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��าเตอื�, ขอ้�วรระวงั และ
หมายเหตุ
เนื้อหำทัง้หมดในคู่มือผูใ้ชเ้ล่มนี้โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ขอ้มูลส�ำคัญจะแสดงในรูปแบบต่อไป
นี:้

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

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

หมายเหตุ

สญัลกัษณ์หมายเหตุแสดงจุดทีต่อ้งใส่ใจ
เป็�พเิศษส�าหรบัการใชง้า�ทีส่ะดวกและมี
ประสทิธภิาพเพิม่มากขึ�้

ป้ายเตอื�

ในบำงส่วนของรถจักรยำนยนต์จะสำมำรถ
มองเห็นสญัลกัษณ ์ (ดำ้นบน)  ได ้ สญัลกัษณ์
นี ้ หมำยถงึ  "ควรระวงั:  โปรดอำ้งองิกบัหนังสอื
คู่มือ" และจะตำมดว้ยกำรแสดงภำพวัตถุที่
เกีย่วขอ้ง
อย่ำพยำยำมขี่รถจักรยำนยนต์หรือท�ำกำร 
ปรับตั ้งใด ๆ  โดยไม่อำ้งอิงกับค�ำแนะน�ำที่
เกีย่วขอ้งซึง่ไดร้ะบไุวใ้นหนังสอืคูม่อืเลม่นี้
ดู  หนำ้  3   เพื่อดูต� ำแหน่งของทุกป้ำยที่มี
สญัลกัษณน์ี ้ เมือ่จ�ำเป็น  สญัลกัษณน์ีจ้ะปรำกฏ
ในหนำ้ทีม่ขีอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยเชน่กนั

การบ�ารงุรกัษา
เพื่อใหอ้ำยุกำรใชง้ำนที่ยำวนำน ปลอดภัย 
และไม่เกดิปัญหำต่อรถจักรยำนยนตข์องท่ำน  
ควรให ต้ั วแทนจ� ำห น่ำยรถ จักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตด�ำเนนิกำรบ�ำรงุรักษำ
รถของทำ่น
เฉพำะตั วแทนจ� ำห น่ ำยรถ จักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตจะมคีวำมรู ้ อปุกรณ์
และทักษะที่จ� ำ เ ป็นต่อกำรบ� ำรุง รักษำรถ
จักรยำนยนต ์Triumph อยำ่งถกูตอ้ง
เพื่อคน้หำตัวแทนจ�ำหน่ำยของ Triumph 
ที่ อ ยู่ ใ ก ล ้บ ้ำ น   โ ป ร ด เ ข ้ำ ไ ปที่ เ ว็ บ ไซต ์
www. triumph. co. uk หรอืโทรศพัทถ์งึผูแ้ทน
จ�ำหน่ำยที่ไดรั้บอนุญำตในประเทศของท่ำน  
ทีอ่ยูด่ังกลำ่วระบไุวใ้นหนังสอืบันทกึกำรเขำ้รับ
บรกิำร ซึง่ใหม้ำพรอ้มกบัหนังสอืคูม่อืเลม่นี้
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ระบบ�วบ�มุเสยีงรบกว�
หำ้มเปลีย่นแปลงระบบควบคมุเสยีงรบกวน
จะมีกำรเตือนถึงเจำ้ของว่ำทำงกฎหมำยจะ
หำ้ม:
1.  กำรถอดหรือกำรด�ำเนินกำรอย่ำงไม่มี

ป ร ะสิทธิภ ำพโดยบุคคลใด  ๆ     เพื่ อ 
จุดประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่กำรบ�ำรุงรักษำ 
กำรซ่อมบ�ำรุง หรือกำรเปลี่ยนชิ้นส่วน
ของอุปกรณ์ใด ๆ หรือองค์ประกอบของ
งำนออกแบบที่รวมอยู่ในยำนพำหนะคัน
ใหม่เพือ่จุดมุ่งหมำยดำ้นกำรควบคุมเสยีง
รบกวน  กอ่นน�ำออกจ�ำหน่ำยหรอืจัดสง่ไป
ยงัผูซ้ ือ้ปลำยทำง  หรอืในขณะทีถ่กูใชง้ำน 
และ

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

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

ท่อเฮดเดอร ์หรอืสว่นประกอบอืน่ ๆ  ทีใ่ช ้
สง่กำ๊ซไอเสยี

•  กำรถอด  หรอืกำรเจำะสว่นใดสว่นหนึง่ของ
ระบบไอดี

•  ขำดกำรบ�ำรงุรักษำทีเ่หมำะสม
•  กำรเปลี่ยนชิน้สวนเคลื่อนที่ของรถ หรือ 

ชิ้นส่วนของระบบไอเสียหรือระบบไอด ี
ดว้ยชิน้สวนอื่นที่นอกเหนือจำกที่ผูผ้ลติ
ก�ำหนดไว ้

ระบบป้องก�ัการโจรกรรมและ
ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมยาง
อุปก รณ์ นี้ ป ฏิบั ติต ำ มส่ ว นที่  1 5  ของกฎ 
ขอ้บังคับของ องค์กรบริหำรคลื่นควำมถี ่
ประเทศสหรัฐอเมรกิำ (FCC)
กำรใชง้ำนอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขสองขอ้ดงัตอ่ไปนี้
1.  อปุกรณ์นี้ตอ้งไม่กอ่ใหเ้กดิกำรรบวนทีเ่ป็น

อนัตรำย
2.  อปุกรณ์นี้ตอ้งไมย่อมรับกำรรบกวนทีไ่ดรั้บ 

รวมถงึสญัญำณรบกวนทีอ่ำจท�ำใหเ้กดิกำร
ใชง้ำนทีไ่มพ่งึปรำรถนำ

กำรเปลีย่นแปลงหรือกำรดัดแปลงอุปกรณ์จะ
ท�ำใหเ้สยีสทิธิข์องผูใ้ชใ้นกำรใชง้ำนอปุกรณ์

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

 ��าเตอื�
คูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นี ้รวมถงึค�ำแนะน�ำอืน่ ๆ ทัง้หมด
ที่ใหม้ำพรอ้มกับรถจักรยำนยนต์ถือเป็น 
ชิน้สว่นถำวรของรถจักรยำนยนต ์และควรเกบ็
รวมไวก้บัตวัรถแมจ้ะขำยตอ่แลว้กต็ำม
ก่อนกำรขับขี่ ผูข้ับรถทุกคนตอ้งอ่ำนคู่มือ 
ผูใ้ชเ้ล่มนี้และค�ำแนะน�ำอืน่ ๆ  ทัง้หมดทีใ่ห ้
มำพรอ้มกับรถจักรยำนยนต์ เพื่อท�ำควำม 
คุน้เคยไดอ้ยำ่งถีถ่ว้นเกีย่วกบักำรใชง้ำนระบบ
ควบคมุรถจักรยำนยนตท์ีถ่กูตอ้ง  รวมไปถงึ
คณุลกัษณะ  สมรรถนะ  และขอ้จ�ำกดั  อยำ่ให ้
ผูอ้ ืน่ยมืรถจักรยำนยนตข์องทำ่น  เนือ่งจำก
กำรขี่รถโดยไม่คุน้เคยกับระบบควบคุมรถ
จักรยำนยนต ์ คณุลกัษณะ  สมรรถนะ  และ 
ขอ้จ�ำกดัตำ่ง ๆ จะท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

ขอบคุณที่เลือกรถจักรยำนยนต์ Triumph 
รถจักรยำนยนตน์ี้เป็นผลติภัณฑข์อง Triumph 
ที่ใชว้ศิวกรรมที่ผ่ำนกำรพสิูจน์ กำรทดสอบ
อยำ่งละเอยีด  และควำมพยำยำมอยำ่งตอ่เนือ่ง
เพือ่ใหไ้ดค้วำมเชือ่มัน่  ควำมปลอดภยั  และ
สมรรถนะทีเ่ป็นเลศิ
โปรดอำ่นคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นีก้อ่นขีร่ถ  เพือ่ทีท่ำ่นจะ
ไดท้�ำควำมคุน้เคยไดอ้ย่ำงถีถ่ว้นเกีย่วกับกำร
ใชง้ำนระบบควบคุมรถจักรยำนยนตท์ี่ถูกตอ้ง 
รวมไปถงึคณุลกัษณะ สมรรถนะและขอ้จ�ำกดั
หนังสือคู่มือเล่มนี้ประกอบไปดว้ยเคล็ดลับ
ในกำรขี่รถอย่ำงปลอดภัย แต่ไม่ไดร้วมถึง
ทักษะและเทคนคิทัง้หมดทีจ่�ำเป็นต่อกำรขีร่ถ
จักรยำนยนตอ์ยำ่งปลอดภยั
Triumph ขอแนะน�ำใหผู้ข้ ีร่ถทุกคนเขำ้รับกำร 
ฝึกอบรมทีจ่�ำเป็นเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่สำมำรถใชร้ถ
จักรยำนยนตค์นันีไ้ดอ้ยำ่งปลอดภยั

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

ส�ท�ากบั Triumph
ควำมสัมพันธ์ที่มีต่อท่ำนไม่ไดส้ ิน้สุดลงหลัง
จำกทำ่นซือ้รถ Triumph ผลตอบรับของทำ่น
จำกประสบกำรณ์ในกำรซื้อและเป็นเจำ้ของ
เป็นสิง่ส�ำคัญมำกที่จะช่วยเรำในกำรพัฒนำ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิำรส�ำหรับทำ่น
โปรดส่งเสรมิเรำโดยมอบทีอ่ยู่อเีมลของท่ำน
แกต่วัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญำตและลงทะเบยีนกบัเรำ  จำกนัน้ 
ท่ำนจะไดรั้บค�ำเชญิเขำ้ร่วมตอบแบบส�ำรวจ
ควำมพงึพอใจจำกลกูคำ้ออนไลนผ์ำ่นทำงทีอ่ยู่
อเีมลของทำ่น  ซึง่ทำ่นสำมำรถใหผ้ลตอบรับ
ของทำ่นได ้
ทมีงำน Triumph
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หนำ้นีจ้งใจเวน้วำ่งไว ้
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ปลอดภยัไวก้อ่�

รถจกัรยา�ย�ต์

 ��าเตอื�
รถจักรยำนยนตน์ี้ออกแบบขึน้เพื่อใชเ้ป็นรถ
สองลอ้ สำมำรถบรรทกุตวัผูข้ีร่ถเอง
น�้ ำหนักรวมตัวผู ข้ับขี่ อุปกรณ์ เสริมและ
สัมภำระตอ้งไม่เกนิขีดจ�ำกัดกำรรับน�้ำหนัก
สงูสดุ 125 กก. (275 ปอนด)์

 ��าเตอื�
รถจักรยำนยนตค์ันนี้ออกแบบขึน้เพือ่ขับขีบ่น
ทอ้งถนนเทำ่นัน้  ไมเ่หมำะส�ำหรับกำรใชบ้น
ทำงวบิำก
ก ำ ร ใ ช บ้ นท ำ ง วิบ ำ ก อ ำ จ น� ำ ไ ป สู่ ก ำ ร 
สญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต ์ ท�ำใหเ้กดิ
อุบัติเหตุที่อำจท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บหรือ
ถงึแกช่วีติได ้

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

 ขอ้�วรระวงั
กำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ในสภำพที่รุนแรง 
เช่น ถนนเปียกและเป็นโคลน บนพื้นผิว
ขรุขระ หรือในสภำพแวดลอ้มที่เต็มไปดว้ย
ฝุ่ นและควำมชืน้  อำจท�ำใหเ้กดิกำรสกึหรอ
และควำมเสยีหำยกับสว่นประกอบบำงอย่ำง
มำกกวำ่ปกติ
ดังนั้นอำจตอ้งท�ำกำรซ่อมบ�ำรุงและเปลี่ยน
ชิน้ส่วนที่ช�ำรุดหรือเสียหำยก่อนจะถึงกำร
บ�ำรงุรักษำตำมก�ำหนดกำร
เ ป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญที่ จ ะ ต ้อ ง ต ร ว จ ส อ บ ร ถ
จักรยำนยนตห์ลังจำกขับขีใ่นสภำพทีรุ่นแรง 
และซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนประกอบใด ๆ  ที่
สกึหรอหรอืเสยีหำย
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��า้ม�ัเชือ้เพลงิและ 
�ว�ัทอ่ไอเสยี

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

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

หมวกก�ั�็อ�และ 
เ�รือ่งแตง่กาย

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

 ��าเตอื�
กำรไม่สวมหมวกกันน็อคอำจท�ำใหเ้สยีชวีติ
หรอืไดรั้บบำดเจ็บสำหสัได ้ หำ้มผูโ้ดยสำร
ซอ้นหำกไม่สำมำรถเหยียบที่พักเทำ้ของ 
ผูโ้ดยสำร

การจอดรถ

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

-  เครื่องยนตแ์ละระบบไอเสยีจะรอ้นขึน้ภำย
หลงักำรขบัขี ่ หำ้มจอดรถจักรยำนยนตใ์น
บรเิวณทีค่นเดนิเทำ้  สตัวเ์ลีย้ง  และ/หรอื
เด็กเล็กสำมำรถแตะตอ้งรถได ้

-  อย่ำจอดรถบนพื้นแฉะหรือบนพื้นผิวที ่
เอยีงมำก  กำรจอดรถภำยใตส้ภำวะเหลำ่นี้
อำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนตล์ม้ได ้

ส�ำหรับรำยละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดหูวัขอ้  ‘วธิี
กำรขบัขีร่ถจักรยำนยนต’์ ในคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นี้
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ชิ�้สว่�และอปุกรณ์

 ��าเตอื�
เจำ้ของรถควรตระหนักว่ำเฉพำะชิ้นส่วน 
อปุกรณเ์สรมิ  และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บกำร
รับรองไวส้�ำหรับรถจักรยำนยนต์ Triumph 
เ ป็นชิ้นส่วนที่ได รั้บกำรอนุมัติอย่ำงเ ป็น
ทำงกำรจำก  Triumph และติดตั ้งกับรถ
จักรยำนยนต์โดยตัวแทนจ�ำหน่ำยที่ไดรั้บ
อนุญำต
โดยเฉพำะ จะเป็นอันตรำยอย่ำงยิง่ในกำร 
ตดิตัง้หรือเปลี่ยนชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์เสริม
ที่ตอ้งถอดอุปกรณ์เชื่อมต่อออกจำกระบบ
ไฟฟ้ำหรือระบบน�้ ำมันเชื้อเพลิง หรือเพิ่ม
เขำ้ไป  ซึง่กำรดดัแปลงดงักลำ่วอำจท�ำให ้
เป็นอนัตรำยตอ่ควำมปลอดภยั
อุปกรณ์เชือ่มต่อของชิน้ส่วน อุปกรณ์เสริม 
และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรองอำจ
สง่ผลกระทบรำ้ยแรงตอ่กำรขบัขี ่ เสถยีรภำพ 
หรอืกำรใชร้ถจักรยำนยนตใ์นลกัษณะอืน่ ๆ  ที่
อำจเป็นผลใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ ท�ำใหไ้ดเ้กดิกำร
บำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

Triumph จะไม่รับผดิใด ๆ  ต่อขอ้บกพร่องที่
เกดิจำกอปุกรณเ์ชือ่มตอ่ของชิน้สว่น  อปุกรณ์
เสรมิ  หรอืชดุคอนเวอรช์นัทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรอง 
หรอืกำรประกอบชิน้สว่น  อปุกรณเ์สรมิ  หรอื 
ชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บกำรรับรองโดยบคุลำกร
ทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรอง

การบ�ารงุรกัษา/อปุกรณ์

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

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

 ��าเตอื�
ถำ้รถจักรยำนยนตม์สีว่นเกีย่วขอ้งกบัอบุตัเิหต ุ
กำรประสำนงำ หรือลม้ ท่ำนตอ้งน� ำรถ
จักรยำนยนตข์องท่ำนไปยังตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญำต
เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบและซอ่ม
อุบั ติ เ หตุ ใ ด   ๆ     อ ำจ เ ป็ นสำ เหตุ ให ร้ ถ
จักรยำนยนตไ์ดรั้บควำมเสยีหำย ถำ้ไดรั้บกำร
ซอ่มแซมไมถ่กูวธิ ี อำจท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตขุึน้
อกีครัง้  ซึง่อำจท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บหรอืเสยี
ชวีติได ้
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การขีร่ถ

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

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

 ��าเตอื�
ขี่รถโดยมีกำร ป้องกันทุกค รั ้ง  และสวม
อปุกรณ์ป้องกนัซึง่จะมกีำรกลำ่วถงึในตอนอืน่
ของค�ำน�ำ
โปรดจ�ำไวว้ำ่  ในอบุตัเิหต ุ รถจักรยำนยนตไ์ม่
ไดใ้หก้ำรป้องกันตอ่แรงกระแทกเชน่เดยีวกับ
รถยนต์

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

 ��าเตอื�
สังเกตอย่ำงต่อเนื่องและสนองตอบกำร
เปลีย่นแปลงของพืน้ผวิถนน  สภำพจรำจร 
และสภำพของลม  ยำนพำหนะประเภทสอง
ลอ้ทกุคนัจะรับแรงจำกภำยนอก ซึง่อำจท�ำให ้
เกดิอบุตัเิหต ุ แรงดงักลำ่วรวมถงึ  แตไ่มจ่�ำกดั
เพยีง:
-  กระแสลมจำกรถทีว่ ิง่สวนมำ
-  หลมุบนพืน้ถนน, พืน้ผวิถนนทีเ่กดิควำมเสยี
หำยหรอืไมเ่รยีบ

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

 ��าเตอื�
ผู ข้ั บขี่ ร ถต อ้ ง รักษำกำรทรงตั วของรถ
จักรยำนยนต์โดยมือตอ้ง จับไวท้ี่แฮนด ์
บงัคบัเลีย้วตลอดเวลำ
หำกผูข้ีร้ถเอำมือออกจำกแฮนดบ์ังคับเลีย้ว 
จะส่งผลกระทบรำ้ยแรงต่อกำรขับขี่และ
เสถยีรภำพของรถจักรยำนยนต ์ สง่ผลให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
ขณะใชง้ำนรถจักรยำนยนต์ ผู ข้ ี่รถและ 
ผูโ้ดยสำร  (หำกม)ี  ตอ้งใชท้ีพั่กเทำ้ทีใ่หม้ำ
ทกุครัง้
กำรใชท้ี่พักเทำ้จะช่วยลดควำมเสี่ยงที่ทัง้ 
ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสำรไปสมัผัสกบัชิน้สว่นตำ่งๆ 
ของรถจักรยำนยนต์โดยไม่ตั ้งใจ และยัง
ชว่ยลดควำมเสีย่งจำกกำรไดรั้บบำดเจ็บเมือ่
เสือ้ผำ้เขำ้ไปเกีย่วกบัชิน้สว่นตำ่ง ๆ

 ��าเตอื�
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์โดยที่หมุดพักเทำ้
สึก เกินขีดก� ำหนดสูงสุดจะท� ำ ให เ้อียง
รถ จัก รยำนยนต์ด ว้ ยมุมที่ ไ ม่ปลอดภั ย  
ดงันัน้  ตอ้งเปลีย่นหมดุพักเทำ้กอ่นทีจ่ะสกึจน
ขดีจ�ำกดัของมนั
กำร เอียง รถด ว้ยมุมที่ ไม่ปลอดภัยอำจ
ท�ำใหร้ถทรงตวัไมด่ ี สญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
รำยละเอียดเกี่ยวกับขีดจ�ำกัดควำมสกึหรอ
ของสำมำรถอ่ำนไดใ้นหัวขอ้กำรบ�ำรุงรักษำ
และกำรปรับตัง้

 ��าเตอื�
ตอ้งไม่ใชห้มุดพักเทำ้เป็นเครื่องน� ำว่ำรถ
จักรยำนยนตส์ำมำรถเอยีงไดอ้ย่ำงปลอดภัย
ไกลเพยีงใด
ซึง่ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขหลำยอยำ่ง  รวมถงึแตไ่ม่
จ�ำกดัเพยีง พืน้ผวิถนน สภำพยำง และสภำพ
อำกำศ  กำรเอยีงรถดว้ยมมุทีไ่มป่ลอดภยัอำจ
ท�ำใหร้ถทรงตวัไมด่ ี สญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

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

citc

1

1. หมดุพักเทำ้
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หมายเลขผลติภณัฑ์
หมายเลขตวัถงัรถ (VIN)
หมำยเลขตวัถงัรถ  (VIN) จะประทบัไวท้ีบ่รเิวณ
ฐำนพวงมำลยัของเฟรมโครงรถ  นอกจำกนีย้งั
ปรำกฏอยูใ่นฉลำกทีอ่ยูข่ำ้ง ๆ

1

1. แสตมป์ VIN

บันทึกหมำยเลขตัวถังรถลงในช่องที่ใหไ้ว ้
ดำ้นลำ่ง

 
 
 

หมายเลขเ�รือ่งย�ต์
หมำย เลข เครื่ อ งยนต์จ ะถูกปร ะทั บไว ท้ี ่ 
หอ้งขอ้เหวี่ยงดำ้นบนทำงดำ้นทำ้ยและมอง
เห็นไดจ้ำกทำงดำ้นซำ้ยมอืหลงัมอเตอรส์ตำรท์

1

1. หมายเลขเ�รือ่งย�ต์

บันทกึหมำยเลขเครื่องยนตล์งในช่องที่ใหไ้ว ้
ดำ้นลำ่ง
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ต�าแห�ง่ป้ายเตอื�
ต�าแห�ง่ป้ายเตอื�
ป้ำยทีแ่สดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูนีแ้ละในหนำ้ตอ่  ๆ  ไป  จะท�ำใหท้ำ่นสงัเกตเห็นขอ้มลูส�ำคญั
ดำ้นควำมปลอดภยัในหนังสอืคูม่อืเลม่นี ้ กอ่นขบัขีร่ถ  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดท้�ำควำมเขำ้ใจและ
ปฏบิตัติำมขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัป้ำยเหลำ่นี้

R.P.M.

DAILY SAFETY CHECKS
TÄGLICHE SICHERHEITSKONTROLLEN

CONTROLES DE SECURITE QUOTIDIENS
CHEQUEOS DE SEGURIDAD DIARIOS

VERIFICAÇÕES DIÁRIAS DE SEGURANÇA
VERIFICHE GIORNALIERE DI SICUREZZA

DAGELIJSKE VEILIGHEIDSINSPECTIES
DAGLIG SÄKERHETSKONTROLL

運行前点検

4 5 6

1 2 3

1. ไฟห�า้ (ห�า้ 99)
2. การร�ัอ�ิ (ห�า้ 46)
3. หมวกก�ั�็อ� (ห�า้ 8)

4. ��า้หลอ่เย็� (ห�า้ 73)
5. การตรวจเช็�กอ่�การขบัขี ่(ห�า้ 47)
6. ยาง (ห�า้ 91)
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ต�าแห�ง่ป้ายเตอื� (มตีอ่)

 ขอ้�วรระวงั
ป้ำยเตอืนและรปูลอก  ยกเวน้ป้ำยรันอนิ  จะตดิเขำ้กบัรถจักรยำนยนตโ์ดยใชก้ำวทีม่แีรงยดึตดิสงู 
ในบำงกรณี  จะตดิป้ำยเตอืนกอ่นใชส้พีน่  ดงันัน้  ควำมพยำยำมทีจ่ะแกะป้ำยเตอืนออกอำจท�ำให ้
ช ิน้งำนสหีรอืตวัถงัเกดิควำมเสยีหำยได ้

1 2

5

3 4

RON/ROZ min. 95

E5 E10

3900695

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

1. ��า้ม�ัเ�รือ่ง (ห�า้ 69)
2. ��า้ม�ัเชือ้เพลงิ E5 และ E10 (ถา้ตดิต ัง้) 

(ห�า้ 39)
3. ��า้ม�ัไรส้ารตะก ัว่ (ห�า้ 39)

4. กระจก (ห�า้ 83)
5. โซข่บัเ�ลือ่� (ห�า้ 77)
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การระบขุอ้มลูชิ�้สว่�

6
1

2

3 4

5

7891011121314

1. ไฟเลีย้วดา้�ห�า้
2. ไฟห�า้
3. ��ั�ลตัช์
4. แบตเตอรี ่(ใตท้ ี�่ ัง่)
5. เบร�/ไฟทา้ย
6. ไฟเลีย้วดา้�หลงั
7. จา�เบรกหลงั

8. �าลปิเปอรเ์บรกหลงั
9. ขาต ัง้ขา้ง
10. ��ัเปลีย่�เกยีร ์
11. แตร
12. หมอ้��า้
13. �าลปิเปอรเ์บรกห�า้
14. จา�เบรกห�า้
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การระบขุอ้มลูชิ�้สว่� - ตอ่

1 3 4 5

78910111213

6

141516

2

1. ถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
2. ฝาหมอ้��า้หลอ่เย็� (ใตถ้งั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ)
3. ฝาปิดถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
4. กระปกุ��า้ม�ัเบรกห�า้
5. ��ัเบรกห�า้
6. ตะเกยีบห�า้
7. ฝาปิดชอ่งเตมิ��า้ม�ัเ�รือ่ง
8. ถงั��า้หลอ่เย็�ส�ารอง

9. ตาแมวแสดงระดบั��า้ม�ั
10. ฝาปิดถงั��า้หลอ่เย็�ส�ารอง
11. แป้�เบรกหลงั
12. กระปกุ��า้ม�ัเบรกหลงั (ดา้�หลงัแผงขา้ง)
13. เ�รือ่งมอืปรบัต ัง้ (ดา้�หลงัแผงขา้ง)
14. โซข่บัเ�ลือ่�
15. ทอ่เก็บเสยีง
16. ชุดก�ัสะเทอื�หลงั
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การระบชุิ�้สว่�ใ�มมุมองผูข้บัขี่
หมายเหตุ

เพือ่�วามชดัเจ� ภาพประกอบจะไมแ่สดงแฟริง่

21 3 4

5 6 7 8 9

14

10 11

121516 13

1. ��ั�ลตัช์
2. สวติชก์ระพรบิไฟสงู
3. ปุ่ ม SCROLL
4. สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
5. มาตรวดั�วามเร็ว
6. ไฟเตอื�
7. ทรปิ�อมพวิเตอร/์มาตรวดัระยะทาง/ห�า้

จอแสดงผล
8. มาตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์

9. ห�า้จอแสดงผลขอ้มลู
10. กระปกุ��า้ม�ัเบรกห�า้
11. ��ัเบรกห�า้
12. สวติชส์ตารท์/ดบัเ�รือ่งย�ต์
13. ปุ่ มไฟฉุกเฉ�ิ
14. ปุ่ ม MODE
15. ปุ่ มแตร
16. สวติชไ์ฟเลีย้ว
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ขอ้มลูท ัว่ไป

สารบญั
ไฟเตอืน  22

สญัญำณไฟแสดงกำรท�ำงำนผดิปกตขิองระบบควบคมุกำรท�ำงำนของเครือ่งยนต ์(MIL)  22
สญัญำณไฟเตอืนแรงดนัน�้ำมนัเครือ่งต�ำ่  22
ไฟเตอืนอณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็นสงู  22
ไฟระบบป้องกนักำรโจรกรรม/สญัญำณกนัขโมย  23
ไฟเตอืนระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก (ABS)  23
สญัญำณไฟระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน (TC)  24
ไฟเตอืนกำรปิดระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน (TC)  24
ไฟเลีย้ว  24
ไฟสงู  24
ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถำ้ตดิตัง้)  24
เกยีรว์ำ่ง  25
สญัญำณไฟแสดงระดบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิต�ำ่  25

แผงหนำ้ปัด  25
มำตรวดัควำมเร็วและมำตรวดัระยะทำง  25
มำตรวดัรอบเครือ่งยนต ์  25
สว่นแสดงผลต�ำแหน่งเกยีร ์  25
เกจวดัระดบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  26
ระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�้ำมนัหมด  26
อตัรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิเฉลีย่  26
มำตรวดัระยะทำงออกทรปิ  27
นำฬกิำ  28

โหมดขบัขี ่  29
กำรเลอืกโหมดขบัขี ่– โดยทีร่ถจักรยำนยนตจ์อดนิง่กบัที ่  29
กำรเลอืกโหมดขบัขี ่– เมือ่ขีร่ถจักรยำนยนต ์  30

ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน (TC)  31
กำรตัง้คำ่ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน  32
กำรปิดกำรใชง้ำนระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน  32

สวติชจ์ดุระเบดิ/ล็อกคอ  33
กญุแจนริภยั  33
กญุแจระบบจดุระเบดิ  33
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สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดำ้นขวำ  35
ต�ำแหน่ง STOP  35
ต�ำแหน่ง RUN  35
ต�ำแหน่งสตำรท์  35
ไฟฉุกเฉนิ  35

สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดำ้นซำ้ย  36
ปุ่ ม SCROLL  36
ปุ่ มแตร  36
สวติชไ์ฟเลีย้ว  36
ปุ่ ม MODE  36
สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถำ้ตดิตัง้)  36
แสงไฟสงู  36

กำรควบคมุคนัเรง่  37
คนัเบรก  38
คนัคลตัช ์  39
น�้ำมนัเชือ้เพลงิ  39

ฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  41
กำรเตมิน�้ำมนัลงในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  41

ขำตัง้ขำ้ง  42
แผงขำ้ง  43
ชดุเครือ่งมอื  43
ทีน่ั่ง  43

ทีต่ัง้เบำะ  43
ทีค่ลมุเบำะทีน่ั่ง  44
ชดุล็อกเบำะ  44
กำรถอดและกำรตดิตัง้เบำะทีน่ั่ง  45

ชอ่งเสยีบบสัสำกลแบบอนุกรม (USB)  45
กำรรันอนิ  46
กำรตรวจเชค็กอ่นกำรขบัขี ่  47
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แผ�ผงัแผงห�า้ปดั

1

2

3
4

5
6

7 8
9

11 12
13

14

15

16

18
1921

10

20

17

1. สญัญาณไฟระบบ�วบ�มุการยดึเกาะถ�� 
(TC)

2. ไฟเตอื�อณุหภมู�ิ�า้หลอ่เย็�สงู
3. ไฟเตอื�ระบบ ABS (ระบบเบรกป้องก�ัลอ้

ล็อก)
4. มาตรวดั�วามเร็ว
5. สญัญาณไฟแสดงการท�างา�ผดิปกตขิอง

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

6. สญัญาณไฟเตอื�แรงด�ั��า้ม�ัเ�รือ่งต�า่
7. ไฟเตอื�ปิดระบบ�วบ�มุการยดึเกาะถ�� 

(TC)
8. ไฟสญัญาณแสดงระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว

�งที ่(ถา้ตดิต ัง้)
9. ระบบป้องก�ัการโจรกรรม/ไฟสถา�ะ

สญัญาณก�ัขโมย (สญัญาณก�ัขโมยเป็�
ชุดอปุกรณเ์สรมิ)

10. สญัญาณไฟแสดงต�าแห�ง่เกยีรว์า่ง
11. สญัญาณไฟเลีย้วซา้ย
12. มาตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์
13. สญัญาณไฟเลีย้วขวา
14. สญัญาณไฟแสดงระดบั��า้ม�ัเชือ้เพลงิต�า่
15. สญัญาณไฟสงู
16. ไฟแสดงสถา�ะไฟเดยไ์ลท ์(DRL)  

(ถา้ตดิต ัง้)
17. จอแสดงผลระยะทางกอ่���า้ม�ัหมด
18. จอแสดงผล MODE ผูข้บัขี่
19. มาตรวดัระยะทาง/ทรปิ�อมพวิเตอร์
20. สญัญาณไฟแสดงระยะการเขา้รบับรกิาร
21. สญัญาณต�าแห�ง่เกยีร ์
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ไฟเตอื�

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

สัญญำณไฟแสดงกำรท� ำ งำน 
ผดิปกต ิ (MIL)  ของระบบควบคมุ
กำรท�ำงำนของเครือ่งยนตจ์ะสว่ำง
ขึ้ น เ มื่ อ เ ปิ ด ร ะ บ บ จุ ด ร ะ เ บิ ด  

(เพื่อแสดงว่ำระบบท�ำงำน) แต่ไม่ควรตดิขึน้
ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำน
หำกเครื่องยนต์ก�ำลังท�ำงำนและเกิดควำม 
ผดิปกตกิบัระบบกำรจัดกำรเครือ่งยนต ์ ไฟ MIL 
จะสว่ำงขึ้นและสัญลักษณ์ เตือนทั่ วไปจะ 
กระพรบิ  ในกรณีดงักลำ่ว ระบบควบคมุกำร
ท�ำงำนของเครื่องยนต์จะเปลี่ยนเป็นโหมด 
"ส�ำรองกำรท�ำงำน" (Limp home mode) 
เ พื่ อ ใ ห ้ร ถ วิ่ ง ไ ด ้ถึ ง จุ ด หม ำยปล ำยทำ ง  
ถำ้ขอ้บกพร่องไม่รุนแรงจนเครื่องยนต์ไม่
สำมำรถท�ำงำนได ้

