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ค�าน�า

คูม่อืผูใ้ช้

ค�าเตอืน
คูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นี ้รวมถงึค�ำแนะน�ำอืน่ ๆ ทัง้หมด
ที่ใหม้ำพรอ้มกับรถจักรยำนยนต์ถือเ ป็น
ชิน้สว่นถำวรของรถจักรยำนยนต ์ และควรเกบ็
รวมไวก้บัตวัรถแมจ้ะขำยตอ่แลว้กต็ำม
ก่อนกำรขับขี่ ผูข้ับรถทุกคนตอ้งอ่ำนคู่มือ
ผูใ้ชเ้ล่มนี้และค�ำแนะน�ำอืน่ ๆ  ทัง้หมดที่ให ้
มำพรอ้มกับรถจักรยำนยนต์ เพื่อท�ำควำม 
คุน้เคยไดอ้ยำ่งถีถ่ว้นเกีย่วกบักำรใชง้ำนระบบ
ควบคมุรถจักรยำนยนตท์ีถ่กูตอ้ง รวมไปถงึ
คณุลกัษณะ สมรรถนะ และขอ้จ�ำกดั อยำ่ให ้
ผูอ้ ื่นยืมรถจักรยำนยนต์ของท่ำน เนื่องจำก
กำรขี่รถโดยไม่คุน้เคยกับระบบควบคุมรถ
จักรยำนยนต ์ คณุลกัษณะ สมรรถนะ และ 
ขอ้จ�ำกดัตำ่ง ๆ จะท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

ขอบคุณที่เลือกรถจักรยำนยนต์ Triumph 
รถจักรยำนยนตน์ี้เป็นผลติภัณฑข์อง Triumph 
ที่ใชว้ ิศวกรรมที่ผ่ำนกำรพิสูจน์ กำรทดสอบ
อยำ่งละเอยีด และควำมพยำยำมอยำ่งตอ่เนือ่ง
เพื่อใหไ้ดค้วำมเชื่อมั่น ควำมปลอดภัย 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:
  •  ไทย
  •  ภำษำองักฤษแบบอเมรกินั
  •  ฝร่ังเศส
  •  เยอรมนั
  •  อติำลี
  •  ดตัช์
  •  สเปน
  •  โปรตเุกส
  •  สวเีดน
  •  ญีปุ่่ น
  •  ไทย

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

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

ค�าเตอืน
สญัลักษณ์ค�ำเตอืนนีบ้ง่บอกค�ำสัง่หรอืขัน้ตอน 
พิเศษ ซึ่งถำ้ไม่ปฏิบัติตำมอย่ำงถูกตอ้ง 
อำจท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

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

หมายเหต:ุ

•	 สญัลกัษณ์หมายเหตุแสดงจุดทีต่อ้ง
ใส่ใจเป็นพเิศษส�าหรบัการใช้งานที่
สะดวกและมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้

ป้ายเตอืน

ในบำงสว่นของรถจักรยำนยนตจ์ะสำมำรถมอง
เห็นสญัลกัษณ ์ (ดำ้นบน) ได ้ สญัลกัษณน์ี ้
หมำยถงึ "ควรระวัง : โปรดอำ้งองิกับหนังสือ
คู่มือ" และจะตำมดว้ยกำรแสดงภำพวัตถุที่
เกีย่วขอ้ง
อย่ำพยำยำมขี่รถจักรยำนยนต์หรือท�ำกำร 
ปรับตั ้งใด ๆ  โดยไม่อำ้งอิงกับค�ำแนะน�ำที่
เกีย่วขอ้งซึง่ไดร้ะบไุวใ้นหนังสอืคูม่อืเลม่นี้
ดู  หนำ้ 12 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 
ที่อ ยู่ ใ กล บ้ ำ้ น โปรด เข ำ้ ไปที่ เ ว็ บ ไซต ์
www. triumph.   co. uk หรอืโทรศัพทถ์งึผูแ้ทน 
จ�ำหน่ำยที่ไดรั้บอนุญำตในประเทศของท่ำน 
ทีอ่ยูด่ังกลำ่วระบไุวใ้นหนังสอืบันทกึกำรเขำ้รับ
บรกิำร ซึง่ใหม้ำพรอ้มกบัหนังสอืคูม่อืเลม่นี้
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การใชง้านบนทางวบิาก
รถจักรยำนยนตถ์ูกออกแบบขึน้เพื่อใชง้ำนบน
พื้นถนนและทำงวบิำกที่ไม่สมบุกสมบันมำก 
กำรใชง้ำนบนทำงวบิำกทีไ่ม่สมบุกสมบันมำก 
จะรวมไปถงึถนนทีไ่มป่ลูำด ถนนลกูรัง และ
ถนนทีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ น แตไ่มร่วมถงึกำรขีร่ถโม
โตครอส กำรแขง่ขนัออฟโรดใด ๆ (เชน่ กำรขี่
รถโมโตครอสหรอืเอ็นดูโร) หรอืกำรขีบ่นทำง
วบิำกโดยมผีูโ้ดยสำร
กำรใชง้ำนบนทำงวบิำกทีไ่ม่สมบุกสมบันมำก
จะไม่รวมกำรขีร่ถจักรยำนยนตข์ำ้มสิง่กดีขวำง
หรอืกำรกระโดดเนนิ อยำ่พยำยำมกระโดดขำ้ม
เนนิหรอืสิง่กดีขวำง อยำ่พยำยำมกระโดดขีร่ถ
ขำ้มสิง่กดีขวำง

ระบบควบคมุเสยีงรบกวน
หำ้มเปลีย่นแปลงระบบควบคมุเสยีงรบกวน
จะมกีำรเตอืนถงึเจำ้ของวำ่ทำงกฎหมำยจะหำ้ม:
1.  กำรถอดหรือกำรด�ำเนินกำรอย่ำงไม่มี

ป ร ะสิทธิภ ำพโดยบุคคลใด   ๆ   เพื่ อ 
จุดประสงคอ์ืน่ ๆ ที่ไม่ใช่กำรบ�ำรุงรักษำ 
กำรซ่อมบ�ำรุง หรือกำรเปลี่ยนชิน้ส่วน
ของอุปกรณ์ใด ๆ หรือองคป์ระกอบของ
งำนออกแบบที่รวมอยู่ในยำนพำหนะคัน
ใหมเ่พือ่จุดมุง่หมำยดำ้นกำรควบคมุเสยีง
รบกวน ก่อนน�ำออกจ�ำหน่ำยหรอืจัดส่ง
ไปยังผูซ้ ื้อปลำยทำง หรือในขณะที่ถูก 
ใชง้ำน และ

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

ระบบป้องกนัการโจรกรรมและ
ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง
อุปก รณ์ นี้ ป ฏิบั ติต ำมส่ ว นที่   1 5   ขอ งกฎ 
ข อ้บั งคับขององค์กรบริหำรคลื่นควำมถี ่
ประเทศสหรัฐอเมรกิำ (FCC)
กำรใชง้ำนอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขสองขอ้ดงัตอ่ไปนี้
1.  อปุกรณ์นีต้อ้งไมก่อ่ใหเ้กดิกำรรบวนทีเ่ป็น

อนัตรำย
2.  อุปกรณ์นี้ตอ้งไม่ยอมรับกำรรบกวนที ่

ไดรั้บ รวมถงึสญัญำณรบกวนทีอ่ำจท�ำให ้
เกดิกำรใชง้ำนทีไ่มพ่งึปรำรถนำ

กำรเปลีย่นแปลงหรือกำรดัดแปลงอุปกรณ์จะ
ท�ำใหเ้สยีสทิธิข์องผูใ้ชใ้นกำรใชง้ำนอปุกรณ์

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

รุน่ Tiger 800 XRX - LRH
เวน้แตใ่นจดุทีร่ะบไุวแ้ตกตำ่งกนั ขอ้มลู ค�ำสัง่ 
และขอ้มลูจ�ำเพำะส�ำหรับรุน่ Tiger 800 XRX 
-  LRH   (ควำมสูงที่ น่ั งต�่ ำ )  จะ เหมือนกับ 
รำยละเอยีดในคู่มอืเจำ้ของ Tiger 800 XRX 
รุน่ทีน่ั่งควำมสงูมำตรฐำน
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ปลอดภยัไวก้อ่น

รถจกัรยานยนต์

ค�าเตอืน
รถจักรยำนยนตถ์กูออกแบบขึน้เพือ่ใชง้ำนบน
พื้นถนนและทำงวบิำกที่ไม่สมบุกสมบันมำก 
กำรใชง้ำนบนทำงวบิำกทีไ่มส่มบกุสมบันมำก 
จะรวมไปถงึถนนทีไ่มป่ลูำด ถนนลกูรัง และ
ถนนทีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ น แต่ไม่รวมถงึกำรขีร่ถ 
โมโตครอส กำรแข่งขันออฟโรดใด ๆ (เช่น 
กำรขีร่ถโมโตครอสหรอืเอ็นดโูร) หรอืกำรขีบ่น
ทำงวบิำกโดยมผีูโ้ดยสำร
กำรใชง้ำนบนทำงวบิำกทีไ่มส่มบกุสมบันมำก
จะไมร่วมกำรขีร่ถจักรยำนยนตข์ำ้มสิง่กดีขวำง
หรือกำรกระโดดเนิน อย่ำพยำยำมกระโดด
ขำ้มเนนิหรอืสิง่กดีขวำง อยำ่พยำยำมกระโดด
ขีร่ถขำ้มสิง่กดีขวำง
กำรใชง้ำนบนทำงวิบำกที่สมบุกสมบันจะ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละ
อบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
รุน่	Tiger XRX - LRH	(ความสงูทีน่ ัง่ต�า่)
รถจักรยำนยนต ์ Tiger 800 XRX - LRH มี
กำรตดิตัง้ระบบกันสะเทอืนทีเ่ตีย้ลงและระยะ
หำ่งจำกพืน้ลดลง
เป็นผลใหมุ้มเอียงตัวในกำรเขำ้โคง้ของ 
Tiger 800 XRX - LRH ลดลงเมือ่เทยีบกบั
รุน่ Tiger 800 XRX ควำมสงูทีน่ั่งมำตรฐำน
ขณะขับขี่ โปรดระลึกว่ำรถจักรยำนยนต์
ของคุณมีระยะห่ำงจำกพื้นจ�ำกัด ใชง้ำนรถ
จักรยำนยนตข์องคณุในพืน้ทีท่ีไ่มม่กีำรจรำจร 
เพือ่ท�ำควำมคุน้เคยกับระยะห่ำงจำกพืน้ และ
มมุเอยีงตวัในกำรเขำ้โคง้ทีจ่�ำกดั
กำรเอียงรถดว้ยมุมที่ไม่ปลอดภัยหรือกำร 
กระทบกบัพืน้อำจท�ำใหร้ถทรงตวัไมด่ ีสญูเสยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
รถจักรยำนยนต์คันนี้ไม่ไดอ้อกแบบขึน้เพื่อ
ลำกพว่งหรอืตดิตัง้รถพว่งขำ้ง
กำรตดิตัง้รถพว่งขำ้งและ/หรอืรถพว่งจะท�ำให ้
รถสญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
รถจักรยำนยนตค์ันนี้ออกแบบขึน้เพื่อใชเ้ป็น
รถสองลอ้ สำมำรถบรรทกุตวัผูข้บัรถเอง หรอื 
ผูข้บัรถและผูโ้ดยสำรอกีหนึง่คน
น�้ ำ ห นั ก ร ว ม ตั ว ผู ้ขั บ ขี่   แ ล ะ ผู ้โ ด ย ส ำ ร 
อปุกรณ์เสรมิและสมัภำระตอ้งไมเ่กนิขดีจ�ำกัด
กำรรับน�้ำหนักสงูสดุ 22 กก. (489 ปอนด)์

ค�าเตอืน
รถจักรยำนยนตค์ันนี้ตดิตัง้เครือ่งฟอกไอเสยี
เชงิเรง่ปฏกิริยิำไวท้ีด่ำ้นลำ่งเครือ่งยนต ์ ซึง่จะ
มอีณุหภมูสิงูมำกพรอ้มกบัระบบไอเสยีในขณะ
เครือ่งยนตท์�ำงำน
วตัถทุีต่ดิไฟงำ่ย เชน่ หญำ้, กองฟำง/
กองหญำ้, ใบไม,้ เสือ้ผำ้และสมัภำระ ฯลฯ 
สำมำรถจุดไฟไดถ้ำ้ปล่อยใหต้ดิกับสว่นใด ๆ 
ของระบบไอเสียและเครื่องฟอกไอเสียเชงิ
เร่งปฏกิริ ิยำ ตรวจสอบใหแ้น่ใจทุกครัง้ว่ำ
ไม่ปล่อยใหว้ัตถุที่ตดิไฟง่ำยสัมผัสกับระบบ 
ไอเสยีหรอืเครือ่งฟอกไอเสยีเชงิเรง่ปฏกิริยิำ
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น�า้มนัเชือ้เพลงิและ 
ควนัทอ่ไอเสยี

ค�าเตอืน
น�้ำมนัเบนซนิไวไฟสงู:
ดบัเครือ่งยนตท์กุครัง้ทีเ่ตมิน�้ำมนั
อย่ ำ เติมน�้ ำ มั นหรือ เ ปิดฝำ ปิดถั งน�้ ำ มั น 
เชือ้เพลงิขณะสบูบหุรีห่รอือยู่ใกลก้ับเปลวไฟ 
(ทีไ่มม่สี ิง่ป้องกนั)
ขณะเตมิน�้ำมัน ระวังอย่ำใหน้�้ำมันเบนซนิหก
ใสเ่ครือ่งยนต ์ทอ่ไอเสยี หรอืทอ่เกบ็เสยีง
หำกกลืนน�้ ำมันเบนซิน สูดดม หรือเขำ้ตำ 
ควรไปพบแพทยโ์ดยดว่น
รีบลำ้งน�้ ำมันที่หกใส่ผิวหนังดว้ยสบู่และน�้ ำ
สะอำด และควรถอดเสื้อผำ้ที่ปนเป้ือนดว้ย
น�้ำมนัเบนซนิทนัที
แผลไหมแ้ละสภำพผวิหนังทีร่ำ้ยแรงอำจเกดิ
ขจำกกำรสมัผัสโดนน�้ำมนัเบนซนิ

ค�าเตอืน
หำ้มสตำร์ทเครื่องยนต์หรือปล่อยใหเ้ครื่อง
ท�ำงำนในพืน้ทีปิ่ดไมว่ำ่จะชว่งเวลำใด
ควันท่อไอเสยีเป็นพษิและอำจท�ำใหห้มดสติ
และเสยีชวีติไดใ้นเวลำสัน้ๆ
ใชร้ถจักรยำนยนตใ์นพื้นทีเ่ปิดโล่งหรือมกีำร
ระบำยอำกำศเพยีงพอทกุครัง้

หมวกกนัน็อคและเครือ่งแตง่
กาย

ค�าเตอืน

cbma

เมื่อขับขี่รถ จักรยำนยนต์ ทั ้งผู ข้ับขี่และ 
ผูโ้ดยสำร (ในรุ่นที่สำมำรถรองรับผูโ้ดยสำร
ได )้   ต อ้ งสวมหมวกกั น น็อคส� ำห รับ รถ
จักรยำนยนต์ทุกครั ้ง แว่นตำนิรภัย ถุงมือ 
กำงเกงขำยำว (หุม้เขำ่และขอ้เทำ้) และเสือ้
แจ็คเกต็สสีวำ่ง
เสื้อผำ้สีสว่ำงจะท�ำใหผู้ข้ับขี่ยำนพำหนะ 
คนอืน่ ๆ  บนทอ้งถนนสังเกตเห็นผูข้ีร่ถ (หรอื 
ผูโ้ดยสำร) ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้
แมไ้มจ่�ำเป็นตอ้งสวมอปุกรณ์ป้องกนัอยำ่งเต็ม
รปูแบบ กำรสวมชดุป้องกนัจะชว่ยลดโอกำสที่
ไดรั้บบำดเจ็บขณะขีร่ถ
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ค�าเตอืน
หมวกันน็อคเป็นสิง่ทีส่�ำคัญทีส่ดุของชดุขับขี่
รถจักรยำนยนต ์ เนือ่งจำกเป็นชิน้สว่นทีใ่หก้ำร
ป้องกนักำรบำดเจ็บทีศ่รีษะ ควรเลอืกหมวก
กันน็อคส�ำหรับตัวผูโ้ดยสำรและตัวท่ำนเอง
อยำ่งรอบคอบ และควรสวมใสศ่รีษะของทำ่น
และของผูโ้ดยสำรไดแ้น่นพอดแีละไม่อดึอัด 
หมวกกันน็อคสีสว่ำงจะท�ำใหผู้ ข้ับขี่ยำน
พำหนะคนอืน่ ๆ บนทอ้งถนนสงัเกตเห็นผูข้ีร่ถ 
(หรอืผูโ้ดยสำร) ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้
หมวกนิรภัยแบบเต็มใบจะใหก้ำรป้องกันได ้
บำ้งเมือ่เกดิอบุตัเิหต ุ โดยทีห่มวกนริภยัแบบ
ปิดเต็มหนำ้จะใหก้ำรป้องกนัไดม้ำกกวำ่
สวมแว่นตำนิรภัยที่ไดรั้บยอมรับหรือแผ่น 
กระบังหนำ้เพื่อช่วยในกำรมองเห็นและ
ปกป้องดวงตำ

ค�าเตอืน
กำรไม่สวมหมวกกันน็อคอำจท�ำใหเ้สยีชวีติ
หรือไดรั้บบำดเจ็บสำหัสได ้หำ้มผูโ้ดยสำร
ซอ้นหำกไม่สำมำรถเหยียบที่พักเทำ้ของ 
ผูโ้ดยสำร

การขีร่ถ

ค�าเตอืน
หำ้มขับขี่รถจักรยำนยนต์เมื่อรูส้กึเหนื่อยลำ้ 
อยูภ่ำยใตฤ้ทธิข์องแอลกอฮอลห์รอืยำ
กำรขี่รถเมื่ออยู่ภำยใตฤ้ทธิข์องแอลกอฮอล์
หรอืยำเป็นสิง่ผดิกฎหมำย
กำรขี่รถเมื่อรูส้กึเหนื่อยลำ้ อยู่ภำยใตฤ้ทธิ์
ของแอลกอฮอลห์รือยำจะลดสมรรถภำพใน
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตข์องผูข้ีร่ถ ซึง่อำจ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

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

ค�าเตอืน
ขีร่ถโดยมกีำรป้องกนัทกุครัง้ และสวมอปุกรณ์
ป้องกนัซึง่จะมกีำรกลำ่วถงึในตอนอืน่ของค�ำน�ำ 
โปรดจ�ำไวว้ำ่ ในอบุตัเิหต ุ รถจักรยำนยนตไ์ม่
ไดใ้หก้ำรป้องกันตอ่แรงกระแทกเชน่เดยีวกับ
รถยนต์
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ค�าเตอืน
ควรขี่รถจักรยำนยนต์ Triumph  ภำยใน
ควำมเร็วทีก่ฎหมำยก�ำหนดส�ำหรับกำรขบัขีบ่น
ทอ้งถนน กำรใชร้ถจักรยำนยนตด์ว้ยควำมเร็ว
สูงอำจเป็นอันตรำยไดเ้นื่องจำกเวลำทีใ่ชใ้น
กำรตอบโตส้ภำพจรำจรที่เก ิดขึ้นนั้นจะลด
ลงอย่ำงเด่นชัดในขณะที่ควำมเร็วบนทอ้ง
ถนนเพิม่สงูขึน้ ลดควำมเร็วทกุครัง้ในสภำวะ
กำรขบัขีท่ีอ่ำจเกดิอนัตรำยได ้ เชน่ ในสภำพ
อำกำศไมด่หีรอืกำรจรำจรตดิขดั

ค�าเตอืน
สังเกตอย่ำงต่อเนื่องและสนองตอบกำร
เปลี่ยนแปลงของพื้นผิวถนน สภำพจรำจร 
และสภำพของลม ยำนพำหนะประเภทสอง
ลอ้ทกุคนัจะรับแรงจำกภำยนอก ซึง่อำจท�ำให ้
เกดิอบุตัเิหต ุ แรงดงักลำ่วรวมถงึ แตไ่มจ่�ำกดั
เพยีง:
- กระแสลมจำกรถทีว่ ิง่สวนมำ
- หลุมบนพื้นถนน, พื้นผิวถนนที่เก ิดควำม 
เสยีหำยหรอืไมเ่รยีบ
- สภำพอำกำศเลวรำ้ย
- ขอ้ผดิพลำดของผูข้บัขี่
ใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ยควำมเร็วปำนกลำง 
ทุกครั ้ง และหลีกเลี่ยงสภำพจรำจรติดขัด
จนกว่ำท่ำนจะคุน้เคยกับคุณลักษณะดำ้นกำร
ใชง้ำนและกำรขบัขีอ่ยำ่งถีถ่ว้น หำ้มขีร่ถเกนิ
ควำมเร็วทีก่ฎหมำยก�ำหนด

แฮนดบ์งัคบัเลีย้วและทีพ่กัเทา้

ค�าเตอืน
ผู ข้ั บขี่ ร ถต อ้ ง รั กษำกำ รทรงตั วของ รถ
จักรยำนยนตโ์ดยมอืตอ้งจับไวท้ีแ่ฮนดบ์ังคับ
เลีย้วตลอดเวลำ
หำกผูข้ี้รถเอำมือออกจำกแฮนด์บังคับเลี้ยว 
จะส่งผลกระทบรำ้ยแรงต่อกำรขับขี่และ
เสถียรภำพของรถจักรยำนยนต์ ส่งผลให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ขณะใช ง้ำนรถ จักรยำนยนต์ ผู ข้ ี่ รถและ 
ผูโ้ดยสำรตอ้งใชท้ีพั่กเทำ้ทีใ่หม้ำทกุครัง้
กำรใชท้ี่พักเทำ้จะช่วยลดควำมเสี่ยงที่ทั ้ง 
ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสำรไปสมัผัสกบัชิน้สว่นตำ่ง ๆ 
ของรถจักรยำนยนต์โดยไม่ตั ้งใจ และยัง
ชว่ยลดควำมเสีย่งจำกกำรไดรั้บบำดเจ็บเมือ่
เสือ้ผำ้เขำ้ไปเกีย่วกบัชิน้สว่นตำ่งๆ

ค�าเตอืน
ตอ้งไม่ใชห้มุดพักเทำ้เป็นเครื่องน� ำว่ำรถ
จักรยำนยนตส์ำมำรถเอยีงไดอ้ย่ำงปลอดภัย
ไกลเพยีงใด ซึง่ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขหลำยอยำ่ง 
รวมถงึแตไ่มจ่�ำกดัเพยีง พืน้ผวิถนน สภำพยำง 
และสภำพอำกำศ
กำร เอีย ง รถด ว้ยมุมที่ ไ ม่ปลอดภั ยอำจ
ท�ำใหร้ถทรงตัวไม่ดี สูญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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ค�าเตอืน
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์โดยที่หมุดพักเทำ้
สึกเกินขีดก�ำหนดสูงสุดจะท�ำใหเ้อียงรถ
จักรยำนยนตด์ว้ยมมุทีไ่มป่ลอดภยั
หมุดพักเทำ้ถงึขดีจ�ำกัดกำรสกึสงูสดุและควร
เปลีย่นใหมเ่มือ่บำงลงจนถงึควำมยำว:
20 มม - ทกุรุน่ยกเวน้ Tiger 800 XCA

25 มม - Tiger 800 XCA เทำ่นัน้
ก ำ ร เอีย ง รถด ว้ยมุมที่ ไ ม่ปลอดภั ยอำจ
ท�ำใหร้ถทรงตวัไมด่ ี สญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
เมื่อ เอียงรถและหมุดพักเทำ้ที่ย ึดติดกับ 
ทีพั่กเทำ้แตะกบัพืน้ รถจักรยำนยนตจ์ะอยูใ่กล ้
กบัขดีจ�ำกดัมมุเอยีงสงูสดุ กำรเพิม่มมุเอยีงปีก
มำกขึน้จะไมป่ลอดภยั
กำ ร เอีย ง รถด ว้ยมุมที่ ไ ม่ปลอดภั ยอำจ
ท�ำใหร้ถทรงตวัไมด่ ี สญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

1

1. หมดุพักเทำ้

การจอดรถ

ค�าเตอืน
ปิดสวิตช์ดับ เครื่องยนต์แล ว้ถอดกุญแจ
ออกทุกครัง้ก่อนจอดรถจักรยำนยนต์ทิ้งไว ้
กำรดงึกุญแจออกจะลดควำมเสีย่งทีบุ่คคลที่
ไมไ่ดรั้บอนุญำตหรอืไมผ่ำ่นกำรฝึกอบรมจะน�ำ
รถจักรยำนยนตไ์ปใช ้
เมือ่จอดรถจักรยำนยนต ์โปรดจดจ�ำสิง่ตอ่ไปนี้
-   เ ข ้ำ เ กี ย ร์ ห นึ่ ง เ พื่ อ ช่ ว ย ป้ อ ง กั น ร ถ
จักรยำนยนตไ์มใ่หไ้หลลงจำกขำตัง้
-   เครื่องยนต์และระบบไอเสียจะรอ้นขึ้น 
ภำยหลงักำรขบัขี ่ หำ้มจอดรถจักรยำนยนตใ์น
บรเิวณทีค่นเดนิเทำ้ สตัวเ์ลีย้ง และ/หรอืเด็ก
เล็กสำมำรถแตะตอ้งรถได ้
-  อย่ำจอดรถบนพื้นแฉะหรือบนพื้นผิวที ่
เอยีงมำก กำรจอดรถภำยใตส้ภำวะเหลำ่นีอ้ำจ
ท�ำใหร้ถจักรยำนยนตล์ม้ได ้
ส�ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ้ 
‘วธิกีำรขบัขีร่ถจักรยำนยนต’์ ในคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นี้
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ชิน้สว่นและอปุกรณ์

ค�าเตอืน
เจำ้ของรถควรตระหนักว่ำเฉพำะชิ้นส่วน 
อปุกรณเ์สรมิ และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บกำร
รับรองไวส้�ำหรับรถจักรยำนยนต์ Triumph 
เ ป็นชิ้นส่วนที่ได รั้บกำรอนุมัติอย่ำง เ ป็น
ทำงกำรจำก Triumph  และติดตั ้งกับรถ
จักรยำนยนต์โดยตัวแทนจ�ำหน่ำยที่ไดรั้บ
อนุญำต
โดยเฉพำะ จะเป็นอันตรำยอย่ำงยิ่งในกำร 
ตดิตัง้หรือเปลีย่นชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์เสรมิที่
ตอ้งถอดอปุกรณ์เชือ่มตอ่ออกจำกระบบไฟฟ้ำ
หรอืระบบน�้ำมนัเชือ้เพลงิ หรอืเพิม่เขำ้ไป ซึง่
กำรดัดแปลงดังกล่ำวอำจท�ำใหเ้ป็นอันตรำย
ตอ่ควำมปลอดภยั
อุปกรณ์เชื่อมต่อของชิน้ส่วน อุปกรณ์เสริม 
และชดุคอนเวอรช์ันทีไ่ม่ไดรั้บกำรรับรองอำจ
สง่ผลกระทบรำ้ยแรงตอ่กำรขบัขี ่ เสถยีรภำพ 
หรอืกำรใชร้ถจักรยำนยนตใ์นลักษณะอืน่ ๆ ที่
อำจเป็นผลใหเ้กดิอุบัตเิหตุ ท�ำใหไ้ดเ้กดิกำร
บำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

Triumph จะไม่รับผิดใด ๆ ต่อขอ้บกพร่อง 
ทีเ่กดิจำกอปุกรณเ์ชือ่มตอ่ของชิน้สว่น อปุกรณ์
เสรมิ หรอืชดุคอนเวอรช์นัทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรอง 
หรอืกำรประกอบชิน้สว่น อปุกรณเ์สรมิ หรอืชดุ
คอนเวอรช์ันทีไ่ดรั้บกำรรับรองโดยบุคลำกรที่
ไมไ่ดรั้บกำรรับรอง

การบ�ารงุรกัษา/อปุกรณ์

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

ค�าเตอืน
ตอ้งแน่ใจว่ำไดอุ้ปกรณ์ทัง้หมดที่กฎหมำย
ก�ำหนดไดรั้บกำรติดตั ้งและท�ำงำนอย่ำง
ถูกต อ้ง  กำรถอดหรือ เปลี่ยนไฟของรถ
จักรยำนยนต ์ ทอ่เกบ็เสยีง ระบบไอเสยี หรอื
ระบบควบคุมเสยีงรบกวนอำจเป็นกำรละเมดิ
กฎหมำย กำรดัดแปลงทีไ่ม่ถูกตอ้งหรือไม่
เหมำะสมอำจส่งผลกระทบรำ้ยแรงต่อกำร
ขบัขี ่ เสถยีรภำพ หรอืกำรใชร้ถจักรยำนยนต์
ในลกัษณะอืน่ ๆ ทีอ่ำจเป็นผลใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ
ท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

ค�าเตอืน
ถำ้รถจักรยำนยนตม์สีว่นเกีย่วขอ้งกบัอบุัตเิหต ุ
กำรประสำนงำ หรือลม้  ท่ำนตอ้งน� ำรถ
จักรยำนยนตข์องท่ำนไปยังตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญำต
เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบและซอ่ม อบุตัเิหตใุด ๆ 
อำจเป็นสำเหตุใหร้ถจักรยำนยนตไ์ดรั้บควำม
เสยีหำย ถำ้ไดรั้บกำรซอ่มแซมไมถ่กูวธิ ี อำจ
ท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตขุึน้อกีครัง้ ซึง่อำจท�ำให ้
เกดิกำรบำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
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ป้ายเตอืน
ต�าแหนง่ป้ายเตอืน
ป้ำยทีแ่สดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูนีแ้ละในหนำ้ตอ่ ๆ ไป จะท�ำใหท้ำ่นสงัเกตเห็นขอ้มลูส�ำคญั
ดำ้นควำมปลอดภยัในหนังสอืคูม่อืเลม่นี ้ กอ่นขบัขีร่ถ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดท้�ำควำมเขำ้ใจและ
ปฏบิตัติำมขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัป้ำยเหลำ่นี้

6
5
4
3
2
N
1

3

100 KM/H
(60 MPH)

MAXM S+
MAX LOAD
5 kg (11 lbs)R.P.M.

1

2 4 5

67

8

1.	 ไฟหนา้ (หนา้	168)
2.	 กระจกหนา้รถ (ถา้ตดิต ัง้) (หนา้	181)
3.	 การรนัอนิ (หนา้	109)
4.	 ยางส�าหรบัโคลนและหมิะ (หนา้	185)

5.	 กระเป๋าเก็บสมัภาระ	(ถา้ตดิต ัง้) 
(หนา้	121)

6.	 ยาง (หนา้	156)
7.	 โซข่บัเคลือ่น (หนา้	139)
8.	 ต�าแหนง่เกยีร ์(หนา้	114)
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ต�าแหนง่ป้ายเตอืน (มตีอ่)

ขอ้ควรระวงั
ป้ำยเตอืนและรปูลอก ยกเวน้ป้ำยรันอนิ จะตดิเขำ้กบัรถจักรยำนยนตโ์ดยใชก้ำวทีม่แีรงยดึตดิสงู 
ในบำงกรณี จะตดิป้ำยเตอืนกอ่นใชส้พีน่ ดงันัน้ ควำมพยำยำมทีจ่ะแกะป้ำยเตอืนออกอำจท�ำใหช้ ิน้
งำนสหีรอืตวัถงัเกดิควำมเสยีหำยได ้

DAILY SAFETY CHECKS
TÄGLICHE SICHERHEITSKONTROLLEN

CONTROLES DE SECURITE QUOTIDIENS
CHEQUEOS DE SEGURIDAD DIARIOS

VERIFICAÇÕES DIÁRIAS DE SEGURANÇA
VERIFICHE GIORNALIERE DI SICUREZZA

DAGELIJSKE VEILIGHEIDSINSPECTIES
DAGLIG SÄKERHETSKONTROLL

運行前点検

1

32

4
56

1.	 การตรวจเช็คกอ่นการขบัขี ่(หนา้	110)
2.	 น�า้มนัไรส้ารตะก ัว่ (หนา้	90)
3.	 หมวกกนัน็อค (หนา้	7)
4.	 น�า้หลอ่เย็น (หนา้	134)

5.	 ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง (ถา้ตดิต ัง้)
(หนา้	158)

6.	 น�า้มนัเครือ่ง (หนา้	131)
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การระบขุอ้มลูชิน้สว่น

รุน่ Tiger 800 XR

2 3 4 5 6 7

14 13 12 10 915

1

11

8

1.	 ไฟหนา้
2.	 ไฟเลีย้วดา้นหนา้
3.	 ชอ่งเสยีบอปุกรณไ์ฟฟ้า
4.	 ถงัน� ้ามนัเชื้อเพลิงและฝาปิดถงัน� ้ามนั 

เชือ้เพลงิ
5.	 แบตเตอรีแ่ละกลอ่งฟิวส ์(ใตท้ ีน่ ัง่ผูข้บัขี)่
6.	 ชอ่งเสยีบ USB (ใตเ้บาะทีน่ ัง่ผูโ้ดยสาร)
7.	 ชุดเครือ่งมอื/ต�าแหนง่ทีเ่ก็บอปุกรณเ์สรมิ 

U-lock (ใตเ้บาะทีน่ ัง่ผูโ้ดยสาร)

8.	 ทีล็่อกเบาะ
9.	 ตวัปรบัต ัง้โซล่อ้หลงั
10.	 โซข่บัเคลือ่น
11.	 ขาต ัง้คู ่(ถา้ตดิต ัง้)
12.	 ขาต ัง้ขา้ง
13.	 คนัเปลีย่นเกยีร ์
14.	 คาลปิเปอรเ์บรกหนา้
15.	 จานเบรกหนา้
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รุน่ Tiger 800 XR (ตอ่)

2 3 6 7 84

16 15 14 13 1118 17

1

10

95

12

1.	 ไฟทา้ย
2.	 กระปกุน�า้มนัเบรกหลงั
3.	 ฝาปิดถงัน�า้มนัเครือ่ง
4.	 ถงัน�า้หลอ่เย็นส�ารอง
5.	 การด์แฮนด ์(ถา้ตดิต ัง้)
6.	 กระจก
7.	 ตวัปรบัไฟหนา้
8.	 กระจกหนา้รถ
9.	 ไฟตดัหมอก (ถา้ตดิต ัง้)

10.	 โชค๊หนา้
11.	 หมอ้น�า้/ฝาหมอ้น�า้หลอ่เย็น
12.	 สายคลตัช์
13.	 ตาแมวแสดงระดบัน�า้มนัเครือ่ง
14.	 แป้นเบรกหลงั
15.	 ตวัปรบัความแข็งสปรงิโชค๊หลงั
16.	 คาลปิเปอรเ์บรกหลงั
17.	 จานเบรกหลงั
18.	 ไฟเลีย้วดา้นหลงั
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รุน่ Tiger 800 XC

2 3 4 5 6 7

13 12 11 915

1

10

8

14

1.	 ไฟหนา้
2.	 ไฟเลีย้วดา้นหนา้
3.	 ชอ่งเสยีบอปุกรณไ์ฟฟ้า
4.	 ถงัน� ้ามนัเชื้อเพลิงและฝาปิดถงัน� ้ามนั 

เชือ้เพลงิ
5.	 แบตเตอรีแ่ละกลอ่งฟิวส ์(ใตท้ ีน่ ัง่ผูข้บัขี)่
6.	 ชอ่งเสยีบ USB (ใตเ้บาะทีน่ ัง่ผูโ้ดยสาร)
7.	 ชุดเครือ่งมอื/ต�าแหนง่ทีเ่ก็บอปุกรณเ์สรมิ 

U-lock (ใตเ้บาะทีน่ ัง่ผูโ้ดยสาร)

8.	 ทีล็่อกเบาะ
9.	 ตวัปรบัต ัง้โซล่อ้หลงั
10.	 โซข่บัเคลือ่น
11.	 ขาต ัง้คู ่(ถา้ตดิต ัง้)
12.	 ขาต ัง้ขา้ง
13.	 คนัเปลีย่นเกยีร ์
14.	 คาลปิเปอรเ์บรกหนา้
15.	 จานเบรกหนา้
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รุน่ Tiger 800 XC (ตอ่)

2 3 6 7 84

15 14 13 12 1117 16

1

10

5

1819

9

1.	 ไฟทา้ย
2.	 กระปกุน�า้มนัเบรกหลงั
3.	 ฝาปิดถงัน�า้มนัเครือ่ง
4.	 ถงัน�า้หลอ่เย็นส�ารอง
5.	 การด์แฮนด์
6.	 กระจก
7.	 ตวัปรบัไฟหนา้
8.	 กระจกหนา้รถ
9.	 ไฟตดัหมอก (ถา้ตดิต ัง้)
10.	 ตะเกยีบหนา้

11.	 หมอ้น�า้/ฝาหมอ้น�า้หลอ่เย็น
12.	 สายคลตัช์
13.	 ตาแมวแสดงระดบัน�า้มนัเครือ่ง
14.	 แป้นเบรกหลงั
15.	 ตวัปรบัความแข็งสปรงิโชค๊หลงั
16.	 ตวัปรบัแรงหนว่งของการคนืตวั 

