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ค�าน�า

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

ค�าเตอืน
สญัลกัษณ์ค�ำเตอืนนีบ้ง่บอกค�ำสัง่หรอืขัน้ตอน
พเิศษ  ซึง่ถำ้ไมป่ฏบิตัติำมอยำ่งถกูตอ้งอำจ
ท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

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

หมายเหต:ุ
•  สญัลกัษณ์หมายเหตุแสดงจุดทีต่อ้ง

ใส่ใจเป็นพเิศษส�าหรบัการใช้งานที่
สะดวกและมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้

ป้ายเตอืน

ในบำงสว่นของรถจักรยำนยนตจ์ะสำมำรถมอง
เห็นสัญลักษณ์ (ดำ้นซำ้ย) ได ้สัญลักษณ์นี ้
หมำยถงึ "ควรระวงั: โปรดอำ้งองิกบัหนังสอืคูม่อื" 
และจะตำมดว้ยกำรแสดงภำพวตัถทุีเ่กีย่วขอ้ง
อย่ำพยำยำมขี่รถจักรยำนยนต์หรือท�ำกำร
ปรับตั ้งใด ๆ  โดยไม่อำ้งอิงกับค�ำแนะน�ำที่
เกีย่วขอ้งซึง่ไดร้ะบไุวใ้นหนังสอืคูม่อืเลม่นี้
ด ู หนำ้  12  เพือ่ดตู�ำแหน่งของทกุป้ำยทีม่ี
สญัลกัษณน์ี ้ เมือ่จ�ำเป็น  สญัลกัษณน์ีจ้ะปรำกฏ
ในหนำ้ทีม่ขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยเชน่กนั

Street Triple R - รุน่ LRH 
(ความสงูทีน่ ัง่ต�า่)
เว น้แต่ในจุดที่ร ะบุไว แ้ตกต่ำงกัน  ขอ้มูล 
ค� ำ สั่ ง   แ ล ะ ข ้อ มู ล จ� ำ เ พ ำ ะ ส� ำ ห รั บ รุ่ น 
Street Triple R - LRH (ควำมสูงที่น่ังต�่ำ) 
จะเหมือนกับรำยละเอียดในคู่มือเจ ำ้ของ 
Street Triple R รุน่ทีน่ั่งควำมสงูมำตรฐำน
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การบ�ารงุรกัษา
เพื่อใหอ้ำยุกำรใชง้ำนที่ยำวนำน ปลอดภัย 
และไม่เกิดปัญหำต่อรถจักรยำนยนต์ของ
ท่ำน ควรใหต้ัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตด�ำเนนิกำรบ�ำรงุรักษำ
รถของทำ่น
เฉพำะตั วแทนจ� ำห น่ ำยรถ จักรยำนยนต ์
Triumph  ทีไ่ดรั้บอนุญำตจะมคีวำมรู ้ อปุกรณ์
และทักษะที่จ� ำ เ ป็นต่อกำรบ� ำรุง รักษำรถ
จักรยำนยนต ์Triumph อยำ่งถกูตอ้ง
เพือ่คน้หำตวัแทนจ�ำหน่ำยของ Triumph ทีอ่ยูใ่กล ้
บำ้น โปรดเขำ้ไปทีเ่ว็บไซต ์www.triumph.co.uk 
หรอืโทรศัพทถ์งึผูแ้ทนจ�ำหน่ำยทีไ่ดรั้บอนุญำต
ในประเทศของท่ำน ที่อยู่ดังกล่ำวระบุไวใ้น
หนังสอืบนัทกึกำรเขำ้รับบรกิำร  ซึง่ใหม้ำพรอ้ม
กบัหนังสอืคูม่อืเลม่นี้

ระบบควบคมุเสยีงรบกวน
หำ้มเปลีย่นแปลงระบบควบคมุเสยีงรบกวน
จะมีกำรเตือนถึงเจำ้ของว่ำทำงกฎหมำยจะ
หำ้ม:
1.  กำรถอดหรือกำรด�ำเนินกำรอย่ำงไม่มี

ประสิทธิภำพโดยบุคคลใด ๆ เพื่อ
จุดประสงคอ์ืน่ ๆ ทีไ่มใ่ชก่ำรบ�ำรุงรักษำ 
กำรซ่อมบ�ำรุง หรือกำรเปลี่ยนชิน้ส่วน
ของอุปกรณ์ใด ๆ หรือองคป์ระกอบของ
งำนออกแบบที่รวมอยู่ในยำนพำหนะ
คันใหม่เพื่อจุดมุ่งหมำยดำ้นกำรควบคุม
เสียงรบกวน ก่อนน�ำออกจ�ำหน่ำยหรือ
จัดสง่ไปยงัผูซ้ ือ้ปลำยทำง  หรอืในขณะที่
ถกูใชง้ำน และ

2.  กำรใชย้ำนพำหนะหลังจำกอุปกรณ์
ดั งกล่ ำ วหรือองค์ป ร ะกอบของงำน
ออกแบบไดถู้กถอดออกหรือด�ำเนินกำร
อยำ่งไมม่ปีระสทิธภิำพโดยบคุคลใด ๆ

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

ค�าเตอืน
คูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นี ้รวมถงึค�ำแนะน�ำอืน่ ๆ ทัง้หมด
ที่ใหม้ำพรอ้มกับรถจักรยำนยนต์ถือเ ป็น
ชิน้สว่นถำวรของรถจักรยำนยนต ์ และควรเกบ็
รวมไวก้บัตวัรถแมจ้ะขำยตอ่แลว้กต็ำม
ก่อนกำรขับขี่ ผูข้ับรถทุกคนตอ้งอ่ำนคู่มือ
ผูใ้ชเ้ล่มนี้และค�ำแนะน�ำอืน่ ๆ  ทัง้หมดที่ให ้
มำพรอ้มกับรถจักรยำนยนต์ เพื่อท�ำควำม
คุน้เคยไดอ้ย่ำงถี่ถว้นเกี่ยวกับกำรใชง้ำน
ระบบควบคุมรถจักรยำนยนตท์ีถู่กตอ้ง รวม
ไปถงึคณุลกัษณะ  สมรรถนะ  และขอ้จ�ำกดั 
อย่ำใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยำนยนต์ของท่ำน 
เนื่องจำกกำรขี่รถโดยไม่คุน้เคยกับระบบ
ควบคมุรถจักรยำนยนต ์คณุลกัษณะ สมรรถนะ 
และขอ้จ�ำกดัตำ่ง ๆ  จะท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

ขอบคณุทีเ่ลอืกรถจักรยำนยนต ์ Triumph  รถ
จักรยำนยนต์นี้เป็นผลติภัณฑ์ของ Triumph 
ทีใ่ชว้ศิวกรรมทีผ่ำ่นกำรพสิจูน ์ กำรทดสอบ
อยำ่งละเอยีด  และควำมพยำยำมอยำ่งตอ่เนือ่ง
เพือ่ใหไ้ดค้วำมเชือ่มัน่  ควำมปลอดภยั  และ
สมรรถนะทีเ่ป็นเลศิ
โปรดอำ่นคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นีก้อ่นขีร่ถ  เพือ่ทีท่ำ่นจะ
ไดท้�ำควำมคุน้เคยไดอ้ย่ำงถีถ่ว้นเกีย่วกับกำร
ใชง้ำนระบบควบคุมรถจักรยำนยนตท์ี่ถูกตอ้ง 
รวมไปถงึคณุลกัษณะ สมรรถนะและขอ้จ�ำกดั
หนังสือคู่มือเล่มนี้ประกอบไปดว้ยเคล็ดลับ
ในกำรขี่รถอย่ำงปลอดภัย แต่ไม่ไดร้วมถงึ
ทักษะและเทคนคิทัง้หมดทีจ่�ำเป็นต่อกำรขีร่ถ
จักรยำนยนตอ์ยำ่งปลอดภยั
Triumph ขอแนะน�ำใหผู้ข้ ีร่ถทุกคนเขำ้รับกำร 
ฝึกอบรมทีจ่�ำเป็นเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่สำมำรถใชร้ถ
จักรยำนยนตค์นันีไ้ดอ้ยำ่งปลอดภยั

หนังสือคู่มือเล่มนี้มีใหบ้ริกำรจำกตัวแทน
จ�ำหน่ำยในประเทศของทำ่นในภำษำ:
  •  ภำษำองักฤษ
  •  ภำษำองักฤษแบบอเมรกินั
  •  ฝร่ังเศส
  •  เยอรมนั
  •  อติำลี
  •  ดตัช์
  •  สเปน
  •  โปรตเุกส
  •  สวเีดน
  •  ญีปุ่่ น
  •  ไทย

สนทนากบั Triumph
ควำมสัมพันธ์ที่มีต่อท่ำนไม่ไดส้ ิน้สุดลงหลัง
จำกทำ่นซือ้รถ  Triumph  ผลตอบรับของทำ่น
จำกประสบกำรณ์ในกำรซื้อและเป็นเจำ้ของ
เป็นสิง่ส�ำคัญมำกที่จะช่วยเรำในกำรพัฒนำ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรส�ำหรับทำ่น
โปรดส่งเสรมิเรำโดยมอบทีอ่ยู่อเีมลของท่ำน
แก่ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญำตและลงทะเบยีนกบัเรำ  จำกนัน้ 
ท่ำนจะไดรั้บค�ำเชญิเขำ้ร่วมตอบแบบส�ำรวจ
ควำมพงึพอใจจำกลกูคำ้ออนไลนผ์ำ่นทำงทีอ่ยู่
อีเมลของท่ำน ซึง่ท่ำนสำมำรถใหผ้ลตอบรับ
ของทำ่นได ้
ทมีงำน Triumph
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ปลอดภยัไวก้อ่น

รถจกัรยานยนต์

ค�าเตอืน
รถจักรยำนยนตค์ันนี้ออกแบบขึน้เพือ่ขับขีบ่น
ทอ้งถนนเท่ำนั้น ไม่เหมำะส�ำหรับกำรใชบ้น
ทำงวบิำก
กำรใชบ้นทำงวบิำกอำจน�ำไปสู่กำรสูญเสีย
กำรควบคมุรถจักรยำนยนต ์ท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตุ
ทีอ่ำจท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บหรอืถงึแกช่วีติได ้

ค�าเตอืน
Street Triple - รุน่ LRH:
รถจักรยำนยนต ์ Street  Triple R  -  LRH 
(ควำมสงูทีน่ั่งต�ำ่)  (ควำมสงูทีน่ั่งต�ำ่)  มกีำร
ตดิตัง้ระบบกันสะเทอืนทีเ่ตีย้ลงและระยะหำ่ง
จำกพืน้ลดลง
เป็นผลใหมุ้มเอียงตัวในกำรเขำ้โคง้ของ 
Street  Triple R  -  LRH  (ควำมสงูทีน่ั่ง
ต�ำ่)  ลดลงเมือ่เทยีบกบัรุน่  Street  Triple  R 
ควำมสงูทีน่ั่งมำตรฐำน
ขณะขับขี่ โปรดระลึกว่ำรถจักรยำนยนต์
ของคุณมีระยะห่ำงจำกพื้นจ�ำกัด ใชง้ำนรถ
จักรยำนยนตข์องคณุในพืน้ทีท่ีไ่มม่กีำรจรำจร 
เพือ่ท�ำควำมคุน้เคยกบัระยะหำ่งจำกพืน้  และ
มมุเอยีงตวัในกำรเขำ้โคง้ทีจ่�ำกดั
กำรเอียงรถดว้ยมุมที่ไม่ปลอดภัยหรือกำร 
กระทบกบัพืน้อำจท�ำใหร้ถทรงตวัไมด่ ีสญูเสยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
รถจักรยำนยนต์คันนี้ไม่ไดอ้อกแบบขึน้เพื่อ
ลำกพ่วงหรือตดิตัง้รถพ่วงขำ้ง กำรตดิตัง้
รถพว่งขำ้งและ/หรอืรถพว่งจะท�ำใหร้ถสญูเสยี
กำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
รถจักรยำนยนตค์ันนี้ออกแบบขึน้เพื่อใชเ้ป็น
รถสองลอ้  สำมำรถบรรทกุตวัผูข้บัรถเอง  หรอื
ผูข้บัรถและผูโ้ดยสำร  (ขึน้อยูท่ีว่ำ่ไดต้ดิตัง้ที่
น่ังผูโ้ดยสำรและทีพั่กเทำ้หรอืไม)่
น�้ำหนักรวมตวัผูข้บัขี ่ และผูโ้ดยสำร  อปุกรณ์
เสริมและสัมภำระตอ้งไม่เกินขีดจ�ำกัดกำร
รับน�้ำหนักสงูสดุ
Street Triple S - 195 กก. (430 ปอนด)์
Street Triple S 660 ซซี ี- 195 กก. 
(430 ปอนด)์
Street Triple R - 195 กก. (430 ปอนด)์
Street Triple R - LRH (ควำมสงูทีน่ั่งต�ำ่) - 
170 กก. (374.8 ปอนด)์
Street Triple RS - 195 กก. (430 ปอนด)์

ค�าเตอืน
รถจักรยำนยนตค์ันนี้ตดิตัง้เครือ่งฟอกไอเสยี
เชงิเรง่ปฏกิริยิำไวท้ีด่ำ้นลำ่งเครือ่งยนต ์ ซึง่จะ
มอีณุหภมูสิงูมำกพรอ้มกบัระบบไอเสยีในขณะ
เครือ่งยนตท์�ำงำน  วตัถทุีต่ดิไฟงำ่ย  เชน่ หญำ้ 
กองฟำง/กองหญำ้  ใบไม ้ เสือ้ผำ้และสมัภำระ 
ฯลฯ สำมำรถจุดไฟไดถ้ำ้ปล่อยใหต้ิดกับ
สว่นใด ๆ ของระบบไอเสยีและเครือ่งฟอกไอ
เสยีเชงิเรง่ปฏกิริยิำ  ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้
วำ่ไมป่ลอ่ยใหว้ัตถทุีต่ดิไฟงำ่ยสมัผัสกบัระบบ
ไอเสยีหรอืเครือ่งฟอกไอเสยีเชงิเรง่ปฏกิริยิำ
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น�า้มนัเชือ้เพลงิและ 
ควนัทอ่ไอเสยี

ค�าเตอืน
น�้ำมนัเบนซนิไวไฟสงู:
ดบัเครือ่งยนตท์กุครัง้ทีเ่ตมิน�้ำมนั
อย่ ำ เติมน�้ ำ มั นหรือ เ ปิดฝำ ปิดถั งน�้ ำ มั น
เชือ้เพลงิขณะสบูบหุรีห่รอือยู่ใกลก้ับเปลวไฟ 
(ทีไ่มม่สี ิง่ป้องกนั)
ขณะเตมิน�้ำมนั  ระวงัอยำ่ใหน้�้ำมนัเบนซนิหก
ใสเ่ครือ่งยนต ์ทอ่ไอเสยี หรอืทอ่เกบ็เสยีง
หำกกลนืน�้ำมนัเบนซนิ สดูดม หรอืเขำ้ตำ ควร
ไปพบแพทยโ์ดยดว่น
รีบลำ้งน�้ ำมันที่หกใส่ผิวหนังดว้ยสบู่และน�้ ำ
สะอำด และควรถอดเสื้อผำ้ที่ปนเป้ือนดว้ย
น�้ำมนัเบนซนิทนัที
แผลไหมแ้ละสภำพผวิหนังทีร่ำ้ยแรงอำจเกดิ
จำกกำรสมัผัสโดนน�้ำมนัเบนซนิ

ค�าเตอืน
หำ้มสตำร์ทเครื่องยนต์หรือปล่อยใหเ้ครื่อง
ท� ำงำนในพื้นที่ ปิ ดไม่ว่ ำจะช่วง เวลำใด 
ควันท่อไอเสยีเป็นพษิและอำจท�ำใหห้มดสติ
และเสยีชวีติไดใ้นเวลำสัน้ๆ ใชร้ถจักรยำนยนต์
ในพื้นที่เ ปิดโล่งหรือมีกำรระบำยอำกำศ
เพยีงพอทกุครัง้

หมวกกนัน็อคและเครือ่งแตง่
กาย

ค�าเตอืน
เมือ่ขีร่ถจักรยำนยนต ์ ทัง้ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสำร
ตอ้งสวมหมวกกันน็อคส�ำหรับรถจักรยำนยนต์
ทกุครัง้  แวน่ตำนริภยั  ถงุมอื  กำงเกงขำยำว 
(หุม้เขำ่และขอ้เทำ้)  และเสือ้แจ็คเก็ตสสีวำ่ง 
เสือ้ผำ้สสีว่ำงจะท�ำใหผู้ข้ับขีย่ำนพำหนะคน
อืน่ ๆ  บนทอ้งถนนสงัเกตเห็นผูข้ีร่ถ  (หรอื
ผูโ้ดยสำร)  ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้  แมไ้มจ่�ำเป็นตอ้ง
สวมอปุกรณป้์องกนัอยำ่งเต็มรปูแบบ  กำรสวม
ชุดป้องกันจะช่วยลดโอกำสที่ไดรั้บบำดเจ็บ
ขณะขีร่ถ

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

cbma
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การจอดรถ

ค�าเตอืน
ปิดสวติชด์ับเครื่องยนตแ์ลว้ถอดกุญแจออก
ทกุครัง้กอ่นจอดรถจักรยำนยนตท์ิง้ไว ้ กำรดงึ
กุญแจออกจะลดควำมเสีย่งที่บุคคลที่ไม่ได ้
รับอนุญำตหรือไม่ผ่ำนกำรฝึกอบรมจะน�ำรถ
จักรยำนยนตไ์ปใช ้
เมือ่จอดรถจักรยำนยนต ์โปรดจดจ�ำสิง่ตอ่ไปนี้
เขำ้เกยีรห์นึง่เพือ่ชว่ยป้องกันรถจักรยำนยนต์
ไมใ่หไ้หลลงจำกขำตัง้
เครือ่งยนตแ์ละระบบไอเสยีจะรอ้นขึน้ภำยหลงั
กำรขบัขี ่ หำ้มจอดรถจักรยำนยนตใ์นบรเิวณ
ทีค่นเดนิเทำ้  สตัวเ์ลีย้ง  และ/หรอืเด็กเล็ก
สำมำรถแตะตอ้งรถได ้
อย่ำจอดรถบนพื้นแฉะหรือบนพื้นผวิที่เอียง
มำก กำรจอดรถภำยใตส้ภำวะเหล่ำนี้อำจ
ท�ำใหร้ถจักรยำนยนตล์ม้ได ้
ส�ำหรับรำยละเอยีดเพิม่เตมิ  โปรดดหูวัขอ้  ‘วธิี
กำรขบัขีร่ถจักรยำนยนต’์ ในคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นี้

ชิน้สว่นและอปุกรณ์

ค�าเตอืน
เจำ้ของรถควรตระหนักว่ำเฉพำะชิ้นส่วน 
อปุกรณเ์สรมิ  และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บกำร
รับรองไวส้�ำหรับรถจักรยำนยนต ์Triumph เป็น
ชิน้สว่นทีไ่ดรั้บกำรอนุมตัอิยำ่งเป็นทำงกำรจำก 
Triumph และตดิตัง้กับรถจักรยำนยนตโ์ดย 
ตวัแทนจ�ำหน่ำยทีไ่ดรั้บอนุญำต
โดยเฉพำะ จะเป็นอันตรำยอย่ำงยิ่งในกำร
ตดิตัง้หรือเปลีย่นชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์เสรมิที่
ตอ้งถอดอปุกรณ์เชือ่มตอ่ออกจำกระบบไฟฟ้ำ
หรอืระบบน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  หรอืเพิม่เขำ้ไป  ซึง่
กำรดัดแปลงดังกล่ำวอำจท�ำใหเ้ป็นอันตรำย
ตอ่ควำมปลอดภยั
อุปกรณ์เชื่อมต่อของชิน้ส่วน อุปกรณ์เสริม 
และชดุคอนเวอรช์ันทีไ่ม่ไดรั้บกำรรับรองอำจ
สง่ผลกระทบรำ้ยแรงตอ่กำรขบัขี ่ เสถยีรภำพ 
หรอืกำรใชร้ถจักรยำนยนตใ์นลกัษณะอืน่ ๆ  ที่
อำจเป็นผลใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ ท�ำใหไ้ดเ้กดิกำร
บำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

Triumph จะไม่รับผดิใด ๆ  ต่อขอ้บกพร่องที่
เกดิจำกอปุกรณเ์ชือ่มตอ่ของชิน้สว่น  อปุกรณ์
เสรมิ  หรอืชดุคอนเวอรช์นัทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรอง 
หรอืกำรประกอบชิน้สว่น  อปุกรณเ์สรมิ  หรอืชดุ
คอนเวอรช์ันทีไ่ดรั้บกำรรับรองโดยบุคลำกรที่
ไมไ่ดรั้บกำรรับรอง
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การบ�ารงุรกัษา/อปุกรณ์

ค�าเตอืน
โปรดปรกึษำตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Tr iumph  ที่ได รั้บอนุญำตทุกค รั ้งที่ เก ิด 
ขอ้สงสัยเกีย่วกับกำรใชง้ำนรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีถ่กูตอ้งหรอืปลอดภยั
โปรดจ�ำไวว้่ำกำรใชร้ถจักรยำนยนตท์ีท่�ำงำน
ผดิปกตอิย่ำงต่อเนื่องอำจท�ำใหข้อ้บกพร่อง
เพิ่มมำกขึ้น  และยั งอำจ เสี่ย งต่อควำม
ปลอดภยั

ค�าเตอืน
ตอ้งแน่ใจว่ำไดอุ้ปกรณ์ทัง้หมดที่กฎหมำย
ก�ำหนดไดรั้บกำรตดิตัง้และท�ำงำนอยำ่งถกูตอ้ง 
กำรถอดหรือเปลี่ยนไฟของรถจักรยำนยนต ์
ทอ่เกบ็เสยีง  ระบบไอเสยี  หรอืระบบควบคมุ
เสียงรบกวนอำจเป็นกำรละเมิดกฎหมำย  
กำรดดัแปลงทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืไมเ่หมำะสมอำจ
สง่ผลกระทบรำ้ยแรงตอ่กำรขบัขี ่ เสถยีรภำพ 
หรอืกำรใชร้ถจักรยำนยนตใ์นลกัษณะอืน่ ๆ  ที่
อำจเป็นผลใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ ท�ำใหเ้กดิกำรบำด
เจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

ค�าเตอืน
ถำ้รถจักรยำนยนตม์สีว่นเกีย่วขอ้งกบัอบุัตเิหต ุ
กำรประสำนงำ หรือลม้   ท่ำนตอ้งน� ำรถ
จักรยำนยนตข์องท่ำนไปยังตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บอนุญำต
เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบและซอ่ม  อบุตัเิหตใุด ๆ 
อำจเป็นสำเหตุใหร้ถจักรยำนยนตไ์ดรั้บควำม
เสยีหำย ถำ้ไดรั้บกำรซอ่มแซมไมถ่กูวธิอีำจ
ท�ำใหเ้กดิอุบัตเิหตุขึน้อีกครัง้ ซึง่อำจท�ำให ้
เกดิกำรบำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
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การขีร่ถ

ค�าเตอืน
หำ้มขี่รถจักรยำนยนต์เมื่อรู ส้ ึกเหนื่อยลำ้ 
อยูภ่ำยใตฤ้ทธิข์องแอลกอฮอลห์รอืยำ
กำรขีร่ถเมื่ออยู่ภำยใตฤ้ทธิข์องแอลกอฮอล์
หรอืยำเป็นสิง่ผดิกฎหมำย
กำรขี่รถเมื่อรูส้กึเหนื่อยลำ้ อยู่ภำยใตฤ้ทธิ์
ของแอลกอฮอลห์รือยำจะลดสมรรถภำพใน
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตข์องผูข้ีร่ถ  ซึง่อำจ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ผูข้ี่รถทุกคนตอ้งไดรั้บใบอนุญำตในกำรใช ้
งำนรถจักรยำนยนต ์ กำรใชร้ถจักรยำนยนต์
โดยไม่มีใบอนุญำตเป็นสิง่ผดิกฎหมำยและ
อำจน�ำไปสูก่ำรด�ำเนนิคดไีด ้
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์โดยไม่เขำ้ รับกำร
ฝึกอบรมแบบเป็นทำงกำรเกี่ยวกับเทคนิค
กำรขี่รถที่ถูกตอ้งซึ่งจ� ำเ ป็นต่อกำรไดรั้บ
ใบอนุญำต จะเป็นอันตรำยและอำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ขีร่ถโดยมกีำรป้องกนัทกุครัง้  และสวมอปุกรณ์
ป้องกนัซึง่จะมกีำรกลำ่วถงึในตอนอืน่ของค�ำน�ำ 
โปรดจ�ำไวว้ำ่  ในอบุตัเิหต ุ รถจักรยำนยนตไ์ม่
ไดใ้หก้ำรป้องกันตอ่แรงกระแทกเชน่เดยีวกับ
รถยนต์

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

ค�าเตอืน
สังเกตอย่ำงต่อเนื่องและสนองตอบกำร
เปลี่ยนแปลงของพื้นผวิถนน สภำพจรำจร 
และสภำพของลม ยำนพำหนะประเภท
สองลอ้ทกุคนัจะรับแรงจำกภำยนอก  ซึง่อำจ
ท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ แรงดงักลำ่วรวมถงึ  แตไ่ม่
จ�ำกดัเพยีง:
กระแสลมจำกรถทีว่ ิง่สวนมำ
หลุมบนพื้นถนน พื้นผิวถนนที่เก ิดควำม
เสยีหำยหรอืไมเ่รยีบ
สภำพอำกำศเลวรำ้ย
ขอ้ผดิพลำดของผูข้บัขี่
ใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ยควำมเร็วปำนกลำง
ทุกครั ้ง และหลีกเลี่ยงสภำพจรำจรติดขัด
จนกว่ำท่ำนจะคุน้เคยกับคุณลักษณะดำ้นกำร
ใชง้ำนและกำรขบัขีอ่ยำ่งถีถ่ว้น  หำ้มขีร่ถเกนิ
ควำมเร็วทีก่ฎหมำยก�ำหนด



ปลอดภยัไวก้อ่น
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แฮนดบ์งัคบัเลีย้วและทีพ่กัเทา้

ค�าเตอืน
ผู ้ขี่ ร ถ ต ้อ ง รั ก ษ ำ ก ำ ร ท ร ง ตั ว ข อ ง ร ถ
จักรยำนยนตโ์ดยมอืตอ้งจับไวท้ีแ่ฮนดบ์ังคับ
เลีย้วตลอดเวลำ
หำกผูข้ี้รถเอำมือออกจำกแฮนดบ์ังคับเลี้ยว 
จะส่งผลกระทบรำ้ยแรงต่อกำรขับขี่และ
เสถียรภำพของรถจักรยำนยนต์ ส่งผลให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ผูข้ับขี่รถตอ้งใชท้ี่พักเทำ้ที่มีใหม้ำทุกครั ้ง 
ขณะใชง้ำนรถจักรยำนยนต์
กำรใชท้ี่ พัก เท ำ้จะช่วยลดควำมเสี่ยงที ่
ผูข้ับขีร่ถไปสัมผัสกับชิน้ส่วนต่ำง ๆ  ของรถ
จักรยำนยนตโ์ดยไมต่ัง้ใจ และยงัชว่ยลดควำม
เสีย่งจำกกำรไดรั้บบำดเจ็บเมือ่เสือ้ผำ้เขำ้ไป
เกีย่วกบัชิน้สว่นตำ่ง ๆ

ค�าเตอืน
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์โดยที่หมุดพักเทำ้
สึกเกินขีดก�ำหนดสูงสุดจะท�ำใหเ้อียงรถ
จักรยำนยนตด์ว้ยมมุทีไ่มป่ลอดภยั ดงันัน้ ตอ้ง
เปลี่ยนหมุดพักเทำ้ก่อนที่จะสกึจนขีดจ�ำกัด
ของมนั  กำรเอยีงรถดว้ยมมุทีไ่มป่ลอดภยัอำจ
ท�ำใหร้ถทรงตวัไมด่ ี สญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหต ุ รำยละเอยีด
เกี่ยวกับขีดจ�ำกัดควำมสกึหรอของสำมำรถ
อำ่นไดใ้นหวัขอ้กำรบ�ำรงุรักษำและกำรปรับตัง้
เกีย่วกบั หนำ้ 151 

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

ค�าเตอืน
เมือ่เอยีงรถและหมุดพักเทำ้ทีย่ดึตดิกับทีพั่ก
เทำ้แตะกบัพืน้  รถจักรยำนยนตจ์ะอยูใ่กลก้บั
ขดีจ�ำกดัมมุเอยีงสงูสดุ  กำรเพิม่มมุเอยีงปีก
มำกขึน้จะไมป่ลอดภยั  กำรเอยีงรถดว้ยมมุที่
ไมป่ลอดภยัอำจท�ำใหร้ถทรงตวัไมด่ ี สญูเสยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

  cjxz
2

1

 1. ทีพ่กัเทา้
 2. หมดุพกัเทา้



ป้ายเตอืน
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ป้ายเตอืน
ต�าแหนง่ป้ายเตอืน
ป้ำยทีแ่สดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูนีแ้ละตำมดว้ยหนำ้เป็นล�ำดบัถดัไป  จะท�ำใหท้ำ่นสงัเกตเห็น
ขอ้มลูส�ำคญัดำ้นควำมปลอดภยัในหนังสอืคูม่อืเลม่นี ้ กอ่นขีร่ถ  ทำ่นตอ้งแน่ใจวำ่ไดท้�ำควำมเขำ้ใจ
และปฏบิตัติำมขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัป้ำยเหลำ่นี้

6
5
4
3
2
N
1

1

5

4

6 7

R.P.M.

32

1. ไฟหนา้ (หนา้ 161)
2. กระจก (หนา้ 137)
3. การรนัอนิ (หนา้ 99)
4. เกยีร ์(หนา้ 104)

5. น�า้หลอ่เย็น (หนา้ 124)
6. ยาง (หนา้ 152)
7. โซข่บัเคลือ่น (หนา้ 128)



ป้ายเตอืน
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ต�าแหนง่ป้ายเตอืน (มตีอ่)

ขอ้ควรระวงั
ป้ำยเตอืนและรปูลอก  ยกเวน้ป้ำยรันอนิ  จะตดิเขำ้กบัรถจักรยำนยนตโ์ดยใชก้ำวทีม่แีรงยดึตดิสงู 
ในบำงกรณี  จะตดิป้ำยเตอืนกอ่นใชส้พีน่  ดงันัน้ ควำมพยำยำมทีจ่ะแกะป้ำยเตอืนออกอำจท�ำให ้
ช ิน้งำนสหีรอืตวัถงัเกดิควำมเสยีหำยได ้

4

Pb

1
2 3

5

DAILY SAFETY CHECKS
TÄGLICHE SICHERHEITSKONTROLLEN

CONTROLES DE SECURITE QUOTIDIENS
CHEQUEOS DE SEGURIDAD DIARIOS

VERIFICAÇÕES DIÁRIAS DE SEGURANÇA
VERIFICHE GIORNALIERE DI SICUREZZA
DAGELIJSKE VEILIGHEIDSINSPECTIES

DAGLIG SÄKERHETSKONTROLL
運行前点検

1. การตรวจเช็คกอ่นการขบัขี ่(หนา้ 100)
2. น�า้มนัไรส้ารตะก ัว่ (หนา้ 87)
3. หมวกกนัน็อค (หนา้ 7)

4. น�า้มนัเครือ่ง (หนา้ 121)
5. ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง (ถา้ตดิต ัง้)

(หนา้ 153)



การระบขุอ้มลูชิน้สว่น
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การระบขุอ้มลูชิน้สว่น

การระบขุอ้มลูชิน้สว่น

2 3 4 5 6

12 11 9 8 714 13

1

1015

1. ไฟหนา้
2. ฝาปิดถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
3. ถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
4. ชุดกนัสะเทอืนหลงั
5. ทีล็่อกเบาะ
6. ไฟทา้ย
7. การต ัง้โซข่บัเคลือ่น
8. โซข่บัเคลือ่น

9. คนัเปลีย่นเกยีร ์
10. ขาต ัง้ขา้ง
11. ถงัน�า้หลอ่เย็นส�ารอง
12. ไสก้รองน�า้มนัเครือ่ง
13. ไฟเลีย้วดา้นหนา้
14. คาลปิเปอรเ์บรกหนา้
15. จานเบรกหนา้



การระบขุอ้มลูชิน้สว่น
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การระบขุอ้มลูชิน้สว่น - ตอ่
5 76

111314 8910

3

12

2 41

1. ไฟสอ่งป้ายทะเบยีน
2. ไฟเลีย้วดา้นหลงั
3. ชุดเครือ่งมอื (ใตท้ ีน่ ัง่)
4. แบตเตอรี ่(ใตท้ ีน่ ัง่)
5. กระปกุน�า้มนัเบรกหลงั
6. หมอ้น�า้/ฝาหมอ้น�า้หลอ่เย็น
7. ตะเกยีบหนา้

8. สายคลตัช์
9. กา้นวดัระดบัน�า้มนัเครือ่ง
10. ฝาปิดถงัน�า้มนัเครือ่ง
11. แป้นเบรกหลงั
12. ทอ่เก็บเสยีง
13. จานเบรกหลงั
14. คาลปิเปอรเ์บรกหลงั



การระบขุอ้มลูชิน้สว่น

16

Street Triple S, Street Triple S 660 ซซีี

17 15 14 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16

10 1211

1. คนัคลตัช์
2. ปุ่ มไฟสงู
3. ปุ่ ม TRIP ทีห่นา้ปดั
4. ปุ่ ม SCROLL
5. ปุ่ ม SET
6. สว่นประกอบแผงหนา้ปดั (LCD)
7. สว่นแสดงผลทรปิคอมพวิเตอร์
8. มาตรวดัความเร็ว
9. มาตรวดัรอบเครือ่งยนต์

10. กระปกุน�า้มนัเบรกหนา้
11. สวติชส์ตารท์/ดบัเครือ่งยนต์
12. คนัเบรกหนา้
13. สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
14. สวติชจ์ดุระเบดิ
15. ปุ่ ม MODE
16. ปุ่ มแตร
17. สวติชไ์ฟเลีย้ว



การระบขุอ้มลูชิน้สว่น
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Street Triple R, Street Triple R ความสงูทีน่ ัง่ต�า่ (LRH), 
Street Triple RS

cjwr

16 15 14

1 2 3 7 8 9 10

17

11 13124 5 6

1. คนัคลตัช์
2. ปุ่ มไฟสงู/ไฟยก
3. สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
4. ปุ่ ม MODE
5. สวติชไ์ฟเลีย้ว
6. สว่นประกอบแผงหนา้ปดั (TFT)
7. ชอ่งขอ้มลู/การแสดงผล Mode
8. มาตรวดัความเร็ว
9. มาตรวดัรอบเครือ่งยนต์

10. กระปกุน�า้มนัเบรกหนา้
11. สวติชส์ตารท์/ดบัเครือ่งยนต์
12. สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
13. คนัเบรกหนา้
14. ปุ่ ม HOME
15. สวติชจ์ดุระเบดิ
16. ปุ่ มเลอืกของจอยสติก๊
17. ปุ่ มแตร



หมายเลขผลติภณัฑ์
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หมายเลขผลติภณัฑ์
หมายเลขตวัถงัรถ (VIN)

cjxv

1

1. หมายเลข VIN

หมำยเลขตวัถงัรถ  (VIN) จะประทบัไวท้ีบ่รเิวณ
ฐำนพวงมำลยัของโครง  และยงัแสดงบนฉลำก
ทีย่ดึไวก้บัดำ้นซำ้ยของโครงรถ  ถดัจำกกระจัง
หมอ้น�้ำ
บันทึกหมำยเลขตัวถังรถลงในช่องที่ใหไ้ว ้
ดำ้นลำ่ง

 
 
 

หมายเลขเครือ่งยนต์

cjxp

1

1. หมายเลขเครือ่งยนต์

ห ม ำ ย เ ล ข เ ค รื่ อ ง ย น ต์ จ ะ ป ร ะ ทั บ ไ ว ้ที่
หอ้งขอ้เหวีย่งเครือ่งยนต ์ ดำ้นบนของฝำครอบ
คลตัช์
บันทกึหมำยเลขเครื่องยนตล์งในช่องที่ใหไ้ว ้
ดำ้นลำ่ง

 
 
 



แผงหนา้ปดั
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แผงหนา้ปดั

ค�าอธบิายแผงหนา้ปดั
รุน่ Street Triple R, Street Triple R - LRH 
(ควำมสูงที่น่ังต�่ำ)  และ  Street Triple RS 
มีก ำ รติดตั ้ง หน ้ำ จอดิจิต อลสีแบบ  TFT 
(Thin Film Transistor)
รุน่  Street  Triple  S  และ  Street  Triple  S 
660 ซีซี  ติดตั ้งหนำ้จอแผงหนำ้ปัด  LCD 
(Liquid Crystal Display)
ส�ำหรับขั ้นตอนกำรท�ำงำนของจอแสดงผล
ดจิติอล TFT ด ูหนำ้ 20

จอแสดงผลแบบ Thin Film Transistor 
(TFT)

ส�ำหรับขัน้ตอนกำรท�ำงำนของแผงหนำ้ปัด LCD 
ด ูหนำ้ 55

TC
TC

Liquid Crystal Display (LCD)



แผงหนา้ปดั
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จอแสดงผลดจิติอล TFT

สารบญั
แผนผังแผงหนำ้ปัด   21
ไฟเตอืน   22
ค�ำเตอืนและขอ้ควำมใหข้อ้มลู   26
มำตรวดัควำมเร็วและมำตรวดัระยะทำง   27
มำตรวดัรอบเครือ่งยนต ์  28
เกจวดัระดบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ   28
อณุหภมูอิำกำศโดยรอบ   28
SIA (Service Interval Announcement)   29
สว่นแสดงผลต�ำแหน่งเกยีร ์  30
จอแสดงผล TFT ระบบน�ำทำง   30
ธมีและรปูแบบจอ TFT   31
โหมดกำรขบัขี ่  32
กำรเลอืกโหมดขบัขี ่  33
ถำดขอ้มลู   35
เมนูหลกั   41
กำรปรับต�ำแหน่งแผงหนำ้ปัด   54



แผงหนา้ปดั
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แผนผงัแผงหนา้ปดั

o7:29
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1. สญัญาณไฟสถานะระบบป้องกนั
การโจรกรรม/สญัญาณกนัขโมย 
(สญัญาณกนัขโมยเป็นชุดอปุกรณ์
เสรมิ)

2. ไฟเตอืน
3. มาตรวดัความเร็ว
4. พืน้ทีส่แีดงของมาตรวดัรอบ

เครือ่งยนต์
5. ไฟเลีย้วดา้นขวาและไฟฉุกเฉนิ
6. ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
7. ไฟเตอืนแรงดนัน�า้มนัเครือ่ง
8. สญัญาณไฟแสดงการท�างานผดิ

ปกตขิองระบบควบคมุการท�างาน
ของเครือ่งยนต ์(MIL)

9. สญัลกัษณต์�าแหนง่เกยีร ์
10. นาฬกิา
11. เกจวดัระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
12. ถาดขอ้มลู
13. อณุหภมูอิากาศโดยรอบ
14. ไฟเตอืนระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิต�า่
15. ไฟเตอืนระบบ ABS
16. ไฟเตอืนไฟสงู
17. ไฟเลีย้วดา้นซา้ยและไฟฉุกเฉนิ
18. โหมดขบัขีป่จัจบุนั



แผงหนา้ปดั
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ไฟเตอืน

หมายเหต:ุ
•  เมื่อ เ ปิดสวิตช์จุดระเบิด ไฟเตือน

แผงหนา้ปดัจะสวา่งขึน้ 1.5 วนิาทแีลว้
ดบัลง (ยกเวน้ไฟทีต่ดิคา้งไวจ้นกว่า
จะสตารท์เครือ่งยนต ์ ตามทีอ่ธบิายไว้
ในหนา้ตอ่ไป)

ส�ำหรับขอ้ควำมค�ำเตือนและขอ้มูลเพิ่มเติม 
ด ูหนำ้ 26

สญัญาณไฟแสดงการท�างานผดิปกติ
ของระบบควบคมุการท�างานของ
เครือ่งยนต ์(MIL)

สญัญำณไฟแสดงกำรท�ำงำนผดิปกต ิ
(MIL) ของระบบควบคมุกำรท�ำงำนของเครือ่งยนต์
จะสวำ่งขึน้เมือ่เปิดระบบจดุระเบดิ  (เพือ่แสดงวำ่
ระบบท�ำงำน) แตไ่มค่วรตดิขึน้ขณะทีเ่ครือ่งยนต์
ท�ำงำน
ถำ้สญัญำณไฟ  MIL  สวำ่งขึน้เมือ่เครือ่งยนต์
ท�ำงำน แสดงว่ำเกดิขอ้บกพร่องในระบบที่
ถูกควบคุมดว้ยระบบควบคุมกำรท�ำงำนของ
เครือ่งยนตต์ัง้แตห่นึง่ระบบขึน้ไป  ในกรณีดงั
กล่ำว ระบบควบคุมกำรท�ำงำนของเครือ่งยนต์
จะเปลี่ยนเป็นโหมด "ส�ำรองกำรท�ำงำน" 
(Limp  home  mode)  เพือ่ใหร้ถวิง่ไดถ้งึ
จดุหมำยปลำยทำง  ถำ้ขอ้บกพรอ่งไมร่นุแรงจน
เครือ่งยนตไ์มส่ำมำรถท�ำงำนได ้

ค�าเตอืน
ลดควำมเ ร็วและอย่ำขับขี่รถต่อไปถำ้ไม่
จ�ำเป็นในขณะทีส่ญัญำณไฟ  MIL  ยงัตดิอยู ่
ขอ้บกพร่องดังกลำ่วอำจสง่ผลกระทบรำ้ยแรง
ตอ่สมรรถนะของเครือ่งยนต ์ระบบไอเสยี และ
อตัรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  สมรรถนะ
ของเครื่องยนต์ที่ลดลงอำจท�ำใหก้ำรขี่รถ
อยู่ในสภำวะที่เป็นอันตรำย ท�ำใหสู้ญเสีย
กำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

หมายเหต:ุ
•  ถา้สญัญาณไฟ MIL กะพรบิเมือ่เปิด

ระบบจุดระเบิด  ให้ต ิดต่อตวัแทน
จ�าหน่ายรถจกัรยานยนต ์Triumph 
ที่ได้ร บัอนุญาตโดยเ ร็วที่สุด เพื่อ
ท�าการแก้ไขสถานการณ์ดงักล่าว 
ในสถานการณเ์หลา่นี ้ เครือ่งยนตจ์ะ
ไมท่�างาน

สญัญาณไฟเตอืนแรงดนัน�า้มนัเครือ่ง
ต�า่

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

ขอ้ควรระวงั
ดับเครื่องยนตท์ันทถีำ้สัญญำณไฟเตอืนแรง
ดนัน�้ำมนัเครือ่งต�ำ่สวำ่งขึน้  อยำ่สตำรท์เครือ่ง
ใหมจ่นกวำ่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
กำรเดินเครื่องยนต์เมื่อสัญญำณไฟเตือน 
แรงดันน�้ ำมันเครื่องต�่ ำสว่ำงขึ้นจะท� ำให ้
เครือ่งยนตไ์ดรั้บควำมเสยีหำยอยำ่งรนุแรง
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หมายเหต:ุ
•  สญัญาณไฟเตอืนแรงดนัน�า้มนัเครือ่ง

ต�่าจะสว่างขึน้ถา้เปิดระบบจุดระเบดิ
โดยไมม่กีารเดนิเครือ่งยนต์

ไฟระบบป้องกนัการโจรกรรม/
สญัญาณกนัขโมย
รถจักรยำนยนต ์ Triumph  นีต้ดิตัง้กญุแจนริภยั 
ซึง่จะถกูเปิดใชง้ำนเมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที่
ต�ำแหน่ง OFF

ถา้ไมไ่ดต้ดิต ัง้สญัญาณกนัขโมย
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต�ำแหน่ง OFF 
สัญญำณไฟระบบป้องกันกำรโจรกรรมจะ
กะพรบิตดิและดบัเป็นเวลำ  24  ชัว่โมงเพือ่
แสดงวำ่กญุแจนริภยัเปิดท�ำงำน  เมือ่บดิสวติช์
จดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง  ON  ระบบป้องกนักำร
โจรกรรมและสญัญำณไฟจะดบัลง
ถำ้สัญญำณไฟยังติดอยู่ แสดงว่ำระบบ
ป้องกนักำรโจรกรรมเกดิควำมผดิปกต ิ ซึง่ตอ้ง 
ตรวจสอบหำสำเหตุ โปรดติดต่อตัวแทน
จ� ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph  ที่ได ้
รับอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

ถา้ตดิต ัง้สญัญาณกนัขโมย
สัญญำณไฟระบบป้องกันกำรโจรกรรม/
สัญญำณกันขโมยจะสว่ำงขึ้นเมื่อตรงตำม
สภำวะทีไ่ดอ้ธบิำยไวใ้นคูม่อืสญัญำณกันขโมย
ซึง่เป็นอปุกรณเ์สรมิของแทข้อง Triumph

ไฟเตอืนระบบ ABS (ระบบเบรก
ป้องกนัลอ้ล็อก)

เมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON 
ไฟเตอืนระบบ ABS กะพรบิขึน้และดบัลงถอืเป็น
เรื่องปกติ ไฟจะยังกะพริบต่อไปหลังจำก
สตำรท์เครือ่งยนตจ์นกว่ำรถจักรยำนยนตจ์ะวิง่
ดว้ยควำมเร็วมำกกวำ่ 10 กม./ชม. (6 ไมล/์ชม.) 
เป็นครัง้แรก แลว้ไฟจดบัลง

หมายเหต:ุ
•  ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนจะไม่

ท�างานถ้ามีการท�างานผิดปกติกบั 
ABS ไฟเตอืนส�าหรบัระบบ ABS ระบบ
ควบคมุความเร็วคงที ่และ MIL จะสวา่ง
ขึน้

ไฟเตอืนไม่ควรจะตดิอกีจนสตำรท์เครือ่งยนต์
ใหมย่กเวน้มคีวำมผดิปกตหิรอื  ABS  ถกูปิด  - 
ไฟเตอืนจะตดิคำ้ง
ถำ้ไฟเตือนเกดิสว่ำงขึน้ในเวลำอื่นขณะขี่รถ 
แสดงวำ่ระบบ  ABS  เกดิควำมผดิปกต ิ ซึง่ตอ้ง
ตรวจสอบหำสำเหตุ

ค�าเตอืน
ถำ้ระบบ  ABS  ไมท่�ำงำน  ระบบเบรกจะท�ำ
หนำ้ที่เป็นระบบเบรกแบบไม่มีระบบ ABS 
ตอ่ไป  ทำ่นตอ้งไมข่ีร่ถตอ่ไปถำ้ไฟเตอืนยงั
คงตดิอยู่ โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บอนุญำตโดย
เร็วที่สุดเพื่อตรวจเช็คควำมบกพร่องและ
ท�ำกำรแกไ้ข  ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรง
เกนิไปจะท�ำใหล้อ้ล็อก  ซึง่จะท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ส�ำหรับรำยละเอยีดเกีย่วกับวธิกีำรตัง้ค่ำ ABS 
แบบตำ่ง ๆ โปรดดทูี ่โหมดกำรขบัขี ่หนำ้ 32
ดเูพิม่ที ่หนำ้ 106
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สญัญาณไฟระบบควบคมุการยดึเกาะ
ถนน (TC)

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

ค�าเตอืน
ถำ้ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนไม่ท�ำงำน 
ท่ำนตอ้งระมัดระวังเมือ่เร่งควำมเร็วหรอืเลีย้ว
รถบนพืน้ถนนทีเ่ปียก/ลืน่  เพือ่หลกีเลีย่งกำร
เกดิลอ้หมนุฟร ี อยำ่ขบัรถนำนกวำ่ทีจ่�ำเป็น
ถำ้สัญญำณไฟแสดงกำรท�ำงำนผิดปกติ
ของระบบควบคุมกำรท�ำงำนของเครื่องยนต ์
(MIL) และไฟเตอืนระบบควบคุมกำรยดึเกำะ
ถนนสวำ่งขึน้  โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บอนุญำตโดย
เร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่ง
กำรเลี้ยวรถกะทันหันและกำรเร่งควำมเร็ว
มำก เกินไปในสถำนกำรณ์นี้ อ ำจท� ำ ให ้
ลอ้หลงัหมนุฟร ี สง่ผลใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

การท�างานของสญัญาณไฟระบบ TC:

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

สญัญำณไฟจะยงัปิดอยู่
  •  สัญญำณไฟจะกะพริบอย่ำงรวดเร็วเมื่อ

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

ปิดการใชง้าน TC:
สญัญำณไฟจะไมต่ดิขึน้  ไฟเตอืนกำรปิดระบบ 
TC จะตดิขึน้แทน (ด ูหนำ้ 24).

หมายเหต:ุ
•  ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนจะไม่

ท�างานถา้มกีารท�างานผดิปกตทิีร่ะบบ 
ABS ไฟเตอืนส�าหรบัระบบ ABS ระบบ
ควบคมุความเร็วคงที ่และ MIL จะสวา่ง
ขึน้

ไฟเตอืนการปิดระบบควบคมุการยดึ
เกาะถนน (TC)

ไฟเตอืนกำรปิดระบบ TC ไมค่วรจะตดิ 
ยกเวน้ว่ำระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนนถูกปิด
หรอืมคีวำมผดิปกตเิกดิขึน้
ถำ้ไฟเตือนเกิดติดขึ้นในเวลำอื่นขณะขี่รถ 
แสดงวำ่ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนเกดิควำม
ผดิปกต ิซึง่ตอ้งตรวจสอบหำสำเหตุ
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ไฟเลีย้ว

เมือ่ดนัสวติชไ์ฟเลีย้วไปทำงซำ้ยหรอื
ทำงขวำ สัญญำณแสดงกำรเปิดไฟเลีย้วจะ
กะพรบิตดิและดบัตำมจังหวะของไฟเลีย้ว

ไฟฉุกเฉนิ

ในกำรเปิดหรอืปิดไฟฉุกเฉนิ  ใหก้ดและ
ปลอ่ยสวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
ท่ำนตอ้งบดิสวติชจ์ุดระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON 
เพือ่ใหไ้ฟฉุกเฉนิท�ำงำน
ไฟฉุกเฉินจะยังติดอยู่ถำ้ปิดระบบจุดระเบิด 
จนกวำ่จะกดสวติชไ์ฟฉุกเฉนิอกีครัง้

สวติชไ์ฟสงู

เมื่อเปิดระบบจุดระเบดิและปรับปุ่ ม
กระพรบิไฟสงูไปที ่ ‘ไฟสงู’  ไฟเตอืนไฟสงูจะ
สวำ่งขึน้

ไฟเดยไ์ลท ์(DRL)

เมือ่เปิดระบบจดุระเบดิและปรับสวติช์
ไฟเดยไ์ลทไ์ปที ่ 'Daytime Running Lights' 
ไฟเดยไ์ลทจ์ะสวำ่งขึน้
ไฟเดย์ไลท์และไฟต�่ำของไฟหนำ้สำมำรถ
ควบคุมดว้ยตัวเองโดยใชส้วิตช์บนฝำครอบ
สวติชด์ำ้นซำ้ยมอื ด ูหนำ้ 83

ค�าเตอืน
อย่ำขับขี่นำนเกนิควำมจ�ำเป็นในสภำพแสง
แวดลอ้มที่ไม่ดีกับไฟเดย์ไลท์ (DRL) ที่
ใชง้ำน
กำรขบัขีก่บัไฟเดยไ์ลทใ์นควำมมดื  ในอโุมงค ์
หรอืสถำนทีท่ีแ่สงแวดลอ้มไมด่มีองไมช่ดัอำจ
ลดทัศนวสิัยของผูข้ับขีห่รอืท�ำใหส้ำยตำผูใ้ช ้
ถนนคนอืน่พรำ่มวั
กำรท�ำใหผู้ใ้ชถ้นนคนอื่น ๆ  หรือตำพร่ำมัว
หรือมทีัศนวสิัยในที ่ๆ  มแีสงนอ้ยอำจท�ำให ้
เกดิกำรสูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และอบุตัเิหตไุด ้

หมายเหต:ุ
•  ในช่วงเวลำกลำงวันไฟเดย์ไลท์ช่วยให ้

ผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ มองเห็นรถจักรยำนยนต์
ไดช้ดัขึน้

•  จะตอ้งใชไ้ฟหนำ้ไฟต�่ำในสภำพแวดลอ้ม
อืน่ ๆ  เวน้แตส่ภำพถนนอนุญำตใหใ้ชไ้ฟ
หนำ้ไฟสงูได ้

ไฟเตอืนระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิต�า่

สัญญำณไฟแสดง ร ะ ดั บ น�้ ำ มั น
เชือ้เพลงิต�่ำจะสว่ำงขึน้เมื่อมีน�้ำมันเชือ้เพลงิ
เหลอือยูใ่นถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิประมำณ 4.5 ลติร
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ไฟเตอืนแรงดนัลมยาง (TPMS)  
(ถา้ตดิต ัง้)

หมายเหต:ุ
•  TPMS เป็นอปุกรณเ์สรมิทีต่ดิต ัง้ได้

ส�าหรบัทกุรุน่

ไฟเตอืนแรงดนัลมยำงจะท�ำงำนรว่ม
กบัระบบตรวจวดัแรงดนัลมยำง ดทูี ่หนำ้ 96
ไฟเตอืนจะสว่ำงขึน้เมือ่แรงดันลมยำงลอ้หนำ้
หรือลอ้หลังต�่ำกว่ำค่ำแรงดันที่แนะน�ำเท่ำนั้น 
ไฟเตือนจะไม่สว่ำงขึน้ถำ้สูบลมยำงมำกกว่ำ
ปกติ
เมือ่ไฟเตอืนสวำ่งขึน้  สญัลกัษณ ์ TPMS  ทีใ่ช ้
แสดงแรงดันและยำงทีแ่บนจะปรำกฏบนส่วน
แสดงผลโดยอตัโนมตัิ
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1. สญัลกัษณ ์TPMS
2. ไฟบง่ชีย้างหนา้
3. ไฟบง่ชีย้างหลงั
4. ปุ่ ม MODE
5. จอยสติก๊ควบคมุ

แรงดันลมยำงทีไ่ฟเตอืนสว่ำงขึน้มกีำรชดเชย
อณุหภมูถิงึ  20°C  แตไ่มแ่สดงบนสว่นแสดงผล
แรงดนัทีเ่ป็นตวัเลขทีเ่ชือ่มโยงกนั  ด ู หนำ้  153 
แมส้ว่นแสดงผลตัวเลขดูเหมอืนหรอืใกลเ้คยีง
กับแรงดันลมยำงมำตรฐำนเมือ่ไฟเตอืนตดิขึน้ 
จะเป็นกำรบง่ชีถ้งึแรงดนัลมยำงต�ำ่  ซึง่สำเหตทุี่
เป็นไปไดม้ำกทีส่ดุคอืยำงร่ัวซมึ

ค�าเตอืน
หยุดรถจักรยำนยนต์ถำ้ไฟเตือนแรงดันลม
ยำงสว่ำงขึน้ หำ้มขีร่ถจักรยำนยนตจ์นกว่ำ
ยำงรถไดรั้บกำรตรวจสอบ และแรงดันลมยำง
มคีำ่แรงดนัเมือ่ยำงเย็นตำมทีแ่นะน�ำ

ค�าเตอืนและขอ้ความใหข้อ้มลู

หมายเหต:ุ
•  เป็นไปได้ที่จะมีการแจ้งเตือนและ

ข้อมูลหลายข้อความที่จะแสดงผล
เมือ่มคีวามผดิพลาดเกดิขึน้ ในกรณี
เชน่นี ้ ขอ้ความเตอืนจะมคีวามส�าคญั
มากกว่าขอ้ความระบุขอ้มูลและจะมี
สญัลกัษณเ์ตอืนแสดงบนจอแสดงผล

•  จ�านวนขอ้ความเตอืนทีย่งัมผีลอยู่ใน
ขณะนีจ้ะปรากฏในชอ่งขอ้มลู
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ขอ้ควำมค�ำเตือนและขอ้มูลดังต่อไปนี้อำจ
จะแสดงถำ้มีกำรตรวจพบควำมผดิปกตใินรถ
จักรยำนยนต์

แรงดนัน�้ำมนัต�ำ่ - ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้แีดง)

ตรวจสอบเครือ่งยนต์
(ไฟบง่ชีส้สีม้)

ระบบ ABS ปิดใชง้ำน - ตรวจสอบ
คูม่อื
(ไฟบง่ชีส้สีม้)
ไฟแบตเตอรีต่�ำ่ - ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้แีดง)

สญัญำณเซน็เซอรย์ำงหนำ้/ยำงหลงั - 
ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้แีดง)
แบตเตอรีย่ำงหนำ้/ยำงหลงัต�ำ่ - 
ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้สีม้)
ระบบ TC ปิดใชง้ำน - ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้สีม้)

เกนิวนัก�ำหนดเขำ้รับบรกิำร - ตดิตอ่
ตวัแทนจ�ำหน่ำย
(ไฟบง่ชีส้สีม้)
หลอดไฟผดิปกต ิไฟซำ้ย/ขวำ  
หนำ้/หลงั - ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้สีม้)
ขอ้ควรระวงั: อณุหภมูอิำกำศต�ำ่ -  
มคีวำมเสีย่งทีพ่ืน้ผวิเป็นน�้ำแข็ง

หำกมมีำกกว่ำหนึง่ขอ้ควำมปรำกฏ ลูกศรลง
จะเปิดใชง้ำนโดยกำรใชจ้อยสติ๊ กเลื่อนลงจะ
แสดงขอ้ควำมเพิม่เตมิ
กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยอมรับและซอ่นแตล่ะ
ขอ้ควำม

 แบตเตอรี่ต่ำ
ตรวจสอบคู่มือ

รับทราบ
คำเตือน1/3

ค�าเตอืนไฟแบตเตอรีต่�า่ปรากฎ

กำรเลือ่นจอยสติ๊กซำ้ยหรือขวำช่วยใหผู้ข้ับขี่
ตรวจสอบค�ำเตือนที่ผูข้ับขี่ไดย้อมรับไปก่อน
หนำ้นี้
ค�ำเตอืนทีย่อมรับไปแลว้จะแสดงต่อไปจนได ้
รับกำรแกไ้ข
ค�ำเตอืนทีไ่ดย้อมรับไปแลว้สำมำรถตรวจสอบดู
ไดท้ีช่อ่งขอ้มลู หนำ้ 35
เมือ่มขีอ้ควำมค�ำเตอืนหรอืขอ้มูลทีเ่ปิดใชง้ำน 
ขอ้ควำมจะมำพรอ้มกบัค�ำเตอืนทีเ่กีย่วขอ้งหรอื
สญัลกัษณข์อ้มลูในชอ่งขอ้มลู

มาตรวดัความเร็วและมาตรวดัระยะ
ทาง
มำตรวัดควำมเ ร็ วแสดงควำมเ ร็ วของรถ
จักรยำนยนตข์ณะวิง่บนถนน
มำตรวดัระยะทำงจะแสดงระยะทำงทัง้หมดทีร่ถ
จักรยำนยนตไ์ดว้ิง่ไป
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มาตรวดัรอบเครือ่งยนต์

ขอ้ควรระวงั
อย่ำใหค้วำมเร็วรอบเครื่องยนต์อยู่ในพื้นที่
สแีดงเพรำะอำจท�ำใหเ้ครือ่งยนตไ์ดรั้บควำม
เสยีหำยอยำ่งรนุแรง

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

เกจวดัระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
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1. เกจวดัระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิ

เกจวัดระดับน�้ ำมันเชื้อเพลงิจะแสดงปริมำณ
น�้ำมนัเชือ้เพลงิในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
เมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิเปิด เสน้สดี�ำหมำยถงึ
น�้ำมนัเชือ้เพลงิทีเ่หลอือยูใ่นถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ

หมายเหต:ุ
•  สเีกจวดัระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิทีอ่ธบิาย

ดา้นล่างอาจแตกต่างกนัตามธมีและ
สไตล์

เมือ่ถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิเต็ม เสน้สดี�ำจะปรำกฏขึน้
และเมือ่หมดเสน้สเีทำจะปรำกฏ  เครือ่งหมำย
อื่น ๆ  บนเกจจะแสดงระดับน�้ ำมันเชื้อเพลิง 
ปำนกลำง ซึง่อยูร่ะหวำ่งระดบัเต็มกบัระดบัหมด
ไฟเตือนน�้ ำมันเชื้อเพลิงต�่ำจะสว่ำงขึ้นเมื่อ
น�้ ำมัน เชื้อ เพลิง เหลือประมำณ 4.5  ลิตร  
อยู่ในถังและคุณควรเติมน�้ ำมันทันทีเมื่อมี
โอกำส  ระยะทำงจนน�้ำมนัหมดและอตัรำกำร 
สิน้เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิในขณะนัน้จะแสดงอยู่
ในชอ่งขอ้มลูเชน่กนั  กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่
ยอมรับและซอ่นกำรแจง้เตอืนน�้ำมนัเชือ้เพลงิต�ำ่
หลงัจำกเตมิน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  ระบบจะปรับปรงุ
ขอ้มูลของเกจวัดระดับน�้ ำมันเชื้อเพลิงและ
ขอ้มูลระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�้ำมันหมดในขณะทีท่่ำน
ขีร่ถจักรยำนยนต ์ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัลกัษณะกำร
ขีร่ถ  กำรปรับปรงุขอ้มลูอำจใชเ้วลำนำนถงึหำ้
นำที

อณุหภมูอิากาศโดยรอบ
อณุหภมูอิำกำศแวดลอ้มจะแสดงในหน่วยอยำ่ง
ใดอยำ่งหนึง่ระหวำ่ง °C หรอื °F
เมือ่รถจักรยำนยนตจ์อดอยูก่บัที ่ ควำมรอ้นจำก
เครือ่งยนตอ์ำจสง่ผลกระทบตอ่ควำมแมน่ย�ำใน
กำรแสดงผลอณุหภมูโิดยรอบ
เมือ่รถจักรยำนยนตเ์ริม่เคลือ่นที ่ สว่นแสดงผล
จะกลบัสูป่กตเิมือ่เวลำผำ่นไปไมน่ำน
เพือ่เปลีย่นหน่วยอณุหภมูจิำก  °C  หรอื  °F  ดทูี ่
หนำ้ 50
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สญัลกัษณน์�า้คา้งแข็ง

สัญลักษณ์น�้ำคำ้งแข็งจะสว่ำงขึน้ถำ้
อณุหภมูอิำกำศโดยรอบมคีำ่ 4°C  (39°F) หรอื
ต�ำ่กวำ่
สัญลักษณ์กำรเป็นน�้ำแข็งจะยังคงสวำ่งจนกวำ่
อณุหภมูจิะสงูขึน้ถงึ 6°C (42°F)
กำรแจง้เตอืนจะปรำกฏในชอ่งขอ้มลูดว้ย

