ่หลกีเลีย่งการ
เกดิลอ้หมนุฟรี
อย่าขับรถนานกว่าที่จ�าเป็นถา้สัญญาณไฟ
แสดงการท�างานผดิปกตขิองระบบควบคุม
การท�างานของเครือ่งยนต ์ (MIL)  และไฟ
เตอืนระบบควบคุมการยดึเกาะถนนสว่างขึน้ 
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเชค็ความบกพรอ่ง
การเลี้ยวรถกะทันหันและการเร่งความเร็ว
มากเกินไปในสถานการณ์นี้อาจท�าใหล้อ้
หลงัหมนุฟร ี สง่ผลใหส้ญูเสยีการควบคมุรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

หากเปิดระบบควบคมุการยดึเกาะถนน:
•  ภ า ย ใ ต ้ส ภ า พ ก า ร ขี่ ร ถ ต า ม ป ก ต ิ 

สญัญาณไฟ TC จะปิดอยู่
•  สญัญาณไฟ TC จะกะพรบิอยา่งรวดเร็วเมือ่

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

หากปิดระบบควบคมุการยดึเกาะถนน:
•  สญัญาณไฟ TC จะไมต่ดิขึน้  ไฟเตอืนการ

ปิดระบบ TC จะตดิสวา่งขึน้แทน

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

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

ไฟเตอืนการปิดระบบ TC ไมค่วรจะ
ตดิ  ยกเวน้วา่ระบบควบคมุการยดึ
เกาะถนนถกูปิดหรอืมคีวามผดิปกติ
เกดิขึน้

ถา้ไฟเตือนเกิดติดขึ้นในเวลาอื่นขณะขี่รถ 
แสดงวา่ระบบควบคมุการยดึเกาะถนนเกดิความ
ผดิปกต ิซึง่ตอ้งตรวจสอบหาสาเหตุ

ไฟเลีย้ว
เมือ่ปรับสวติชไ์ฟเลีย้วไปทางซา้ย
หรอืทางขวา  สญัญาณเตอืนไฟ
เลี้ยวจะกะพริบหรือดับลงด ว้ย
ความเร็วเทา่กนักบัไฟเลีย้ว

ไฟฉุกเฉ�ิ
ในการเปิดหรอืปิดไฟฉุกเฉนิ  ใหก้ดและปลอ่ย
สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
ทา่นตอ้งบดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง ON 
เพือ่ใหไ้ฟฉุกเฉนิท�างาน
ไฟฉุกเฉินจะยังตดิอยู่ถา้เปลี่ยนไปต�าแหน่ง
จอด จนกวา่จะกดสวติชไ์ฟฉุกเฉนิอกีครัง้

แสงไฟสงู
เมือ่เปิดระบบจุดระเบดิและปรับปุ่ ม
ก ร ะ พ ริ บ ไ ฟ สู ง ไ ปที่   ‘ ไ ฟ สู ง ’  
ไฟเตอืนไฟสงูจะสวา่งขึน้

ไฟเตอื�ระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิต��่
สัญญาณไฟแสดงระดับน�้ ามั น 
เชือ้เพลงิต�่าจะสว่างขึน้เมือ่มนี�้ามัน
เชื้อ เพลิง เหลืออยู่ ในถั งน�้ ามัน 
เชือ้เพลงิประมาณ 4.5 ลติร
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เกยีรว์�่ง
ไฟเตอืนเกยีรว์า่งจะแสดงเมือ่ระบบ
ส่งก�าลังอยู่ในต�าแหน่งเกียร์ว่าง 
(ไมไ่ดเ้ลอืกเกยีร)์  ไฟเตอืนจะสวา่ง
ขึน้เมือ่ระบบสง่ก�าลังอยูใ่นเกยีรว์า่ง

โดยทีส่วติชจ์ดุระเบดิอยูท่ีต่�าแหน่ง ON

ไฟเตอื�แรงด�ัลมย�ง

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

หม�ยเหตุ
TPMS เป็�อปุกรณเ์สรมิทีต่ดิต ัง้ไดส้��หรบั
ทกุรุ�่

ไฟเตอืนแรงดันลมยางจะท�างาน
ร่วมกับระบบตรวจวัดแรงดันลม
ยาง (TPMS) ด ูหนา้ 97)
ไฟเตือนจะสว่างขึ้นเมื่อแรงดัน

ลมยางลอ้หนา้หรือลอ้หลังต�่ากว่าค่าแรงดันที่
แนะน�าเทา่นัน้  ไฟเตอืนจะไมส่วา่งขึน้ถา้สบูลม
ยางมากกวา่ปกติ

เมือ่ไฟเตอืนสวา่งขึน้  สญัลกัษณ ์ TPMS ทีใ่ช ้
แสดงแรงดันและยางที่แบนจะปรากฏบนส่วน
แสดงผลโดยอตัโนมตัิ

1 2 3 4

5

1. สญัลกัษณ ์TPMS
2. ไฟบง่ชีย้�งห��้
3. ไฟบง่ชีย้�งหลงั
4. ไฟเตอื�แรงด�ัลมย�ง
5. แรงด�ัลมย�ง

แรงดั นลมยางที่ ไฟ เตือนสว่ า งขึ้นมีก า ร
ชดเชยอณุหภมูถิงึ 20°C แตไ่มแ่สดงบนสว่น
แสดงผลแรงดันที่เป็นตัวเลขที่เชื่อมโยงกัน  
(ดทูี ่หนา้ 161) แมส้ว่นแสดงผลตวัเลขดเูหมอืน
หรือใกลเ้คยีงกับแรงดันลมยางมาตรฐานเมื่อ
ไฟเตอืนตดิขึน้ จะเป็นการบง่ชีถ้งึแรงดนัลมยาง
ต�า่ ซึง่สาเหตทุีเ่ป็นไปไดม้ากทีส่ดุคอืยางร่ัวซมึ

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

 ขอ้�วรระวงั
อย่าใหค้วามเร็วรอบเครื่องยนต์อยู่ในพื้นที ่
สแีดงเพราะอาจท�าใหเ้ครือ่งยนตไ์ดรั้บความ
เสยีหายอยา่งรนุแรง

มาตรวัดรอบเครื่องยนตจ์ะแสดงความเร็วรอบ
เครือ่งยนตด์ว้ยจ�านวนรอบตอ่นาท ี - rpm 
(รอบ/นาท)ี  ทีส่ว่นทา้ยในชว่งมาตรวดัรอบ
เครือ่งยนตจ์ะมพีืน้ทีส่แีดง
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ในพื้นที่สีแดงจะมี
ความเร็วสงูกวา่ความเร็วรอบเครือ่งยนตส์งูสดุที่
แนะน�า และสงูกวา่ชว่งสมรรถนะทีด่ทีีส่ดุ

สว่�แสดงผลต��แห�ง่เกยีร ์
ส่วนแสดงผลต�าแหน่งเกียร์จะแสดงว่ารถอยู่
ในเกียร์ใด (หนึ่งถงึหก) เมื่อระบบส่งก�าลัง
อยู่ในต�าแหน่งเกียร์ว่าง (ไม่ไดเ้ลือกเกียร์)  
สว่นแสดงผลจะแสดง N

1

1. สว่�แสดงผลต��แห�ง่เกยีร ์(แสดงต��แห�ง่
เกยีรว์�่ง)

1

1. ก�รแสดงผลต��แห�ง่เกยีร ์(ภ�พแสดง
ต��แห�ง่เกยีรห์�ึง่)
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เกจวดัอณุหภมู�ิ��้หลอ่เย็�
เกจวัดอุณหภูมนิ�้ าหล่อเย็นจะแสดงอุณหภูมิ
ของน�้าหลอ่เย็นเครือ่งยนต์

1

1. เกจวดัอณุหภมู�ิ��้หลอ่เย็�

เมือ่เปิดระบบจดุระเบดิ  แถบแสดงระดบัแปด
ขดีบนสว่นแสดงผลจะปรากฏขึน้  เมือ่สตารท์
เครือ่งยนตข์ณะทีเ่ครือ่งเย็น  สว่นแสดงผลจะ
แสดงแถบแสดงระดบัหนึง่ขดี  เมือ่อณุหภมู ิ
เพิ่มขึน้ แถบแสดงระดับบนส่วนแสดงผลจะ
ปรากฏขึน้หลายขดี  เมือ่สตารท์เครือ่งยนตข์ณะ
ทีเ่ครือ่งรอ้น  สว่นแสดงผลจะแสดงจ�านวนแถบ
แสดงระดบัทีส่มัพันธก์นั  โดยขึน้อยูก่บัอณุหภมูิ
เครือ่งยนต์
ช่วงอุณหภูมปิกตคิือแถบแสดงระดับระหว่าง
สามถงึหา้ขดี
ถา้อณุหภมูนิ�้าหลอ่เย็นสงูเกนิไป  สว่นแสดงผล
จะแสดงแถบแสดงระดับแปดขดีและเริม่กะพรบิ 
และไฟแสดงอณุหภมูนิ�้าหลอ่เย็นสงูบนมาตรวดั
รอบเครือ่งยนตจ์ะสวา่งขึน้ดว้ย

 ขอ้�วรระวงั
อยา่เดนิเครือ่งยนตอ์กีตอ่ไปถา้สญัญาณเตอืน
อุณหภูมสิูงอย่างใดอย่างหนึ่งยังปรากฏอยู ่ 
เพราะอาจท�าให เ้ครื่องยนต์ได รั้บความ 
เสยีหายอยา่งรนุแรง

เกจวดัระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
เกจวัดระดับน�้ามันเชื้อเพลงิจะแสดงปริมาณ
น�้ามนัเชือ้เพลงิในถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ

1

2

1. เกจวดัระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
2. ปุ่ ม SET

เมือ่สวติชจ์ดุระเบดิอยูท่ีต่�าแหน่ง ON จ�านวน
แถบที่แสดงบนส่วนแสดงผลจะบ่งชีถ้งึระดับ
น�้ามนัเชือ้เพลงิ
เมือ่ถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิเต็ม  แถบทัง้หมดแปดขดี
จะปรากฏขึน้  และเมือ่น�้ามนัหมด  จะไมม่แีถบ
แสดงบนสว่นแสดงผล  เครือ่งหมายอืน่ ๆ  บน
เกจจะแสดงระดับน�้ ามันเชื้อเพลิงปานกลาง  
ซึง่อยูร่ะหวา่งระดบัเต็มกบัระดบัหมด
เมือ่แถบสองขดีปรากฏ  สญัญาณไฟเตอืนระดบั
น�้ ามันเชื้อเพลิงต�่าจะสว่างขึน้ ซึง่แสดงว่ามี
น�้ามันเชือ้เพลงิเหลอือยู่ในถังน�้ามันเชือ้เพลงิ
ประมาณ 4.5 ลติร  ทา่นควรเตมิน�้ามนัโดยเร็ว
ทีส่ดุ  ถา้แสดงผลมาตรวดัระยะทางออกทรปิ 
อยู ่ สามารถเลอืกสว่นแสดงผลระยะทีว่ ิง่ไดจ้น
น�้ามนัหมดโดยกดและปลอ่ยปุ่ ม SET จนคา่
ปรากฏ
หลงัจากเตมิน�้ามนัเชือ้เพลงิ  ระบบจะปรับปรงุ
ขอ้มูลของเกจวัดระดับน�้ ามันเชื้อเพลิงและ
ขอ้มูลระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�้ามันหมดในขณะทีท่่าน
ขีร่ถจักรยานยนต ์ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัลกัษณะการ
ขีร่ถ  การปรับปรงุขอ้มลูอาจใชเ้วลานานถงึหา้
นาที
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ปุ่ มเลือ่�/ต ัง้��่บ�ห��้ปดั
ปุ่ ม SCROLL
เมือ่กดปุ่ มเลือ่นแลว้ปลอ่ย  จะเป็นการเลือ่นไป
ตามเมนูทีป่รากฏบนหนา้จอแสดงผลของแผง
หนา้ปัด
ปุ่ ม SCROLL ใชใ้นการด�าเนนิการแตล่ะฟังกช์ัน่ 
ของหนา้ปัด:
•  การตัง้คา่ (SEtUP)

–  ระบบควบคุมการยดึเกาะถนน (ttc)  
ด ูหนา้ 77

–  การปรับนาฬกิา (t-SEt) ด ูหนา้ 78

–  อัตโนมัติ – ไฟเลี้ยวปิดอัตโนมัต ิ
(Ind) ดทูี ่หนา้ 79

–  ก า รป ร ะก าศ เ วลา เข า้ รั บบ ริก า ร  
S I A  ( S e r v i c e  I n t e r v a l 
Announcement) หนา้ 80

–  ไฟเปลีย่นเกยีร ์(SHIFt) ด ูหนา้ 80

–  หน่วย (UnitS) ด ูหนา้ 81

•  ยอ้นกลบั (REtURn)

ปุ่ ม SET
เมือ่กดปุ่ ม SET แลว้ปลอ่ย จะเป็นการเลอืกเมนู
ทีป่รากฏบนหนา้จอแสดงผลของแผงหนา้ปัด

ปิดใชง้��ระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะ
ถ�� (TC)

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

ระบบควบคมุการยดึเกาะถนน (TC) สามารถปิด
ใชง้านไดช้ัว่คราว  ระบบ TC ไมส่ามารถปิดใช ้
งานไดอ้ยา่งถาวร  ระบบจะถกูเปิดใชง้านโดย
อัตโนมัตเิมือ่ปิดระบบจุดระเบดิแลว้เปิดใหมอ่กี
ครัง้

ก�รปิดก�รใชง้��ระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะ
ถ��
เพื่อเขา้ถงึฟังกช์ั่นปิดการใชง้านระบบควบคุม
การยดึเกาะ:
•  กดปุ่ ม SCROLL แลว้ปลอ่ยจนกวา่ SEtUP 

ปรากฏบนหนา้จอแสดงผล  จากนัน้  กดปุ่ ม 
SET

•  หนา้จอแสดงผลจะแสดง ttc
•  กดปุ่ ม SET และหนา้จอจะแสดงผล ON 

หรอื OFF

•  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน OFF 
ปรากฏบนหนา้จอแสดงผล
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•  การกดปุ่ ม SET จะปิดการใชง้านระบบ TC; 
หนา้จอแสดงผลจะแสดง TTC OFF จะ
แสดงผลเป็นเวลา 2 วนิาท ี และไฟเตอืน
การปิด TC จะสวา่งขึน้

แสดงผลก�รปิดระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะ
ถ��

ก�รเปิดก�รใชง้��ระบบ�วบ�มุก�รยดึ
เก�ะถ��
เพือ่เปิดใชง้านระบบควบคมุการยดึเกาะอกีครัง้:
•  ท�าซ�้าขัน้ตอนการยกเลกิ ABS และเลอืก

เปิด (ON)
•  อกีทางเลือกหนึ่งในการเปิดใชง้านระบบ 

TC คอืการปิดสวติชจ์ดุระเบดิและเปิดใหม่

Clock

 ���เตอื�
อย่าพยายามที่จะปรับนาฬิกาในขณะที่รถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่  เนือ่งจากอาจท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

3

4

5 1 2

1. ช ัว่โมง
2. ��ที
3. ห��้จอแสดงผล (ช ัว่โมงทีเ่ลอืกไวส้��หรบั

ปรบั��่)
4. ปุ่ ม SET
5. ปุ่ ม SCROLL

ก�รปรบั��ฬกิ� - t-SEt
วธิกีารตัง้รปูแบบเวลาของนาฬกิา:
•  กดปุ่ มและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน SEtUP 

ปรากฏบนหนา้จอแสดงผล  กดปุ่ ม SET 
จนกวา่ t-SEt ปรากฎ

•  กดปุ่ ม SET อกีครัง้ นาฬกิารปูแบบ 24 ชม. 
หรอื 12 ชม. จะปรากฏขึน้

•  กดปุ่ ม SCROLL เพือ่เลอืกสว่นแสดงผล
นาฬกิาทีต่อ้งการ จากนัน้ กดปุ่ ม SET สว่น
แสดงผลชัว่โมงจะเริม่กะพรบิ  และค�าวา่ 
Hour จะปรากฏบนหนา้จอแสดงผล
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วธิกีารตัง้คา่การแสดงผลชัว่โมงและนาท:ี
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าสว่นแสดงผลชั่วโมง

ยงัคงกะพรบิอยู ่ และค�าวา่ Hour ปรากฏ
ขึน้

•  กดปุ่ ม SCROLL อกีครัง้เพือ่เปลีย่นการ 
ตัง้คา่  การกดปุ่ มแตล่ะครัง้จะเปลีย่นการ
ตัง้ค่าทีละหนึ่งหน่วย ถา้กดปุ่ มคา้งไว ้ 
ส่วนแสดงผลจะเลื่อนผ่านตัวเลขครัง้ละ
หนึง่หน่วยอยา่งตอ่เนือ่ง

•  เ มื่ อ ส่ ว น แสด งผลชั่ ว โ ม งที่ ถู ก ต ้อ ง 
ปรากฏขึน้  กดปุ่ ม SET สว่นแสดงผลนาที
จะเริม่กะพรบิ  และค�าวา่ Min จะปรากฏ
บนหนา้จอแสดงผล ส่วนแสดงผลนาที
สามารถปรับค่าไดด้ว้ยวธิีเดยีวกันกับการ
ปรับคา่ชัว่โมง

•  เมือ่ก�าหนดชัว่โมงและนาทไีวอ้ยา่งถกูตอ้ง
แลว้ กดปุ่ ม SET เพือ่ยนืยนั และ t-SEt จะ
ปรากฏบนหนา้จอแสดงผล

•  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน REtURn 
ปรากฏขึน้ จากนัน้ กดปุ่ ม SET

อตัโ�มตั ิ– ไฟเลีย้วปิดอตัโ�มตั ิ ื- Ind 
(Street Triple R only)
รถจักรยานยนตน์ีม้ฟัีงกช์นัไฟเลีย้วระบบยกเลกิ
ตนเองทีส่ามารถปิดหรอืเปิดใชง้านได ้
เพื่อปิดการใชง้านหรือเปิดใชง้านฟังก์ชั่น
ยกเลกิตนเอง:
•  กดปุ่ มและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน SEtUP 

ปรากฏบนหนา้จอแสดงผล  กดปุ่ ม SET 
จนกวา่ ttc ปรากฎ

•  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน Ind ปรากฏ
บนหนา้จอแสดงผล

•  กดปุ่ ม SET แลว้ปลอ่ย  แลว้ Auto หรอื 
MAnUAL จะกะพรบิแลว้ดบั

•  กดปุ่ ม SCROLL แลว้ปลอ่ยเพือ่เลอืก 
Auto หรอื MAnUAL แลว้กดปุ่ ม SET

– Auto –  เปิดฟังกช์นัยกเลกิตนเอง  
(ดทูี ่หนา้ 35)

– MAnUAL –  ปิดฟังกช์นัยกเลกิตนเอง 
ท่านตอ้งยกเลกิไฟเลี้ยวดว้ยตนเอง 
(ดทูี ่หนา้ 35)

1

1. ห��้จอแสดงผล (เลอืกอตัโ�มตั)ิ

เพือ่ออกจากเมนู Auto - Self-canceling 
Direction Indicators:
•  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จนสว่นแสดงผล 

ปรากฎวา่ REtURn

•  กดปุ่ ม SELECT เมนู trip 1 จะปรากฏที่
หนา้จอแสดงผล
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SIA (Service Interval 
Announcement)
SIA (Service Interval Announcement) จะ
แสดงระยะทางทัง้หมดทีร่ถจักรยานยนตย์ังวิง่
ต่อไปไดอ้ีกก่อนจะถงึการเขา้รับบริการซ่อม
บ�ารงุ

1

2
1. สญัลกัษณก์�รบรกิ�ร
2. ระยะท�งทีว่ ิง่ตอ่ไปได้

เมือ่ระยะทางทีเ่หลอืคอื 0 กม.  (0 ไมล)์ 
สัญลักษณ์การเขา้ รับบริการจะติดคา้งไว ้
จนกวา่ทา่นจะน�ารถไปเขา้รับบรกิาร  ซึง่ระบบ
จะไดรั้บการตัง้ค่าใหม่โดยตัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต
ถา้พน้ก�าหนดการเขา้รับบรกิาร  ระยะทางจะ
แสดงผลเป็นคา่ลบ
เมือ่เปิดระบบจดุระเบดิ  และระยะทางทีว่ ิง่ได ้
จนถงึการเขา้รับบรกิารครัง้ถดัไปคอื 800 กม. 
(500 ไมล)์ หรอืนอ้ยกวา่นัน้ สญัลกัษณก์ารเขา้
รับบรกิารจะปรากฏขึน้สามวนิาท ีและนาฬกิาจะ
แสดงระยะทางทีร่ถยังวิง่ตอ่ไปไดอ้กีจนถงึการ
เขา้รับบรกิารครัง้ถดัไป

ไฟเปลีย่�เกยีร ์
หม�ยเหตุ
ไฟเปลีย่�เกยีรจ์ะไม่ท��ง��ที�่ว�มเร็วต�่�
กว�่ 3,500 รอบตอ่��ทเีพือ่ป้องก�ัไมใ่ห้
ไฟท��ง��ทีร่อบเด�ิเบ�

1

4 2

3

1. ไฟเปลีย่�เกยีร ์
2. ห��้จอแสดงผล (แสดงโหมด 6)
3. ปุ่ ม SCROLL
4. ปุ่ ม SET

ก�รเปลีย่�โหมดไฟเปลีย่�เกยีร ์
วธิกีารเปลีย่นโหมดไฟเปลีย่นเกยีร:์
•  กดปุ่ ม SCROLL แลว้ปลอ่ยจนกวา่ SEtUP 

ปรากฏบนหนา้จอแสดงผล  จากนัน้  กดปุ่ ม 
SET

•  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน SHIFt 
ปรากฏขึน้  จากนัน้  กดปุ่ ม SET โหมด
ปัจจุบันจะปรากฏขึน้และไฟเปลีย่นเกยีรท์ี่
สอดคลอ้งกนัจะสวา่งขึน้

•  กดแล ะปล่ อ ยปุ่ ม เ ลื่ อ น   (S C R O L L )  
จนโหมดไฟเปลีย่นเกยีรป์รากฎแลว้กดปุ่ ม 
SET หนา้จอจะเลือ่นไปตามล�าดบัตอ่ไปนี:้
– 6 (โหมด 6 LED);
– 3 (โหมด 3 LED);
– SE (โหมดเรยีงตามล�าดบั)
– OFF (ปิดไฟเปลีย่นเกยีร)์
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หม�ยเหตุ
รถจกัรย��ย�ตถ์ูกจดัส่งจ�กโรงง��โดย
ไดต้ ัง้��่ไฟเปลีย่�เกยีรไ์วท้ ีโ่หมด 6 LED ที่
�ว�มเร็ว 3,500 รอบตอ่��ที

เมือ่เลอืกโหมดไฟเปลีย่นเกยีรแ์ลว้  เข็มชีร้อบ
เครื่องยนตจ์ะเคลื่อนที่ไปยังต�าแหน่งที่ตัง้ค่า 
ไวล้่าสุด จ�านวนรอบต่อนาทีจะปรากฏบน 
หนา้จอแสดงผลพรอ้มกับค่าหน่วยปัจจุบัน
กะพรบิอยู่

TC
TC

2

3 1
1. ��่ห�ว่ยปจัจบุ�ั
2. ปุ่ ม SCROLL
3. ปุ่ ม SET

ก�รเปลีย่��ว�มเร็วรอบเ�รือ่งย�ตท์ี่
ก��ห�ด
วธิเีปลีย่นการตัง้คา่ความเร็วรอบเครือ่งยนต:์
•  กดปุ่ มเลือ่น SCROLL การกดปุ่ มเลือ่น

แตล่ะครัง้จะเพิม่คา่ทลีะ 500 รอบตอ่นาท ี
จนถงึคา่รอบตอ่นาทสีงูสดุ เมือ่ถงึขดีจ�ากดั
ความเร็วรอบตอ่นาทสีงูสดุ  การตัง้คา่จะ
ยอ้นกลบัไปที ่3,500 รอบตอ่นาที

•  เมือ่การตัง้คา่ทีถ่กูตอ้งปรากฏขึน้  กดปุ่ ม 
SET เพือ่ยนืยนัการตัง้คา่ SHIFt จะปรากฏ
บนหนา้จอแสดงผล  และไฟเปลีย่นเกยีร์
ทกุดวงจะกะพรบิ

•  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน REtURn 
ปรากฏบนหนา้จอแสดงผล  จากนัน้  กดปุ่ ม 
SET

ก�รต ัง้ปิดไฟเปลีย่�เกยีร ์
1

4 2

3

1. ไฟเปลีย่�เกยีร ์
2. ห��้จอแสดงผล (แสดงโหมด OFF)
3. ปุ่ ม SCROLL
4. ปุ่ ม SET

วธิเีปลีย่นไฟเกยีรเ์ปลีย่นเป็น OFF:
•  กดและปลอ่ยปุ่ ม SELECT จน OFF  

ปรากฏขึน้ จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม SET

•  กดปุ่ ม SET และ SHIFt จะปรากฏใน 
หนา้จอแสดงผล

•  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน REtURn 
ปรากฏบนหนา้จอแสดงผล  จากนัน้  กดปุ่ ม 
SET

ห�ว่ย (UnitS) (อมิพเีรยีล, 
สหรฐัอเมรกิ� หรอืเมตรกิ)
หน่วยจะมโีหมดการแสดงผลทีส่ามารถเลอืกได ้
สีแ่บบ:
สว่นแสดงผลแตล่ะหนา้จะใหข้อ้มลูตอ่ไปนี:้
mpg (แกลลอ�ขององักฤษ)
มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทางจะอ่าน
คา่เป็นไมล ์ อตัราการสิน้เปลอืงน�้ามนัเชือ้เพลงิ
จะวดัเป็นแกลลอนขององักฤษ
mpg US (แกลลอ�ของสหรฐัอเมรกิ�) 
มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทางจะอ่าน
คา่เป็นไมล ์ อตัราการสิน้เปลอืงน�้ามนัเชือ้เพลงิ
จะวดัเป็นแกลลอนของสหรัฐอเมรกิา
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L/100 km (เมตรกิ)
มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทางจะอ่าน
ค่าเป็นกโิลเมตร อัตราการสิน้เปลืองน�้ามัน 
เชือ้เพลงิจะวัดปรมิาณน�้ามันเชือ้เพลงิเป็นลติร
ตอ่ระยะทาง 100 กม.
km/L (เมตรกิ)
มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทางจะอ่าน
ค่าเป็นกโิลเมตร อัตราการสิน้เปลืองน�้ามัน 
เชื้อเพลิงจะวัดปริมาณน�้ ามันเชื้อเพลิงเป็น
กโิลเมตรตอ่ลติร

ก�รเปลีย่�ห�ว่ยแสดงผล

 ���เตอื�
อย่าพยายามทีจ่ะเปลีย่นสว่นแสดงผลหน่วย
ในขณะทีร่ถจักรยานยนตก์�าลงัแลน่  เนือ่งจาก
อาจท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

3

1

2
1. ปุ่ ม SCROLL
2. ปุ่ ม SET
3. ห��้จอแสดงผล

เพือ่เขา้ถงึการแสดงผลหน่วยวดั:
•  กดปุ่ ม SCROLL แลว้ปลอ่ยจนกวา่ SEtUP 

ปรากฏบนหนา้จอแสดงผล  จากนัน้  กดปุ่ ม 
SET

•  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน UnitS 
ปรากฏขึน้ จากนัน้ กดปุ่ ม SET

•  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จนหนา้จอที่
ตอ้งการปรากฏขึน้  สว่นแสดงผลจะเลือ่น
ไปตามล�าดบัตอ่ไปนีเ้มือ่กดปุ่ ม SCROLL 
(ส่วนแสดงผลจะเลื่อนไปตามล�าดับยอ้น
กลบัเมือ่กดปุ่ ม SCROLL ขึน้)
– mpg – แกลลอนขององักฤษ
– m p g  U S  –   แ ก ล ล อ น ข อ ง 

สหรัฐอเมรกิา
– L/100 km – เมตรกิ
– km/L – เมตรกิ

ห�ว่ยแรงด�ัลมย�ง - ถ�้ตดิต ัง้ TPMS 
เท�่� ั�้

1 2

4

3

5

6

1. สญัลกัษณ ์TPMS
2. ไฟบง่ชีย้�งห��้
3. ไฟบง่ชีย้�งหลงั
4. สว่�แสดงผลแรงด�ัลมย�ง
5. ปุ่ ม SCROLL
6. ปุ่ ม SET

เพือ่เขา้ถงึการแสดงผลแรงดนัลมยาง:
•  กดปุ่ มและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน SEtUP 

ปรากฏบนหนา้จอแสดงผล
•  กดและปลอ่ยปุ่ ม SET

•  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน UnitS 
ปรากฏบนหนา้จอแสดงผล

•  กดและปลอ่ยปุ่ ม SET เพือ่เลอืกการ 
แสดงผลแรงดนัลม

•  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL เพือ่เลือ่น
ระหวา่ง Bar หรอื PSI
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•  กดและปลอ่ยปุ่ ม SET เพือ่เลอืก Bar หรอื 
PSI

•  เมื่อเลือกระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง
แลว้  —— PSI หรอื bAR จะปรากฏบน
หนา้จอแสดงผลจนรถจักรยานยนตว์ิง่ดว้ย
ความเร็วมากกวา่ 20 กม./ชม.  (12 ไมล/์ 
ชม.) และไดรั้บสญัญาณแรงดนัลมยาง

เพือ่ออกจากการแสดงผลแรงดนัลมยาง:
•  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน REtURn 

ปรากฏขึน้
•  กดและปลอ่ยปุ่ ม SET เพือ่กลบัสูห่นา้จอ 

TRIP

ยอ้�กลบั
เลอืก REtURn เพือ่กลบัไปหนา้จอหลกั

ม�ตรวดัระยะท�งออกทรปิ

 ���เตอื�
อย่ าพยายามสับ เปลี่ยนไปมาร ะหว่ า ง
โหมดมาตรวัดระยะทางออกทรปิหรือรีเซ็ท 
มาตรวั ด ร ะยะทางออกทริป  ขณะที่ ร ถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่  เนือ่งจากอาจท�าให ้
สญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

1

1. สว่�แสดงผลม�ตรวดัระยะท�งออกทรปิ

เพือ่เขา้ถงึขอ้มลูมาตรวดัระยะทางออกทรปิ กด
และปลอ่ยปุ่ ม TRIP ทีเ่รอืนสวติชด์า้นซา้ยของ
แฮนดบ์ังคับเลีย้วจนหนา้จอทีต่อ้งการปรากฎ
ขึน้มา

cjxy

1

1. ปุ่ มทรปิเด�ิท�ง

หนา้จอจะเลือ่นไปตามล�าดบัตอ่ไปนี:้
•  เวลาในการเดนิทาง
•  อตัราการสิน้เปลอืงน�้ามนัเชือ้เพลงิเฉลีย่
•  อัตราการสิน้เปลืองน�้ ามันเชื้อเพลงิขณะ

หนึง่
•  อตัราเร็วเฉลีย่
•  มาตรวดัระยะทาง
•  หนา้จอแสดงแรงดนัลมยางหนา้  (ถา้ตดิตัง้ 

TPMS)
•  หนา้จอแสดงแรงดนัลมยางหลงั  (ถา้ตดิตัง้ 

TPMS)
•  ระยะการเดนิทาง
•  ระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�้ามนัหมด
ส่วนแสดงผลแต่ละหนา้จะใหข้อ้มูลทีค่�านวณ
แลว้ทัง้หมดตอ่ไปนี ้ นับตัง้แตม่าตรวดัระยะทาง
ออกทรปิถกูตัง้คา่ใหมเ่ป็นศนูยค์รัง้ลา่สดุ:
เวล�ใ�ก�รเด�ิท�ง
เวลาทัง้หมดทีใ่ชไ้ป
อตัร�ก�รสิ�้เปลอืง���้ม�ัเชือ้เพลงิเฉลีย่
การแสดงถงึอัตราการสิน้เปลอืงน�้ามันเชือ้เพลงิ
เฉลี่ย หลังจากตัง้ค่าใหม่ หนา้จอจะแสดง 
เสน้ประจนกวา่รถจะวิง่ไปได ้0.1 กม/ไมล.์
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อตัร�ก�รสิ�้เปลอืง���้ม�ัเชือ้เพลงิขณะ
ห�ึง่
การแสดงถงึอัตราการสิน้เปลอืงน�้ามันเชือ้เพลงิ
ขณะใดขณะหนึง่
อตัร�เร็วเฉลีย่
อัตราเร็วเฉลีย่จะค�านวณนับตัง้แต่เวลาทีท่รปิ
คอมพวิเตอรถ์กูตัง้คา่ใหมค่รัง้ลา่สดุ  หลงัจาก
ตัง้คา่ใหม ่ หนา้จอจะแสดงเสน้ประจนกวา่รถจะ
วิง่ไปได ้1 กม./ไมล์
ม�ตรวดัระยะท�ง
มาตรวดัระยะทางจะแสดงระยะทางทัง้หมดทีร่ถ
จักรยานยนตไ์ดว้ิง่ไป
แสดงผลแรงด�ัลมย�งลอ้ห��้
แสดงแรงดนัลมยางหนา้ปัจจบุนั
แสดงผลแรงด�ัลมย�งลอ้หลงั
แสดงแรงดนัลมยางหลงัปัจจบุนั
ระยะก�รเด�ิท�ง
ระยะการเดนิทางทัง้หมดทีร่ถวิง่
ระยะทีว่ ิง่ไดจ้����้ม�ัหมด
ส่วนนี้จะแสดงถงึระยะทางโดยประมาณที่รถ
สามารถวิง่ตอ่ไปไดด้ว้ยน�้ามันเชือ้เพลงิทีเ่หลอื
อยูใ่นถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ
ก�รต ัง้��่ม�ตรวดัระยะท�งออกทรปิใหม่
ในการรี เซ็ทมาตรวัด ระยะทางออกทริป  
ใหเ้ลือกและแสดงมาตรวัดระยะทางออก
ทรปิ  จากนัน้  กดปุ่ ม TRIP เป็นเวลาหนึง่วนิาท ี 
เมือ่เวลาผา่นไปหนึง่วนิาท ี มาตรวดัระยะทาง
ออกทรปิจะรเีซท็เป็นศนูย์

หม�ยเหตุ
เมือ่ร ีเซ็ท�่�ม�ตรวดัระยะท�งออกทรปิ
เป็�ศู�ย ์เวล�ใ�ก�รเด�ิท�ง, อตัร�ก�ร 
ส ิ้� เปลือง�� ้�ม ั� เชื้อ เพลิง เฉลี่ย  และ
อตัร�เร็วเฉลีย่จะถกูต ัง้��่เป็�ศ�ูยด์ว้ย

ก�รเลอืกโหมดขบัขี่

 ���เตอื�
เมือ่เลอืกโหมดขบัขี ่ ใหใ้ชร้ถจักรยานยนตบ์น
ถนนที่ไม่มีการจราจรเพื่อสรา้งความคุน้เคย
กบัการตัง้คา่ใหม่
อย่าใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยานยนต์ของท่าน
เนื่องจากบุคคลอื่นอาจเปลี่ยนการตั ้งค่า
โหมดขบัขีจ่ากคา่ทีคุ่น้เคย  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ท่ านสามารถ เลือกโหมดขับขี่ได เ้มื่อ รถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่หรอืจอดนิง่กบัที่
เมือ่กดปุ่ ม MODE โหมดขบัขีจ่ะแสดงตาม
ล�าดบัตอ่ไปนี:้
•  โหมดฝนตก (Rain)
•  โหมดส�าหรับถนน (Road)
•  โหมด SPORT