ของโชค๊หลงั
17.	 คาลปิเปอรเ์บรกหลงั
18.	 จานเบรกหลงั
19.	 ไฟเลีย้วดา้นหลงั
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การระบชุิน้สว่นในมมุมองผูข้บัขี่
Tiger 800 XR เทา่น ัน้

TC
TC

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 13 14

15

16

1920

22

23

24

21

12

17

18

1.	 คนัคลตัช์
2.	 สวติชก์ระพรบิไฟสงู
3.	 ปุ่ มเปิดสญัญาณขอทาง
4.	 ปุ่ มเลือ่นแผงหนา้ปดั
5.	 สวติชไ์ฟตดัหมอก (ถา้ตดิต ัง้)
6.	 ปุ่ มโหมด/ทรปิ
7.	 ปุ่ ม HOME
8.	 สว่นแสดงผลทรปิคอมพวิเตอร์
9.	 มาตรวดัความเร็ว
10.	 มาตรวดัรอบเครือ่งยนต์
11.	 กระปกุน�า้มนัเบรกหนา้
12.	 สวติชท์ ีน่ ัง่ไฟฟ้าของผูข้บัขี ่(ถา้ตดิต ัง้)
13.	 สวติชห์ยดุเครือ่งยนต์

14.	 คนัเบรกหนา้
15.	 ปุ่ มสตารท์
16.	 ปุ่ มไฟฉุกเฉนิ
17.	 สวติชท์ ีน่ ัง่ไฟฟ้าของผูโ้ดยสาร 

(ถา้ตดิต ัง้)
18.	 แป้นยดึระบบน�าทางดาวเทยีม (ถา้ตดิต ัง้)
19.	 สวติชจ์ดุระเบดิ
20.	 ชอ่งเสยีบอปุกรณไ์ฟฟ้า
21.	 สวติชท์ ีป่ลอกมอืจบัไฟฟ้า (ถา้ตดิต ัง้)
22.	 ปุ่ มปรบัแผงหนา้ปดั
23.	 ปุ่ มแตร
24.	 สวติชไ์ฟเลีย้ว
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การระบชุิน้สว่นในมมุมองผูข้บัขี่
ทกุรุน่ยกเวน้ Tiger 800 XR

1 2 3 4 5 6 8 97

101112131415161718
ckec

1.	 คนัคลตัช์
2.	 สวติชก์ระพรบิไฟสงู
3.	 สวติชท์ ีน่ ัง่อุน่ไฟฟ้า (ถา้ตดิต ัง้)
4.	 สวติชไ์ฟตดัหมอก (ถา้ตดิต ัง้)
5.	 สวติชป์รบัระบบควบคมุความเร็วคงที่
6.	 จอแสดงผลแผงหนา้ปดั TFT
7.	 กระปกุน�า้มนัเบรกหนา้
8.	 ปุ่ มไฟฉุกเฉนิ
9.	 คนัเบรกหนา้
10.	 ปุ่ มสตารท์/ดบัเครือ่งยนต์

11.	 ปุ่ ม HOME
12.	 สวติชจ์ดุระเบดิ
13.	 ชอ่งเสยีบอปุกรณไ์ฟฟ้า
14.	 ปุ่ ม MODE
15.	 ปุ่ มจอยสติก๊
16.	 สวติชไ์ฟเลีย้ว
17.	 ปุ่ มแตร
18.	 ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
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หมายเลขผลติภณัฑ์
หมายเลขตวัถงัรถ (VIN)

1

1.	 หมายเลขตวัถงัรถ

หมำยเลขตวัถงัรถ (VIN) จะประทบัไวท้ีบ่รเิวณ
ฐำนพวงมำลยัของโครง และยงัแสดงบนฉลำก
ทีย่ดึไวก้บัดำ้นซำ้ยของคอเฟรม
บันทึกหมำยเลขตัวถังรถลงในช่องที่ใหไ้ว ้
ดำ้นลำ่ง

 
 
 

หมายเลขเครือ่งยนต์

1  

1.	 หมายเลขเครือ่งยนต์

หมำยเลขเครื่องยนต์จะประทับไวท้ี่ห อ้ง 
ขอ้เหวี่ยงเครื่องยนต์ ดำ้นบนของฝำครอบ
คลตัช์
บันทกึหมำยเลขเครื่องยนตล์งในช่องที่ใหไ้ว ้
ดำ้นลำ่ง
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แผงหนา้ปดั

ภาพรวมของหนา้จอแผงหนา้
ปดั
มีห น ้ำ จ อ แสด งผลสอ ง แบบส� ำ ห รั บ ร ถ
จักรยำนยนตบ์ำงรุน่

ทกุรุน่ยกเวน้ Tiger 800 XR
ทกุรุน่ยกเวน้ Tiger 800 XR มจีอแสดงผล 
แผงหนำ้ปัดแบบดจิิตอลทรำนซสิเตอร์ฟิล์ม
บำง (TFT) จอสี

ODOMETER

0
MILES

จอแสดงผลแผงหนา้ปดัแบบ
ทรานซสิเตอรฟิ์ลม์บาง (TFT)

ส�ำหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแสดงผล
ของแผงหนำ้ปัด TFT และกำรใชง้ำนโปรดดทูี ่
หนำ้ 22

รุน่ Tiger 800 XR เทา่น ัน้
มเีฉพำะรุน่ Tiger 800 XR ทีต่ดิตัง้จอแสดง
ผลแผงหนำ้ปัดแบบ Liquid Crystal Display 
(LCD)

TC
TC

จอแสดงผลแผงหนา้ปดัแบบจอแสดงผล
ครสิตลัเหลว (LCD)

ส�ำหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรแสดงผล
ของแผงหนำ้ปัด LCD และกำรใชง้ำนโปรดดทูี ่
หนำ้ 52
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จอแสดงผลแผงหนา้ปดัแบบ
ทรานซสิเตอรฟิ์ลม์บาง (TFT)

สารบญั
แผนผังแผงหนำ้ปัด   23
จอแสดงผล TFT ระบบน�ำทำง   24
ธมีและรปูแบบจอ TFT   24
ไฟเตอืน   24
มำตรวดัควำมเร็วและมำตรวดัระยะทำง   29
มำตรวดัรอบเครือ่งยนต ์  29
สว่นแสดงผลต�ำแหน่งเกยีร ์  30
เกจวดัระดบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ   30
กำรแจง้ระยะกำรเขำ้รับบรกิำร   31
อณุหภมูอิำกำศโดยรอบ   31
โหมดกำรขบัขี ่  32
กำรเลอืกโหมดขบัขี ่  32
ถำดขอ้มลู   35
เมนูหลกั   39
กำรปรับต�ำแหน่งแผงหนำ้ปัด   51
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แผนผงัแผงหนา้ปดั
หนำ้จอแสดงผลแผงหนำ้ปัด TFT ตดิตัง้ในทกุรุน่ยกเวน้ Tiger 800 XR คณุลกัษณะบำงอยำ่งของ
แผงหนำ้ปัดอำจใชก้ำรไมไ่ดก้บัทกุรุน่

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

2.	 ไฟเตอืน
3.	 มาตรวดัความเร็ว
4.	 ไฟเลีย้วดา้นขวา
5.	 ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
6.	 ไฟเตอืนแรงดนัน�า้มนัเครือ่ง
7.	 สญัญาณไฟแสดงการท�างานผิด

ปกตขิองระบบควบคุมการท�างาน
ของเครือ่งยนต ์(MIL)

8.	 สญัลกัษณต์�าแหนง่เกยีร ์
9.	 นาฬกิา
10.	 เกจวดัระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
11.	 ถาดขอ้มลู
12.	 อณุหภมูอิากาศโดยรอบ
13.	 ไฟเตอืนระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิต�า่
14.	 ไฟเตอืนระบบ ABS
15.	 ไฟเตอืนไฟสงู
16.	 ไฟเลีย้วดา้นซา้ย
17.	 โหมดขบัขีป่จัจบุนั
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จอแสดงผล TFT ระบบน�าทาง
ตำรำงดำ้นล่ำงจะอธิบำยไอคอนบนแผง 
หนำ้ปัดและปุ่ มที่ใช ใ้นกำรเลื่อนดูเมนูบน 
หนำ้ปัดทีอ่ธบิำยไวใ้นหนังสอืคูม่อืเลม่นี้

ปุ่ ม Home (ฝำครอบสวิตช์ดำ้น 
ขวำมอื)

m ปุ่ ม Mode (ฝำครอบสวิตช์ดำ้น 
ซำ้ยมอื)
จอยสติ๊กซำ้ย/ขวำหรอืขึน้/ลง

กลำงจอยสติ๊ก (กด)

ลกูศรเลอืก (แสดงดำ้นขวำ)

ชอ่งขอ้มลู - เลือ่นซำ้ย/ขวำดว้ย
จอยสติ๊ก
ช่องขอ้มูล -   เลื่อนขึ้น/ลงดว้ย 
จอยสติ๊ก
มตีวัเลอืกในชอ่งขอ้มลู - เลือ่นโดย
จอยสติ๊กขึน้/ลง
กดสัน้ ๆ (กดและปลอ่ย) ทีก่ลำง
จอยสติ๊ก
กดยำ ว   ( กดค ำ้ ง ไ ว )้  ที่ ก ล ำ ง 
จอยสติ๊ก
รีเซ็ทค่ำปัจจุบัน (ท�ำโดยกำรกด
จอยสติ๊กยำวเทำ่นัน้)

ธมีและรปูแบบจอ TFT
มตีัวเลอืกในกำรเปลีย่นสไตลก์ำรแสดงผลของ
แผงหนำ้ปัด
จะมีธีมอยู่หนึ่งหรือสองแบบขึ้นอยู่กับรุ่นรถ
จักรยำนยนต ์ แตล่ะธมีมสีำมสไตลท์ีแ่ตกตำ่ง
กนัใหเ้ลอืก
เพือ่เลอืกธมีหรอืสไตล ์ดทูี ่หนำ้ 47
นอกจำกนี้ยังสำมำรถเลือกสไตลไ์ดผ้่ำนช่อง 
ตวัเลอืกสไตล ์หนำ้ 38
หนังสอืคูม่อืเจำ้ของทัง้เลม่จะใชธ้มี 1 สไตล ์ 1 
เพือ่ใหคุ้น้สำยตำ

ธมี 1

o7:29
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ธมี 1 สไตล ์1

ไฟเตอืน

หมายเหต:ุ

•	 เมื่อ เ ปิดสวิตช์จุดระเบิด	ไฟเตือน 
แผงหนา้ปดัจะสวา่งขึน้ 1.5 วนิาท ีแลว้
ดบัลง	(ยกเวน้ไฟทีต่ดิคา้งไวจ้นกว่า
จะสตารท์เครือ่งยนต ์ ตามทีอ่ธบิายไว้
ในหนา้ตอ่ไป)

ส�ำหรับขอ้ควำมค�ำเตือนและขอ้มูลเพิ่มเติม 
ด ูหนำ้ 35
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สญัญาณไฟแสดงการท�างานผดิปกติ
ของระบบควบคมุการท�างานของ
เครือ่งยนต ์(MIL)

สญัญำณไฟแสดงกำรท�ำงำนผดิปกต ิ
(MIL)  ของระบบควบคุมกำรท� ำงำนของ 
เครื่องยนตจ์ะสว่ำงขึน้เมื่อเปิดระบบจุดระเบดิ 
(เพื่อแสดงว่ำระบบท�ำงำน) แต่ไม่ควรตดิขึน้
ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำน
ถำ้สัญญำณไฟ MIL สว่ำงขึน้เมื่อเครื่องยนต์
ท�ำงำน แสดงว่ำเกิดขอ้บกพร่องในระบบที่
ถูกควบคุมดว้ยระบบควบคุมกำรท�ำงำนของ
เครื่องยนต์ตั ้งแต่หนึ่งระบบขึ้นไป ในกรณี 
ดั ง กล่ ำ ว   ร ะบบควบคุมกำ รท� ำ ง ำนของ
เครื่องยนต์จะเปลี่ยนเป็นโหมด "ส�ำรองกำร
ท�ำงำน" (Limp home mode) เพือ่ใหร้ถวิง่ได ้
ถงึจดุหมำยปลำยทำง ถำ้ขอ้บกพรอ่งไมร่นุแรง
จนเครือ่งยนตไ์มส่ำมำรถท�ำงำนได ้

ค�าเตอืน
ลดควำมเ ร็วและอย่ำขับขี่รถต่อไปถำ้ไม่
จ�ำเป็นในขณะที่สัญญำณไฟ MIL ยังตดิอยู ่
ขอ้บกพร่องดังกลำ่วอำจสง่ผลกระทบรำ้ยแรง
ตอ่สมรรถนะของเครือ่งยนต ์ระบบไอเสยี และ
อตัรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
สมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ลดลงอำจท�ำให ้
กำรขี่รถอยู่ในสภำวะที่เป็นอันตรำย ท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

หมายเหต:ุ

•	 ถา้สญัญาณไฟ MIL กะพรบิเมือ่เปิด
ระบบจุดระเบิด ให้ต ิดต่อตวัแทน
จ�าหน่ายรถจกัรยานยนต	์Triumph 
ที่ได้ร บัอนุญาตโดยเ ร็วที่สุด เพื่อ
ท�าการแก้ไขสถานการณ์ดงักล่าว 
ในสถานการณ์เหล่านี	้เครือ่งยนตจ์ะ
ไมท่�างาน

สญัญาณไฟเตอืนแรงดนั 
น�า้มนัเครือ่งต�า่

ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำน ถำ้แรงดนั
น�้ำมนัเครือ่งลดต�ำ่ลงจนอนัตรำย สญัญำณไฟ
เตอืนแรงดนัน�้ำมนัเครือ่งต�ำ่จะสวำ่งขึน้

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

หมายเหต:ุ

•	 สญัญาณไฟเตอืนแรงดนัน�า้มนัเครือ่ง
ต�่าจะสว่างขึน้ถา้เปิดระบบจุดระเบดิ
โดยไมม่กีารเดนิเครือ่งยนต์

ไฟเตอืนระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิต�า่

ไฟแสดงระดบัน�้ำมันเชือ้เพลงิต�ำ่จะสวำ่ง
ขึน้เมื่อมีน�้ำมันเชือ้เพลงิเหลืออยู่ในถังน�้ำมัน
เชือ้เพลงิประมำณ 4 ลติร
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ไฟระบบป้องกนัการโจรกรรม/
สญัญาณกนัขโมย
รถจักรยำนยนต ์ Triumph นีต้ดิตัง้กญุแจนริภยั 
ซึง่จะถกูเปิดใชง้ำนเมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที่
ต�ำแหน่งปิด

ถา้ไมไ่ดต้ดิต ัง้สญัญาณกนัขโมย
เมื่อบิดสวิตช์จุด ระ เบิดไปที่ต� ำแหน่ง ปิด 
สัญญำณไฟระบบป้องกันกำรโจรกรรมจะ
กะพริบติดและดับเป็นเวลำ 24 ชั่วโมงเพื่อ
แสดงวำ่กญุแจนริภยัเปิดท�ำงำน เมือ่บดิสวติช์
จดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่งเปิด ระบบป้องกนักำร
โจรกรรมและสญัญำณไฟเลีย้วจะดบัลง
ถำ้สญัญำณไฟยงัตดิอยู ่ แสดงวำ่ระบบป้องกนั 
กำรโจรกรรม เกิดควำมผิดปกติ ซึ่งต อ้ ง 
ตรวจสอบหำสำเหตุ โปรดติดต่อตัวแทน
จ� ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph  ที่ได ้
รับอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

ถา้ตดิต ัง้สญัญาณกนัขโมย
สัญญำณไฟระบบป้องกันกำรโจรกรรม/
สัญญำณกันขโมยจะสว่ำงขึ้นเมื่อตรงตำม
สภำวะทีไ่ดอ้ธบิำยไวใ้นคูม่อืสญัญำณกันขโมย
ซึง่เป็นอปุกรณเ์สรมิของแทข้อง Triumph

ไฟเตอืนระบบ ABS (ระบบเบรก
ป้องกนัลอ้ล็อก)

เมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่งเปิด 
ไฟเตอืนระบบ ABS กะพรบิตดิและดบัถอืเป็น
เรื่องปกติ ไฟจะยังกะพริบต่อไปหลังจำก
สตำรท์เครือ่งยนตจ์นกว่ำรถจักรยำนยนตจ์ะวิง่
ดว้ยควำมเร็วมำกกวำ่ 10 กม./ชม. (6 ไมล/์ชม.) 
เป็นครัง้แรก แลว้ไฟจดบัลง

หมายเหต:ุ

•	 ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนจะไม่
ท�างานถ้ามีการท�างานผิดปกติกบั 
ABS ไฟเตอืนส�าหรบัระบบ ABS ระบบ
ควบคุมความเร็วคงที่	และ	MIL	จะ
สวา่งขึน้

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

ค�าเตอืน
ถำ้ระบบ ABS ไม่ท�ำงำน ระบบเบรกจะท�ำ
หนำ้ที่เป็นระบบเบรกแบบไม่มีระบบ ABS 
ต่อไป ท่ำนตอ้งไม่ขี่รถต่อไปถำ้ไฟเตือนยัง
คงตดิอยู่ โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตโดย
เร็วที่สุดเพื่อตรวจเช็คควำมบกพร่องและ
ท�ำกำรแกไ้ข ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรง
เกนิไปจะท�ำใหล้อ้ล็อก ซึง่จะท�ำใหสู้ญเสยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

สญัญาณไฟระบบควบคมุการยดึเกาะ
ถนน (TC)

สญัญำณไฟระบบ TC ใชเ้พือ่บง่ชีว้ำ่
ระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนนเปิดท�ำงำนและ
ก�ำลังท�ำงำนเพือ่จ�ำกัดกำรลืน่ไถลของลอ้หลัง 
ในช่วงทีเ่ร่งควำมเร็วมำกหรือบนสภำพถนนที่
เปียกหรอืลืน่
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ค�าเตอืน
ถำ้ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนไม่ท�ำงำน 
ท่ำนตอ้งระมัดระวังเมือ่เร่งควำมเร็วหรอืเลีย้ว
รถบนพืน้ถนนทีเ่ปียก/ลืน่ เพือ่หลกีเลีย่งกำร
เกดิลอ้หมนุฟร ี อยำ่ขบัรถนำนกวำ่ทีจ่�ำเป็น
ถำ้สัญญำณไฟแสดงกำรท�ำงำนผิดปกติ
ของระบบควบคุมกำรท�ำงำนของเครื่องยนต ์
(MIL) และไฟเตอืนระบบควบคุมกำรยดึเกำะ
ถนนสวำ่งขึน้ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตโดย
เร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่ง
กำรเลี้ยวรถกะทันหันและกำรเร่งควำมเร็ว
มำกเกินไปในสถำนกำรณ์นี้อำจท�ำใหล้อ้
หลังหมุนฟรี ส่งผลใหสู้ญเสยีกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

การท�างานของสญัญาณไฟระบบ TC:

เปิดการใชง้าน TC:
  •  ภำยใตส้ภำพกำรขีร่ถตำมปกต ิสัญญำณ

ไฟจะยงัปิดอยู่
  •  สัญญำณไฟจะกะพริบอย่ำงรวดเร็วเมื่อ

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

ปิดการใชง้าน TC:
สญัญำณไฟจะไมต่ดิขึน้ ไฟเตอืนกำรปิดระบบ 
TC จะตดิขึน้แทน (ด ูหนำ้ 27).

หมายเหต:ุ

•	 ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนจะ
ไม่ท�างานถา้มกีารท�างานผดิปกตทิี่
ระบบ	ABSไฟเตอืนส�าหรบัระบบ	ABS 
ระบบควบคุมความเร็วคงที	่และ	MIL 
จะสวา่งขึน้

ไฟเตอืนการปิดระบบควบคมุการยดึ
เกาะถนน (TC)

ไฟเตือนกำรปิดระบบ TC ไม่ควร 
จะตดิ ยกเวน้วำ่ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน
ถกูปิดหรอืมคีวำมผดิปกตเิกดิขึน้
ถำ้ไฟเตือนเกิดติดขึ้นในเวลำอื่นขณะขี่รถ 
แสดงวำ่ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนเกดิควำม
ผดิปกต ิซึง่ตอ้งตรวจสอบหำสำเหตุ

สญัญาณไฟระบบควบคมุความเร็ว
คงที่

ระบบควบคุมควำมเร็วคงทีจ่ะเปิดใช ้
งำนไดเ้มือ่รถจักรยำนยนตว์ิง่ดว้ยควำมเร็วระหวำ่ง 
30 ถงึ 160 กม./ชม. (19 ถงึ 100 ไมล/์ชม.) และ
อยู่ในเกียร์ 3 หรือสูงกว่ำ เมื่อเปิดใชง้ำน 
สัญญำณไฟระบบควบคุมควำมเร็วคงที่ใน 
มำตรวดัรอบเครือ่งยนตจ์ะสวำ่งขึน้ (ด ูหนำ้ 83)

ค�าเตอืน
ระบบควบคุมควำมเร็วคงที่ตอ้งใชง้ำนใน 
สถำนที่ที่สำมำรถขับขี่รถไดอ้ย่ำงปลอดภัย
ดว้ยควำมเร็วทีส่ม�ำ่เสมอเทำ่นัน้
ไม่ควรใชร้ะบบควบคุมควำมเร็วคงทีเ่มือ่ขีร่ถ
ในสภำพจรำจรติดขัด หรือบนถนนที่มีโคง้
อนัตรำย/โคง้ทีเ่ป็นมมุบอด หรอืเมือ่ถนนลืน่
กำรใชร้ะบบควบคุมควำมเร็วคงที่ในสภำพ
จรำจรตดิขัด บนถนนที่มีโคง้อันตรำย/โคง้
ทีเ่ป็นมมุบอด หรอืเมือ่ถนนลืน่ อำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
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ไฟเลีย้ว

เมือ่ดนัสวติชไ์ฟเลีย้วไปทำงซำ้ยหรอื
ทำงขวำ สัญญำณแสดงกำรเปิดไฟเลี้ยวจะ
กะพรบิตดิและดบัตำมจังหวะของไฟเลีย้ว

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

ปุ่ มไฟสงู

 
แสงไฟสูงจะเปิดเมื่อกดปุ่ มไฟสูง กำรกดปุ่ ม
แตล่ะครัง้จะสลบัระหวำ่งไฟต�ำ่และไฟสงู

หมายเหต:ุ

•	 ถ้า มีก า รติดต ั้ง ไฟ เดย์ไ ลท์ที่ร ถ
จกัรยานยนต	์ปุ่ มไฟสูงจะมฟีังกช์นั
การท�างานเพิม่เตมิ

ถำ้สวิตช์ไฟเดย์ไลท์อยู่ในต�ำแหน่งของไฟ 
เดยไ์ลท ์ ใหก้ดปุ่ มไฟสงูคำ้งไวเ้พือ่เปิดไฟสงู 
ไฟจะยงัตดิอยูต่รำบเทำ่ทีย่งักดปุ่ มคำ้งไว ้ และ
จะดบัลงทนัททีีป่ลอ่ยปุ่ ม

หมายเหต:ุ

•	 สวติชเ์ปิด/ปิดไฟไมไ่ดป้ระกอบไวใ้น
รถรุ่นนี	้สญัญาณไฟแสดงต�าแหน่ง, 
ไฟท้าย	และไฟส่องป้ายทะเบียน 
ท ัง้หมดจะท�างานโดยอตัโนมตัเิมือ่บดิ
สวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหนง่ ON

•	 ไฟหน้า จ ะท� า ง าน เ มื่อ บ ิด ส วิตช ์
จดุระเบดิไปทีต่�าแหนง่ ON ไฟหนา้จะ
ดบัลงขณะทีก่ดปุ่ มสตารท์จนสตารท์
เครือ่งยนตต์ดิ

ไฟเตอืนไฟเดยไ์ลท ์(DRL)  
(ถา้ตดิต ัง้)

เมือ่เปิดระบบจดุระเบดิและปรับสวติช์
ไฟเดยไ์ลทไ์ปที ่ 'Daytime Running Lights' 
ไฟเดยไ์ลทจ์ะสวำ่งขึน้
ไฟเดย์ไลท์และไฟต�่ำของไฟหนำ้สำมำรถ
ควบคุมดว้ยตัวเองโดยใชส้วิตช์บนฝำครอบ
สวติชด์ำ้นซำ้ยมอื ด ูหนำ้ 77

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

หมายเหต:ุ

•	 ในช่วงเวลากลางวนัไฟเดยไ์ลทช์่วย
ให้ผู ้ใช้ถนนคนอื่น	ๆ	 	มองเห็นรถ
จกัรยานยนตไ์ดช้ดัขึน้

•	 จะต้องใช้ไฟหน้าไฟต�่า ในสภาพ
แวดล้อมอื่น	ๆ	 	 เว ้นแต่สภาพถนน
อนญุาตใหใ้ชไ้ฟหนา้ไฟสงูได้
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ไฟเตอืนระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง 
(TPMS) (ถา้ตดิต ัง้)

ค�าเตอืน
หยุดรถจักรยำนยนต์ถำ้ไฟเตือนระบบตรวจ
วดัแรงดนัลมยำง TPMS (Tire Pressure 
Monitoring System) สวำ่งเป็นสแีดง
หำ้มขีร่ถจักรยำนยนตจ์นกว่ำยำงรถไดรั้บกำร
ตรวจสอบ และแรงดนัลมยำงมคีำ่แรงดนัเมือ่
ยำงเย็นตำมทีแ่นะน�ำ

หมายเหต:ุ

•	 ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง (TPMS) 
มใีหเ้ลอืกเป็นอปุกรณเ์สรมิในบางรุน่

ไฟเตอืน TPMS จะสวำ่งขึน้เมือ่ 
แรงดันลมยำงลอ้หนำ้หรือลอ้หลังต�่ำกว่ำค่ำ 
แรงดันที่แนะน� ำเท่ำนั้น หรือเมื่อไม่ได รั้บ
สญัญำณ ไฟเตอืนจะไมส่วำ่งขึน้ถำ้สบูลมยำง
มำกกวำ่ปกต ิส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนำ้ 88
เมือ่ไฟเตอืนสวำ่งขึน้ สญัลกัษณ ์ TPMS ทีใ่ช ้
แสดงแรงดันและยำงที่แบนจะปรำกฏบนส่วน
แสดงผลโดยอตัโนมตัิ
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2.	 จอยสติก๊ควบคมุ
3.	 ไฟ TPMS
4.	 ไฟบง่ชีย้างหนา้
5.	 ไฟบง่ชีย้างหลงั

แรงดันลมยำงทีไ่ฟเตอืนสว่ำงขึน้มกีำรชดเชย
อุณหภูมถิงึ 20°C แต่ไม่แสดงบนส่วนแสดง
ผลแรงดนัทีเ่ป็นตวัเลขทีเ่ชือ่มโยงกนั ด ูหนำ้ 158 
แมส้ว่นแสดงผลตัวเลขดูเหมอืนหรอืใกลเ้คยีง
กับแรงดันลมยำงมำตรฐำนเมือ่ไฟเตอืนตดิขึน้ 
จะเป็นกำรบง่ชีถ้งึแรงดนัลมยำงต�ำ่ ซึง่สำเหตทุี่
เป็นไปไดม้ำกทีส่ดุคอืยำงร่ัวซมึ

มาตรวดัความเร็วและ 
มาตรวดัระยะทาง
มำตรวัดควำมเ ร็ วแสดงควำมเ ร็ วของรถ
จักรยำนยนตข์ณะวิง่บนถนน
มำตรวดัระยะทำงจะแสดงระยะทำงทัง้หมดทีร่ถ
จักรยำนยนตไ์ดว้ิง่ไป

มาตรวดัรอบเครือ่งยนต์

ขอ้ควรระวงั
อย่ำใหค้วำมเร็วรอบเครื่องยนต์อยู่ในพื้นที ่
สแีดงเพรำะอำจท�ำใหเ้ครือ่งยนตไ์ดรั้บควำม
เสยีหำยอยำ่งรนุแรง

มำตรวัดรอบเครื่องยนตจ์ะแสดงควำมเร็วรอบ
เครื่องยนต์ดว้ยจ�ำนวนรอบต่อนำที - rpm 
(รอบ/นำที) ที่ส่วนทำ้ยในช่วงมำตรวัดรอบ
เครือ่งยนตจ์ะมพีืน้ทีส่แีดง
ควำมเร็วรอบเครื่องยนต์ในพื้นที่สีแดงจะมี
ควำมเร็วสงูกวำ่ควำมเร็วรอบเครือ่งยนตส์งูสดุที่
แนะน�ำ และสงูกวำ่ชว่งสมรรถนะทีด่ทีีส่ดุ
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สว่นแสดงผลต�าแหนง่เกยีร ์
สว่นแสดงผลต�ำแหน่งเกยีรจ์ะแสดงวำ่รถอยูใ่น
เกยีรใ์ด (หนึง่ถงึหก) เมือ่ระบบสง่ก�ำลงัอยูใ่น
ต�ำแหน่งเกยีรว์ำ่ง (ไมไ่ดเ้ลอืกเกยีร)์ สว่นแสดง
ผลจะแสดง N
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1.	 ส่วนแสดงผลต�าแหน่งเกยีร ์(ภาพแสดง
ต�าแหนง่เกยีรว์า่ง)
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1.	 การแสดงผลต�าแหน่งเกยีร ์(แสดงเกยีร ์
สาม)

เกจวดัระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
เกจวัดระดับน�้ ำมันเชื้อเพลงิจะแสดงปริมำณ
น�้ำมนัเชือ้เพลงิในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
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1.	 เกจวดัระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิ

เมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิเปิดอยู ่ เสน้สดี�ำหมำยถงึ
น�้ำมนัเชือ้เพลงิทีเ่หลอือยูใ่นถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ

หมายเหต:ุ

•	 สีของมาตรวดัน� ้ามนัเชื้อเพลิงอาจ
แตกต่างกนัขึน้อยู่กบัสไตลห์รอืธมีที่
เลอืก

เครือ่งหมำยอืน่ ๆ จะแสดงระดบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
ทีต่รงกลำง อยูร่ะหวำ่งระดบัเต็มกบัระดบัหมด
ไฟเตือนน�้ ำมันเชื้อเพลิงต�่ำจะสว่ำงขึ้นเมื่อ
น�้ำมนัเชือ้เพลงิเหลอืประมำณ 3.5 ลติร อยูใ่น
ถงัและคณุควรเตมิน�้ำมนัทนัทเีมือ่มโีอกำส
ระยะทำงจนน�้ำมันหมดและอัตรำกำรสิน้เปลอืง
น�้ำมันเชือ้เพลงิในขณะนั้นจะแสดงอยู่ในช่อง
ขอ้มลูเชน่กนั กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยอมรับ
และซอ่นกำรแจง้เตอืนน�้ำมนัเชือ้เพลงิต�ำ่
หลงัจำกเตมิน�้ำมนัเชือ้เพลงิ ระบบจะปรับปรงุ
ขอ้มูลของเกจวัดระดับน�้ ำมันเชื้อเพลิงและ
ขอ้มูลระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�้ำมันหมดในขณะทีท่่ำน
ขีร่ถจักรยำนยนต ์ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัลกัษณะกำร
ขี่รถ กำรปรับปรุงขอ้มูลอำจใชเ้วลำนำนถงึ 
หำ้นำที
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การแจง้ระยะการเขา้รบับรกิาร

S I A   ( S e r v i c e   I n t e r v a l 
Announcement) จะแสดงระยะทำงทัง้หมดที่
รถจักรยำนยนตย์ังวิง่ตอ่ไปไดอ้กีกอ่นจะถงึกำร
เขำ้รับบรกิำรซอ่มบ�ำรงุ เมือ่ระยะทำงทีเ่หลอืคอื 
0 กม. (0 ไมล)์ หรอืจ�ำนวนวนัทีเ่หลอืคอื 0 วนั 
สญัลักษณ์กำรเขำ้รับบรกิำรจะตดิคำ้งไวจ้นกวำ่
ทำ่นจะน�ำรถไปเขำ้รับบรกิำร ซึง่ระบบจะไดรั้บ
ก ำ ร ตั ้ง ค่ ำ ใ หม่ โ ด ยตั ว แทนจ� ำ ห น่ ำ ย ร ถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
ถำ้เลยก�ำหนดกำรเขำ้รับบริกำร เลยก�ำหนด 
(OVERDUE) จะปรำกฏขึน้และไฟเตือนกำร 
บรกิำร/กำรบ�ำรงุรักษำจะปรำกฏในชอ่งขอ้มลู
เมือ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญำตด�ำเนินกำรซ่อมบ�ำรุง ระบบจะ
ถกูตัง้คำ่ใหม่
ระยะทำงจนถึงกำรรับบริกำรครั ้งต่อไปหรือ
ขอ้ควำมเลยก�ำหนดจะปรำกฎทีห่นำ้จอเริม่ตน้
บนแผงหนำ้ปัดดว้ยเมือ่เปิดระบบจดุระเบดิ
นอกจำกนี้ ไฟเตือนกำรบรกิำรจะปรำกฎถำ้มี
ขอ้ผดิพลำดเกดิขึน้และไฟเตอืน ABS และ/
หรอื MIL ตดิขึน้ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตโดย
เร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่งและท�ำกำร
แกไ้ข

อณุหภมูอิากาศโดยรอบ
อุณหภูมิอำกำศแวดลอ้มจะแสดงในหน่วย 
อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ระหวำ่ง oC หรอื oF
เมือ่รถจักรยำนยนตจ์อดอยูก่บัที ่ ควำมรอ้นจำก
เครือ่งยนตอ์ำจสง่ผลกระทบตอ่ควำมแมน่ย�ำใน
กำรแสดงผลอณุหภมูโิดยรอบ
เมือ่รถจักรยำนยนตเ์ริม่เคลือ่นที ่ สว่นแสดงผล
จะกลบัสูป่กตเิมือ่เวลำผำ่นไปไมน่ำน
เพือ่เปลีย่นหน่วยอณุหภมูจิำก °C หรอื °F ดทูี ่
หนำ้ 49

สญัลกัษณน์�า้คา้งแข็ง

สัญลักษณ์น�้ำคำ้งแข็งจะสว่ำงขึน้
ถำ้อณุหภมูอิำกำศโดยรอบมคีำ่ 4°C (39°F) 
หรอืต�ำ่กวำ่
สัญลักษณ์กำรเป็นน�้ำแข็งจะยังคงสวำ่งจนกวำ่
อณุหภมูจิะสงูขึน้ถงึ 6°C (42°F)
กำรแจง้เตอืนจะปรำกฏในชอ่งขอ้มลูดว้ย

ACKNOWLEDGE

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

เมือ่รถจักรยำนยนตจ์อดอยูก่บัที ่ ควำมรอ้นจำก
เครือ่งยนตอ์ำจสง่ผลกระทบตอ่ควำมแมน่ย�ำใน
กำรแสดงผลอณุหภมูโิดยรอบ
เมือ่รถจักรยำนยนตเ์ริม่เคลือ่นที ่ สว่นแสดงผล
จะกลบัสูป่กตเิมือ่เวลำผำ่นไปไมน่ำน

ค�าเตอืน
น�้ำแข็งบำงใส (บำงครัง้เรยีกวำ่ น�้ำแข็งใส)
จะกอ่ตัวขึน้เมือ่มอีณุหภมูสิงูกว่ำจุดเยอืกแข็ง 
(0°C (32°F)) สองสำมองศำ โดยเฉพำะบน
สะพำนและในพืน้ทีร่ม่
ใชค้วำมระมัดระวังเป็นพิเศษทุกครั ้งเมื่อ
อุณหภูมติ�่ำ และลดควำมเร็วในสภำวะกำรขี่
รถทีอ่ำจเกดิอนัตรำยได ้ เชน่ ในสภำพอำกำศ 
ไมด่ี
กำรขับรถดว้ยควำมเร็วมำกเกนิไป กำรเร่ง
ควำมเร็วอยำ่งกะทนัหนั กำรเบรกอยำ่งรนแรง 
หรอืกำรเขำ้โคง้อย่ำงรวดเร็วเมือ่ถนนลืน่อำจ
ส่งผลใหสู้ญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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โหมดการขบัขี่
โหมดขับขีจ่ะชว่ยใหส้ำมำรถปรับกำรตัง้คำ่กำร
ตอบสนองของปีกผเีสือ้ (MAP), ระบบเบรก
ป้องกนัลอ้ล็อก (ABS) และระบบควบคมุกำร 
ยดึเกำะถนน (TC) ใหเ้หมำะสมกบัสภำพของ
ถนนและควำมตอ้งกำรของผูข้บัขีร่ถ
ท่ำนสำมำรถเลือกโหมดขับขีไ่ดอ้ย่ำงสะดวก
โดยใชปุ้่ ม MODE และจอยสติ๊ กที่ฝำครอบ
สวติชด์ำ้นซำ้ยมอื ขณะทีร่ถจักรยำนยนตก์�ำลงั
วิง่หรอืจอดอยูก่บัที ่ด ูหนำ้ 32

หมายเหต:ุ

•	 มโีหมดการขบัขีม่ากถงึหกโหมดโดย
ขึ้นอยู่กบัข้อมูลจ�าเพาะของรุ่นรถ
จกัรยานยนต์

หำกผูข้ับขี่แกไ้ขโหมดกำรขับขี่ (นอกเหนือ
จำกโหมดผูข้ับขี่) ไอคอนจะเปลี่ยนดังแสดง
ดำ้นลำ่ง