ACKNOWLEDGE

CAUTION: LOW AIR TEMPERATURE
RISK OF SURFACE ICE
1/3 warnings

ค�าเตอืน
น�้ำแข็งบำงใส  (บำงครัง้เรยีกวำ่  น�้ำแข็งใส) 
จะกอ่ตัวขึน้เมือ่มอีณุหภมูสิงูกว่ำจุดเยอืกแข็ง 
(0°C  (32°F))  สองสำมองศำ  โดยเฉพำะบน
สะพำนและในพืน้ทีร่ม่
ใชค้วำมระมัดระวังเป็นพิเศษทุกครั ้งเมื่อ
อุณหภูมติ�่ำ และลดควำมเร็วในสภำวะกำรขี่
รถทีอ่ำจเกดิอนัตรำยได ้ เชน่  ในสภำพอำกำศ
ไมด่ี
กำรขับรถดว้ยควำมเร็วมำกเกนิไป กำรเร่ง
ควำมเร็วอยำ่งกะทนัหนั  กำรเบรกอยำ่งรนแรง 
หรอืกำรเขำ้โคง้อย่ำงรวดเร็วเมือ่ถนนลืน่อำจ
ส่งผลใหสู้ญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

SIA (Service Interval 
Announcement)

S I A   ( S e r v i c e   I n t e r v a l 
Announcement)  จะแสดงระยะทำงทัง้หมดที่
รถจักรยำนยนตย์ังวิง่ตอ่ไปไดอ้กีกอ่นจะถงึกำร
เขำ้รับบรกิำรซอ่มบ�ำรงุ เมือ่ระยะทำงทีเ่หลอืคอื 
0 กม. (0 ไมล)์ หรอืจ�ำนวนวนัทีเ่หลอืคอื 0 วนั 
สญัลักษณ์กำรเขำ้รับบรกิำรจะตดิคำ้งไวจ้นกวำ่
ทำ่นจะน�ำรถไปเขำ้รับบรกิำร  ซึง่ระบบจะไดรั้บ
ก ำ ร ตั ้ ง ค่ ำ ใ หม่ โ ด ยตั ว แทนจ� ำ ห น่ ำ ย ร ถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
ถำ้เลยก�ำหนดกำรเขำ้รับบริกำร เลยก�ำหนด 
(OVERDUE)  จะปรำกฏขึน้และไฟเตอืนกำร
บรกิำร/กำรบ�ำรงุรักษำจะปรำกฏในชอ่งขอ้มลู
เมือ่ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญำตด�ำเนนิกำรซอ่มบ�ำรุง  ระบบจะ
ถกูตัง้คำ่ใหม่
ระยะทำงจนถึงกำรรับบริกำรครั ้งต่อไปหรือ
ขอ้ควำมเลยก�ำหนดจะปรำกฎทีห่นำ้จอเริม่ตน้
บนแผงหนำ้ปัดดว้ยเมือ่เปิดระบบจดุระเบดิ
นอกจำกนี้    ไฟเตือนกำรบริกำร/กำรบ�ำรุง
รักษำก็จะปรำกฎถำ้มขีอ้ผดิพลำดเกดิขึน้และ 
ไฟเตอืน ABS และ/หรอื MIL ตดิขึน้ โปรดตดิตอ่
ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข
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สว่นแสดงผลต�าแหนง่เกยีร ์
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1. สว่นแสดงผลต�าแหนง่เกยีร ์ 
(แสดงต�าแหนง่เกยีรว์า่ง)

ส่วนแสดงผลต�ำแหน่งเกียร์จะแสดงว่ำรถอยู่
ในเกียร์ใด (หนึ่งถึงหก)  เมื่อระบบส่งก�ำลัง
อยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง (ไม่ไดเ้ลือกเกียร์) 
สว่นแสดงผลจะแสดง N
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1. การแสดงผลต�าแหนง่เกยีร ์ 
(แสดงเกยีรส์าม)

จอแสดงผล TFT ระบบน�าทาง
ต ำ ร ำ ง ด ้ำ น ล่ ำ ง จ ะ อ ธิ บ ำ ย ไ อ ค อ น บ น
แผงหนำ้ปัดและปุ่ มที่ใชใ้นกำรเลื่อนดูเมนู 
บนหนำ้ปัดทีอ่ธบิำยไวใ้นหนังสอืคูม่อืเลม่นี้

ปุ่ ม Home (ฝำครอบสวติช ์
ดำ้นขวำมอื)
ปุ่ ม Mode (ฝำครอบสวติช ์
ดำ้นซำ้ยมอื)
จอยสติ๊กซำ้ย/ขวำหรอืขึน้/ลง

กลำงจอยสติ๊ก (กด)

ลกูศรเลอืก (แสดงดำ้นขวำ)

ชอ่งขอ้มลู - เลือ่นซำ้ย/ขวำดว้ย
จอยสติ๊ก
ชอ่งขอ้มลู - เลือ่นขึน้/ลงดว้ย 
จอยสติ๊ก
มตีวัเลอืกในชอ่งขอ้มลู - เลือ่นโดย
จอยสติ๊กขึน้/ลง
กดสัน้ ๆ  (กดและปลอ่ย) ทีก่ลำง
จอยสติ๊ก
กดยำว (กดคำ้งไว)้ ทีก่ลำง 
จอยสติ๊ก
รเีซท็คำ่ปัจจบุนั (ท�ำโดยกำรกด
จอยสติ๊กยำวเทำ่นัน้)
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ธมีและรปูแบบจอ TFT
Street Triple R และ Street Triple R - LRH 
(ควำมสงูทีน่ั่งต�ำ่)  มหีนึง่ธมี  (ธมี  1) พรอ้มสำม
สไตล์
Street Triple RS มสีองธมี (ธมี  1 และ ธมี 2) 
โดยมสีำมสไตลต์อ่ธมี
กำรเลอืกธมี  (Street  Triple RS)  หรอืสไตล ์
ดทูี ่หนำ้ 47
นอกจำกนี้ยังสำมำรถเลือกสไตลไ์ดผ้่ำนช่อง 
ตวัเลอืกสไตล ์หนำ้ 40
ตลอดหนังสอืคูม่อืเลม่นี ้ จะใชธ้มี  1  สไตล ์ 1  
เพือ่ใหคุ้น้สำยตำ

ธมี 1
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ธมี 2

Street Triple RS เทา่น ัน้
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ธมี 2 สไตล ์1
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ธมี 2 สไตล ์2
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ธมี 2 สไตล ์3

โหมดการขบัขี่
โหมดขับขีจ่ะชว่ยใหส้ำมำรถปรับกำรตัง้คำ่กำร
ตอบสนองของปีกผีเสื้อ (MAP)  ระบบเบรก
ป้องกนัลอ้ล็อก (ABS) และระบบควบคมุกำรยดึ
เกำะถนน  (TC)  ใหเ้หมำะสมกบัสภำพของถนน
และควำมตอ้งกำรของผูข้บัขีร่ถ
ท่ำนสำมำรถเลือกโหมดขับขีไ่ดอ้ย่ำงสะดวก
โดยใชปุ้่ ม MODE ทีฝ่ำครอบสวติชด์ำ้นซำ้ยมอื 
ขณะทีร่ถจักรยำนยนตก์�ำลังวิง่หรอืจอดอยูก่บัที ่
ด ูหนำ้ 33
มีโหมดกำรขับขี่มำกถึงหำ้โหมดโดยขึ้นอยู่
กบัขอ้มลูจ�ำเพำะของรุน่คณุ  หำกผูข้บัขีแ่กไ้ข
โหมดกำรขับขี่ (นอกเหนือจำกโหมดผูข้ับขี่) 
ไอคอนจะเปลีย่นดงัแสดงดำ้นลำ่ง

ไอคอนเริม่
ตน้

ไอคอน
แกไ้ขโดยผู ้
ขบัขี่

ค�ำอธบิำย

ฝนตก

ถนน

สปอรต์

สนำม (Street Triple RS 
เทำ่นัน้)

- ผูข้บัขี่

โหมดกำรขับขี่แต่ละแบบสำมำรถปรับได ้- 
ด ูหนำ้ 43
ตวัเลอืกในกำรตัง้คำ่  ABS, MAP  และ  TC  จะ
แตกตำ่งกนัในแตล่ะรุน่
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การเลอืกโหมดขบัขี่

ค�าเตอืน
กำรเลือกโหมดขับขี่ขณะที่รถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัแลน่ ผูข้บัขีต่อ้งปลอ่ยใหร้ถจักรยำนยนต์
แลน่ไป (รถจักรยำนยนตว์ิง่ เครือ่งยนตท์�ำงำน 
ปิดปีกผเีสือ้) ในชว่งเวลำสัน้ ๆ
ควรลองเลอืกโหมดขับขีข่ณะรถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัแลน่:
ควำมเร็วต�ำ่
ในพืน้ทีท่ีก่ำรจรำจรไมต่ดิขดั
บนถนนหรอืพืน้ผวิทีเ่ป็นเสน้ตรงหรอืไดร้ะดบั
ในสภำพถนนและสภำพอำกำศดี
ในพืน้ทีท่ีป่ล่อยใหร้ถจักรยำนยนตแ์ล่นไปได ้
อยำ่งปลอดภยั
หำ้มเลือกโหมดขับขี่ขณะรถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัแลน่:
ดว้ยควำมเร็วสงู
ขณะขีร่ถในพืน้ทีจ่รำจร
ขณะเลีย้วรถหรอืบนพืน้หรอืถนนทีม่ลีมพัดแรง
บนพืน้หรอืถนนทีล่ำดเอยีงมำก
ในสภำพถนน/สภำพอำกำศไมด่ี
ในพืน้ทีท่ีไ่มส่ำมำรถปลอ่ยใหร้ถจักรยำนยนต์
แลน่ไปไดอ้ยำ่งปลอดภยั
กำรไมป่ฏบิัตติำมค�ำเตอืนทีส่�ำคัญนีอ้ำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
หำก  ABS  และ/หรอืระบบควบคมุกำรยดึเกำะ
ถนน  (TC)  ถกูปิดกำรใชง้ำนในเมนูหลกัตำม
ทีอ่ธบิำยใน หนำ้ 44 ส�ำหรับ ABS และ/หรอื 
หนำ้ 44  ส�ำหรับกำรตัง้คำ่  TC  ทีบ่นัทกึไว ้
ส�ำหรับทกุโหมดกำรขบัขีจ่ะปิดไปดว้ย
ABS  และ/หรอื TC  จะปิดใชง้ำนตอ่ไปโดยไม่
ค�ำนงึถงึกำรเลอืกโหมดขบัขีข่องคณุจนกวำ่จะ
มกีำรเปิดใชง้ำนใหมห่รอืระบบจดุระเบดิถกูปิด
และเปิดใหมอ่กีครัง้
ถำ้ปิดใชง้ำนระบบ  ABS  ระบบเบรกจะท�ำงำน
เหมือนระบบเบรกแบบไม่มีร ะบบ ABS 
ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรงเกนิไปจะท�ำให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ถำ้ปิดใชง้ำนระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนน  
ร ถ จั ก ร ย ำ น ย น ต์ จ ะ ท� ำ ง ำ น ต ำ ม ป ก ต ิ
แ ต่ ไ ม่ มี ก ำ ร ค ว บ คุ ม ก ำ ร ยึด เ ก ำ ะ ถ น น  
ในสถำนกำรณ์นี้ กำรเร่งควำมเ ร็วมำก
เกินไปบนพื้นถนนที่เ ปียก/ลื่นอำจท�ำให ้
ลอ้หลังลืน่ไถล ส่งผลใหสู้ญเสยีกำรควบคุม 
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
เมือ่เลอืกโหมดขบัขี ่ ใหใ้ชร้ถจักรยำนยนตบ์น
ถนนทีไ่มม่กีำรจรำจรเพือ่สรำ้งควำมคุน้เคยกบั
กำรตัง้คำ่ใหม ่ อยำ่ใหผู้อ้ ืน่ยมืรถจักรยำนยนต์
ของทำ่นเนือ่งจำกบคุคลอืน่อำจเปลีย่นกำรตัง้
คำ่โหมดขบัขีจ่ำกคำ่ทีคุ่น้เคย  ท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้
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หมายเหต:ุ
•  โหมดการขบัขีม่คี่าเร ิม่ตน้ที ่'ถนน' 

เมือ่ระบบจดุระเบดิถกูบดิไปที ่ON หาก
มกีารเลอืกโหมด 'สนาม' หรอื 'ผูข้บัขี'่ 
คร ัง้สุดทา้ยทีร่ะบบจุดระเบดิถูกปิดไป
ที ่ OFF ขณะ ABS หรอื TC ต ัง้คา่ไวท้ ี ่
สนาม หรฮื OFF ในท ัง้สองโหมดนี้

•  มฉิะน ัน้ ระบบจะจ�าโหมดขบัขีท่ ีเ่ลอืก
ไวค้ร ัง้ล่าสุดและเปิดใชง้านโหมดดงั
กลา่วเมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON

•  ถ้าไอคอนโหมดไม่ปรากฏขึ้นเมื่อ
สว ิตช์จุดระเบิดอยู่ท ี่ต�าแหน่ง  ON  
ต ร ว จ ส อ บ ใ ห้แ น่ ใ จ ว่ า ส ว ิต ช์ด ับ
เครือ่งยนตอ์ยูท่ ีต่�าแหนง่ RUN

โหมดกำรขับขีปั่จจุบันจะแสดงที่ดำ้นบนซำ้ย
ของหนำ้จอแสดงผล
เพื่อ เลือกโหมดกำรขับขี่ กดและปล่อย
ปุ่ ม MODE  ทีฝ่ำครอบสวติชด์ำ้นซำ้ยมอืเพือ่เปิด
ใชง้ำนชอ่งเลอืกโหมดกำรขับขีท่ีด่ำ้นล่ำงของ 
หนำ้จอแสดงผล
ไอคอนโหมดกำรขับขีท่ีใ่ชง้ำนอยู่ในขณะนี้จะ
ถกูเนน้ดว้ยพืน้หลงัสฟ้ีำ
เพือ่เปลีย่นโหมดกำรขบัขีท่ีเ่ลอืก  ใหท้�ำอยำ่ง
ใดอย่ำงหนึง่ระหว่ำงกดจอยสติ๊กซำ้ยหรอืขวำ 
หรอืกดปุ่ ม MODE ซ�้ำ ๆจนกวำ่โหมดทีต่อ้งกำร
เลอืกอยูท่ีต่รงกลำงของหนำ้จอแสดงผล  และ
ถกูเนน้ดว้ยลกูศรทีอ่ยูเ่หนอืโหมดนัน้

กำรกดสัน้ ๆ ทีก่ลำงจอยสติ๊กจะเลอืกโหมดกำร
ขบัขีท่ีต่อ้งกำร  และไอคอนทีด่ำ้นบนซำ้ยของ
หนำ้จอแสดงผลจะเปลีย่น
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1. ปุ่ ม MODE
2. โหมดขบัขีใ่หม่
3. โหมดขบัขีป่จัจบุนั

ก ำ ร กดจอยสติ๊ ก ไ ปทำ งซ ำ้ ย / ข ว ำห รื อ
ปุ่ ม MODE ต่อไปจะเป็นกำรเลือ่นผ่ำนโหมด
กำรขบัขีใ่นล�ำดบัตอ่ไปนี:้
  •  ฝนตก
  •  ถนน
  •  สปอรต์
  •  สนำม (Street Triple RS เทำ่นัน้)
  •  ผูข้บัขี่
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โหมดทีเ่ลอืกจะเปิดใชง้านเมือ่เงือ่นไขตอ่ไปนี้
ส�าหรับการเปลีย่นโหมดครบทกุขอ้:
ร ถ จ ัก ร ย า น ย น ต์ จ อ ด อ ยู่ ก ั บ ที่   - 
เครือ่งยนตด์บั
	 •	 บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที	่ON
	 •	 สวติชด์บัเครือ่งยนตอ์ยูท่ีต่�าแหน่ง	RUN
ร ถ จ ัก ร ย า น ย น ต์ จ อ ด อ ยู่ ก ั บ ที่   - 
เครือ่งยนตท์�างาน
	 •	 เลอืกเกยีรว์า่งหรอืเขา้คลตัช์
รถจกัรยานยนตก์�าลงัเคลือ่นที่
ภายในเวลา	 30	 วนิาททีีเ่ลอืกโหมดการขบัขี	่ 
ผูข้บัขีจ่ะตอ้งด�าเนนิการสิง่ตอ่ไปนีพ้รอ้มกนั:
	 •	 ปิดลิน้ปีกผเีสือ้
	 •	 ดงึคลตัช์
	 •	 ตอ้งแน่ใจวา่ไมเ่หยยีบเบรก	 (ปลอ่ยใหร้ถ

จักรยานยนตแ์ลน่ไป)

หมายเหต:ุ
• ไมส่ามารถเลอืกโหมด  สนาม  หรอื 

RIDER  ไดข้ณะรถจกัรยานยนตก์�าลงั
เคลือ่นที ่ หากการต ัง้คา่ ABS  หรอื TC 
ถกูต ัง้ไวท้ ี ่ RIDER  หรอื  OFF  ในโหมด
เหลา่น ัน้

• ในกรณีนี ้ รถจกัรยานยนตจ์ะตอ้งหยดุ
จอดก่อนทีจ่ะเปลีย่นแปลงโหมดการ
ขบัขีไ่ด ้

ถา้การเปลี่ยนแปลงโหมดการขับขี่ยั งไม ่
เสร็จสิน้	 ไอคอนจะสลบัระหวา่งโหมดการขบัขี่
ก่อนหนา้นี้และโหมดการขับขี่ที่เลือกใหม่
จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงเสร็จสมบูรณ์หรอื
ถกูยกเลกิไป
การเลือกโหมดการขับขี่เสร็จสมบูรณ์แลว้ใน
ตอนนีแ้ละสามารถขบัขีไ่ดต้ามปกติ

ถาดขอ้มลู

ภาพรวม

ค�าเตอืน
เมื่อรถจักรยานยนต์ก�าลังแล่น	สับเปลี่ยน
ระหว่างโหมดช่องขอ้มูลหรือตัง้ค่ามาตรวัด
ระยะทางออกทรปิใหมภ่ายใตเ้งือ่นไขตอ่ไปนี้
เทา่นัน้:
ความเร็วต�า่
ในพืน้ทีท่ีก่ารจราจรไมต่ดิขดั
บนถนนหรอืพืน้ผวิทีเ่ป็นเสน้ตรงหรอืไดร้ะดบั
ในสภาพถนนและสภาพอากาศดี
การไมป่ฏบิัตติามค�าเตอืนทีส่�าคัญนีอ้าจท�าให ้
สูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

เพื่อดูรายการทีร่ะบุไว ้บดิระบบจุดระเบดิไป
ทีต่�าแหน่ง	 ON	 และเลือ่นผา่นตวัเลอืกโดยใช ้
จอยสติ๊กไปทางซา้ย/ขวาจนขอ้มูลทีต่อ้งการ
ปรากฏขึน้	 ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิโปรดอา้งองิ
กบั	หนา้	49
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หมายเหต:ุ
•  เพือ่เขา้ถงึช่องขอ้ความทีม่องเห็นได ้

จะต้องยอมรบัข้อความเตือนก่อน 
ด ูหนา้ 26

o7:29

17.5 8

6 N
4

2 0

12 14F

E

AM

RPM
x1000

mph

42 122 mi
RANGEmpg

10

2

1

1. จอยสติก๊ควบคมุ
2. ถาดขอ้มลู

ภำยในชอ่งขอ้มลูจะม:ี
  •  ขอ้ควำมค�ำเตอืนและขอ้มลู ด ูหนำ้ 26
  •  มำตรวดัระยะทำงออกทรปิ ด ูหนำ้ 38)
  •  ขอ้มลูเชือ้เพลงิ ด ูหนำ้ 38
  •  ระบบตรวจวัดและแจง้เตอืนแรงดันลมยำง 

(ถำ้ตดิตัง้) ด ูหนำ้ 96
  •  มำตรวดัระยะทำง ด ูหนำ้ 39
  •  ชว่งเวลำเขำ้รับบรกิำร ด ูหนำ้ 39
  •  ควำมคมชดัของหนำ้จอ ด ูหนำ้ 40
  •  ตวัเลอืกสไตล ์ด ูหนำ้ 40
  •  กำรจับเวลำตอ่รอบ (Street Triple RS 

เทำ่นัน้) ด ูหนำ้ 40
  •  อณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็น ด ูหนำ้ 37

ชอ่งขอ้มลูจะเลือ่นไปตำมล�ำดบัตอ่ไปนี:้

คำเตือน
ำการตรวจสอบ

(ถ้ามี)

ทริป 1 ทริป 2

น้ำมันเชื้อเพลิง TPMS (ถ้าติดตั้ง) บริการ/ODO

ความคมชัด

สไตล์

การจับเวลาต่อรอบ

น้ำหล่อเย็น
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ทบทวนค�าเตอืน
เพื่อจะทบทวนดูค�ำเตือน บดิระบบจุดระเบดิ
ไปทีต่�ำแหน่ง  ON  และเลือ่นผำ่นตวัเลอืกโดย
ใชจ้อยสติ๊ กไปทำงซำ้ย/ขวำจนกำรทบทวน 
ค�ำเตอืนถกูแสดงผล

o7:29

 12.5 8

6 5
4

2 0

12 14F

E

PM

RPM
x1000

10

mph
LOW BATTERY 
CHECK MANUAL
1/2 warnings

1 3

1

2

1. การเตอืนแบตเตอรีต่�า่
2. ตวันบัค�าเตอืน
3. ค�าอธบิายค�าเตอืน

ตรวจสอบค�ำเตอืนแตล่ะขอ้  (ถำ้มมีำกกวำ่หนึง่) 
โดยใชจ้อยสติ๊กเลือ่นขึน้/ลง
ใชจ้อยสติ๊กเลือ่นซำ้ย/ขวำเพือ่กลับไปยังถำด
ชอ่งขอ้มลู ด ูหนำ้ 35

เกจวดัอณุหภมูนิ�า้หลอ่เย็น

COOLANT
C H

เกจวัดอุณหภูมนิ�้ ำหล่อเย็นจะแสดงอุณหภูมิ
ของน�้ำหลอ่เย็นเครือ่งยนต์
เมื่อสตำร์ท เครื่องยนต์ขณะที่ เครื่อง เ ย็น  
สว่นแสดงผลจะแสดงแทง่สเีทำ  เมือ่อณุหภมูิ
เพิ่มขึ้น แท่งเรืองแสงแสดงระดับบนส่วน
แสดงผลจะปรำกฏขึน้หลำยขดี เมื่อสตำร์ท
เครื่องยนต์ขณะที่เครื่องรอ้น ส่วนแสดงผล
จะแสดงจ�ำนวนแท่งเรืองแสงแสดงระดับที่
สมัพันธก์นั โดยขึน้อยูก่บัอณุหภมูเิครือ่งยนต์
ช่วงอุณหภูมิปกติอยู่ระหว่ำง C (เย็น) และ  
H (รอ้น) บนจอแสดงผล
เพือ่เขำ้ถงึเกจวดัอณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็น  บดิระบบ
จดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง  ON  และเลือ่นผำ่น 
ตัวเลือกโดยใชจ้อยสติ๊ กไปทำงซำ้ย/ขวำจน 
เกจวดัอณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็นถกูน�ำมำแสดงผล
ขณะเครือ่งยนตท์�ำงำน  ถำ้อณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็น
เครือ่งยนตส์งูจนเป็นอนัตรำย  ไฟเตอืนอณุหภมูิ
น�้ำหล่อเย็นจะตดิขึน้บนหนำ้จอและเกจจะถูก
แสดงผลในถำดชอ่งขอ้มลู

ขอ้ควรระวงั
ดับเครื่องยนต์ทันทีถ ำ้ไฟเตือนอุณหภูม ิ
น�้ำหลอ่เย็นสงูสวำ่งขึน้  อยำ่สตำรท์เครือ่งใหม่
จนกวำ่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
กำรเดินเครื่องยนต์เมื่อไฟเตือนอุณหภูม ิ
น�้ำหลอ่เย็นสงูสวำ่งขึน้จะท�ำใหเ้ครือ่งยนตไ์ด ้
รับควำมเสยีหำยอยำ่งรนุแรง
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มาตรวดัระยะทางออกทรปิ
เพือ่เขำ้ถงึมำตรวดัระยะทำงออกทรปิ  บดิระบบ
จุดระเบิดไปที่ต�ำแหน่ง ON และเลื่อนผ่ำน 
ตัวเลือกโดยใชจ้อยสติ๊ กไปทำงซำ้ย/ขวำจน
ทรปิคอมพวิเตอรถ์กูแสดงผล

1 9999 02:25 25.2

2 9999 04:45 42.5

ไมล์ HH:MM ไมล์ต่อชั่วโมง

ไมล์ HH:MM ไมล์ต่อชั่วโมง

หมายเหต:ุ
•  มาตรวดัระยะทางออกทรปิ 2 สามารถ

แสดงหรือซ่อนไว้โดยการกดปุ่ ม 
Mode ไปทีเ่มนหูลกั - ต ัง้คา่ทรปิ (ด ู
หนา้ 45)

เลอืกทรปิ  1  หรอืทรปิ  2  โดยใชจ้อยสติ๊กเลือ่น
ขึน้/ลง
กำรรเีซท็มำตรวดัระยะทำงออกทรปิ:
  •  เลอืกกำรเดนิทำงทีจ่ะรเีซท็;
  •  กดกลำงจอยสติ๊กคำ้งไวน้ำนกวำ่ 1 วนิำท;ี
  •  มำตรวดัระยะทำงออกทรปิจะถกูรเีซท็ใหม่
นอกจำกนี ้ มำตรวดัระยะทำงออกทรปิสำมำรถ 
รเีซท็ไดท้ีเ่มนูหลกั ด ูหนำ้ 46

ขอ้มลูเชือ้เพลงิ
เพื่อเขำ้ถึงขอ้มูลน�้ ำมันเชื้อเพลงิ บดิระบบ
จุดระเบิดไปที่ต�ำแหน่ง ON และเลื่อนผ่ำน 
ตัวเลือกโดยใชจ้อยสติ๊ กไปทำงซำ้ย/ขวำจน
ชอ่งขอ้มลูน�้ำมนัเชือ้เพลงิถกูน�ำมำแสดงผล

59 42 12
MPG MPG RANGE

1 2 3 4 5

1. ไฟขอ้มลูน�า้มนัเชือ้เพลงิ
2. อตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิเฉลีย่
3. อตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิขณะ

หนึง่
4. ระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�า้มนัหมด
5. รเีซ็ท

ไฟขอ้มลูน�า้มนัเชือ้เพลงิ
ไฟจะสวำ่งขึน้เมือ่ไฟเตอืนระดบัน�้ำมันเชือ้เพลงิ
ถกูเปิดใชง้ำน

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

อตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิ
ขณะหนึง่
กำรแสดงถงึอัตรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมันเชือ้เพลงิ
ขณะใดขณะหนึง่  ถำ้รถจักรยำนยนตจ์อดนิง่กบั
ที ่--.- จะปรำกฏบนพืน้ทีแ่สดงผล

ระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�า้มนัหมด
ส่วนนี้จะแสดงถงึระยะทำงโดยประมำณที่รถ
สำมำรถวิง่ตอ่ไปไดด้ว้ยน�้ำมันเชือ้เพลงิทีเ่หลอื
อยูใ่นถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
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รเีซ็ท
เพือ่จะรเีซ็ทอัตรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมันเชือ้เพลงิ
เฉลีย่ ใหก้ดกลำงจอยสติ๊กค ้ำ่งไว ้

หมายเหต:ุ
•  ห ล ัง จ า ก เ ติ ม น� ้ า ม ัน เ ชื้ อ เ พ ลิ ง  

ระบบจะปรบัปรุงข้อมูลของเกจวดั
ระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิและขอ้มลูระยะที่
ว ิง่ไดจ้นน�า้มนัหมดในขณะทีท่า่นขีร่ถ
จกัรยานยนต ์ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัลกัษณะ
การขีร่ถ การปรบัปรงุขอ้มลูอาจใช้
เวลานานถงึหา้นาที

ระบบตรวจวดัและแจง้เตอืนแรงดนัลม
ยาง (ถา้ตดิต ัง้)
เพื่อเขำ้ถึงขอ้มูลแรงดันลมยำง บิดระบบ 
จุดระเบิดไปที่ต�ำแหน่ง ON และเลื่อนผ่ำน
ตัวเลือกโดยใชจ้อยสติ๊ กไปทำงซำ้ย/ขวำจน
ช่องขอ้มูลกำรตดิตำมแรงดันลมยำงถูกน�ำมำ 
แสดงผล

36
PSI

F R18
PSI

1 2 3
1. ไฟเตอืนแรงดนัลมยาง
2. แสดงผลแรงดนัลมยางลอ้หนา้
3. แสดงผลแรงดนัลมยางลอ้หลงั

ไฟเตอืนแรงดนัลมยาง
ไฟเตอืนจะสว่ำงขึน้เมือ่แรงดันลมยำงลอ้หนำ้
หรือลอ้หลังต�่ำกว่ำค่ำแรงดันที่แนะน�ำเท่ำนั้น 
ไฟเตือนจะไม่สว่ำงขึน้ถำ้สูบลมยำงมำกกว่ำ
ปกต ิด ูหนำ้ 26 และ หนำ้ 96

ค�าเตอืน
หยุดรถจักรยำนยนต์ถำ้ไฟเตือนแรงดันลม
ยำงสวำ่งขึน้  หำ้มขีร่ถจักรยำนยนตจ์นกวำ่ยำง
รถไดรั้บกำรตรวจสอบ และแรงดันลมยำงมี
คำ่แรงดนัเมือ่ยำงเย็นตำมทีแ่นะน�ำ

แสดงผลแรงดนัลมยางลอ้หนา้
แสดงแรงดนัลมยำงหนำ้ปัจจบุนั

แสดงผลแรงดนัลมยางลอ้หลงั
แสดงแรงดนัลมยำงหลงัปัจจบุนั

มาตรวดัระยะทาง
มำตรวดัระยะทำงจะแสดงระยะทำงทัง้หมดทีร่ถ
จักรยำนยนตไ์ดว้ิง่ไป

5060 12/2026  0940OR
miODOdate

มาตรวดัระยะทาง

SIA (Service Interval 
Announcement)
เมือ่ระบบจดุระเบดิถกูบดิเปิดไปที ่ON และระยะ
ทำงจนถงึกำรรับบรกิำรครัง้ตอ่ไปคอื  500  ไมล ์
(800  กโิลเมตร)  หรอืนอ้ยกวำ่นัน้  หรอืเหลอื
เวลำ 30  วนัหรอืนอ้ยกวำ่นัน้  สญัลกัษณบ์รกิำร
และระยะทำง/วันทีเ่หลอืกอ่นเขำ้รับกำรบรกิำร
ครัง้ตอ่ไปจะแสดงผลอยูส่ำมวนิำที
เพื่อเขำ้ถึงขอ้มูลประกำศเขำ้รับบริกำรครั ้ง
ตอ่ไป บดิระบบจดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON และ
เลือ่นผำ่นตัวเลอืกโดยใชจ้อยสติ๊กไปทำงซำ้ย/
ขวำจนขอ้มลูประกำศรับบรกิำรครัง้ตอ่ไปถกูน�ำ
มำแสดงผล

5060 12/2026  0940OR
miODOdate

การแจง้ระยะการเขา้รบับรกิาร

ส�ำหรับขอ้มลูเกีย่วกับกำรประกำศชว่งเวลำเขำ้
รับบรกิำรครัง้ตอ่ไป ด ูหนำ้ 29
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ความคมชดัของหนา้จอ
เพื่อดูควำมคมชัดของหน ำ้จอ  บิด ระบบ 
จุดระเบิดไปที่ต�ำแหน่ง ON และเลื่อนผ่ำน
ตัวเลือกโดยใชจ้อยสติ๊ กไปทำงซำ้ย/ขวำจน
ไอคอนควำมคมชดัของหนำ้จอปรำกฎ

ความคมชัดสูง

ความคมชัดอัตโนมัติ

ใชจ้อยสติ๊กเลือ่นขึน้/ลง  เลอืกอยำ่งใดอยำ่ง
หนึ่ง ระหว่ำงตัว เลือกควำมคมชัดสูงหรือ
อตัโนมตั ิและกดกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
ควำมคมชัดสูงจะล็อกหนำ้จอแสดงผลใหเ้ป็น
เวอรช์ั่นพื้นหลังสขีำวของสไตลห์นำ้จอแสดง
ผลแตล่ะแบบเพือ่ใหม้องเห็นชดัเจนสดุ
ควำมคมชดัอัตโนมัตจิะใชเ้ซ็นเซอรว์ัดแสงเพือ่
ปรับควำมคมชดัไปทีก่ำรตัง้คำ่ทีเ่หมำะสมทีส่ดุ 
ในแสงแดดสวำ่ง  กำรตัง้คำ่ควำมสวำ่งหนำ้จอ
ต�่ำจะปรับอัตโนมัตเิพือ่ใหแ้น่ใจว่ำจะสำมำรถดู
หนำ้ปัดไดต้ลอดเวลำ
ถำ้กำรตัง้ค่ำควำมสว่ำงที่ผูข้ับขี่ก�ำหนดไวม้ี
ควำมเหมำะสมแลว้  กำรตัง้คำ่นีจ้ะถกูน�ำไปใช ้
ด ูหนำ้ 48 

หมายเหต:ุ
•  อย่าน� าอะไรมาคลุมจอแสดงผล

ดจิติอล TFT การคลมุเซ็นเซอรว์ดัแสง
ที่แผงหน้าปัดจะท�าให้ความคมชดั
หนา้จอท�างานไมถ่กูตอ้ง

ตวัเลอืกสไตล์
เพือ่เขำ้ถงึตวัเลอืกสไตล ์ บดิระบบจดุระเบดิไป
ทีต่�ำแหน่ง  ON  และเลือ่นผำ่นตวัเลอืกโดยใช ้
จอยสติ๊กไปทำงซำ้ย/ขวำจนสไตลท์ีเ่ลอืกได ้
ถกูน�ำมำแสดงผล

สไตล์ 1
สไตล์ 2
สไตล์ 33

2
1

แสดงการเลอืกสไตล ์2

ใชจ้อยสติ๊ กเลื่อนขึ้น/ลงเพื่อเลือกสไตล์ที่
ตอ้งกำรแลว้กดตรงกลำงจอยสติ๊ กเพื่อยืนยัน
กำรเลอืก

การจบัเวลาตอ่รอบ

Street Triple RS เทา่น ัน้
เพื่อเขำ้ใชก้ำรจับเวลำต่อรอบ บิดระบบจุด
ระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON และเลือ่นผำ่นตวัเลอืก
โดยใชจ้อยสติ๊กไปทำงซำ้ย/ขวำจนจอกำรจับ
เวลำตอ่รอบถกูน�ำมำแสดงผล

รอบนี้ รอบก่อนหน้า ไมล์ต่อชั่วโมง
03:59 04:02.9 60.0

เพื่อเริ่มตน้รอบ (รอบนี้) กดจอยสติ๊ กขึน้/ลง
หรอืทีต่รงกลำงสัน้  ๆ  นำฬกิำจับเวลำจะเริม่นับ
รอบแรก  กำรกดจอยสติ๊กเลือ่นขึน้/ลงหรอืตรง
กลำงจะเริ่มรอบใหม่และเวลำรอบก่อนหนำ้
และควำมเร็วเฉลี่ยจะแสดงผลในช่องขอ้มูล 
(PREV.LAP  รอบกอ่นหนำ้)  ถดัจำกเวลำรอบ
ใหม่
กำรกดนำนขึน้  (เกนิ  2  วนิำท)ี  ทีจ่อยสติ๊กทัง้
ขึน้/ลงหรือตรงกลำงจะเป็นกำรหยุดเซสชั่น 
ลำ้งขอ้มลูทีเ่ก็บไว ้และเริม่ตน้ใหม่
ขอ้มลูรอบทีเ่กบ็ไวส้ำมำรถดไูดผ้ำ่นทำง MAIN 
MENU ดหูนำ้ หนำ้ 53
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เมนหูลกั

ภาพรวม
เมนูหลักสำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยกำรกดปุ่ ม 
HOME ทีต่ัง้อยูใ่นฝำครอบสวติชด์ำ้นขวำมอื
  •  เปิดสวติชร์ะบบจดุระเบดิ
  •  กดปุ่ ม HOME
  •  เ ลื่ อ น ผ่ ำ น เ ม นู ห ลั ก โ ด ย ก ำ ร เ ลื่ อ น

จอยสติ๊กขึน้/ลงจนตัวเลอืกทีต่อ้งกำรถูก
เนน้แลว้กดตรงกลำงจอยสติ๊กเพื่อเลอืก 
ตวัเลอืกทีต่อ้งกำร

โหมดการขับขี่
การตั้งค่า BIKE
การตั้งค่าทริป
การตั้งค่าหน้าจอ

ออก

เมนูหลัก

รีเซ็ตเป็นค่าตั้งต้น
การจับเวลาต่อรอบ

เมนหูลกั

เม นูหลักช่วยใหส้ำมำรถเข ำ้ถึงตั ว เลือก
ดงัตอ่ไปนี:้

โหมดการขบัขี่
เมนูนีจ้ะชว่ยใหป้รับตัง้คำ่ของโหมดกำรขบัขี่
ดทูี ่หนำ้ 43
  •  ผูข้บัขี่
  •  ฝนตก
  •  ถนน
  •  สปอรต์
  •  สนำม (Street Triple RS เทำ่นัน้)
  •  รเีซท็เป็นคำ่ตัง้ตน้

การต ัง้คา่ BIKE
เมนูนี้จะชว่ยในกำรตัง้ค่ำไฟเลีย้วและกำรแจง้
ระยะเขำ้รับบรกิำร (SIA)
ไฟเลีย้ว - ด ูหนำ้ 43
กำรแจง้ระยะเขำ้รับบรกิำร - ด ูหนำ้ 45
ปิดกำรใชง้ำน ABS - ด ูหนำ้ 44 
ปิดกำรใชง้ำน TC - ด ูหนำ้ 44

การต ัง้คา่ทรปิ
เมนูนี้จะช่วยในกำรตัง้ค่ำทรปิกำรเดนิทำงที ่1 
และ 2
ดทูี ่หนำ้ 46
  •  รเีซท็ทรปิ 1
  •  รเีซท็ทรปิ 2
  •  กำรแสดงผลมำตรวดัระยะทำงทรปิ 2

การต ัง้คา่หนา้จอ
เมนูนีช้ว่ยในกำรตัง้คำ่ตวัเลอืกกำรแสดงผล
  •  ธมีและสไตล ์- ด ูหนำ้ 47
  •  ควำมสวำ่ง - ด ูหนำ้ 48
  •  ชอ่งทีม่องเห็น - ด ูหนำ้ 49
  •  ภำษำ - ด ูหนำ้ 49
  •  ตัง้คำ่หน่วย - ด ูหนำ้ 50
  •  ตัง้นำฬกิำ - ด ูหนำ้ 50
  •  ตัง้คำ่วนัที ่- ด ูหนำ้ 51

การจบัเวลาตอ่รอบ (Street Triple RS 
เทา่น ัน้)
เมนูนี้ชว่ยในกำรตัง้ค่ำกำรจับเวลำต่อรอบและ
กำรดขูอ้มลูกำรจับเวลำตอ่รอบ
เริม่ตน้เซสชัน่ - ด ูหนำ้ 52
ทบทวน  (ปรำกฏเฉพำะเมือ่มขีอ้มลูรอบถกูเกบ็
ไว)้ - ด ูหนำ้ 53 

รเีซ็ตเป็นคา่ต ัง้ตน้
เมนูนีช้ว่ยในกำรตัง้คำ่หนำ้ปัดทัง้หมดกลับไปที่
ตัง้คำ่เริม่ตน้
ยนืยนั - ด ูหนำ้ 53
ยกเลกิ - ด ูหนำ้ 53
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โหมดการขบัขี่
เพือ่เขำ้ถงึเมนูโหมดกำรขบัขี:่
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  ก ด จ อ ยสติ๊ ก ล ง แ ล ะ จ ำ ก นั้ น ก ดปุ่ ม

ตรงกลำงจอยสติ๊ กเพื่อเลือก RIDING 
MODES

โหมดการขับขี่
การตั้งค่า BIKE
การตั้งค่าทริป
การตั้งค่าหน้าจอ

ออก

เมนูหลัก

รีเซ็ตเป็นค่าตั้งต้น
การจับเวลาต่อรอบ

ในกำรเลือกโหมดกำรขับขี่ที่เฉพำะเจำะจง  
ใหเ้ลือ่นขึน้/ลงโดยใชจ้อยสติ๊กและยนืยันกำร
เลอืกโดยกำรกดตรงกลำงจอยสติ๊ก

โหมดการขับขี่
การตั้งค่า BIKE
การตั้งค่าทริป
การตั้งค่าหน้าจอ

ออก

เมนูหลัก โหมดการขับขี่

ผู้ขับขี่

ถนน
สปอร์ต
สนาม

รีเซ็ตเป็นค่าตั้งต้น

ฝนตก

การจับเวลาต่อรอบ
รีเซ็ททั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น

เลือ่นผ่ำนเมนูย่อยโดยกำรเลือ่นจอยสติ๊กขึน้/
ลงจนตัวเลือกที่ตอ้งกำรถูกเนน้ขึน้ แลว้กด
ตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก

ออก

โหมดการขับขี่

ผู้ขับขี่

ถนน
สปอร์ต

การตั้งค่า ABS
การตั้งค่า MAP
การตั้งค่า TC
รีเซ็ตเป็นค่าตั้งต้น

ผู้ขับขี่

ฝนตก

สนาม
รีเซ็ททั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหต:ุ
•  จะมเีครือ่งหมายถกูเพือ่แสดงตวัเลอืก

ทีเ่ลอืก

เพือ่เปลีย่นกำรตัง้คำ่ เลือ่นผ่ำนเมนูย่อยโดย
กำรเลือ่นจอยสติ๊กขึน้/ลงจนตัวเลอืกทีต่อ้งกำร
ถกูเนน้ขึน้ แลว้กดตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก

ออก

การตั้งค่า ABS
การตั้งค่า MAP
การตั้งค่า TC

ผู้ขับขี่ การตั้งค่า ABS

ถนน
สนาม

รีเซ็ตเป็นค่าตั้งต้น

ปิด

แสดงการต ัง้คา่ ABS แบบ 'ถนน'
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การเลอืกโหมดการขบัขี่
อำ้งองิกบัตำรำงตอ่ไปนีส้�ำหรับตวัเลอืก  ABS, 
MAP  และ  TC  ทีใ่ชง้ำนไดส้�ำหรับแตล่ะโหมด
กำรขบัขี่

โหมดการขบัขี่

ฝนตก ถนน สปอรต์ สนาม ผูข้บัขี่

ABS (ระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก)
ถนน

สนำม1

ปิด ผำ่นทำง
เมนู

ผำ่นทำง
เมนู

ผำ่นทำง
เมนู

MAP (การตอบสนองของคนัเรง่)
ฝนตก

ถนน

สปอรต์

สนำม1

TC (ระบบควบคมุการยดึเกาะถนน)
ฝนตก

ถนน

สปอรต์

สนำม1

ปิด ผำ่นทำง
เมนู

ผำ่นทำง
เมนู

ผำ่นทำง
เมนู

1 Street Triple RS เทำ่นัน้

รหสั

มำตรฐำน (กำรตัง้คำ่เริม่ตน้จำกโรงงำน)

ตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้

ตวัเลอืกทีไ่มส่ำมำรถใชไ้ด ้

การต ัง้คา่รถจกัรยานยนต ์- ไฟเลีย้ว
ไฟเลี้ยวแบบยกเลกิเองสำมำรถตัง้ค่ำไดท้ัง้
อตัโนมตัหิรอืแบบปิดเอง

ปรบัดว้ยตนเอง
ปิดฟังก์ชันยกเลกิตนเอง จะตอ้งปิดไฟเลี้ยว
ดว้ยตวัเองโดยใชส้วติชไ์ฟเลีย้ว

อตัโนมตั ิ
เปิดฟังกช์นัยกเลกิตนเอง
ไฟเลีย้วจะเปิดใชง้ำนเป็นเวลำแปดวนิำทบีวก
เพิม่ระยะทำงอกี 65 เมตร
เพือ่เลอืกกำรตัง้คำ่ทีต่อ้งกำร:
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  ก ด จ อ ย ส ติ๊ ก ล ง แ ล ะ จ ำ ก นั้ น ก ด

ปุ่ ม ต ร ง ก ล ำ ง จ อ ย ส ติ๊ ก เ พื่ อ เ ลื อ ก 
กำรตัง้คำ่ BIKE

  •  กดกลำงจอยสติ๊ ก เพื่อ เลือกไฟเลี้ยว 
(INDICATORS)

  •  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลื่อนระหว่ำง
อตัโนมตัแิละปิดดว้ยตวัเอง

  •  กดตรงกลำงจอยสติ๊กเพื่อเลอืกตัวเลอืก
แบบยกเลกิเอง

ออก

การตั้งค่า BIKE

การบริการ
TC
ABS
ไฟเลี้ยว

ไฟเลี้ยว

ปรับด้วยตนเอง
อัตโนมัติ

เมือ่เลอืกแลว้  จอแสดงผลจะกลบัไปทีห่นำ้จอ 
กำรตัง้คำ่ BIKE
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การต ัง้คา่รถจกัรยานยนต ์- ABS
ระบบ ABS สำมำรถปิดใชง้ำนไดช้ั่วครำว 
ระบบ ABS ไม่สำมำรถปิดใชง้ำนไดถ้ำวร  
ระบบจะถูกเปิดใชง้ำนโดยอัตโนมัติเมื่อปิด
ระบบจดุระเบดิแลว้เปิดใหมอ่กีครัง้
เพือ่เลอืกกำรตัง้คำ่ทีต่อ้งกำร:
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  กดจอยสติ๊ กลงและจำกนั้นกดปุ่ มตรง

กลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก กำรตัง้คำ่ BIKE
  •  กดกลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก ABS

โหมดการขับขี่
การตั้งค่า BIKE
การตั้งค่าทริป
การตั้งค่าหน้าจอ

ออก

เมนูหลัก

การจับเวลาต่อรอบ

การตั้งค่า BIKE

การบริการ
TC
ABS
ไฟเลี้ยว

รีเซ็ตเป็นค่าตั้งต้น

  •  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่เลือ่นระหว่ำงเปิด
ใชง้ำนและปิดใชง้ำน

ออก

การตั้งค่า BIKE

การบริการ
TC
ABS
ไฟเลี้ยว เปิดใช้งาน

ปิดใช้งาน

ABS

  •  กดตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืกตัวเลอืกที่
ตอ้งกำร

เมือ่เลอืกแลว้  จอแสดงผลจะกลบัไปทีห่นำ้จอ 
กำรตัง้คำ่ BIKE

การต ัง้คา่รถจกัรยานยนต ์- ระบบ
ควบคมุการยดึเกาะถนน (TC)
ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนสำมำรถปิด 
ใชง้ำนไดช้ัว่ครำว ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน
ไมส่ำมำรถปิดใชง้ำนไดถ้ำวร  ระบบจะถกูเปิด
ใชง้ำนโดยอัตโนมัตเิมือ่ปิดระบบจุดระเบดิแลว้
เปิดใหมอ่กีครัง้
เพือ่เลอืกกำรตัง้คำ่ทีต่อ้งกำร:
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  ก ด จ อ ยสติ๊ ก ล ง แ ล ะ จ ำ ก นั้ น ก ดปุ่ ม 

ต ร ง ก ล ำ ง จ อ ย ส ติ๊ ก เ พื่ อ เ ลื อ ก 
กำรตัง้คำ่ BIKE

  •  กดกลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก TC

โหมดการขับขี่
การตั้งค่า BIKE
การตั้งค่าทริป
การตั้งค่าหน้าจอ

ออก

เมนูหลัก

การจับเวลาต่อรอบ

การตั้งค่า BIKE

การบริการ
TC
ABS
ไฟเลี้ยว

รีเซ็ตเป็นค่าตั้งต้น

  •  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลื่อนระหว่ำง 
เปิดใชง้ำนและปิดใชง้ำน

ออก

การตั้งค่า BIKE

การบริการ
TC
ABS
ไฟเลี้ยว เปิดใช้งาน

ปิดใช้งาน

TC

  •  กดตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืกตัวเลอืกที่
ตอ้งกำร

เมือ่เลอืกแลว้  จอแสดงผลจะกลบัไปทีห่นำ้จอ 
กำรตัง้คำ่ BIKE
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การต ัง้คา่รถจกัรยานยนต ์-  
การบรกิาร
ช่วงเวลำเขำ้รับบรกิำรจะตัง้ค่ำตำมระยะทำง
และ/หรอืชว่งระยะเวลำ
เพือ่พจิำรณำชว่งเวลำเขำ้รับบรกิำร:
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  ก ด จ อ ยสติ๊ ก ล ง แ ล ะ จ ำ ก นั้ น ก ดปุ่ ม 

ต ร ง ก ล ำ ง จ อ ย ส ติ๊ ก เ พื่ อ เ ลื อ ก 
กำรตัง้คำ่ BIKE

  •  กดกลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก กำรบรกิำร 
(SERVICE)

  •  กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊ กเพื่อแสดงขอ้มูล 
กำรบรกิำร

ออก

การตั้งค่า BIKE

การบริการ
ไฟเลี้ยว

การบริการ
5450 ไมล์
01-01-2017 (335 วัน)

การต ัง้คา่ทรปิ
เมนูนี้ช่วยในกำรตัง้ค่ำมำตรวัดระยะทำงออก
ทรปิ
มสีำมตวัเลอืกทีเ่ลอืกใชไ้ด:้
  •  รเีซท็ทรปิ 1
  •  รเีซท็ทรปิ 2
  •  แสดงทรปิ 2
มำตรวัดระยะทำงออกทริปแต่ละค่ำสำมำรถ
ปรับตัง้ใหร้เีซท็ดว้ยตวัเองหรอืโดยอตัโนมตัิ
ขัน้ตอนกำรตัง้ค่ำจะเหมอืนกันส�ำหรับทรปิทัง้
สองคำ่
ทรปิ  2  สำมำรถเปิดใชง้ำนหรอืปิดกำรใชง้ำน
ได ้หำกทรปิ 2 ถกูปิดใชง้ำนจะไมป่รำกฎในชอ่ง
ขอ้มลูอกีตอ่ไป
กำรรเีซ็ทดว้ยตัวเองจะรเีซ็ทมำตรวัดระยะทำง
ออกทรปิทีเ่ลอืกเมือ่ผูข้ับขีเ่ลอืกทีจ่ะท�ำเชน่นัน้ 
เพือ่จะรเีซท็ทรปิ ดทูี ่หนำ้ 38
กำรรีเซ็ทอัตโนมัตจิะรีเซ็ทมำตรวัดระยะทำง
ออกทรปิแตล่ะทรปิหลังจำกปิดสวติชจ์ุดระเบดิ
เป็นระยะเวลำทีก่�ำหนด
เพื่อจะตั ้งค่ำมำตรวัดระยะทำงออกทริปให ้
รเีซท็ดว้ยตวัเอง ด ูหนำ้ 46
เพือ่จะตัง้คำ่มำตรวดัระยะทำงออกทรปิใหร้เีซท็
โดยอตัโนมตั ิด ูหนำ้ 46
เพือ่เปิดหรอืปิดกำรใชง้ำนทรปิ 2 ด ูหนำ้ 47
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การต ัง้คา่มาตรวดัระยะทาง -  
การรเีซ็ทดว้ยตวัเอง
เพื่อจะตั ้งค่ำมำตรวัดระยะทำงออกทริปให ้
รเีซท็ดว้ยตวัเอง:
เพือ่จะเลอืกเมนูกำรตัง้คำ่ทรปิ  (TRIP SETUP) 
รถจักรยำนยนต์จะตอ้งจอดอยู่นิ่งโดยสวิตช ์
จดุระเบดิบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  กดจอยสติ๊ กลงและจำกนั้นกดปุ่ มตรง

กลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก TRIP SETUP
  •  กดจอยสติ๊ กลงและจำกนั้นกดปุ่ มตรง

กลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก  TRIP  1  RESET 
หรอื TRIP 2 RESET

  •  กดกลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก ปรับดว้ยตนเอง
    มสีองตวัเลอืก:

  –  รเีซท็ตอนนีแ้ละด�ำเนนิกำรตอ่
  –  ด�ำเนนิกำรตอ่โดยไมร่เีซท็

ออก

เมนูหลัก
ปรับด้วยตนเอง
อัตโนมัติ

รีเซ็ทตอนนี้และดำเนินการต่อ
ดำเนินการต่อโดยไม่รีเซ็ท

ปรับด้วยตนเอง

รีเซ็ทตอนนี้และด�ำเนินต่อไป จะรีเซ็ทขอ้มูล
มำตรวัดระยะทำงออกทรปิทัง้หมดในมำตรวัด
ระยะทำงทีเ่ลอืกและมำตรวัดระยะทำงจะรเีซ็ท
เมือ่ผูข้บัขีร่เีซท็เองเทำ่นัน้
ด�ำเนินต่อไปโดยไม่รีเซ็ท จะไม่รีเซ็ทขอ้มูล
มำตรวดัระยะทำงออกทรปิใด ๆ  ในมำตรวดัระยะ
ทำงทีเ่ลอืก และมำตรวัดระยะทำงจะรเีซ็ทเมือ่ 
ผูข้บัขีร่เีซท็เองเทำ่นัน้
เพื่อเปลี่ยนกำรตัง้ค่ำ เลื่อนผ่ำนเมนูย่อยโดย
กำรเลือ่นจอยสติ๊กขึน้/ลงจนตัวเลอืกทีต่อ้งกำร
ถกูเนน้ขึน้  แลว้กดตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก 
เมนูจะกลบัไปทีเ่มนูกอ่นหนำ้

หมายเหต:ุ
•  จะมเีครือ่งหมายถกูเพือ่แสดงตวัเลอืก

ทีเ่ลอืก

การต ัง้คา่มาตรวดัระยะทาง -  
การรเีซ็ทอตัโนมตั ิ
เพือ่จะเลอืกเมนูกำรตัง้คำ่ทรปิ  (TRIP SETUP) 
รถจักรยำนยนต์จะตอ้งจอดอยู่นิ่งโดยสวิตช ์
จดุระเบดิบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  ก ด จ อ ยสติ๊ ก ล ง แ ล ะ จ ำ ก นั้ น ก ดปุ่ ม 

ตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก ตัง้คำ่ทรปิ
  •  กดจอยสติ๊ กเลื่อนขึ้น/ลงและจำกนั้น

กดปุ่ มตรงกลำงจอยสติ๊ ก เพื่อ เลือก 
รเีซท็ทรปิ 1  หรอื รเีซท็ทรปิ 2

  •  กดจอยสติ๊ ก เลื่อนขึ้น /ลงและ เลือก 
อตัโนมตั ิจำกนัน้กดปุ่ มตรงกลำงจอยสติ๊ก

ใชจ้อยสติ๊กขึน้/ลงเลอืกตัง้เวลำและกดกลำง
จอยสติ๊กเพือ่ยนืยนัก�ำหนดเวลำทีต่อ้งกำร
จำก นั้น เ วลำที่ตั ้ง ไ ว จ้ ะบั นทึก เ ก็ บ ไ ว ใ้ น 
หน่วยควำมจ�ำกำรเดนิทำง

หมายเหต:ุ
•  จะมเีครือ่งหมายถกูเพือ่แสดงตวัเลอืก

ทีเ่ลอืก

เมื่อปิดระบบจุดระเบดิ มำตรวัดระยะทำงออก
ทรปิจะตัง้คำ่เป็นศนูยเ์มือ่ครบก�ำหนดเวลำ

ออก

รีเซ็ททริป 1

ปรับด้วยตนเอง
อัตโนมัติ

อัตโนมัติ

1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
12 ชั่วโมง
16 ชั่วโมง

ตำรำงดังตอ่ไปนี้แสดงตัวอยำ่งกำรท�ำงำนของ
ฟังกช์นัรเีซท็มำตรวดัระยะทำงอตัโนมตัิ

ปิดระบบจดุ
ระเบดิสตำรท์

ระยะเวลำ
หน่วงทีเ่ลอืก

มำตรวดัระยะ
ทำงออกทรปิ 
รเีซท็กลบัเป็น
ศนูย์

10:30 น. 4 ชัว่โมง 14:30 น.