 ��าเตอื�
ลดควำมเร็วและอย่ำขับขี่รถต่อไปถำ้ไม่
จ�ำเป็นในขณะทีส่ญัญำณไฟ MIL ยงัตดิอยู ่
ขอ้บกพร่องดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบรำ้ย
แรงตอ่สมรรถนะของเครือ่งยนต ์ ระบบไอเสยี 
และอตัรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
สมรรถนะของเครื่องยนตท์ี่ลดลงอำจท�ำให ้
กำรขี่รถอยู่ในสภำวะที่เป็นอันตรำย ท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตร
วจเชค็ควำมบกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

หมายเหตุ

ถา้สญัญาณไฟ MIL กะพรบิเมือ่เปิดระบบ
จุดระเบดิ ใหต้ดิต่อตวัแท�จ�าห�่ายรถ
จกัรยา�ย�ต ์ Triumph ทีไ่ดร้บัอ�ญุาต
โดยเร็วทีสุ่ดเพือ่ท�าการแกไ้ขสถา�การณ์ 
ดงักลา่ว ใ�สถา�การณเ์หลา่�ี ้ เ�รือ่งย�ต์
จะไมท่�างา�

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

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

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

หมายเหตุ

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

ไฟเตอื�อณุหภมู�ิ�า้หลอ่เย็�สงู
ข ณ ะ ที่ เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ท� ำ ง ำ น  
ถำ้อุณหภูมนิ�้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
สูงจน เ ป็นอันตรำย ไฟเตือน
อณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็นสงูจะสวำ่งขึน้
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 ขอ้�วรระวงั
ดับเครื่องยนต์ทันทีถ ำ้ไฟเตือนอุณหภูม ิ
น�้ำหลอ่เย็นสงูสวำ่งขึน้  อยำ่สตำรท์เครือ่ง
ใหมจ่นกวำ่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
กำรเดินเครื่องยนต์เมื่อไฟเตือนอุณหภูม ิ
น�้ำหลอ่เย็นสงูสวำ่งขึน้จะท�ำใหเ้ครือ่งยนตไ์ด ้
รับควำมเสยีหำยอยำ่งรนุแรง

ไฟระบบป้องก�ัการโจรกรรม/
สญัญาณก�ัขโมย

รถจักรยำนยนต ์ Triumph นีต้ดิตัง้
กญุแจนริภยั  ซึง่จะถกูเปิดใชง้ำน
เ มื่ อ บิ ด ส วิ ต ช์ จุ ด ร ะ เ บิ ด ไ ปที่
ต�ำแหน่ง OFF

ถา้ไมไ่ดต้ดิต ัง้สญัญาณก�ัขโมย
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต�ำแหน่ง  OFF 
สัญญำณไฟระบบป้องกันกำรโจรกรรม/ 
กันขโมยจะกะพริบติดและดับเป็นเวลำ 24 
ชั่วโมงเพื่อแสดงว่ำกุญแจนิรภัยเปิดท�ำงำน 
เมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON ระบบ
ป้องกนักำรโจรกรรมและสญัญำณไฟจะดบัลง
ถำ้สัญญำณไฟยังติดอยู่ แสดงว่ำระบบ
ป้องกนักำรโจรกรรมเกดิควำมผดิปกต ิ ซึง่ตอ้ง 
ตรวจสอบหำสำเหตุ โปรดติดต่อตัวแทน
จ� ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Tr iumph ที่ได ้
รับอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

ถา้ตดิต ัง้สญัญาณก�ัขโมย
สัญญำณไฟระบบป้องกันกำรโจรกรรม/
สัญญำณกันขโมยจะสว่ำงขึ้นเมื่อตรงตำม
สภำวะทีไ่ดอ้ธบิำยไวใ้นคูม่อืสญัญำณกนัขโมย
ซึง่เป็นอปุกรณเ์สรมิของแทข้อง Triumph

ไฟเตอื�ระบบเบรกป้องก�ัลอ้ล็อก 
(ABS)

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

จำกสตำรท์เครือ่งยนตจ์นกวำ่รถจักรยำนยนตจ์ะ
วิง่ดว้ยควำมเร็วมำกกวำ่ 10 กม./ชม.  (6 ไมล/์
ชม.) เป็นครัง้แรก แลว้ไฟจดบัลง

หมายเหตุ

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

ไฟเตือนจะไม่ติดจนสตำร์ทเครื่องยนต์ใหม่
ยกเวน้มคีวำมผดิปกตหิรอืผูข้บัขีปิ่ดกำรใช ้ABS

หำกมีข อ้ผิดพลำดเกิดขึ้นกับระบบ  ABS 
ไฟเตือนจะสว่ำงขึ้นมำและสัญลักษณ์เตือน
ทัว่ไปจะกะพรบิ

 ��าเตอื�
ถำ้ระบบ ABS ไมท่�ำงำน  ระบบเบรกจะท�ำ
หนำ้ที่เ ป็นระบบเบรกที่ไม่ใช่ระบบ  ABS 
ตอ่ไป
ทำ่นตอ้งไมข่ีร่ถตอ่ไปถำ้สญัญำณไฟแสดงยงั
คงตดิอยู่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเช็คควำมบกพร่องและท�ำกำรแกไ้ข  
ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรงเกนิไปจะท�ำให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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สญัญาณไฟระบบ�วบ�มุการยดึเกาะ
ถ�� (TC)

สญัญำณไฟระบบ TC ใชเ้พือ่บง่ชี้
ว่ำระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนน
เปิดท�ำงำนและก�ำลังท�ำงำนเพื่อ
จ� ำกัดกำรลื่น ไถลของล อ้หลั ง  

ในช่วงทีเ่ร่งควำมเร็วมำกหรือบนสภำพถนนที่
เปียกหรอืลืน่

 ��าเตอื�
ถำ้ระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนนไม่ท�ำงำน 
ทำ่นตอ้งระมัดระวังเมือ่เร่งควำมเร็วหรอืเลีย้ว
รถบนพืน้ถนนทีเ่ปียก/ลืน่  เพือ่หลกีเลีย่งกำร
เกดิลอ้หมนุฟร ี อยำ่ขบัรถนำนกวำ่ทีจ่�ำเป็น
ถำ้สัญญำณไฟแสดงกำรท�ำงำนผิดปกติ
ของระบบควบคุมกำรท�ำงำนของเครือ่งยนต ์
(MIL)  และไฟเตอืนระบบควบคมุกำรยดึเกำะ
ถนนสวำ่งขึน้  โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตโดย
เร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่ง
กำรเลี้ยวรถกะทันหันและกำรเร่งควำมเร็ว
มำกเกินไปในสถำนกำรณ์นี้อำจท�ำใหล้อ้
หลงัหมนุฟร ี สง่ผลใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

การท�างา�ของสญัญาณไฟระบบ TC:

เปิดการใชง้า� TC:
•  ภำยใตส้ภำพกำรขีร่ถตำมปกต ิสัญญำณ

ไฟจะยงัปิดอยู่
•  สัญญำณไฟจะกะพริบอย่ำงรวดเร็วเมื่อ

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

ปิดการใชง้า� TC:
สญัญำณไฟจะไมต่ดิขึน้  ไฟเตอืนกำรปิดระบบ 
TC จะตดิขึน้แทน (ด ูหนำ้ 24).

หมายเหตุ

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

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

ไฟเตอืนกำรปิดระบบ TC ไมค่วรจะ
ตดิ  ยกเวน้วำ่ระบบควบคมุกำรยดึ
เกำะถนนถกูปิดหรอืมคีวำมผดิปกติ
เกดิขึน้

ถำ้ไฟเตือนเกิดติดขึ้นในเวลำอื่นขณะขี่รถ 
แสดงวำ่ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนเกดิควำม
ผดิปกต ิซึง่ตอ้งตรวจสอบหำสำเหตุ

ไฟเลีย้ว
เมือ่ปรับสวติชไ์ฟเลีย้วไปทำงซำ้ย
หรอืทำงขวำ  สญัญำณเตอืนไฟ
เลี้ยวจะกะพริบหรือดับลงด ว้ย
ควำมเร็วเทำ่กนักบัไฟเลีย้ว

ไฟสงู
เมือ่เปิดระบบจุดระเบดิและเลอืกใช ้
ไฟสงู ไฟเตอืนไฟสงูจะสวำ่งขึน้

ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
เมื่อเปิดระบบจุดระเบิดและปรับ
สวติชไ์ฟเดยไ์ลทไ์ปที ่ 'Daytime 
Running Lights'  ไฟเดยไ์ลทจ์ะ
สวำ่งขึน้

ไฟเดย์ไลท์และไฟต�่ำของไฟหนำ้สำมำรถ
ควบคุมดว้ยตัวเองโดยใชส้วิตช์บนฝำครอบ
สวติชด์ำ้นซำ้ยมอื ด ูหนำ้ 36
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 ��าเตอื�
อย่ำขับขี่นำนเกินควำมจ� ำ เ ป็นในสภำพ 
แสงแวดลอ้มทีไ่มด่กีบัไฟเดยไ์ลท ์ (DRL)  ที่
ใชง้ำน
กำรขบัขีก่บัไฟเดยไ์ลทใ์นควำมมดื ในอโุมงค ์
หรือสถำนที่ที่แสงแวดลอ้มไม่ดีมองไม่ชัด
อำจลดทัศนวสิัยของผูข้ับขีห่รอืท�ำใหส้ำยตำ
ผูใ้ชถ้นนคนอืน่พรำ่มวั
กำรท�ำใหผู้ใ้ชถ้นนคนอื่น ๆ  หรือตำพร่ำมัว
หรอืมทีัศนวสิัยในที ่ๆ  มแีสงนอ้ยอำจท�ำให ้
เกดิกำรสูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และอบุตัเิหตไุด ้

หมายเหตุ

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

เกยีรว์า่ง
ไฟเตอืนเกยีรว์ำ่งจะแสดงเมือ่ระบบ
ส่งก�ำลังอยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง 
(ไมไ่ดเ้ลอืกเกยีร)์  ไฟเตอืนจะสวำ่ง
ขึน้เมือ่ระบบสง่ก�ำลังอยูใ่นเกยีรว์ำ่ง

โดยทีส่วติชจ์ดุระเบดิอยูท่ีต่�ำแหน่ง ON

สญัญาณไฟแสดงระดบั��า้ม�ั 
เชือ้เพลงิต�า่

สัญญำณไฟแสดงระดับน�้ ำมั น 
เชือ้เพลงิต�่ำจะสว่ำงขึน้เมือ่มนี�้ำมัน
เชื้อ เพลิง เหลืออยู่ ในถั งน�้ ำมัน 
เชือ้เพลงิประมำณ 3.0 ลติร

แผงห�า้ปดั

มาตรวดั�วามเร็วและ 
มาตรวดัระยะทาง
มำตรวัดควำมเ ร็ วแสดงควำมเ ร็ วของรถ
จักรยำนยนตข์ณะวิง่บนถนน
มำตรวดัระยะทำงจะแสดงระยะทำงทัง้หมดทีร่ถ
จักรยำนยนตไ์ดว้ิง่ไป

มาตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์

 ขอ้�วรระวงั
อย่ำใหค้วำมเร็วรอบเครื่องยนต์อยู่ในพื้นที ่
สแีดงเพรำะอำจท�ำใหเ้ครือ่งยนตไ์ดรั้บควำม
เสยีหำยอยำ่งรนุแรง

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

สว่�แสดงผลต�าแห�ง่เกยีร ์

21
1. สญัลกัษณต์�าแห�ง่เกยีร ์
2. สว่�แสดงผลต�าแห�ง่เกยีร ์(ภาพแสดง

ต�าแห�ง่เกยีรว์า่ง)
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ส่วนแสดงผลต�ำแหน่งเกียร์จะแสดงว่ำรถอยู่
ในเกยีรใ์ด  (1-5 หรอื 1-6)  เมือ่ระบบสง่ก�ำลงั
อยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง (ไม่ไดเ้ลือกเกียร์)  
หนำ้จอแสดงผลจะแสดง ‘n’

เกจวดัระดบั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ

1 2
1. เกจวดัระดบั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
2. สญัญาณไฟแสดงระดบั��า้ม�ัเชือ้เพลงิต�า่

เกจวัดระดับน�้ ำมันเชื้อเพลงิจะแสดงปริมำณ
น�้ำมนัเชือ้เพลงิในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  เมือ่สวติช์
จดุระเบดิอยูท่ีต่�ำแหน่ง ON จ�ำนวนแถบทีแ่สดง
บนสว่นแสดงผลจะบง่ชีถ้งึระดบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
เมื่อถังน�้ำมันเชือ้เพลงิเต็ม แถบทัง้หมดแปด
ขีดจะปรำกฏขึน้ และเมื่อน�้ ำมันหมด จะไม่มี
แถบแสดงบนสว่นแสดงผล  เครือ่งหมำยอืน่ ๆ  
บนเกจจะแสดงระดับน�้ำมันเชือ้เพลงิปำนกลำง 
ซึง่อยูร่ะหวำ่งระดบัเต็มกบัระดบัหมด
เมือ่มนี�้ำมนัเชือ้เพลงิเหลอืประมำณ 3.0 ลติรใน
ถงั ไฟเตอืนน�้ำมนัเชือ้เพลงิต�ำ่จะสวำ่งขึน้

หมายเหตุ

หลงัจากเติม�� ้าม�ัเชื้อเพลิง ระบบจะ
ปรบัปรุงข้อมูลของเกจวดัระดบั�� ้าม�ั 
เชือ้เพลงิและขอ้มูลระยะทีว่ ิง่ไดจ้���า้ม�ั
หมดใ�ขณะทีท่า่�ขีร่ถจกัรยา�ย�ต ์ ท ัง้�ี้
ข ึ�้อยู่กบัลกัษณะการขีร่ถ การปรบัปรุง
ขอ้มลูอาจใชเ้วลา�า�ถงึหา้�าที

ระยะทีว่ ิง่ไดจ้���า้ม�ัหมด

21
1. การแสดงผลระยะทางทีว่ ิง่ไดจ้���า้ม�ัหมด
2. ระยะทางทีเ่หลอืโดยประมาณ

ส่วนนี้จะแสดงถงึระยะทำงโดยประมำณที่รถ
สำมำรถวิง่ตอ่ไปไดด้ว้ยน�้ำมันเชือ้เพลงิทีเ่หลอื
อยูใ่นถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ

หมายเหตุ

หลงัจากเติม�� ้าม�ัเชื้อเพลิง ระบบจะ
ปรบัปรุงข้อมูลของเกจวดัระดบั�� ้าม�ั 
เชือ้เพลงิและขอ้มูลระยะทีว่ ิง่ไดจ้���า้ม�ั
หมดใ�ขณะทีท่า่�ขีร่ถจกัรยา�ย�ต ์ ท ัง้�ี้
ข ึ�้อยู่กบัลกัษณะการขีร่ถ การปรบัปรุง
ขอ้มลูอาจใชเ้วลา�า�ถงึหา้�าที

อตัราการสิ�้เปลอืง��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
เฉลีย่

21
1. สญัลกัษณข์อง�า่เฉลีย่
2. อตัราการสิ�้เปลอืง��า้ม�ัเชือ้เพลงิเฉลีย่
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นี่ เ ป็นกำรแสดงอัตรำกำรสิ้นเปลืองน�้ ำมัน 
เชือ้เพลงิเฉลีย่  หลงัจำกตัง้คำ่ใหม ่ หนำ้จอจะ
แสดงเสน้ประจนกว่ำรถจะวิ่งไปได  ้0.1 กม/
ไมล.์

หมายเหตุ

หลงัจากเติม�� ้าม�ัเชื้อเพลิง ระบบจะ
ปรบัปรุงขอ้มูลอตัราการสิ�้เปลอืง��า้ม�ั
เฉลีย่เมือ่ขบัขีร่ถจกัรยา�ย�ต ์ ท ัง้�ีข้ ึ�้อยู่
กบัลกัษณะการขีร่ถ การปรบัปรุงขอ้มูล
อาจใชเ้วลา�า�ถงึหา้�าที

มาตรวดัระยะทางออกทรปิ

 ��าเตอื�
อย่ำพยำยำมสับเปลี่ยนไปมำระหว่ำงโหมด
กำรแสดงผลมำตรวัดระยะทำงกับมำตรวัด
ระยะทำงออกทรปิในขณะทีร่ถจักรยำนยนต์
ก�ำลังแล่น เนื่องจำกอำจท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

1
1. จอแสดงผลทรปิการเด�ิทาง (เลอืก Trip 1)

มำตรวัดระยะทำงออกทริปมีสองตัว มำตร
วัดระยะทำงออกทริปตัวใดตัวหนึ่งจะแสดง
ระยะทำงที่รถจักรยำนยนต์ไดว้ ิง่ไปนับตัง้แต ่
มำตรวัดบนสว่นแสดงผลถกูตัง้คำ่ใหมเ่ป็นศนูย์
ครัง้ลำ่สดุ

เพือ่จะสลบัมำตรวดัระยะทำงออกทรปิ  ใหก้ด
แลว้ปลอ่ยปุ่ ม SCROLL ทีเ่รอืนสวติชแ์ฮนดด์ำ้น
ซำ้ยมอืแลว้  จนกวำ่จะแสดงมำตรวดัระยะทำง
ออกทรปิทีต่อ้งกำร

1

cixb_1

1. ปุ่ ม SCROLL

การต ัง้�า่มาตรวดัระยะทางออกทรปิ
ใหม่
หำกตอ้งกำรรเีซ็ตมำตรวัดระยะทำงทรปิค่ำใด
คำ่หนึง่:
•  เลือกและแสดงมำตรวัดระยะทำงที่จะตัง้

เป็นศนูย์
•  กดปุ่ ม  S C R O L L  ค ำ้ ง ไ ว ห้ นึ่ ง วิน ำท ี 

หลงัจำกกดคำ้งไวห้นึง่วนิำท ีมำตรวดัระยะ
ทำงออกทรปิบนสว่นแสดงผลจะถูกตัง้ค่ำ
ใหมเ่ป็นศนูย์
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�าฬกิา
เพือ่จะเลอืกไปทีน่ำฬกิำ  ใหก้ดแลว้ปลอ่ยปุ่ ม 
SCROLL ทีเ่รอืนสวติชแ์ฮนดด์ำ้นซำ้ยมอืแลว้ 
จนกวำ่จะแสดงนำฬกิำ

1
1. Clock

การปรบั�าฬกิา

 ��าเตอื�
อย่ำพยำยำมที่จะปรับนำฬิกำในขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่  เนือ่งจำกอำจท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

กำรรเีซต็นำฬกิำ:
•  เลอืกหนำ้จอนำฬกิำ
•  กดปุ่ ม  S C R O L L  ค ำ้ ง ไ ว ห้ นึ่ ง วิน ำท ี 

จอแสดงผลชั่วโมงของนำฬกิำจะกระพรบิ 
ปลอ่ยปุ่ ม SCROLL

กำรตัง้คำ่กำรแสดงผลชัว่โมง:
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำหน่วยชั่วโมงยัง

คงกระพรบิอยู ่ จำกนัน้กดและปลอ่ยปุ่ ม 
SCROLL เพือ่เปลีย่นกำรตัง้คำ่  กำรกด
ปุ่ มแต่ละครัง้จะเปลีย่นกำรตัง้ค่ำทลีะหนึง่
หน่วย

•  เมื่อส่วนแสดงผลชั่วโมงที่ถูกตอ้งปรำกฏ
ขึน้ กดปุ่ ม SCROLL คำ้งไวห้นึง่วนิำท ีเมือ่
ตัง้คำ่หลกัชัว่โมงแลว้ หลกัทีแ่สดงผลนำที
จะเริม่กระพรบิ  สว่นแสดงผลนำทสีำมำรถ
ปรับค่ำไดด้ว้ยวธิีเดียวกันกับกำรปรับค่ำ
ชัว่โมง

•  เมือ่ตัง้คำ่ทัง้ชัว่โมงและนำทไีวถ้กูตอ้งแลว้ 
กดปุ่ ม SCROLL คำ้งไวห้นึง่วนิำทแีลว้สว่น
แสดงผลจะหยดุกะพรบิโดยอตัโนมตัิ
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โหมดขบัขี่
ระบบโหมดกำรขับขีท่�ำใหส้ำมำรถเลอืกโหมด
กำรขับขี่ที่มีกำรควบคุมกำรยดึเกำะถนนและ
กำรตอบสนองของคนัเรง่ทีเ่ฉพำะเจำะจง
สำมำรถเหลือโหมดกำรขับขี่ไดโ้ดยใชปุ้่ ม 
MODE บนฝำครอบสวติชท์ีแ่ฮนดบ์ังคับเลีย้วด ้
ำนซำ้ยมอื

1

cixb_2

1. ปุ่ ม MODE

กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE เพือ่เลอืกโหมดกำร
ขบัขีท่ีม่ดีงัตอ่ไปนี้

Riding Mode ��าอธบิาย

ฝนตก

ชว่ยลดกำรตอบสนองของปีกผเีสือ้เมือ่
เปรยีบเทยีบกบักำรตัง้คำ่แบบ Road ใช ้
ส�ำหรับสภำพถนนเปียกหรอืลืน่
กำรตัง้คำ่ระบบ ABS ทีเ่หมำะสมทีส่ดุ
ส�ำหรับกำรใชร้ถบนถนน
กำรตัง้คำ่ระบบกำรยดึเกำะถนนทีด่ทีีส่ดุ
ส�ำหรับสภำวะเปียกและลืน่ ชว่ยลดกำร
ลืน่ไถลของลอ้หลงัเมือ่เทยีบกบักำร 
ตัง้คำ่ ROAD

ถนน

กำรตอบสนองของปีกผเีสือ้มำตรฐำน
กำรตัง้คำ่ระบบ ABS ทีเ่หมำะสมทีส่ดุ
ส�ำหรับกำรใชร้ถบนถนน
กำรตัง้คำ่ระบบกำรยดึเกำะถนนทีเ่หมำะ
สมทีส่ดุส�ำหรับกำรใชร้ถบนถนน

สปอรต์

เพิม่กำรตอบสนองของปีกผเีสือ้เมือ่
เปรยีบเทยีบกบักำรตัง้คำ่แบบ Road

กำรตัง้คำ่ระบบ ABS ทีเ่หมำะสมทีส่ดุ
ส�ำหรับกำรใชร้ถบนถนน
ชว่ยเพิม่กำรลืน่ไถลของลอ้หลงัเมือ่
เทยีบกบักำรตัง้คำ่ ROAD

ท่ำนสำมำรถ เลือกโหมดขับขี่ได เ้มื่อ รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่หรอืจอดนิง่กบัที่

การเลอืกโหมดขบัขี ่– โดยทีร่ถ
จกัรยา�ย�ตจ์อด�ิง่กบัที่
กดแลว้ปล่อยปุ่ ม  MODE ที่ฝำครอบสวิตช์
แฮนดบ์งัคบัเลีย้วดำ้นซำ้ยมอืหรอืขวำมอื  (แลว้
แตรุ่น่)  จนกวำ่โหมดขบัขีท่ีต่อ้งกำรกะพรบิบน
สว่นแสดงผล
โหมดขับขี่ที่เลือกไวจ้ะถูกเปิดใชง้ำนโดย
อตัโนมตัหิลงัจำกกดปุ่ ม MODE ไปแลว้หนึง่
วนิำท ีถำ้ตรงตำมสภำวะตอ่ไปนี้

ขณะดบัเ�รือ่งย�ต์
•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON

•  สวติชด์บัเครือ่งยนตอ์ยูท่ีต่�ำแหน่ง RUN

ขณะเ�รือ่งย�ตท์�างา�
•  ระบบสง่ก�ำลงัอยูใ่นเกยีรว์ำ่งหรอืเขำ้คลตัช์
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การเลอืกโหมดขบัขี ่– เมือ่ขีร่ถ
จกัรยา�ย�ต์

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

-  ในสภำพถนนและสภำพอำกำศดี
-  ในพื้นทีท่ีป่ล่อยใหร้ถจักรยำนยนตแ์ล่นไป
ไดอ้ยำ่งปลอดภยั

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

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

กำรไม่ปฏบิัตติำมค�ำเตอืนทีส่�ำคัญนี้จะท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
เมือ่เลอืกโหมดขับขี ่ใหใ้ชร้ถจักรยำนยนต์
บนนถนนที่ไม่มีกำรจรำจรเพื่อสรำ้งควำม 
คุน้เคยกบักำรตัง้คำ่ใหม่
อย่ำใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยำนยนต์ของท่ำน
เนื่องจำกบุคคลอื่นอำจเปลี่ยนกำรตั ้งค่ำ
โหมดขบัขีจ่ำกคำ่ทีคุ่น้เคย  ท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

กดแลว้ปล่อยปุ่ ม  MODE ที่ฝำครอบสวิตช์
แฮนดบ์งัคบัเลีย้วดำ้นซำ้ยมอืหรอืขวำมอื  (แลว้
แตรุ่น่)  จนกวำ่โหมดขบัขีท่ีต่อ้งกำรกะพรบิบน
สว่นแสดงผล
ภำยในเวลำ 30 วนิำททีีก่ดปุ่ ม MODE ผูข้บัขี่
รถตอ้งด�ำเนนิกำรสิง่ตอ่ไปนีพ้รอ้มกนั:
•  ปิดคนัเรง่
•  ดงึคลตัช์
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไมไ่ดใ้ชเ้บรก  (ปลอ่ย

ใหร้ถจักรยำนยนตแ์ลน่ไป)

หมายเหตุ

โหมดการขบัขีสุ่ดทา้ยทีเ่ลอืกไวก้่อ�ทีจ่ะ
ปิดสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ OFF จะเป็�โหมด
การขบัขีเ่ดยีวก�ัทีใ่ชง้า�เมือ่เปิดสวติชจ์ดุ
ระเบดิไปที ่ON อกี�ร ัง้

ในกรณีที่กำร เปลี่ยนแปลงโหมดขับขี่ไม่
สมบรูณ์
•  หยดุรถจักรยำนยนตอ์ยำ่งระมดัระวงั
•  เลอืกเกยีรว์ำ่ง
•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF แลว้

บดิกลบัไปที ่ON อกีครัง้
•  เลอืกโหมดขบัขีท่ีต่อ้งกำร
•  สตำรท์เครือ่งยนตใ์หม ่แลว้ขีร่ถตอ่ไป
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 ��าเตอื�
อย่ำดับเครื่องยนต์โดยใชส้วิตช์จุดระเบิด
หรือสวติชส์ตำร์ท/ดับเครื่องยนต์ขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่
หยุดรถจักรยำนยนตด์ว้ยควำมระมัดระวังทุก
ครัง้ แลว้เขำ้เกยีรว์ำ่งกอ่นจะดบัเครือ่งยนต์
กำรดับเครื่องยนต์โดยปิดระบบจุดระเบิด
หรือสวติชส์ตำร์ท/ดับเครื่องยนต์ขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่จะล็อกลอ้หลงั  ท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตุ

 ขอ้�วรระวงั
อย่ำดับเครื่องยนต์โดยใชส้วิตช์จุดระเบิด
หรือสวติชส์ตำร์ท/ดับเครื่องยนต์ขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่
กำรหยุดเครื่องยนต์ดว้ยกำรปิดระบบจุด
ระเบดิหรือใชส้วติชส์ตำรท์/หยุดเครื่องยนต์
ขณะรถจักรยำนยนต์ก�ำลังเคลื่อนที่อำจก่อ
ใหเ้กดิควำมเสยีหำยกับส่วนประกอบของรถ
จักรยำนยนต์

ระบบ�วบ�มุการยดึเกาะถ�� 
(TC)

 ��าเตอื�
ระบบควบคุมกำรยึด เกำะถนนไม่ใช่ส ิ่ง
ทดแทนเพื่อใหข้ี่รถไดใ้นทุกสภำพอำกำศ
และถนนทัว่ไป
ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนไม่สำมำรถ
ป้องกันไมใ่หเ้กดิกำรสญูเสยีกำรยดึเกำะถนน
จำก
-  กำรเลีย้วรถดว้ยควำมเร็วสงู
-  กำรเรง่ควำมเร็วเมือ่เอยีงมมุรถแคบมำก
-  กำรเบรก
-  ระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนนไม่สำมำรถ
ป้องกนัลอ้หนำ้ไมใ่หล้ืน่ไถล

กำรไม่ปฏิบัติตำมขอ้มูลขำ้งตน้อำจท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนจะช่วยรักษำ
กำรยดึเกำะถนนเมื่อเร่งควำมเร็วบนพื้นถนน
ทีเ่ปียก/ลืน่ ถำ้เซนเซอรต์รวจพบว่ำลอ้หลัง 
สูญเสียกำรยึดเกำะ (ลื่น) ระบบควบคุมกำร
ยึดเกำะถนนจะท� ำงำน และเปลี่ยนก�ำลัง
เครื่องยนตจ์นกว่ำจะเรียกคนืกำรยดึเกำะถนน
ของลอ้หลงัได ้ ไฟเตอืนระบบควบคมุกำรยดึ
เกำะถนนจะกะพรบิขณะทีร่ะบบท�ำงำน  และผูข้ี่
รถอำจสังเกตเห็นควำมเปลีย่นแปลงจำกเสยีง
ของเครือ่งยนต์

หมายเหตุ

ระบบ�วบ�ุมการยดึเกาะถ��จะไมท่�างา�
ถ้ามีการท�างา�ผิดปกติที่ระบบ  ABS 
ไฟเตอื�ส�าหรบัระบบ ABS ระบบ�วบ�ุม
�วามเร็ว�งที ่และ MIL จะสวา่งขึ�้
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การต ัง้�า่ระบบ�วบ�มุการยดึเกาะ
ถ��

 ��าเตอื�
อย่ำพยำยำมปรับตัง้ค่ำระบบควบคุมกำรยดึ
เกำะถนนขณะที่รถจักรยำนยนต์ก�ำลังแล่น 
เนื่องจำกอำจท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
ถำ้ปิดใชง้ำนระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนน  
รถจักรยำนยนตจ์ะท�ำงำนตำมปกต ิ แตไ่มม่ี
กำรควบคมุกำรยดึเกำะถนน  ในสถำนกำรณน์ี ้ 
กำรเร่งควำมเร็วมำกเกินไปบนพื้นถนนที่
เปียก/ลืน่อำจท�ำใหล้อ้หลงัลืน่ไถล  สง่ผลให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนมคีำ่เริม่ตน้ทีเ่ปิด
ใชง้ำน หลังจำกปิดและเปิดสวติชร์ะบบจุด
ระเบดิอกีครัง้
สำมำรถปิดกำรใชง้ำนระบบควบคมุกำรยดึเกำะ
ไดต้ำมทีอ่ธบิำยไวใ้น หนำ้ 32 หรอืตัง้คำ่โหมด
กำรขบัขีท่ีอ่ธบิำยไวใ้น หนำ้ 29 
เมือ่ปิดระบบควบคมุกำรยดึเกำะ  ไฟเตอืนกำร
ปิดระบบ TC จะสวำ่งขึน้ (ด ูหนำ้ 24)

การปิดการใชง้า�ระบบ�วบ�มุการยดึ
เกาะถ��
เพื่อจะปิดกำรตัง้ค่ำระบบควบคุมกำรยดึเกำะ
ถนน:
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำรถจักรยำนยนตจ์อด

อยูแ่ละอยูใ่นเกยีรว์ำ่ง
•  เ ปิดจุดระเบิดไปที่ต� ำแหน่ง  ON และ

กดสวิตช์สตำร์ท/หยุดเครื่องยนต์ไปที่
ต�ำแหน่ง RUN

•  กดและปล่อยปุ่ ม SCROLL ที่ฝำครอบ
สวิตช์แฮนด์บั งคับ เลี้ย วด ำ้นซ ำ้ยมือ  
จนหนำ้จอแสดงผล 'ttcOn'

•  กดปุ่ ม SCROLL คำ้งนำนกวำ่หนึง่วนิำที
เพื่อ เปลี่ยนระหว่ำงเ ปิดและปิดระบบ
ควบคมุกำรยดึเกำะถนน

1
1. จอแสดงผลการปิดระบบ�วบ�มุการยดึเกาะ

ถ��
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สวติชจ์ดุระเบดิ/ล็อก�อ

 ��าเตอื�
ดว้ยเหตุผลดำ้นควำมปลอดภัยและกำร
ป้องกันภัย ควรบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่
ต�ำแหน่งปิดหรอืต�ำแหน่งจอด  แลว้ดงึกญุแจ
ออกทกุครัง้เมือ่ตอ้งจอดรถจักรยำนยนตท์ิง้ไว ้
กำรใชร้ถจักรยำนยนตโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญำต
อำจท�ำใหผู้ ใ้ชไ้ดรั้บบำดเจ็บ ผูใ้ชถ้นน
คนอื่น ๆ  และคนเดินเทำ้ยังอำจท�ำใหร้ถ
จักรยำนยนตข์องทำ่นเกดิควำมเสยีหำยได ้

 ��าเตอื�
เมือ่กญุแจอยูท่ีต่�ำแหน่ง LOCK หรอื P ระบบ
บงัคบัเลีย้วจะถกูล็อกไว ้
หำ้มบดิกญุแจไปทีต่�ำแหน่ง LOCK หรอื P 
ขณะทีร่ถจักรยำนยนตก์�ำลังแลน่เนื่องจำกจะ
เป็นกำรล็อกคอรถ  ระบบบงัคบัเลีย้วทีถ่กูล็อก
ไวจ้ะท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