ไอคอนต ัง้ตน้ ไอคอนแกไ้ข 
โดยผูข้บัขี่

ค�าอธบิาย

- ผูข้บัขี่

ฝนตก

ถนน

สปอรต์

ทำงวบิำก

Off-Road Pro  
(ทำงวบิำก มอื 

อำชพี)

โหมดกำรขับขี่แต่ละโหมดสำมำรถปรับได ้
ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนำ้ 41
ตวัเลอืกในกำรตัง้คำ่ ABS, MAP และ TC จะ
แตกตำ่งกนัในแตล่ะรุน่

การเลอืกโหมดขบัขี่

ค�าเตอืน
กำรเลือกโหมดขับขี่ขณะที่รถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัแลน่ ผูข้บัขีต่อ้งปลอ่ยใหร้ถจักรยำนยนต์
แลน่ไป (รถจักรยำนยนตว์ิง่ เครือ่งยนตท์�ำงำน 
ปิดคนัเรง่ ดงึคนัคลตัช ์และไมใ่ชเ้บรก) ในชว่ง
เวลำสัน้ ๆ
ควรลองเลอืกโหมดขับขีข่ณะรถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัแลน่:

- ทีค่วำมเร็วต�ำ่
- ในพืน้ทีท่ีไ่มม่กีำรจรำจร
- บนถนนหรือพื้นผิวที่เป็นเสน้ตรงหรือได ้
ระดบั
- ในสภำพถนนและสภำพอำกำศดี
- ในพื้นทีท่ีป่ล่อยใหร้ถจักรยำนยนตแ์ล่นไป
ไดอ้ยำ่งปลอดภยั
หำ้มเลือกโหมดขับขี่ขณะรถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัแลน่:

- ทีค่วำมเร็วสงู
- ขณะขบัขีร่ถในพืน้ทีจ่รำจร
- ขณะเลี้ยวรถหรือบนเสน้ทำงหรือถนนที่มี
หลำยโคง้
- บนพืน้หรอืถนนทีล่ำดเอยีงมำก
- ในสภำพถนน/สภำพอำกำศไมด่ี
-   ใ น พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ ส ำ ม ำ ร ถ ป ล่ อ ย ใ ห ้ร ถ
จักรยำนยนตแ์ลน่ไปไดอ้ยำ่งปลอดภยั
กำรไมป่ฏบิัตติำมค�ำเตอืนทีส่�ำคัญนีอ้ำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
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ค�าเตอืน
หำก ABS และ/หรอืระบบควบคมุกำรยดึเกำะ
ถนน (TC) ถกูปิดกำรใชง้ำนในเมนูหลกัตำม
ทีอ่ธบิำยใน กำรตัง้คำ่รถจักรยำนยนต ์ - ABS 
ส�ำหรับ ABS และ/หรอื หนำ้ 43 ส�ำหรับ
กำรตัง้คำ่ TC ทีบ่นัทกึไวส้�ำหรับทกุโหมดกำร
ขบัขีจ่ะปิดไปดว้ย
ABS และ/หรอื TC จะปิดตอ่ไปโดยไมค่�ำนงึ
ถงึกำรเลอืกโหมดกำรขบัขีข่องคณุ จนกวำ่จะ
เปิดใชง้ำนอกีครัง้หรอืปิดสวติชจ์ุดระเบดิแลว้
เปิดใหมห่รอืกดปุ่ ม MODE คำ้งไวเ้พือ่กลบั
ไปยงัโหมด ROAD เริม่ตน้ (ซึง่จะเปิดใชง้ำน 
ABS และ/หรอื TC เมือ่รถจักรยำนยนตจ์อด
หยดุนิง่ครัง้ตอ่ไป)
ถำ้ปิดใชง้ำนระบบ ABS ระบบเบรกจะท�ำงำน
เหมอืนระบบเบรกแบบไมม่รีะบบ ABS ใน
สถำนกำรณ์นี้ กำรเบรกแรงเกนิไปจะท�ำให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ถำ้ปิดใชง้ำนระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนน  
รถจักรยำนยนตจ์ะท�ำงำนตำมปกต ิ แตไ่มม่ี
กำรควบคมุกำรยดึเกำะถนน ในสถำนกำรณน์ี ้
กำรเร่งควำมเร็วมำกเกินไปบนพื้นถนนที่
เปียก/ลืน่อำจท�ำใหล้อ้หลงัลืน่ไถล สง่ผลให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
เมือ่เลอืกโหมดขบัขี ่ ใหใ้ชร้ถจักรยำนยนตบ์น
ถนนทีไ่มม่กีำรจรำจรเพือ่สรำ้งควำมคุน้เคยกบั
กำรตัง้คำ่ใหม่
อย่ำใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยำนยนต์ของท่ำน
เนื่องจำกบคุคลอืน่อำจเปลีย่นกำรตัง้คำ่โหมด
ขบัขีจ่ำกคำ่ทีคุ่น้เคย ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

หมายเหต:ุ

•	 โหมดการขบัขี่ม ีค่าเร ิม่ต ้นที่	ROAD 
เมื่อระบบจุดระเบิดถูกบิดไปที่	ON 
หากมกีารเลอืกโหมด	OFF-ROAD หรอื 
OFF-ROAD PRO หรอื RIDER คร ัง้
สุดท้ายที่ระบบจุดระเบิดถูกปิดไป
ที ่ OFF ขณะ ABS หรอื TC ต ัง้คา่ไวท้ ี ่
OFF-ROAD หรฮื OFF ในท ัง้สองโหมด
นี้

•	 มฉิะน ัน้	ระบบจะจ�าโหมดขบัขีท่ ีเ่ลอืก
ไวค้ร ัง้ล่าสุดและเปิดใชง้านโหมดดงั
กลา่วเมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON

•	 ถ้าไอคอนโหมดไม่ปรากฏขึ้นเมื่อ
บดิสวติชจ์ุดระเบดิไปทีต่�าแหน่ง	ON 
ตร วจสอบ ให้แ น่ ใ จ ว่ า ส ว ิตช์ด ับ
เครือ่งยนตอ์ยูท่ ีต่�าแหนง่ RUN

โหมดกำรขับขีปั่จจุบันจะแสดงที่ดำ้นบนซำ้ย
ของหนำ้จอแสดงผล
เพือ่เลอืกโหมดกำรขบัขี:่
  •  กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE ทีฝ่ำครอบสวติช์

ดำ้นซำ้ยมือเพื่อเปิดใชง้ำนช่องเลือก
โหมดกำรขับขี่ที่ดำ้นล่ำงของหนำ้จอ 
แสดงผล

  •  ไอคอนโหมดกำรขับขีท่ีใ่ชง้ำนอยูใ่นขณะ
นีจ้ะถกูเนน้ดว้ยพืน้หลงัสฟ้ีำ
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ในกำรเปลีย่นโหมดกำรขบัขีท่ีเ่ลอืก:
  •  ใหท้� ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ระหว่ำงกด 

จอยสติ๊กซำ้ยหรอืขวำ หรอืกดปุ่ ม MODE 
ซ�้ำ ๆ จนกว่ำโหมดที่ตอ้งกำรเลือกอยู่
ที่ตรงกลำงของหนำ้จอแสดงผล และ 
ถกูเนน้ดว้ยลกูศรทีอ่ยูเ่หนอืโหมดนัน้

  •  กำรกดสัน้ ๆ  ที่กลำงจอยสติ๊ กจะเลือก
โหมดกำรขับขี่ที่ตอ้งกำร และไอคอน
ที่ดำ้นบนซำ้ยของหนำ้จอแสดงผลจะ
เปลีย่น

o7:29
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1.	 ปุ่ ม MODE
2.	 โหมดขบัขีป่จัจบุนั
3.	 โหมดขบัขีใ่หม่

  •  กดจอยสติ๊ กไปทำงซำ้ย/ขวำหรือกดปุ่ ม 
MODE เพือ่เลือ่นตวัเลอืกโหมดกำรขบัขี่
อืน่ตำมล�ำดบัตอ่ไปนี:้
  –  ผูข้บัขี่
  –  ฝนตก
  –  ถนน
  –  สปอรต์
  –  ทำงวบิำก
  –  OFF-ROAD  PRO   (ทำงวิบำก 
มอือำชพี)

โหมดทีเ่ลอืกจะเปิดใชง้ำนเมือ่เงือ่นไขตอ่ไปนี้
ส�ำหรับกำรเปลีย่นโหมดครบทกุขอ้:
รถจกัรยานยนตจ์อดอยูก่บัที	่-	 
เครือ่งยนตด์บั
  •  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON
  •  สวติชด์บัเครือ่งยนตอ์ยูท่ีต่�ำแหน่ง RUN

รถจกัรยานยนตจ์อดอยูก่บัที	่ -	 เครือ่งยนต์
ท�างาน
  •  เลอืกเกยีรว์ำ่งหรอืเขำ้คลตัช์
รถจกัรยานยนตก์�าลงัเคลือ่นที่
ภำยในเวลำ 30 วนิำททีีเ่ลอืกโหมดกำรขบัขี ่
ผูข้บัขีจ่ะตอ้งด�ำเนนิกำรสิง่ตอ่ไปนีพ้รอ้มกนั:
  •  ปิดลิน้ปีกผเีสือ้
  •  ดงึคลตัช์
  •  ตรวจสอบใหแ้ น่ ใจว่ ำไม่ได ใ้ช เ้บรก 

(ปลอ่ยใหร้ถจักรยำนยนตแ์ลน่ไป)

หมายเหต:ุ

•	 ไม่สามารถ เลือกสล ับจากโหมด  
OFF-ROAD หรอื OFF-ROAD PRO หรอื 
RIDER	ไดข้ณะรถจกัรยานยนตก์�าลงั 
เคลือ่นที ่หากการต ัง้คา่ ABS หรอื TC 
ถกูต ัง้ไวท้ ี ่ OFF-ROAD หรอื OFF ใน
โหมดเหลา่น ัน้

•	 ในกรณีนี ้รถจกัรยานยนตจ์ะตอ้งหยดุ
จอดก่อนทีจ่ะเปลีย่นแปลงโหมดการ
ขบัขีไ่ด ้

ถำ้กำรเปลี่ยนแปลงโหมดกำรขับขี่ยั งไม ่
เสร็จสิน้ ไอคอนจะสลบัระหวำ่งโหมดกำรขบัขี่
ก่อนหนำ้นี้และโหมดกำรขับขี่ที่เลือกใหม่
จนกว่ำจะมกีำรเปลีย่นแปลงเสร็จสมบูรณ์หรือ
ถกูยกเลกิไป
กำรเลือกโหมดกำรขับขี่เสร็จสมบูรณ์แลว้ใน
ตอนนีแ้ละสำมำรถขบัขีไ่ดต้ำมปกติ
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ถาดขอ้มลู

ค�าเตอืน
เมื่อรถจักรยำนยนต์ก�ำลังแล่น สับเปลี่ยน
ระหว่ำงโหมดช่องขอ้มูลหรือตัง้ค่ำมำตรวัด
ระยะทำงออกทรปิใหมภ่ำยใตเ้งือ่นไขตอ่ไปนี้
เทำ่นัน้:

- ทีค่วำมเร็วต�ำ่
- ในพืน้ทีท่ีก่ำรจรำจรไมต่ดิขดั
- บนถนนหรือพื้นผิวที่เป็นเสน้ตรงหรือได ้
ระดบั
- ในสภำพถนนและสภำพอำกำศดี
กำรไมป่ฏบิัตติำมค�ำเตอืนทีส่�ำคัญนีอ้ำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ช่องขอ้มูลจะปรำกฏที่ดำ้นล่ำงของหนำ้จอ 
แสดงผลและช่วยใหส้ำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูล
สถำนะรถจักรยำนยนตต์ำ่ง ๆ ไดอ้ยำ่งงำ่ยดำย

07:29

17.5 8

6 N
4

2 0

12 14F

E

AM

RPM
x1000

mph

o

10

59 42 12
MPG MPG RANGE

2

1

1.	 จอยสติก๊ควบคมุ
2.	 ถาดขอ้มลู

ในกำรดูรำยกำรต่ำง ๆ  ในช่องขอ้มูล ใหก้ด 
จอยสติ๊กไปทำงซำ้ย/ขวำจนรำยกำรชอ่งขอ้มลู
ทีต่อ้งกำรปรำกฎขึน้

หมายเหต:ุ

•	 เพือ่เขา้ถงึช่องขอ้มูล	จะตอ้งยอมรบั
ขอ้ความเตอืนกอ่น ด ูหนา้	35

ชอ่งขอ้มูลมรีำยกำรขอ้มูลในชอ่งขอ้มูลดังต่อ
ไปนี:้
  •  ขอ้ควำมค�ำเตอืนและขอ้มลู ด ูหนำ้ 35
  •  มำตรวดัระยะทำงทรปิ ด ูหนำ้ 36
  •  ขอ้มลูเชือ้เพลงิ ด ูหนำ้ 36
  •  ระบบตรวจวัดแรงดันลมยำง (TPMS)  

(ถำ้ตดิตัง้) ด ูหนำ้ 37
  •  มำตรวดัระยะทำง ด ูหนำ้ 37
  •  กำรประกำศเวลำเขำ้รับบรกิำร ด ูหนำ้ 38
  •  ควำมคมชดัของหนำ้จอ ด ูหนำ้ 38
  •  ตวัเลอืกสไตล ์ด ูหนำ้ 38
  •  อณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็น ด ูหนำ้ 39
รำยกำรขอ้มูลต่ำง ๆ  ในช่องขอ้มูลสำมำรถ
เลือกใหแ้สดงผลหรือซ่อนจำกช่องขอ้มูลได ้
ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิโปรดอำ้งองิกบั หนำ้ 48

ค�าเตอืน
ค�ำเตือนและขอ้ควำมขอ้มูลจะปรำกฏในช่อง 
ค�ำเตอืน มตีวัอยำ่งแสดงอยูท่ีด่ำ้นลำ่ง
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1.	 การเตอืนแบตเตอรีต่�า่
2.	 ตวันบัค�าเตอืน
3.	 ค�าอธบิายค�าเตอืน
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เพือ่ดคู�ำเตอืน:
  •  กดจอยสติ๊ กไปซำ้ย/ขวำเพื่อเลื่อนผ่ำน 

ตวัเลอืกจนถงึกำรตรวจสอบค�ำเตอืน
  •  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่ดคู�ำเตอืนแตล่ะขอ้ 

(หำกมมีำกกวำ่หนึง่ขอ้) ตวันับค�ำเตอืนจะ
แสดงจ�ำนวนค�ำเตอืนทัง้หมดทีม่อียู่

  •  กดจอยสติ๊ กไปซำ้ย/ขวำเพื่อกลับไปที่
ชอ่งขอ้มลู

การเตอืนแบตเตอรีต่�า่
ถำ้ไดต้ดิตัง้ช ิน้สว่น เชน่ ปลอกมอืจับอุน่ไฟฟ้ำ
และไฟตัดหมอกซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม และ 
ชิน้ส่วนดังกล่ำวเปิดท�ำงำนขณะที่เครื่องยนต์
อยู่ในรอบเดนิเบำ เมื่อเวลำผ่ำนไปช่วงหนึ่ง 
แรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่จะลดลงต�่ำกว่ำ 
แรงดันไฟฟ้ำที่ไดก้� ำหนดไวล้่วงหนำ้และ
ขอ้ควำมเตอืนจะปรำกฏในชอ่งขอ้มลู

มาตรวดัระยะทางออกทรปิ
มีมำตรวัดระยะทำงอยู่สองทรปิใหใ้ชง้ำนและ
รเีซต็ไดใ้นชอ่งขอ้มลู

1 0123 02:25 42.5TRIP

mi HH:MM

mi

mph

HH:MM mph
0246 04:50 42.5TRIP

2

ชอ่งขอ้มลูมาตรวดัระยะทางทรปิ

หำกตอ้งกำรดูมำตรวัดระยะทำงทริปใดทริป
หนึง่:
  •  กดจอยสติ๊กไปทำงซำ้ยหรอืขวำเพือ่เลือ่น

ดรูำยกำรในชอ่งขอ้มลูจน Trip 1 ปรำกฏ
ขึน้

  •  เลอืกทรปิ 1 หรอืทรปิ 2 โดยใชจ้อยสติ๊ก
เลือ่นขึน้/ลง

หมายเหต:ุ

•	 มาตรวดัระยะทางทริป	2 	สามารถ
เลอืกใหแ้สดงผลหรอืซ่อนจากช่อง
ข้อมูลได้ ส�าหรบัข้อมูลเพิ่มเต ิม 
ด ูหนา้	44

กำรรเีซต็มำตรวดัระยะทำงทรปิ:
  •  เลอืกมำตรวดัระยะทำงทรปิทีจ่ะรเีซต็
  •  กดกลำงจอยสติ๊ กคำ้งไวน้ำนกว่ำหนึ่ง

วนิำที
  •  มำตรวดัระยะทำงทรปิจะถกูรเีซต็
นอกจำกนี ้ มำตรวดัระยะทำงออกทรปิสำมำรถ 
รเีซท็ไดท้ีเ่มนูหลกั ด ูหนำ้ 44

ขอ้มลูสถานะน�า้มนัเชือ้เพลงิ
ชอ่งขอ้มูลสถำนะเชือ้เพลงิจะแสดงขอ้มูลกำร
บรโิภคเชือ้เพลงิ

59 42 12
MPG MPG RANGE

1 2 3 54

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

หนึง่
4.	 ระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�า้มนัหมด
5.	 รเีซ็ท

ไฟขอ้มลูน�า้มนัเชือ้เพลงิ
ไฟนี้จะสว่ำงขึน้เมื่อเปิดใชง้ำนไฟเตือนระดับ
น�้ำมนัเชือ้เพลงิ

อตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิ
เฉลีย่
นี่ เ ป็นกำรแสดงอัตรำกำรสิ้นเปลืองน�้ ำมัน 
เชือ้เพลงิเฉลีย่ หลงัจำกตัง้คำ่ใหม ่ หนำ้จอจะ
แสดงเสน้ประจนกวำ่รถจะวิง่ไปได ้0.1 กม/ไมล.์
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อตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิ
ขณะหนึง่
กำรแสดงถงึอัตรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมันเชือ้เพลงิ
ขณะใดขณะหนึง่ ถำ้รถจักรยำนยนตจ์อดนิง่กบั
ที ่--.- จะปรำกฏบนสว่นแสดงผล

ระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�า้มนัหมด
ส่วนนี้จะแสดงถงึระยะทำงโดยประมำณที่รถ
สำมำรถวิง่ตอ่ไปไดด้ว้ยน�้ำมันเชือ้เพลงิทีเ่หลอื
อยูใ่นถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ

รเีซ็ท
เพือ่จะรเีซ็ทอัตรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมันเชือ้เพลงิ
เฉลีย่ ใหก้ดกลำงจอยสติ๊กค ้ำ่งไว ้

หมายเหต:ุ

•	 หลงัจากเตมิน�า้มนัเชือ้เพลงิ	ระบบจะ
ปรบัปรุงขอ้มูลของเกจวดัระดบัน�า้มนั 
เชื้อ เพลิงและข้อมูลระยะที่ว ิ่ง ได้
จนน� ้าม นัหมดในขณะที่ท่านขี่รถ
จกัรยานยนต ์ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัลกัษณะ
การขีร่ถ	การปรบัปรุงขอ้มูลอาจใช้
เวลานานถงึหา้นาที

ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง (TPMS) 
(ถา้ตดิต ัง้)
ช่องข อ้มูล ร ะบบตรวจวั ดแรงดั นลมยำง 
(TPMS) จะแสดงค่ำแรงดันลมยำงดำ้นหนำ้ 
และดำ้นหลงัและไฟเตอืน TPMS ส�ำหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิเกีย่วกบั TPMS ดทูี ่หนำ้ 88

36
PSI

RF 18
PSI

1 2 3

1.	 ไฟเตอืน TPMS
2.	 แสดงผลแรงดนัลมยางลอ้หนา้
3.	 แสดงผลแรงดนัลมยางลอ้หลงั

ไฟเตอืน TPMS
ไฟเตอืนจะสว่ำงขึน้เมือ่แรงดันลมยำงลอ้หนำ้
หรือลอ้หลังต�่ำกว่ำค่ำแรงดันที่แนะน�ำเท่ำนั้น 
ไฟเตือนจะไม่สว่ำงขึน้ถำ้สูบลมยำงมำกกว่ำ
ปกติ

ค�าเตอืน
หยุด รถ จัก รยำนยนต์ถ ำ้ ไฟ เตือน ร ะบบ 
ต ร ว จ วั ด แ ร งดั น ลมย ำ ง  T P M S   (T i r e 
Pressure Monitoring System) สวำ่งขึน้มำ
หำ้มขีร่ถจักรยำนยนตจ์นกว่ำยำงรถไดรั้บกำร
ตรวจสอบ และแรงดนัลมยำงมคีำ่แรงดนัเมือ่
ยำงเย็นตำมทีแ่นะน�ำ

แสดงผลแรงดนัลมยางลอ้หนา้
แสดงแรงดนัลมยำงหนำ้ปัจจบุนั

แสดงผลแรงดนัลมยางลอ้หลงั
แสดงแรงดนัลมยำงหลงัปัจจบุนั

มาตรวดัระยะทาง
มำตรวดัระยะทำงจะแสดงระยะทำงทัง้หมดทีร่ถ
จักรยำนยนตไ์ดว้ิง่ไป

9060 12/2018  0940OR
miODOdatemi

ชอ่งขอ้มลูมาตรวดัระยะทาง
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การแจง้ระยะการเขา้รบับรกิาร
ช่องขอ้มูลกำรประกำศเวลำเขำ้รับบริกำรจะ
แสดงสญัลกัษณบ์รกิำร ระยะทำง/วนัทีท่ีเ่หลอื
กอ่นกำรบรกิำรถดัไป และคำ่มำตรวดัระยะทำง
ปัจจบุนั

9060 12/2018  0940OR
miODOdatemi

ชอ่งขอ้มลูการประกาศเวลาเขา้รบับรกิาร

ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับกำรประกำศเวลำ
เขำ้รับบรกิำร ดทูี ่หนำ้ 31

ความคมชดัของหนา้จอ
รำยกำรช่องขอ้มูลควำมคมชัดหนำ้จอช่วยให ้
สำมำรถปรับควำมคมชัดของหนำ้จอแสดงผล
ได ้

ชอ่งขอ้มลูความคมชดัหนา้จอ

มสีองตวัเลอืกใหเ้ลอืก:
  •  ควำมคมชดัสงู (HIGH CONTRAST) -  

ตัวเลอืกนี้จะล็อกหนำ้จอแสดงผลใหเ้ป็น
เวอร์ชั่นพื้นหลังสขีำวของสไตล์หนำ้จอ 
แสดงผลแตล่ะแบบเพือ่ใหม้องเห็นชดัเจน
สดุ

  •  ควำมคมชดัอตัโนมตั ิ(AUTO CONTRAST) 
- ตวัเลอืกนีจ้ะใชเ้ซน็เซอรว์ดัแสงเพือ่ปรับ
ควำมคมชดัไปทีก่ำรตัง้คำ่ทีเ่หมำะสมทีส่ดุ 
ในแสงแดดสว่ำง กำรตัง้ค่ำควำมสว่ำง 
หนำ้จอต�่ำจะถูกปรับคำ่ใหม่โดยอัตโนมัติ
เพือ่ใหแ้น่ใจว่ำจะสำมำรถเห็นหนำ้ปัดได ้
ตลอดเวลำ

ในกำรเลอืกตวัเลอืก:
  •  ใชจ้อยสติ๊กเลือ่นขึน้/ลง เลอืกอย่ำงใด

อย่ำงหนึง่ระหว่ำงตัวเลอืกควำมคมชัดสงู
หรอือัตโนมัต ิและกดกลำงจอยสติ๊กเพือ่
ยนืยนั

ถำ้กำรตัง้ค่ำควำมสว่ำงที่ผูข้ับขี่ก�ำหนดไวม้ี
ควำมเหมำะสมแลว้ กำรตัง้ค่ำนี้จะถูกน�ำไปใช ้
ด ูหนำ้ 47 

หมายเหต:ุ

•	 อยา่ปิดเซ็นเซอรแ์สงบนหนา้จอเพราะ
จะท�าให้ความคมช ัดของหน้าจอ
ท�างานไมถ่กูตอ้ง

ตวัเลอืกสไตล์
รำยกำรช่องขอ้มูลตัว เลือกสไตล์ช่วยให ้
สำมำรถเลอืกหนำ้จอแสดงผลไดห้ลำยสไตล์

ชอ่งขอ้มลูตวัเลอืกสไตล ์(เลอืกสไตล ์2)

ในกำรเปลีย่นสไตลห์นำ้จอแสดงผล:
  •  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลือกสไตล์ที่

ตอ้งกำรจำกนัน้กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่
ยนืยนั
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อณุหภมูนิ�า้หลอ่เย็น
รำยกำรชอ่งขอ้มลูอณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็นจะแสดง
อณุหภมูขิองน�้ำหลอ่เย็นเครือ่งยนต์

COOLANT
C H

ชอ่งขอ้มลูอณุหภมูนิ�า้หลอ่เย็น

เมื่อสตำร์ท เครื่องยนต์ขณะที่ เครื่อง เ ย็น 
สว่นแสดงผลจะแสดงแทง่สเีทำ เมือ่อณุหภมูิ
เพิ่มขึ้น แท่งเรืองแสงแสดงระดับบนส่วน
แสดงผลจะปรำกฏขึ้นหลำยขีด เมื่อสตำร์ท
เครื่องยนต์ขณะที่เครื่องรอ้น ส่วนแสดงผล
จะแสดงจ�ำนวนแท่งเรืองแสงแสดงระดับที่
สมัพันธก์นั โดยขึน้อยูก่บัอณุหภมูเิครือ่งยนต์
ชว่งอณุหภมูปิกตจิะอยูร่ะหวำ่ง C (เย็น) และ H 
(รอ้น) บนจอแสดงผล
ขณะเครือ่งยนตท์�ำงำน ถำ้อณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็น
เครือ่งยนตส์งูจนเป็นอนัตรำย ไฟเตอืนอณุหภมูิ
น�้ำหล่อเย็นจะตดิขึน้บนหนำ้จอและเกจจะถูก
แสดงผลในถำดชอ่งขอ้มลู

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

เมนหูลกั
เพือ่เขำ้ถงึเมนูหลกั:
  •  รถจักรยำนยนต์ตอ้งจอดอยู่นิ่งและเปิด

สวติชร์ะบบจดุระเบดิ
  •  กดปุ่ ม HOME ทีฝ่ำครอบสวติชแ์ฮนด์

บงัคบัเลีย้วดำ้นขวำ
  •  เลือ่นเมนูหลักโดยกดจอยสติ๊กลง/ขึน้จน

กระทั่งเลือกตัวเลือกที่ตอ้งกำรถูกเลือก 
จำกนัน้กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

หนา้จอเมนหูลกั

เมนูหลักช่วยใหส้ำมำรถเขำ้ถงึตัวเลอืกดังต่อ
ไปนี:้

โหมดการขบัขี่
เมนูนี้จะช่วยใหป้รับตัง้ค่ำของโหมดกำรขับขี ่
ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนำ้ 41

การต ัง้คา่ BIKE
เมนูนี้จะช่วยใหป้รับตั ้งค่ำคุณสมบัติต่ำง ๆ 
ของรถจักรยำนยนตด์ังต่อไปนี้ ส�ำหรับขอ้มูล
เพิม่เตมิ ด ูหนำ้ 42

การต ัง้คา่ทรปิ
เมนูนี้จะช่วยในกำรตัง้ค่ำทรปิกำรเดนิทำงที ่1 
และ 2 ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนำ้ 44

การต ัง้คา่หนา้จอ
เมนูนี้ช่วยในกำรตัง้ค่ำตัวเลือกกำรแสดงผล 
ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนำ้ 46
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รเีซ็ตเป็นคา่ต ัง้ตน้
เมนูนีช้ว่ยในกำรตัง้คำ่หนำ้ปัดทัง้หมดกลับไปที่
ตัง้คำ่เริม่ตน้ ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนำ้ 50

เมนโูหมดการขบัขี่
เมนูโหมดกำรขับขีจ่ะชว่ยในกำรปรับตัง้คำ่ของ
โหมดกำรขบัขี่

เพือ่เขำ้ถงึเมนูโหมดกำรขบัขี:่
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  กดจอยสติ๊ กลงและจำกนั้นกดปุ่ มตรง

กลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก RIDING MODES
ตวัเลอืกโหมดกำรขบัขีจ่ะรวมถงึ:
  •  ผูข้บัขี่
  •  ฝนตก
  •  ถนน
  •  สปอรต์
  •  ทำงวบิำก
  •  Off-Road Pro (ทำงวบิำก มอือำชพี)
  •  รเีซท็เป็นคำ่ตัง้ตน้

หมายเหต:ุ

•	 โหมดการข ับขี่จ ะ เฉพาะ เจาะจง
ส�าหรบัแตล่ะรุน่ อาจไมม่โีหมดการ
ขบัขีท่ ัง้หมดใหเ้ลอืกใช้

โหมดการขบัขี่
หำกตอ้งกำรเปลีย่นกำรตัง้คำ่โหมดกำรขบัขี:่
  •  จำกเมนูโหมดกำรขับขี่ใหก้ดจอยสติ๊ ก

ลง/ขึน้เพื่อเลอืกโหมดกำรขับขีท่ีเ่ฉพำะ
เจำะจงและกดปุ่ มกลำงจอยสติ๊ กเพื่อ
ยนืยนั

  •  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นจนกระทั่ ง เลือก 
ตัวเลอืกกำรตัง้ค่ำทีต่อ้งกำรถูกเลอืกและ
กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

  •  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นจนกระทั่ ง เลือก 
ตัวเลือกที่ตอ้งกำรและกดปุ่ มกลำงจอย
สติ๊กเพือ่ยนืยนั
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การเลอืกโหมดการขบัขี่
โหมดกำรขบัขีข่ ึน้อยูก่บัรุน่ของรถจักรยำนยนต ์อำจไมม่โีหมดกำรขบัขีท่ัง้หมดแสดงผลไว ้
อำ้งองิกบัตำรำงตอ่ไปนีส้�ำหรับตวัเลอืก ABS, MAP และ TC ทีใ่ชง้ำนไดส้�ำหรับแตล่ะโหมดกำรขบัขี่

โหมดการขบัขี่
ผูข้บัขี่ ฝนตก ถนน สปอรต์ ทางวบิาก Off-Road 

Pro  
(ทางวบิาก	
มอือาชพี)

ABS	(ระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก)
ถนน

ทำงวบิำก

ปิด ผำ่นทำงเมนู ผำ่นทำงเมนู ผำ่นทำงเมนู

MAP	(การตอบสนองของคนัเรง่)
ฝนตก

ถนน

สปอรต์

ทำงวบิำก

TC	(ระบบควบคมุการยดึเกาะถนน)
ฝนตก

ถนน

สปอรต์

ทำงวบิำก

ปิด ผำ่นทำงเมนู ผำ่นทำงเมนู ผำ่นทำงเมนู

รหสั
มำตรฐำน (กำรตัง้คำ่เริม่ตน้จำกโรงงำน)

ตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้

ตวัเลอืกทีไ่มส่ำมำรถใชไ้ด ้
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เมนกูารต ัง้คา่รถจกัรยานยนต์
เมนูกำรตัง้ค่ำรถจักรยำนยนตช์่วยใหส้ำมำรถ
ก�ำหนดคำ่คณุสมบตัติำ่ง ๆ ของรถจักรยำนยนต์
ได ้

ในกำรเขำ้ถงึเมนูกำรตัง้คำ่รถจักรยำนยนต:์
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  กดจอยสติ๊ กลงและจำกนั้นกดปุ่ มตรง

กลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก BIKE SET UP
ตวัเลอืกทีม่อียู:่
  •  ไฟเลีย้ว
  •  ระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก (ABS)
  •  ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน (TC)
  •  กำรบรกิำร

การต ัง้คา่รถจกัรยานยนต ์- ไฟเลีย้ว
สำมำรถตัง้คำ่ไฟเลีย้วเป็น Auto Basic, Auto 
Advanced หรอื Manual ได ้

การเลอืกโหมดไฟเลีย้ว
ในกำรเลอืกโหมดไฟเลีย้วทีต่อ้งกำร:
  •  จ ำก เม นู ก ำ รตั ้ง ค่ ำ ร ถ จั ก รย ำนยนต์

ใหก้ดจอยสติ๊ กลงเพื่อเลือกไฟเลี้ยว 
(INDICATORS) และกดปุ่ มจอยสติ๊กเพือ่
ยนืยนั

  •  กดปุ่ มจอยสติ๊กลง/ขึน้เพื่อเลือ่นระหว่ำง 
AUTO BASIC, AUTO ADVANCED และ 
MANUAL
  –  Auto Basic - เปิดใชง้ำนฟังกช์ัน่
ยกเลกิตนเอง ไฟเลีย้วจะเปิดใชง้ำนเป็น
เวลำแปดวินำทีบวกเพิ่มระยะทำงอีก 
65 เมตร
  –  Auto Advanced - เปิดใชง้ำน 
ฟังกช์ั่นยกเลกิตนเอง กำรกดปุ่ มสัน้ ๆ 
จะเปิดใชง้ำนไฟเลี้ยวกะพริบสำมครั้ง 
กำรกดยำวจะเปิดใชง้ำนไฟเลีย้วเป็นเวลำ
แปดวนิำทแีละอกี 65 เมตร
  –  Manual - ปิดฟังกช์ัน่ยกเลกิเอง จะ
ตอ้งปิดไฟเลี้ยวดว้ยตัวเองโดยใชส้วติช์
ไฟเลีย้ว

  •  กดตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนัตวัเลอืกที่
ตอ้งกำร

  •  จอแสดงผลจะกลับไปทีเ่มนูกำรตัง้ค่ำรถ
จักรยำนยนต์



แผงหนา้ปดั

43

การต ัง้คา่รถจกัรยานยนต ์- ABS
ระบบ ABS สำมำรถปิดใชง้ำนไดช้ัว่ครำว ABS 
ไมส่ำมำรถปิดกำรใชง้ำนไดอ้ยำ่งถำวร โดยจะ
เปิดใชง้ำนอีกครัง้โดยอัตโนมัตเิมื่อปิดสวติช์
แลว้เปิดอกีครัง้ หรอืหำกเปิดใชโ้หมดกำรขบัขี่
ตัง้ตน้โดยกำรกดปุ่ ม MODE คำ้งไว ้

เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งกำร:
  •  จำกเมนูกำรตัง้ค่ำรถจักรยำนยนต์ใหก้ด

จอยสติ๊กลงเพือ่เลอืก ABS และกดกลำง
จอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

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

  •  กดตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนัตวัเลอืกที่
ตอ้งกำร

  •  จอแสดงผลจะกลับไปทีเ่มนูกำรตัง้ค่ำรถ
จักรยำนยนต์

การต ัง้คา่รถจกัรยานยนต ์- ระบบ
ควบคมุการยดึเกาะถนน (TC)
ระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนนสำมำรถปิดใช ้
งำนไดช้ัว่ครำว ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน
ไมส่ำมำรถปิดกำรใชง้ำนไดอ้ยำ่งถำวร โดยจะ
เปิดใชง้ำนอีกครัง้โดยอัตโนมัตเิมื่อปิดสวติช์
แลว้เปิดอกีครัง้ หรอืหำกเปิดใชโ้หมดกำรขบัขี ่
ตัง้ตน้โดยกำรกดปุ่ ม MODE คำ้งไว ้

เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งกำร:
  •  จำกเมนูกำรตัง้ค่ำรถจักรยำนยนต์ใหก้ด

จอยสติ๊กลงเพือ่เลอืก TC และกดกลำง
จอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

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

  •  กดตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืกตัวเลอืกที่
ตอ้งกำร

จอแสดงผลจะกลับไปที่เมนูกำรตั ้งค่ำรถ
จักรยำนยนต์
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การต ัง้คา่รถจกัรยานยนต ์- การ
บรกิาร
ช่วงเวลำเขำ้รับบรกิำรจะตัง้ค่ำตำมระยะทำง
และ/หรอืชว่งระยะเวลำ

เพือ่พจิำรณำชว่งเวลำเขำ้รับบรกิำร:
  •  จำกเมนูกำรตัง้ค่ำรถจักรยำนยนต์ใหก้ด

จอยสติ๊กลงเพือ่เลอืก SERVICE และกด
ปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

  •  กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊ กเพื่อแสดงขอ้มูล
บรกิำร (SERVICE)

  •  กำรเลอืกรเีซต็ (RESET) จะชว่ยใหค้ณุ
สำมำรถรเีซ็ตเวลำและระยะทำงมำตรฐำน 
และเวลำและระยะทำงทีก่�ำหนดเองดว้ย

  •  จอแสดงผลจะกลับไปทีเ่มนูกำรตัง้ค่ำรถ
จักรยำนยนต์

การต ัง้คา่ทรปิ
เมนู Trip Set Up (กำรตัง้คำ่กำรเดนิทำง) ชว่ย
ใหส้ำมำรถก�ำหนดมำตรวัดระยะทำงทริปได ้
มำตรวัดระยะทำงทรปิแต่ละค่ำสำมำรถปรับตัง้
ใหร้เีซต็ดว้ยตวัเองหรอืโดยอตัโนมตั ิ ขัน้ตอน
กำรตัง้ค่ำจะเหมอืนกันส�ำหรับมำตรวัดทรปิทัง้
สองคำ่
เพือ่เขำ้ถงึเมนูตัง้คำ่ทรปิ:
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  กดจอยสติ๊ กลงและจำกนั้นกดปุ่ มตรง

กลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก TRIP SET UP
ตวัเลอืกทีม่อียู:่
  •  รเีซท็ทรปิ 1
  •  รเีซท็ทรปิ 2
  •  แสดงทรปิ 2
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การต ัง้คา่มาตรวดัระยะทาง - 
การรเีซ็ทดว้ยตวัเอง
กำรรเีซ็ตมำตรวัดระยะทำงดว้ยตัวเองจะรเีซ็ต
มำตรวัดระยะทำงทรปิทีเ่ลอืกเมือ่ผูข้ับขีเ่ลอืกที่
จะท�ำเชน่นัน้

เพือ่จะตัง้คำ่มำตรวัดระยะทำงทรปิใหร้เีซ็ตดว้ย
ตวัเอง:
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  กดจอยสติ๊ กลงและจำกนั้นกดปุ่ มตรง

กลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก TRIP SETUP
  •  กดจอยสติ๊ กลงและจำกนั้นกดปุ่ มตรง

กลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก TRIP 1 RESET 
หรอื TRIP 2 RESET

  •  กดกลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก MANUAL
    มสีองตวัเลอืก:

  –  รเีซต็ตอนนีแ้ละด�ำเนนิตอ่ (RESET 
NOW AND CONTINUE) จะรเีซต็ขอ้มลู
มำตรวัดระยะทำงทรปิทัง้หมดในมำตรวัด
ระยะทำงทีเ่ลอืกและมำตรวัดระยะทำงจะ
รเีซต็เมือ่ผูข้บัขีร่เีซต็เองเทำ่นัน้
  –  ด� ำ เ นิ น ก ำ ร ต่ อ โ ด ย ไ ม่ รี เ ซ็ ต 
(CONTINUE WITHOUT RESET) -  
มำตรวัดระยะทำงทริปจะไม่ถูกรีเซ็ต  
มำตรวั ด ร ะยะทำงทริปจะ รี เซ็ ต เมื่อ 
ด�ำเนนิกำรโดยผูข้บัขีเ่ทำ่นัน้

  •  กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยันกำรเลอืก
และกลบัไปทีเ่มนูกอ่นหนำ้

การต ัง้คา่มาตรวดัระยะทาง - 
การรเีซ็ทอตัโนมตั ิ
กำรรีเซ็ทอัตโนมัตจิะรีเซ็ทมำตรวัดระยะทำง
ออกทรปิแตล่ะทรปิหลังจำกปิดสวติชจ์ุดระเบดิ
เป็นระยะเวลำทีก่�ำหนด

เพือ่จะตัง้คำ่มำตรวัดระยะทำงทรปิใหร้เีซ็ตโดย
อตัโนมตั:ิ
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  กดจอยสติ๊ กลงและจำกนั้นกดปุ่ มตรง

กลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก TRIP SETUP
  •  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้และจำกนัน้กดปุ่ มตรง

กลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก TRIP 1 RESET 
หรอื TRIP 2 RESET

  •  กดจอยสติ๊ ก เลื่อนขึ้น /ลงและ เลือก 
อตัโนมตั ิ (AUTOMATIC) จำกนัน้กดปุ่ ม
ตรงกลำงจอยสติ๊ก

  •  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่เลอืกกำรตัง้คำ่จับ
เวลำและกดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยัน
กำรก�ำหนดเวลำทีต่อ้งกำร เวลำทีต่ัง้ไว ้
จะบันทกึเก็บไวใ้นหน่วยควำมจ�ำทรปิกำร
เดนิทำง

เมือ่ปิดระบบจดุระเบดิ มำตรวดัระยะทำงออก
ทรปิจะตัง้คำ่เป็นศนูยเ์มือ่ครบก�ำหนดเวลำ
ตำรำงดังตอ่ไปนี้แสดงตัวอยำ่งกำรท�ำงำนของ
ฟังกช์นัรเีซท็มำตรวดัระยะทำงอตัโนมตัิ

ปิดระบบจุด
ระเบดิสตารท์

ร ะ ย ะ เ ว ล า
หนว่งทีเ่ลอืก

มาตรวดัระยะ
ท า ง ท ริ ป 
รี เ ซ็ ต ก ล ับ
เป็นศนูย์

10:30 น. 4 ชัว่โมง 14:30 น.