•  โหมด RIDER

มีความล่าชา้หนึ่งวนิาทีหลังจากกดปุ่ มโหมด
ระหวา่งแตล่ะโหมดกอ่นจะสามารถเลือ่นตอ่ไป
ได ้
โหมดทีเ่ลอืกไวจ้ะถูกเปิดใชง้านโดยอัตโนมัติ
เมือ่เวลาผา่นไปหนึง่วนิาท ี และรถอยูใ่นสภาวะ
ทีต่รงกบัโหมดทีเ่ปลีย่น
ระบบจะจ�าโหมดขับขีท่ีเ่ลอืกไวค้รัง้ล่าสดุและ
เปิดใชง้านโหมดดังกล่าวเมื่อบิดสวิตช์จุด
ระเบดิไปที ่ON
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โหมดฝ�ตก (Rain)
โหมดฝน  (RAIN)  ถกูตัง้คา่ไวล้ว่งหนา้และ
ใหก้ารตัง้คา่ MAP, ABS และ TC ส�าหรับการ 
ใชง้านบนทอ้งถนนปกตใินสภาพทีม่ฝีนตก

ก�รต ัง้��่ระบบ

ABS

Road – การตัง้คา่
ระบบ ABS ทีเ่หมาะ
สมทีส่ดุส�าหรับการใช ้
รถบนถนน

MAP

Rain – ชว่ยลดการ
ตอบสนองของปีก
ผเีสือ้เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัการตัง้คา่ Road 
ส�าหรับสภาพถนน
เปียกหรอืลืน่

TC

Rain – การตัง้คา่ 
TC ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ
ส�าหรับการใชร้ถบน
ถนนขณะฝนตก ท�าให ้
ลอ้หลงัลืน่ไถลไดน้อ้ย
ทีส่ดุ

โหมดส��หรบัถ�� (Road)
โหมดถนน  (ROAD)  ถกูตัง้คา่ไวล้ว่งหนา้และ
ใหก้ารตัง้คา่ MAP, ABS และ TC ส�าหรับการ 
ใชง้านบนทอ้งถนนปกติ

ก�รต ัง้��่ระบบ

ABS

Road – การตัง้คา่
ระบบ ABS ทีเ่หมาะ
สมทีส่ดุส�าหรับการใช ้
รถบนถนน

MAP
Road – การตอบ
สนองของปีกผเีสือ้
แบบปกติ

TC

Road – การตัง้คา่
ระบบ TC ทีเ่หมาะสม
ทีส่ดุส�าหรับการใชร้ถ
บนถนน

โหมด SPORT (Street Triple R 
เท�่� ั�้)
โหมด SPORT จะใหก้ารตัง้คา่ MAP, ABS 
และ TTC ทีเ่หมาะสมทีส่ดุส�าหรับการขบัขีแ่บบ
สปอรต์ตามปกติ

ก�รต ัง้��่ระบบ

ABS

Road – การตัง้คา่
ระบบ ABS ทีเ่หมาะ
สมทีส่ดุส�าหรับการใช ้
รถบนถนน

MAP

Sport - เพิม่การตอบ
สนองของคนัเรง่ลิน้ปีก
ผเีสือ้เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัการตัง้คา่ Road

TC

Sport - ปลอ่ยใหม้ี
การลืน่ไถลของลอ้
หลงัมากขึน้เมือ่เทยีบ
กบัการตัง้คา่ Road

โหมด RIDER (Street Triple R 
เท�่� ั�้)

 ���เตอื�
ตวัเลอืก TRACK ABS และ TTC ไมไ่ดม้ไีว ้
ส�าหรับการขีร่ถบนถนนตามปกติ
การขี่รถบนถนนโดยเปิดใชง้านตัวเลือก 
TRACK ABS และ TTC จะท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถเมือ่เบรก ถา้ระบบ ABS เกดิท�างาน
ขึน้  และถา้ระบบ TTC แทรกการท�างานขณะ
เร่งความเร็ว ท�าใหสู้ญเสียการควบคุมรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

โหมด RIDER สามารถปรับตัง้ไดอ้ยา่งเต็มที ่
และท�าใหผู้ข้ ี่รถสามารถเลือกตัวเลือก MAP, 
ABS และ TTC ใหเ้หมาะสมกบัสภาพถนนหรอื
ตามความตอ้งการของผูข้ีร่ถ
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ตวัเลอืก MAP, ABS และ TC ทีส่ามารถ 
เลอืกใชไ้ดม้ดีงัตอ่ไปนี:้

ตวัเลอืก MAP 

Rain

ชว่ยลดการตอบสนองของปีกผเีสือ้
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการตัง้คา่ 
Road ส�าหรับสภาพถนนเปียก
หรอืลืน่

Road การตอบสนองของปีกผเีสือ้
มาตรฐาน

Sport
เพิม่การตอบสนองของปีกผเีสือ้
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการตัง้คา่ 
Road

Track
เพิม่การตอบสนองของปีกผเีสือ้
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการตัง้คา่แบบ 
Sport

ตวัเลอืกระบบ ABS 

Road การตัง้คา่ระบบ ABS ทีเ่หมาะสม
ทีส่ดุส�าหรับการใชร้ถบนถนน

Track

การตัง้คา่ระบบ ABS ทีเ่หมาะสม
ทีส่ดุส�าหรับการใชร้ถในสนาม:
Front Wheel – เมือ่เปรยีบเทยีบ
การกบัตัง้คา่ Road ระบบ ABS 
จะชว่ยใหก้ารลืน่ไถลของลอ้หนา้
เพิม่ขึน้
Rear Wheel – ระบบ ABS จะถกู
ปิดใชง้านส�าหรับลอ้หลงั ชว่ยให ้
ลอ้ล็อกเมือ่เบรกรถแรง
ไฟเตอืนระบบ ABS จะกะพรบิชา้ๆ 
(ดทูี ่หนา้ 72)

ตวัเลอืก TC

Rain

การตัง้คา่ TC ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ
ส�าหรับการใชง้านบนถนนส�าหรับ
สภาพถนนทีเ่ปียกหรอืลืน่ ปลอ่ย
ใหม้กีารลืน่ไถลของลอ้หลงันอ้ย
ทีส่ดุ

Road
การตัง้คา่ TC ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ
ส�าหรับการใชร้ถบนถนน ชว่ยให ้
ลอ้หลงัลืน่ไถลไดน้อ้ยทีส่ดุ

Sport

TC ถกูตัง้คา่ใหใ้ชบ้นทางถนน 
ปลอ่ยใหล้อ้หลงัลืน่ไถลไดเ้พิม่
ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการตัง้คา่ 
Road

Track

TC ถกูตัง้คา่ส�าหรับการใชง้านใน
สนาม ปลอ่ยใหล้อ้หลงัลืน่ไถลได ้
เพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการตัง้
คา่ Sport

ปิด ปิดระบบ TC ไฟเตอืนปิดระบบ TC 
จะสวา่งขึน้ (ด ูหนา้ 73)

ส�าหรับรายละเอยีดเกีย่วกับการตัง้ค่าตัวเลอืก
โหมด RIDER ดทูี ่หนา้ 87 
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ก�รต ัง้��่ตวัเลอืกโหมด RIDER

หม�ยเหตุ
ขณะต ัง้��่ ระบบ TC ส�ม�รถเปิดใชง้��
หรอืปิดใชง้��ไดใ้�โหมด RIDER
ถ�้เลอืกโหมด RIDER ไวแ้ลว้ใ�ขณะ� ั�้ 
ก�รเปลีย่�เป็�ระบบ MAP, ABS และ TC จะ
เร ิม่ท��ง��ท�ัที
ถ้� เ ลือ ก โ ห ม ด  R OA D  ห รือ  T R AC K  
ก�รต ัง้��่ RIDER จะไมท่��ง��จ�กว�่จะ
เลอืกโหมด RIDER (ดทู ี ่ห��้ 84)

ในการตัง้คา่ตวัเลอืกโหมด RIDER ขณะทีร่ถ
จักรยานยนต์จอดอยู่กับที่และอยู่ในเกียร์ว่าง 
ใหบ้ดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง ON

•  กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE ทีเ่รอืนสวติช์
แฮนดบ์งัคบัเลีย้วดา้นซา้ยมอื  จนโหมด 
RIDER ถกูเลอืก

•  กดปุ่ ม MODE จน MAP ปรากฏบน 
หนา้จอแสดงผล

หรอื
•  กดปุ่ มและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน SEtUP 

ปรากฏบนหนา้จอแสดงผล  กดปุ่ ม SET 
เพือ่ยนืยนั

•  กดปุ่ มและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน RidER 
ปรากฏบนส่วนแสดงผลแผงหนา้ ปัด 
ดา้นลา่ง จากนัน้ กดปุ่ ม SET เพือ่ยนืยนั

แสดงว�่ RIdER

ตวัเลอืก MAP
•  กดปุ่ ม SCROLL แลว้เลอืกหนึง่ในตวัเลอืก 

MAP ทีม่อียู่
– Rain

– Road

– Sport

แสดงตวัเลอืก Rain

•  กดปุ่ ม SET เพือ่ยนืยนัการเลอืก
•  ในตอนนี้  ABS จะปรากฏบนหนา้จอ 

แสดงผล
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ตวัเลอืกระบบ ABS
•  กดปุ่ ม SCROLL แลว้เลอืกหนึง่ในตวัเลอืก 

ABS ทีม่อียู่
– Road

– Track

แสดงตวัเลอืก Road

•  กดปุ่ ม SET เพือ่ยนืยนัการเลอืก
•  ในตอนนี ้TC จะปรากฏบนหนา้จอแสดงผล

ตวัเลอืก TC
•  กดปุ่ ม SCROLL แลว้เลอืกหนึง่ในตวัเลอืก 

TC ทีม่อียู่
– Rain

– Road

– Track

– Off

แสดงผลตวัเลอืก Track

 ���เตอื�
ถา้ปิดใชง้านระบบควบคุมการยดึเกาะถนน  
รถจักรยานยนตจ์ะท�างานตามปกต ิแต่ไม่มี
การควบคมุการยดึเกาะถนน  ในสถานการณน์ี ้ 
การเร่งความเร็วมากเกินไปบนพื้นถนนที่
เปียก/ลืน่อาจท�าใหล้อ้หลงัลืน่ไถล  สง่ผลให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
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•  กดปุ่ ม SET เพือ่ยนืยนัการเลอืก
•  ในตอนนี ้ RIdER จะปรากฏบนหนา้จอ 

แสดงผล

แสดงว�่ RIdER

•  กดปุ่ ม SET และหนา้จอ REtURn จะ
ปรากฏขึน้มา

แสดงผล REtURn

•  กดปุ่ ม SET เพือ่ยนืยนั
•  หนา้จอทริปและโหมดขับขี่ปัจจุบันจะ

ปรากฏ

โหมดขบัขีป่จัจบุ�ั
•  การเลอืกโหมดการขบัขี ่ดทูี ่หนา้ 84
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ก�รเลอืกโหมดขบัขี ่– รถ
จกัรย��ย�ตจ์อด�ิง่กบัที่
วธิกีารเลอืกโหมดการขับขีเ่มือ่รถจักรยานยนต์
อยูก่บัที:่
•  กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE ทีเ่รอืนสวติช์

แฮนด์บังคับเลี้ยวดา้นซา้ยมือ จนกว่า
โหมดขับขี่ที่ต อ้ งการกะพริบบนส่วน 
แสดงผล

21

1. โหมดขบัขีท่ ีเ่ลอืก (กะพรบิ)
2. โหมดขบัขีป่จัจบุ�ั (ก��ลงัท��ง��)

•  โหมดขับขีท่ีเ่ลอืกไวจ้ะถูกเปิดใชง้านโดย
อตัโนมตัหิลงัจากกดปุ่ ม MODE ไปแลว้
หนึง่วนิาท ีถา้ตรงตามสภาวะตอ่ไปนี้

ขณะดบัเ�รือ่งย�ต์
•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON

•  สวติชด์บัเครือ่งยนตอ์ยูท่ีต่�าแหน่ง RUN

ขณะเ�รือ่งย�ตท์��ง��
•  เลอืกเกยีรว์า่งหรอืเขา้คลตัช์

1

1. โหมดขบัขีท่ ีเ่ลอืก

•  เมือ่เปลีย่นการตัง้คา่ MAP, ABS และ 
TTC โหมดขับขี่ที่เลือกไวจ้ะแสดงขึ้น  
ส่วนโหมดก่อนหนา้จะหายไปจากส่วน
แสดงผล
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ก�รเลอืกโหมดขบัขี ่- ก�รเ�ลือ่�ย�้ย
รถจกัรย��ย�ต์

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

-  ในสภาพถนนและสภาพอากาศดี
-  ในพืน้ทีท่ีป่ล่อยใหร้ถจักรยานยนตแ์ล่นไป
ไดอ้ยา่งปลอดภยั

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

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

การไม่ปฏบิัตติามค�าเตอืนทีส่�าคัญนี้จะท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

วธิกีารเลอืกโหมดการขับขีเ่มือ่รถจักรยานยนต์
เคลือ่นที:่
•  กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE ทีเ่รอืนสวติช์

แฮนด์บังคับเลี้ยวดา้นซา้ยมือ จนกว่า
โหมดขับขีท่ีต่อ้งการกะพรบิบนสว่นแสดง
ผล

21

1. โหมดขบัขีท่ ีเ่ลอืก (กะพรบิ)
2. โหมดขบัขีป่จัจบุ�ั (ก��ลงัท��ง��)

•  โหมดการขับขี่ที่เลือกจะเปิดใชง้านโดย
อตัโนมตัหิากภายใน 30 วนิาททีีก่ดปุ่ ม
โหมด มกีารด�าเนนิการดงัตอ่ไปนี:้
–  ไมไ่ดบ้ดิคนัเรง่
–  ไ ม่ ไ ด ้ใ ช ้เ บ ร ก   ( ป ล่ อ ย ใ ห ้ร ถ

จักรยานยนตแ์ลน่ไป)

1

1. โหมดขบัขีท่ ีเ่ลอืก

•  เมือ่เปลีย่นการตัง้คา่ MAP, ABS และ TTC 
โหมดขับขี่ที่เลือกไวจ้ะแสดงขึน้ ส่วน
โหมดกอ่นหนา้จะหายไปจากสว่นแสดงผล
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•  ขีร่ถตามปกตติอ่ไป
•  ถา้หนึง่ในระบบ (MAP, ABS และ TTC) ไม่

สามารถเปลีย่นเป็นการตัง้ค่าทีก่�าหนดไว ้
จากโหมดขบัขีไ่ดเ้ลอืกไว ้ ไอคอนโหมด
ขบัขีก่อ่นหนา้และทีไ่ดเ้ลอืกไวจ้ะกะพรบิ

1

1. ก�รเปลีย่�โหมดไมส่มบรูณ ์(กะพรบิ)

•  การกะพริบของไอคอนโหมดขับขี่ทั ้ง
สองไอคอนบ่งชี้ว่าไดม้ีการเลือกการ 
ตัง้คา่ MAP, ABS หรอื TTC ทีก่�าหนดไว ้
จากโหมดขับขี่ที่ไดเ้ลือกไวไ้ม่ถูกตอ้ง  
ในกรณีนี ้ ไฟเตอืน MIL, ABS หรอื TTC 
อาจสว่างขึ้นมา ทั ้งนี้ข ึ้นอยู่กับสถานะ
ปัจจบุนัของระบบ

ในกรณีที่การ เปลี่ยนแปลงโหมดขับขี่ไม่
สมบรูณ์
•  หยดุรถจักรยานยนตอ์ยา่งระมดัระวงั
•  เลอืกต�าแหน่งเกยีรว์า่ง
•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง OFF แลว้

บดิกลบัไปที ่ON อกีครัง้
•  เลอืกโหมดขบัขีท่ีต่อ้งการ
•  สตารท์เครือ่งยนตใ์หม ่แลว้ขีร่ถตอ่ไป

 ���เตอื�
อยา่ดับเครือ่งยนตโ์ดยใชส้วติชจ์ดุระเบดิหรอื
สวติชด์ับเครื่องยนต์ขณะที่รถจักรยานยนต์
ก�าลงัแลน่
หยุดรถจักรยานยนต์ดว้ยความระมัดระวัง 
ทุ ก ค รั ้ ง   แ ล ้ว เ ข า้ เ กีย ร์ ว่ า ง ก่ อ น จ ะ ดั บ
เครือ่งยนต์
การดับเครือ่งยนตโ์ดยปิดระบบจุดระเบดิหรอื
สวติชด์ับเครื่องยนต์ขณะที่รถจักรยานยนต์
ก�าลงัแลน่จะล็อกลอ้หลงั  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ขอ้�วรระวงั
โดยปกต ิเครื่องยนตจ์ะดับเมื่อบดิสวติชจ์ุด
ระเบดิไปทีต่�าแหน่ง OFF

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

 ขอ้�วรระวงั
ไม่ควรดับเครือ่งยนตโ์ดยบดิสวติชจ์ุดระเบดิ
ไปทีต่�าแหน่ง OFF ขณะทีร่ถจักรยานยนต์
ก�าลงัแลน่  สวติชด์บัเครือ่งยนตจ์ะใชใ้นกรณี
ฉุกเฉนิทา่นัน้
การหยุดเครื่องยนต์ขณะรถจักรยานยนต์
ก�าลงัเคลือ่นทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายกบั 
สว่นประกอบรถจักรยานยนต์

หม�ยเหตุ
ถ�้ไอ�อ�โหมดไมป่ร�กฏขึ�้เมือ่บดิสวติช์
จดุระเบดิไปทีต่��แห�ง่ ON ตรวจสอบให้
แ�ใ่จว�่สวติชด์บัเ�รือ่งย�ตอ์ยูท่ ีต่��แห�ง่ 
RUN
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���้ม�ัเชือ้เพลงิ

RON/ROZ 95 min. 91

E5 E10

3900691

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

Pb

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

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

ก�รปรบัเทยีบเ�รือ่งย�ต์
ในบางสภาพแวดลอ้ม อาจตอ้งมีการปรับ
เทยีบเครือ่งยนต ์ โปรดตดิตอ่สอบถามตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญาตทกุครัง้

 ขอ้�วรระวงั
รถจักรยานยนตจ์ะเสยีหายอยา่งถาวรถา้ใชร้ถ
กับน�้ามันเชือ้เพลงิทีไ่ม่เกรดไม่ถูกตอ้ง หรอื
การปรับเทยีบเครือ่งยนตไ์มถ่กูตอ้ง
ตรวจสอบให แ้ น่ ใจทุกค รั ้ง ว่ า ใช น้�้ า มั น 
เชือ้เพลงิทีม่คีณุภาพและเกรดถกูตอ้ง
ความ เสียหายที่ เ ก ิด จ ากกา ร ใช น้�้ า มั น 
เชื้อเพลงิหรือการปรับเทียบเครื่องยนต์ไม ่
ถกูตอ้งไมถ่อืวา่เป็นช�ารดุจากการผลติและไม่
ครอบคลมุภายใตก้ารรับประกนั

 ขอ้�วรระวงั
ระบบไอเสยีส�าหรับรถจักรยานยนต์นี้ตดิตัง้
เครือ่งฟอกไอเสยีเชงิเรง่ปฏกิริยิาเพือ่ชว่ยลด
ระดบัการปลอ่ยไอเสยี
การใชน้�้ ามันเชื้อเพลงิผสมตะกั่วจะท�าลาย
เครือ่งฟอกไอเสยีเชงิเรง่ปฏกิริยิา นอกจากนัน้  
เครื่องฟอกไอเสียเชงิเร่งปฏิกริ ิยาอาจเกดิ
ความเสียหายอย่างถาวรถา้ปล่อยใหร้ถ
จักรยานยนตน์�้ามันหมด หรือถา้ระดับน�้ามัน
เชือ้เพลงิทีใ่ชไ้ดอ้ยูใ่นระดบัต�า่มาก
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วา่มนี�้ามันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอตอ่การเดนิทาง

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

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

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

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

-  หลงัจากเตมิน�้ามนั  ตรวจสอบทกุครัง้วา่ได ้
ปิดฝาปิดถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิอยา่งถกูตอ้ง

-  เนือ่งจากน�้ามนัเบนซนิ  (น�้ามนัเชือ้เพลงิ) 
มคีวามไวไฟสงู  การทีน่�้ามนัเชือ้เพลงิหก
หรือร่ัว หรือการไม่ปฏิบัติตามค�าแนะน�า
ดา้นความปลอดภัยที่ระบุไวข้า้งตน้จะน�า
ไปสู่อันตรายจากไฟไหมไ้ด ้ซึง่จะท�าให ้
เกดิความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ  ท�าใหผู้อ้ ืน่ 
บาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

ฝ�ปิดถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ

ckad

1 2

1. ฝ�ปิดถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
2. รหสั

เพือ่เปิดฝาปิดถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ  ยกฝาปิดล็อก
ขึน้  เสยีบกญุแจลงในล็อก แลว้หมนุกญุแจตาม
เข็มนาฬกิา
ในการปิดและล็อกฝาปิด ใหก้ดฝาปิดเขา้ที่
โดยทีก่ญุแจยงัเสยีบอยู ่จนกระทัง่ล็อกคลกิเขา้
ต�าแหน่ง ดงึกญุแจออก แลว้ปิดฝาปิดล็อก

 ขอ้�วรระวงั
การปิดฝาปิดโดยไม่ไดเ้สยีบกุญแจจะท�าให ้
ฝาปิด  ถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ  และกลไกการล็อก
เสยีหาย
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ก�รเตมิ���้ม�ัลงใ�ถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ

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

 ขอ้�วรระวงั
หลกีเลีย่งการเตมิน�้ามันในสภาพทีฝ่นตกหรอื
เต็มไปดว้ยฝุ่ นละออง ซึง่ส ิง่ทีป่ะปนในอากาศ
อาจปนเป้ือนน�้ามนัเชือ้เพลงิได ้
น�้ามันเชือ้เพลงิทีป่นเป้ือนอาจท�าใหช้ ิน้ส่วน
ของระบบน�้ามันเชือ้เพลงิเกดิความเสยีหาย
ได ้

คอ่ย ๆ  เตมิน�้ามันลงในถังน�้ามันเชือ้เพลงิเพือ่
ชว่ยป้องกนัไมใ่หน้�้ามนัหก อยา่เตมิน�้ามนัจนถงึ
ระดับทีส่งูกวา่ฐานของชอ่งเตมิน�้ามันเชือ้เพลงิ 
เพราะจะท�าใหม้ั่นใจไดว้่ามีช่องอากาศเพียง
พอส�าหรับการขยายตัวของน�้ ามันเชื้อเพลิง 
ถา้น�้ ามันเชื้อเพลิงภายในถังขยายตัวจาก
การดูดซับความรอ้นจากเครื่องยนต์หรือจาก
แสงแดดสอ่งโดยตรง

21

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

หลงัจากเตมิน�้ามนั  ตรวจสอบทกุครัง้วา่ไดปิ้ด
ฝาปิดถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิอยา่งถกูตอ้ง
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ระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะถ�� 
(TC)

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

การไม่ปฏิบัติตามขอ้มูลขา้งตน้อาจท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

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

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

ก�รต ัง้��่ระบบ�วบ�มุก�รยดึ
เก�ะถ��

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

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

ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนสามารถตัง้ค่า
ตามทีอ่ธบิายไวใ้น  หนา้ 48  ส�าหรับรุน่ 
Street Triple RS หรอืที ่ หนา้ 77  ส�าหรับรุน่
อืน่ ๆ
เมือ่ปิดระบบควบคมุการยดึเกาะ  ไฟเตอืนการ
ปิดระบบ TC จะสวา่งขึน้มา  (ด ู หนา้ 43  หรอื 
หนา้ 73

ระบบควบคมุการยดึเกาะถนนมคีา่เริม่ตน้ทีเ่ปิด
ใชง้าน หลังจากปิดและเปิดสวติชร์ะบบจุด
ระเบดิอกีครัง้
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ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง 
(TPMS) (ถ�้ตดิต ัง้)

หม�ยเหตุ
ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง (TPMS) 
ส�ม�รถติดต ัง้ เป็�อุปกรณ์เสร ิมใ�ทุก
รุ่� และตอ้งไดร้บัก�รตดิต ัง้โดยตวัแท�
จ��ห��่ยรถจกัรย��ย�ต ์ Triumph ทีไ่ด้
รบัอ�ญุ�ต สว่�แสดงผล TPMS บ�แผง 
ห��้ปดัจะถกูเปิดใชง้��เมือ่ระบบไดร้บัก�ร
ตดิต ัง้เท�่� ั�้

 ���เตอื�
หา้มแยกแรงดนัลมยางออกจากการตรวจสอบ
ประจ�าวนัเนือ่งจากการตดิตัง้ TPMS (ระบบ
วดัแรงดนัลมยาง)
ตรวจสอบแรงดนัลมยางเมือ่ยางเย็น  โดยใช ้
เกจวดัแรงดนัลมยางทีแ่มน่ย�า  (ดหูนังสอืคูม่อื
เจา้ของ)
การใชร้ะบบ TPMS เพือ่ก�าหนดแรงดนัลม
ยางอาจท�าใหไ้ดแ้รงดันลมยางทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

เซนเซอรแ์รงดันลมยางตดิตัง้ไวท้ีล่อ้หนา้และ
ลอ้หลงั  เซน็เซอรเ์หลา่นีจ้ะวดัแรงดนัลมยาง
จากดา้นในของยาง  แลว้สง่ขอ้มลูแรงดนัไปที่
แผงหนา้ปัด  เซน็เซอรเ์หลา่นีจ้ะไมส่ง่ขอ้มลู
จนกว่ารถจักรยานยนต์จะวิ่งดว้ยความเร็ว
มากกวา่ 20 กม./ชม.  (12 ไมล/์ชม.)  เสน้ประ
สองเสน้จะปรากฏบนหนา้จอแสดงผลจนกวา่จะ
ไดรั้บสญัญาณแรงดนัลมยาง
จะมีป้ายผนึกตดิไวท้ี่วงลอ้เพื่อบ่งชีต้�าแหน่ง
ของเซนเซอรแ์รงดนัลมยาง ซึง่อยูใ่กลว้าลว์

ไฟเตอื�แรงด�ัลมย�ง  
(ถ�้ตดิต ัง้ TPMS)

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

ไฟเตอืนแรงดันลมยางจะท�างาน
ร่วมกับระบบตรวจวัดแรงดันลม
ยาง ดทูี ่หนา้ 97

ไฟเตือนจะสว่างขึ้นเมื่อแรงดัน
ลมยางลอ้หนา้หรือลอ้หลังต�่ากว่าค่าแรงดันที่
แนะน�าเทา่นัน้  ไฟเตอืนจะไมส่วา่งขึน้ถา้สบูลม
ยางมากกวา่ปกติ
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เมื่อไฟเตือนสว่างขึน้มา จอแสดงผลแรงดัน
ลมยางจะแสดงว่ายางใดเป็นยางที่ลมอ่อน 
นอกจากนีย้งัจะแสดงแรงดนัลมยาง

36 28

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
REAR FRONT

psipsi

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

TYRE PRESSURE

1 42 3

1. ตวับง่ชีแ้รงด�ัลมย�งลอ้หลงั
2. ไฟเตอื� TPMS
3. แสดง���เตอื�แรงด�ัลมย�งด�้�ห��้ต��่
4. ตวับง่ชีแ้รงด�ัลมย�งลอ้ห��้

1 2 3 4

5

1. สญัลกัษณ ์TPMS
2. ไฟบง่ชีย้�งห��้
3. ไฟบง่ชีย้�งหลงั
4. ไฟเตอื�แรงด�ัลมย�ง
5. แรงด�ัลมย�ง

แรงดันลมยางทีไ่ฟเตอืนสว่างขึน้มกีารชดเชย
อณุหภมูถิงึ 20°C แตไ่มแ่สดงบนสว่นแสดงผล 
แรงดันที่ เ ป็นตั ว เลขที่ เชื่อมโยงกัน   (ดูที ่
หนา้ 161) แมส้่วนแสดงผลตัวเลขดูเหมือน
หรือใกลเ้คยีงกับแรงดันลมยางมาตรฐานเมื่อ 
ไฟเตอืนตดิขึน้ จะเป็นการบง่ชีถ้งึแรงดนัลมยาง
ต�า่ ซึง่สาเหตทุีเ่ป็นไปไดม้ากทีส่ดุคอืยางร่ัวซมึ

หม�ยเลขรหสัเซ็�เซอรแ์รงด�ัลมย�ง
หมายเลขรหัสส�าหรับเซ็นเซอร์แรงดันลม
ยางจะถูกพมิพ์ไวบ้นฉลากซึง่อยู่บนเซ็นเซอร ์
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตอาจตอ้งใชห้มายเลขนีส้�าหรับการ
บ�ารงุรักษาหรอืวเิคราะหปั์ญหา
เมือ่ตดิตัง้  ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง  เขา้กบั
รถจักรยานยนต ์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตไดบ้ันทกึหมายเลขรหัสไวท้ีเ่ซ็นเซอร์
แรงดันลมยางลอ้หนา้และลอ้หลังในช่องว่าง
ดา้นลา่งนี้

เซ็�เซอรแ์รงด�ัลมย�งลอ้ห��้

 
 
 

เซ็�เซอรแ์รงด�ัลมย�งลอ้หลงั
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แรงด�ัลมย�ง

 ���เตอื�
หา้มใชร้ะบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง  (TPMS) 
เป็นเกจวัดแรงดันลมยางเมื่อท�าการปรับ
คา่แรงดนัลมยาง
เพือ่แรงดนัลมยางทีถ่กูตอ้ง  ใหต้รวจสอบแรง
ดันลมยางทุกครัง้เมื่อยางเย็นและใชเ้กจวัด
แรงดนัลมยางทีแ่มน่ย�า
การใชร้ะบบ TPMS เพือ่ก�าหนดแรงดนัลม
ยางอาจท�าใหไ้ดแ้รงดันลมยางทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

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

แรงดันลมยางทีแ่สดงบนแผงหนา้ปัดจะบง่บอก
ถงึแรงดนัลมยางตามจรงิ  ณ  เวลาทีเ่ลอืกสว่น
แสดงผลนัน้  ซึง่อาจแตกตา่งจากแรงดนัลม
ยางทีก่�าหนดไวเ้มือ่ยางเย็น  เนือ่งจากยางอาจ
รอ้นขึน้ในขณะทีท่า่นขีร่ถจักรยานยนต ์ ท�าให ้
อากาศภายในยางขยายตัวและแรงดันลมยาง
เพิม่มากขึน้  แรงดนัลมยางเมือ่เย็นซึง่ก�าหนด
โดย Triumph จะค�านงึถงึสภาวะนี้

ปรับแรงดันลมยางเมื่อยางเย็นเท่านั้นโดยใช ้
เกจวดัแรงดนัลมยางทีแ่มน่ย�า  (ดทูี ่ หนา้ 162) 
และตอ้งไม่ใชส้่วนแสดงผลแรงดันลมยางบน
แผงหนา้ปัด

ย�งอะไหล่
เมือ่จะเปลีย่นยาง  ควรน�ารถไปใสย่างทีต่วัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตทกุครัง้  และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทาง
ทางพนักงานรับรูว้า่ตอ้งตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดัน
ลมยางเขา้กบัลอ้รถ

แบตเตอรีส่��หรบัเซ�เซอร์
เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในเซนเซอร์
ลมยางอยู่ในระดับต�่า จะมีขอ้ความแสดงใน 
หนา้จอแผงหนา้ปัด  และสญัลกัษณ ์ TPMS จะ
บ่งชี้ว่าเซนเซอร์ของลอ้ใดที่มีแรงดันไฟฟ้า
ของแบตเตอรี่ต�่า ถา้แบตเตอรี่หมดเกลี้ยง 
เฉพาะเสน้ประจะปรากฏบนหนา้จอแผงหนา้ปัด  
ไฟเตอืน TPMS สแีดงจะตดิขึน้ สว่นสญัลกัษณ ์
TPMS จะกะพรบิอยา่งตอ่เนือ่ง  ตดิตอ่ตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตของท่านเพือ่น�ารถไปเปลีย่นเซนเซอร ์
และบันทกึหมายเลขผลติภัณฑล์งในชอ่งทีใ่ห ้
ไว ้หนา้ 98

เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต� าแหน่ง  ON 
ถา้สัญลักษณ์ TPMS กะพริบต่อเนื่องหรือ 
ไฟเตอืน TPMS ตดิคา้งแสดงวา่มขีอ้บกพรอ่ง
เกดิขึน้กบัระบบ TPMS ตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่าย
รถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตเพือ่
น�ารถไปตรวจสอบหาขอ้บกพรอ่ง
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ข�ต ัง้ข�้ง

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

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

1

1. ข�ต ัง้ข�้ง

รถจักรยานยนตจ์ะมขีาตัง้ขา้ง  ซึง่ท�าใหจ้อดรถ
จักรยานยนตไ์ด ้
เมื่อใชข้าตัง้ขา้ง ใหบ้ดิแฮนด์บังคับเลี้ยวไป
ทางซา้ยจนสดุทกุครัง้  แลว้ใหร้ถจักรยานยนต์
อยูใ่นเกยีรห์นึง่
เมื่อไรก็ตามที่ใชข้าตั ้งขา้ง ก่อนจะขับขี่รถ  
ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วา่ไดย้กขาตัง้ขา้ง
ขึน้จนสดุหลงัจากทีน่ั่งบนรถจักรยานยนตแ์ลว้
ส�าหรับค�าแนะน�าในการจอดรถอย่างปลอดภัย 
โปรดดบูท วธิกีารขีร่ถจักรยานยนต์
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เบ�ะ� ัง่

ก�รดแูลเบ�ะ

 ขอ้�วรระวงั
เพื่อป้องกันไม่ใหเ้บาะหรือที่คลุมเบาะเกดิ
ความเสยีหาย  ตอ้งระวงัอยา่ท�าเบาะตกหลน่ 
อย่าพิงเบาะกับรถจักรยานยนต์หรือพื้นผิว
ใด ๆ  ที่อาจท�าใหเ้บาะหรือที่คลุมเบาะเกดิ
ความเสียหายได ้วางเบาะบนพื้นผิวราบ 
สะอาด  รองดว้ยผา้เนือ้นิม่  โดยหงายทีค่ลมุ
เบาะขึน้
อยา่วางสิง่ของใด ๆ  บนเบาะ  ซึง่อาจท�าใหท้ี่
คลมุเบาะเป็นคราบหรอืเกดิความเสยีหายได ้

ดขูอ้มลูการท�าความสะอาดเบาะที ่หนา้ 182

เบ�ะผูข้บัขี่

cjxd

1

1. ก�รยดึเบ�ะที�่ ัง่ผูข้บัขี่

การถอดเบาะผูข้บัขี:่
•  ถอดที่น่ังผูโ้ดยสารหรือกระจังครอบที่น่ัง 

(ด ูหนา้ 101)
•  ถอดตั ว ยึดที่ อ ยู่ ด า้ นหลั ง ของนวมบ ุ 

จะท�าใหส้ามารถเลือ่นเบาะผูข้ับขีไ่ปทาง
ดา้นหลังเพือ่ถอดออกจากรถจักรยานยนต์
ไดจ้นสดุ

การประกอบกลบัเบาะทีน่ั่ง:
•  ยดึลิน้ของทีน่ั่งเขา้ใตถ้งัน�้ามนัเชือ้เพลงิ
•  ตดิตัง้แลว้ขนัตวัยดึใหแ้น่นดว้ยแรง 9 Nm

•  ประกอบกลับที่น่ังผูโ้ดยสารหรือกระจัง
ครอบทีน่ั่ง (ด ูหนา้ 101)

 ���เตอื�
เบาะผูข้ับขี่สามารถยึดและรองรับไดอ้ย่าง 
ถูกตอ้งเมื่อประกอบตัวยึดไวอ้ย่างถูกตอ้ง
เทา่นัน้
หา้มขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะตัวยึดหลวม
หรอืถอดออก เพราะจะท�าใหเ้บาะดา้นหนา้ไม่
แน่นและอาจขยบัเขยือ้น
เบาะทีห่ลวมหรือหลุดอาจท�าใหสู้ญเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ที�่ ัง่ผูโ้ดยส�รและ�รอบที�่ ัง่
หม�ยเหตุ
สว่��ีจ้ะเกีย่วขอ้งกบัท ัง้ที�่ ัง่ผูโ้ดยส�รและ
�รอบที�่ ัง่ �รอบที�่ ัง่ถกู���ม�ตดิต ัง้กบั
บ�งรุ�่เท�่� ั�้ หรอืส�ม�รถใชเ้ป็�อปุกรณ์
เสรมิ

ชุดล็อกเบาะผูโ้ดยสารตัง้อยู่ทางดา้นซา้ยมือ
ของตวัถงัดา้นหลงั  ในแนวเดยีวกบัรางยดึทีพั่ก
เทา้
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ก�รถอด

cjxc
1

2

1. ทีล็่อกเบ�ะ
2. ที�่ ัง่ผูโ้ดยส�ร

การถอดทีน่ั่งผูโ้ดยสาร:
•  เสียบกุญแจลงในชุดล็อกเบาะ แลว้บิด

กญุแจทวนเข็มนาฬกิา  ขณะเดยีวกนักด
สว่นหนา้ของเบาะ  การท�าเชน่นีจ้ะปลอ่ย 
ทีน่ั่งออกจากล็อกของมนั

•  เลื่อนที่น่ังผูโ้ดยสารไปทางดา้นหนา้เพื่อ
ถอดทัง้หมดออกจากรถจักรยานยนต์

 ���เตอื�
หา้มขับขีร่ถจักรยานยนตข์ณะทีน่ั่งผูโ้ดยสาร
ถกูปลดออกหรอืถอดออก
เพื่อป้องกันไม่ใหเ้บาะหลุดขณะขีร่ถ หลัง
จากประกอบเบาะ  ใหก้�าเบาะ  แลว้ดงึขึน้
แรง ๆ ทกุครัง้ ถา้ล็อกเบาะไวไ้มถ่กูตอ้ง เบาะ
จะหลดุออกจากล็อก
เบาะทีห่ลวมหรือหลุดอาจท�าใหสู้ญเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ประกอบกลบั
การตดิตัง้ทีน่ั่งผูโ้ดยสาร:
•  ยดึลิน้ของทีน่ั่งเขา้ใตแ้ป้นยดึ
•  จัดต�าแหน่งหมุดบอกต�าแหน่งเขา้กับล็อก

และกดลงเพือ่เขา้ในล็อกเบาะทีน่ั่ง ทา่นจะ
ไดย้นิเสยีงคลกิเมือ่เบาะเกีย่วเขา้กับล็อก
เบาะจนสดุ

cjwv
2

3

4
1

1. หมดุล็อก
2. ล็อก
3. ฐ��ยดึ
4. ล ิ�้
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�ูม่อืเจ�้ของรถและ 
ชุดเ�รือ่งมอื
�ูม่อืผูใ้ช้
หนังสือคู่มือ เจ า้ของอยู่ด า้นใต เ้บาะที่ น่ั ง 
ผูโ้ดยสาร

ชุดเ�รือ่งมอื
ชดุเครือ่งมอืประจ�ารถอยูท่ีใ่ตท้ีน่ั่งผูโ้ดยสาร

Street Triple S (660 ซซี)ี
ชดุเครือ่งมอืประจ�ารถประกอบไปดว้ย:
•  ไขควง
•  เครื่องมือป รับความแข็งสปริงชุดกัน

สะเทือนหลัง (ไม่ไดเ้ก็บไวใ้นชุดเครื่อง
มอื)

•  มือ จับส่วนขยาย (ไม่ได เ้ก็บไว ใ้นชุด 
เครือ่งมอื)

•  ประแจหกเหลีย่ม 4 มม.
•  ประแจหกเหลีย่ม 5 มม.