18:00 น. 16 ชัว่โมง 10:00 น.  
(วนัถดัไป)
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ทรปิ 2 เปิดใชง้าน/ปิด
เพือ่จะเลอืกเมนูทรปิ  (TRIP)  รถจักรยำนยนต์
จะตอ้งจอดอยู่นิ่งโดยสวติชจ์ุดระเบดิบดิไปที่
ต�ำแหน่ง ON
  •  กดปุ่ ม HOME เพอื ่แสดงเมนูหลกั
  •  กดจอยสติ๊กลงเพือ่เลอืก ตัง้คำ่ทรปิ
  •  กดกลำงจอยสติ๊กเพือ่แสดงเมนู ตัง้คำ่ทรปิ
  •  กดจอยสติ๊ ก ล ง /ขึ้น เพื่ อ เ ลื่ อ น ไปที ่ 

แสดงผลทรปิ 2 และกดกลำงจอยสติ๊ก
  •  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลื่อนระหว่ำง  

เปิดใชง้ำน  และ  ปิดกำรใชง้ำน  และกด
กลำงจอยสติ๊ก

หมายเหต:ุ
•  จะมเีครือ่งหมายถกูเพือ่แสดงตวัเลอืก

ทีเ่ลอืก

การตั้งค่าทริป

ออก

รีเซ็ททริป 1

แสดงทริป 2
รีเซ็ททริป 2

แสดงทริป 2
เปิดใช้งาน
ปิดใช้งาน

การต ัง้คา่การแสดงผล - สไตลแ์ละธมี

หมายเหต:ุ
•  ธมีมไีวส้�าหรบัรุน่ Street Triple RS 

เทา่น ัน้

เพื่อจะเลือกสไตลห์รือธีม รถจักรยำนยนตจ์ะ
ตอ้งจอดอยู่นิ่งโดยสวิตช์จุดระเบิดบิดไปที่
ต�ำแหน่ง ON
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  กดจอยสติ๊กลงและจำกนัน้กดปุ่ มตรงกลำง

จอยสติ๊กเพือ่เลอืก DISPLAY SET UP
  •  กดกลำงจอยสติ๊ กเพื่อแสดงเมนู สไตล ์

หรอื ธมี (ถำ้ตดิตัง้)
  •  Street Triple RS:  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้

เพือ่เลือ่นระหวำ่งแตล่ะธมี
  •  กดตรงกลำงจอยสติ๊ กเพื่อเลือกธีมที่

ตอ้งกำร
  •  ทุกรุ่น: กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลื่อน

ระหวำ่งแตล่ะสไตล์
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  •  กดตรงกลำงจอยสติ๊ กเพื่อเลือกสไตล์ที่
ตอ้งกำร

ออก

ธีม

ธีม 1
ธีม 2

ธีม

อัตโนมัติ
สไตล์ 1
สไตล์ 2
สไตล์ 3

เมนธูมีและสไตล ์(Street Triple RS)

ออก

สไตล์

การตั้งค่าหน้าจอ

อัตโนมัติ
สไตล์ 1

สไตล์

สไตล์ 2
สไตล์ 3

เมนสูไตล ์(Street Triple R และ 
Street Triple R (LRH))

หมายเหต:ุ
•  จะมเีครือ่งหมายถกูเพือ่แสดงตวัเลอืก

ทีเ่ลอืก

สไตลห์รอืธมีใหมจ่ะถกูบนัทกึไว ้กดปุ่ ม HOME 
เพือ่ออกจำกเมนู

การต ัง้คา่การแสดงผล - ความสวา่ง
มตีวัเลอืกเกีย่วกบัควำมสวำ่งใหเ้ลอืกสองคำ่:

  •  ควำมคมชดัสงู (โหมดกลำงวนั)

  •  ควำมคมชดัต�ำ่ (โหมดกลำงคนื)

  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  กดจอยสติ๊ กลงและจำกนั้นกดปุ่ มตรง

กลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก กำรตัง้คำ่หนำ้จอ 
(DISPLAY SET UP)

  •  กดจอยสติ๊ กลงเพื่อ เลือกเมนู  ควำม
สวำ่ง  (ควำมคมชดัสงู)  หรอื  ควำมสวำ่ง  
(ควำมคมชดัต�ำ่)

  •  กดตรงกลำงจอยสติ๊ กเพื่อเลือกเมนูที่
ตอ้งกำร

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ความสว่าง
(ความคมชัดต่ำ)

แสดงแบบ ความสวา่ง (ความคมชดัต�า่)

ใชจ้อยสติ๊กขึน้/ลงเพือ่ปรับควำมสวำ่ง
เ พื่ อ ยื น ยั น ร ะ ดั บ ค ว ำ มส ว่ ำ งที่ ต ้อ ง ก ำ ร 
กดตรงกลำงจอยสติ๊ก
กดปุ่ ม HOME เพือ่กลบัไปทีจ่อแสดงผลหลกั

หมายเหต:ุ
•  ในแสงแดดสวา่ง การต ัง้คา่ความสวา่ง

หน้าจอต�่าจะปรบัอตัโนมตั ิเพื่อให้
แนใ่จวา่จะสามารถดูหนา้ปัดไดต้ลอด
เวลา
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การต ัง้คา่การแสดงผล -  
ชอ่งทีม่องเห็นได้
คุณลักษณะช่องที่มองเห็นไดช้่วยใหผู้ข้ับขี ่
สำมำรกเลอืกตวัเลอืกทีแ่สดงผลในชอ่งขอ้มลู
เ พื่ อ จ ะ เ ลื อ ก เ ม นู ช่ อ ง ที่ ม อ ง เ ห็ น ไ ด ้ 
รถจักรยำนยนต์จะตอ้งจอดอยู่นิ่งโดยสวิตช ์
จดุระเบดิบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  กดจอยสติ๊ กลงและจำกนั้นกดปุ่ มตรง

กลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก  กำรตัง้คำ่หนำ้จอ 
(DISPLAY SET UP)

  •  กดจอยสติ๊กลงเพือ่เลอืก  ชอ่งทีม่องเห็น
ได ้

  •  กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่แสดงตัวเลอืกที่
มอียู่

  •  เลือ่นเมนูโดยกำรขยับจอยสติ๊กขึน้/ลงจน
ตวัเลอืกทีต่อ้งกำรถกูเลอืกไว ้

  •  กดกลำงจอยสติ๊ ก เพื่อ เลือก/ยกเลิก 
ชอ่งขอ้มลู

    รำยกำรช่องขอ้มูลทีม่เีครื่องหมำยถูกอยู่
ขำ้ง ๆ จะถกูแสดงผลในชอ่ง รำยกำรชอ่ง
ขอ้มลูทีไ่มม่เีครือ่งหมำยถกูอยูข่ำ้ง  ๆ  จะ
ไมแ่สดงผลในชอ่ง

ออก

การตั้งค่าหน้าจอ

ภาษา
ตั้งค่าหน่วย

ธีม
ความสว่าง (ความคมชัดสูง)

ตั้งนาฬิกา

ความสว่าง (ความคมชัดต่ำ)
ช่องที่มองเห็นได้

ตั้งค่าวันที่

ทริป 1
ทริป 2
สถานะน้ำมันเชื้อเพลิง
บริการ ODO
ความคมชัด
สไตล์

ช่องที่มองเห็นได้

การจับเวลาต่อรอบ
น้ำหล่อเย็น

การต ัง้คา่การแสดงผล - ภาษา
ฟังกช์ันนี้ช่วยใหผู้ข้ับขี่สำมำรถเลือกภำษำที่
ตอ้งกำร
เพือ่จะเลอืกเมนูภำษำ  รถจักรยำนยนตจ์ะตอ้ง
จอดอยูน่ิง่โดยสวติชจ์ุดระเบดิบดิไปทีต่�ำแหน่ง 
ON
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  กดจอยสติ๊ กลงและจำกนั้นกดปุ่ มตรง

กลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก  กำรตัง้คำ่หนำ้จอ 
(DISPLAY SET UP)

  •  กดจอยสติ๊กลงเพือ่เลอืกเมนู ภำษำ
  •  กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่แสดงตัวเลอืกที่

มอียู่
  •  เลือ่นเมนูโดยกำรขยับจอยสติ๊กขึน้/ลงจน

ตวัเลอืกทีต่อ้งกำรถกูเลอืกไว ้
  •  กดตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก/ไม่เลอืก

ภำษำทีต่อ้งกำร
กดตรงกลำงจอยสติ๊ กเพื่อยืนยันตัวเลือกที่
ตอ้งกำร

หมายเหต:ุ
•  จะมเีครือ่งหมายถกูเพือ่แสดงตวัเลอืก

ทีเ่ลอืก

ออก

การตั้งค่าหน้าจอ

ภาษา
ตั้งค่าหน่วย

ธีม
ความสว่าง (ความคมชัดสูง)

ตั้งนาฬิกา

ภาษา

ENGLISH

ESPANOL
ITALIANO
DEUTSCH
FRANCAIS

ความสว่าง (ความคมชัดต่ำ)
ช่องที่มองเห็นได้

ตั้งค่าวันที่

NEDERLANDS
PORTUGUES
SVENSKA
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การต ัง้คา่การแสดงผล - ต ัง้คา่หนว่ย
ฟังกช์ั่นนี้จะช่วยใหผู้ข้ับขีส่ำมำรถเลอืกหน่วย
วดัทีต่อ้งกำร
เพื่อจะเลือกหน่วยวัด รถจักรยำนยนตจ์ะตอ้ง
จอดอยูน่ิง่โดยสวติชจ์ุดระเบดิบดิไปทีต่�ำแหน่ง 
ON
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  กดจอยสติ๊กลงและจำกนัน้กดปุ่ มตรงกลำง

จอยสติ๊กเพือ่เลอืก กำรตัง้คำ่หนำ้จอ
  •  กดจอยสติ๊ กลงและจำกนั้นกดปุ่ มตรง

กลำงจอยสติ๊ กเพื่อเลือก เลือกหน่วยวัด 
(SELECT UNITS)

เพื่อเปลี่ยนหน่วยวัดใหใ้ชจ้อยสติ๊ กขึ้น/ลง
เพื่อเลือกตัวเลือกที่ตอ้งกำร (ควำมประหยัด 
อุณหภูม ิหรือแรงดัน) และจำกนั้นกดปุ่ มตรง
กลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก  กดจอยสติ๊กขึน้/ลง
เพือ่เลอืกหน่วยกำรวดัทีต่อ้งกำร และจำกนัน้กด
ปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

หมายเหต:ุ
•  จะมเีครือ่งหมายถกูเพือ่แสดงตวัเลอืก

ทีเ่ลอืก

ตวัเลอืกทีม่อียู:่
ประหยดั:
  •  ไมลต์อ่แกลลอน (สหรำชอำณำจักร)
  •  MPG (US)
  •  ลติร/100กม.
  •  กโิลเมตรตอ่ลติร
อณุหภมู:ิ
  •  °C
  •  °F
แรงดนั:
  •  PSI
  •  บำร์
  •  KPa

การต ัง้คา่การแสดงผล - ต ัง้นาฬกิา
ฟังกช์ั่นนี้จะชว่ยผูข้ับขีใ่นกำรตัง้นำฬกิำใหเ้ป็น
เวลำทอ้งถิน่
เพือ่จะตัง้นำฬกิำ รถจักรยำนยนตจ์ะตอ้งจอดอยู่
นิง่โดยสวติชจ์ดุระเบดิบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  กดจอยสติ๊กลงและจำกนัน้กดปุ่ มตรงกลำง

จอยสติ๊กเพือ่เลอืก กำรตัง้คำ่หนำ้จอ
  •  กดจอยสติ๊กลงเพือ่เลอืกเมนู  ตัง้นำฬกิำ 

(SET CLOCK)
  •  กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่แสดงตัวเลอืกที่

มอียู่
ใชจ้อยสติ๊ กเลื่อนขึ้น/ลง เพื่อเลือกระหว่ำง
นำฬกิำแบบ 12 ชัว่โมง หรอื 24 ชัว่โมง และกด
กลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั  นำฬกิำจะแสดงผล
ในรปูแบบ 12 หรอื 24 ชัว่โมง เมือ่ตัง้คำ่รปูแบบ
นำฬกิำแลว้ หนำ้จอจะกลบัไปทีเ่มนูตัง้นำฬกิำ

หมายเหต:ุ
•  จะมเีครือ่งหมายถกูเพือ่แสดงตวัเลอืก

ทีเ่ลอืก

ในกำรตัง้เวลำใหใ้ชจ้อยสติ๊กขึน้/ลงเพือ่เลอืก
ชัว่โมงหรอืนำที
การต ัง้คา่ช ัว่โมง
  •  เลือกชั่วโมงในหนำ้จอและกดกลำง 

จอยสติ๊ ก   จ ะมี เ ค รื่ อ งหมำยถู กข ำ้ ง 
ชัว้โมง  และคำ่ชัว่โมงจะกระพรบิดงัทีแ่สดง 
ดำ้นลำ่ง

  •  ใชจ้อยสติ๊ กขึน้/ลงตัง้ค่ำชั่วโมงและกด
กลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

ออก

ภาษา
ตั้งค่าหน่วย

ธีม
ความสว่าง (ความคมชัดสูง)

ตั้งนาฬิกา

การตั้งค่าหน้าจอ

12HR

นาที
ชั่วโมง
24HR

ตั้งนาฬิกา

15:40

ความสว่าง (ความคมชัดต่ำ)
ช่องที่มองเห็นได้

ตั้งค่าวันที่
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การต ัง้คา่นาที
  •  เ ลือ กน ำที ใ นหน ้ำ จอแล ะกดกลำ ง 

จ อ ย ส ติ๊ ก   จ ะ มี เ ค รื่ อ ง ห ม ำ ย ถู ก
ข ำ้ ง   น ำที   แล ะค่ ำ น ำทีจ ะ ก ร ะพ ริบ 
ดงัทีแ่สดงดำ้นลำ่ง

  •  ใชจ้อยสติ๊กขึน้/ลงตัง้คำ่นำทแีละกดกลำง
จอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

ออก

ภาษา
ตั้งค่าหน่วย

ธีม
ความสว่าง (ความคมชัดสูง)

ตั้งนาฬิกา

การตั้งค่าหน้าจอ
12HR

นาที
ชั่วโมง
24HR

ตั้งนาฬิกา

15:40

ความสว่าง (ความคมชัดต่ำ)
ช่องที่มองเห็นได้

ตั้งค่าวันที่

การต ัง้คา่การแสดงผล - การต ัง้วนัที่
ฟังกช์ั่นนี้ช่วยใหผู้ข้ับขีต่ัง้ค่ำวันที่และรูปแบบ
วนัที่
เพือ่จะตัง้วนัทีแ่ละรปูแบบวนัที ่ รถจักรยำนยนต์
จะตอ้งจอดอยู่นิ่งโดยสวติชจ์ุดระเบดิบดิไปที่
ต�ำแหน่ง ON
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  กดจอยสติ๊ กลงและจำกนั้นกดปุ่ มตรง

กลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก กำรตัง้คำ่หนำ้จอ
  •  กดจอยสติ๊ กลงและจำกนั้นกดปุ่ มตรง

กลำงจอยสติ๊ ก เพื่อ เลือก ตั ้งค่ำวันที ่ 
(SET DATE)

  •  กดกลำงจอยสติ๊กเพือ่แสดงผล  รปูแบบ
วนัที่

ใชจ้อยสติ๊กขึน้/ลงเลอืกรูปแบบอย่ำงใดอย่ำง
หนึง่ระหวำ่ง DD-MM-YYYY, MM-DD-YYYY 
หรอื  YYYY-MM-DD  และกดกลำงจอยสติ๊ก
เพือ่ยนืยนักำรเลอืก  เมือ่ตัง้คำ่รปูแบบวนัทีแ่ลว้ 
หนำ้จอจะกลบัไปทีเ่มนูตัง้วนัที่

หมายเหต:ุ
•  จะมเีครือ่งหมายถกูเพือ่แสดงตวัเลอืก

ทีเ่ลอืก

เพื่อตัง้วันที่ใหใ้ชจ้อยสติ๊ กขึ้น/ลงเพื่อเลือก  
วนั เดอืน และปี
  •  เลือกปีในหนำ้จอและกดกลำงจอยสติ๊ ก 

จะมเีครือ่งหมำยถกูขำ้ง  ปี  และคำ่ปีจะ 
กระพรบิดงัทีแ่สดงดำ้นลำ่ง

  •  ใช จ้อยสติ๊ กขึ้น /ลงตั ้ง ปี ปัจจุบันและ 
กดกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

เพือ่ตัง้คำ่วนัและเดอืน  ใหท้�ำซ�้ำขัน้ตอนทีใ่ชใ้น
กำรตัง้คำ่ปี
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การจบัเวลาตอ่รอบ - Street Triple RS 
เทา่น ัน้
เพื่อจะ ใช คุ้ณสมบัติก ำ ร จับ เวลำต่อ รอบ  
รถจักรยำนยนต์จะตอ้งจอดอยู่นิ่งโดยสวิตช ์
จดุระเบดิบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  ก ด จ อ ยสติ๊ ก ล ง แ ล ะ จ ำ ก นั้ น ก ดปุ่ ม 

ตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก  กำรจับเวลำ
ตอ่รอบ

ตวัเลอืกทีม่อียู:่
  •  เริม่ตน้เซสชัน่
  •  ทบทวน  (ทบทวนจะเลอืกใชง้ำนไดเ้มือ่

มีกำรบันทึกขอ้มูลกำรจับเวลำต่อรอบ
เทำ่นัน้)

การจบัเวลาตอ่รอบ - เร ิม่ตน้เซสชนั
ฟังก์ชั่นนี้ช่วยใหผู้ ข้ับขี่ตั ้งค่ำตัวเลือกกำร 
จับเวลำตอ่รอบ
ตวัเลอืกทีเ่ลอืกไดม้ ี ระยะทำงรอบอตัโนมตั ิ
(AUTO  LAP  DISTANCE)  และ  ระยะทำงรอบ
แบบก�ำหนดคำ่ (FIXED LAP DISTANCE)
ระยะทำงรอบอตัโนมตั ิ จะใชม้ำตรวดัระยะทำง
ของรถจักรยำนยนตเ์พื่อกำรค�ำนวณระยะทำง
รอบและควำมเร็วเฉลีย่  ระยะทำงรอบมคีวำม
แมน่ย�ำ +/-50 เมตร
ระยะทำงรอบแบบก�ำหนดค่ำ จะใหผู้ข้ับขี่
ก�ำหนดระยะทำงรอบที่แน่นอนในหน่วยหลำ
หรอืเมตร  กำรจับเวลำตอ่รอบจะใชร้ะยะทำง
ที่ก�ำหนดไวใ้นกำรค�ำนวณควำมเร็วเฉลี่ยที่
แม่นย�ำมำกขึน้เมือ่เทยีบกับแบบระยะทำงรอบ
อตัโนมตัิ
ระยะรอบคงที่ตัง้ค่ำไวจ้ะถูกน�ำมำใชใ้นกำร
ค�ำนวณควำมเร็วเฉลีย่ในแตล่ะรอบ กำรจับเวลำ
ตอ่รอบจะเปรยีบเทยีบระยะทำงทีต่ัง้ไวก้บัระยะ
ทำงจริงที่เดนิทำงเมื่อครบแต่ละรอบและใช ้
ระยะทำงทีแ่ม่นย�ำทีส่ดุในกำรค�ำนวณเวลำต่อ
รอบและควำมเร็วเฉลีย่

ระยะทางรอบอตัโนมตั ิ
ใชจ้อยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลือก ระยะทำงรอบ
อัตโนมัติ และกดกลำงจอยสติ๊ ก เพื่อ เ ริ่ม 
เซสชัน่กำรจับเวลำตอ่รอบ

ออก

การจับเวลาต่อรอบ

ทบทวน
เริ่มต้นเซสชั่น

เริ่มต้นเซสชั่น

ระยะทางรอบอัตโนมัติ
ระยะทางรอบแบบกำหนดค่า

ระยะทางรอบแบบก�าหนดคา่
ใชจ้อยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่เลอืก ระยะทำงรอบแบบ
ก�ำหนดค่ำ และกดกลำงจอยสติ๊ก เมนูหน่วย 
(UNIT) และก�ำหนดระยะทำง (SET DISTANCE) 
จะปรำกฏ

หนว่ย

ออก

เริ่มต้นเซสชั่น

ระยะทางรอบแบบกำหนดค่า

ระยะทางรอบแบบกำหนดค่า

เมตรระยะทางรอบอัตโนมัติ
หลา

ก�าหนดระยะทาง ผูข้บัขีส่ำมำรถป้อนระยะทำง
ทีว่ดัไวด้ว้ยตวัเองได ้
  •  ใชจ้อยสติ๊กซำ้ย/ขวำ  ขึน้/ลง  ป้อนขอ้มลู

ระยะทำงทีว่ดัไวใ้นหน่วยเมตรหรอืหลำ
  •  กดตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนัตวัเลอืก

ออก

ตั้งค่าระยะทาง

ระยะทางรอบแบบกำหนดค่า

หน่วย

ตั้งค่าระยะทาง

เมตร
หลา

เพือ่จะเริม่ตน้กำรจับเวลำตอ่รอบ หนำ้ 40
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การจบัเวลาตอ่รอบ - การทบทวน
ฟังกช์ัน่นี้จะชว่ยผูข้ับขีใ่นกำรทบทวนเซสชัน่ที่
บนัทกึเกบ็ไว ้ด ูหนำ้ 52 
เพื่อจะ เลือก   เม นูกำร จับ เ วลำต่อ รอบ   -  
กำรทบทวน  รถจักรยำนยนตจ์ะตอ้งจอดอยูน่ิง่
โดยสวติชจ์ดุระเบดิบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  กดจอยสติ๊ กลงและจำกนั้นกดปุ่ มตรง

กลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก  กำรจับเวลำตอ่
รอบ

  •  กดจอยสติ๊ กลงเพื่อเลือกเมนูทบทวน 
(REVIEW)

โหมดการขับขี่
การตั้งค่า BIKE
การตั้งค่าทริป
การตั้งค่าหน้าจอ

ออก

เมนูหลัก การจับเวลาต่อรอบ

เริ่มต้นเซสช่ัน
ทบทวน

การจับเวลาต่อรอบ
รีเซ็ตเป็นค่าตั้งต้น

การทบทวนเวลาตอ่รอบ

  •  กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพื่อแสดงเซสชันที่
บนัทกึเกบ็ไว ้

  •  เลือ่นเมนูโดยกำรขยับจอยสติ๊กขึน้/ลงจน
เซสชนัทีต่อ้งกำรถกูเลอืกไว ้

  •  กดปุ่ มปลำงจอยสติ๊กเพื่อเลอืกเซสชันที่
ตอ้งกำรและทบทวนเวลำรอบทีบ่นัทกึเก็บ
ไวโ้ดยใชจ้อยสติ๊กขึน้/ลง

    เซสชนัถกูบันทกึเก็บไวเ้รยีงตำมเวลำและ
วนัที่

ทบทวน

เริ่มต้น 08:43 31/01/17
เริ่มต้น 09:52 31/01/17
เริ่มต้น 10:12 31/01/17

รอบที่ 1 05.05 58.1 ไมล์ต่อชั่วโมง
รอบที่ 2 04.59 61.2 ไมล์ต่อชั่วโมง

เซสชั่น 1

ออก

ทบทวนเซสชนัทีบ่นัทกึเก็บไว้

หมายเหต:ุ
•  การจบัเวลาต่อรอบจะบนัทกึเซสชนั

ไดส้งูสดุหา้เซสชนัและมากถงึ 24 รอบ
ตอ่เซสชนั เมือ่ถงึขดีจ�ากดันี ้ เซสชนั
กอ่นหนา้นีจ้ะถกูเขยีนทบั

•  เพือ่ลบเซสชนัการจบัเวลาต่อรอบที่
บนัทกึไว ้ด ูหนา้ 53 

รเีซ็ตเป็นคา่ต ัง้ตน้
ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยใหผู้ ข้ับขี่รี เซ็ทรำยกำรที ่
หนำ้จอเมนูหลกักลบัไปสูค่ำ่ตัง้ตน้
เพือ่จะตัง้คำ่หนำ้จอเมนูหลกั  รถจักรยำนยนต์
จะตอ้งจอดอยู่นิ่งโดยสวติชจ์ุดระเบดิบดิไปที่
ต�ำแหน่ง ON
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  ก ด จ อ ยสติ๊ ก ล ง แ ล ะ จ ำ ก นั้ น ก ดปุ่ ม 

ตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก  รเีซต็เป็นคำ่
ตัง้ตน้

มตีวัเลอืกดงันี:้
ยนืยนั
  •  กำรตัง้ค่ำเมนูดังต่อไปนี้พรอ้มกับขอ้มูล

จะถูกรีเซ็ทเป็นค่ำเริ่มตน้จำกโรงงำน - 
โหมดกำรขบัขี ่ กำรตัง้คำ่ไฟเลีย้ว  ทรปิ
คอมพิวเตอร์ ช่องขอ้มูลที่มองเห็นได ้
ภำษำ ABS  ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน 
สไตล ์ควำมสวำ่งหนำ้จอ กำรตัง้คำ่กำรจับ
เวลำตอ่รอบและขอ้มลู

ยกเลกิ
  •  กำรตั ้งค่ ำ เม นูหลั กและข อ้มูลจะไม่

เปลีย่นแปลงและกำรแสดงผลจะกลับไป
ระดบักอ่นหนำ้

โหมดการขับขี่
การตั้งค่า BIKE
การตั้งค่าทริป
การตั้งค่าหน้าจอ

ออก

เมนูหลัก รีเซ็ตเป็นค่าตั้งต้น

ยืนยัน
ยกเลิก

การจับเวลาต่อรอบ
รีเซ็ตเป็นค่าตั้งต้น
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การปรบัต�าแหนง่แผงหนา้ปดั

ค�าเตอืน
กำรใชง้ำนรถจักรยำนยนตท์ี่มีแผงหนำ้ปัดที่
ปรับไมถ่กูตอ้งถอืเป็นอนัตรำย
แผงหนำ้ปัดทีป่รับไมถ่กูตอ้งอำจท�ำใหม้องไม่
เห็นแผงหนำ้ปัดขณะขับขีแ่ละท�ำใหเ้สยีสมำธิ
น�ำไปสูก่ำรสญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต์
และอบุตัเิหตไุด ้
จะตอ้งปรับแผงหนำ้ปัดเพื่อใหม้องเห็นค่ำ 
ห น ้ำ ปั ด ไ ด ้เ พี ย ง พ อ ก่ อ น ก ำ ร ขั บ ขี่ ร ถ
จักรยำนยนต์

ค�าเตอืน
อยำ่พยำยำมทีจ่ะท�ำควำมสะอำดหรอืปรับแผง
หนำ้ปัดขณะขบัขีร่ถจักรยำนยนต ์ กำรปลอ่ย
มือของผูข้ับขี่ออกจำกแฮนด์บังคับเลี้ยวใน
ขณะขับขีร่ถจักรยำนยนตจ์ะลดควำมสำมำรถ
ของผูข้ับขี่ในกำรรักษำกำรควบคุมของรถ
จักรยำนยนต์
กำรพยำยำมท�ำควำมสะอำดหรอืปรับแผงหนำ้
ปัดขณะขบัขีร่ถจักรยำนยนตอ์ำจท�ำใหเ้กดิกำร
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
ท�ำควำมสะอำดหรอืปรับแผงหนำ้ปัดเมือ่จอด
อยูน่ิง่เทำ่นัน้

ขอ้ควรระวงั
อยำ่กดหนำ้จอแสดงผลทีแ่ผงหนำ้ปัดโดยตรง
ตอ้งปรับต�ำแหน่งของแผงหนำ้ปัดโดยใช ้
มอืจับปรับตัง้เทำ่นัน้
กำรกดหนำ้จอแสดงผลทีแ่ผงหนำ้ปัดโดยตรง
อำจท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยทีแ่ผงหนำ้ปัด

สำมำรถป รับแผงหน ำ้ ปัดได ใ้ห ม้อง เ ห็น 
หนำ้จอแสดงผลดขีึน้เมือ่ขบัขี่
เพือ่ปรับแผงหนำ้ปัด:

หมายเหต:ุ
•  จะต้องใช้แรงปานกลางโดยใช้นิ้ว 

หวัแม่มอืกบัอกีนิว้เพือ่ปรบัต�าแหน่ง
ของแผงหนา้ปดั

จัดต�ำแหน่งแผงหนำ้ปัดโดยใชม้ือจับปรับตัง้
เพื่อใหม้องเห็นหนำ้จอแสดงผลไดโ้ดยไม่มี
อะไรบดบงั

1

1. มอืจบัปรบัต ัง้
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หนา้ปดัจอแอลซดี ี(Liquid Crystal Display)
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แผนผงัแผงหนา้ปดั
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1

1. นาฬกิา
2. สญัญาณไฟแสดงระยะการเขา้รบับรกิาร
3. มาตรวดัความเร็ว
4. เกจวดัระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
5. สญัญาณไฟแสดงการท�างานผดิปกตขิอง

ระบบควบคมุการท�างานของเครือ่งยนต ์
(MIL)

6. ไฟเปลีย่นเกยีร ์
7. สญัญาณไฟเลีย้วซา้ย
8. ไฟเตอืนระบบ ABS
9. พืน้ทีส่แีดงของมาตรวดัรอบเครือ่งยนต์
10. ไฟเตอืนแรงดนัลมยาง (ถา้ตดิต ัง้ระบบ

ตรวจวดัแรงดนัลมยาง (TPMS))
11. สญัญาณไฟเลีย้วขวา
12. สญัญาณไฟแสดงต�าแหนง่เกยีรว์า่ง
13. สญัญาณไฟสงู
14. สญัญาณไฟแสดงระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิต�า่
15. สญัญาณไฟสถานะระบบป้องกนัการ

โจรกรรม/สญัญาณกนัขโมย (สญัญาณ
กนัขโมยเป็นชุดอปุกรณเ์สรมิ)

16. ไฟเตอืนการปิดระบบควบคุมการยดึเกาะ
ถนน (TC)

17. สญัญาณไฟระบบควบคุมการยดึเกาะ
ถนน (TC)

18. มาตรวดัรอบเครือ่งยนต์
19. ไฟเตอืนอณุหภมูนิ�า้หลอ่เย็นสงู
20. สญัญาณไฟเตอืนแรงดนัน�า้มนัเครือ่งต�า่
21. สญัญาณไฟมาตรวดัระยะทางออกทรปิ
22. ไฟสถานะโหมดการขบัขี่
23. สว่นแสดงผลแรงดนัลมยาง (ถา้ตดิต ัง้

ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง (TPMS))
24. สญัลกัษณต์�าแหนง่เกยีร ์
25. หนา้จอแสดงผลอณุหภมูนิ�า้หลอ่เย็น
26. ปุ่ ม SET
27. ปุ่ ม SCROLL
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ไฟเตอืน

สญัญาณไฟแสดงการท�างานผดิปกติ
ของระบบควบคมุการท�างานของ
เครือ่งยนต ์(MIL)

สญัญำณไฟแสดงกำรท�ำงำนผดิปกต ิ
(MIL)  ของระบบควบคุมกำรท� ำงำนของ 
เครื่องยนตจ์ะสว่ำงขึน้เมื่อเปิดระบบจุดระเบดิ  
(เพื่อแสดงว่ำระบบท�ำงำน) แต่ไม่ควรตดิขึน้
ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำน
ถำ้สญัญำณไฟ  MIL  สวำ่งขึน้เมือ่เครือ่งยนต์
ท�ำงำน แสดงว่ำเกิดขอ้บกพร่องในระบบ
ที่ถูกควบคุมดว้ยระบบควบคุมกำรท�ำงำน
ขอ ง เ ค รื่ อ ง ยนต์ตั ้ ง แ ต่ ห นึ่ ง ร ะ บบขึ้น ไ ป 
ในกรณีดงักลำ่ว  ระบบควบคมุกำรท�ำงำนของ
เครื่องยนต์จะเปลี่ยนเป็นโหมด "ส�ำรองกำร
ท�ำงำน" (Limp home mode) เพือ่ใหร้ถวิง่ได ้
ถงึจดุหมำยปลำยทำง  ถำ้ขอ้บกพรอ่งไมร่นุแรง
จนเครือ่งยนตไ์มส่ำมำรถท�ำงำนได ้

ค�าเตอืน
ลดควำมเ ร็วและอย่ำขับขี่รถต่อไปถำ้ไม่
จ�ำเป็นในขณะทีส่ญัญำณไฟ  MIL  ยงัตดิอยู ่
ขอ้บกพร่องดังกลำ่วอำจสง่ผลกระทบรำ้ยแรง
ตอ่สมรรถนะของเครือ่งยนต ์ระบบไอเสยี และ
อตัรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  สมรรถนะ
ของเครื่องยนต์ที่ลดลงอำจท�ำใหก้ำรขี่รถ
อยู่ในสภำวะที่เป็นอันตรำย ท�ำใหสู้ญเสีย
กำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

หมายเหต:ุ
•  ถา้สญัญาณไฟ MIL กะพรบิเมือ่เปิด

ระบบจุดระเบิด  ให้ต ิดต่อตวัแทน
จ�าหน่ายรถจกัรยานยนต ์Triumph 
ที่ได้ร บัอนุญาตโดยเ ร็วที่สุด เพื่อ
ท�าการแก้ไขสถานการณ์ดงักล่าว  
ในสถานการณเ์หลา่นี ้ เครือ่งยนตจ์ะ
ไมท่�างาน

สญัญาณไฟเตอืนแรงดนัน�า้มนัเครือ่ง
ต�า่

ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำน  ถำ้แรงดนั
น�้ำมันเครื่องลดต�่ำลงจนอันตรำย สัญญำณ
ไฟเตอืนแรงดนัน�้ำมนัเครือ่งต�ำ่จะสวำ่งขึน้

ขอ้ควรระวงั
ดับเครื่องยนต์ทันทีถำ้สัญญำณไฟเตือน 
แรงดนัน�้ำมนัเครือ่งต�ำ่สวำ่งขึน้  อยำ่สตำรท์
เครือ่งใหมจ่นกวำ่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
กำรเดินเครื่องยนต์เมื่อสัญญำณไฟเตือน 
แรงดันน�้ ำมันเครื่องต�่ ำสว่ำงขึ้นจะท� ำให ้
เครือ่งยนตไ์ดรั้บควำมเสยีหำยอยำ่งรนุแรง

หมายเหต:ุ
•  สญัญาณไฟเตอืนแรงดนัน�า้มนัเครือ่ง

ต�่าจะสว่างขึน้ถา้เปิดระบบจุดระเบดิ
โดยไมม่กีารเดนิเครือ่งยนต์



แผงหนา้ปดั

58

ไฟเตอืนอณุหภมูนิ�า้หลอ่เย็นสงู

ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำน  ถำ้อณุหภมูิ
น�้ ำหล่อเย็นเครื่องยนต์สูงจนเป็นอันตรำย  
ไฟเตอืนอณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็นสงูจะสวำ่งขึน้

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

ไฟระบบป้องกนัการโจรกรรม/
สญัญาณกนัขโมย

รถจักรยำนยนต ์ Triumph  นีต้ดิตัง้
กญุแจนริภยั  ซึง่จะถกูเปิดใชง้ำนเมือ่บดิสวติช์
จดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF

ถา้ไมไ่ดต้ดิต ัง้สญัญาณกนัขโมย
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต�ำแหน่ง OFF 
สัญญำณไฟระบบป้องกันกำรโจรกรรม/ 
กันขโมยจะกะพริบติดและดับเป็นเวลำ 24 
ชั่วโมงเพื่อแสดงว่ำกุญแจนิรภัยเปิดท�ำงำน 
เมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง  ON  ระบบ
ป้องกนักำรโจรกรรมและสญัญำณไฟจะดบัลง
ถ ำ้สัญญำณไฟยั งติดอยู่   แสดงว่ ำ ร ะบบ
ป้องกั นกำ ร โจ รก ร รม เกิดควำมผิดปกต ิ 
ซึ่งตอ้งตรวจสอบหำสำเหตุ โปรดติดต่อ
ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

ถา้ตดิต ัง้สญัญาณกนัขโมย
สัญญำณไฟระบบป้องกันกำรโจรกรรม/
สัญญำณกันขโมยจะสว่ำงขึ้นเมื่อตรงตำม
สภำวะทีไ่ดอ้ธบิำยไวใ้นคูม่อืสญัญำณกันขโมย
ซึง่เป็นอปุกรณเ์สรมิของแทข้อง Triumph

ไฟเตอืนระบบ ABS (ระบบเบรก
ป้องกนัลอ้ล็อก)

เมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง  ON 
ไฟเตอืนระบบ ABS กะพรบิขึน้และดบัลงถอืเป็น
เรือ่งปกต ิ ไฟจะยงักะพรบิตอ่ไปหลงัจำกสตำรท์
เครื่องยนต์จนกว่ำรถจักรยำนยนต์จะวิ่งดว้ย
ควำมเร็วมำกกวำ่ 10 กม./ชม. (6 ไมล/์ชม.) เป็น
ครัง้แรก แลว้ไฟจดบัลง

หมายเหต:ุ
•  ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนจะไม่

ท�างานถ้ามีการท�างานผิดปกติกบั 
ABS ไฟเตอืนส�าหรบัระบบ ABS ระบบ
ควบคมุความเร็วคงที ่และ MIL จะสวา่ง
ขึน้

ไฟเตือนไม่ควรสว่ำงขึน้อีกจนกว่ำจะสตำร์ท
เครือ่งยนตใ์หม ่ถำ้ไมม่ขีอ้บกพรอ่ง
ถ ำ้ ไฟเตือน เกิดสว่ ำ งขึ้น ในขณะขับขี่ ร ถ  
แสดงวำ่ระบบ  ABS  เกดิควำมผดิปกต ิ ซึง่ตอ้ง
ตรวจสอบหำสำเหตุ

ค�าเตอืน
ถำ้ระบบ ABS ไมท่�ำงำน ระบบเบรกจะท�ำหนำ้ที่
เป็นระบบเบรกแบบไมม่รีะบบ  ABS  ตอ่ไป 
ท่ำนตอ้งไมข่ีร่ถตอ่ไปถำ้ไฟเตอืนยังคงตดิอยู ่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อ
ตรวจเช็คควำมบกพร่องและท�ำกำรแกไ้ข  
ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรงเกนิไปจะท�ำให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ดเูพิม่ที ่หนำ้ 106
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สญัญาณไฟระบบควบคมุการยดึเกาะ
ถนน (TC)

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

ค�าเตอืน
ถำ้ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนไม่ท�ำงำน 
ท่ำนตอ้งระมัดระวังเมือ่เร่งควำมเร็วหรอืเลีย้ว
รถบนพืน้ถนนทีเ่ปียก/ลืน่  เพือ่หลกีเลีย่งกำร
เกดิลอ้หมนุฟร ี อยำ่ขบัรถนำนกวำ่ทีจ่�ำเป็น
ถำ้สัญญำณไฟแสดงกำรท�ำงำนผิดปกติ
ของระบบควบคุมกำรท�ำงำนของเครื่องยนต ์
(MIL) และไฟเตอืนระบบควบคุมกำรยดึเกำะ
ถนนสวำ่งขึน้  โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บอนุญำตโดย
เร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่ง
กำรเลี้ยวรถกะทันหันและกำรเร่งควำมเร็ว
มำกเกินไปในสถำนกำรณ์นี้อำจท�ำใหล้อ้
หลงัหมนุฟร ี สง่ผลใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

การท�างานของสญัญาณไฟระบบ TC:

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

สญัญำณไฟจะยงัปิดอยู่
  •  สัญญำณไฟจะกะพริบอย่ำงรวดเร็วเมื่อ

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

ปิดการใชง้าน TC:
สญัญำณไฟจะไมต่ดิขึน้  ไฟเตอืนกำรปิดระบบ 
TC จะตดิขึน้แทน (ด ูหนำ้ 59).

หมายเหต:ุ
•  ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนจะไม่

ท�างานถา้มกีารท�างานผดิปกตทิีร่ะบบ 
ABS ไฟเตอืนส�าหรบัระบบ ABS ระบบ
ควบคมุความเร็วคงที ่และ MIL จะสวา่ง
ขึน้

ไฟเตอืนการปิดระบบควบคมุการยดึ
เกาะถนน (TC)

ไฟเตอืนกำรปิดระบบ TC ไมค่วรจะตดิ 
ยกเวน้ว่ำระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนนถูกปิด
หรอืมคีวำมผดิปกตเิกดิขึน้
ถำ้ไฟเตือนเกิดติดขึ้นในเวลำอื่นขณะขี่รถ 
แสดงวำ่ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนเกดิควำม
ผดิปกต ิซึง่ตอ้งตรวจสอบหำสำเหตุ

ไฟเลีย้ว

เมือ่ดนัสวติชไ์ฟเลีย้วไปทำงซำ้ยหรอื
ทำงขวำ สัญญำณแสดงกำรเปิดไฟเลีย้วจะ
กะพรบิตดิและดบัตำมจังหวะของไฟเลีย้ว

ไฟฉุกเฉนิ
ในกำรเปิดหรอืปิดไฟฉุกเฉนิ  ใหก้ดและปลอ่ย
สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
ท่ำนตอ้งบดิสวติชจ์ุดระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON 
เพือ่ใหไ้ฟฉุกเฉนิท�ำงำน
ไฟฉุกเฉินจะยังตดิอยู่ถำ้เปลี่ยนไปต�ำแหน่ง
จอด จนกวำ่จะกดสวติชไ์ฟฉุกเฉนิอกีครัง้
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สวติชไ์ฟสงู

เมื่อเปิดระบบจุดระเบดิและปรับปุ่ ม
กระพรบิไฟสงูไปที ่ ‘ไฟสงู’  ไฟเตอืนไฟสงูจะ
สวำ่งขึน้

ไฟเตอืนระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิต�า่

สัญญำณไฟแสดง ร ะ ดั บ น�้ ำ มั น 
เชือ้เพลงิต�่ำจะสว่ำงขึน้เมื่อมีน�้ำมันเชือ้เพลงิ
เหลอือยูใ่นถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิประมำณ 4.5 ลติร

เกยีรว์า่ง

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

ไฟเตอืนแรงดนัลมยาง (TPMS)  
(ถา้ตดิต ัง้)

หมายเหต:ุ
•  TPMS เป็นอุปกรณ์เสรมิทีต่ดิต ัง้ได ้

ส�าหรบัทกุรุน่

ไฟเตอืนแรงดนัลมยำงจะท�ำงำนรว่ม
กบัระบบตรวจวดัแรงดนัลมยำง ดทูี ่หนำ้ 96
ไฟเตอืนจะสว่ำงขึน้เมือ่แรงดันลมยำงลอ้หนำ้
หรือลอ้หลังต�่ำกว่ำค่ำแรงดันที่แนะน�ำเท่ำนั้น 
ไฟเตือนจะไม่สว่ำงขึน้ถำ้สูบลมยำงมำกกว่ำ
ปกติ

เมือ่ไฟเตอืนสวำ่งขึน้  สญัลกัษณ ์ TPMS  ทีใ่ช ้
แสดงแรงดันและยำงทีแ่บนจะปรำกฏบนส่วน
แสดงผลโดยอตัโนมตัิ

1 2 3 4

5

1. สญัลกัษณ ์TPMS
2. ไฟบง่ชีย้างหนา้
3. ไฟบง่ชีย้างหลงั
4. ไฟเตอืนแรงดนัลมยาง
5. แรงดนัลมยาง

แรงดั นลมยำงที่ ไฟ เตือนสว่ ำ งขึ้นมีก ำ ร
ชดเชยอณุหภมูถิงึ  20°C  แตไ่มแ่สดงบนสว่น
แสดงผลแรงดันที่เป็นตัวเลขที่เชื่อมโยงกัน  
(ดทูี ่หนำ้ 152) แมส้ว่นแสดงผลตวัเลขดเูหมอืน
หรือใกลเ้คยีงกับแรงดันลมยำงมำตรฐำนเมื่อ
ไฟเตอืนตดิขึน้ จะเป็นกำรบง่ชีถ้งึแรงดนัลมยำง
ต�ำ่ ซึง่สำเหตทุีเ่ป็นไปไดม้ำกทีส่ดุคอืยำงร่ัวซมึ

ค�าเตอืน
หยุดรถจักรยำนยนต์ถำ้ไฟเตือนแรงดันลม
ยำงสวำ่งขึน้  หำ้มขีร่ถจักรยำนยนตจ์นกวำ่ยำง
รถไดรั้บกำรตรวจสอบ และแรงดันลมยำงมี
คำ่แรงดนัเมือ่ยำงเย็นตำมทีแ่นะน�ำ

มาตรวดัความเร็วและมาตรวดัระยะทาง
มำตรวัดควำมเ ร็ วแสดงควำมเ ร็ วของรถ
จักรยำนยนตข์ณะวิง่บนถนน
มำตรวดัระยะทำงจะแสดงระยะทำงทัง้หมดทีร่ถ
จักรยำนยนตไ์ดว้ิง่ไป
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มาตรวดัรอบเครือ่งยนต์

ขอ้ควรระวงั
อย่ำใหค้วำมเร็วรอบเครื่องยนต์อยู่ในพื้นที ่
สแีดงเพรำะอำจท�ำใหเ้ครือ่งยนตไ์ดรั้บควำม
เสยีหำยอยำ่งรนุแรง

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

สว่นแสดงผลต�าแหนง่เกยีร ์

1

1. สว่นแสดงผลต�าแหนง่เกยีร ์ 
(แสดงต�าแหนง่เกยีรว์า่ง)

ส่วนแสดงผลต�ำแหน่งเกียร์จะแสดงว่ำรถอยู่
ในเกียร์ใด (หนึ่งถงึหก) เมื่อระบบส่งก�ำลัง
อยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง (ไม่ไดเ้ลือกเกียร์) 
สว่นแสดงผลจะแสดง N

1

1. การแสดงผลต�าแหนง่เกยีร ์ 
(ภาพแสดงต�าแหนง่เกยีรห์นึง่)
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เกจวดัอณุหภมูนิ�า้หลอ่เย็น

1

1. เกจวดัอณุหภมูนิ�า้หลอ่เย็น

เกจวัดอุณหภูมนิ�้ ำหล่อเย็นจะแสดงอุณหภูมิ
ของน�้ำหลอ่เย็นเครือ่งยนต์
เมือ่เปิดระบบจดุระเบดิ แถบแสดงระดบัแปดขดี 
บนส่วนแสดงผลจะปรำกฏขึ้น เมื่อสตำร์ท
เครื่องยนตข์ณะที่เครื่องเย็น ส่วนแสดงผลจะ
แสดงแถบแสดงระดบัหนึง่ขดี  เมือ่อณุหภมูิ
เพิ่มขึน้ แถบแสดงระดับบนส่วนแสดงผลจะ
ปรำกฏขึน้หลำยขดี  เมือ่สตำรท์เครือ่งยนตข์ณะ
ทีเ่ครือ่งรอ้น  สว่นแสดงผลจะแสดงจ�ำนวนแถบ
แสดงระดบัทีส่มัพันธก์นั  โดยขึน้อยูก่บัอณุหภมูิ
เครือ่งยนต์
ช่วงอุณหภูมปิกตคิือแถบแสดงระดับระหว่ำง
สำมถงึหำ้ขดี
ถำ้อณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็นสงูเกนิไป  สว่นแสดงผล
จะแสดงแถบแสดงระดับแปดขดีและเริม่กะพรบิ 
และไฟแสดงอณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็นสงูบนมำตรวดั
รอบเครือ่งยนตจ์ะสวำ่งขึน้ดว้ย

ขอ้ควรระวงั
อย่ำเดินเครื่องยนต์อีกต่อไปถำ้สัญญำณ
เตอืนอณุหภมูสิงูอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ยังปรำกฏ
อยู่ เพรำะอำจท�ำใหเ้ครื่องยนต์ไดรั้บควำม 
เสยีหำยอยำ่งรนุแรง

เกจวดัระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิ

1

2

1. เกจวดัระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
2. ปุ่ ม SET

เกจวัดระดับน�้ ำมันเชื้อเพลงิจะแสดงปริมำณ
น�้ำมนัเชือ้เพลงิในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
เมือ่สวติชจ์ดุระเบดิอยูท่ีต่�ำแหน่ง  ON  จ�ำนวน
แถบที่แสดงบนส่วนแสดงผลจะบ่งชีถ้งึระดับ
น�้ำมนัเชือ้เพลงิ
เมือ่ถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิเต็ม  แถบทัง้หมดแปดขดี
จะปรำกฏขึน้ และเมือ่น�้ำมนัหมด  จะไมม่แีถบ
แสดงบนสว่นแสดงผล  เครือ่งหมำยอืน่ ๆ  บน
เกจจะแสดงระดับน�้ ำมันเชื้อเพลิงปำนกลำง  
ซึง่อยูร่ะหวำ่งระดบัเต็มกบัระดบัหมด
เมือ่แถบสองขดีปรำกฏ  สญัญำณไฟเตอืนระดบั
น�้ำมนัเชือ้เพลงิต�ำ่จะสวำ่งขึน้  ซึง่แสดงวำ่มี
น�้ำมันเชือ้เพลงิเหลอือยู่ในถังน�้ำมันเชือ้เพลงิ
ประมำณ  4.5 ลติร  ทำ่นควรเตมิน�้ำมนัโดยเร็ว
ทีส่ดุ  ถำ้สว่นแสดงผลมำตรวดัระยะทำงออก
ทรปิปรำกฏขึน้ ทำ่นสำมำรถเลอืกสว่นแสดงผล
ระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�้ำมันหมดโดยกดและปลอ่ยปุ่ ม 
SET จนปรำกฏ
หลงัจำกเตมิน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  ระบบจะปรับปรงุ
ขอ้มูลของเกจวัดระดับน�้ ำมันเชื้อเพลิงและ
ขอ้มูลระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�้ำมันหมดในขณะทีท่่ำน
ขีร่ถจักรยำนยนต ์ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัลกัษณะกำร
ขีร่ถ  กำรปรับปรงุขอ้มลูอำจใชเ้วลำนำนถงึหำ้
นำที
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ปุ่ มเลือ่น/ต ัง้คา่บนหนา้ปดั

ปุ่ ม SCROLL
เมือ่กดปุ่ มเลือ่นแลว้ปลอ่ย  จะเป็นกำรเลือ่นไป
ตำมเมนูทีป่รำกฏบนหนำ้จอแสดงผลของแผง
หนำ้ปัด
ปุ่ ม  SCROLL   ใช ใ้นกำรด� ำ เนินกำรแต่ละ 
ฟังกช์ัน่ของหนำ้ปัด:
  •  กำรตัง้คำ่ (SEtUP)

  –   ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน  (ttc) 
ด ูหนำ้ 63

  –  กำรปรับนำฬกิำ (t-SEt) ด ูหนำ้ 64
  –   กำรประกำศเวลำเขำ้รับบรกิำร  SIA 

(Service Interval Announcement) 
หนำ้ 65

  –  ไฟเปลีย่นเกยีร ์(SHIFt) ด ูหนำ้ 65
  –  หน่วย (UnitS) ด ูหนำ้ 67

  •  ยอ้นกลบั (REtURn)

ปุ่ ม SET
เมือ่กดปุ่ ม SET แลว้ปลอ่ย จะเป็นกำรเลอืกเมนู
ทีป่รำกฏบนหนำ้จอแสดงผลของแผงหนำ้ปัด

ปิดใชง้านระบบควบคมุการยดึเกาะ
ถนน (TC)
ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน (TC) สำมำรถปิด
ใชง้ำนไดช้ัว่ครำว  ระบบ  TC  ไมส่ำมำรถปิดใช ้
งำนไดอ้ยำ่งถำวร  ระบบจะถกูเปิดใชง้ำนโดย
อัตโนมัตเิมือ่ปิดระบบจุดระเบดิแลว้เปิดใหมอ่กี
ครัง้

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

การปิดการใชง้านระบบควบคมุการยดึ
เกาะถนน
เพือ่เขำ้ถงึฟังกชัน่กำรปิดใชง้ำนระบบ TC ขณะ
ที่รถจักรยำนยนตจ์อดอยู่กับที่และอยู่ในเกยีร์
วำ่ง ใหบ้ดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON
กดปุ่ ม  SCROLL  แลว้ปลอ่ยจนกวำ่  SEtUP 
ปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผล จำกนัน้ กดปุ่ ม SET
หนำ้จอแสดงผลจะแสดง ttc
กดปุ่ ม  SET  และหนำ้จอจะแสดงผล  ON  หรอื 
OFF
กดปุ่ ม  SCROLL  แลว้ปลอ่ยจนกวำ่  OFF  จะ
ปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผล
กำรกดปุ่ ม SET จะปิดกำรใชง้ำนระบบ TC  
หนำ้จอแสดงผลจะแสดง TTC OFF จะแสดงผล
เป็นเวลำ  2  วนิำท ี และไฟเตอืนกำรปิด TC  จะ
สวำ่งขึน้

แสดงผลการปิดระบบควบคมุการยดึ
เกาะถนน

การเปิดการใชง้านระบบควบคมุการ
ยดึเกาะถนน
เพือ่เปิดใชง้ำนระบบ  TC  อกีครัง้  ใหท้�ำซ�้ำ 
ขัน้ตอนกำรปิดกำรใชง้ำน TC และเลอืก ON อกี
ทำงเลอืกหนึง่ในกำรเปิดใชง้ำนระบบ  TC  คอื
กำรปิดสวติชจ์ดุระเบดิและเปิดใหม่



แผงหนา้ปดั

64

การปรบัต ัง้นาฬกิา – t-SEt

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

ในกำรตัง้คำ่นำฬกิำใหม ่ ขณะทีร่ถจักรยำนยนต์
จอดอยูก่บัทีแ่ละอยูใ่นเกยีรว์ำ่ง  ใหบ้ดิสวติชจ์ดุ
ระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง  ON  กดปุ่ มและปลอ่ยปุ่ ม 
SCROLL  จน  SEtUP  ปรำกฏบนหนำ้จอแสดง
ผล กดปุ่ ม SET จนกวำ่ t-SEt ปรำกฎ
กดปุ่ ม SET อกีครัง้ นำฬกิำรปูแบบ 24 ชม. หรอื 
12 ชม. จะปรำกฏขึน้ กดปุ่ ม SCROLL เพือ่เลอืก
สว่นแสดงผลนำฬกิำทีต่อ้งกำร  จำกนัน้  กดปุ่ ม 
SET  สว่นแสดงผลชัว่โมงจะเริม่กะพรบิ  และ 
ค�ำวำ่ Hour จะปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผล
ในกำรตัง้คำ่สว่นแสดงผลชัว่โมงใหม ่ตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวำ่สว่นแสดงผลชัว่โมงยังคงกะพรบิอยู ่
และค�ำวำ่ Hour ปรำกฏขึน้ กดปุ่ ม SCROLL อกี
ครัง้เพือ่เปลีย่นกำรตัง้คำ่  กำรกดปุ่ มแตล่ะครัง้
จะเปลีย่นกำรตัง้คำ่ทลีะหนึง่หน่วย  ถำ้กดปุ่ ม
คำ้งไว ้ สว่นแสดงผลจะเลือ่นผำ่นตวัเลขครัง้ละ
หนึง่หน่วยอยำ่งตอ่เนือ่ง
เมื่อส่วนแสดงผลชั่วโมงที่ถูกตอ้งปรำกฏขึน้  
กดปุ่ ม  SET  สว่นแสดงผลนำทจีะเริม่กะพรบิ 
และค�ำวำ่  Min  จะปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผล 
ส่วนแสดงผลนำทีสำมำรถปรับค่ำไดด้ว้ยวิธี
เดยีวกนักบักำรปรับคำ่ชัว่โมง

เมือ่ก�ำหนดชัว่โมงและนำทไีวอ้ยำ่งถกูตอ้งแลว้ 
กดปุ่ ม SET เพือ่ยนืยนั และ t-SEt จะปรำกฏบน
หนำ้จอแสดงผล กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน 
REtURn ปรำกฏขึน้ จำกนัน้ กดปุ่ ม SET

3

4

5 1 2

1. คา่เป็นช ัว่โมง
2. คา่เป็นนาที
3. หนา้จอแสดงผล (ช ัว่โมงทีเ่ลอืกไวส้�าหรบั

ปรบัคา่)
4. ปุ่ ม SET
5. ปุ่ ม SCROLL
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SIA (Service Interval 
Announcement)
SIA  (Service  Interval Announcement) จะ
แสดงระยะทำงทัง้หมดทีร่ถจักรยำนยนตย์ังวิง่
ต่อไปไดอ้ีกก่อนจะถงึกำรเขำ้รับบริกำรซ่อม
บ�ำรงุ  เมือ่ระยะทำงทีเ่หลอืคอื 0  กม.  (0 ไมล)์ 
สัญลักษณ์กำรเขำ้ รับบริกำรจะติดคำ้งไว ้
จนกวำ่ทำ่นจะน�ำรถไปเขำ้รับบรกิำร  ซึง่ระบบ
จะไดรั้บกำรตัง้ค่ำใหม่โดยตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
ถำ้พน้ก�ำหนดกำรเขำ้รับบริกำร ระยะทำงจะ
แสดงผลเป็นคำ่ลบ

1

2

1. สญัญาณไฟแสดงการเขา้รบับรกิาร
2. ระยะทางทีว่ ิง่ตอ่ไปได้

เมื่อเปิดระบบจุดระเบดิ และระยะทำงที่ว ิง่ได ้
จนถงึกำรเขำ้รับบรกิำรครัง้ถดัไปคอื  800  กม. 
(500 ไมล)์ หรอืนอ้ยกวำ่นัน้ สญัลกัษณก์ำรเขำ้
รับบรกิำรจะปรำกฏขึน้สำมวนิำท ีและนำฬกิำจะ
แสดงระยะทำงทีร่ถยังวิง่ตอ่ไปไดอ้กีจนถงึกำร
เขำ้รับบรกิำรครัง้ถดัไป

การต ัง้คา่ไฟเปลีย่นเกยีร ์

หมายเหต:ุ
•  ไฟเปลีย่นเกยีรจ์ะไมท่�างานทีค่วามเร็ว

ต�า่กวา่ 3,500 รอบตอ่นาทเีพือ่ป้องกนั
ไมใ่หไ้ฟท�างานทีร่อบเดนิเบา

ในกำรเปลีย่นโหมดไฟเปลีย่นเกยีร ์ขณะทีร่ถ
จักรยำนยนต์จอดอยู่กับที่และอยู่ในเกียร์ว่ำง  
ใหบ้ดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON
กดปุ่ ม  SCROLL  แลว้ปลอ่ยจนกวำ่  SEtUP 
ปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผล จำกนัน้ กดปุ่ ม SET
กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน SHIFt ปรำกฏขึน้ 
จำกนัน้ กดปุ่ ม SET โหมดปัจจบุนัจะปรำกฏขึน้
และไฟเปลีย่นเกยีรท์ีส่อดคลอ้งกนัจะสวำ่งขึน้
กดและปลอ่ยปุ่ มเลือ่น  (SCROLL)  จนโหมดไฟ
เปลีย่นเกยีรป์รำกฎแลว้กดปุ่ ม  SET  หนำ้จอจะ
เลือ่นไปตำมล�ำดบัตอ่ไปนี:้
  •  6 (โหมด 6 LED);
  •  3 (โหมด 3 LED);
  •  SE (โหมดเรยีงตำมล�ำดบั)
  •  OFF (ปิดไฟเปลีย่นเกยีร)์
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หมายเหต:ุ
•  รถจกัรยานยนตถ์ูกจดัสง่จากโรงงาน

โดยไดต้ ัง้คา่ไฟเปลีย่นเกยีรไ์วท้ ีโ่หมด 
6 LED ทีค่วามเร็ว 3,500 รอบตอ่นาที

1

4 2

3

1. ไฟเปลีย่นเกยีร ์
2. หนา้จอแสดงผล (แสดงโหมด 6)
3. ปุ่ ม SCROLL
4. ปุ่ ม SET

เมือ่เลอืกโหมดไฟเปลีย่นเกยีรแ์ลว้  เข็มชีร้อบ
เครื่องยนต์จะเคลื่อนที่ไปยังต�ำแหน่งที่ตั ้ง
คำ่ไวล้ำ่สดุ  จ�ำนวนรอบตอ่นำทจีะปรำกฏบน 
หนำ้จอแสดงผลพรอ้มกับค่ำหน่วยปัจจุบัน
กะพรบิอยู่

TC
TC

2

3 1

1. คา่หนว่ยปจัจบุนั
2. ปุ่ ม SCROLL
3. ปุ่ ม SET

การเปลีย่นความเร็วรอบเครือ่งยนตท์ี่
ก�าหนด
เพื่อเปลีย่นกำรตัง้ค่ำควำมเร็วรอบเครื่องยนต์
ใ  หก้ดปุ่ มเลือ่น  กำรกดปุ่ มเลือ่นแตล่ะครัง้จะ
เพิม่คำ่ทลีะ  500  รอบตอ่นำท ี จนถงึคำ่รอบตอ่
นำทสีงูสดุ เมือ่ถงึขดีจ�ำกดัควำมเร็วรอบตอ่นำที
สงูสดุ กำรตัง้คำ่จะยอ้นกลบัไปที ่3,500 รอบตอ่
นำที
เมือ่แสดงกำรตัง้คำ่ทีถ่กูตอ้ง:
กดปุ่ ม  SET  เพือ่ยนืยนักำรตัง้คำ่  SHIFt  จะ
ปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผล  และไฟเปลีย่นเกยีร์
ทกุดวงจะกะพรบิ
กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน REtURn ปรำกฏ
บนหนำ้จอแสดงผล จำกนัน้ กดปุ่ ม SET

การต ัง้ปิดไฟเปลีย่นเกยีร ์
เพือ่ปิดไฟเปลีย่นเกยีรไ์ปที ่ OFF  ใหก้ดและ
ปลอ่ยปุ่ ม SELECT จน OFF ปรำกฎแลว้กดปุ่ ม 
SET
กดปุ่ ม  SET  และ  SHIFt  จะปรำกฏในหนำ้จอ 
แสดงผล
กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน REtURn ปรำกฏ
บนหนำ้จอแสดงผล จำกนัน้ กดปุ่ ม SET

1

4 2

3

1. ไฟเปลีย่นเกยีร ์
2. หนา้จอแสดงผล (แสดงโหมด OFF)
3. ปุ่ ม SCROLL
4. ปุ่ ม SET
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การเปลีย่นหนว่ย – UnitS (อมิพเีรยีล, 
สหรฐัอเมรกิา หรอืเมตรกิ)
หน่วยจะมโีหมดกำรแสดงผลทีส่ำมำรถเลอืกได ้
สีแ่บบ:
สว่นแสดงผลแตล่ะหนำ้จะใหข้อ้มลูตอ่ไปนี:้

mpg (แกลลอนขององักฤษ)
มำตรวัดควำมเร็วและมำตรวัดระยะทำงจะอ่ำน
คำ่เป็นไมล ์ อตัรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
จะวดัเป็นแกลลอนขององักฤษ

mpg US (แกลลอนของสหรฐัอเมรกิา)
มำตรวัดควำมเร็วและมำตรวัดระยะทำงจะอ่ำน
คำ่เป็นไมล ์ อตัรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
จะวดัเป็นแกลลอนของสหรัฐอเมรกิำ

L/100 km (เมตรกิ)
มำตรวัดควำมเร็วและมำตรวัดระยะทำงจะอ่ำน
ค่ำเป็นกิโลเมตร อัตรำกำรสิ้นเปลืองน�้ ำมัน 
เชือ้เพลงิจะวัดปรมิำณน�้ำมันเชือ้เพลงิเป็นลติร
ตอ่ระยะทำง 100 กม.

km/L (เมตรกิ)
มำตรวัดควำมเร็วและมำตรวัดระยะทำงจะอ่ำน
ค่ำเป็นกิโลเมตร อัตรำกำรสิ้นเปลืองน�้ ำมัน 
เชื้อเพลิงจะวัดปริมำณน�้ ำมันเชื้อเพลิงเป็น
กโิลเมตรตอ่ลติร

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมทีจ่ะเปลีย่นส่วนแสดงผลหน่วย
ในขณะทีร่ถจักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่  เนือ่งจำก
อำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ในกำรเขำ้ถึงส่วนแสดงผลหน่วย ขณะที่รถ
จักรยำนยนต์จอดอยู่กับที่และอยู่ในเกียร์ว่ำง  
ใหบ้ดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON
กดปุ่ ม  SCROLL  แลว้ปลอ่ยจนกวำ่  SEtUP 
ปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผล จำกนัน้ กดปุ่ ม SET
กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน UnitS ปรำกฏขึน้ 
จำกนัน้ กดปุ่ ม SET

3

1

2

1. ปุ่ ม SCROLL
2. ปุ่ ม SET
3. หนา้จอแสดงผล

กดปุ่ ม  SCROLL  แล ว้ปล่อยจนกว่ ำส่วน 
แสดงผลทีต่อ้งกำรปรำกฏขึน้  สว่นแสดงผลจะ
เลือ่นไปตำมล�ำดบัตอ่ไปนีเ้มือ่กดปุ่ ม  SCROLL 
(ส่วนแสดงผลจะเลือ่นไปตำมล�ำดับยอ้นกลับ
เมือ่กดปุ่ ม SCROLL ขึน้)
  •  mpg – แกลลอนขององักฤษ
  •  mpg US – แกลลอนของสหรัฐอเมรกิำ
  •  L/100 km – เมตรกิ
  •  km/L – เมตรกิ
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หนว่ยแรงดนัลมยาง - ถา้ตดิต ัง้ TPMS 
เทา่น ัน้

1 2

4

3

5

6

1. สญัลกัษณ ์TPMS
2. ไฟบง่ชีย้างหนา้
3. ไฟบง่ชีย้างหลงั
4. สว่นแสดงผลแรงดนัลมยาง
5. ปุ่ ม SCROLL
6. ปุ่ ม SET

ในกำรเขำ้ถึงส่วนแสดงผลแรงดันลมยำง  
ใหบ้ดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON
กดปุ่ มและปลอ่ยปุ่ ม  SCROLL  จน  SEtUP 
ปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผล
กดและปลอ่ยปุ่ ม SET
กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน UnitS ปรำกฏบน
หนำ้จอแสดงผล
กดและปลอ่ยปุ่ ม  SET  เพือ่เลอืกกำรแสดงผล
แรงดนัลม
กดและปลอ่ยปุ่ ม  SCROLL  เพือ่เลือ่นระหวำ่ง 
Bar หรอื PSI
กดและปลอ่ยปุ่ ม SET เพือ่เลอืก Bar หรอื PSI
เมื่อเลือกระบบตรวจวัดแรงดันลมยำงแลว้ 
—— PSI หรอื bAR จะปรำกฏบนหนำ้จอแสดง
ผลจนรถจักรยำนยนตว์ิง่ดว้ยควำมเร็วมำกกว่ำ 
20 กม./ชม.  (12  ไมล/์ชม.) และไดรั้บสญัญำณ
แรงดนัลมยำง
เพือ่จะออกจำกหนำ้จอแสดงผลแรงดันลมยำง 
กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน REtURn ปรำกฎ
กดและปลอ่ยปุ่ ม SET เพือ่กลบัสูห่นำ้จอ TRIP

ยอ้นกลบั
เลอืก REtURn เพือ่กลบัไปหนำ้จอหลกั

มาตรวดัระยะทางออกทรปิ

1

1. สว่นแสดงผลมาตรวดัระยะทางออกทรปิ

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมสับเปลี่ยนไปมำระหว่ำงโหมด
มำตรวัดระยะทำงออกทริปหรือรีเซ็ทมำตร
วดัระยะทำงออกทรปิ  ขณะทีร่ถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัแลน่  เนือ่งจำกอำจท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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เพื่อเขำ้ถึงขอ้มูลมำตรวัดระยะทำงออกทริป  
กดและปล่อยปุ่ ม  TRIP  ที่ฝำครอบสวิตช ์
ดำ้นซำ้ยจนสว่นแสดงผลทีต่อ้งกำรปรำกฎ

cjxy

1

1. ปุ่ มทรปิเดนิทาง

หนำ้จอจะเลือ่นไปตำมล�ำดบัตอ่ไปนี:้
  •  เวลำในกำรเดนิทำง
  •  อตัรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิเฉลีย่
  •  อัตรำกำรสิน้เปลืองน�้ำมันเชือ้เพลงิขณะ

หนึง่
  •  อตัรำเร็วเฉลีย่
  •  มำตรวดัระยะทำง
  •  หนำ้จอแสดงแรงดนัลมยำงหนำ้  

(ถำ้ตดิตัง้ TPMS)
  •  หนำ้จอแสดงแรงดนัลมยำงหลงั  

(ถำ้ตดิตัง้ TPMS)
  •  ระยะกำรเดนิทำง
  •  ระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�้ำมนัหมด
ส่วนแสดงผลแต่ละหนำ้จะใหข้อ้มูลทีค่�ำนวณ
แลว้ทัง้หมดตอ่ไปนี ้ นับตัง้แตม่ำตรวดัระยะทำง
ออกทรปิถกูตัง้คำ่ใหมเ่ป็นศนูยค์รัง้ลำ่สดุ:

เวลาในการเดนิทาง
เวลำทัง้หมดทีใ่ชไ้ป

อตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิ
เฉลีย่
กำรแสดงถงึอัตรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมันเชือ้เพลงิ
เฉลีย่  หลงัจำกตัง้คำ่ใหม ่ หนำ้จอจะแสดงเสน้
ประจนกวำ่รถจะวิง่ไปได ้0.1 กม/ไมล.์

อตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิ
ขณะหนึง่
กำรแสดงถงึอัตรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมันเชือ้เพลงิ
ขณะใดขณะหนึง่

อตัราเร็วเฉลีย่
อัตรำเร็วเฉลีย่จะค�ำนวณนับตัง้แต่เวลำทีท่รปิ
คอมพวิเตอรถ์กูตัง้คำ่ใหมค่รัง้ลำ่สดุ  หลงัจำก
ตัง้คำ่ใหม ่ หนำ้จอจะแสดงเสน้ประจนกวำ่รถจะ
วิง่ไปได ้1 กม./ไมล์

มาตรวดัระยะทาง
มำตรวดัระยะทำงจะแสดงระยะทำงทัง้หมดทีร่ถ
จักรยำนยนตไ์ดว้ิง่ไป

แสดงผลแรงดนัลมยางลอ้หนา้
แสดงแรงดนัลมยำงหนำ้ปัจจบุนั

แสดงผลแรงดนัลมยางลอ้หลงั
แสดงแรงดนัลมยำงหลงัปัจจบุนั

ระยะการเดนิทาง
ระยะกำรเดนิทำงทัง้หมดทีร่ถวิง่

ระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�า้มนัหมด
ส่วนนี้จะแสดงถงึระยะทำงโดยประมำณที่รถ
สำมำรถวิง่ตอ่ไปไดด้ว้ยน�้ำมันเชือ้เพลงิทีเ่หลอื
อยูใ่นถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ

การต ัง้คา่มาตรวดัระยะทางออกทรปิ
ใหม่
ในกำรรี เซ็ทมำตรวัด ระยะทำงออกทริป  
ใหเ้ลือกและแสดงมำตรวัดระยะทำงออก
ทรปิ  จำกนัน้  กดปุ่ ม TRIP  เป็นเวลำหนึง่วนิำท ี 
เมือ่เวลำผำ่นไปหนึง่วนิำท ี มำตรวดัระยะทำง
ออกทรปิจะรเีซท็เป็นศนูย์