18:00 น. 16 ชัว่โมง 10:00 น.  
(วนัถดัไป)
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ทรปิ 2 เปิดใชง้าน/ปิด
ทรปิ 2 สำมำรถเปิดใชง้ำนหรอืปิดกำรใชง้ำนได ้
หำกทรปิ 2 ถกูปิดใชง้ำนจะไมป่รำกฎในชอ่ง
ขอ้มลูอกีตอ่ไป

เพื่อเปิดหรือปิดกำรใชง้ำนมำตรวัดระยะทำง 
Trip 2:
  •  กดปุ่ มโหมดเพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  กดจอยสติ๊กลงเพือ่เลอืก ตัง้คำ่ทรปิ
  •  กดกลำงจอยสติ๊ กเพื่อแสดงเมนู ตัง้ค่ำ

ทรปิ
  •  กดจอยสติ๊ ก ล ง /ขึ้น เพื่ อ เ ลื่ อ น ไปที ่

แสดงผลทรปิ 2 และกดกลำงจอยสติ๊ก
  •  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่เลือ่นระหวำ่ง เปิด

ใชง้ำน และ ปิดกำรใชง้ำน และกดกลำง
จอยสติ๊ก

เมนตู ัง้คา่การแสดงผล
เมนูตั ้งค่ำกำรแสดงผลจะช่วยใหส้ำมำรถ
ก�ำหนดคำ่ตวัเลอืกของหนำ้จอตำ่ง ๆ

เพือ่เขำ้ถงึเมนูตัง้คำ่กำรแสดงผล:
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่แสดงเมนูหลกั
  •  กดจอยสติ๊ กลงและจำกนั้นกดปุ่ มตรง

กลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก DISPLAY SET 
UP

มตีวัเลอืกดงัตอ่ไปนี:้
  •  สไตลแ์ละธมี
  •  ควำมสวำ่ง
  •  ชอ่งทีม่องเห็นได ้
  •  ไฟเปลีย่นเกยีร์
  •  ภำษำ
  •  ตัง้คำ่หน่วย
  •  ตัง้นำฬกิำ
  •  ตัง้คำ่วนัที่
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การต ัง้คา่การแสดงผล - ธมีและสไตล์

หมายเหต:ุ

•	 ธมีมไีวส้�าหรบัรุน่ Tiger 800 XRT และ 
Tiger 800 XCA เทา่น ัน้

ตวัอยา่งธมีและสไตลข์องเมนู

ตวัอยา่งสไตลข์องเมนู

ในกำรเลอืกสไตลห์รอืธมี:
  •  จำกเมนูตัง้คำ่กำรแสดงผลใหก้ดจอยสติ๊ก

ลงเพือ่เลอืก THEME (หำกตดิตัง้) และ
เมนู STYLES
  –  Tiger 800 XRT	และ	Tiger 800 
XCA : กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลื่อน
ระหวำ่งแตล่ะธมี
  –  กดตรงกลำงจอยสติ๊ กเพื่อยืนยัน 
ตวัเลอืกธมีทีต่อ้งกำร
  –  ทกุรุน่: กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่
เลือ่นระหวำ่งแตล่ะสไตล์
  –  กดตรงกลำงจอยสติ๊ กเพื่อยืนยัน 
ตวัเลอืกสไตลท์ีต่อ้งกำร

  •  ธีมหรือสไตลใ์หม่จะถูกบันทกึไว ้กดปุ่ ม 
HOME เพือ่ออกจำกเมนู

หมายเหต:ุ

•	 ก า ร เ ลือ ก 	AU T O 	 ป้ อ ง ก ัน ไ ม่ ใ ห ้
แสดงผลช่องสไตล ์สไตลจ์ะเปลีย่น
ดว้ยโหมดการขบัขี่

การต ัง้คา่การแสดงผล - ความสวา่ง
คุณลักษณะควำมสว่ำงช่วยใหส้ำมำรถปรับ
เปลี่ยนควำมสว่ำงคมชัดของหนำ้จอไดท้ั ้ง
ส�ำหรับขบัขีต่อนกลำงวนัและกลำงคนื

แสดง ความสวา่ง (ความคมชดัต�า่)

มตีวัเลอืกเกีย่วกบัควำมสวำ่งใหเ้ลอืกสองคำ่:

  •  ควำมคมชดัสงู  
(โหมดกลำงวนั)

  •  ควำมคมชดัต�ำ่ 
(โหมดกลำงคนื)

เพือ่เปลีย่นระดบัควำมสวำ่ง:
  •  จำกเมนูตัง้คำ่กำรแสดงผลใหก้ดจอยสติ๊ก

ลงเพือ่เลอืกควำมสวำ่ง (BRIGHTNESS) 
และกดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

  •  กดจอยสติ๊กลงเพือ่เลอืกเมนู ควำมสวำ่ง 
(ควำมคมชดัสงู) หรอื ควำมสวำ่ง (ควำม
คมชดัต�ำ่)

  •  กดตรงกลำงจอยสติ๊ กเพื่อเลือกเมนูที่
ตอ้งกำร

  •  ใชจ้อยสติ๊กขึน้/ลงเพือ่ปรับควำมสวำ่ง
  •  กดกลำงจอยสติ๊ กเพื่อยืนยันระดับควำม

สวำ่งทีต่อ้งกำร
  •  กดปุ่ ม HOME เพือ่กลบัไปทีจ่อแสดงผล

หลกั
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หมายเหต:ุ

•	 ในแสงแดดสว่าง	การต ัง้ค่าความ
สวา่งหนา้จอต�า่จะถูกปรบัคา่ใหมโ่ดย
อตัโนมตัเิพือ่ใหแ้น่ใจว่าจะสามารถ
เห็นหนา้ปดัไดต้ลอดเวลา

การต ัง้คา่การแสดงผล - 
ชอ่งทีม่องเห็นได้
คณุลกัษณะชอ่งทีม่องเห็น (VISIBLE TRAY) 
ชว่ยใหส้ำมำรถเลอืกชอ่งขอ้มูลทีต่อ้งกำรเห็น
ในชอ่งขอ้มลู

เพือ่เลอืกเมนูชอ่งทีม่องเห็น:
  •  จำกเมนูตัง้คำ่กำรแสดงผลใหก้ดจอยสติ๊ก

ลงเพือ่เลอืก VISIBLE TRAY และกดปุ่ ม
กลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

  •  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้จนไดเ้ลอืกชอ่งขอ้มูล
ทีต่อ้งกำร

  •  กดกลำงจอยสติ๊กเพื่อเลอืก/ยกเลกิช่อง
ขอ้มลู

    รำยกำรช่องขอ้มูลทีม่เีครื่องหมำยถูกอยู่
ขำ้ง ๆ จะถกูแสดงผลในชอ่ง รำยกำรชอ่ง
ขอ้มลูทีไ่มม่เีครือ่งหมำยถกูอยูข่ำ้ง ๆ จะ
ไมแ่สดงผลในชอ่ง

การต ัง้คา่การแสดงผล - ภาษา
มีหลำยภำษำที่สำมำรถเลือกใชใ้นหนำ้จอ 
แสดงผล

เพือ่เลอืกภำษำอืน่:
  •  จำกเมนูตัง้คำ่กำรแสดงผลใหก้ดจอยสติ๊ก

ลงเพื่อเลือก LANGUAGE และกดปุ่ ม
กลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

  •  กดจอยสติ๊ กลง/ขึน้จนไดเ้ลือกภำษำที่
ตอ้งกำร

  •  กดตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่เลอืก/ไม่เลอืก
ภำษำทีต่อ้งกำร
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การต ัง้คา่การแสดงผล - ต ัง้คา่หนว่ย
มตีัวเลอืกหน่วยวัดทีแ่ตกต่ำงกันเพือ่แสดงผล
ในหนำ้จอแสดงผล

เพือ่เลอืกหน่วยวดัทีต่อ้งกำร:
  •  จ ำ ก เ ม นู ตั ้ ง ค่ ำ ก ำ ร แสด งผล ให ้ก ด 

จอยสติ๊กลงเพือ่เลอืก SET UNITS และ
กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

  •  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้น เพื่อ เลือกหน่วย
ที่ต อ้ งกำร  DISTANCE   ( ร ะยะทำง) 
และ  ECONOMY   (ควำมประหยัด ) , 
TEMPERATURE   ( อุณหภูมิ )   ห รือ 
PRESSURE (ควำมดนั)

  •  กดจอยสติ๊ กลง/ขึน้เพื่อเลือกหน่วยวัดที่
ตอ้งกำรจำกตวัเลอืกดงัตอ่ไปนี:้
  –  ระยะทางและความประหยดั:
  –  ไมลแ์ละไมลต์อ่แกลลอน (UK)
  –  ไมลแ์ละไมลต์อ่แกลลอน (US)
  –  กโิลเมตร และ ลติร/100 กม.
  –  กโิลเมตร และ กม./ลติร
  –  อณุหภมู:ิ
  –  °C
  –  °F
  –  แรงดนั:
  –  PSI
  –  บำร์
  –  KPa

  •  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

การต ัง้คา่การแสดงผล - ต ัง้นาฬกิา
ฟังกช์ัน่นีช้ว่ยใหส้ำมำรถปรับนำฬกิำได ้
เพือ่ตัง้นำฬกิำ:
  •  จำกเมนูตัง้คำ่กำรแสดงผลใหก้ดจอยสติ๊ก

ลงเพือ่เลอืก SET CLOCK และกดปุ่ ม
กลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

  •  ใช จ้อยสติ๊ ก เลื่อนขึ้น /ลง  เพื่อ เลือก
ระหวำ่งนำฬกิำแบบ 12 ชัว่โมง หรอื 24 
ชัว่โมง และกดกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
ตวัเลอืก นำฬกิำจะแสดงผลในรปูแบบ 12 
หรอื 24 ชัว่โมง เมือ่ตัง้คำ่รปูแบบนำฬกิำ
แลว้ หนำ้จอจะกลบัไปทีเ่มนูตัง้นำฬกิำ

ในกำรตัง้เวลำใหใ้ชจ้อยสติ๊กขึน้/ลงเพือ่เลอืก
ชัว่โมงหรอืนำที
กำรตัง้คำ่ชัว่โมง:
  •  เลอืกชัว่โมง (HOUR) ในหนำ้จอและกด

กลำงจอยสติ๊ ก จะมีเครื่องหมำยถูกอยู่
ขำ้ง HOUR และคำ่ชัว่โมงจะกระพรบิดงัที่
แสดงดำ้นลำ่ง

  •  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพื่อตัง้ค่ำชั่วโมงจำก
นัน้กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
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กำรตัง้คำ่นำท:ี
  •  เลอืกนำท ี (MINUTE) ในหนำ้จอและกด

กลำงจอยสติ๊ก จะมเีครือ่งหมำยถกูขำ้ง 
MINUTE และค่ำนำทีจะกระพริบดังที ่
แสดงดำ้นลำ่ง

  •  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่ตัง้ค่ำนำทจีำกนัน้
กดปุ่ มกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

รเีซ็ตเป็นคา่ต ัง้ตน้
ฟังกช์ั่นนี้จะชว่ยรเีซ็ตใหร้ำยกำรเมนูหลักกลับ
ไปเป็นคำ่เริม่ตน้ได ้

เมือ่ตอ้งกำรรเีซต็รำยกำรในเมนูหลกั:
  •  จำกเมนูหลักใหก้ดจอยสติ๊กลงและเลอืก 

RESET TO DEFAULTS
  •  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
  •  ก ด จ อ ย ส ติ๊ ก ล ง / ขึ้ น เ ลื อ ก   ยื น ยั น 

(CONFIRM) หรอื ยกเลกิ (CANCEL) 
จำกเมนู Reset to Defaults และกดปุ่ ม
กลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

  •  Confirm - กำรตัง้ค่ำเมนูดังต่อไปนี้พรอ้
มกับขอ้มูลจะถูกรีเซ็ทเป็นค่ำเริม่ตน้จำก 
โรงงำน - โหมดกำรขบัขี ่ กำรตัง้คำ่ 
ไฟเลีย้ว ทรปิคอมพวิเตอร ์ ชอ่งขอ้มลู
ทีม่องเห็นได ้ ภำษำ ABS ระบบควบคมุ
กำรยดึเกำะถนน สไตล ์ และควำมสวำ่ง 
หนำ้จอ

  •  Cancel - กำรตัง้คำ่เมนูหลกัและขอ้มลูจะ
ไม่เปลีย่นแปลงและกำรแสดงผลจะกลับ
ไประดบักอ่นหนำ้
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การปรบัต�าแหนง่แผงหนา้ปดั

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

ค�าเตอืน
อยำ่พยำยำมทีจ่ะท�ำควำมสะอำดหรอืปรับแผง
หนำ้ปัดขณะขบัขีร่ถจักรยำนยนต ์ กำรปลอ่ย
มือของผูข้ับขี่ออกจำกแฮนด์บังคับเลี้ยวใน
ขณะขับขีร่ถจักรยำนยนตจ์ะลดควำมสำมำรถ
ของผูข้ับขี่ในกำรรักษำกำรควบคุมของรถ
จักรยำนยนต์
กำรพยำยำมท�ำควำมสะอำดหรือปรับแผง 
หนำ้ปัดขณะขับขี่รถจักรยำนยนต์อำจท�ำให ้
เกดิกำรสูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ท�ำควำมสะอำดหรอืปรับแผงหนำ้ปัดเมือ่จอด
อยูน่ิง่เทำ่นัน้

ขอ้ควรระวงั
อยำ่กดหนำ้จอแสดงผลทีแ่ผงหนำ้ปัดโดยตรง
ตอ้งปรับต�ำแหน่งของแผงหนำ้ปัดโดยใช ้
มอืจับปรับตัง้เทำ่นัน้
กำรกดหนำ้จอแสดงผลทีแ่ผงหนำ้ปัดโดยตรง
อำจท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยทีแ่ผงหนำ้ปัด

สำมำรถป รับแผงหน ำ้ ปัดได ใ้ห ม้อง เ ห็น 
หนำ้จอแสดงผลดขีึน้เมือ่ขบัขี่

1

1.	 มอืจบัปรบัต ัง้

เพือ่ปรับแผงหนำ้ปัด:
  •  ดนัทีป่รับออกหำ่งจำกแผงหนำ้ปัด
  •  จัดต�ำแหน่งแผงหนำ้ปัดเพื่อใหม้องเห็น

หนำ้จอแสดงผลไดโ้ดยไมม่อีะไรบดบงั
  •  ดงึทีป่รับเขำ้หำแผงหนำ้ปัดและกลับเขำ้

ต�ำแหน่งทีเ่ดมิ

หมายเหต:ุ

•	 จะต้องใช้แรงปานกลางโดยใช้นิ้ว 
หวัแม่มอืกบัอกีนิว้เพือ่ปรบัต�าแหน่ง
ของแผงหนา้ปดั
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จอแสดงผลแผงหนา้ปดัแบบจอแสดงผลครสิตลัเหลว (LCD)

สารบญั
แผนผังแผงหนำ้ปัด   53
ไฟเตอืน   54
แผงหนำ้ปัด   59
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แผนผงัแผงหนา้ปดั

TC
TC
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24

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

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

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

14.	 สญัญาณไฟสถานะระบบป้องกนัการ
โจรกรรม/สญัญาณกนัขโมย (สญัญาณ
กนัขโมยเป็นชุดอปุกรณเ์สรมิ)

15.	 ไฟเตอืนปิดระบบควบคมุการยดึเกาะถนน
16.	 สญัญาณไฟระบบควบคุมการยดึเกาะ

ถนน
17.	 มาตรวดัรอบเครือ่งยนต์
18.	 ไฟเตอืนอณุหภมูนิ�า้หลอ่เย็นสงู
19.	 สญัญาณไฟเตอืนแรงดนัน�า้มนัเครือ่งต�า่
20.	 สญัลกัษณน์�า้คา้งแข็ง
21.	 ส่วนแสดงผลแรงดนัลมยาง	(ถา้ตดิต ัง้

ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง (TPMS))
22.	 เกยีรท์ ีเ่ลอืก
23.	 เกจวดัอณุหภมูนิ�า้หลอ่เย็น
24.	 ปุ่ มทรปิเดนิทาง
25.	 ปุ่ ม HOME
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ไฟเตอืน
เมื่อเปิดสวิตช์จุดระเบิด ไฟเตือนแผงหนำ้
ปัดจะสวำ่งขึน้ 1.5 วนิำท ี แลว้ดบัลง (ยกเวน้
ไฟที่ต ิดคำ้งไวจ้นกว่ำจะสตำร์ทเครื่องยนต ์
ตำมทีอ่ธบิำยไวใ้นหนำ้ตอ่ไป)

ไฟเลีย้ว

เมือ่ดนัสวติชไ์ฟเลีย้วไปทำงซำ้ยหรอื
ทำงขวำ สญัญำณแสดงกำรเปิดไฟเลีย้วจะ
กะพรบิตดิและดบัตำมจังหวะของไฟเลีย้ว

เกยีรว์า่ง

ไฟเตอืนเกยีร์ว่ำงจะแสดงเมื่อระบบ
สง่ก�ำลงัอยูใ่นต�ำแหน่งเกยีรว์ำ่ง (ไมไ่ดเ้ลอืก
เกยีร)์ ไฟเตอืนจะสวำ่งขึน้เมือ่ระบบสง่ก�ำลงัอยู่
ในเกยีรว์ำ่งโดยทีส่วติชจ์ุดระเบดิอยูท่ีต่�ำแหน่ง 
ON

แสงไฟสงู

เมื่อเปิดระบบจุดระเบดิและปรับปุ่ ม
กระพรบิไฟสงูไปที ่ ‘ไฟสงู’ ไฟเตอืนไฟสงูจะ
สวำ่งขึน้

ไฟเตอืนระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิต�า่

สัญญำณไฟแสดง ร ะ ดั บ น�้ ำ มั น 
เชือ้เพลงิต�่ำจะสว่ำงขึน้เมื่อมีน�้ำมันเชือ้เพลงิ
เหลอือยูใ่นถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิประมำณ 4.0 ลติร

ไฟเตอืนระบบ ABS (ระบบเบรก
ป้องกนัลอ้ล็อก)

เมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON 
ไฟเตอืนระบบ ABS กะพรบิขึน้และดบัลงถอื
เป็นเรือ่งปกต ิ ไฟจะยงักะพรบิตอ่ไปหลงัจำก
สตำรท์เครือ่งยนตจ์นกว่ำรถจักรยำนยนตจ์ะวิง่
ดว้ยควำมเร็วมำกกวำ่ 10 กม./ชม. (6 ไมล/์ชม.) 
เป็นครัง้แรก แลว้ไฟจดบัลง

หมายเหต:ุ

•	 ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนจะไม่
ท�างานถา้มกีารท�างานผดิปกตทิีร่ะบบ 
ABS

•	 ไฟเตือนส�าหรบัระบบ	ABS 	ระบบ
ควบคุมความเร็วคงที่	และ	MIL	จะ
สวา่งขึน้

ไฟเตือนไม่ควรสว่ำงขึน้อีกจนกว่ำจะสตำร์ท
เครือ่งยนตใ์หม ่ถำ้ไมม่ขีอ้บกพรอ่ง หรอื
  •  ABS ถกูปิด - ไฟเตอืนจะยงัคงสอ่งสวำ่ง
  •  ABS   ถู กตั ้ง ค่ ำ ส� ำห รั บทำง วิบ ำก   - 

ไฟเตอืนจะกระพรบิชำ้ๆ
ถำ้ไฟเตือนเกดิสว่ำงขึน้ในเวลำอื่นขณะขี่รถ 
แสดงวำ่ระบบ ABS เกดิควำมผดิปกต ิ ซึง่ตอ้ง
ตรวจสอบหำสำเหตุ

ค�าเตอืน
ถำ้ระบบ ABS ไม่ท�ำงำน ระบบเบรกจะท�ำ
หนำ้ทีเ่ป็นระบบเบรกทีไ่มใ่ชร่ะบบ ABS ตอ่ไป 
ท่ำนตอ้งไม่ขีร่ถตอ่ไปถำ้ไฟเตอืนยังคงตดิอยู ่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเช็คควำมบกพร่องและท�ำกำรแกไ้ข 
ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรงเกนิไปจะท�ำให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ส�ำหรับรำยละเอยีดเกีย่วกับวธิกีำรตัง้ค่ำ ABS 
แบบตำ่งๆ โปรดดทูี:่
  •  ปิดกำรใชง้ำน ABS ที ่หนำ้ 65
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ไฟระบบป้องกนัการโจรกรรม/
สญัญาณกนัขโมย

รถจักรยำนยนต ์ Triumph นีต้ดิตัง้
กญุแจนริภยั ซึง่จะถกูเปิดใชง้ำนเมือ่บดิสวติช์
จดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF

ถา้ไมไ่ดต้ดิต ัง้สญัญาณกนัขโมย
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต�ำแหน่ง OFF 
สัญญำณไฟระบบป้องกันกำรโจรกรรม/ 
กันขโมยจะกะพริบติดและดับเป็นเวลำ 24 
ชั่วโมงเพื่อแสดงว่ำกุญแจนิรภัยเปิดท�ำงำน 
เมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON ระบบ
ป้องกนักำรโจรกรรมและสญัญำณไฟจะดบัลง
ถ ำ้สัญญำณไฟยั งติดอยู่   แสดงว่ ำ ร ะบบ
ป้องกนักำรโจรกรรมเกดิควำมผดิปกต ิ ซึง่ตอ้ง 
ตรวจสอบหำสำเหตุ โปรดติดต่อตัวแทน
จ� ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph  ที่ได ้
รับอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

ถา้ตดิต ัง้สญัญาณกนัขโมย
สัญญำณไฟระบบป้องกันกำรโจรกรรม/
สัญญำณกันขโมยจะสว่ำงขึ้นเมื่อตรงตำม
สภำวะทีไ่ดอ้ธบิำยไวใ้นคูม่อืสญัญำณกันขโมย
ซึง่เป็นอปุกรณเ์สรมิของแทข้อง Triumph

สญัญาณไฟระบบควบคมุการยดึเกาะ
ถนน (TC)

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

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

การท�างานของสญัญาณไฟระบบ TC:

เปิดการใชง้าน TC:
  •  ภำยใตส้ภำพกำรขีร่ถตำมปกต ิสัญญำณ

ไฟจะยงัปิดอยู่
  •  สัญญำณไฟจะกะพริบอย่ำงรวดเร็วเมื่อ

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

ปิดการใชง้าน TC:
สญัญำณไฟจะไมต่ดิขึน้ ไฟเตอืนกำรปิดระบบ 
TC จะตดิขึน้แทน (ด ูหนำ้ 56).

หมายเหต:ุ

•	 ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนจะ
ไม่ท�างานถา้มกีารท�างานผดิปกตทิี่
ระบบ	ABS	ไฟเตอืนส�าหรบัระบบ	ABS 
ระบบควบคุมความเร็วคงที	่และ	MIL 
จะสวา่งขึน้
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ไฟเตอืนการปิดระบบควบคมุการยดึ
เกาะถนน (TC)

ไฟเตือนกำรปิดระบบ TC ไม่ควร 
จะตดิ ยกเวน้ว่ำระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนน
ถกูปิดหรอืมคีวำมผดิปกตเิกดิขึน้
ถำ้ไฟเตือนเกิดติดขึ้นในเวลำอื่นขณะขี่รถ 
แสดงวำ่ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนเกดิควำม
ผดิปกต ิซึง่ตอ้งตรวจสอบหำสำเหตุ

สญัญาณไฟแสดงการท�างานผดิปกติ
ของระบบควบคมุการท�างานของ
เครือ่งยนต ์(MIL)

สญัญำณไฟแสดงกำรท�ำงำนผดิปกต ิ
(MIL) ของระบบควบคมุกำรท�ำงำนของเครือ่งย
นต์จะสว่ำงขึ้นเมื่อเปิดระบบจุดระเบิด (เพื่อ
แสดงว่ำระบบท�ำงำน) แต่ไม่ควรตดิขึน้ขณะที่
เครือ่งยนตท์�ำงำน
ถำ้สัญญำณไฟ MIL สว่ำงขึน้เมื่อเครื่องยนต์
ท�ำงำน แสดงว่ำเกดิขอ้บกพร่องในระบบที่
ถูกควบคุมดว้ยระบบควบคุมกำรท�ำงำนของ
เครื่องยนต์ตัง้แต่หนึ่งระบบขึ้นไป ในกรณี 
ดั ง กล่ ำ ว   ร ะบบควบคุมกำ รท� ำ ง ำนของ
เครื่องยนต์จะเปลี่ยนเป็นโหมด "ส�ำรองกำร
ท�ำงำน" (Limp home mode) เพือ่ใหร้ถวิง่ได ้
ถงึจดุหมำยปลำยทำง ถำ้ขอ้บกพรอ่งไมร่นุแรง
จนเครือ่งยนตไ์มส่ำมำรถท�ำงำนได ้

ค�าเตอืน
ลดควำมเ ร็วและอย่ำขับขี่รถต่อไปถำ้ไม่
จ�ำเป็นในขณะทีส่ญัญำณไฟ MIL ยงัตดิอยู ่
ขอ้บกพร่องดังกลำ่วอำจสง่ผลกระทบรำ้ยแรง
ตอ่สมรรถนะของเครือ่งยนต ์ระบบไอเสยี และ
อตัรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
สมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ลดลงอำจท�ำให ้
กำรขีร่ถอยู่ในสภำวะที่เป็นอันตรำย ท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

หมายเหต:ุ

•	 ถา้สญัญาณไฟ	MIL	กะพรบิเมือ่เปิด
ระบบจุดระเบิด 	ให้ต ิดต่อตวัแทน
จ�าหน่ายรถจกัรยานยนต	์Triumph	ที่
ไ ด้ร ับ อนุญ าต โดย เ ร็ วที่สุ ด เพื่อ
ท�าการแก้ไขสถานการณ์ดงักล่าว 
ในสถานการณเ์หลา่นี ้ เครือ่งยนตจ์ะ
ไมท่�างาน

ไฟเตอืนอณุหภมูนิ�า้หลอ่เย็นสงู

ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำน ถำ้อณุหภมูิ
น�้ ำหล่อเย็นเครื่องยนต์สูงจนเป็นอันตรำย 
ไฟเตอืนอณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็นสงูจะสวำ่งขึน้

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



แผงหนา้ปดั

57

สญัญาณไฟเตอืนแรงดนัน�า้มนัเครือ่ง
ต�า่

ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำน ถำ้แรงดนั
น�้ำมนัเครือ่งลดต�ำ่ลงจนอนัตรำย สญัญำณไฟ
เตอืนแรงดนัน�้ำมนัเครือ่งต�ำ่จะสวำ่งขึน้

ขอ้ควรระวงั
ดับเครื่องยนตท์ันทถีำ้สัญญำณไฟเตอืนแรง
ดนัน�้ำมนัเครือ่งต�ำ่สวำ่งขึน้ อยำ่สตำรท์เครือ่ง
ใหมจ่นกวำ่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
กำรเดนิเครือ่งยนตเ์มือ่สัญญำณไฟเตอืนแรง
ดนัน�้ำมันเครือ่งต�ำ่สวำ่งขึน้จะท�ำใหเ้ครือ่งยนต์
ไดรั้บควำมเสยีหำยอยำ่งรนุแรง

หมายเหต:ุ

•	 สญัญาณไฟเตอืนแรงดนัน�า้มนัเครือ่ง
ต�่าจะสว่างขึน้ถา้เปิดระบบจุดระเบดิ
โดยไมม่กีารเดนิเครือ่งยนต์

ไฟเตอืนแรงดนัลมยาง (ถา้ตดิต ัง้)

ไฟเตอืนแรงดนัลมยำงจะท�ำงำนรว่ม
กบัระบบตรวจวดัแรงดนัลมยำง (ดทูี ่หนำ้ 57)
ไฟเตอืนจะสว่ำงขึน้เมือ่แรงดันลมยำงลอ้หนำ้
หรือลอ้หลังต�่ำกว่ำค่ำแรงดันที่แนะน�ำเท่ำนั้น 
ไฟเตือนจะไม่สว่ำงขึน้ถำ้สูบลมยำงมำกกว่ำ
ปกติ
เมือ่ไฟเตอืนสวำ่งขึน้ สญัลกัษณ ์ TPMS ทีใ่ช ้
แสดงแรงดันและยำงที่แบนจะปรำกฏบนส่วน
แสดงผลโดยอตัโนมตัิ

TC
TC

3

21 4

1.	 สญัลกัษณ ์TPMS
2.	 ยางลอ้หลงั, ระบุ
3.	 แรงดนัลมยาง
4.	 ไฟเตอืนแรงดนัลมยาง

แรงดันลมยำงทีไ่ฟเตอืนสว่ำงขึน้มกีำรชดเชย
อณุหภมูถิงึ 20°C แตไ่มแ่สดงบนสว่นแสดงผล 
แรงดันที่ เ ป็นตั ว เลขที่ เชื่อมโยงกัน   (ดูที ่
หนำ้ 156) แมส้่วนแสดงผลตัวเลขดูเหมือน
หรือใกลเ้คยีงกับแรงดันลมยำงมำตรฐำนเมื่อ 
ไฟเตอืนตดิขึน้ จะเป็นกำรบง่ชีถ้งึแรงดนัลมยำง
ต�ำ่ ซึง่สำเหตทุีเ่ป็นไปไดม้ำกทีส่ดุคอืยำงร่ัวซมึ
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ค�าเตอืน
หยดุรถจักรยำนยนตถ์ำ้ไฟเตอืนแรงดันลมยำง
สวำ่งขึน้
หำ้มขีร่ถจักรยำนยนตจ์นกว่ำยำงรถไดรั้บกำร
ตรวจสอบ และแรงดนัลมยำงมคีำ่แรงดนัเมือ่
ยำงเย็นตำมทีแ่นะน�ำ

สญัลกัษณน์�า้คา้งแข็ง

สัญลักษณ์น�้ำคำ้งแข็งจะสว่ำงขึน้
ถำ้อณุหภมูอิำกำศโดยรอบมคีำ่ 4°C (39°F) 
หรอืต�ำ่กวำ่
อุณหภูมอิำกำศโดยรอบจะปรำกฏขึน้สีว่นิำที
ตำมกำรสว่ำงของสัญลักษณ์น�้ ำค ำ้งแข็ง 
จำกนัน้ สว่นแสดงผลจะเปลีย่นกลบัเป็นหนำ้จอ
กอ่นหนำ้
สัญลักษณ์กำรเป็นน�้ำแข็งจะยังคงสวำ่งจนกวำ่
อณุหภมูจิะสงูขึน้ถงึ 6°C (42°F)
สว่นแสดงผลอณุหภมูสิำมำรถปิดไดโ้ดยกดปุ่ ม 
SET หรอื SCROLL ทีฝ่ำครอบสวติชด์ำ้นซำ้ย 
หนำ้จอก่อนหนำ้จะปรำกฏขึน้โดยสัญลักษณ์
น�้ำคำ้งแข็งยังตดิอยูจ่นกวำ่อณุหภมูจิะสงูขึน้ถงึ 
6°C (42°F)

1 2
1.	 สญัลกัษณน์�า้คา้งแข็ง
2.	 อณุหภมูอิากาศโดยรอบ

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

เมือ่รถจักรยำนยนตจ์อดอยูก่บัที ่ ควำมรอ้นจำก
เครือ่งยนตอ์ำจสง่ผลกระทบตอ่ควำมแมน่ย�ำใน
กำรแสดงผลอณุหภมูโิดยรอบ
เมือ่รถจักรยำนยนตเ์ริม่เคลือ่นที ่ สว่นแสดงผล
จะกลบัสูป่กตเิมือ่เวลำผำ่นไปไมน่ำน



แผงหนา้ปดั

59

การเตอืนแบตเตอรีต่�า่
ถำ้ไดต้ดิตัง้ช ิน้สว่น เชน่ ปลอกมอืจับไฟฟ้ำและ
ไฟตดัหมอกซึง่เป็นอปุกรณเ์สรมิ และชิน้สว่น
ดังกลำ่วเปิดท�ำงำนขณะทีเ่ครือ่งยนตอ์ยูใ่นรอบ
เดนิเบำ เมือ่เวลำผำ่นไปชว่งหนึง่ แรงดนัไฟฟ้ำ
ของแบตเตอรี่จะลดลงต�่ำกว่ำแรงดันไฟฟ้ำที่
ไดก้�ำหนดไวล้ว่งหนำ้และขอ้ควำม bAt Lo จะ
ปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผล
ส่วนแสดงผลจะยังคงเปิดอยู่จนกว่ำจะเกิด
สภำวะอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ตอ่ไปนี้
  •  ระบบชำรจ์ไฟชำรจ์แบตเตอรี่
  •  มกีำรกดปุ่ ม SCROLL หรอื SET ที ่