P
U

S H

P

OFF               ON

3

4

5
1

2

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

การท�างา�ของสวติช ์
นี่ เ ป็นสวิตช์ที่สั่งงำนดว้ยกุญแจสี่ต�ำแหน่ง  
ท่ำนสำมำรถดงึกุญแจออกจำกสวติชไ์ดเ้มื่อ
กญุแจอยูท่ีต่�ำแหน่ง OFF, ล็อก หรอื P (จอด) 
เทำ่นัน้
กำรล็อก: บดิกำรบังคับเลี้ยวไปทำงซำ้ยจน
สดุ  บดิสวชิตจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF กด
กญุแจลงแลว้ปลอ่ย จำกนัน้ หมนุไปทีต่�ำแหน่ง
ล็อก
กำรจอดรถ: บิดกุญแจจำกต�ำแหน่งล็อกไป
ต�ำแหน่ง P ระบบบงัคบัเลีย้วจะยงัล็อกอยู่

หมายเหตุ

อยา่ปลอ่ยใหล็้อก�ออยูท่ ีต่�าแห�ง่ P เป็�
เวลา�า� เพราะจะท�าให้แบตเตอรี่�าย
ประจุ

กญุแจ�ริภยั
กรอบของสวติชจ์ุดระเบดิจะท�ำหนำ้ทีเ่ป็น เสำ
อำกำศส�ำหรับกญุแจนริภยั
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต�ำแหน่ง  OFF 
แลว้ดงึกญุแจออก  กญุแจนริภยัจะเปิดท�ำงำน  
(ด ู หนำ้ 23)  กญุแจนริภยัจะถกูปิดใชง้ำนเมือ่
กุญแจเสยีบอยู่ในสวติชจ์ุดระเบดิแลว้บดิไปที่
ต�ำแหน่ง ON

กญุแจระบบจดุระเบดิ

 ��าเตอื�
กุญแจดอกอืน่หรือพวงกุญแจ/โซ่ที่เก็บรวม
กบักญุแจสตำรท์  อำจรบกวนกำรบงัคบัเลีย้ว 
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
ดงึกุญแจอืน่ ๆ  ทัง้หมดและพวงกุญแจ/โซ ่
และของอืน่ ๆ  ออกจำกกญุแจสตำรท์กอ่นที่
จะขบัขีร่ถจักรยำนยนต์
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 ขอ้�วรระวงั
กุญแจดอกอืน่หรือพวงกุญแจ/โซ่ที่เก็บรวม
กบักญุแจสตำรท์ อำจกอ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำย
กับชดุสหีรือชิน้ส่วนขัดเงำของจักรยำนยนต์
ได ้
ดงึกุญแจอืน่ ๆ  ทัง้หมดและพวงกุญแจ/โซ ่
และของอืน่ ๆ  ออกจำกกญุแจสตำรท์กอ่นที่
จะขบัขีร่ถจักรยำนยนต์

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

1

1. แผ�่ป้ายหมายเลขกญุแจ

นอกจำกกำรใชส้วิตช์จุดระ เบิด/ ล็อกคอ  
ทำ่นตอ้งใชก้ญุแจเพือ่เปิดชดุล๊อกเบำะและฝำ
ปิดถงัน�้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
จักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตทุก
ครัง้ กญุแจอะไหลต่อ้ง "จับคู"่ กบัระบบป้องกนั
กำรโจรกรรมของรถจักรยำนยนตโ์ดยตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำตของทำ่น
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สวติชแ์ฮ�ดบ์งั�บัเลีย้ว 
ดา้�ขวา

1

5

4

3
2

1. สวติชส์ตารท์/ดบัเ�รือ่งย�ต์
2. ต�าแห�ง่ STOP
3. ต�าแห�ง่ RUN
4. ต�าแห�ง่ START
5. สวติชไ์ฟฉุกเฉ�ิ

ต�าแห�ง่ STOP
ต�ำแหน่ง STOP มไีวเ้พือ่ใชง้ำนในกรณีฉุกเฉนิ 
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งตอ้งดับเครื่องยนต ์ 
ใหเ้ลื่อนสวิตช์สตำร์ท/ดับเครื่องยนต์ไปที่
ต�ำแหน่ง STOP

 ขอ้�วรระวงั
อย่ำปล่อยใหส้วติชจ์ุดระเบดิอยู่ในต�ำแหน่ง 
ON ถำ้เครือ่งยนตไ์มท่�ำงำนเพรำะอำจท�ำให ้
ช ิ้นส่วนไฟฟ้ำเกิดควำมเสียหำยและจะ
เป็นกำรคำยประจแุบตเตอรี่

หมายเหตุ

แมส้วติชด์บัเ�รือ่งย�ตจ์ะดบัเ�รือ่งย�ต ์
แต่จ ะไม่ด ับวงจรไฟฟ้าท ั้งหมด  และ
อาจท� า ให้สตาร์ท เ�รื่อ งย�ต์ใหม่ได้
ยากขึ้�เ�ื่องจากแบตเตอรี่ท ี่�ายประจ ุ 
โดยปกต ิ �วรใชส้วติชจ์ดุระเบดิใ�การดบั
เ�รือ่งย�ตเ์ทา่� ั�้

ต�าแห�ง่ RUN
นอกจำกจะบดิสวติช์จุดระเบดิไปที่ต�ำแหน่ง 
ON แลว้  สวติชส์ตำรท์/ดบัเครือ่งยนตต์อ้งอยูท่ี่
ต�ำแหน่ง RUN เพือ่ใหข้บัขีร่ถจักรยำนยนตไ์ด ้

ต�าแห�ง่สตารท์
ปุ่ มสตำรท์จะควบคมุมอเตอรส์ตำรท์  ทำ่นตอ้ง
ดึงคันคลัตช์ไปที่แฮนด์บังคับเลี้ยวเพื่อให ้
มอเตอรส์ตำรท์ท�ำงำน

หมายเหตุ

แมจ้ะดงึ��ั�ลตัชไ์ปทีแ่ฮ�ดบ์งั�บัเลีย้ว 
มอเตอรส์ตารท์จะไม่ท�างา�ถา้เอาขาต ัง้
ขา้งลงและเขา้เกยีร ์

ไฟฉุกเฉ�ิ
ในกำรเปิดหรอืปิดไฟฉุกเฉนิ  ใหก้ดและปลอ่ย
สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
ทำ่นตอ้งบดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON 
เพือ่ใหไ้ฟฉุกเฉนิท�ำงำน
ไฟฉุกเฉินจะยังติดอยู่ถำ้ปิดระบบจุดระเบิด 
จนกวำ่จะกดสวติชไ์ฟฉุกเฉนิอกีครัง้
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สวติชแ์ฮ�ดบ์งั�บัเลีย้ว 
ดา้�ซา้ย

1

2 3

4

56

1. ปุ่ ม SCROLL
2. ปุ่ มแตร
3. สวติชไ์ฟเลีย้ว
4. ปุ่ ม MODE
5. สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
6. ปุ่ มไฟสงู

ปุ่ ม SCROLL
ปุ่ ม SCROLL ใชใ้นกำรด�ำเนนิกำรแตล่ะฟังกช์ัน่ 
ของหนำ้ปัด:
•  ฟังกช์ัน่มำตรวดัระยะทำง (ด ูหนำ้ 25)
•  รี เซ็ทมำตรวัดระยะทำงออกทริป   (ด ู

หนำ้ 27)
•  รเีซท็นำฬกิำ (ด ูหนำ้ 28)
•  ฟังกช์ั่นระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนน (ด ู

หนำ้ 31)

ปุ่ มแตร
เมื่อกดปุ่ มแตรโดยที่สวิตช์จุดระเบิดอยู่ที่
ต�ำแหน่ง ON แตรจะดงัขึน้

สวติชไ์ฟเลีย้ว
เมือ่กดสวติชไ์ฟเลีย้วไปดำ้นซำ้ยหรอืดำ้นขวำ 
ไฟเลีย้วดวงทีส่มัพันธก์นัจะกะพรบิ

สำมำรถปิดไฟเลีย้วไดด้ว้ยตนเองได ้ เพือ่จะปิด
ไฟเลีย้ว  ใหก้ดและคลำยสวติชไ์ฟเลีย้วไปที่
ต�ำแหน่งกลำง

ปุ่ ม MODE
ปุ่ ม MODE ใชเ้พื่อเลือกโหมดกำรขับขี่ที่มี
ลักษณะกำรตอบสนองคันเร่งและกำรตัง้ค่ำ
ระบบควบคมุกำรยดึเกำะแตกตำ่งกนัโดยเฉพำะ
กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE เพือ่เลอืกโหมดขบัขี่
แตล่ะแบบส�ำหรับผูข้บัขี ่ (ด ู หนำ้ 29  ส�ำหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ)

สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
หมายเหตุ

ไฟเดยไ์ลทจ์ะตอ้ง�วบ�ุมการปิดและเปิด
เอง ม�ัไมไ่ดท้�างา�โดยอตัโ�มตั ิ

สำมำรถเลอืกใชง้ำนระหวำ่งไฟเดยไ์ลทห์รอืไฟ
ต�ำ่ดว้ยสวติชไ์ฟเดยไ์ลท์
เพือ่จะเลอืกไฟเดยไ์ลท ์ ดนัสวติชไ์ฟเดยไ์ลท์
ไปขำ้งหนำ้
เพือ่จะเลอืกไฟต�ำ่  ดนัสวติชไ์ฟเดยไ์ลทไ์ปขำ้ง
หลงั
เมือ่เปิดไฟเดยไ์ลท ์ ไฟแสดงสถำนะไฟเดย์
ไลทท์ีแ่ผงหนำ้ปัดจะสวำ่งขึน้

แสงไฟสงู
แสงไฟสูงจะเปิดเมื่อกดปุ่ มไฟสูง 
กำรกดปุ่ มแตล่ะครัง้จะสลับระหวำ่ง
ไฟต�ำ่และไฟสงู

หมายเหตุ

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

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

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

การ�วบ�มุ��ัเรง่

2

1

1. ต�าแห�ง่เปิดปีกผเีสือ้
2. ต�าแห�ง่ปิดปีกผเีสือ้

ทุกรุ่นมปีลอกคันเร่งไฟฟ้ำเพื่อเปิดและปิดปีก
ผเีสือ้ผำ่นทำงชดุควบคมุเครือ่งยนต ์ ไมม่สีำย
ไฟแบบเปิดปิดโดยตรงในระบบนี้
ปลอกคันเรง่จะมสีมัผัสแบบรซีสิทฟีเพือ่เมือ่บดิ
ไปทำงดำ้นหลงัเพือ่เปิดปีกผเีสือ้  เมือ่ปลอ่ย
ปลอกคนัเรง่  ปลอกคนัเรง่จะหมนุกลบัไปที่
ต�ำแหน่งปิดปีกผีเสือ้โดยสปรงิรัง้กลับและปีก
ผเีสือ้จะปิด
ผูใ้ชไ้มส่ำมำรถปรับกำรควบคมุคนัเรง่
ถำ้กำรควบคมุคนัเรง่ผดิปกต ิสญัญำณไฟแสดง
กำรท�ำงำนผดิปกต ิ(MIL) จะสวำ่งขึน้ แลว้หนึง่
ในสภำวะของเครือ่งยนตต์อ่ไปนีอ้ำจเกดิขึน้
• MIL สวำ่งขึน้  กำรเคลือ่นทีข่องปีกผเีสือ้

และจ�ำนวนรอบต่อนำทขีองเครือ่งยนตจ์ะ
ถกูจ�ำกดั

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

• MIL สวำ่งขึน้ เครือ่งยนตส์ตำรท์ไมต่ดิ
ส�ำหรับสภำวะทัง้หมดทีก่ลำ่วถงึ  โปรดตดิตอ่
ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข
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��ัเบรก

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

มตีวัปรับสองตวัตดิอยูก่บัคนัเบรก  ตวัปรับควำม
กวำ้งและตวัปรับอตัรำสว่น

cjxm

3

1

2

1. ��ัเบรก
2. แป้�ปรบั
3. ตวัปรบัอตัราสว่�

ตวัปรบั�วามกวา้ง
ตัวปรับควำมจะชว่ยใหส้ำมำรถปรับเปลีย่นระยะ
จำกแฮนดบ์งัคบัเลีย้วถงึคนัเบรก  เพือ่ใหเ้หมำะ
กบัควำมกวำ้งมอืของผูข้บัขี่
เมือ่ตอ้งกำรปรับควำมกวำ้งคนัเบรกหนำ้:
•  หมนุแป้นปรับทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดระยะ

ถงึแฮนดบ์ังคับเลี้ยวหรือตำมเข็มนำฬกิำ
เพือ่เพิม่ระยะหำ่งจำกแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว

•  ระยะทำงจำกปลอกมือจับถึงคันโยกที่
ปล่อยจะมรีะยะสัน้ทีส่ดุเมือ่ตัวปรับถูกปรับ
จนสดุทำงดำ้นทวนเข็มนำฬกิำ

ตวัปรบัอตัราสว่�
ตัวปรับอัตรำส่วนจะเลื่อนแกนกระบอกสูบ 
แมป๊ั่มเบรกไปทำงซำ้ยหรอืขวำ  โดยเพิม่ขึน้ที
ละ 1 มลิลเิมตรจำก 19 มม. ถงึ 21 มม.
เมือ่ตอ้งกำรปรับอตัรำสว่นคนัเบรกหนำ้:
•  หมุนตัวปรับอัตรำส่วนไปยังต�ำแหน่งที ่

ผูข้บัขีต่อ้งกำร  ตวัปรับอตัรำสว่นสำมำรถ
หมุนไดท้ัง้ตำมเข็มนำฬิกำและทวนเข็ม
นำฬกิำเพือ่ตัง้กำรตัง้คำ่ทีต่อ้งกำร

•  ท่ ำ นจ ะ ได ย้ิน เ สีย งคลิก เ มื่ อ ตั ว ป รั บ
อตัรำสว่นล็อกเขำ้ต�ำแหน่ง

•  ตัวปรับอัตรำส่วนมีต�ำแหน่งคันโยกสำม
ต�ำแหน่ง:

• 19 (19 มม.)  ส�ำหรับเบรกทีรู่ส้กึนุ่มขึน้โดย
คนัโยกลกึขึน้

• 20 (20 มม.) ส�ำหรับเบรกทีรู่ส้กึกระชบัขึน้
โดยคนัโยกลกึปำนกลำง

• 21 (21 มม.)  ส�ำหรับเบรกทีรู่ส้กึกระชบัโดย
คนัโยกลกึนอ้ยทีส่ดุ
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��ั�ลตัช์

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

มีตั วป รับควำมกว ำ้งติดตั ้งอยู่ที่คันคลัตช ์ 
ตัวปรับจะช่วยปรับระยะระหว่ำงแฮนด์บังคับ
เลีย้วกบัคันเบรกเพือ่ใหเ้หมำะกบัชว่งกวำ้งของ
มอืผูใ้ชร้ถ

1 2

1. แป้�ปรบั
2. ��ั�ลตัช์

กำรปรับควำมกวำ้งคนัคลตัช:์
•  หมนุแป้นปรับทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดระยะ

ถงึแฮนดบ์ังคับเลี้ยวหรือตำมเข็มนำฬกิำ
เพือ่เพิม่ระยะหำ่งจำกแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว

•  ระยะทำงจำกปลอกมือจับถึงคันโยกที่
ปลอ่ยจะมรีะยะสัน้ทีส่ดุเมือ่ลอ้ปรับถูกปรับ
จนสดุทำงดำ้นทวนเข็มนำฬกิำ

��า้ม�ัเชือ้เพลงิ

Pb

RON/ROZ min. 95

E5 E10

3900695

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

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

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

การปรบัเทยีบเ�รือ่งย�ต์
ในบำงสภำพแวดลอ้ม อำจตอ้งมีกำรปรับ
เทยีบเครือ่งยนต ์ โปรดตดิตอ่สอบถำมตวัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้
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 ขอ้�วรระวงั
รถจักรยำนยนตจ์ะเสยีหำยอยำ่งถำวรถำ้ใชร้ถ
กบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิทีไ่มเ่กรดไมถ่กูตอ้ง  หรอื
กำรปรับเทยีบเครือ่งยนตไ์มถ่กูตอ้ง
ตรวจสอบให แ้ น่ ใจทุกค รั ้ง ว่ ำ ใช น้�้ ำ มั น 
เชือ้เพลงิทีม่คีณุภำพและเกรดถกูตอ้ง
ควำม เสียหำยที่ เ ก ิด จ ำกกำ ร ใช น้�้ ำ มั น 
เชือ้เพลงิหรอืกำรปรับเทยีบเครือ่งยนตไ์มถู่ก
ตอ้งไม่ถือว่ำเป็นช�ำรุดจำกกำรผลติและไม่
ครอบคลมุภำยใตก้ำรรับประกนั

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

หมายเหตุ

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

การเตมิ��า้ม�ั 

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

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

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

-  หลงัจำกเตมิน�้ำมนั  ตรวจสอบทกุครัง้วำ่ได ้
ปิดฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิอยำ่งถกูตอ้ง

-  เนือ่งจำกน�้ำมนัเบนซนิ  (น�้ำมนัเชือ้เพลงิ) 
มคีวำมไวไฟสงู  กำรทีน่�้ำมนัเชือ้เพลงิหก
หรือร่ัว หรือกำรไม่ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำ
ดำ้นควำมปลอดภัยทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้จะน�ำไป
สูอ่นัตรำยจำกไฟไหมไ้ด ้ ซึง่จะท�ำใหเ้กดิ
ควำมเสยีหำยตอ่ทรัพยส์นิ  ท�ำใหผู้อ้ ืน่บำด
เจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
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ฝาปิดถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ

1

1. ฝาปิดถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ

เพือ่เปิดฝำถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ:
•  ยกทีค่ลมุขึน้
•  เสียบกุญแจลงในล็อก แลว้หมุนกุญแจ

ตำมเข็มนำฬกิำ
•  หมุนฝำปิดไปทำงทวนเข็มนำฬกิำและยก

ใหพ้น้จำกชอ่งเตมิน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
เพือ่ปิดและล็อกฝำปิด:
•  ป รับฝำ ปิด ให ต้ ร งกั บช่อ ง เติมน�้ ำ มั น 

เชือ้เพลงิ  แลว้หมนุฝำปิดตำมเข็มนำฬกิำ
จนฝำ ปิดผนึก เข ำ้กั บช่อ ง เติมน�้ ำ มั น 
เชือ้เพลงิ

•  ในต�ำแหน่งปิดสนิท กลไกทำงเดียวจะ
ป้องกันไม่ใหห้มุนฝำปิดแน่นจนเกินไป 
โดยจะปล่อยใหส้่วนดำ้นนอกของฝำปิด
หมนุจำกชิน้สว่นดำ้นในไดอ้ยำ่งอสิระ

•  บดิกญุแจทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ล็อกและดงึ
กญุแจออกมำ

•  เปลีย่นฝำปิด

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

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

 ขอ้�วรระวงั
หลกีเลีย่งกำรเตมิน�้ำมันในสภำพทีฝ่นตกหรอื
เต็มไปดว้ยฝุ่ นละออง ซึง่ส ิง่ทีป่ะปนในอำกำศ
อำจปนเป้ือนน�้ำมนัเชือ้เพลงิได ้
น�้ำมันเชือ้เพลงิทีป่นเป้ือนอำจท�ำใหช้ ิน้ส่วน
ของระบบน�้ำมันเชือ้เพลงิเกดิควำมเสยีหำย
ได ้
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ค่อย ๆ  เตมิน�้ำมันลงในถังน�้ำมันเชือ้เพลงิเพือ่
ชว่ยป้องกนัไมใ่หน้�้ำมนัหก อยำ่เตมิน�้ำมนัจนถงึ
ระดับทีส่งูกวำ่ฐำนของชอ่งเตมิน�้ำมันเชือ้เพลงิ 
เพรำะจะท�ำใหม้ั่นใจไดว้่ำมีช่องอำกำศเพียง
พอส�ำหรับกำรขยำยตัวของน�้ ำมันเชื้อเพลิง
ถำ้น�้ำมันเชือ้เพลงิภำยในถังขยำยตัวจำกกำร 
ดูดซับควำมรอ้นจำกเครื่องยนต์หรือจำก
แสงแดดสอ่งโดยตรง

21

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

หลงัจำกเตมิน�้ำมนั  ตรวจสอบทกุครัง้วำ่ไดปิ้ด
ฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิอยำ่งถกูตอ้ง

ขาต ัง้ขา้ง

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

 ��าเตอื�
อยำ่พงิ  น่ัง  หรอืปีนบนรถจักรยำนยนตเ์มือ่ตัง้
อยูบ่นขำตัง้ขำ้ง
อำจท� ำให ร้ถ จักรยำนยนต์ล ม้  ท� ำให ร้ถ
จักรยำนยนตเ์สยีหำยและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

1

1. ขาต ัง้ขา้ง

รถจักรยำนยนตม์ขีำตัง้ขำ้งซึง่สำมำรถใชจ้อด
ได ้เมือ่ใชข้ำตัง้ขำ้ง ใหบ้ดิแฮนดบ์งัคบัเลีย้วไป
ทำงซำ้ยจนสดุทกุครัง้  แลว้ใหร้ถจักรยำนยนต์
อยูใ่นเกยีรห์นึง่
เมื่อไรก็ตำมที่ใชข้ำตัง้ขำ้ง ก่อนจะขี่รถ ให ้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วำ่ไดย้กขำตัง้ขำ้งขึน้
จนสดุหลงัจำกทีน่ั่งบนรถจักรยำนยนตแ์ลว้
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในกำรจอดรถอย่ำงปลอดภัย 
โปรดดบูท วธิกีำรขีร่ถจักรยำนยนต์
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แผงขา้ง
1

2

2

1. แผงขา้ง (แสดงดา้�ขวา)
2. ยางรอง

แผงขำ้งดำ้นขวำสำมำรถถอดออกไดเ้พื่อเขำ้
ถงึเครือ่งมอืปรับตัง้และกระปกุน�้ำมนัเบรกหลงั
เพือ่ถอดแผงขำ้งดำ้นใดดำ้นหนึง่:
•  จับแผงขำ้งใหม้ั่นคงและดงึแผงขำ้งออก

จำกรถจักรยำนยนตจ์นพน้ยำงรองทีย่ดึอยู่
ทัง้สำมตวั (ไมต่อ้งดงึยำงรองออกมำ)

เพือ่ประกอบกลบัแผงขำ้ง:
•  จัดต�ำแหน่งเดอืยล็อกทัง้สำมตัวใหต้รงกับ

ยำงรอง แลว้กดเขำ้ไปเพือ่ยดึแผงขำ้ง
•  ขัน้ตอนสดุทำ้ย  จับแผงขำ้งเพือ่ตรวจสอบ

ใหแ้น่ใจวำ่ไดล็้อกจนแน่นสนทิดแีลว้

ชุดเ�รือ่งมอื
ภำยในชดุเครือ่งมอืมเีครือ่งมอืปรับตัง้อยูด่ว้ย
เครือ่งมอืปรับตัง้ตดิกบัดำ้นในของแผงขำ้งดำ้น
ขวำมอื
มปีระแจตวั C สองตวัอยูใ่ตท้ีน่ั่ง

ที�่ ัง่

ทีต่ ัง้เบาะ

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

ทีต่ ัง้เบาะ
เพื่อป้องกันไม่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยกับเบำะที่
น่ังหลงัหลงัถอดออก:
•  ถอดขำตัง้โลหะจำกดำ้นลำ่งของทีน่ั่ง
•  วำงทีค่ลุมเบำะใหห้ันขึน้บนพื้นผวิสะอำด

และเรียบโดยใชข้ำตั ้งโลหะและขำตั ้ง
พลำสตกิสองขำทีด่ำ้นหนำ้เบำะเพือ่พงิ

•  ส�ำหรับขอ้มูลเกีย่วกับกำรท�ำควำมสะอำด
เบำะทีน่ั่ง ดทูี ่หนำ้ 106 
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ที�่ลมุเบาะที�่ ัง่
มี ที่ ค ลุ ม เ บ ำ ะ ที่ น่ั ง ใ ห ้ม ำ พ ร ้อ ม กั บ ร ถ
จักรยำนยนต์ซึ่งช่วยปกป้องเบำะหนังจำก 
ฝน  ขีน้ก  ยำงไม ้ แสงแดด  และน�้ำคำ้ง  อยูใ่น
ชอ่งเก็บของทีด่ำ้นใตเ้บำะทีน่ั่ง
เพือ่จะตดิตัง้ทีค่ลมุเบำะทีน่ั่ง:
•  ถอดเบำะทีน่ั่งออกจำกรถจักรยำนยนต์
•  ถอดขำตัง้โลหะจำกดำ้นลำ่งของทีน่ั่ง
•  เปิดชอ่งเก็บของโดยใชแ้ท็บยดึและถอดที่

คลมุเบำะทีน่ั่งออก
•  ปิดช่องเก็บของและประกอบขำตัง้โลหะ

กลบัเขำ้ที่
•  ทีค่ลมุเบำะทีน่ั่งมกีระเป๋ำเล็ก  ๆ  อยูภ่ำยใน 

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

โดยตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำโลโก ้Triumph 
บนทีค่ลุมเบำะทีน่ั่งตัง้อยู่ทีด่ำ้นทำ้ยเบำะ
ทีน่ั่ง

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำที่คลุมเบำะที่น่ังถูก
ตดิตัง้ไวอ้ยำ่งแน่นหนำ

•  ประกอบเบำะทีน่ั่งเขำ้กบัรถจักรยำนยนต์

ชุดล็อกเบาะ

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

1

1. ทีล็่อกเบาะ

สำมำรถถอดเบำะทีน่ั่งออกเพือ่เขำ้ถงึแบตเตอรี ่
กลอ่งฟิวสแ์ละทีค่ลมุเบำะทีน่ั่ง
ชุ ด ล็ อ ก เ บ ำ ะ อ ยู่ ที่ ด ้ำ น ซ ้ำ ย มื อ ข อ ง ร ถ
จักรยำนยนต ์บนเฟรมโครงรถใตเ้บำะทีน่ั่ง
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การถอดและการตดิต ัง้เบาะที�่ ัง่

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

การถอดที�่ ัง่
กำรถอดเบำะทีน่ั่ง:
•  สอดกุญแจล็อกเขำ้ไปในทีล็่อกเบำะแลว้

บดิทวนเข็มนำฬกิำ
•  กำรท�ำเช่นนี้จะปล่อยที่น่ังออกจำกล็อก

ของมนั
•  เลือ่นทีน่ั่งขึน้และไปทำงดำ้นหลังเพือ่ถอด

ออกจำกรถจักรยำนยนต์

การตดิต ัง้ที�่ ัง่
กำรประกอบกลบัเบำะทีน่ั่ง:
•  สอดลิน้ของเบำะทีน่ั่งไวใ้ตแ้ป้นยดึใกลถ้ัง

น�้ำมนัเชือ้เพลงิ
•  จัดบำนพับใหต้รงแลว้กดลงทีด่ำ้นทำ้ยเพือ่

ใหล็้อกทีน่ั่งยดึเขำ้ที่

หมายเหตุ

ท่า�จะไดย้�ิเสยีง�ลกิเมือ่เบาะเกีย่วเขา้
กบัล็อกเบาะจ�สดุ

ชอ่งเสยีบบสัสากลแบบอ�กุรม 
(USB)

 ��าเตอื�
ชอ่งเสยีบ USB ไมก่นัน�้ำเวน้แตต่ดิตัง้ฝำปิด 
อยำ่เชือ่มตอ่อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสข์ณะทีฝ่น
ตกอยู่
น�้ ำที่เขำ้ไปในช่องเสียบ USB อำจท�ำให ้
เกดิปัญหำดำ้นไฟฟ้ำ ท�ำใหร้ถจักรยำนยนต ์
เสยีหำย  สญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ

 ขอ้�วรระวงั
อย่ำปล่อยใหส้วติชจ์ุดระเบดิอยู่ที่ต�ำแหน่ง 
ON ยกเวน้เครือ่งยนตท์�ำงำนอยูเ่พรำะจะเป็น
กำรคำยประจแุบตเตอรี่

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

ชอ่งเสยีบพอรต์ USB
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ชอ่งเสยีบบสัสำกลแบบอนุกรม  (USB)  ชว่ยให ้
มไีฟฟ้ำ 5 โวลตจ์ำก USB ส�ำหรับชำรจ์อปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิส ์เชน่ โทรศพัทม์อืถอื กลอ้ง และ
อปุกรณ ์ GPS ชอ่งเสยีบ USB สำมำรถจำ่ย
กระแสไฟฟ้ำไดถ้งึสองแอมป์
เพือ่จะเขำ้ถงึชอ่งเสยีบ USB:
•  ถอดทีน่ั่งออก (ดทูี ่หนำ้ 44)
•  ชอ่งเสยีบ USB อยูท่ีด่ำ้นบนของแบตเตอรี่
•  ถอดฝำปิด
•  เสียบสำย USB อะแดปเตอร์ที่ตอ้งกำร

เขำ้ในชอ่งเสยีบ  สำยอะแดปเตอรไ์มไ่ดม้ำ
พรอ้มกบัรถจักรยำนยนต์

การร�ัอ�ิ

R.P.M.