Street Triple R - LRH
ชดุเครือ่งมอืประจ�ารถประกอบไปดว้ย:
•  ไขควง
•  เ ค รื่ อ ง มื อ ป รั บ ค ว า ม แ ข็ ง ส ป ริ ง ชุ ด 

กันสะเทือนหลัง  (ไม่ได เ้ก็บไว ใ้นชุด 
เครือ่งมอื)

•  มือ จับส่วนขยาย (ไม่ได เ้ก็บไว ใ้นชุด 
เครือ่งมอื)

•  ประแจหกเหลีย่ม 4 มม.
•  ประแจหกเหลีย่ม 5 มม.
•  เครือ่งมอืปรับโช๊คึหนา้

Street Triple R
ชดุเครือ่งมอืประจ�ารถประกอบไปดว้ย:
•  ไขควง
•  ประแจหกเหลีย่ม 4 มม.
•  ประแจหกเหลีย่ม 5 มม.
•  เครือ่งมอืปรับโชค๊หนา้

Street Triple RS
ชดุเครือ่งมอืประจ�ารถประกอบไปดว้ย:
•  ไขควง
•  ประแจหกเหลีย่ม 3 มม.
•  ประแจหกเหลีย่ม 4 มม.
•  ประแจหกเหลีย่ม 5 มม.
•  เครือ่งมอืปรับโชค๊หนา้
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ชอ่งเสยีบบสัส�กลแบบอ�กุรม 
(USB)

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

 ขอ้�วรระวงั
อย่าปล่อยใหส้วติชจ์ุดระเบดิอยู่ที่ต�าแหน่ง 
ON ยกเวน้เครือ่งยนตท์�างานอยูเ่พราะจะเป็น
การคายประจแุบตเตอรี่

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

ชอ่งเสยีบพอรต์ USB

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

เพือ่จะเขา้ถงึชอ่งเสยีบ USB:
•  ถอดที่น่ังผูโ้ดยสารหรือกระจังครอบที่น่ัง 

(ด ูหนา้ 101)
•  ชอ่งเสยีบ USB อยูท่างดา้นขวามอืตดิกบั

ชดุล็อกเบาะ

cjxf

1

ชอ่งเสยีบพอรต์ USB

•  ถอดฝาปิด
•  เสยีบสาย USB อะแดปเตอรท์ีต่อ้งการเขา้

ในชอ่งเสยีบ

หม�ยเหตุ
ส�ยอะแดปเตอร์ไม่ได้ม�พร้อมกบัรถ
จกัรย��ย�ต์
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ก�รร�ัอ�ิ

R.P.M.

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

สงูตลอดเวลา;
•  หลีก เลี่ยงการขี่รถด ว้ยความเ ร็วรอบ

เครือ่งยนตค์งทีเ่ป็นระยะเวลานาน  ไมว่า่จะ
เร็วหรอืชา้;

•  หลกีเลีย่งการสตารท์รถ การดบัเครือ่ง หรอื
เร่งความเร็วอย่างรุนแรง ยกเวน้ในกรณี
ฉุกเฉนิ;

•  อยา่ขีร่ถดว้ยความเร็วมากกวา่ 3/4 ของ
ความเร็วสงูสดุ

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

เพิ่มขึ้นจนถึงขีดจ�ากัดความเร็วในระยะ
เวลาสัน้ ๆ

ทัง้ในช่วงการรันอนิและหลังจากรันอนิเสร็จ
สมบรูณ:์
•  อยา่เรง่รอบเครือ่งยนตเ์มือ่เครือ่งเย็น;
•  อยา่ใหเ้ครือ่งยนตท์�างานหนัก เปลีย่นเกยีร์

ลงทกุครัง้กอ่นทีเ่ครือ่งยนตเ์ริม่สะทา้น;
•  อย่าขี่รถดว้ยความเร็วรอบเครื่องยนต์สูง

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

 ���เตอื�
หากไมด่�าเนนิการตรวจเชค็กอ่นขบัขีร่ถ  อาจ
ท�าใหร้ถจักรยานยนต์เกิดความเสียหาย 
รา้ยแรงหรอืเกดิอบุัตเิหตทุีท่�าใหเ้กดิการบาด
เจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได ้

ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ทุกวันก่อนขี่รถ
ของทา่น  ทา่นใชเ้วลาเพยีงไมน่าน  และการ 
ตรวจสอบเหล่านี้จะชว่ยใหท้่านมั่นใจถงึการขี่
รถทีป่ลอดภยัและเชือ่ใจได ้
ถา้พบสิ่งผิดปกติใด ๆ  ในขณะตรวจสอบ
จุดต่าง ๆ  เหล่านี้ ใหดู้บท การบ�ารุงรักษา
และการปรับตัง้ค่า หรือไปที่ตัวแทนจ�าหน่าย
รถจักรยานยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญาต
เพื่อสอบถามถึงการด� าเนินการเพื่อใหร้ถ
จักรยานยนต์ของท่านกลับเขา้สู่สภาวะการ
ท�างานทีป่ลอดภยั
ใหต้รวจสอบสิง่ตอ่ไปนี:้
���้ม�ัเชือ้เพลงิ: มนี�้ามันในถังน�้ามันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอ ไมม่กีารร่ัวซมึ (หนา้ 93)
���้ม�ัเ�รือ่ง: ระดับทีถู่กตอ้งบนกา้นวัดระดับ
น�้ามัน เตมิน�้ามันตามขอ้ก�าหนดทีถ่กูตอ้งตาม
ทีต่อ้งการ  ไมม่รีอยร่ัวจากเครือ่งยนตห์รอืระบบ
ระบายความรอ้นน�้ามนัเครือ่ง (หนา้ 130)
โซ่ขบัเ�ลือ่�: ปรับตั ้งค่าใหถู้กตอ้ง (หนา้ 
139)
ย�ง/ลอ้: แรงดันลมยางถูกตอ้ง (เมื่อเย็น) 
ความสกึ/ความลกึของดอกยาง, ความเสยีหาย
ของยาง/ลอ้, ยางร่ัวซมึ ฯลฯ (หนา้ 161)

�็อต, โบลต,์ สกร:ู ตรวจสอบดว้ยตาเปลา่วา่
ชิน้ส่วนของระบบกันสะเทือนและระบบบังคับ
เลีย้ว, คาน  และชดุควบคมุทัง้หมดไดข้นัแน่น
และยดึไวอ้ยา่งถกูตอ้ง  ตรวจสอบทกุจดุเพือ่ดู
ตวัยดึหลวม/ช�ารดุ
ก�รบงั�บัรถจกัรย��ย�ต:์ ราบรื่น แต่ไม่
หลุดเมื่อบิดไปทางซา้ยจนสุดหรือไปทาง
ขวาจนสุด ไม่เกี่ยวตดิกับสายควบคุมเสน้อื่น 
(หนา้ 150)
เบรก: ดึงคันเบรก แลว้กดแป้นเบรกเพื่อ 
ตรวจสอบความตา้นทานทีถ่กูตอ้ง ตรวจสอบ
คันเบรก/แป้นเบรกทีม่รีะยะเกนิกอ่นจะถงึความ
ตา้นทาน หรือรูส้กึว่าการควบคุมหยุ่นตัวเมื่อ 
ใชง้าน (หนา้ 142)
ผ�้เบรกห��้: ตรวจสอบว่ามีวัสดุเสียดทาน
เหลืออยู่บนผา้เบรกทัง้หมดอย่างเหมาะสม 
(หนา้ 142)
ระดบั���้ม�ัเบรก: ไม่มีการร่ัวซมึของน�้ามัน
เบรก ระดับน�้ ามัน เบรกตอ้งอยู่ ร ะหว่าง
เครือ่งหมาย MAX และ MIN ในกระปกุน�้ามนั
ทัง้สองจดุ (หนา้ 145)
โช�๊ห��้: ท�างานอยา่งราบรืน่ ไมม่รีอยร่ัวทีซ่ลี
โชค๊ (หนา้ 152 )
ปีกผเีสือ้: ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าปลอกคันเร่ง
มือบดิกลับไปที่ต�าแหน่งรอบเดนิเบาโดยไม่
ตดิขดั (หนา้ 26)
�ลตัช:์ ท�างานอย่างราบรื่นและระยะฟรีของ
สายถกูตอ้ง (หนา้ 137)
���้หล่อเย็�: ไม่มีการร่ัวซมึของน�้าหล่อเย็น 
ตรวจสอบระดับน�้าหล่อเย็นในถังน�้าหล่อเย็น
ส�ารอง (เมือ่เครือ่งยนตเ์ย็น) (หนา้ 134)
อุปกรณ์ไฟฟ้�: ไฟทุกดวงและแตรท�างาน
อยา่งถกูตอ้ง (หนา้ 171)
ก�รดบัเ�รื่องย�ต:์ สวิตช์ดับเครื่องยนต์
สามารถดบัเครือ่งยนตไ์ด ้(หนา้ 108)
ข�ต ัง้: กลับไปทีต่�าแหน่งขึน้จนสดุตามแรงตงึ
สปรงิ สปรงิรัง้กลบัไมช่�ารดุหรอืลา้ (หนา้ 100)
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ก�รดบัเ�รือ่งย�ต์

 ขอ้�วรระวงั
โดยปกต ิเครื่องยนตจ์ะดับเมื่อบดิสวติชจ์ุด
ระเบดิไปทีต่�าแหน่ง OFF

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

P

OFF
ON

N 024681012

F E

21.5 Co

SERVICE

TC
TC

1 2 3

4

1. ตวับง่ชีท้ ีเ่ป็�กล�ง (Street Triple RS 
เท�่� ั�้)

2. ตวับง่ชีท้ ีเ่ป็�กล�ง (ทกุรุ�่ยกเว�้ 
Street Triple RS)

3. ต��แห�ง่ OFF ทีส่วติชจ์ดุระเบดิ
4. ต��แห�ง่ STOP ทีส่วติชส์ต�รท์/ดบั

เ�รือ่งย�ต์

การดบัเครือ่งยนต:์
•  ปิดลิน้ปีกผเีสือ้ใหส้นทิ
•  เลอืกต�าแหน่งเกยีรว์า่ง
•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหน่งปิด
•  เลอืกเกยีรห์นึง่
•  จอดรถจักรยานยนต์บนพื้นราบ แข็งแรง

โดยใชข้าตัง้ขา้ง
•  ล็อคพวงมาลยั

ก�รสต�รท์เ�รือ่งย�ต์

 ���เตอื�
หา้มสตารท์เครือ่งยนตห์รอืเดนิเครือ่งยนตใ์น
พืน้ทีอ่บัอากาศ
ควันไอเสยีเป็นพษิและอาจท�าใหห้มดสตแิละ
เสยีชวีติไดภ้ายในระยะเวลาสัน้ ๆ
ตอ้งใชร้ถจักรยานยนตใ์นพืน้ทีเ่ปิดโลง่หรอืมี
การระบายอากาศเพยีงพอทกุครัง้

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

P

OFF
ON

N 024681012

F E

21.5 Co

SERVICE

TC
TC

3 4 5

1
2

1. ต��แห�ง่ RUN ทีส่วติชส์ต�รท์/ดบั
เ�รือ่งย�ต์

2. ต��แห�ง่ START ทีส่วติชส์ต�รท์/ดบั
เ�รือ่งย�ต์

3. ตวับง่ชีท้ ีเ่ป็�กล�ง (Street Triple RS 
เท�่� ั�้)

4. ตวับง่ชีท้ ีเ่ป็�กล�ง (ทกุรุ�่ยกเว�้ 
Street Triple RS)

5. ต��แห�ง่ ON ทีส่วติชจ์ดุระเบดิ
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การสตารท์เครือ่งยนต์
•  ตรวจสอบดูว่าสวิตช์ดับเครื่องยนต์อยู่ที่

ต�าแหน่ง RUN

•  ท�าใหแ้น่ใจว่าระบบสง่ก�าลังอยู่ทีต่�าแหน่ง
เกยีรว์า่ง

•  บบีคนัคลตัชเ์ขา้หาแฮนดบ์งัคบัเลีย้วจนสดุ
•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหน่งเปิด

หม�ยเหตุ
เ มื่อ เ ปิ ด ร ะ บ บ จุ ด ร ะ เ บิด  เ ข็ ม ชี้ ร อ บ
เ�รือ่งย�ตจ์ะกว�ดจ�กศู�ยไ์ปที�่�่สูงสุด  
แ ล้ ว ก ล ับ ม � ย ัง ศู � ย์อ ย่ � ง ร ว ด เ ร็ ว  
(แผงห��้ปดั LCD เท�่� ั�้) ไฟ
เ ตือ � แ ผ ง ห �้ � ปั ด จ ะ ส ว่ � ง ขึ้ � แ ล้ ว
ด ับ ล ง  ( ย ก เ ว้� ไ ฟ เ ตือ � ที่ต � ม ป ก ติ
จ ะ ย ัง ต ิด �้� ง ไ ว้จ � เ � รื่ อ ง ย � ต์ เ ร ิ่ม
ท��ง�� - ด ู ห��้ 39 ส��หรบัแผง
ห��้ปดั TFT และ ห��้ 71 ส��หรบั 
แผงห�้�ปัด LCD) ไม่จ��เป็�ต้องรอให้
เข็มกลบัไปทีศ่�ูยก์อ่� (แผงห��้ปดั LCD 
เท�่� ั�้) แลว้จงึสต�รท์เ�รือ่งย�ต์
ชิพกุญแจจะประกอบอยู่ใ�ดอกกุญแจ
เพือ่ปิดกญุแจ�ริภยั เพือ่ใหแ้�ใ่จว�่ระบบ
ป้องก�ัก�รโจรกรรมท��ห�้�ที่ได้อย่�ง 
ถกูตอ้ง �วรใชก้ญุแจเพยีงดอกเดยีวใกล้
กบัสวติชจ์ดุระเบดิ ก�รใหก้ญุแจสองดอก
อยู่ใกลก้บัสวติชอ์�จขดัสญัญ�ณระหว่�ง
ชพิกญุแจกบักญุแจ�ริภยั ใ�สถ��ก�รณ์
�ี ้ กญุแจ�ริภยัจะยงั�งท��ง��จ�กว�่จะ���
กญุแจออกไปห�ึง่ดอก

•  กดปุ่ มสตาร์ทจนกระทั่งเครื่องยนต์เริ่ม
ท�างานโดยลิน้ปีกผเีสือ้ยงัคงปิดสนทิ

•  คอ่ย ๆ คลายคนัคลตัช์

 ขอ้�วรระวงั
สัญญาณไฟเตอืนแรงดันน�้ามันเครือ่งต�่าควร
ดบัลงทนัททีีเ่ครือ่งยนตส์ตารท์
ถา้สัญญาณไฟเตือนแรงดันน�้ ามันเครื่อง
ต�่ ายังติดอยู่หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต ์ 
ใหด้ับเครื่องยนต์ทันที แลว้ตรวจสอบหา
สาเหตุ
การเดนิเครือ่งยนตด์ว้ยแรงดันน�้ามันเครือ่งต�่า
จะท�าใหเ้ครื่องยนตเ์กดิความเสยีหายอย่าง
รนุแรง

•  รถ จักรยานยนต์มีสวิตช์ล็อคมอเตอร์
สตารท์  สวติชจ์ะชว่ยป้องกนัไมใ่หม้อเตอร์
สตาร์ทท�างานเมื่อเขา้เกียร์ไวข้ณะที่เอา 
ขาตัง้ขา้งลง

•  ถา้กางขาตัง้ขา้งออกขณะที่เครื่องยนต์
ท�างานและระบบสง่ก�าลังไม่อยู่ทีต่�าแหน่ง
เกยีรว์า่ง  เครือ่งยนตจ์ะดบัลงไมว่า่คลตัช์
จะอยูท่ีต่�าแหน่งใดกต็าม

ก�รออกรถ
การยา้ยรถจักรยานยนต:์
•  ดงึคนัคลตัชแ์ละเลอืกเกยีรห์นึง่
•  เปิดปีกผีเสื้อออกเล็กนอ้ย แลว้ค่อย ๆ 

ปลอ่ยคนัคลตัช์
•  ขณะที่คลัตชเ์ริม่ท�างาน ใหเ้ปิดปีกผีเสือ้

ออกอีกเล็กนอ้ย เพื่อใหค้วามเร็วรอบ
เครื่องยนต์มีมากพอที่เครื่องยนต์จะไม ่
ดบัลง
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ก�รเปลีย่�เกยีร ์

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

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

1

2

3

4

5

6

N 1

1. ��ัเปลีย่�เกยีร ์

การเปลีย่นเกยีร:์
•  ปิดลิน้ปีกผเีสือ้ขณะทีด่งึคนัคลตัช์
•  เปลีย่นเป็นเกยีรท์ีส่งูขึน้หรอืต�า่ลง
•  เปิดปีกผเีสือ้บางสว่นขณะปลอ่ยคนัคลตัช์
•  ใชค้ลตัชท์กุครัง้เมือ่เปลีย่นเกยีร์

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

หม�ยเหตุ
ส��หรบัรุ�่ทีต่ดิต ัง้ Triumph Shift Assist 
(TSA) ดทู ี ่ห��้ 111
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ชุดอปุกรณ ์Triumph Shift 
Assist (TSA) (ถ�้ตดิต ัง้)

 ขอ้�วรระวงั
ในกรณีที่เก ิดความผิดปกติกับระบบ TSA 
ขณะขบัขี ่ระบบ TSA จะถกูปิดการใชง้าน
ใชค้ลัตชเ์พื่อเปลี่ยนเกยีร์ตามปกต ิมฉิะนั้น
อาจเกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์หรือ 
ชดุเกยีรไ์ด ้
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph โดยเร็วที่สุดเพื่อตรวจเช็คความ 
บกพรอ่งและท�าการแกไ้ข

 ขอ้�วรระวงั
การเปลี่ยนเกียร์จะตอ้งด�าเนินการดว้ยการ
เหยยีบแป้นอยา่งทีร่วดเร็วและหนักแน่น  เพือ่
ใหม้ั่นใจไดว้่าแป้นเหยยีบเคลือ่นทีเ่ต็มระยะ
ของมนั
ตอ้งระวังเสมอเมื่อเปลี่ยนเกียร์ หลังจาก
เปลีย่นเกยีร ์ ตอ้งเหยยีบแป้นใหส้ดุกอ่นทีจ่ะ
เปลีย่นเกยีรไ์ดอ้กีครัง้
การเปลี่ยนเกียร์ที่ไม่ถูกตอ้งอาจท� าให ้
เครื่องยนต์และระบบส่งก�าลังเกิดความ 
เสยีหายได ้

Triumph Shift Assist (TSA)  จะปรับแรงบดิ
ของเครือ่งยนตเ์พือ่ใหเ้ขา้เกยีรไ์ดโ้ดยไม่ตอ้ง
ปิดคนัเรง่ปีกผเีสือ้หรอืใชค้ลตัช์
TSA ไม่ใช่ระบบอัตโนมัตสิ�าหรับการเปลี่ยน 
เกยีร ์ตอ้งเลอืกและเปลีย่นเกยีรด์ว้ยวธิปีกติ
โดยใชแ้ป้นเกยีรต์ามทีอ่ธบิายไวใ้น หนา้ 110
TSA ใชไ้ดก้ับทัง้การเปลี่ยนเกียร์ขึน้และลง 
ตอ้งใชค้ลัตช์ในการหยุดและออกตัว ตอ้ง
ใชค้ลัตชเ์มือ่เลอืกเกยีรจ์ากเกยีรว์่าง และเมือ่
เลอืกเกยีรว์า่งจากเกยีรอ์ืน่ ๆ

Triumph Shift Assist จะไมท่�างานหาก:
•  บบีคลตัช์
•  พยายามเปลีย่นเกยีรส์งูขึน้โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

เมือ่อยูใ่นเกยีร ์6
•  พยายามเปลีย่นเกยีรล์งโดยไมไ่ดต้ัง้ใจเมือ่

อยูใ่นเกยีร ์1
•  พยายามเปลีย่นเกยีร์สูงขึน้ขณะความเร็ว

รอบเครือ่งยนตต์�า่มาก
•  พยายามเปลีย่นเกยีรล์งขณะความเร็วรอบ

เครือ่งยนตส์งูมาก
•  พยายามเปลี่ยนเกียร์ขึ้นระหว่างเครื่อง

โอเวอรรั์น
•  ตวัจ�ากดัความเร็วรถก�าลงัท�างาน
•  ใชง้านระบบควบคมุความเร็วคงที่
•  ระบบควบคมุการยดึเกาะถนนก�าลงัท�างาน
•  หากเกยีรก์อ่นหนา้นีย้งัไมจั่บอยา่งเต็มที่
•  คันเรง่ปีกผเีสือ้มกีารเปลีย่นระหวา่งเปลีย่น

เกยีร์
หาก TSA ไมท่�างาน คณุสามารถใชค้ลตัชเ์พือ่
เปลีย่นเกยีรไ์ดต้ามปกติ
ส�าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับการเปิดใชง้าน
และปิดใชง้านฟังกช์นั TSA โปรดด ูหนา้ 53
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ก�รเบรก

cjxh

1

1. ��ัเบรกห��้

1

1. แป้�เบรกหลงั

 ���เตอื�
เมือ่จะเบรก โปรดปฏบิตัติามรายการตอ่ไปนี:้
-  ปิดคันเร่งปีกผีเสื้อใหส้นิท โดยปล่อยให ้
คลัตชท์�างานเพื่อใหเ้ครื่องยนตช์่วยชะลอ
รถจักรยานยนต์

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

-  เมือ่จะหยดุรถ  ควรใชเ้บรกทัง้สองพรอ้มกนั
ทกุครัง้  โดยปกต ิ ควรใสเ่บรกหนา้มากกวา่
เบรกหลงัเล็กนอ้ย

-  เปลี่ยนเกยีร์ลงหรือปลดคลัตชอ์อกจนสุด 
ซึง่เป็นการป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งยนตด์บั

-  หา้มเบรกจนล็อก  เพราะอาจท�าใหส้ญูเสยี
การควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

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

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

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

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

 ���เตอื�
ระบบ  ABS จะป้องกันลอ้ล็อก จึงเพิ่ม
ประสทิธิภาพสูงสุดของระบบเบรกในกรณี
ฉุกเฉนิและเมือ่ขีบ่นพืน้ถนนทีล่ืน่  ระยะการ
เบรกทีส่ัน้ลงทีเ่ป็นไปไดท้ีร่ะบบ ABS ยอมให ้
ภายใตส้ถานการณ์บางอยา่งไมใ่ชส่ ิง่ทดแทน
ส�าหรับการฝึกหดัขีร่ถทีด่ี
ขีร่ถโดยใชค้วามเร็วตามที่กฎหมายก�าหนด
ทกุครัง้
หา้มขีร่ถโดยขาดความระมัดระวังและไมใ่สใ่จ
ตามควร และควรลดความเร็วทุกครั ้งโดย
ไตร่ตรองจากสภาพอากาศ ถนน และการ
จราจร
ใชค้วามระมัดระวังเมือ่เลีย้วรถ ถา้ใชเ้บรก
ขณะเขา้โคง้  ระบบ ABS จะไมส่ามารถถว่ง 
น�้าหนักและโมเมนตมัของรถจักรยานยนต ์ซึง่
จะท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
ใ นบ า งสถานกา รณ์  เ ป็ น ไปได ว้่ า ร ถ
จักรยานยนตท์ีม่รีะบบ ABS อาจตอ้งใชร้ะยะ
หยดุรถทีย่าวกวา่

ไฟเตอื�ระบบ ABS

เ มื่ อ บิด ส วิต ช์จุ ด ร ะ เ บิด ไ ปที่
ต�าแหน่ง ON ไฟเตอืนระบบ ABS 
จะกะพรบิตดิและดับเป็นเรื่องปกต ิ
ดู   ห น ้ า   7 2   ส� า ห รั บ รุ่ น 

Street Triple R, Street Triple R - LRH และ 
Street Triple RS หรือ หนา้ 72 ส�าหรับรุ่น 
Street Triple S (660 ซซี)ี  ถา้ไฟเตอืนระบบ 
ABS ตดิคา้ง แสดงวา่ฟังกช์นั ABS ไมส่ามารถ
ใชง้านไดเ้นือ่งจาก:
•  ผู ้ขั บ ขี่ ปิ ด ก า ร ใ ช ้ง า น ร ะ บ บ  A B S 

ดู   ห น ้า  49   รุ่ น  S t r e e t  Tr i p l e  R , 
S t r e e t  Tr i p l e  R  -  L R H  แ ล ะ 
Street Triple RS

•  ระบบ ABS เกิดความบกพร่อง ซึ่งตอ้ง
ตรวจสอบหาสาเหตุ

ถา้สัญญาณไฟแสดงติดขึ้นขณะขี่รถ แสดง
วา่ระบบ ABS เกดิความบกพรอ่ง  ซึง่ตอ้ง 
ตรวจสอบหาสาเหตุ

หม�ยเหตุ
ก�รท��ง��ของระบบ ABS อ�จรูส้กึเหมอื�
ตอ้งใชแ้รงกดทีแ่ป้�ห�กัขึ�้หรอืเหมอื���ั
เบรกและแป้�เหยยีบส ั�่เป็�รอบ ๆ
ระบบ ABS ไม่ใช่ระบบเบรกทีร่วมม�กบั
รถ และไม่�วบ�ุมก�รเบรกท ัง้ด�้�ห�้�
และด�้�หลงัพรอ้มก�ั ท่��อ�จรูส้กึถงึ 
แรงส ั�่ทีม่อืเบรก ทีแ่ป้�เหยยีบ หรอืท ัง้
สองต��แห�ง่
ระบบ ABS อ�จถูกเปิดใช้ง��จ�กก�ร
เปลี่ย�ระดบัขึ้�ลงของพื้�ผิวถ��โดย
กะท�ัห�ั
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 ���เตอื�
ถา้ระบบ ABS ไมท่�างาน  ระบบเบรกจะท�า
หนา้ที่เป็นระบบเบรกแบบไม่มีระบบ ABS 
ตอ่ไป
ในสถานการณน์ี ้ การเบรกแรงเกนิไปจะท�าให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�าใหสู้ญเสยีการควบคุมรถ
และเกดิอบุตัเิหตุ
ลดความเร็วและอย่าขีร่ถต่อไปถา้ไม่จ�าเป็น
ในขณะทีส่ญัญาณไฟยงัตดิอยู ่ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ความ
บกพรอ่งและท�าการแกไ้ข

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

 ���เตอื�
ระบบ  ABS จะท� างานโดยเปรียบเทียบ
ความเร็วสมัพัทธข์องลอ้หนา้และลอ้หลงั
การใชย้างรถที่ไม่แนะน� าอาจส่งผลต่อ
ความเร็วของลอ้รถ เป็นสาเหตุใหฟั้งกช์ัน 
ABS ไมท่�างาน  ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุ
และเกิดอุบัติเหตุ ในสภาพที่ระบบ ABS 
ควรท�างานไดต้ามปกติ

ก�รจอดรถ

 ���เตอื�
เครื่องยนต์และระบบไอเสียจะรอ้นขึน้ภาย
หลงัการขบัขี่
หา้มจอดรถในจุดที่คนเดนิเทา้และเด็กเล็ก
สามารถแตะตอ้งรถจักรยานยนตไ์ด ้
การแตะสว่นใด ๆ  ของเครือ่งยนตห์รอืระบบ 
ไอเสยีทีร่อ้นอยู่อาจท�าใหไ้หมผ้วิหนังทีไ่ม่มี
การป้องกนัได ้

 ���เตอื�
น�้ามนัเบนซนิไวไฟสงูมาก  และอาจท�าใหเ้กดิ
การระเบดิไดภ้ายใตบ้างสถานการณ์
ถา้จอดรถจักรยานยนตข์า้ง ๆ  โรงจอดรถหรอื
อาคารอืน่ ๆ  ตอ้งแน่ใจวา่มกีารระบายอากาศ
พอเหมาะ และรถตอ้งไม่อยู่ต ิดกับแหล่ง 
เปลวไฟหรอืประกายไฟใด ๆ  รวมไปถงึเครือ่ง
มอือืน่ๆ ทีม่ไีฟน�าวถิี
การไมป่ฏบิัตติามค�าแนะน�าขา้งตน้อาจท�าให ้
เกดิไฟไหม ้ สรา้งความเสยีหายแตท่รัพยส์นิ
และการบาดเจ็บเสยีหายสว่นบคุคล
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 ���เตอื�
อย่าจอดรถบนพื้นถนนที่แฉะหรือลาดเอียง
มากเกนิไป
การจอดรถจักรยานยนต์ภายในสภาวะ 
ดงักลา่วอาจท�าใหร้ถลม้  เป็นสาเหตใุหเ้กดิ
ความเสยีหายต่อทรัพยส์นิและการบาดเจ็บ
เสยีหายสว่นบคุคล

การจอดรถจักรยานยนต:์
•  เลอืกเกยีรว์า่ง  แลว้บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที่

ต�าแหน่ง OFF

•  เลอืกเกยีรห์นึง่
•  ล็อคพวงมาลยัเพือ่ป้องกนัการโจรกรรม
•  จอดรถบนพืน้ราบและแข็งแรงทุกครัง้เพือ่

ป้องกนัไมใ่หร้ถจักรยานยนตล์ม้  ซึง่ส�าคญั
เป็นอยา่งยิง่เมือ่จอดรถบนทางวบิาก

•  เมือ่จอดรถจักรยานยนตบ์นเนนิเขา ใหจ้อด
โดยหันหนา้ขึน้เนินเพื่อป้องกันไม่ใหร้ถ
กลิง้ตกจากขาตัง้ เขา้เกยีรห์นึง่เพือ่ป้องกนั
ไมใ่หร้ถจักรยานยนตเ์คลือ่นที่

•  บนทางลาดลงดา้นขา้ง  (ขา้งถนน)  ให ้
จอดรถโดยใหท้างลาดดังกล่าวดันรถ
จักรยานยนตไ์ปทางขาตัง้ขา้งทกุครัง้

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

•  อยา่ปลอ่ยใหส้วติชอ์ยูท่ีต่�าแหน่ง P เป็น
เวลานานเนื่องจากจะเป็นการคายประจุ
แบตเตอรี่

หม�ยเหตุ
เมือ่จอดรถใกลก้�รจร�จรใ�ตอ�กล�ง��ื 
หรอืเมือ่จอดรถใ�สถ��ทีท่ ีม่กี�รก��ห�ด
ใหใ้ชไ้ฟจอดต�มกฎหม�ย ใหเ้ปิดไฟท�้ย 
ไฟสอ่งแผ�่ป้�ยทะเบยี�และสญัญ�ณไฟ
แสดงต��แห�ง่โดยบดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที ่
P (จอด)