ฝำครอบสวติชด์ำ้นซำ้ย
  •  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF
ถ ำ้จ� ำ เ ป็น  น� ำ รถไปตรวจสอบแบตเตอรี่
และระบบชำร์จไฟที่ตั วแทนจ� ำห น่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต

1

1.	 หนา้จอแสดงผล
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มาตรวดัความเร็วและ 
มาตรวดัระยะทาง
มำตรวัดควำมเร็วแบบดจิติอลแสดงควำมเร็ว
ของรถจักรยำนยนต์ขณะวิง่บนถนน ส่วนกำร
อ่ำนค่ำจะแสดงควำมเร็วของรถจักรยำนยนต์
ขณะวิง่บนถนนโดยเพิม่ครัง้ละหนึง่ไมล ์ (หรอื
กโิลเมตร) ตอ่ชัว่โมง
มำตรวัดระยะทำงรวมแบบอิเ ล็กทรอนิกส์
และมำตรวัดระยะทำงออกทริปสองเครื่อง
สำมำรถเปิดดูไดบ้นหนำ้จอแสดงผล ส�ำหรับ 
รำยละเอียดเกีย่วกับกำรใชม้ำตรวัดระยะทำง
และมำตรวดัระยะทำงทรปิ ด ูหนำ้ 62

มาตรวดัรอบเครือ่งยนต์
มำตรวัดรอบเครื่องยนตจ์ะแสดงควำมเร็วรอบ
เครือ่งยนตด์ว้ยจ�ำนวนรอบตอ่นำท ี – rpm 
(รอบ/นำที) ที่ส่วนทำ้ยในช่วงมำตรวัดรอบ
เครือ่งยนตจ์ะมพีืน้ทีส่แีดง rpm ของเครือ่งยนต ์
(รอบ/นำท)ี ในพืน้ทีส่แีดงจะมคีวำมเร็วสงูกวำ่
ควำมเร็วรอบเครือ่งยนตส์งูสดุทีแ่นะน�ำ และยงั
สงูกวำ่ชว่งส�ำหรับประสทิธภิำพทีด่ทีีส่ดุ

ขอ้ควรระวงั
อย่ำใหจ้�ำนวนรอบต่อนำทขีองเครือ่งยนตอ์ยู่
ในพื้นทีส่แีดงเพรำะอำจท�ำใหเ้ครื่องยนตไ์ด ้
รับควำมเสยีหำยอยำ่งรนุแรง
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สว่นแสดงผลต�าแหนง่เกยีร ์

21

1.	 ส่วนแสดงผลต�าแหน่ง เกียร ์	 (แสดง
ต�าแหนง่เกยีรว์า่ง)

2.	 สญัลกัษณต์�าแหนง่เกยีร ์

สว่นแสดงผลต�ำแหน่งเกยีรจ์ะแสดงวำ่รถอยูใ่น
เกยีรใ์ด (หนึง่ถงึหก) เมือ่ระบบสง่ก�ำลงัอยูใ่น
ต�ำแหน่งเกยีรว์ำ่ง (ไมไ่ดเ้ลอืกเกยีร)์ สว่นแสดง
ผลจะแสดง N

1

1.	 สว่นแสดงผลต�าแหนง่เกยีร ์ (ภาพแสดง
ต�าแหนง่เกยีรห์นึง่)

เกจวดัอณุหภมูนิ�า้หลอ่เย็น

1

1.	 เกจวดัอณุหภมูนิ�า้หลอ่เย็น

เกจวัดอุณหภูมนิ�้ ำหล่อเย็นจะแสดงอุณหภูมิ
ของน�้ำหลอ่เย็นเครือ่งยนต์
เมื่อเปิดระบบจุดระเบดิ แถบแสดงระดับแปด
ขดีบนสว่นแสดงผลจะปรำกฏขึน้ เมือ่สตำรท์
เครือ่งยนตข์ณะทีเ่ครือ่งเย็น สว่นแสดงผลจะ
แสดงแถบแสดงระดบัหนึง่ขดี เมือ่อณุหภมูเิพิม่
ขึน้ แถบแสดงระดบับนสว่นแสดงผลจะปรำกฏ
ขึ้นหลำยขีด เมื่อสตำร์ทเครื่องยนต์ขณะที่
เครือ่งรอ้น สว่นแสดงผลจะแสดงจ�ำนวนแถบ
แสดงระดบัทีส่มัพันธก์นั โดยขึน้อยูก่บัอณุหภมูิ
เครือ่งยนต์
ช่วงอุณหภูมปิกตคิือแถบแสดงระดับระหว่ำง
สีถ่งึหกขดี ถำ้อณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็นสงูเกนิไป 
สว่นแสดงผลจะแสดงแถบแสดงระดับแปดขดี
และเริม่กะพรบิ และไฟแสดงอุณหภูมนิ�้ำหล่อ
เย็นสูงบนมำตรวัดรอบเครื่องยนตจ์ะสว่ำงขึน้
ดว้ย

ขอ้ควรระวงั
อยำ่เดนิเครือ่งยนตอ์กีตอ่ไปถำ้สญัญำณเตอืน
อุณหภูมสิูงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งยังปรำกฏอยู ่
เพรำะอำจท� ำให เ้ครื่องยนต์ได รั้บควำม 
เสยีหำยอยำ่งรนุแรง
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เกจวดัระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
1

1.	 เกจวดัระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิ

เกจวัดระดับน�้ ำมันเชื้อเพลงิจะแสดงปริมำณ
น�้ำมนัเชือ้เพลงิในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
เมือ่สวติชจ์ดุระเบดิอยูท่ีต่�ำแหน่ง ON จ�ำนวน
แถบที่แสดงบนส่วนแสดงผลจะบ่งชีถ้งึระดับ
น�้ำมนัเชือ้เพลงิ
เมือ่ถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิเต็ม แถบทัง้หมดแปดขดี
จะปรำกฏขึน้ และเมือ่น�้ำมนัหมด จะไมม่แีถบ
แสดงบนสว่นแสดงผล เครือ่งหมำยอืน่ ๆ บน
เกจจะแสดงระดับน�้ ำมันเชื้อเพลิงปำนกลำง 
ซึง่อยูร่ะหวำ่งระดบัเต็มกบัระดบัหมด
เมื่อแถบแสดงบนส่วนแสดงผลสองขีด 
สัญญำณไฟเตือนระดับน�้ำมันเชือ้เพลงิต�่ำจะ
สวำ่งขึน้ จำกนัน้หำ้วนิำท ี หนำ้จอแสดงผลจะ
เปลี่ยนเป็นส่วนแสดงผลระยะที่รถสำมำรถวิง่
ไดจ้นน�้ำมนัหมด (ดทูี ่ หนำ้ 63) ซึง่แสดงวำ่
มนี�้ำมันเชือ้เพลงิเหลอือยูใ่นถังน�้ำมันเชือ้เพลงิ
ประมำณ 4.0 ลติร ทำ่นควรเตมิน�้ำมนัโดยเร็ว
ทีส่ดุ
หลงัจำกเตมิน�้ำมนัเชือ้เพลงิ ระบบจะปรับปรงุ
ขอ้มูลของเกจวัดระดับน�้ ำมันเชื้อเพลิงและ
ขอ้มูลระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�้ำมันหมดในขณะทีท่่ำน
ขีร่ถจักรยำนยนต ์ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัลกัษณะกำร
ขีร่ถ กำรปรับปรุงขอ้มูลอำจใชเ้วลำนำนถงึหำ้
นำท ีถำ้เปลีย่นหนำ้จอแสดงผลจนไม่แสดง
ระยะทีร่ถสำมำรถวิง่ไดจ้นน�้ำมันหมด ขอ้มูลนี้
จะแสดงผลอกีครัง้ในเมนูขอ้มลูตำมทีอ่ธบิำยไว ้
ใน หนำ้ 63

สญัญาณไฟแสดงระยะการเขา้รบั
บรกิาร

2

1

1.	 สญัญาณไฟแสดงการเขา้รบับรกิาร
2.	 ระยะทางทีว่ ิง่ตอ่ไปได้

เมื่อเปิดระบบจุดระเบดิ และระยะทำงที่ว ิง่ได ้
จนถงึกำรเขำ้รับบรกิำรครัง้ถดัไปคอื 800 กม. 
(500 ไมล)์ หรอืนอ้ยกวำ่นัน้ สว่นแสดงผลจะ
แสดงระยะทำงทีร่ถยังวิง่ตอ่ไปไดอ้กีจนถงึกำร
เขำ้รับบรกิำรครัง้ถดัไป ถำ้พน้ก�ำหนดกำรเขำ้รับ
บรกิำร ระยะทำงจะแสดงผลเป็นคำ่ลบ
เมือ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญำตด�ำเนนิกำรซอ่มบ�ำรงุ ระบบจะ
ถกูตัง้คำ่ใหม่
เมือ่ระยะทำงทีเ่หลอืคอื 0 กม. (0 ไมล)์ 
สัญลักษณ์กำรเขำ้ รับบริกำรจะติดคำ้งไว ้
จนกวำ่ทำ่นจะน�ำรถไปเขำ้รับบรกิำร ซึง่ระบบ
จะไดรั้บกำรตัง้ค่ำใหม่โดยตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต ถำ้พน้
ก�ำหนดกำรเขำ้รับบรกิำร ระยะทำงจะแสดงผล
เป็นคำ่ลบ
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ทรปิคอมพวิเตอร์

2

1

3

1.	 ปุ่ ม SCROLL, ขึน้
2.	 ปุ่ ม SCROLL, ลง
3.	 ปุ่ ม SET

เพือ่เขำ้ถงึขอ้มลูคอมพวิเตอรท์รปิกำรเดนิทำง:
  •  กดและปลอ่ยปุ่ ม SET ทีฝ่ำครอบสวติช์

ดำ้นซำ้ย จนกวำ่จะเห็นหนำ้จอแสดงผลที่
ตอ้งกำร

  •  กำรแสดงผลจะเลือ่นไปตำมล�ำดับต่อไป
นี:้
  –  มำตรวดัระยะทำงออกทรปิ 1
  –  มำตรวดัระยะทำงออกทรปิ 2
  –  ขอ้มลู
  –  กำรตัง้คำ่

มาตรวดัระยะทางออกทรปิ

2 3

1
1.	 สว่นแสดงผลมาตรวดัระยะทางออกทรปิ
2.	 สว่นแสดงผลมาตรวดัระยะทางออกทรปิ 1
3.	 สว่นแสดงผลมาตรวดัระยะทางออกทรปิ 2

เพือ่เขำ้ถงึมำตรวดัระยะทำงทรปิ:
  •  กดและปลอ่ยปุ่ ม SET ทีฝ่ำครอบสวติช์

ดำ้นซำ้ย จนกวำ่จะเห็นมำตรวดัระยะทำง
ทรปิทีต่อ้งกำร

  •  กดปุ่ ม SCROLL บนฝำครอบสวติชด์ำ้น
ซำ้ยแลว้ปลอ่ย

  •  จอแสดงผลจะแสดงระยะทีเ่ดนิทำง นีค่อื
ระยะกำรเดนิทำงทัง้หมดทีร่ถวิง่นับตัง้แต่
ตัง้ค่ำมำตรวัดระยะทำงทรปิใหม่เป็นศูนย์
ครัง้ลำ่สดุ
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การต ัง้คา่มาตรวดัระยะทางออกทรปิ
ใหม่
หำกตอ้งกำรรเีซ็ตมำตรวัดระยะทำงทรปิค่ำใด
คำ่หนึง่:
  •  เลอืกและแสดงมำตรวัดระยะทำงทีจ่ะตัง้

เป็นศนูย์
  •  กดปุ่ ม SET คำ้งไวส้องวนิำท ี เมือ่เวลำ

ผำ่นไปสองวนิำท ี รำยกำรทัง้หมดภำยใน
มำตรวัดระยะทำงออกทรปิที่เลือกจะถูก
ตัง้คำ่ใหมเ่ป็นศนูย์

เมนขูอ้มลู
เพือ่เขำ้ถงึเมนูขอ้มลู:
  •  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่งเปิด
  •  กดปุ่ ม SET ทีฝ่ำครอบสวติชด์ำ้นซำ้ย

แลว้ปลอ่ยจนกวำ่ InFo จะปรำกฏบน 
หนำ้จอแสดงผล

หมายเหต:ุ

• InFo จะปรากฏบนหนา้จอแสดงผล
เป็นเวลา 0.5 วนิาทเีพือ่บง่บอกวา่ได้
มกีารเลอืกเมนขูอ้มลู จากน ัน้ หนา้
จอแสดงผลจะเปลีย่นไปแสดงหนึง่ใน
รายการทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง

  •  กดปุ่ ม SCROLL บนฝำครอบสวติชด์ำ้น
ซำ้ยแลว้ปลอ่ย สว่นแสดงผลจะเลือ่นไป
ตำมเมนูขอ้มูลตำมล�ำดับต่อไปนี้เมื่อกด
ปุ่ ม SCROLL (สว่นแสดงผลจะเลือ่นไป
ตำมล�ำดบัยอ้นกลบัเมือ่กดปุ่ ม SCROLL 
ขึน้)
  –  ระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�้ำมนัหมด
  –  อณุหภมูอิำกำศโดยรอบ
  –  มำตรวดัระยะทำง
  –  แรงดนัลมยำงลอ้หนำ้ (ถำ้ตดิตัง้ 
TPMS และเปิดท�ำงำน)
  –  แรงดนัลมยำงลอ้หลงั (ถำ้ตดิตัง้ 
TPMS และเปิดท�ำงำน)
  –  อัตรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมันเชือ้เพลงิ
ขณะหนึง่

สว่นแสดงผลแตล่ะหนำ้จะใหข้อ้มลูตอ่ไปนี:้

ระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�า้มนัหมด
ส่วนนี้จะแสดงถงึระยะทำงที่รถสำมำรถวิง่ต่อ
ไปไดด้ว้ยน�้ำมันเชือ้เพลงิทีเ่หลอือยูใ่นถังน�้ำมัน
เชือ้เพลงิ

ระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�า้มนัหมด

อณุหภมูอิากาศโดยรอบ
อุณหภูมอิำกำศโดยรอบปัจจุบันจะแสดงเป็น 
°C หรอื °F
เพือ่เปลีย่นหน่วยอณุหภมูจิำก °C หรอื °F ใหดู้
ที ่หนำ้ 69

อณุหภมูอิากาศโดยรอบ
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มาตรวดัระยะทาง
แสดงระยะทำงทัง้หมดทีร่ถจักรยำนยนตไ์ดว้ิง่
ไป

มาตรวดัระยะทาง

แรงดนัลมยางลอ้หลงัและหลงั  
(ถา้ตดิต ัง้ TPMS และเปิดท�างาน)
แรงดนัลมยำงลอ้หนำ้และลอ้หลงัจะปรำกฏขึน้

แสดงแรงดนัลมยางลอ้หนา้

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

อตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
ขณะหนึง่

ค�าเตอืน
เมื่อรถจักรยำนยนต์ก�ำลังแล่น พยำยำมสับ
เปลีย่นโหมดแสดงผลขอ้มูลและโหมดแสดง
ผลมำตรวดัระยะทำงออกทรปิ หรอืตัง้คำ่มำตร
วัดระยะทำงออกทรปิใหม่ภำยใตเ้งื่อนไขต่อ
ไปนี้
- ทีค่วำมเร็วต�ำ่
- ในพืน้ทีท่ีก่ำรจรำจรไมต่ดิขดั
- บนถนนหรือพื้นผิวที่เป็นเสน้ตรงหรือได ้
ระดบั
- ในสภำพถนนและสภำพอำกำศดี
กำรไมป่ฏบิัตติำมค�ำเตอืนทีส่�ำคัญนีอ้ำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ในกำรออกจำกเมนูขอ้มลู กดปุ่ ม SET แลว้
ปล่อยจนมำตรวัดระยะทำงออกทรปิทีต่อ้งกำร
ปรำกฏขึน้
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เมนกูารต ัง้คา่
เพือ่เขำ้ถงึเมนูตัง้คำ่:
  •  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่รถจักรยำนยนตจ์อด

อยูแ่ละอยูใ่นเกยีรว์ำ่ง
  •  กดและปลอ่ยปุ่ ม SET ทีฝ่ำครอบสวติช์

ดำ้นซำ้ย จน SEtUP ปรำกฏบนหนำ้
จอแสดงผล

  •  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จนกวำ่รำยกำร
เมนูทีเ่ลอืกไวป้รำกฏขึน้

  •  กำรกดปุ่ ม SET จะท�ำใหแ้กไ้ขรำยกำรเมนู
ทีแ่สดงขึน้ได ้

1

2

1.	 ปุ่ ม SET
2.	 ปุ่ ม SCROLL

ส่วนแสดงผลจะเลื่อนไปตำมเมนูเมื่อกดปุ่ ม 
SCROLL (สว่นแสดงผลจะเลือ่นไปตำมล�ำดบั
ยอ้นกลบัเมือ่กดปุ่ ม SCROLL ขึน้)
  •  t-SEt – กำรปรับตัง้นำฬกิำ
  •  Ind – Auto - ไฟเลีย้วระบบยกเลกิตนเอง
  •  SIA – กำรแจง้ระยะกำรเขำ้รับบรกิำร
  •  UnitS – กำรเปลีย่นหน่วย (อมิพเีรยีล, 

สหรัฐอเมรกิำ หรอืเมตรกิ)
  •  REtURn – ใหแ้ผงหนำ้ปัดกลับไปที ่

หนำ้จอหลกั
  •  ttc - กำรตัง้คำ่ระบบควบคมุกำรยดึเกำะ

ถนน Triumph (TTC)
  •  AbS - กำรตัง้คำ่ระบบเบรกป้องกนัลอ้

ล็อก (ABS)
รำยกำรเมนูแตล่ะรำยกำรสำมำรถแกไ้ขไดด้งันี้

ปิดใชง้านระบบควบคมุการยดึเกาะ
ถนน (TTC)
ระบบ TTC สำมำรถปิดใชง้ำนไดช้ัว่ครำว ระบบ 
TTC ไมส่ำมำรถปิดใชง้ำนไดอ้ยำ่งถำวร ระบบ
จะถูกเปิดใชง้ำนโดยอัตโนมัตเิมือ่ปิดระบบจุด
ระเบดิแลว้เปิดใหมอ่กีครัง้

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมปรับตัง้ค่ำระบบควบคุมกำรยดึ
เกำะถนนขณะที่รถจักรยำนยนต์ก�ำลังแล่น 
เนื่องจำกอำจท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
ถำ้ปิดใชง้ำนระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนน  
รถจักรยำนยนต์จะท�ำงำนตำมปกต ิแต่ไม่มี
กำรควบคมุกำรยดึเกำะถนน ในสถำนกำรณน์ี ้
กำรเร่งควำมเร็วมำกเกินไปบนพื้นถนนที่
เปียก/ลืน่อำจท�ำใหล้อ้หลงัลืน่ไถล สง่ผลให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
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การปิดการใชง้าน TTC
เพื่อเขำ้ถงึกำรตัง้ค่ำระบบควบคุมกำรยดึเกำะ
ถนน:
  •  ขณะที่รถจักรยำนยนต์จอดอยู่กับที่และ

อยูใ่นเกยีรว์ำ่ง ใหบ้ดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที่
ต�ำแหน่ง ON

  •  กดและปลอ่ยปุ่ ม SET ทีฝ่ำครอบสวติช์
ดำ้นซำ้ย จน SEtUP ปรำกฏบนหนำ้
จอแสดงผล

  •  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน ttc ปรำกฏ
ขึน้

  •  กดปุ่ ม SET และหนำ้จอจะแสดงผล ON 
หรอื OFF

  •  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน OFF 
ปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผล

  •  กดปุ่ ม SET จะปิดกำรใชง้ำนระบบ TTC; 
หนำ้จอแสดงผลจะแสดง OFF เป็นเวลำ
สองวนิำท ี และไฟเตอืนกำรปิด TTC จะ
สวำ่งขึน้

  •  กดปุ่ ม HOME และ trip 1 จะปรำกฏใน
หนำ้จอแสดงผล

การเปิดการใชง้าน TTC
เพือ่เปิดใชง้ำนระบบ TTC อกีครัง้:
  •  ท�ำซ�้ำขัน้ตอนกำรยกเลกิ TTC และเลอืก

เปิด (On)
  •  กดปุ่ ม HOME และ trip 1 จะปรำกฏใน

หนำ้จอแสดงผล
  •  อกีทำงเลอืกหนึง่ในกำรเปิดใชง้ำนระบบ 

TTC คอืกำรปิดสวติชจ์ดุระเบดิและเปิด
ใหม่

ปิดการใชง้าน ABS (เฉพาะ Tiger XR)
ระบบ ABS สำมำรถปิดใชง้ำนไดช้ัว่ครำว ระบบ 
ABS ไมส่ำมำรถปิดใชง้ำนไดอ้ยำ่งถำวร ระบบ
จะถูกเปิดใชง้ำนโดยอัตโนมัตเิมือ่ปิดระบบจุด
ระเบดิแลว้เปิดใหมอ่กีครัง้

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมปรับตั ้งค่ำ  ABS  ขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่ เนือ่งจำกอำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
ถำ้ปิดใชง้ำนระบบ ABS ระบบเบรกจะท�ำ
หนำ้ทีเ่ป็นระบบเบรกทีไ่มใ่ชร่ะบบ ABS

ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรงเกนิไปจะท�ำให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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การปิดใชง้านระบบ ABS
เพือ่เขำ้ถงึฟังกช์ัน่ปิดกำรใชง้ำน ABS:
  •  ขณะที่รถจักรยำนยนต์จอดอยู่กับที่และ

อยูใ่นเกยีรว์ำ่ง ใหบ้ดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที่
ต�ำแหน่ง ON

  •  ก ดแล ะปล่ อ ยปุ่ ม  S E T   ที่ ฝ ำ ค ร อบ
สวติชด์ำ้นซำ้ย จน SEtUP ปรำกฏบน 
หนำ้จอแสดงผล

  •  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน AbS 
ปรำกฏขึน้

  •  กดปุ่ ม SET และหนำ้จอจะแสดงผล ON 
หรอื OFF

  •  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน OFF 
ปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผล

  •  กดปุ่ ม SET จะปิดกำรใชง้ำนระบบ ABS; 
หนำ้จอแสดงผลจะแสดง OFF เป็นเวลำ
สองวนิำท ีและไฟเตอืน ABS จะสวำ่งขึน้

  •  กดปุ่ ม HOME และ trip 1 จะปรำกฏใน
หนำ้จอแสดงผล

หมายเหต:ุ

•	 เมือ่ปิด ABS ระบบควบคมุการยดึเกาะ
ถนนยงัคงท�างานอยู่	(ยกเวน้จะปิด
ระบบควบคมุการยดึเกาะถนนดว้ย)

การเปิดใชง้านระบบ ABS
เพือ่เปิดใชง้ำนระบบ ABS อกีครัง้:
  •  ท�ำซ�้ำขัน้ตอนกำรยกเลกิ ABS และเลอืก

เปิด (On)
  •  กดปุ่ ม HOME และ trip 1 จะปรำกฏใน

หนำ้จอแสดงผล
  •  อกีทำงเลอืกหนึง่ในกำรเปิดใชง้ำนระบบ 

ABS คอืกำรปิดสวติชจ์ดุระเบดิและเปิด
ใหม่

การปรบัต ัง้นาฬกิา – t-SEt

1
1.	 การต ัง้เวลา

กำรรเีซต็นำฬกิำ:
  •  ขณะที่รถจักรยำนยนต์จอดอยู่กับที่และ

อยูใ่นเกยีรว์ำ่ง ใหบ้ดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที่
ต�ำแหน่ง ON

  •  ก ดแล ะปล่ อ ยปุ่ ม  S E T   ที่ ฝ ำ ค ร อบ
สวติชด์ำ้นซำ้ย จน SEtUP ปรำกฏบน 
หนำ้จอแสดงผล

  •  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน t-SEt 
ปรำกฏขึน้

  •  กดปุ่ ม SET อกีครัง้ นำฬกิำรปูแบบ 
24 ชม. หรอื 12 ชม. จะปรำกฏขึน้

  •  กดปุ่ ม SCROLL เพือ่เลอืกสว่นแสดงผล
นำฬกิำทีต่อ้งกำร จำกนัน้ กดปุ่ ม SET 
สว่นแสดงผลชัว่โมงจะเริม่กะพรบิ และค�ำ
วำ่ Hour จะปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผล
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หมายเหต:ุ

•	 สว่นแสดงผลช ัว่โมง/นาทจีะเพิม่ขขึน้
เมือ่กดปุ่ ม SCROLL ขึน้ หรอืลดลงเมือ่
กดปุ่ ม SCROLL ลง

32

41

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

ปรบัคา่)

กำรตัง้คำ่กำรแสดงผลชัว่โมง:
  •  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่สว่นแสดงผลชัว่โมง

ยงัคงกะพรบิอยู ่ และค�ำวำ่ Hour ปรำกฏ
ขึน้ กดปุ่ ม SCROLL อกีครัง้เพือ่เปลีย่น
กำรตัง้คำ่ กำรกดปุ่ มแตล่ะครัง้จะเปลีย่น
กำรตัง้คำ่ทลีะหนึง่หน่วย ถำ้กดปุ่ มคำ้งไว ้
ส่วนแสดงผลจะเลื่อนผ่ำนตัวเลขครัง้ละ
หนึง่หน่วยอยำ่งตอ่เนือ่ง

  •  เมือ่สว่นแสดงผลชั่วโมงทีถู่กตอ้งปรำกฏ
ขึน้ กดปุ่ ม SET สว่นแสดงผลนำทจีะ
เริม่กะพรบิ และค�ำวำ่ Min จะปรำกฏบน 
หนำ้จอแสดงผล ส่วนแสดงผลนำที
สำมำรถปรับค่ำไดด้ว้ยวธิเีดยีวกันกับกำร
ปรับคำ่ชัว่โมง

  •  เมื่อก� ำหนดชั่วโมงและนำทีไวอ้ย่ำง 
ถกูตอ้งแลว้ กดปุ่ ม SET เพือ่ยนืยนั และ 
t-SEt จะปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผล

  •  กดปุ่ ม SCROLL จนกวำ่สว่นแสดงผล
แสดงค�ำวำ่ REtURn แลว้กดปุ่ ม SELECT 
มำตรวดัระยะทำงในเมนู trip 1 จะปรำกฏ
บนหนำ้จอแสดงผล

อตัโนมตั ิ– ไฟเลีย้วระบบยกเลกิ
ตนเอง – Ind
รถจักรยำนยนตน์ีม้ฟัีงกช์นัไฟเลีย้วระบบยกเลกิ
ตนเองทีส่ำมำรถปิดหรอืเปิดใชง้ำนได ้
เพื่อปิดกำรใชง้ำนหรือเปิดใชง้ำนฟังก์ชั่น
ยกเลกิตนเอง:
  •  ขณะทีร่ถจักรยำนยนตจ์อดอยูก่บัทีแ่ละอยู่

ในเกยีรว์ำ่ง กดปุ่ ม SET ทีฝ่ำครอบสวติช์
ดำ้นซำ้ยแลว้ปลอ่ยจนกวำ่ SEtUP จะ
ปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผล

  •  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน Ind 
ปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผล

  •  กดปุ่ ม SET แลว้ปลอ่ย แลว้ Auto หรอื 
MAnUAL จะกะพรบิแลว้ดบั

  •  กดปุ่ ม SCROLL แลว้ปลอ่ยเพือ่เลอืก 
Auto หรอื MAnUAL แลว้กดปุ่ ม SET
  –  Auto – เปิดฟังกช์นัยกเลกิตนเอง 
(ดทูี ่หนำ้ 80)
  –  MAnUAL – ปิดฟังกช์นัยกเลกิ
ตนเอง ท่ำนตอ้งยกเลิกไฟเลี้ยวดว้ย
ตนเอง (ดทูี ่หนำ้ 80)

1
1. Auto selected

เพือ่ออกจำกเมนู Auto - Self-canceling 
Direction Indicators:
  •  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จนสว่นแสดง

ผลปรำกฎวำ่ REtURn
  •  กดปุ่ ม SELECT เมนู trip 1 จะปรำกฏที่

หนำ้จอแสดงผล
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การแจง้ระยะการเขา้รบับรกิาร – SIA
แสดงระยะทำงทัง้หมดที่รถจักรยำนยนต์ยัง
วิ่งต่อไปไดจ้นถึงก�ำหนดกำรเขำ้รับบริกำร 
(ดทูี ่หนำ้ 61)

หนา้จอแจง้ระยะการเขา้รบับรกิาร

การเปลีย่นหนว่ย – UnitS (อมิพเีรยีล, 
สหรฐัอเมรกิา หรอืเมตรกิ)
หน่วยจะมโีหมดกำรแสดงผลทีส่ำมำรถเลอืกได ้
สีแ่บบ:
สว่นแสดงผลแตล่ะหนำ้จะใหข้อ้มลูตอ่ไปนี:้

mpg (แกลลอนขององักฤษ)
มำตรวัดควำมเร็วและมำตรวัดระยะทำงจะอ่ำน
คำ่เป็นไมล ์ อตัรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
จะวดัเป็นแกลลอนขององักฤษ

mpg US (แกลลอนของสหรฐัอเมรกิา)
มำตรวัดควำมเร็วและมำตรวัดระยะทำงจะอ่ำน
คำ่เป็นไมล ์ อตัรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
จะวดัเป็นแกลลอนของสหรัฐอเมรกิำ

L/100 km (เมตรกิ)
มำตรวัดควำมเร็วและมำตรวัดระยะทำงจะอ่ำน
คำ่เป็นกโิลเมตร อตัรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมนั 
เชือ้เพลงิจะวัดปรมิำณน�้ำมันเชือ้เพลงิเป็นลติร
ตอ่ระยะทำง 100 กม.

km/L (เมตรกิ)
มำตรวัดควำมเร็วและมำตรวัดระยะทำงจะอ่ำน
คำ่เป็นกโิลเมตร อตัรำกำรสิน้เปลอืงน�้ำมนั 
เชื้อเพลิงจะวัดปริมำณน�้ ำมันเชื้อเพลิงเป็น
กโิลเมตรตอ่ลติร
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การแสดงผลหนว่ยวดั
เพือ่เขำ้ถงึกำรแสดงผลหน่วยวดั:
  •  ขณะที่รถจักรยำนยนต์จอดอยู่กับที่และ

อยูใ่นเกยีรว์ำ่ง ใหบ้ดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที่
ต�ำแหน่ง ON

  •  กดและปลอ่ยปุ่ ม SET ทีฝ่ำครอบสวติช์
ดำ้นซำ้ย จน SEtUP ปรำกฏบนหนำ้
จอแสดงผล

  •  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จน UnitS 
ปรำกฏขึน้ จำกนัน้ กดปุ่ ม SET

1

1.	 หนา้จอแสดงผล

  •  กดและปลอ่ยปุ่ ม SCROLL จนหนำ้จอที่
ตอ้งกำรปรำกฏขึน้ สว่นแสดงผลจะเลือ่น
ไปตำมล�ำดบัตอ่ไปนีเ้มือ่กดปุ่ ม SCROLL 
(สว่นแสดงผลจะเลือ่นไปตำมล�ำดับยอ้น
กลบัเมือ่กดปุ่ ม SCROLL ขึน้)
  –  mpg – แกลลอนขององักฤษ
  –  mpg US – แกลลอนของ
สหรัฐอเมรกิำ
  –  L/100 km – เมตรกิ
  –  km/L – เมตรกิ

หนว่ยแรงดนัลมยาง - (ถา้ตดิต ัง้ 
TPMS เทา่น ัน้)
กดปุ่ ม SET และอยำ่แตะปุ่ ม SCROLL หรอื 
SET อกีจนกวำ่ PSI หรอื bAr จะปรำกฏขึน้ 
กดปุ่ ม SCROLL แลว้ปลอ่ยจนกวำ่หน่วยของ
แรงดนัลมยำงทีต่อ้งกำรปรำกฏขึน้

หนว่ยอณุหภมูอิากาศแวดลอ้ม
กดปุ่ ม SET แลว้รอจนกวำ่ °C หรอื °F จะ
ปรำกฏขึน้ กดปุ่ ม SCROLL แลว้ปลอ่ยจนกวำ่
หน่วยของอณุหภมูทิีต่อ้งกำรปรำกฏขึน้ กดปุ่ ม 
SET แลว้รอจนกวำ่ UnitS จะปรำกฏขึน้
เพือ่จะออก กดปุ่ ม SCROLL จนกวำ่สว่นแสดง
ผลจะแสดงค�ำวำ่ REtURn แลว้กดปุ่ มเลอืก 
เมนู trip 1 จะปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผล

ยอ้นกลบั
เปลีย่นแผงหนำ้ปัดกลบัเป็นสว่นแสดงผลหลกั
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การควบคมุมอื

การจดุระเบดิ

กญุแจระบบจดุระเบดิ

1

1.	 แผน่ป้ายหมายเลขกญุแจ

นอกจำกกำรใชส้วิตช์จุดระ เบิด/ ล็อกคอ  
ท่ำนตอ้งใชกุ้ญแจเปิดชดุล๊อกเบำะและฝำปิด
ถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
เมื่อรถจักรยำนยนต์ถูกจัดส่งมำจำกโรงงำน 
จะมีกุญแจใหม้ำสองดอกพรอ้มกับแผ่นป้ำย
ขนำดเล็กระบุหมำยเลขกุญแจ จดบันทึก
หมำยเลขกุญแจ แลว้เก็บกุญแจส�ำรองและ
แผ่นป้ำยหมำยเลขกญุแจไวใ้นทีป่ลอดภัยแยก
จำกรถจักรยำนยนต์
ช ิพกุญแจจะประกอบอยู่ในดอกกุญแจเพื่อ
ปิดกุญแจนิรภัย เพื่อใหแ้น่ใจว่ำระบบป้องกัน
กำรโจรกรรมท�ำหนำ้ทีไ่ดอ้ย่ำงถูกตอ้ง ควรใช ้
กุญแจเพียงดอกเดียวใกลก้ับสวติชจ์ุดระเบดิ 
กำรใหกุ้ญแจสองดอกอยู่ใกลก้ับสวิตช์อำจ
ขัดสัญญำณระหว่ำงชพิกุญแจกับกุญแจนิรภัย 
ในสถำนกำรณน์ี ้ กญุแจนริภยัจะยงัคงท�ำงำน
จนกวำ่จะน�ำกญุแจออกไปหนึง่ดอก
ควรขอกุญแจอะไหล่จำกตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญำต 
ทกุครัง้ กญุแจอะไหลต่อ้ง "จับคู"่ กบัระบบ
ป้องกันกำรโจรกรรมของรถจักรยำนยนตโ์ดย
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตของทำ่น

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

กญุแจนริภยั
เบำ้รับกุญแจท�ำหนำ้ที่เป็นเสำอำกำศส�ำหรับ
กุญแจนิรภัย เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่
ต�ำแหน่ง OFF แลว้ดงึกญุแจออก กญุแจนริภยั
จะเปิดท�ำงำน (ดทูี ่ หนำ้ 26) กญุแจนริภยั
จะถูกปิดใชง้ำนเมือ่กญุแจเสยีบอยู่ในสวติชจ์ุด
ระเบดิแลว้บดิไปทีต่�ำแหน่ง ON

สวติชจ์ดุระเบดิ/ล็อกคอ
PU

SH
OFF

ON

3

2

1 4

1.	 ต�าแหนง่ล็อก
2.	 ต�าแหนง่ปิด
3.	 ต�าแหนง่เปิด
4.	 สวติชจ์ดุระเบดิ/ล็อกคอ
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ต�าแหนง่สวติชจ์ดุระเบดิ
นี่เป็นสวติชท์ี่สั่งงำนดว้ยกุญแจสำมต�ำแหน่ง 
ท่ำนสำมำรถดงึกุญแจออกจำกสวติชไ์ดเ้มื่อ
กญุแจอยูท่ีต่�ำแหน่ง OFF หรอื LOCK (ล็อก) 
เทำ่นัน้
เพือ่จะล็อกรถจักรยำนยนต:์
  •  หมนุแฮนดบ์ังคับเลีย้วไปทำงดำ้นซำ้ยจน

สดุ
  •  บดิกญุแจไปทีต่�ำแหน่ง OFF
  •  กดและดงึกญุแจออก
  •  หมนุไปทีต่�ำแหน่ง LOCK

ค�าเตอืน
ดว้ยเหตุผลดำ้นควำมปลอดภัยและกำร
ป้องกันภัย  ควรบิดสวิตช์จุดระ เบิดไปที่
ต�ำแหน่ง OFF แลว้ดงึกญุแจออกทกุครัง้เมือ่
ตอ้งจอดรถจักรยำนยนตท์ิง้ไว ้
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์โดยไม่ไดรั้บอนุญำต
อำจท�ำใหผู้ ข้ ี่รถไดรั้บบำดเจ็บ ผู ใ้ชถ้นน
คนอื่น ๆ  และคนเดินเทำ้ยังอำจท�ำใหร้ถ
จักรยำนยนตข์องทำ่นเกดิควำมเสยีหำยได ้