หมายเหต:ุ
•  เมือ่รเีซ็ทคา่มาตรวดัระยะทางออกทรปิ

เป็นศนูย ์ เวลาในการเดนิทาง, อตัรา
การสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิเฉลีย่ และ
อตัราเร็วเฉลีย่จะถกูต ัง้คา่เป็นศนูยด์ว้ย
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การเลอืกโหมดขบัขี่

ค�าเตอืน
เมือ่เลอืกโหมดขบัขี ่ ใหใ้ชร้ถจักรยำนยนตบ์น
ถนนทีไ่มม่กีำรจรำจรเพือ่สรำ้งควำมคุน้เคยกบั
กำรตัง้คำ่ใหม ่ อยำ่ใหผู้อ้ ืน่ยมืรถจักรยำนยนต์
ของท่ำนเนื่องจำกบุคคลอื่นอำจเปลี่ยนกำร 
ตั ้งค่ำโหมดขับขี่จำกค่ำที่คุน้เคย ท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ท่ ำนสำมำรถ เลือกโหมดขับขี่ได เ้มื่อ รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่หรอืจอดนิง่กบัที่
เมื่อกดปุ่ ม MODE โหมดขับขี่จะแสดงตำม
ล�ำดบัตอ่ไปนี้
  •  โหมดฝนตก (RAIN)
  •  โหมดส�ำหรับถนน (ROAD)
มีควำมล่ำชำ้หนึ่งวนิำทีหลังจำกกดปุ่ มโหมด
ระหวำ่งแตล่ะโหมดกอ่นจะสำมำรถเลือ่นตอ่ไป
ได ้
โหมดทีเ่ลอืกไวจ้ะถูกเปิดใชง้ำนโดยอัตโนมัติ
เมือ่เวลำผำ่นไปหนึง่วนิำท ี และรถอยูใ่นสภำวะ
ทีต่รงกบัโหมดทีเ่ปลีย่น

หมายเหต:ุ
•  ระบบจะจ�าโหมดขบัขีท่ ีเ่ลอืกไวค้ร ัง้

ล่าสุดและเปิดใช้งานโหมดดงักล่าว
เมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON

โหมดฝนตก (RAIN)
โหมดฝนถูกตั ้งค่ำไวล้่วงหนำ้และใหก้ำร 
ตัง้คำ่ MAP, ABS และ TC ส�ำหรับกำรใชง้ำนบน 
ทอ้งถนนปกตใินสภำพทีม่ฝีนตก

กำรตัง้คำ่ระบบ
MAP Rain – ชว่ยลดกำรตอบสนองของ

ปีกผีเสื้อเมื่อเปรียบเทียบกับกำร
ตัง้คำ่  Road  ส�ำหรับสภำพถนน
เปียกหรอืลืน่

ABS Road  –  กำรตัง้คำ่ระบบ  ABS  ที่
เหมำะสมทีส่ดุส�ำหรับกำรใชร้ถบน
ถนน

TC Rain – กำรตัง้คำ่ TC ทีเ่หมำะสม
ทีส่ดุส�ำหรับกำรใชร้ถบนถนนขณะ
ฝนตก  ท�ำใหล้อ้หลงัลืน่ไถลได ้
นอ้ยทีส่ดุ

โหมดส�าหรบัถนน (ROAD)
โหมดถนนถูกตั ้งค่ำไวล้่วงหนำ้และใหก้ำร 
ตัง้คำ่ MAP, ABS และ TC ส�ำหรับกำรใชง้ำนบน 
ทอ้งถนนปกติ

กำรตัง้คำ่ระบบ
MAP Road  –  กำรตอบสนองของ 

ปีกผเีสือ้แบบปกติ
ABS Road  –  กำรตัง้คำ่ระบบ  ABS  ที่

เหมำะสมทีส่ดุส�ำหรับกำรใชร้ถบน
ถนน

TC Road  –  กำรตัง้คำ่ระบบ  TC  ที่
เหมำะสมทีส่ดุส�ำหรับกำรใชร้ถบน
ถนน
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การเลอืกโหมดขบัขี ่– รถ
จกัรยานยนตจ์อดนิง่กบัที่
กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE ทีฝ่ำครอบสวติชแ์ฮนด์
บงัคบัเลีย้วดำ้นซำ้ยมอื  จนกวำ่โหมดขบัขีท่ี่
ตอ้งกำรกะพรบิบนสว่นแสดงผล

21

1. โหมดขบัขีท่ ีเ่ลอืก (กะพรบิ)
2. โหมดขบัขีป่จัจบุนั (ก�าลงัท�างาน)

หมายเหต:ุ
•  โหมดขบัขีท่ ีเ่ลอืกไวจ้ะถูกเปิดใชง้าน

โดยอตัโนมตัหิลงัจากกดปุ่ ม MODE ไป
แลว้หนึง่วนิาท ี ถา้ตรงตามสภาวะตอ่
ไปนี้

ขณะดบัเครือ่งยนต์
  •  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON
  •  สวติชด์บัเครือ่งยนตอ์ยูท่ีต่�ำแหน่ง RUN
ขณะเครือ่งยนตท์�างาน
  •  เลอืกเกยีรว์ำ่งหรอืเขำ้คลตัช์

เมือ่เปลีย่นกำรตัง้คำ่  MAP,  ABS  และ  TTC 
โหมดขบัขีท่ีเ่ลอืกไวจ้ะแสดงขึน้  สว่นโหมด
กอ่นหนำ้จะหำยไปจำกสว่นแสดงผล

1

1. โหมดขบัขีท่ ีเ่ลอืก
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การเลอืกโหมดขบัขี ่- การเคลือ่นยา้ย
รถจกัรยานยนต์

ค�าเตอืน
กำรเลือกโหมดขับขี่ขณะที่รถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัแลน่ ผูข้บัขีต่อ้งปลอ่ยใหร้ถจักรยำนยนต์
แลน่ไป (รถจักรยำนยนตว์ิง่ เครือ่งยนตท์�ำงำน 
ปิดปีกผีเสื้อ ดึงคันคลัตช์ และไม่ใชเ้บรก)  
ในชว่งเวลำสัน้ ๆ
ควรลองเลอืกโหมดขับขีข่ณะรถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัแลน่:
ควำมเร็วต�ำ่
ในพืน้ทีท่ีก่ำรจรำจรไมต่ดิขดั
บนถนนหรอืพืน้ผวิทีเ่ป็นเสน้ตรงหรอืไดร้ะดบั
ในสภำพถนนและสภำพอำกำศดี
ในพืน้ทีท่ีป่ล่อยใหร้ถจักรยำนยนตแ์ล่นไปได ้
อยำ่งปลอดภยั
หำ้มเลือกโหมดขับขี่ขณะรถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัแลน่:
ดว้ยควำมเร็วสงู
ขณะขีร่ถในพืน้ทีจ่รำจร
ขณะเลีย้วรถหรอืบนพืน้หรอืถนนทีม่ลีมพัดแรง
บนพืน้หรอืถนนทีล่ำดเอยีงมำก
ในสภำพถนน/สภำพอำกำศไมด่ี
ในพืน้ทีท่ีไ่มส่ำมำรถปลอ่ยใหร้ถจักรยำนยนต์
แลน่ไปไดอ้ยำ่งปลอดภยั
กำรไม่ปฏบิัตติำมค�ำเตอืนทีส่�ำคัญนี้จะท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE ทีฝ่ำครอบสวติชแ์ฮนด์
บงัคบัเลีย้วดำ้นซำ้ยมอื  จนกวำ่โหมดขบัขีท่ี่
ตอ้งกำรกะพรบิบนสว่นแสดงผล

21

1. โหมดขบัขีท่ ีเ่ลอืก (กะพรบิ)
2. โหมดขบัขีป่จัจบุนั (ก�าลงัท�างาน)

โหมดกำรขับขี่ที่ เลือกจะเ ปิดใชง้ำนโดย
อตัโนมตัหิำกภำยใน  30  วนิำททีีก่ดปุ่ มโหมด  
มกีำรด�ำเนนิกำรดงัตอ่ไปนี:้
  •  ไมไ่ดบ้ดิคนัเรง่
  •  ดงึคลตัชเ์ขำ้
  •  ไมไ่ดใ้ชเ้บรก  (ปลอ่ยใหร้ถจักรยำนยนต์

แลน่ไป)
เมือ่เปลีย่นกำรตัง้คำ่  MAP,  ABS  และ  TTC 
โหมดขบัขีท่ีเ่ลอืกไวจ้ะแสดงขึน้  สว่นโหมด
กอ่นหนำ้จะหำยไปจำกสว่นแสดงผล

1

1. โหมดขบัขีท่ ีเ่ลอืก

ขีร่ถตำมปกตติอ่ไป
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หมายเหต:ุ
•  ถา้หนึง่ในระบบ (MAP, ABS หรอื TTC) 

ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นการต ัง้ค่าที่
ก�าหนดไวจ้ากโหมดขบัขีไ่ดเ้ลอืกไว ้
ไอคอนโหมดขบัขีก่่อนหนา้และทีไ่ด ้
เลอืกไวจ้ะกะพรบิ

1

1. การเปลีย่นโหมดไมส่มบรูณ ์(กะพรบิ)

กำรกะพริบของไอคอนโหมดขับขี่ทั ้งสอง
ไอคอนบง่ชีว้ำ่ไดม้กีำรเลอืกกำรตัง้คำ่  MAP, 
ABS  หรอื  TTC  ทีก่�ำหนดไวจ้ำกโหมดขบัขีท่ี่
ไดเ้ลอืกไวไ้มถ่กูตอ้ง  ในกรณีนี ้ ไฟเตอืน MIL, 
ABS  หรอื  TTC  อำจสวำ่งขึน้  ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
สถำนะปัจจบุนัของระบบ
ในกรณีที่กำร เปลี่ยนแปลงโหมดขับขี่ไม่
สมบรูณ์
  •  หยดุรถจักรยำนยนตอ์ยำ่งระมดัระวงั
  •  เลอืกต�ำแหน่งเกยีรว์ำ่ง
  •  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF แลว้

บดิกลบัไปที ่ON อกีครัง้
  •  เลอืกโหมดขบัขีท่ีต่อ้งกำร
  •  สตำรท์เครือ่งยนตใ์หม ่แลว้ขีร่ถตอ่ไป

ค�าเตอืน
อย่ำดับเครือ่งยนตโ์ดยใชส้วติชจ์ุดระเบดิหรอื
สวติชด์ับเครื่องยนต์ขณะที่รถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัแลน่
หยุดรถจักรยำนยนตด์ว้ยควำมระมัดระวังทุก
ครัง้ แลว้เขำ้เกยีรว์ำ่งกอ่นจะดบัเครือ่งยนต์
กำรดับเครือ่งยนตโ์ดยปิดระบบจุดระเบดิหรอื
สวติชด์ับเครื่องยนต์ขณะที่รถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัแลน่จะล็อกลอ้หลงั  ท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ขอ้ควรระวงั
ไม่ควรดับเครื่องยนตโ์ดยบดิสวติชจ์ุดระเบดิ
ไปทีต่�ำแหน่ง  OFF  ขณะทีร่ถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัแลน่  สวติชด์บัเครือ่งยนตจ์ะใชใ้นกรณี
ฉุกเฉนิทำ่นัน้
กำรหยดุเครือ่งยนตข์ณะรถจักรยำนยนตก์�ำลัง
เคลือ่นทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยกับสว่น
ประกอบรถจักรยำนยนต์

หมายเหต:ุ
•  ถ ำ้ ไ อคอนโหมดไม่ ป ร ำกฏขึ้น เ มื่ อ

บิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต� ำแหน่ง ON  
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่สวติชด์ับเครือ่งยนต์
อยูท่ีต่�ำแหน่ง RUN
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การควบคมุมอื

การควบคมุคนัเรง่
ปลอกคันเร่งอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมกำรเปิด
และปิดของปีกผเีสือ้ผำ่นกลอ่ง  ECM  ของ
เครือ่งยนต ์ ไมม่สีำยไฟแบบเปิดปิดโดยตรงใน
ระบบนี้
ปลอกคันเรง่จะมสีมัผัสแบบรซีสิทฟีเพือ่เมือ่บดิ
ไปทำงดำ้นหลงัเพือ่เปิดปีกผเีสือ้  เมือ่ปลอ่ย
ปลอกคนัเรง่  ปลอกคนัเรง่จะหมนุกลบัไปที่
ต�ำแหน่งปิดปีกผีเสือ้โดยสปรงิรัง้กลับและปีก
ผเีสือ้จะปิด
ผูใ้ชไ้มส่ำมำรถปรับกำรควบคมุคนัเรง่

cjxh

1

1. ต�าแหนง่ปิดปีกผเีสือ้

ค�าเตอืน
ลดควำมเ ร็วและอย่ำขับขี่รถต่อไปถำ้ไม่
จ�ำเป็นในขณะทีส่ญัญำณไฟ  MIL  ยงัตดิอยู ่ 
ขอ้บกพร่องดังกลำ่วอำจสง่ผลกระทบรำ้ยแรง
ตอ่สมรรถนะของเครือ่งยนต ์ระบบไอเสยี และ
อตัรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  สมรรถนะ
ของเครื่องยนต์ที่ลดลงอำจท�ำใหก้ำรขี่รถ
อยูใ่นสภำวะทีเ่ป็นอนัตรำย  ท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

ถำ้กำรควบคมุคนัเรง่ผดิปกต ิสญัญำณไฟแสดง
กำรท�ำงำนผดิปกต ิ(MIL) จะสวำ่งขึน้ แลว้หนึง่
ในสภำวะของเครือ่งยนตต์อ่ไปนีอ้ำจเกดิขึน้
  •  MIL  สวำ่งขึน้  กำรเคลือ่นทีข่องปีกผเีสือ้

และจ�ำนวนรอบตอ่นำทขีองเครือ่งยนตจ์ะ
ถกูจ�ำกดั

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

  •  MIL สวำ่งขึน้ เครือ่งยนตส์ตำรท์ไมต่ดิ
ส�ำหรับสภำวะขำ้งตน้ทัง้หมด  โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

การใชเ้บรก
ทีจั่งหวะเปิดปีกผเีสือ้ต�ำ่  (ประมำณ 20°)  เบรก
และปีกผเีสือ้จะท�ำงำนรว่มกนั
ทีจั่งหวะเปิดปีกผเีสือ้สงู  (มำกกวำ่ 20°)  ถำ้
ใชเ้บรกนำนกวำ่สองวนิำท ี ปีกผเีสือ้จะปิดและ
ควำมเร็วรอบเครือ่งยนตจ์ะลดลง  ในกำรกลบัสู่
กำรท�ำงำนของปีกผเีสือ้ปกต ิ ปลอ่ยกำรควบคมุ
คนัเรง่ ปลอ่ยเบรก แลว้เปิดปีกผเีสือ้อกีครัง้
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สวติชจ์ดุระเบดิ/ล็อกคอ

ค�าเตอืน
ดว้ยเหตุผลดำ้นควำมปลอดภัยและกำร
ป้องกันภัย ควรบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่
ต�ำแหน่งปิดหรอืต�ำแหน่งจอด  แลว้ดงึกญุแจ
ออกทกุครัง้เมือ่ตอ้งจอดรถจักรยำนยนตท์ิง้ไว ้
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์โดยไม่ไดรั้บอนุญำต
อำจท�ำใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บบำดเจ็บ ผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ 
และคนเดนิเทำ้ยังอำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนต์
ของทำ่นเกดิควำมเสยีหำยได ้

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

P
U

S H

P

OFF               ON

3

4

5
1

2

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

การท�างานของสวติช ์
นี่ เ ป็นสวิตช์ที่สั่งงำนดว้ยกุญแจสี่ต�ำแหน่ง  
ท่ำนสำมำรถดงึกุญแจออกจำกสวติชไ์ดเ้มื่อ
กญุแจอยูท่ีต่�ำแหน่ง OFF, ล็อก หรอื P (จอด) 
เทำ่นัน้
กำรล็อก:  บดิกำรบงัคบัเลีย้วไปทำงซำ้ยจนสดุ 
บดิสวชิตจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF กดกญุแจ
ลงแลว้ปลอ่ย จำกนัน้ หมนุไปทีต่�ำแหน่งล็อก
กำรจอดรถ: บิดกุญแจจำกต�ำแหน่งล็อกไป
ต�ำแหน่ง P ระบบบงัคบัเลีย้วจะยงัล็อกอยู่

หมายเหต:ุ
•  อย่าปล่อยใหล็้อกคออยู่ท ีต่�าแหน่ง P 

เป็นเวลานาน เพราะจะท�าใหแ้บตเตอรี่
คายประจุ

กญุแจระบบจดุระเบดิ

ค�าเตอืน
กุญแจดอกอื่นหรือพวงกุญแจ/โซ่ที่เก็บรวม
กบักญุแจสตำรท์  อำจรบกวนกำรบงัคบัเลีย้ว 
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
ดงึกุญแจอื่น ๆ  ทัง้หมดและพวงกุญแจ/โซ ่
และของอืน่ ๆ ออกจำกกญุแจสตำรท์กอ่นทีจ่ะ
ขบัขีร่ถจักรยำนยนต์

ขอ้ควรระวงั
กุญแจดอกอื่นหรือพวงกุญแจ/โซ่ที่เก็บรวม
กบักญุแจสตำรท์  อำจกอ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำย
กับชุดสหีรือชิน้ส่วนขัดเงำของจักรยำนยนต์
ได ้
ดงึกุญแจอื่น ๆ  ทัง้หมดและพวงกุญแจ/โซ ่
และของอืน่ ๆ ออกจำกกญุแจสตำรท์กอ่นทีจ่ะ
ขบัขีร่ถจักรยำนยนต์
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ขอ้ควรระวงั
อ ย่ ำ เ ก็ บ กุ ญ แ จ ส� ำ ร อ ง ไ ว ้ร่ ว ม กั บ ร ถ
จักรยำนยนตเ์พรำะจะท�ำใหคุ้ณลักษณะดำ้น
ควำมปลอดภยัลดนอ้ยลง

1

cixj

1. แผน่ป้ายหมายเลขกญุแจ

นอกจำกกำรใชส้วิตช์จุดระ เบิด/ ล็อกคอ  
ท่ำนตอ้งใชกุ้ญแจเพื่อเปิดชุดล๊อกเบำะและ 
ฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
เมื่อรถจักรยำนยนต์ถูกจัดส่งมำจำกโรงงำน  
จะมีกุญแจใหม้ำสองดอกพรอ้มกับแผ่นป้ำย
ขนำดเล็กระบุหมำยเลขกุญแจ จดบันทึก
หมำยเลขกุญแจ แลว้เก็บกุญแจส�ำรองและ
แผ่นป้ำยหมำยเลขกญุแจไวใ้นทีป่ลอดภัยแยก
จำกรถจักรยำนยนต์
กุญแจมีชพิส่งสัญญำณตดิตัง้อยู่ภำยในเพื่อ
ปิดกญุแจนริภยั  เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ระบบป้องกนั
กำรโจรกรรมท�ำหนำ้ทีไ่ดอ้ยำ่งถกูตอ้ง  ควรใช ้
กุญแจเพียงดอกเดียวใกลก้ับสวติชจ์ุดระเบดิ 
กำรใหกุ้ญแจสองดอกอยู่ใกลก้ับสวิตช์อำจ
ขัดสัญญำณระหว่ำงชพิกุญแจกับกุญแจนิรภัย 
ในสถำนกำรณน์ี ้ กญุแจนริภยัจะยงัคงท�ำงำน
จนกวำ่จะน�ำกญุแจออกไปหนึง่ดอก
ควรขอกุญแจอะไหล่จำกตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บอนุญำตทกุ
ครัง้ กญุแจอะไหลต่อ้ง "จับคู"่ กบัระบบป้องกนั
กำรโจรกรรมของรถจักรยำนยนตโ์ดยตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตของทำ่น

ตวัปรบัคนัเบรกและคนัคลตัช์

Street Triple RS

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมที่จะปรับคันโยกในขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่  เนือ่งจำกอำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
เมื่อปรับคันโยกแลว้ ใหข้ับรถจักรยำนยนต์
บนนถนนที่ไม่มีกำรจรำจรเพื่อสรำ้งควำม 
คุน้เคยกบักำรตัง้คำ่คนัโยกใหม ่ อยำ่ใหผู้อ้ ืน่
ยืมรถจักรยำนยนตข์องท่ำนเนื่องจำกบุคคล
อืน่อำจเปลีย่นกำรตัง้ค่ำคันโยกจำกค่ำทีคุ่ณ
คุน้เคย ท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมและเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

มแีป้นปรับชว่งห่ำงอยู่ทีค่ันคลัตชแ์ละคันเบรก
หนำ้  ตวัปรับจะชว่ยใหเ้ปลีย่นระยะจำกแฮนด์
บังคับเลี้ยวไปที่คันโยกเพื่อใหเ้หมำะกับช่วง
กวำ้งของมอืผูใ้ชร้ถ
คันเบรคหนำ้ตดิตัง้ตัวปรับอัตรำสว่นซึง่จะชว่ย
ใหผู้ข้บัขีส่ำมำรถปรับตัง้เบรกได ้ ตัง้แตค่วำม
รูส้กึกระชบัเมือ่บบีสัน้ลง  จนถงึรูส้กึนุ่มและบบี
คนัเบรกมำกขึน้  เพือ่ใหเ้หมำะสมกบัควำมชอบ
สว่นบคุคลและสภำพทอ้งถนนและอำกำศ
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คนัเบรกหนา้
มตีวัปรับตดิตัง้ไวท้ีค่นัเบรกสองตวั:

cjxm

3

1

2

1. คนัเบรก
2. แป้นปรบัชว่งหา่ง
3. ตวัปรบัอตัราสว่น

แป้นปรับจะชว่ยใหเ้ปลีย่นระยะจำกแฮนดบ์ังคับ
เลีย้วไปทีค่ันโยกเพื่อใหเ้หมำะกับควำมกวำ้ง
ของมอืผูใ้ชร้ถ
เพือ่ปรับกำ้นเบรกหนำ้  ใหห้มนุแป้นปรับทวน
เข็มนำฬิกำเพื่อลดระยะถงึแฮนด์บังคับเลี้ยว
หรือตำมเข็มนำฬิกำเพื่อเพิ่มระยะห่ำงจำก
แฮนดบ์งัคบัเลีย้ว
ระยะทำงจำกปลอกมอืจับถงึคันโยกทีป่ลอ่ยจะ
มีระยะสัน้ที่สุดเมื่อลอ้แป้นปรับถูกปรับจนสุด
ทำงดำ้นทวนเข็มนำฬกิำ
ตัวป รับอัตรำส่วนจะขยับกำ้นกระทุ ง้ของ 
แมปั่ม้เบรกไปทำงซำ้ยหรอืขวำทลีะ  1  มม. 
ตัง้แต ่19 มม. ถงึ 21 มม. โดย 19 มม. ใหผู้ข้บัขี่
มกีำรเบรกทีล่กึขึน้/นุ่มขึน้ ขณะที ่21 มม. มกีำร
เบรกทีส่ัน้ลง/กระชบัขึน้
เพือ่ปรับคนัเบรกหนำ้  ใหห้มนุตวัปรับอตัรำสว่น
ใหอ้ยูใ่นต�ำแหน่งทีผู่ข้บัขีต่อ้งกำร  ลอ้หมนุจะ
หมนุและคลกิเขำ้สูต่�ำแหน่ง

ตั วป รับอัตรำส่วนมีต� ำแหน่งคันโยกสำม
ต�ำแหน่ง:
  •  19 (19 มม.) ส�ำหรับเบรกทีรู่ส้กึนุ่มขึน้โดย

คนัโยกลกึขึน้
  •  20 (20 มม.) ส�ำหรับเบรกทีรู่ส้กึกระชบัขึน้

โดยคนัโยกลกึปำนกลำง
  •  21 (21 มม.) ส�ำหรับเบรกทีรู่ส้กึกระชบัโดย

คนัโยกลกึนอ้ยทีส่ดุ

หมายเหต:ุ
•  ท่านจะได้ยนิเสียงคลิกเมื่อล้อปรบั

อตัราสว่นล็อกเขา้ต�าแหนง่
•  มีเครื่องหมายบนล้อที่มองเห็นได ้

สีต่�าแหนง่ 19 - 20 - 21 - 20

•  ลอ้ปรบัอตัราส่วนสามารถหมุนไดท้ ัง้
ตามเข็มนาฬกิาและทวนเข็มนาฬกิา
เพือ่ต ัง้การต ัง้คา่ทีต่อ้งการ

คนัคลตัช์
มตีวัปรับควำมกวำ้งตดิตัง้อยูท่ีค่นัคลตัช ์ตวัปรับ
จะชว่ยใหเ้ปลีย่นระยะจำกแฮนดบ์งัคบัเลีย้วไปที่
คนัโยกเพือ่ใหเ้หมำะกบัชว่งกวำ้งของมอืผูใ้ชร้ถ

cjxn
1

2

1. แป้นปรบัชว่งหา่ง
2. คนัคลตัช์

เพือ่ปรับคนัคลตัช ์ ใหห้มนุแป้นปรับทวนเข็ม
นำฬกิำเพื่อลดระยะถงึแฮนด์บังคับเลี้ยวหรือ
ตำมเข็มนำฬิกำเพื่อเพิ่มระยะห่ำงจำกแฮนด์
บงัคบัเลีย้ว
ระยะทำงจำกปลอกมือจับถงึคันโยกที่ปล่อย
จะมรีะยะสัน้ทีส่ดุเมือ่ลอ้ปรับถูกปรับจนสดุทำง
ดำ้นทวนเข็มนำฬกิำ
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ตวัปรบัคนัเบรกและคนัคลตัช์

Street Triple R, Street Triple R - LRH 
(ความสงูทีน่ ัง่ต�า่)

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมที่จะปรับคันโยกในขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่  เนือ่งจำกอำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
เมื่อปรับคันโยกแลว้ ใหข้ับรถจักรยำนยนต์
บนนถนนที่ไม่มีกำรจรำจรเพื่อสรำ้งควำม 
คุน้เคยกบักำรตัง้คำ่คนัโยกใหม ่ อยำ่ใหผู้อ้ ืน่
ยืมรถจักรยำนยนตข์องท่ำนเนื่องจำกบุคคล
อืน่อำจเปลีย่นกำรตัง้ค่ำคันโยกจำกค่ำทีคุ่ณ
คุน้เคย ท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมและเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

มแีป้นปรับชว่งห่ำงอยู่ทีค่ันคลัตชแ์ละคันเบรก
หนำ้  ตวัปรับจะชว่ยใหเ้ปลีย่นระยะจำกแฮนด์
บังคับเลี้ยวไปที่คันโยกเพื่อใหเ้หมำะกับช่วง
กวำ้งของมอืผูใ้ชร้ถ

คนัเบรกหนา้

cggq

1

2

1. คนัเบรก
2. สกรปูรบัต ัง้

ในกำรปรับคนัเบรก  ใหด้นัคนัเบรกไปขำ้งหนำ้ 
แลว้หมนุสกรปูรับตัง้เพือ่เพิม่ระยะ  หรอืรน่ระยะ
จำกแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว

คนัคลตัช์

1

3 2

4

1

2

cggr_1

3

1. คนัคลตัช์
2. ตวัปรบัต ัง้สายพาน
3. เครือ่งหมายรปูสามเหลีย่ม

ในกำรปรับคันโยก กดคันโยกไปขำ้งหนำ้  
แลว้หมุนแป้นปรับโดยใหต้�ำแหน่งตัวเลขหนึง่
ต�ำแหน่งตรงกับเครือ่งหมำยรูปสำมเหลีย่มบน
ตวัล็อกคนัโยก

หมายเหต:ุ
•  ระยะจากปลอกแฮนดไ์ปยงัคนัคลตัช์

ทีป่ลอ่ยออกจะส ัน้ทีส่ดุเมือ่ปรบัคา่เป็น
หมายเลขสี ่และจะยาวทีสุ่ดเมือ่ปรบั
คา่เป็นหมายเลขหนึง่
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ตวัปรบัคนัเบรกและคนัคลตัช์

Street Triple S, Street Triple S  
660 ซซีี

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมที่จะปรับคันโยกในขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่  เนือ่งจำกอำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
เมื่อปรับคันโยกแลว้ ใหข้ับรถจักรยำนยนต์
บนนถนนที่ไม่มีกำรจรำจรเพื่อสรำ้งควำม 
คุน้เคยกบักำรตัง้คำ่คนัโยกใหม ่ อยำ่ใหผู้อ้ ืน่
ยืมรถจักรยำนยนตข์องท่ำนเนื่องจำกบุคคล
อืน่อำจเปลีย่นกำรตัง้ค่ำคันโยกจำกค่ำทีคุ่ณ
คุน้เคย ท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมและเกิด
อบุตัเิหตไุด ้

มแีป้นปรับชว่งห่ำงอยู่ทีค่ันคลัตชแ์ละคันเบรก
หนำ้  ตวัปรับจะชว่ยใหเ้ปลีย่นระยะจำกแฮนด์
บังคับเลี้ยวไปที่คันโยกเพื่อใหเ้หมำะกับช่วง
กวำ้งของมอืผูใ้ชร้ถ

1

3 2

4

1

2

cggr_1

3

1. คนัโยก (แสดงคนัคลตัช)์
2. ตวัปรบัต ัง้สายพาน
3. เครือ่งหมายรปูสามเหลีย่ม

ในกำรปรับคนัโยก  กดคนัโยกไปขำ้งหนำ้  แลว้
หมุนแป้นปรับโดยใหต้�ำแหน่งตัวเลขหนึ่ง
ต�ำแหน่งตรงกับเครือ่งหมำยรูปสำมเหลีย่มบน
ตวัล็อกคนัโยก

หมายเหต:ุ
•  ระยะจากปลอกแฮนดไ์ปยงัคนัคลตัช์

ทีป่ลอ่ยออกจะส ัน้ทีส่ดุเมือ่ปรบัคา่เป็น
หมายเลขสี ่ และจะยาวทีส่ดุเมือ่ปรบั
คา่เป็นหมายเลขหนึง่

•  ระยะจากปลอกแฮนดบ์งัคบัเลีย้วไปยงั
คนัเบรกทีป่ลอ่ย ส ัน้ทีส่ดุเมือ่ปรบัคา่
เป็นหมายเลขหา้ และจะยาวทีส่ดุเมือ่
ปรบัคา่เป็นหมายเลขหนึง่
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สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดา้นขวา

Street Triple R, Street Triple R - LRH 
(ความสงูทีน่ ัง่ต�า่), Street Triple RS

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

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

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

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

เครือ่งยนต ์ แต่จะไม่ดบัวงจรไฟฟ้า
ท ั้ง ห ม ด  แ ล ะ อ า จ ท� า ใ ห้ส ต า ร์ท
เครือ่งยนตใ์หม่ไดย้ากขึน้เนือ่งจาก
แบตเตอรีท่ ีค่ายประจ ุโดยปกต ิควรใช้
สวติชจ์ุดระเบดิในการดบัเครือ่งยนต์
เทา่น ัน้

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

ต�าแหนง่สตารท์
ปุ่ มสตำรท์จะควบคมุมอเตอรส์ตำรท์  ทำ่นตอ้ง
ดึงคันคลัตช์ไปที่แฮนด์บังคับเลี้ยวเพื่อให ้
มอเตอรส์ตำรท์ท�ำงำน

หมายเหต:ุ
•  แมจ้ะดงึคนัคลตัช์ไปทีแ่ฮนดบ์งัคบั

เลีย้ว มอเตอรส์ตารท์จะไมท่�างานถา้
เอาขาต ัง้ขา้งลงและเขา้เกยีร ์

ไฟฉุกเฉนิ

ในกำรเปิดหรอืปิดไฟฉุกเฉนิ  ใหก้ดและ
ปลอ่ยสวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
ท่ำนตอ้งบดิสวติชจ์ุดระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON 
เพือ่ใหไ้ฟฉุกเฉนิท�ำงำน
ไฟฉุกเฉินจะยังติดอยู่ถำ้ปิดระบบจุดระเบิด 
จนกวำ่จะกดสวติชไ์ฟฉุกเฉนิอกีครัง้

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

Street Triple S, Street Triple S  
660 ซซีี

cite_1

4 1

5

2

3

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

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

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

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

เครือ่งยนต ์ แตจ่ะไมด่บัวงจรไฟฟ้า
ท ั้ง ห ม ด  แ ล ะ อ า จ ท� า ใ ห้ส ต า ร์ท
เครือ่งยนตใ์หม่ไดย้ากขึน้เนือ่งจาก
แบตเตอรีท่ ีค่ายประจ ุโดยปกต ิควรใช้
สวติชจ์ุดระเบดิในการดบัเครือ่งยนต์
เทา่น ัน้

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

ต�าแหนง่สตารท์
ปุ่ มสตำรท์จะควบคมุมอเตอรส์ตำรท์  ทำ่นตอ้ง
ดึงคันคลัตช์ไปที่แฮนด์บังคับเลี้ยวเพื่อให ้
มอเตอรส์ตำรท์ท�ำงำน

หมายเหต:ุ
•  แมจ้ะดงึคนัคลตัช์ไปทีแ่ฮนดบ์งัคบั

เลีย้ว มอเตอรส์ตารท์จะไมท่�างานถา้
เอาขาต ัง้ขา้งลงและเขา้เกยีร ์

ไฟฉุกเฉนิ
ในกำรเปิดหรอืปิดไฟฉุกเฉนิ  ใหก้ดและปลอ่ย
สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
ท่ำนตอ้งบดิสวติชจ์ุดระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON 
เพือ่ใหไ้ฟฉุกเฉนิท�ำงำน
ไฟฉุกเฉินจะยังตดิอยู่ถำ้เปลี่ยนไปต�ำแหน่ง
จอด จนกวำ่จะกดสวติชไ์ฟฉุกเฉนิอกีครัง้
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สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดา้นซา้ย - 
ตลาดท ัง้หมดยกเวน้แคนาดา ญีปุ่่ น 
และสหรฐัอเมรกิา

Street Triple R, Street Triple R - LRH 
(ความสงูทีน่ ัง่ต�า่), Street Triple RS

3 2

4

1
5

6

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

(ถา้ตดิต ัง้)

ปุ่ ม MODE
เมือ่กดและปลอ่ยปุ่ ม  MODE  จะเป็นกำรเปิด
ใชง้ำนเมนูเลือกโหมดกำรขับขี่ในหนำ้จอแส
ดงผลแบบมลัตฟัิงกช์นั  กำรกดปุ่ มโหมดตอ่
ไปจะเลื่อนผ่ำนโหมดกำรขับขี่ที่ใชง้ำนได ้ 
(ด ูหนำ้ 33)

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

ปุ่ มแตร
เมื่อกดปุ่ มแตรโดยที่สวิตช์จุดระเบิดอยู่ที่
ต�ำแหน่ง ON แตรจะดงัขึน้

สวติชไ์ฟเลีย้ว
เมือ่กดสวติชไ์ฟเลีย้วไปดำ้นซำ้ยหรอืดำ้นขวำ 
ไฟเลีย้วดวงทีส่มัพันธก์นัจะกะพรบิ
สำมำรถปิดไฟเลีย้วไดด้ว้ยตนเองได ้ เพือ่จะปิด
ไฟเลีย้ว  ใหก้ดและคลำยสวติชไ์ฟเลีย้วไปที่
ต�ำแหน่งกลำง
ไฟเลี้ยวแบบยกเลกิตัวเองอัตโนมัตสิำมำรถ
เ ปิ ด ใ ช ง้ ำ น ไ ด ้ใ น ฟั ง ก์ชั่ น ก ำ ร ตั ้ ง ค่ ำ ร ถ
จักรยำนยนตบ์นจอแสดงผล  โปรดอำ้งองิกบั 
หนำ้ 43
มสีองตวัเลอืกทีเ่ลอืกใชไ้ด:้

ปรบัดว้ยตนเอง
ปิดฟังกช์นัยกเลกิตนเอง จะตอ้งยกเลกิไฟเลีย้ว
ดว้ยตนเอง

อตัโนมตั ิ
เปิดฟังกช์นัยกเลกิตนเอง
ไฟเลีย้วจะเปิดใชง้ำนเป็นเวลำแปดวนิำทบีวก
เพิม่ระยะทำงอกี 65 เมตร

หมายเหต:ุ
•  หากรถจกัรยานยนตห์ยุดดว้ยเหตุผล

ใดก็ตาม ไฟเลีย้วจะกระพรบิเป็นเวลา
และระยะทางที่เหลือจนกว่ามีการ
ยกเลกิดว้ยตนเองโดยผูข้บัขี่
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ไฟเดยไ์ลท ์(DRL)

เมือ่เปิดระบบจดุระเบดิและปรับสวติช์
ไฟเดยไ์ลทไ์ปที ่ 'Daytime Running Lights' 
ไฟเดยไ์ลทจ์ะสวำ่งขึน้
ไฟเดย์ไลท์และไฟต�่ำของไฟหนำ้สำมำรถ
ควบคุมดว้ยตัวเองโดยใชส้วิตช์บนฝำครอบ
สวติชด์ำ้นซำ้ยมอื ด ูหนำ้ 83

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

หมายเหต:ุ
•  ในช่วงเวลากลางวนัไฟเดยไ์ลทช์่วย

ให้ผู ้ใช้ถนนคนอื่น ๆ  มองเห็นรถ
จกัรยานยนตไ์ดช้ดัขึน้

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

ปุ่ มไฟสงู
ถำ้สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์ (DRL)  อยูใ่นต�ำแหน่ง 
ไฟต�ำ่ เมือ่ใชปุ้่ มไฟสงู ไฟสงูจะสวำ่งขึน้ กำรกด
ปุ่ มแตล่ะครัง้จะสลบัระหวำ่งไฟต�ำ่และไฟสงู
ถำ้สวติชไ์ฟเดยไ์ลทอ์ยูใ่นต�ำแหน่งของไฟเดย์
ไลท ์ใหก้ดปุ่ มไฟสงูคำ้งไวเ้พือ่เปิดไฟสงู ไฟจะ
ยงัตดิอยูต่รำบเทำ่ทีย่งักดปุ่ มคำ้งไว ้ และจะดบั
ลงทนัททีีป่ลอ่ยปุ่ ม

หมายเหต:ุ
• สวติชเ์ปิด/ปิดไฟไมไ่ดป้ระกอบไวใ้น

รถรุน่นี ้ สญัญาณไฟแสดงต�าแหนง่, 
ไฟท้าย และไฟส่องป้ายทะเบียน 
ท ัง้หมดจะท�างานโดยอตัโนมตัเิมือ่บดิ
สวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหนง่ ON

•  ไฟหน้าจะท�างานเมื่อบ ิดสวิตช์จุด
ระเบดิไปทีต่�าแหนง่ ON
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สวติชท์ ีแ่ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดา้นซา้ย - 
แคนาดา ญีปุ่่ นและประเทศ
สหรฐัอเมรกิาเทา่น ัน้

Street Triple R, Street Triple R - LRH 
(ความสงูทีน่ ัง่ต�า่), Street Triple RS

3 2

4

1
5

1. ปุ่ ม MODE
2. จอยสติก๊
3. ปุ่ มแตร
4. สวติชไ์ฟเลีย้ว
5. ปุ่ มไฟสงู

ปุ่ ม MODE
เมือ่กดและปลอ่ยปุ่ ม  MODE  จะเป็นกำรเปิด
ใชง้ำนเมนูเลือกโหมดกำรขับขี่ในหนำ้จอแส
ดงผลแบบมัลตฟัิงกช์ัน  กำรกดปุ่ มโหมดต่อ
ไปจะเลื่อนผ่ำนโหมดกำรขับขี่ที่ใชง้ำนได ้ 
(ด ูหนำ้ 33)

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

ปุ่ มแตร
เมื่อกดปุ่ มแตรโดยที่สวิตช์จุดระเบิดอยู่ที่
ต�ำแหน่ง ON แตรจะดงัขึน้

สวติชไ์ฟเลีย้ว
เมือ่กดสวติชไ์ฟเลีย้วไปดำ้นซำ้ยหรอืดำ้นขวำ 
ไฟเลีย้วดวงทีส่มัพันธก์นัจะกะพรบิ
สำมำรถปิดไฟเลีย้วไดด้ว้ยตนเองได ้ เพือ่จะปิด
ไฟเลีย้ว  ใหก้ดและคลำยสวติชไ์ฟเลีย้วไปที่
ต�ำแหน่งกลำง
ไฟเลี้ยวแบบยกเลกิตัวเองอัตโนมัตสิำมำรถ
เ ปิ ด ใ ช ง้ ำ น ไ ด ้ใ น ฟั ง ก์ชั่ น ก ำ ร ตั ้ ง ค่ ำ ร ถ
จักรยำนยนตบ์นจอแสดงผล  โปรดอำ้งองิกบั 
หนำ้ 43
มสีองตวัเลอืกทีเ่ลอืกใชไ้ด:้

ปรบัดว้ยตนเอง
ปิดฟังกช์นัยกเลกิตนเอง จะตอ้งยกเลกิไฟเลีย้ว
ดว้ยตนเอง

อตัโนมตั ิ
เปิดฟังกช์นัยกเลกิตนเอง
ไฟเลีย้วจะเปิดใชง้ำนเป็นเวลำแปดวนิำทบีวก
เพิม่ระยะทำงอกี 65 เมตร

หมายเหต:ุ
•  หากรถจกัรยานยนตห์ยุดดว้ยเหตุผล

ใดก็ตาม ไฟเลีย้วจะกระพรบิเป็นเวลา
และระยะทางที่เหลือจนกว่ามีการ
ยกเลกิดว้ยตนเองโดยผูข้บัขี่

สวติชไ์ฟสงู

เมื่อเปิดระบบจุดระเบดิและปรับปุ่ ม
กระพรบิไฟสงูไปที ่ ‘ไฟสงู’  ไฟเตอืนไฟสงูจะ
สวำ่งขึน้
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สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดา้นซา้ย

Street Triple S, Street Triple S  
660 ซซีี

cjxy

3

4
1

2

5

1. ปุ่ ม MODE
2. ปุ่ มทรปิเดนิทาง
3. สวติชไ์ฟเลีย้ว
4. ปุ่ มแตร
5. ปุ่ มไฟสงู

ปุ่ ม MODE
เมือ่กดและปลอ่ยปุ่ ม  MODE  จะเป็นกำรเปิด
ใชง้ำนเมนูเลือกโหมดกำรขับขี่ในหนำ้จอ 
แสดงผลแบบมลัตฟัิงกช์นั  กำรกดปุ่ มโหมด
ต่อไปจะเลือ่นผ่ำนโหมดกำรขับขีท่ี่ใชง้ำนได ้ 
(ด ูหนำ้ 70)

ปุ่ มทรปิเดนิทาง
ปุ่ ม  SCROLL   ใช ใ้นกำรด� ำ เนินกำรแต่ละ 
ฟังกช์ัน่ของหนำ้ปัด:
  •  มำตรวดัระยะทำงออกทรปิ
  •  มำตรวดัระยะทำง
  •  ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยำง (ถำ้ตดิตัง้)

สวติชไ์ฟเลีย้ว
เมือ่กดสวติชไ์ฟเลีย้วไปดำ้นซำ้ยหรอืดำ้นขวำ 
ไฟเลีย้วดวงทีส่มัพันธก์นัจะกะพรบิ
สำมำรถปิดไฟเลีย้วไดด้ว้ยตนเองได ้ เพือ่จะปิด
ไฟเลีย้ว  ใหก้ดและคลำยสวติชไ์ฟเลีย้วไปที่
ต�ำแหน่งกลำง

ปุ่ มแตร
เมื่อกดปุ่ มแตรโดยที่สวิตช์จุดระเบิดอยู่ที่
ต�ำแหน่ง ON แตรจะดงัขึน้

ปุ่ มไฟสงู
แสงไฟสงูจะเปิดเมือ่กดปุ่ มไฟสงู  กำรกดปุ่ ม
แตล่ะครัง้จะสลบัระหวำ่งไฟต�ำ่และไฟสงู

หมายเหต:ุ
•  สวติชเ์ปิด/ปิดไฟไมไ่ดป้ระกอบไวใ้น

รถรุน่นี ้ สญัญาณไฟแสดงต�าแหนง่, 
ไฟท้าย และไฟส่องป้ายทะเบียน 
ท ัง้หมดจะท�างานโดยอตัโนมตัเิมือ่บดิ
สวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหนง่ ON

•  รุน่นีไ้มม่กีารยกไฟสงู
•  ไฟหน้าจะท�างานเมื่อบ ิดสวิตช์จุด

ระเบดิไปทีต่�าแหนง่ ON ไฟหนา้จะ
ดบัลงขณะทีก่ดปุ่ มสตารท์จนสตารท์
เครือ่งยนตต์ดิ
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น�า้มนัเชือ้เพลงิ

ความตอ้งการน�า้มนัเชือ้เพลงิ/ 
การเตมิน�า้มนั

Pb

cbny

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

ขอ้ควรระวงั
รถจักรยำนยนต์จะเสียหำยอย่ำงถำวรถำ้ใช ้
รถกับน�้ ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่เกรดไม่ถูกตอ้ง 
หรือกำรปรับเทียบเครื่องยนต์ไม่ถูกตอ้ง  
ต ร วจสอบให แ้ น่ ใ จทุกค รั ้ง ว่ ำ ใช น้�้ ำ มั น 
เชื้อ เพลิงที่มีคุณภำพและ เกรดถูกต อ้ง  
ควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรใชน้�้ำมันเชือ้เพลงิ
หรือกำรปรับเทียบเครื่องยนต์ไม่ถูกตอ้งไม่
ถอืวำ่เป็นช�ำรุดจำกกำรผลติและไมค่รอบคลมุ
ภำยใตก้ำรรับประกนั

ขอ้ควรระวงั
ระบบไอเสียส�ำหรับรถจักรยำนยนต์นี้ตดิตัง้
เครือ่งฟอกไอเสยีเชงิเร่งปฏกิริยิำเพือ่ชว่ยลด
ระดบักำรปลอ่ยไอเสยี  กำรใชน้�้ำมนัเชือ้เพลงิ
ผสมตะกั่วจะท�ำลำยเครือ่งฟอกไอเสยีเชงิเร่ง
ปฏกิริยิำ  นอกจำกนัน้  เครือ่งฟอกไอเสยีเชงิ
เร่งปฏกิริยิำอำจเกดิควำมเสยีหำยอย่ำงถำวร
ถำ้ปลอ่ยใหร้ถจักรยำนยนตน์�้ำมนัหมด  หรอื
ถำ้ระดับน�้ ำมันเชื้อเพลงิที่ใชไ้ดอ้ยู่ในระดับ
ต�ำ่มำก  ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วำ่มนี�้ำมนั 
เชือ้เพลงิเพยีงพอตอ่กำรเดนิทำง

หมายเหต:ุ
•  การใชน้�า้มนัเบนซนิผสมตะก ัว่ถอืว่า

ผดิกฎหมายในบางประเทศ รฐั หรอื
ดนิแดน
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การเตมิน�า้มนั 

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

หำ้มสบูบหุรี่
หำ้มใชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นที่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่บรเิวณทีเ่ตมิน�้ำมันมกีำร
ระบำยอำกำศเพียงพอและปรำศจำกแหล่ง
เปลวไฟหรือประกำยไฟต่ำง ๆ  รวมไปถึง 
เครือ่งมอือืน่ๆ ทีม่ไีฟน�ำวถิี
หำ้มเตมิถังน�้ำมันเชือ้เพลงิจนกวำ่ระดับน�้ำมัน
เชื้อเพลิงเพิ่มสูงจนไหลเขำ้ไปในช่องเติม
น�้ำมนัเชือ้เพลงิ  ควำมรอ้นจำกแสงแดดหรอื
แหลง่พลงังำนอืน่ๆ  อำจท�ำใหน้�้ำมนัเชือ้เพลงิ
ขยำยตวั  แลว้ลน้ออกมำ  ท�ำใหเ้กดิอนัตรำย
จำกไฟไหมไ้ด ้
หลงัจำกเตมิน�้ำมนั  ตรวจสอบทกุครัง้วำ่ไดปิ้ด
ฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิอยำ่งถกูตอ้ง
เนื่องจำกน�้ ำมันเบนซิน (น�้ ำมันเชื้อเพลิง)  
ไวไฟสงู  กำรทีน่�้ำมนัเชือ้เพลงิหกหรอืร่ัว  หรอื
กำรไมป่ฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำดำ้นควำมปลอดภยั
ทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้จะน�ำไปสูอ่ันตรำยจำกไฟไหม ้
ได ้ ซึง่จะท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยตอ่ทรัพยส์นิ 
ท�ำใหผู้อ้ ืน่บำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

ฝาปิดถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ

ckad

1 2

1. ฝาปิดถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
2. รหสั

เพือ่เปิดฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  ยกฝำปิดล็อก
ขึน้  เสยีบกญุแจลงในล็อก แลว้หมนุกญุแจตำม
เข็มนำฬกิำ
ในกำรปิดและล็อกฝำปิด ใหก้ดฝำปิดเขำ้ที่
โดยทีก่ญุแจยงัเสยีบอยู ่จนกระทัง่ล็อกคลกิเขำ้
ต�ำแหน่ง ดงึกญุแจออก แลว้ปิดฝำปิดล็อก

ขอ้ควรระวงั
กำรปิดฝำปิดโดยไม่ไดเ้สยีบกุญแจจะท�ำให ้
ฝำปิด  ถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  และกลไกกำรล็อก
เสยีหำย
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การเตมิน�า้มนัลงในถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ

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

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

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

cbnm

2 1

1. ชอ่งเตมิน�า้มนัเชือ้เพลงิ
2. ระดบัน�า้มนัสงูสดุ

หลงัจำกเตมิน�้ำมนั  ตรวจสอบทกุครัง้วำ่ไดปิ้ด
ฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิอยำ่งถกูตอ้ง
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ขาต ัง้

ขาต ัง้ขา้ง

cjxj

1

1. ขาต ัง้ขา้ง

รถจักรยำนยนตจ์ะมขีำตัง้ขำ้ง  ซึง่ท�ำใหจ้อดรถ
จักรยำนยนตไ์ด ้

ค�าเตอืน
รถจักรยำนยนต์ไดต้ดิตัง้ระบบกำรเชื่อมต่อ
เพือ่ป้องกนัไมใ่หข้ีร่ถโดยทีข่ำตัง้ขำ้งยังอยูใ่น
ต�ำแหน่งลง
อย่ำพยำยำมขี่รถโดยเอำขำตัง้ขำ้งลงหรือ
ยุง่เกีย่วกบักลไกกำรเชือ่มตอ่  เพรำะจะท�ำให ้
เกดิสภำวะกำรขบัขีท่ีเ่ป็นอนัตรำย  น�ำไปสูก่ำร
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

หมายเหต:ุ
•  เมือ่ใชข้าต ัง้ขา้ง ใหบ้ดิแฮนดบ์งัคบั

เลีย้วไปทางซา้ยจนสดุทกุคร ัง้ แลว้ให้
รถจกัรยานยนตอ์ยูใ่นเกยีรห์นึง่

เมื่อไรก็ตำมที่ใชข้ำตั ้งขำ้ง ก่อนจะขี่รถ  
ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วำ่ไดย้กขำตัง้ขำ้ง
ขึน้จนสดุหลงัจำกทีน่ั่งบนรถจักรยำนยนตแ์ลว้
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในกำรจอดรถอย่ำงปลอดภัย 
โปรดดบูท วธิกีำรขีร่ถจักรยำนยนต์

เบาะน ัง่

การดแูลเบาะ

ขอ้ควรระวงั
เพื่อป้องกันไม่ใหเ้บำะหรือที่คลุมเบำะเกดิ
ควำมเสยีหำย  ตอ้งระวงัอยำ่ท�ำเบำะตกหลน่ 
อยำ่พงิเบำะกบัรถจักรยำนยนตห์รอืพืน้ผวิใด ๆ 
ที่อำจท�ำใหเ้บำะหรือที่คลุมเบำะเกดิควำม 
เสยีหำยได ้วำงเบำะบนพืน้ผวิรำบ สะอำด รอง
ดว้ยผำ้เนือ้นิม่ โดยหงำยทีค่ลมุเบำะขึน้
อยำ่วำงสิง่ของใด ๆ  บนเบำะ  ซึง่อำจท�ำใหท้ี่
คลมุเบำะเป็นครำบหรอืเกดิควำมเสยีหำยได ้

ดขูอ้มลูกำรท�ำควำมสะอำดเบำะที ่หนำ้ 170

เบาะผูข้บัขี่

cjxd

1

1. การยดึเบาะทีน่ ัง่ผูข้บัขี่

ในกำรถอดเบำะผู ข้ับขี่  ใหถ้อดเบำะที่ น่ั ง 
ผูโ้ดยสำรหรอืกระจังครอบทีน่ั่ง (ดทูี ่หนำ้ 91)
ถอดตัวยดึที่อยู่ดำ้นหลังของนวมบุ จะท�ำให ้
สำมำรถเลือ่นเบำะผูข้ับขีไ่ปทำงดำ้นหลังเพื่อ
ถอดออกจำกรถจักรยำนยนตไ์ดจ้นสดุ
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ในกำรประกอบเบำะกลับเขำ้ที่ ใหเ้กี่ยวลิ้น
ของเบำะไวด้ำ้นล่ำงถังน�้ำมันเชือ้เพลงิในกำร
ประกอบเบำะกลบัเขำ้ที ่ ใหเ้กีย่วลิน้ของเบำะไว ้
ดำ้นลำ่งถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ ประกอบตวัยดึ แลว้
ขนัดว้ยแรง  9 Nm  ประกอบกลบัทีน่ั่งผูโ้ดยสำร
หรอืกระจังครอบทีน่ั่ง (ด ูหนำ้ 91)

ค�าเตอืน
เบำะผูข้ับขีส่ำมำรถยดึและรองรับไดอ้ย่ำงถูก
ตอ้งเมือ่ประกอบตัวยดึไวอ้ย่ำงถกูตอ้งเทำ่นัน้ 
หำ้มขบัขีร่ถจักรยำนยนตข์ณะตวัยดึหลวมหรอื
ถอดออก  เพรำะจะท�ำใหเ้บำะดำ้นหนำ้ไมแ่น่น
และอำจขยบัเขยือ้น
เบำะที่หลวมหรือหลุดอำจท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ทีน่ ัง่ผูโ้ดยสารและครอบทีน่ ัง่

หมายเหต:ุ
•  ส่ ว น นี้ จ ะ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ก ับ ท ั้ง ที่ น ั่ ง 

ผูโ้ดยสารและครอบทีน่ ัง่ ครอบทีน่ ัง่
ถกูน�ามาตดิต ัง้กบับางรุน่เทา่น ัน้ หรอื
สามารถใชเ้ป็นอปุกรณเ์สรมิ

cjxc
1

2

1. ทีล็่อกเบาะ
2. ทีน่ ัง่ผูโ้ดยสาร

ชุดล็อกเบำะผูโ้ดยสำรตั ้งอยู่ทำงดำ้นซำ้ย
มอืของตวัถงัดำ้นหลงั  ในแนวเดยีวกบัรำงยดึ
ทีพั่กเทำ้  ในกำรถอดเบำะทีน่ั่งผูโ้ดยสำร  ให ้
เสยีบกญุแจลงในชดุล็อกเบำะ  แลว้บดิกญุแจ
ทวนเข็มนำฬกิำ  ขณะเดยีวกนักดสว่นทำ้ยของ
เบำะลง จะเป็นกำรปลดเบำะทีน่ั่งผูโ้ดยสำรออก
จำกล็อก  แลว้เลือ่นเบำะไปทำงดำ้นหนำ้เพือ่
ถอดออกจำกรถจักรยำนยนตไ์ดจ้นสดุ

ค�าเตอืน
หำ้มขับขีร่ถจักรยำนยนตข์ณะทีน่ั่งผูโ้ดยสำร
ถกูปลดออกหรอืถอดออก
เพื่ อ ป้ อ ง กั น ไ ม่ ใ ห ้เ บ ำ ะหลุ ด ขณะขี่ ร ถ  
หลงัจำกประกอบเบำะ  ใหก้�ำเบำะ  แลว้ดงึขึน้
แรง ๆ ทกุครัง้ ถำ้ล็อกเบำะไวไ้มถ่กูตอ้ง เบำะ
จะหลดุออกจำกล็อก  เบำะทีห่ลวมหรอืหลดุ
อำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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ในกำรประกอบกลบัทีน่ั่งผูโ้ดยสำร  ใหส้อดลิน้
เบำะไวใ้ตแ้ป้น ใหห้มุดล็อกตรงกับล็อกและ 
กดลงเพื่อยดึกับชุดล็อกเบำะ ท่ำนจะไดย้นิ
เสยีงคลกิเมือ่เบำะเกีย่วเขำ้กบัล็อกเบำะจนสดุ

1. หมดุล็อก
2. ล็อก
3. ฐานยดึ
4. ล ิน้

หนงัสอืคูม่อืและชุดเครือ่งมอื
สำมำรถเขำ้ถึงหนังสือคู่มือไดเ้มื่อถอดที่น่ัง 
ผูโ้ดยสำรออก
ชดุเครือ่งมอืประจ�ำรถอยูท่ีใ่ตท้ีน่ั่งผูโ้ดยสำร
ชดุเครือ่งมอืประจ�ำรถประกอบไปดว้ย:

Street Triple S และ Street Triple S 
660 ซซีี
  •  ไขควง
  •  เครื่องมือปรับควำมแข็งสปริงชุดกัน

สะเทอืนหลงั (ไมไ่ดเ้กบ็ไวใ้นชดุเครือ่งมอื)
  •  มือจับส่วนขยำย (ไม่ไดเ้ก็บไวใ้นชุด 

เครือ่งมอื)
  •  ประแจหกเหลีย่ม 4 มม.
  •  ประแจหกเหลีย่ม 5 มม.