วธิกี�รขบัขีร่ถจกัรย��ย�ต์

117

ขอ้�วร����งึใ�ก�รใชร้ถดว้ย
�ว�มเร็วสงู

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

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

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

 ���เตอื�
รายการที่ระบุไวด้า้นล่างมีความส�าคัญมาก
และหา้มละเลย  ปัญหา  ทีอ่าจมองไมเ่ห็น
ทีค่วามเร็วในการขบัขีต่ามปกต ิ อาจจะเกนิ
ความจริงเป็นอย่างสูงเมื่อใชร้ถดว้ยความ 
เร็วสงู

ท ัว่ไป
ตอ้งแน่ใจวา่ไดบ้�ารุงรักษารถจักรยานยนตต์าม
ตารางการบ�ารงุรักษา

เบรก
ตรวจสอบว่าเบรกหนา้และเบรกหลังท�างานได ้
อยา่งถกูตอ้ง

���้หลอ่เย็�
ตรวจสอบว่าระดับน�้าหล่อเย็นอยู่ทีข่ดีระดับบน
ของหมอ้น�้า  ตรวจสอบระดบัน�้าหลอ่เย็นทกุครัง้
เมือ่เครือ่งยนตเ์ย็นลง

อปุกรณไ์ฟฟ้�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า  เช่น  
ไฟหนา้  ไฟทา้ย/ไฟเบรก  ไฟเลีย้ว  และแตร
ทัง้หมดท�างานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

���้ม�ัเ�รือ่ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าระดับน�้ามันเครือ่งถูกตอ้ง 
เมือ่เตมิน�้ามนั  ตรวจใหแ้น่ใจวา่ใชช้นดิและ
เกรดของน�้ามนัทีถ่กูตอ้ง
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โซข่บัเ�ลือ่�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าโซ่ขับเคลื่อนปรับและ
หล่อลื่นอย่างถูกตอ้งแลว้ ตรวจสอบโซ่หา 
รอ่งรอยความสกึและความเสยีหาย

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

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

สมัภ�ระ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดชอ่งบรรจสุมัภาระ ล็อก
และประกอบตดิกับรถจักรยานยนต์แน่นสนิท
ดแีลว้

อื�่ๆ
ตรวจสอบดว้ยสายตาวา่ตวัยดึทกุตวัแน่นสนทิ

ก�รบงั�บัเลีย้ว
ตรวจสอบแฮนด์บังคับเลี้ยวว่าบิดไดอ้ย่าง
ราบรื่นโดยไม่มีระยะฟรีหรือฝืดมากเกินไป  
ตอ้งแน่ใจว่าสายควบคุมไม่กดีขวางการบังคับ
เลีย้วไมว่า่จะในทางใด

ย�ง
การขบีขีร่ถดว้ยความเร็วสงูจะท�าใหย้างท�างาน
หนัก  ซึง่ยางทีอ่ยูใ่นสภาพทีด่สี�าคญัอยา่งยิง่
ตอ่การขบัขีอ่ยา่งปลอดภยั  ตรวจสอบสภาพ
ทัง้หมด  สบูลมยางใหไ้ดแ้รงดนัทีถ่กูตอ้ง  (เมือ่
ยางรถเย็น)  และตรวจสอบความสมดลุของลอ้ 
ประกอบจุกลมยางใหแ้น่นหลังจากตรวจสอบ
แรงดนัลมยาง ปฏบิตัติามขอ้มลูทีใ่หไ้วเ้กีย่วกบั
การตรวจสอบยางและความปลอดภัยของยาง
จากบท การบ�ารงุรักษาและขอ้มลูจ�าเพาะ



อปุกรณเ์สรมิ, สมัภ�ระ และผูโ้ดยส�ร

119

อปุกรณเ์สรมิ, สมัภ�ระ และผูโ้ดยส�ร
การเพิม่อุปกรณ์เสรมิและการบรรทุกน�้ าหนัก
เพิ่มจะส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะดา้นการ
ทรงตวั  ท�าใหก้ารทรงตวัของรถจักรยานยนต์
เปลีย่นแปลงไปและตอ้งลดความเร็วลงอย่าง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ขอ้มลูตอ่ไปนีไ้ดจั้ดท�าขึน้เพือ่
เป็นเครือ่งบง่ชีถ้งึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
เพิม่อุปกรณ์เสรมิกับรถจักรยานยนต์และการ
บรรทกุผูโ้ดยสาร รวมถงึการบรรทกุน�้าหนักเพิม่

อปุกรณเ์สรมิ

 ���เตอื�
อย่าตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิหรือบรรทุกสัมภาระ
ที่ท�าใหป้ระสทิธิภาพในการการควบคุมรถ
จักรยานยนตล์ดลง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าท่านไม่ไดส้รา้งความ
เสียหายกับชุดไฟ ,  ระยะห่างจากถนน , 
สมรรถภาพในการเอยีงรถ  (เชน่  มมุการเอยีง
ของรถ), ระบบการควบคมุ, ระยะเลือ่นลอ้รถ, 
การเคลือ่นทีข่องโชค๊หนา้, การมองทศิทาง 
หรอืการใชร้ถจักรยานยนตใ์นลกัษณะอืน่ ๆ

 ���เตอื�
เจา้ของรถควรตระหนักว่าเฉพาะชิ้นส่วน 
อปุกรณเ์สรมิ  และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บการ
รับรองไวส้�าหรับรถจักรยานยนต์ Triumph 
เ ป็นชิ้นส่วนที่ได รั้บการอนุมัติอย่างเ ป็น
ทางการจาก  Triumph และติดตั ้งกับรถ
จักรยานยนต์โดยตัวแทนจ�าหน่ายที่ไดรั้บ
อนุญาต
โดยเฉพาะ จะเป็นอันตรายอย่างยิง่ในการ 
ตดิตัง้หรือเปลี่ยนชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์เสริม
ที่ตอ้งถอดอุปกรณ์เชื่อมต่อออกจากระบบ
ไฟฟ้าหรือระบบน�้ ามันเชื้อเพลิง หรือเพิ่ม
เขา้ไป ซึง่การดัดแปลงดังกล่าวอาจท�าให ้
เป็นอนัตรายตอ่ความปลอดภยั
อุปกรณ์เชือ่มต่อของชิน้ส่วน อุปกรณ์เสริม 
และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจ
สง่ผลกระทบรา้ยแรงตอ่การขบัขี ่ เสถยีรภาพ 
หรอืการใชร้ถจักรยานยนตใ์นลกัษณะอืน่ ๆ  ที่
อาจเป็นผลใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ ท�าใหไ้ดเ้กดิการ
บาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
Triumph จะไม่รับผิดใด ๆ  ต่อขอ้บกพร่
องที่เก ิดจากอุปกรณ์เชื่อมต่อของชิน้ส่วน  
อุปกรณ์ เสริม  หรือชุดคอนเวอร์ชันที่ไม่
ไดรั้บการรับรอง หรือการประกอบชิน้ส่วน  
อปุกรณ์เสรมิ หรอืชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บการ
รับรองโดยบคุลากรทีไ่มไ่ดรั้บการรับรอง
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 ���เตอื�
ตอ้งตดิตัง้อุปกรณ์เสริม Triumph ของแท ้
ส�าหรับรุน่รถจักรยานยนต ์Triumph ทีถ่กูตอ้ง
เทา่นัน้
ต อ้ งตรวจสอบค� าแนะน� า ในการติดตั ้ง
จาก Triumph เกี่ยวขอ้งกับอุปกรณ์เสริม 
Triumph ของแททุ้กครั ้ง ตรวจสอบให ้
แน่ใจว่ารุ่นรถจักรยานยนต์ Triumph ที ่
จะตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิ Triumph นั้น ผ่าน
การรับรองว่าเป็นอุปกรณ์เสริมของแทจ้าก 
Triumph ทีใ่ชง้านได ้ ส�าหรับค�าแนะน�าใน
การตดิตัง้จาก Triumph ทัง้หมด  โปรดดทูี ่
www. triumphinstructions. com

หา้มตดิตัง้อุปกรณ์เสริม Triumph ของแท ้ 
กบัรุน่รถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่น
รายการค�าแนะน�าในการตดิตัง้จาก Triumph 
เนื่องจากอาจส่งผลต่อการควบคุม ความ
มั่นคง หรือการท�างานดา้นอื่น ๆ  ของรถ
จักรยานยนต์ ที่อาจท� าให เ้กิดอุบัติเหต ุ 
บาดเจ็บ หรอืเสยีชวีติได ้

 ���เตอื�
ห ้า ม ขั บ ขี่ ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ ที่ ต ิ ด ตั ้ ง 
อุปกรณ์เสริม หรือรถจักรยานยนต์ที่มีการ
บรรทกุน�้าหนักประเภทใดกต็าม  ดว้ยความเร็ว
มากกว่า  130 กม./ชม. (80 ไมล์/ชม.)  
ไม่ว่าในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้สองกรณี 
อย่าพยายามขับขี่รถดว้ยความเร็วมากกว่า 
130 กม./ชม. (80 ไมล/์ชม.) แมเ้ป็นความเร็ว
ตามทีก่ฎหมายอนุญาตกต็าม
อุปกรณ์เสริมและ/หรือการบรรทุกน�้ าหนัก
จะท�าใหค้วามมั่นคงและการทรงตัวของรถ
จักรยานยนตเ์ปลีย่นแปลงไป
การไม่เผื่อถึงการเปลี่ยนแปลงในดา้นการ
ทรงตัวของรถจักรยานยนตอ์าจท�าใหส้ญูเสยี
การควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้ เมือ่ขบัขีด่ว้ยความเร็วสงู  ตอ้งตระหนัก
เสมอว่าการตัง้ค่าของรถจักรยานยนต์และ
ปัจจัยแวดลอ้มสามารถมีผลต่อความมั่นคง
ของรถจักรยานยนตข์องคุณไดอ้ย่างรา้ยแรง 
ยกตวัอยา่งเชน่:
-  ภาระบรรทกุทีไ่มส่มดลุทีท่ัง้สองดา้นของรถ
จักรยานยนต์

-  การตัง้ค่าระบบกันสะเทือนดา้นหนา้และ
ดา้นหลงัทีไ่มถ่กูตอ้ง

-  แรงดนัลมยางทีป่รับไมถ่กูตอ้ง
-  ยางทีส่กึหรอมากไปหรอืสกึหรอไมเ่ทา่กนั
-  ลมดา้นขา้งและลมปะทะจากยานพาหนะ
อืน่ ๆ

-  เสือ้ผา้หลวม
โปรดจ�าไวว้า่ขดีจ�ากดัสงูสดุ 130 กม./ชม. 
(80 ไมล/์ชม.)  จะลดลงถา้ตดิตัง้อปุกรณ์
เสรมิทีไ่มผ่า่นการรับรอง มกีารบรรทกุน�้าหนัก
ทีไ่มถ่กูตอ้ง  ยางรถสกึ  สภาพโดยรวมของ
รถจักรยานยนต ์ และสภาพอากาศหรอืสภาพ
ถนนทีไ่มด่ี
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ก��ลงัโหลด

 ���เตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วา่น�้าหนักทีบ่รรทกุ
ไดก้ระจายใหเ้ท่ากันบนรถจักรยานยนต์ทัง้
สองฝ่ัง  ท�าใหแ้น่ใจวา่ไดรั้ดสมัภาระไวแ้น่น
ดแีลว้  เพือ่วา่จะไดไ้มข่ยบัเขยือ้นในขณะทีร่ถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่
เฉลี่ยน�้ าหนักในกระเป๋าเก็บสัมภาระแต่ละ
ใบใหเ้ทา่กนั  (ถา้ตดิตัง้)  เก็บของหนักไวท้ี ่
ด า้นล่างและดา้นติดกับผนังดา้นในของ
กระเป๋าเกบ็สมัภาระ
ตรวจสอบความปลอดภัยของสัมภาระอย่าง
สม�า่เสมอ  (แตไ่มใ่ชใ่นขณะทีร่ถก�าลงัแลน่) 
และท�าใหแ้น่ใจว่าสัมภาระไม่ยืน่เกนิทา้ยรถ
จักรยานยนต์
หา้มบรรทุกเกนิน�้าหนักบรรทุกสูงสุดของรถ
ตามทีร่ะบใุนสว่นขอ้มลูจ�าเพาะ
น�้าหนักสมัภาระสงูสดุเกดิจากน�้าหนักรวมของ
ผูข้ีร่ถ  ผูโ้ดยสาร  อปุกรณเ์สรมิใด ๆ  ทีต่ดิตัง้
กบัตวัรถ และสมัภาระตา่งๆ ทีบ่รรทกุ
ส�าหรับรุ่นที่มีระบบกันสะเทือนแบบปรับได ้
ตรวจใหแ้น่ใจว่าค่าความแข็งของสปรงิดา้น
หนา้และดา้นหลังและการตัง้ค่าความหน่วง
ของการยุบตัวเหมาะส�าหรับน�้าหนักบรรทก
ของรถจักรยานยนต์ หมายเหตุ: น�้ าหนัก
บรรทุกสงูสดุของกระเป๋าเก็บสัมภาระถูกระบุ
ไวบ้นฉลากภายในกระเป๋าเกบ็สมัภาระ
การบรรทุกน�้าหนักไม่ถูกตอ้งอาจส่งผลต่อ
สภาวะการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ท�าใหเ้กดิ
อบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
อย่าพยายามเก็บสิง่ของใด ๆ  ไวร้ะหว่างถัง
น�้ามนัเชือ้เพลงิและโครงรถ
เพราะอาจกีดขวางระบบบังคับเลี้ยว ซึง่จะ
ท�าใหร้ถสญูเสยีการทรงตวัและเกดิอบุตัเิหตุ
น�้ าหนักที่เพิ่มเขา้ไปที่แฮนด์บังคับเลี้ยว
หรือโช๊คหนา้จะเป็นการเพิม่น�้าหนักของชุด 
บังคับเลีย้ว และจะท�าใหสู้ญเสยีการควบคุม
ระบบบงัคบัเลีย้ว ซึง่น�าไปสูอ่บุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
น�้าหนักบรรทกุสงูสดุของกระเป๋าเก็บสัมภาระ
แตล่ะใบถกูระบไุวบ้นฉลากภายในกระเป๋าเก็บ
สมัภาระ
อย่าใหเ้กนิขีดจ�ากัดน�้าหนักบรรทุกนี้เพราะ
อาจท�าใหร้ถจักรยานยนต์ไม่มั่นคง ท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
ถา้ใชท้ีน่ั่งผูโ้ดยสารบรรทุกสิง่ของขนาดเล็ก 
สิง่ของดังกล่าวตอ้งมีน�้าหนักไม่เกนิ 5 กก. 
(11 ปอนด์) และตอ้งไม่ท�าใหสู้ญเสียการ
ควบคุมรถจักรยานยนต ์โดยตอ้งรัดสิง่ของ
ดังกล่าวใหแ้น่น และตอ้งไม่ยื่นเกนิทา้ยรถ
จักรยานยนต์
การบรรทุกสิ่งของที่มีน�้ าหนักเกิน 5 กก. 
(11 ปอนด)์  ทีรั่ดไมแ่น่น  ทีท่�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคุมรถ หรือยื่นเกินดา้นทา้ยหรือดา้น
ขา้งของรถจักรยานยนตจ์ะท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
แมจ้ะบรรทุกสิ่งของขนาดเล็กไวบ้นที่น่ัง 
ผูโ้ดยสารอย่างถูกตอ้ง ความเร็วสงูสดุของ
รถจักรยานยนต์ตอ้งไม่เกิน 130 กม./ชม. 
(80 ไมล/์ชม.)
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ผูโ้ดยส�ร

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

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

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

-  เทา้ของผูโ้ดยสารตอ้งวางไวบ้นที่พักเทา้ 
ผูโ้ดยสาร  และตอ้งจับสายรัดเบาะ  เอวหรอื
สะโพกของผูข้ีร่ถใหแ้น่น

-  แนะน�าใหผู้โ้ดยสารเอนตัวตามผูข้ี่รถเมื่อ
แลน่รถเขา้โคง้  และตอ้งไมเ่อนตวัถา้ผูข้ีร่ถ
ไมไ่ดด้�าเนนิการดงักลา่ว

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

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

 ���เตอื�
การบ�ารุงรักษาทัง้หมดถือว่าส�าคัญต่อชวีติ
และตอ้งไม่ละเลย การบ�ารุงรักษาและการ
ปรับตัง้ที่ไม่ถูกตัองอาจท�าใหช้ ิน้ส่วนของ
รถจักรยานยนตห์นึ่งช ิน้ส่วนหรือมากกว่านัน้
ท�างานผิดปกต ิรถจักรยานยนต์ที่ท�างาน 
ผดิปกตอิาจท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุและเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
สภาพอากาศ ภูมิประเทศ และที่ตั ้งทาง
ภูมิศาสตร์ส่งผลกระทบต่อการบ�ารุงรักษา 
ควรปรับตารางการบ�ารุงรักษาใหต้รงตาม
สภาพแวดลอ้มที่ใชง้านรถจักรยานยนต ์ 
รวมทัง้ความประสงคข์องเจา้ของรถ
ตอ้งใชเ้ครือ่งมอืพเิศษ  ความรู ้ และการฝึก
อบรม จงึจะด�าเนนิการตามรายการบ�ารงุรักษา
ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นตารางการบ�ารุงรักษาไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง ตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ทีม่เีครือ่งมอื
พเิศษและความรูด้งักลา่ว
การละเลยการบ�ารุงรักษาหรือท�าอย่างไม ่
ถูกต อ้ง อาจน� าไปสู่สภาพการขับขี่ที่
เป็นอันตรายได ้ตอ้งใหต้ัวแทนจ�าหน่าย 
Triumph ที่ไดรั้บอนุญาตเป็นผูด้�าเนินการ 
ซอ่มบ�ารงุรถจักรยานยนตต์ามก�าหนดเวลา

ในการบ�ารุงรักษารถจักรยานยนต์ใหอ้ยู่ใน
สภาพที่ปลอดภัยและไว ว้างใจได ้การ
บ�ารุง รักษาและการปรับตั ้งที่สรุปไวใ้นบท
นี้ตอ้งด�าเนินการดังที่ระบุไวใ้นตารางการ 
ตรวจสอบประจ�าวัน รวมทัง้ยดึตามตารางการ
บ�ารุงรักษา ขอ้มูลที่จะกล่าวต่อไปจะอธบิาย
ถึงขั ้นตอนที่ตอ้งปฏิบัติตามเมื่อด�าเนินการ 
ตรวจเชค็ประจ�าวัน รวมทัง้รายการทีต่อ้งบ�ารงุ
รักษาและปรับตัง้คา่อยา่งงา่ยๆ บางรายการ
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ตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph 
ที่ได รั้บอนุญาตของท่านอาจด� า เนินการ 
บ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลาไดส้ามวิธี คือ  
การบ�ารุงรักษาประจ�าปี การบ�ารุงรักษาโดย
ยดึตามจ�านวนไมล์ หรือผสมกันทัง้สองแบบ  
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ�านวนไมลท์ีร่ถจักรยานยนตข์อง
ทา่นวิง่ไปตอ่ปี
1.  รถจักรยานยนตท์ีว่ ิง่นอ้ยกวา่ 10,000 กม. 

(6,000 ไมล)์  ตอ่ปีตอ้งด�าเนนิการบ�ารงุ
รักษาประจ�าปี นอกจากนี ้รายการทีย่ดึตาม
จ�านวนไมลต์อ้งไดรั้บการบ�ารงุรักษาเมือ่ถงึ
ชว่งเวลาทีก่�าหนด ถา้รถจักรยานยนตว์ิง่ถงึ
ระยะไมลด์งักลา่ว

2.  รถจักรยานยนตท์ีว่ ิง่ประมาณ 10,000 กม. 
(6,000 ไมล)์  ตอ่ปีตอ้งน�าไปรับการบ�ารงุ
รักษาประจ�าปี รวมทัง้รายการที่ยดึตาม
จ�านวนไมลท์ีไ่ดก้�าหนดไวเ้ชน่กนั

3.  รถจักรยานยนตท์ีว่ ิง่มากกวา่ 10,000 กม. 
(6,000 ไมล)์  ตอ่ปีตอ้งน�ารายการทีย่ดึ
ตามจ�านวนไมลเ์ขา้รับการบ�ารุงรักษาเมือ่
รถจักรยานยนต์วิง่ถงึระยะทางที่ก�าหนด 
นอกจากนี ้ รายการทีย่ดึตามรายปีตอ้งได ้
รับการบ�ารุงรักษาเมือ่ถงึชว่งเวลาประจ�าปี
ทีก่�าหนดไว ้

ในทุกกรณี รถตอ้งไดรั้บการบ�ารุงรักษาก่อน
หรือตามช่วงเวลาการบ�ารุงรักษาที่ก�าหนด
ไว ้ท่านสามารถขอค�าแนะน�าเกีย่วกับตาราง
การบ�ารุงรักษาทีเ่หมาะสมกับรถจักรยานยนต์
ของท่านมากที่สุดไดจ้ากตัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต
Triumph Motorcycles จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ 
ต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกดิจาก
การบ�ารงุรักษาทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืการปรับตัง้ทีไ่ม่
เหมาะสม

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

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

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

นอกจากนี ้ สญัลกัษณเ์ตอืนทัว่ไปจะ
ปรากฎถา้มีขอ้ผิดพลาดเกิดขึ้นกับ 
ABS  หรือ เครื่อ งยนต์ และ /หรือ  

ไ ฟ เ ตื อ น  A B S  แล ะ / ห รื อ  M I L  ติด อ ยู ่ 
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเชค็ความบกพรอ่งและท�าการแกไ้ข
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ต�ร�งก�รบ��รงุรกัษ�ต�มก��ห�ดเวล�

ร�ยละเอยีดด�้�ก�รใชง้��

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

ก�รเข�้
รบับรกิ�ร
ประจ��ปี

ก�รเข�้รบับรกิ�รต�มระยะกโิลเมตร

ทกุๆ
1,000 (600)
6 เดอื�

ปี

6,000 และ 
18,000

(10,000 และ  
30,000)

12,000

(20,000)
24,000

(40,000)

ก�รหลอ่ลื�่
น�้ามนัเครือ่ง – เปลีย่นใหม่ - • • • • •

ไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง - เปลีย่นใหม่ - • • • • •

ระบบระบายความรอ้นน�้ามนัเครือ่งและเครือ่งยนต ์- 
ตรวจหารอยร่ัว วนั • • • • •

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

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

สแกนอตัโนมตั ิ(Autoscan) – ด�าเนนิการ Autoscan แบบ
สมบรูณโ์ดยใชเ้ครือ่งมอืวเิคราะหปั์ญหาของ Triumph 
(พมิพฉ์บบัส�าเนาใหล้กูคา้)

- • • • • •

มอดเูลเตอรร์ะบบ ABS – ตรวจสอบรหสั DTC ทีบ่นัทกึไว ้ - • • • • •

ระบบฉีดอากาศทตุยิภมู ิ– ตรวจสอบ/ท�าความสะอาด - • •

หมอ้กรองอากาศ – เปลีย่นใหม่ - • •

เรอืนปีกผเีสือ้ – ปรับใหส้มดลุ - • • •

สายน�้ามนั – เปลีย่นใหม่ ทกุสีปี่ ไมนั่บระยะทางเป็นไมล์
ทอ่ควบคมุไอระเหย – เปลีย่นใหม่ ทกุสีปี่ ไมนั่บระยะทางเป็นไมล์

ระบบก�รจดุระเบดิ

หวัเทยีน – ตรวจสอบ - •

หวัเทยีน – เปลีย่นใหม่ - • •

ระบบระบ�ย�ว�มรอ้�
ระบบระบายความรอ้น – ตรวจหาการร่ัวซมึ วนั • • • • •

ระดบัน�้าหลอ่เย็น – ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •

น�้าหลอ่เย็น – เปลีย่นใหม่ ทกุสามปี ไมนั่บระยะทางเป็นไมล์
เ�รือ่งย�ต์

สายคลตัช ์– ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •

ระยะหา่งวาลว์ – ตรวจสอบ/ปรับตัง้ - • •

จังหวะเปิดปิดเพลาลกูเบีย้ว – ปรับตัง้ เขา้รับบรกิารในระยะ 20,000 กม. (12,000 ไมล)์ แรกเทา่นัน้
ลอ้และย�ง

ลอ้ – ตรวจสอบความเสยีหาย วนั • • • • •

ลกูปืนลอ้ – ตรวจสอบความสกึ/การท�างานไมต่ดิขดั - • • • • •

การสกึของยาง/ความเสยีหายของยาง – ตรวจสอบ วนั • • • • •

แรงดนัลมยาง – ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •

ไฟฟ้�
ระบบไฟฟ้า แผงหนา้ปัด และโคมไฟ – ตรวจสอบ วนั • • • • •
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ร�ยละเอยีดด�้�ก�รใชง้��

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

ก�รเข�้
รบับรกิ�ร
ประจ��ปี

ก�รเข�้รบับรกิ�รต�มระยะกโิลเมตร

ทกุๆ
1,000 (600)
6 เดอื�

ปี

6,000 และ 
18,000

(10,000 และ  
30,000)

12,000

(20,000)
24,000

(40,000)

ก�รบงั�บัเลีย้วและระบบก�ัสะเทอื�
ระบบบงัคบัเลีย้ว – ตรวจสอบระยะฟรี วนั • • • • •

โชค๊ – ตรวจสอบการร่ัวซมึ/การท�างานราบรืน่ วนั • • • • •

น�้ามนัโชค๊ – เปลีย่นใหม่ - •

ลกูปืนคอเฟรม – ตรวจสอบ/ปรับตัง้ - • • • •

ลกูปืนคอเฟรม – หยอดน�้ามนั - • •

ขอ้ตอ่โชค๊หลงั – ตรวจสอบ/หยอดน�้ามนั - • •

เบรก
ผา้เบรก – ตรวจสอบระดบัความสกึ วนั • • • • •

แมป๊ั่มเบรก – ตรวจสอบการร่ัวซมึของน�้ามนั วนั • • • • •

คาลปิเปอรเ์บรก – ตรวจสอบการร่ัวซมึของน�้ามนัและลกูสบู
ตดิขดั วนั • • • • •

ระดบัน�้ามนัเบรก – ตรวจสอบ วนั • • • • •

น�้ามนัเบรก – เปลีย่นใหม่ ทกุสองปี ไมนั่บระยะทางเป็นไมล์
ชุดเฟืองท�้ย

การหยอ่นของโซข่บัเคลือ่น – ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •

โซข่บัเคลือ่น – ตรวจสอบความสกึ ทกุ 800 กม. (500 ไมล)์
โซข่บัเคลือ่น – หยอดน�้ามนั ทกุ 300 กม. (200 ไมล)์
แนวการเสยีดสขีองโซข่บั – ตรวจสอบ วนั • • • • •

ท ัว่ไป
สกร ู– ตรวจสอบความปลอดภยัดว้ยตาเปลา่ วนั • • • • •

หมดุพักเทา้ – ตรวจสอบความสกึดว้ยตาเปลา่ วนั • • • • •

ขาตัง้ขา้ง – ตรวจสอบการท�างาน วนั • • • • •
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���้ม�ัเ�รือ่ง

 ���เตอื�
รถจักรยานยนตท์ีท่�างานโดย  ใชน้�้ามนัเครือ่ง
ทีป่นเป้ือน  เสือ่มสภาพ  หรอืไมเ่พยีงพอ  
จะท�าใหเ้ครือ่งยนตส์กึเร็วขึน้  และอาจสง่ผล
ใหเ้ครือ่งยนตห์รอืระบบสง่ก�าลงัตดิขดั
การตดิขัดของเครือ่งยนตห์รอืระบบส่งก�าลัง
อาจท�าใหร้ถจักรยานยนตส์ญูเสยีการควบคมุ
กะทนัหนัและเกดิอบุตัเิหตุ

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

ก�รตรวจสอบระดบั���้ม�ัเ�รือ่ง

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

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

 ขอ้�วรระวงั
การเดนิเครือ่งยนตโ์ดยมนี�้ามันไมเ่พยีงพอจะ
ท�าใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิความเสยีหาย
ถา้สญัญาณไฟเตอืนแรงดันน�้ามันเครือ่งต�า่ยัง
ตดิอยู ่ ใหด้บัเครือ่งยนตท์นัท ี แลว้ตรวจสอบ
สถานการณ์

2
cdlq

5

4

1

3

1. ชอ่งเตมิ
2. ต��แห�ง่ก�้�วดัระดบั���้ม�ัใ�หอ้งขอ้เหวีย่ง
3. ก�้�วดัระดบั���้ม�ั
4. เ�รือ่งหม�ยขดีบ�
5. เ�รือ่งหม�ยขดีล�่ง

เพือ่ตรวจสอบระดบัน�้ามนัเครือ่ง:
•  สตารท์เครือ่งยนตแ์ละเดนิเบาประมาณหา้

นาที
•  ดบัเครือ่งยนต ์ แลว้รออยา่งนอ้ยสามนาที

เพือ่ใหน้�้ามนัเขา้ที่
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หม�ยเหตุ
ก�รบ่งชี้ท ี่แม่�ย��ของระดบั�� ้�ม�ัใ�
เ�รื่องย�ต์จะแสดงขึ้�เมื่อเ�รื่องย�ต์
มี อุ ณ ห ภู ม ิก � ร ท� � ง � � ป ก ติ เ ท่ � � ั้�  
รถจกัรย��ย�ต์อยู่ใ�ลกัษณะต ัง้ตรง 
(ไม่ใช่อยู่บ�ข�ต ัง้ข�้ง) และเมือ่ข�ัสกรู
ก�้�วดัระดบั���้ม�ัใหแ้��่
อย่�เตมิ�� ้�ม�ัผ่��ช่องใส่ก้��วดัระดบั
���้ม�ัใ�หอ้งขอ้เหวีย่ง

•  ดงึกา้นวดัระดบัน�้ามนัออก
•  ระดับน�้ ามันจะแสดงดว้ยขีดบนกา้นวัด

ระดบัน�้ามนั  เมือ่น�้ามนัเต็ม  ระดบัน�้ามนัที่
บง่ชีต้อ้งอยู่ตรงกับเครือ่งหมายขดีบนของ 
กา้นวดัระดบัน�้ามนั

•  ถา้ระดับน�้ามันต�่ากว่าเครื่องหมายขดีล่าง  
ให ถ้ อดฝา ปิดช่อ ง เ ติมน�้ า มั น เ ค รื่ อ ง  
แลว้เตมิน�้ามันทลีะนอ้ยทางชอ่งฝาปิดชอ่ง
เตมิน�้ามันเครื่องในฝาครอบคลัตชจ์นได ้
ระดบัน�้ามนัทีถ่กูตอ้ง

•  เมื่อไดร้ะดับน�้ามันที่ถูกตอ้ง ใหป้ระกอบ 
ฝาปิดช่องเติมน�้ ามันเครื่องแลว้หมุนให ้
แน่น

ก�รเปลีย่����้ม�ัเ�รือ่งและไสก้รอง

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

 ���เตอื�
น�้ามนัอาจรอ้นจัดจนสมัผัสไมไ่ด ้
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน�้ ามันรอ้นโดยสวม 
ชดุป้องกนัทีเ่หมาะสม  ถงุมอื  อปุกรณป้์องกนั
ตา ฯลฯ
การสัมผัสโดนน�้ ามันที่รอ้น อาจท�าใหล้วก
หรอืไหมผ้วิหนังได ้

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

น�้ ามันเครื่องและไสก้รองน�้ ามันเครื่องตอ้ง
เปลีย่นใหม่ตามขอ้ก�าหนดการบ�ารุงรักษาตาม
ก�าหนดเวลา

cjxt

1

2

1. �อ๊ตถ�่ย���้ม�ัเ�รือ่ง
2. ไสก้รอง���้ม�ัเ�รือ่ง

การเปลีย่นไสก้รองน�้ามนัและน�้ามนัเครือ่ง:
•  อุ่นเครื่องยนต์จนรอ้นมากพอ แลว้ดับ

เครื่องยนต ์แลว้ยดึรถจักรยานยนตใ์หอ้ยู่
ในต�าแหน่งตัง้ฉากกบัพืน้ราบ

•  วางอา่งถา่ยน�้ามนัเครือ่งใตเ้ครือ่งยนต์
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•  ถอดน๊อตถา่ยน�้ามนัเครือ่ง
•  คลายไสก้รองน�้ ามัน เครื่องแล ว้ถอด

ออกโดยใชชุ้ดเครื่องมือประจ�ารถของ 
Triumph T3880313 ทิง้ไสก้รองน�้ ามัน 
เครื่องตั ว เก่าด ว้ยวิธีการที่ไม่ท� าลาย 
สิง่แวดลอ้ม

•  ทาน�้ ามันเครื่องที่สะอาดบาง ๆ  ลงบน
แหวนซลีของไสก้รองน�้ามันเครือ่งตัวใหม ่
ประกอบไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง  แลว้ขนัแน่น 
10 Nm

•  เมื่อถ่ายน�้ ามันเครื่องออกจนหมดแลว้  
ใหป้ระกอบแหวนยางอันใหม่เขา้กับน๊อต
ถา่ยน�้ามันเครือ่ง ประกอบน๊อตถา่ยน�้ามัน
เครือ่ง แลว้ขนัใหแ้น่น 25 Nm

•  เติมเครื่องยนต์ดว้ยน�้ ามันเครื่องส�าหรับ
รถจักรยานยนต์แบบกึ่งสังเคราะห์หรือ
สงัเคราะห ์ 10W/40 หรอื 10W/50 ที่
ตรงตามมาตรฐาน API SH (หรอืสงู
กวา่)  และ JASO MA เชน่  น�้ามนัเครือ่ง 
Castrol Power 1 Racing 4T 10W‑40 
(สงัเคราะหแ์ท)้  ในบางประเทศจ�าหน่าย
ในชือ่ Castrol Power RS Racing 4T 
10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้

•  สตาร์ทเครื่องยนต์แลว้ปล่อยใหเ้ดนิเบา
อยา่งนอ้ย 30 วนิาที

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

 ขอ้�วรระวงั
ถา้แรงดนัน�้ามนัเครือ่งต�า่เกนิไป  สญัญาณไฟ
เตอืนแรงดนัน�้ามนัเครือ่งต�า่จะสวา่งขึน้  ถา้ไฟ
ยงัตดิอยูใ่นขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�างาน  ใหด้บั
เครือ่งยนตท์นัทแีลว้ตรวจสอบหาสาเหตุ
การเดนิเครือ่งยนตด์ว้ยแรงดันน�้ามันเครือ่งต�่า
จะท�าใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิความเสยีหาย

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สญัญาณไฟเตอืนแรง
ดันน�้ ามันเครื่องต�่ายังปิดอยู่ และมองไม่
เห็นขอ้ความแรงดันน�้ามันเครือ่งบนหนา้จอ
แผงหนา้ปัด

•  ดับเครื่องยนต์แลว้ตรวจสอบระดับน�้ามัน
เครือ่งอกีครัง้ ปรับถา้จ�าเป็น

ก�รก��จดั���้ม�ัเ�รือ่งและ 
ไสก้รอง���้ม�ัเ�รือ่งทีใ่ชแ้ลว้
เพือ่เป็นการปกป้องสิง่แวดลอ้ม อยา่เทน�้ามัน
ลงบนพื้น ลงในท่อระบายน�้ าหรือท่อระบาย 
น�้ าเสีย หรือลงในแม่น�้ าล�าคลอง อย่าวาง 
ไสก้รองน�้ามันเครือ่งทีใ่ชแ้ลว้ปนกับขยะทั่วไป 
หากมีขอ้สงสัย โปรดติดต่อหน่วยงานใน 
ทอ้งถิน่