ค�าเตอืน
เมือ่กญุแจอยูท่ีต่�ำแหน่ง LOCK ระบบบงัคบั
เลีย้วจะถกูล็อกไว ้
หำ้มบดิกญุแจไปทีต่�ำแหน่ง LOCK ขณะทีร่ถ
จักรยำนยนตก์�ำลังเคลือ่นทีเ่พรำะจะเป็นกำร
ล็อกคอรถ
ระบบบังคับเลีย้วทีถู่กล็อกไวจ้ะท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้

สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดา้นขวา

ทกุรุน่ยกเวน้ Tiger 800 XR

1

2

4
5

6

3

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

สว่นต่อไปนี้อธบิำยเกีย่วกับกำรท�ำงำนของปุ่ ม
และสวติชท์ีแ่ฮนดบ์งัคบัเลีย้ว

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

สวติชห์ยดุเครือ่งยนต์
นอกจำกจะบดิสวติช์จุดระเบดิไปที่ต�ำแหน่ง 
ON แลว้ สวติชด์บัเครือ่งยนตต์อ้งอยูท่ีต่�ำแหน่ง 
RUN เพือ่ใหข้บัขีร่ถจักรยำนยนตไ์ด ้
สวิตช์ดับเครื่องยนต์จะใชใ้นกรณีฉุกเฉิน 
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งตอ้งดับเครื่องยนต ์
ใหเ้ลื่อนสวิตช์ดับเครื่องยนต์ไปที่ต�ำแหน่ง 
STOP
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หมายเหต:ุ

•	 แ ม้ส ว ิต ช์ด ับ เ ค รื่ อ ง ย น ต์จ ะ ด ับ
เครือ่งยนต	์แต่จะไม่ดบัวงจรไฟฟ้า
ท ั้ง ห มด 	 แ ล ะ อ า จท� า ใ ห้ส ต า ร์ท
เครือ่งยนตใ์หม่ไดย้ากขึน้เนือ่งจาก
แบตเตอรี่ท ี่คายประจุ โดยปกต ิ
ควรใช้สว ิตช์จุดระเบิดในการดบั
เครือ่งยนตเ์ทา่น ัน้

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

ปุ่ มสตารท์
ปุ่ มสตำรท์จะควบคมุมอเตอรส์ตำรท์ ทำ่นตอ้ง
ดึงคันคลัตช์ไปที่แฮนด์บังคับเลี้ยวเพื่อให ้
มอเตอรส์ตำรท์ท�ำงำน

หมายเหต:ุ

•	 แ ม้ จ ะ ดึ ง ค ัน ค ล ัต ช์ ไ ป ที่ แ ฮ น ด ์
บงัคบัเลี้ยว	มอเตอร์สตาร์ทจะไม่
ท�างานถ้าเอาขาต ัง้ข้างลงและเข้า
เกยีร ์

ปุ่ มไฟฉุกเฉนิ
เพื่อเปิดหรือปิดไฟฉุกเฉิน ใหก้ดและปล่อย
สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
สวติชจ์ดุระเบดิจะตอ้งอยูใ่นต�ำแหน่ง ON ไฟ
ฉุกเฉนิจงึจะท�ำงำนได ้ แตไ่ฟฉุกเฉนิจะตดิคำ้ง
แม ้ว่ำ่ปิดสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่OFF จนกวำ่จะกด
ปุ่ มไฟฉุกเฉนิอกีครัง้

สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดา้นขวา

Tiger 800 XR เทา่น ัน้

2

45

1 3

1.	 สวติชห์ยดุเครือ่งยนต์
2.	 ต�าแหนง่ STOP
3.	 ต�าแหนง่ RUN
4.	 ปุ่ มสตารท์
5.	 สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ

สว่นต่อไปนี้อธบิำยเกีย่วกับกำรท�ำงำนของปุ่ ม
และสวติชท์ีแ่ฮนดบ์งัคบัเลีย้ว

สวติชห์ยดุเครือ่งยนต์
นอกจำกจะบดิสวติช์จุดระเบดิไปที่ต�ำแหน่ง 
ON แลว้ สวติชด์บัเครือ่งยนตต์อ้งอยูท่ีต่�ำแหน่ง 
RUN เพือ่ใหข้บัขีร่ถจักรยำนยนตไ์ด ้
สวิตช์ดับเครื่องยนต์จะใชใ้นกรณีฉุกเฉิน 
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งตอ้งดับเครื่องยนต ์
ใหเ้ลื่อนสวิตช์ดับเครื่องยนต์ไปที่ต�ำแหน่ง 
STOP

หมายเหต:ุ

•	 แ ม้ส ว ิต ช์ด ับ เ ค รื่ อ ง ย น ต์จ ะ ด ับ
เครือ่งยนต	์แต่จะไม่ดบัวงจรไฟฟ้า
ท ั้ง ห มด 	 แ ล ะ อ า จท� า ใ ห้ส ต า ร์ท
เครือ่งยนตใ์หม่ไดย้ากขึน้เนือ่งจาก
แบตเตอรี่ท ี่คายประจุ โดยปกต ิ
ควรใช้สว ิตช์จุดระเบิดในการดบั
เครือ่งยนตเ์ทา่น ัน้



ขอ้มลูท ัว่ไป

76

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

ปุ่ มสตารท์
ปุ่ มสตำรท์จะควบคมุมอเตอรส์ตำรท์ ทำ่นตอ้ง
ดึงคันคลัตช์ไปที่แฮนด์บังคับเลี้ยวเพื่อให ้
มอเตอรส์ตำรท์ท�ำงำน

หมายเหต:ุ

•	 แ ม้ จ ะ ดึ ง ค ัน ค ล ัต ช์ ไ ป ที่ แ ฮ น ด ์
บงัคบัเลี้ยว มอเตอรส์ตารท์จะไม่
ท�างานถ้าเอาขาต ัง้ข้างลงและเข้า
เกยีร ์

ไฟฉุกเฉนิ
ในกำรเปิดหรือปิดไฟฉุกเฉิน ใหก้ดปุ่ มไฟ
ฉุกเฉนิ
สวิตช์จุดระเบิดจะตอ้งอยู่ในต�ำแหน่ง ON 
ไฟฉุกเฉนิจงึจะท�ำงำนได ้ แตไ่ฟฉุกเฉนิจะตดิ
คำ้งหำกปิดสวติชจ์ดุระเบดิไป OFF จนกวำ่จะ
กดปุ่ มไฟฉุกเฉนิอกีครัง้

สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดา้นซา้ย

ทกุรุน่ยกเวน้ Tiger 800 XR
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1.	 สวติชป์รบัระบบควบคมุความเร็วคงที่
2.	 สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
3.	 ปุ่ ม MODE
4.	 สวติชไ์ฟเลีย้ว
5.	 ปุ่ มจอยสติก๊
6.	 ปุ่ มแตร
7.	 สวติชป์ลอกมอืจบัอุน่ไฟฟ้า
8.	 สวติชไ์ฟตดัหมอกดา้นหนา้ (ถา้ตดิต ัง้)
9.	 ปุ่ มไฟสงู
10.	 สว ิตช์ที่น ั่งอุ่น ไฟฟ้าของผู ้ข ับขี่และ 

ผูโ้ดยสาร (ถา้ตดิต ัง้)

สว่นต่อไปนี้อธบิำยเกีย่วกับกำรท�ำงำนของปุ่ ม
และสวติชท์ีแ่ฮนดบ์งัคบัเลีย้ว

ปุ่ มปรบัระบบควบคมุความเร็วคงที่
ปุ่ มปรับระบบควบคุมควำมเร็วคงที่เป็นสวติช์
สองทำง ดำ้นบนท�ำเครือ่งหมำย RES/+ และ
ดำ้นลำ่ง SET/-
ส�ำหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบควบคุม
ควำมเร็วคงที ่ด ูหนำ้ 84



ขอ้มลูท ัว่ไป

77

สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)

เมือ่เปิดระบบจดุระเบดิและปรับสวติช์
ไฟเดยไ์ลทไ์ปทีโ่หมด ‘DRL’ ไฟเตอืนไฟเดย์
ไลทจ์ะสวำ่งขึน้
ไฟเดย์ไลท์และไฟต�่ำของไฟหนำ้สำมำรถ
ควบคุมดว้ยตัว เองโดยใชส้วิตช์ไฟ DRL  
กดดำ้นบนของสวติชเ์พือ่โหมด DRL และดำ้น
ลำ่งของสวติชส์�ำหรับโหมดไฟหนำ้ไฟต�ำ่

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

หมายเหต:ุ

•	 ในช่วงเวลากลางวนัไฟเดยไ์ลทช์่วย
ให้ผู ้ใช้ถนนคนอื่น	ๆ	 	มองเห็นรถ
จกัรยานยนตไ์ดช้ดัขึน้

•	 จะต้องใช้ไฟหน้าไฟต�่า ในสภาพ
แวดล้อมอื่น	ๆ	 	 เว ้นแต่สภาพถนน
อนญุาตใหใ้ชไ้ฟหนา้ไฟสงูได้

ปุ่ ม MODE
เมือ่กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE จะเป็นกำรเปิด 
ใชง้ำนเมนูเลือกโหมดกำรขับขี่ในหนำ้จอ 
แสดงผล กำรกดปุ่ มโหมดตอ่ไปจะเลือ่นผำ่น
โหมดกำรขบัขีท่ีใ่ชง้ำนได ้ ดกูำรเลอืกโหมด
กำรขบัขีท่ี ่หนำ้ 32
กำรกดและปลอ่ยปุ่ ม MODE ระหวำ่งเลอืก
โหมดกำรขับขีจ่ะชว่ยเขำ้ไปทีเ่มนูตัง้ค่ำโหมด
กำรขบัขีโ่ดยตรง
ส�ำหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับกำรเลอืกโหมด
กำรขบัขีแ่ละกำรตัง้คำ่ ดทูี ่หนำ้ 41

สวติชไ์ฟเลีย้ว
เมือ่กดสวติชไ์ฟเลีย้วไปดำ้นซำ้ยหรอืดำ้นขวำ
แลว้ปลอ่ย ไฟเลีย้วดวงทีส่มัพันธก์นัจะกะพรบิ
แลว้ดบัลง เพือ่จะปิดไฟเลีย้ว ใหก้ดและปลอ่ย
สวติชไ์ฟเลีย้วไปทีต่�ำแหน่งกลำง

รุน่ทีม่าพรอ้มไฟเลีย้วปิดอตัโนมตั ิ
กำรกดและปล่อยปุ่ มไฟเลีย้วไปทำงซำ้ยหรือ
ขวำจะท�ำใหไ้ฟเลีย้วทีต่รงกันสว่ำงขึน้และดับ
สำมครัง้แลว้จงึหยดุ
กำรกดและปล่อยปุ่ มไฟเลีย้วไปทำงซำ้ยหรือ
ขวำนำนขึน้จะท�ำใหไ้ฟเลีย้วทีต่รงกันกระพรบิ
เปิดและปิด
ไฟเลี้ยวจะถูกปิดโดยอัตโนมัตหิลังจำกแปด
วนิำทแีละหลงัจำกขบัขีอ่กี 65 เมตร
หำกตอ้งกำรปิดกำรใชง้ำนระบบไฟเลี้ยวปิด
อัตโนมัตใิหดู้ที่ส่วนกำรตัง้ค่ำรถจักรยำนยนต ์
หนำ้ 42
สำมำรถปิดไฟเลีย้วไดด้ว้ยตนเองได ้ เพือ่จะปิด
ไฟเลีย้ว ใหก้ดและคลำยสวติชไ์ฟเลีย้วไปที่
ต�ำแหน่งกลำง
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ปุ่ มจอยสติก๊
มกีำรใชจ้อยสติ๊กเพือ่ด�ำเนนิกำรแต่ละฟังกช์ั่น 
ของหนำ้ปัด:
  •  ขึน้ - เลือ่นเมนูจำกดำ้นลำ่งไปดำ้นบน
  •  ลง - เลือ่นเมนูจำกดำ้นบนลงดำ้นลำ่ง
  •  ซำ้ย - เลือ่นเมนูไปทำงซำ้ย
  •  ขวำ - เลือ่นเมนูไปทำงขวำ
  •  กลำง - กดเพือ่ยนืยนัตวัเลอืก

ปุ่ มแตร
เมื่อกดปุ่ มแตรโดยที่สวิตช์จุดระเบิดอยู่ที่
ต�ำแหน่ง ON แตรจะดงัขึน้

สวติชป์ลอกมอืจบัอุน่ไฟฟ้า
ปลอกมือจับไฟฟ้ำจะรอ้นขึน้เมื่อเครื่องยนต์
ท�ำงำนเทำ่นัน้
เมือ่เปิดปลอกมอืจับไฟฟ้ำ สญัลกัษณป์ลอกมอื
จับไฟฟ้ำอุน่รอ้นจะปรำกฏในจอแสดงผลพรอ้ม
กบัระดบัควำมรอ้นทีเ่ลอืก
มคีวำมรอ้นอยูส่ำมระดบั: ต�ำ่ ปำนกลำง และสงู 
ซึง่ระบดุว้ยสตีำ่งกนัทีส่ญัลกัษณใ์นจอแสดงผล

1 2 3

1.	 สญัลกัษณค์วามรอ้นต�า่ (สเีหลอืง)
2.	 สญัลกัษณค์วามรอ้นปานกลาง (สสีม้)
3.	 สญัลกัษณค์วามรอ้นสงู (สแีดง)

เพื่อประโยชน์สูงสุดในสภำพอำกำศหนำว 
จำกต�ำแหน่ง OFF กดสวติชห์นึง่ครัง้ส�ำหรับ
ระดับรอ้นสูงก่อน แลว้ลดระดับควำมรอ้น
ลงโดยกดสวิตช์อีกครั ้งเป็นระดับต�่ำลงเมื่อ 
ปลอกมอืจับอุน่ขึน้
เพือ่จะปิดปลอกมอืจับอุน่ไฟฟ้ำ กดและปลอ่ย
สวติชจ์นสัญลักษณ์ปลอกมือจับอุ่นไฟฟ้ำไม่
ปรำกฎบนหนำ้จอแสดงผล

การตดัแรงดนัไฟต�า่
ถำ้ตรวจพบแรงดันไฟฟ้ำต�่ำ สวติชป์ลอกมือ
จับไฟฟ้ำอุน่รอ้นจะปิดกำรท�ำงำน ปลอกมอืจับ
ไฟฟ้ำอุน่รอ้นจะไมท่�ำงำนอกีครัง้จนกวำ่แรงดัน
ไฟฟ้ำจะเพิม่ขึน้ถงึระดบัทีป่ลอดภยั
สวติชจ์ะไม่ท�ำงำนเองโดยอัตโนมัตถิำ้แรงดัน
ไฟฟ้ำไมส่งูขึน้จะถงึระดบัทีป่ลอดภยั ผูใ้ชต้อ้ง
กดสวิตช์อีกครั ้งดว้ยตนเองเพื่อเปิดใชง้ำน
ปลอกมอืจับไฟฟ้ำ

สวติชไ์ฟตดัหมอก (ถา้ตดิต ัง้)
เพือ่เปิดหรอืปิดไฟตดัหมอก ขณะทีเ่ปิดไฟหนำ้ 
ใหก้ดและปลอ่ยสวติชไ์ฟตดัหมอก เมือ่เปิดไฟ
ตดัหมอก ไฟแสดงสถำนะไฟตดัหมอกจะสวำ่ง
ขึน้มำทีห่นำ้จอ

หมายเหต:ุ

•	 สวติชไ์ฟตดัหมอกใช้งานไดเ้ฉพาะ
เมือ่เปิดไฟหนา้

•	 สวติชป์ลอกมอืจบัไฟฟ้าจะรเีซ็ตไปที ่
OFF เมือ่ปิดกญุแจระบบจดุระเบดิแลว้
เปิดใหมอ่กีคร ัง้

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

รุน่ทีม่ไีฟเดยไ์ลท ์(DRL)
ถำ้สวิตช์ไฟเดย์ไลท์อยู่ในต�ำแหน่งของไฟ 
เดยไ์ลท ์(DRL) ใหก้ดปุ่ มไฟสงูคำ้งไวเ้พือ่เปิด 
ไฟสงู ไฟจะยังตดิอยูต่รำบเทำ่ทีย่ังกดปุ่ มคำ้ง
ไว ้และจะดบัลงทนัททีีป่ลอ่ยปุ่ ม
ห ำกสวิทช์  D R L   อ ยู่ ใ นต� ำ แห น่ ง ไฟต�่ ำ 
ใหก้ดปุ่ มไฟสงูเพือ่เปิดไฟสงู กำรกดปุ่ มแตล่ะ
ครัง้จะสลบัระหวำ่งไฟต�ำ่และไฟสงู
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หมายเหต:ุ

•	 สว ิตช์เ ปิด/ ปิดไฟไม่ได้ประกอบ
ไว้ในรถรุ่นนี้	ไฟท้าย	และไฟส่อง
ป้ายทะเบียนทุกดวงจะท�างานโดย
อตัโนมตัเิมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที่
ต�าแหนง่ ON

•	 ไฟหน้า จ ะท� า ง าน เ มื่อ บ ิด ส วิตช์
จุดระ เบิดไปที่ต� าแหน่ง 	ON 	 และ
เครือ่งยนตท์�างาน

รุน่ทีไ่มม่ไีฟเดยไ์ลท ์(DRL)
กดปุ่ มไฟสงูเพือ่เปิดใชง้ำนไฟสงู กำรกดปุ่ ม
แตล่ะครัง้จะสลบัระหวำ่งไฟต�ำ่และไฟสงู

หมายเหต:ุ

•	 สว ิตช์เ ปิด/ ปิดไฟไม่ได้ประกอบ
ไว้ในรถรุ่นนี้ 	 ส ัญญาณไฟแสดง
ต�าแหน่ง,	ไฟท้าย	และไฟส่องป้าย
ทะเบียน ท ัง้หมดจะท�างานโดย
อตัโนมตัเิมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที่
ต�าแหนง่ ON

•	 ไฟหน้า จ ะท� า ง าน เ มื่อ บ ิด ส วิตช์
จุดระ เบิดไปที่ต� าแหน่ง 	ON 	 และ
เครือ่งยนตท์�างาน

สวติชท์ ีน่ ัง่อุน่ไฟฟ้าของผูข้บัขีแ่ละ 
ผูโ้ดยสาร (ถา้ตดิต ัง้)
ทีน่ั่งอุ่นไฟฟ้ำจะรอ้นขึน้เมือ่เครือ่งยนตท์�ำงำน
เทำ่นัน้ เมือ่เปิดทีน่ั่งอุน่ไฟฟ้ำ สญัลกัษณท์ีน่ั่ง
อุน่ไฟฟ้ำจะปรำกฏขึน้บนหนำ้จอ ระดบัควำม
รอ้นทีเ่ลอืกจะระบไุวด้ว้ยสขีองสญัลกัษณ์
ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนำ้ 99

สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดา้นซา้ย

Tiger 800 XR
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1.	 สวติชก์ระพรบิไฟสงู
2.	 สวติชไ์ฟเลีย้ว
3.	 ปุ่ มแตร
4.	 ปุ่ มเปิดสญัญาณขอทาง
5.	 ปุ่ มเลือ่นแผงหนา้ปดั
6.	 ปุ่ มปรบัแผงหนา้ปดั
7.	 สวติชท์ ีป่ลอกมอืจบัไฟฟ้า (ถา้ตดิต ัง้)
8.	 สวติชไ์ฟตดัหมอก (ถา้ตดิต ัง้)

สว่นต่อไปนี้อธบิำยเกีย่วกับกำรท�ำงำนของปุ่ ม
และสวติชท์ีแ่ฮนดบ์งัคบัเลีย้ว

ปุ่ มกระพรบิไฟสงู
ท่ำนสำมำรถใชปุ้่ มกระพรบิไฟสูงในกำรเลอืก
ไฟสงูหรอืไฟต�ำ่
ในกำรเลอืกไฟสงู ใหก้ดสวติชไ์ปขำ้งหนำ้
ในกำรเลอืกไฟต�ำ่ ใหก้ดสวติชไ์ปขำ้งหลงั
เมือ่เปิดไฟสงู สญัญำณไฟสงูจะสวำ่งขึน้
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หมายเหต:ุ

•	 สวติชเ์ปิด/ปิดไฟไมไ่ดป้ระกอบไวใ้น
รถรุน่นี ้สญัญาณไฟแสดงต�าแหนง่, 
ไฟท้าย	และไฟส่องป้ายทะเบียน 
ท ัง้หมดจะท�างานโดยอตัโนมตัเิมือ่บดิ
สวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหนง่ ON

•	 ไฟหน้า จ ะท� า ง าน เ มื่อ บ ิด ส วิตช์
จุดระ เบิดไปที่ต� าแหน่ง 	ON 	 และ
เครือ่งยนตท์�างานเทา่น ัน้ อกีวธิใีน
การเปิดไฟหนา้	โดยทีเ่ครือ่งยนตไ์ม่
ท�างาน	คอื	ดงึคนัคลตัช ์แลว้บดิสวติช์
จดุระเบดิไปทีต่�าแหนง่ ON ไฟหนา้จะ
ตดิขึน้และจะยงัตดิคา้งไวเ้มือ่ปล่อย
คนัคลตัช ์ ไฟหนา้จะดบัลงขณะทีก่ด
ปุ่ มสตารท์จนสตารท์เครือ่งยนตต์ดิ

สวติชไ์ฟเลีย้ว
ทัง้นี ้ทำ่นสำมำรถยกเลกิไฟเลีย้วดว้ยตนเองได ้
ในกำรยกเลกิไฟเลี้ยวดว้ยตนเอง กดสวติช ์
ไฟเลีย้วทีต่�ำแหน่งกลำง แลว้ปลอ่ย

ปุ่ มแตร
เมื่อกดปุ่ มแตรโดยที่สวิตช์จุดระเบิดอยู่ที่
ต�ำแหน่ง ON แตรจะดงัขึน้

ปุ่ มเปิดสญัญาณขอทาง

ขอ้ควรระวงั
สวติชเ์ปิดไฟขอทำงมไีวเ้พื่อใชเ้ป็นบำงช่วง
เทำ่นัน้
กำรใชส้วติชเ์ปิดไฟขอทำงเป็นเวลำนำนอำจ
ท�ำใหฟิ้วสข์ำด สง่ผลใหไ้ฟหนำ้ไมท่�ำงำน

หมายเหต:ุ

•	 ปุ่ มเปิดสญัญาณขอทางจะท�างานเมือ่
เครือ่งยนตท์�างานเทา่น ัน้

เมือ่กดปุ่ มเปิดสญัญำณขอทำง แสงไฟสงูจะถกู
เปิดขึน้ ไฟจะยงัตดิอยูต่รำบเทำ่ทีย่งักดปุ่ มคำ้ง
ไว ้และจะดบัลงทนัททีีป่ลอ่ยปุ่ ม

ปุ่ มเลือ่นแผงหนา้ปดั
เมือ่กดปุ่ มเลือ่นแลว้ปลอ่ย จะเป็นกำรเลือ่นไป
ตำมเมนูทีป่รำกฏบนหนำ้จอแสดงผลของแผง
หนำ้ปัด

ปุ่ มปรบัแผงหนา้ปดั
เมือ่กดปุ่ ม SET แลว้ปลอ่ย จะเป็นกำรเลอืกเมนู
ทีป่รำกฏบนหนำ้จอแสดงผลของแผงหนำ้ปัด

สวติชท์ ีป่ลอกมอืจบัไฟฟ้า (ถา้ตดิต ัง้)
สวิตช์ที่ปลอกมือจับไฟฟ้ำ (ถำ้ติดตั ้ง) อยู ่
ดำ้นซำ้ยของแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว ถดัจำกฝำครอบ
สวติชท์ีแ่ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดำ้นซำ้ย
ปลอกมือจับไฟฟ้ำจะรอ้นขึน้เมื่อเครื่องยนต์
ท�ำงำนเทำ่นัน้
ระบบถูกออกแบบใหม้รีะบบควำมรอ้นทีป่ลอก
หลำยระดบัตัง้แตอุ่น่ถงึรอ้น
วงแหวนรอบนอกของสวติชจ์ะสวำ่งขึน้ดงัตอ่ไป
นีส้�ำหรับกำรตัง้คำ่ควำมรอ้นแตล่ะแบบ:
  •  OFF – ไมส่วำ่ง
  •  HOT – สแีดง
  •  WARM – สเีหลอืงอ�ำพัน
เพื่อประโยชน์สูงสุดในสภำพอำกำศหนำว 
จำกต�ำแหน่ง OFF กดสวติชห์นึง่ครัง้ส�ำหรับ
ระดบัรอ้น (สแีดง) ครัง้แรก แลว้ลดระดบั
ควำมรอ้นลงโดยกดสวติชอ์กีครัง้เป็นระดับอุ่น 
(สเีหลอืงอ�ำพัน) เมือ่ปลอกมอืจับอุน่ขึน้
ในกำรปิดปลอกมือจับไฟฟ้ำ กดสวิตช์แลว้
ปลอ่ยจนไมม่ไีฟ
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การตดัแรงดนัไฟต�า่
เมื่อแรงดันไฟฟ้ำที่ตรวจวัดไดต้�่ำกว่ำ 11.8 
โวลต ์ อยำ่งตอ่เนือ่งนำนกวำ่หำ้นำท ี ไฟ LED 
ที่สวิตช์ปลอกมือจับไฟฟ้ำจะกะพริบหำ้ครั ้ง 
หลงัจำกไฟกะพรบิครัง้ทีห่ำ้ สวติชห์ลกัจะตดั
กระแสไฟทีป่ลอกมอืจับไฟฟ้ำและสญัญำณไฟ 
LED
สวิตช์หลักจะไม่ติดขึ้นเองโดยอัตโนมัติถำ้ 
แรงดนัไฟฟ้ำไมส่งูขึน้จะถงึระดบัทีป่ลอดภยั
ผูใ้ชต้อ้งกดสวติชอ์กีครัง้ดว้ยตนเองเพือ่เปิดใช ้
งำนปลอกมอืจับไฟฟ้ำ
ถำ้แรงดนัไฟฟ้ำทีต่รวจวดัไดย้งัคงต�ำ่กวำ่ 11.8 
โวลต ์ ไฟ LED ทีส่วติชจ์ะกระพรบิหำ้ครัง้อกี
รอบ แลว้ตดัไฟเองโดยอตัโนมตัิ
มฟิีวสท์ีช่ว่ยป้องกันวงจรปลอกมอืจับอุน่ไฟฟ้ำ
โดยเฉพำะ ด ูหนำ้ 166 ส�ำหรับขนำดฟิวส์

สวติชไ์ฟตดัหมอก (ถา้ตดิต ัง้)
เพื่อเปิดหรือปิดไฟตัดหมอก ในขณะที่สวติช์
จดุระเบดิบดิไปต�ำแหน่ง ON ใหก้ดและปลอ่ย
สวติชไ์ฟตดัหมอก
เมื่อไฟตัดหมอกเปิดวงแหวนรอบนอกของ
สวติชจ์ะสวำ่งเป็นสเีขยีว
สวติชจ์ะรเีซ็ตปิดโดยอัตโนมัตทิุกครัง้ทีส่วติช์
จดุระเบดิถกูปิดแลว้เปิดใหมอ่กีครัง้

การควบคมุคนัเรง่
Triumph รุน่นีม้ปีลอกคนัเรง่ไฟฟ้ำเพือ่เปิดและ
ปิดปีกผเีสือ้ผำ่นทำงชดุควบคมุเครือ่งยนต ์ไมม่ี
สำยไฟแบบเปิดปิดโดยตรงในระบบนี้

1

2 3

1.	 ต�าแหนง่เปิดปีกผเีสือ้
2.	 ต�าแหนง่ปิดปีกผเีสือ้
3.	 ต�าแหน่งยกเลกิระบบควบคุมความเร็ว

คงที่

ปลอกคนัเรง่จะมสีมัผัสแบบรซีสิทฟีเพือ่เมือ่บดิไป
ทำงดำ้นหลงัเพือ่เปิดปีกผเีสือ้ เมือ่ปลอ่ยปลอก
คนัเรง่ ปลอกคนัเรง่จะหมนุกลบัไปทีต่�ำแหน่งปิด
ปีกผเีสือ้โดยสปรงิรัง้กลบัและปีกผเีสือ้จะปิด
จำกต�ำแหน่งปิด ปลอกคนัเรง่สำมำรถหมนุไป
ขำ้งหนำ้ได ้ 3 - 4 มม. เพือ่ปิดกำรใชง้ำนระบบ
ควบคมุควำมเร็วคงที ่(หำกตดิตัง้) ดทูี ่หนำ้ 85
ผูใ้ชไ้มส่ำมำรถปรับกำรควบคมุคนัเรง่
ถำ้กำรควบคมุคนัเรง่ผดิปกต ิสญัญำณไฟแสดง
กำรท�ำงำนผดิปกต ิ(MIL) จะสวำ่งขึน้ แลว้หนึง่
ในสภำวะของเครือ่งยนตต์อ่ไปนีอ้ำจเกดิขึน้
  •  MIL สวำ่งขึน้ กำรเคลือ่นทีข่องปีกผเีสือ้

และจ�ำนวนรอบตอ่นำทขีองเครือ่งยนตจ์ะ
ถกูจ�ำกดั

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

  •  MIL สวำ่งขึน้ เครือ่งยนตส์ตำรท์ไมต่ดิ
ส�ำหรับสภำวะขำ้งตน้ทั ้งหมด โปรดติดต่อ
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข
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การใชเ้บรก
ทีจั่งหวะเปิดปีกผเีสือ้ต�ำ่ (ประมำณ 20°) เบรก
และปีกผเีสือ้จะท�ำงำนรว่มกนั
ทีจั่งหวะเปิดปีกผเีสือ้สงู (มำกกวำ่ 20°) ถำ้
ใชเ้บรกนำนกวำ่สองวนิำท ี ปีกผเีสือ้จะปิดและ
ควำมเร็วรอบเครือ่งยนตจ์ะลดลง ในกำรกลบัสู่
กำรท�ำงำนของปีกผเีสือ้ปกต ิ ปลอ่ยกำรควบคมุ
คนัเรง่ ปลอ่ยเบรก แลว้เปิดปีกผเีสือ้อกีครัง้

ค�าเตอืน
ลดควำมเร็วและอยำ่ขีร่ถตอ่ไปถำ้ไมจ่�ำเป็นใน
ขณะทีส่ญัญำณไฟ MIL ยงัตดิอยู ่ขอ้บกพรอ่ง
ดงักลำ่วอำจสง่ผลกระทบรำ้ยแรงตอ่สมรรถนะ
ของเครือ่งยนต ์ ระบบไอเสยี และอตัรำกำร 
สิน้เปลอืงน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
สมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ลดลงอำจท�ำให ้
กำรขีร่ถอยู่ในสภำวะที่เป็นอันตรำย ท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

แป้นปรบัคนัคลตัชแ์ละคนัเบรก

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมที่จะปรับคันโยกในขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่ เนือ่งจำกอำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
เมื่อปรับคันโยกแลว้ ใหข้ับรถจักรยำนยนต์
บนนถนนที่ไม่มีกำรจรำจรเพื่อสรำ้งควำม 
คุน้เคยกบักำรตัง้คำ่คนัโยกใหม ่ อยำ่ใหผู้อ้ ืน่ 
ยืมรถจักรยำนยนตข์องท่ำนเนื่องจำกบุคคล
อื่นอำจเปลี่ยนกำรตั ้งค่ำคันโยกจำกค่ำที่
คุณคุน้เคย ท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

แป้นปรับจะอยู่ที่คันคลัตช์และคันเบรกหนำ้ 
แป้นปรับจะช่วยใหเ้ปลี่ยนระยะจำกแฮนด์
บังคับเลีย้วไปทีค่ันโยกไดห้นึง่ต�ำแหน่งจำกหำ้
ต�ำแหน่งส�ำหรับคันเบรกหนำ้ หรือสีต่�ำแหน่ง
ส�ำหรับคันคลัตช ์เพื่อใหเ้หมำะกับช่วงกวำ้ง
ของมอืผูใ้ชร้ถ

2

1

1.	 แสดงตวัปรบัต ัง้โซ,่ คนัเบรก
2.	 เครือ่งหมายลกูศร

ในกำรปรับคนัโยก กดคนัโยกไปขำ้งหนำ้ แลว้
หมุนแป้นปรับโดยใหต้�ำแหน่งตัวเลขหนึ่ง
ต�ำแหน่งตรงกับเครื่องหมำยลูกศรบนตัวล็อก
คนัโยก
ระยะจำกปลอกแฮนดบ์งัคบัเลีย้วไปยงัคนัโยกที่
ปลอ่ยสัน้ทีส่ดุเมือ่ปรับคำ่เป็นหมำยเลขหำ้ และ
จะยำวทีส่ดุเมือ่ปรับคำ่เป็นหมำยเลขหนึง่
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ตวัเลอืกระบบ ABS

ค�าเตอืน
ถำ้ปิดใชง้ำนระบบ ABS ระบบเบรกจะท�ำ
หนำ้ทีเ่ป็นระบบเบรกทีไ่มใ่ชร่ะบบ ABS

ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรงเกนิไปจะท�ำให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ทกุรุน่ยกเวน้ Tiger 800 XR
ส�ำหรับขอ้มูลเกี่ยวกับกำรเปิดใชง้ำนและ
กำรปิดใชร้ะบบเบรก ABS ด ู กำรตัง้คำ่รถ
จักรยำนยนต ์- ABS

รุน่ Tiger 800 XR เทา่น ัน้
เพือ่ปิดใชง้ำนระบบ ABS:
  •  กดปุ่ ม SCROLL และเลอืก ABS Off
  •  กดปุ่ ม SET เพือ่ยนืยนั
กำรเปิดใชง้ำนระบบ ABS:
  •  บิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต�ำแหน่ง OFF 

แลว้บดิกลบัไปที ่ON อกีครัง้

ระบบควบคมุความเร็วคงที่
ทกุรุน่ยกเวน้ Tiger 800 XR

ค�าเตอืน
ระบบควบคมุควำมเร็วคงทีต่อ้งใชง้ำนในสถำน
ที่ที่สำมำรถขับขี่รถไดอ้ย่ำงปลอดภัยดว้ย
ควำมเร็วสม�ำ่เสมอเทำ่นัน้
ไม่ควรใชร้ะบบควบคุมควำมเร็วคงทีเ่มือ่ขีร่ถ
ในสภำพจรำจรติดขัด หรือบนถนนที่มีโคง้
อนัตรำย/โคง้ทีเ่ป็นมมุบอด หรอืเมือ่ถนนลืน่
กำรใชร้ะบบควบคุมควำมเร็วคงที่ในสภำพ
จรำจรตดิขัด บนถนนที่มีโคง้อันตรำย/โคง้
ทีเ่ป็นมมุบอด หรอืเมือ่ถนนลืน่ อำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
ควรขี่รถจักรยำนยนต์ Triumph  ภำยใน
ควำมเร็วทีก่ฎหมำยก�ำหนดส�ำหรับกำรขบัขีบ่น
ทอ้งถนน กำรใชร้ถจักรยำนยนตด์ว้ยควำมเร็ว
สูงอำจเป็นอันตรำยไดเ้นื่องจำกเวลำทีใ่ชใ้น
กำรตอบโตส้ภำพจรำจรที่เก ิดขึ้นนั้นจะลด
ลงอย่ำงเด่นชัดในขณะทีค่วำมเร็วเพิม่สูงขึน้ 
ลดควำมเร็วลงทกุครัง้โดยไตรต่รองจำกสภำพ
อำกำศและกำรจรำจร
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ค�าเตอืน
ขบัขีร่ถจักรยำนยนต ์ Triumph ดว้ยควำมเร็ว
สูงบนถนนที่ใชใ้นกำรแข่งขันหรือบนสนำม
แขง่รถเทำ่นัน้ กำรขบัขีค่วำมเร็วสงูควรขบัขี่
โดยผูท้ีผ่่ำนกำรอบรมทำงเทคนคิทีจ่�ำเป็นตอ่
กำรขีร่ถควำมเร็วสงูเทำ่นัน้ และควรคุน้เคยตอ่
กำรใชค้ณุลกัษณะตำ่ง ๆ ของรถจักรยำนยนต์
ในทกุสภำพ
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ยควำมเร็วสูงใน 
สภำวะอืน่ ๆ จะเกดิอันตรำยและอำจน�ำไปสู่
กำรสญูเสยีกำรควบคมุรถและเกดิอบุตัเิหตุ

หมายเหต:ุ

•	 ระบบควบคุมความเ ร็วคงที่จะไม่
ท�างานถา้เกดิความผดิปกตทิีร่ะบบ 
ABS และไฟเตอืนระบบ ABS สวา่งขึน้

•	 ระบบควบคุมความเร็วคงทีจ่ะท�างาน
ตอ่ไปหากเลอืกโหมดการขบัขีโ่ดยต ัง้
คา่ ABS เป็น Off-Road หรอื Off

•	 ระบบควบคุมความเร็วคงทีจ่ะท�างาน
ตอ่ไปหาก ABS ถกูปิดใชง้าน

ปุ่ มควบคุมควำมเร็วคงที่อยู่ที่ฝำครอบสวติช์
ดำ้นซำ้ย และสำมำรถใชส้ั่งงำนไดโ้ดยผูข้ีร่ถ
ขยบัปุ่ มเพยีงเล็กนอ้ย

1

2

1.	 ปุ่ ม RES/+ ของระบบควบคมุความเร็ว
คงที่

2.	 ปุ่ ม SET/- ของระบบควบคมุความเร็วคงที่

ระบบควบคมุควำมเร็วคงทีส่ำมำรถเปิดหรอืปิด
ไดต้ลอดเวลำ แตไ่มส่ำำมำรถเปิดใชง้ำนได ้
จนกว่ำจะมีสภำวะตรงตำมที่ไดอ้ธิบำยไวใ้น 
หนำ้ 85
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การเปิดใชง้านระบบควบคมุความเร็ว
คงที่
เพื่อเปิดระบบควบคุมควำมเร็วคงที่ กดปุ่ ม 
SET/- สญัลกัษณร์ะบบควบคมุควำมเร็วคงทีจ่ะ
แสดงในหนำ้จอแสดงผล ควำมเร็วของระบบ
ควบคมุควำมเร็วคงทีจ่ะแสดงคำ่ '--' แสดงให ้
เห็นวำ่ยงัไมไ่ดก้�ำหนดควำมเร็ว
ในกำรเปิดใชร้ะบบควบคมุควำมเร็วคงที ่รถของ
ทำ่นตอ้งอยูใ่นสภำวะตอ่ไปนี้
  •  รถจักรยำนยนต์ตอ้งวิ่งดว้ยควำมเ ร็ว

ระหวำ่ง 30 ถงึ 160 กม./ชม. (19 ถงึ 
100 ไมล/์ชม.)