กำรรันอินเป็นชื่อของขั ้นตอนที่เก ิดขึ้นใน
ระหว่ำงชั่วโมงแรกของกำรใชย้ำนพำหนะคัน
ใหม่
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง แรงเสียดทำนภำยใน
เครื่องยนต์จะสูงขึ้นเมื่อชิ้นส่วนยังใหม่อยู ่ 
ต่อจำกนั้น เมื่อใชเ้ครื่องยนต์อย่ำงต่อเนื่อง
จ ะท� ำ ให ม้ั่ น ใ จ ได ว้่ ำ ชิ้น ส่ ว นยึดติดแ น่น  
แรงเสยีดทำนภำยในดังกล่ำวจะลดนอ้ยลงไป
มำก
ระยะกำรรันอินอย่ำงรอบคอบจะท�ำใหก้ำร
ปล่อยไอเสยีลดลง และเพิม่พูนประสทิธภิำพ 
กำรประหยัดเชื้อเพลิง และอำยุกำรใชง้ำน
ของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนต่ำง ๆ  ของรถ
จักรยำนยนต์
ระหวำ่งชว่ง 800 กโิลเมตรแรก (500 ไมล)์:
•  อยำ่เรง่เครือ่งจนสดุ;
•  หลกีเลีย่งกำรใชค้วำมเร็วรอบเครื่องยนต์

สงูตลอดเวลำ;
•  หลีก เลี่ยงกำรขี่รถด ว้ยควำมเ ร็วรอบ

เครือ่งยนตค์งทีเ่ป็นระยะเวลำนำน  ไมว่ำ่จะ
เร็วหรอืชำ้;

•  หลกีเลีย่งกำรสตำรท์รถ กำรดบัเครือ่ง หรอื
เร่งควำมเร็วอย่ำงรุนแรง ยกเวน้ในกรณี
ฉุกเฉนิ;

•  อย่ำขี่รถดว้ยควำมเร็วมำกกว่ำ 3/4 ของ
ควำมเร็วสงูสดุ

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

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

ลงทกุครัง้กอ่นทีเ่ครือ่งยนตเ์ริม่สะทำ้น;
•  อย่ำขี่รถดว้ยควำมเร็วรอบเครื่องยนต์สูง

โดยไมจ่�ำเป็น  กำรเปลีย่นเกยีรข์ ึน้จะชว่ย
ลดอัตรำกำรสิ้นเปลืองน�้ ำมันเชื้อเพลิง 
ลดเสียงรบกวน และช่วยปกป้องสภำพ
แวดลอ้ม

การตรวจเช็�กอ่�การขบัขี่

 ��าเตอื�
หำกไม่ด� ำ เ นินก ำ รต ร วจ เช็ คก่อนขี่ ร ถ  
อำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนตเ์กดิควำมเสยีหำย
รำ้ยแรงหรือเกิดอุบัติเหตุที่ท�ำใหเ้กิดกำร 
บำดเจ็บรำ้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได ้

ตรวจสอบรำยกำรต่อไปนี้ทุกวันก่อนขีร่ถของ
ท่ำน ท่ำนใชเ้วลำเพียงไม่นำน และกำร 
ตรวจสอบเหล่ำนี้จะชว่ยใหท้่ำนมั่นใจถงึกำรขี่
รถทีป่ลอดภยัและเชือ่ใจได ้
ถำ้พบสิ่งผิดปกติใด ๆ  ในขณะตรวจสอบ
จดุตำ่ง ๆ  เหลำ่นี ้ ใหด้บูท  กำรบ�ำรงุรักษำ
และกำรปรับตัง้ค่ำ หรือไปที่ตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญำต
เพื่อสอบถำมถึงกำรด� ำเนินกำรเพื่อใหร้ถ
จักรยำนยนต์ของท่ำนกลับเขำ้สู่สภำวะกำร
ท�ำงำนทีป่ลอดภยั
จดุตรวจเชค็:
��า้ม�ัเชือ้เพลงิ:  มนี�้ำมนัในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
เพยีงพอ ไมม่กีำรร่ัวซมึ (ดทูี ่หนำ้ 41)
��า้ม�ัเ�รือ่ง:  ระดบัทีถ่กูตอ้งบนกำ้นวดัระดบั
น�้ ำมันหรือแสดงในตำแมว เติมน�้ ำมันตำม 
ขอ้ก�ำหนดทีถ่กูตอ้งตำมทีต่อ้งกำร  ไมม่รีอยร่ัว
จำกเครือ่งยนตห์รอืระบบระบำยควำมรอ้นน�้ำมัน
เครือ่ง (ดทูี ่หนำ้ 69)
โซข่บัเ�ลือ่�: ปรับตัง้ถกูตอ้ง (ดทูี ่หนำ้ 77)
ยาง/ลอ้:  แรงดนัลมยำงถกูตอ้ง  (เมือ่เย็น) 
ควำมลกึของดอกยำง/ควำมสกึ, ควำมเสยีหำย 
ของยำง/ลอ้, ซีล่อ้หลวม/หกั, รอยร่ัว  ฯลฯ  
(ดทูี ่หนำ้ 91)
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�็อต, โบลต,์ สกร:ู  ตรวจสอบดว้ยตำเปลำ่วำ่
ชิน้ส่วนของระบบกันสะเทือนและระบบบังคับ
เลีย้ว, คำน  และชดุควบคมุทัง้หมดไดข้นัแน่น
และยดึไวอ้ยำ่งถกูตอ้ง  ตรวจสอบทกุจดุเพือ่ดู
ตวัยดึหลวม/ช�ำรดุ
การบงั�บัรถจกัรยา�ย�ต:์  รำบรืน่  แตไ่ม่
หลุดเมือ่บดิไปทำงซำ้ยจนสุดหรอืไปทำงขวำ
จนสดุ  ไมเ่กีย่วตดิกบัสำยควบคมุเสน้อืน่  (ดทูี ่
หนำ้ 84)
เบรก: ดึงคันเบรก แลว้กดแป้นเบรกเพื่อ 
ตรวจสอบควำมตำ้นทำนทีถู่กตอ้ง ตรวจสอบ
คันเบรก/แป้นเบรกทีม่รีะยะเกนิกอ่นจะถงึควำม
ตำ้นทำน  หรอืรูส้กึวำ่กำรควบคมุหยุน่ตวัเมือ่ใช ้
งำน (ดทูี ่หนำ้ 80)
ผา้เบรก: ตรวจสอบว่ำมีวัสดุเสยีดทำนเหลอื
อยู่บนผำ้เบรกทั ้งหมดอย่ำงเหมำะสม (ด ู
หนำ้ 80)
ระดบั�� ้าม ั� เบรก:   ไม่ มีก ำ ร ร่ั วซึมของ
น�้ำมนัเบรก  ระดบัน�้ำมนัเบรกตอ้งอยูร่ะหวำ่ง
เครือ่งหมำย MAX และ MIN ในกระปกุน�้ำมนั
ทัง้สองจดุ (ดทูี ่หนำ้ 81)

โช�๊ห�า้: ท�ำงำนอยำ่งรำบรืน่ ไมม่กีำรร่ัวซมึที่
กระบอกโชค๊ (ดทูี ่หนำ้ 87)
ปีกผเีสือ้:  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ปลอกคนัเรง่
มือบดิกลับไปที่ต�ำแหน่งรอบเดนิเบำโดยไม่
ตดิขดั (ดทูี ่หนำ้ 75)
�ลตัช:์  ท�ำงำนอยำ่งรำบรืน่และระยะฟรขีอง
สำยถกูตอ้ง (ดทูี ่หนำ้ 76)
��า้หลอ่เย็�:  ไมม่กีำรร่ัวซมึของน�้ำหลอ่เย็น 
ตรวจสอบระดับน�้ำหล่อเย็นในถังน�้ำหล่อเย็น
ส�ำรอง (เมือ่เครือ่งยนตเ์ย็น) (ดทูี ่หนำ้ 73)
อปุกรณไ์ฟฟ้า:  ไฟทกุดวงและแตรท�ำงำน
อยำ่งถกูตอ้ง (ดทูี ่หนำ้ 36)
การดบัเ�รือ่งย�ต:์  สวติชส์ตำรท์/ดบั
เครื่องยนต์จะดับเครื่องยนต์เมื่อสวทิชจ์ะถูก
เลือ่นไปทีต่�ำแหน่ง STOP (ด ูหนำ้ 35)
ขาต ัง้ :  กลับไปที่ต� ำแหน่งขึ้นจนสุดตำม 
แรงตงึสปรงิ สปรงิรัง้กลับไมช่�ำรุดหรอืลำ้ (ดทูี ่
หนำ้ 42)
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1. ต�าแห�ง่ STOP
2. ต�าแห�ง่ RUN
3. ต�าแห�ง่ START

4. สวติชจ์ดุระเบดิ
5. ต�าแห�ง่เปิด
6. สญัญาณไฟแสดงต�าแห�ง่เกยีรว์า่ง
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การดบัเ�รือ่งย�ต์

 ขอ้�วรระวงั
โดยปกติ เครื่องยนต์จะดับเมื่อบิดสวิตช ์
จดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF

สวิตช์ดับเครื่องยนต์จะใชใ้นกรณีฉุกเฉิน
เทำ่นัน้
อ ย่ ำ เ ปิ ด ส วิต ช์จุ ด ร ะ เ บิดทิ้ ง ไ ว ้โ ด ยที่
เครื่องยนต์ยังดับอยู่ อำจท�ำใหร้ะบบไฟฟ้ำ
เกดิควำมเสยีหำย

กำรดบัเครือ่งยนต:์
•  ปิดลิน้ปีกผเีสือ้ใหส้นทิ
•  เลอืกต�ำแหน่งเกยีรว์ำ่ง
•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF

•  เลอืกเกยีรห์นึง่
•  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบทีม่ั่นคงโดย

ใชข้ำตัง้ขำ้ง (ดทูี ่หนำ้ 57)
•  ล็อกแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว (ดทูี ่หนำ้ 33)

การสตารท์เ�รือ่งย�ต์

 ��าเตอื�
หำ้มสตำรท์เครือ่งยนตห์รอืเดนิเครือ่งยนตใ์น
พืน้ทีอ่บัอำกำศ
ควันไอเสยีเป็นพษิและอำจท�ำใหห้มดสตแิละ
เสยีชวีติไดภ้ำยในระยะเวลำสัน้ ๆ
ตอ้งใชร้ถจักรยำนยนตใ์นพืน้ทีเ่ปิดโลง่หรอืมี
กำรระบำยอำกำศเพยีงพอทกุครัง้

 ขอ้�วรระวงั
อย่ำใชม้อเตอร์สตำร์ทตดิต่อกันนำนกว่ำหำ้
วินำทีเนื่องจำกมอเตอร์สตำร์ทจะรอ้นจัด 
ท�ำใหแ้บตเตอรีเ่ร ิม่คำยประจุ
รอ 15 วนิำทรีะหวำ่งกำรใชม้อเตอรส์ตำรท์
แต่ละครัง้เพื่อใหร้ะบำยควำมรอ้นและฟ้ืนฟู
พลงังำนแบตเตอรี่
อย่ำปล่อยใหเ้ครื่องยนต์เดินเบำเป็นเวลำ
นำนเพรำะจะท�ำใหเ้กดิควำมรอ้นสงู  ซึง่เป็น
สำเหตใุหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำย

 ขอ้�วรระวงั
สัญญำณไฟเตอืนแรงดันน�้ำมันเครือ่งต�่ำควร
ดบัลงทนัททีีเ่ครือ่งยนตส์ตำรท์
ถำ้สัญญำณไฟเตือนแรงดันน�้ ำมันเครื่อง
ต�่ ำยังติดอยู่หลังจำกสตำร์ทเครื่องยนต ์ 
ใหด้ับเครื่องยนต์ทันที แลว้ตรวจสอบหำ
สำเหตุ
กำรเดนิเครือ่งยนตด์ว้ยแรงดันน�้ำมันเครือ่งต�ำ่
จะท�ำใหเ้ครื่องยนตเ์กดิควำมเสยีหำยอย่ำง
รนุแรง
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กำรสตำรท์เครือ่งยนต์
•  ต ร วจดู ว่ ำ ส วิตช์ดั บ เค รื่ อ งยนต์อยู่ ที่

ต�ำแหน่ง RUN

•  ท�ำใหแ้น่ใจว่ำระบบสง่ก�ำลังอยู่ทีต่�ำแหน่ง
เกยีรว์ำ่ง

•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON

หมายเหตุ

เมือ่บดิสวติชไ์ปทีต่�าแห�ง่ ON ไฟเตอื�
แผงห�า้ปดัจะสวา่งขึ�้แลว้ดบัลง (ยกเว�้
ไฟเตือ�ที่ตามปกติจะยงัติด�้างไว้จ�
เ�รือ่งย�ตเ์ร ิม่ท�างา� - ด ูห�า้ 22)

•  บบีคนัคลตัชเ์ขำ้หำแฮนดบ์งัคบัเลีย้วจนสดุ
•  กดปุ่ มสตำร์ทจนกระทั่งเครื่องยนต์เริ่ม

ท�ำงำนโดยลิน้ปีกผเีสือ้ยงัคงปิดสนทิ
รถจักรยำนยนต์มีสวิตช์ล็อคมอเตอร์สตำร์ท 
สวิตช์จะช่วยป้องกันไม่ใหม้อเตอร์สตำร์ท
ท�ำงำนเมือ่ระบบสง่ก�ำลังไมอ่ยูท่ีต่�ำแหน่งเกยีร์
วำ่งหลงัจำกเอำขำตัง้ขำ้งลง
ถำ้กำงขำตัง้ขำ้งออกขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำน
และระบบส่งก�ำลังไม่อยู่ที่ต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง 
เครื่องยนต์จะดับลงไม่ว่ำคันคลัตช์จะอยู่ที่
ต�ำแหน่งใดก็ตำม

การออกรถ
กำรยำ้ยรถจักรยำนยนต:์
•  ดงึคนัคลตัชแ์ละเลอืกเกยีรห์นึง่
•  เปิดปีกผีเสื้อออกเล็กนอ้ย แลว้ค่อย ๆ 

ปลอ่ยคนัคลตัช์
•  ขณะทีค่ลตัชเ์ริม่ท�ำงำน  ใหเ้ปิดปีกผเีสือ้

ออกอีกเล็กนอ้ย เพื่อใหค้วำมเร็วรอบ
เครือ่งยนตม์มีำกพอทีเ่ครือ่งยนตจ์ะไม่ดับ
ลง

การเปลีย่�เกยีร ์

 ��าเตอื�
ใชค้วำมระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ใหล้ิน้ปีก
ผีเสือ้เปิดออกมำกเกนิไปหรือเร็วเกนิไปใน
จังหวะเกยีรท์ีต่�ำ่ลง  เพรำะอำจท�ำใหล้อ้หนำ้
ยกขึน้จำกพืน้ถนน  (ยกลอ้)  และท�ำใหย้ำง
หลงัขำดแรงยดึเกำะ (ลอ้หมนุฟร)ี
เ ปิ ด ปี กผี เ สื้ อ อ ย่ ำ ง ร ะ มั ด ร ะ วั งทุ ก ค รั ้ง  
โ ดย เ ฉพำ ะ ในก ร ณีที่ ไ ม่ คุ น้ เ ค ยกั บ ร ถ
จักรยำนยนต ์ เนือ่งจำกกำร  'ยกลอ้'  หรอืกำร
ขำดแรงยดึเกำะจะท�ำใหสู้ญเสยีกำรควบคุม
รถจักรยำนยนตแ์ละอบุตัเิหตุ

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

citr

1 5

4

3

6

2

N

1

1. ��ัเปลีย่�เกยีร ์(แสดงรุ�่ 6 Speed)
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กำรเปลีย่นเกยีร:์
•  ปิดลิน้ปีกผเีสือ้ขณะทีด่งึคนัคลตัช์
•  เปลีย่นเป็นเกยีรท์ีส่งูขึน้หรอืต�ำ่ลง
•  เปิดปีกผเีสือ้บำงสว่นขณะปลอ่ยคนัคลตัช์
•  ใชค้ลตัชท์กุครัง้เมือ่เปลีย่นเกยีร์

หมายเหตุ

กลไกการเปลีย่�เกยีรเ์ป็�แบบล็อกห�ึง่
จงัหวะ ซึง่หมาย�วามวา่ ส�าหรบัการ
เ�ลื่อ�ที่แต่ละ�ร ัง้ของ��ัเปลี่ย�เกียร ์
ท่า�สามารถเลอืกเกยีรไ์ดท้ลีะต�าแห�่ง  
ใ�ล�าดบัสงูขึ�้หรอืต�า่ลง

การเบรก

citp

1

1. ��ัเบรกห�า้

citm

1

1. แป้�เบรกหลงั
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 ��าเตอื�
เมือ่จะเบรก โปรดปฏบิตัติำมรำยกำรตอ่ไปนี:้
-  ปิดคนัเรง่ปีกผเีสือ้ใหส้นทิ  โดยปลอ่ยให ้
คลัตชท์�ำงำนเพื่อใหเ้ครื่องยนตช์่วยชะลอ
รถจักรยำนยนต์

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

-  เมือ่จะหยดุรถ  ควรใชเ้บรกทัง้สองพรอ้มกนั
ทกุครัง้  โดยปกต ิ ควรใสเ่บรกหนำ้มำกกวำ่
เบรกหลงัเล็กนอ้ย

-  เปลี่ยนเกยีร์ลงหรือปลดคลัตชอ์อกจนสุด 
ซึง่เป็นกำรป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งยนตด์บั

-  หำ้มเบรกจนล็อก  เพรำะอำจท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
ส�ำหรับกำรเบรกฉุกเฉิน ใหม้องขำ้มกำร
เปลีย่นเกยีรล์ง  แลว้จดจอ่อยูก่บักำรใชเ้บรก
หนำ้และเบรกหลังใหม้ำกที่สุดโดยไม่ใหร้ถ
ลืน่ไถล  ผูข้บัขีค่วรฝึกกำรใชเ้บรกฉุกเฉนิใน
พืน้ทีท่ีไ่มม่กีำรจรำจร
Triumph ขอแนะน�ำใหผู้ข้ับขี่ทุกคนเขำ้รับ 
หลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งจะมีค�ำแนะน�ำเกี่ยว
กับกำรใชง้ำนเบรกฉุกเฉินอย่ำงปลอดภัย 
เทคนิคกำรเบรกที่ไม่ถูกตอ้งอำจท� ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
เพื่อควำมปลอดภัยของคุณ ควรใชค้วำม
ระมดัระวงัเป็นพเิศษเมือ่เบรกรถ  (ไมว่ำ่จะ
ตดิตัง้ระบบ ABS หรอืไม)่, เรง่ควำมเร็ว หรอื
เลี้ยวรถ เนื่องจำกกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว
โดยขำดควำมระมัดระวังจะท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหต ุ กำรใชเ้บรกหนำ้
หรือเบรกหลังแยกกันจะลดประสิทธิภำพ
กำรเบรกทัง้หมด  กำรเบรกรนุแรงมำกอำจ
ท�ำใหล้อ้ใดลอ้หนึ่งล็อก ท�ำใหค้วบคุมรถ
จักรยำนยนต์ไดย้ำกขึน้ และอำจท�ำใหเ้กดิ
อบุตัเิหต ุ(ด ูค�ำเตอืนระบบ ABS ดำ้นลำ่ง)
หำกเป็นไปได ้ใหล้ดควำมเร็วหรอืเบรกกอ่น
ที่จะเขำ้โคง้เนื่องจำกกำรปิดปีกผีเสื้อหรือ
กำรเบรกที่กลำงโคง้จะท�ำใหล้อ้หมุนฟร ี 
ซึ่งจะท� ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมและเกิด
อบุตัเิหตุ
เมือ่ขีร่ถในสภำพทีเ่ปียกหรือฝนตก หรือบน
พืน้ถนนทีไ่มแ่ข็งแรง  สมรรถภำพในกำรหยดุ
รถและหกัเลีย้วจะลดลง กำรขบัขีท่ัง้หมดของ
ท่ำนภำยใตส้ภำวะเหล่ำนี้ควรเป็นไปอย่ำง 
รำบรืน่  กำรเรง่ควำมเร็ว  กำรเบรก  หรอืกำร
เลี้ยวรถอย่ำงกะทันหันจะท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
เมือ่ขีร่ถลงทำงยำว ลำดชนั หรอืขบัผำ่นภเูขำ 
ใหใ้ชก้ำรเบรกเครือ่งยนตโ์ดยเปลีย่นเกยีรล์ง 
แลว้ใชเ้บรกหนำ้และเบรกหลงัเป็นระยะ ๆ
กำรใชเ้บรกต่อเนื่องหรือใชเ้ฉพำะเบรกหลัง
จะท�ำใหเ้บรกรอ้นจัดและลดประสทิธภิำพของ
เบรกลง  น�ำไปสูก่ำรสญูเสยีกำรควบคมุกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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 ��าเตอื�
กำรขีร่ถโดยวำงเทำ้บนคันเบรกหรอืมอืจับที่
มอืเบรกอำจไปกระตุน้ไฟเบรก  ท�ำใหเ้กดิกำร
ใหส้ญัญำณทีผ่ดิพลำดตอ่ผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ
อี ก ทั ้ ง   ยั ง ท� ำ ใ ห ้เ บ ร ก ร ้อ น จั ด จ น ล ด
ประสทิธภิำพในกำรเบรก ท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
อยำ่แลน่รถโดยดบัเครือ่งยนต ์ และอยำ่ลำก
พว่งรถจักรยำนยนต ์ ระบบสง่ก�ำลงัไดรั้บ
กำรหล่อลื่นจำกแรงดันสำรหล่อลื่นขณะที่
เครือ่งยนตท์�ำงำนเทำ่นัน้
กำรหล่อลื่นไม่เพียงพอจะท�ำใหร้ะบบส่ง
ก�ำลงัเกดิควำมเสยีหำยหรอืกระตกุ  ซึง่น�ำ
ไปสู่กำรสูญเสียกำรควบคุมกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุดท้นัที

ระบบเบรกป้องก�ัลอ้ล็อก (ABS)

 ��าเตอื�
ระบบ ABS จะชว่ยป้องกนัลอ้ล็อก  จงึเพิม่
ประสทิธิภำพสูงสุดของระบบเบรกในกรณี
ฉุกเฉนิและเมือ่ขีบ่นพืน้ถนนทีล่ืน่  ระยะกำร
เบรกทีส่ัน้ลงทีเ่ป็นไปไดท้ีร่ะบบ ABS ยอมให ้
ภำยใตส้ถำนกำรณ์บำงอยำ่งไมใ่ชส่ ิง่ทดแทน
ส�ำหรับกำรฝึกหดัขีร่ถทีด่ี
ขีร่ถโดยใชค้วำมเร็วตำมที่กฎหมำยก�ำหนด
ทกุครัง้
หำ้มขีร่ถโดยขำดควำมระมัดระวังและไมใ่สใ่จ
ตำมควร และควรลดควำมเร็วทุกครั ้งโดย
ไตรต่รองจำกสภำพอำกำศ  ถนน  และกำร
จรำจร
ใชค้วำมระมัดระวังเมื่อเลี้ยวรถ ถำ้ใชเ้บรก
ขณะเขำ้โคง้  ระบบ ABS จะไมส่ำมำรถถว่ง
น�้ ำหนักและโมเมนตัมของรถจักรยำนยนต ์
ซึ่งอำจจะท� ำ ให สู้ญ เสียกำรควบคุม รถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ใ น บ ำ ง ส ถ ำ น ก ำ รณ์   เ ป็ น ไ ป ไ ด ้ว่ ำ ร ถ
จักรยำนยนตท์ีม่รีะบบ ABS อำจตอ้งใชร้ะยะ
หยดุรถทีย่ำวกวำ่รถจักรยำนยนตแ์บบเดยีวกนั
ทีไ่มม่รีะบบ ABS

 ��าเตอื�
ถำ้ระบบ ABS ไมท่�ำงำน  ระบบเบรกจะท�ำ
หนำ้ที่เ ป็นระบบเบรกที่ไม่ใช่ระบบ  ABS 
ตอ่ไป
ท่ำนตอ้งไม่ขี่รถต่อไปถำ้ไฟเตือนยังคง 
ตดิอยู ่ ในกรณีทีเ่กดิขอ้บกพรอ่ง  โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข
ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรงเกนิไปจะท�ำให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ



วธิกีารขีร่ถจกัรยา�ย�ต์

56

หมายเหตุ

โดยปกต ิ ผูข้ ีร่ถจะรูส้กึถงึการท�างา�ของ
ระบบ ABS เป็��วามรูส้กึห�ว่งหรอืแรงส ั�่
ที�่�ัเบรกและมอืเบรก
ระบบ ABS อาจถูกเปิดใช้งา�จากการ
เปลี่ย�ระดบัขึ้�ลงของพื้�ผิวถ��โดย
กะท�ัห�ั

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

จำกสตำรท์เครือ่งยนตจ์นกวำ่รถจักรยำนยนตจ์ะ
วิง่ดว้ยควำมเร็วมำกกวำ่ 10 กม./ชม.  (6 ไมล/์
ชม.) เป็นครัง้แรก แลว้ไฟจดบัลง
ไฟเตอืนจะไมส่วำ่งขึน้อกีจนสตำรท์เครือ่งยนต์
ใหม ่ถำ้ไมม่ขีอ้บกพรอ่ง
หำกมีข อ้ผิดพลำดเกิดขึ้นกับระบบ  ABS 
ไฟเตือนจะสว่ำงขึ้นมำและสัญลักษณ์เตือน
ทัว่ไปจะกะพรบิ

 ��าเตอื�
ไฟเตือนระบบ  ABS จะสว่ำงขึ้น เมื่อลอ้
หลังขับเคลื่อนดว้ยควำมเร็วสูงนำนกว่ำ 30 
วนิำทีขณะที่รถจักรยำนยนตต์ัง้อยู่บนขำตัง้  
กำรตอบสนองดงักลำ่วเป็นสิง่ปกติ
เมื่อ ปิดระบบจุด ร ะ เบิด  แล ว้สตำร์ทรถ
จักรยำนยนตใ์หม ่ ไฟเตอืนจะตดิจนกวำ่รถ
จักรยำนยนตว์ิง่ดว้ยควำมเร็วสงูกวำ่ 30 กม./
ชม. (19 ไมล/์ชม.)

 ��าเตอื�
คอมพวิเตอร ์ABS จะท�ำงำนโดยเปรยีบเทยีบ
ควำมเร็วสมัพัทธข์องลอ้หนำ้และลอ้หลงั
กำรใชย้ำงรถที่ไม่แนะน� ำอำจส่งผลต่อ
ควำมเร็วของลอ้รถ เป็นสำเหตุใหฟั้งก์ชัน 
ABS ไมท่�ำงำน  ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
และเกดิอบุตัเิหต ุ ในสภำพทีร่ะบบ ABS ควร
ท�ำงำนไดต้ำมปกติ
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 ��าเตอื�
น�้ำมนัเบนซนิไวไฟสงูมำก  และอำจท�ำใหเ้กดิ
กำรระเบดิไดภ้ำยใตบ้ำงสถำนกำรณ์
ถำ้จอดรถจักรยำนยนตข์ำ้ง ๆ  โรงจอดรถหรอื
อำคำรอืน่ ๆ  ตอ้งแน่ใจวำ่มกีำรระบำยอำกำศ
พอเหมำะ  และรถตอ้งไมอ่ยูต่ดิกบัแหลง่เปลว
ไฟหรอืประกำยไฟใด ๆ  รวมไปถงึเครือ่งมอื
อืน่ ๆ ทีม่ไีฟน�ำวถิี
กำรไมป่ฏบิัตติำมค�ำแนะน�ำขำ้งตน้อำจท�ำให ้
เกดิไฟไหม ้ สรำ้งควำมเสยีหำยแตท่รัพยส์นิ
และกำรบำดเจ็บเสยีหำยสว่นบคุคล

 ��าเตอื�
เครื่องยนต์และระบบไอเสียจะรอ้นขึน้ภำย
หลงักำรขบัขี่
หำ้มจอดรถในจุดที่คนเดนิเทำ้และเด็กเล็ก
สำมำรถแตะตอ้งรถจักรยำนยนตไ์ด ้
กำรแตะสว่นใด ๆ  ของเครือ่งยนตห์รอืระบบ 
ไอเสยีทีร่อ้นอยู่อำจท�ำใหไ้หมผ้วิหนังทีไ่ม่มี
กำรป้องกนัได ้

 ��าเตอื�
อย่ำจอดรถบนพื้นถนนที่แฉะหรือลำดเอียง
มำกเกนิไป
กำรจอดรถจักรยำนยนต์ภำยในสภำวะดัง
กลำ่วอำจท�ำใหร้ถลม้ เป็นสำเหตใุหเ้กดิควำม
เสยีหำยตอ่ทรัพยส์นิและกำรบำดเจ็บเสยีหำย
สว่นบคุคล

กำรจอดรถจักรยำนยนต:์
•  เลอืกเกยีรว์ำ่ง  แลว้บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที่

ต�ำแหน่ง OFF

•  ล็อคพวงมำลยัเพือ่ป้องกนักำรโจรกรรม
•  ทิง้รถจักรยำนยนตอ์ยูใ่นเกยีรห์นึง่
•  จอดรถบนพืน้รำบและแข็งแรงทุกครัง้เพือ่

ป้องกนัไมใ่หร้ถจักรยำนยนตล์ม้
•  เมือ่จอดรถจักรยำนยนตบ์นเนนิเขำ ใหจ้อด

โดยหันหนำ้ขึน้เนินเพื่อป้องกันไม่ใหร้ถ
กลิง้ตกจำกขำตัง้  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่รถ
จักรยำนยนตอ์ยูใ่นเกยีรห์นึง่เพือ่ป้องกนัไม่
ใหร้ถจักรยำนยนตเ์คลือ่นที่

•  เ ข ้ำ เ กี ย ร์ ห นึ่ ง เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ไ ม่ ใ ห ้ร ถ
จักรยำนยนตเ์คลือ่นที่

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

•  อย่ำจอดรถบนทำงลำดลงดำ้นขำ้ง (ขำ้ง
ถนน)  ทีม่แีนวเอยีงมำกกวำ่ 6° และอยำ่
จอดรถโดยหนัหนำ้รถลงเนนิ

•  อย่ ำปล่อยใหส้วิตช์อยู่ที่ต� ำแห น่ง  P 
(PARK)  เป็นเวลำนำนเนือ่งจำกจะเป็นกำร
คำยประจแุบตเตอรี่

•  กอ่นขบัขีร่ถ  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดด้งึขำ
ตัง้ขำ้งขึน้จนสดุแลว้
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เมือ่จอดรถใกลก้ารจราจรใ�ตอ�กลาง��ื 
หรอืเมือ่จอดรถใ�สถา�ทีท่ ีม่กีารก�าห�ด
ใหใ้ชไ้ฟจอดตามกฎหมาย ใหเ้ปิดไฟทา้ย 
ไฟสอ่งแผ�่ป้ายทะเบยี�และสญัญาณไฟ
แสดงต�าแห�ง่โดยบดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที ่
P (จอด)

ขอ้�วร��า�งึใ�การใชร้ถดว้ย
�วามเร็วสงู

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

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

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

 ��าเตอื�
รำยกำรที่ระบุไวด้ำ้นล่ำงมีควำมส�ำคัญมำก
และหำ้มละเลยปัญหำที่อำจมองไม่เห็นที่
ควำมเร็วในกำรขับขี่ตำมปกต ิอำจจะเกนิ
ควำมจรงิเป็นอย่ำงสงูเมือ่ใชร้ถดว้ยควำมเร็ว
สงู

ท ัว่ไป
ตอ้งแน่ใจวำ่ไดบ้�ำรุงรักษำรถจักรยำนยนตต์ำม
ตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำ

เบรก
ตรวจสอบว่ำเบรกหนำ้และเบรกหลังท�ำงำนได ้
อยำ่งถกูตอ้ง

��า้หลอ่เย็�
ตรวจสอบว่ำระดับน�้ำหล่อเย็นอยู่ทีข่ดีระดับบน
ของหมอ้น�้ำ  ตรวจสอบระดบัน�้ำหลอ่เย็นทกุครัง้
เมือ่เครือ่งยนตเ์ย็นลง

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

��า้ม�ัเ�รือ่ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำระดับน�้ำมันเครือ่งถูกตอ้ง 
เมื่อเติมน�้ ำมัน ตรวจใหแ้น่ใจว่ำใชช้นิดและ
เกรดของน�้ำมนัทีถ่กูตอ้ง
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โซข่บัเ�ลือ่�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำโซ่ขับเคลื่อนปรับและ
หลอ่ลืน่อยำ่งถกูตอ้งแลว้  ตรวจสอบโซห่ำรอ่ง
รอยควำมสกึและควำมเสยีหำย

��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
มีน�้ ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอต่ออัตรำกำรสิ้น
เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิทีเ่พิม่สงูขึน้  ซึง่เป็นผล
จำกกำรใชร้ถดว้ยควำมเร็วสงู

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

สมัภาระ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ปิดชอ่งบรรจสุมัภำระ ล็อก
และประกอบตดิกับรถจักรยำนยนต์แน่นสนิท
ดแีลว้

อื�่ๆ
ตรวจสอบดว้ยสำยตำวำ่ตวัยดึทกุตวัแน่นสนทิ

การบงั�บัเลีย้ว
ตรวจสอบแฮนด์บังคับเลี้ยวว่ำบิดไดอ้ย่ำง 
รำบรืน่โดยไมม่รีะยะฟรหีรอืฝืดมำกเกนิไป  ตอ้ง
แน่ใจวำ่สำยควบคมุไม่กดีขวำงกำรบังคับเลีย้ว
ไมว่ำ่จะในทำงใด

ยาง
กำรขับขีร่ถดว้ยควำมเร็วสงูจะท�ำใหย้ำงท�ำงำน
หนัก  ซึง่ยำงทีอ่ยูใ่นสภำพทีด่สี�ำคญัอยำ่งยิง่
ตอ่กำรขบัขีอ่ยำ่งปลอดภยั  ตรวจสอบสภำพ
ทัง้หมด  สบูลมยำงใหไ้ดแ้รงดนัทีถ่กูตอ้ง  (เมือ่
ยำงรถเย็น) และตรวจสอบควำมสมดุลของลอ้ 
ประกอบจุกลมยำงใหแ้น่นหลังจำกตรวจสอบ
แรงดนัลมยำง ปฏบิตัติำมขอ้มลูทีใ่หไ้วเ้กีย่วกบั
กำรตรวจสอบยำงและควำมปลอดภัยของยำง
จำกบท กำรบ�ำรงุรักษำและขอ้มลูจ�ำเพำะ
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หนำ้นีจ้งใจเวน้วำ่งไว ้
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อปุกรณเ์สรมิและการบรรทกุ
กำรเพิม่อุปกรณ์เสรมิและกำรบรรทุกน�้ำหนัก
เพิ่มจะส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะดำ้นกำร
ทรงตวั  ท�ำใหก้ำรทรงตวัของรถจักรยำนยนต์
เปลีย่นแปลงไปและตอ้งลดควำมเร็วลงอย่ำง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ขอ้มลูตอ่ไปนีไ้ดจั้ดท�ำขึน้เพือ่
เป็นเครือ่งบง่ชีถ้งึอนัตรำยทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำร
เพิม่อปุกรณเ์สรมิกบัรถจักรยำนยนต ์ รวมถงึกำร
บรรทกุน�้ำหนักเพิม่

อปุกรณเ์สรมิ

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

 ��าเตอื�
หำ้มขับขี่รถจักรยำนยนต์ที่ต ิดตั ้งอุปกรณ์
เสริม หรือรถจักรยำนยนต์ที่มีกำรบรรทุก 
น�้ ำหนักประเภทใดก็ตำม ดว้ยควำมเร็ว
มำกกวำ่ 130 กม./ชม.  (80 ไมล/์ชม.)  
ไม่ว่ำในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้สองกรณี 
อย่ำพยำยำมขับขี่รถดว้ยควำมเร็วมำกกว่ำ 
130 กม./ชม. (80 ไมล/์ชม.) แมเ้ป็นควำมเร็ว
ตำมทีก่ฎหมำยอนุญำตกต็ำม
อุปกรณ์เสริมและ/หรือกำรบรรทุกน�้ ำหนัก
จะท�ำใหค้วำมมั่นคงและกำรทรงตัวของรถ
จักรยำนยนตเ์ปลีย่นแปลงไป
กำรไม่เผื่อถึงกำรเปลี่ยนแปลงในดำ้นกำร
ทรงตัวของรถจักรยำนยนตอ์ำจท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้ เมือ่ขบัขีด่ว้ยควำมเร็วสงู ตอ้งตระหนัก
เสมอว่ำกำรตัง้ค่ำของรถจักรยำนยนต์และ
ปัจจัยแวดลอ้มสำมำรถมีผลต่อควำมมั่นคง
ของรถจักรยำนยนตข์องคุณไดอ้ย่ำงรำ้ยแรง 
ยกตวัอยำ่งเชน่:
-  ภำระบรรทกุทีไ่มส่มดลุทีท่ัง้สองดำ้นของรถ
จักรยำนยนต์

-  กำรตัง้ค่ำระบบกันสะเทือนดำ้นหนำ้และ
ดำ้นหลงัทีไ่มถ่กูตอ้ง

-  แรงดนัลมยำงทีป่รับไมถ่กูตอ้ง
-  ยำงทีส่กึหรอมำกไปหรอืสกึหรอไมเ่ทำ่กนั
-  ลมดำ้นขำ้งและลมปะทะจำกยำนพำหนะ
อืน่ ๆ

-  เสือ้ผำ้หลวม
โปรดจ�ำไวว้่ำขีดจ�ำกัดสูงสุด 130 กม./ชม. 
(80 ไมล์/ชม.) จะลดลงถำ้ติดตัง้อุปกรณ์
เสรมิทีไ่มผ่ำ่นกำรรับรอง มกีำรบรรทกุน�้ำหนัก
ทีไ่มถ่กูตอ้ง  ยำงรถสกึ  สภำพโดยรวมของ
รถจักรยำนยนต ์ และสภำพอำกำศหรอืสภำพ
ถนนทีไ่มด่ี
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ก�าลงัโหลด

 ��าเตอื�
หำกแร็คสมัภำระ  (ถำ้ตดิตัง้)  ถกูใชบ้รรทกุ
วัตถุขนำดเล็ก จะตอ้งไม่เกนิน�้ำหนักสูงสุด
รวม 2 กก. (4 ปอนด)์
น�้ำหนักรวมนี้ (รวมทัง้ที่น่ังและแร็คสัมภำระ
ดว้ย หำกติดตัง้) จะตอ้งไม่ท�ำใหเ้สียกำร
ควบคุมรถจักรยำนยนต์ จะตอ้งยึดอย่ำง
ปลอดภัยและจะตอ้งไม่ยำวเกนิดำ้นหลังหรอื
ดำ้นขำ้งของรถจักรยำนยนต์
กำรบรรทุกสิง่ของที่มีน�้ ำหนักเกนิที่ระบุไว ้
ขำ้งตน้  ทีรั่ดไมแ่น่น  ทีท่�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคุมรถ หรือยื่นเกินดำ้นทำ้ยหรือดำ้น
ขำ้งของรถจักรยำนยนตจ์ะท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
แมจ้ะบรรทุกสิ่งของขนำดเล็กไวบ้นเบำะ
ดำ้นหลงัอยำ่งถกูตอ้ง  ควำมเร็วสงูสดุของ
รถจักรยำนยนต์ตอ้งไม่เกิน 130 กม./ชม.  
(80 ไมล/์ชม.)