Street Triple R - LRH (ความสงู 
ทีน่ ัง่ต�า่)
  •  ไขควง
  •  เ ค รื่ อ ง มื อ ป รั บ ค ว ำ ม แ ข็ ง สป ริ ง ชุ ด 

กันสะเทือนหลัง (ไม่ไดเ้ก็บไวใ้นชุด 
เครือ่งมอื)

  •  มือจับส่วนขยำย (ไม่ไดเ้ก็บไวใ้นชุด 
เครือ่งมอื)

  •  ประแจหกเหลีย่ม 4 มม.
  •  ประแจหกเหลีย่ม 5 มม.
  •  เครือ่งมอืปรับโช๊คึหนำ้

Street Triple R
  •  ไขควง
  •  ประแจหกเหลีย่ม 4 มม.
  •  ประแจหกเหลีย่ม 5 มม.
  •  เครือ่งมอืปรับโชค๊หนำ้

Street Triple RS
  •  ไขควง
  •  ประแจหกเหลีย่ม 3 มม.
  •  ประแจหกเหลีย่ม 4 มม.
  •  ประแจหกเหลีย่ม 5 มม.
  •  เครือ่งมอืปรับโชค๊หนำ้
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ชอ่งเสยีบบสัสากลแบบอนกุรม 
(USB)

ค�าเตอืน
ชอ่งเสยีบ  USB  ไมก่นัน�้ำเวน้แตต่ดิตัง้ฝำปิด 
อย่ำเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขณะที ่
ฝนตกอยู่
น�้ำทีเ่ขำ้ไปในชอ่งเสยีบ  USB  อำจท�ำให ้
เกดิปัญหำดำ้นไฟฟ้ำ  ท�ำใหร้ถจักรยำนยนต ์
เสยีหำย  สญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ

ขอ้ควรระวงั
อยำ่ปลอ่ยใหส้วติชจ์ดุระเบดิอยูท่ีต่�ำแหน่ง ON 
ยกเวน้เครือ่งยนตท์�ำงำนอยู่เพรำะจะเป็นกำร
คำยประจแุบตเตอรี่

ขอ้ควรระวงั
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์
และสำยไฟทัง้หมดปลอดภัยอยู่ใตท้ี่น่ังเมื่อ
ขบัขี่
ตรวจสอบวำ่มพีืน้ทีว่ำ่งเพยีงพอรอบ ๆ  อปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิสเ์พือ่ใหท้ีน่ั่งปิดไดโ้ดยไมก่อ่ให ้
เกดิควำมเสยีหำยกับอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์
หรอืรถจักรยำนยนต์

cjao

ชอ่งเสยีบพอรต์ USB

ชอ่งเสยีบบสัสำกลแบบอนุกรม  (USB)  ชว่ยให ้
มไีฟฟ้ำ 5 โวลตจ์ำก USB ส�ำหรับชำรจ์อปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิส ์เชน่ โทรศพัทม์อืถอื กลอ้ง และ
อปุกรณ ์GPS
สำมำรถเสยีบอปุกรณ์ไฟฟ้ำใชก้ระแสไดส้งูสดุ
สองแอมป์ทีช่อ่งเสยีบ USB
เพือ่เขำ้ถงึชอ่งเสยีบ USB ใหถ้อดทีน่ั่งดำ้นหลงั
หรอืกระจังทีน่ั่งออก (ด ูหนำ้ 91)
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ช่องเสียบ USB อยู่ทำงดำ้นขวำมือติดกับ
ชดุล็อกเบำะ

cjxf

1

ชอ่งเสยีบพอรต์ USB

ถอดฝำปิด
เสยีบสำย  USB  อะแดปเตอรท์ีต่อ้งกำรเขำ้ใน
ชอ่งเสยีบ

หมายเหต:ุ
•  สายอะแดปเตอรไ์มไ่ดม้าพรอ้มกบัรถ

จกัรยานยนต์

ทีเ่ก็บล็อกลอ้อปุกรณเ์สรมิของ 
Triumph
ใตท้ี่น่ังผูโ้ดยสำรจะมีพื้นที่ไวส้�ำหรับจัดเก็บ
ดสิกล็์อกซึง่เป็นอุปกรณ์เสรมิของ Triumph 
(หำซือ้ไดจ้ำกตวัแทนจ�ำหน่ำยของ Triumph)
เกีย่วล็อกดงัตอ่ไปนี:้
วำงล็อกลงในภำชนะจัดเกบ็ของมนั  จัดต�ำแหน่ง
ภำชนะจัดไวบ้นบงัโคลนหลงั
ยดึล็อกไวด้ว้ยหว่งและสำยรัด
ประกอบกลบัเบำะทีน่ั่งผูโ้ดยสำร (ดทูี ่หนำ้ 91)

cjwt

1

2

3

1. ดสิกล็์อก
2. ถาดบงัโคลนหลงั
3. สายรดั
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ระบบควบคมุการยดึเกาะถนน 
(TC)

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

ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนจะช่วยรักษำ
กำรยดึเกำะถนนเมือ่เร่งควำมเร็วบนพืน้ถนนที่
เปียก/ลืน่  ถำ้เซนเซอรต์รวจพบวำ่ลอ้หลงัสญู
เสยีกำรยดึเกำะ  (ลืน่)  ระบบควบคมุกำรยดึเกำะ
ถนนจะท�ำงำน และเปลี่ยนก�ำลังเครื่องยนต์
จนกว่ำจะเรยีกคนืกำรยดึเกำะถนนของลอ้หลัง
ได ้ ไฟเตอืนระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนจะ
กะพริบขณะที่ระบบท�ำงำน และผูข้ี่รถอำจ
สังเกตเห็นควำมเปลี่ยนแปลงจำกเสียงของ
เครือ่งยนต์

หมายเหต:ุ
•  ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนจะไม่

ท�างานถา้มกีารท�างานผดิปกตทิีร่ะบบ 
ABS ไฟเตอืนส�าหรบัระบบ ABS ระบบ
ควบคมุความเร็วคงที ่และ MIL จะสวา่ง
ขึน้

การต ัง้คา่ระบบควบคมุการยดึ
เกาะถนน

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมปรับตัง้ค่ำระบบควบคุมกำรยดึ
เกำะถนนขณะที่รถจักรยำนยนต์ก�ำลังแล่น 
เนื่องจำกอำจท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

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

ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนสำมำรถตัง้ค่ำ
ตำมทีอ่ธบิำยไวใ้น  หนำ้  32  ส�ำหรับรุน่ 
Street Triple R,  Street  Triple R  -  LRH 
(ควำมสงูทีน่ั่งต�ำ่) และ Street Triple RS หรอื 
หนำ้  63 ส�ำหรับรุน่  Street  Triple  S  และ 
Street Triple S 660 ซซีี

หมายเหต:ุ
•  หากระบบควบคุมการยดึเกาะถนนถูก

ปิด ไฟเตอืนการปิดระบบ TC จะสวา่ง
ขึน้ (ด ูหนา้ 26 หรอื หนา้ 24)

ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนมีค่ำเริ่มตน้ที่
เปิดใชง้ำน  หลงัจำกปิดและเปิดสวติชร์ะบบ 
จดุระเบดิอกีครัง้
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ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง 
(TPMS) (ถา้ตดิต ัง้)

หมายเหต:ุ
•  TPMS เป็นอุปกรณ์เสรมิทีต่ดิต ัง้ไดส้�า

หรบัทกุรุน่

ค�าเตอืน
หำ้มแยกแรงดันลมยำงออกจำกกำรตรวจสอบ
ประจ�ำวนัเนือ่งจำกกำรตดิตัง้ TPMS ตรวจสอบ
แรงดันลมยำงเมื่อยำงเย็นโดยใชเ้กจวัดแรง
ดนัลมยำงทีแ่มน่ย�ำ (ดทูี ่หนำ้ 153)
กำรใชร้ะบบ TPMS เพือ่ก�ำหนดแรงดนัลมยำง
อำจท�ำใหไ้ดแ้รงดนัลมยำงทีไ่มถ่กูตอ้ง  ท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ฟงักช์นั
เซนเซอรแ์รงดันลมยำงตดิตัง้ไวท้ีล่อ้หนำ้และ
ลอ้หลงั  เซน็เซอรเ์หลำ่นีจ้ะวดัแรงดนัลมยำง
จำกดำ้นในของยำง  แลว้สง่ขอ้มลูแรงดนัไปที่
แผงหนำ้ปัด  เซน็เซอรเ์หลำ่นีจ้ะไมส่ง่ขอ้มลู
จนกว่ำรถจักรยำนยนต์จะวิ่งดว้ยควำมเร็ว
มำกกวำ่ 20 กม./ชม. (12 ไมล/์ชม.) เสน้ประสอง
เสน้จะปรำกฏบนส่วนแสดงผลจนกว่ำจะไดรั้บ
สญัญำณแรงดนัลมยำง
จะมีป้ำยผนึกตดิไวท้ี่วงลอ้เพื่อบ่งชีต้�ำแหน่ง
ของเซนเซอรแ์รงดนัลมยำง ซึง่อยูใ่กลว้ำลว์
ส�าหรบัรถจกัรยานยนตท์ีไ่ม่ตดิต ัง้ระบบ
ตรวจวดัแรงดนัลมยาง:  ระบบตรวจวดัแรงดนั
ลมยำง (TPMS) เป็นรำยกำรตดิตัง้อปุกรณเ์สรมิ 
และตอ้งไดรั้บกำรตดิตัง้โดยตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บอนุญำต  
สว่นแสดงผล  TPMS  บนแผงหนำ้ปัดจะถกูเปิด
ใชง้ำนเมือ่ระบบไดรั้บกำรตดิตัง้เทำ่นัน้

ไฟเตอืนแรงดนัลมยาง (TPMS)  
(ถา้ตดิต ัง้)

หมายเหต:ุ
•  TPMS เป็นอปุกรณเ์สรมิทีต่ดิต ัง้ได้

ส�าหรบัทกุรุน่

ไฟเตอืนแรงดนัลมยำงจะท�ำงำนรว่ม
กบัระบบตรวจวดัแรงดนัลมยำง ดทูี ่หนำ้ 96
ไฟเตอืนจะสว่ำงขึน้เมือ่แรงดันลมยำงลอ้หนำ้
หรือลอ้หลังต�่ำกว่ำค่ำแรงดันที่แนะน�ำเท่ำนั้น 
ไฟเตือนจะไม่สว่ำงขึน้ถำ้สูบลมยำงมำกกว่ำ
ปกติ
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เมือ่ไฟเตอืนสวำ่งขึน้  สญัลกัษณ ์ TPMS  ทีใ่ช ้
แสดงแรงดันและยำงทีแ่บนจะปรำกฏบนส่วน
แสดงผลโดยอตัโนมตัิ

o7:29

12.5

1 9999 02:25
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6 5
4

2 0
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25.2
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E

TRIP

mi mp/hHH:MM

PM

RPM
x1000

mph
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42
PSI

F R30
PSI

1 2 3

1. ไฟเตอืน
2. ตวับง่ชีแ้รงดนัลมยางลอ้หนา้
3. ตวับง่ชีแ้รงดนัลมยางลอ้หลงั

1 2 3 4

5

1. สญัลกัษณ ์TPMS
2. ไฟบง่ชีย้างหนา้
3. ไฟบง่ชีย้างหลงั
4. ไฟเตอืนแรงดนัลมยาง
5. แรงดนัลมยาง

แรงดั นลมยำงที่ ไฟ เตือนสว่ ำ งขึ้นมีก ำ ร
ชดเชยอณุหภมูถิงึ  20°C  แตไ่มแ่สดงบนสว่น
แสดงผลแรงดันที่เป็นตัวเลขที่เชื่อมโยงกัน  
(ดทูี ่หนำ้ 152) แมส้ว่นแสดงผลตวัเลขดเูหมอืน
หรือใกลเ้คยีงกับแรงดันลมยำงมำตรฐำนเมื่อ
ไฟเตอืนตดิขึน้ จะเป็นกำรบง่ชีถ้งึแรงดนัลมยำง
ต�ำ่ ซึง่สำเหตทุีเ่ป็นไปไดม้ำกทีส่ดุคอืยำงร่ัวซมึ

ค�าเตอืน
หยุดรถจักรยำนยนต์ถำ้ไฟเตือนแรงดันลม
ยำงสวำ่งขึน้  หำ้มขีร่ถจักรยำนยนตจ์นกวำ่ยำง
รถไดรั้บกำรตรวจสอบ และแรงดันลมยำงมี
คำ่แรงดนัเมือ่ยำงเย็นตำมทีแ่นะน�ำ

หมายเลขรหสัเซ็นเซอรแ์รงดนัลมยาง
หมำยเลขรหัสส�ำหรับเซ็นเซอร์แรงดันลม
ยำงจะถูกพมิพไ์วบ้นฉลำกซึง่อยู่บนเซ็นเซอร ์
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ที่
ไดรั้บอนุญำตอำจตอ้งใชห้มำยเลขนีส้�ำหรับกำร
บ�ำรงุรักษำหรอืวเิครำะหปั์ญหำ
เมือ่ตดิตัง้  ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยำง  เขำ้กบั
รถจักรยำนยนต ์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ตวัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำตไดบ้ันทกึหมำยเลขรหัสไวท้ีเ่ซ็นเซอร์
แรงดันลมยำงลอ้หนำ้และลอ้หลังในช่องว่ำง
ดำ้นลำ่งนี้

เซ็นเซอรแ์รงดนัลมยางลอ้หนา้

 
 
 

เซ็นเซอรแ์รงดนัลมยางลอ้หลงั
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แรงดนัลมยาง
แรงดันลมยำงทีแ่สดงบนแผงหนำ้ปัดจะบง่บอก
ถงึแรงดนัลมยำงตำมจรงิ  ณ  เวลำทีเ่ลอืกสว่น
แสดงผลนัน้  ซึง่อำจแตกตำ่งจำกแรงดนัลม
ยำงทีก่�ำหนดไวเ้มือ่ยำงเย็น  เนือ่งจำกยำงอำจ
รอ้นขึน้ในขณะทีท่ำ่นขีร่ถจักรยำนยนต ์ ท�ำให ้
อำกำศภำยในยำงขยำยตัวและแรงดันลมยำง
เพิม่มำกขึน้  แรงดนัลมยำงเมือ่เย็นซึง่ก�ำหนด
โดย Triumph จะค�ำนงึถงึสภำวะนี้
เจำ้ของตอ้งปรับแรงดันลมยำงเมื่อยำงเย็น
เท่ำนั้นโดยใชเ้กจวัดแรงดันลมยำงที่แม่นย�ำ  
(ดทูี ่ หนำ้  153)  และตอ้งไมใ่ชส้ว่นแสดงผล 
แรงดนัลมยำงบนแผงหนำ้ปัด

ค�าเตอืน
ระบบตรวจวัดแรงดันลมยำงจะไม่ถูกใชเ้ป็น 
เกจวัดแรงดันลมยำงเมื่อท� ำกำรปรับค่ำ 
แรงดนัลมยำง  ส�ำหรับแรงดนัลมยำงทีถ่กูตอ้ง  
ตรวจสอบแรงดันลมยำงทุกครั ้ง เมื่อยำง
เย็นและใชเ้กจวัดแรงดันลมยำงที่แม่นย�ำ  
(ดทูี ่หนำ้ 153)
กำรใชร้ะบบ TPMS เพือ่ก�ำหนดแรงดนัลมยำง
อำจท�ำใหไ้ดแ้รงดนัลมยำงทีไ่มถ่กูตอ้ง  ท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ขอ้ควรระวงั
หำ้มใชน้�้ำยำอดุกำรร่ัวซมึหรอืน�้ำยำอืน่  ๆ  ทีม่ี
ลักษณะเดียวกันปิดกัน้กำรไหลของอำกำศ
ไปยงัทำงเขำ้เซนเซอร ์TPMS กำรปิดกัน้ชอ่ง 
แรงดันอำกำศของเซนเซอร์ TPMS ขณะ
ท�ำงำนจะท�ำใหเ้ซนเซอรถ์กูปิดกัน้  ท�ำใหเ้กดิ
ควำมเสยีหำยตอ่ชดุเซนเซอร ์ TPMS  โดยไม่
สำมำรถซอ่มแซมได ้
ควำมเสยีหำยที่เกดิจำกกำรใชน้�้ำยำอุดกำร
ร่ัวซมึหรอืกำรบ�ำรุงรักษำทีไ่มถ่กูตอ้งไมถ่อืว่ำ
เป็นช�ำรุดจำกกำรผลติและไม่ครอบคลุมภำย
ใตก้ำรรับประกนั
น� ำรถของท่ำนไปประกอบยำงที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้ และแจง้ทำงศนูยว์ำ่ลอ้รถของ
ทำ่นมกีำรตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดนัลมยำง

ยางอะไหล่
เมือ่จะเปลีย่นยำง  ควรน�ำรถไปใสย่ำงทีต่วัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้  และตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ทำง
ทำงพนักงำนรับรูว้ำ่ตอ้งตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดัน
ลมยำงเขำ้กบัลอ้รถ
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แบตเตอรีส่�าหรบัเซนเซอร์
เมื่อแรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ในเซนเซอร ์
ลมยำงอยูใ่นระดบัต�ำ่  LO  bAt  (แผงหนำ้ปัด 
LCD)  หรอื  BATTERY  LOW  FRONT/REAR 
TYRE  (แผงหนำ้ปัด  TFT)  จะปรำกฏขึน้
และสัญลักษณ์ TPMS หรือขอ้ควำมจะบ่ง
ชี้ว่ำ เซนเซอร์ของลอ้ใดที่มีแรงดันไฟฟ้ำ
ของแบตเตอรี่ต�่ำ ถำ้แบตเตอรี่หมดเกลี้ยง  
เฉพำะเสน้ประจะปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผล  
ไฟเตอืน TPMS สแีดงจะตดิขึน้ สว่นสญัลกัษณ ์
TPMS  จะกะพรบิอยำ่งตอ่เนือ่ง  ตดิตอ่ตวัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ 
อนุญำตของท่ำนเพือ่น�ำรถไปเปลีย่นเซนเซอร ์
และบันทกึหมำยเลขผลติภัณฑล์งในชอ่งทีใ่ห ้
ไว ้หนำ้ 97
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต� ำแหน่ง ON  
ถำ้สญัลกัษณ ์ TPMS  กะพรบิตอ่เนือ่งหรอืไฟ
เตอืน  TPMS  ตดิคำ้งแสดงวำ่มขีอ้บกพรอ่งเกดิ
ขึน้กบัระบบ  TPMS  ตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บอนุญำตเพือ่น�ำ
รถไปตรวจสอบหำขอ้บกพรอ่ง

การรนัอนิ

R.P.M.
cboa

กำรรันอนิเป็นชือ่ของขัน้ตอนทีเ่กดิขึน้ในระหวำ่ง
ชัว่โมงแรกของกำรใชย้ำนพำหนะคนัใหม่
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง แรงเสียดทำนภำยใน
เครื่องยนต์จะสูงขึ้นเมื่อชิ้นส่วนยังใหม่อยู ่ 
ตอ่จำกนัน้  เมือ่ใชเ้ครือ่งยนตอ์ยำ่งตอ่เนือ่งจะ
ท�ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ช ิน้สว่นยดึตดิแน่น  แรงเสยีด
ทำนภำยในดงักลำ่วจะลดนอ้ยลงไปมำก
ระยะกำรรันอินอย่ำงรอบคอบจะท�ำใหก้ำร
ปล่อยไอเสยีลดลง และเพิม่พูนประสทิธภิำพ  
กำรประหยัดเชือ้เพลงิ และอำยกุำรใชง้ำนของ
เครือ่งยนตแ์ละชิน้สว่นตำ่งๆ ของรถจักรยำนยนต์
ระหวำ่งชว่ง 800 กโิลเมตรแรก (500 ไมล)์:
  •  อยำ่เรง่เครือ่งจนสดุ;
  •  หลกีเลีย่งกำรใชค้วำมเร็วรอบเครือ่งยนต์

สงูตลอดเวลำ;
  •  หลีกเลี่ยงกำรขี่รถดว้ยควำมเ ร็วรอบ

เครื่อ งยนต์คงที่ เ ป็ น ร ะยะ เ วลำนำน  
ไมว่ำ่จะเร็วหรอืชำ้;

  •  หลีกเลี่ยงกำรสตำร์ทรถ กำรดับเครื่อง 
หรือเร่งควำมเร็วอย่ำงรุนแรง ยกเวน้ใน
กรณีฉุกเฉนิ;

  •  อยำ่ขีร่ถดว้ยควำมเร็วมำกกวำ่  3/4  ของ
ควำมเร็วสงูสดุ

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

ขึน้จนถงึขดีจ�ำกดัควำมเร็วในระยะเวลำสัน้ๆ
ทัง้ในช่วงกำรรันอนิและหลังจำกรันอนิเสร็จ
สมบรูณ:์
  •  อยำ่เรง่รอบเครือ่งยนตเ์มือ่เครือ่งเย็น;
  •  อยำ่ใหเ้ครือ่งยนตท์�ำงำนหนัก เปลีย่นเกยีร์

ลงทกุครัง้กอ่นทีเ่ครือ่งยนตเ์ริม่สะทำ้น;
  •  อย่ำขีร่ถดว้ยควำมเร็วรอบเครื่องยนตส์ูง

โดยไมจ่�ำเป็น กำรเปลีย่นเกยีรข์ ึน้จะชว่ยลด
อตัรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิ ลดเสยีง
รบกวน และชว่ยปกป้องสภำพแวดลอ้ม
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การใชง้านอยา่งปลอดภยั
การตรวจเช็คกอ่นการขบัขี่

ตรวจสอบรำยกำรต่อไปนี้ทุกวันก่อนขี่รถ
ของทำ่น  ทำ่นใชเ้วลำเพยีงไมน่ำน  และกำร 
ตรวจสอบเหล่ำนี้จะชว่ยใหท้่ำนมั่นใจถงึกำรขี่
รถทีป่ลอดภยัและเชือ่ใจได ้
ถำ้พบสิง่ผดิปกตใิดๆ ในขณะตรวจสอบจดุตำ่งๆ 
เหลำ่นี ้ ใหด้บูท  กำรบ�ำรงุรักษำและกำรปรับ 
ตัง้คำ่ หรอืไปทีต่วัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph  ทีไ่ดรั้บอนุญำตเพือ่สอบถำมถงึกำร
ด�ำเนนิกำรเพือ่ใหร้ถจักรยำนยนตข์องทำ่นกลับ
เขำ้สูส่ภำวะกำรท�ำงำนทีป่ลอดภยั

ค�าเตอืน
หำกไมด่�ำเนนิกำรตรวจเชค็กอ่นขีร่ถอำจท�ำให ้
รถจักรยำนยนตเ์กดิควำมเสยีหำยรำ้ยแรงหรอื
เกดิอุบัตเิหตุทีท่�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บรำ้ยแรง
หรอืถงึแกช่วีติได ้

จดุตรวจเชค็:
น�า้มนัเชือ้เพลงิ:  มนี�้ำมนัในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
เพยีงพอ ไมม่กีำรร่ัวซมึ (หนำ้ 87)
น�า้มนัเครือ่ง:  ระดบัทีถ่กูตอ้งบนกำ้นวดัระดบั
น�้ำมนั  เตมิน�้ำมนัตำมขอ้ก�ำหนดทีถ่กูตอ้งตำม
ทีต่อ้งกำร  ไมม่รีอยร่ัวจำกเครือ่งยนตห์รอืระบบ
ระบำยควำมรอ้นน�้ำมนัเครือ่ง (หนำ้ 121)
โซข่บัเคลือ่น: ปรับตัง้คำ่ใหถ้กูตอ้ง (หนำ้ 129)
ยาง/ลอ้:  แรงดนัลมยำงถกูตอ้ง  (เมือ่เย็น) 
ควำมสกึ/ควำมลกึของดอกยำง,  ควำมเสยีหำย
ของยำง/ลอ้, ยำงร่ัวซมึ ฯลฯ (หนำ้ 152)

น็อต, โบลต,์ สกร:ู  ตรวจสอบดว้ยตำเปลำ่วำ่
ชิน้ส่วนของระบบกันสะเทือนและระบบบังคับ
เลีย้ว,  คำน  และชดุควบคมุทัง้หมดไดข้นัแน่น
และยดึไวอ้ยำ่งถกูตอ้ง  ตรวจสอบทกุจดุเพือ่ดู
ตวัยดึหลวม/ช�ำรดุ
การบงัคบัรถจกัรยานยนต:์ รำบรืน่ แตไ่มห่ลดุ
เมือ่บดิไปทำงซำ้ยจนสดุหรอืไปทำงขวำจนสดุ 
ไมเ่กีย่วตดิกบัสำยควบคมุเสน้อืน่ (หนำ้ 140)
เบรก:  ดงึคนัเบรก  แลว้กดแป้นเบรกเพือ่ตรวจ
สอบควำมตำ้นทำนทีถ่กูตอ้ง  ตรวจสอบคนั
เบรก/แป้นเบรกที่มีระยะเกนิก่อนจะถงึควำม
ตำ้นทำน  หรอืรูส้กึวำ่กำรควบคมุหยุน่ตวัเมือ่ใช ้
งำน (หนำ้ 132)
ผา้เบรกหนา้:  ตรวจสอบวำ่มวีสัดเุสยีดทำน
เหลืออยู่บนผำ้เบรกทัง้หมดอย่ำงเหมำะสม 
(หนำ้ 132)
ระดบัน�า้มนัเบรก:  ไมม่กีำรร่ัวซมึของ
น�้ำมนัเบรก  ระดบัน�้ำมนัเบรกตอ้งอยูร่ะหวำ่ง
เครือ่งหมำย MAX และ MIN ในกระปกุน�้ำมนัทัง้
สองจดุ (หนำ้ 135)
โชค๊หนา้: ท�ำงำนอยำ่งรำบรืน่ ไมม่รีอยร่ัวทีซ่ลี
โชค๊ (หนำ้ 140)
ปีกผเีสือ้:  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ปลอกคนัเรง่
กลับไปที่ต�ำแหน่งรอบเดนิเบำโดยไม่ตดิขัด 
(หนำ้ 75)
คลตัช:์  ท�ำงำนอยำ่งรำบรืน่และระยะฟรขีอง
สำยถกูตอ้ง (หนำ้ 127)
น�า้หลอ่เย็น:  ไมม่กีำรร่ัวซมึของน�้ำหลอ่เย็น 
ตรวจสอบระดับน�้ำหล่อเย็นในถังน�้ำหล่อเย็น
ส�ำรอง (เมือ่เครือ่งยนตเ์ย็น) (หนำ้ 125)
อปุกรณไ์ฟฟ้า:  ไฟทกุดวงและแตรท�ำงำน
อยำ่งถกูตอ้ง (หนำ้ 161)
การดบัเครือ่งยนต:์  สวติชด์บัเครือ่งยนต์
สำมำรถดบัเครือ่งยนตไ์ด ้(หนำ้ 102)
ขาต ัง้  กลบัไปทีต่�ำแหน่งขึน้จนสดุตำมแรงตงึ
สปรงิ สปรงิรัง้กลบัไมช่�ำรดุหรอืลำ้ (หนำ้ 90)
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การดบัเครือ่งยนต์

P

OFF
ON

1
2

3

5

4

1. สวติชด์บัเครือ่งยนต ์ 
(แสดงรุน่ Street Triple S)

2. ต�าแหนง่สตารท์ (แสดงรุน่ Street Triple S)
3. ไฟแสดงเกยีรว์า่ง (หนา้จอแผงหนา้ปดั)
4. ต�าแหนง่ปิด
5. สวติชจ์ดุระเบดิ

ปิดลิน้ปีกผเีสือ้ใหส้นทิ
เลอืกต�ำแหน่งเกยีรว์ำ่ง
บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่งปิด
เลอืกเกยีรห์นึง่
จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ  แข็งแรงโดยใช ้
ขำตัง้ขำ้ง
ล็อคพวงมำลยั

ขอ้ควรระวงั
โดยปกต ิ เครือ่งยนตจ์ะดบัเมือ่บดิสวติชจ์ดุ
ระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF สวติชด์บัเครือ่งยนต์
จะใชใ้นกรณีฉุกเฉนิทำ่นัน้  อยำ่เปิดสวติช์
จุดระเบิดทิ้งไวโ้ดยที่เครื่องยนต์ยังดับอยู ่ 
อำจท�ำใหร้ะบบไฟฟ้ำเกดิควำมเสยีหำย

การสตารท์เครือ่งยนต์

P

OFF
ON

1
2

3

5

4

1. สวติชด์บัเครือ่งยนต ์ 
(แสดงรุน่ Street Triple S)

2. ต�าแหนง่สตารท์ (แสดงรุน่ Street Triple S)
3. ไฟแสดงเกยีรว์า่ง (หนา้จอแผงหนา้ปดั)
4. ต�าแหนง่เปิด
5. สวติชจ์ดุระเบดิ

ตรวจสอบดูว่ ำสวิตช์ดับ เครื่อ งยนต์อยู่ที่
ต�ำแหน่ง RUN
ท�ำใหแ้น่ใจว่ำระบบส่งก�ำลังอยู่ที่ต�ำแหน่ง 
เกยีรว์ำ่ง
บบีคนัคลตัชเ์ขำ้หำแฮนดบ์งัคบัเลีย้วจนสดุ
บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่งเปิด
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หมายเหต:ุ
•  เมื่อเปิดระบบจุดระเบิด เข็มชี้รอบ

เครื่องยนต์จะกวาดจากศูนย์ไปที่
คา่สงูสดุ แลว้กลบัมายงัศนูยอ์ยา่ง
รวดเร็ว (แผงหนา้ปดั LCD เทา่น ัน้)  
ไฟเตอืนแผงหนา้ปัดจะสว่างขึน้แลว้
ดบัลง (ยกเวน้ไฟเตอืนทีต่ามปกตจิะ
ยงัตดิคา้งไวจ้นเครือ่งยนตเ์ร ิม่ท�างาน 
- ด ู หนา้ 22 ส�าหรบัแผงหนา้ปดั TFT 
และ หนา้ 57 ส�าหรบัแผงหนา้ปดั 
LCD) ไมจ่�าเป็นตอ้งรอใหเ้ข็มกลบัไปที่
ศนูยก์อ่น (แผงหนา้ปดั LCD เทา่น ัน้) 
แลว้จงึสตารท์เครือ่งยนต์

•  ชิพกุญแจจะประกอบอยู่ ในดอก
กญุแจเพือ่ปิดกญุแจนริภยั เพือ่ให้
แนใ่จวา่ระบบป้องกนัการโจรกรรมท�า
หนา้ทีไ่ดอ้ยา่งถกูตอ้ง ควรใชก้ญุแจ
เพยีงดอกเดยีวใกลก้บัสวติชจ์ดุระเบดิ 
การให้กุญแจสองดอกอยู่ใกล้กบั
สวิตช์อาจขดัสญัญาณระหว่างชิพ
กญุแจกบักญุแจนริภยั ในสถานการณ์
นี ้ กญุแจนริภยัจะยงัคงท�างานจนกวา่
จะน�ากญุแจออกไปหนึง่ดอก

กดปุ่ มสตำรท์จนกระทั่งเครื่องยนตเ์ริม่ท�ำงำน
โดยลิน้ปีกผเีสือ้ยงัคงปิดสนทิ
คอ่ย ๆ  คลำยคนัคลตัช์

ค�าเตอืน
หำ้มสตำรท์เครือ่งยนตห์รอืเดนิเครือ่งยนตใ์น
พืน้ทีอ่บัอำกำศ  ควนัไอเสยีเป็นพษิและอำจ
ท�ำใหห้มดสตแิละเสยีชวีติไดภ้ำยในระยะเวลำ
สัน้ ๆ ใชร้ถจักรยำนยนตใ์นพืน้ทีเ่ปิดโลง่หรอืมี
กำรระบำยอำกำศเพยีงพอทกุครัง้

ขอ้ควรระวงั
อย่ำใชม้อเตอร์สตำร์ทตดิต่อกันนำนกว่ำหำ้
วินำทีเนื่องจำกมอเตอร์สตำร์ทจะรอ้นจัด 
ท�ำใหแ้บตเตอรีเ่ร ิม่คำยประจ ุ รอ  15  วนิำที
ระหว่ำงกำรใชม้อเตอร์สตำร์ทแต่ละครั ้ง
เพื่อใหร้ะบำยควำมรอ้นและฟ้ืนฟูพลังงำน
แบตเตอรี่
อยำ่ปลอ่ยใหเ้ครือ่งยนตเ์ดนิเบำเป็นเวลำนำน
เพรำะจะท�ำใหเ้กดิควำมรอ้นสงู ซึง่เป็นสำเหตุ
ใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำย

ขอ้ควรระวงั
ถำ้สัญญำณไฟเตอืนแรงดันน�้ำมันเครื่องต�่ำ/
ขอ้ควำมสว่ำงขึน้หลังจำกสตำรท์เครือ่งยนต ์
ใหด้ับเครื่องยนต์ทันที แลว้ตรวจสอบหำ
สำเหตุ กำรเดินเครื่องยนต์ดว้ยแรงดัน
น�้ำมันเครือ่งต�่ำจะท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำม 
เสยีหำยอยำ่งรนุแรง

รถจักรยำนยนต์มีสวิตช์ล็อคมอเตอร์สตำร์ท 
สวิตช์จะช่วยป้องกันไม่ใหม้อเตอร์สตำร์ท
ท�ำงำนเมือ่ระบบสง่ก�ำลังไมอ่ยูท่ีต่�ำแหน่งเกยีร์
วำ่งหลงัจำกเอำขำตัง้ขำ้งลง
ถำ้กำงขำตัง้ขำ้งออกขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำน
และระบบส่งก�ำลังไม่อยู่ที่ต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง 
เครือ่งยนตจ์ะดบัลงไมว่ำ่คลตัชจ์ะอยูท่ีต่�ำแหน่ง
ใดกต็ำม
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การออกรถ
ดงึคนัคลตัชแ์ละเลอืกเกยีรห์นึง่  เปิดปีกผเีสือ้
ออกเล็กนอ้ย  แลว้คอ่ย ๆ  ปลอ่ยคนัคลตัช ์ 
ขณะทีค่ลตัชเ์ริม่ท�ำงำน ใหเ้ปิดปีกผเีสือ้ออกอกี
เล็กนอ้ย  เพือ่ใหค้วำมเร็วรอบเครือ่งยนตม์มีำก
พอทีเ่ครือ่งยนตจ์ะไมด่บัลง

การเปลีย่นเกยีร ์

1. คนัเปลีย่นเกยีร ์

ปิดลิน้ปีกผีเสื้อขณะที่ดงึคันคลัตช์ เปลี่ยน
เป็นเกยีร์ที่สูงขึน้หรือต�่ำลง เปิดปีกผีเสือ้บำง
สว่นขณะปลอ่ยคนัคลตัช ์ ใชค้ลตัชท์กุครัง้เมือ่
เปลีย่นเกยีร์

หมายเหต:ุ
•  ส�าหรบัรุน่ทีต่ดิต ัง้ควกิชฟิต ์ ใหอ้า้งองิ

กบั หนา้ 105

ค�าเตอืน
ใชค้วำมระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ใหล้ิน้ปีก
ผีเสื้อเปิดออกมำกเกินไปหรือเ ร็วเกินไป
ในจังหวะเกยีรท์ีต่�ำ่ลง  เพรำะอำจท�ำใหล้อ้
หนำ้ยกขึน้จำกพืน้ถนน  (กำรขีจั่กรยำนยนต์
ผำดโผน)  และท�ำใหย้ำงหลงัขำดแรงยดึเกำะ 
(ลอ้หมนุฟร)ี
เ ปิ ด ปี กผี เ สื้ อ อ ย่ ำ ง ร ะ มั ด ร ะ วั ง ทุ ก ค รั ้ ง  
โ ด ย เ ฉพ ำ ะ ใ นก ร ณีที่ ไ ม่ คุ ้น เ ค ย กั บ ร ถ
จักรยำนยนต์ เนื่องจำกกำรยกลอ้หนำ้ขึน้
หรอืกำรขำดแรงยดึเกำะจะท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละอบุตัเิหตุ
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หมายเหต:ุ
•  ก ล ไ ก ก า ร เ ป ลี่ย น เ กีย ร ์เ ป็ น แ บ บ

ล็อกหนึง่จงัหวะ ซึง่หมายความวา่  
ส�าหรบัการเคลือ่นทีแ่ตล่ะคร ัง้ของคนั
เปลีย่นเกยีร ์ ทา่นสามารถเลอืกเกยีร ์
ไดท้ลีะต�าแหนง่ ในล�าดบัสงูขึน้หรอื
ต�า่ลง

ค�าเตอืน
อย่ำเปลี่ยนเป็นเกียร์ที่ต�่ำลงดว้ยควำมเร็วที่
จะท�ำใหค้วำมเร็วรอบของเครื่องยนตส์ูงเกนิ
ไป  (รอบ/นำท)ี  ซึง่จะเป็นกำรล็อกลอ้หลงั 
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและอบุตัเิหต ุ และ
อำจท� ำให เ้ครื่องยนต์เกิดควำมเสียหำย  
กำรเปลีย่นเกยีรใ์หต้�่ำลงจะด�ำเนนิกำรไดเ้มือ่
แน่ใจวำ่ควำมเร็วรอบเครือ่งยนตต์�ำ่

ชุดรน่การเขา้เกยีร ์
Street Triple RS
รุน่นีม้กีำรตดิตัง้ควกิชฟิตแ์บบรถแขง่  ซึง่จะตดั
ก�ำลังเครือ่งยนตช์ัว่ขณะเพือ่ใหเ้ขำ้เกยีรไ์ดโ้ดย
ไมต่อ้งปิดปีกผเีสือ้หรอืใชค้ลตัช์
ควิกชฟิต์จะท�ำงำนส�ำหรับกำรผลักเกียร์ขึ้น
เทำ่นัน้ และควำมเร็วรอบเครือ่งยนตต์อ้งมำกกวำ่ 
2,500  รอบตอ่นำท ี คลตัชต์อ้งใชส้�ำหรับกำร
เปลีย่นเกยีรอ์ืน่ๆ ทัง้หมด รวมถงึกำรหยดุรถและ
กำรขบัรถออกไป
ชุดร่นกำรเขำ้เกยีร์จะไม่ท�ำงำนหำกใชค้ลัตช์
หรอืหำกพยำยำมผลักเกยีรข์ ึน้โดยไมต่ัง้ใจเมือ่
รถอยูท่ีเ่กยีร ์ 6  จงึจ�ำเป็นตอ้งใชแ้รงขบัแป้น
เหยยีบเชงิบวกเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำสำมำรถเปลีย่น
เกยีรไ์ดอ้ยำ่งรำบรืน่
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การเบรก

cjxh

1

1. คนัเบรกหนา้

cjxz

1

1. แป้นเบรกหลงั

ค�าเตอืน
เมือ่จะเบรก โปรดปฏบิตัติำมรำยกำรตอ่ไปนี:้
ปิดปีกผเีสือ้ใหส้นทิ โดยปลอ่ยใหค้ลตัชท์�ำงำน
เพือ่ใหเ้ครือ่งยนตช์ว่ยชะลอรถจักรยำนยนต์
เปลี่ยนเกียร์ลงหนึ่งระดับในขณะที่ระบบ 
ส่ ง ก� ำ ลั ง อ ยู่ ที่ เ กี ย ร์ ห นึ่ ง ห ลั ง จ ำ ก ร ถ
จักรยำนยนตจ์อดนิง่สนทิ
เมือ่จะหยดุรถ ควรใชเ้บรกทัง้สองพรอ้มกนัทกุ
ครัง้ โดยปกต ิควรใสเ่บรกหนำ้มำกกวำ่เบรก
หลงัเล็กนอ้ย
เปลี่ยนเกียร์ลงหรือปลดคลัตช์ออกจนสุด  
ซึง่เป็นกำรป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งยนตด์บั
หำ้มล็อกเบรก เพรำะอำจท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ส�ำหรับกำรเบรกฉุกเฉนิ ใหม้องขำ้มกำรเปลีย่น
เกยีรล์ง  แลว้จดจอ่อยูก่บักำรใชเ้บรกหนำ้และ
เบรกหลังใหม้ำกที่สุดโดยไม่ใหร้ถลื่นไถล  
ผูข้บัขีค่วรฝึกกำรใชเ้บรกฉุกเฉนิในพืน้ทีท่ีไ่มม่ี
กำรจรำจร
Triumph  ขอแนะน�ำใหผู้ข้บัขีท่กุคนเขำ้รับ
หลกัสตูรฝึกอบรม  ซึง่จะมคี�ำแนะน�ำเกีย่วกบั
กำรใชง้ำนเบรกฉุกเฉนิอยำ่งปลอดภยั  เทคนคิ
กำรเบรกที่ไม่ถูกตอ้งอำจท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
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ค�าเตอืน
เพื่อควำมปลอดภัยของคุณ ควรใชค้วำม
ระมดัระวงัเป็นพเิศษเมือ่เบรกรถ  เรง่ควำมเร็ว 
หรอืเลีย้วรถ  เนือ่งจำกกำรด�ำเนนิกำรดงักลำ่ว
โดยขำดควำมระมัดระวังจะท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหต ุ กำรใชเ้บรกหนำ้หรอื
เบรกหลังแยกกันจะลดประสทิธภิำพกำรเบรก
ทัง้หมด  กำรเบรกรนุแรงมำกอำจท�ำใหล้อ้ใด
ลอ้หนึง่ล็อก  ท�ำใหค้วบคมุรถจักรยำนยนต์
ได ย้ำกขึ้น  และอำจท� ำให เ้กิดอุบัติเหต ุ
(ด ูค�ำเตอืนระบบ ABS ดำ้นลำ่ง)
หำกเป็นไปได ้ ใหล้ดควำมเร็วหรอืเบรกกอ่น
ทีจ่ะเขำ้โคง้เนื่องจำกกำรปิดปีกผเีสือ้หรอืกำร
เบรกทีก่ลำงโคง้จะท�ำใหล้อ้หมนุฟร ี ซึง่จะ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
เมือ่ขีร่ถในสภำพทีเ่ปียกหรอืฝนตก  หรอืบน
พืน้ถนนทีไ่มแ่ข็งแรง  สมรรถภำพในกำรหยดุ
รถและหกัเลีย้วจะลดลง  กำรขบัขีท่ัง้หมดของ
ท่ำนภำยใตส้ภำวะเหล่ำนี้ควรเป็นไปอย่ำง 
รำบรืน่  กำรเรง่ควำมเร็ว  กำรเบรก  หรอืกำร
เลี้ยวรถอย่ำงกะทันหันจะท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
เมือ่ขีร่ถลงทำงยำว ลำดชนั หรอืขบัผำ่นภเูขำ 
ใหใ้ชก้ำรเบรกเครื่องยนต์โดยเปลี่ยนเกียร์
ลง  แลว้ใชเ้บรกหนำ้และเบรกหลงัเป็นระยะ  ๆ 
กำรใชเ้บรกต่อเนื่องหรือใชเ้ฉพำะเบรกหลัง
จะท�ำใหเ้บรกรอ้นจัดและลดประสทิธภิำพของ
เบรกลง  น�ำไปสูก่ำรสญูเสยีกำรควบคมุกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
กำรขี่รถโดยวำงเทำ้บนคันเบรกหรือมือจับ
ทีม่อืเบรกอำจไปกระตุน้ไฟเบรก  ท�ำใหเ้กดิ
กำรใหส้ัญญำณที่ผิดพลำดต่อผูใ้ชถ้นนคน
อืน่ ๆ  อกีทัง้  ยงัท�ำใหเ้บรกรอ้นจัดจนลด
ประสทิธภิำพในกำรเบรก  ท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
อย่ำแล่นรถโดยดับเครื่องยนต ์และอย่ำลำก
พ่วงรถจักรยำนยนต์ ระบบส่งก�ำลังไดรั้บ
กำรหล่อลื่นจำกแรงดันสำรหล่อลื่นขณะที่
เครือ่งยนตท์�ำงำนเทำ่นัน้ กำรหลอ่ลืน่ไมเ่พยีง
พอจะท�ำใหร้ะบบส่งก�ำลังเกดิควำมเสยีหำย
หรอืกระตกุ  ซึง่น�ำไปสูก่ำรสญูเสยีกำรควบคมุ
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ไดท้นัที
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ABS (ระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก)

ค�าเตอืน
ระบบ  ABS  จะป้องกนัลอ้ล็อก  จงึเพิม่
ประสิทธิภำพสูงสุดของระบบเบรกในกรณี
ฉุกเฉนิและเมือ่ขีบ่นพืน้ถนนทีล่ืน่  ระยะกำร
เบรกทีส่ัน้ลงทีเ่ป็นไปไดท้ีร่ะบบ ABS  ยอมให ้
ภำยใตส้ถำนกำรณ์บำงอยำ่งไมใ่ชส่ ิง่ทดแทน
ส�ำหรับกำรฝึกหดัขีร่ถทีด่ี
ขีร่ถโดยใชค้วำมเร็วตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนดทกุ
ครัง้
หำ้มขีร่ถโดยขำดควำมระมัดระวังและไมใ่สใ่จ
ตำมควร และควรลดควำมเร็วทุกครั ้งโดย
ไตรต่รองจำกสภำพอำกำศ  ถนน  และกำร
จรำจร
ใชค้วำมระมดัระวงัเมือ่เลีย้วรถ ถำ้ใชเ้บรกขณะ
เขำ้โคง้ ระบบ ABS จะไมส่ำมำรถถว่งน�้ำหนัก
และโมเมนตมัของรถจักรยำนยนต ์ซึง่จะท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
ใ นบ ำ งสถ ำนก ำ รณ์  เ ป็ น ไป ได ว้่ ำ ร ถ
จักรยำนยนตท์ีม่รีะบบ  ABS  อำจตอ้งใชร้ะยะ
หยดุรถทีย่ำวกวำ่

ไฟเตอืนระบบ ABS

เมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง 
ON  กำรทีไ่ฟเตอืนระบบ  ABS  กะพรบิขึน้และ 
ดบัลงถอืเป็นเรือ่งปกต ิ ด ู หนำ้  23  ส�ำหรับรุน่ 
Street   Triple  R,  Street  Triple R  -  LRH 
(ควำมสงูทีน่ั่งต�ำ่) และ Street Triple RS หรอื 
หนำ้  58  ส�ำหรับรุน่  Street  Triple  S  และ 
Street Triple S  660  ซซี ี ถำ้ไฟเตอืนระบบ 
ABS ตดิคำ้ง แสดงวำ่ฟังกช์นั ABS ไมส่ำมำรถ
ใชง้ำนไดเ้นือ่งจำก:
  •  ผูข้บัขีปิ่ดกำรใชง้ำนระบบ ABS ด ูหนำ้ 33 

รุน่ Street Triple R, Street Triple R - LRH 
(ควำมสงูทีน่ั่งต�ำ่) และ Street Triple RS

  •  ระบบ  ABS  เกดิควำมบกพรอ่ง  ซึง่ตอ้ง
ตรวจสอบหำสำเหตุ

ถ ้ำ สั ญญ ำณ ไ ฟ แ ส ด ง ติ ด ขึ้ น ขณ ะ ขี่ ร ถ  
แสดงวำ่ระบบ ABS  เกดิควำมบกพรอ่ง ซึง่ตอ้ง
ตรวจสอบหำสำเหตุ

หมายเหต:ุ
•  โดยปกต ิ ผูข้ ีร่ถจะรูส้กึถงึการท�างาน

ของระบบ ABS เป็นความรูส้กึหนว่ง
หรือแรงส ัน่ที่คนัเบรกและมือเบรก 
เนือ่งจากระบบ ABS ไมใ่ชร่ะบบเบรก
ทีร่วมมากบัรถ และไมค่วบคมุการ
เบรกท ัง้ดา้นหนา้และดา้นหลงัพรอ้ม
กนั ทา่นอาจรูส้กึถงึแรงส ัน่ทีม่อืเบรก 
ทีแ่ป้นเหยยีบ หรอืท ัง้สองต�าแหนง่

• ระบบ ABS อาจถกูเปิดใชง้านจากการ
เปลีย่นระดบัขึน้ลงของพืน้ผวิถนนโดย
กะทนัหนั
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ค�าเตอืน
ถำ้ระบบ ABS ไมท่�ำงำน ระบบเบรกจะท�ำหนำ้ที่
เป็นระบบเบรกแบบไมม่รีะบบ ABS ตอ่ไป ทำ่น
ตอ้งไม่ขีร่ถต่อไปถำ้สัญญำณไฟแสดงยังคง
ตดิอยู ่ ในกรณีทีเ่กดิขอ้บกพรอ่ง  โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข  ในสถำนกำรณน์ี ้ 
กำรเบรกแรงเกนิไปจะท�ำใหล้อ้ล็อก ซึง่จะ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถและเกดิอบุตัเิหตุ

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

ค�าเตอืน
ระบบ ABS จะท�ำงำนโดยเปรยีบเทยีบควำมเร็ว
สมัพัทธข์องลอ้หนำ้และลอ้หลงั  กำรใชย้ำงรถ
ทีไ่ม่แนะน�ำอำจส่งผลต่อควำมเร็วของลอ้รถ 
เป็นสำเหตใุหฟั้งกช์นั  ABS  ไมท่�ำงำน  ท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหต ุ ในสภำพ
ทีร่ะบบ ABS ควรท�ำงำนไดต้ำมปกติ

การจอดรถ

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

หมายเหต:ุ
•  เมือ่จอดรถใกลก้ำรจรำจรในตอนกลำงคนื 

หรอืเมือ่จอดรถในสถำนทีท่ีม่กีำรก�ำหนด
ใหใ้ชไ้ฟจอดตำมกฎหมำย ใหเ้ปิดไฟทำ้ย 
ไฟสอ่งแผน่ป้ำยทะเบยีนและสญัญำณไฟ
แสดงต�ำแหน่งโดยบดิสวติชจ์ุดระเบดิไป
ที ่P (จอด)

อยำ่ปลอ่ยใหส้วติชอ์ยูท่ีต่�ำแหน่ง  P  เป็นเวลำ
นำนเนือ่งจำกจะเป็นกำรคำยประจแุบตเตอรี่
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ค�าเตอืน
อย่ำจอดรถบนพื้นถนนที่แฉะหรือลำดเอียง
มำกเกนิไป  กำรจอดรถจักรยำนยนตภ์ำยใน
สภำวะดงักลำ่วอำจท�ำใหร้ถลม้  เป็นสำเหตใุห ้
เกดิควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิและกำรบำด
เจ็บเสยีหำยสว่นบคุคล

ค�าเตอืน
น�้ ำมันเบนซินไวไฟสูงมำก และอำจท�ำให ้
เกดิกำรระเบดิภำยใตส้ถำนกำรณ์บำงอย่ำง  
ถำ้จอดรถจักรยำนยนตข์ำ้ง ๆ  โรงจอดรถหรอื
อำคำรอืน่ ๆ  ตอ้งแน่ใจวำ่มกีำรระบำยอำกำศ
พอเหมำะ  และรถตอ้งไมอ่ยูต่ดิกบัแหลง่เปลว
ไฟหรอืประกำยไฟใด ๆ  รวมไปถงึเครือ่งมอื
อืน่ๆ ทีม่ไีฟน�ำวถิี
กำรไม่ปฏบิัตติำมค�ำแนะน�ำขำ้งตน้อำจท�ำให ้
เกดิไฟไหม ้ สรำ้งควำมเสยีหำยแตท่รัพยส์นิ
และกำรบำดเจ็บเสยีหำยสว่นบคุคล

ค�าเตอืน
เครือ่งยนตแ์ละระบบไอเสยีจะรอ้นขึน้ภำยหลงั
กำรขบัขี ่ หำ้มจอดรถในจดุทีค่นเดนิเทำ้และ
เด็กเล็กสำมำรถแตะตอ้งรถจักรยำนยนตไ์ด ้
กำรแตะสว่นใด ๆ  ของเครือ่งยนตห์รอืระบบ 
ไอเสยีทีร่อ้นอยู่อำจท�ำใหไ้หมผ้วิหนังทีไ่ม่มี
กำรป้องกนัได ้

ขอ้ควรค�านงึในการใชร้ถดว้ย
ความเร็วสงู

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

ค�าเตอืน
ขีร่ถจักรยำนยนต ์ Triumph  ดว้ยควำมเร็วสงู
บนถนนทีใ่ชใ้นกำรแข่งขันหรอืบนสนำมแข่ง
รถเทำ่นัน้  ในขณะนัน้  ผูท้ีส่ำมำรถใชค้วำมเร็ว
สูงไดค้วรเป็นผูข้ี่รถที่ผ่ำนกำรอบรมทำง
เทคนคิทีจ่�ำเป็นตอ่กำรขีร่ถควำมเร็วสงู  และ
ควรคุน้เคยตอ่กำรใชค้ณุลกัษณะตำ่ง ๆ  ของรถ
จักรยำนยนตใ์นทกุสภำพ
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ยควำมเร็วสูงใน 
สภำวะอืน่ ๆ  จะเกดิอนัตรำยและอำจน�ำไปสู่
กำรสญูเสยีกำรควบคมุรถและเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
คณุลักษณะดำ้นกำรขับขีร่ถจักรยำนยนตด์ว้ย
ควำมเร็วสูงอำจแตกต่ำงจำกคุณลักษณะ
ที่ท่ำนคุน้เคยเมื่อใชก้ับควำมเร็วบนถนน
ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด  อยำ่พยำยำมขีร่ถ
ดว้ยควำมเร็วสูงถำ้ท่ำนยังไม่ไดรั้บกำรฝึก
อบรมทีเ่หมำะสมและยังไม่มทีักษะทีก่�ำหนด 
เนื่องจำกกำรใชง้ำนรถทีไ่ม่ถูกตอ้งอำจท�ำให ้
เกดิอบุตัเิหตรุำ้ยแรง
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ค�าเตอืน
รำยกำรที่ระบุไวด้ำ้นล่ำงมีควำมส�ำคัญมำก
และหำ้มละเลย  ปัญหำ  ทีอ่ำจมองไมเ่ห็นที่
ควำมเร็วในกำรขบัขีต่ำมปกต ิอำจจะเกนิควำม
จรงิเป็นอยำ่งสงูเมือ่ใชร้ถดว้ยควำมเร็วสงู

ท ัว่ไป
ตอ้งแน่ใจวำ่ไดบ้�ำรุงรักษำรถจักรยำนยนตต์ำม
ตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำ

การบงัคบัเลีย้ว
ตรวจสอบแฮนด์บังคับเลี้ยวว่ำบิดไดอ้ย่ำง
รำบรื่นโดยไม่มีระยะฟรีหรือฝืดมำกเกินไป  
ตอ้งแน่ใจว่ำสำยควบคุมไม่กดีขวำงกำรบังคับ
เลีย้วไมว่ำ่จะในทำงใด

สมัภาระ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ปิดชอ่งบรรจสุมัภำระ ล็อก
และประกอบตดิกับรถจักรยำนยนต์แน่นสนิท
ดแีลว้

เบรก
ตรวจสอบวำ่เบรกหนำ้และเบรกหลังท�ำงำนได ้
อยำ่งถกูตอ้ง

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

น�า้มนัเชือ้เพลงิ
มีน�้ ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอต่ออัตรำกำรสิ้น
เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิทีเ่พิม่สงูขึน้  ซึง่เป็นผล
จำกกำรใชร้ถดว้ยควำมเร็วสงู

ขอ้ควรระวงั
ในหลำยประเทศ  ระบบไอเสยีส�ำหรับรถรุน่นี้
ไดต้ดิตัง้เครื่องฟอกไอเสียเชงิเร่งปฏิกริ ิยำ
เพือ่ชว่ยลดระดบักำรปลอ่ยไอเสยี
เครื่องฟอกไอเสียเชงิเร่งปฏิกริ ิยำอำจเกดิ
ควำมเสียหำยอย่ำงถำวรถำ้ปล่อยใหร้ถ
จักรยำนยนต์น�้ำมันหมด หรือถำ้ระดับน�้ำมัน
เชือ้เพลงิทีใ่ชไ้ดอ้ยูใ่นระดบัต�ำ่มำก
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้ว่ำมนี�้ำมันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอตอ่กำรเดนิทำง

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

โซข่บัเคลือ่น
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำโซ่ขับเคลื่อนปรับและ
หล่อลื่นอย่ำงถูกตอ้งแลว้ ตรวจสอบโซ่หำ 
รอ่งรอยควำมสกึและควำมเสยีหำย

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

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

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

ค�าเตอืน
ก ำ ร บ ร รทุ ก น�้ ำ ห นั ก ไ ม่ ถู ก ต ้อ ง อ ำ จส่ ง
ผ ล ต่ อ ส ภ ำ ว ะ ก ำ ร ขั บ ขี่ ที่ ไ ม่ ป ล อ ดภั ย  
ท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทุกครัง้วำ่น�้ำหนักทีบ่รรทุก
ไดก้ระจำยใหเ้ท่ำกันบนรถจักรยำนยนต์ทัง้
สองฝ่ัง  ท�ำใหแ้น่ใจวำ่ไดรั้ดสมัภำระไวแ้น่น
ดแีลว้  เพือ่วำ่จะไดไ้มข่ยบัเขยือ้นในขณะทีร่ถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่
เฉลี่ยน�้ ำหนักในกระเป๋ำเก็บสัมภำระแต่ละ
ใบใหเ้ทำ่กนั  (ถำ้ตดิตัง้)  เกบ็ของหนักไวท้ี ่
ด ำ้นล่ำงและดำ้นติดกับผนังดำ้นในของ
กระเป๋ำเกบ็สมัภำระ
ตรวจสอบควำมปลอดภัยของสัมภำระอย่ำง
สม�ำ่เสมอ  (แตไ่มใ่ชใ่นขณะทีร่ถก�ำลงัแลน่) 
และท�ำใหแ้น่ใจว่ำสัมภำระไม่ยื่นเกนิทำ้ยรถ
จักรยำนยนต์

ค�าเตอืน (มตีอ่)

น�้ำหนักบรรทุกสูงสุดของยำนพำหนะตอ้งไม่
เกนิ
Street Triple S - 195 กก. (430 ปอนด)์
Street Triple R - 195 กก. (430 ปอนด)์
Street Triple S 660 ซซี ี- 195 กก. (430 ปอนด)์
Street Triple R  - LRH  (ควำมสงูทีน่ั่งต�ำ่)  - 
170 กก. (374.8 ปอนด)์
Street Triple RS - 195 กก. (430 ปอนด)์
น�้ำหนักสมัภำระสงูสดุเกดิจำกน�้ำหนักรวมของ
ผูข้ีร่ถ ผูโ้ดยสำร อปุกรณเ์สรมิใดๆ ทีต่ดิตัง้กบั
ตวัรถ และสมัภำระตำ่งๆ ทีบ่รรทกุ
ส�ำหรับรุ่นที่มีระบบกันสะเทือนแบบปรับได ้
ท�ำใหแ้น่ใจวำ่คำ่ควำมแข็งของสปรงิดำ้นหนำ้
และดำ้นหลังและกำรตัง้ค่ำควำมหน่วงของ
กำรยุบตัวเหมำะส�ำหรับน�้ำหนักบรรทกของ
รถจักรยำนยนต ์(ดูหัวขอ้กำรตัง้ค่ำระบบกัน
สะเทอืน)

ค�าเตอืน
อย่ำตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิหรือบรรทุกสัมภำระ
ที่ท�ำใหป้ระสิทธิภำพในกำรกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตล์ดลง  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ทำ่น
ไมไ่ดส้รำ้งควำมเสยีหำยกบัชดุไฟ  ระยะหำ่ง
จำกถนน  สมรรถภำพในกำรเอยีงรถ  (เชน่  
มมุกำรเอยีงของรถ)  ระบบกำรควบคมุ  ระยะ
เลื่อนลอ้รถ  กำร เคลื่อนที่ของโช๊คหนำ้  
กำรมองทศิทำง  หรอืกำรใชร้ถจักรยำนยนตใ์น
ลกัษณะอืน่ ๆ



อปุกรณเ์สรมิ, ผูโ้ดยสารและการบรรทกุ

113

ค�าเตอืน
หำ้มขับขี่รถจักรยำนยนต์ที่ต ิดตั ้งอุปกรณ์
เสรมิ หรือรถจักรยำนยนต์ที่มีกำรบรรทุกน�้ำ
หนักประเภทใดกต็ำม  ดว้ยควำมเร็วมำกกวำ่  
130 กม./ชม.  (80  ไมล/์ชม.)  ไมว่ำ่ในกรณีใด
กรณีหนึ่งหรือทั ้งสองกรณี อย่ำพยำยำม
ขับขี่รถดว้ยควำมเร็วมำกกว่ำ 130 กม./ชม.  
(80 ไมล/์ชม.)  แมเ้ป็นควำมเร็วตำมทีก่ฎหมำย
อนุญำตกต็ำม
อุปกรณ์เสริมและ/หรือกำรบรรทุกน�้ ำหนัก
จะท�ำใหค้วำมมั่นคงและกำรทรงตัวของรถ
จักรยำนยนตเ์ปลีย่นแปลงไป
กำรไม่เผื่อถึงกำรเปลี่ยนแปลงในดำ้นกำร
ทรงตัวของรถจักรยำนยนตอ์ำจท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้ เมือ่ขบัขีด่ว้ยควำมเร็วสงู ตอ้งตระหนัก
เสมอว่ำกำรตัง้ค่ำของรถจักรยำนยนต์และ
ปัจจัยแวดลอ้มสำมำรถมีผลต่อควำมมั่นคง
ของรถจักรยำนยนตข์องคุณไดอ้ย่ำงรำ้ยแรง 
ยกตวัอยำ่งเชน่:
ภำระบรรทุกทีไ่ม่สมดุลทีท่ัง้สองดำ้นของรถ
จักรยำนยนต์
กำรตั ้งค่ำระบบกันสะเทือนดำ้นหนำ้และ 
ดำ้นหลงัทีไ่มถ่กูตอ้ง
แรงดนัลมยำงทีป่รับไมถ่กูตอ้ง
ยำงทีส่กึหรอมำกไปหรอืสกึหรอไมเ่ทำ่กนั
ลมดำ้นขำ้งและลมปะทะจำกยำนพำหนะอืน่ๆ
เสือ้ผำ้ทีห่ลวม
โปรดจ�ำไวว้่ำขีดจ�ำกัดสูงสุด 130 กม./ชม. 
(80 ไมล/์ชม.) จะลดลงถำ้ตดิตัง้อปุกรณเ์สรมิ
ทีไ่มผ่ำ่นกำรรับรอง  มกีำรบรรทกุน�้ำหนักที่
ไมถ่กูตอ้ง  ยำงรถสกึ  สภำพโดยรวมของรถ
จักรยำนยนต ์และสภำพอำกำศหรอืสภำพถนน
ทีไ่มด่ี

ค�าเตอืน
ผูโ้ดยสำรควรไดรั้บกำรชีแ้นะว่ำเขำหรือเธอ
สำมำรถท�ำใหร้ถจักรยำนยนต์สูญเสียกำร
ทรงตัวถำ้ขยับร่ำงกำยโดยทันที หรือใช ้
ต�ำแหน่งทีน่ั่งไมถ่กูตอ้ง
ผูข้ีร่ถควรชีแ้นะผูโ้ดยสำรดงันี:้
ผูโ้ดยสำรตอ้งน่ังนิง่ ๆ  ขณะทีร่ถจักรยำนยนต์
ก�ำลังแล่นและตอ้งไม่ยุ่งเกีย่วกับกำรท�ำงำน
ของรถจักรยำนยนต์
เทำ้ของผูโ้ดยสำรตอ้งวำงไวบ้นที่พักเทำ้
ผูโ้ดยสำร  และตอ้งจับสำยรัดเบำะ  เอวหรอื
สะโพกของผูข้ีร่ถใหแ้น่น
แนะน�ำใหผู้โ้ดยสำรเอนตัวตำมผูข้ีร่ถเมือ่แลน่
รถเขำ้โคง้  และตอ้งไมเ่อนตวัถำ้ผูข้ีร่ถไมไ่ด ้
ด�ำเนนิกำรดงักลำ่ว

ค�าเตอืน
หำ้มบรรทุกผูโ้ดยสำรถำ้เขำหรือเธอไม่สูง
พอทีจ่ะวำงเทำ้ไวบ้นทีพั่กเทำ้ทีม่ใีห ้
ผู โ้ดยสำรที่สูงไม่ถึงระดับที่พักเทำ้จะไม่
สำมำรถ น่ังบนรถ จักรยำนยนต์ได อ้ย่ำง
ปลอดภัย และท�ำใหไ้ม่มั่นคง น� ำไปสู่กำร 
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
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ค�าเตอืน
กำรบรรทุกผู โ้ดยสำรจะส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภำพในกำรเบรกและกำรทรงตัว
ของรถจักรยำนยนต ์ ผูข้ีร่ถตอ้งค�ำนวณกำร
เปลีย่นแปลงเหลำ่นี้เมือ่ตอ้งขีร่ถจักรยำนยนต์
โดยมผีูโ้ดยสำร และไมค่วรพยำยำมด�ำเนนิกำร
ดงักลำ่วถำ้ไมไ่ดผ้ำ่นกำรฝึกฝน  หรอืถำ้รูส้กึไม่
คุน้เคยหรอืไมส่ะดวกตอ่กำรเปลีย่นแปลงของ
คณุลกัษณะกำรขบัขีร่ถจักรยำนยนตท์ีเ่กดิขึน้
กำรขีร่ถโดยไมค่�ำนวณเมือ่มผีูโ้ดยสำรไปดว้ย 
อำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนตส์ูญเสยีกำรทรงตัว
และเกดิอบุตัเิหตุ

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

ค�าเตอืน
หำ้มบรรทุกสัตวเ์ลีย้งบนรถจักรยำนยนตข์อง
ทำ่น
สัตวเ์ลีย้งจะขยับเขยือ้นโดยฉับพลันและทำ่น
ไมอ่ำจคำดเดำได ้ ซึง่อำจท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
หำกที่น่ังผูโ้ดยสำรหรือสัมภำระ (ถำ้ตดิตัง้)  
ถูกใชบ้รรทุกวัตถุขนำดเล็ก จะตอ้งไม่เกนิน�้ำ
หนักสงูสดุรวม 3 กก.

น�้ ำหนักรวมนี้  (รวมทั ้งที่ น่ังและสัมภำระ)  
จ ะ ต ้อ ง ไ ม่ ท� ำ ใ ห ้เ สี ย ก ำ ร ค ว บ คุ ม ร ถ
จักรยำนยนต ์ จะตอ้งยดึอยำ่งปลอดภยัและจะ
ตอ้งไม่ยำวเกนิดำ้นหลังหรือดำ้นขำ้งของรถ
จักรยำนยนต์
กำรบรรทุกสิ่งของที่มีน�้ ำหนักเกินที่ระบุไว ้
ข ำ้ ง ต ้น   ที่ รั ด ไ ม่ แ น่ น  ที่ ท� ำ ใ ห ้สูญ เ สีย
กำรควบคุมรถ หรือยื่นเกินดำ้นทำ้ยหรือ 
ดำ้นขำ้งของรถจักรยำนยนตจ์ะท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
แมจ้ะบรรทุกสิ่งของขนำดเล็กไวบ้นเบำะ
ดำ้นหลงัอยำ่งถกูตอ้ง  ควำมเร็วสงูสดุของ
รถจักรยำนยนต์ตอ้งไม่เกิน 130 กม ./ชม . 
(80 ไมล/์ชม.)
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ค�าเตอืน
Triumph Motorcycles  จะไมรั่บผดิชอบใด  ๆ 
ต่อควำมเสยีหำยหรือกำรบำดเจ็บที่เกดิจำก
กำรบ�ำรงุรักษำทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืกำรปรับตัง้ทีไ่ม่
เหมำะสม โดยเจำ้ของรถเป็นผูด้�ำเนนิกำรเอง
เนื่องจำกกำรบ�ำรุงรักษำที่ไม่ถูกตอ้งหรือ
ถูกละเลยจะท�ำใหเ้กดิสภำวะกำรขับขีท่ี่เป็น
อนัตรำย  ควรน�ำรถจักรยำนยนตข์องทำ่นเขำ้
รับกำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำทีต่ัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้

ค�าเตอืน
กำรบ�ำรงุรักษำทัง้หมดถอืวำ่ส�ำคญัตอ่ชวีติและ
ตอ้งไมล่ะเลย  กำรบ�ำรงุรักษำและกำรปรับตัง้ที่
ไมถ่กูตอังอำจท�ำใหช้ ิน้สว่นของรถจักรยำนยนต์
หนึ่งช ิน้ส่วนหรือมำกกว่ำนั้นท�ำงำนผดิปกต ิ 
รถจักรยำนยนต์ที่ท�ำงำนผิดปกตอิำจท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
สภำพอำกำศ ภูมิประเทศ และที่ตั ้งทำง
ภูมิศำสตร์ส่งผลกระทบต่อกำรบ�ำรุงรักษำ 
ควรปรับตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำใหต้รงตำม
สภำพแวดลอ้มทีใ่ชย้ำนพำหนะ  รวมทัง้ควำม
ประสงคข์องเจำ้ของรถ
ตอ้งใชเ้ครื่องมือพิเศษ ควำมรู  ้และกำร 
ฝึกอบรม  จงึจะด�ำเนนิกำรตำมรำยกำรบ�ำรงุ
รักษำทีไ่ดร้ะบุไวใ้นตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำได ้
อยำ่งถกูตอ้ง  ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph  ทีไ่ดรั้บอนุญำตเทำ่นัน้ทีม่เีครือ่งมอื
พเิศษและควำมรูด้งักลำ่ว
เนื่องจำกกำรบ�ำรุงรักษำที่ไม่ถูกตอ้งหรือ
ถูกละเลยจะท�ำใหเ้กดิสภำวะกำรขับขีท่ี่เป็น
อนัตรำย  ควรน�ำรถจักรยำนยนตข์องทำ่นเขำ้
รับกำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำทีต่ัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้

ในกำรบ� ำ รุ ง รักษำรถ จักรยำนยนต์ให อ้ยู่
ใ น ส ภ ำ พที่ ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ไ ว ้ว ำ ง ใ จ ไ ด ้ 
กำรบ�ำรุงรักษำและกำรปรับตั ้งที่สรุปไวใ้น
บทนี้ตอ้งด�ำเนินกำรดังที่ระบุไวใ้นตำรำงกำร 
ตรวจสอบประจ�ำวนั  รวมทัง้ยดึตำมตำรำงกำร
บ�ำรงุรักษำ  ขอ้มลูทีจ่ะกลำ่วตอ่ไปจะอธบิำยถงึ
ขัน้ตอนที่ตอ้งปฏบิัตติำมเมื่อด�ำเนินกำรตรวจ
เชค็ประจ�ำวนั  รวมทัง้รำยกำรทีต่อ้งบ�ำรงุรักษำ
และปรับตัง้คำ่อยำ่งงำ่ย ๆ บำงรำยกำร
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ด ้
รับอนุญำตของท่ำนอำจด�ำเนนิกำรบ�ำรุงรักษำ
ตำมก�ำหนดเวลำไดส้ำมวธิ ี คอื  กำรบ�ำรงุรักษำ
ประจ�ำปี  กำรบ�ำรงุรักษำโดยยดึตำมจ�ำนวนไมล ์
หรอืผสมกนัทัง้สองแบบ  ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจ�ำนวน
ไมลท์ีร่ถจักรยำนยนตข์องทำ่นวิง่ไปตอ่ปี
1.  รถจักรยำนยนตท์ีว่ ิง่นอ้ยกวำ่  10,000 กม. 