  •  รถจักรยำนยนตอ์ยูใ่นเกยีร ์3 หรอืสงูกวำ่
  •  เมื่อบรรลุเงื่อนไขเหล่ำนี้ทัง้หมดใหก้ด

ปุ่ ม SET/- เพือ่เปิดใชง้ำนระบบควบคมุ
ควำมเร็วคงที ่ สญัลกัษณร์ะบบควบคมุ
ควำมเ ร็วคงที่จะแสดงเป็นสีเขียวใน 
หนำ้จอ TFT เพือ่แสดงวำ่เปิดใชง้ำน
ระบบควบคมุควำมเร็วคงทีแ่ลว้

ค�ำว่ำ SET จะปรำกฏขึ้นถัดจำกสัญลักษณ์
ระบบควบคมุควำมเร็วคงที ่ ควำมเร็วระบบ
ควบคุมควำมเร็วคงที่ที่ตัง้ค่ำไวจ้ะปรำกฏขึน้
และไฟระบบควบคมุควำมเร็วคงทีจ่ะสวำ่งขึน้ใน 
มำตรวัดควำมเร็วรอบซึง่แสดงว่ำมกีำรเปิดใช ้
งำนระบบควบคมุควำมเร็วคงที่
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1.	 สญัลกัษณร์ะบบควบคมุความเร็วคงที่
2.	 การบง่ชีก้ารต ัง้คา่ระบบควบคุมความเร็ว

คงที่
3.	 ความเร็วทีก่�าหนดไวส้�าหรบัการควบคุม

ความเร็ว

ระบบควบคุมควำมเร็วคงทีจ่ะรักษำควำมเร็วที่
ตัง้คำ่ไวจ้นกวำ่:
  •  ควำมเร็วที่ตัง้ไวถู้กปรับตำมที่อธบิำยไว ้

หนำ้ 85
  •  ระบบควบคุมควำมเร็วคงที่ถูกปิดกำร

ท�ำงำนตำมทีอ่ธบิำยไว ้หนำ้ 86

การปรบัการต ัง้คา่ความเร็วขณะทีอ่ยู่
ในระบบควบคมุความเร็วคงที่
เพื่อปรับควำมเร็วขณะอยู่ในระบบควบคุม
ควำมเร็วคงทีใ่หก้ดและปลอ่ย:
  •  ปุ่ ม RES/+ เพือ่เพิม่ควำมเร็ว
  •  ปุ่ ม SET/- เพือ่ลดควำมเร็ว
ทุกครัง้ที่กดปุ่ มจะเป็นกำรลดควำมเร็วลงครัง้
ละ 1 กม./ชม. หรอื 1 ไมล/์ชม. ถำ้กดปุ่ มคำ้งไว ้
ควำมเร็วจะเพิม่ขึน้ครัง้ละหนึ่งหน่วยอย่ำงต่อ
เนือ่ง
ปลอ่ยปุ่ มปรับเมือ่ควำมเร็วทีต่อ้งกำรปรำกฏบน
หนำ้จอแลว้

หมายเหต:ุ

•	 ความเ ร็ วที่ต ัง้ค่าไว้ส� าหร ับระบบ
ควบคมุความเร็วคงทีจ่ะกระพรบิจนถงึ
ความเร็วใหม่

•	 ถ้าขี่รถบนทางลาดช ันและระบบ
ควบคมุความเร็วคงทีไ่มส่ามารถรกัษา
ความเร็วทีก่�าหนดไวไ้ด ้ หนา้จอแสดง
ความเร็วของระบบควบคุมความเร็ว
คงทีจ่ะกะพรบิจนรถจกัรยานยนตว์ ิง่
ถงึความเร็วทีต่ ัง้ไว ้

อีกวิธีในกำรเพิ่มควำมเร็วในระบบควบคุม
ควำมเร็วคงทีค่อืกำรเรง่ควำมเร็วจนถงึควำมเร็ว
ทีต่อ้งกำรโดยใชป้ลอกคนัเรง่ จำกนัน้ กดปุ่ ม
ปรับ SET/-
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การปิดใชง้านระบบควบคมุความเร็ว
คงที่
ระบบควบคมุควำมเร็วคงทีส่ำมำรถปิดใชง้ำนได ้
ดว้ยวธิกีำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ตอ่ไปนี้
  •  บดิปลอกคนัเรง่ไปขำ้งหนำ้จนสดุ
  •  ดงึคนัคลตัช์
  •  ใชเ้บรกหนำ้หรอืเบรกหลงั
  •  เร่งควำมเร็วโดยบิดคันเร่งนำนกว่ำ 60 

วนิำที
เมือ่เลกิใชง้ำน ไฟระบบควบคมุควำมเร็วคงทีจ่ะ
ไม่ปรำกฎในมำตรวัดรอบเครื่องยนตอ์กีต่อไป 
แตต่วัชีว้ดักำร SET ระบบและควำมเร็วทีต่ัง้ไว ้
ยงัแสดงในหนำ้จอแสดงผล ซึง่ระบวุำ่ไดบ้นัทกึ
กำรตัง้คำ่ระบบควบคมุควำมเร็วคงทีแ่ลว้
กำรตัง้ค่ำระบบควบคุมควำมเร็วคงทีจ่ะกลับมำ
ท�ำงำนตำมทีอ่ธบิำยไวใ้น หนำ้ 86 หำกไม่
ไดปิ้ดระบบควบคุมควำมเร็วคงที่โดยกำรบดิ
สวติชจ์ดุระเบดิไปต�ำแหน่ง OFF

การเร ิม่ใชค้วามเร็วทีก่�าหนดไวส้�าหรบั
ระบบควบคมุความเร็วคงทีต่อ่

ค�าเตอืน
เมื่อเริ่มใชร้ะบบควบคุมควำมเร็วคงที่ต่อ 
อกีครัง้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วำ่สภำพกำร
จรำจรเหมำะสมตอ่ควำมเร็วทีไ่ดก้�ำหนดไว ้
กำรใชร้ะบบควบคุมควำมเร็วคงที่ในสภำพ
จรำจรตดิขัด บนถนนที่มีโคง้อันตรำย/โคง้
ที่เป็นมุมบอด หรือเมื่อถนนลื่น อำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ระบบควบคมุควำมเร็วคงทีจ่ะถูกปิดใชง้ำนถำ้มี
กำรด�ำเนนิกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ตอ่ไปนี้
  •  บดิปลอกคนัเรง่ไปขำ้งหนำ้จนสดุ
  •  ดงึคนัคลตัช์
  •  ใชเ้บรกหนำ้หรอืเบรกหลงั
  •  เร่งควำมเร็วโดยใชป้ลอกคันเร่งนำนกว่ำ 

60 วนิำที
ควำมเ ร็วของระบบควบคุมควำมเ ร็วคงที่
สำมำรถเริม่ตน้ใหมไ่ดโ้ดยกำรกดและปลอ่ยปุ่ ม 
RES/+ ถำ้มคีวำมเร็วบนัทกึไว ้
ควำมเร็วของรถจักรยำนยนต์ตอ้งอยู่ระหว่ำง 
30 ถงึ 160 กม./ชม. (19 ถงึ 100 ไมล/์ชม.) 
และอยูใ่นเกยีร ์3 หรอืสงูกวำ่
กำรตัง้ค่ำควำมเร็วทีเ่ก็บไวจ้ะระบุอยู่ขำ้งค�ำว่ำ 
SET ใตส้ญัลกัษณร์ะบบควบคมุควำมเร็วคงที่
ในหนำ้จอแสดงผล
ควำมเร็วทีก่�ำหนดไวจ้ะยังคงอยู่ในหน่วยควำม
จ�ำของระบบควบคุมควำมเร็วคงที่จนกว่ำจะมี
กำรบดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON

หมายเหต:ุ

•	 การต ัง้ค่าความเร็วในระบบควบคุม
ความเร็วคงทีจ่ะกระพรบิจนกวา่จะถงึ
ความเร็วทีต่ ัง้ไวอ้กีคร ัง้
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ระบบควบคมุการยดึเกาะถนน 
(TC)

ค�าเตอืน
ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนไมใ่ชส่ ิง่ทดแทน
เพื่อใหข้ี่รถไดใ้นทุกสภำพอำกำศและถนน
ทัว่ไป
ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนไม่สำมำรถ
ป้องกันไม่ใหเ้กดิกำรสญูเสยีกำรยดึเกำะถนน
จำก
- กำรเลีย้วรถดว้ยควำมเร็วสงู
- กำรเรง่ควำมเร็วเมือ่เอยีงมมุรถแคบมำก
- กำรเบรก
- ระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนนไม่สำมำรถ
ป้องกนัลอ้หนำ้ไมใ่หล้ืน่ไถล
กำรไม่ปฏิบัติตำมขอ้มูลขำ้งตน้อำจท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

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

หมายเหต:ุ

•	 ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนจะ
ไม่ท�างานถา้มกีารท�างานผดิปกตทิี่
ระบบ	ABS	ไฟเตอืนส�าหรบัระบบ	ABS 
ระบบควบคุมความเร็วคงที	่และ	MIL 
จะสวา่งขึน้

การต ัง้คา่ระบบควบคมุการยดึเกาะถนน

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมปรับตัง้ค่ำระบบควบคุมกำรยดึ
เกำะถนนขณะที่รถจักรยำนยนต์ก�ำลังแล่น 
เนื่องจำกอำจท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ในจอแสดงผล LCD ระบบควบคมุกำรยดึเกำะ
ถนนจะแสดงเป็น "TTC" ซึง่หมำยถงึ Triumph 
Traction Control (TTC) ในจอแสดงผล TFT 
ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนจะแสดงเป็น “TC” 
ซึง่หมำยถงึ Traction Control (TTC) ทัง้ TC 
และ TTC ใชร้ะบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนแบบ
เดยีวกนั
ระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนนของ Triumph 
สำมำรถปรับตัง้คำ่ไดจ้ำกหนึง่ในสภำวะตอ่ไปนี้
  •   On/Road – กำรตัง้คำ่ TTC ทีเ่หมำะสม

ทีส่ดุส�ำหรับกำรใชร้ถบนถนน ชว่ยใหล้อ้
หลงัลืน่ไถลไดน้อ้ยทีส่ดุ

  •   Off Road – TTC ถกูตัง้คำ่ใหใ้ชบ้นทำง
วบิำก จะท�ำใหก้ำรลืน่ไถลของลอ้หลงั
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกำรตั ้งค่ำ 
Road สญัญำณไฟ TTC จะกะพรบิชำ้ ๆ

  •   Off – ปิดระบบ TTC ไฟเตอืนกำรปิด
ระบบ TTC จะตดิสวำ่งขึน้แทน

ค�าเตอืน
ถำ้ปิดใชง้ำนระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนน  
รถจักรยำนยนต์จะท�ำงำนตำมปกต ิแต่ไม่มี
กำรควบคมุกำรยดึเกำะถนน
ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเรง่ควำมเร็วมำกเกนิ
ไปบนพื้นถนนที่ เ ปียก/ลื่นอำจท� ำใหล้ อ้
หลงัลืน่ไถล สง่ผลใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

เพือ่เขำ้ถงึกำรตัง้คำ่ TTC ในหนำ้จอแสดงผล
แผงหนำ้ปัดแบบ LCD ดทูี ่หนำ้ 65
เพือ่เขำ้ถงึกำรตัง้คำ่ TC ในหนำ้จอแสดงผล
แผงหนำ้ปัดแบบ TFT ดทูี ่หนำ้ 43
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ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง 
(TPMS) (ถา้ตดิต ัง้)

ค�าเตอืน
หำ้มแยกแรงดันลมยำงออกจำกกำรตรวจสอบ 
ป ร ะ จ� ำ วั น เ นื่ อ ง จ ำ กก ำ รติด ตั ้ ง  T P M S 
ตรวจสอบแรงดันลมยำงเมื่อยำงเย็นโดยใช ้
เกจวดัแรงดนัลมยำงทีแ่มน่ย�ำ (ดทูี ่หนำ้ 156)
กำรใชร้ะบบ TPMS เพือ่ก�ำหนดแรงดนัลมยำง
อำจท�ำใหไ้ดแ้รงดนัลมยำงทีไ่มถ่กูตอ้ง ท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ฟงักช์นั
เซนเซอร์แรงดันลมยำงติดตั ้งไวท้ี่ลอ้หนำ้
และลอ้หลัง เซ็นเซอร์เหล่ำนี้จะวัดแรงดัน
ลมยำงจำกดำ้นในของยำง แลว้ส่งขอ้มูล 
แรงดนัไปทีแ่ผงหนำ้ปัด เซน็เซอรเ์หลำ่นีจ้ะ
ไม่ส่งขอ้มูลจนกว่ำรถจักรยำนยนต์จะวิง่ดว้ย
ควำมเร็วมำกกวำ่ 20 กม./ชม. (12 ไมล/์ชม.) 
เสน้ประสองเสน้จะปรำกฏบนส่วนแสดงผล
จนกวำ่จะไดรั้บสญัญำณแรงดนัลมยำง
จะมีป้ำยผนึกตดิไวท้ี่วงลอ้เพื่อบ่งชีต้�ำแหน่ง
ของเซนเซอรแ์รงดนัลมยำง ซึง่อยูใ่กลว้ำลว์
ส�าหรบัรถจกัรยานยนตท์ีไ่ม่ตดิต ัง้ระบบ 
ตรวจวดัแรงดนัลมยาง: ระบบตรวจวดัแรง
ดนัลมยำง (TPMS) เป็นรำยกำรตดิตัง้อปุกรณ์
เสริม และตอ้งไดรั้บกำรติดตั ้งโดยตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำต สว่นแสดงผล TPMS บนแผงหนำ้ปัด 
จะถูกเปิดใชง้ำนเมื่อระบบไดรั้บกำรติดตั ้ง
เทำ่นัน้

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

เซ็นเซอรแ์รงดนัลมยางลอ้หนา้

 
 
 

เซ็นเซอรแ์รงดนัลมยางลอ้หลงั

 
 
 

จอแสดงผล TPMS
จอแสดงผลระบบตรวจวัดแรงดันลมยำง 
(TPMS) สำมำรถเขำ้ถึงไดจ้ำกเมนูขอ้มูล  
(หนำ้จอแผงหนำ้ปัด LCD) หรือช่องขอ้มูล 
(หนำ้จอแผงหนำ้ปัด TFT)
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จอแสดงผลแผงหนา้ปดั TFT
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1.	 ปุ่ ม MODE
2.	 จอยสติก๊ควบคมุ
3.	 ไฟ TPMS
4.	 ไฟบง่ชีย้างหนา้
5.	 ไฟบง่ชีย้างหลงั

จอแสดงผลแผงหนา้ปดั LCD

TC
TC
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1.	 สญัลกัษณ ์TPMS
2.	 สว่นแสดงผลแรงดนัลมยาง
3.	 ยางลอ้หนา้, ระบุ
4.	 ยางลอ้หลงั, ระบุ
5.	 ไฟเตอืน TPMS

เมื่อเลือกส่วนแสดงผลแรงดันลมยำงของลอ้
หนำ้หรอืลอ้หลงัแลว้ —— PSI หรอื bAr จะ
ปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผลแผงหนำ้ปัด LCD 
จนกว่ำรถจักรยำนยนต์จะวิ่งดว้ยควำมเร็ว
มำกกวำ่ 20 กม./ชม. (12 ไมล/์ชม.) และไดรั้บ
สญัญำณแรงดนัลมยำง
เมือ่ไดรั้บสญัญำณแรงดนัลมยำง แรงดนัของ
ยำงทีเ่ลอืกไวจ้ะปรำกฏขึน้

สญัลกัษณ ์TPMS
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต� ำแหน่ง ON 
ถำ้สญัลกัษณ ์ TPMS กะพรบิ 10 วนิำท ี แลว้
ตดิคำ้ง แสดงวำ่มขีอ้บกพรอ่งเกดิขึน้กบัระบบ 
TPMS ตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Tr i umph  ที่ ไ ด รั้ บอ นุญำต เพื่ อน� ำ รถไป 
ตรวจสอบหำขอ้บกพรอ่ง

แบตเตอรีส่�าหรบัเซนเซอร ์TPMS
เมื่อแรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ในเซนเซอร์
แรงดนัต�ำ่ lo bAtt จะปรำกฏขึน้แปดวนิำท ี
และสญัลกัษณ ์ TPMS จะบง่ชีว้ำ่เซนเซอร์
ของลอ้ใดที่มีแรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ต�่ำ 
ถำ้แบตเตอรี่หมดเกลี้ยง เฉพำะเสน้ประจะ
ปรำกฏบนหนำ้จอแสดงผล ไฟเตอืน TPMS 
สแีดงจะตดิขึน้ สว่นสญัลกัษณ ์ TPMS จะ
กะพรบิอยำ่งตอ่เนือ่ง ตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตของ
ทำ่นเพือ่น�ำรถไปเปลีย่นเซนเซอร ์ และบนัทกึ
หมำยเลขผลติภณัฑล์งในชอ่งทีใ่หไ้ว ้หนำ้ 88
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แรงดนัลมยาง TPMS

ค�าเตอืน
ระบบตรวจวัดแรงดันลมยำงจะไม่ถูกใชเ้ป็น 
เกจวัดแรงดันลมยำงเมือ่ท�ำกำรปรับคำ่แรงดัน 
ลมยำง เพื่ อ แ ร งดั นลมยำงที่ ถู กต อ้ ง 
ใหต้รวจสอบแรงดนัลมยำงทกุครัง้เมือ่ยำงเย็น
และใชเ้กจวดัแรงดนัลมยำงทีแ่มน่ย�ำ
กำรใชร้ะบบ TPMS เพือ่ก�ำหนดแรงดนัลมยำง
อำจท�ำใหไ้ดแ้รงดนัลมยำงทีไ่มถ่กูตอ้ง ท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

แรงดันลมยำงทีแ่สดงบนแผงหนำ้ปัดจะบง่บอก
ถงึแรงดนัลมยำงตำมจรงิ ณ เวลำทีเ่ลอืกสว่น
แสดงผลนั้น ซึง่อำจแตกต่ำงจำกแรงดันลม
ยำงทีก่�ำหนดไวเ้มือ่ยำงเย็น เนือ่งจำกยำงอำจ
รอ้นขึน้ในขณะทีท่ำ่นขีร่ถจักรยำนยนต ์ ท�ำให ้
อำกำศภำยในยำงขยำยตัวและแรงดันลมยำง
เพิม่มำกขึน้ แรงดนัลมยำงเมือ่เย็นซึง่ก�ำหนด
โดย Triumph จะค�ำนงึถงึสภำวะนี้

ยางอะไหล่
เมือ่จะเปลีย่นยำง ควรน�ำรถไปใสย่ำงทีต่วัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ทำง
ทำงพนักงำนรับรูว้ำ่ตอ้งตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดัน
ลมยำงเขำ้กบัลอ้รถ

น�า้มนัเชือ้เพลงิ

Pb

cbny

เกรดน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
เครื่องยนต์ Triumph  ของท่ำนไดรั้บกำร
ออกแบบใหใ้ชน้�้ ำมันไรส้ำรตะกั่วและจะให ้
ประสทิธิภำพสูงสุดถำ้ใชน้�้ ำมันเชื้อเพลงิที่มี
เกรดถกูตอ้ง ใชน้�้ำมนัไรส้ำรตะกัว่ทีม่คีำ่ออก
เทนไมต่�ำ่กวำ่ 91 RON ทกุครัง้
ในบำงสภำพแวดลอ้ม อำจตอ้งมีกำรปรับ
เทยีบเครือ่งยนต ์ โปรดตดิตอ่สอบถำมตวัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้

ขอ้ควรระวงั
รถจักรยำนยนตจ์ะเสยีหำยอยำ่งถำวรถำ้ใชร้ถ
กับน�้ำมันเชือ้เพลงิทีไ่ม่เกรดไม่ถูกตอ้ง หรือ
กำรปรับเทยีบเครือ่งยนตไ์มถ่กูตอ้ง
ต ร วจสอบให แ้ น่ ใ จทุกค รั ้ง ว่ ำ ใช น้�้ ำ มั น 
เชือ้เพลงิทีม่คีณุภำพและเกรดถกูตอ้ง
ควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรใชน้�้ำมันเชือ้เพลงิ
หรือกำรปรับเทียบเครื่องยนต์ไม่ถูกตอ้งไม่
ถอืวำ่เป็นช�ำรุดจำกกำรผลติและไมค่รอบคลมุ
ภำยใตก้ำรรับประกนั
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ขอ้ควรระวงั
ระบบไอเสียส�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�ำลำยเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิร ิยำ 
นอกจำกนัน้ เครือ่งฟอกไอเสยีเชงิเรง่ปฏกิริยิำ
อำจเกดิควำมเสยีหำยอย่ำงถำวรถำ้ปล่อยให ้
รถจักรยำนยนตน์�้ำมนัหมด หรอืถำ้ระดบัน�้ำมนั
เชือ้เพลงิทีใ่ชไ้ดอ้ยูใ่นระดบัต�ำ่มำก
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้ว่ำมนี�้ำมันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอตอ่กำรเดนิทำง

หมายเหต:ุ

•	 การใชน้�า้มนัเบนซนิผสมตะก ัว่ถอืว่า
ผดิกฎหมายในบางประเทศ รฐั หรอื
ดนิแดน

การเตมิน�า้มนั 

ค�าเตอืน
เพื่อช่วยลดอันตรำยเกี่ยวกับกำรเตมิน�้ ำมัน 
ควรปฏบิัตติำมค�ำแนะน�ำเพื่อควำมปลอดภัย
เกีย่วกบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิทกุครัง้
- น�้ำมนัเบนซนิ (น�้ำมนัเชือ้เพลงิ) มคีวำมไวไฟ
สูง และสำมำรถระเบดิไดใ้นบำงสถำนกำรณ ์
เมือ่จะเตมิน�้ำมนั ใหบ้ดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที่
ต�ำแหน่ง OFF

- หำ้มสบูบหุรี่
- หำ้มใชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นที่
- ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำบรเิวณที่เตมิน�้ำมันมี
กำรระบำยอำกำศเพยีงพอและปรำศจำกแหลง่
เปลวไฟหรือประกำยไฟต่ำง ๆ  รวมไปถึง
เครือ่งมอือืน่ๆ ทีม่ไีฟน�ำวถิี
- หำ้มเตมิถังน�้ำมันเชือ้เพลงิจนระดับน�้ำมัน
เชือ้เพลงิสูงจนไหลเขำ้ไปในช่องเตมิน�้ำมัน
เชือ้เพลงิ ควำมรอ้นจำกแสงแดดหรอืแหลง่
พลังงำนอื่น ๆ  อำจท�ำใหน้�้ ำมันเชื้อเพลิง 
ขยำยตวั แลว้ลน้ออกมำ ท�ำใหเ้กดิอนัตรำย
จำกไฟไหมไ้ด ้
- หลังจำกเตมิน�้ำมัน ตรวจสอบทุกครัง้ว่ำได ้
ปิดฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิอยำ่งถกูตอ้ง
- เนื่องจำกน�้ำมันเบนซนิ (น�้ำมันเชือ้เพลงิ) 
มคีวำมไวไฟสงู กำรทีน่�้ำมนัเชือ้เพลงิหกหรอื
ร่ัว หรอืกำรไมป่ฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำดำ้นควำม
ปลอดภัยที่ระบุไวข้ำ้งตน้จะน�ำไปสู่อันตรำย
จำกไฟไหมไ้ด ้ ซึง่จะท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำย
ตอ่ทรัพยส์นิ ท�ำใหผู้อ้ ืน่บำดเจ็บหรอืเสยีชวีติ
ได ้
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ฝาปิดถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ

1

2

1.	 ฝาปิดถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ
2.	 รหสั

ในกำรเปิดฝำปิดถังน�้ำมันเชือ้เพลงิ ยกฝำปิด
ล็อกขึน้ เสยีบกญุแจลงในล็อก แลว้หมนุกญุแจ
ตำมเข็มนำฬกิำ
ในกำรปิดและล็อกฝำปิด ใหก้ดฝำปิดเขำ้ที่
โดยทีก่ญุแจยงัเสยีบอยู ่จนกระทัง่ล็อกคลกิเขำ้
ต�ำแหน่ง ดงึกญุแจออก แลว้ปิดฝำปิดล็อก

ขอ้ควรระวงั
กำรปิดฝำปิดโดยไม่ไดเ้สยีบกุญแจจะท�ำให ้
ฝำปิด ถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ และกลไกกำรล็อก
เสยีหำย

การเตมิน�า้มนัลงในถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิ

ค�าเตอืน
กำรเตมิน�้ำมันลน้ถังน�้ำมันเชือ้เพลงิอำจท�ำให ้
น�้ำมนัหก
ถำ้น�้ำมัน้เชือ้เพลงิหก ใหเ้ชด็รอยหกออกให ้
หมดโดยทนัท ีและทิง้วสัดทุีใ่ชอ้ยำ่งปลอดภยั
ระวังอย่ำท�ำน�้ำมันเชือ้เพลงิหกใสเ่ครือ่งยนต ์
ทอ่ไอเสยี ยำงรถ หรอืชิน้สว่นอืน่ ๆ  ของรถ
จักรยำนยนต์
เนือ่งจำกน�้ำมนัเชือ้เพลงิไวไฟสงู กำรทีน่�้ำมนั
เชื้อเพลิงหกหรือร่ัว หรือกำรไม่ปฏิบัติตำม 
ค�ำแนะน�ำดำ้นควำมปลอดภัยทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้
จะน�ำไปสูอ่นัตรำยจำกไฟไหมไ้ด ้ ซึง่จะท�ำให ้
เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ ท�ำใหผู้อ้ ื่น 
บำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
น�้ำมันเชือ้เพลงิที่หกใกล ้ๆ  หรือหกรดยำง
จะลดสมรรถภำพของยำงในกำรยดึเกำะถนน  
ซึง่จะสง่ตอ่สภำวะกำรขบัขีท่ีเ่ป็นอนัตรำย อำจ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

ขอ้ควรระวงั
หลกีเลีย่งกำรเตมิน�้ำมันในสภำพทีฝ่นตกหรอื
เต็มไปดว้ยฝุ่ นละออง ซึง่สิง่ทีป่ะปนในอำกำศ
อำจปนเป้ือนน�้ำมนัเชือ้เพลงิได ้
น�้ำมันเชือ้เพลงิที่ปนเป้ือนอำจท�ำใหช้ ิน้ส่วน
ของระบบน�้ำมนัเชือ้เพลงิเกดิควำมเสยีหำยได ้
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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.	 ชอ่งเตมิน�า้มนัเชือ้เพลงิ
2.	 ระดบัน�า้มนัสงูสดุ

หลังจำกเตมิน�้ำมัน ตรวจสอบทุกครัง้ว่ำไดปิ้ด
ฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิอยำ่งถกูตอ้ง

การปรบัต ัง้แฮนดบ์งัคบัเลีย้ว

ค�าเตอืน
ขอแนะน�ำใหด้�ำเนินกำรปรับตัง้แฮนด์บังคับ
เลีย้วโดยชำ่งทีผ่่ำนกำรฝึกอบรมของตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำต
กำรปรับตั ้งแฮนด์บังคับเลี้ยวที่ด�ำเนินกำร
โดยช่ำงที่ไม่ไดม้ำจำกตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตอำจ
สง่ผลตอ่กำรขบัขี ่ เสถยีรภำพ หรอืกำรใชร้ถ
จักรยำนยนตใ์นลกัษณะอืน่ๆ ทีอ่ำจเป็นผลให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ก่อนเริม่งำน ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดจ้อดรถ
จักรยำนยนตไ์วอ้ยำ่งมั่นคงแลว้รองรับไวอ้ยำ่ง
เหมำะสม
เพรำะจะช่วยป้องกันไม่ใหบ้ำดเจ็บหรือเกดิ
ควำมเสยีหำยตอ่รถจักรยำนยนต์

หมายเหต:ุ

•	 ข ัน้ตอนนี้ถ ือเอาแฮนด์บงัคบัเลี้ยว
อยู่ในต�าแหน่งมาตรฐาน	เมือ่ส่งมา
จากโรงงาน ถา้ไดป้รบัแฮนดบ์งัคบั
เลีย้วตามทีไ่ดอ้ธบิายไวด้า้นล่างแลว้ 
ต�าแหน่งตวัยดึจะอยู่ในลกัษณะยอ้น
กลบั
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แฮนดบ์ังคับเลีย้วสำมำรถปรับตัง้ใหเ้อือ้มถงึได ้
ประมำณ 20 มม.

2

1

1.	 ตวัยดึ 10	มม.
2.	 ตวัยดึ 8	มม.

เมือ่ตอ้งกำรปรับแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว:
  •  ใหค้ลำยและถอดตัวยดึเข็มขัดรัดแฮนด์

บงัคบัเลีย้วดำ้นทำ้ย (เกลยีว 8 มม.) จำก
นั้น ตัวยึดตัวยกและเข็มขัดรัด (เกลียว 
10 มม.) ดำ้นหนำ้

  •  ยกแฮนดบ์ังคับเลีย้วออกจำกตัวยกแฮนด์
บงัคบัเลีย้ว และใหผู้ช้ว่ยชว่ยยกไว ้

  •  หมุนตัวยกทั ้งสอง 180° แลว้ใหรู้ของ 
ตวัยดึตรงกนั

  •  จัดแฮนดบ์งัคบัเลีย้วเขำ้กบัตวัยก
  •  ประกอบกลับเข็มขัดรัดดำ้นบน แลว้ยดึ

ดว้ยตวัยดึเกลยีว 10 มม. ทีต่�ำแหน่งตวัยดึ 
ดำ้นหลัง อย่ำขันแน่นตัวยึดจนสุดใน 
ขัน้ตอนนี้

  •  หมนุแฮนดบ์ังคับเลีย้วเพือ่ใหเ้ครือ่งหมำย
ปรับแนวบนแฮนด์บังคับเลี้ยวตรงกับ 
เสน้แยกทีต่วัยก/เข็มขดัรัดดำ้นบน

1

2

3

1.	 เข็มขดัรดัดา้นบน
2.	 เสน้แยกเข็มขดัรดั
3.	 เครือ่งหมายปรบัแนว 

(แสดง Tiger 800 XRX)

  •  ขนัตวัยดึ10 มม. ดว้ยแรงขนั 35 Nm
  •  ประกอบกลับตัวยึด 8 มม . ที่ต�ำแหน่ง 

ดำ้นหนำ้ แลว้ขนัแน่น 26 Nm
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แป้นยดึระบบน�าทางดาวเทยีม 
(ถา้ตดิต ัง้)
แป้นยดึระบบน�ำทำงดำวเทยีมมำพรอ้มแผ่นยดึ
ทีเ่ขำ้กนัไดก้บัระบบน�ำทำงดำวเทยีม Garmin 
Nuvi® 660 และ 220
ระบบน�ำทำงดำวเทยีมรุน่อืน่ๆ อำจใชร้ว่มกนัได ้
เมือ่ตดิตัง้ระบบน�ำทำงดำวเทยีมใหอ้ำ้งองิกับ
ค�ำแนะน�ำของผูผ้ลติ

cisf

1

2

1.	 แผน่ยดึ
2.	 โบลตย์ดึแกน

หำกตอ้งกำรปรับแผน่ยดึ:
  •  ใหค้ลำยโบลตเ์ดอืย
  •  ตัง้แผน่ยดึใหอ้ยูใ่นต�ำแหน่งทีต่อ้งกำร
  •  ขนัแน่นโบลตย์ดึแกนดว้ยแรง 5 Nm
แ ป้นยึด ร ะบบน� ำทำงดำว เทียมยั งมี เ ป็ น
ชุดอุปกรณ์ เสริมจำกตั วแทนจ� ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตดว้ย

ขาต ัง้
ขาต ัง้ขา้ง

ค�าเตอืน
รถจักรยำนยนต์ไดต้ดิตัง้ระบบกำรเชื่อมต่อ
เพือ่ป้องกนัไมใ่หข้ีร่ถโดยทีข่ำตัง้ขำ้งยังอยูใ่น
ต�ำแหน่งลง
อย่ำพยำยำมขีร่ถโดยเอำขำตัง้ขำ้งลงหรอืยุ่ง
เกีย่วกบักลไกกำรเชือ่มตอ่ เพรำะจะท�ำให ้
เกดิสภำวะกำรขบัขีท่ีเ่ป็นอนัตรำย น�ำไปสูก่ำร
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

1

cgiu

1.	 ขาต ัง้ขา้ง

รถจักรยำนยนตจ์ะมขีำตัง้ขำ้ง ซึง่ท�ำใหจ้อดรถ
จักรยำนยนตไ์ด ้
เมื่อไรก็ตำมที่ใชข้ำตัง้ขำ้ง ก่อนจะขับขี่รถ 
ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วำ่ไดย้กขำตัง้ขำ้ง
ขึน้จนสดุหลงัจำกทีน่ั่งบนรถจักรยำนยนตแ์ลว้
เมื่อจอดรถจักรยำนยนต์โดยใชข้ำตั ้งขำ้ง 
ใหบ้ดิแฮนดบ์ังคับเลี้ยวไปทำงซำ้ยจนสุดทุก
ครัง้ แลว้ใหร้ถจักรยำนยนตอ์ยูใ่นเกยีรห์นึง่
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในกำรจอดรถอย่ำงปลอดภัย 
โปรดดบูท วธิกีำรขีร่ถจักรยำนยนต์
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ขาต ัง้คู ่(ถา้ตดิต ัง้)

1

1.	 ขาต ัง้คู่

กำรตัง้รถจักรยำนยนตไ์วบ้นขำตัง้คู:่
  •  จับรถจักรยำนยนตต์ัง้ตรง
  •  เหยยีบลงทีส่ว่นวำงเทำ้ของขำตัง้
  •  ยกรถจักรยำนยนตข์ึน้และไปทำงดำ้นหลงั

โดยใชร้ำวจับดำ้นหลงัเป็นมอืจับ
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในกำรจอดรถอย่ำงปลอดภัย 
โปรดดบูท วธิกีำรขีร่ถจักรยำนยนต์

ขอ้ควรระวงั
อยำ่ใชแ้ผงตวัถงัหรอืเบำะน่ังเป็นมอืจับ เมือ่จะ
ยกรถจักรยำนยนตบ์นขำตัง้คู ่ เพรำะจะท�ำให ้
เกดิควำมเสยีหำย

เบาะน ัง่
การดแูลเบาะ
เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้บำะหรอืทีค่ลมุเบำะเกดิควำม
เสยีหำย ตอ้งระวงัอยำ่ท�ำเบำะตกหลน่หรอืวำง
เบำะพงิกบัพืน้ผวิอืน่ ซึง่อำจท�ำใหเ้บำะหรอืที่
คลมุเบำะเกดิควำมเสยีหำยได ้
ดขูอ้มลูกำรท�ำควำมสะอำดเบำะที ่หนำ้ 175

ขอ้ควรระวงั
เพื่อป้องกันไม่ใหเ้บำะหรือที่คลุมเบำะเกดิ
ควำมเสยีหำย ตอ้งระวงัอยำ่ท�ำเบำะตกหลน่ 
อยำ่พงิเบำะกบัรถจักรยำนยนตห์รอืพืน้ผวิใด ๆ 
ที่อำจท�ำใหเ้บำะหรือที่คลุมเบำะเกดิควำม 
เสยีหำยได ้วำงเบำะบนพื้นผวิรำบ สะอำด 
รองดว้ยผำ้เนือ้นิม่ โดยหงำยทีค่ลมุเบำะขึน้
อยำ่วำงสิง่ของใด ๆ บนเบำะ ซึง่อำจท�ำใหท้ี่
คลมุเบำะเป็นครำบหรอืเกดิควำมเสยีหำยได ้

ทีน่ ัง่ผูโ้ดยสาร

ค�าเตอืน
เบำะผูข้ับขีจ่ะยดึและรองรับไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง
เมือ่ประกอบเบำะน่ังซอ้นทำ้ยไวอ้ย่ำงถูกตอ้ง
เทำ่นัน้
ห ำ้มขี่รถ จักรยำนยนต์ขณะถอดเบำะ น่ัง 
ผูโ้ดยสำรออก เพรำะจะท�ำใหเ้บำะดำ้นหนำ้
ไมแ่น่นและอำจขยบัเขยือ้นได ้
เบำะที่หลวมหรือหลุดอำจท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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ค�าเตอืน
ในกำรป้องกันไม่ให เ้บำะหลุดขณะขี่รถ 
หลงัจำกประกอบเบำะ ใหก้�ำเบำะ แลว้ดงึขึน้
แรง ๆ ทกุครัง้
ถำ้ล็อกเบำะไวไ้ม่ถูกตอ้ง เบำะจะหลุดออก
จำกล็อก
เบำะที่หลวมหรือหลุดอำจท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ชดุล็อกเบำะอยูท่ีบ่งัโคลนหลงั ใตช้ดุไฟทำ้ย

การถอดทีน่ ัง่ผูโ้ดยสาร

1

1.	 ทีล็่อกเบาะ

กำรถอดทีน่ั่งผูโ้ดยสำร:
  •  สอดกญุแจเขำ้ในทีล็่อกเบำะ
  •  บดิกุญแจไปทำงทวนเข็มนำฬกิำขณะที่

กดดำ้นหลงัของเบำะทีน่ั่ง จะเป็นกำรปลด
เบำะออกจำกล็อก แลว้เลือ่นเบำะไปทำง
ดำ้นหลงั

  •  หำกมกีำรตดิตัง้ทีน่ั่งไฟฟ้ำ ใหถ้อดขัว้ตอ่
ไฟฟ้ำของทีน่ั่งไฟฟ้ำเพือ่ถอดออกจำกรถ
จักรยำนยนตอ์ยำ่งสมบรูณ์

การประกอบกลบัทีน่ ัง่ผูโ้ดยสาร

1

2

2
cgif

1.	 แป้นยดึเบาะทีน่ ัง่ผูโ้ดยสาร
2.	 หว่งซบัเฟรม

กำรประกอบกลบัเบำะทีน่ั่ง:
  •  เชื่อมต่อขัว้ต่อไฟฟ้ำของที่น่ังอุ่นไฟฟ้ำ 

(ถำ้ตดิตัง้)
  •  ยดึแป้นยดึทัง้สองตัวของเบำะทีน่ั่งใตห้ว่ง

บนซบัเฟรม
  •  กดลงทีด่ำ้นทำ้ยเพือ่ยดึชดุล็อกเบำะ
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เบาะผูข้บัขี่

ค�าเตอืน
เบำะผูข้ับขีจ่ะยดึและรองรับไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง
เมือ่ประกอบเบำะน่ังซอ้นทำ้ยไวอ้ยำ่งถูกตอ้ง
เทำ่นัน้
หำ้มขี่รถจักรยำนยนต์โดยถอดเบำะน่ังซอ้น
ทำ้ยออก เพรำะจะท�ำใหเ้บำะดำ้นหนำ้ไมแ่น่น
และอำจขยบัเขยือ้น
เบำะที่หลวมหรือหลุดอำจท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

1

1.	 เบาะผูข้บัขี่

กำรถอดเบำะผูข้บัขี:่
  •  ถอดเบำะทีน่ั่งดำ้นหลงั (ด ูหนำ้ 96)
  •  จับเบำะผูข้ับขี่ทัง้สองขำ้งและเลื่อนไป

ทำงดำ้นทำ้ยและขึน้
  •  หำกมกีำรตดิตัง้ทีน่ั่งไฟฟ้ำ ใหถ้อดขัว้ตอ่

ไฟฟ้ำของทีน่ั่งไฟฟ้ำเพือ่ถอดออกจำกรถ
จักรยำนยนตอ์ยำ่งสมบรูณ์

กำรประกอบกลบัเบำะทีน่ั่ง:
  •  เชื่อมต่อขัว้ต่อไฟฟ้ำของที่น่ังอุ่นไฟฟ้ำ 

(ถำ้ตดิตัง้)
  •  เกีย่วรำงดำ้นหนำ้ของเบำะเขำ้กับฐำนยดึ

ทีด่ำ้นทำ้ยของถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ และรำง
ดำ้นลำ่งและดำ้นหลงัเขำ้กบัฐำนยดึหลงั

  •  กดลงบนดำ้นทำ้ยของเบำะน่ังใหแ้น่น
  •  ประกอบกลับเบำะที่น่ังผูโ้ดยสำร (ดูที ่

หนำ้ 96)

การปรบัความสงูของเบาะผูข้บัขี่
เบำะผูข้ับขี่สำมำรถปรับควำมสูงไดป้ระมำณ 
25 มม.