 ��าเตอื�
อย่ำพยำยำมเก็บสิง่ของใด ๆ  ไวร้ะหว่ำงถัง
น�้ำมนัเชือ้เพลงิและโครงรถ
เพรำะอำจกีดขวำงระบบบังคับเลี้ยว ซึง่จะ
ท�ำใหร้ถสญูเสยีกำรทรงตวัและเกดิอบุตัเิหตุ
น�้ำหนักทีเ่พิม่เขำ้ไปทีแ่ฮนดบ์ังคับเลีย้วหรอื
โชค๊หนำ้จะเป็นกำรเพิม่น�้ำหนักของชดุบังคับ
เลีย้ว  และจะท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุระบบ
บงัคบัเลีย้ว ซึง่น�ำไปสูอ่บุตัเิหตไุด ้

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

 ��าเตอื�
หำ้มบรรทุกสัตวเ์ลีย้งบนรถจักรยำนยนตข์อง
ทำ่น
สตัวเ์ลีย้งจะขยับเขยือ้นโดยฉับพลันและทำ่น
ไมอ่ำจคำดเดำได ้ ซึง่อำจท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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การบ�ารงุรกัษาตามก�าห�ดเวลา

 ��าเตอื�
Triumph Motorcycles จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ 
ต่อควำมเสยีหำยหรือกำรบำดเจ็บทีเ่กดิจำก
กำรบ�ำรงุรักษำทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืกำรปรับตัง้ทีไ่ม่
เหมำะสม โดยเจำ้ของรถเป็นผูด้�ำเนนิกำรเอง
กำรละเลยกำรบ�ำรุงรักษำหรือท�ำอย่ำงไม ่
ถูกตอ้ง อำจน� ำไปสู่สภำพกำรขับขี่ที่เป็น
อนัตรำยได ้
ตอ้งใหต้ัวแทนจ�ำหน่ำย  Triumph ที่ได ้
รับอนุญำตเป็นผูด้� ำเนินกำรซ่อมบ�ำรุงรถ
จักรยำนยนตต์ำมก�ำหนดเวลำ

 ��าเตอื�
กำรบ�ำรุงรักษำทัง้หมดถือว่ำส�ำคัญต่อชวีติ
และตอ้งไมล่ะเลย  กำรบ�ำรงุรักษำและกำร
ปรับตัง้ที่ไม่ถูกตัองอำจท�ำใหช้ ิน้ส่วนของ
รถจักรยำนยนตห์นึ่งช ิน้ส่วนหรือมำกกว่ำนัน้
ท�ำงำนผดิปกต ิ รถจักรยำนยนตท์ีท่�ำงำนผดิ
ปกตอิำจท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมและเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
สภำพอำกำศ ภูมิประเทศ และที่ตั ้งทำง
ภูมิศำสตร์ส่งผลกระทบต่อกำรบ�ำรุงรักษำ 
ควรปรับตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำใหต้รงตำม
สภำพแวดลอ้มที่ใชง้ำนรถจักรยำนยนต ์ 
รวมทัง้ควำมประสงคข์องเจำ้ของรถ
ตอ้งใชเ้ครือ่งมอืพเิศษ  ควำมรู ้ และกำร 
ฝึกอบรม  จงึจะด�ำเนนิกำรตำมรำยกำรบ�ำรงุ
รักษำทีไ่ดร้ะบุไวใ้นตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำได ้
อยำ่งถกูตอ้ง ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตเทำ่นัน้ทีม่เีครือ่งมอื
พเิศษและควำมรูด้งักลำ่ว
กำรละเลยกำรบ�ำรุงรักษำหรอืท�ำอย่ำงไม่ถูก
ตอ้ง อำจน�ำไปสูส่ภำพกำรขบัขีท่ีเ่ป็นอนัตรำย
ได ้ ตอ้งใหต้วัแทนจ�ำหน่ำย Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตเป็นผูด้�ำเนินกำรซ่อมบ�ำรุงรถ
จักรยำนยนตต์ำมก�ำหนดเวลำ

ในกำรบ�ำรุงรักษำรถจักรยำนยนต์ใหอ้ยู่ใน
สภำพทีป่ลอดภยัและไวว้ำงใจได ้ กำรบ�ำรงุ
รักษำและกำรปรับตั ้งที่สรุปไวใ้นบทนี้ตอ้ง
ด�ำเนินกำรดังทีร่ะบุไวใ้นตำรำงกำรตรวจสอบ
ประจ�ำวนั  รวมทัง้ยดึตำมตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำ 
ขอ้มูลที่จะกล่ำวต่อไปจะอธบิำยถงึขัน้ตอนที่
ตอ้งปฏบิัตติำมเมือ่ด�ำเนนิกำรตรวจเช็คประจ�ำ
วนั  รวมทัง้รำยกำรทีต่อ้งบ�ำรงุรักษำและปรับตัง้
คำ่อยำ่งงำ่ยๆ บำงรำยกำร
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตของท่ำนอำจด�ำเนินกำรบ�ำรุง
รักษำตำมก�ำหนดเวลำไดส้ำมวธิ ี คอื  กำรบ�ำรงุ
รักษำประจ�ำปี กำรบ�ำรุงรักษำโดยยึดตำม
จ�ำนวนไมล ์ หรอืผสมกนัทัง้สองแบบ  ทัง้นีข้ ึน้
อยูก่ับจ�ำนวนไมลท์ีร่ถจักรยำนยนตข์องท่ำนวิง่
ไปตอ่ปี
1.  รถจักรยำนยนตท์ีว่ ิง่นอ้ยกวำ่ 16,000 กม. 

(10,000 ไมล)์  ตอ่ปีตอ้งด�ำเนนิกำรบ�ำรงุ
รักษำประจ�ำปี นอกจำกนี ้รำยกำรทีย่ดึตำม
จ�ำนวนไมลต์อ้งไดรั้บกำรบ�ำรงุรักษำเมือ่ถงึ
ชว่งเวลำทีก่�ำหนด ถำ้รถจักรยำนยนตว์ิง่ถงึ
ระยะไมลด์งักลำ่ว

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

3.  รถจักรยำนยนตท์ีว่ ิง่มำกกวำ่ 16,000 กม. 
(10,000 ไมล)์  ตอ่ปีตอ้งบ�ำรงุรักษำตำม
รำยกำรตรวจเช็คตำมระยะทำงเมื่อรถ
จักรยำนยนต์วิ่งถึงระยะทำงที่ก� ำหนด 
นอกจำกนี ้ รำยกำรทีย่ดึตำมรำยปีตอ้งได ้
รับกำรบ�ำรุงรักษำเมือ่ถงึชว่งเวลำประจ�ำปี
ทีก่�ำหนดไว ้
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ในทุกกรณี รถตอ้งไดรั้บกำรบ�ำรุงรักษำก่อน
หรือตำมช่วงเวลำกำรบ�ำรุงรักษำที่ก�ำหนด
ไว ้ ทำ่นสำมำรถขอค�ำแนะน�ำเกีย่วกบัตำรำง
กำรบ�ำรุงรักษำทีเ่หมำะสมกับรถจักรยำนยนต์
ของท่ำนมำกที่สุดไดจ้ำกตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
Triumph Motorcycles จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ 
ต่อควำมเสียหำยหรือกำรบำดเจ็บที่เกดิจำก
กำรบ�ำรงุรักษำทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืกำรปรับตัง้ทีไ่ม่
เหมำะสม

สญัลกัษณบ์รกิาร/สญัลกัษณ�์�าเตอื�
ท ัว่ไป

  สญัลกัษณบ์รกิำรจะสวำ่งขึน้มำเป็น
เวลำหำ้วนิำทหีลังจำกทีร่ถจักรยำนยนตส์ตำรท์
เพื่อ เตือนว่ำมีก� ำหนดเขำ้ รับบริกำรในอีก
ประมำณ 100 กโิลเมตร  (60 ไมล)์ สญัลกัษณ์
บรกิำรจะสวำ่งขึน้มำถำวร  เมือ่ครบก�ำหนดระยะ
ทำงนั้นแลว้ และจะตดิคำ้งจนรีเซ็ตระยะกำร
บริกำรใหม่ดว้ยเครื่องมือวิเครำะห์ปัญหำ 
Triumph

นอกจำกนี้ สัญลักษณ์เตือนทั่วไปจะ
ปรำกฎถำ้มขีอ้ผดิพลำดเกดิขึน้กบั ABS หรอื
เครือ่งยนต ์และ/หรอื ไฟเตอืน ABS และ/หรอื 
MIL ตดิอยู ่ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตโดยเร็ว
ที่สุดเพื่อตรวจเช็คควำมบกพร่องและท�ำกำร
แกไ้ข
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ตารางการบ�ารงุรกัษาตามก�าห�ดเวลา

รายละเอยีดดา้�การใชง้า�

มาตรวดัระยะทางอา่��า่เป็�กโิลเมตร (ไมล)์ หรอืชว่งเวลา ไมว่า่รายการใดถงึกอ่�
การเขา้รบั

บรกิาร 
�ร ัง้แรก

การเขา้
รบับรกิาร
ประจ�าปี

การเขา้รบับรกิารตามระยะกโิลเมตร

ทกุๆ
800  

(500)  
1 ปี

ปี
16,000 และ 

48,000 
(10,000 และ 

30,000)

32,000 
(20,000)

64,000 
(40,000)

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

ระบบ��า้ม�ัเชือ้เพลงิและระบบ�วบ�มุการท�างา�ของเ�รือ่งย�ต์
ระบบน�้ำมนัเชือ้เพลงิ - ตรวจสอบกำรร่ัวซมึ  
รอยถลอก ฯลฯ - • • •

แผน่ยดึเรอืนปีกผเีสือ้ (ปีกผเีสือ้) - ตรวจสอบ/ท�ำควำม
สะอำด - • • •

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

- • • • • •

หมอ้กรองอำกำศ - เปลีย่นใหม่ - • • •
กรองน�้ำมนัเชือ้เพลงิ - เปลีย่นใหม่ - • •
เรอืนปีกผเีสือ้ - สมดลุ - เครือ่งยนต ์1,200 ซซี ีเทำ่นัน้ - • • •
สำยน�้ำมนั - เปลีย่นใหม่ ทกุ 4 ปี ไมนั่บระยะทำง
ทอ่ควบคมุไอระเหย* - เปลีย่นใหม่ ทกุ 4 ปี ไมนั่บระยะทำง

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

ระบบระบาย�วามรอ้�
ระบบระบำยควำมรอ้น - ตรวจหำกำรร่ัวซมึ วนั • • • • •
ระบบระบำยควำมรอ้น - ตรวจสอบทอ่ดรูอยถลอก  
รอยแตก หรอื ควำมเสยีหำย เปลีย่นใหมถ่ำ้จ�ำเป็น - • • •

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

เ�รือ่งย�ต์
สำยคลตัช ์- ตรวจสอบกำรท�ำงำนและปรับตำมควำม
จ�ำเป็น วนั • • • • •

ระยะหำ่งวำลว์ - ตรวจสอบ - • •
จังหวะเปิดปิดเพลำลกูเบีย้ว - • •

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

วนั • • • • •

ลกูปืนลอ้ - ตรวจสอบควำมสกึ/กำรท�ำงำนไมต่ดิขดั - • • • • •
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รายละเอยีดดา้�การใชง้า�

มาตรวดัระยะทางอา่��า่เป็�กโิลเมตร (ไมล)์ หรอืชว่งเวลา ไมว่า่รายการใดถงึกอ่�
การเขา้รบั

บรกิาร 
�ร ัง้แรก

การเขา้
รบับรกิาร
ประจ�าปี

การเขา้รบับรกิารตามระยะกโิลเมตร

ทกุๆ
800  

(500)  
1 ปี

ปี
16,000 และ 

48,000 
(10,000 และ 

30,000)

32,000 
(20,000)

64,000 
(40,000)

การบงั�บัเลีย้วและระบบก�ัสะเทอื�
กำรบงัคบัเลีย้ว - ตรวจสอบระยะฟรี วนั • • • • •
ชดุกนัสะเทอืนดำ้นหนำ้และดำ้นหลงั - ตรวจสอบดคูวำม
เสยีหำย / กำรร่ัวไหล / กำรท�ำงำนทีร่ำบรืน่ วนั • • • • •

น�้ำมนัโชค๊ - เปลีย่นใหม่ - •
ลกูปืนคอเฟรม - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ - • • • • •
ลกูปืนคอเฟรม - หยอดน�้ำมนั - • •

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

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

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

ไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ำ แผงหนำ้ปัด และโคมไฟทัง้หมด - 
ตรวจสอบ วนั • • • • •

ท ัว่ไป
แผงหนำ้ปัดและ ECM เครือ่งยนต ์- ตรวจสอบดกูำร
ดำวนโ์หลดคำ่ปรับเทยีบลำ่สดุโดยใชเ้ครือ่งมอืวเิครำะห์
ปัญหำของ Triumph

- • • • • •

สกร ู- ตรวจสอบควำมปลอดภยัดว้ยตำเปลำ่ วนั • • • • •
หมดุพักเทำ้ - ตรวจสอบควำมสกึดว้ยตำเปลำ่ วนั • • • • •
ขำตัง้ขำ้ง/ขำตัง้คู ่- ตรวจสอบกำรท�ำงำน/กำรหลอ่ลืน่ วนั • • • • •
สลกัแกนหมนุขำตัง้ขำ้ง - ท�ำควำมสะอำด/อดัจำระบี - • • •
ด�ำเนนิกำรงำนคำ้งในจดหมำยขำ่วกำรบรกิำรและงำนรับ
ประกนัทีเ่หลอืทัง้หมด - • • • • •

ด�ำเนนิกำรขบัขีท่ดสอบ - • • • • •
กรอกหนังสอืบนัทกึกำรเขำ้รับบรกิำรและรเีซท็สญัญำณ
ไฟแสดงกำรเขำ้รับบรกิำร (ถำ้ตดิตัง้) - • • • • •

* ระบบควบคมุไอน�้ำมนัเชือ้เพลงิจะตดิตัง้กบัรุน่ทีจ่�ำหน่ำยในบำงประเทศเทำ่นัน้
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��า้ม�ัเ�รือ่ง

 ��าเตอื�
รถจักรยำนยนตท์ีท่�ำงำนโดย  ใชน้�้ำมนัเครือ่ง
ทีป่นเป้ือน  เสือ่มสภำพ  หรอืไมเ่พยีงพอ  
จะท�ำใหเ้ครือ่งยนตส์กึเร็วขึน้  และอำจสง่ผล
ใหเ้ครือ่งยนตห์รอืระบบสง่ก�ำลงัตดิขดั
กำรตดิขัดของเครือ่งยนตห์รอืระบบส่งก�ำลัง
อำจท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมอย่ำงรวดเร็ว
และเกดิอบุตัเิหตุ

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

การตรวจสอบระดบั��า้ม�ัเ�รือ่ง

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

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

 ขอ้�วรระวงั
กำรเดนิเครือ่งยนตโ์ดยมนี�้ำมันไมเ่พยีงพอจะ
ท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำย
ถำ้สญัญำณไฟเตอืนแรงดันน�้ำมันเครือ่งต�ำ่ยัง
ตดิอยู ่ ใหด้บัเครือ่งยนตท์นัท ี แลว้ตรวจสอบ
สถำนกำรณ์

3

4

citl

2

1

1. ฝาปิดชอ่งเตมิ��า้ม�ัเ�รือ่ง
2. ตาแมว
3. ขดีสงูสดุ
4. ขดีต�า่สดุ
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เพือ่ตรวจสอบระดบัน�้ำมนัเครือ่ง:
•  สตำรท์เครือ่งยนตแ์ละเดนิเบำประมำณหำ้

นำท ี ดบัเครือ่งยนต ์ แลว้รออยำ่งนอ้ยสำม
นำทเีพือ่ปลอ่ยใหน้�้ำมนัเครือ่งเขำ้ที่

•  โปรดทรำบว่ำท่ำนจะมองเห็นระดับน�้ำมัน
เครือ่งทีต่ำแมว

•  เมื่อไดร้ะดับถูกตอ้ง ควรมองเห็นน�้ ำมัน
เครื่องในตำแมวที่จุดกึง่กลำงระหว่ำงขดี
แนวนอนดำ้นบน  (สงูสดุ)  และดำ้นลำ่ง 
(ต�ำ่สดุ) ทีท่�ำเครือ่งหมำยไวท้ีต่ำแมว

หมายเหตุ

การบ่งชีท้ ีแ่ม่�ย�าของระดบั��า้ม�ัเ�รือ่ง
ใ�เ�รือ่งย�ตจ์ะแสดงขึ�้เมือ่เ�รือ่งย�ต์
มอีุณหภูมกิารท�างา�ปกตเิท่า� ั�้ และรถ
จกัรยา�ย�ตอ์ยูใ่�ลกัษณะต ัง้ตรง (ไมใ่ช่
อยูบ่�ขาต ัง้ขา้ง)

•  ถำ้จ�ำเป็นตอ้งเตมิน�้ำมันเครือ่งใหถ้งึระดับ
น�้ำมัน ถอดฝำปิดช่องเตมิน�้ ำมันเครื่อง
แลว้เตมิน�้ำมนัเครือ่ง  ทลีะนอ้ย  จนระดบัที ่
ตำแมวถกูตอ้ง

 ขอ้�วรระวงั
ข ณ ะ เ ติ ม ห รื อ เ ป ลี่ ย น น�้ ำ มั น เ ค รื่ อ ง  
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไมม่สี ิง่แปลกปลอมหรอื
สิง่ปนเป้ือนเขำ้ไปในเครือ่งยนต ์ กำรปนเป้ือน
ทีเ่ขำ้สูเ่ครือ่งยนตอ์ำจน�ำไปสู ่   ควำมเสยีหำย
ของเครือ่งยนต์

•  เมือ่ไดร้ะดบัน�้ำมนัทีถ่กูตอ้ง  ใหป้ระกอบ 
ฝำปิดช่องเติมน�้ ำมันเครื่องแลว้หมุนให ้
แน่น

การเปลีย่���า้ม�ัเ�รือ่งและ 
ไสก้รอง��า้ม�ัเ�รือ่ง

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

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

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

น�้ำมันเครื่องและไสก้รองตอ้งเปลีย่นใหม่ตำม
ขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรงุรักษำตำมก�ำหนดเวลำ
กำรเปลีย่นน�้ำมนัเครือ่งและไสก้รอง:
•  อุน่เครือ่งยนตใ์หเ้พยีงพอ  แลว้ดบัเครือ่ง 

จอดรถจักรยำนยนตใ์หม้ัน่คงบนขำตัง้ขำ้ง
•  ปล่อยใหน้�้ำมันเครือ่งพักตัวหำ้นำทกีอ่นที่

จะถำ่ยออก
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•  วำงอำ่งถำ่ยน�้ำมนัเครือ่งใตเ้ครือ่งยนต์

cjkf
21

1. ปล ัก๊อา่ง��า้ม�ัเ�รือ่ง
2. ไสก้รอง��า้ม�ัเ�รือ่ง

•  ถอดปลั๊กอุดอ่ำงน�้ำมันเครือ่งจำกดำ้นล่ำง
ของอ่ำงน�้ำมันเครื่องและปล่อยใหน้�้ำมัน
เครือ่งระบำยออก

•  ยดึรถจักรยำนยนตใ์หม้ั่นคงในต�ำแหน่งตัง้
ตรงบนพืน้ดนิทีไ่ดร้ะดบั

•  วำงต�ำแหน่งอ่ำงถ่ำยน�้ ำมันเครื่องไวใ้ต ้
ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง

•  คลำยไสก้รองน�้ ำมัน เครื่องแล ว้ถอด
ออกโดยใชชุ้ดเครื่องมือประจ�ำรถของ 
Triumph T3880313 ทิง้ไสก้รองตวัเกำ่
ดว้ยวธิกีำรทีไ่มท่�ำลำยสิง่แวดลอ้ม

•  เตมิไสก้รองน�้ำมันเครือ่งทีเ่ปลีย่นใหมด่ว้ย
น�้ำมนัเครือ่งใหม่

•  ทำน�้ำมนัเครือ่งสะอำดไวบ้ำง ๆ ทีแ่หวนซลี
ของไสก้รองน�้ำมนัเครือ่งตวัใหม ่ ประกอบ
ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง  แลว้ขนัใหแ้น่นดว้ย
แรง 10 Nm

•  เมื่อถ่ำยน�้ ำมันเครื่องออกจนหมดแลว้  
ใหป้ระกอบแหวนยำงอันใหม่เขำ้กับปลั๊ ก
อำ่งน�้ำมนัเครือ่ง  ประกอบน๊อตถำ่ยน�้ำมนั
เครือ่ง แลว้ขนัแน่น 25 Nm

•  ถอดปลั๊กฝำปิดชอ่งเตมิน�้ำมนัเครือ่ง

•  ใชก้รวยที่เหมำะสมเติมเครื่องยนต์ดว้ย
น�้ำมันเครือ่งส�ำหรับรถจักรยำนยนตแ์บบกึง่
สงัเครำะหห์รอืสงัเครำะห ์ 10W/40 หรอื 
10W/50 ทีต่รงตำมมำตรฐำน API SH 
(หรอืสงูกวำ่)  และ JASO MA เชน่  น�้ำมนั
เครือ่ง Castrol Power 1 Racing 4T 
10W-40 (สงัเครำะห)์  ในบำงประเทศ
จ� ำหน่ำยในชื่อ  Castro l  Power RS 
Racing 4T 10W-40 (สงัเครำะห)์

•  อย่ำเติมน�้ ำมันจนลน้หรือเกินควำมจุที่
ก�ำหนดไวใ้นบท ขอ้มลูจ�ำเพำะ

•  สตำร์ทเครื่องยนต์แลว้ปล่อยใหเ้ดนิเบำ
อยำ่งนอ้ย 30 วนิำที

 ขอ้�วรระวงั
กำรเพิม่ควำมเร็วรอบเครื่องยนตส์ูงกว่ำรอบ
เดนิเบำก่อนที่น�้ำมันเครื่องจะกระจำยไปทั่ว
ทกุชิน้สว่นของเครือ่งยนตจ์ะท�ำใหเ้ครือ่งยนต์
เกดิควำมเสยีหำยและตดิขดั
เร่งควำมเร็วรอบเครื่องยนต์หลังจำกเดิน
เครือ่งยนตแ์ลว้ 30 วนิำทเีทำ่นัน้เพือ่ใหน้�้ำมนั
เครือ่งไดไ้หลเวยีนอยำ่งเต็มที่

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่สญัญำณไฟเตอืนแรง
ดันน�้ำมันเครื่องต�่ำดับลงหลังจำกสตำร์ท
เครือ่ง

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

•  ปิดสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ OFF ตรวจสอบ
ระดับน�้ ำมันเครื่องโดยใชว้ิธีกำรที่ได ้
อธบิำยไปแลว้กอ่นหนำ้นี ้ และเตมิน�้ำมนั
ใหอ้ยูร่ะหวำ่งขดีระดับสงูสดุและต�ำ่สดุของ 
ตำแมว
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การก�าจดั��า้ม�ัเ�รือ่งและไสก้รอง
��า้ม�ัเ�รือ่งทีใ่ชแ้ลว้
เพือ่เป็นกำรปกป้องสิง่แวดลอ้ม  อยำ่เทน�้ำมนั
ลงบนพื้น ลงในท่อระบำยน�้ำหรือท่อระบำย 
น�้ ำเสีย หรือลงในแม่น�้ ำล�ำคลอง อย่ำวำง 
ไสก้รองน�้ำมันเครือ่งทีใ่ชแ้ลว้ปนกับขยะทั่วไป 
หำกมีขอ้สงสัย โปรดติดต่อหน่วยงำนใน 
ทอ้งถิน่

เกรดและขอ้ก�าห�ดของ��า้ม�ัเ�รือ่ง
เ ค รื่ อ ง ย น ต์ที่ ฉี ด ด ้ว ย น�้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง
ประสิทธิภำพสูงของ  Triumph ไดรั้บกำร
ออกแบบขึ้นเพื่อใหใ้ชน้�้ ำมันเครื่องส�ำหรับ
รถ จัก รยำนยนต์แบบกึ่ง สั ง เ ค ร ำ ะห์ห รือ
สงัเครำะห ์ 10W/40 หรอื 10W/50 ทีต่รง
ตำมมำตรฐำน API SH (หรอืสงูกวำ่)  และ 
JASO MA เชน่  น�้ำมนัเครือ่ง Castrol Power 1 
Racing 4T 10W-40 (สงัเครำะหแ์ท)้  ในบำง
ประเทศจ�ำหน่ำยในชือ่ Castrol Power RS 
Racing 4T 10W-40 (สงัเครำะหแ์ท)้
ดูตำรำงดำ้นล่ำงส�ำหรับควำมหนืดของน�้ำมัน
เครือ่งทีถ่กูตอ้ง (10W/40 หรอื 10W/50) ทีใ่ช ้
ในพืน้ทีข่ีร่ถของทำ่น

ชว่งอณุหภมู�ิวามห�ดืของ��า้ม�ัเ�รือ่ง
อย่ำเติมสำรเคมีใด ๆ  ลงในน�้ ำมันเครื่อง 
นอกจำกนี้ น�้ ำมันเครื่องยังหล่อลื่นคลัตช ์ 
สำรเตมิแตง่ใด ๆ อำจท�ำใหค้ลตัชล์ืน่

หำ้มใชน้�้ำมนัละหุง่, น�้ำมนัทีม่สีำรชะลำ้ง, น�้ำมนั
พชื, น�้ำมนัแร ่ หรอืน�้ำมนัใดๆ  ทีไ่มต่รงตำม 
ขอ้ก�ำหนดทีต่อ้งกำร  กำรใชน้�้ำมนัเหลำ่นีอ้ำจ
ท�ำใหเ้กดิควำมเสียหำยต่อเครื่องยนต์อย่ำง
รนุแรงและโดยทนัที
ขณะเตมิหรอืเปลีย่นน�้ำมนัเครือ่ง ท�ำใหแ้น่ใจวำ่
ไมม่สี ิง่แปลกปลอมเขำ้ไปในหอ้งขอ้เหวีย่ง
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ระบบระบาย�วามรอ้�

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

หมายเหตุ

�� ้าหล่อเย็�ช�ิดช�ิดเติมสารเพิ่ม�ุณ
ภาพไฮบรดิอ�ิทรยี ์ (เรยีกวา่ Hybrid OAT 
หรอื HOAT) ไดต้ดิต ัง้ไวใ้�ระบบระบาย
�วามรอ้�ต ัง้แตจ่ดัสง่รถจกัรยา�ย�ตจ์าก
โรงงา� ��า้หลอ่เย็�ดงักลา่วเป็�สเีขยีว 
ประกอบดว้ยสารป้องก�ัการแข็งตวัที่ม ี
สว่�ประกอบของสารเอทธลิ�ีไก�อล 50% 
และมจีดุเยอืกแข็งที ่-35°C (-31°F)

สารป้องก�ัการกดักรอ่� 

 ��าเตอื�
น�้ำหลอ่เย็น HD4X Hybrid OAT ประกอบ
ดว้ยสำรป้องกันกำรกัดกร่อนและสำรป้องกัน
กำรแข็งตวั  ซึง่เหมำะส�ำหรับเครือ่งยนตแ์ละ
หมอ้น�้ำทีเ่ป็นอะลมูเินยีม  ใชน้�้ำหลอ่เย็นตำม
ค�ำแนะน�ำจำกผูผ้ลติทกุครัง้
น�้ ำหล่อเย็นที่มีสำรป้องกันกำรแข็งตัวและ
สำรป้องกันกำรกัดกร่อนประกอบดว้ยสำรเคมี
ทีเ่ป็นพษิ  ซึง่เป็นอนัตรำยตอ่รำ่งกำยมนุษย ์
หำ้มกลนืสำรป้องกันกำรแข็งตัวหรือน�้ำหล่อ
เย็นของรถจักรยำนยนต์

หมายเหตุ

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

เพื่อป้องกันไม่ใหร้ะบบระบำยควำมรอ้นเกดิ
สนมิ  จ�ำเป็นตอ้งใชส้ำรเคมป้ีองกนัสนมิในน�้ำ
หลอ่เย็น
ถำ้ไมใ่ชน้�้ำหลอ่เย็นทีม่สีำรป้องกนัสนมิ  ระบบ
ระบำยควำมรอ้นจะสะสมสนิมและตะกรันใน
โพรงน�้ำและหมอ้น�้ำ ซึง่จะปิดกัน้ทำงเดนิน�้ำ
หล่อเย็น และจะลดประสิทธิภำพของระบบ
ระบำยควำมรอ้นเป็นอยำ่งมำก

การตรวจสอบระดบั��า้หลอ่เย็�
หมายเหตุ

�วรตรวจสอบระดบั�� ้าหล่อ เ ย็�ขณะ
ที่เ�รื่องย�ต์เย็� (ที่อุณหภูม ิห้องหรือ
อณุหภมูแิวดลอ้ม)

2

1

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

กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนัเบรก:
•  จอดรถจักรยำนยนต์บนพื้นรำบและอยู่

ในต�ำแหน่งตัง้ตรง  ถงัน�้ำหลอ่เย็นส�ำรอง
สำมำรถมองเห็นไดจ้ำกดำ้นขวำของรถ
จักรยำนยนต ์ทำงดำ้นทำ้ยของเครือ่งยนต์
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•  ตรวจสอบระดับน�้ำหล่อเย็นในถังน�้ำหล่อ
เย็นส�ำรอง

•  ร ะดับน�้ ำหล่อ เ ย็นต อ้งอยู่ ร ะหว่ ำ งขีด
เครือ่งหมำยสงูสดุ  (บน) และต�ำ่สดุ  (ลำ่ง) 
ถำ้น�้ำหลอ่เย็นต�ำ่กวำ่ระดบัต�ำ่สดุ  ทำ่นตอ้ง
ปรับระดบัน�้ำหลอ่เย็น

การปรบัระดบั��า้หลอ่เย็�

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

 ขอ้�วรระวงั
ถ ำ้ ใช น้�้ ำ ก ร ะด ำ้ ง ในร ะบบระบำยควำม
รอ้น น�้ำกระดำ้งจะท�ำใหเ้กดิกำรสะสมของ
ตะกรันในเครื่องยนตแ์ละหมอ้น�้ำ และจะลด
ประสทิธภิำพของระบบระบำยควำมรอ้นเป็น
อยำ่งมำก
ระบบระบำยควำมรอ้นทีม่ปีระสทิธภิำพลดลง
จะท�ำใหเ้ครื่องยนต์รอ้นจัดและไดรั้บควำม
เสยีหำยอยำ่งรนุแรง

หมายเหตุ

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

กำรปรับระดบัน�้ำมนัเบรก:
•  ฝำถังน�้ ำหล่อเย็นส�ำรองสำมำรถถอดได ้

จำกดำ้นขวำของรถจักรยำนยนต ์ ทำงดำ้น
ทำ้ยของเครือ่งยนต์

•  ถอดฝำครอบสเตอร์
•  ถอดฝำปิดออกจำกถังน�้ำหล่อเย็นส�ำรอง 

แลว้เติมส่วนผสมน�้ ำหล่อเย็นทำงฝำถัง
น�้ ำมันเชื้อเพลงิจนระดับน�้ำเพิ่มสูงถงึขีด
เครือ่งหมำยสงูสดุ

•  ประกอบฝำปิด
•  ประกอบกลับฝำครอบสเตอร์ดว้ยแรง 

9 Nm

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

หมอ้��า้และทอ่ออ่�

 ��าเตอื�
พัดลมจะท�ำงำนโดยอัตโนมัตเิมือ่เครือ่งยนต์
ท�ำงำน
ตอ้งเกบ็มอืและเสือ้ผำ้ใหห้ำ่งจำกพัดลม
กำรสมัผัสกบัพัดลมทีก่�ำลังหมนุอยูอ่ำจท�ำให ้
เกดิอบุัตเิหตแุละ/หรอืกำรบำดเจ็บสว่นบคุคล
ได ้
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 ขอ้�วรระวงั
กำรใชว้ธิฉีีดน�้ำแรงดนัสงู  เชน่  จำกเครือ่งมอื
ลำ้งรถหรอืป๊ัมอดัฉีดน�้ำแรงดนัสงู  จะท�ำให ้
ครบีหมอ้น�้ำเกดิควำมเสยีหำย  เป็นสำเหตใุห ้
เกดิรอยร่ัวและท�ำใหป้ระสทิธภิำพของหมอ้น�้ำ
ลดลง
อย่ำปิดกัน้หรือเบี่ยงกระแสลมจำกหมอ้น�้ ำ
ดว้ยกำรตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิทีไ่มไ่ดรั้บอนุญำต 
ไม่ว่ำจะที่ด ำ้นหนำ้หมอ้น�้ ำหรือดำ้นหลัง
พัดลมระบำยควำมรอ้น
กำรกดีขวำงกระแสลมของหมอ้น�้ำจะท�ำให ้
เกดิควำมรอ้นสงู  ท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำม
เสยีหำยได ้

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

การ�วบ�มุ��ัเรง่

 ��าเตอื�
คอยระวงัเมือ่  "รูส้กึ"  ถงึกำรเปลีย่นแปลงของ
กำรควบคมุคนัเรง่  ถำ้พบควำมเปลีย่นแปลง 
ใหน้�ำรถไปตรวจสอบระบบคันเร่งที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำต
กำรเปลีย่นแปลงอำจเกดิจำกควำมสกึในระบบ
กลไก ซึง่อำจท�ำใหก้ำรควบคมุคนัเรง่ตดิขดั
กำรควบคมุคันเรง่ตดิหรอืคำ้งจะท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้

การตรวจสอบ��ัเรง่

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

เพือ่ตรวจสอบคนัเรง่:
•  ตรวจสอบปีกผีเสื้อ เ ปิดออกไดอ้ย่ำง 

รำบรืน่  โดยไมม่แีรงฝืน  และสำมำรถปิด
ไดโ้ดยไม่ตดิขัด ถำ้ยังตรวจพบปัญหำ
หรอืเกดิขอ้สงสยั  ควรน�ำรถของทำ่นไป
ตรวจสอบระบบคันเรง่ทีต่ัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต

•  ถำ้ระยะฟรีมีค่ำไม่ถูกตอ้ง Triumph ขอ
แนะน�ำใหน้�ำรถไปตรวจสอบหำสำเหตุที่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญำต

•  ตรวจสอบว่ำมีระยะฟรีของปลอกคันเร่ง 
1 ‑ 2 มม. เมือ่คอ่ย ๆ บดิปลอกคนัเรง่ไปมำ



การบ�ารงุรกัษาและการปรบัต ัง้

76

�ลตัช์

2

1

1. ��ั�ลตัช์
2. 2 - 3 มม.