(6,000  ไมล)์  ตอ่ปีตอ้งด�ำเนนิกำรบ�ำรงุ
รักษำประจ�ำปี นอกจำกนี้  รำยกำรที่
ย ึดตำมจ�ำนวนไมล์ตอ้งไดรั้บกำรบ�ำรุง
รักษำเมื่อถึงช่วงเวลำที่ก�ำหนด ถำ้รถ
จักรยำนยนตว์ิง่ถงึระยะไมลด์งักลำ่ว

2.  รถจักรยำนยนตท์ีว่ ิง่ประมำณ  10,000 กม. 
(6,000  ไมล)์  ตอ่ปีตอ้งน�ำไปรับกำรบ�ำรงุ
รักษำประจ�ำปี  รวมทัง้รำยกำรทีย่ดึตำม
จ�ำนวนไมลท์ีไ่ดก้�ำหนดไวเ้ชน่กนั

3.  รถจักรยำนยนตท์ีว่ ิง่มำกกวำ่  10,000  กม. 
(6,000  ไมล)์  ตอ่ปีตอ้งน�ำรำยกำรทีย่ดึ
ตำมจ�ำนวนไมลเ์ขำ้รับกำรบ�ำรุงรักษำเมือ่
รถจักรยำนยนตว์ิง่ถงึระยะทำงที่ก�ำหนด 
นอกจำกนี ้ รำยกำรทีย่ดึตำมรำยปีตอ้งได ้
รับกำรบ�ำรุงรักษำเมือ่ถงึชว่งเวลำประจ�ำปี
ทีก่�ำหนดไว ้

ในทุกกรณี รถตอ้งไดรั้บกำรบ�ำรุงรักษำก่อน
หรือตำมช่วงเวลำกำรบ�ำรุงรักษำที่ก�ำหนด
ไว ้ท่ำนสำมำรถขอค�ำแนะน�ำเกีย่วกับตำรำง
กำรบ�ำรุงรักษำทีเ่หมำะสมกับรถจักรยำนยนต์
ของท่ำนมำกที่สุดไดจ้ำกตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
Triumph  Motorcycles  จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ 
ต่อควำมเสียหำยหรือกำรบำดเจ็บที่เกดิจำก
กำรบ�ำรุงรักษำที่ไม่ถูกตอ้งหรือกำรปรับตัง้ที่
ไม่เหมำะสมตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนด
เวลำ
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รายละเอยีดดา้นการใชง้าน มาตรวดัระยะทางอา่นคา่เป็นกโิลเมตร (ไมล)์ หรอืชว่งเวลา ไมว่า่รายการใดถงึกอ่น

การเขา้รบั
บรกิารคร ัง้

แรก

การเขา้
รบับรกิาร
ประจ�าปี

การเขา้รบับรกิารตามระยะกโิลเมตร

ทกุๆ 800 
(500) 

หนึง่เดอืน

ปี 10,000 และ 
30,000

(6,000 และ 
18,000)

20,000 
(12,000)

40,000 
(24,000)

การหลอ่ลืน่
น�้ำมนัเครือ่ง – เปลีย่นใหม่ - • • • • •
ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง - เปลีย่นใหม่ - • • • • •
ระบบระบำยควำมรอ้นน�้ำมนัเครือ่งและเครือ่งยนต ์-  
ตรวจหำรอยร่ัว วนั • • • • •

ระบบน�า้มนัเชือ้เพลงิและระบบควบคมุการท�างานของเครือ่งยนต์
ระบบน�้ำมนัเชือ้เพลงิ – ตรวจสอบกำรร่ัวซมึ รอยถลอก ฯลฯ วนั • • • • •
แผน่ยดึเรอืนปีกผเีสือ้ (ปีกผเีสือ้) – ตรวจสอบ/ท�ำควำมสะอำด - • • •
สแกนอตัโนมตั ิ(Autoscan) – ด�ำเนนิกำร Autoscan  
แบบสมบรูณโ์ดยใชเ้ครือ่งมอืวเิครำะหปั์ญหำของ Triumph 
(พมิพฉ์บบัส�ำเนำใหล้กูคำ้)

- • • • • •

มอดเูลเตอรร์ะบบ ABS – ตรวจสอบรหสั DTC ทีบ่นัทกึไว ้ - • • • • •
ระบบฉีดอำกำศทตุยิภมู ิ– ตรวจสอบ/ท�ำควำมสะอำด - • •
หมอ้กรองอำกำศ – เปลีย่นใหม่ - • •
เรอืนปีกผเีสือ้ – ปรับใหส้มดลุ - • • •
สำยน�้ำมนั – เปลีย่นใหม่ ทกุสีปี่ ไมนั่บระยะทำงเป็นไมล์
ทอ่ควบคมุไอระเหย – เปลีย่นใหม่ ทกุสีปี่ ไมนั่บระยะทำงเป็นไมล์

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

ระบบระบายความรอ้น
ระบบระบำยควำมรอ้น – ตรวจหำกำรร่ัวซมึ วนั • • • • •
ระดบัน�้ำหลอ่เย็น – ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •
น�้ำหลอ่เย็น – เปลีย่นใหม่ ทกุสำมปี ไมนั่บระยะทำงเป็นไมล์

เครือ่งยนต์
สำยคลตัช ์– ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •
ระยะหำ่งวำลว์ – ตรวจสอบ/ปรับตัง้ - • •
จังหวะเปิดปิดเพลำลกูเบีย้ว – ปรับตัง้ เขำ้รับบรกิำรในระยะ 20,000 กม. (12,000 ไมล)์ แรกเทำ่นัน้

ลอ้และยาง
ลอ้ – ตรวจสอบควำมเสยีหำย วนั • • • • •
ลกูปืนลอ้ – ตรวจสอบควำมสกึ/กำรท�ำงำนไมต่ดิขดั - • • • • •
กำรสกึของยำง/ควำมเสยีหำยของยำง – ตรวจสอบ วนั • • • • •
แรงดนัลมยำง – ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •

ไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ำ แผงหนำ้ปัด และโคมไฟ – ตรวจสอบ วนั • • • • •
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รายละเอยีดดา้นการใชง้าน มาตรวดัระยะทางอา่นคา่เป็นกโิลเมตร (ไมล)์ หรอืชว่งเวลา ไมว่า่รายการใดถงึกอ่น

การเขา้รบั
บรกิารคร ัง้

แรก

การเขา้
รบับรกิาร
ประจ�าปี

การเขา้รบับรกิารตามระยะกโิลเมตร

ทกุๆ 800 
(500) 

หนึง่เดอืน

ปี 10,000 และ 
30,000

(6,000 และ 
18,000)

20,000 
(12,000)

40,000 
(24,000)

ระบบกนัสะเทอืนและระบบบงัคบัเลีย้ว
ระบบบงัคบัเลีย้ว – ตรวจสอบระยะฟรี วนั • • • • •
โชค๊ – ตรวจสอบกำรร่ัวซมึ/กำรท�ำงำนรำบรืน่ วนั • • • • •
น�้ำมนัโชค๊ – เปลีย่นใหม่ - •
ลกูปืนคอเฟรม – ตรวจสอบ/ปรับตัง้ - • • • •
ลกูปืนคอเฟรม – หยอดน�้ำมนั - • •
ขอ้ตอ่โชค๊หลงั – ตรวจสอบ/หยอดน�้ำมนั - • •

เบรก
ผำ้เบรก – ตรวจสอบระดบัควำมสกึ วนั • • • • •
แมป๊ั่มเบรก – ตรวจสอบกำรร่ัวซมึของน�้ำมนั วนั • • • • •
คำลปิเปอรเ์บรก – ตรวจสอบกำรร่ัวซมึของน�้ำมนัและ 
ลกูสบูตดิขดั วนั • • • • •

ระดบัน�้ำมนัเบรก – ตรวจสอบ วนั • • • • •
น�้ำมนัเบรก – เปลีย่นใหม่ ทกุสองปี ไมนั่บระยะทำงเป็นไมล์

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

ท ัว่ไป
สกร ู– ตรวจสอบควำมปลอดภยัดว้ยตำเปลำ่ วนั • • • • •
หมดุพักเทำ้ – ตรวจสอบควำมสกึดว้ยตำเปลำ่ วนั • • • • •
ขำตัง้ขำ้ง – ตรวจสอบกำรท�ำงำน วนั • • • • •
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น�า้มนัเครือ่ง

cbnz

ค�าเตอืน
รถจักรยำนยนตท์ีท่�ำงำนโดย  ใชน้�้ำมนัเครือ่ง
ที่ปนเป้ือน เสื่อมสภำพ หรือไม่เพียงพอจะ
ท�ำใหเ้ครื่องยนต์สกึเร็วขึ้น และอำจส่งผล 
ให เ้ครื่องยนต์หรือระบบส่งก� ำลั งติดขัด  
กำรตดิขัดของเครื่องยนตห์รือระบบส่งก�ำลัง
อำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุอยำ่งรวดเร็วและ
เกดิอบุตัเิหตุ

เพือ่ใหเ้ครือ่งยนต ์ ระบบสง่ก�ำลงั  และคลตัช์
ท�ำงำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง ใหรั้กษำน�้ำมันเครื่อง
ไวใ้นระดบัทีถ่กูตอ้ง  รวมทัง้เปลีย่นน�้ำมนัและ 
ไสก้รองน�้ ำมัน เครื่องตำมขอ้ก� ำหนดกำร 
บ�ำรงุรักษำตำมก�ำหนดเวลำ

การตรวจสอบระดบัน�า้มนั

2
cdlq

5

4

1

3

1. ชอ่งเตมิ
2. ต�าแหนง่กา้นวดัระดบัน�า้มนัใน 

หอ้งขอ้เหวีย่ง
3. กา้นวดัระดบัน�า้มนั
4. เครือ่งหมายขดีบน
5. เครือ่งหมายขดีลา่ง

ค�าเตอืน
หำ้มสตำรท์เครือ่งยนตห์รอืเดนิเครือ่งยนตใ์น
พืน้ทีอ่บัอำกำศ  ควนัไอเสยีเป็นพษิและอำจ
ท�ำใหห้มดสตแิละเสยีชวีติไดภ้ำยในระยะเวลำ
สัน้ ๆ ใชร้ถจักรยำนยนตใ์นพืน้ทีเ่ปิดโลง่หรอืมี
กำรระบำยอำกำศเพยีงพอทกุครัง้

ขอ้ควรระวงั
กำรเดินเครื่องยนต์โดยมีน�้ ำมันไม่ เพียง
พอจะท�ำใหเ้ครื่องยนต์เกิดควำมเสียหำย  
ถำ้สัญญำณไฟเตอืนแรงดันน�้ำมันเครือ่งต�่ำยัง
ตดิอยู ่ ใหด้บัเครือ่งยนตท์นัท ี แลว้ตรวจสอบ
หำสำเหตุ

สตำรท์เครือ่งยนตแ์ละเดนิเบำประมำณหำ้นำที
ดบัเครือ่งยนต ์ แลว้รออยำ่งนอ้ยสำมนำทเีพือ่
ใหน้�้ำมนัเขำ้ที่

หมายเหต:ุ
•  การบ่งชีท้ ีแ่ม่นย�าของระดบัน�า้มนัใน

เครือ่งยนตจ์ะแสดงขึน้เมือ่เครือ่งยนต์
มีอุณหภูม ิการท�างานปกติเท่าน ัน้  
รถจกัรยานยนตอ์ยูใ่นลกัษณะต ัง้ตรง 
(ไม่ใช่อยู่บนขาต ัง้ขา้ง) และเมือ่ขนั
สกรกูา้นวดัระดบัน�า้มนัใหแ้นน่

•  อย่าเต ิมน� ้ามนัผ่านช่องใส่ก้านวดั
ระดบัน�า้มนัในหอ้งขอ้เหวีย่ง

ดงึกำ้นวดัระดบัน�้ำมนัออก
ระดับน�้ ำมันจะแสดงดว้ยขีดบนกำ้นวัดระดับ
น�้ำมนั  เมือ่น�้ำมนัเต็ม  ระดบัน�้ำมนัทีบ่ง่ชีต้อ้ง
อยู่ตรงกับเครือ่งหมำยขดีบนของกำ้นวัดระดับ
น�้ำมนั
ถำ้ระดับน�้ำมันต�่ำกว่ำเครื่องหมำยขีดล่ำง ให ้
ถอดฝำปิดชอ่งเตมิน�้ำมันเครือ่งแลว้เตมิน�้ำมัน
ทลีะนอ้ยทำงชอ่งฝำปิดชอ่งเตมิน�้ำมันเครือ่งใน
ฝำครอบคลตัชจ์นไดร้ะดบัน�้ำมนัทีถ่กูตอ้ง
เมือ่ไดร้ะดบัน�้ำมนัทีถ่กูตอ้ง  ใหป้ระกอบฝำปิด
ชอ่งเตมิน�้ำมนัเครือ่งแลว้หมนุใหแ้น่น
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การเปลีย่นน�า้มนัและไสก้รองน�า้มนั
เครือ่ง

cjxt

1

2

1. นอ๊ตถา่ยน�า้มนัเครือ่ง
2. ไสก้รองน�า้มนัเครือ่ง

น�้ำมันเครื่องและไสก้รองตอ้งเปลีย่นใหม่ตำม
ขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรงุรักษำตำมก�ำหนดเวลำ

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

อุน่เครือ่งยนตจ์นรอ้นมำกพอ แลว้ดบัเครือ่งยนต ์
แลว้ยดึรถจักรยำนยนตใ์หอ้ยูใ่นต�ำแหน่งตัง้ฉำก
กบัพืน้รำบ
วำงอำ่งถำ่ยน�้ำมนัเครือ่งใตเ้ครือ่งยนต์

ค�าเตอืน
น�้ำมนัอำจรอ้นจัดจนสมัผัสไมไ่ด ้ หลกีเลีย่ง
กำรสัมผัสน�้ำมันทีร่อ้นจัดโดยสวมชดุป้องกัน 
ถงุมอื  แวน่ตำนริภยัทีเ่หมำะสม  กำรสมัผัส
น�้ำมันทีร่อ้นจัดอำจท�ำใหผ้วิหนังถูกลวกหรอื
ไหมไ้ด ้

ถอดน๊อตถำ่ยน�้ำมนัเครือ่ง
คลำยไสก้รองน�้ำมันเครือ่งแลว้ถอดออกโดยใช ้
ชดุเครือ่งมอืประจ�ำรถของ Triumph T3880313 
ทิง้ไสก้รองน�้ำมันเครือ่งตัวเก่ำดว้ยวธิกีำรทีไ่ม่
ท�ำลำยสิง่แวดลอ้ม
ทำน�้ ำ มั น เค รื่ อ งที่ส ะอำดบำง   ๆ    ลงบน
แหวนซีลของไสก้รองน�้ ำมันเครื่องตัวใหม ่ 
ประกอบไสก้รองน�้ ำมันเครื่อง แลว้ขันแน่น 
10 Nm
เ มื่ อ ถ่ ำ ย น�้ ำ มั น เ ค รื่ อ ง ออกจนหมดแล ้ว  
ใหป้ระกอบแหวนยำงอันใหม่เขำ้กับน๊อตถ่ำย
น�้ำมันเครื่อง ประกอบน๊อตถ่ำยน�้ำมันเครื่อง  
แลว้ขนัใหแ้น่น 25 Nm
เติมเครื่องยนต์ดว้ยน�้ ำมันเครื่องส�ำหรับรถ
จักรยำนยนตแ์บบกึง่สังเครำะหห์รอืสังเครำะห ์
10W/40  หรอื  10W/50  ทีต่รงตำมมำตรฐำน 
API SH  (หรอืสงูกวำ่)  และ  JASO MA  เชน่ 
น�้ำมนัเครือ่ง  Castrol Power 1  Racing 4T 
10W-40  (สงัเครำะหแ์ท)้  ในบำงประเทศ
จ�ำหน่ำยในชือ่ Castrol Power RS Racing 4T 
10W-40 (สงัเครำะหแ์ท)้
สตำร์ทเครื่องยนตแ์ลว้ปล่อยใหเ้ดนิเบำอย่ำง
นอ้ย 30 วนิำที

ขอ้ควรระวงั
กำรเพิม่ควำมเร็วรอบเครื่องยนตส์ูงกว่ำรอบ
เดินเบำก่อนที่น�้ ำมันจะกระจำยไปทั่วทุก
ชิน้ส่วนของเครื่องยนต์จะท�ำใหเ้ครื่องยนต์
เกดิควำมเสยีหำยและตดิขดั  เรง่ควำมเร็ว
รอบเครื่องยนตห์ลังจำกเดนิเครื่องยนตแ์ลว้ 
30 วนิำทีเท่ำนั้นเพื่อใหน้�้ ำมันไดไ้หลเวียน
อยำ่งเต็มที่
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ขอ้ควรระวงั
ถ ้ำ แ ร ง ดั น น�้ ำ มั น เ ค รื่ อ ง ต�่ ำ เ กิ น ไ ป  
สัญญำณไฟเตือนแรงดันน�้ ำมันเครื่องต�่ำจะ
สวำ่งขึน้  ถำ้ไฟยงัตดิอยูใ่นขณะทีเ่ครือ่งยนต์
ท�ำงำน  ใหด้บัเครือ่งยนตท์นัทแีลว้ตรวจสอบ
หำสำเหตุ กำรเดนิเครื่องยนต์ดว้ยแรงดัน
น�้ำมันเครือ่งต�่ำจะท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำม
เสยีหำย

ตรวจสอบให แ้ น่ ใจว่ ำสัญญำณไฟเตือน 
แรงดันน�้ ำมันเครื่องต�่ำยังปิดอยู่ และมองไม่
เห็นขอ้ควำมแรงดันน�้ ำมันเครื่องบนหนำ้จอ 
แผงหนำ้ปัด
ดับเครือ่งยนตแ์ลว้ตรวจสอบระดับน�้ำมันเครือ่ง
อกีครัง้ ปรับถำ้จ�ำเป็น

การก�าจดัน�า้มนัเครือ่งและไสก้รอง
น�า้มนัเครือ่งทีใ่ชแ้ลว้
เพือ่เป็นกำรปกป้องสิง่แวดลอ้ม  อยำ่เทน�้ำมนั
ลงบนพื้น ลงในท่อระบำยน�้ำหรือท่อระบำย 
น�้ำเสยี หรอืลงในแมน่�้ำล�ำคลอง  อยำ่วำง 
ไสก้รองน�้ำมันเครือ่งทีใ่ชแ้ลว้ปนกับขยะทั่วไป 
หำกมีขอ้สงสัย โปรดติดต่อหน่วยงำนใน 
ทอ้งถิน่

เกรดและขอ้ก�าหนดของน�า้มนั
เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ที่ ฉี ด ด ้ว ย น�้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง
ประสทิธภิำพสงูของ  Triumph  ไดรั้บกำร
ออกแบบขึน้เพื่อใหใ้ชน้�้ำมันเครื่องส�ำหรับรถ
จักรยำนยนตแ์บบกึง่สังเครำะหห์รอืสังเครำะห ์
10W/40  หรอื  10W/50  ทีต่รงตำมมำตรฐำน 
API SH  (หรอืสงูกวำ่)  และ  JASO MA  เชน่ 
น�้ำมนัเครือ่ง  Castrol Power 1  Racing 4T 
10W-40  (สงัเครำะห)์  ในบำงประเทศจ�ำหน่ำย
ในชือ่ Castrol Power RS Racing 4T 10W-40 
(สงัเครำะห)์
ดูตำรำงดำ้นล่ำงส�ำหรับควำมหนืดของน�้ำมัน
เครือ่งทีถ่กูตอ้ง (10W/40 หรอื 10W/50) ทีใ่ช ้
ในพืน้ทีข่ีร่ถของทำ่น
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-4 14 5032 68 86 104

(°C)
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อุณหภูมิแวดล้อม (°C)
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SAE 10W/50

SAE 10W/40

ชว่งอณุหภมูคิวามหนดืของน�า้มนัเครือ่ง

อย่ำเติมสำรเคมีใด ๆ  ลงในน�้ ำมันเครื่อง 
นอกจำกนี้ น�้ ำมันเครื่องยังหล่อลื่นคลัตช ์ 
สำรเตมิแตง่ใดๆ อำจท�ำใหค้ลตัชล์ืน่
ห ำ้มใชน้�้ ำมันละหุ่ ง  น�้ ำมันที่มีสำรชะลำ้ง  
น�้ำมนัพชื  น�้ำมนัแร ่ หรอืน�้ำมนัใด ๆ  ทีไ่มต่รง
ตำมขอ้ก�ำหนดทีต่อ้งกำร  กำรใชน้�้ำมนัเหลำ่นี้
อำจท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยตอ่เครือ่งยนตอ์ยำ่ง
รนุแรงและโดยทนัที
ขณะเตมิหรอืเปลีย่นน�้ำมนัเครือ่ง ท�ำใหแ้น่ใจวำ่
ไมม่สี ิง่แปลกปลอมเขำ้ไปในหอ้งขอ้เหวีย่ง
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ระบบระบายความรอ้น

เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่ระบบระบำยควำมรอ้นเครือ่งยนต์
มปีระสทิธภิำพเพยีงพอ ควรตรวจสอบระดับ 
น�้ำหลอ่เย็นทกุวนักอ่นขีร่ถจักรยำนยนต ์และเตมิ
น�้ำหลอ่เย็นถำ้อยูใ่นระดบัต�ำ่

หมายเหต:ุ
•  น� ้าหล่อเย็นชนิดชนิดเต ิมสารเพิ่ม

คุณภาพไฮบริดอินทรีย ์ ( เร ียกว่า 
Hybrid OAT หรอื HOAT) ไดต้ดิต ัง้ไวใ้น
ระบบระบายความรอ้นต ัง้แตจ่ดัสง่รถ
จกัรยานยนตจ์ากโรงงาน น�า้หลอ่เย็น
ดงักลา่วเป็นสเีขยีว ประกอบดว้ยสาร
ป้องกนัการแข็งตวัทีม่สี่วนประกอบ
ของสารเอทธลินีไกคอล 50% และมี
จดุเยอืกแข็งที ่-35°C (-31°F)

สารป้องกนัการกดักรอ่น 

ค�าเตอืน
น�้ำหลอ่เย็น  HD4X  Hybrid OAT  ประกอบ
ดว้ยสำรป้องกันกำรกัดกร่อนและสำรป้องกัน
กำรแข็งตวั  ซึง่เหมำะส�ำหรับเครือ่งยนตแ์ละ 
หมอ้น�้ำทีเ่ป็นอะลมูเินยีม  ใชน้�้ำหลอ่เย็นตำม
ค�ำแนะน�ำจำกผูผ้ลติทกุครัง้
น�้ ำหล่อเย็นที่มีสำรป้องกันกำรแข็งตัวและ
สำรป้องกันกำรกัดกร่อนประกอบดว้ยสำรเคมี
ที่เป็นพษิ ซึง่เป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยมนุษย ์ 
ห ำ้มกลืนสำรป้องกันกำรแข็งตัวหรือน�้ ำ 
หลอ่เย็นของรถจักรยำนยนต์

หมายเหต:ุ
•  น�า้หลอ่เย็น HD4X Hybrid OAT ที่

จดัหาโดย Triumph ผสมเสร็จแลว้ และ 
ไมจ่�าเป็นตอ้งเจอืจางกอ่นจะเตมิลงใน
ระบบระบายความรอ้น

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

หมายเหต:ุ
•  ควรตรวจสอบระดบัน�า้หล่อเย็นขณะ

ทีเ่ครือ่งยนตเ์ย็น (ทีอ่ณุหภมูหิอ้งหรอื
อณุหภมูแิวดลอ้ม)

cjxo

2

1

3

4

1. ถงัน�า้หลอ่เย็นส�ารอง
2. ฝาปิดถงัน�า้มนั
3. เครือ่งหมาย MAX
4. เครือ่งหมาย MIN

จอดรถจักรยำนยนต์บนพื้นรำบและอยู่ใน
ต�ำแหน่งตัง้ตรง  ถงัน�้ำหลอ่เย็นส�ำรองสำมำรถ
มองเห็นไดจ้ำกดำ้นซำ้ยของรถจักรยำนยนต ์
ดำ้นลำ่งไปทำงดำ้นหนำ้ของถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
ต ร ว จ ส อ บ ร ะ ดั บ น�้ ำ ห ล่ อ เ ย็ น ใ น ถั ง 
น�้ ำหล่อเย็นส�ำรอง ระดับน�้ ำหล่อเย็นตอ้ง
อยู่ ร ะหว่ำงเครื่องหมำย MAX  และ MIN  
ถำ้น�้ำหลอ่เย็นต�ำ่กวำ่ระดบัต�ำ่สดุ  ทำ่นตอ้งปรับ
ระดบัน�้ำหลอ่เย็น

การปรบัระดบัน�า้หลอ่เย็น

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

cjxo

2

1

3

4

1. ถงัน�า้หลอ่เย็นส�ารอง
2. ฝาปิดถงัน�า้มนั
3. เครือ่งหมาย MAX
4. เครือ่งหมาย MIN

ปลอ่ยใหเ้ครือ่งยนตเ์ย็น
ฝำถังน�้ ำหล่อเย็นส�ำรองสำมำรถถอดไดจ้ำก
ดำ้นซำ้ยของรถจักรยำนยนต์
ถอดฝำปิดออกจำกถังน�้ำหล่อเย็นส�ำรองแลว้
เติมส่วนผสมน�้ ำหล่อเ ย็นทำงฝำถังน�้ ำมัน 
เชื้อเพลิงจนระดับน�้ ำเพิ่มสูงถึงเครื่องหมำย 
MAX ประกอบฝำปิด
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หมายเหต:ุ
•  ถ้า ต ร ว จ ส อ บ ร ะ ด ับ น� ้ า ห ล่ อ เ ย็ น

เ นื่ อ ง จ า ก น� ้ า ห ล่ อ เ ย็ น ร้ อ น จ ัด  
ใหต้รวจสอบระดบัน�า้ในหมอ้น�า้แลว้
เตมิถา้จ�าเป็น

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

ขอ้ควรระวงั
ถำ้ใชน้�้ ำกระดำ้งในระบบระบำยควำมรอ้น  
น�้ำกระดำ้งจะท�ำใหเ้กดิกำรสะสมของตะกรันใน
เครือ่งยนตแ์ละหมอ้น�้ำ  และจะลดประสทิธภิำพ
ของระบบระบำยควำมรอ้นเป็นอย่ำงมำก  
ระบบระบำยควำมรอ้นทีม่ปีระสทิธภิำพลดลง
จะท�ำใหเ้ครื่องยนต์รอ้นจัดและไดรั้บควำม 
เสยีหำยอยำ่งรนุแรง

การเปลีย่นน�า้หลอ่เย็น
ขอแนะน� ำใหน้� ำรถไปเปลี่ยนน�้ ำหล่อเย็นที่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ด ้
รับอนุญำตตำมขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุงรักษำตำม
ก�ำหนดเวลำ

หมอ้น�า้และทอ่ออ่น

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

ขอ้ควรระวงั
กำรใชว้ธิฉีีดน�้ำแรงดนัสงู  เชน่  จำกเครือ่งมอื
ลำ้งรถหรอืป๊ัมอดัฉีดน�้ำแรงดนัสงู  จะท�ำให ้
ครบีหมอ้น�้ำเกดิควำมเสยีหำย  เป็นสำเหตใุห ้
เกดิรอยร่ัวและท�ำใหป้ระสทิธภิำพของหมอ้น�้ำ
ลดลง
อย่ำปิดกัน้หรือเบี่ยงกระแสลมจำกหมอ้น�้ ำ
ดว้ยกำรตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิทีไ่มไ่ดรั้บอนุญำต  
ไม่ว่ำจะที่ด ำ้นหนำ้หมอ้น�้ ำหรือดำ้นหลัง
พัดลมระบำยควำมรอ้น  กำรกดีขวำงกระแสลม 
ของหม อ้น�้ ำ จ ะท� ำ ให เ้ กิดควำม ร อ้นสู ง  
ท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำยได ้

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

ค�าเตอืน
คอยระวงัเมือ่  "รูส้กึ"  ถงึกำรเปลีย่นแปลงของ
กำรควบคมุคนัเรง่  ถำ้พบควำมเปลีย่นแปลง 
ใหน้�ำรถไปตรวจสอบระบบคันเร่งที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บ
อนุญำต  กำรเปลีย่นแปลงอำจเกดิจำกควำม
สกึในระบบกลไก ซึง่อำจท�ำใหก้ำรควบคุม 
คนัเรง่ตดิขดั
กำรควบคมุคันเร่งตดิหรอืคำ้งจะท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้

การตรวจสอบคนัเรง่

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

ตรวจสอบปีกผเีสือ้เปิดออกไดอ้ยำ่งรำบรืน่โดย
ไม่มีแรงฝืน และสำมำรถปิดไดโ้ดยไม่ตดิขัด 
ถำ้ยงัตรวจพบปัญหำหรอืเกดิขอ้สงสยั  ควรน�ำ
รถของท่ำนไปตรวจสอบระบบคันเร่งทีต่ัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำต
ตรวจสอบว่ำมีร ะยะฟรีของปลอกคัน เ ร่ ง 
1 - 2 มม. เมือ่คอ่ย ๆ  บดิปลอกคนัเรง่ไปมำ
ถำ้ระยะฟรมีคีำ่ไมถ่กูตอ้ง  Triumph  ขอแนะน�ำ
ใหน้� ำรถไปตรวจสอบหำสำเหตุที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำต

คลตัช์

1. คนัคลตัช์
2. 2 - 3 มม.

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

การตรวจสอบคลตัช์
ตรวจสอบว่ำมีระยะฟรีคันคลัตช์ที่คันโยก 
2 - 3 มม.
ถำ้ระยะฟรมีคีำ่ไมถ่กูตอ้ง ใหท้�ำกำรปรับคำ่
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การปรบัคลตัช์
หมุนแกนปรับตั ้งจนไดร้ะยะฟรีคันคลัตช์ที ่
ถกูตอ้ง
ตรวจสอบว่ำมีระยะฟรีคันคลัตช์ที่คันโยก 
2 - 3 มม.
ถำ้ระยะฟรมีคีำ่ไมถ่กูตอ้ง ใหท้�ำกำรปรับคำ่

12 - 3 มม.

2

cggr

3

1. คนัคลตัช์
2. แกนปรบัต ัง้ (ถอดน็อตล็อกออกเต็มที)่
3. ระยะหา่งทีถ่กูตอ้ง 2-3 มม.

ถำ้ไม่สำมำรถปรับตั ้งค่ำไดถู้กตอ้งโดยใช ้
ตัวปรับคันคลัตช์ ใหใ้ชต้ัวปรับสำยที่ปลำย 
ดำ้นลำ่งของสำยคลตัช์
คลำยน็อตล็อกปรับตัง้
หมุนตัวปรับสำยดำ้นนอกเพื่อใหม้ีระยะฟร ี
2 - 3 มม. ทีค่นัคลตัช์
ขนัน็อตล็อกดว้ยแรง 3.5 Nm

cjxg

2

1

1. น็อตปรบั
2. สายคลตัชด์า้นนอก

โซข่บัเคลือ่น

cbnz

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

เพื่อควำมปลอดภัยและป้องกันไม่ให เ้กิด 
ควำมสึกมำกเกินไป ท่ำนตอ้งตรวจสอบ 
โซข่บัเคลือ่น  ปรับตัง้  และหยอดน�้ำมนัตำม 
ขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำ 
ด�ำเนนิกำรตรวจสอบ  ปรับตัง้คำ่  และหยอด
น�้ำมันใหบ้อ่ยขึน้ส�ำหรับสภำพกำรใชร้ถทีร่นุแรง 
เชน่  กำรขบัขีค่วำมเร็วสงู  ถนนทีม่ฝีุ่ นคละคลุง้ 
หรอืเต็มไปดว้ยกอ้นกรวด
ถำ้โซ่สึกมำกไปหรือปรับตั ้งค่ำไม่ถูกตอ้ง 
(หลวมเกนิไปหรอืแน่นเกนิไป)  โซอ่ำจหลดุ
ออกจำกสเตอรห์รอืเบรก  ดงันัน้  เปลีย่นโซท่ี่
ช�ำรดุหรอืสกึโดยใชอ้ะไหล ่ Triumph  ทีจั่ด
จ�ำหน่ำยโดย  ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตทกุครัง้
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การหลอ่ลืน่โซข่บัเคลือ่น
จ�ำเป็นตอ้งมกีำรหลอ่ลืน่ทกุๆ 300 กม. (200 ไมล)์  
และหลังจำกขี่รถในสภำพอำกำศที่เ ปียก  
บนถนนเปียก หรอืเวลำใด ๆ ทีโ่ซฝื่ด
ใชส้ำรหล่อลื่นโซ่ตำมที่แนะน� ำไว ใ้นบท  
ขอ้มลูจ�ำเพำะ
ห ย อ ด ส ำ ร ห ล่ อ ลื่ น ที่ ด ้ำ น ข ้ำ ง ลู ก ก ลิ้ ง  
จำกนัน้ จอดรถจักรยำนยนตท์ิง้ไวโ้ดยไมใ่ชง้ำน
อย่ำงนอ้ยแปดชั่วโมง (ควรเป็นชว่งกลำงคนื) 
ซึง่จะชว่ยใหน้�้ำมนัซมึเขำ้ไปในโอรงิโซ่
กอ่นขีร่ถ ใหเ้ชด็เศษน�้ำมนัทีเ่หลอืออก
ถำ้โซส่กปรกมำกเป็นพเิศษ  ใหท้�ำควำมสะอำด
กอ่น แลว้ทำน�้ำมนัตำมทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้

ขอ้ควรระวงั
อย่ำใชเ้ครื่องฉีดน�้ ำแบบแรงดันท�ำควำม
สะอำดโซเ่พรำะอำจท�ำใหส้ว่นประกอบโซไ่ด ้
รับควำมเสยีหำย

การตรวจสอบระยะฟรขีองโซข่บั
เคลือ่น

1

1. ต�าแหนง่ทีเ่คลือ่นทีไ่ดส้งูสดุ

ค�าเตอืน
กอ่นเริม่งำน  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดจ้อดรถ
จักรยำนยนตไ์วอ้ยำ่งมัน่คงแลว้รองดว้ยแมแ่รง 
เพรำะจะช่วยป้องกันไม่ใหผู้ป้ฏบิัตงิำนไดรั้บ
บำดเจ็บหรอืควำมเสยีหำยตอ่รถจักรยำนยนต์

จอดรถจักรยำนยนต์บนพื้นรำบ และอยู่ใน
ต�ำแหน่งตัง้ตรง โดยไมม่กีำรบรรทกุใดๆ
หมุนลอ้หลังโดยกดรถจักรยำนยนตเ์พือ่คน้หำ
ต�ำแหน่งที่โซ่แน่นที่สุดแลว้วัดกำรเคลื่อนที ่
แนวตัง้ทีก่ ึง่กลำงโซร่ะหวำ่งสเตอร์
กำรเคลือ่นไหวในแนวตัง้ของโซข่บัเคลือ่นตอ้ง
อยูใ่นชว่ง 20 - 30 มม.
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การปรบัระยะฟรขีองโซข่บัเคลือ่น
หำกกำรเคลื่อนที่ระยะฟรีของโซ่ไม่ถูกตอ้ง  
ตอ้งท�ำกำรปรับดงัตอ่ไปนี้
คลำยน๊อตล็อสลกัลอ้
ปลอ่ยน๊อตล็อกโบลตย์ดึตัวปรับโซท่ัง้ดำ้นซำ้ย
และดำ้นขวำ
กำรเลื่อนตัวปรับทั ้งสองตัวดว้ยค่ำที่เท่ำกัน 
หมุนโบลตย์ดึตัวปรับตำมเข็มนำฬกิำเพื่อเพิม่
ระยะกำรเคลือ่นทีอ่สิระของโซข่บัเคลือ่น  และ
หมุนทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดระยะกำรเคลือ่นที่
อสิระของโซข่บัเคลือ่น

1. โบลตย์ดึตวัปรบั
2. นอ๊ตล็อกโบลตย์ดึตวัปรบั
3. นอ๊ตล็อกสลกัลอ้หลงั

เ มื่ อ ตั ้ ง ค่ ำ ร ะ ย ะ ก ำ ร เ คลื่ อ นที่ อ ิส ร ะ ขอ ง 
โซ่ขับเคลื่อนไดถู้กตอ้งแลว้ ใหใ้ชต้ัวปรับ 
ดนัลอ้เขำ้ที ่ ขนัน๊อตล็อกตวัปรับทัง้สองดว้ย 
แรงขนั  20 Nm  และน๊อตล็อกสลกัลอ้ดว้ยแรง
ขนั 110 Nm
ด�ำเนินกำรตรวจสอบกำรปรับตัง้โซ่ขับเคลือ่น
อกีครัง้ ปรับตัง้คำ่ใหมถ่ำ้จ�ำเป็น

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

ต ร ว จสอบป ร ะสิท ธิภ ำพของ เ บ รกหลั ง 
แกไ้ขถำ้จ�ำเป็น

ค�าเตอืน
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ยเบรกที่ช�ำรุดเป็น
อนัตรำย  ทำ่นตอ้งน�ำรถไปด�ำเนนิกำรแกไ้ข
อำกำรที่ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph  ทีไ่ดรั้บอนุญำตกอ่น  จงึจะสำมำรถ
ขี่รถจักรยำนยนต์ไดอ้ีกครัง้   กำรไม่แกไ้ข
อำกำรดังกลำ่วอำจท�ำใหป้ระสทิธภิำพในกำร
เบรกลดนอ้ยลง  ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตห์รอืเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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การตรวจสอบความสกึของ 
โซข่บัเคลือ่นและสเตอร์

2

1

1. วดัโซ ่20 ขอ้ตอ่
2. น�า้หนกั

ถอดบงัโซ่
ดงึโซใ่หต้งึโดยแขวนลกูตุม้ขนำด  10 - 20  กก. 
(20 - 40 ปอนด)์ บนโซ่
วดัควำมยำวของโซ ่20 ขอ้ตอ่จำกสว่นทีย่ดืออก
ของโซ ่จำกจดุกึง่กลำงสลกัของสลกัตวัที ่ 1  ไป
ทีจ่ดุกึง่กลำงสลกัของสลกัตวัที ่ 21 เนือ่งจำกโซ่
อำจสกึไมเ่ทำ่กนั ใหท้�ำกำรวดัหลำยๆ แหง่
ถำ้ควำมยำวเกนิขดีจ�ำกดับรกิำรสงูสดุ  319 มม. 
ตอ้งเปลีย่นโซเ่สน้ใหม่
หมุนลอ้หลังและตรวจสอบโซ่ขับเคลื่อนด ู
ลกูกลิง้ช�ำรดุ สลกัและขอ้ตอ่โซห่ลวม
นอกจำกนี้ ใหต้รวจสอบสเตอร์ดูซึฟั่นเฟือง
ช�ำรดุหรอืสกึไมส่ม�ำ่เสมอหรอืมำกเกนิไป

ccol

ฟันเฟืองสึก
(สเตอร์เครื่องยนต์)

ฟันเฟืองสึก
(สเตอร์หลัง)

(ความสึกของสเตอร์เกินจริงเพื่อใช้เป็นภาพประกอบ)

ถำ้มีอำกำรผิดปกติ ใหน้� ำรถไปเปลี่ยนโซ ่
ขบัเคลือ่นและ/หรอืสเตอรท์ีต่วัแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
ประกอบกลบับงัโซ ่ขนัตวัยดึดว้ยแรง 4 Nm

ค�าเตอืน
อย่ำละเลยกำรบ�ำรุงรักษำโซ ่และด�ำเนนิกำร
ประกอบโซท่ีต่ัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตทกุครัง้
ใ ช ้โ ซ่ ข อ ง แท ้ต ำ มที่ ไ ด ้ก� ำ ห น ด ไ ว ้ใ น 
แคตตำล็อกอะไหล ่ Triumph  ซึง่จัดจ�ำหน่ำย
โดย Triumph

กำรใชโ้ซ่ที่ไม่ไดรั้บกำรรับรองอำจท�ำใหโ้ซ่
แตกหรืออำจท�ำใหโ้ซ่หลุดออกจำกสเตอร ์
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

ขอ้ควรระวงั
ถำ้พบว่ำสเตอร์สกึ ใหเ้ปลี่ยนสเตอร์และโซ ่
ขบัเคลือ่นพรอ้มกนัทกุครัง้
กำรเปลีย่นสเตอรท์ีส่กึโดยไมเ่ปลีย่นโซจ่ะท�ำ
ใหส้เตอรต์วัใหมส่กึกอ่นก�ำหนด
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เบรก

การตรวจสอบการสกึหรอของ 
เบรกหนา้
ตอ้งตรวจสอบผำ้เบรกตำมขอ้ก�ำหนดกำร 
บ�ำรงุรักษำตำมก�ำหนดเวลำ  และเปลีย่นใหมถ่ำ้
สกึ  หรอืมคีวำมหนำไมถ่งึคำ่ควำมหนำต�ำ่สดุใน
กำรรับบรกิำร

1. แผน่ยดึ
2. ผา้เบรก

รุน่ ควำมหนำ
ขัน้ต�ำ่ของ
แผน่ยดึ

ควำมหนำ
ขัน้ต�ำ่ของ
แผน่บุ

ควำมหนำ
ขัน้ต�ำ่ส�ำหรับ
กำรใชง้ำน 
(แผน่บแุละ
แผน่ยดึ)

Street 
Triple S 
และ Street  
Triple S  
660 ซซีี

4.0 มม. 1.5 มม. 5.5 มม.

Street 
Triple R 
และ Street 
Triple R - 
LRH (ควำม
สงูทีน่ั่งต�ำ่)

4.0 มม. 1.5 มม. 5.5 มม.

Street 
Triple RS

4.8 มม. 1.0 มม. 5.8 มม.

ถำ้ควำมหนำที่แผ่นบุของผำ้เบรกแผ่นใด
นอ้ยกวำ่ทีร่ะบไุวใ้นตำรำง  ใหเ้ปลีย่นผำ้เบรก
ทัง้หมดในวงลอ้

ค�าเตอืน
ถำ้ก�ำลังประกอบผำ้เบรกใหม่ที่เป็นแบรนด์
ลขิสทิธิเ์ฉพำะ ใหต้รวจสอบวำ่แผน่ยดึผำ้เบรก
มคีวำมหนำตำมทีร่ะบไุวใ้นตำรำง
กำรประกอบผำ้เบรกทีแ่ผ่นยดึหนำนอ้ยกว่ำที่
ระบไุวอ้ำจท�ำใหเ้บรกท�ำงำนขัดขอ้งเนื่องจำก
กำรสญูเสยีผำ้เบรกจำกควำมสกึ

ผำ้เบรกส�ำหรับรถรุน่นีท้ีม่ำจำก  Triumph  จะ
มแีผน่ยดึหนำตำมควำมหนำทีแ่นะน�ำ  ใชแ้ละ
ประกอบผำ้เบรกที่เ ป็นอะไหล่จำกตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทกุครัง้

1

2

chbe_1

1. แผน่ยดึ
2. แผน่บผุา้เบรก
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การตรวจสอบการสกึหรอของ 
เบรกหลงั
ถำ้ควำมหนำที่แผ่นบุของผำ้เบรกแผ่นใด
นอ้ยกว่ำที่ระบุไวใ้นตำรำง ใหเ้ปลีย่นผำ้เบรก
ทัง้หมดในวงลอ้

ค�าเตอืน
ถำ้ก�ำลังประกอบผำ้เบรกใหม่ที่เป็นแบรนด์
ลขิสทิธิเ์ฉพำะ ใหต้รวจสอบวำ่แผน่ยดึผำ้เบรก
มคีวำมหนำตำมทีร่ะบไุวใ้นตำรำง
กำรประกอบผำ้เบรกทีแ่ผ่นยดึหนำนอ้ยกว่ำที่
ระบไุวอ้ำจท�ำใหเ้บรกท�ำงำนขัดขอ้งเนื่องจำก
กำรสญูเสยีผำ้เบรกจำกควำมสกึ

รุน่ ควำมหนำ
ขัน้ต�ำ่ของ
แผน่ยดึ

ควำมหนำ
ขัน้ต�ำ่ของ
แผน่บุ

ควำมหนำ
ขัน้ต�ำ่ส�ำหรับ
กำรใชง้ำน 
(แผน่บแุละ
แผน่ยดึ)

ทกุรุน่ 3.0 มม. 1.5 มม. 4.5 มม.

ผำ้เบรกทีม่ำจำก  Triumph  จะมแีผน่ยดึหนำ
ตำมควำมหนำที่แนะน�ำ ใชแ้ละประกอบผำ้
เบรกที่เ ป็นอะไหล่จำกตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทกุครัง้

2
1

1. แผน่ยดึ
2. แผน่บผุา้เบรก

การปรบัสภาพผา้เบรกและเบรกใหม่

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

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

ค�าเตอืน
น�้ ำ มั น เ บ ร ก มี คุ ณ ส มบั ติ ใ น ก ำ ร ดู ด ซั บ  
ซึ่งหมำยควำมว่ ำน�้ ำมั นสำมำรถดูดซับ
ควำมชืน้จำกอำกำศได ้
ควำมชืน้ทีถู่กดูดซับจะลดจุดเดอืดของน�้ำมัน
เบรกลงมำก  ท�ำใหป้ระสทิธภิำพในกำรเบรก
ลดลง
ดว้ยสำเหตุนี้  ตอ้งเปลี่ยนน�้ ำมันเบรกตำม 
ขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำ
เสมอ
ใชน้�้ำมันเบรกใหม่จำกภำชนะทีปิ่ดสนทิ และ
หำ้มใชน้�้ ำมันเบรกจำกภำชนะที่ไม่ปิดสนิท
หรอืจำกภำชนะทีเ่คยเปิดไวก้อ่นแลว้
หำ้มผสมน�้ำมนัเบรกตำ่งเกรด ตำ่งยีห่อ้
ตรวจสอบกำรร่ัวซึมของน�้ ำมันเบรกรอบ ๆ  
ขอ้ตอ่เบรก  ซลี  และขอ้ตอ่  รวมทัง้ตรวจสอบ
สำยเบรก  ดกูำรเสือ่งสภำพ  รอยแตก  และ
ควำมเสยีหำย
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งตำ่ง ๆ กอ่นขีร่ถทกุครัง้
กำรไม่ปฏิบัติตำมและใชร้ำยกำรเหล่ำนี้จะ
ท�ำใหเ้กดิสภำวะกำรขบัขีท่ีเ่ป็นอนัตรำย น�ำไป
สูก่ำรสญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
ถำ้ระบบ  ABS  ไมท่�ำงำน  ระบบเบรกจะท�ำ
หนำ้ทีเ่ป็นระบบเบรกแบบไมม่รีะบบ  ABS  ตอ่
ไป  ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรงเกนิไปจะ
ท�ำใหล้อ้ล็อก  ซึง่จะท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถและเกดิอบุตัเิหตุ
ลดควำมเร็วและอย่ำขี่รถต่อไปถำ้ไม่จ�ำเป็น
ในขณะทีส่ญัญำณไฟยงัตดิอยู ่ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

ตรวจสอบระดับน�้ ำมั น เบรกในในกระปุก
น�้ ำมั น เบรก  แล ว้ เปลี่ยนน�้ ำมั น เบรกตำม 
ขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำ  
ใชเ้ฉพำะน�้ำมนัเบรก DOT 4 ตำมทีแ่นะน�ำไวใ้น 
บทขอ้มูลจ�ำเพำะ   ตอ้งเปลีย่นน�้ำมันเบรกถำ้
ท่ำนสงสัยว่ำมีกำรปนเป้ือนจำกควำมชืน้หรือ 
สิง่ปนเป้ือนอืน่

หมายเหต:ุ
•  จ�าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งมอืพเิศษเพือ่ไล่

อากาศระบบเบรกแบบ ABS โปรด
ตดิตอ่ตวัแทนจ�าหนา่ยรถจกัรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดร้บัอนุญาตเมือ่จ�าเป็น 
ตอ้งเปลีย่นน�า้มนัเบรกหรอืตอ้งบ�ารุง
รกัษาระบบไฮดรอลกิ
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การตรวจสอบและปรบัระดบัน�า้มนั
เบรกหนา้

Street Triple R, Street Triple R - LRH 
(ความสงูทีน่ ัง่ต�า่) และ 
Street Triple RS

1

2

jajc_2 3

1. กระปกุน�า้มนัเบรกหนา้
2. ขดีระดบัสงูสดุ
3. ขดีระดบัต�า่สดุ

ระดับน�้ำมันเบรกในกระปกุน�้ำมันตอ้งอยูร่ะหวำ่ง
ขดีระดบับนและขดีระดบัลำ่ง  (เมือ่กระปกุน�้ำมนั
อยูใ่นแนวนอน)
ในกำรปรับระดับน�้ ำมันเบรก ใหค้ลำยสกร ู
ฝำครอบและถอดฝำปิดกระปุกน�้ ำมันและ 
ไดอะแฟรมซลี
เตมิน�้ำมันในกระปกุน�้ำมันจนถงึขดีระดับบนโดย
ใชน้�้ำมนั DOT 4 ใหมจ่ำกภำชนะทีปิ่ดสนทิ
ประกอบกลบัฝำปิดกระปกุน�้ำมนั  โดยตรวจสอบ 
ใหแ้น่ใจว่ำใส่ไดอะแฟรมซีลในต�ำแหน่งที ่
ถกูตอ้ง ระหวำ่งฝำปิดและกระปกุน�้ำมนั
ขนัสกรล็ูอกฝำปิดดว้ยแรง 0.7 Nm

ค�าเตอืน
ถำ้ระดับน�้ำมันเบรกในกระปกุน�้ำมันลดลงมำก 
โปรดตดิตอ่ขอค�ำแนะน�ำจำกตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตกอ่น
จะขบัขีร่ถของทำ่น กำรขีร่ถทีร่ะดบัน�้ำมนัเบรก
พรอ่งลง  หรอืทีม่กีำรร่ัวซมึของน�้ำมนัเบรกเป็น
อันตรำย และจะลดประสทิธิภำพของเบรก 
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
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การตรวจสอบและปรบัระดบัน�า้มนั
เบรกหนา้

Street Triple S และ Street Triple S 
660 ซซีี

2

1

1. กระปกุน�า้มนัเบรกหนา้, ขดีระดบับน
2. ขดีระดบัลา่ง

ระดับน�้ำมันเบรกในกระปกุน�้ำมันตอ้งอยูร่ะหวำ่ง
ขดีระดบับนและขดีระดบัลำ่ง  (เมือ่กระปกุน�้ำมนั
อยูใ่นแนวนอน)
ในกำรปรับระดับน�้ ำมันเบรก ใหค้ลำยสกร ู
ฝำครอบและถอดฝำปิดกระปุกน�้ ำมันและ 
ไดอะแฟรมซลี
เตมิน�้ำมันในกระปกุน�้ำมันจนถงึขดีระดับบนโดย
ใชน้�้ำมนั DOT 4 ใหมจ่ำกภำชนะทีปิ่ดสนทิ
ประกอบกลบัฝำปิดกระปกุน�้ำมนั  โดยตรวจสอบ 
ใหแ้น่ใจว่ำใส่ไดอะแฟรมซีลในต�ำแหน่งที ่
ถกูตอ้ง ระหวำ่งฝำปิดและกระปกุน�้ำมนั
ขนัสกรล็ูอกฝำปิดดว้ยแรง 1 Nm

ค�าเตอืน
ถำ้ระดับน�้ำมันเบรกในกระปกุน�้ำมันลดลงมำก 
โปรดตดิตอ่ขอค�ำแนะน�ำจำกตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตกอ่น
จะขบัขีร่ถของทำ่น กำรขีร่ถทีร่ะดบัน�้ำมนัเบรก
พรอ่งลง  หรอืทีม่กีำรร่ัวซมึของน�้ำมนัเบรกเป็น
อันตรำย และจะลดประสทิธิภำพของเบรก 
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

การตรวจสอบและปรบัระดบัน�า้มนั
เบรกหลงั

chrk

1

2

1. กระปกุน�า้มนัเบรกหลงั
2. ขดีระดบับน
3. ขดีระดบัลา่ง

ท่ำนสำมำรถมองกระปุกน�้ ำมันไดจ้ำกทำง 
ด ำ้นขวำของรถจักรยำนยนต์ ไปทำงท่อ 
เก็บเสยีง ใตเ้บำะผูข้บัขี่
เพื่อตรวจสอบระดับน�้ำมัน ใหต้รวจสอบระดับ
น�้ำมนัดว้ยตำเปลำ่ทีก่ระปกุน�้ำมนั  ระดบัน�้ำมนั
ตอ้งอยู่ระหว่ำงขีดระดับบนและขีดระดับล่ำง 
(เมือ่กระปกุน�้ำมนัอยูใ่นแนวนอน)
เพือ่ปรับระดบัน�้ำมนั  ใหค้ลำยฝำกระปกุน�้ำมนั
และถอดไดอะแฟรมซลีออก
เตมิน�้ำมันในกระปกุน�้ำมันจนถงึขดีระดับบนโดย
ใชน้�้ำมนั DOT 4 จำกภำชนะทีปิ่ดสนทิ
ประกอบกลบัฝำปิดกระปกุน�้ำมนั  โดยตอ้งแน่ใจ
วำ่ไดป้ระกอบไดอะแฟรมซลีถกูตอ้ง

ค�าเตอืน
ถำ้ระดับน�้ำมันเบรกในกระปกุน�้ำมันลดลงมำก 
โปรดตดิตอ่ขอค�ำแนะน�ำจำกตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตกอ่น
จะขบัขีร่ถของทำ่น กำรขีร่ถทีร่ะดบัน�้ำมนัเบรก
พรอ่งลง  หรอืทีม่กีำรร่ัวซมึของน�้ำมนัเบรกเป็น
อันตรำย และจะลดประสทิธิภำพของเบรก 
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
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สวติชไ์ฟเบรก

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

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

กระจก

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

ค�าเตอืน
อย่ ำพยำยำมที่จ ะท� ำควำมสะอำดหรือ
ป รั บก ร ะ จกขณะขั บ ขี่ ร ถ จั ก ร ย ำนยนต ์ 
กำรปล่อยมือของผู ข้ับขี่ออกจำกแฮนด ์
บังคับเลี้ยวในขณะขับขี่รถจักรยำนยนต์จะ
ลดควำมสำมำรถของผูข้ับขีใ่นกำรรักษำกำร
ควบคมุของรถจักรยำนยนต์
ควำมพยำยำมที่จะท�ำควำมสะอำดหรือปรับ
กระจกขณะขบัขีร่ถจักรยำนยนตอ์ำจท�ำใหเ้กดิ
กำรสูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
ท�ำควำมสะอำดหรือปรับกระจกขณะที่รถ
จักรยำนยนตจ์อดนิง่เทำ่นัน้
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ค�าเตอืน
กำรปรับกำ้นกระจกปลำยแฮนด์ไม่ถูกตอ้ง
อำจเป็นเหตุใหก้ำ้นกระจกสัมผัสกับถังน�้ำมัน 
เชือ้เพลงิ คนัเบรก หรอืคนัคลตัชห์รอืสว่นอืน่ ๆ  
ของรถจักรยำนยนต์
ซึง่จะจ�ำกัดกำรท�ำงำนของเบรกหรือคลัตช ์
หรอืจ�ำกดั  กำรเคลือ่นไหวของกำรบงัคบัเลีย้ว 
ส่งผลใหสู้ญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ
ปรับกระจกตำมทีต่อ้งกำรเพื่อใหแ้น่ใจว่ำมัน
ไม่สัมผัสกับส่วนอื่น ๆ  ของรถจักรยำนยนต ์
หลังจำกกำรปรับ ทดลองขยับแฮนดบ์ังคับ
เลี้ยวไปจนสุดล็อกดำ้นซำ้ยมือและขวำมือ 
ขณะที่ตรวจสอบว่ำกระจกไม่สัมผัสกับถัง
น�้ำมนัเชือ้เพลงิ  คนัเบรกหรอืคนัคลตัชห์รอื
สว่นอืน่ ๆ  ของรถจักรยำนยนต์

ขอ้ควรระวงั
กำรปรับกำ้นกระจกปลำยแฮนด์ไม่ถูกตอ้ง
อำจเป็นเหตุใหก้ำ้นกระจกสัมผัสกับถังน�้ำมัน 
เชือ้เพลงิ คนัเบรก หรอืคนัคลตัชห์รอืสว่นอืน่ ๆ  
ของรถจักรยำนยนต์
ซึ่งจะท�ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อถังน�้ ำมัน 
เชือ้เพลงิ คนัเบรกหรอืคนัคลตัช ์หรอืสว่นอืน่ ๆ  
ของรถจักรยำนยนต์
ปรับกระจกตำมทีต่อ้งกำรเพื่อใหแ้น่ใจว่ำมัน
ไม่สัมผัสกับส่วนอื่น ๆ  ของรถจักรยำนยนต ์ 
หลงัจำกกำรปรับ ทดลองขยบัแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว
ไปจนสดุล็อกดำ้นซำ้ยมอืและขวำมอื  ขณะที ่
ตรวจสอบว่ำกระจกไม่สัมผัสกับถังน�้ ำมัน
เชื้อเพลิง คันเบรกหรือคันคลัตช์หรือส่วน
อืน่ ๆ  ของรถจักรยำนยนต์

กระจกปลำยแฮนด์จะถูกติดตั ้งโดยตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตของท่ำนและโดยปกตแิลว้ไม่จ�ำเป็น
ตอ้งปรับใด  ๆ  หำกจ�ำเป็นตอ้งปรับ  หำ้มหมนุ
กระจกเกนิ 75° เมือ่วดัจำกสว่นแนวตัง้ของแขน
กระจก

75°

1

1. สว่นแนวต ัง้ของแขนกระจก
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การตรวจสอบระบบกนัสะเทอืน
และการบงัคบัเลีย้ว

ลกูปืนคอ/ลกูปืนลอ้

ค�าเตอืน
เพื่อป้องกันควำมเสีย่งต่อกำรไดรั้บบำดเจ็บ
จำกกำรลม้ของรถจักรยำนยนตใ์นขณะท�ำกำร
ตรวจสอบ ตอ้งแน่ใจวำ่จอดรถจักรยำนยนตไ์ว ้
อยำ่งมัน่คงและบนแมแ่รงทีเ่หมำะสม
อย่ำใชแ้รงที่ลอ้แต่ละดำ้นอย่ำงรุนแรง และ
อยำ่กระแทกลอ้อยำ่งรุนแรงเพรำะจะท�ำใหร้ถ
จักรยำนยนตท์รงตัวไดไ้ม่มั่นคงและท�ำใหม้ี
กำรบำดเจ็บเมือ่รถหลน่ลงมำจำกแมแ่รง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ต�ำแหน่งของแทน่รองไม่
ท�ำใหร้ถจักรยำนยนตเ์กดิควำมเสยีหำย

การตรวจสอบลกูปืนลอ้

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

ถำ้ลูกปืนลอ้ที่ลอ้หนำ้หรือลอ้หลังท�ำใหม้ี
ระยะฟรีในดุมลอ้ เกิดเสียงดังมำก หรือถำ้ 
ลอ้หมนุตดิขดั  ควรน�ำรถไปตรวจสอบลกูปืนลอ้
ทีต่วัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ที่
ไดรั้บอนุญำต

ลกูปืนลอ้ตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบตำมชว่งเวลำ
ทีก่�ำหนดไวใ้นตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำ

ckaf

การตรวจสอบลกูปืนลอ้

กำรตรวจสอบลกูปืนลอ้:
จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ ในต�ำแหน่งตัง้
ตรง
ยกลอ้หนำ้ขึน้ใหพ้น้จำกพืน้  แลว้ใชแ้มแ่รงยก
รถจักรยำนยนต์
ยนืทีด่ำ้นขำ้งของรถจักรยำนยนต ์แลว้ค่อย ๆ 
กระแทกดำ้นบนของลอ้หนำ้จำกดำ้นหนึง่ไปยัง
อกีดำ้นหนึง่
ถำ้ตรวจพบระยะฟรี ใหน้� ำรถไปตรวจสอบ
อำกำรและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีต่ัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
ปรับต�ำแหน่งของอปุกรณย์ก แลว้ท�ำซ�้ำขัน้ตอน
ดงักลำ่วส�ำหรับลอ้หลงั
เอำแม่แรงออก แลว้วำงรถจักรยำนยนตบ์นขำ
ตัง้ขำ้ง
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โชค๊หนา้ - ตรวจสอบโช๊คึหนา้

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

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

แสดงรุน่ Street Triple S

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

หนำ้ ใหป๊ั้มโชค๊ขึน้ลงหลำย ๆ ครัง้
ถำ้พบควำมลำ้หรอืไมเ่รยีบ  โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต

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

หมายเหต:ุ
•  ตรวจสอบลกูปืนลอ้พรอ้มกนักบัลกูปืน

คอ

การตรวจสอบระยะฟรขีองลกูปืนคอ 
(คอเฟรม)

การตรวจสอบระบบบงัคบัเลีย้วหาระยะฟรี
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การตรวจสอบ
จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ ในต�ำแหน่งตัง้
ตรง
ยกลอ้หนำ้ขึน้เหนือพื้น แลว้ใชแ้ม่แรงยกรถ
จักรยำนยนต์
ยืนที่ด ำ้นหนำ้ของรถ จักรยำนยนต์  จับที่
ปลำยดำ้นล่ำงของกระบอกดำ้นนอกโช๊คหนำ้ 
แลว้พยำยำมเลือ่นในทศิทำงจำกหนำ้ไปหลงั
ถำ้ตรวจพบระยะฟรทีีล่กูปืนคอ (คอเฟรม) กอ่น
จะขีร่ถ  ใหน้�ำรถไปตรวจสอบอำกำรและแกไ้ข
ขอ้บกพร่องทีต่ัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต

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

เอำแมแ่รงออก  แลว้วำงรถจักรยำนยนตบ์นขำ
ตัง้ขำ้ง

การปรบัระบบกนัสะเทอืน

การต ัง้คา่โชค๊หนา้

ค�าเตอืน
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำควำมสมดุลระหว่ำง
โ ช๊ ค ห น ้ำ แ ล ะ โ ช๊ ค ห ลั ง ยั ง ค ง ถู ก ต ้อ ง  
ควำมไม่สมดุลของระบบกันสะเทอืนจะท�ำให ้
คุณลักษณะในกำรขี่รถเปลี่ยนแปลงไปจน
เห็นไดช้ดั  ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้ ดขูอ้มลูเพิม่เตมิจำกตำรำง  หรอื
สอบถำมตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตของทำ่น

กำรปรับค่ำระบบกันสะเทอืนแบบมำตรฐำนจะ
ช่วยใหข้ับขี่สบำยและมีคุณสมบัตกิำรขับขี่ที่
ดสี�ำหรับกำรขบัขีร่ถโดยล�ำพัง  ตำรำงนีแ้สดง
คำ่ทีแ่นะน�ำส�ำหรับโชค๊หนำ้

หมายเหต:ุ
•  รถจกัรยานยนตจ์ดัส่งจากโรงงาน

โ ด ย ป ร ับ ต ั้ง ร ะ บ บ ก ัน ส ะ เ ทือ น ที่
การต ั้งค่าส� าหร ับถนนมาตรฐาน  
(ขบัคนเดยีว) ตามทีแ่สดงไวใ้นตาราง
ระบบกนัสะเทอืนทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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ตารางการปรบัคา่ 
ระบบกนัสะเทอืนหนา้

Street Triple RS

ดา้นหนา้

ก�าลงัโหลด สปรงิ 
ควำมแข็ง
สปรงิ1 

ควำมหน่วง
ของกำร
คนืตวัของ
โชค๊2

ควำมหน่วง
ของกำร
ยบุตวัของ
โชค๊2

การขี่
รถโดย
ล�าพงั

สนำม 3.5 2 1

สปอรต์ 3.5 2 2

ถนน 3.5 4 5

คอมฟอรท์ 3.5 5.5 7

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสาร 3.5 4 5

1 จ�ำนวนรอบกำรหมนุตำมเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งทวนเข็ม
นำฬกิำจนสดุ
2 จ�ำนวนรอบทีต่วัปรับหมนุทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งทีข่นั
ตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ

หมายเหต:ุ
•  ตารางนี้เป็นเพียงค�าแนะน�าเท่าน ัน้  

ขอ้ก�าหนดในการต ัง้ค่าอาจแตกต่าง
กนัตามน�า้หนกัของผูข้ ีร่ถและความ
ชืน่ชอบสว่นบคุคล ดขูอ้มลูเกีย่วกบั
การปรบัระบบกนัสะเทอืนไดใ้นหนา้
ถดัไป

การปรบัต ัง้ความแข็งของ 
สปรงิโชค๊หนา้

Street Triple RS

ciys

1

1. ที่ปรบัความแข็งระบบกนัสะเทือนหน้า 
(แสดงดา้นขวามอื)

ตัวปรับควำมแข็งอยู่ที่ดำ้นล่ำงของโช๊คหนำ้
ของสองตวั
ในกำรปรับควำมแข็ง ใหป้รับตัวหมุนตำมเข็ม
นำฬิกำเพื่อเพิ่มหรือทวนเข็มนำฬิกำเพื่อลด
ควำมแข็งโดยใชป้ระแจหกเหลีย่มทีต่ดิอยูก่บัที่
น่ังผูโ้ดยสำร
ตอ้งนับจ�ำนวนรอบของกำรหมนุตำมเข็มนำฬกิำ
จำกต�ำแหน่งหมนุทวนเข็มนำฬกิำจนสดุทกุครัง้

หมายเหต:ุ
•  รถจกัรยานยนตถ์ูกจดัสง่จากโรงงาน

โดยปรบัต ัง้ตวัปรบัความแข็งไวท้ ีค่่า
ส�าหรบัถนน (Road) ตามทีแ่สดงไว้
ในตารางระบบกนัสะเทอืนทีเ่ก ีย่วขอ้ง  
ด ูหนา้ 142
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การปรบัความหนว่งของการคนืตวั
ของโชค๊และความหนว่งของ 
การยบุตวัของโชค๊

Street Triple RS

cjyf 1

2

1. ตวัปรบัความหนว่งของการยบุตวัของโชค๊
2. ตวัปรบัแรงหนว่งของการคนืตวัของโชค๊

ตั ว ป รั บ ค ว ำ มห น่ ว ง ขอ งก ำ ร คืน ตั ว แ ล ะ
ควำมหน่วงของกำรยุบตัวของโช๊คจะอยู่ที ่
ดำ้นบนของโชค๊แตล่ะตวั
ในกำรเปลีย่นกำรตัง้ค่ำควำมหน่วงของกำรคนื
ตวัของโชค๊  ใหห้มนุตวัปรับไปทีช่อ่งปรับตัง้ 
TEN ตำมเข็มนำฬกิำเพือ่เพิม่ หรอืหมนุทวนเข็ม
นำฬกิำเพือ่ลดควำมหน่วง
ในกำรเปลีย่นกำรตัง้ค่ำควำมหน่วงของกำรคนื
ตวัของโชค๊  ใหห้มนุตวัปรับไปทีช่อ่งปรับตัง้ 
COM  ตำมเข็มนำฬกิำเพือ่เพิม่  หรอืหมนุทวน
เข็มนำฬกิำเพือ่ลดควำมหน่วง
ตอ้งนับจ�ำนวนรอบของกำรหมุนจำกต�ำแหน่ง
หมนุตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ (ปิด) ทกุครัง้

หมายเหต:ุ
•  รถจกัรยานยนตถ์ูกจดัสง่จากโรงงาน

โดยปรบัต ัง้ตวัปรบัความหน่วงของ
การยุบตวัและความหน่วงของการ
คนืตวัไวท้ ีค่า่ส�าหรบัถนน (Road) ตาม
ทีแ่สดงไวใ้นตารางระบบกนัสะเทอืนที่
เก ีย่วขอ้ง ด ูหนา้ 142

ตารางการปรบัคา่ 
ระบบกนัสะเทอืนหนา้

Street Triple R

ดา้นหนา้

ก�าลงัโหลด สปรงิ 
ควำมแข็ง
สปรงิ1 

ควำมหน่วง
ของกำร
คนืตวัของ
โชค๊2

ควำมหน่วง
ของกำร
ยบุตวัของ
โชค๊2

การขี่
รถโดย
ล�าพงั

สนำม 5 1 1.5

สปอรต์ 5 1 2

ถนน 5 2.5 5

คอมฟอรท์ 5 5.5 7

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสาร 5 2.5 5

1 จ�ำนวนรอบกำรหมนุตำมเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งทวนเข็ม
นำฬกิำจนสดุ
2 จ�ำนวนรอบทีต่วัปรับหมนุทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งทีข่นั
ตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ

หมายเหต:ุ
•  ตารางนี้เป็นเพียงค�าแนะน�าเท่าน ัน้  

ข้อก� าหนดในการต ัง้ค่าอาจแตก
ต่างกนัตามน� ้าหนกัของผู ้ข ี่รถและ 
ความชืน่ชอบสว่นบคุคล ดขูอ้มลูเกีย่ว
กบัการปรบัระบบกนัสะเทือนได้ใน
หนา้ถดัไป
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ตารางการปรบัคา่ 
ระบบกนัสะเทอืนหนา้

Street Triple R - LRH  
(ความสงูทีน่ ัง่ต�า่)

ดา้นหนา้

ก�าลงัโหลด สปรงิ 
ควำมแข็ง
สปรงิ1 

ควำมหน่วง
ของกำร
คนืตวัของ
โชค๊2

ควำมหน่วง
ของกำร
ยบุตวัของ
โชค๊2

การขี่
รถโดย
ล�าพงั

สนำม 5 1 1

สปอรต์ 5 2 2

ถนน 5 2.5 5

คอมฟอรท์ 5 5.5 7

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสาร 5 2.5 5

1  จ�ำนวนรอบกำรหมนุตำมเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งทวนเข็ม
นำฬกิำจนสดุ

2  จ�ำนวนรอบทีต่วัปรับหมนุทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งทีข่นั
ตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ

หมายเหต:ุ
•  ตารางนี้เป็นเพียงค�าแนะน�าเท่าน ัน้  

ข้อก� าหนดในการต ัง้ค่าอาจแตก
ต่างกนัตามน� ้าหนกัของผู ้ข ี่รถและ 
ความชืน่ชอบสว่นบคุคล ดขูอ้มลูเกีย่ว
กบัการปรบัระบบกนัสะเทือนได้ใน
หนา้ถดัไป

การปรบัต ัง้ความแข็งของ 
สปรงิโชค๊หนา้

Street Triple R, Street Triple R - LRH 
(ความสงูทีน่ ัง่ต�า่)

cjyc

1

1. สกรปูรบัต ัง้

ในกำรเปลีย่นคำ่ควำมแข็ง  ใหห้มนุสกรตูวัปรับ
ตำมเข็มนำฬิกำเพื่อเพิ่ม หรือหมุนทวนเข็ม
นำฬกิำเพือ่ลดแรงหน่วง
ตอ้งนับจ�ำนวนรอบของกำรหมนุตำมเข็มนำฬกิำ
จำกต�ำแหน่งหมนุทวนเข็มนำฬกิำจนสดุทกุครัง้

หมายเหต:ุ
•  รถจกัรยานยนตถ์ูกจดัสง่จากโรงงาน

โดยปร ับต ั้งต ัวปร ับความแ ข็งไว้
ที่ค่าส� าหร ับถนน (Road )  ตามที่
แสดงไว้ในตารางระบบกนัสะเทอืน
ทีเ่ก ีย่วขอ้ง ด ู หนา้ 143 ส�าหรบัรุน่ 
Street Triple R หรอื หนา้ 144 ส�าหรบั
รุน่ Street Triple R - LRH (ความสงู 
ทีน่ ัง่ต�า่)
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การปรบัความหนว่งของการคนืตวั
ของโชค๊และความหนว่งของ 
การยบุตวัของโชค๊

Street Triple R, Street Triple R - LRH 
(ความสงูทีน่ ัง่ต�า่)

1. ตวัปรบัความหนว่งของการยบุตวัของโชค๊ 
(COM)

2. ตวัปรบัแรงหน่วงของการคนืตวัของโช๊ค 
(TEN)

ตัวปรับแรงหน่วงของกำรคนืตัวและกำรยุบตัว
ของโชค๊จะอยูท่ีด่ำ้นบนของโชค๊ดำ้นขวำ
ในกำรเปลีย่นกำรตัง้ค่ำควำมหน่วงของกำรคนื
ตวัของโชค๊  ใหห้มนุตวัปรับไปทีช่อ่งปรับตัง้ 
TEN ตำมเข็มนำฬกิำเพือ่เพิม่ หรอืหมนุทวนเข็ม
นำฬกิำเพือ่ลดควำมหน่วง
ในกำรเปลีย่นกำรตัง้ค่ำควำมหน่วงของกำรคนื
ตวัของโชค๊  ใหห้มนุตวัปรับไปทีช่อ่งปรับตัง้ 
COM  ตำมเข็มนำฬกิำเพือ่เพิม่  หรอืหมนุทวน
เข็มนำฬกิำเพือ่ลดควำมหน่วง
ตอ้งนับจ�ำนวนรอบของกำรหมุนจำกต�ำแหน่ง
หมนุตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ (ปิด) ทกุครัง้

หมายเหต:ุ
•  รถจกัรยานยนตถ์ูกจดัสง่จากโรงงาน

โดยปรบัต ัง้ตวัปรบัความหน่วงของ
การยุบตวัและความหน่วงของการ
คนืตวัไวท้ ีค่า่ส�าหรบัถนน (Road) ตาม
ทีแ่สดงไวใ้นตารางระบบกนัสะเทอืน
ทีเ่ก ีย่วขอ้ง ด ู หนา้ 143 ส�าหรบัรุน่ 
Street Triple R หรอื หนา้ 144 ส�าหรบั
รุน่ Street Triple R - LRH (ความสงู 
ทีน่ ัง่ต�า่)

การต ัง้คา่โชค๊หลงั

ค�าเตอืน
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำควำมสมดุลระหว่ำง
โ ช๊ ค ห น ้ำ แ ล ะ โ ช๊ ค ห ลั ง ยั ง ค ง ถู ก ต ้อ ง  
ควำมไม่สมดุลของระบบกันสะเทอืนจะท�ำให ้
คุณลักษณะในกำรขี่รถเปลี่ยนแปลงไปจน
เห็นไดช้ดั  ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้ ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ำกตำรำงกำร
ปรับค่ำระบบกันสะเทือนหนำ้และหลังหรือ
สอบถำมตวัแทนจ�ำหน่ำยของทำ่น

กำรปรับค่ำระบบกันสะเทอืนแบบมำตรฐำนจะ
ช่วยใหข้ับขี่สบำยและมีคุณสมบัตกิำรขับขี่ที่
ดสี�ำหรับกำรขบัขีร่ถโดยล�ำพัง  ตำรำงเหลำ่นี้
แสดงกำรตัง้คำ่ทีแ่นะน�ำส�ำหรับโชค๊หลงั

หมายเหต:ุ
•  รถจกัรยานยนตจ์ดัสง่จากโรงงานโดย

ปรบัต ัง้ระบบกนัสะเทอืนทีก่ารต ัง้ค่า
ส�าหรบัถนนมาตรฐาน (ขบัคนเดยีว) 
ตามที่แสดงไว้ในตารางระบบกนั
สะเทอืนทีเ่ก ีย่วขอ้ง
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ตารางการปรบัคา่ 
ระบบกนัสะเทอืนหลงั

Street Triple RS

ค�าเตอืน
ผู ข้ี่ รถไม่สำมำรถป รับควำมแข็งสปริงที ่
โชค๊หลงัได ้
ควำมพยำยำมที่จะป รับควำมแข็งสปริง
จ ะท� ำ ให ส้ภ ำ ว ะก ำ รขั บขี่ เ ป็ นอั นต ร ำย  
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

ดา้นหลงั

ก�าลงัโหลด ควำมหน่วง
ของกำรคนื
ตวัของโชค๊1

ควำมหน่วง
ของกำรยบุ
ตวัของโชค๊1

การขีร่ถ
โดยล�าพงั

สนำม 8 7

สปอรต์ 10 10

ถนน 14 20

คอมฟอรท์ 20 20

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสาร 9 9

1 จ�ำนวนกำรคลกิทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งตำมเข็ม
นำฬกิำจนสดุ โปรดทรำบวำ่กำรหยดุครัง้แรก (ต�ำแหน่ง
คลกิ) จะนับเป็นหนึง่

หมายเหต:ุ
•  ตารางนี้เป็นเพียงค�าแนะน�าเท่าน ัน้  

ขอ้ก�าหนดในการต ัง้ค่าอาจแตกต่าง
กนัตามน�า้หนกัของผูข้ ีร่ถและความ
ชืน่ชอบสว่นบคุคล ดขูอ้มลูเกีย่วกบั
การปรบัระบบกนัสะเทอืนไดใ้นหนา้
ถดัไป

การปรบัความหนว่งของ 
การคนืตวัชุดกนัสะเทอืนหลงั

Street Triple RS
ตัวปรับควำมหน่วงของกำรคนืตัวของโชค๊จะอยู่
ทีด่ำ้นลำ่งของโชค๊หลงั  ทำงดำ้นซำ้ยของรถ
จักรยำนยนต์
ในกำรปรับกำรตัง้ค่ำควำมหน่วงของกำรคนืตัว
ของโชค๊  ใหห้มนุสกรตูวัปรับตำมเข็มนำฬกิำ
เพือ่เพิม่ควำมหน่วงของกำรคนืตวัของโชค๊ และ
หมนุทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดควำมหน่วง

cjyd

1

1. สกรปูรบัต ัง้

หมายเหต:ุ
•  รถจกัรยานยนตถ์ูกจดัสง่จากโรงงาน

โดยปรบัต ัง้ตวัปรบัความหน่วงของ
การยุบตวัและความหน่วงของการ
คืนตวัไว้ที่ค่าส�าหรบัถนน (Road)  
ตามที่แสดงไว้ในตารางระบบกนั
สะเทอืนทีเ่ก ีย่วขอ้ง ด ูหนา้ 146
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การปรบัความหนว่งของ 
การยบุตวัชุดกนัสะเทอืนหลงั

Street Triple RS
ตัวปรับควำมหน่วงของกำรยบุตัวของโชค๊จะอยู่
ตดิกบักระปกุน�้ำมนัของโชค๊หลงั
ในกำรปรับกำรตัง้ค่ำควำมหน่วงของกำรยุบตัว
ของโชค๊  ใหห้มนุสกรตูวัปรับตำมเข็มนำฬกิำ
เพือ่เพิม่ หรอืหมุนทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดแรง
หน่วง

cjyp

1

1. สกรปูรบัต ัง้

หมายเหต:ุ
•  รถจกัรยานยนตถ์ูกจดัสง่จากโรงงาน

โดยปรบัต ัง้ตวัปรบัความหน่วงของ
การยุบตวัและความหน่วงของการ
คืนตวัไว้ที่ค่าส�าหรบัถนน (Road) 
ตามที่แสดงไว้ในตารางระบบกนั
สะเทอืนทีเ่ก ีย่วขอ้ง ด ูหนา้ 146

ตารางการปรบัคา่ 
ระบบกนัสะเทอืนหลงั

Street Triple R

ค�าเตอืน
ผู ข้ี่ รถไม่สำมำรถป รับควำมแข็งสปริงที ่
โชค๊หลงัได ้
ควำมพยำยำมที่จะปรับควำมแข็งสปริงจะ
ท�ำใหส้ภำวะกำรขับขี่เป็นอันตรำย ท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ดา้นหลงั

ก�าลงัโหลด ควำมหน่วง
ของกำรคนื
ตวัของโชค๊1

ควำมหน่วง
ของกำรยบุ
ตวัของโชค๊1

การขีร่ถ
โดยล�าพงั

สนำม 1.25 1.5

สปอรต์ 1.5 2

ถนน 2.5 2

คอมฟอรท์ 3 2.75

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสาร 1.5 1.5

1 จ�ำนวนรอบทีต่วัปรับหมนุทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งที่
ขนัตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ

หมายเหต:ุ
•  ตารางนี้เป็นเพียงค�าแนะน�าเท่าน ัน้  

ขอ้ก�าหนดในการต ัง้ค่าอาจแตกต่าง
กนัตามน�า้หนกัของผูข้ ีร่ถและความ
ชืน่ชอบสว่นบคุคล ดขูอ้มลูเกีย่วกบั
การปรบัระบบกนัสะเทอืนไดใ้นหนา้
ถดัไป
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การปรบัความหนว่งของ 
การคนืตวัชุดกนัสะเทอืนหลงั

Street Triple R
ตัวปรับควำมหน่วงของกำรคนืตัวของโชค๊จะอยู่
ทีด่ำ้นลำ่งของโชค๊หลงั  ทำงดำ้นซำ้ยของรถ
จักรยำนยนต์
ในกำรปรับกำรตั ้งค่ำควำมหน่วงของกำร 
คนืตวัของโชค๊  ใหห้มนุชอ่งปรับตัง้ตวัปรับตำม
เข็มนำฬกิำเพื่อเพิม่ควำมหน่วงของกำรคนืตัว 
ของโช๊ค และหมุนทวนเข็มนำฬิกำเพื่อลด
ควำมหน่วง

cjye

1

1. ชอ่งปรบัต ัง้

หมายเหต:ุ
•  รถจกัรยานยนตถ์ูกจดัสง่จากโรงงาน

โดยปรบัต ัง้ตวัปรบัความหน่วงของ
การยุบตวัและความหน่วงของการ
คืนตวัไว้ที่ค่าส�าหรบัถนน (Road)  
ตามที่แสดงไว้ในตารางระบบกนั
สะเทอืนทีเ่ก ีย่วขอ้ง ด ูหนา้ 147

การปรบัความหนว่งของ 
การยบุตวัชุดกนัสะเทอืนหลงั

Street Triple R
ตัวปรับควำมหน่วงของกำรยบุตัวของโชค๊จะอยู่
ตดิกบักระปกุน�้ำมนัของโชค๊หลงั
ในกำรปรับกำรตัง้ค่ำควำมหน่วงของกำรยุบตัว
ของโช๊ค ใหห้มุนช่องปรับตัง้ตำมเข็มนำฬกิำ
เพือ่เพิม่ หรอืหมุนทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดแรง
หน่วง

cjxu

1

1. ชอ่งปรบัต ัง้

หมายเหต:ุ
•  รถจกัรยานยนตถ์ูกจดัสง่จากโรงงาน

โดยปรบัต ัง้ตวัปรบัความหน่วงของ
การยุบตวัและความหน่วงของการ
คืนตวัไว้ที่ค่าส�าหรบัถนน (Road) 
ตามที่แสดงไว้ในตารางระบบกนั
สะเทอืนทีเ่ก ีย่วขอ้ง ด ูหนา้ 147
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ตารางการปรบัคา่ระบบกนัสะเทอืน
หลงั

Street Triple R - LRH  
(ความสงูทีน่ ัง่ต�า่)

ดา้นหลงั

ก�าลงัโหลด สปรงิ 
ควำมแข็ง

ควำมหน่วง
ของกำรยบุ
ตวัของโชค๊1

การขีร่ถ
โดยล�าพงั

สนำม ต�ำ่สดุ 0.25

สปอรต์ ต�ำ่สดุ 0.75

ถนน ต�ำ่สดุ 2

คอมฟอรท์ ต�ำ่สดุ 2.75

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสาร สงูสดุ 0.25

1 จ�ำนวนรอบทีต่วัปรับหมนุทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งที่
ขนัตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ

หมายเหต:ุ
•  ตารางนี้เป็นเพียงค�าแนะน�าเท่าน ัน้  

ขอ้ก�าหนดในการต ัง้ค่าอาจแตกต่าง
กนัตามน�า้หนกัของผูข้ ีร่ถและความ
ชืน่ชอบสว่นบคุคล ดขูอ้มลูเกีย่วกบั
การปรบัระบบกนัสะเทอืนไดใ้นหนา้
ถดัไป

การปรบัต ัง้ความแข็งของ 
ชุดกนัสะเทอืนหลงั

Street Triple R - LRH 
(ความสงูทีน่ ัง่ต�า่)
ในกำรเปลี่ยนกำรตัง้ค่ำควำมแข็งสปริงของ
ระบบกันสะ เทือนหลั ง ใหส้อดอุปกรณ์ 
ปรับตัง้ทีใ่หม้ำในชดุเครือ่งมอืเขำ้ไปในรอ่งของ
วงแหวนตวัปรับ  หมนุวงแหวนตวัปรับทวนเข็ม
นำฬกิำเพื่อเพิม่ควำมแข็งสปรงิ และตำมเข็ม
นำฬกิำเพื่อลดควำมแข็งสปรงิ เมือ่จัดส่งมำ
จำกโรงงำน ตวัปรับควำมแข็งจะถกูปรับคำ่ไปที่
ต�ำแหน่งส�ำหรับถนน (Road) ตำมทีไ่ดแ้สดงไว ้
ในตำรำงกำรปรับคำ่ระบบกนัสะเทอืน

3

1

2

1. สลกั
2. ต�าแหนง่ที ่1 (การปรบัข ัน้ต�า่สดุ)
3. เครือ่งมอืปรบั

กำรตัง้ค่ำตัวปรับจะนับจำกต�ำแหน่งทีห่นึ่งกับ
ต�ำแหน่งที่หนึ่งที่ตัวปรับหมุนตำมเข็มนำฬกิำ
จนสดุ ต�ำแหน่งทีห่นึง่จะมคีำ่ควำมแข็งสปรงิต�ำ่
สดุ

หมายเหต:ุ
•  รถจกัรยานยนตถ์ูกจดัสง่จากโรงงาน

โดยปรบัต ัง้ตวัปรบัความหน่วงของ
การยบุตวัและความแข็งไวท้ ีค่า่ส�าหรบั
ถนน (Road) ตามทีแ่สดงไวใ้นตาราง
ระบบกนัสะเทอืนทีเ่ก ีย่วขอ้ง ด ูหนา้ 149



การบ�ารงุรกัษา

150

การปรบัความหนว่งของ 
การยบุตวัชุดกนัสะเทอืนหลงั

Street Triple R - LRH  
(ความสงูทีน่ ัง่ต�า่)
โชค๊หลังสำมำรถปรับควำมหน่วงของกำรยบุตัว
ของโชค๊ไดเ้พยีงอยำ่งเดยีว
ตัวปรับควำมหน่วงของกำรยบุตัวของโชค๊จะอยู่
ตดิกบักระปกุน�้ำมนัของโชค๊หลงั
ในกำรปรับกำรตัง้ค่ำควำมหน่วงของกำรยุบตัว
ของโชค๊  ใหห้มนุชอ่งปรับตัง้ตำมเข็มนำฬกิำ
เพือ่เพิม่  หรอืหมนุทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดแรง
หน่วง

1

1. ชอ่งปรบัต ัง้

หมายเหต:ุ
•  รถจกัรยานยนตถ์ูกจดัสง่จากโรงงาน

โดยปรบัต ัง้ตวัปรบัความหน่วงของ
การยบุตวัและความแข็งไวท้ ีค่า่ส�าหรบั
ถนน (Road) ตามทีแ่สดงไวใ้นตาราง
ระบบกนัสะเทอืนทีเ่ก ีย่วขอ้ง ด ูหนา้ 149

ตารางการปรบัคา่ 
ระบบกนัสะเทอืนหลงั

Street Triple S และ Street Triple S 
660 ซซีี

ดา้นหลงั

ก�าลงัโหลด กำรปรับควำมแข็งสปรงิ

การขีร่ถโดยล�าพงั ต�ำ่สดุ

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสาร สงูสดุ

หมายเหต:ุ
•  ตารางนี้เป็นเพียงค�าแนะน�าเท่าน ัน้  

ขอ้ก�าหนดในการต ัง้ค่าอาจแตกต่าง
กนัตามน�า้หนกัของผูข้ ีร่ถและความ
ชืน่ชอบสว่นบคุคล ดขูอ้มลูเกีย่วกบั
การปรบัระบบกนัสะเทอืนไดใ้นหนา้
ถดัไป
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การปรบัต ัง้ความแข็งของ 
ชุดกนัสะเทอืนหลงั

Street Triple S และ Street Triple S 
660 ซซีี
โชค๊หลงัสำมำรถปรับควำมแข็งได ้
ในกำร เปลี่ยนกำรตั ้งค่ ำควำมแข็งสปริง  
ใหส้อดอุปกรณ์ปรับตัง้ทีใ่หม้ำในชดุเครื่องมอื
เขำ้ไปในรอ่งของวงแหวนตวัปรับ หมนุวงแหวน
ตัวปรับทวนเข็มนำฬกิำเพือ่เพิม่ควำมแข็งสปรงิ 
และตำมเข็มนำฬิกำเพื่อลดควำมแข็งสปริง 
เมือ่จัดสง่มำจำกโรงงำน  ตวัปรับควำมแข็งจะ
ถูกปรับค่ำไปที่ต�ำแหน่งส�ำหรับถนน (Road) 
ตำมทีไ่ดแ้สดงไวใ้นตำรำงกำรปรับคำ่ระบบกัน
สะเทอืนทีแ่นะน�ำ

cjxi

3

1

2

1. สลกั
2. ต�าแหนง่ที ่1 (การปรบัข ัน้ต�า่สดุ)
3. เครือ่งมอืปรบั

กำรตัง้ค่ำตัวปรับจะนับจำกต�ำแหน่งทีห่นึ่งกับ
ต�ำแหน่งที่หนึ่งที่ตัวปรับหมุนตำมเข็มนำฬกิำ
จนสดุ ต�ำแหน่งทีห่นึง่จะมคีำ่ควำมแข็งสปรงิต�ำ่
สดุ

หมายเหต:ุ
•  รถจกัรยานยนตถ์ูกจดัสง่จากโรงงาน

โดยปรบัต ัง้ตวัปรบัความแข็งไวท้ ีค่่า
ข ัน้ต�า่ ตามทีแ่สดงไวใ้นตารางระบบ
กนัสะเทอืนทีเ่ก ีย่วขอ้ง ด ูหนา้ 150

หมดุพกัเทา้

ค�าเตอืน
กำรใชร้ถจักรยำนยนตโ์ดยทีห่มดุพักเทำ้สกึเกนิ
ขดีก�ำหนดสงูสดุ  (ตำมทีอ่ธบิำยไวด้ำ้นลำ่ง) จะ
ท�ำใหเ้อยีงรถจักรยำนยนตด์ว้ยมมุทีไ่มป่ลอดภยั
กำรเอยีงรถดว้ยมมุทีไ่มป่ลอดภัยอำจท�ำใหร้ถ
ทรงตวัไมด่ ี สญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ

หมดุพักเทำ้จะอยูบ่นทีพั่กเทำ้ของผูข้ีร่ถ
ตรวจสอบควำมสึกของหมุดพักเทำ้อย่ำง
สม�ำ่เสมอ
หมุดพักเทำ้ถงึขดีจ�ำกัดกำรสกึสูงสุดและควร
เปลีย่นใหมเ่มือ่บำงลงจนถงึควำมยำว:

รุน่ ขดีจ�ำกัดควำมสกึหรอ
หมดุพักเทำ้

Street Triple S, 
Street Triple S  
660 ซซี,ี  
Street Triple R - 
LRH (ควำมสงู 
ทีน่ั่งต�ำ่)

15 มม.

Street Triple R, 
Street Triple RS

5 มม.

2

1

1. หมดุพกัเทา้
2. การวดัขดีจ�ากดัการสกึ
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ยาง

ประเภทยาง

รุน่นีต้ดิตัง้ยำงทีไ่มม่ยีำงใน  วำลว์  และวงลอ้  
ใช เ้ฉพำะยำงที่มีสัญลักษณ์  TUBELESS 
และวำล์วที่ไม่มียำงที่วงลอ้ที่มีสัญลักษณ ์
SUITABLE FOR TUBELESS TYRES เทำ่นัน้

ค�าเตอืน
หำ้มประกอบยำงชนิดที่มียำงในกับขอบลอ้
ไมม่ยีำงใน  ขอบในยำงจะไมเ่ขำ้ที ่ และยำง
จะหลดุออกจำกวงลอ้  ท�ำใหย้ำงแบนอยำ่ง
รวดเร็ว ซึ่งจะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหต ุ หำ้มตดิตัง้ยำง
ในกบัยำงแบบไมม่ยีำงใน  (Tubeless)  ทีไ่มม่ี
เครือ่งหมำยทีเ่หมำะสม  เพรำะจะท�ำใหเ้กดิ
แรงเสยีดทำนภำยในยำง  สง่ผลใหม้กีำรสะสม
ควำมรอ้น  ซึง่อำจท�ำใหย้ำงระเบดิ  สง่ผลให ้
ยำงแบนอยำ่งรวดเร็ว  สญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนต ์และเกดิอบุตัเิหตุ

เครือ่งหมายทีย่างรถ – ยางทีไ่มม่ยีางใน

chrt

เครือ่งหมายทีล่อ้รถ – ยางทีไ่มม่ยีางใน
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แรงดนัลมยางของยาง

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

แรงดันลมยำงที่ถูกตอ้งจะท�ำใหร้ถทรงตัวได ้
ดีที่สุด ผูข้ี่รถไดรั้บควำมสะดวกสบำย และ
อำยกุำรใชง้ำนของยำงยำวนำนขึน้  กอ่นขีร่ถ  
ตรวจสอบแรงดันลมยำงทุกครัง้เมื่อยำงเย็น 
ตรวจสอบแรงดันลมยำงทุกวันและปรับถำ้
จ�ำเป็น  ดรูำยละเอยีดเกีย่วกบัแรงดนัลมยำงที่
ถกูตอ้งไดใ้นบท ขอ้มลูจ�ำเพำะ

ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง  
(ถา้ตดิต ัง้)
แรงดันลมยำงที่แสดงบนหนำ้ปัดจะบ่งบอก
ถงึแรงดนัลมยำงตำมจรงิ  ณ  เวลำทีเ่ลอืกสว่น
แสดงผลนัน้  ซึง่อำจแตกตำ่งจำกแรงดนัลม
ยำงที่ก�ำหนดไวเ้มื่อยำงเย็น เนื่องจำกยำง
อำจรอ้นขึ้นในขณะที่ท่ำนขี่รถจักรยำนยนต ์ 
ท�ำใหอ้ำกำศภำยในยำงขยำยตัวและแรงดัน
ลมยำงเพิม่มำกขึน้  แรงดนัลมยำงเมือ่เย็นซึง่
ก�ำหนดโดย Triumph จะค�ำนงึถงึสภำวะนี้
ปรับแรงดันลมยำงเมื่อยำงเย็นเท่ำนั้นโดยใช ้
เกจวดัแรงดนัทีแ่มน่ย�ำ  อยำ่ใชห้นำ้จอแสดงผล
แรงดนัลมยำงในแผงหนำ้ปัด

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

ความลกึของดอกยางต�า่สดุทีแ่นะน�า

ค�าเตอืน
กำรใชร้ถทีย่ำงสกึมำกเกนิไปจะเป็นอันตรำย 
และส่งผลร ำ้ยแรงต่อกำรยึด เกำะถนน  
กำรทรงตวัของรถ  และกำรขบัขี ่ ซ ึง่อำจท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
เมือ่ยำงทีไ่มม่ยีำงในร่ัว  กำรร่ัวซมึมกัจะเป็น
ไปอย่ำงชำ้ ๆ  ตรวจสอบยำงหำรอยร่ัวอย่ำง
ละเอยีดทกุครัง้  ตรวจสอบยำงดรูอยบำด  ตะปู
ทีฝั่งอยู ่ หรอืวตัถปุลำยแหลมอืน่ ๆ  กำรใชร้ถ
ทีย่ำงรถเสยีหำยหรอืร่ัวซมึจะสง่ผลรำ้ยแรงตอ่
สภำพกำรทรงตัวและกำรขับขีร่ถจักรยำนยนต ์
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ตรวจสอบวงลอ้ดูรอยเวำ้หรอืกำรเสือ่มสภำพ 
กำรใชร้ถที่ยำงหรือลอ้รถช�ำรุดหรือเสยีหำย
เป็นอันตรำย ท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
สอบถำมตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตทกุครัง้เกีย่วกับกำร 
เปลี่ยนยำง หรือกำรตรวจสอบยำงรถอย่ำง
ปลอดภยั
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ตำมตำรำงกำรบ� ำรุง รักษำตำมระยะเวลำ  
วัดควำมลึกของดอกยำงดว้ยเกจวัดระดับ
ควำมลกึ  แลว้เปลีย่นใหมถ่ำ้ยำงสกึ  หรอืมคีำ่
เกนิค่ำควำมลกึของดอกยำงต�่ำสุดที่อนุญำต  
ซึง่ไดร้ะบไุวใ้นตำรำงดำ้นลำ่ง

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

2 มม. (0.08 นิว้)

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

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

ค�าเตอืน
หำ้มขีร่ถจักรยำนยนต ์ Triumph  คนันีเ้กนิ
ควำมเร็วบนถนนทีก่ฎหมำยก�ำหนด ยกเวน้เมือ่
อยูใ่นกำรแขง่ขนัทีไ่ดรั้บอนุญำต

ค�าเตอืน
ขบัขีร่ถจักรยำนยนต ์ Triumph  ดว้ยควำมเร็ว
สูงบนถนนที่ใชใ้นกำรแข่งขันหรือบนสนำม
แขง่รถเทำ่นัน้  ซึง่ในขณะนัน้  ผูท้ีส่ำมำรถใช ้
ควำมเร็วสูงไดค้วรเป็นผูข้ีร่ถทีผ่่ำนกำรอบรม
ทำงเทคนิคที่จ�ำเป็นต่อกำรขี่รถควำมเร็วสูง 
และควรคุน้เคยต่อกำรใชคุ้ณลักษณะต่ำง ๆ 
ของรถจักรยำนยนตใ์นทกุสภำพ  กำรใชร้ถ
จักรยำนยนตด์ว้ยควำมเร็วสูงในสภำวะอืน่ ๆ 
จะเกดิอนัตรำยและอำจน�ำไปสูก่ำรสญูเสยีกำร
ควบคมุรถและเกดิอบุตัเิหตุ

การเปลีย่นยาง
รถจักรยำนยนต์ Triumph ทุกคันไดรั้บกำร
ทดสอบอย่ำงระมัดระวังและครอบคลุมทั ้ง
สภำวะกำรขับขีเ่พือ่ใหแ้น่ใจวำ่มกีำรรับรองกำร
ใชย้ำงร่วมกันทีเ่กดิประสทิธภิำพมำกทีสุ่ดกับ
รถแต่ละรุ่น เมื่อซื้ออะไหล่ทดแทน จ�ำเป็น
ตอ้งใชย้ำงทีไ่ดรั้บกำรรับรอง  ประกอบลงในคู่
ยำงทีไ่ดรั้บกำรรับรอง  กำรใชย้ำงทีไ่มผ่ำ่นกำร
รับรอง  หรอืยำงทีไ่ดรั้บกำรรับรองในสภำวะกำร
ใชง้ำนรว่มกนัทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรอง  อำจท�ำให ้
รถจักรยำนยนตส์ญูเสยีกำรทรงตวั  สญูเสยีกำร
ควบคมุ และเกดิอบุตัเิหตไุด ้
รำยชือ่ยำงทีผ่่ำนกำรรับรองทีก่�ำหนดใหใ้ชไ้ด ้
กับรถจักรยำนยนต์ของท่ำน ขอรับไดจ้ำก
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ที่
ไดรั้บอนุญำต หรอืตรวจสอบทำงอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่ www.triumph.co.uk  น�ำรถของทำ่นไป
ประกอบยำงและถ่วงสมดุลทีต่ัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญำต  
ซึ่งมีทักษะและกำรฝึกอบรมที่จ� ำ เ ป็นเพื่อ
รับประกันไดถ้ึงกำรติดตั ้งที่ปลอดภัยและมี
ประสทิธภิำพ
ควำมเร็วลอ้รถทีแ่ตกตำ่ง  ทีเ่กดิจำกยำงรถทีไ่ม่
ไดรั้บกำรรับรอง  จะสง่ผลกระทบตอ่กำรท�ำงำน
ของคอมพวิเตอร ์ABS

ค�าเตอืน
ระบบ ABS  จะท� ำงำนโดยเปรียบเทียบ
ควำมเร็วสัมพัทธ์ของลอ้หนำ้และลอ้หลัง  
กำรใชย้ำงรถที่ไม่แนะน� ำอำจส่งผลต่อ
ควำมเร็วของลอ้รถ เป็นสำเหตใุหฟั้งกช์นั ABS 
ไมท่�ำงำน  ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิ
อบุตัเิหต ุในสภำพทีร่ะบบ ABS ควรท�ำงำนได ้
ตำมปกติ
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ค�าเตอืน
ถำ้ยำงมรีอยร่ัว  ตอ้ง  เปลีย่นยำงใหม ่ กำรไม่
เปลี่ยนยำงที่มีรูร่ัว หรือกำรใชร้ถที่ใชย้ำงที่
มีกำรซ่อมแซมจะท�ำใหร้ถเสียกำรทรงตัว 
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต ์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
หำ้มประกอบยำงชนิดที่มียำงในกับขอบลอ้
ไมม่ยีำงใน  ขอบในยำงจะไมเ่ขำ้ที ่ และยำง
จะหลดุออกจำกวงลอ้  ท�ำใหย้ำงแบนอยำ่ง
รวดเร็ว ซึง่จะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหต ุ หำ้มตดิตัง้ยำง
ในกบัยำงแบบไมม่ยีำงใน  (Tubeless)  ทีไ่มม่ี
เครือ่งหมำยทีเ่หมำะสม  เพรำะจะท�ำใหเ้กดิ
แรงเสยีดทำนภำยในยำง  สง่ผลใหม้กีำรสะสม
ควำมรอ้น  ซึง่อำจท�ำใหย้ำงระเบดิ  สง่ผลให ้
ยำงแบนอยำ่งรวดเร็ว  สญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนต ์และเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ถำ้สงสยัวำ่ยำงเกดิควำมเสยีหำย  เชน่  หลงั
จำกชนขอบถนน  ใหน้�ำรถไปตรวจสอบยำง
ทั ้งภำยในและภำยนอกที่ตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญำต  
โปรดจ�ำไวว้่ำ ควำมเสียหำยของยำงไม่ได ้
มองเห็นจำกภำยนอกเพยีงอยำ่งเดยีวเสมอไป  
กำรใชร้ถจักรยำนยนตท์ีย่ำงช�ำรดุจะท�ำใหส้ญู
เสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
ยำงที่เคยใชก้ับไดนำโมมเิตอร์แบบลูกกลิง้ 
อำจเกดิควำมเสยีหำย  ในบำงกรณี  ควำมเสยี
หำยอำจมองไม่เห็นจำกพื้นผวิภำยนอกของ
ยำงรถ
ตอ้งเปลี่ยนยำงใหม่ภำยหลังกำรใชง้ำน 
ดังกล่ำว เนื่องจำกกำรใชย้ำงที่ช�ำรุดอย่ำง 
ตอ่เนือ่งจะท�ำใหร้ถเสยีกำรทรงตวั สญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
จ�ำเป็นตอ้งถ่วงลอ้อย่ำงแม่นย�ำเพื่อกำรขับขี่
รถจักรยำนยนต์อย่ำงมั่นคงและปลอดภัย  
หำ้มถอดหรอืเปลีย่นตะกัว่ลอ้ ควำมสมดลุของ
ลอ้ที่ไม่ถูกตอ้งอำจท�ำใหร้ถเสียกำรทรงตัว 
ท�ำใหเ้กิดกำรสูญเสียกำรควบคุมและเกิด
อบุตัเิหตไุด ้
เมือ่ตอ้งใชค้วำมสมดลุของลอ้  เชน่  หลงัจำก
เปลีย่นยำง  โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
ใชเ้ฉพำะตะกัว่ลอ้แบบตดิเทำ่นัน้  ตะกัว่ตอก
ลอ้เหล็กจะท�ำใหล้อ้รถเกิดควำมเสียหำย 
ท�ำใหย้ำงแบน  รถจักรยำนยนตส์ญูเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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ค�าเตอืน
เมื่อตอ้งใชย้ำงอะไหล่ โปรดตดิต่อตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บ
อนุญำต  ซึง่จะจัดกำรเลอืกยำง  โดยใชย้ำงคู่
ทีถ่กูตอ้ง  จำกรำยชือ่ทีไ่ดรั้บกำรรับรอง  และ
ประกอบยำงตำมค�ำแนะน�ำจำกผูผ้ลติยำง
เมือ่เปลีย่นยำง  ควรใหเ้วลำทีย่ำงจะประกอบ
เขำ้ทีก่บัวงลอ้  (ประมำณ  24  ชัว่โมง)  ในชว่ง
กำรขึน้รูป ควรขับขี่รถดว้ยควำมระมัดระวัง
เนื่องจำกยำงทีย่ังไม่ขยำยเขำ้ทีโ่ดยสมบูรณ์
จะท�ำใหไ้ม่มั่นคง สูญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนต ์และเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ในเริม่ตน้  ยำงใหมจ่ะไมใ่หค้ณุลกัษณะในกำร
ขับขีเ่ช่นเดยีวกับยำงทีส่กึ และผูข้ีร่ถตอ้งใช ้
ระยะกำรขีร่ถทีเ่พยีงพอ  (ประมำณ  160  กม. 
(100 ไมล)์) เพือ่ใหคุ้น้เคยกบัคณุลกัษณะกำร
ขบัขีใ่หม่
หลงัจำกประกอบยำง  24  ชัว่โมง  ตอ้งตรวจ
สอบและปรับแรงดันลมยำง และตรวจสอบ
ยำงว่ำมีกำรขึ้น รูปอย่ำงถูกต อ้งหรือไม ่ 
ด�ำเนนิกำรแกไ้ขถำ้จ�ำเป็น  หลงัจำกประกอบ
ยำง ตอ้งด�ำเนินกำรตรวจสอบและปรับตัง้ค่ำ
แบบเดยีวกนัเมือ่รถวิง่ไป 160 กม. (100 ไมล)์
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ที่ยำงไม่ขึน้รูปอย่ำง 
ถกูตอ้ง ปรับแรงดนัลมยำงไมถ่กูตอ้ง หรอืเมือ่
ท่ำนไม่คุน้เคยกับคุณลักษณะกำรขับขี่ใหม่
อำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนตส์ญูเสยีกำรควบคุม
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง  
(ส�าหรบัรุน่ทีต่ดิต ัง้ TPMS เทา่น ัน้)

ขอ้ควรระวงั
จะมป้ีำยผนึกตดิไวท้ีว่งลอ้เพื่อบ่งชีต้�ำแหน่ง
ของเซนเซอร์แรงดันลมยำง ตอ้งใชค้วำม
ระมัดระวังในกำรเปลี่ยนยำง เพื่อป้องกันไม่
ใหเ้ซนเซอรแ์รงดันลมยำงเกดิควำมเสยีหำย  
น� ำรถของท่ำนไปประกอบยำงที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้ และแจง้ทำงศนูยว์ำ่ลอ้รถของ
ทำ่นมกีำรตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดนัลมยำง

ขอ้ควรระวงั
หำ้มใชน้�้ำยำอดุกำรร่ัวซมึหรอืน�้ำยำอืน่  ๆ  ทีม่ี
ลักษณะเดียวกันปิดกัน้กำรไหลของอำกำศ
ไปยงัทำงเขำ้เซนเซอร ์ TPMS  กำรปิดกัน้
ชอ่งแรงดนัอำกำศของเซนเซอร ์ TPMS  ขณะ
ท�ำงำนจะท�ำใหเ้ซนเซอรถ์กูปิดกัน้  ท�ำใหเ้กดิ
ควำมเสยีหำยตอ่ชดุเซนเซอร ์ TPMS  โดย
ไมส่ำมำรถซอ่มแซมได ้ ควำมเสยีหำยทีเ่กดิ
จำกกำรใชน้�้ ำยำอุดกำรร่ัวซมึหรือกำรบ�ำรุง
รักษำทีไ่ม่ถูกตอ้งไม่ถอืว่ำเป็นช�ำรุดจำกกำร
ผลติและไม่ครอบคลุมภำยใตก้ำรรับประกัน  
น� ำรถของท่ำนไปประกอบยำงที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph  ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้ และแจง้ทำงศนูยว์ำ่ลอ้รถของ
ทำ่นมกีำรตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดนัลมยำง
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ระบบไฟฟ้า

แบตเตอรี่

ค�าเตอืน
ในบำงสถำนกำรณ ์ แบตเตอรีจ่ะปลอ่ยแกส๊ที่
ระเบดิได ้ อยำ่ใหม้ปีระกำยไฟ  เปลวไฟ  หรอื
บหุรีอ่ยูใ่กลแ้บตเตอรี ่ควรใหก้ำรระบำยอำกำศ
ทีเ่พียงพอเมือ่ตอ้งชำรจ์หรือใชแ้บตเตอรี่ใน
พืน้ทีอ่บัอำกำศ
แบตเตอรี่มีกรดก�ำมะถัน (กรดแบตเตอรี่)  
กำรสมัผัสกบัผวิหนังหรอืดวงตำอำจท�ำใหเ้กดิ
แผลไหมอ้ยำ่งรนุแรง  ควรสวมชดุป้องกนัและ
หนำ้กำกนริภยั
ถำ้กรดแบตเตอรี่หกรดผิวหนัง ใหล้ำ้งออก
ดว้ยน�้ำสะอำดทนัที
ถำ้กรดแบตเตอรี่เขำ้ตำ ใหล้ำ้งออกดว้ยน�้ำ
สะอำดอยำ่งนอ้ย 15 นำทแีละรบีไปพบแพทย์
ถำ้กลืนกรดแบตเตอรี่ ใหด้ื่มน�้ำปรมิำณมำก
และรบีไปพบแพทย์
เก็บน�้ำกรดแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็ก

ค�าเตอืน
แบตเตอรีม่วีัสดุทีเ่ป็นอันตรำย เก็บแบตเตอรี่
ใหพ้น้มอืเด็ก ไมว่ำ่จะตดิตัง้ในรถจักรยำนยนต์
หรอืไม่
อย่ำต่อสำยพ่วงกับแบตเตอรี่ แตะสำยไฟ
แบตเตอรี ่ หรอืสลบัขัว้สำยไฟ  เนือ่งจำกกำรก
ระท�ำดังกล่ำวจะท�ำใหเ้กดิประกำยไฟ ซึง่จะ
ไปจดุระเบดิแกส็แบตเตอรี ่ อำจท�ำใหเ้กดิกำร
บำดเจ็บได ้

การถอดแบตเตอรี่

cjws

1

4 2

3

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

ถอดเบำะผู โ้ดยสำรและเบำะผู ข้ับขี่ออก 
(ดทูี ่หนำ้ 90)
ถอดสำยรัดแบตเตอรี่
ถอดสำยไฟแบตเตอรีโ่ดยถอดสำยขัว้ลบ (สดี�ำ)  
ออกกอ่น
ถอดแบตเตอรีอ่อกจำกทีว่ำงของมนั

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

การก�าจดัแบตเตอรี่
ถำ้ตอ้งเปลีย่นแบตเตอรี ่ควรสง่แบตเตอรีเ่กำ่ไป
ทีห่น่วยงำนรไีซเคลิ  ซึง่จะชว่ยรับประกนัไดว้ำ่
สำรทีเ่ป็นอันตรำยจำกกำรผลติแบตเตอรีจ่ะไม่
ท�ำลำยสิง่แวดลอ้ม
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การบ�ารงุรกัษาแบตเตอรี่

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

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

การคายประจแุบตเตอรี่

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

ภำยใตส้ภำวะปกติ ระบบชำร์จไฟของรถ
จักรยำนยนต์จะคอยชำร์จแบตเตอรี่ใหเ้ต็ม
เสมอ  อยำ่งไรกต็ำม  ถำ้ไมใ่ชร้ถจักรยำนยนต ์
แบตเตอรีจ่ะคอ่ยๆ  คำยประจ ุ อนัเนือ่งมำจำก
กระบวนกำรตำมปกตทิีเ่รยีกวำ่  กำรคำยประจุ
เอง  นำฬกิำ  หน่วยควำมจ�ำของกลอ่ง  ECM 
อุณหภูมแิวดลอ้มสูง หรือกำรเพิม่ระบบรักษำ
ควำมปลอดภัยแบบไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์เสรมิที่
เป็นไฟฟ้ำตำ่งๆ  จะท�ำใหก้ำรคำยประจเุพิม่มำก
ขึน้  กำรถอดแบตเตอรีอ่อกจำกรถจักรยำนยนต์
ขณะเกบ็รักษำรถจะชว่ยลดอตัรำกำรคำยประจุ

การคายประจแุบตเตอรีข่ณะเก็บรกัษา
และการใชร้ถจกัรยานยนตน์าน ๆ คร ัง้
ในช่วงเก็บรักษำและกำรใชร้ถจักรยำนยนต์
นำน ๆ ครัง้ ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ำของ
แบตเตอรี่ทุกสัปดำห์โดยใชม้ัลตมิเิตอร์แบบ
ตวัเลข  ปฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำของผูผ้ลติทีใ่หม้ำ
พรอ้มกบัมเิตอร์
ถำ้แรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ลดลงต�่ำกว่ำ 
12.7 โวลต ์ควรชำรจ์ไฟแบตเตอรี่
กำรใหแ้บตเตอรี่คำยประจุหรือทิ้งไวใ้หค้ำย
ประจุในช่วงเวลำสัน้ ๆ จะท�ำใหเ้กดิซัลเฟชั่น 
(Sulfation)  บนแผน่ธำต ุ ซลัเฟชัน่เป็นสว่น
หนึ่งของปฏิกิร ิยำทำงเคมีภำยในแบตเตอรี ่ 
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อนำนเขำ้เกลือซัลเฟตจะ
ตกผลกึบนแผ่นธำตุ ท�ำใหแ้กไ้ขไดย้ำกหรือ
อำจแกไ้ขปัญหำดงักลำ่วไมไ่ด ้ ควำมเสยีหำย 
ถ ำ ว ร นี้ ไ ม่ ค ร อ บ คลุ ม ก ำ ร รั บ ป ร ะ กั น ร ถ
จักรยำนยนต์ เนื่องจำกไม่ใช่ควำมช�ำรุดจำก
กำรผลติ
กำรชำร์จแบตเตอรี่ใหเ้ต็มเสมอจะช่วยลด
โอกำสที่จะเกิดกำรแข็งตัวในสภำพอำกำศ
หนำวจัด กำรปลอ่ยใหแ้บตเตอรีแ่ข็งตวัจะท�ำให ้
เกดิควำมเสยีหำยอยำ่งรนุแรงภำยในแบตเตอรี่
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การชารจ์แบตเตอรี่

ค�าเตอืน
แบตเตอรี่จะปล่อยแก๊สที่ระเบดิได ้อย่ำใหม้ี
ประกำยไฟ เปลวไฟ หรอืบหุรีอ่ยูใ่กลแ้บตเตอรี ่
ควรใหก้ำรระบำยอำกำศที่เพียงพอเมื่อตอ้ง
ชำรจ์หรอืใชแ้บตเตอรีใ่นพืน้ทีอ่บัอำกำศ
แบตเตอรี่มีกรดก�ำมะถัน (กรดแบตเตอรี่)  
กำรสมัผัสกบัผวิหนังหรอืดวงตำอำจท�ำใหเ้กดิ
แผลไหมอ้ยำ่งรนุแรง  ควรสวมชดุป้องกนัและ
หนำ้กำกนริภยั
ถำ้กรดแบตเตอรี่หกรดผิวหนัง ใหล้ำ้งออก
ดว้ยน�้ำสะอำดทนัที
ถำ้กรดแบตเตอรี่เขำ้ตำ ใหล้ำ้งออกดว้ยน�้ำ
สะอำดอยำ่งนอ้ย 15 นำทแีละรบีไปพบแพทย์
ถำ้กลืนกรดแบตเตอรี่ ใหด้ื่มน�้ำปรมิำณมำก
และรบีไปพบแพทย์
เก็บน�้ำกรดแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็ก

ขอ้ควรระวงั
หำ้มใช เ้ครื่อ งชำร์จแบตเตอรี่แบบด่วน
เนื่องจำกจะท�ำใหแ้บตเตอรีช่ำรจ์ไฟมำกเกนิ
ไปและท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยได ้

ถำ้ตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืในกำรเลอืกเครื่อง
ชำร์จแบตเตอรี่ กำรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ำ
ของแบตเตอรี่ หรือกำรชำร์จไฟแบตเตอรี ่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตใกลบ้ำ้น
ถำ้แรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ลดลงต�่ำกว่ำ 
12.7 โวลต ์ ควรชำรจ์ไฟแบตเตอรีโ่ดยใชเ้ครือ่ง
ชำรจ์แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บกำรรับรองจำก Triumph 
ถอดแบตเตอรี่ออกจำกรถ จักรยำนยนต ์
ทกุครัง้ และปฏบิัตติำมค�ำแนะน�ำทีใ่หม้ำพรอ้ม
กบัเครือ่งชำรจ์แบตเตอรี่
ส� ำห รับกำร เก็ บแบตเตอรี่ เ ป็ น เ วลำนำน  
(เกนิสองสปัดำห)์  ควรถอดแบตเตอรีอ่อกจำก
รถจักรยำนยนต์ แลว้ชำร์จไฟโดยใชเ้ครื่อง
ชำรจ์แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บกำรรับรองจำก Triumph
ในท�ำนองเดยีวกนั  ถำ้ประจแุบตเตอรีล่ดลงถงึ
ระดับที่ไม่สำมำรถสตำร์ทรถจักรยำนยนต์ได ้
ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกจำกรถจักรยำนยนตก์อ่น
ชำรจ์ไฟ
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การประกอบแบตเตอรี่

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

จัดต�ำแหน่งแบตเตอรีล่งในทีว่ำงของมนั

cjws

1

4 2

3

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

เชื่อมต่อสำยไฟแบตเตอรี่ โดยเริ่มจำกขั ้ว
บวก  (สแีดง)  แลว้ขนัแน่นขัว้แบตเตอรีด่ว้ยแรง 
4.5 Nm
ทำจำระบบีำงๆ ทีข่ัว้ตอ่เพือ่ป้องกนัสนมิ
ครอบขัว้บวกดว้ยฝำครอบ
ประกอบกลบัสำยรัดแบตเตอรี่
ประกอบกลบัเบำะทีน่ั่งผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสำร

กลอ่งฟิวส์

cjwu

2

1

1. กลอ่งฟิวส์
2. ฟิวสห์ลกั (30 แอมป์)

กลอ่งฟิวสอ์ยูท่ีใ่ตเ้บำะผูข้บัขี่
เพื่อเขำ้ถงึกล่องฟิวส ์ใหถ้อดเบำะผูข้ับขีอ่อก  
ด ูหนำ้ 90

ค�าเตอืน
เปลีย่นฟิวสข์ำดดว้ยฟิวสใ์หม่ทีม่พีกิัดถูกตอ้ง 
(ตำมที่ระบุไวบ้นฝำครอบกล่องฟิวส์) และ
หำ้มใชฟิ้วสท์ี่มีพกิัดสูงกว่ำ กำรใชฟิ้วสไ์ม ่
ถูกตอ้งอำจท� ำให เ้กิด ปัญหำดำ้นไฟฟ้ำ  
ท�ำใหร้ถจักรยำนยนต์ไดรั้บควำมเสียหำย 
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตุ

หมายเลขฟิวส์
อำกำรฟิวส์ขำดจะบ่งชี้ข ึ้นเมื่อระบบทัง้หมด
ที่ ป้ อ ง กั น ด ้ว ย ฟิ ว ส์ดั ง ก ล่ ำ ว ไ ม่ ท� ำ ง ำ น  
เมือ่ตรวจสอบฟิวสข์ำด ใหใ้ชต้ำรำงเพือ่พสิจูน์
วำ่ฟิวสต์วัใดขำด
หมำยเลขฟิวสท์ี่ระบุไวใ้นตำรำงจะตรงกันกับ
หมำยเลขที่พิมพ์ไวบ้นฝำครอบกล่องฟิวส ์ 
ตำมที่แสดงในภำพ ฟิวส์ส�ำรองจะอยู่ที่มุม 
ดำ้นขวำของฟิวสห์ลัก และควรเปลีย่นใหม่ถำ้
น�ำมำใช ้
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ค�าเตอืน
เปลีย่นฟิวสข์ำดดว้ยฟิวสใ์หม่ทีม่พีกิัดถูกตอ้ง 
(ตำมทีร่ะบไุวบ้นฝำครอบกลอ่งฟิวส)์ และหำ้ม
ใชฟิ้วสท์ีม่พีกิดัสงูกวำ่
กำรใชฟิ้วส์ไม่ถูกตอ้งอำจท�ำใหเ้กดิปัญหำ
ดำ้นไฟฟ้ำ  ท�ำใหร้ถจักรยำนยนตไ์ดรั้บควำม
เสยีหำย  สญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ

10A

5A

20A10A
10A

10A

25A15A

20A

citn_HD_TFT

9

1 2 3 4 5 6

78

กลอ่งฟิวส์

ต�าแหนง่ วงจรทีป้่องกนั พกิดั 
(แอมป์)

1 ชอ่งเสยีบอปุกรณเ์สรมิ 10

2 ป๊ัมน�้ำมนัเชือ้เพลงิ 10

3 ปลอกมอืจับอุน่ไฟฟ้ำ 5

4 สวติชจ์ดุระเบดิ, วงจรมอเตอร์
สตำรท์

15

5 ไฟเสรมิ แผงหนำ้ปัด 10

6 พัดลมระบำยควำมรอ้น 10

7 ABS 25

8 ระบบควบคมุกำรท�ำงำนของ
เครือ่งยนต์

20

9 แสงไฟหนำ้แบบไฟต�ำ่และไฟสงู 20

ไฟหนา้

ค�าเตอืน
ปรับควำมเร็วขณะวิ่งบนถนนใหเ้หมำะสม
กับสภำพอำกำศและทัศนวิสัยที่ใชง้ำนรถ
จักรยำนยนต์
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดป้รับล�ำแสงไฟหนำ้
ใหส้่องสว่ำงพื้นผวิถนนไปขำ้งหนำ้ไดเ้พียง
พอโดยไม่ท�ำใหร้ถคันที่แล่นสวนมำตำพร่ำ  
กำรปรับไฟหนำ้ไมถ่กูตอ้งจะท�ำใหม้องเห็นได ้
ไมช่ดัเจน ซึง่จะท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมปรับแสงไฟหนำ้ขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่
ควำมพยำยำมทีจ่ะปรับแสงไฟหนำ้ขณะทีร่ถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่จะสง่ผลใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
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ขอ้ควรระวงั
อย่ำคลุมไฟหนำ้หรือเลนสด์ว้ยวัสดุที่ปิดกัน้
กำรไหลของอำกำศ หรือปิดกัน้ไม่ใหค้วำม
รอ้นไหลออกจำกเลนสข์องไฟหนำ้
กำรคลุมเลนส์ไฟหนำ้ขณะใชง้ำนดว้ยวัสดุ
ทีเ่ป็นเสือ้ผำ้  สมัภำระ  เทปกำว  อปุกรณท์ีใ่ช ้
เปลี่ยนหรือปรับแสงไฟหนำ้ หรือฝำครอบ
เลนส์ไฟหนำ้ที่ไม่ใช่ของแทจ้ะท�ำใหเ้ลนส ์
ไฟหนำ้รอ้นจัดและบดิเบีย้ว  ท�ำใหช้ดุไฟหนำ้
เกดิควำมเสยีหำยโดยไมส่ำมำรถซอ่มแซมได ้
ควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกควำมรอ้นสงูไม่ถอืว่ำ
เป็นควำมช�ำรดุจำกกำรผลติและไมค่รอบคลมุ
ภำยใตก้ำรรับประกนั
ถำ้ตอ้งคลุมไฟหนำ้ขณะใชง้ำน เช่น ตอ้ง
ปิดเลนสไ์ฟหนำ้เมื่ออยู่ในสนำมกำรแข่งขัน  
ทำ่นตอ้งถอดไฟหนำ้ออก

การปรบัไฟหนา้
ล� ำแสงแนวตั ้งของไฟหนำ้ด ำ้นซำ้ยและ 
ดำ้นขวำจะตอ้งปรับร่วมกันเท่ำนั้น  ท่ำนไม่
สำมำรถปรับล�ำแสงแยกจำกกนัได ้