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

ชว่งอณุหภมู�ิว�มห�ดืของ���้ม�ัเ�รือ่ง
อย่าเติมสารเคมีใด ๆ  ลงในน�้ ามันเครื่อง 
นอกจากนี้  น�้ ามันเครื่องยังหล่อลื่นคลัตช ์ 
สารเตมิแตง่ใด ๆ อาจท�าใหค้ลตัชล์ืน่
หา้มใชน้�้ ามันละหุ่ง ,  น�้ ามันที่มีสารชะลา้ง , 
น�้ามันพชื, น�้ามันแร่ หรอืน�้ามันใด ๆ  ทีไ่ม่ตรง
ตามขอ้ก�าหนดทีต่อ้งการ  การใชน้�้ามนัเหลา่นี้
อาจท�าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่เครือ่งยนตอ์ยา่ง
รนุแรงและโดยทนัที
ขณะเตมิหรอืเปลีย่นน�้ามนัเครือ่ง ท�าใหแ้น่ใจวา่
ไมม่สี ิง่แปลกปลอมเขา้ไปในหอ้งขอ้เหวีย่ง

ระบบระบ�ย�ว�มรอ้�

เ พื่ อ ให แ้ น่ ใ จ ว่ า ร ะ บบ ร ะบ ายคว าม ร ้อ น
เ ค รื่ อ ง ย น ต์ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ พี ย ง พ อ  
ควรตรวจสอบระดับน�้าหล่อเย็นทุกวันกอ่นขีร่ถ
จักรยานยนต ์และเตมิน�้าหลอ่เย็นถา้อยูใ่นระดบั
ต�า่

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

ส�รป้องก�ัก�รกดักรอ่� 

 ���เตอื�
น�้าหลอ่เย็น HD4X Hybrid OAT ประกอบ
ดว้ยสารป้องกันการกัดกร่อนและสารป้องกัน
การแข็งตวั  ซึง่เหมาะส�าหรับเครือ่งยนตแ์ละ
หมอ้น�้าทีเ่ป็นอะลมูเินยีม  ใชน้�้าหลอ่เย็นตาม
ค�าแนะน�าจากผูผ้ลติทกุครัง้
น�้ าหล่อเย็นที่มีสารป้องกันการแข็งตัวและ
สารป้องกันการกัดกร่อนประกอบดว้ยสาร
เคมีที่เป็นพษิ ซึง่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
มนุษย ์หา้มกลนืสารป้องกนัการแข็งตวัหรอืน�้า 
หลอ่เย็นของรถจักรยานยนต์
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หม�ยเหตุ
���้หลอ่เย็� HD4X Hybrid OAT ทีจ่ดัห�โดย 
Triumph ผสมเสร็จแลว้ และไมจ่��เป็�ตอ้ง
เจอืจ�งกอ่�จะเตมิลงใ�ระบบระบ�ย�ว�ม
รอ้�

เพื่อป้องกันไม่ใหร้ะบบระบายความรอ้นเกดิ
สนมิ  จ�าเป็นตอ้งใชส้ารเคมป้ีองกนัสนมิในน�้า
หลอ่เย็น
ถ า้ไม่ ใช น้�้ าหล่อ เ ย็นที่มีสาร ป้องกันสนิม  
ระบบระบายความรอ้นจะสะสมสนมิและตะกรัน
ในโพรงน�้าและหมอ้น�้า ซึง่จะปิดกัน้ทางเดนิ
น�้าหล่อเย็น และจะลดประสทิธภิาพของระบบ
ระบายความรอ้นเป็นอยา่งมาก

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

cjxo

2

1

3

4

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

การตรวจสอบระดบัน�้ามนัเบรก:
•  จอดรถจักรยานยนต์บนพื้นราบและอยู่

ในต�าแหน่งตัง้ตรง  ถงัน�้าหลอ่เย็นส�ารอง
สามารถมองเห็นไดจ้ากดา้นซา้ยของรถ
จักรยานยนต ์ดา้นลา่งไปทางดา้นหนา้ของ
ถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ

•  ตรวจสอบระดับน�้าหล่อเย็นในถังน�้าหล่อ
เย็นส�ารอง ระดับน�้ าหล่อเย็นตอ้งอยู่
ระหวา่งเครือ่งหมาย MAX และ MIN

•  ถา้น�้าหลอ่เย็นต�า่กวา่ระดบัต�า่สดุ  ทา่นตอ้ง
ปรับระดบัน�้าหลอ่เย็น
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ก�รปรบัระดบั���้หลอ่เย็�

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

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

cjxo

2

1

3

4

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

การปรับระดบัน�้ามนัเบรก:
•  ปลอ่ยใหเ้ครือ่งยนตเ์ย็น
•  ฝาถังน�้ าหล่อเย็นส�ารองสามารถถอดได ้

จากดา้นซา้ยของรถจักรยานยนต์
•  ถอดฝาปิดออกจากถังน�้าหล่อเย็นส�ารอง 

แลว้เติมส่วนผสมน�้ าหล่อเย็นทางฝาถัง
น�้ ามันเชื้อ เพลิงจนระดับน�้ า เพิ่มสูงถึง
เครือ่งหมาย MAX ประกอบฝาปิด

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

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

หมอ้���้และทอ่ออ่�

 ���เตอื�
พัดลมจะท�างานโดยอัตโนมัตเิมือ่เครือ่งยนต์
ท�างาน
ตอ้งเกบ็มอืและเสือ้ผา้ใหห้า่งจากพัดลม
การสมัผัสกบัพัดลมทีก่�าลังหมนุอยูอ่าจท�าให ้
เกดิอบุัตเิหตแุละ/หรอืการบาดเจ็บสว่นบคุคล
ได ้
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 ขอ้�วรระวงั
การใชว้ธิฉีีดน�้าแรงดนัสงู  เชน่  จากเครือ่งมอื
ลา้งรถหรือป๊ัมอัดฉีดน�้าแรงดันสูง จะท�าให ้
ครบีหมอ้น�้าเกดิความเสยีหาย  เป็นสาเหตใุห ้
เกดิรอยร่ัวและท�าใหป้ระสทิธภิาพของหมอ้น�้า
ลดลง
อย่าปิดกัน้หรือเบี่ยงกระแสลมจากหมอ้น�้ า
ดว้ยการตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต 
ไม่ว่าจะที่ด า้นหนา้หมอ้น�้ าหรือดา้นหลัง
พัดลมระบายความรอ้น
การกดีขวางกระแสลมของหมอ้น�้าจะท�าให ้
เกดิความรอ้นสงู  ท�าใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิความ
เสยีหายได ้

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

ก�ร�วบ�มุ��ัเรง่

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

 ���เตอื�
การใชร้ถจักรยานยนต์ที่การควบคุมคันเร่ง
ช�ารุดหรือติดขัด จะเป็นอุปสรรคต่อการ
ท�างานของปีกผีเสือ้ ส่งผลใหสู้ญเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ควรน�ารถไปตรวจสอบการควบคุมคันเร่งที่
ตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph 
ที่ไดรั้บอนุญาต เพื่อหลีกเลี่ยงการใชก้าร
ควบคมุคนัเรง่ทีช่�ารดุหรอืตดิขดัอยา่งตอ่เนือ่ง

เพือ่ตรวจสอบคนัเรง่:
•  ตรวจสอบปีกผีเสื้อ เ ปิดออกไดอ้ย่าง 

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

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

•  ตรวจสอบว่ามีระยะฟรีของปลอกคันเร่ง  
1 ‑ 2 มม. เมือ่คอ่ย ๆ บดิปลอกคนัเรง่ไปมา

�ลตัช์
รถจักรยานยนตไ์ดต้ดิตัง้คลตัชแ์บบควบคมุดว้ย
สาย
ถา้คนัคลตัชม์รีะยะฟรมีากเกนิไป  คลตัชอ์าจไม่
ปลอ่ยจนสดุ  ซึง่จะท�าใหเ้ปลีย่นเกยีรแ์ละเลอืก
เกยีรว์่างไดย้าก ซึง่อาจท�าใหเ้ครือ่งยนตด์ับ 
และควบคมุรถจักรยานยนตไ์ดย้าก
ในทางกลับกัน ถา้คันคลัตชม์รีะยะฟรีไม่พอ  
คลัตช์อาจไม่ขบจนสุด ท�าใหค้ลัตช์ลื่น  
ซึง่จะลดประสทิธภิาพและท�าใหค้ลัตชส์กึกอ่น
ก�าหนด
ต ้อ ง ต ร ว จ ส อ บ ร ะ ย ะ ฟ รี คั น ค ลั ต ช์ ต า ม 
ขอ้ก�าหนดการบ�ารงุรักษาตามก�าหนดเวลา

ก�รตรวจสอบ�ลตัช์
ตรวจสอบว่ามีระยะฟรีคันคลัตช์ที่คันโยก 
2 - 3 มม.
ถา้ระยะฟรมีคีา่ไมถ่กูตอ้ง ใหท้�าการปรับคา่

ก�รปรบั�ลตัช์
การปรับคลตัช:์
•  หมุนแกนปรับตัง้จนไดร้ะยะฟรคีันคลัตชท์ี่

ถกูตอ้ง

1
2 - 3 mm

2

3

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

•  ตรวจสอบว่ามีระยะฟรีคันคลัตชท์ี่คันโยก 
2 ‑ 3 มม.
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•  ถา้ระยะฟรมีคีา่ไมถ่กูตอ้ง ใหท้�าการปรับคา่
•  ถา้ไม่สามารถปรับตัง้ค่าไดถู้กตอ้งโดยใช ้

ตวัปรับคนัคลตัช ์ ใหใ้ชต้วัปรับสายทีป่ลาย
ดา้นลา่งของสายคลตัช์

cjxg

2

1

1. �็อตล็อกตวัปรบั
2. ส�ย�ลตัชด์�้��อก

•  คลายน็อตล็อกปรับตัง้
•  หมุนตัวปรับสายดา้นนอกเพือ่ใหม้รีะยะฟร ี

2 - 3 มม. ทีค่นัคลตัช์
•  ขนัน็อตล็อกดว้ยแรง 3.5 Nm

โซข่บัเ�ลือ่�

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

เพื่อความปลอดภัยและป้องกันไม่ให เ้กิด 
ความสึกมากเกินไป ท่านตอ้งตรวจสอบ
โซ่ขับเคลื่อน ปรับตัง้ และหยอดน�้ ามันตาม
ขอ้ก�าหนดการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลา  
ด�าเนินการตรวจสอบ ปรับตัง้ค่า และหยอด
น�้ามันใหบ้อ่ยขึน้ส�าหรับสภาพการใชร้ถทีร่นุแรง 
เชน่  การขบัขีค่วามเร็วสงู  ถนนทีม่ฝีุ่ นคละคลุง้ 
หรอืเต็มไปดว้ยกอ้นกรวด
ถา้โซ่สึกมากไปหรือปรับตั ้งค่าไม่ถูกตอ้ง 
(หลวมเกนิไปหรอืแน่นเกนิไป) โซ่อาจหลุด
ออกจากสเตอรห์รอืเบรก  ดงันัน้ เปลีย่นโซท่ี่
ช�ารุดหรือสกึโดยใชอ้ะไหล่ Triumph ที่จัด
จ�าหน่ายโดย  ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตทกุครัง้
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ก�รหลอ่ลื�่โซข่บัเ�ลือ่�
จ� า เ ป็นตอ้งมีการหล่อลื่นทุก  ๆ  300 กม. 
(200 ไมล)์ และหลงัจากขีร่ถในสภาพอากาศที่
เปียก บนถนนเปียก หรอืเวลาใด ๆ ทีโ่ซฝื่ด
การหลอ่ลืน่โซข่บัเคลือ่น:
•  ใชส้ารหล่อลืน่โซข่ับเคลือ่นตามทีแ่นะน�า

ไวใ้นบทขอ้มลูจ�าเพาะ
•  หยอดสารหล่อลื่นที่ด า้นข า้งลูกกลิ้ง  

จากนัน้ จอดรถจักรยานยนตท์ิง้ไวโ้ดยไม่
ใชง้านอยา่งนอ้ยแปดชัว่โมง  (ควรเป็นชว่ง
กลางคืน) ซึ่งจะช่วยใหส้ารหล่อลื่นซึม
เขา้ไปในโอรงิ โซ ่ฯลฯ

•  กอ่นขีร่ถ ใหเ้ชด็สารหลอ่ลืน่สว่นเกนิออก
•  ถา้โซ่ขับเคลื่อนสกปรกมากเป็นพิเศษ  

ใหท้� าความสะอาดก่อน  แล ว้ทาสาร 
หลอ่ลืน่ตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้

 ขอ้�วรระวงั
อย่าใชเ้ครื่องฉีดน�้าแบบแรงดันสูงท�าความ
สะอาดโซเ่พราะอาจท�าใหส้ว่นประกอบโซไ่ด ้
รับความเสยีหาย

ก�รตรวจสอบระยะฟรขีอง 
โซข่บัเ�ลือ่�

 ���เตอื�
ก่อนเริ่มงาน ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดจ้อด
รถจักรยานยนต์ไวอ้ย่างมั่นคงแลว้รองดว้ย
แมแ่รง
เพราะจะชว่ยป้องกันไม่ใหผู้ป้ฏบิัตงิานไดรั้บ
บาดเจ็บหรอืความเสยีหายตอ่รถจักรยานยนต์

1

1. ต��แห�ง่ทีเ่�ลือ่�ทีไ่ดส้งูสดุ

การตรวจสอบระยะฟรขีองโซ:่
•  จอดรถจักรยานยนตบ์นพืน้ราบ และอยู่ใน

ต�าแหน่งตัง้ตรง โดยไมม่กีารบรรทกุใด ๆ
•  หมุนลอ้หลังโดยกดรถจักรยานยนต์เพื่อ

คน้หาต�าแหน่งที่โซ่แน่นที่สุด แลว้วัด
การเคลือ่นทีแ่นวตัง้ทีก่ ึง่กลางโซ่ระหว่าง 
สเตอร์

•  การเคลือ่นไหวในแนวตัง้ของโซข่บัเคลือ่น
ตอ้งอยูใ่นชว่ง 20 - 30 มม.
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ก�รปรบัระยะฟรขีองโซข่บัเ�ลือ่�

1

3

2

1. โบลตย์ดึตวัปรบั
2. �อ๊ตล็อกโบลตย์ดึตวัปรบั
3. �อ๊ตล็อกสลกัลอ้หลงั

หากการเคลื่อนที่ระยะฟรีของโซ่ไม่ถูกตอ้ง 
ตอ้งท�าการปรับดงัตอ่ไปนี้
•  คลายน๊อตล็อสลกัลอ้
•  ปลอ่ยน๊อตล็อกโบลตย์ดึตัวปรับโซท่ัง้ดา้น

ซา้ยและดา้นขวา
•  การ เลื่อนตั วป รับทั ้งสองตั วด ว้ยค่าที ่

เท่ากัน หมุนโบลต์ยึดตัวปรับตามเข็ม
นาฬิกาเพื่อเพิ่มระยะการเคลื่อนที่อ ิสระ
ของโซ่ขับเคลื่อน และหมุนทวนเ ข็ม
นาฬกิาเพือ่ลดระยะการเคลือ่นทีอ่สิระของ
โซข่บัเคลือ่น

•  เมื่อตั ้งค่าระยะการเคลื่อนที่อ ิสระของ 
โซข่บัเคลือ่นไดถ้กูตอ้งแลว้  ใหใ้ชต้วัปรับ
ดนัลอ้เขา้ที ่ ขนัน๊อตล็อกตวัปรับทัง้สอง
ดว้ยแรงขนั 20 Nm และน๊อตล็อกสลกัลอ้
ดว้ยแรงขนั 110 Nm

•  ด� า เนินการตรวจสอบการป รับตั ้ง โซ ่
ขบัเคลือ่นอกีครัง้ ปรับตัง้คา่ใหมถ่า้จ�าเป็น

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

•  ตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกหลัง 
แกไ้ขถา้จ�าเป็น

 ���เตอื�
การใชร้ถจักรยานยนตด์ว้ยเบรกที่ช�ารุดเป็น
อนัตราย  ทา่นตอ้งน�ารถไปด�าเนนิการแกไ้ข
อาการที่ตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตกอ่น  จงึจะสามารถ
ขีร่ถจักรยานยนตไ์ดอ้กีครัง้
การไม่แก ไ้ขอาการดั งกล่าวอาจท� าให ้
ประสทิธภิาพในการเบรกลดนอ้ยลง ท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตห์รือเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
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ก�รตรวจสอบ�ว�มสกึของโซข่บั
เ�ลือ่�และสเตอร์

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

การใชโ้ซข่ับเคลือ่นทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจ
ท�าใหโ้ซข่ับเคลือ่นแตกหรอือาจท�าใหโ้ซข่ับ
เคลือ่นหลดุออกจากสเตอร ์ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ขอ้�วรระวงั
ถา้พบว่าสเตอร์สกึ ใหเ้ปลีย่นสเตอร์และโซ่
ขบัเคลือ่นพรอ้มกนัทกุครัง้
การเปลี่ยนสเตอร์ที่สกึโดยไม่เปลี่ยนโซ่ขับ
เคลือ่นจะท�าใหส้เตอรต์วัใหมส่กึกอ่นก�าหนด

2

1

1. วดัโซ ่20 ขอ้ตอ่
2. ���้ห�กั

การตรวจสอบความสกึหรอของโซ่ขับเคลื่อน
และเฟือง:
•  ถอดบงัโซ่
•  ดึง โซ่ ใ ห ต้ึง โ ดยแข วนลู ก ตุ ม้ ข น าด 

10 ‑ 20 กก. (20 ‑ 40 ปอนด)์ บนโซ่
•  วดัความยาวของโซ ่ 20 ขอ้ตอ่จากสว่นที่

ยดืออกของโซ ่ จากจดุกึง่กลางสลกัของ
สลกัตวัที ่ 1 ไปทีจ่ดุกึง่กลางสลกัของสลกั
ตัวที่ 21 เนื่องจากโซ่อาจสึกไม่เท่ากัน  
ใหท้�าการวดัหลายๆ แหง่

•  ถา้ความยาวมากกว่าถา้ความยาวเกิน 
ขดีจ�ากดับรกิารสงูสดุ 319 มม. ตอ้งเปลีย่น
โซเ่สน้ใหม่

•  หมุนลอ้หลังและตรวจสอบโซ่ขับเคลื่อน 
ดลูกูกลิง้ช�ารดุ สลกัและขอ้ตอ่โซห่ลวม

•  นอกจากนี ้ ใหต้รวจสอบสเตอรด์ซู ึฟั่นเฟือง
ช�ารดุหรอืสกึไมส่ม�า่เสมอหรอืมากเกนิไป

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

•  ประกอบกลบับงัโซ ่ ขนัแน่นตวัยดึดว้ยแรง 
4 Nm
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เบรก
ก�รปรบัสภ�พผ�้เบรกและเบรกใหม่

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

จานเบรกและ/หรือผา้เบรกใหม่ตอ้งใชร้ะยะ
เวลาปรับสภาพอย่างระมัดระวัง ซึง่จะปรับ
ประสทิธภิาพและอายุการใชง้านของจานเบรก
และผา้เบรก ระยะทีแ่นะน�าในการปรับสภาพ
ของผา้เบรกและจานเบรกใหม่คือ 300 กม. 
(200 ไมล)์
ในช่วงเวลานี้ควรหลีกเลี่ยงการเบรกอย่าง
รนุแรง  ขบัขีด่ว้ยความระมดัระวงั  และเผือ่ใหม้ี
ระยะทางเบรกมากขึน้

ก�รปรบัสภ�พผ�้เบรกและเบรกใหม่

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

จานเบรกและ/หรือผา้เบรกใหม่ตอ้งใชร้ะยะ
เวลาปรับสภาพอย่างระมัดระวัง ซึง่จะปรับ
ประสทิธภิาพและอายุการใชง้านของจานเบรก
และผา้เบรก ระยะทีแ่นะน�าในการปรับสภาพ
ของผา้เบรกและจานเบรกใหม่คือ 300 กม. 
(200 ไมล)์
ในช่วงเวลานี้ควรหลีกเลี่ยงการเบรกอย่าง
รนุแรง  ขบัขีด่ว้ยความระมดัระวงั  และเผือ่ใหม้ี
ระยะทางเบรกมากขึน้

ก�รตรวจสอบก�รสกึหรอของเบรก
ห��้

 ���เตอื�
ถา้ก�าลังประกอบผา้เบรกใหม่ที่เป็นแบรนด์
ลิขสิทธิ์เฉพาะ ใหต้รวจสอบว่าแผ่นยึด 
ผา้เบรกมคีวามหนาตามทีร่ะบไุวใ้นตาราง
การประกอบผา้เบรกทีแ่ผน่ยดึหนานอ้ยกวา่ที่
ระบไุวอ้าจท�าใหเ้บรกท�างานขดัขอ้งเนือ่งจาก
การสญูเสยีผา้เบรกจากความสกึ
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ตอ้งตรวจสอบผา้เบรกตามขอ้ก�าหนดการบ�ารุง
รักษาตามก�าหนดเวลา  และเปลีย่นใหมถ่า้สกึ 
หรอืมคีวามหนาไมถ่งึคา่ความหนาต�่าสดุในการ
รับบรกิาร

cbmz_1

1

2

1. แผ�่ยดึ
2. ผ�้เบรก

1

2

chbe_2

1. แผ�่ยดึ
2. แผ�่บผุ�้เบรก

ผา้เบรกส�าหรับรถรุน่นีท้ีม่าจาก Triumph จะ
มแีผน่ยดึหนาตามความหนาทีแ่นะน�า  ใชแ้ละ
ประกอบผา้เบรกที่เ ป็นอะไหล่จากตัวแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทกุครัง้

ถา้ความหนาที่แผ่นบุของผา้เบรกแผ่นใด
นอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวใ้นตาราง  ใหเ้ปลีย่นผา้เบรก
ทัง้หมดในวงลอ้

Street Triple RS รุ�่อ ื�่ ๆ ทกุรุ�่
�ว�มห��ข ั�้ต��่
ของแผ�่ยดึ 4.8 มม. 4.0 มม.

�ว�มห��ข ั�้
ต��่ของแผ�่ผ�้
เบรก

1.0 มม. 1.5 มม.

�ว�มห��ขดี
จ��กดัก�รใช้
ง��
(แผ�่ผ�้เบรก
และแผ�่ยดึ)

5.8 มม. 5.5 มม.

ก�รตรวจสอบก�รสกึหรอของเบรก
หลงั

 ���เตอื�
ถา้ก�าลังประกอบผา้เบรกใหม่ที่เป็นแบรนด์
ลิขสิทธิ์เฉพาะ ใหต้รวจสอบว่าแผ่นยึด 
ผา้เบรกมคีวามหนาตามทีร่ะบไุวใ้นตาราง
การประกอบผา้เบรกทีแ่ผน่ยดึหนานอ้ยกวา่ที่
ระบไุวอ้าจท�าใหเ้บรกท�างานขดัขอ้งเนือ่งจาก
การสญูเสยีผา้เบรกจากความสกึ

2
1

1. แผ�่ยดึ
2. แผ�่บผุ�้เบรก
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ผา้เบรกที่มาจาก Triumph จะมีแผ่นยดึหนา
ตามความหนาที่แนะน� า ใชแ้ละประกอบ 
ผา้เบรกที่เป็นอะไหล่จากตัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์Triumph ทกุครัง้
ถา้ความหนาที่แผ่นบุของผา้เบรกแผ่นใด
นอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวใ้นตาราง  ใหเ้ปลีย่นผา้เบรก
ทัง้หมดในวงลอ้

ทกุรุ�่
�ว�มห��ข ั�้ต��่ของ
แผ�่ยดึ 3.0 มม.

�ว�มห��ข ั�้ต��่ของ 
แผ�่ผ�้เบรก 1.5 มม.

�ว�มห��ขดีจ��กดั 
ก�รใชง้�� 
(แผ�่ผ�้เบรกและ 
แผ�่ยดึ)

4.5 มม.

���้ม�ัดสิกเ์บรก

 ���เตอื�
น�้ ามันเบรกมีคุณสมบัติในการดูดซับ ซึ่ง
หมายความว่าน�้ามันสามารถดูดซับความชืน้
จากอากาศได ้
ความชืน้ทีถู่กดดูซับจะลดจุดเดอืดของน�้ามัน
เบรกลงมาก  ท�าใหป้ระสทิธภิาพในการเบรก
ลดลง
ดว้ยสาเหตุนี้  ตอ้งเปลี่ยนน�้ ามันเบรกตาม 
ขอ้ก�าหนดการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลา
เสมอ
ใชน้�้ามนัเบรกใหมจ่ากภาชนะทีปิ่ดสนทิ  และ
หา้มใชน้�้ามันเบรกจากภาชนะที่ไม่ปิดสนิท
หรอืจากภาชนะทีเ่คยเปิดไวก้อ่นแลว้
หา้มผสมน�้ามนัเบรกตา่งเกรด ตา่งยีห่อ้
ตรวจสอบการร่ัวซมึของน�้ ามันเบรกรอบ ๆ  
ขอ้ตอ่เบรก  ซลี  และขอ้ตอ่  รวมทัง้ตรวจสอบ
สายเบรก  ดกูารเสือ่งสภาพ  รอยแตก  และ
ความเสยีหาย
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งตา่งๆ กอ่นขีร่ถทกุครัง้
การไม่ปฏิบัติตามและใชร้ายการเหล่านี ้ 
จะท�าใหเ้กดิสภาวะการขับขี่ที่เป็นอันตราย  
น� าไปสู่การสูญเสียการควบคุมและเกิด
อบุตัเิหตไุด ้
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 ���เตอื�
ถา้ระบบ ABS ไม่ท�างาน ระบบเบรกจะท�า
หนา้ที่เป็นระบบเบรกแบบไม่มีระบบ ABS 
ตอ่ไป
ในสถานการณน์ี ้ การเบรกแรงเกนิไปจะท�าให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�าใหสู้ญเสียการควบคุมรถ
และเกดิอบุตัเิหตุ
ลดความเร็วและอย่าขีร่ถต่อไปถา้ไม่จ�าเป็น
ในขณะทีส่ญัญาณไฟยงัตดิอยู ่ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ความ
บกพรอ่งและท�าการแกไ้ข

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

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

ก�รตรวจสอบและปรบัระดบั���้ม�ั
เบรกห��้
Street Triple RS

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

3

jajc_3

1

2

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

การตรวจสอบระดบัน�้ามนัเบรกหนา้:
•  ตรวจสอบระดับน�้ามันเบรกทีม่องเห็นไดใ้น

สว่น MIN และ MAX ของกระปกุน�้ามนั
•  ระดับน�้ ามันเบรกในกระปุกน�้ ามันตอ้งอยู่

ระหว่างขดีระดับสูงสุดและขดีระดับต�่าสุด 
(เมือ่กระปกุน�้ามนัอยูใ่นแนวนอน)



ก�รบ��รงุรกัษ�

146

การปรับระดบัน�้ามนัเบรก:
•  คลายสกรูฝาปิดครอบและถอดฝาปิด

กระปกุน�้ามนัและไดอะแฟรมซลี
•  เตมิน�้ามันในกระปุกน�้ามันจนถงึขีดระดับ 

MAX โดยใชน้�้ามนัเบรก DOT 4 จาก
ภาชนะทีปิ่ดสนทิ

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

ckks

1 2

33

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

•  ติดตัง้สกรูยึดฝาปิดกระปุกน�้ ามันเขา้กับ 
ชดุฝาปิดกระปกุน�้ามนัและซลีไดอะแฟรม

•  จับชุดส่วนประกอบไวด้ ว้ยกันและจัด
ต� า แ ห น่ ง ฝ า ปิ ด ก ร ะ ปุ ก น�้ า มั น ซีล 
ไดอะแฟรมและสกรูยดึฝาปิดกระปกุน�้ามัน
เขา้กบักระปกุน�้ามนั

ckkr

1

2

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

2. กระปกุ���้ม�ั

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

1

1. สกรยูดึฝ�ปิดกระปกุ���้ม�ั

•  ขันแน่นสกรูล็อกฝาปิดกระปุกน�้ ามันดว้ย
แรง 0.7 Nm
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ก�รตรวจสอบและปรบัระดบั���้ม�ั
เบรกห��้
ทกุรุ�่ยกเว�้ Street Triple RS

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

2

1

1. กระปกุ���้ม�ัเบรกห��้, ขดีระดบับ�
2. ขดีระดบัล�่ง

การตรวจสอบระดบัน�้ามนัเบรกหนา้:
•  ตรวจสอบระดับน�้ามันเบรกดว้ยตาเปล่าที่

กระจกตรงดา้นหนา้ของกระปกุน�้ามนั
•  ระดับน�้ามันเบรกตอ้งอยู่ระหว่างขีดระดับ

บนและขดีระดบัลา่ง  (เมือ่กระปกุน�้ามนัอยู่
ในแนวนอน)

การปรับระดบัน�้ามนัเบรก:
•  คลายสกรูฝาปิดครอบและถอดฝาปิด

กระปกุน�้ามนัและไดอะแฟรมซลี
•  เตมิน�้ามันในกระปกุน�้ามันจนถงึขดีระดบับน

โดยใชน้�้ามนั DOT 4 ใหมจ่ากภาชนะทีปิ่ด
สนทิ

•  ประกอบกลบัฝาปิดกระปกุน�้ามนั ตอ้งแน่ใจ
ว่าใส่ไดอะแฟรมซลีในต�าแหน่งทีถู่กตอ้ง 
ระหวา่งฝาปิดและกระปกุน�้ามนั

•  ขันแน่นสกรูล็อกฝาปิดกระปุกน�้ ามันดว้ย
แรง 1 Nm

ก�รตรวจสอบและปรบัระดบั���้ม�ั
เบรกหลงั

 ���เตอื�
ถา้ระดับน�้ ามันเบรกในกระปุกน�้ ามันดา้น
ใดด า้นหนึ่ งลดลงมาก โปรดติดต่อขอ 
ค� า แ น ะ น� า จ า ก ตั ว แ ท น จ� า ห น่ า ย ร ถ
จักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตกอ่น
จะขบัขีร่ถของทา่น
การขีร่ถทีร่ะดับน�้ามันเบรกพร่องลง หรือทีม่ี
การร่ัวซมึของน�้ามนัเบรกเป็นอนัตราย  และจะ
ลดประสทิธภิาพของเบรก  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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ท่านสามารถมองกระปุกน�้ามันไดจ้ากทางดา้น
ขวาของรถจักรยานยนต ์ ไปทางทอ่เกบ็เสยีง 
ใตเ้บาะผูข้บัขี่

chrk

1

2

1. ขดีระดบับ�
2. ขดีระดบัล�่ง

การตรวจสอบระดบัน�้ามนัเบรกหลงั:
•  ตรวจสอบระดับของน�้ามันเบรกทีม่องเห็น

ไดใ้นกระปกุ
•  ระดับน�้ามันเบรกตอ้งอยู่ระหว่างขีดระดับ

บนและขดีระดบัลา่ง  (เมือ่กระปกุน�้ามนัอยู่
ในแนวนอน)

การปรับระดบัน�้ามนัเบรกหลงั:
•  ค ล า ยฝ า ปิ ด ก ร ะ ปุ ก น�้ า มั น แ ล ะ ถอด 

ไดอะแฟรมซลีออก
•  เตมิน�้ามันในกระปกุน�้ามันจนถงึขดีระดบับน

โดยใชน้�้ามนัเบรก DOT 4 จากภาชนะทีปิ่ด
สนทิ

•  ประกอบกลบัฝาปิดกระปกุน�้ามนั ตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่ไดป้ระกอบไดอะแฟรมซลีอยา่ง
ถกูตอ้ง

สวติชไ์ฟเบรก

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

ไฟเบรกจะถูกเปิดใชง้านโดยอสิระจากเบรก
หนา้หรือเบรกหลัง เมื่อสวิตช์จุดระเบิดอยู่
ที่ต�าแหน่ง ON ถา้ไฟเบรกไม่ท�างานเมื่อดงึ
คันเบรกหนา้หรือเหยียบแป้นเบรกหลัง น�า
รถของท่านไปตรวจสอบหาสาเหตุและแกไ้ข
ขอ้บกพร่องทีต่ัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต
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กระจก

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

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

รุ�่ทีม่กีระจกปล�ยแฮ�ด์

 ���เตอื�
การปรับกา้นกระจกปลายแฮนด์ไม่ถูกตอ้ง
อาจเป็นเหตใุหก้า้นกระจกสัมผัสกับถังน�้ามัน 
เชือ้เพลงิ  คนัเบรก  หรอืคนัคลตัชห์รอืสว่น 
อืน่ ๆ ของรถจักรยานยนต์
ซึง่จะจ�ากัดการท�างานของเบรกหรือคลัตช ์
หรอืจ�ากดั การเคลือ่นไหวของการบงัคบัเลีย้ว 
ส่งผลใหสู้ญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ
ปรับกระจกตามทีต่อ้งการเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามัน
ไม่สัมผัสกับส่วนอืน่ ๆ  ของรถจักรยานยนต ์
หลังจากการปรับ ทดลองขยับแฮนดบ์ังคับ
เลี้ยวไปจนสุดล็อกดา้นซา้ยมือและขวามือ 
ขณะที่ตรวจสอบว่ากระจกไม่สัมผัสกับถัง
น�้ามันเชือ้เพลงิ คันเบรกหรอืคันคลัตชห์รอื
สว่นอืน่ ๆ ของรถจักรยานยนต์

 ขอ้�วรระวงั
การปรับกา้นกระจกปลายแฮนด์ไม่ถูกตอ้ง
อาจเป็นเหตใุหก้า้นกระจกสัมผัสกับถังน�้ามัน 
เชือ้เพลงิ  คนัเบรก  หรอืคนัคลตัชห์รอืสว่น 
อืน่ ๆ ของรถจักรยานยนต์
ซึง่จะท�าใหเ้กิดความเสียหายต่อถังน�้ ามัน 
เชือ้เพลงิ  คนัเบรกหรอืคนัคลตัช ์ หรอืสว่น
อืน่ ๆ ของรถจักรยานยนต์
ปรับกระจกตามทีต่อ้งการเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามัน
ไมส่มัผัสกบัสว่นอืน่ ๆ  ของรถจักรยานยนต ์
หลงัจากการปรับ  ทดลองขยบัแฮนดบ์งัคบั
เลี้ยวไปจนสุดล็อกดา้นซา้ยมือและขวามือ 
ขณะที่ตรวจสอบว่ากระจกไม่สัมผัสกับถัง
น�้ามนัเชือ้เพลงิ  คนัเบรกหรอืคนัคลตัชห์รอื
สว่นอืน่ ๆ ของรถจักรยานยนต์
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กระจกปลายแฮนด์จะถูกติดตั ้งโดยตัวแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตของท่านและโดยปกตแิลว้ไม่จ�าเป็น
ตอ้งปรับใด  ๆ  หากจ�าเป็นตอ้งปรับ  หา้มหมนุ
กระจกเกนิ 75° เมือ่วดัจากสว่นแนวตัง้ของแขน
กระจก

75°

1

1. สว่�แ�วต ัง้ของแข�กระจก

ก�รบงั�บัเลีย้ว

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

ก�รตรวจสอบระบบบงั�บัเลีย้ว

 ���เตอื�
การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ลูกปืนคอ (คอ
เฟรม) ช� า รุดหรือป รับไม่ถูกต อ้ง เ ป็น
อนัตราย  และอาจท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