รถจักรยำนยนตไ์ดต้ดิตัง้คลัตชแ์บบควบคมุดว้ย
สำย
ถำ้คนัคลตัชม์รีะยะฟรมีำกเกนิไป  คลตัชอ์ำจไม่
ปลอ่ยจนสดุ  ซึง่จะท�ำใหเ้ปลีย่นเกยีรแ์ละเลอืก
เกยีรว์ำ่งไดย้ำก  ซึง่อำจท�ำใหเ้ครือ่งยนตด์บั 
และควบคมุรถจักรยำนยนตไ์ดย้ำก
ในทำงกลับกัน ถำ้คันคลัตช์มีระยะฟรีไม่พอ  
คลัตช์อำจไม่ขบจนสุด  ท� ำ ให ค้ลั ตช์ลื่น  
ซึง่จะลดประสทิธภิำพและท�ำใหค้ลัตชส์กึกอ่น
ก�ำหนด
ตอ้งตรวจสอบระยะฟรีคันคลัตช์ตำมขอ้
ก�ำหนดกำรบ�ำรงุรักษำตำมก�ำหนดเวลำ

การตรวจสอบ�ลตัช์
ตรวจสอบวำ่มรีะยะฟรคีนัคลตัชท์ีค่นัโยก 2 - 3 
มม.
ถำ้ระยะฟรมีคีำ่ไมถ่กูตอ้ง ใหท้�ำกำรปรับคำ่

การปรบั�ลตัช์
กำรปรับคลตัช:์
•  หมุนแกนปรับตัง้จนไดร้ะยะฟรคีันคลัตชท์ี่

ถกูตอ้ง

•  ตรวจสอบว่ำมีระยะฟรีคันคลัตชท์ี่คันโยก 
2 ‑ 3 มม.

•  ถำ้ระยะฟรมีคีำ่ไมถ่กูตอ้ง ใหท้�ำกำรปรับคำ่

1
2 - 3 mm

2

3

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

ถำ้ไม่สำมำรถปรับตั ้งค่ำไดถู้กตอ้งโดยใช ้
ตวัปรับคนัคลตัช ์ ใหใ้ชต้วัปรับสำยทีป่ลำยดำ้น
ลำ่งของสำยคลตัช์
•  คลำยน๊อตล็อกตวัปรับ
•  หมุนตัวปรับสำยดำ้นนอกเพือ่ใหม้รีะยะฟร ี

2 - 3 มม. ทีค่นัคลตัช์
•  ขนัแน่นน๊อตล็อกดว้ยแรงขนั 3.5 Nm

31 2

1. �็อตปรบั
2. �็อตล็อก
3. สาย�ลตัช์
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โซข่บัเ�ลือ่�

 ��าเตอื�
โซ่ที่สกึหรือหลวม หรือโซ่ที่แตกหรือหลุด
ออกจำกสเตอรอ์ำจไปเกีย่วเฟืองเครือ่งยนต์
หรอืล็อกลอ้หลงัได ้
โซท่ีไ่ปกดีขวำงสเตอรเ์ครือ่งยนตจ์ะท�ำใหผู้ข้ ี่
รถไดรั้บบำดเจ็บและท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ในท�ำนองเดยีวกนั  กำรล็อกลอ้หลงัจะท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

เพือ่ควำมปลอดภัยและป้องกันไม่ใหเ้กดิควำม
สกึมำกเกนิไป ทำ่นตอ้งตรวจสอบโซข่บัเคลือ่น 
ปรับตัง้ และหยอดน�้ ำมันตำมขอ้ก�ำหนดกำร
บ�ำรุง รักษำตำมก�ำหนดเวลำ ด�ำเนินกำร 
ตรวจสอบ  ปรับตัง้คำ่  และหยอดน�้ำมนัใหบ้อ่ย
ขึน้ส�ำหรับสภำพกำรใชร้ถทีร่นุแรง  เชน่  กำร
ขบัขีค่วำมเร็วสงู  ถนนทีม่ฝีุ่ นคละคลุง้  หรอืเต็ม
ไปดว้ยกอ้นกรวด
ถำ้โซ่สึกมำกไปหรือปรับตั ้งค่ำไม่ถูกตอ้ง 
(หลวมเกนิไปหรือแน่นเกนิไป) โซ่อำจหลุด
ออกจำกสเตอรห์รอืเบรก  ดงันัน้  เปลีย่นโซท่ี่
ช�ำรุดหรือสกึโดยใชอ้ะไหล่ Triumph ที่จัด
จ�ำหน่ำยโดย  ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตทกุครัง้

การหลอ่ลื�่โซข่บัเ�ลือ่�
จ�ำเป็นตอ้งมกีำรหลอ่ลืน่ทกุ ๆ 300 กม.  (200 
ไมล)์  และหลงัจำกขีร่ถในสภำพอำกำศทีเ่ปียก 
บนถนนเปียก หรอืเวลำใดๆ ทีโ่ซฝื่ด
กำรหลอ่ลืน่โซข่บัเคลือ่น:
•  ใชส้ำรหล่อลืน่โซข่ับเคลือ่นตำมทีแ่นะน�ำ

ไวใ้นบทขอ้มลูจ�ำเพำะ

•  หยอดสำรหล่อลื่นที่ด ำ้นข ำ้งลูกกลิ้ง  
จำกนัน้ จอดรถจักรยำนยนตท์ิง้ไวโ้ดยไม่
ใชง้ำนอยำ่งนอ้ยแปดชัว่โมง  (ควรเป็นชว่ง
กลำงคนื)  ซึง่จะชว่ยใหน้�้ำมนัซมึเขำ้ไปใน
โอรงิ โซ ่ฯลฯ

•  กอ่นขีร่ถ ใหเ้ชด็เศษน�้ำมนัทีเ่หลอืออก
•  ถำ้โซ่ขับเคลื่อนสกปรกมำกเป็นพิเศษ  

ใหท้�ำควำมสะอำดกอ่น  แลว้ทำน�้ำมนัตำม
ทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้

 ขอ้�วรระวงั
อย่ำใชเ้ครื่องฉีดน�้ำแบบแรงดันสูงท�ำควำม
สะอำดโซเ่พรำะอำจท�ำใหส้ว่นประกอบโซไ่ด ้
รับควำมเสยีหำย

การตรวจสอบระยะฟรขีองโซข่บั
เ�ลือ่�

 ��าเตอื�
ก่อนเริ่มงำน ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดจ้อด
รถจักรยำนยนต์ไวอ้ย่ำงมั่นคงแลว้รองดว้ย
แมแ่รง
เพรำะจะชว่ยป้องกันไม่ใหผู้ป้ฏบิัตงิำนไดรั้บ
บำดเจ็บหรอืควำมเสยีหำยตอ่รถจักรยำนยนต์

1

1. ต�าแห�ง่ทีเ่�ลือ่�ทีไ่ดส้งูสดุ
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กำรตรวจสอบกำรเคลือ่นทีข่องโซ:่
•  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ  และอยูใ่น

ต�ำแหน่งตัง้ตรง โดยไมม่กีำรบรรทกุใด ๆ
•  หมุนลอ้หลังโดยกดรถจักรยำนยนต์เพื่อ

คน้หำต�ำแหน่งที่โซ่แน่นที่สุด แลว้วัด
กำรเคลือ่นทีแ่นวตัง้ทีก่ ึง่กลำงโซ่ระหว่ำง 
สเตอร์

การปรบัระยะฟรขีองโซข่บัเ�ลือ่�
กำรเคลือ่นไหวในแนวตัง้ของโซข่บัเคลือ่นตอ้ง
อยูใ่นชว่ง 20 - 30 มม.

45

1 2 3

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

ถำ้กำรเคลือ่นทีอ่ยำ่งอสิระของโซข่ับเคลือ่นไม่
ถกูตอ้ง ตอ้งท�ำกำรปรับดงัตอ่ไปนี:้
•  คลำยน๊อตล็อสลกัลอ้
•  ปลอ่ยน๊อตล็อกโบลตย์ดึตัวปรับโซท่ัง้ดำ้น

ซำ้ยและดำ้นขวำ
•  ยำ้ยตัวปรับทัง้คู่ไปเท่ำ ๆ  กัน โดยใช ้

เครือ่งหมำยบนตวัปรับเป็นแนวทำง
•  หมุนโบลตย์ดึตัวปรับตำมเข็มนำฬกิำเพื่อ

เพิม่ระยะกำรเคลื่อนที่อย่ำงอสิระของโซ่
ขับเคลื่อน และหมุนทวนเข็มนำฬกิำเพื่อ
ลดระยะกำรเคลือ่นทีอ่ยำ่งอสิระของโซข่ับ
เคลือ่น

•  เมื่อตัง้ค่ำระยะกำรเคลื่อนที่อสิระของโซ่
ขบัเคลือ่นไดถ้กูตอ้งแลว้  ใหใ้ชต้วัปรับดนั
ลอ้เขำ้ที่

•  ท�ำใหแ้น่ใจว่ำปรับอยู่ในแนวเครื่องหมำย
จุดเดียวกันที่แกนปรับทั ้งสองดำ้นของ 
สวงิอำรม์

•  ขันน๊อตล็อกตัวปรับทั ้งสองดว้ยแรงขัน 
20 Nm และน๊อตล็อกสลักลอ้ดว้ยแรงขัน 
110 Nm

•  ด�ำเนินกำรตรวจสอบกำรปรับตั ้งโซ่ขับ
เคลือ่นอกีครัง้ ปรับตัง้คำ่ใหมถ่ำ้จ�ำเป็น

 ��าเตอื�
กำรใชง้ำนรถจักรยำนยนต์โดยที่น็อตล็อก 
ตั ว ป รั บ ไม่ แ ข็ ง แ ร งห รือสลั กล อ้หลวม
อำจท� ำใหร้ถทรงตัวไดไ้ม่ดีและขับขี่รถ
จักรยำนยนตไ์ดย้ำกขึน้
กำรทรงตัวและกำรขับขี่ที่ไม่สมบูรณ์อำจ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

•  ตรวจสอบประสิทธิภำพของเบรกหลัง 
แกไ้ขถำ้จ�ำเป็น

 ��าเตอื�
กำรใชร้ถจักรยำนยนตด์ว้ยเบรกที่ช�ำรุดเป็น
อนัตรำย  ทำ่นตอ้งน�ำรถไปด�ำเนนิกำรแกไ้ข
อำกำรที่ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตกอ่น  จงึจะสำมำรถ
ขีร่ถจักรยำนยนตไ์ดอ้กีครัง้
กำรไม่แก ไ้ขอำกำรดั งกล่ำวอำจท� ำให ้
ประสทิธภิำพในกำรเบรกลดนอ้ยลง ท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตห์รือเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
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การตรวจสอบ�วามสกึของโซข่บั
เ�ลือ่�และสเตอร์

 ��าเตอื�
อยำ่ละเลยกำรบ�ำรงุรักษำโซข่บัเคลือ่น  และ
ด�ำเนินกำรประกอบโซ่ขับเคลื่อนที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้
ใชโ้ซข่บัเคลือ่นของแทต้ำมทีไ่ดก้�ำหนดไวใ้น
แคตตำล็อกอะไหล ่ Triumph ซึง่จัดจ�ำหน่ำย
โดย Triumph

กำรใชโ้ซข่ับเคลือ่นทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรองอำจ
ท�ำใหโ้ซข่ับเคลือ่นแตกหรอือำจท�ำใหโ้ซข่ับ
เคลือ่นหลดุออกจำกสเตอร ์ท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ขอ้�วรระวงั
ถำ้พบวำ่สเตอรส์กึ  ใหเ้ปลีย่นสเตอรแ์ละโซ่
ขบัเคลือ่นพรอ้มกนัทกุครัง้
กำรเปลี่ยนสเตอร์ที่สกึโดยไม่เปลี่ยนโซ่ขับ
เคลือ่นจะท�ำใหส้เตอรต์วัใหมส่กึกอ่นก�ำหนด

1. วดัโซ ่20 ขอ้ตอ่
2. ��า้ห�กั

กำรตรวจสอบควำมสกึหรอของโซ่ขับเคลื่อน
และเฟือง:
•  ถอดทีบ่งัโซข่บัเคลือ่น

•  ดึงโซ่ขับเคลื่อนใหต้ึงโดยแขวนลูกตุม้
ขนำด 10 ‑ 20 กก.  (20 ‑ 40 ปอนด)์  บน
โซข่บัเคลือ่น

•  วดัควำมยำวของโซ ่ 20 ขอ้ตอ่จำกสว่นที่
ยดืออกของโซข่บัเคลือ่น  จำกจดุกึง่กลำง
สลกัของสลกัตวัที ่ 1 ไปทีจ่ดุกึง่กลำงสลกั
ของสลกัตวัที ่ 21 เนือ่งจำกโซข่บัเคลือ่น
อำจสกึไมเ่ทำ่กนั ใหว้ดัทีห่ลำย ๆ จดุ

•  ถำ้ควำมยำวมำกกว่ำถำ้ควำมยำวเกนิขีด
จ�ำกดับรกิำรสงูสดุ 320 มม.  ตอ้งเปลีย่น
โซข่บัเคลือ่นเสน้ใหม่

•  หมุนลอ้หลังและตรวจสอบโซข่ับเคลือ่นดู
ลกูกลิง้ช�ำรดุ สลกัและขอ้ตอ่โซห่ลวม

•  นอกจำกนี ้ ใหต้รวจสอบสเตอรด์ซู ึฟั่นเฟือง
ช�ำรดุหรอืสกึไมส่ม�ำ่เสมอหรอืมำกเกนิไป

หมายเหตุ

ภาพประกอบแสดงการสกึหรอของสเตอรท์ ี่
ดา้�ซา้ยมอืของรถจกัรยา�ย�ต์
ส� า ห ร ับ ส เ ต อ ร์ที่ด ้า � ข ว า มือ ข อ ง ร ถ
จกัรยา�ย�ต ์ การสกึหรอจะเกดิทีฝ่ั่งตรง
ขา้มของฟ�ัเฟือง

•  ถำ้มีอำกำรผิดปกติ ใหน้� ำรถไปเปลี่ยน
โซ่ขับเคลื่อนและ/หรือสเตอร์ที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำต

•  ประกอบกลับบังโซข่ับเคลือ่นและขันแน่น
ตวัยดึดว้ยแรง 9 Nm
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เบรก

cbmz_2

1

2

1. ผา้เบรก
2. ขดี�า่�วามห�าต�า่สดุ

ตอ้งตรวจสอบผำ้เบรกตำมขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุง
รักษำตำมก�ำหนดเวลำ และเปลีย่นใหม่ถำ้สกึ 
หรอืมคีวำมหนำไมถ่งึคำ่ควำมหนำต�ำ่สดุในกำร
รับบรกิำร
ถำ้ควำมหนำทีร่อยตอ่ของผำ้เบรกแผ่นใดนอ้ย
กวำ่ 1.0 มลิลเิมตร (0.04 นิว้) (ดำ้นหนำ้) หรอื 
1.5 มลิลเิมตร (0.06 นิว้) (ดำ้นหลงั) ใหเ้ปลีย่น
ผำ้เบรกทัง้หมดในวงลอ้

การปรบัสภาพผา้เบรกและเบรกใหม่

 ��าเตอื�
ผำ้เบรกตอ้งเปลี่ยนใหม่เป็นชุดลอ้รถทัง้ชุด  
ที่ดำ้นหนำ้ ซึง่ติดตัง้คำลิปเปอร์สองตัวไว ้
ทีล่อ้เดยีวกนั  ใหเ้ปลีย่นผำ้เบรกทัง้หมดใน 
คำลปิเปอรท์ัง้สองตวั
กำร เปลี่ยนผ ำ้ เบรกแยกต่ำงหำกจะลด
ประสทิธภิำพในกำรเบรกและอำจท�ำใหเ้กดิ
อบุตัเิหตุ
หลังจำกเปลี่ยนผำ้เบรกใหม่ ใหข้ี่รถดว้ย
ควำมระวังอย่ำงมำกจนกว่ำผำ้เบรกใหม่จะ
ปรับสภำพ

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

การชดเชย�วามสกึของผา้เบรก

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

จะมีกำรชดเชยควำมสกึของจำนเบรกและผำ้
เบรกโดยอตัโนมตั ิ โดยจะไมม่ผีลกระทบตอ่
กำรท�ำงำนของแป้นเบรกหรอืคนัเบรก  ไมม่ ี
ช ิน้สว่นใด ๆ  ทีล่อ้หนำ้และลอ้หลงัทีต่อ้งปรับ 
ตัง้คำ่
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��า้ม�ัดสิกเ์บรก

 ��าเตอื�
น�้ ำ มั น เ บ ร ก มี คุณ สมบั ติ ใ น ก ำ ร ดู ด ซั บ  
ซึ่งหมำยควำมว่ำน�้ ำมั นสำมำรถดูดซับ
ควำมชืน้จำกอำกำศได ้
ควำมชืน้ทีถู่กดดูซับจะลดจุดเดอืดของน�้ำมัน
เบรกลงมำก  ท�ำใหป้ระสทิธภิำพในกำรเบรก
ลดลง
ดว้ยสำเหตนุี ้ ตอ้งเปลีย่นน�้ำมนัเบรกตำมขอ้
ก�ำหนดกำรบ�ำรงุรักษำตำมก�ำหนดเวลำเสมอ
ใชน้�้ำมนัเบรกใหมจ่ำกภำชนะทีปิ่ดสนทิ  และ
หำ้มใชน้�้ำมันเบรกจำกภำชนะที่ไม่ปิดสนิท
หรอืจำกภำชนะทีเ่คยเปิดไวก้อ่นแลว้
หำ้มผสมน�้ำมนัเบรกตำ่งเกรด ตำ่งยีห่อ้
ตรวจสอบกำรร่ัวซมึของน�้ำมนัเบรกรอบ ๆ  ขอ้
ตอ่เบรก ซลี และขอ้ตอ่ รวมทัง้ตรวจสอบสำย
เบรก  ดกูำรเสือ่งสภำพ  รอยแตก  และควำม
เสยีหำย
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งตำ่งๆ กอ่นขีร่ถทกุครัง้
กำรไม่ปฏิบัติตำมและใชร้ำยกำรเหล่ำนี ้ 
จะท�ำใหเ้กดิสภำวะกำรขบัขีท่ีเ่ป็นอนัตรำย น�ำ
ไปสูก่ำรสญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุัตเิหตุ
ได ้

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

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

หมายเหตุ

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

การตรวจสอบและปรบัระดบั��า้ม�ั
เบรกห�า้
ตรวจสอบและปรับระดับน�้ ำมันเบรกตำมที่
อธบิำยไวด้ำ้นลำ่ง:

3

jajc_3

1

2

1. สกรยูดึฝาปิดกระปกุ��า้ม�ั
2. ขดีระดบัสงูสดุ
3. ขดีระดบัต�า่สดุ

ระดับน�้ำมันเบรกในกระปกุน�้ำมันตอ้งอยูร่ะหวำ่ง
ขดีระดบัสงูสดุและขดีระดบัต�ำ่สดุ  (เมือ่กระปกุ
น�้ำมนัอยูใ่นแนวนอน)
กำรปรับระดบัน�้ำมนัเบรก:
•  คลำยสกรูฝำปิดครอบและถอดฝำปิด

กระปกุน�้ำมนัและไดอะแฟรมซลี
•  เตมิน�้ำมันในกระปุกน�้ำมันจนถงึขดี MAX 

โดยใชน้�้ำมนั DOT 4 จำกภำชนะทีปิ่ดสนทิ
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•  ประกอบกลบัฝำปิดกระปกุน�้ำมนั ตอ้งแน่ใจ
ว่ำใส่ไดอะแฟรมซลีในต�ำแหน่งทีถู่กตอ้ง 
ระหวำ่งฝำปิดและกระปกุน�้ำมนั

•  ขันแน่นสกรูล็อกฝำปิดกระปุกน�้ำมันดว้ย
แรง 0.7 Nm

การตรวจสอบและปรบัระดบั��า้ม�ั
เบรกหลงั

 ��าเตอื�
ถำ้ระดับน�้ ำมันเบรกในกระปุกน�้ ำมันดำ้น
ใดดำ้นหนึ่งลดลงมำก โปรดติดต่อขอ 
ค� ำ แ น ะ น� ำ จ ำ ก ตั ว แ ท น จ� ำ ห น่ ำ ย ร ถ
จักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตกอ่น
จะขบัขีร่ถของทำ่น
กำรขีร่ถทีร่ะดับน�้ำมันเบรกพร่องลง หรือทีม่ี
กำรร่ัวซมึของน�้ำมนัเบรกเป็นอนัตรำย  และจะ
ลดประสทิธภิำพของเบรก  ท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

citi_1

1

2

1. ขดีระดบับ�, เบรกหลงั
2. ขดีระดบัลา่ง, เบรกหลงั

กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนัเบรกหลงั:
•  ถอดแผงขำ้งดำ้นขวำ ตำมที่อธิบำยใน

หวัขอ้ หนำ้ 43

•  ระดับน�้ำมันเบรกในกระปุกน�้ำมันเบรกหลัง
ตอ้งอยู่ระหว่ำงขีดระดับบนและขีดระดับ
ลำ่ง

กำรปรับระดบัน�้ำมนัเบรกหลงั:
•  ใหป้ลดกระปุกน�้ ำมันออกจำกชุดกรอง

อำกำศโดยไมต่อ้งถอดทอ่เชือ่มตอ่
•  ค ล ำ ย สก รู ล็ อ ก ฝ ำ ปิ ด   แ ล ้ว ถ อ ดฝ ำ

ปิดกระปุกน�้ ำมันโดยจ� ำต� ำแหน่งของ 
ไดอะแฟรมซลี

•  เตมิน�้ำมันในกระปกุน�้ำมันจนถงึขดีระดบับน
โดยใชน้�้ำมนั DOT 4 ใหมจ่ำกภำชนะทีปิ่ด
สนทิ

•  ป ร ะ ก อ บ ก ลั บ ฝ ำ ปิ ด ก ร ะ ปุ ก น�้ ำ มั น  
โดยตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ใสไ่ดอะแฟรมซลี
ในต�ำแหน่งที่ถูกตอ้ง ระหว่ำงฝำปิดและ
กระปกุน�้ำมนั  ขนัแน่นสกรล็ูอกฝำปิดดว้ย
แรงขนั 1 Nm

•  ประกอบกลับกระปุกน�้ำมันเบรกเขำ้กับชดุ
กรองอำกำศโดยขันตัวยึดใหม่ดว้ยแรง 
3 Nm

•  ประกอบกลบัแผงขำ้งดำ้นขวำ

สวติชไ์ฟเบรก

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

ไฟเบรกจะถูกเปิดใชง้ำนโดยอสิระจำกเบรก
หนำ้หรอืเบรกหลงั  เมือ่สวติชจ์ดุระเบดิอยูท่ี่
ต�ำแหน่ง ON ถำ้ไฟเบรกไมท่�ำงำนเมือ่ดงึคนั
เบรกหนำ้หรือเหยียบแป้นเบรกหลัง น�ำรถ
ของท่ำนไปตรวจสอบหำสำเหตุและแกไ้ข 
ขอ้บกพร่องทีต่ัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
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กระจก

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

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

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

 ขอ้�วรระวงั
กำรปรับกำ้นกระจกปลำยแฮนด์ไม่ถูกตอ้ง
อำจเป็นเหตุใหก้ำ้นกระจกสัมผัสกับถังน�้ำมัน 
เชือ้เพลงิ  คนัเบรก  หรอืคนัคลตัชห์รอืสว่น
อืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์
ซึง่จะท�ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อถังน�้ ำมัน 
เชือ้เพลงิ  คนัเบรกหรอืคนัคลตัช ์ หรอืสว่น
อืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์
ปรับกระจกตำมทีต่อ้งกำรเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำมัน
ไม่สัมผัสกับส่วนอืน่ ๆ  ของรถจักรยำนยนต ์
หลังจำกกำรปรับ ทดลองขยับแฮนด์บังคับ
เลี้ยวไปจนสุดล็อกดำ้นซำ้ยมือและขวำมือ 
ขณะที่ตรวจสอบว่ำกระจกไม่สัมผัสกับถัง
น�้ำมันเชือ้เพลงิ คันเบรกหรือคันคลัตชห์รือ
สว่นอืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์
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กระจกปลำยแฮนด์จะถูกติดตั ้งโดยตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตของท่ำนและโดยปกตแิลว้ไม่จ�ำเป็น
ตอ้งปรับใด  ๆ  หำกจ�ำเป็นตอ้งปรับ  หำ้มหมนุ
กระจกเกนิ 75° เมือ่วดัจำกสว่นแนวตัง้ของแขน
กระจก

75°

1

1. สว่�แ�วต ัง้ของแข�กระจก

ลกูปื��อ/ลกูปื�ลอ้

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

การตรวจสอบระบบบงั�บัเลีย้ว

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

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

การตรวจสอบระบบบงั�บัเลีย้วหาระยะฟรี
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กำรตรวจสอบกำรบงัคบัเลีย้ว:
•  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ ในต�ำแหน่ง

ตัง้ตรง
•  ยกลอ้หนำ้ขึน้เหนือพื้น แลว้ใชแ้ม่แรงยก

รถจักรยำนยนต์
•  ยืนที่ดำ้นหนำ้ของรถจักรยำนยนต์ จับที่

ปลำยดำ้นลำ่งของโชค๊หนำ้  แลว้พยำยำม
เลือ่นในทศิทำงจำกหนำ้ไปหลงั

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

•  เอำแมแ่รงออก แลว้วำงรถจักรยำนยนตบ์น
ขำตัง้ขำ้ง

การตรวจสอบลกูปื�ลอ้

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

ลกูปืนลอ้ตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบตำมชว่งเวลำ
ทีก่�ำหนดไวใ้นตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำ

การตรวจสอบลกูปื�ลอ้
กำรตรวจสอบลกูปืนลอ้:
•  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ ในต�ำแหน่ง

ตัง้ตรง
•  ยกลอ้หนำ้ขึน้ใหพ้น้จำกพืน้  แลว้ใชแ้มแ่รง

ยกรถจักรยำนยนต์
•  ยื น ที่ ด ้ำ น ข ้ำ ง ข อ ง ร ถ จั ก ร ย ำ น ยนต ์ 

แลว้คอ่ย ๆ  กระแทกดำ้นบนของลอ้หนำ้
จำกดำ้นหนึง่ไปยงัอกีดำ้นหนึง่

•  ถำ้ตรวจพบระยะฟร ี ใหน้�ำรถไปตรวจสอบ
อำกำรและแกไ้ขขอ้บกพร่องที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำต

•  ปรับต�ำแหน่งของอุปกรณ์ยก แลว้ท�ำซ�้ำ 
ขัน้ตอนดงักลำ่วส�ำหรับลอ้หลงั

•  เอำแมแ่รงออก แลว้วำงรถจักรยำนยนตบ์น
ขำตัง้ขำ้ง

หมายเหตุ

ถา้ลูกปื�ลอ้ทีล่อ้ห�า้หรอืลอ้หลงัท�าใหม้ ี
ระยะฟรใี�ดมุลอ้ เกดิเสยีงดงัมาก หรอื
ถา้ลอ้หมุ�ตดิขดั �วร��ารถไปตรวจสอบ
ลกูปื�ลอ้ทีต่วัแท�จ�าห�า่ยรถจกัรยา�ย�ต ์
Triumph ทีไ่ดร้บัอ�ญุาต
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โช�๊ห�า้

 ��าเตอื�
ตอ้งแน่ใจวำ่ไดป้รับตัวปรับทีโ่ชค๊หนำ้ทัง้สอง
ตวัดว้ยคำ่เดยีวกนั
กำรตัง้ค่ำที่แตกต่ำงกันระหว่ำงซำ้ยกับขวำ
จะส่งผลกระทบต่อกำรทรงตัวและกำรขับขี ่
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

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

กำรปรับค่ำระบบกันสะเทอืนแบบมำตรฐำนจะ
ชว่ยใหข้ับขีส่บำยและมคีุณสมบัตกิำรขับขีท่ีด่ ี
ส�ำหรับกำรขบัขีร่ถโดยล�ำพัง  ตำรำงดงัตอ่ไปนี้
จะแสดงกำรตัง้คำ่ทีแ่นะน�ำส�ำหรับโชค๊หนำ้

การต ัง้�า่โช�๊ห�า้
รถจักรยำนยนต์ถูกจัดส่งจำกโรงงำนโดย 
ปรับตัง้ไวท้ีค่ำ่มำตรฐำน  ตำมทีแ่สดงไวใ้น
ตำรำงระบบกนัสะเทอืนทีเ่กีย่วขอ้ง

รำยละเอยีดทีแ่สดงในตำรำงเป็นเพยีงค�ำแนะน�ำ 
ขอ้ก�ำหนดในกำรตัง้ค่ำอำจแตกต่ำงกันตำม 
น�้ำหนักของผูข้ีร่ถและควำมชืน่ชอบสว่นบคุคล

การต ัง้�า่พรโีหลดของระบบก�ัสะเทอื�

สภำวะกำรบรรทกุน�้ำหนัก กำรปรับควำมแข็ง
สปรงิ1

กำรขีร่ถโดยล�ำพัง

มำตรฐำน 7

สบำย (นุ่มกวำ่) 7

สปอรต์ (แน่น
กวำ่) 7

1 จ�ำนวนรอบกำรหมนุตำมเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งทวน
เข็มนำฬกิำจนสดุ

การต ัง้�า่การห�ว่งของระบบก�ัสะเทอื�

สภำวะกำรบรรทกุน�้ำหนัก
ควำมหน่วง
ของกำรคนื
ตวัของโชค๊2

ควำมหน่วง
ของกำรยบุ
ตวัของโชค๊2

กำรขีร่ถโดย
ล�ำพัง มำตรฐำน 12 10

สบำย (นุ่ม
กวำ่) 20 20

สปอรต์ 
(แน่นกวำ่) 6 6

2 จ�ำนวนคลกิทีป่รับหมนุทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งที่
ขนัตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ

การปรบัต ัง้�วามแข็งของสปรงิระบบ
ก�ัสะเทอื�ห�า้
ตัวปรับพรโีหลดสปรงิจะอยู่ทีด่ำ้นบนของโช๊ค
แตล่ะตวั

1

1. ตวัปรบั�วามแข็งสปรงิโช�๊ห�า้
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เพือ่ปรับกำรตัง้คำ่พรโีหลดสปรงิ:
•  หมุนที่ปรับตำมเข็มนำฬกิำเพื่อเพิม่ หรือ

ทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดพรโีหลด
•  นับจ�ำนวนกำรหมุนตำมเข็มนำฬิกำจำก

ต� ำแหน่งหมุนทวนเ ข็มจนสุดทุกค รั ้ง  
แลว้ปรับโชค๊ทัง้สองตวัใหม้คีำ่เดยีวกนั

การปรบั�วามห�ว่งของการ��ืตวัและ
�วามห�ว่งของการยบุตวัของ 
โช�๊ห�า้
ตัวป รับแรงหน่วงของกำรยุบตัวของโช๊ค 
อยู่ที่ดำ้นบนของโช๊คตัวซำ้ยมือและตัวปรับ
ควำมหน่วงของกำรคนืตัวของโชค๊อยูท่ีด่ำ้นบน
ของโชค๊ตวัขวำมอื

1

1. การปรบั�วามห�ว่งของการ��ืตวัและ
�วามห�ว่งของการยบุตวัของโช�๊ห�า้

เพือ่เปลีย่นกำรตัง้ค่ำควำมหน่วงของกำรยุบตัว
ของโชค๊:
•  หมุนช่องปรับตัง้ตำมเข็มนำฬกิำเพื่อเพิม่ 

หรอืหมนุทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดแรงหน่วง
โดยใชป้ระแจหกเหลีย่มขนำด 3 มม.