L0037

1
2

3

1. โบลต์
2. เครือ่งหมายปรบัศนูยซ์บัเฟรมดา้นหนา้
3. ฐานยดึไฟหนา้

เปิดแสงไฟต�ำ่
คลำยโบลตส์องตัวทีย่ดึแป้นยดึไฟหนำ้เขำ้กับ
ซบัเฟรมใหม้ำกพอทีจ่ะขยบัไฟหนำ้ไดเ้ล็กนอ้ย
ใชเ้ครือ่งหมำยแป้นยดึไฟหนำ้และเครือ่งหมำย
ปรับศูนย์บนซับเฟรมดำ้นหนำ้  ปรับต�ำแหน่ง
ของไฟหนำ้เพื่อตัง้ค่ำล�ำแสงตำมที่ตอ้งกำร 
เครือ่งหมำยบนซบัเฟรมแตล่ะต�ำแหน่งคอื 1°
กำรขยับแป้นยดึไปขำ้งหนำ้จะขยับไฟหนำ้ขึน้ 
กำรขยบัแป้นยดึไปขำ้งหลงัจะขยบัไฟหนำ้ลง
ขนัโบลตแ์ป้นยดึไฟหนำ้ดว้ยแรง 7 Nm
ตรวจสอบกำรตัง้คำ่ล�ำแสงไฟหนำ้
ปิดไฟหนำ้เมื่อปรับแสงไฟไดต้ำมที่ตอ้งกำร
แลว้
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การเปลีย่นหลอดไฟหนา้
หลอดไฟหนำ้แตล่ะดวงสำมำรถเปลีย่นไดด้งันี:้

ค�าเตอืน
หลอดไฟจะรอ้นเมือ่ใชง้ำน ปลอ่ยใหห้ลอดไฟ
เย็นลงกอ่นจะเริม่ปฏบิตังิำน
หลีก เลี่ ย งกำ รแตะส่ วนที่ เ ป็ นแก ว้ของ 
หลอดไฟ  ถำ้แตะส่วนที่เป็นแกว้หรือเกิด
สกปรก ใหเ้ชด็ดว้ยแอลกอฮอลก์อ่นน�ำมำใช ้

ค�าเตอืน
หำ้มต่อแบตเตอรีจ่นกว่ำขัน้ตอนกำรประกอบ
จะเสร็จสมบูรณ์  กำรต่อแบตเตอรี่ก่อนล่วง
หนำ้จะท�ำใหเ้กดิกำรจุดระเบดิแก๊สแบตเตอรี ่ 
ซึง่จะท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บได ้

ขอ้ควรระวงั
กำรใชห้ลอดไฟที่ไม่ไดรั้บกำรรับรองอำจ
ท�ำใหเ้ลนสไ์ฟหนำ้เกดิควำมเสยีหำย
ใชห้ลอดไฟส�ำหรับไฟหนำ้ของแทท้ี่ได ้
ก�ำหนดไวใ้นแคตตำล็อกอะไหล ่Triumph ซึง่
จัดจ�ำหน่ำยโดย Triumph

ใหต้วัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญำตเป็นผูต้ดิตัง้หลอดไฟอะไหล่
ส�ำหรับไฟหนำ้ทกุครัง้

ถอดเบำะผูข้บัขี่
ถอดแบตเตอรี ่โดยเริม่จำกขัว้ลบ (สดี�ำ)
คลำยเกลียวฝำครอบหลอดไฟหนำ้จำก 
ดำ้นหลงัของชดุไฟหนำ้ โดยบนัทกึทศิทำงของ
หมดุล็อก แลว้ถอดออกพรอ้มกบัปะเกน็

L0038

1

2

1. ชุดไฟหนา้
2. ฝาครอบหลอดไฟหนา้

ถอดขั ้วต่อไฟฟ้ำหลำยขำออกจำกหลอด 
ไฟหนำ้

L0039

1

2

3

1. ชุดไฟหนา้
2. หลอดไฟส�าหรบัไฟหนา้
3. ข ัว้ตอ่แบบมลัตพินิ
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ถอดแหวนกัน้ออกจำกคลปิล็อก  (หำ้มถอดสกร)ู 
จำกนั้นใหบ้ันทึกทิศทำงของมันและถอด 
หลอดไฟออกจำกชดุไฟ

cgfn_2

2

1

3

1. แหวนก ัน้
2. สกรู
3. หลอดไฟส�าหรบัไฟหนา้

กำรตดิตัง้จะใชข้ัน้ตอนยอ้นกลับจำกขัน้ตอน
กำรถอด  โดยตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่หมดุล็อกบน
หลอดไฟอยูต่รงกบัชอ่งของชดุไฟหนำ้
ต่อสำยไฟแบตเตอรี่ใหม่ โดยเริม่จำกขัว้บวก 
(สแีดง) แลว้ขนัแน่นขัว้ไฟฟ้ำดว้ยแรง 4.5 Nm

ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) และไฟ LED บอก
ต�าแหนง่
รุน่นีจ้ะตดิตัง้ไดท้ัง้ไฟเดยไ์ลท ์ (DRL)  หรอื
ไฟ LED บอกต�ำแหน่ง ไฟ DRL หรอืไฟ LED 
บอกต�ำแหน่งอยู่ภำยในชุดไฟหนำ้และเป็น 
ชดุไฟ LED แบบปิดผนกึและไมต่อ้งบ�ำรงุรักษำ 
จะตอ้งเปลีย่นชดุไฟหนำ้ในกรณีทีไ่ฟ DRL หรอื
ไฟ LED บอกต�ำแหน่งลม้เหลว
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ไฟเลีย้ว - การเปลีย่นหลอดไฟ

รุน่ทีต่ดิต ัง้แบบหลอดไฟ

1. เลนส์
2. สกรยูดึเลนสส์ญัญาณไฟเลีย้ว

เลนส์ที่สัญญำณไฟเลี้ยวแต่ละตัวจะถูกยึด
ประจ�ำทีด่ว้ยสกร ูซึง่อยูท่ีต่วัของหลอดไฟ
ถอดสกรู แลว้ถอดเลนส์ออกเพื่อใหเ้ขำ้ถึง
หลอดไฟทีจ่ะเปลีย่นได ้

ขอ้ควรระวงั
เมื่อตดิตัง้เลนส์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำเขี้ยว
บอกต�ำแหน่งอยูต่รงกบัตวัเรอืนไฟเลีย้ว

เปลีย่นหลอดไฟ  ประกอบกลบัเลนส ์ แลว้ขนั 
ตวัยดึดว้ยแรงขนั 1 Nm

รุน่ทีต่ดิต ัง้แบบหลอด LED
ชดุไฟเลีย้ว LED เป็นแบบปิดผนกึ ไมต่อ้งมกีำร
บ�ำรุงรักษำ ตอ้งเปลี่ยนชุดไฟเลี้ยวในกรณีที ่
ไฟเลีย้วลม้เหลว

ไฟทา้ย
ชดุไฟทำ้ย LED เป็นแบบปิดผนกึ ไมต่อ้งมกีำร
บ�ำรุงรักษำ ตอ้งเปลี่ยนชุดไฟทำ้ยในกรณีที ่
ไฟทำ้ยลม้เหลว

ไฟสอ่งป้ายทะเบยีน

การเปลีย่นหลอดไฟ
ถอดตัวยึด แลว้ถอดเลนส์ออกจำกไฟส่อง 
ป้ำยทะเบยีน

chrs_1

3

2

1

1. ตวัยดึ
2. เลนส์
3. หลอดไฟ

เปลีย่นหลอดไฟ  ประกอบกลบัเลนส ์ แลว้ขนั 
ตวัยดึดว้ยแรงขนั 1 Nm
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การท�าความสะอาด
กำรท�ำควำมสะอำดบอ่ยๆ  อยำ่งสม�ำ่เสมอเป็น
สว่นทีส่�ำคัญตอ่กำรบ�ำรุงรักษำรถจักรยำนยนต์
ของท่ำน ถำ้ท�ำควำมสะอำดอย่ำงสม�่ำเสมอ  
จะรักษำรปูลกัษณไ์วไ้ดน้ำนหลำยปี
จ�ำเป็นตอ้งท�ำควำมสะอำดดว้ยน�้ำธรรมดำที่
ผสมน�้ำยำลำ้งรถทกุครัง้ แตจ่�ำเป็นตอ้งท�ำควำม
สะอำดทนัททีีร่ถโดนลมทะเล  น�้ำทะเล  ขีร่ถบน
ถนนทีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ นหรอืโคลน และในฤดหูนำว
ทีถ่นนปกคลมุไปดว้ยหมิะหรอืน�้ำแข็ง
อย่ำใชผ้งซักฟอกทั่วไป เนื่องจำกกำรใช ้
ผลติภณัฑด์งักลำ่วจะท�ำใหร้ถขึน้สนมิเร็วขึน้
แม ภ้ำยใต เ้ งื่อนไขของกำร รับประกันรถ
จักรยำนยนต ์ ซึง่ครอบคลมุถงึกำรขึน้สนมิของ
ชิน้สว่นรถบำงชิน้  เจำ้ของรถควรปฏบิตัติำม
ค�ำแนะน�ำทีส่มเหตผุลนี ้ ซ ึง่จะชว่ยป้องกนัไม่
ใหเ้กิดสนิม และยังท�ำใหรู้ปลักษณ์ของรถ
จักรยำนยนตด์ดูยี ิง่ขึน้

การเตรยีมลา้งรถ
ก่อนลำ้งรถ ตอ้งระมัดระวังอย่ำใหน้�้ ำโดน
ต�ำแหน่งตอ่ไปนี้
ส่วนปล่อยไอเสียด ำ้นทำ้ย:  คลุมดว้ยถุง
พลำสตกิ แลว้รัดดว้ยยำงเสน้
คันเบรกและคันคลัตช ์ฝำครอบสวติชท์ีแ่ฮนด์
บงัคบัเลีย้ว: คลมุดว้ยถงุพลำสตกิ
สวติชจ์ดุระเบดิและล็อกคอ  ใชเ้ทปกำวปิดชอ่ง
เสยีบกญุแจ
ถอดเครือ่งประดบั  เชน่ แหวน นำฬกิำ ซปิหรอื
หวัเข็มขดั  ซึง่อำจขดีขว่นหรอืท�ำลำยพืน้ผวิที่
ทำสหีรอืขดัเงำ
ใชฟ้องน�้ำท�ำควำมสะอำดหรือผำ้เช็ดแยกกัน
ส�ำหรับกำรลำ้งท�ำควำมสะอำดพื้นผวิที่ทำส/ี
ขดัเงำ และบรเิวณโครงรถ บรเิวณโครงรถ (เชน่ 
ลอ้  และใตบ้งัโคลน)  จะโดนฝุ่ นและสิง่สกปรก
จำกถนนทีท่�ำใหเ้กดิกำรถลอกมำก ซึง่จะไปขดี
ข่วนพื้นผวิที่ทำส/ีขัดเงำถำ้ใชฟ้องน�้ำหรือผำ้
เชด็อนัเดยีวกนั

จดุทีต่อ้งระวงั

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

ขอ้ควรระวงั
ไม่แนะน�ำใหใ้ชเ้ครื่องฉีดน�้ ำแรงดันสูงเมื่อ
ใชเ้ครือ่งฉีดน�้ำแบบแรงดนั  เครือ่งอำจฉีดน�้ำ
เขำ้ไปในลกูปืนและชิน้สว่นอืน่ ๆ ท�ำใหส้กึหรอ 
เร็วขึน้จำกกำรขึน้สนมิและสญูเสยีกำรหลอ่ลืน่

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

หมายเหต:ุ
•  การใชส้บูท่ ีม่คีวามเป็นดา่งสงูจะท�าให้

มสีารตกคา้งบนพืน้ผวิงานส ีและยงั
ท�าให้เก ิดคราบน� ้าได้ ควรใช้สบู่ท ี่
เป็นด่างต�่าเพื่อช่วยในข ัน้ตอนการ
ท�าความสะอาด
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การลา้ง
เตรยีมสว่นผสมของน�้ำเย็นและน�้ำยำลำ้งรถทีม่ี
ฤทธิอ์อ่น อยำ่ใชส้บูท่ีเ่ป็นดำ่งสงู ซึง่ใชก้นัทัว่ไป
ทีศ่นูยบ์รกิำรลำ้งรถ เพรำะจะท�ำใหเ้ป็นครำบ
ท�ำควำมสะอำดรถจักรยำนยนตด์ว้ยฟองน�้ำหรอื
ผำ้นุ่ม  อยำ่ใชแ้ผน่ขดัหรอืฝอยเหล็ก  เพรำะจะ
ท�ำลำยพืน้ผวิเคลอืบ
ลำ้งรถจักรยำนยนตใ์หส้ะอำดดว้ยน�้ำเย็น

ภายหลงัการลา้ง

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

เอำถงุพลำสตกิ เทปกำว และเปิดทอ่ไอดี
หยอดน�้ำมนัทีแ่กน โบลต ์และน๊อต
ทดสอบเบรกกอ่นใชง้ำนรถจักรยำนยนต์
ใชผ้ำ้แหง้หรือหนังชำมัวร์ซับครำบน�้ ำที่ยัง
เหลอือยู ่ อยำ่ใหม้นี�้ำเกำะบนเครือ่งยนตเ์พรำะ
จะท�ำใหข้ึน้สนมิ
สตำรท์เครื่องยนตแ์ละปล่อยใหเ้ครื่องท�ำงำน 
5 นำท ีตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มกีำรระบำยอำกำศ
เพยีงพอส�ำหรับควนัไอเสยี

การดแูลรกัษาชิน้งานสแีบบเงา
ชิน้งำนสีแบบเงำควรท�ำลำ้งและท�ำใหแ้หง้
ตำมทีอ่ธบิำยไวข้ำ้งตน้  แลว้ป้องกนัโดยใชส้ำร 
ขดัเงำยำนยนตค์ณุภำพสงู  ท�ำตำมค�ำแนะน�ำ
ของผูผ้ลติและท�ำซ�้ำอยำ่งสม�่ำเสมอเพือ่รักษำ
รปูลกัษณร์ถจักรยำนยนตข์องคณุ

การดแูลรกัษาชิน้งานส ี
แบบดา้น
ชิน้งำนสีแบบดำ้นไม่จ�ำเป็นตอ้งใชก้ำรดูแล
รักษำทีพ่เิศษไปกวำ่ทีไ่ดแ้นะน�ำไวแ้ลว้ส�ำหรับ
ชิน้งำนสแีบบมนัวำว
  •  หำ้มขดัหรอืลงแวกซช์ ิน้งำนสแีบบดำ้น
  •  อยำ่พยำยำมขดัรอยขดีขว่น

รายการอลมูเินยีม -  
ไมเ่คลอืบหรอืทาสี
ชิ้นส่วนเช่น คันคลัตช์และคันเบรก ลอ้รถ 
ที่ครอบเครื่องยนต์ ครีบระบำยควำมรอ้น
เครื่องยนต์ คำนดำ้นบนและดำ้นล่ำงและ 
เรือนปีกผีเสื้อในรถบำงรุ่น  ตอ้งท� ำควำม
สะอำดอย่ำงถูกวธิีเพื่อรักษำรูปลักษณ์ใหอ้ยู่
ไดน้ำน  กรณุำตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยของทำ่น  
หำกไม่แน่ใจว่ำชิน้ส่วนใดในรถจักรยำนยนต์
ของท่ำนเป็นอลูมเินียมที่ไม่ไดเ้คลือบดว้ยส ี
หรอืแล็กเกอรแ์ละเพือ่ขอค�ำแนะน�ำเกีย่วกับวธิี
กำรท�ำควำมสะอำดชิน้สว่นเหลำ่นัน้
ใชน้�้ำยำเคลอืบผวิอะลูมเินียมยีห่อ้ทีเ่หมำะสม 
ซึ่งไม่มีส่วนประกอบที่เป็นผงขัดหรือมีฤทธิ์
กดักรอ่น
ท�ำควำมสะอำดชิน้สว่นทีเ่ป็นอะลูมเินียมอย่ำง
สม�ำ่เสมอ  โดยเฉพำะ  เมือ่ใชใ้นสภำพอำกำศที่
รนุแรง ในจดุทีช่ ิน้สว่นตอ้งลำ้งดว้ยมอืเปลำ่และ
เชด็ใหแ้หง้ทกุครัง้ทีใ่ชเ้ครือ่งยนต์
ไมอ่นุญำตใหเ้รยีกรอ้งสทิธกิำรประกนัเนือ่งจำก
กำรบ�ำรงุรักษำทีไ่มเ่พยีงพอ
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การท�าความสะอาดชิน้สว่น
โครเมยีมและสแตนเลส
ชิน้สว่นโครเมยีมและสแตนเลสทัง้หมดของรถ
จักรยำนยนตข์องท่ำนจะตอ้งท�ำควำมสะอำด
อยำ่งสม�่ำเสมอเพือ่ป้องกันไมใ่หรู้ปลักษณ์เกดิ
กำรเสือ่มสภำพ

การลา้ง
ลำ้งตำมทีอ่ธบิำยไวก้อ่นหนำ้นี้

การเช็ดใหแ้หง้
ท�ำใหช้ ิน้สว่นโครเมยีมและสแตนเลสแหง้มำก
ทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะท�ำไดด้ว้ยผำ้นุ่มหรอืหนังชำมวัร์

การป้องกนั

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

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

โครเมยีมสดี�า
ชิน้ส่วนเช่นโคมไฟหนำ้และกระจกของบำง
รุ่นจะตอ้งท�ำควำมสะอำดอย่ำงถูกตอ้งเพื่อ
รักษำรูปลักษณ์ของมัน โปรดตดิต่อตัวแทน
จ�ำหน่ำยของท่ำนถำ้ไม่แน่ใจว่ำส่วนประกอบ
ของรถจักรยำนยนตช์ ิน้ส่วนใดทีเ่ป็นโครเมยีม 
สดี�ำ  รักษำรปูลกัษณข์องชิน้สว่นโครเมยีมสดี�ำ
ไวโ้ดยกำรทำน�้ำมนัเบำบนพืน้ผวิไวบ้ำง ๆ

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

หมายเหต:ุ
•  ปล่อยใหร้ะบบไอเสยีเย็นลงก่อนจะ

ลา้งท�าความสะอาดเพือ่ป้องกนัไมใ่ห้
เกดิรอยดา่งจากน�า้

การลา้ง 
ลำ้งตำมทีอ่ธบิำยไวก้อ่นหนำ้นี้
ท�ำใหแ้น่ใจว่ำไม่มีน�้ ำหรือสบู่เขำ้ไปในท่อ 
ไอเสยี

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

การป้องกนั 

ขอ้ควรระวงั
กำรใชผ้ลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของซิลิโคน
จะท�ำใหส้ีเคลือบโครเมียมซีดลง หำ้มใช ้
ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว ในท�ำนองเดียวกัน  
กำรใชน้�้ ำยำขัดจะท� ำใหร้ะบบเกิดควำม 
เสยีหำย หำ้มใชผ้ลติภณัฑด์งักลำ่ว

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

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

เพือ่ชว่ยรักษำรปูลกัษณข์องรถ ท�ำควำมสะอำด
เบำะรถโดยใชฟ้องน�้ำหรอืผำ้เชด็กบัน�้ำสบู่

การท�าความสะอาดกระจกหนา้
รถ (ถา้ตดิต ัง้)

 

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมเช็ดกระจกหนำ้รถขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่  เนือ่งจำกกำรปลอ่ย
แฮนดบ์ังคับเลีย้วจะท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
กำรใชร้ถจักรยำนยนตท์ี่กระจกหนำ้รถช�ำรุด
หรอืมรีอยขดีข่วนจะท�ำใหท้ัศนวสิัยดำ้นหนำ้
ของผูข้ีร่ถลดลง  กำรทีท่ศันวสิยัขำ้งหนำ้ลด
ลงเป็นอันตรำย และอำจท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ขอ้ควรระวงั
สำรเคมทีีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น เชน่ น�้ำกรดแบตเตอรี่
จะท�ำใหก้ระจกหนำ้รถเกิดควำมเสียหำย  
อย่ำใหส้ำรเคมีที่มีฤทธิก์ัดกร่อนสัมผัสโดน
กระจกหนำ้รถ

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

ท�ำควำมสะอำดกระจกหนำ้รถดว้ยน�้ำยำหรอืสบู่
ทีม่ฤีทธิอ์อ่นผสมกบัน�้ำเย็น
หลังจำกท�ำควำมสะอำด ลำ้งออกดว้ยน�้ ำ  
แลว้เชด็ใหแ้หง้ดว้ยผำ้นุ่มไมเ่ป็นขยุ
ถำ้ควำมโปรง่ใสของกระจกหนำ้รถลดนอ้ยลงจำก
รอยขดีขว่นหรอืกำรออกซไิดส ์ซึง่ไมส่ำมำรถเชด็
ออกได ้ทำ่นตอ้งเปลีย่นกระจกหนำ้รถใหม่
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การดแูลรกัษาผลติภณัฑท์ีท่�า
จากหนงั
ขอแนะน�ำใหท้�ำควำมสะอำดผลติภัณฑ์ที่ท�ำ
จำกหนังเป็นระยะ ๆ  ดว้ยผำ้ชุบน�้ำบดิหมำด  
แลว้ปล่อยใหแ้หง้เองตำมธรรมชำตทิีอุ่ณหภูมิ
หอ้ง จะเป็นกำรรักษำรูปลักษณ์ของหนังและ
มั่นใจไดถ้ึงอำยุกำรใชง้ำนที่ยำวนำนของ
ผลติภณัฑ์
ผลติภัณฑ์ที่ท�ำจำกหนังของ Triumph เป็น
ผลติภัณฑธ์รรมชำต ิ กำรขำดกำรดูแลรักษำ
จะท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยและสกึอย่ำงถำวร 
ปฏิบัตติำมค�ำแนะน�ำง่ำย ๆ  เหล่ำนี้ แลว้ให ้
ผลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังไดรั้บควำมเอำใจใสท่ี่
สมควรจะไดรั้บ
  •  หำ้มใชผ้ลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดครัว

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

  •  หำ้มแชผ่ลติภณัฑท์ีท่�ำจำกหนังในน�้ำ
  •  หลกีเลีย่งกำรโดนควำมรอ้นโดยตรงจำก

ไฟและหมอ้น�้ำ ซึง่จะท�ำใหห้นังแหง้กรอบ
และบดิเบีย้ว

  •  อยำ่ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑท์ีท่�ำจำกหนังโดน
แสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลำนำน

  •  อย่ำเป่ำแหง้ผลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังโดย
ใชค้วำมรอ้นโดยตรงไมว่ำ่จะเวลำใด

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

  •  อยำ่ใหผ้ลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังโดนเกลอื
ในระดบัสงู เชน่ น�้ำทะเล/น�้ำเกลอื หรอืพืน้
ผวิถนนทีป่กคลุมดว้ยน�้ำแข็งและหมิะใน
ฤดหูนำว

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

  •  ท�ำควำมสะอำดรอยเล็ก ๆ  ดว้ยผำ้ชบุน�้ำ
บดิหมำด แลว้ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้เอง
ตำมธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

  •  เก็บผลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังไวใ้นกระเป๋ำ
ผำ้หรือกล่องกระดำษเพื่อใหก้ำรปกป้อง
เมือ่ท�ำกำรเกบ็รักษำ หำ้มใชถ้งุพลำสตกิ
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การเตรยีมการกอ่นการเก็บ
รกัษา
ท�ำควำมสะอำดยำนพำหนะตลอดทัง้คันแลว้
เชด็ใหแ้หง้
เตมิน�้ำมันไรส้ำรตะกั่วดว้ยเกรดทีถู่กตอ้งลงใน
ถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  และเตมิสำรคงสภำพน�้ำมนั
เชือ้เพลงิ  (ถำ้ม)ี  โดยปฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำของ
ผูผ้ลติสำรคงสภำพน�้ำมนัเชือ้เพลงิ

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

ถอดหัวเทียนออกจำกกระบอกสูบแต่ละตัว  
แลว้หยดน�้ำมนัเครือ่งสองสำมหยด (5 ซซี)ี ลง
ในกระบอกสบูแตล่ะตวั  ใชเ้ศษผำ้ปิดรหูวัเทยีน 
เมื่อสวติชด์ับเครื่องยนต์อยู่ที่ต�ำแหน่ง RUN  
กดปุ่ มสตำร์ทประมำณสองสำมวินำทีเพื่อ
เคลอืบผนังกระบอกสบูดว้ยน�้ำมนั  ประกอบหวั
เทยีน โดยขนัแน่น 12 Nm
เปลี่ยนน�้ำมันเครื่องและไสก้รองน�้ำมันเครื่อง  
(ดทูี ่หนำ้ 122)
ตรวจสอบแรงดันลมยำง แกไ้ขใหถู้กตอ้งถำ้
จ�ำเป็น (ดทูี ่หนำ้ 173)
ยกรถจักรยำนยนตไ์วบ้นขำตัง้เพือ่ยกลอ้รถทัง้
สองลอ้ขึน้จำกพืน้  (ถำ้ไมส่�ำเร็จ  วำงแผน่ไมใ้ต ้
ลอ้หนำ้และลอ้หลังเพือ่ชว่ยซบัควำมชืน้ใหห้ำ่ง
จำกยำงรถ)
ฉีดน�้ ำมันป้องกันสนิม (มีผลติภัณฑ์มำกมำย
ในตลำด  ซึง่ตวัแทนจ�ำหน่ำยของทำ่นสำมำรถ
ใหข้อ้มลูประจ�ำพืน้ทีไ่ด)้  บนพืน้ผวิโลหะทีไ่ม่
ไดท้ำสีเพื่อป้องกันกำรเกิดสนิม ป้องกันไม่
ใหน้�้ำมนัโดนชิน้สว่นทีเ่ป็นยำง  จำนเบรก  หรอื 
คำลปิเปอรเ์บรก
หยอดน�้ ำมันและปรับโซ่ขับเคลื่อนถำ้จ�ำเป็น  
(ดทูี ่หนำ้ 128)

ตอ้งแน่ใจว่ำไดเ้ตมิน�้ำหล่อเย็นที่มีอัตรำส่วน
ผสม  50%  (โปรดทรำบวำ่น�้ำหลอ่เย็น  HD4X 
Hybrid OAT  ทีจั่ดใหโ้ดย Triumph  ผสมเสร็จ
แลว้ และไมต่อ้งเจอืจำง) และน�้ำกลัน่แบตเตอรี่
ในระบบระบำยควำมรอ้น (ดทูี ่หนำ้ 124)
ถอดแบตเตอรีแ่ลว้เก็บไวใ้นทีท่ีไ่มถ่กูแสงแดด
ส่องโดยตรง ไม่มีควำมชื้น  หรืออุณหภูม ิ
เยือกแข็ง ระหว่ำงกำรเก็บรักษำ ควรชำร์จ
แบตเตอรีแ่บบปกต ิ (หนึง่แอมแปรห์รอืต�ำ่กวำ่) 
ทกุ ๆ  สองสปัดำหโ์ดยประมำณ (ดทูี ่หนำ้ 159)
เก็บรถจักรยำนยนต์ในพื้นที่ เ ย็นและแหง้  
ไม่มแีสงแดดสอ่ง และมกีำรเปลีย่นแปลงของ
อณุหภมูใินชว่งวนันอ้ยมำก
คลมุรถจักรยำนยนตด์ว้ยผำ้คลมุแบบรูพรุนเพือ่
ป้องกนัฝุ่ นและสิง่สกปรกเกำะทีต่วัรถ หลกีเลีย่ง
กำรใชว้ัสดุทีท่�ำจำกพลำสตกิหรอืไม่มรีูระบำย 
ซึง่จะกดีขวำงกำรกำรไหลของลม และท�ำให ้
เกดิกำรสะสมของควำมรอ้นและควำมชืน้

การเตรยีมการภายหลงัการ
เก็บรกัษา
ประกอบแบตเตอรี ่(ถำ้ถอดออก) (ดทูี ่หนำ้ 160)
ถำ้เก็บรถจักรยำนยนต์ไวน้ำนกว่ำสี่เดือน  
ใหเ้ปลีย่นน�้ำมนัเครือ่ง (ดทูี ่หนำ้ 122)
ตรวจสอบทุกจุดทีร่ะบุไวใ้นบท กำรตรวจเช็ค
กอ่นกำรขบัขี่
ก่อนสตำร์ทเครื่องยนต ์ใหถ้อดหัวเทียนออก
จำกกระบอกสบูแตล่ะตวั
เอำขำตัง้ขำ้งลง
หมนุเครือ่งยนตด์ว้ยมอเตอรส์ตำรท์หลำยๆ ครัง้
ประกอบกลบัหวัเทยีน โดยขนัแน่น 12 Nm แลว้
สตำรท์เครือ่งยนต์
ตรวจสอบแรงดันลมยำง แกไ้ขใหถู้กตอ้งถำ้
จ�ำเป็น (ดทูี ่หนำ้ 173)
ท�ำควำมสะอำดรถตลอดทัง้คนั
ตรวจสอบเบรกวำ่ท�ำงำนไดอ้ยำ่งถกูตอ้งหรอืไม่
ทดสอบขีร่ถจักรยำนยนตด์ว้ยควำมเร็วต�ำ่
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ขอ้มลูจ�าเพาะ
Street Triple S และ Street Triple R - LRH (ความสงูทีน่ ัง่ต�า่)

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

การบรรทกุน�า้หนกั Street Triple S Street Triple R - LRH  
(ความสงูทีน่ ัง่ต�า่)

กำรบรรทกุน�้ำหนักสงูสดุ 195 กก. (430 ปอนด)์ 170 กก. (374.8 ปอนด)์

เครือ่งยนต์
ประเภท ลกูสบูวำงเรยีงกนั 3 สบู ลกูสบูวำงเรยีงกนั 3 สบู
ปรมิำตร 765 ซซีี 765 ซซีี
ควำมกวำ้งกระบอกสบู x  
ระยะชกั 79.994 x 53.58 มม. 79.994 x 53.38 มม.

อตัรำสว่นก�ำลงัอดั 12.66:1 12.66:1

หมำยเลขกระบอกสบู ซำ้ยไปขวำ ซำ้ยไปขวำ
ล�ำดบักระบอกสบู 1 ดำ้นซำ้ย 1 ดำ้นซำ้ย
ล�ำดบักำรจดุระเบดิ 1-2-3 1-2-3

การหลอ่ลืน่

กำรหลอ่ลืน่ แรงดนักำรหลอ่ลืน่  
(อำ่งน�้ำมนัเครือ่ง)

แรงดนักำรหลอ่ลืน่  
(อำ่งน�้ำมนัเครือ่ง)

ควำมจนุ�้ำมนัเครือ่ง
แบบแหง้ 3.48 ลติร 3.48 ลติร
เปลี่ยนไสก้รองน�้ำมันเครื่อง/
น�้ำมนั 3.08 ลติร 3.08 ลติร

เปลีย่นเฉพำะน�้ำมนัเครือ่ง 2.88 ลติร 2.88 ลติร
กำรระบำยควำมรอ้น

ประเภทน�้ำหลอ่เย็น น�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X 
Hybrid OAT

น�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X 
Hybrid OAT

อัตรำส่วนน�้ำ/สำรป้องกันกำร
แข็งตวั

50/50 (ผสมเสร็จ โดยจัด
เตรยีมจำก Triumph)

50/50 (ผสมเสร็จ โดยจัด
เตรยีมจำก Triumph)

ควำมจนุ�้ำหลอ่เย็น 2.13 ลติร 2.13 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด (เฉลีย่) 71°C 71°C
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ระบบน�า้มนัเชือ้เพลงิ Street Triple S Street Triple R - LRH  
(ความสงูทีน่ ัง่ต�า่)

ประเภท กำรฉีดน�้ ำมันเชื้อเพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

กำรฉีดน�้ ำมันเชื้อเพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

หวัฉีด ใชโ้ซลนิอยด์ ใชโ้ซลนิอยด์
ป๊ัมน�้ำมนัเชือ้เพลงิ ไฟฟ้ำแบบแช่ ไฟฟ้ำแบบแช่
แรงดนัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บำร์ 3.5 บำร์
น�า้มนัเชือ้เพลงิ
ประเภท 91 RON ไรส้ำรตะกัว่ 91 RON ไรส้ำรตะกัว่
ควำมจถุงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  
(รถจักรยำนยนตต์ัง้ตรง) 17.4 ลติร 17.4 ลติร

การจดุระเบดิ
ระบบกำรจดุระเบดิ เหนีย่วน�ำแบบดจิติอล เหนีย่วน�ำแบบดจิติอล
ระบบลอ๊กควบคมุรอบควำมเร็ว 12,650 รอบ/นำที 12,650 รอบ/นำที
หวัเทยีน NGK CR9EIA9 NGK CR9EIA9

ระยะหำ่งระหวำ่งเขีย้วหวัเทยีน 0.9 มม. 0.9 มม.

ควำมคลำดเคลือ่นของระยะ
หำ่ง +0.00/-0.1 มม. +0.00/-0.1 มม.

ระบบสง่ก�าลงั Street Triple S Street Triple R - LRH  
(ความสงูทีน่ ัง่ต�า่)

ประเภทของระบบสง่ก�ำลงั 6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลำ

6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลำ

ชนดิของคลตัช์ เปียก, แบบหลำยแผน่ เปียก, แบบหลำยแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�ำลงัสดุทำ้ย RK XW-ring, 118 ขอ้ RK XW-ring, 118 ขอ้
อตัรำขบัปฐมภมูิ 1.85:1 (85/46) 1.85:1 (85/46)

อตัรำทดเกยีร:์
อตัรำทดเฟืองรวม 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 (37/19) 1.95:1 (37/19)

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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ยาง Street Triple S Street Triple R - LRH  
(ความสงูทีน่ ัง่ต�า่)

ขนำดยำงที ่Triumph แนะน�ำ:
ขนำดส�ำหรับลอ้หนำ้ 120/70ZR17 58W 120/70ZR17 58W

ขนำดส�ำหรับลอ้หลงั 180/55ZR17 73W 180/55ZR17 73W

แรงดนัลมยำง (เย็น):
หนำ้ 2.34 บำร ์(34 ปอนด/์นิว้²) 2.34 บำร ์(34 ปอนด/์นิว้²)
หลงั 2.90 บำร ์(42 ปอนด/์นิว้²) 2.90 บำร ์(42 ปอนด/์นิว้²)

ค�าเตอืน
ใชเ้ฉพำะยำงทีแ่นะน�ำเทำ่นัน้ตำมกำรจับคูท่ีร่ะบไุว ้ หำ้มใชย้ำงตำ่งยีห่อ้รว่มกนั  หรอืน�ำยำงยีห่อ้
เดยีวกนัแตค่ณุสมบตัติำ่งกนัมำใชร้ว่มกนั  เพรำะอำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

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

อปุกรณไ์ฟฟ้า Street Triple S Street Triple R - LRH  
(ความสงูทีน่ ัง่ต�า่)

ชนดิแบตเตอรี่ YTX-9BS YTX-9BS

ควำมจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 8 แอมป์ 12 โวลต,์ 8 แอมป์

อลัเทอรเ์นเตอร์ 14 โวลต ์34 แอมป์ ที ่
5,000 รอบตอ่นำที

14 โวลต ์34 แอมป์ ที ่
5,000 รอบตอ่นำที

ไฟบอกต�ำแหน่งดำ้นหนำ้ LED LED

ไฟหนำ้ 2  x  12  โวลต,์  55/60  วตัต,์  
H4 ฮำโลเจน, Type 2

2  x  12  โวลต,์  55/60  วตัต,์  
H4 ฮำโลเจน, Type 2

ไฟเบรก/ทำ้ย LED LED

ไฟสอ่งป้ำยทะเบยีน 12 โวลต ์5 วตัต์ 12 โวลต ์5 วตัต์
สญัญำณไฟเลีย้ว 12 โวลต ์10 วตัต์ 12 โวลต ์10 วตัต์
รุน่ทีม่ไีฟเลีย้ว LED - LED
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โครงรถ Street Triple S Street Triple R - LRH  
(ความสงูทีน่ ัง่ต�า่)

มมุเรค 24.7° 24.9°

มมุเทรล 104.2 มม. 105.6 มม.

แรงบดิในการขนัแนน่ ทกุรุน่

ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง 10 Nm

น๊อตถำ่ยน�้ำมนัเครือ่ง 25 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

สลกัลอ้ 110 Nm

น๊อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 20 Nm

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

น�้ำมนัเครือ่ง

น�้ ำมันเครื่องส�ำหรับรถจักรยำนยนต์แบบกึง่สังเครำะห์หรือ
สงัเครำะห ์ 10W/40  หรอื  10W/50  ทีต่รงตำมมำตรฐำน 
API SH  (หรอืสงูกวำ่)  และ  JASO MA  เชน่  น�้ำมนัเครือ่ง 
Castrol Power 1  Racing 4T  10W-40  (สงัเครำะหแ์ท)้  ใน
บำงประเทศจ�ำหน่ำยในชือ่  Castrol Power RS  Racing 4T 
10W-40 (สงัเครำะหแ์ท)้
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ขอ้มลูจ�าเพาะ
Street Triple S 660 ซซีี

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

การบรรทกุน�า้หนกั Street Triple S 660 ซซี ี
กำรบรรทกุน�้ำหนักสงูสดุ 195 กก. (430 ปอนด)์ 

เครือ่งยนต์ Street Triple S 660 ซซี ี
ประเภท ลกูสบูวำงเรยีงกนั 3 สบู
ปรมิำตร 660 ซซีี
ควำมกวำ้งกระบอกสบู x  
ระยะชกั 75 x 48.48 มม.

อตัรำสว่นก�ำลงัอดั 12.47:1

หมำยเลขกระบอกสบู ซำ้ยไปขวำ
ล�ำดบักระบอกสบู 1 ดำ้นซำ้ย
ล�ำดบักำรจดุระเบดิ 1-2-3

การหลอ่ลืน่ Street Triple S 660 ซซี ี

กำรหลอ่ลืน่ แรงดนักำรหลอ่ลืน่  
(อำ่งน�้ำมนัเครือ่ง)

ควำมจนุ�้ำมนัเครือ่ง
แบบแหง้ 3.48 ลติร
เปลี่ยนไสก้รองน�้ำมันเครื่อง/
น�้ำมนั 3.08 ลติร

เปลีย่นเฉพำะน�้ำมนัเครือ่ง 2.88 ลติร
กำรระบำยควำมรอ้น

ประเภทน�้ำหลอ่เย็น น�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X 
Hybrid OAT

อัตรำส่วนน�้ำ/สำรป้องกันกำร
แข็งตวั

50/50 (ผสมเสร็จ โดยจัด
เตรยีมจำก Triumph)

ควำมจนุ�้ำหลอ่เย็น 2.13 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด (เฉลีย่) 71°C



ขอ้มลูจ�ำเพำะ

178

ระบบน�า้มนัเชือ้เพลงิ Street Triple S 660 ซซี ี

ประเภท กำรฉีดน�้ ำมันเชื้อเพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

หวัฉีด ใชโ้ซลนิอยด์
ป๊ัมน�้ำมนัเชือ้เพลงิ ไฟฟ้ำแบบแช่
แรงดนัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บำร์
น�า้มนัเชือ้เพลงิ
ประเภท 91 RON ไรส้ำรตะกัว่
ควำมจถุงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  (รถ
จักรยำนยนตต์ัง้ตรง) 17.4 ลติร

ระบบจดุระเบดิ
ระบบกำรจดุระเบดิ เหนีย่วน�ำแบบดจิติอล
ระบบลอ๊กควบคมุรอบควำมเร็ว 12,650 รอบ/นำที
หวัเทยีน NGK CR9EIA9

ระยะหำ่งระหวำ่งเขีย้วหวัเทยีน 0.9 มม.

ควำมคลำดเคลื่อนของระยะ
หำ่ง +0.00/-0.1 มม.

ระบบสง่ก�าลงั Street Triple S 660 ซซี ี

ประเภทของระบบสง่ก�ำลงั 6  จังหวะ,  เฟืองขบกนัตลอด
เวลำ

ชนดิของคลตัช์ เปียก, แบบหลำยแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�ำลงัสดุทำ้ย RK XW-ring, 118 ขอ้
อตัรำขบัปฐมภมูิ 1.85:1 (85/46)

อตัรำทดเกยีร:์
อตัรำทดเฟืองรวม 2.88:1 (46/16)

เกยีร ์1 2.62:1 (34/13)

เกยีร ์2 1.95:1 (37/19)

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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ยาง Street Triple S 660 ซซี ี
ขนำดยำงที ่Triumph แนะน�ำ:
ขนำดส�ำหรับลอ้หนำ้ 120/70ZR17 58W

ขนำดส�ำหรับลอ้หลงั 180/55ZR17 73W

แรงดนัลมยำง (เย็น):
หนำ้ 2.34 บำร ์(34 ปอนด/์นิว้²)
หลงั 2.90 บำร ์(42 ปอนด/์นิว้²)

ค�าเตอืน
ใชเ้ฉพำะยำงทีแ่นะน�ำเทำ่นัน้ตำมกำรจับคูท่ีร่ะบไุว ้ หำ้มใชย้ำงตำ่งยีห่อ้รว่มกนั  หรอืน�ำยำงยีห่อ้
เดยีวกนัแตค่ณุสมบตัติำ่งกนัมำใชร้ว่มกนั  เพรำะอำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

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

อปุกรณไ์ฟฟ้า Street Triple S 660 ซซี ี
ชนดิแบตเตอรี่ YTX-9BS

ควำมจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 8 แอมป์

อลัเทอรเ์นเตอร์ 14 โวลต ์34 แอมป์ ที ่
5,000 รอบตอ่นำที

ไฟหนำ้ 2 x 12 โวลต,์ 55/60 วตัต,์ 
H4 ฮำโลเจน, Type 2

ไฟบอกต�ำแหน่งดำ้นหนำ้ LED

ไฟเบรก/ทำ้ย LED

ไฟสอ่งป้ำยทะเบยีน 12 โวลต ์5 วตัต์
สญัญำณไฟเลีย้ว 12 โวลต ์10 วตัต์
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โครงรถ Street Triple S 660 ซซี ี
มมุเรค 24.7°

มมุเทรล 104.2 มม.

แรงบดิในการขนัแนน่ Street Triple 660 ซซี ี
ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง 10 Nm

น๊อตถำ่ยน�้ำมนัเครือ่ง 25 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

สลกัลอ้ 110 Nm

น๊อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 20 Nm

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

น�้ำมนัเครือ่ง

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

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

การบรรทกุน�า้หนกั Street Triple R Street Triple RS
กำรบรรทกุน�้ำหนักสงูสดุ 170 กก. (374.8 ปอนด)์ 170 กก. (374.8 ปอนด)์

เครือ่งยนต์ Street Triple R Street Triple RS
ประเภท ลกูสบูวำงเรยีงกนั 3 สบู ลกูสบูวำงเรยีงกนั 3 สบู
ปรมิำตร 765 ซซีี 765 ซซีี
ควำมกวำ้งกระบอกสบู x  
ระยะชกั 79.994 x 53.58 มม. 79.994 x 53.38 มม.

อตัรำสว่นก�ำลงัอดั 12.665:1 12.665:1

หมำยเลขกระบอกสบู ซำ้ยไปขวำ ซำ้ยไปขวำ
ล�ำดบักระบอกสบู 1 ดำ้นซำ้ย 1 ดำ้นซำ้ย
ล�ำดบักำรจดุระเบดิ 1-2-3 1-2-3

การหลอ่ลืน่ Street Triple R Street Triple RS

กำรหลอ่ลืน่ แรงดนักำรหลอ่ลืน่  
(อำ่งน�้ำมนัเครือ่ง)

แรงดนักำรหลอ่ลืน่  
(อำ่งน�้ำมนัเครือ่ง)

ควำมจนุ�้ำมนัเครือ่ง
แบบแหง้ 3.48 ลติร 3.48 ลติร
เปลี่ยนไสก้รองน�้ำมันเครื่อง/
น�้ำมนั 3.08 ลติร 3.08 ลติร

เปลีย่นเฉพำะน�้ำมนัเครือ่ง 2.88 ลติร 2.88 ลติร
กำรระบำยควำมรอ้น

ประเภทน�้ำหลอ่เย็น น�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X 
Hybrid OAT

น�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X 
Hybrid OAT

อัตรำส่วนน�้ำ/สำรป้องกันกำร
แข็งตวั

50/50 (ผสมเสร็จ โดยจัด
เตรยีมจำก Triumph)

50/50 (ผสมเสร็จ โดยจัด
เตรยีมจำก Triumph)

ควำมจนุ�้ำหลอ่เย็น 2.13 ลติร 2.13 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด (เฉลีย่) 71°C 71°C
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ระบบน�า้มนัเชือ้เพลงิ Street Triple R Street Triple RS

ประเภท กำรฉีดน�้ ำมันเชื้อเพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

กำรฉีดน�้ ำมันเชื้อเพลงิแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

หวัฉีด ใชโ้ซลนิอยด์ ใชโ้ซลนิอยด์
ป๊ัมน�้ำมนัเชือ้เพลงิ ไฟฟ้ำแบบแช่ ไฟฟ้ำแบบแช่
แรงดนัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บำร์ 3.5 บำร์
น�า้มนัเชือ้เพลงิ
ประเภท 91 RON ไรส้ำรตะกัว่ 91 RON ไรส้ำรตะกัว่
ควำมจถุงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  
(รถจักรยำนยนตต์ัง้ตรง) 17.4 ลติร 17.4 ลติร

ระบบจดุระเบดิ
ระบบกำรจดุระเบดิ เหนีย่วน�ำแบบดจิติอล เหนีย่วน�ำแบบดจิติอล
ระบบลอ๊กควบคมุรอบควำมเร็ว 12,650 รอบ/นำที 12,650 รอบ/นำที
หวัเทยีน NGK CR9EIA9 NGK CR9EIA9

ระยะหำ่งระหวำ่งเขีย้วหวัเทยีน 0.9 มม. 0.9 มม.

ควำมคลำดเคลือ่นของระยะ
หำ่ง +0.00/-0.1 มม. +0.00/-0.1 มม.

ระบบสง่ก�าลงั Street Triple R Street Triple RS

ประเภทของระบบสง่ก�ำลงั 6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลำ

6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลำ

ชนดิของคลตัช์ เปียก, แบบหลำยแผน่ เปียก, แบบหลำยแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�ำลงัสดุทำ้ย RK XW-ring, 118 ขอ้ RK XW-ring, 118 ขอ้
อตัรำขบัปฐมภมูิ 1.85:1 (85/46) 1.85:1 (85/46)

อตัรำทดเกยีร:์
อตัรำทดเฟืองรวม 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 (37/19) 1.95:1 (37/19)

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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ยาง Street Triple R Street Triple RS
ขนำดยำงที ่Triumph แนะน�ำ:
ขนำดส�ำหรับลอ้หนำ้ 120/70 ZR17 M/C (58W) 120/70 ZR17 M/C (58W)

ขนำดส�ำหรับลอ้หลงั 180/55 ZR17M/C (73W) 180/55 ZR17M/C (73W)

แรงดนัลมยำง (เย็น):
หนำ้ 2.35 บำร ์(34 ปอนด/์นิว้²) 2.35 บำร ์(34 ปอนด/์นิว้²)
หลงั 2.9 บำร ์(42 ปอนด/์นิว้²) 2.9 บำร ์(42 ปอนด/์นิว้²)

ค�าเตอืน
ใชเ้ฉพำะยำงทีแ่นะน�ำเทำ่นัน้ตำมกำรจับคูท่ีร่ะบไุว ้ หำ้มใชย้ำงตำ่งยีห่อ้รว่มกนั  หรอืน�ำยำงยีห่อ้
เดยีวกนัแตค่ณุสมบตัติำ่งกนัมำใชร้ว่มกนั  เพรำะอำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

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

อปุกรณไ์ฟฟ้า Street Triple R Street Triple RS
ชนดิแบตเตอรี่ YTX-9BS YTX-9BS

ควำมจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 8 แอมป์ 12 โวลต,์ 8 แอมป์

อลัเทอรเ์นเตอร์ 14 โวลต ์34 แอมป์ ที ่
5,000 รอบตอ่นำที

14 โวลต ์34 แอมป์ ที ่
5,000 รอบตอ่นำที

ไฟหนำ้ 2 x 12 โวลต,์ 55/60 วตัต,์  
H4 ฮำโลเจน, Type 2

2 x 12 โวลต,์ 55/60 วตัต,์  
H4 ฮำโลเจน, Type 2

ไฟบอกต�ำแหน่งดำ้นหนำ้ LED LED

ไฟเบรก/ทำ้ย LED LED

ไฟสอ่งป้ำยทะเบยีน 12 โวลต ์5 วตัต์ 12 โวลต ์5 วตัต์
สญัญำณไฟเลีย้ว 12 โวลต ์10 วตัต์ 12 โวลต ์10 วตัต์
รุน่ทีม่ไีฟเลีย้ว LED LED LED
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โครงรถ Street Triple R Street Triple RS
มมุเรค 23.8° 23.9°

มมุเทรล 99 มม. 100.8 มม.

แรงบดิในการขนัแนน่ ทกุรุน่

ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง 10 Nm

น๊อตถำ่ยน�้ำมนัเครือ่ง 25 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

สลกัลอ้ 110 Nm

น๊อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 20 Nm

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

น�้ำมนัเครือ่ง

น�้ ำมันเครื่องส�ำหรับรถจักรยำนยนต์แบบกึง่สังเครำะห์หรือ
สงัเครำะห ์ 10W/40  หรอื  10W/50  ทีต่รงตำมมำตรฐำน 
API SH  (หรอืสงูกวำ่)  และ  JASO MA  เชน่  น�้ำมนัเครือ่ง 
Castrol Power 1  Racing 4T  10W-40  (สงัเครำะหแ์ท)้  ใน
บำงประเทศจ�ำหน่ำยในชือ่  Castrol Power RS  Racing 4T 
10W-40 (สงัเครำะหแ์ท)้
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กำรควบคมุคนัเรง่  127
กำรตรวจสอบ  127

กำรควบคมุมอื  75
กำรควบคมุคนัเรง่  75
ตวัปรับคนัเบรกและคนัคลตัช ์- Street Triple R, 
Street Triple R (LRH)  79
ตวัปรับคนัเบรกและคนัคลตัช ์- Street Triple RS  77
ตวัปรับคนัเบรกและคนัคลตัช ์- Street Triple S  80

กำรจอดรถ  109
กำรใชง้ำนอยำ่งปลอดภยั
กำรตรวจเชค็กอ่นกำรขบัขี ่  100

กำรใชร้ถดว้ยควำมเร็วสงู  111
กำรตรวจสอบระบบกนัสะเทอืนและกำรบงัคบัเลีย้ว
กำรตรวจสอบโชค๊หนำ้  140
กำรตรวจสอบระบบบงัคบัเลีย้ว  140
กำรตรวจสอบลกูปืนลอ้  139
ลกูปืนคอ/ลกูปืนลอ้  139

กำรท�ำควำมสะอำด
กระจกหนำ้รถ  170
กำรเชด็ใหแ้หง้  169
กำรดแูลเบำะ  170
กำรดแูลรักษำผลติภณัฑท์ีท่�ำจำกหนัง  171
กำรเตรยีมลำ้งรถ  167
กำรป้องกนั  169
กำรลำ้ง  168
กำรลำ้งไอเสยี  169
ควำมถีใ่นกำรท�ำควำมสะอำด  167

โครเมยีมและเหล็กสแตนเลส  169
จดุทีต่อ้งระวงั  167
ชดุสแีบบเงำ  168
ชดุสแีบบดำ้น  168
ภำยหลงักำรลำ้ง  168
ระบบไอเสยี  169
รำยกำรโครเมยีมสดี�ำ  169
รำยกำรอลมูเินยีม - ไมเ่คลอืบหรอืทำส ี  168

กำรบ�ำรงุรักษำ
กำรบ�ำรงุรักษำตำมก�ำหนดเวลำ  118
ตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำตำมก�ำหนดเวลำ  119

กำรปรับระบบกนัสะเทอืน
โชค๊หนำ้ - Street Triple R  143
โชค๊หนำ้ - Street Triple R (LRH)  144
โชค๊หนำ้ - Street Triple R และ  
Street Triple R (LRH)  144, 145
โชค๊หนำ้ - Street Triple RS  142, 142, 143
โชค๊หลงั - Street Triple R  147, 148, 148
โชค๊หลงั - Street Triple R (LRH)  149, 149, 150
โชค๊หลงั - Street Triple RS  146, 146, 147
โชค๊หลงั - Street Triple S และ  
Street Triple S 660 ซซี ี  150, 151

กำรระบขุอ้มลูชิน้สว่น  14
กำรรันอนิ  99
เกยีร์
กำรเปลีย่นเกยีร ์  104

ข
ขอ้มลูจ�ำเพำะ

Street Triple  173
Street Triple R  181
Street Triple S 660 ซซี ี  177
Street Triple R - LRH (ควำมสงูทีน่ั่งต�ำ่)  173
Street Triple RS  181

ขำตัง้
ขำตัง้ขำ้ง  90, 90
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ค
คลตัช ์  127
กำรตรวจสอบ  127
กำรปรับตัง้  128

ควำมปลอดภยั
รถจักรยำนยนต ์  6

ค�ำเตอืน  3
กำรบ�ำรงุรักษำ  4
คูม่อืผูใ้ช ้  5
ต�ำแหน่งป้ำยเตอืน  12, 13
ไฟเตอืน  22, 57
ระบบควบคมุเสยีงรบกวน  4

เครือ่งยนต์
กำรดบัเครือ่งยนต ์  102
กำรสตำรท์เครือ่งยนต ์  102
กำรออกรถ  104

จ
จอแสดงผลดจิติอล TFT
เมนูหลกั - กำรตงั ้คำ่รถจก ัรยำนยนต ์- ABS  44
SIA (Service Interval Announcement)  29
กำรปรับต�ำแหน่งแผงหนำ้ปัด  54
กำรเลอืกโหมดขบัขี ่  33
เกจวดัระดบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  28
ค�ำเตอืนและขอ้ควำมใหข้อ้มลู  27
จอแสดงผล TFT ระบบน�ำทำง  30
ชอ่งขอ้มลู - กำรจับเวลำตอ่รอบ  40
ชอ่งขอ้มลู - กำรตรวจสอบแรงดนัลมยำง  39
ชอ่งขอ้มลู - เกจวดัอณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็น  37
ชอ่งขอ้มลู - ขอ้มลูน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  38
ชอ่งขอ้มลู - ควำมคมชดัหนำ้จอ  40
ชอ่งขอ้มลู - เครือ่งวดัระยะทรปิ  38
ชอ่งขอ้มลู - ตวัเลอืกรปูแบบ  40
ชอ่งขอ้มลู - ทบทวนค�ำเตอืน  37
ชอ่งขอ้มลู - ประกำศชว่งเวลำเขำ้รับบรกิำร  39
ชอ่งขอ้มลู - ภำพรวม  35
ชอ่งขอ้มลู - มำตรวดัระยะทำง  39
ธมีและรปูแบบจอ TFT  31
แผนผังแผงหนำ้ปัด  21
ไฟเตอืน  22

ภำพรวมของเมนูหลกั  41
เมนูหลกั - ทรปิ 2 เปิดใชง้ำน/ปิด  47
เมนูหลกั - กำรตงั ้คำ่ทรปิ  45
เมนูหลกั - กำรตงั ้คำ่มำตรวด ัระยะทำง -  
กำรรเีซท็อต ัโนมต ิั  46
เมนูหลกั - กำรตงั ้คำ่มำตรวด ัระยะทำง -  
กำรรเีซท็ดว้ยตว ัเอง  46
เมนูหลกั - กำรจับเวลำตอ่รอบ -  
Street Triple RS เทำ่นัน้  52
เมนูหลกั - กำรจับเวลำตอ่รอบ - ทบทวน  53
เมนูหลกั - กำรจับเวลำตอ่รอบ - เริม่ตน้เซสชัน่  52
เมนูหลกั - กำรตัง้คำ่กำรแสดงผล - ควำมสวำ่ง  48
เมนูหลกั - กำรตัง้คำ่กำรแสดงผล -  
ชอ่งขอ้มลูทีม่องเห็นได ้  49
เมนูหลกั - กำรตัง้คำ่กำรแสดงผล - ตัง้คำ่หน่วย  50
เมนูหลกั - กำรตัง้คำ่กำรแสดงผล - ตัง้นำฬกิำ  50
เมนูหลกั - กำรตัง้คำ่กำรแสดงผล - ตัง้วนัที ่  51
เมนูหลกั - กำรตัง้คำ่กำรแสดงผล - ภำษำ  49
เมนูหลกั - กำรตัง้คำ่กำรแสดงผล -  
รปูแบบและธมี  47
เมนูหลกั - กำรตงั ้คำ่รถจก ัรยำนยนต ์- กำรบรกิำร  45
เมนูหลกั - กำรตงั ้คำ่รถจก ัรยำนยนต ์- ระบบ
ควบคมุกำรยดึเกำะถนน (TC)  44
เมนูหลกั - กำรตัง้คำ่รถจักรยำนยนต ์- ไฟเลีย้ว  43
เมนูหลกั - กำรตัง้คำ่โหมดกำรขบัขี ่  43
เมนูหลกั - รเีซท็เป็นคำ่ตัง้ตน้  53
เมนูหลกั - โหมดกำรขบัขี ่  42
สว่นแสดงผลต�ำแหน่งเกยีร ์  30
โหมดกำรขบัขี ่  32
อณุหภมูอิำกำศโดยรอบ  28

ช
ชอ่งเสยีบบสัสำกลแบบอนุกรม (USB)  93
ชดุรน่กำรเขำ้เกยีร ์  105

ซ
โซข่บัเคลือ่น  128
กำรตรวจสอบควำมสกึ  131
กำรตรวจสอบระยะกำรเคลือ่นทีฟ่ร ี  129
กำรปรับตัง้ไมใ่หเ้คลือ่นที ่  130
กำรหลอ่ลืน่  129

ท
ทีเ่กบ็ล็อกลอ้อปุกรณเ์สรมิของ Triumph  94
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น
น�้ำมนัเครือ่ง  121
กำรก�ำจัดน�้ำมนัเครือ่งและไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง  123
กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนั  121
กำรเปลีย่นน�้ำมนัและไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง  122
ขอ้มลูจ�ำเพำะและเกรด  123

น�้ำมนัเชือ้เพลงิ  87
กำรเตมิน�้ำมนั  88
กำรเตมิน�้ำมนัลงในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  89
เกรดน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  87
ฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  88

บ
เบรก  132
กำรตรวจสอบกำรสกึหรอของเบรกหนำ้  132
กำรตรวจสอบกำรสกึหรอของเบรกหลงั  133
กำรตรวจสอบและปรับระดบัน�้ำมนัเบรกหนำ้  135, 136
กำรตรวจสอบและปรับระดบัน�้ำมนัเบรกหลงั  136
กำรเตรยีมสภำพผำ้เบรกและจำนเบรกใหม ่  133
กำรเบรก  106
ตวัปรับคนัเบรกและคนัคลตัช ์  78, 78
น�้ำมนัดสิกเ์บรก  134
สวติชไ์ฟ  137

เบำะน่ัง
กำรดแูลเบำะ  90, 170
ทีล็่อกเบำะ  91
เบำะผูข้บัขี ่  90

แบตเตอรี ่  157
กำรก�ำจัด  157
กำรเกบ็รักษำ  158
กำรชำรจ์  159
กำรถอด  157
กำรบ�ำรงุรักษำ  158
กำรประกอบ  160
ปลอ่ยประจ ุ  158

ป
ปลอดภยัไวก้อ่น
กำรขีร่ถ  10
กำรจอดรถ  8
กำรบ�ำรงุรักษำและอปุกรณ ์  9
ชิน้สว่นและอปุกรณ ์  8

น�้ำมนัเชือ้เพลงิและควนัทอ่ไอเสยี  7
หมวกกนัน็อคและเครือ่งแตง่กำย  7
แฮนดบ์งัคบัเลีย้วและทีพั่กเทำ้  11

ป้ำยเตอืน  3

ผ
แผงหนำ้ปัด
ค�ำอธบิำย  19
มำตรวดัควำมเร็ว  27, 60
มำตรวดัรอบเครือ่งยนต ์  28, 61

ฟ
ไฟทำ้ย  165
ไฟสอ่งป้ำยทะเบยีน
กำรเปลีย่นหลอดไฟ  165

ไฟหนำ้
กำรปรับไฟหนำ้  162
กำรเปลีย่นหลอดไฟ  163

ย
ยำง  4, 152
กำรเปลีย่น  154
กำรสกึของยำง  153
ควำมลกึของดอกยำงต�ำ่สดุ  154
ประเภทยำง  152
ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยำง (TPMS)  153, 156
แรงดนัลมยำงของยำง  153

ร
ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน (TC)  95
กำรตัง้คำ่  95
ไฟเตอืนทีถ่กูปิดไว ้  24, 59
ไฟแสดงสถำนะ  24, 59

ระบบจดุระเบดิ
กญุแจระบบจดุระเบดิ  76
รหสั  77
สวติชจ์ดุระเบดิ/ล็อกคอ  76

ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยำง
แบตเตอรีข่องเซนเซอร ์  99
ไฟเตอืนแรงดนัลมยำง  96

ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยำง (TPMS)  96
ระบบป้องกนักำรโจรกรรม
ไฟแสดงสถำนะ  23, 58
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ระบบระบำยควำมรอ้น  124
กำรตรวจสอบระดบัน�้ำหลอ่เย็น  125
กำรปรับระดบั  125
กำรเปลีย่นน�้ำหลอ่เย็น  126
ไฟเตอืนอณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็นสงู  58
สำรป้องกนักำรกดักรอ่น  124

รุน่ควำมสงูทีน่ั่งต�ำ่  3

ส
สวติชส์ตำรท์/ดบัเครือ่งยนต์
ต�ำแหน่ง RUN  81, 82
ต�ำแหน่ง STOP  81, 82
ต�ำแหน่งสตำรท์  81, 82

สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดำ้นขวำ  81, 82
ปุ่ ม HOME  81
ปุ่ มไฟสงู (DRL)  84
สวติชช์ดุไฟเดยไ์ลท ์(DRL)  25, 84
สวทิชไ์ฟฉุกเฉนิ  25, 59, 81, 82

สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดำ้นซำ้ย  83, 85, 86
ปุ่ ม MODE  83, 83, 85, 85, 86
ปุ่ มแตร  83, 85, 86
ปุ่ มทรปิเดนิทำง  86
ปุ่ มไฟสงู  86
สวติชไ์ฟเลีย้ว  83, 85, 86

สญัญำณไฟเลีย้ว
กำรเปลีย่นหลอดไฟ  165

ห
หนังสอืคูม่อืและชดุเครือ่งมอื
ชดุเครือ่งมอื  92
หนังสอืคูม่อื  92

หนำ้ปัดจอแอลซดี ี(Liquid Crystal Display)
SIA (Service Interval Announcement)  65
กำรตัง้คำ่ไฟเปลีย่นเกยีร ์  65
กำรปรับนำฬกิำ  64
กำรเปลีย่นหน่วย – UnitS (อมิพเีรยีล,  
สหรัฐอเมรกิำ หรอืเมตรกิ)  67
กำรเลอืกโหมดขบัขี ่  70
กำรเลอืกโหมดขบัขี ่- กำรเคลือ่นยำ้ยรถจั 
กรยำนยนต ์  72
กำรเลอืกโหมดขบัขี ่– รถจักรยำนยนตจ์อ 
ดนิง่กบัที ่  71
เกจวดัระดบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  62
ปิดใชง้ำนระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน (TC)  63
ปุ่ มเลือ่น/ตัง้คำ่บนหนำ้ปัด  63
แผนผังแผงหนำ้ปัด  56
มำตรวดัระยะทำงออกทรปิ  68
สว่นแสดงผลต�ำแหน่งเกยีร ์  61
หนำ้จอแสดงผลอณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็น  62
โหมดฝนตก (RAIN)  70
โหมดส�ำหรับถนน (ROAD)  70

หมำยเลขผลติภณัฑ์
หมำยเลขเครือ่งยนต ์  18
หมำยเลขตวัถงัรถ  18

หมดุพักเทำ้  151

อ
อปุกรณเ์สรมิ, ผูโ้ดยสำรและกำรบรรทกุ
อปุกรณเ์สรมิและกำรบรรทกุ  112