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

ตัง้ตรง
•  ยกลอ้หนา้ขึน้เหนือพื้น แลว้ใชแ้ม่แรงยก

รถจักรยานยนต์
•  ยืนที่ดา้นหนา้ของรถจักรยานยนต์ จับ

ที่ปลายดา้นล่างของกระบอกดา้นนอก 
โชค๊หนา้ แลว้พยายามเลือ่นในทศิทางจาก
หนา้ไปหลงั

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

•  เอาแมแ่รงออก แลว้วางรถจักรยานยนตบ์น
ขาตัง้ขา้ง

ก�รตรวจสอบลกูปื�ลอ้

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

ลกูปืนลอ้ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบตามชว่งเวลา
ทีก่�าหนดไวใ้นตารางการบ�ารงุรักษา

ckaf

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

ตัง้ตรง
•  ยกลอ้หนา้ขึน้ใหพ้น้จากพืน้  แลว้ใชแ้มแ่รง

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

แลว้ค่อย ๆ  กระแทกดา้นบนของลอ้หนา้
จากดา้นหนึง่ไปยงัอกีดา้นหนึง่

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

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

•  เอาแมแ่รงออก แลว้วางรถจักรยานยนตบ์น
ขาตัง้ขา้ง

หม�ยเหตุ
ถ�้ลูกปื�ลอ้ทีล่อ้ห��้หรอืลอ้หลงัท��ใหม้ ี
ระยะฟรใี�ดมุลอ้ เกดิเสยีงดงัม�ก หรอืถ�้
ล้อหมุ�ตดิขดั �วร���รถไปตรวจสอบ 
ลกูปื�ลอ้ทีต่วัแท�จ��ห��่ยรถจกัรย��ย�ต ์
Triumph ทีไ่ดร้บัอ�ญุ�ต
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ก�รตรวจสอบโช�๊ห��้

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

 ���เตอื�
หา้มพยายามรื้อส่วนใดส่วนหนึ่งของชุด 
กนัสะเทอืน
ชดุกนัสะเทอืนทัง้หมดมนี�้ามนัแรงดนัสงู
การสัมผัสน�้ ามันที่มีแรงดันจะท�าใหด้วงตา
และผวิหนังถกูท�าลาย

แสดงรุ�่ Street Triple S (660 ซซี)ี

การตรวจสอบโชค๊:
•  จอดรถจักรยานยนตบ์นพืน้ราบ
•  ขณะจับแฮนดบ์ังคับเลีย้วและเหยยีบเบรก

หนา้ ใหป๊ั้มโชค๊ขึน้ลงหลายๆ ครัง้
•  ถา้พบความลา้หรือไม่เรียบ โปรดตดิต่อ

ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญาต

•  ตรวจสอบระบบกันสะเทอืนแตล่ะต�าแหน่ง
ดรูอ่งรอยความเสยีหาย  รอยขดีขว่นบนพืน้
ผวิเลือ่น หรอืการร่ัวซมึของน�้ามนั

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

ระบบก�ัสะเทอื�ห��้

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

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

ก�รต ัง้��่โช�๊ห��้
รถจักรยานยนตถ์ูกจัดส่งจากโรงงานโดยปรับ
ตัง้ไวท้ีค่า่ Road (การขบัขีค่นเดยีว)  ตามที่
แสดงไวใ้นตารางการตัง้ค่าระบบกันสะเทือน
ทีเ่กีย่วขอ้ง  การปรับคา่ระบบกนัสะเทอืนแบบ 
Road จะชว่ยใหข้บัขีส่บายและมคีณุสมบตักิาร
ขบัขีท่ีด่สี�าหรับการขบัขีร่ถโดยล�าพัง
รายละเอยีดทีแ่สดงในตารางเป็นเพยีงค�าแนะน�า 
ขอ้ก�าหนดในการตัง้ค่าอาจแตกต่างกันตาม 
น�้าหนักของผูข้ับขีร่ถและผูโ้ดยสารและความ
ชืน่ชอบสว่นบคุคล

Street Triple R - LRH

ก�รต ัง้��่ระบบก�ัสะเทอื�ห��้ - 
Street Triple R - LRH

ก��ลงัโหลด สปรงิ 
พรโีหลด1

�ว�มห�ว่ง
ก�ร��ืตวั
ของโช�๊2

�ว�มห�ว่ง
ก�รยบุตวั
ของโช�๊2

ก�รขี่
รถโดย
ล��พงั

Track 5 1 1

Sport 5 2 2

Road 5 2.5 5

คอมฟอ 
รท์ 5 5.5 7

ผูข้ ีร่ถและผู ้
โดยส�ร 5 2.5 5

1 จ�านวนรอบการหมนุตามเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งทวน
เข็มนาฬกิาจนสดุ
2 จ�านวนรอบทีต่วัปรับหมนุทวนเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งที่
ขนัตามเข็มนาฬกิาจนสดุ

Street Triple R

ก�รต ัง้��่ระบบก�ัสะเทอื�ห��้ - Street Triple R

ก��ลงัโหลด สปรงิ 
พรโีหลด1

�ว�มห�ว่ง
ก�ร��ืตวั
ของโช�๊2

�ว�มห�ว่ง
ก�รยบุตวั
ของโช�๊2

ก�รขี่
รถโดย
ล��พงั

Track 5 1 1.5
Sport 5 1 2

Road 5 2.5 5

คอมฟอ 
รท์ 5 5.5 7

ผูข้ ีร่ถและผู ้
โดยส�ร 5 2.5 5

1 จ�านวนรอบการหมนุตามเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งทวน
เข็มนาฬกิาจนสดุ
2 จ�านวนรอบทีต่วัปรับหมนุทวนเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งที่
ขนัตามเข็มนาฬกิาจนสดุ
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Street Triple RS

ก�รต ัง้��่ระบบก�ัสะเทอื�ห��้ - Street Triple RS

ก��ลงัโหลด สปรงิ 
พรโีหลด1

�ว�มห�ว่ง
ก�ร��ืตวั
ของโช�๊2

�ว�มห�ว่ง
ก�รยบุตวั
ของโช�๊2

ก�รขี่
รถโดย
ล��พงั

Track 3.5 2 1

Sport 3.5 2 2

Road 3.5 4 5

คอมฟอ 
รท์ 3.5 5.5 7

ผูข้ ีร่ถและผู ้
โดยส�ร 3.5 4 5

1 จ�านวนรอบการหมนุตามเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งทวน
เข็มนาฬกิาจนสดุ
2 จ�านวนรอบทีต่วัปรับหมนุทวนเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งที่
ขนัตามเข็มนาฬกิาจนสดุ

ก�รปรบัต ัง้�ว�มแข็งของสปรงิระบบ
ก�ัสะเทอื�ห��้
Street Triple R และ Street Triple R - LRH
ตัวปรับพรโีหลดสปรงิจะอยู่ทีด่า้นบนของโช๊ค
แตล่ะตวั

cjyc

1

1. สกรปูรบัต ัง้

การปรับการตัง้คา่พรโีหลดสปรงิ:
•  หมุนสกรูที่ปรับตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่ม 

หรอืทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ลด
•  ตอ้งนับจ�านวนรอบของการหมุนตามเข็ม

นาฬกิาจากต�าแหน่งหมุนทวนเข็มนาฬกิา
จนสดุทกุครัง้

ก�รปรบัต ัง้�ว�มแข็งของสปรงิระบบ
ก�ัสะเทอื�ห��้
Street Triple RS
ตัวปรับความแข็งสปรงิอยู่ที่ดา้นล่างของโช๊ค 
หนา้ของสองตวั

ciys

1

1. ตวัปรบั�ว�มแข็งสปรงิระบบก�ัสะเทอื�ห��้ 
(แสดงด�้�ขว�มอื)

การปรับการตัง้คา่พรโีหลดสปรงิ:
•  ใหป้รับตัวหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่ม

หรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดความแข็ง
โดยใชป้ระแจหกเหลี่ยมที่ตดิอยู่กับที่น่ัง 
ผูโ้ดยสาร

•  ตอ้งนับจ�านวนรอบของการหมุนตามเข็ม
นาฬกิาจากต�าแหน่งหมุนทวนเข็มนาฬกิา
จนสดุทกุครัง้
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ก�รปรบั�ว�มห�ว่งของก�ร��ืตวั
ของโช�๊และ�ว�มห�ว่งของก�ร 
ยบุตวัของโช�๊
Street Triple R และ Street Triple R - LRH
ตัวปรับแรงหน่วงของการคนืตัวและการยุบตัว
ของโชค๊จะอยูท่ีด่า้นบนของโชค๊ดา้นขวา

cjyc 1

2

1. ตวัปรบั�ว�มห�ว่งของก�รยบุตวัของโช�๊ 
(COM)

2. ตวัปรบัแรงห�ว่งของก�ร��ืตวัของโช�๊ 
(TEN)

เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่ความหน่วงของการคนืตัว
ของโชค๊:
•  หมนุชอ่งปรับตัง้ทีเ่ขยีน TEN ตามเข็ม

นาฬกิาเพื่อเพิม่หรือทวนเข็มนาฬกิาเพื่อ
ลดลง

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

เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่ความหน่วงของการยบุตัว
ของโชค๊:
•  หมนุชอ่งปรับตัง้ทีเ่ขยีน COM ตามเข็ม

นาฬกิาเพื่อเพิม่หรือทวนเข็มนาฬกิาเพื่อ
ลดลง

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

ก�รปรบั�ว�มห�ว่งของก�ร��ืตวั
ของโช�๊และ�ว�มห�ว่งของก�ร 
ยบุตวัของโช�๊
Street Triple RS
ตั ว ป รั บ ค ว า มห น่ ว ง ขอ งก า ร คืน ตั ว แ ล ะ
ความหน่วงของการยุบตัวของโช๊คจะอยู่ที ่
ดา้นบนของโชค๊แตล่ะตวั

cjyf 1

2

1. ตวัปรบั�ว�มห�ว่งของก�รยบุตวัของโช�๊
2. ตวัปรบัแรงห�ว่งของก�ร��ืตวัของโช�๊

เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่ความหน่วงของการคนืตัว
ของโชค๊:
•  หมนุชอ่งปรับตัง้ทีเ่ขยีน TEN ตามเข็ม

นาฬกิาเพื่อเพิม่หรือทวนเข็มนาฬกิาเพื่อ
ลดลง

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

เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่ความหน่วงของการยบุตัว
ของโชค๊:
•  หมนุชอ่งปรับตัง้ทีเ่ขยีน COM ตามเข็ม

นาฬกิาเพื่อเพิม่หรือทวนเข็มนาฬกิาเพื่อ
ลดลง

•  ต อ้ง นับจ� านวนรอบของการหมุนจาก
ต�าแหน่งหมนุตามเข็มนาฬกิาจนสดุ  (ปิด) 
ทกุครัง้
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โช�๊หลงั

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

ก�รต ัง้��่โช�๊หลงั
รถจักรยานยนต์ถูกจัดส่งจากโรงงานโดย 
ปรับตั ้งไวท้ี่ค่า  Road (การขับขี่คนเดียว) 
ตามที่แสดงไวใ้นตารางระบบกันสะเทือนที่
เกีย่วขอ้ง การปรับค่าระบบกันสะเทือนแบบ 
Road จะชว่ยใหข้บัขีส่บายและมคีณุสมบตักิาร
ขบัขีท่ีด่สี�าหรับการขบัขีร่ถโดยล�าพัง
รายละเอยีดทีแ่สดงในตารางเป็นเพยีงค�าแนะน�า 
ขอ้ก�าหนดในการตัง้ค่าอาจแตกต่างกันตาม 
น�้าหนักของผูข้ับขีร่ถและผูโ้ดยสารและความ
ชืน่ชอบสว่นบคุคล

Street Triple R - LRH

ก�รต ัง้��่ระบบก�ัสะเทอื�หลงั - 
Street Triple R - LRH

ก��ลงัโหลด สปรงิ 
�ว�มแข็ง 

�ว�มห�ว่ง
ก�รยบุตวั
ของโช�๊1

ก�รขีร่ถ
โดยล��พงั

Track ต�า่สดุ 0.25

Sport ต�า่สดุ 0.75

Road ต�า่สดุ 2

คอมฟอรท์ ต�า่สดุ 2.75

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยส�ร สงูสดุ 0.25
1 จ�านวนรอบทีต่วัปรับหมนุทวนเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งที่
ขนัตามเข็มนาฬกิาจนสดุ

Street Triple R

 ���เตอื�
ผูข้ีร่ถไม่สามารถปรับความแข็งสปรงิที่โช๊ค 
หลงัได ้
ความพยายามที่จะปรับความแข็งสปริงจะ
ท�าใหส้ภาวะการขับขี่เป็นอันตราย ท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ก�รต ัง้��่ระบบก�ัสะเทอื�หลงั - Street Triple R

ก��ลงัโหลด
�ว�มห�ว่ง
ก�ร��ืตวั
ของโช�๊1

�ว�มห�ว่ง
ก�รยบุตวั
ของโช�๊1

ก�รขีร่ถ
โดยล��พงั

Track 1.25 1.5
Sport 1.5 2

Road 2.5 2

คอมฟอรท์ 3 2.75

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยส�ร 1.5 1.5
1 จ�านวนรอบทีต่วัปรับหมนุทวนเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งที่
ขนัตามเข็มนาฬกิาจนสดุ
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Street Triple RS

 ���เตอื�
ผูข้ีร่ถไม่สามารถปรับความแข็งสปรงิที่โช๊ค 
หลงัได ้
ความพยายามที่จะปรับความแข็งสปริงจะ
ท�าใหส้ภาวะการขับขี่เป็นอันตราย ท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ก�รต ัง้��่ระบบก�ัสะเทอื�หลงั - Street Triple RS

ก��ลงัโหลด
�ว�มห�ว่ง
ก�ร��ืตวั
ของโช�๊1

�ว�มห�ว่ง
ก�รยบุตวั
ของโช�๊1

ก�รขีร่ถ
โดยล��พงั

Track 8 7

Sport 10 10

Road 14 20

คอมฟอรท์ 20 20

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยส�ร 9 9
1 จ�านวนการคลกิทวนเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งตามเข็ม
นาฬกิาจนสดุ โปรดทราบวา่การหยดุครัง้แรก (ต�าแหน่ง
คลกิ) จะนับเป็นหนึง่

Street Triple S (660 ซซี)ี

ก�รต ัง้��่ระบบก�ัสะเทอื�หลงั - 
Street Triple S (660 ซซี)ี

ก��ลงัโหลด ก�รปรบั�ว�มแข็งของ
สปรงิ

ก�รขีร่ถโดยล��พงั ต�า่สดุ
ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยส�ร สงูสดุ

ก�รปรบัต ัง้�ว�มแข็งของสปรงิระบบ
ก�ัสะเทอื�หลงั
Street Triple R - LRH
ตัวปรับความแข็งสปริงอยู่ที่ดา้นบนของชุด 
โชค๊หนา้

3

1

2

1. สลกั
2. ต��แห�ง่ที ่1 (ก�รปรบัข ั�้ต��่สดุ)
3. เ�รือ่งมอืปรบั

เพือ่ปรับการตัง้คา่พรโีหลดสปรงิ:
•  ใหส้อดอุปกรณ์ป รับตั ้งที่ให ม้าในชุด 

เครือ่งมอืเขา้ไปในรอ่งของวงแหวนตวัปรับ
•  หมุนวงแหวนตัวปรับทวนเข็มนาฬกิาเพื่อ

เพิม่ความแข็งสปรงิ  และตามเข็มนาฬกิา
เพือ่ลดความแข็งสปรงิ

•  การตัง้คา่ตัวปรับจะนับจากต�าแหน่งทีห่นึง่
กับต�าแหน่งที่หนึ่งที่ตัวปรับหมุนตามเข็ม
นาฬกิาจนสดุ  ต�าแหน่งทีห่นึง่จะมคีา่ความ
แข็งสปรงิต�า่สดุ
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ก�รปรบัต ัง้�ว�มแข็งของสปรงิระบบ
ก�ัสะเทอื�หลงั
Street Triple S (660 ซซี)ี
ตัวปรับความแข็งสปริงอยู่ที่ดา้นบนของชุด 
โชค๊หนา้

cjxi

3

1

2

1. สลกั
2. ต��แห�ง่ที ่1 (ก�รปรบัข ั�้ต��่สดุ)
3. เ�รือ่งมอืปรบั

เพือ่ปรับการตัง้คา่พรโีหลดสปรงิ:
•  ใหส้อดอปุกรณ์ปรับตัง้ทีใ่หม้าในชดุเครือ่ง

มอืเขา้ไปในรอ่งของวงแหวนตวัปรับ
•  หมุนวงแหวนตัวปรับทวนเข็มนาฬกิาเพื่อ

เพิม่ความแข็งสปรงิ  และตามเข็มนาฬกิา
เพือ่ลดความแข็งสปรงิ

•  เมือ่จัดสง่มาจากโรงงาน  ตวัปรับความแข็ง
สปริงจะถูกปรับค่าไปที่ต�าแหน่งส�าหรับ
ขบัขีค่นเดยีว  (Solo)  ตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้น
ตารางการปรับคา่ระบบกนัสะเทอืนทีแ่นะน�า

•  การตัง้คา่ตัวปรับจะนับจากต�าแหน่งทีห่นึง่
กับต�าแหน่งที่หนึ่งที่ตัวปรับหมุนตามเข็ม
นาฬกิาจนสดุ  ต�าแหน่งทีห่นึง่จะมคีา่ความ
แข็งสปรงิต�า่สดุ

ก�รปรบั�ว�มห�ว่งของก�ร��ืตวั
ของโช�๊หลงั
Street Triple R
ตัวปรับความหน่วงของการคนืตัวของโชค๊จะอยู่
ที่ดา้นล่างของโช๊คหลัง ทางดา้นซา้ยของรถ
จักรยานยนต์

cjye

1

1. ชอ่งปรบัต ัง้

เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่ความหน่วงของการคนืตัว
ของโชค๊:
•  ใหห้มุนตัวปรับบากร่องตามเข็มนาฬิกา

เพื่อเพิ่มความหน่วงของการคืนตัวของ
โช๊ค และหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลด
ความหน่วง
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ก�รปรบั�ว�มห�ว่งของก�ร��ืตวั
ของโช�๊หลงั
Street Triple RS
ตัวปรับความหน่วงของการคนืตัวของโชค๊จะอยู่
ที่ดา้นล่างของโช๊คหลัง ทางดา้นซา้ยของรถ
จักรยานยนต์

cjyd

1

1. สกรปูรบัต ัง้

เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่ความหน่วงของการคนืตัว
ของโชค๊:
•  ใหห้มนุสกรตูวัปรับตามเข็มนาฬกิาเพือ่เพิม่

ความหน่วงของการคืนตัวของโช๊ค และ
หมนุทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ลดความหน่วง

ก�รปรบั�ว�มห�ว่งของก�รยบุตวั
ของโช�๊หลงั
Street Triple R
ตัวปรับความหน่วงของการยบุตัวของโชค๊จะอยู่
ตดิกบักระปกุน�้ามนัของโชค๊หลงั

cjxu

1

1. ชอ่งปรบัต ัง้

การตัง้คา่ความหน่วงของการยบุตวัของโชค๊:
•  หมุนที่ปรับบากร่องตามเข็มนาฬิกาเพื่อ

เพิม่ หรอืทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ลด
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ก�รปรบั�ว�มห�ว่งของก�รยบุตวั
ของโช�๊หลงั
Street Triple R - LRH
ตัวปรับความหน่วงของการยบุตัวของโชค๊จะอยู่
ตดิกบักระปกุน�้ามนัของโชค๊หลงั

1

1. ชอ่งปรบัต ัง้

เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่ความหน่วงของการยบุตัว
ของโชค๊:
•  หมุนที่ปรับบากร่องตามเข็มนาฬิกาเพื่อ

เพิม่ หรอืทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ลด

ก�รปรบั�ว�มห�ว่งของก�รยบุตวั
ของโช�๊หลงั
Street Triple RS
ตัวปรับความหน่วงของการยบุตัวของโชค๊จะอยู่
ตดิกบักระปกุน�้ามนัของโชค๊หลงั

cjyp

1

1. สกรปูรบัต ัง้

การตัง้คา่ความหน่วงของการยบุตวัของโชค๊:
•  หมุนสกรูที่ปรับตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่ม 

หรอืทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ลด
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หมดุพกัเท�้

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

ตวับง่ชีม้มุเอยีงอยูบ่นทีพั่กเทา้ของผูข้ีร่ถ

2
1

1. หมดุพกัเท�้
2. รอ่งขดีจ��กดัก�รสกึหรอสงูสดุ

ตัวบ่งชีมุ้มเอียงตอ้งเปลี่ยนใหม่เมื่อสกึจนถงึ 
ขดีจ�ากดัสงูสดุของมนั ขดีจ�ากดัความสกึหรอจะ
แสดงโดยรอ่งทีห่มดุพักเทา้
ตรวจสอบความสึกของหมุดพักเทา้อย่าง
สม�า่เสมอ

ย�ง

รุน่นีต้ดิตัง้ยางทีไ่มม่ยีางใน  วาลว์  และวงลอ้ 
ใช เ้ฉพาะยางที่มีสัญลักษณ์  TUBELESS 
และวาล์วที่ไม่มียางที่วงลอ้ที่มีสัญลักษณ ์
SUITABLE FOR TUBELESS TYRES เทา่นัน้

 ���เตอื�
หา้มประกอบยางชนิดที่มียางในกับขอบลอ้
ไมม่ยีางใน
ขอบใน  ยางจะไมเ่ขา้ที ่ และยางจะหลดุออก
จากวงลอ้  ท�าใหย้างแบนอยา่งรวดเร็ว  ซึง่จะ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตุ
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 ���เตอื� มตีอ่

หา้มติดตั ้งยางในกับยางแบบไม่มียางใน 
(Tubeless) ที่ไม่มีเครื่องหมายที่เหมาะสม 
เพราะจะท�าใหเ้กดิแรงเสยีดทานภายในยาง 
ส่งผลใหม้กีารสะสมความรอ้น ซึง่อาจท�าให ้
ยางระเบิด ส่งผลใหย้างแบนอย่างรวดเร็ว 
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนต ์และเกดิ
อบุตัเิหตุ

เ�รือ่งหม�ยทีย่�งรถ – ย�งทีไ่มม่ยี�งใ�

chrt

เ�รือ่งหม�ยทีล่อ้รถ – ย�งทีไ่มม่ยี�งใ�

แรงด�ัลมย�งของย�ง

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

 ���เตอื�
แรงดันลมยางทีล่ดลงส�าหรับการขบัขีบ่นทาง
วบิากจะท�าใหส้ญูเสยีเสถยีรภาพในการวิง่บน
พืน้ถนน
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทุกค รั ้งว่าไดป้ รับตั ้ง 
แรงดันลมยางตามที่ไดอ้ธิบายไวใ้นส่วน
ขอ้มลูจ�าเพาะส�าหรับการใชร้ถบนพืน้ถนน
การใชร้ถจักรยานยนต์ที่มีแรงดันลมยาง
ไม่ถูกตอ้งจะท�าใหสู้ญเสียการควบคุมรถ
จักรยานยนตท์�าใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

แรงดันลมยางที่ถูกตอ้งจะท�าใหร้ถทรงตัวได ้
ดีที่สุด ผูข้ี่รถไดรั้บความสะดวกสบาย และ
อายุการใชง้านของยางยาวนานขึน้ กอ่นขีร่ถ  
ตรวจสอบแรงดันลมยางทุกครัง้เมื่อยางเย็น  
ตรวจสอบแรงดันลมยางทุกวั นและป รับ 
ถา้จ�าเป็น  ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัแรงดนัลมยาง
ทีถ่กูตอ้งไดใ้นบท ขอ้มลูจ�าเพาะ
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ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง (TPMS) 
(ถ�้ตดิต ัง้)

 ขอ้�วรระวงั
จะมป้ีายผนกึตดิไวท้ีว่งลอ้เพือ่บ่งชีต้�าแหน่ง
ของเซนเซอรแ์รงดนัลมยาง
ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเปลีย่นยาง  เพือ่
ป้องกันไม่ใหเ้ซนเซอร์แรงดันลมยางเกิด
ความเสยีหาย
น� ารถของท่านไปประกอบยางที่ตัวแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตทุกครัง้ และแจง้ทางศูนย์ว่าลอ้รถ
ของทา่นมกีารตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดนัลมยาง

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

แรงดันลมยางที่แสดงบนหนา้ปัดจะบ่งบอก
ถึงแรงดันลมยางตามจริง ณ เวลาที่เลือก
สว่นแสดงผลนัน้  ซึง่อาจแตกตา่งจากแรงดนั 
ลมยางทีก่�าหนดไวเ้มือ่ยางเย็น  เนือ่งจากยาง
อาจรอ้นขึ้นในขณะที่ท่านขี่รถจักรยานยนต ์
ท�าใหอ้ากาศภายในยางขยายตัวและแรงดัน
ลมยางเพิม่มากขึน้  แรงดนัลมยางเมือ่เย็นซึง่
ก�าหนดโดย Triumph จะค�านงึถงึสภาวะนี้

ปรับแรงดันลมยางเมือ่ยางเย็นเทา่นัน้โดยใชเ้ก
จวดัแรงดนัทีแ่มน่ย�า  อยา่ใชห้นา้จอแสดงผล
แรงดนัลมยางในแผงหนา้ปัด

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

�ว�มลกึของดอกย�งต��่สดุทีแ่�ะ���

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

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

2 มม. (0.08 นิว้)

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

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

ก�รเปลีย่�ย�ง
รถจักรยานยนต์ Triumph ทุกคันไดรั้บการ
ทดสอบอย่างระมัดระวังและครอบคลุมทั ้ง
สภาวะการขับขีเ่พือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารรับรองการ
ใชย้างร่วมกันทีเ่กดิประสทิธภิาพมากทีสุ่ดกับ
รถแตล่ะรุน่  เมือ่ซือ้ยางอะไหล ่ จ�าเป็นตอ้งใช ้
ยางและยางใน  (ถา้ตดิตัง้)  ทีไ่ดรั้บการรับรอง 
ประกอบลงในคูย่างทีไ่ดรั้บการรับรอง  การใช ้
ยางและยางในที่ไม่ผ่านการรับรอง หรือยาง
และยางในทีไ่ดรั้บการรับรองในสภาวะการใช ้
งานรว่มกนัทีไ่มไ่ดรั้บการรับรอง  อาจท�าใหร้ถ
จักรยานยนตส์ูญเสยีการทรงตัว สูญเสยีการ
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
รายชือ่ยางทีผ่่านการรับรองทีก่�าหนดใหใ้ชไ้ด ้
กับรถจักรยานยนต์ของท่าน ขอรับไดจ้าก
ตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่ www. triumph. co. uk น�ารถของทา่นไป
ประกอบยางและยางในและถว่งสมดลุทีต่วัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญาต  ซึง่มทีกัษะและการฝึกอบรมทีจ่�าเป็น
เพือ่รับประกันไดถ้งึการตดิตัง้ทีป่ลอดภัยและมี
ประสทิธภิาพ

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

 ���เตอื�
ยางในตอ้งใชก้ับรถจักรยานยนตท์ี่ประกอบ
ลอ้แบบซีล่อ้  และยางทีม่เีครือ่งหมาย TUBE 
TYPE

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

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

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

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

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

 ���เตอื�
จ�าเป็นตอ้งถ่วงลอ้อย่างแม่นย�าเพือ่การขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างมั่นคงและปลอดภัย 
หา้มถอดหรอืเปลีย่นตะกัว่ลอ้  ความสมดลุ
ของลอ้ที่ไม่ถูกตอ้งอาจท�าใหร้ถเสียการ
ทรงตวั  ท�าใหเ้กดิการสญูเสยีการควบคมุและ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
เมือ่ตอ้งใชค้วามสมดลุของลอ้  เชน่  หลงัจาก
เปลีย่นยางหรอืยางใน  โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาต
ใชเ้ฉพาะตะกัว่ลอ้แบบตดิเทา่นัน้  ตะกัว่ตอก
ลอ้เหล็กจะท�าใหล้อ้รถ  ยาง  หรอืยางในเกดิ
ความเสยีหาย  ท�าใหย้างแบน  สญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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 ���เตอื�
ยางและยางในที่เคยใชก้ับไดนาโมมิเตอร์
แบบลกูกลิง้อาจเกดิความเสยีหาย  ในบาง
กรณี ความเสยีหายอาจมองไมเ่ห็นจากพืน้ผวิ
ภายนอกของยางรถ
ตอ้งเปลีย่นยางและยางในใหม่ภายหลังการ
ใชง้านดงักลา่ว  เนือ่งจากการใชย้างและยาง
ในที่ช�ารุดอย่างต่อเนื่องจะท�าใหร้ถเสยีการ
ทรงตวั  สญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

แบตเตอรี่

 ���เตอื�
แบตเตอรี่มีกรดก�ามะถัน (กรดแบตเตอรี่)  
การสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตาอาจท�าให ้
เกดิแผลไหมอ้ยา่งรนุแรง  ควรสวมชดุป้องกนั
และหนา้กากนริภยั
ถา้กรดแบตเตอรี่หกรดผวิหนัง ใหล้า้งออก
ดว้ยน�้าสะอาดทนัที
ถา้กรดแบตเตอรี่เขา้ตา ใหล้า้งออกดว้ยน�้า
สะอาดอยา่งนอ้ย 15 นาทแีละรบีไปพบแพทย์
ถา้กลืนกรดแบตเตอรี่ ใหด้ื่มน�้าปรมิาณมาก
และรบีไปพบแพทย์
เกบ็น�้ากรดแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็ก

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

 ���เตอื�
แบตเตอรีม่วีสัดทุีเ่ป็นอนัตราย  ใหเ้ด็กอยูห่า่ง
จากแบตเตอรีท่กุเวลา
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ก�รถอดแบตเตอรี่

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

cjws

1

4 2

3

1. แบตเตอรี่
2. ข ัว้บวก (สแีดง)
3. ข ัว้ลบ (สดี��)
4. ส�ยรดัแบตเตอรี่

การถอดแบตเตอรีอ่อก:
•  ถอดเบาะผูโ้ดยสารและเบาะผูข้ับขี่ออก  

(ดทูี ่หนา้ 101)
•  ถอดสายรัดแบตเตอรี่
•  ปลดสายไฟแบตเตอรี,่ ขัว้ลบ  (สดี�า)  กอ่น

แลว้จงึถอดขัว้บวก
•  ถอดแบตเตอรีอ่อกจากทีว่างของมนั

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

ก�รบ��รงุรกัษ�แบตเตอรี่

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

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

ก�ร��ยประจแุบตเตอรี่

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

ภายใตส้ภาวะปกติ ระบบชาร์จไฟของรถ
จักรยานยนต์จะคอยชาร์จแบตเตอรี่ใหเ้ต็ม
เสมอ  อยา่งไรกต็าม ถา้ไมใ่ชร้ถจักรยานยนต ์
แบตเตอรีจ่ะคอ่ย ๆ  คายประจ ุ อนัเนือ่งมาจาก
กระบวนการตามปกตทิีเ่รยีกวา่ การคายประจเุอง  
นาฬิกา  ห น่ วยความจ� าของกล่อง  ECM 
อุณหภูมแิวดลอ้มสูง หรือการเพิม่ระบบรักษา
ความปลอดภัยแบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เสรมิที่
เป็นไฟฟ้าตา่ง ๆ จะท�าใหก้ารคายประจเุพิม่มาก
ขึน้  การถอดแบตเตอรีอ่อกจากรถจักรยานยนต์
ขณะเกบ็รักษารถจะชว่ยลดอตัราการคายประจุ
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ก�ร��ยประจแุบตเตอรีข่ณะเก็บรกัษ�
และก�รใชร้ถจกัรย��ย�ต�์��ๆ �ร ัง้
ในช่วงเก็บรักษาและการใชร้ถจักรยานยนต์
นาน ๆ  ครั ้ง ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
ของแบตเตอรี่ทุกสัปดาห์โดยใชม้ัลตมิิเตอร ์ 
ปฏบิัตติามค�าแนะน�าของผูผ้ลติที่ใหม้าพรอ้ม
กบัมเิตอร์
ถา้แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลดลงต�่ากว่า 
12.7 โวลต ์ควรชารจ์ไฟแบตเตอรี่
การใหแ้บตเตอรี่คายประจุหรือทิ้งไวใ้หค้าย
ประจุในชว่งเวลาสัน้ ๆ  จะท�าใหเ้กดิซัลเฟชั่น 
(Sulfation) บนแผน่ธาต ุ ซลัเฟชัน่เป็นสว่น
หนึ่งของปฏิกิร ิยาทางเคมีภายในแบตเตอรี ่
อย่างไรก็ตาม เมื่อนานเขา้ เกลือซัลเฟตจะ
ตกผลกึบนแผ่นธาตุ ท�าใหแ้กไ้ขไดย้ากหรือ
อาจแกไ้ขปัญหาดงักลา่วไมไ่ด ้ ความเสยีหาย 
ถ า ว ร นี้ ไ ม่ ค ร อ บ คลุ ม ก า ร รั บ ป ร ะ กั น ร ถ
จักรยานยนต์ เนื่องจากไม่ใช่ความช�ารุดจาก
การผลติ
การชาร์จแบตเตอรี่ใหเ้ต็มเสมอจะช่วยลด
โอกาสที่จะเกิดการแข็งตัวในสภาพอากาศ
หนาวจัด การปล่อยใหแ้บตเตอรี่แข็งตัวจะ
ท�าใหเ้กดิความเสียหายอย่างรุนแรงภายใน
แบตเตอรี่

ก�รช�รจ์แบตเตอรี่

 ���เตอื�
แ บ ต เ ต อ รี่ จ ะ ป ล่ อ ย แ ก๊ ส ที่ ร ะ เ บิ ด ไ ด ้ 
อยา่ใหม้ปีระกายไฟ เปลวไฟ หรอืบหุรีอ่ยูใ่กล ้
แบตเตอรี่ ควรใหก้ารระบายอากาศที่เพียง
พอเมื่อตอ้งชาร์จหรือใชแ้บตเตอรี่ในพื้นที ่
อบัอากาศ
แบตเตอรี่มีกรดก�ามะถัน (กรดแบตเตอรี่)  
การสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตาอาจท�าให ้
เกดิแผลไหมอ้ยา่งรนุแรง  ควรสวมชดุป้องกนั
และหนา้กากนริภยั
ถา้กรดแบตเตอรี่หกรดผวิหนัง ใหล้า้งออก
ดว้ยน�้าสะอาดทนัที
ถา้กรดแบตเตอรี่เขา้ตา ใหล้า้งออกดว้ย 
น�้ าสะอาดอย่างนอ้ย 15 นาทีและรีบไปพบ
แพทย์
ถา้กลืนกรดแบตเตอรี่ ใหด้ื่มน�้าปรมิาณมาก
และรบีไปพบแพทย์
เกบ็น�้ากรดแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็ก