•  นับจ�ำนวนกำรคลกิจำกต�ำแหน่งทวนเข็ม
นำฬกิำจนสดุทกุครัง้  โดยกำรหยดุครัง้แรก 
(ต�ำแหน่งคลกิ) จะนับเป็นศนูย์

เพือ่เปลีย่นกำรตัง้คำ่ควำมหน่วงของกำรคนืตัว
ของโชค๊:
•  หมุนช่องปรับตัง้ตำมเข็มนำฬกิำเพื่อเพิม่ 

หรอืหมนุทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดแรงหน่วง
โดยใชป้ระแจหกเหลีย่มขนำด 3 มม.

•  นับจ�ำนวนกำรคลกิจำกต�ำแหน่งทวนเข็ม
นำฬกิำจนสดุทกุครัง้  โดยกำรหยดุครัง้แรก 
(ต�ำแหน่งคลกิ) จะนับเป็นศนูย์

การตรวจสอบโช�๊ห�า้

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

 ��าเตอื�
หำ้มพยำยำมรื้อส่วนใดส่วนหนึ่งของชุดกัน
สะเทอืน
ชดุกนัสะเทอืนทัง้หมดมนี�้ำมนัแรงดนัสงู
กำรสัมผัสน�้ ำมันที่มีแรงดันจะท�ำใหด้วงตำ
และผวิหนังถกูท�ำลำย

การตรวจสอบโช�๊ห�า้
กำรตรวจสอบโชค๊:
•  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ
•  ขณะจับแฮนดบ์ังคับเลีย้วและเหยยีบเบรก

หนำ้ ใหป๊ั้มโชค๊ขึน้ลงหลำยๆ ครัง้
•  ถำ้พบควำมลำ้หรือไม่เรียบ โปรดตดิต่อ

ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญำต
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•  ตรวจสอบระบบกันสะเทอืนแตล่ะต�ำแหน่ง
ดรูอ่งรอยควำมเสยีหำย  รอยขดีขว่นบนพืน้
ผวิเลือ่น หรอืกำรร่ัวซมึของน�้ำมนั

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

โช�๊หลงั
ระบบกันสะเทือนของรถจักรยำนยนต์มีกำร 
ตั ้งค่ำที่แตกต่ำงกันสำมแบบ; ควำมแข็ง
พรโีหลดของสปรงิ, ควำมหน่วงของกำรคนืตัว
ของโช๊ค และควำมหน่วงของกำรยุบตัวของ
โชค๊
กำรปรับตัง้ควำมแข็งโชค๊หลังแบบมำตรฐำนจะ
ใหก้ำรขบัขีแ่บบสบำย  เป็นกำรใชค้ณุลกัษณะ
กำรขบัขีท่ัว่ไป  และกำรขีร่ถโดยล�ำพัง  ตำรำง
ดังต่อไปนี้แสดงกำรตัง้ค่ำทีแ่นะน�ำส�ำหรับกำร
โช๊คหลังภำยใตเ้งือ่นไขกำรบรรทุกทีแ่ตกต่ำง
กนัส�ำหรับทกุรุน่

การต ัง้�า่โช�๊หลงั
รถจักรยำนยนตถ์ูกจัดส่งจำกโรงงำนโดยปรับ
ตัง้ไวท้ีค่ำ่มำตรฐำน  ตำมทีแ่สดงไวใ้นตำรำง
ระบบกนัสะเทอืนทีเ่กีย่วขอ้ง
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รำยละเอยีดทีแ่สดงในตำรำงเป็นเพยีงค�ำแนะน�ำ 
ขอ้ก�ำหนดในกำรตัง้ค่ำอำจแตกต่ำงกันตำม 
น�้ำหนักของผูข้ีร่ถและควำมชืน่ชอบสว่นบคุคล

การต ัง้�า่พรโีหลดของระบบก�ัสะเทอื�

สภำวะกำรบรรทกุน�้ำหนัก กำรปรับควำมแข็ง
สปรงิหลงั1

กำรขีร่ถโดยล�ำพัง

มำตรฐำน 1

สบำย (นุ่มกวำ่) 1

สปอรต์ (แน่น
กวำ่) 1

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

การต ัง้�า่การห�ว่งของระบบก�ัสะเทอื�

สภำวะกำรบรรทกุน�้ำหนัก
ควำมหน่วง
ของกำรคนื
ตวัของโช๊
คหลงั2

ควำมหน่วง
ของกำรยบุ
ตวัของโช๊
คหลงั2

กำรขีร่ถโดย
ล�ำพัง

มำตรฐำน 23 14

สบำย (นุ่ม
กวำ่) 35 20

สปอรต์ 
(แน่นกวำ่) 16 8

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

การปรบัต ัง้�วามแข็งของสปรงิระบบ
ก�ัสะเทอื�หลงั

 ��าเตอื�
ตอ้งแน่ใจวำ่ไดป้รับตัวปรับทีโ่ชค๊หลังทัง้สอง
ตวัดว้ยคำ่เดยีวกนั
กำรตัง้ค่ำที่แตกต่ำงกันระหว่ำงซำ้ยกับขวำ
จะส่งผลกระทบต่อกำรทรงตัวและกำรขับขี ่
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

การปรบัต ัง้�วามแข็งของสปรงิ 
ระบบก�ัสะเทอื�หลงั
ตั วป รับควำมแข็งสปริงอยู่ที่ด ำ้นบนของ 
ชดุโชค๊หนำ้

1

2

1. แหว�ปรบัต ัง้ตวัลา่ง
2. แหว�ปรบัต ัง้ตวับ�

เพือ่ปรับกำรตัง้คำ่พรโีหลดสปรงิ:
•  ใชป้ระแจตวั C สองตวัทีอ่ยูใ่ตเ้บำะน่ัง
•  จับแหวนปรับตั ้งตัวบนใหอ้ยู่กับที่ดว้ย

ประแจตวั C หนึง่ตวั และปรับแหวนปรับตัง้
ตวัลำ่งดว้ยประแจตวั C อกีตวั

•  หมุนวงแหวนตัวปรับดำ้นล่ำงตำมเข็ม
นำฬิกำ (เมื่อมองจำกดำ้นบน) เพื่อลด
ควำมแข็งสปริง  และทวนเข็มนำฬิกำ
เพือ่เพิม่ควำมแข็งสปรงิ  มกี�ำหนดไวส้ำม
ต�ำแหน่งใหเ้ลอืก
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การปรบั�วามห�ว่งของการ��ืตวั
ของโช�๊หลงั
ตัวปรับควำมห่วงของกำรคนืตัวของโช๊คอยู่ที่
ดำ้นลำ่งของชดุโชค๊หลงั

1

1. ตวัปรบัแรงห�ว่งของการ��ืตวัของโช�๊หลงั

เพือ่เปลีย่นกำรตัง้คำ่ควำมหน่วงของกำรคนืตัว
ของโชค๊:
•  มองขึ้นมำจำกดำ้นล่ำงของชุดระบบกัน

สะเทือนไปทำงดำ้นบนของชุดระบบกัน
สะเทอืน  และหมนุตวัปรับตำมเข็มนำฬกิำ
เพือ่เพิม่และทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลด

•  ตอ้งนับจ�ำนวนเสยีงคลกิของตัวปรับในกำร
หมนุทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งหมนุตำม
เข็มนำฬกิำจนสดุ (ปิด) ทกุครัง้

การปรบั�วามห�ว่งของการยบุตวั
ของโช�๊หลงั
ตัวปรับควำมห่วงของกำรยุบตัวของโช๊คอยู่ที่
ดำ้นลำ่งของชดุโชค๊หลงั

1

1. ตวัปรบัแรงห�ว่งของการยบุตวัของโช�๊หลงั

เพือ่เปลีย่นกำรตัง้ค่ำควำมหน่วงของกำรยุบตัว
ของโชค๊:
•  หมุนที่ปรับตำมเข็มนำฬกิำเพื่อเพิม่ หรือ

ทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลด
•  ตอ้งนับจ�ำนวนเสยีงคลกิของตัวปรับในกำร

หมนุทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งหมนุตำม
เข็มนำฬกิำจนสดุ (ปิด) ทกุครัง้
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หมดุพกัเทา้

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

หมดุพักเทำ้จะอยูบ่นทีพั่กเทำ้ของผูข้ีร่ถ
ตรวจสอบควำมสึกของหมุดพักเทำ้อย่ำง
สม�ำ่เสมอ
หมุดพักเทำ้จะตอ้งเปลี่ยนใหม่เมื่อสกึหรือถงึ
ขดีสดุ คอื ยำวไมเ่กนิ 5 มลิลเิมตร

citc

1

1. หมดุพกัเทา้

ยาง

รถจักรยำนยนตน์ีม้ำพรอ้มลอ้แบบซีล่อ้  ซึง่ตอ้ง
มยีำงทีเ่หมำะสมส�ำหรับใชก้บัยำงใน

 ��าเตอื�
กำรไม่ใชย้ำงในกับลอ้แบบซี่ลอ้จะท�ำให ้
ยำงแบน ส่งผลใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
ยำงในตอ้งใชก้ับรถจักรยำนยนตท์ี่ประกอบ
ลอ้แบบซีล่อ้  และยำงทีม่เีครือ่งหมำย TUBE 
TYPE

ยำงทีม่เีครือ่งหมำย TUBELESS ทีไ่ดรั้บกำร
รับรองบำงยี่หอ้อำจเหมำะที่จะใชก้ับยำงใน
เทำ่นัน้  ซึง่ในกรณีนี ้ จะมกีำรท�ำเครือ่งหมำย
ที่แกม้ยำงดว้ยขอ้ควำมว่ำสำมำรถประกอบ
ยำงในได ้(ดภูำพประกอบดำ้นลำ่ง)
ก ำ ร ใ ช ้ย ำ ง ใ น กั บ ย ำ ง มี เ ค รื่ อ ง ห ม ำ ย 
TUBELESS และไมม่เีครือ่งหมำยวำ่สำมำรถ
ใชก้บัยำงในได ้ หรอืใชย้ำงในกบัลอ้แม็กที่
มเีครือ่งหมำย SUITABLE FOR TUBELESS 
TYRES จะท�ำใหเ้กดิยำงแบน  สง่ผลใหเ้สยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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เ�รือ่งหมายทีย่างรถ

ONTUBETYPERIM
FITATUBE

เ�รือ่งหมายทีย่างรถ - ยางทีไ่มม่ยีางใ�ที่
เหมาะส�าหรบัใชก้บัยางใ�

แรงด�ัลมยางของยาง

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

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

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

 ��าเตอื�
กำรใชร้ถทีย่ำงสกึมำกเกนิไปจะเป็นอันตรำย 
และส่งผลร ำ้ยแรงต่อกำรยึด เกำะถนน  
กำรทรงตวัของรถ และกำรขบัขี ่ซ ึง่อำจท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
เมือ่ยำงทีไ่มม่ยีำงในทีใ่ชง้ำนโดยไมม่ยีำงใน  
เกิดกำรร่ัวซมึกำรร่ัวซมึมักจะเป็นไปอย่ำง
ชำ้ ๆ  มำก ตรวจสอบยำงหำรอยร่ัวอย่ำง
ละเอียดทุกครัง้ ตรวจสอบยำงดูรอยบำด 
ตะปทูีฝั่งอยู ่ หรอืวตัถปุลำยแหลมอืน่ ๆ  กำร
ใชร้ถที่ยำงรถเสียหำยหรือร่ัวซึมจะส่งผล
รำ้ยแรงต่อสภำพกำรทรงตัวและกำรขับขีร่ถ
จักรยำนยนต ์ ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
ตรวจสอบวงลอ้ดรูอยเวำ้หรอืกำรเสือ่มสภำพ 
กำรใชร้ถทีย่ำงหรือลอ้รถช�ำรุดหรือเสยีหำย
เป็นอันตรำย ท�ำใหสู้ญเสยีกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
สอบถำมตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตทกุครัง้เกีย่วกบักำร
เปลี่ยนยำง หรือกำรตรวจสอบยำงรถอย่ำง
ปลอดภยั

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)

การเปลีย่�ยาง
รถจักรยำนยนต์ Triumph ทุกคันไดรั้บกำร
ทดสอบอย่ำงระมัดระวังและครอบคลุมทั ้ง
สภำวะกำรขับขีเ่พือ่ใหแ้น่ใจวำ่มกีำรรับรองกำร
ใชย้ำงร่วมกันทีเ่กดิประสทิธภิำพมำกทีสุ่ดกับ
รถแตล่ะรุน่  เมือ่ซือ้ยำงอะไหล ่ จ�ำเป็นตอ้งใช ้
ยำงและยำงใน  (ถำ้ตดิตัง้)  ทีไ่ดรั้บกำรรับรอง 
ประกอบลงในคูย่ำงทีไ่ดรั้บกำรรับรอง  กำรใช ้
ยำงและยำงในที่ไม่ผ่ำนกำรรับรอง หรือยำง
และยำงในทีไ่ดรั้บกำรรับรองในสภำวะกำรใช ้
งำนรว่มกนัทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรอง  อำจท�ำใหร้ถ
จักรยำนยนตส์ญูเสยีกำรทรงตวั  สญูเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
รำยชือ่ยำงทีผ่่ำนกำรรับรองทีก่�ำหนดใหใ้ชไ้ด ้
กบัรถจักรยำนยนตข์องทำ่น  ขอรับไดจ้ำก
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำต  หรอืตรวจสอบทำงอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่ www. triumph. co. uk น�ำรถของทำ่นไป
ประกอบยำงและยำงในและถว่งสมดลุทีต่วัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำต  ซึง่มทีกัษะและกำรฝึกอบรมทีจ่�ำเป็น
เพือ่รับประกันไดถ้งึกำรตดิตัง้ทีป่ลอดภัยและมี
ประสทิธภิำพ
เมือ่ตอ้งใชย้ำงหรอืยำงในอะไหล ่ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำต  ซึง่จะจัดกำรเลอืกยำงและยำง
ในโดยใชย้ำงคูท่ีถ่กูตอ้ง  จำกรำยชือ่ทีไ่ดรั้บ
กำรรับรอง  และประกอบยำงและยำงในตำมค�ำ
แนะน�ำจำกผูผ้ลติยำง
ใน เ ริ่มต น้   ย ำงและยำง ในใหม่ จ ะ ไม่ ให ้
คุณลักษณะในกำรขับขี่เช่นเดียวกับยำงและ
ยำงในที่สกึ และผูข้ี่รถตอ้งใชร้ะยะกำรขี่รถที่
เพยีงพอ (ประมำณ 160 กม. (100 ไมล)์) เพือ่
ใหคุ้น้เคยกบัคณุลกัษณะกำรขบัขีใ่หม่
หลงัจำกประกอบ 24 ชัว่โมง  ตอ้งตรวจสอบ
และปรับแรงดันลมยำง และตรวจสอบยำง
และยำงในว่ำมีกำรขึน้รูปอย่ำงถูกตอ้งหรือไม ่
ด�ำเนนิกำรแกไ้ขถำ้จ�ำเป็น หลังจำกประกอบ
ยำง  ตอ้งด�ำเนนิกำรตรวจสอบและปรับตัง้คำ่
แบบเดยีวกนัเมือ่รถวิง่ไป 160 กม. (100 ไมล)์
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 ��าเตอื�
ยำงในตอ้งใชก้ับรถจักรยำนยนตท์ี่ประกอบ
ลอ้แบบซีล่อ้  และยำงทีม่เีครือ่งหมำย TUBE 
TYPE

ยำงทีม่เีครือ่งหมำย TUBELESS ทีไ่ดรั้บกำร
รับรองบำงยี่หอ้อำจเหมำะทีจ่ะใชก้ับยำงใน
เทำ่นัน้  ซึง่ในกรณีนี ้ จะมกีำรท�ำเครือ่งหมำย
ที่แกม้ยำงดว้ยขอ้ควำมว่ำสำมำรถประกอบ
ยำงในได ้
ก ำ ร ใ ช ้ย ำ ง ใ น กั บ ย ำ ง มี เ ค รื่ อ ง ห ม ำ ย 
TUBELESS และไมม่เีครือ่งหมำยวำ่สำมำรถ
ใชก้บัยำงในได ้ หรอืใชย้ำงในกบัลอ้แม็กที่
มเีครือ่งหมำย SUITABLE FOR TUBELESS 
TYRES จะท�ำใหเ้กดิยำงแบน  สง่ผลใหเ้สยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

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

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

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

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

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

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

แบตเตอรี่

 ��าเตอื�
ในบำงสถำนกำรณ ์ แบตเตอรีจ่ะปลอ่ยแกส๊
ทีร่ะเบดิได ้ อยำ่ใหม้ปีระกำยไฟ  เปลวไฟ 
หรอืบหุรีอ่ยูใ่กลแ้บตเตอรี ่ ควรใหก้ำรระบำย
อำกำศที่ เพียงพอเมื่อตอ้งชำร์จหรือใช ้
แบตเตอรีใ่นพืน้ทีอ่บัอำกำศ
แบตเตอรี่มีกรดก�ำมะถัน (กรดแบตเตอรี่)  
กำรสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตำอำจท�ำให ้
เกดิแผลไหมอ้ยำ่งรนุแรง  ควรสวมชดุป้องกนั
และหนำ้กำกนริภยั
ถำ้กรดแบตเตอรี่หกรดผวิหนัง ใหล้ำ้งออก
ดว้ยน�้ำสะอำดทนัที
ถำ้กรดแบตเตอรี่เขำ้ตำ ใหล้ำ้งออกดว้ยน�้ำ
สะอำดอยำ่งนอ้ย 15 นำทแีละรบีไปพบแพทย์
ถำ้กลืนกรดแบตเตอรี่ ใหด้ื่มน�้ำปรมิำณมำก
และรบีไปพบแพทย์
เก็บน�้ำกรดแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็ก

 ��าเตอื�
แบต เ ต อ รี่ มี วั ส ดุ ที่ เ ป็ น อั น ต ร ำ ย   เ ก็ บ
แบตเตอรี่ใหพ้น้มือเด็ก ไม่ว่ำจะตดิตัง้ในรถ
จักรยำนยนตห์รอืไม่
อย่ำต่อสำยพ่วงกับแบตเตอรี่ แตะสำยไฟ
แบตเตอรี ่หรอืสลบัขัว้สำยไฟ เนือ่งจำกกำรก
ระท�ำดงักลำ่วจะท�ำใหเ้กดิประกำยไฟ  ซึง่จะ
ไปจดุระเบดิแกส็แบตเตอรี ่ อำจท�ำใหเ้กดิกำร
บำดเจ็บได ้
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การถอดแบตเตอรี่

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

56

1 2

3

4

1. แบตเตอรี่
2. ข ัว้บวก (+)
3. สายรดัแบตเตอรี่
4. สเปเซอรแ์บตเตอรี่
5. ข ัว้ลบ (-)
6. ชอ่งเสยีบพอรต์ USB

กำรถอดแบตเตอรีอ่อก:
•  ถอดทีน่ั่งออก (ดทูี ่หนำ้ 45)
•  ถอดสำยไฟแบตเตอรี่โดยถอดสำยขัว้ลบ 

(สดี�ำ) ออกกอ่น
•  ปลดและยำ้ยสำยรัดแบตเตอรี่และช่อง

เสยีบ USB ไปดำ้นขำ้ง
•  ยกแบตเตอรีอ่อกจำกกลอ่ง

การก�าจดัแบตเตอรี่
ถำ้ตอ้งเปลีย่นแบตเตอรี่ ควรส่งแบตเตอรี่เก่ำ
ไปทีห่น่วยงำนรไีซเคลิ  ซึง่จะชว่ยรับประกนัได ้
ว่ำสำรทีเ่ป็นอันตรำยจำกกำรผลติแบตเตอรีจ่ะ
ไมท่�ำลำยสิง่แวดลอ้ม

การบ�ารงุรกัษาแบตเตอรี่

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

แบตเตอรี่เป็นแบบปิดผนึก จึงไม่จ�ำเป็นตอ้ง
บ�ำรงุรักษำ  นอกจำกกำรตรวจสอบแรงดนัไฟ
และกำรชำรจ์ไฟซ�้ำเมือ่ถงึเวลำ  เชน่  ในชว่งที่
เกบ็รักษำแบตเตอรี่
ท�ำควำมสะอำดแบตเตอรีโ่ดยใชผ้ำ้แหง้สะอำด 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่จดุตอ่สำยไฟสะอำด
ท่ำนไม่สำมำรถปรับระดับน�้ำกรดแบตเตอรี่ใน
แบตเตอรีไ่ด ้หำ้มแกะแถบปิดผนกึออก

การ�ายประจแุบตเตอรี่

 ขอ้�วรระวงั
ตอ้งรักษำระดบัประจแุบตเตอรีเ่พือ่อำยกุำรใช ้
งำนแบตเตอรีท่ีย่ำวนำนทีส่ดุ
กำรไม่ รั กษำระดับประจุแบตเตอรี่อ ำจ
ท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยอย่ำงรุนแรงภำยใน
แบตเตอรี่
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ภำยใตส้ภำวะปกติ ระบบชำร์จไฟของรถ
จักรยำนยนต์จะคอยชำร์จแบตเตอรี่ใหเ้ต็ม
เสมอ  อยำ่งไรกต็ำม  ถำ้ไมใ่ชร้ถจักรยำนยนต ์
แบตเตอรีจ่ะคอ่ย ๆ  คำยประจ ุ อนัเนือ่งมำจำก
กระบวนกำรตำมปกตทิีเ่รยีกวำ่  กำรคำยประจุ
เอง  นำฬกิำ  หน่วยควำมจ�ำของกลอ่ง ECM 
อณุหภมูแิวดลอ้มสงู  หรอืกำรเพิม่ระบบรักษำ
ควำมปลอดภัยแบบไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์เสรมิที่
เป็นไฟฟ้ำตำ่ง ๆ จะท�ำใหก้ำรคำยประจเุพิม่มำก
ขึน้  กำรถอดแบตเตอรีอ่อกจำกรถจักรยำนยนต์
ขณะเกบ็รักษำรถจะชว่ยลดอตัรำกำรคำยประจุ

การ�ายประจแุบตเตอรีข่ณะเก็บรกัษา
และการใชร้ถจกัรยา�ย�ต�์า� ๆ �ร ัง้
ในช่วงเก็บรักษำและกำรใชร้ถจักรยำนยนต์
นำน ๆ  ครัง้  ควรตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้ำของ
แบตเตอรี่ทุกสัปดำห์โดยใชม้ัลตมิเิตอร์แบบ
ตวัเลข  ปฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำของผูผ้ลติทีใ่หม้ำ
พรอ้มกบัมเิตอร์
ถำ้แรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ลดลงต�่ำกว่ำ 
12.7 โวลต ์ควรชำรจ์ไฟแบตเตอรี่
ก ำรใหแ้บตเตอรี่คำยประจุหรือทิ้ง ไว ใ้ห ้
คำยประจุในช่วงเวลำสั ้น ๆ  จะท�ำใหเ้กิด
ซลัเฟชัน่  (Sulfation)  บนแผน่ธำต ุ ซลัเฟชัน่
เป็นส่วนหนึ่งของปฏิกิร ิยำทำงเคมีภำยใน
แบตเตอรี ่ อยำ่งไรกต็ำม  เมือ่นำนเขำ้  เกลอื
ซัลเฟตจะตกผลกึบนแผ่นธำตุ ท�ำใหแ้กไ้ข
ไดย้ำกหรืออำจแกไ้ขปัญหำดังกล่ำวไม่ได ้ 
ควำมเสยีหำยถำวรนีไ้มค่รอบคลมุกำรรับประกนั
รถจักรยำนยนต ์ เนือ่งจำกไมใ่ชค่วำมช�ำรดุจำก
กำรผลติ
กำรชำร์จแบตเตอรี่ใหเ้ต็มเสมอจะช่วยลด
โอกำสที่จะเกิดกำรแข็งตัวในสภำพอำกำศ
หนำวจัด กำรปล่อยใหแ้บตเตอรี่แข็งตัวจะ
ท�ำใหเ้กดิควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงภำยใน
แบตเตอรี่

การชารจ์แบตเตอรี่

 ��าเตอื�
แ บ ต เ ต อ รี่ จ ะ ป ล่ อ ย แ ก๊ ส ที่ ร ะ เ บิ ด ไ ด ้ 
อยำ่ใหม้ปีระกำยไฟ เปลวไฟ หรอืบหุรีอ่ยูใ่กล ้
แบตเตอรี ่ควรใหก้ำรระบำยอำกำศทีเ่พยีง
พอเมือ่ตอ้งชำรจ์หรอืใชแ้บตเตอรีใ่นพืน้ทีอ่ับ
อำกำศ
แบตเตอรี่มีกรดก�ำมะถัน (กรดแบตเตอรี่)  
กำรสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตำอำจท�ำให ้
เกดิแผลไหมอ้ยำ่งรนุแรง  ควรสวมชดุป้องกนั
และหนำ้กำกนริภยั
ถำ้กรดแบตเตอรี่หกรดผวิหนัง ใหล้ำ้งออก
ดว้ยน�้ำสะอำดทนัที
ถำ้กรดแบตเตอรี่เขำ้ตำ ใหล้ำ้งออกดว้ยน�้ำ
สะอำดอยำ่งนอ้ย 15 นำทแีละรบีไปพบแพทย์
ถำ้กลืนกรดแบตเตอรี่ ใหด้ื่มน�้ำปรมิำณมำก
และรบีไปพบแพทย์
เก็บน�้ำกรดแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็ก

 ขอ้�วรระวงั
หำ้มใช เ้ครื่องชำร์จแบตเตอรี่แบบด่วน
เนื่องจำกจะท�ำใหแ้บตเตอรีช่ำรจ์ไฟมำกเกนิ
ไปและท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยได ้

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

ในท�ำนองเดยีวกนั  ถำ้ประจแุบตเตอรีล่ดลงถงึ
ระดับที่ไม่สำมำรถสตำร์ทรถจักรยำนยนต์ได ้
ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกจำกรถจักรยำนยนตก์อ่น
ชำรจ์ไฟ

การประกอบแบตเตอรี่

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

กำรตดิตัง้แบตเตอรี:่
•  ใ ส่ แ บต เ ตอ รี่ ล ง ใ นกล่ อ ง แบต เตอ รี ่ 

จัดต�ำแหน่งสเปเซอรแ์บตเตอรีใ่หถ้กูตอ้ง
•  ยดึดว้ยสำยรัดแบตเตอรีแ่ละตรวจสอบให ้

แน่ใจว่ำไดป้ระกอบกลับช่องเสียบ USB 
แลว้

•  เ ชื่ อ ม ต่ อ แบต เ ตอ รี่ อี ก ค รั ้ ง   ขั ้ ว บ ว ก  
(ระบดุว้ยเทปสแีดง) กอ่น

•  ขนัแน่นขัว้แบตเตอรีด่ว้ยแรง 4.5 Nm

•  ทำจำระบบีำงๆ ทีข่ัว้ตอ่เพือ่ป้องกนัสนมิ
•  ครอบขัว้บวกดว้ยฝำครอบ
•  ประกอบกลบัทีน่ั่ง (ดทูี ่หนำ้ 44)

ฟิวส์

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

หมายเหตุ

อาการฟิวสข์าดจะบง่ชีข้ ึ�้เมือ่ระบบท ัง้หมด
ที่ป้องก�ัด้วยฟิวส์ด งักล่าวไม่ท� างา�  
เมือ่ตรวจสอบฟิวสข์าด ใหใ้ชต้ารางเพือ่
พสิจู�ว์า่ฟิวสต์วัใดขาด
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กลอ่งฟิวสอ์ยูใ่ตเ้บำะ จะตอ้งถอดเบำะทีน่ั่งออก
เพือ่เขำ้ถงึกลอ่งฟิวส ์(ด ูหนำ้ 44)

2 3 4

5

6789

1

กลอ่งฟิวส์

ต�าแห�ง่ วงจรทีป้่องก�ั พกิดั 
(แอมป์)

1 แผงหนำ้ปัดและสญัญำณกนัขโมย 15

2 ชอ่งเสยีบพอรต์ USB 5

3 แสงไฟหนำ้แบบไฟต�ำ่และไฟสงู 5

4 สวติชจ์ดุระเบดิ, วงจรมอเตอร์
สตำรท์ 10

5 ไฟเสรมิ 10

6 ระบบควบคมุกำรท�ำงำนของ
เครือ่งยนต์ 15

7 ชอ่งเสยีบอปุกรณเ์สรมิ 5

8 พัดลมระบำยควำมรอ้น 15

9 ABS 25

ไฟห�า้

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

 ��าเตอื�
อย่ำพยำยำมปรับแสงไฟหนำ้ขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่
ควำมพยำยำมทีจ่ะปรับแสงไฟหนำ้ขณะทีร่ถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่  จะสง่ผลใหส้ญูเสยี
กำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
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 ขอ้�วรระวงั
อย่ำคลุมไฟหนำ้หรือเลนสด์ว้ยวัสดุที่ปิดกัน้
กำรไหลของอำกำศ  หรอืปิดกัน้ไมใ่หค้วำม
รอ้นไหลออกจำกเลนสข์องไฟหนำ้
กำรคลุมเลนสไ์ฟหนำ้ขณะใชง้ำนดว้ยวัสดุที่
เป็นเสือ้ผำ้  สมัภำระ  เทปกำว  อปุกรณท์ีใ่ช ้
เปลี่ยนหรือปรับแสงไฟหนำ้ หรือฝำครอบ
เลนสไ์ฟหนำ้ทีไ่มใ่ชข่องแทจ้ะท�ำใหเ้ลนสไ์ฟ
หนำ้รอ้นจัดและบดิเบีย้ว ท�ำใหช้ดุไฟหนำ้เกดิ
ควำมเสยีหำยโดยไมส่ำมำรถซอ่มแซมได ้
ควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกควำมรอ้นสงูไมถ่อืว่ำ
เป็นควำมช�ำรดุจำกกำรผลติและไมค่รอบคลมุ
ภำยใตก้ำรรับประกนั
ถำ้ตอ้งคลมุไฟหนำ้ขณะใชง้ำน  เชน่  ตอ้ง
ปิดเลนสไ์ฟหนำ้เมือ่อยู่ในสนำมกำรแข่งขัน  
ทำ่นตอ้งถอดไฟหนำ้ออก

ไฟห�า้

 ขอ้�วรระวงั
กำรใชชุ้ดไฟหนำ้ที่ไม่ไดรั้บกำรรับรองอำจ
ท�ำใหช้ดุไฟหนำ้และ/หรอืรถจักรยำนยนตเ์กดิ
ควำมเสยีหำย
ใชชุ้ดไฟหนำ้ของแทท้ีไ่ดก้�ำหนดไวใ้นแคต
ตำล็อกอะไหล ่ Triumph ซึง่จัดจ�ำหน่ำยโดย 
Triumph

ใหต้วัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญำตเป็นผูต้ดิตัง้ชดุไฟหนำ้ทกุครัง้

ชดุไฟหนำ้เป็นชดุไฟ LED ทีปิ่ดผนกึ  ไมต่อ้ง
มกีำรบ�ำรงุรักษำ  จะตอ้งเปลีย่นชดุไฟหนำ้ใน
กรณีทีไ่ฟหนำ้ลม้เหลว

การปรบัไฟห�า้

1

1. โบลตต์วัยดึชุดไฟห�า้

ในกำรปรับแสงไฟหนำ้:
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอว่ำ แฮนด์บังคับ

เลีย้วอยูใ่นต�ำแหน่งตรงไปขำ้งหนำ้
•  กำรปรับแสงไฟหนำ้แนวตัง้จะควบคุมดว้ย

กำรคลำยโบลต์ยดึชุดไฟหนำ้ แลว้สลับ
ต�ำแหน่งของชดุไฟหนำ้

•  ขันโบลต์ยึดชุดไฟหนำ้ใหแ้น่นอีกครั ้ง  
หลงัจำกกำรปรับ ดว้ยแรง 10 Nm

ไฟทา้ย
ชดุไฟทำ้ย LED เป็นแบบปิดผนกึ ไมต่อ้งมกีำร
บ�ำรงุรักษำ  ตอ้งเปลีย่นชดุไฟทำ้ยในกรณีทีไ่ฟ
ทำ้ยลม้เหลว

สญัญาณไฟเลีย้ว
ชดุไฟเลีย้วเป็น LED เป็นแบบปิดผนกึ  ไมต่อ้ง
มกีำรบ�ำรงุรักษำ ตอ้งเปลีย่นชดุไฟเลีย้วในกรณี
ทีไ่ฟเลีย้วลม้เหลว
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การท�า�วามสะอาด
กำรท�ำควำมสะอำดบอ่ยๆ  อยำ่งสม�ำ่เสมอเป็น
สว่นทีส่�ำคัญตอ่กำรบ�ำรุงรักษำรถจักรยำนยนต์
ของทำ่น  ถำ้ท�ำควำมสะอำดอยำ่งสม�ำ่เสมอ  
จะรักษำรปูลกัษณไ์วไ้ดน้ำนหลำยปี
จ�ำเป็นตอ้งท�ำควำมสะอำดดว้ยน�้ ำธรรมดำ
ที่ผสมน�้ ำยำลำ้งรถทุกครั ้ง แต่จ� ำเป็นตอ้ง
ท�ำควำมสะอำดทนัททีีร่ถโดนลมทะเล น�้ำทะเล 
ขีร่ถบนถนนทีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ นหรอืโคลน  และใน
ฤดหูนำวทีถ่นนปกคลมุไปดว้ยหมิะหรอืน�้ำแข็ง
อย่ำใชผ้งซักฟอกทั่วไป เนื่องจำกกำรใช ้
ผลติภณัฑด์งักลำ่วจะท�ำใหร้ถขึน้สนมิเร็วขึน้
แม ภ้ำยใต เ้ งื่อนไขของกำร รับประกันรถ
จักรยำนยนต ์ ซึง่ครอบคลมุถงึกำรขึน้สนมิของ
ชิน้ส่วนรถบำงชิน้ เจำ้ของรถควรปฏิบัตติำม
ค�ำแนะน�ำทีส่มเหตผุลนี ้ ซ ึง่จะชว่ยป้องกนัไม่
ใหเ้กิดสนิม และยังท�ำใหรู้ปลักษณ์ของรถ
จักรยำนยนตด์ดูยี ิง่ขึน้

การเตรยีมลา้งรถ
เพื่อเตรียมรถจักรยำนยนก่อนกำรลำ้ง ใหท้�ำ
ดงันี:้
ตอ้งระมดัระวงัอยำ่ใหน้�้ำโดนต�ำแหน่งตอ่ไปนี:้
ช่องเปิดปลายท่อไอเสีย:  คลุมด ว้ยถุง
พลำสตกิ แลว้รัดดว้ยยำงเสน้
��ัเบรกและ��ั�ลตัช,์ ฝา�รอบสวติชท์ ี่
แฮ�ดบ์งั�บัเลีย้ว: คลมุดว้ยถงุพลำสตกิ
สวติชจ์ุดระเบดิและล็อก�อ: ใชเ้ทปกำวปิด
ชอ่งเสยีบกญุแจ
เบาะที�่ ัง่ห�งัแท:้  คลมุดว้ยทีค่ลมุเบำะทีน่ั่งที่
ใหม้ำ
ถอดเครือ่งประดบั  เชน่ แหวน นำฬกิำ ซปิหรอื
หวัเข็มขดั  ซึง่อำจขดีขว่นหรอืท�ำลำยพืน้ผวิที่
ทำสหีรอืขดัเงำ
ใชฟ้องน�้ ำท�ำควำมสะอำดหรือผำ้เช็ดแยก
กันส�ำหรับกำรลำ้งท�ำควำมสะอำดพื้นผิวที่
ทำส/ีขัดเงำ และบรเิวณโครงรถ บรเิวณโครง
รถ  (เชน่  ลอ้  และใตบ้งัโคลน)  จะโดนฝุ่ นและ
สิง่สกปรกจำกถนนทีท่�ำใหเ้กดิกำรถลอกมำก  
ซึ่งจะไปขีดข่วนพื้นผิวที่ทำสี/ขัดเงำถำ้ใช ้
ฟองน�้ำหรอืผำ้เชด็อนัเดยีวกนั
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จดุทีต่อ้งระวงั

 ขอ้�วรระวงั
อยำ่ฉีดน�้ำใด ๆ ใกลก้บัทอ่ไอดี
โดยปกติ ท่อไอดีจะอยู่ใตท้ี่น่ังของผูข้ับขี ่ 
ใตถ้งัน�้ำมนัเชือ้เพลงิหรอืใกลค้อพวงมำลยั
น�้ ำที่ฉีดไปรอบ ๆ  บริเวณนี้อำจเขำ้ไปใน 
ชดุกรองอำกำศและเครือ่งยนต ์ ท�ำใหช้ ิน้สว่น
ทัง้สองเกดิควำมเสยีหำย

 ขอ้�วรระวงั
ไมแ่นะน�ำใหใ้ชเ้ครือ่งฉีดน�้ำแรงดนัสงู
เมือ่ใชเ้ครือ่งฉีดน�้ำแบบแรงดนั  เครือ่งอำจฉีด
น�้ำเขำ้ไปในลกูปืนและชิน้สว่นอืน่ ๆ  ท�ำใหส้กึ
เร็วขึน้จำกกำรขึน้สนมิและสญูเสยีกำรหลอ่ลืน่

หลกีเลีย่งกำรฉีดน�้ำแรงๆ ใสช่ ิน้สว่นตอ่ไปนี้
•  แผงหนำ้ปัด,

•  คำลปิเปอรเ์บรกและกระบอกเบรก
•  ใตถ้งัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
•  ทอ่ไอดี
•  ลกูปืนคอเฟรม
•  ลกูปืนลอ้
•  ซลีระบบกนัสะเทอืนและลกูปืน

หมายเหตุ

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

การลา้ง
ในกำรลำ้งรถจักรยำนยนต ์ใหท้�ำดงัตอ่ไปนี:้
•  เตรียมส่วนผสมของน�้ำเย็นและน�้ำยำลำ้ง

รถทีม่ีฤทธิอ์่อน อย่ำใชส้บู่ที่เป็นด่ำงสูง  
ซึง่ใชก้นัทัว่ไปทีศ่นูยบ์รกิำรลำ้งรถ  เพรำะ
จะท�ำใหเ้ป็นครำบ

•  ท�ำควำมสะอำดรถจักรยำนยนตด์ว้ยฟองน�้ำ
หรอืผำ้นุ่ม  อยำ่ใชแ้ผน่ขดัหรอืฝอยเหล็ก 
เพรำะจะท�ำลำยพืน้ผวิเคลอืบ

•  ลำ้งรถจักรยำนยนตใ์หส้ะอำดดว้ยน�้ำเย็น
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ภายหลงัการลา้ง

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

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

ที่ยั ง เหลืออยู่  อย่ำใหม้ีน�้ ำ เกำะบนรถ
จักรยำนยนต์เพรำะจะท� ำให เ้กิดกำร
กดักรอ่น

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

การดแูลรกัษาชิ�้งา�สแีบบเงา
ชิน้งำนสีแบบเงำควรท�ำลำ้งและท�ำใหแ้หง้
ตำมทีอ่ธบิำยไวข้ำ้งตน้  แลว้ป้องกนัโดยใชส้ำร 
ขดัเงำยำนยนตค์ณุภำพสงู  ท�ำตำมค�ำแนะน�ำ
ของผูผ้ลติและท�ำซ�้ำอย่ำงสม�่ำเสมอเพือ่รักษำ
รปูลกัษณร์ถจักรยำนยนตข์องคณุ

การดแูลรกัษาชิ�้งา�สแีบบ
ดา้�
ชิน้งำนสีแบบดำ้นไม่จ�ำเป็นตอ้งใชก้ำรดูแล
รักษำทีพ่เิศษไปกวำ่ทีไ่ดแ้นะน�ำไวแ้ลว้ส�ำหรับ
ชิน้งำนสแีบบมนัวำว
•  หำ้มขดัหรอืลงแวกซช์ ิน้งำนสแีบบดำ้น
•  อยำ่พยำยำมขดัรอยขดีขว่น

รายการอลมูเิ�ยีม - ไมเ่�ลอืบ
หรอืทาสี
ชิ้นส่วนเช่น คันคลัตช์และคันเบรก ลอ้รถ 
ที่ครอบเครื่องยนต์ ครีบระบำยควำมรอ้น
เครือ่งยนต ์ คำนดำ้นบนและดำ้นลำ่งและเรอืน
ปีกผเีสือ้ในรถบำงรุน่  ตอ้งท�ำควำมสะอำดอยำ่ง
ถกูวธิเีพือ่รักษำรปูลกัษณใ์หอ้ยูไ่ดน้ำน  กรณุำ
ตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยของทำ่น  หำกไมแ่น่ใจ
วำ่ชิน้สว่นใดในรถจักรยำนยนตข์องทำ่นเป็นอลู
มเินียมทีไ่ม่ไดเ้คลอืบดว้ยสหีรอืแล็กเกอรแ์ละ
เพือ่ขอค�ำแนะน�ำเกีย่วกบัวธิกีำรท�ำควำมสะอำด
ชิน้สว่นเหลำ่นัน้
ใชน้�้ ำยำเคลือบผิวอะลูมิเนียมยี่หอ้ที่เหมำะ
สม  ซึง่ไมม่สีว่นประกอบทีเ่ป็นผงขดัหรอืมฤีทธิ์
กดักรอ่น
ท�ำควำมสะอำดชิน้สว่นทีเ่ป็นอะลูมเินียมอย่ำง
สม�ำ่เสมอ  โดยเฉพำะ  เมือ่ใชใ้นสภำพอำกำศ
ทีร่นุแรง  ในจดุทีช่ ิน้สว่นตอ้งลำ้งดว้ยมอืเปลำ่
และเชด็ใหแ้หง้ทกุครัง้ทีใ่ชเ้ครือ่งยนต์
ไมอ่นุญำตใหเ้รยีกรอ้งสทิธกิำรประกนัเนือ่งจำก
กำรบ�ำรงุรักษำทีไ่มเ่พยีงพอ
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การท�า�วามสะอาดชิ�้สว่�
โ�รเมยีมและสแต�เลส
ชิน้สว่นโครเมยีมและสแตนเลสทัง้หมดของรถ
จักรยำนยนตข์องท่ำนจะตอ้งท�ำควำมสะอำด
อยำ่งสม�่ำเสมอเพือ่ป้องกันไมใ่หรู้ปลักษณ์เกดิ
กำรเสือ่มสภำพ

การลา้ง
ลำ้งตำมทีอ่ธบิำยไวก้อ่นหนำ้นี้

การเช็ดใหแ้หง้
ท�ำใหช้ ิน้สว่นโครเมยีมและสแตนเลสแหง้มำก
ทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะท�ำไดด้ว้ยผำ้นุ่มหรอืหนังชำมวัร์

การป้องก�ั

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

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

โ�รเมยีมสดี�า
ชิน้ส่วนเช่นโคมไฟหนำ้และกระจกของบำง
รุ่นจะตอ้งท�ำควำมสะอำดอย่ำงถูกตอ้งเพื่อ
รักษำรปูลกัษณข์องมนั  โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จ�ำหน่ำยของท่ำนถำ้ไม่แน่ใจว่ำส่วนประกอบ
ของรถจักรยำนยนตช์ ิน้สว่นใดทีเ่ป็นโครเมยีมสี
ด�ำ รักษำรปูลกัษณข์องชิน้สว่นโครเมยีมสดี�ำไว ้
โดยกำรทำน�้ำมนัเบำบนพืน้ผวิไวบ้ำง ๆ

การท�า�วามสะอาดระบบไอเสยี
ควรท�ำควำมสะอำดชิน้ส่วนทัง้หมดของระบบ
ไอเสยีของรถจักรยำนยนตอ์ย่ำงสม�่ำเสมอเพือ่
ป้องกันไม่ใหรู้ปลักษณ์เกิดกำรเสื่อมสภำพ  
ค� ำแนะน� ำ เหล่ ำนี้ ส ำมำรถใช ก้ั บชิ้นส่ วน
โครเมยีม  สแตนเลสขดัเงำ  และคำรบ์อน
ไฟเบอร์ ระบบไอเสียสีดำ้นควรจะท�ำควำม
สะอำดตำมขำ้งตน้  โดยอำ่นขัน้ตอนกำรดแูลใน
หวัขอ้ชิน้งำนสดีำ้น กอ่นหนำ้นี้

หมายเหตุ

ปล่อยให้ระบบไอเสียเย็�ลงก่อ�จะล้าง
ท�า�วามสะอาดเพือ่ป้องก�ัไม่ใหเ้กดิรอย
ดา่งจาก��า้

การลา้ง 
ลำ้งตำมทีอ่ธบิำยไวก้อ่นหนำ้นี้
ท�ำใหแ้น่ใจว่ำไม่มีน�้ ำหรือสบู่เขำ้ไปในท่อ 
ไอเสยี

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

การป้องก�ั 

 ขอ้�วรระวงั
กำรใชผ้ลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของซลิิโคน
จะท�ำใหส้ีเคลือบโครเมียมซดีลง หำ้มใช ้
ผลติภณัฑด์งักลำ่ว  ในท�ำนองเดยีวกนั กำร
ใชน้�้ำยำขัดจะท�ำใหร้ะบบเกดิควำมเสยีหำย  
หำ้มใชผ้ลติภณัฑด์งักลำ่ว

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

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

ขอแนะน�ำใหท้�ำควำมสะอำดเบำะหนังเป็นระยะ 
ๆ  ดว้ยผำ้ชบุน�้ำบดิหมำด  แลว้ปลอ่ยใหแ้หง้เอง
ตำมธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง  ซึง่จะชว่ยรักษำ
รูปลักษณ์ของหนังและมั่นใจไดถ้งึอำยุกำรใช ้
งำนทีย่ำวนำนของเบำะทีน่ั่ง
เบำะหนัง Triumph ของทำ่นเป็นผลติภณัฑ์
ธรรมชำต ิ กำรขำดกำรดแูลรักษำจะท�ำใหเ้กดิ
ควำมเสยีหำยและกำรสกึหรอถำวร  ปฏบิตัติำม
ค�ำแนะน�ำงำ่ย  ๆ  เหลำ่นี ้ แลว้ใหเ้บำะหนังของ
ทำ่นไดรั้บควำมเอำใจใสท่ีส่มควรจะไดรั้บ:
•  หำ้มใชผ้ลติภัณฑท์�ำควำมสะอำดครัวเรอืน 

สำรฟอกขำว  ผงซกัฟอกทีผ่สมสำรฟอก
ขำว  หรอืสำรละลำยใด  ๆ  ท�ำควำมสะอำด
เบำะหนัง

•  หำ้มแชเ่บำะหนังในน�้ำ
•  หลกีเลีย่งกำรโดนควำมรอ้นโดยตรงจำก

ไฟและหมอ้น�้ำ  ซึง่จะท�ำใหห้นังแหง้กรอบ
และบดิเบีย้ว

•  อย่ำปล่อยใหเ้บำะที่น่ังที่ท�ำจำกหนังแท ้
โดนแสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลำนำน

•  อยำ่เป่ำเบำะหนังโดยใชค้วำมรอ้นโดยตรง
ไมว่ำ่จะเวลำใดกต็ำม

•  ถำ้เบำะทีน่ั่งทีท่�ำจำกหนังแทเ้ปียก  ใหซ้บั
น�้ำดว้ยผำ้นุ่มและสะอำด  แลว้ปลอ่ยให ้
ผลติภณัฑแ์หง้เองตำมธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูิ
หอ้ง

•  อย่ำให เ้บำะหนังโดนเกลือเขม้ขน้สูง 
เชน่  น�้ำทะเล/น�้ำเกลอื  หรอืพืน้ผวิถนนที่
ปกคลมุดว้ยน�้ำแข็งและหมิะในฤดหูนำว

•  ถำ้ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรโดนเกลือ  
ใหท้�ำควำมสะอำดเบำะหนังทันทเีมือ่โดน
เกลอื โดยใชผ้ำ้ชบุน�้ำบดิหมำด แลว้ปลอ่ย
ใหเ้บำะแหง้เองตำมธรรมชำตทิี่อุณหภูมิ
หอ้ง

•  ท�ำควำมสะอำดรอยเล็ก ๆ  ดว้ยผำ้ชุบน�้ำ
บดิหมำด  แลว้ปลอ่ยใหเ้บำะแหง้เองตำม
ธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

•  หุม้เบำะหนังแทข้องคุณดว้ยที่คลุมเบำะ
ที่น่ังเพื่อป้องกันเมื่อเก็บไว ้หำ้มใชถุ้ง
พลำสตกิ
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การดแูลรกัษาผลติภณัฑท์ีท่�า
จากห�งั
ขอแนะน�ำใหท้�ำควำมสะอำดผลติภัณฑ์ที่ท�ำ
จำกหนังเป็นระยะๆ ดว้ยผำ้ชบุน�้ำบดิหมำด แลว้
ปล่อยใหแ้หง้เองตำมธรรมชำตทิีอุ่ณหภูมหิอ้ง 
จะเป็นกำรรักษำรูปลักษณ์ของหนังและมั่นใจ
ไดถ้งึอำยกุำรใชง้ำนทีย่ำวนำนของผลติภณัฑ์
ผลติภัณฑ์ที่ท�ำจำกหนังของ Triumph เป็น
ผลติภณัฑธ์รรมชำต ิ กำรขำดกำรดแูลรักษำ
จะท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยและสกึอย่ำงถำวร 
ปฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำงำ่ย ๆ  เหลำ่นี ้ แลว้ให ้
ผลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังไดรั้บควำมเอำใจใสท่ี่
สมควรจะไดรั้บ
•  หำ้มใชผ้ลติภัณฑท์�ำควำมสะอำดครัวเรอืน 

สำรฟอกขำว  ผงซกัฟอกทีผ่สมสำรฟอก
ขำว  หรอืสำรละลำยใด ๆ  ท�ำควำมสะอำด
ผลติภณัฑท์ีท่�ำจำกหนัง

•  หำ้มแชผ่ลติภณัฑท์ีท่�ำจำกหนังในน�้ำ
•  หลกีเลีย่งกำรโดนควำมรอ้นโดยตรงจำก

ไฟและหมอ้น�้ำ  ซึง่จะท�ำใหห้นังแหง้กรอบ
และบดิเบีย้ว

•  อย่ำปลอ่ยใหผ้ลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังโดน
แสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลำนำน

•  อย่ำเป่ำแหง้ผลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังโดย
ใชค้วำมรอ้นโดยตรงไมว่ำ่จะเวลำใด

•  ถำ้ผลติภัณฑ์ที่ท�ำจำกหนังเปียก ใหซ้ับ
น�้ำดว้ยผำ้นุ่มและสะอำด แลว้ปล่อยให ้
ผลติภณัฑแ์หง้เองตำมธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูิ
หอ้ง

•  อย่ำใหผ้ลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังโดนเกลอื
ในระดบัสงู เชน่ น�้ำทะเล/น�้ำเกลอื หรอืพืน้
ผวิถนนทีป่กคลมุดว้ยน�้ำแข็งและหมิะในฤดู
หนำว

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

•  ท�ำควำมสะอำดรอยเล็ก ๆ  ดว้ยผำ้ชุบน�้ำ
บดิหมำด  แลว้ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้เอง
ตำมธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

•  เก็บผลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังไวใ้นกระเป๋ำ
ผำ้หรือกล่องกระดำษเพื่อใหก้ำรปกป้อง
เมือ่ท�ำกำรเกบ็รักษำ หำ้มใชถ้งุพลำสตกิ
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การท�า�วามสะอาดกระจกห�า้
รถ (ถา้ตดิต ัง้)

 

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

 ขอ้�วรระวงั
สำร เคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน   เช่น  น�้ ำกรด
แบตเตอรี่จะท�ำใหก้ระจกหนำ้รถเกดิควำม 
เสียหำย อย่ำใหส้ำรเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
สมัผัสโดนกระจกหนำ้รถ

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

ท�ำควำมสะอำดกระจกหนำ้รถดว้ยน�้ำยำหรอืสบู่
ทีม่ฤีทธิอ์อ่นผสมกบัน�้ำเย็น
หลงัจำกท�ำควำมสะอำด  ลำ้งออกดว้ยน�้ำ  แลว้
เชด็ใหแ้หง้ดว้ยผำ้นุ่มไมเ่ป็นขยุ
ถำ้ควำมโปร่งใสของกระจกหนำ้รถลดนอ้ย
ลงจำกรอยขีดข่วนหรือกำรออกซไิดส ์ซึง่ไม่
สำมำรถเช็ดออกได ้ท่ำนตอ้งเปลี่ยนกระจก
หนำ้รถใหม่
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ขอ้มลูจ�าเพาะ

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

การบรรทกุ��า้ห�กั Thruxton TFC
กำรบรรทกุน�้ำหนักสงูสดุ 125 กก. (275 ปอนด)์

เ�รือ่งย�ต์ Thruxton TFC

ประเภท กระบอกสบูคูแ่บบขนำนระบำยควำมรอ้นดว้ย
ของเหลว มมุกำรจดุระเบดิ 270 องศำ

ปรมิำตร 1,200 ซซีี
ควำมกวำ้งกระบอกสบู x ระยะชกั 97.6 x 80 มม.
อตัรำสว่นก�ำลงัอดั 12.51:1
หมำยเลขกระบอกสบู ซำ้ยไปขวำ
ล�ำดบักระบอกสบู 1-2

ล�ำดบักำรจดุระเบดิ 1-2

ระบบสตำรท์ มอเตอรส์ตำรท์

การหลอ่ลื�่ Thruxton TFC
ระบบหลอ่ลืน่ อำ่งน�้ำมนัเครือ่งแบบเปียก
ควำมจนุ�้ำมนัเครือ่ง:
แบบแหง้ 3.8 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง/น�้ำมนั 3.4 ลติร
เปลีย่นเฉพำะน�้ำมนัเครือ่ง 3.2 ลติร

ระบบระบาย�วามรอ้� Thruxton TFC
ประเภทน�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT

อตัรำสว่นน�้ำ/น�้ำหลอ่เย็น 50/50 (ผสมเสร็จจัดเตรยีมโดย Triumph)
ควำมจนุ�้ำหลอ่เย็น 1.558 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด 75°C +/- 2°C
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ระบบ��า้ม�ัเชือ้เพลงิ Thruxton TFC
ประเภท กำรฉีดน�้ำมนัเชือ้เพลงิแบบอเิล็กทรอนกิส์
ป๊ัมน�้ำมนัเชือ้เพลงิ อเิล็กทรอนกิสแ์บบจมใตน้�้ำ
แรงดนัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บำร์

��า้ม�ัเชือ้เพลงิ Thruxton TFC
ประเภท 95 RON ไรส้ำรตะกัว่
ควำมจถุงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ 14.0 ลติร

ระบบจดุระเบดิ Thruxton TFC
ระบบกำรจดุระเบดิ เหนีย่วน�ำแบบดจิติอล
หวัเทยีน NGK LMAR8A-9

ระยะหำ่งระหวำ่งเขีย้วหวัเทยีน 0.9 มม. +0.0/-0.1 มม.

ระบบสง่ก�าลงั Thruxton TFC
ประเภทของระบบสง่ก�ำลงั 6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอดเวลำ
ชนดิของคลตัช์ แผน่เปียกหลำยแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�ำลงัสดุทำ้ย DID 525V10 NGC&B, 100 ขอ้
อตัรำขบัปฐมภมูิ 93/74 (1.26)
อตัรำทดเกยีร:์
เกยีร ์1 49/14 (3.5)
2nd 45/18 (2.5)
3rd 37/20 (1.85)
4th 37/25 (1.48)
5th 35/27 (1.3)
6th 34/29 (1.17)
อตัรำทดเฟืองรวม 42/16 (2.63)

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

ยาง Thruxton TFC
ขนำดยำง:
หนำ้ 120/70 ZR17

หลงั 160/60 ZR17

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

อปุกรณไ์ฟฟ้า Thruxton TFC
ชนดิแบตเตอรี่ YTZ10S

ควำมจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 8.6 แอมป์

อลัเทอรเ์นเตอร์
19 แอมป์ที ่1000 รอบตอ่นำที
31 แอมป์ที ่6000 รอบตอ่นำที

ไฟหนำ้ LED

ไฟเบรก/ทำ้ย LED

สญัญำณไฟเลีย้ว LED

โ�รงรถ Thruxton TFC
มมุเรค 22.7°

มมุเทรล 92.8 มม. (3.65 นิว้)

 แรงข�ั 
ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

น็อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 20 Nm

บงัโซ่ 9 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 3.5 Nm

ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง 10 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอำ่งน�้ำมนัเครือ่ง 25 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 110 Nm
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 ��า้ม�ัและสารหลอ่ลื�่ 
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�้ำมนัเครือ่งส�ำหรับรถจักรยำนยนตแ์บบกึง่
สงัเครำะหห์รอืสงัเครำะห ์10W/40 หรอื 10W/50 
ทีต่รงตำมมำตรฐำน API SH (หรอืสงูกวำ่) และ 
JASO MA เชน่ น�้ำมนัเครือ่ง Castrol Power 1 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเครำะหแ์ท)้  
ในบำงประเทศจ�ำหน่ำยในชือ่ 
Castrol Power RS Racing 4T 10W‑40 
(สงัเครำะหแ์ท)้
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ไฟเตอืน  22
ระบบควบคมุเสยีงรบกวน  4
ระบบป้องกนักำรโจรกรรมและ TPMS  4

เครือ่งยนต์
กำรดบัเครือ่งยนต ์  51
กำรสตำรท์เครือ่งยนต ์  52
กำรออกรถ  52
ขอ้มลูจ�ำเพำะ  109
หมำยเลขผลติภณัฑ ์  13

โครงรถ
ขอ้มลูจ�ำเพำะ  111
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ช
ชอ่งเสยีบบสัสำกลแบบอนุกรม (USB)  46
ชดุเครือ่งมอื  43

ซ
โซข่บัเคลือ่น  77
กำรตรวจสอบควำมสกึ  79
กำรปรับกำรเคลือ่นที ่  78
กำรหลอ่ลืน่  77
ตรวจสอบกำรเคลือ่นที ่  78

ท
ทีน่ั่ง  44
กำรถอด  45
กำรประกอบ  45
ขำตัง้  43
ฝำครอบ  44

�
นำฬกิำ
กำรปรับตัง้  28

น�้ำมนัเครือ่ง  69
กำรก�ำจัดน�้ำมนัเครือ่งและไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง  72
กำรตรวจสอบระดบั  70
ขอ้มลูจ�ำเพำะและเกรด  72
เปลีย่นไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง  70
สญัญำณไฟเตอืนแรงดนัน�้ำมนัเครือ่งต�ำ่  22

น�้ำมนัเชือ้เพลงิ
กำรเตมิน�้ำมนั  40
กำรเตมิน�้ำมนัลงในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  42
เกรดน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  39
ขอ้มลูจ�ำเพำะ  110
ขอ้มลูจ�ำเพำะของระบบ  110
ฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  41
สญัญำณไฟแสดงระดบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิต�ำ่  25

บ
เบรก
กำรชดเชยควำมสกึของผำ้เบรก  80
กำรตรวจสอบกำรสกึหรอของเบรก  80
กำรตรวจสอบและกำรปรับระดบัน�้ำมนัเบรกหนำ้  81
กำรตรวจสอบและกำรปรับระดบัน�้ำมนัเบรกหลงั  82
กำรเตรยีมสภำพผำ้เบรกและจำนเบรกใหม ่  80
กำรเบรก  54
น�้ำมนัดสิกเ์บรก  81
แป้นปรับคนัเบรก  38
ระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก (ABS)  55
สวติชไ์ฟ  82

แบตเตอรี ่  95
กำรก�ำจัด  96
กำรเกบ็รักษำ  97
กำรชำรจ์  97
กำรถอด  96
กำรบ�ำรงุรักษำ  96
กำรประกอบ  98
ปลอ่ยประจ ุ  97

ป
ปุ่ ม MODE  36

ผ
แผงขำ้ง  43
แผงหนำ้ปัด

Clock  28
มำตรวดัควำมเร็ว  25
มำตรวดัรอบเครือ่งยนต ์  25
มำตรวดัระยะทำงออกทรปิ  27
ระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�้ำมนัหมด  26
สว่นแสดงผลต�ำแหน่งเกยีร ์  26
อตัรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิเฉลีย่  27

ฟ
ฟิวส์
ต�ำแหน่งกลอ่งฟิวส ์  99
หมำยเลขฟิวส ์  99

ไฟเดยไ์ลท ์(DRL)  24
ไฟทำ้ย  100
ไฟเลีย้ว
ไฟเตอืน  24
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ไฟสงู
ไฟแสดงสถำนะ  36

ไฟหนำ้  100
กำรปรับตัง้  100

ม
มำตรฐำนแรงบดิ  111

ย
ยำง  4
กำรเปลีย่น  93
กำรสกึของยำง  92
ขอ้มลูจ�ำเพำะ  111
ควำมลกึของดอกยำงต�ำ่สดุ  93
แรงดนัลมยำงของยำง  92

ร
ระบบกนัสะเทอืน
กำรตรวจสอบโชค๊หนำ้  87
กำรตัง้คำ่ควำมหน่วงดำ้นหนำ้  86
กำรตัง้คำ่ควำมหน่วงดำ้นหลงั  89
กำรตัง้คำ่ดำ้นหลงั  88
กำรตัง้คำ่พรโีหลดดำ้นหนำ้  86
กำรตัง้คำ่พรโีหลดดำ้นหลงั  89
กำรปรับควำมแข็งของโชค๊หนำ้  86
กำรปรับควำมแข็งโชค๊หลงั  89
กำรปรับควำมหน่วงของกำรคนืตวัของโชค๊หนำ้  87
กำรปรับควำมหน่วงของกำรคนืตวัของโชค๊หลงั  90
กำรปรับควำมหน่วงของกำรยบุตวัของโชค๊หนำ้  87
กำรปรับควำมหน่วงของกำรยบุตวัของโชค๊หลงั  90

ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน (TC)  31
ไฟเตอืนทีถ่กูปิดไว ้  24
ไฟแสดงสถำนะ  24

ระบบจดุระเบดิ
กญุแจระบบจดุระเบดิ  33
ขอ้มลูจ�ำเพำะ  110
รหสั  34
สวติชจ์ดุระเบดิ/ล็อกคอ  33

ระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก (ABS)  55
ไฟแสดงสถำนะ  23

ระบบป้องกนักำรโจรกรรม
ไฟแสดงสถำนะ  23

ระบบระบำยควำมรอ้น  73
กำรตรวจสอบระดบัน�้ำหลอ่เย็น  73
กำรเปลีย่นน�้ำหลอ่เย็น  74
ขอ้มลูจ�ำเพำะ  109
ไฟเตอืนอณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็นสงู  22
สำรป้องกนักำรกดักรอ่น  73

ระบบสง่ก�ำลงั
ขอ้มลูจ�ำเพำะ  110

ล
ลกูปืนลอ้
กำรตรวจสอบ  85

ส
สวติชส์ตำรท์/ดบัเครือ่งยนต์
ต�ำแหน่ง RUN  35
ต�ำแหน่ง STOP  35
ต�ำแหน่งสตำรท์  35

สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดำ้นขวำ  35
สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดำ้นซำ้ย  36
ปุ่ ม SCROLL  36
ปุ่ มแตร  36
สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์  36
สวติชไ์ฟเลีย้ว  36

สญัญำณไฟเลีย้ว  100

ห
หมำยเลขตวัถงัรถ (VIN)  13
หมดุพักเทำ้  91
โหมดกำรขบัขี่
กำรเลอืกเมือ่ขบัขีร่ถจักรยำนยนต ์  30
กำรเลอืกเมือ่รถจักรยำนยนตอ์ยูก่บัที ่  29

อ
อนัตรำย
ไฟเตอืน  35

อปุกรณไ์ฟฟ้ำ
ขอ้มลูจ�ำเพำะ  111

อปุกรณเ์สรมิ  61
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หนำ้นีจ้งใจเวน้วำ่งไว ้