 ขอ้�วรระวงั
หา้มใช เ้ครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบด่วน
เนื่องจากจะท�าใหแ้บตเตอรีช่ารจ์ไฟมากเกนิ
ไปและท�าใหเ้กดิความเสยีหายได ้
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ถา้ตอ้งการความช่วยเหลอืในการเลอืกเครื่อง
ชาร์จแบตเตอรี่ การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
ของแบตเตอรี่ หรือการชาร์จไฟแบตเตอรี ่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตใกลบ้า้น
ถา้แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลดลงต�่ากว่า 
12.7 โวลต ์ควรชารจ์ไฟแบตเตอรีโ่ดยใชเ้ครือ่ง
ชารจ์แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการรับรองจาก Triumph 
ถอดแบตเตอรี่ออกจากรถจักรยานยนต์ทุก
ครัง้  และปฏบิตัติามค�าแนะน�าทีใ่หม้าพรอ้มกบั
เครือ่งชารจ์แบตเตอรี่
ส�าหรับการเก็บแบตเตอรี่เป็นเวลานาน (เกนิ
สองสปัดาห)์  ควรถอดแบตเตอรีอ่อกจากรถ
จักรยานยนต ์แลว้ชารจ์ไฟโดยใชเ้ครือ่งชารจ์
แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการรับรองจาก Triumph

ในท�านองเดยีวกัน ถา้ประจุแบตเตอรีล่ดลงถงึ
ระดับที่ไม่สามารถสตาร์ทรถจักรยานยนต์ได ้
ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกจากรถจักรยานยนตก์อ่น
ชารจ์ไฟ

ก�รประกอบแบตเตอรี่

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

cjws

1

4 2

3

1. แบตเตอรี่
2. ข ัว้บวก (สแีดง)
3. ข ัว้ลบ (สดี��)
4. ส�ยรดัแบตเตอรี่

การตดิตัง้แบตเตอรี:่
•  จัดต�าแหน่งแบตเตอรีล่งในทีว่างของมนั
•  เชือ่มตอ่แบตเตอรี ่ โดยเริม่จากสายขัว้บวก 

(สแีดง) กอ่น และขัว้ลบ
•  ขนัแน่นขัว้แบตเตอรีด่ว้ยแรง 4.5 Nm

•  ทาจาระบบีางๆ ทีข่ัว้ตอ่เพือ่ป้องกนัสนมิ
•  ครอบขัว้บวกดว้ยฝาครอบ
•  ประกอบกลบัสายรัดแบตเตอรี่
•  ประกอบกลบัเบาะทีน่ั่งผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสาร
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ฟิวส์

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

หม�ยเหตุ
อ�ก�รฟิวสข์�ดจะบง่ชีข้ ึ�้เมือ่ระบบท ัง้หมด
ทีป้่องก�ัดว้ยฟิวสด์งักล�่วไมท่��ง�� เมือ่
ตรวจสอบฟิวสข์�ด ใหใ้ชต้�ร�งเพือ่พสิจู�์
ว�่ฟิวสต์วัใดข�ด

กลอ่งฟิวสอ์ยูท่ีใ่ตเ้บาะผูข้บัขี ่ เพือ่เขา้ถงึกลอ่ง
ฟิวส ์ใหถ้อดเบาะผูข้บัขีอ่อก (ด ูหนา้ 101)

cjwu

2

1

1. กลอ่งฟิวส์
2. ฟิวสห์ลกั (30 แอมป์)

หม�ยเลขฟิวส์
ฟิวสส์�ารองอยู่ทีด่า้นในของฝากล่องฟิวสแ์ละ
ควรเปลีย่นใหมถ่า้น�ามาใช ้

10A

10A

10A

15A

10A

10
A

15
A

25
A

10A

AUX

ACC

9

7

8
3

1

2

4

5

6

กลอ่งฟิวส์

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

1 อปุกรณเ์สรมิ 10

2 แผงหนา้ปัด 10

3 สว่นเสรมิ 10

4 ระบบไฟ 10

5 ระบบควบคมุการท�างานของ
เครือ่งยนต์ 15

6 ระบบจดุระเบดิ 10

7 โมดลู ABS 25

8 ป๊ัมน�้ามนัเชือ้เพลงิ 10

9 พัดลมระบายความรอ้น 15
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ไฟห��้

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

 ���เตอื�
อย่าพยายามปรับแสงไฟหนา้ขณะที่รถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่
ความพยายามทีจ่ะปรับแสงไฟหนา้ขณะทีร่ถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่  จะสง่ผลใหส้ญูเสยี
การควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

 ขอ้�วรระวงั
อย่าคลุมไฟหนา้หรือเลนสด์ว้ยวัสดุที่ปิดกัน้
การไหลของอากาศ หรือปิดกัน้ไม่ใหค้วาม
รอ้นไหลออกจากเลนสข์องไฟหนา้
การคลุมเลนสไ์ฟหนา้ขณะใชง้านดว้ยวัสดุที่
เป็นเสือ้ผา้  สมัภาระ  เทปกาว  อปุกรณท์ีใ่ช ้
เปลี่ยนหรือปรับแสงไฟหนา้ หรือฝาครอบ
เลนสไ์ฟหนา้ที่ไม่ใช่ของแทจ้ะท�าใหเ้ลนส ์
ไฟหนา้รอ้นจัดและบดิเบีย้ว  ท�าใหช้ดุไฟหนา้
เกดิความเสยีหายโดยไมส่ามารถซอ่มแซมได ้

 ขอ้�วรระวงั มตีอ่

ความเสยีหายทีเ่กดิจากความรอ้นสงูไมถ่อืวา่
เป็นความช�ารดุจากการผลติและไมค่รอบคลมุ
ภายใตก้ารรับประกนั
ถา้ตอ้งคลุมไฟหนา้ขณะใชง้าน เช่น ตอ้ง
ปิดเลนสไ์ฟหนา้เมือ่อยู่ในสนามการแข่งขัน  
ทา่นตอ้งถอดไฟหนา้ออก

ก�รปรบัไฟห��้
ล�าแสงแนวตัง้ของไฟหนา้ดา้นซา้ยและดา้น
ขวาจะตอ้งปรับรว่มกนัเทา่นัน้  ทา่นไมส่ามารถ
ปรับล�าแสงแยกจากกนัได ้

1

2

3

1. โบลตแ์ป้�ยดึไฟห��้
2. เ�รือ่งหม�ยปรบัศ�ูยซ์บัเฟรมด�้�ห��้
3. เ�รือ่งหม�ยแป้�ยดึไฟห��้

วธิปีรับไฟหนา้ในแนวตัง้:
•  เปิดสวิตช์จุดระเบิด ไม่จ� าเป็นตอ้งติด

เครือ่งยนต์
•  เปิดแสงไฟต�า่
•  คลายโบลต์แป้นยึดไฟหนา้สองตัวที่ย ึด

แป้นยึดไฟหนา้เขา้กับซับเฟรมใหม้าก
พอทีจ่ะขยบัไฟหนา้ไดเ้ล็กนอ้ย

•  ใช เ้ ค รื่ อ งหมายแ ป้นยึด ไฟหน ้าและ
เครือ่งหมายปรับศนูยบ์นซับเฟรมดา้นหนา้ 
ปรับต�าแหน่งของไฟหนา้เพือ่ตัง้คา่ล�าแสง
ตามทีต่อ้งการ  เครือ่งหมายปรับตัง้บนซบั
เฟรมแตล่ะต�าแหน่งคอื 1°
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•  การขยับแป้นยดึไฟหนา้ไปขา้งหนา้จะขยับ
ไฟหนา้ขึน้  การขยบัแป้นยดึไฟหนา้ไปขา้ง
หลงัจะขยบัไฟหนา้ลง

•  ขนัโบลตแ์ป้นยดึไฟหนา้ดว้ยแรง 7 Nm

•  ตรวจสอบการตัง้คา่ล�าแสงไฟหนา้
•  ปิดไฟหนา้ เมื่อป รับแสงไฟไดต้ามที่

ตอ้งการแลว้

ก�รเปลีย่�ไฟห��้
ชดุไฟหนา้เป็นชดุไฟ LED ทีปิ่ดผนกึ  ไมต่อ้ง
มกีารบ�ารงุรักษา  จะตอ้งเปลีย่นชดุไฟหนา้ใน
กรณีทีไ่ฟหนา้ลม้เหลว

สญัญ�ณไฟเลีย้ว
รุ�่ทีต่ดิต ัง้แบบหลอด LED
ชดุไฟเลีย้ว LED เป็นแบบปิดผนกึ ไมต่อ้งมกีาร
บ�ารุงรักษา ตอ้งเปลี่ยนชุดไฟเลี้ยวในกรณีที ่
ไฟเลีย้วลม้เหลว

รุ�่ทีต่ดิต ัง้แบบหลอดไฟ

celc

1

2

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

เพือ่เปลีย่นหลอดไฟของไฟเลีย้ว:
•  เลนสท์ีส่ัญญาณไฟเลีย้วแตล่ะตัวจะถกูยดึ

ประจ�าทีด่ว้ยสกร ูซึง่อยูท่ีต่วัของหลอดไฟ
•  คลายสกรเูลนสไ์ฟเลีย้ว
•  ถอดเลนสอ์อกเพือ่ใหเ้ขา้ถงึหลอดไฟและ

เปลีย่นได ้
•  เปลีย่นหลอดไฟ
•  ตดิตัง้เลนสโ์ดยตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เขีย้ว

บอกต�าแหน่งอยูต่รงกบัตวัเรอืนไฟเลีย้ว
•  ขนัสกรเูลนสไ์ฟเลีย้วใหแ้น่นดว้ยแรง 1 Nm
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ไฟท�้ย
ชดุไฟทา้ย LED เป็นแบบปิดผนกึ ไมต่อ้งมกีาร
บ�ารุงรักษา ตอ้งเปลี่ยนชุดไฟทา้ยในกรณีที ่
ไฟทา้ยลม้เหลว

ไฟสอ่งป้�ยทะเบยี�
ก�รเปลีย่�หลอดไฟ

321

1. ตวัยดึ
2. เล�ส์
3. หลอดไฟ

วธิเีปลีย่นหลอดไฟสอ่งป้ายทะเบยีน:
•  ถอดตวัยดึ  แลว้ถอดเลนสอ์อกจากไฟสอ่ง

ป้ายทะเบยีน
•  เปลีย่นหลอดไฟ
•  ประกอบกลบัเลนส ์ แลว้ขนัตวัยดึใหแ้น่น

ดว้ยแรง 1 Nm
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หนา้นีจ้งใจเวน้วา่งไว ้
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ก�รท���ว�มสะอ�ด
การท�าความสะอาดบอ่ย ๆ  อยา่งสม�า่เสมอเป็น
สว่นทีส่�าคัญตอ่การบ�ารุงรักษารถจักรยานยนต์
ของท่าน ถา้ท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ  
จะรักษารปูลกัษณไ์วไ้ดน้านหลายปี
จ�าเป็นตอ้งท�าความสะอาดดว้ยน�้ าธรรมดา
ที่ผสมน�้ ายาลา้งรถทุกครั ้ง แต่จ�าเป็นตอ้ง
ท�าความสะอาดทนัททีีร่ถโดนลมทะเล น�้าทะเล 
ขีร่ถบนถนนทีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ นหรอืโคลน  และใน
ฤดหูนาวทีถ่นนปกคลมุไปดว้ยหมิะหรอืน�้าแข็ง
อย่าใชผ้งซักฟอกทั่วไป เนื่องจากการใช ้
ผลติภณัฑด์งักลา่วจะท�าใหร้ถขึน้สนมิเร็วขึน้
แม ภ้ายใต เ้ งื่อนไขของการ รับประกันรถ
จักรยานยนต ์ ซึง่ครอบคลมุถงึการขึน้สนมิของ
ชิน้ส่วนรถบางชิน้ เจา้ของรถควรปฏบิัตติาม
ค�าแนะน�าทีส่มเหตผุลนี ้ ซ ึง่จะชว่ยป้องกนัไม่
ใหเ้กิดสนิม และยังท�าใหรู้ปลักษณ์ของรถ
จักรยานยนตด์ดูยี ิง่ขึน้

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

 ขอ้�วรระวงั
อย่าใชเ้ครื่องฉีดน�้ าแรงดันสูงหรือเครื่อง
ท�าความสะอาดดว้ยไอน�้า
การใชเ้ครื่องฉีดน�้ าแรงดันสูงและเครื่อง
ท�าความสะอาดดว้ยไอน�้าอาจท�าใหซ้ลีเสยี
หาย และท�าใหน้�้าและไอน�้าเขา้สูลู่กปืนและ
ส่วนประกอบอื่น ๆ  ที่ก่อใหเ้กดิการสกึหรอ
กอ่นก�าหนดจากการกดักรอ่นและการหลอ่ลืน่
ทีถ่กูลา้งออกไป

 ขอ้�วรระวงั
อยา่ฉีดน�้าใด ๆ ใกลก้บัทอ่ไอดี
โดยปกติ ท่อไอดีจะอยู่ใตท้ี่น่ังของผูข้ับขี ่ 
ใตถ้งัน�้ามนัเชือ้เพลงิหรอืใกลค้อพวงมาลยั
น�้าทีฉ่ีดไปรอบ ๆ  บรเิวณนี้อาจเขา้ไปในชดุ
กรองอากาศและเครือ่งยนต ์ ท�าใหช้ ิน้สว่นทัง้
สองเกดิความเสยีหาย

อยา่ใหน้�้าเขา้ไปใกลส้ว่นตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี:้
•  ทอ่ไอดี
•  อปุกรณไ์ฟฟ้าใด ๆ ทีม่องเห็นได ้
•  คาลปิเปอรเ์บรกและกระบอกเบรก
•  ตวัเรอืนสวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้ว
•  ลกูปืนคอเฟรม
•  แผงหนา้ปัด
•  ฝาปิดถงัน�้ามนัเครือ่ง
•  ทอ่หายใจกลอ่งเฟืองดอกจอก (ถา้ตดิตัง้)
•  ดา้นหลงัของไฟหนา้
•  เบาะน่ัง
•  ซลีและลกูปืนระบบกนัสะเทอืน
•  ดา้นลา่งถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ
•  ลกูปืนลอ้

หม�ยเหตุ
ก�รใช้สบู่ท ีม่�ีว�มเป็�ด่�งสูงจะท��ใหม้ ี
ส�รตก��้งบ�พื�้ผวิง��ส ีและยงัท��ให้
เกดิ�ร�บ���้ได้
�วรใชส้บูท่ ีเ่ป็�ด�่งต��่เพือ่ช่วยใ�ข ั�้ตอ�
ก�รท���ว�มสะอ�ด
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ก�รล�้ง
ในการลา้งรถจักรยานยนต ์ใหท้�าดงัตอ่ไปนี:้
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เครือ่งยนตเ์ย็น
•  เตรียมส่วนผสมของน�้ าสะอาดเย็นและ

น�้ายาลา้งรถทีม่ฤีทธิอ์อ่น  อยา่ใชส้บูท่ีเ่ป็น
ดา่งสงู  ซึง่ใชก้นัทัว่ไปทีศ่นูยบ์รกิารลา้งรถ 
เพราะจะท�าใหเ้ป็นคราบ

•  ท�าความสะอาดรถจักรยานยนตด์ว้ยฟองน�้า
หรอืผา้นุ่ม  อยา่ใชแ้ผน่ขดัหรอืฝอยเหล็ก 
เพราะจะท�าลายพืน้ผวิเคลอืบ

•  ลา้งรถจักรยานยนต์ใหส้ะอาดดว้ยน�้ า
สะอาดเย็น

ภ�ยหลงัก�รล�้ง

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

หลังจากการลา้งรถจักรยานยนต ์ใหท้�าดังต่อ
ไปนี:้
1.  เอาถงุพลาสตกิ เทปกาว และเปิดทอ่ไอดี
2.  หยอดน�้ามนัทีแ่กน โบลต ์และน๊อต
3.  ทดสอบเบรกกอ่นใชง้านรถจักรยานยนต์
4.  ใชผ้า้แหง้หรือหนังชามัวร์ซับคราบน�้ า

ที่ยังเหลืออยู่ อย่าใหม้ีน�้ าเกาะบนรถ
จักรยานยนต์เพราะจะท� าให เ้กิดการ
กดักรอ่น

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

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

ร�ยก�รอลมูเิ�ยีม - ไมเ่�ลอืบ
หรอืท�สี
ชิ้นส่วนเช่น คันคลัตช์และคันเบรก ลอ้รถ  
ที่ครอบเครื่องยนต์ ครีบระบายความรอ้น
เครือ่งยนต ์ คานดา้นบนและดา้นลา่งและเรอืน
ปีกผีเสื้อในรถบางรุ่น ตอ้งท�าความสะอาด
อย่างถูกวธิีเพื่อรักษารูปลักษณ์ใหอ้ยู่ไดน้าน  
ก รุณ าติด ต่ อ ตั ว แทนจ� า ห น่ า ยขอ งท่ า น  
หากไม่แน่ใจว่าชิน้ส่วนใดในรถจักรยานยนต์
ของท่านเป็นอลูมเินียมที่ไม่ไดเ้คลือบดว้ยส ี
หรอืแล็กเกอรแ์ละเพือ่ขอค�าแนะน�าเกีย่วกับวธิี
การท�าความสะอาดชิน้สว่นเหลา่นัน้
ใชน้�้ายาเคลอืบผวิอะลูมเินียมยีห่อ้ทีเ่หมาะสม  
ซึ่งไม่มีส่วนประกอบที่เป็นผงขัดหรือมีฤทธิ์
กดักรอ่น
ท�าความสะอาดชิน้สว่นทีเ่ป็นอะลูมเินียมอย่าง
สม�่าเสมอ โดยเฉพาะ เมือ่ใชใ้นสภาพอากาศ
ทีร่นุแรง ในจดุทีช่ ิน้สว่นตอ้งลา้งดว้ยมอืเปลา่
และเชด็ใหแ้หง้ทกุครัง้ทีใ่ชเ้ครือ่งยนต์
ไมอ่นุญาตใหเ้รยีกรอ้งสทิธกิารประกนัเนือ่งจาก
การบ�ารงุรักษาทีไ่มเ่พยีงพอ
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ก�รท���ว�มสะอ�ดชิ�้สว่�
โ�รเมยีมและสแต�เลส
ชิน้สว่นโครเมยีมและสแตนเลสทัง้หมดของรถ
จักรยานยนตข์องท่านจะตอ้งท�าความสะอาด
อยา่งสม�่าเสมอเพือ่ป้องกันไมใ่หรู้ปลักษณ์เกดิ
การเสือ่มสภาพ

ก�รล�้ง
ลา้งตามทีอ่ธบิายไวก้อ่นหนา้นี้

ก�รเช็ดใหแ้หง้
ท�าใหช้ ิน้สว่นโครเมยีมและสแตนเลสแหง้มาก
ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าไดด้ว้ยผา้นุ่มหรอืหนังชามวัร์

ก�รป้องก�ั

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

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

โ�รเมยีมสดี��
ชิน้ส่วนเช่นโคมไฟหนา้และกระจกของบาง
รุ่นจะตอ้งท�าความสะอาดอย่างถูกตอ้งเพื่อ
รักษารปูลกัษณข์องมนั  โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จ�าหน่ายของท่านถา้ไม่แน่ใจว่าส่วนประกอบ
ของรถจักรยานยนตช์ ิน้ส่วนใดทีเ่ป็นโครเมยีม 
สดี�า  รักษารปูลกัษณข์องชิน้สว่นโครเมยีมสดี�า
ไวโ้ดยการทาน�้ามนัเบาบนพืน้ผวิไวบ้าง ๆ
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ก�รท���ว�มสะอ�ด 
ระบบไอเสยี
ควรท�าความสะอาดชิน้ส่วนทัง้หมดของระบบ
ไอเสยีของรถจักรยานยนตอ์ย่างสม�่าเสมอเพือ่
ป้องกันไม่ใหรู้ปลักษณ์เกิดการเสื่อมสภาพ  
ค� าแนะน� า เหล่ านี้ ส ามารถใช ก้ั บชิ้นส่ วน
โครเมียม สแตนเลสขัดเงา และคาร์บอน
ไฟเบอร์ ระบบไอเสียสีดา้นควรจะท�าความ
สะอาดตามขา้งตน้  โดยอา่นขัน้ตอนการดแูลใน
หวัขอ้ชิน้งานสดีา้น กอ่นหนา้นี้

หม�ยเหตุ
ปล่อยให้ระบบไอเสียเย็�ลงก่อ�จะล้�ง
ท���ว�มสะอ�ดเพื่อ ป้องก�ัไม่ให้เก ิด 
รอยด�่งจ�ก���้

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

ก�รเช็ดใหแ้หง้
ท�าใหร้ะบบไอเสยีแหง้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได ้
ดว้ยผา้นุ่มหรอืหนังชามวัส ์ หา้มเดนิเครือ่งยนต์
เพื่อเ ป่าระบบใหแ้หง้ เพราะจะท�าใหเ้กิด 
รอยดา่ง

ก�รป้องก�ั

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

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

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

เพื่อช่วยรักษารูปลักษณ์ของรถ ท�าความ
สะอาดเบาะรถโดยใชฟ้องน�้ าหรือผา้เช็ดกับ 
น�้าสบู่

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

 

 ���เตอื�
อย่าพยายามเช็ดกระจกหนา้รถขณะที่รถ
จักรยานยนตก์�าลังแลน่ เนือ่งจากการปลอ่ย
แฮนดบ์ังคับเลีย้วจะท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุ
รถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
การใชร้ถจักรยานยนตท์ีก่ระจกหนา้รถช�ารุด
หรอืมรีอยขดีข่วนจะท�าใหท้ัศนวสิัยดา้นหนา้
ของผูข้ี่รถลดลง การที่ทัศนวสิัยขา้งหนา้
ลดลงเป็นอนัตราย  และอาจท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ขอ้�วรระวงั
สาร เคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน   เช่น  น�้ ากรด
แบตเตอรี่จะท�าใหก้ระจกหนา้รถเกดิความ 
เสยีหาย อย่าใหส้ารเคมีที่มีฤทธิก์ัดกร่อน
สมัผัสโดนกระจกหนา้รถ
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 ขอ้�วรระวงั
ผลติภณัฑ ์ เชน่  น�้ายาเชด็กระจก  น�้ายาขดั
คราบแมลง น�้ายาเคลอืบกระจก ผงขดั น�้ามนั
เบนซนิหรือผงท�าละลายที่มีฤทธิ์แรง เช่น 
แอลกอฮอล ์อะซโิตน คารบ์อนเตตระคลอไรด ์ 
จะท�าใหก้ระจกหนา้รถเกดิความเสยีหาย
อย่าใหผ้ลติภัณฑ์เหล่านี้สัมผัสโดนกระจก
หนา้รถ

ท�าความสะอาดกระจกหนา้รถดว้ยน�้ายาหรอืสบู่
ทีม่ฤีทธิอ์อ่นผสมกบัน�้าสะอาดเย็น
หลังจากท�าความสะอาด ลา้งออกดว้ยน�้ า  
แลว้เชด็ใหแ้หง้ดว้ยผา้นุ่มไมเ่ป็นขยุ
ถา้ความโปร่งใสของกระจกหนา้รถลดนอ้ย
ลงจากรอยขีดข่วนหรือการออกซไิดส ์ซึง่ไม่
สามารถเช็ดออกได ้ท่านตอ้งเปลี่ยนกระจก
หนา้รถใหม่

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

สารฟอกขาว  ผงซกัฟอกทีผ่สมสารฟอก
ขาว  หรอืสารละลายใด  ๆ  ท�าความสะอาด
ผลติภณัฑท์ีท่�าจากหนัง

•  หา้มแชผ่ลติภณัฑท์ีท่�าจากหนังไวใ้นน�้า
•  หลกีเลีย่งการโดนความรอ้นโดยตรงจาก

ไฟและหมอ้น�้า  ซึง่จะท�าใหห้นังแหง้กรอบ
และบดิเบีย้ว

•  อย่าปลอ่ยใหผ้ลติภัณฑท์ีท่�าจากหนังโดน
แสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน

•  อย่าเป่าแหง้ผลติภัณฑท์ีท่�าจากหนังโดย
ใชค้วามรอ้นโดยตรงไมว่า่ในเวลาใดก็ตาม

•  ถา้ผลติภัณฑ์ที่ท�าจากหนังเปียก ใหซ้ับ
น�้ าดว้ยผา้นุ่มและสะอาด แลว้ปล่อยให ้
ผลติภณัฑแ์หง้เองตามธรรมชาตทิีอ่ณุหภมูิ
หอ้ง

•  หลีกเลี่ยงอย่าใหผ้ลิตภัณฑ์ที่ท� าจาก
หนังโดนเกลือในระดับสูง เช่น น�้าทะเล/ 
น�้ าเกลือ หรือพื้นผิวถนนที่ปกคลุมดว้ย 
น�้าแข็งและหมิะในฤดหูนาว

•  ถา้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการโดนเกลือ  
ใหท้�าความสะอาดผลิตภัณฑ์ที่ท�าจาก
หนังทันทีเมื่อโดนเกลือ โดยใชผ้า้ชุบ 
น�้าบดิหมาด  แลว้ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้
เองตามธรรมชาตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง
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•  ท�าความสะอาดรอยเล็ก ๆ  ดว้ยผา้ชุบ 
น�้าบดิหมาด  แลว้ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้
เองตามธรรมชาตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

•  เก็บผลติภัณฑท์ีท่�าจากหนังไวใ้นกระเป๋า
ผา้หรือกล่องกระดาษเพื่อใหก้ารปกป้อง
เมือ่ท�าการเกบ็รักษา หา้มใชถ้งุพลาสตกิ

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

แลว้เชด็ใหแ้หง้
•  เตมิน�้ามนัไรส้ารตะกัว่ดว้ยเกรดทีถ่กูตอ้งลง

ในถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ และเตมิสารคงสภาพ
น�้ ามันเชื้อเพลิง (ถา้มี) โดยปฏิบัติตาม 
ค�าแนะน�าของผูผ้ลติสารคงสภาพน�้ามัน
เชือ้เพลงิ

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

•  ถอดหัวเทยีนออกจากกระบอกสบูแตล่ะตัว  
แล ว้หยดน�้ า มั น เค รื่ อ งสองสามหยด  
(5 ซซี)ี  ลงในกระบอกสบูแตล่ะตวั  ใชเ้ศษ
ผา้ปิดรหูวัเทยีน  เมือ่สวติชด์บัเครือ่งยนต์
อยูท่ีต่�าแหน่ง RUN กดปุ่ มสตารท์ประมาณ
สองสามวนิาทเีพือ่เคลอืบผนังกระบอกสบู
ดว้ยน�้ามนั  ประกอบหวัเทยีน  โดยขนัแน่น 
12 Nm

•  เปลี่ยนน�้ ามันเครื่องและไสก้รองน�้ ามัน
เครือ่ง (ดทูี ่หนา้ 131)

•  ตรวจสอบแรงดันลมยาง และแกไ้ขให ้
ถกูตอ้งถา้จ�าเป็น (ดหูวัขอ้ขอ้มลูจ�าเพาะใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้ง)

•  ยกรถจักรยานยนตไ์วบ้นขาตัง้เพื่อยกลอ้
รถทัง้สองลอ้ขึน้จากพืน้  (ถา้ไมส่�าเร็จ  วาง
แผ่นไมใ้ตล้อ้หนา้และลอ้หลังเพือ่ชว่ยซับ
ความชืน้ใหห้า่งจากยางรถ)
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•  ฉี ดน�้ า มั น ป้องกันสนิม   (มีผลิตภัณฑ์
มากมายในตลาด  ซึง่ตวัแทนจ�าหน่ายของ
ท่านสามารถใหข้อ้มูลประจ�าพื้นที่ได)้  
บนพืน้ผวิโลหะทีไ่มไ่ดท้าสเีพือ่ป้องกนัการ
เกดิสนมิ  ป้องกนัไมใ่หน้�้ามนัโดนชิน้สว่นที่
เป็นยาง จานเบรก หรอืคาลปิเปอรเ์บรก

•  หยอดน�้ า มั น แล ะป รั บ โซ่ขั บ เ คลื่ อ น 
ถา้จ�าเป็น (ดทูี ่หนา้ 138)

•  ต อ้ งแ น่ ใ จ ว่ า ได เ้ ติมน�้ า หล่ อ เ ย็ นที่ มี
อัตราส่วนผสม  50% (โปรดทราบว่า 
น�้าหลอ่เย็น HD4X Hybrid OAT ทีจั่ดให ้
โดย Triumph ผสมเสร็จแลว้  และไมต่อ้ง
เจือจาง) และน�้ ากลั่นแบตเตอรี่ในระบบ
ระบายความรอ้น (ดทูี ่หนา้ 133)

•  ถอดแบตเตอรี่แลว้เก็บไวใ้นที่ที่ไม่ถูก
แสงแดดส่องโดยตรง ไม่มีความชื้น 
หรืออุณหภูมิเยือกแข็ง ระหว่างการเก็บ
รักษา  ควรชารจ์แบตเตอรีแ่บบปกต ิ (หนึง่
แอมแปรห์รอืต�า่กวา่)  ทกุ  ๆ  สองสปัดาห์
โดยประมาณ (ดทูี ่หนา้ 168)

•  เก็บรถจักรยานยนตใ์นพื้นที่เย็นและแหง้ 
ไมม่แีสงแดดสอ่ง  และมกีารเปลีย่นแปลง
ของอณุหภมูใินชว่งวนันอ้ยมาก

•  คลมุรถจักรยานยนตด์ว้ยผา้คลมุแบบรพูรนุ
เพือ่ป้องกันฝุ่ นและสิง่สกปรกเกาะทีต่ัวรถ 
หลีกเลี่ยงการใชว้ัสดุที่ท�าจากพลาสตกิ
หรือไม่มรีูระบาย ซึง่จะกดีขวางการการ
ไหลของลม และท�าใหเ้กดิการสะสมของ
ความรอ้นและความชืน้

ก�รเตรยีมก�รภ�ยหลงัก�รเก็บรกัษ�
เพือ่เตรยีมรถจักรยานยนตส์�าหรับการขับขีห่ลัง
จัดเกบ็ ใหท้�าดงันี:้
•  ป ร ะ ก อบแบต เ ต อ รี่   ( ถ ้า ถ อ ดออก )  

(ดทูี ่หนา้ 169)
•  ถา้เก็บรถจักรยานยนตไ์วน้านกว่าสีเ่ดือน 

ใหเ้ปลีย่นน�้ามนัเครือ่ง (ดทูี ่หนา้ 131)
•  ตรวจสอบทกุจดุทีร่ะบไุวใ้นบท การตรวจ

เชค็กอ่นการขบัขี่
•  ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ ใหถ้อดหัวเทียน

ออกจากกระบอกสบูแตล่ะตวั

•  เอาขาตัง้ขา้งลง
•  หมุน เครื่องยนต์ด ว้ยมอเตอร์สตาร์ท

หลาย ๆ ครัง้
•  ประกอบกลบัหวัเทยีน  โดยขนัแน่น 12 Nm 

แลว้สตารท์เครือ่งยนต์
•  ตรวจสอบแรงดันลมยาง และแกไ้ขให ้

ถกูตอ้งถา้จ�าเป็น (ดหูวัขอ้ขอ้มลูจ�าเพาะใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้ง)

•  ท�าความสะอาดรถตลอดทัง้คนั
•  ตรวจสอบเบรกว่าท�างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง

หรอืไม่
•  ทดสอบขีร่ถจักรยานยนตด์ว้ยความเร็วต�า่
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หนา้นีจ้งใจเวน้วา่งไว ้
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ขอ้มลูจ��เพ�ะ
Street Triple RS

ข��ดมติ,ิ ���้ห�กั และสมรรถ�ะ
ทา่นสามารถขอรายการขนาดมติ ิน�้าหนัก และรายละเอยีดสมรรถนะไดจ้ากตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่
www. triumph. co. uk

ก�รบรรทกุ���้ห�กั Street Triple RS
การบรรทกุน�้าหนักสงูสดุ 195 กก. (430 ปอนด)์

เ�รือ่งย�ต์ Street Triple RS
ประเภท ลกูสบูวางเรยีงกนั 3 สบู
ปรมิาตร 765 ซซีี
ความกวา้งกระบอกสบู x ระยะชกั 77.99 x 53.38 มม.
อตัราสว่นก�าลงัอดั 12.54:1
หมายเลขกระบอกสบู ซา้ยไปขวา
ล�าดบักระบอกสบู 1 ดา้นซา้ย
ล�าดบัการจดุระเบดิ 1-2-3

ก�รหลอ่ลื�่ Street Triple RS
ระบบหลอ่ลืน่ อา่งน�้ามนัเครือ่งแบบเปียก
ความจนุ�้ามนัเครือ่ง:
แบบแหง้ 3.40 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง/น�้ามนั 3.00 ลติร
เปลีย่นเฉพาะน�้ามนัเครือ่ง 2.80 ลติร

ระบบระบ�ย�ว�มรอ้� Street Triple RS
ประเภทน�้าหลอ่เย็น น�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT

อตัราสว่นน�้า/สารป้องกนัการแข็งตวั 50/50 (ผสมเสร็จ โดยจัดเตรยีมจาก Triumph)
ความจนุ�้าหลอ่เย็น 2.13 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด (เฉลีย่) 71°C
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ระบบ���้ม�ัเชือ้เพลงิ Street Triple RS
ประเภท การฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงิแบบอเิล็กทรอนกิส์
หวัฉีด ท�างานดว้ยโซลนิอยด์
ป๊ัมน�้ามนัเชือ้เพลงิ ไฟฟ้าแบบแช่
แรงดนัน�้ามนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บาร์

���้ม�ัเชือ้เพลงิ Street Triple RS
ประเภท 91 RON ไรส้ารตะกัว่
ความจถุงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ (รถจักรยานยนต ์
ตัง้ตรง) 17.4 ลติร

ระบบจดุระเบดิ Street Triple RS
ระบบการจดุระเบดิ เหนีย่วน�าแบบดจิติอล
ระบบลอ๊กควบคมุรอบความเร็ว 12,650 รอบ/นาที
หวัเทยีน NGK CR9EIA9

ระยะหา่งระหวา่งเขีย้วหวัเทยีน 0.9 มม.
ความคลาดเคลือ่นของระยะหา่ง +0.00/-0.1 มม.

ระบบสง่ก��ลงั Street Triple RS
ประเภทของระบบสง่ก�าลงั 6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอดเวลา
ชนดิของคลตัช์ แผน่เปียกหลายแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�าลงัสดุทา้ย RK XW-ring, 118 ขอ้
อตัราขบัปฐมภมูิ 1.85:1 (76/41)
อตัราทดเกยีร:์
อตัราทดเฟืองรวม 2.88:1 (46/16)
เกยีร ์1 2.62:1 (34/13)
เกยีร ์2 1.95:1 (39/20)
เกยีร ์3 1.57:1 (36/23)
เกยีร ์4 1.35:1 (27/20)
เกยีร ์5 1.24:1 (26/21)
เกยีร ์6 1.14:1 (25/22)
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 ���เตอื�
ใชเ้ฉพาะยางทีแ่นะน�าเทา่นัน้ตามการจับคูท่ีร่ะบไุว ้
หา้มใชย้างตา่งยีห่อ้รว่มกนั  หรอืน�ายางยีห่อ้เดยีวกนัแตค่ณุสมบตัติา่งกนัมาใชร้ว่มกนั  เพราะอาจ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

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

ย�ง Street Triple RS
ขนาดยาง:
หนา้ 120/70 ZR17 58W

หลงั 180/55 ZR17 73W

แรงดนัลมยาง (เย็น):
หนา้ 2.34 บาร ์(34 ปอนด/์นิว้²)
หลงั 2.9 บาร ์(42 ปอนด/์นิว้²)

อปุกรณไ์ฟฟ้� Street Triple RS
ชนดิแบตเตอรี่ YTX-9BS

ความจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 8 แอมป์
อลัเทอรเ์นเตอร์ 14 โวลต ์34 แอมป์ ที ่5,000 รอบตอ่นาที
ไฟหนา้ LED

ไฟบอกต�าแหน่งดา้นหนา้ LED

ไฟเบรก/ทา้ย LED

ไฟสอ่งป้ายทะเบยีน 12 โวลต ์5 วตัต์
สญัญาณไฟเลีย้ว 12 โวลต ์10 วตัต์
รุน่ทีม่ไีฟเลีย้ว LED LED

โ�รงรถ Street Triple RS
มมุเรค 23.9°

มมุเทรล 100 มม.
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แรงข�ั 
ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

น็อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 20 Nm

บงัโซ่ 9 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 3.5 Nm

ไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง 10 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอา่งน�้ามนัเครือ่ง 25 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 110 Nm

���้ม�ัและส�รหลอ่ลื�่ 
ลกูปืนและแกน จาระบเีบอร ์NLGI 2

น�้ามนัเบรก น�้ามนัเบรค DOT 4

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

โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมาะส�าหรับโซ ่XW-ring

น�้ามนัเครือ่ง

น�้ามนัเครือ่งส�าหรับรถจักรยานยนตแ์บบกึง่
สงัเคราะหห์รอืสงัเคราะห ์10W/40 หรอื 10W/50 
ทีต่รงตามมาตรฐาน API SH (หรอืสงูกวา่) และ 
JASO MA เชน่ น�้ามนัเครือ่ง Castrol Power 1 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้ ในบาง
ประเทศจ�าหน่ายในชือ่ Castrol Power RS 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้
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ขอ้มลูจ��เพ�ะ
Street Triple S (660 ซซี)ี 

ข��ดมติ,ิ ���้ห�กั และสมรรถ�ะ
ทา่นสามารถขอรายการขนาดมติ ิน�้าหนัก และรายละเอยีดสมรรถนะไดจ้ากตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่
www. triumph. co. uk

ก�รบรรทกุ���้ห�กั Street Triple S (660 ซซี)ี
การบรรทกุน�้าหนักสงูสดุ 195 กก. (430 ปอนด)์

เ�รือ่งย�ต์ Street Triple S (660 ซซี)ี
ประเภท ลกูสบูวางเรยีงกนั 3 สบู
ปรมิาตร 660 ซซีี
ความกวา้งกระบอกสบู x ระยะชกั 76 x 48.48 มม.
อตัราสว่นก�าลงัอดั 12.47:1
หมายเลขกระบอกสบู ซา้ยไปขวา
ล�าดบักระบอกสบู 1 ดา้นซา้ย
ล�าดบัการจดุระเบดิ 1-2-3

ก�รหลอ่ลื�่ Street Triple S (660 ซซี)ี
ระบบหลอ่ลืน่ อา่งน�้ามนัเครือ่งแบบเปียก
ความจนุ�้ามนัเครือ่ง:
แบบแหง้ 3.40 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง/น�้ามนั 3.00 ลติร
เปลีย่นเฉพาะน�้ามนัเครือ่ง 2.80 ลติร

ระบบระบ�ย�ว�มรอ้� Street Triple S (660 ซซี)ี
ประเภทน�้าหลอ่เย็น น�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT

อตัราสว่นน�้า/สารป้องกนัการแข็งตวั 50/50 (ผสมเสร็จ โดยจัดเตรยีมจาก Triumph)
ความจนุ�้าหลอ่เย็น 2.13 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด (เฉลีย่) 71°C
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ระบบ���้ม�ัเชือ้เพลงิ Street Triple S (660 ซซี)ี
ประเภท การฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงิแบบอเิล็กทรอนกิส์
หวัฉีด ท�างานดว้ยโซลนิอยด์
ป๊ัมน�้ามนัเชือ้เพลงิ ไฟฟ้าแบบแช่
แรงดนัน�้ามนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บาร์

���้ม�ัเชือ้เพลงิ Street Triple S (660 ซซี)ี
ประเภท 91 RON ไรส้ารตะกัว่
ความจถุงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ (รถจักรยานยนตต์ัง้
ตรง) 17.4 ลติร

ระบบจดุระเบดิ Street Triple S (660 ซซี)ี
ระบบการจดุระเบดิ เหนีย่วน�าแบบดจิติอล
ระบบลอ๊กควบคมุรอบความเร็ว 12,650 รอบ/นาที
หวัเทยีน NGK CR9EIA9

ระยะหา่งระหวา่งเขีย้วหวัเทยีน 0.9 มม.
ความคลาดเคลือ่นของระยะหา่ง +0.00/-0.1 มม.

ระบบสง่ก��ลงั Street Triple S (660 ซซี)ี
ประเภทของระบบสง่ก�าลงั 6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอดเวลา
ชนดิของคลตัช์ แผน่เปียกหลายแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�าลงัสดุทา้ย RK XW-ring, 118 ขอ้
อตัราขบัปฐมภมูิ 1.85:1 (76/41)
อตัราทดเกยีร:์
อตัราทดเฟืองรวม 2.88:1 (46/16)
เกยีร ์1 2.62:1 (34/13)
เกยีร ์2 1.95:1 (39/20)
เกยีร ์3 1.57:1 (36/23)
เกยีร ์4 1.35:1 (27/20)
เกยีร ์5 1.24:1 (26/21)
เกยีร ์6 1.14:1 (25/22)
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 ���เตอื�
ใชเ้ฉพาะยางทีแ่นะน�าเทา่นัน้ตามการจับคูท่ีร่ะบไุว ้
หา้มใชย้างตา่งยีห่อ้รว่มกนั  หรอืน�ายางยีห่อ้เดยีวกนัแตค่ณุสมบตัติา่งกนัมาใชร้ว่มกนั  เพราะอาจ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

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

ย�ง Street Triple S (660 ซซี)ี
ขนาดยาง:
หนา้ 120/70 ZR17 58W

หลงั 180/55 ZR17 73W

แรงดนัลมยาง (เย็น):
หนา้ 2.34 บาร ์(34 ปอนด/์นิว้²)
หลงั 2.90 บาร ์(42 ปอนด/์นิว้²)

อปุกรณไ์ฟฟ้� Street Triple S (660 ซซี)ี
ชนดิแบตเตอรี่ YTX-9BS

ความจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 8 แอมป์
อลัเทอรเ์นเตอร์ 14 โวลต ์34 แอมป์ ที ่5,000 รอบตอ่นาที
ไฟบอกต�าแหน่งดา้นหนา้ LED

ไฟหนา้ LED

ไฟเบรก/ทา้ย LED

ไฟสอ่งป้ายทะเบยีน 12 โวลต ์5 วตัต์
สญัญาณไฟเลีย้ว 12 โวลต ์10 วตัต์

โ�รงรถ Street Triple S (660 ซซี)ี
มมุเรค 24.1°
มมุเทรล 99.6 มม.
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แรงข�ั
ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

น็อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 20 Nm

บงัโซ่ 9 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 3.5 Nm

ไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง 10 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอา่งน�้ามนัเครือ่ง 25 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 110 Nm

���้ม�ัและส�รหลอ่ลื�่ 
ลกูปืนและแกน จาระบเีบอร ์NLGI 2

น�้ามนัเบรก น�้ามนัเบรค DOT 4

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

โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมาะส�าหรับโซ ่XW-ring

น�้ามนัเครือ่ง

น�้ามนัเครือ่งส�าหรับรถจักรยานยนตแ์บบกึง่
สงัเคราะหห์รอืสงัเคราะห ์10W/40 หรอื 10W/50 
ทีต่รงตามมาตรฐาน API SH (หรอืสงูกวา่) และ 
JASO MA เชน่ น�้ามนัเครือ่ง Castrol Power 1 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้ ในบาง
ประเทศจ�าหน่ายในชือ่ Castrol Power RS 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้
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ขอ้มลูจ��เพ�ะ
Street Triple R และ Street Triple R - LRH

ข��ดมติ,ิ ���้ห�กั และสมรรถ�ะ
ทา่นสามารถขอรายการขนาดมติ ิน�้าหนัก และรายละเอยีดสมรรถนะไดจ้ากตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่
www. triumph. co. uk

ก�รบรรทกุ���้ห�กั Street Triple R Street Triple R - LRH
การบรรทกุน�้าหนักสงูสดุ 195 กก. (430 ปอนด)์ 170 กก. (375 ปอนด)์

เ�รือ่งย�ต์ Street Triple R Street Triple R - LRH
ประเภท ลกูสบูวางเรยีงกนั 3 สบู ลกูสบูวางเรยีงกนั 3 สบู
ปรมิาตร 765 ซซีี 765 ซซีี
ความกวา้งกระบอกสบู x ระยะ
ชกั 77.99 x 53.38 มม. 77.99 x 53.38 มม.

อตัราสว่นก�าลงัอดั 12.54:1 12.54:1
หมายเลขกระบอกสบู ซา้ยไปขวา ซา้ยไปขวา
ล�าดบักระบอกสบู 1 ดา้นซา้ย 1 ดา้นซา้ย
ล�าดบัการจดุระเบดิ 1-2-3 1-2-3

ก�รหลอ่ลื�่ Street Triple R Street Triple R - LRH
ระบบหลอ่ลืน่ อา่งน�้ามนัเครือ่งแบบเปียก อา่งน�้ามนัเครือ่งแบบเปียก
ความจนุ�้ามนัเครือ่ง:
แบบแหง้ 3.40 ลติร 3.40 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง/
น�้ามนั 3.00 ลติร 3.00 ลติร

เปลีย่นเฉพาะน�้ามนัเครือ่ง 2.80 ลติร 2.80 ลติร

ระบบระบ�ย�ว�มรอ้� Street Triple R Street Triple R - LRH

ประเภทน�้าหลอ่เย็น น�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X 
Hybrid OAT

น�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X 
Hybrid OAT

อตัราสว่นน�้า/สารป้องกนัการ
แข็งตวั

50/50 (ผสมเสร็จ โดย 
จัดเตรยีมจาก Triumph)

50/50 (ผสมเสร็จ โดย 
จัดเตรยีมจาก Triumph)

ความจนุ�้าหลอ่เย็น 2.13 ลติร 2.13 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด (เฉลีย่) 71°C 71°C
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ระบบ���้ม�ัเชือ้เพลงิ Street Triple R Street Triple R - LRH

ประเภท การฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

การฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

หวัฉีด ท�างานดว้ยโซลนิอยด์ ท�างานดว้ยโซลนิอยด์
ป๊ัมน�้ามนัเชือ้เพลงิ ไฟฟ้าแบบแช่ ไฟฟ้าแบบแช่
แรงดนัน�้ามนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บาร์ 3.5 บาร์

���้ม�ัเชือ้เพลงิ Street Triple R Street Triple R - LRH
ประเภท 91 RON ไรส้ารตะกัว่ 91 RON ไรส้ารตะกัว่
ความจถุงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ (รถ
จักรยานยนตต์ัง้ตรง) 17.4 ลติร 17.4 ลติร

ระบบจดุระเบดิ Street Triple R Street Triple R - LRH
ระบบการจดุระเบดิ เหนีย่วน�าแบบดจิติอล เหนีย่วน�าแบบดจิติอล
ระบบลอ๊กควบคมุรอบความเร็ว 12,650 รอบ/นาที 12,650 รอบ/นาที
หวัเทยีน NGK CR9EIA9 NGK CR9EIA9

ระยะหา่งระหวา่งเขีย้วหวัเทยีน 0.9 มม. 0.9 มม.
ความคลาดเคลือ่นของระยะหา่ง +0.00/-0.1 มม. +0.00/-0.1 มม.

ระบบสง่ก��ลงั Street Triple R Street Triple R - LRH

ประเภทของระบบสง่ก�าลงั 6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลา

6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลา

ชนดิของคลตัช์ แผน่เปียกหลายแผน่ แผน่เปียกหลายแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�าลงัสดุทา้ย RK XW-ring, 118 ขอ้ RK XW-ring, 118 ขอ้
อตัราขบัปฐมภมูิ 1.85:1 (76/41) 1.85:1 (76/41)
อตัราทดเกยีร:์
อตัราทดเฟืองรวม 2.88:1 (46/16) 2.88:1 (46/16)
เกยีร ์1 2.62:1 (34/13) 2.62:1 (34/13)
เกยีร ์2 1.95:1 (39/20) 1.95:1 (39/20)
เกยีร ์3 1.57:1 (36/23) 1.57:1 (36/23)
เกยีร ์4 1.35:1 (27/20) 1.35:1 (27/20)
เกยีร ์5 1.24:1 (26/21) 1.24:1 (26/21)
เกยีร ์6 1.14:1 (25/22) 1.14:1 (25/22)
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 ���เตอื�
ใชเ้ฉพาะยางทีแ่นะน�าเทา่นัน้ตามการจับคูท่ีร่ะบไุว ้
หา้มใชย้างตา่งยีห่อ้รว่มกนั  หรอืน�ายางยีห่อ้เดยีวกนัแตค่ณุสมบตัติา่งกนัมาใชร้ว่มกนั  เพราะอาจ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

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

ย�ง Street Triple R Street Triple R - LRH
ขนาดยาง:
หนา้ 120/70 ZR17 58W 120/70 ZR17 58W

หลงั 180/55 ZR17 73W 180/55 ZR17 73W

แรงดนัลมยาง (เย็น):
หนา้ 2.34 บาร ์(34 ปอนด/์นิว้²) 2.34 บาร ์(34 ปอนด/์นิว้²)
หลงั 2.9 บาร ์(42 ปอนด/์นิว้²) 2.90 บาร ์(42 ปอนด/์นิว้²)

อปุกรณไ์ฟฟ้� Street Triple R Street Triple R - LRH
ชนดิแบตเตอรี่ YTX-9BS YTX-9BS

ความจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 8 แอมป์ 12 โวลต,์ 8 แอมป์

อลัเทอรเ์นเตอร์ 14 โวลต ์34 แอมป์ ที ่
5,000 รอบตอ่นาที

14 โวลต ์34 แอมป์ ที ่
5,000 รอบตอ่นาที

ไฟบอกต�าแหน่งดา้นหนา้ LED LED

ไฟหนา้ LED LED

ไฟเบรก/ทา้ย LED LED

ไฟสอ่งป้ายทะเบยีน 12 โวลต ์5 วตัต์ 12 โวลต ์5 วตัต์
สญัญาณไฟเลีย้ว 12 โวลต ์10 วตัต์ 12 โวลต ์10 วตัต์
รุน่ทีม่ไีฟเลีย้ว LED LED LED

โ�รงรถ Street Triple R Street Triple R - LRH
มมุเรค 23.9° 23.9°

มมุเทรล 100 มม. 100 มม.
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แรงข�ั
ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

น็อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 20 Nm

บงัโซ่ 9 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 3.5 Nm

ไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง 10 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอา่งน�้ามนัเครือ่ง 25 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 110 Nm

���้ม�ัและส�รหลอ่ลื�่ 
ลกูปืนและแกน จาระบเีบอร ์NLGI 2

น�้ามนัเบรก น�้ามนัเบรค DOT 4

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

โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมาะส�าหรับโซ ่XW-ring

น�้ามนัเครือ่ง

น�้ามนัเครือ่งส�าหรับรถจักรยานยนตแ์บบกึง่
สงัเคราะหห์รอืสงัเคราะห ์10W/40 หรอื 10W/50 
ทีต่รงตามมาตรฐาน API SH (หรอืสงูกวา่) และ 
JASO MA เชน่ น�้ามนัเครือ่ง Castrol Power 1 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้ ในบาง
ประเทศจ�าหน่ายในชือ่ Castrol Power RS 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้
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ดชันี
สญัลกัษณ์
Clock
การปรับตัง้   78

Riding Modes   48
การปรับคา่   52
การเลอืก   50

SIA (Service Interval Announcement)   80
Traction Control (TC)
การตัง้คา่   96
ไฟแสดงสถานะ   40, 73

Triumph Shift Assist (TSA)   111

ก
กระจก   149
กระจกปลายแฮนด ์  149

กระจกหนา้รถ
การท�าความสะอาด   183

การเกบ็รักษา
การเตรยีมการกอ่นการเกบ็รักษา   184
การเตรยีมการภายหลงัการเกบ็รักษา   185

การควบคมุคนัเรง่   26, 136
การตรวจสอบ   137

การจอดรถ   116
การใชร้ถดว้ยความเร็วสงู   117
การตรวจสอบโชค๊หนา้   152
การตัง้คา่โชค๊หนา้

Street Triple R   153
Street Triple R ‑ LRH   153
Street Triple RS   154

การตัง้คา่โชค๊หลงั   156
Street Triple R   156
Street Triple R ‑ LRH   156
Street Triple S (660 ซซี)ี   157
Street Triple RS   157

การท�าความสะอาด
กระจกหนา้รถ   183
การเชด็ใหแ้หง้   181
การดแูลเบาะ   182
การดแูลรักษาผลติภณัฑท์ีท่�าจากหนัง   183
การเตรยีมลา้งรถ   176
การป้องกนั   181

การลา้ง   178
การลา้งไอเสยี   181
ความถีใ่นการท�าความสะอาด   176
โครเมยีมและเหล็กสแตนเลส   180
จดุทีต่อ้งระวงั   177
ชดุสแีบบเงา   179
ชดุสแีบบดา้น   179
ภายหลงัการลา้ง   178
ระบบไอเสยี   181
รายการโครเมยีมสดี�า   180
รายการอลมูเินยีม - ไมเ่คลอืบหรอืทาส ี  179

การบรรทกุน�้าหนัก
ขอ้มลูจ�าเพาะ   187, 191, 195

การบงัคบัเลีย้ว
การตรวจสอบ   151
การตรวจสอบโชค๊หนา้   152
การตรวจสอบลกูปืนลอ้   151

การบ�ารงุรักษา
การบ�ารงุรักษาตามก�าหนดเวลา   126
ตารางการบ�ารงุรักษาตามก�าหนดเวลา   128

การปรับระบบกนัสะเทอืน
Street Triple S (660 ซซี)ี   158
โชค๊หนา้ - Street Triple R และ  
Street Triple R (LRH)   154, 155
โชค๊หนา้ - Street Triple RS   154, 155
โชค๊หลงั - Street Triple R   158, 159
โชค๊หลงั - Street Triple R (LRH)   157, 160
โชค๊หลงั - Street Triple RS   159, 160

การระบชุ ิน้สว่น
ดา้นขวามอื   17
ดา้นซา้ยมอื   16
มมุมองผูข้บัขี ่  18, 19

การรันอนิ   105
การหลอ่ลืน่
ขอ้มลูจ�าเพาะ   187, 191, 195

ก�าลงัโหลด   121
เกยีร์
การเปลีย่นเกยีร ์  110
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ข
ของเหลว
ขอ้มลูจ�าเพาะ   190, 194, 198

ขอ้มลูจ�าเพาะ
Street Triple R   195
Street Triple R ‑ LRH   195
Street Triple S (660 ซซี)ี   191
Street Triple RS   187

ขาตัง้ขา้ง   100

�
คลตัช ์  137
การตรวจสอบ   137
การปรับตัง้   137

ความปลอดภยั
การขีร่ถ   12
การจอดรถ   10
การตรวจเชค็กอ่นการขบัขี ่  106
การบ�ารงุรักษาและอปุกรณ ์  11
ชิน้สว่นและอปุกรณ ์  10
น�้ามนัเชือ้เพลงิและควนัทอ่ไอเสยี   8
หมวกกนัน็อคและเครือ่งแตง่กาย   9
แฮนดบ์งัคบัเลีย้วและทีพั่กเทา้   13, 13

คนัคลตัช์
การปรับ - Street Triple RS   31
การปรับ - Street Triple S (660 ซซี)ี   30

คนัเบรก
การปรับ - Street Triple (660 ซซี)ี   30
การปรับ - Street Triple RS   29

ค�าเตอืน   3
การบ�ารงุรักษา   4
คูม่อืผูใ้ช ้  5
ต�าแหน่งป้ายเตอืน   14, 15
ป้ายเตอืน   3
ไฟเตอืน   39, 71
ระบบควบคมุเสยีงรบกวน   5

เครือ่งยนต์
การดบัเครือ่งยนต ์  108
การสตารท์เครือ่งยนต ์  109
การออกรถ   109
ขอ้มลูจ�าเพาะ   187, 191, 195

โครงรถ
ขอ้มลูจ�าเพาะ   189, 193, 197

ช
ชอ่งเสยีบบสัสากลแบบอนุกรม (USB)   104

ซ
โซข่บัเคลือ่น   138
การตรวจสอบความสกึ   141
การตรวจสอบระยะการเคลือ่นทีอ่สิระ   139
การปรับการเคลือ่นทีอ่ยา่งอสิระ   140
การหลอ่ลืน่   139

�
น�้ามนัเครือ่ง   130
การก�าจัดน�้ามนัเครือ่งและไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง  132
การตรวจสอบระดบัน�้ามนั   130
การเปลีย่นน�้ามนัและไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง   131
ขอ้มลูจ�าเพาะและเกรด   132
สญัญาณไฟเตอืนแรงดนัน�้ามนัเครือ่งต�า่   39, 71

น�้ามนัเชือ้เพลงิ
การเตมิน�้ามนั   94
การเตมิน�้ามนัลงในถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ   95
เกรดน�้ามนัเชือ้เพลงิ   93
ขอ้มลูจ�าเพาะ   188, 192, 196
ขอ้มลูจ�าเพาะของระบบ   188, 192, 196
ฝาปิดถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ   94
ไฟเตอืนระดบัน�้ามนัเชือ้เพลงิต�า่   42, 73

บ
เบรก   142
กระปกุน�้ามนัเบรกหนา้   145, 147
กระปกุน�้ามนัเบรกหลงั   148
การตรวจสอบการสกึหรอของเบรกหนา้   143
การตรวจสอบการสกึหรอของเบรกหลงั   144
การตรวจสอบน�้ามนัเบรกหนา้   145, 147
การตรวจสอบระดบัน�้ามนัเบรกหลงั   148
การเตรยีมสภาพผา้เบรกและจานเบรกใหม ่  142, 
142
การปรับน�้ามนัเบรกหนา้   146, 147
การปรับระดบัน�้ามนัเบรกหลงั   148
น�้ามนัดสิกเ์บรก   145
สวติชไ์ฟ   148

เบาะน่ัง
การดแูลเบาะ   101, 182
ทีล็่อกเบาะ   101
เบาะผูข้บัขี ่  101
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แบตเตอรี ่  166
การก�าจัด   167
การเกบ็รักษา   168
การชารจ์   169
การถอด   167
การบ�ารงุรักษา   167
การประกอบ   169
ปลอ่ยประจ ุ  167

ผ
ผูโ้ดยสาร   122
แผงหนา้ปัด
ค�าอธบิาย   36
มาตรวดัความเร็ว   74
มาตรวดัรอบเครือ่งยนต ์  75

แผงหนา้ปัด LCD
SIA (Service Interval Announcement)   80
การปรับนาฬกิา   78
การเปลีย่นหน่วย   81
การเลอืกโหมดขบัขี ่  84, 90, 91
เกจวดัระดบัน�้ามนัเชือ้เพลงิ   76
เกจวดัอณุหภมูนิ�้าหลอ่เย็น   76
ปิดใชง้านระบบควบคมุการยดึเกาะถนน (TC)   77
ปุ่ ม SCROLL   77
ปุ่ ม SET   77
แผนผังแผงหนา้ปัด   70
ไฟเปลีย่นเกยีร ์  80
มาตรวดัระยะทางออกทรปิ   83
สว่นแสดงผลต�าแหน่งเกยีร ์  75
โหมดฝนตก (Rain)   85
โหมดส�าหรับถนน (Road)   85

แผงหนา้ปัด TFT
Main Menu   51
Reset to Defaults   62
Riding Modes   48, 51
การควบคมุหนา้จอแสดงผล   48
การตัง้คา่โหมดการขบัขี ่  52
การปรับแผง   68
การเลอืกโหมดขบัขี ่  50
เกจวดัระดบัน�้ามนัเชือ้เพลงิ   45
เกจวดัอณุหภมูนิ�้าหลอ่เย็น   45
ค�าเตอืนและขอ้ความใหข้อ้มลู   43
ถาดขอ้มลู   62
ผังหนา้จอแผงหนา้ปัด   38

ไฟเตอืน   39
มาตรวดัความเร็ว   44
มาตรวดัรอบเครือ่งยนต ์  44
มาตรวดัระยะทาง   44
เมนูการตัง้คา่รถจักรยานยนต ์  53
เมนูจับเวลาตอ่รอบ   60
เมนูตัง้คา่การแสดงผล   56
เมนูตัง้คา่ทรปิเดนิทาง   55
สไตล ์  47
สว่นแสดงผลต�าแหน่งเกยีร ์  47
สญัลกัษณน์�้าคา้งแข็ง   46
อณุหภมูอิากาศโดยรอบ   46

ฟ
ฟิวส์
การระบตุวัตน   170
ต�าแหน่ง   170

ไฟ / ระบบป้องกนัการโจรกรรมทีเ่ครือ่งยนต ์  72
ไฟเดยไ์ลท ์(DRL)   34, 41
ไฟเตอืนไฟสงู   41, 73
ไฟทา้ย   173
ไฟเปลีย่นเกยีร ์  80
ไฟเลีย้ว
การเปลีย่นหลอดไฟ   172
ชดุ LED   172
ไฟเตอืน   41, 73

ไฟสอ่งป้ายทะเบยีน
การเปลีย่นหลอดไฟ   173

ไฟหนา้
การปรับตัง้   171
การเปลีย่น   172

ม
มาตรฐานแรงบดิ   190, 194, 198

ย
ยาง   206
การเปลีย่น   99, 164
การสกึของยาง   163
ขอ้มลูจ�าเพาะ   189, 193, 197
ความลกึของดอกยางต�า่สดุ   164
ประเภทยาง   161
แรงดนัลมยางของยาง   162
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ร
ระบบกนัสะเทอืน
โชค๊หลงั   156
ระบบกนัสะเทอืนหนา้   153

ระบบควบคมุการยดึเกาะถนน (TC)   96
ไฟเตอืนทีถ่กูปิดไว ้  41, 73

ระบบจดุระเบดิ
กญุแจระบบจดุระเบดิ   27
ขอ้มลูจ�าเพาะ   188, 192, 196
สวติชจ์ดุระเบดิ/ล็อกคอ   27

ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง (TPMS)   97
แบตเตอรีส่�าหรับเซนเซอร ์  99
ไฟเตอืนแรงดนัลมยาง   42, 74, 97
ยางอะไหล ่  99
แรงดนัลมยาง   99, 163
หมายเลขรหสัของเซนเซอร ์  98

ระบบป้องกนัการโจรกรรม
ไฟแสดงสถานะ   40

ระบบระบายความรอ้น   133
การตรวจสอบระดบัน�้าหลอ่เย็น   134
การปรับระดบัน�้าหลอ่เย็น   135
การเปลีย่นน�้าหลอ่เย็น   135
ขอ้มลูจ�าเพาะ   187, 191, 195
ไฟเตอืนอณุหภมูนิ�้าหลอ่เย็นสงู   71
สารป้องกนัการกดักรอ่น   133

ระบบสง่ก�าลงั
ขอ้มลูจ�าเพาะ   188, 192, 196

รุน่ความสงูทีน่ั่งต�า่   4

ล
ลอ้
การตรวจสอบลกูปืนลอ้   151

ส
สวติชส์ตารท์/ดบัเครือ่งยนต์
ต�าแหน่ง RUN   32, 33
ต�าแหน่ง STOP   31, 32
ต�าแหน่งสตารท์   32, 33

สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดา้นขวา   31, 32
ปุ่ ม HOME   32
ปุ่ มไฟสงู (DRL)   34
สวทิชไ์ฟฉุกเฉนิ   33, 73

สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดา้นซา้ย   33, 35
ปุ่ ม MODE   33, 33, 35
ปุ่ มแตร   34, 35
ปุ่ มทรปิเดนิทาง   35
ปุ่ มไฟสงู   35
สวติชไ์ฟเลีย้ว   34, 35

ห
หนังสอืคูม่อืและชดุเครือ่งมอื
ชดุเครือ่งมอื   103
หนังสอืคูม่อื   103

หมายเลขผลติภณัฑ์
หมายเลขเครือ่งยนต ์  21
หมายเลขตวัถงัรถ   21

หมดุพักเทา้   161
โหมดการขบัขี่
การตัง้คา่ตวัเลอืกโหมด RIDER   87
โหมด RIDER   85
โหมด SPORT   85

อ
อตัโนมตั ิ- สญัญาณไฟระบบยกเลกิตนเอง   79
อนัตราย
ไฟเตอืน   32, 41

อปุกรณไ์ฟฟ้า
ขอ้มลูจ�าเพาะ   189, 193, 197

อปุกรณเ์สรมิ   119
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ขอ้มลูก�รอ�มุตั ิ
หวัขอ้สว่นนีป้ระกอบดว้ยขอ้มลูการอนุมตัทิีจ่�าเป็นตอ้งมใีนคูม่อืเจา้ของเลม่นี้

กฎหม�ย EU ส��หรบัเ�รือ่งมอือปุกรณว์ทิย ุDirective 2014/53
รถจักรยานยนต์ Triumph Motorcycles มีการติดตัง้เครื่องมืออุปกรณ์วิทยุหลายประเภท  
เครื่องมืออุปกรณ์วทิยุเหล่านี้ตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย EU ส�าหรับเครื่องมืออุปกรณ์วทิยุของ
สหภาพยโุรป Directive 2014/53/EU ขอ้ความฉบบัสมบรูณข์องประกาศสหภาพยโุรปวา่ดว้ยความ
สอดคลอ้งของเครือ่งอปุกรณว์ทิยแุตล่ะชนดิสามารถดไูดท้ี:่
www. triumphmotorcycles. co. uk/public-content/triumph-radio-device-approvals

ตารางดา้นล่างแสดงความถี่และระดับพลังงานส�าหรับเครื่องมืออุปกรณ์วทิยุตามกฎหมาย EU 
Directive 2014/53/EU ตารางจะแสดงเครื่องมืออุปกรณ์วทิยุทัง้หมดที่ใชใ้นรถจักรยานยนต ์
Triumph ทกุรุน่ มเีครือ่งมอือปุกรณว์ทิยบุางอยา่งเทา่นัน้ในตารางทีใ่ชก้บัรถจักรยานยนตแ์ตล่ะรุน่
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เ�รือ่งมอือปุกรณว์ทิยุ ชว่ง�ว�มถี่ ระดบัก��ลงัสง่สงูสดุ ผูผ้ลติ

ชดุควบคมุแชสซี

รับชว่งความถี:่ 
433.92 MHz, 
134.2 kHz

ตวัรับ Category-2

สง่ชว่งความถี:่ 
134.2 kHz

เสาอากาศขดลวด
เหนีย่วน�าแบบตดิตาย 
Class 1 Transmitter

287 nW ERP

Pektron

Alfreton Road,

Derby, DE21 4AP

สหราชอาณาจักร

ชดุควบคมุกญุแจไรส้าย

รับชว่งความถี:่ 
433.92 MHz, 
134.2 kHz

ตวัรับ Category-2

สง่ชว่งความถี:่ 
134.2 kHz

เสาอากาศขดลวด
เหนีย่วน�าแบบตดิตาย 
Class 1 Transmitter

6.28 uW ERP

ชดุควบคมุ 
กญุแจไรส้าย 2

รับชว่งความถี:่ 
433.92 MHz, 
134.2 kHz

ตวัรับ Category-2

สง่ชว่งความถี:่ 
134.2 kHz

เสาอากาศขดลวด
เหนีย่วน�าแบบตดิตาย 
Class 1 Transmitter

3.01 uW ERP

กญุแจระบบไรก้ญุแจ 
Keyless System 
Key Fob

รับชว่งความถี:่ 
134.2 kHz

ตวัรับ Category-2

สง่ชว่งความถี:่ 
433.92 MHz, 
134.2 kHz

Class: N/A เสาอากาศ
แบบตดิตาย (PCB)

0.019 mW ERP
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เ�รือ่งมอือปุกรณว์ทิยุ ชว่ง�ว�มถี่ ระดบัก��ลงัสง่สงูสดุ ผูผ้ลติ

ระบบป้องกนัการโจรกรรม 
(รถจักรยานยนตพ์รอ้ม
ระบบกญุแจ)

รับชว่งความถี:่ 
433.92 MHz, 125 kHz

สง่ชว่งความถี:่ 
120.9 KHz ถงึ 131.3 
KHz

5dBμA/m @ 10 เมตร

เทคโนโลย ีLDL

Parc 
Technologique  
Du Canal,

3 Rue Giotto,

31520 Ramonville 
Saint-Agne,

ฝร่ังเศส

ระบบตรวจวดั 
แรงดนัลมยาง (TPMS)

รับชว่งความถี:่ ไมม่ี
สง่ชว่งความถี:่ 
433.97 MHz ถงึ 
433.87 MHz

0.063 mW

ECU ระบบอปุกรณ์
เสรมิสญัญาณกนัขโมย 
Triumph

รับชว่งความถี:่ 
433.92 MHz

สง่ชว่งความถี:่ ไมม่ี
ไมส่ามารถใชง้านได ้

Scorpion 
Automotive Ltd

Drumhead Road,

Chorley North 
Business Park,

Chorley, PR6 7DE

สหราชอาณาจักร

รโีมต/กญุแจ ระบบ
อปุกรณเ์สรมิสญัญาณ 
กนัขโมย Triumph

รับชว่งความถี:่ ไมม่ี
สง่ชว่งความถี:่ 
433.92 MHz

10 mW ERP

อปุกรณเ์สรมิ ECU ระบบ
กนัขโมย - Triumph 
Protect+

รับชว่งความถี:่ 
433.92 MHz

สง่ชว่งความถี:่ ไมม่ี
ไมส่ามารถใชง้านได ้

รโีมต/กญุแจ ระบบ
อปุกรณเ์สรมิสญัญาณ
กนัขโมย - Triumph 
Protect+

รับชว่งความถี:่ ไมม่ี
สง่ชว่งความถี:่ 
433.92 MHz

ERP 1 mW

ตวัแท�ใ�สหภ�พยโุรป
ทีอ่ยู่
Triumph Motocicletas Espana S.L.
C/Cabo Rufino Lazaro

14 - E

28232 - Las Rozas De Madrid

Spain
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แถลงก�รณ ์Industry Canada
ภายใตก้ฎหมายขอ้บังคับของ Industry Canada เครื่องส่งสัญญาณวิทยุนี้สามารถใชง้าน 
เสาอากาศตามประเภทและก�าลังส่งสูงสุด (หรือต�่ากว่านั้น) ตามที่ไดรั้บอนุมัตสิ�าหรับเครื่อง 
สง่สญัญาณโดย Industry Canada

เพือ่ลดสัญญาณรบกวนจากคลืน่วทิยุส�าหรับผูใ้ชค้นอืน่ ๆ  ควรเลอืกประเภทของเสาอากาศและ
ก�าลงัสง่ที ่Equivalent Isotropically Radiated Power (e.i.r.p.) ไมเ่กนิความจ�าเป็นส�าหรับการ
สือ่สารทีป่ระสบความส�าเร็จ
อปุกรณน์ีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน RSS ทีไ่ดรั้บการยกเวน้ใบอนุญาตของ Industry Canada

การใชง้านอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขสองขอ้ดงัตอ่ไปนี้
(1) อปุกรณน์ีต้อ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตราย และ
(2) อปุกรณ์นี้ตอ้งไมรั่บการรบกวนใด ๆ  รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจท�าใหเ้กดิการใชง้านอปุกรณ์
ในลกัษณะทีไ่มพ่งึปรารถนา

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