2

4

5

3

1

1.	 เบาะผูข้บัขี่
2.	 ตวัปรบัความสงูเบาะดา้นหนา้
3.	 ตวัปรบัความสงูเบาะน ัง่ซอ้นทา้ย
4.	 ต�าแหนง่ความสงูของเบาะต�า่ (แสดงดา้น

ทา้ย)
5.	 ต�าแหนง่ความสงูของเบาะสงู (แสดงดา้น

ทา้ย)

กำรปรับเบำะผูข้บัขี:่
  •  ถอดเบำะผูข้บัขี ่(ดทูี ่หนำ้ 98)
  •  ปรับต�ำแหน่งตัวปรับควำมสูงเบำะไปที่

ต�ำแหน่งสงูขึน้หรอืต�ำ่ลงตำมตอ้งกำร
  •  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่รำงตวัปรับล็อกไวก้บั

ฐำนยดึทีเ่บำะแน่นดแีลว้
  •  ประกอบกลบัเบำะผูข้บัขี ่(ดทูี ่หนำ้ 98)
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ค�าเตอืน
ปรับตัวปรับควำมสูงเบำะทัง้สองตัวทุกครง้ 
กำรปรับตัวปรับควำมสงูเพยีงตัวเดยีวจะท�ำให ้
กำรประกอบเบำะไมถ่กูตอ้ง
กำรขี่รถจักรยำนยนต์โดยประกอบเบำะไม่
ถูกตอ้งอำจท� ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
เมือ่ปรับเบำะแลว้ ใหข้บัรถจักรยำนยนตบ์นน
ถนนทีไ่มม่กีำรจรำจรเพือ่สรำ้งควำมคุน้เคยกบั
ต�ำแหน่งเบำะน่ังใหม่
กำรขี่รถ จักรยำนยนต์โดยไม่คุ น้ เคยกับ
ต�ำแหน่งเบำะอำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ทีน่ ัง่อุน่ไฟฟ้า (ถา้ตดิต ัง้)
สวติชเ์บำะทีน่ั่งอุน่ไฟฟ้ำ (ถำ้ตดิตัง้) จะอยูท่ี่
ปลอกมอืจับดำ้นซำ้ยมอื สวติชเ์บำะทีน่ั่งอุน่
ไฟฟ้ำจะใชง้ำนส�ำหรับทัง้ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสำร

1

1.	 สวติชท์ ีน่ ัง่อุน่ไฟฟ้า

ที่น่ังไฟฟ้ำจะรอ้นขึ้นเมื่อเครื่องยนต์ท�ำงำน
เทำ่นัน้ เมือ่เปิดทีน่ั่งอุน่ไฟฟ้ำ สญัลกัษณท์ีน่ั่ง
อุน่ไฟฟ้ำจะปรำกฏขึน้บนหนำ้จอ ระดับควำม
รอ้นที่เลือกส�ำหรับแต่ละที่น่ังจะระบุไวด้ว้ยสี
ของสญัลกัษณ์

1 2

1.	 สญัลกัษณค์วามรอ้นต�า่ (สสีม้)
2.	 สญัลกัษณค์วามรอ้นสงู (สแีดง)
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1.	 ทีน่ ัง่อุน่ไฟฟ้าของผูข้บัขี ่(เลอืกความรอ้น
ระดบัสงู)

2.	 ทีน่ ัง่อุน่ไฟฟ้าของผูโ้ดยสาร (เปิดสวติช)์
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สวติชท์ ีน่ ัง่ไฟฟ้าของผูข้บัขี่
  •  ที่ น่ังอุ่นไฟฟ้ำของผูข้ับขี่จะใชง้ำนได ้

โดยกำรกดปุ่ มสวติชท์ี่น่ังอุ่นไฟฟ้ำเร็ว ๆ 
กำรกดสวติชท์ี่น่ังอุ่นไฟฟ้ำแต่ละครัง้จะ
เปลีย่นกำรตัง้คำ่ทีน่ั่งอุน่ไฟฟ้ำตำมล�ำดับ
ตอ่ไปนี:้ ปิด - สงู - ต�ำ่ - ปิด

  •  เพื่อประโยชน์สูงสุดในสภำพอำกำศ
หนำว จำกต�ำแหน่ง OFF กดสวติชห์นึง่
ครัง้ส�ำหรับระดบัรอ้นสงูกอ่น แลว้ลดระดบั
ควำมรอ้นลงโดยกดสวิตช์อีกครั ้งเป็น
ระดบัต�ำ่ลงเมือ่ทีน่ั่งอุน่ขึน้แลว้

ทีน่ ัง่ไฟฟ้าของผูโ้ดยสาร
  •  ที่น่ังอุ่นไฟฟ้ำของผูโ้ดยสำรจะใชง้ำน

ไดโ้ดยกำรกดปุ่ มสวิตช์ที่น่ังอุ่นไฟฟ้ำ
ไวย้ำว ๆ กำรกดยำว ๆ  ทีส่วติชท์ีน่ั่งอุน่
ไฟฟ้ำแต่ละครัง้จะเปลีย่นกำรตัง้ค่ำที่น่ัง
อุน่ไฟฟ้ำตำมล�ำดบัตอ่ไปนี:้ ปิด - เปิด - 
ปิด

การตดัแรงดนัไฟต�า่
ถำ้ตรวจพบวำ่มแีรงดนัไฟฟ้ำต�ำ่ สวติชท์ีน่ั่งอุน่
ไฟฟ้ำจะปิดกำรท�ำงำน ทีน่ั่งอุน่ไฟฟ้ำจะไม่
ท�ำงำนอกีครัง้จนกวำ่แรงดันไฟฟ้ำจะเพิม่ขึน้ถงึ
ระดบัทีป่ลอดภยั
สวติชจ์ะไม่ท�ำงำนเองโดยอัตโนมัตถิำ้แรงดัน
ไฟฟ้ำไมส่งูขึน้จะถงึระดบัทีป่ลอดภยั จะตอ้ง
ปิดสวติชจ์ดุระเบดิ จำกนัน้เปิดอกีครัง้เพือ่เปิด
ใชง้ำนทีน่ั่งอุน่ไฟฟ้ำ

กระจกหนา้รถ

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมที่จะท�ำควำมสะอำดหรือปรับ
กระจกหนำ้รถในขณะขบัขีร่ถจักรยำนยนต์
กำรพยำยำมท�ำควำมสะอำดหรือปรับกระจก
ในขณะขบัขีร่ถจักรยำนยนตอ์ำจท�ำใหเ้กดิกำร
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำกระจกหนำ้รถปรับไปที่
ต�ำแหน่งเดยีวกนัทัง้สองดำ้น
กำรขีร่ถจักรยำนยนตโ์ดยปรับกระจกหนำ้รถ
ไม่ถูกตอ้งอำจท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

หมายเหต:ุ

•	 ก ร ะ จ ก บ ั ง ล ม ที่ ต ิ ด ต ั้ ง ก ั บ ร ถ
จกัรยานยนตร์ุน่นีส้ามารถปรบัไดโ้ดย
ไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอื

การปรบักระจกบงัลม
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เพือ่ปรับควำมสงูของกระจกบงัลม:
  •  ยนืทีห่นำ้รถจักรยำนยนต์
  •  จับยดึที่ดำ้นบนทัง้สองฝ่ังของกระจกบัง

ลมใหแ้น่น
  •  ดงึกระจกบังลมไปขำ้งหนำ้เล็กนอ้ยเพื่อ

คลำยควำมตงึของตวัยดึ
  •  เลือ่นกระจกบังลมขึน้หรอืลงไปควำมสงูที่

ตอ้งกำร
  •  ปลอ่ยกระจกบงัลม
ส�ำหรับขอ้มูลเกี่ยวกับกำรท�ำควำมสะอำด
กระจกบงัลม ดทูี ่หนำ้ 181

ชุดเครือ่งมอืและหนงัสอืคูม่อื
เจา้ของ
ชุดเครื่องมืออยู่ใตเ้บำะน่ังซอ้นทำ้ยและรัดไว ้
ดว้ยยำงรัด
ชุดคู่มอืเจำ้ของรถสำมำรถจัดเก็บไวใ้นช่องที่
ฐำนทีน่ั่งผูโ้ดยสำร

ขอเกีย่วหมวกกนัน็อค

ค�าเตอืน
อย่ำขีร่ถจักรยำนยนตโ์ดยเกีย่วหมวกกันน็อค
ไวท้ีข่อเกีย่วหมวกกนัน็อค
กำรขีร่ถจักรยำนยนตโ์ดยเกีย่วหมวกกนัน็อคไว ้
ทีข่อเกีย่วอำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนตไ์ม่มั่นคง 
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตุ

ขอ้ควรระวงั
อย่ำใหห้มวกกันน็อคแนบกับท่อเก็บเสียงที่
รอ้นจัด
หมวกกนัน็อคอำจช�ำรดุเสยีหำย
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สำมำรถยดึหมวกกันน็อกไวก้ับรถจักรยำนยนต์
โดยใชข้อเกีย่วหมวกกันน็อคทีด่ำ้นซำ้ยของรถ
จักรยำนยนต ์ใตเ้บำะ

1

cgif

1.	 ขอเกีย่วหมวกกนัน็อค

กำรยดึหมวกกนัน็อกเขำ้กบัรถจักรยำนยนต:์
  •  ถอดทีน่ั่งผูโ้ดยสำร
  •  วนสำยรัดไวบ้นตะขอ
  •  ตรวจสอบใหแ้ น่ใจว่ำสำย รัดคำงไม่

กดีขวำงพืน้ทีร่ำบดำ้นบนขอเกีย่ว เพรำะ
จะท� ำให ล็้อกเบำะที่ น่ั งซ อ้นทำ้ยไม ่
ถกูตอ้ง

1

cgif

1.	 พืน้ทีร่าบขอเกีย่วหมวกกนัน็อค

ในกำรล็อกหมวกกันน็อค ประกอบกลับเบำะ 
แลว้ล็อกเขำ้ต�ำแหน่ง

ชอ่งเสยีบอปุกรณไ์ฟฟ้า

1

1.	 ชอ่งเสยีบสวติชจ์ดุระเบดิ (ทกุรุน่)

ทกุรุน่มชีอ่งเสยีบตัง้อยูต่ดิกบัสวติชจ์ดุระเบดิ
ชอ่งเสยีบจะมแีรงดนัไฟฟ้ำ 12 โวลต์
วงจรของช่องเสยีบอุปกรณ์ถูกป้องกันไวด้ว้ย
ฟิวสท์ีแ่สดงในตำรำงฟิวสท์ี ่หนำ้ 166 
เพื่อป้องกันแบตเตอรี่จำกกำรจ่ำยไฟฟ้ำมำก
เกินไปขณะที่ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้ำที่ต ิดตั ้งไว ้
กระแสไฟรวมทัง้หมดซึง่จ่ำยไดท้ำงชอ่งเสยีบ
อปุกรณไ์ฟฟ้ำคอืหำ้แอมป์
ท่ำนสำมำรถหำปลั๊ กที่เหมำะสมในกำรใชก้ับ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำและช่องเสยีบอุปกรณ์ไฟฟ้ำได ้
จำกตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญำต
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ชอ่งเสยีบบสัสากลแบบอนกุรม 
(USB)

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

มชีอ่งเสยีบ Universal Serial Bus (USB) อยู่
ใตท้ี่น่ังผูโ้ดยสำร ขัว้ต่อนี้เป็นแหล่งจ่ำยไฟ 
5 โวลต ์ 2 แอมป์ซึง่เหมำะส�ำหรับกำรชำรจ์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือ 
กลอ้ง และอปุกรณ์ GPS
เพือ่จะเขำ้ถงึชอ่งเสยีบ USB:
  •  ถอดทีน่ั่งผูโ้ดยสำร
  •  ถอดฝำครอบออกจำกชอ่งเสยีบ USB
  •  เชือ่มตอ่อปุกรณข์องคณุโดยใชส้ำย USB 

ทีเ่หมำะสมแลว้เกบ็อปุกรณแ์ละสำย USB 
ไวใ้นชอ่งวำ่งใตท้ีน่ั่งผูโ้ดยสำร

ขอ้ควรระวงั
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์
และสำยไฟทัง้หมดปลอดภัยอยู่ใตท้ี่น่ังเมื่อ
ขบัขี่
ต รวจสอบว่ำมีพื้นที่ว่ ำ ง เพียงพอรอบ ๆ 
อุปกรณ์อิเ ล็กทรอนิกส์เพื่อใหท้ี่ น่ังปิดได ้
โดยไม่ก่อใหเ้กดิควำมเสียหำยกับอุปกรณ์
อเิล็กทรอนกิสห์รอืรถจักรยำนยนต์

  •  ติดตั ้งที่น่ังผูโ้ดยสำรโดยตรวจสอบให ้
แน่ใจวำ่อปุกรณห์รอืสำย USB ไมถ่กูหนบี

  •  บดิสวติชจ์ดุระเบดิและสตำรท์เครือ่งยนต์

ขอ้ควรระวงั
อย่ำปล่อยใหส้วิตช์จุดระเบดิอยู่ที่ต�ำแหน่ง 
ON ยกเวน้เครื่องยนต์ท�ำงำนอยู่เพรำะจะ 
เป็นกำรคำยประจแุบตเตอรี่

  •  เมือ่อปุกรณ์ของคณุชำรจ์เสร็จแลว้ใหถ้อด
ทีน่ั่งผูโ้ดยสำรออกและถอดกำรเชือ่มต่อ
อปุกรณ์

  •  ประกอบกลบัฝำปิดชอ่งเสยีบ USB และ
ตดิตัง้ทีน่ั่งผูโ้ดยสำรกลบัไป

หมายเหต:ุ

•	 ชอ่งเสยีบ USB ไดร้บัการป้องกนัโดย 
ECM ตวัถงัซึง่จะตดัไฟของชอ่งเสยีบ
โดยอตัโนมตัใินกรณีทีม่กีระแสเกนิ
พกิดั

•	 สามารถจา่ยไฟใหช้่องเสยีบ	USB	ได ้
อกีคร ัง้ โดยการปิดสวติชก์ญุแจและ
เปิดอกีคร ัง้ ในกรณีทีช่อ่งเสยีบไมไ่ด้
มไีฟเกนิพกิดัแลว้
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ระบบเก็บสมัภาระ

MAX LOAD
5 kg (11 lbs)

กระเป๋าเก็บสมัภาระอลมูเินยีมส�าหรบั
การเดนิทาง (ถา้ตดิต ัง้)
กระเป๋ำเก็บสัมภำระอะลูมเินียม Expedition 
และรำงยดึเป็นอปุกรณเ์สรมิใหเ้ลอืกใชง้ำน
ส�ำหรับรำยละเอียดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกระเป๋ำ
เก็บสมัภำระอลมูเินยีมส�ำหรับกำรเดนิทำง และ
ระบบเกบ็สมัภำระอืน่ ๆ กรณุำตดิตอ่ตวัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำตหรอืเยีย่มชม www. triumph.   co. uk

หมายเหต:ุ

•	 สามารถปฏิบตั ิตามข ัน้ตอนเดียว 
กนันีเ้พือ่ถอดและประกอบกระเป๋าเก็บ
สมัภาระดา้นซา้ยหรอืดา้นขวา

•	 ล็อกทรงกระบอกของกระเป๋าเก็บ
สมัภาระมสีองต�าแหนง่ดงัทีแ่สดง

2
3

1

1.	 กระปกุกญุแจ
2.	 ต�าแหนง่ล็อก
3.	 ต�าแหนง่ปลดล็อก

การถอดกระเป๋าเก็บสมัภาระ

2

1

1.	 ล็อก (แสดงกระเป๋าเก็บสมัภาระดา้นซา้ย)
2.	 แกนของกลไกปลดล็อก

เพื่อจะปลดล็อกและถอดกระเป๋ำเก็บสัมภำระ
ออกจำกฐำนยดึกระเป๋ำเกบ็สมัภำระ:
  •  บดิกญุแจไปทีต่�ำแหน่ง "ปลดล็อก"
  •  ใหด้งึกลไกล็อกขณะที่ประคองกระเป๋ำ

เก็บสัมภำระไว เ้พื่อถอดกระเ ป๋ำเก็บ
สมัภำระออกจำกจดุยดึดำ้นบน

  •  ยกกระเป๋ำเก็บสัมภำระออกจำกจุดยึด 
ดำ้นลำ่ง
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การตดิต ัง้กระเป๋าเก็บสมัภาระ
กำรประกอบกระเป๋ำเกบ็สมัภำระแตล่ะใบ:
  •  สอดกญุแจลงในล็อก
  •  บดิกญุแจไปทีต่�ำแหน่ง "ปลดล็อก"

หมายเหต:ุ

•	 กระเป๋าเก็บสมัภาระดา้นซา้ยมอืและ 
ขวามอืตอ้งยดึเขา้กบัดา้นทีถู่กตอ้ง
ของรถจกัรยานยนต์

•	 เมือ่ยดึกระเป๋าเก็บสมัภาระ ตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจว่ากระบอกกุญแจหนัไปทาง
ดา้นทา้ยของรถจกัรยานยนต์

  •  จัดต�ำแหน่งกระเป๋ำเก็บสัมภำระลงบนจุด
ยดึดำ้นลำ่งดงัทีแ่สดงดำ้นลำ่ง

1

1.	 จดุยดึดา้นลา่งของกระเป๋าเก็บสมัภาระ

  •  จัดต�ำแหน่งกลไกกำรล็อกของกระเป๋ำ
เก็บสมัภำระลงบนจดุยดึดำ้นบน และกด
กระเป๋ำเก็บสมัภำระเขำ้มำหำตัวรถเพือ่ให ้
กลไกล็อกท�ำงำน

หมายเหต:ุ

•	 จะไดย้นิเสยีงคลกิเมือ่กลไกล็อกของ 
ตวัยดึดา้นบนของกระเป๋าเก็บสมัภาระ
ท�างาน

•	 นอกจากน ั้นย ังมีต ัว บ่ งชี้สถ านะ
สองตวัที่ด ้านบนของจุดยดึด้านบน 
ตวับ่งชีส้ถานะจะเปลีย่นสจีากสแีดง
เป็นสเีขยีวเมือ่กลไกการล็อกท�างาน
อยา่งถกูตอ้ง

•	 หากตวับ่งชี้สถานะยงัคงเป็นสีแดง 
แสดงว่ากลไกการล็อกยงัไม่ท�างาน
อยา่งถกูตอ้ง

2
1

4

3

1.	 กระเป๋าเก็บสมัภาระ
2.	 จดุยดึดา้นบน
3.	 กลไกการล็อก
4.	 ตวับง่ชีส้ถานะ

  •  ล็อกกระเป๋ำเก็บสมัภำระเขำ้กบัรำวโดยบดิ
กญุแจไปทีต่�ำแหน่งล็อก

  •  ถอดกญุแจ
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ค�าเตอืน
กระเป๋ำเก็บสัมภำระที่ต ิดตัง้ไม่ถูกตอ้งอำจ
หลดุออกขณะขบัขี ่ สง่ผลใหเ้กดิสภำวะกำร
ขบัขีท่ีเ่ป็นอนัตรำย
กอ่นขบัขี ่ ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวำ่กระเป๋ำ
เ ก็ บสั มภ ำ ร ะถู กติดตั ้ง ไ ว อ้ ย่ ำ ง ถู กต อ้ ง 
ตรวจสอบใหแ้ น่ ใจว่ำไฟเลี้ยวสถำนะที ่
ดำ้นบนของจุดยึดดำ้นบนของกระเป๋ำเก็บ
สัมภำระเป็นสเีขยีวและล็อกทรงกระบอกถูก
บดิไปทีต่�ำแหน่งล็อกและถอดกญุแจแลว้

1. ตวับง่ชีส้ถำนะของกลไกกำรล็อก
2. กระปกุกญุแจ
กระเป๋ำเก็บสัมภำระที่หลุดออกขณะขับขี่
อำจท�ำใหเ้กิดกำรสูญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนต์และอุบัติเหตุและ/หรือกำร 
บำดเจ็บกบัผูใ้ชถ้นนอืน่ ๆ ได ้

การใชก้ระเป๋าเก็บสมัภาระ
กำรปลดล็อกและเปิดกระเป๋ำเกบ็สมัภำระ:
  •  เ สียบกุญแจและบิดไปยั งต� ำ แห น่ ง 

UNLOCK
  •  คลำยสลักฝำกระเป๋ำเก็บสมัภำระ ฝำปิด

สำมำรถเปิดออกได ้

cisb

1

2

1.	 กระบอกกญุแจ - ต�าแหนง่ปลดล็อก
2.	 สลกัฝากระเป๋าเก็บสมัภาระ

  •  สำมำรถถอดฝำออกจำกกระเป๋ำเก็บ
สมัภำระไดเ้ชน่กนั

  •  ในกำรถอดฝำออก ใหป้ลดสำยยดึดังที่
แสดงดำ้นลำ่ง

cisd

1

1.	 สายยดึ
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  •  กดกลไกปลดเร็วลงดำ้นลำ่ง ของบำนพับ
ฝำกระเป๋ำเกบ็สมัภำระ

  •  เลื่อนฝำลงและไปทำงดำ้นทำ้ยเพื่อ
ปลดบำนพับฝำกระเ ป๋ำ เก็บสัมภำระ  
ตอนนีส้ำมำรถถอดฝำออกจำกกระเป๋ำเก็บ
สมัภำระไดแ้ลว้

cise

1

1.	 กลไกปลดเร็วของบานพบัฝากระเป๋าเก็บ
สมัภาระ

กำรตดิตัง้ฝำกระเป๋ำเกบ็สมัภำระ:
  •  กดลงที่กลไกปลดเ ร็ว และหำที่เก็บ

บำนพับฝำกระเป๋ำเกบ็สมัภำระ
  •  คลำยกลไกปลดเร็วโดยตรวจสอบให ้

แน่ใจว่ำบำนพับสวมเขำ้ไปอย่ำงถูกตอ้ง
แลว้

  •  ยดึสำยยดึเขำ้กบัฝำกระเป๋ำเกบ็สมัภำระ

กำรปิดและล็อกกระเป๋ำเกบ็สมัภำระ:
  •  ปิดฝำและยึดไวด้ว้ยสลักฝำปิดกระเป๋ำ

เกบ็สมัภำระ
  •  บิดกุญแจไปที่ต�ำแหน่งล็อกแลว้ถอด

กญุแจออก

cisb

1

2

1.	 กระบอกกญุแจ - ต�าแหนง่ล็อก
2.	 สลกัฝากระเป๋าเก็บสมัภาระ

ค�าเตอืน
น�้ำหนักบรรทกุสงูสดุทีป่ลอดภยัส�ำหรับกระเป๋ำ
เกบ็สมัภำระแตล่ะใบคอื 5 กก. (11 ปอนด)์
อยำ่ใหเ้กนิขดีจ�ำกดัน�้ำหนักบรรทกุนีเ้พรำะอำจ
ท�ำใหร้ถจักรยำนยนตไ์ม่มั่นคง ท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
กระเป๋ำเก็บสัมภำระอลูมเินียม Expedition 
ถกูออกแบบมำเพือ่ใหต้ดิตัง้เป็นคู่
หำ้มขีร่ถจักรยำนยนตโ์ดยตดิตัง้กระเป๋ำเก็บ
สมัภำระใบเดยีว
กำรขี่รถจักรยำนยนต์โดยตดิตัง้กระเป๋ำเก็บ
สัมภำระใบเดยีวอำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนตไ์ม่
มัน่คง ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ
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ค�าเตอืน
หลังจำกประกอบและถอดกระเป็ำเก็บสมัภำระ 
ขับขี่รถจักรยำนยนต์บนนถนนที่ปลอดภัย 
ปรำศจำกกำรจรำจรเพือ่สรำ้งควำมคุน้เคยกับ
ต�ำแหน่งเบำะน่ังใหม่
กำรใชง้ำนโดยไม่คุน้เคยกับคุณลักษณะใหม่
ของรถจักรยำนยนต์อำจท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ส�ำหรับขอ้มูลเพิ่มเติมดูที่ส่วนอุปกรณ์เสริม 
กำรบรรทกุน�้ำหนัก และผูโ้ดยสำร ที ่หนำ้ 121

การจดัเก็บระบบลอ๊กลอ้ขณะ
จอดรถจกัรยานยนตซ์ึง่เป็น
อปุกรณเ์สรมิของ Triumph
ใตท้ี่น่ังผูโ้ดยสำรจะมีพื้นที่ไวส้�ำหรับจัดเก็บ 
D ล็อก ซึง่เป็นอปุกรณเ์สรมิของ Triumph (หำ
ซือ้ไดจ้ำกตวัแทนจ�ำหน่ำยของ Triumph)

1

2

2

3

4

cgir

1.	 โครงรปูตวัยขูองล็อก
2.	 แทน่ล็อกบงัโคลนหลงั
3.	 สายรดั ชุดเครื่องมือ 	 (ไม่แสดงภาพ 

ชุดเครือ่งมอืเพือ่ใหช้ดัเจนขึน้)
4.	 โครงล็อก

เพือ่จะยดึล็อก:
  •  ปลดสำยรัดทีย่ดึชดุเครือ่งมอืออก
  •  วำงโครงรปูตัวยขูองล็อกลงบนถำดชดุยดึ

บงัโคลนหลงั โดยตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่
ดำ้นปลำยหันหนำ้ไปทำงดำ้นหลังของรถ
จักรยำนยนต์

  •  ยดึโครงรปูตวัยโูดยใชส้ำยรัดชดุเครือ่งมอื
  •  วำงโครงล็อกบนกระบะในบงัโคลนหลงั
  •  ประกอบกลบัชดุเครือ่งมอื
  •  ประกอบทีน่ั่งผูโ้ดยสำรกลับเขำ้ทีเ่พือ่ยดึ

กบัโครงล็อก
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การรนัอนิ

R.P.M.
cboa

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;
  •  หลกีเลีย่งกำรใชค้วำมเร็วรอบเครือ่งยนต์

สงูตลอดเวลำ;
  •  หลีกเลี่ยงกำรขี่รถดว้ยควำมเ ร็วรอบ

เครื่อ งยนต์คงที่ เ ป็ น ร ะยะ เ วลำนำน 
ไมว่ำ่จะเร็วหรอืชำ้;

  •  หลีกเลี่ยงกำรสตำร์ทรถ กำรดับเครื่อง 
หรือเร่งควำมเร็วอย่ำงรุนแรง ยกเวน้ใน
กรณีฉุกเฉนิ;

  •  อยำ่ขีร่ถดว้ยควำมเร็วมำกกวำ่ 3/4 ของ
ควำมเร็วสงูสดุ

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

เพิ่มขึน้จนถึงขีดจ�ำกัดควำมเร็วในระยะ
เวลำสัน้ๆ

ทัง้ในช่วงกำรรันอนิและหลังจำกรันอนิเสร็จ
สมบรูณ:์
  •  อยำ่เรง่รอบเครือ่งยนตเ์มือ่เครือ่งเย็น;
  •  อย่ำใหเ้ครื่องยนต์ท�ำงำนหนัก เปลี่ยน

เกียร์ลงทุกครั ้งก่อนที่เครื่องยนต์เริ่ม
สะทำ้น;

  •  อย่ำขีร่ถดว้ยควำมเร็วรอบเครื่องยนตส์ูง
โดยไมจ่�ำเป็น กำรเปลีย่นเกยีรข์ ึน้จะชว่ย
ลดอัตรำกำรสิ้นเปลืองน�้ ำมันเชื้อเพลิง 
ลดเสียงรบกวน และช่วยปกป้องสภำพ
แวดลอ้ม



ขอ้มลูท ัว่ไป

110

การตรวจเช็คกอ่นการขบัขี่

ค�าเตอืน
หำกไม่ด� ำเนินกำรตรวจเช็คก่อนขับขี่รถ 
อำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนตเ์กดิควำมเสยีหำย
รำ้ยแรงหรือเกิดอุบัติเหตุที่ท�ำใหเ้กิดกำร 
บำดเจ็บรำ้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได ้

ตรวจสอบรำยกำรต่อไปนี้ทุกวันก่อนขี่รถ
ของทำ่น ทำ่นใชเ้วลำเพยีงไมน่ำน และกำร 
ตรวจสอบเหล่ำนี้จะชว่ยใหท้่ำนมั่นใจถงึกำรขี่
รถทีป่ลอดภยัและเชือ่ใจได ้
ถำ้พบสิ่งผิดปกติใด ๆ  ในขณะตรวจสอบ
จุดต่ำง ๆ  เหล่ำนี้ ใหดู้บท กำรบ�ำรุงรักษำ
และกำรปรับตัง้ค่ำ หรือไปที่ตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญำต
เพื่อสอบถำมถึงกำรด� ำเนินกำรเพื่อใหร้ถ
จักรยำนยนต์ของท่ำนกลับเขำ้สู่สภำวะกำร
ท�ำงำนทีป่ลอดภยั
จดุตรวจเชค็:
น�า้มนัเชือ้เพลงิ: มนี�้ำมนัในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
เพยีงพอ ไมม่กีำรร่ัวซมึ (หนำ้ 90)
น�า้มนัเครือ่ง: ระดบัทีถ่กูตอ้งบนกำ้นวดัระดบั
น�้ำมนั เตมิน�้ำมนัตำมขอ้ก�ำหนดทีถ่กูตอ้งตำม
ทีต่อ้งกำร ไมม่รีอยร่ัวจำกเครือ่งยนตห์รอืระบบ
ระบำยควำมรอ้นน�้ำมนัเครือ่ง (หนำ้ 131)
โซข่บัเคลือ่น: ปรับตัง้คำ่ใหถ้กูตอ้ง (หนำ้ 139)
ยาง/ลอ้: แรงดนัลมยำงถกูตอ้ง (เมือ่เย็น) 
ควำมสกึ/ควำมลกึของดอกยำง, ควำมเสยีหำย
ของยำง/ลอ้, ยำงร่ัวซมึ ฯลฯ (หนำ้ 156)
น็อต,	 โบลต,์	 สกร:ู ตรวจสอบดว้ยตำเปลำ่วำ่
ชิน้ส่วนของระบบกันสะเทือนและระบบบังคับ
เลีย้ว, คำน และชดุควบคมุทัง้หมดไดข้นัแน่น
และยดึไวอ้ยำ่งถกูตอ้ง ตรวจสอบทกุจดุเพือ่ดู
ตวัยดึหลวม/ช�ำรดุ

การบงัคบัรถจกัรยานยนต:์ รำบรืน่ แตไ่ม่
หลุดเมื่อบิดไปทำงซำ้ยจนสุดหรือไปทำง
ขวำจนสดุ ไมเ่กีย่วตดิกบัสำยควบคมุเสน้อืน่ 
(หนำ้ 147)
เบรก: ดงึคนัเบรก แลว้กดแป้นเบรกเพือ่ 
ตรวจสอบควำมตำ้นทำนทีถ่กูตอ้ง ตรวจสอบ
คันเบรก/แป้นเบรกทีม่รีะยะเกนิกอ่นจะถงึควำม
ตำ้นทำน หรือรูส้กึว่ำกำรควบคุมหยุ่นตัวเมื่อ 
ใชง้ำน (หนำ้ 143)
ผา้เบรก: ควรมคีวำมหนำของจำนเสยีดทำน
เหลอืบนผำ้เบรกอยำ่งนอ้ย 1.5 มม. (หนำ้ 143)
ระดบัน� ้าม ัน เบรก:   ไม่ มีก ำ ร ร่ั วซึมของ
น�้ำมนัเบรก ระดบัน�้ำมนัเบรกตอ้งอยูร่ะหวำ่ง
เครือ่งหมำย MAX และ MIN ในกระปกุน�้ำมนั
ทัง้สองจดุ (หนำ้ 144)
โชค๊หนา้: ท�ำงำนอยำ่งรำบรืน่ ไมม่รีอยร่ัวทีซ่ลี
โชค๊ (หนำ้ 148 )
ปีกผเีสือ้: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ปลอกคนัเรง่
มือบดิกลับไปที่ต�ำแหน่งรอบเดนิเบำโดยไม่
ตดิขดั (หนำ้ 81)
คลตัช:์ ท�ำงำนอยำ่งรำบรืน่และระยะฟรขีอง
สำยถกูตอ้ง (หนำ้ 138)
น�า้หลอ่เย็น: ไมม่กีำรร่ัวซมึของน�้ำหลอ่เย็น 
ตรวจสอบระดับน�้ำหล่อเย็นในถังน�้ำหล่อเย็น
ส�ำรอง (เมือ่เครือ่งยนตเ์ย็น) (หนำ้ 135)
อุปกรณ์ไฟฟ้า: ไฟทุกดวงและแตรท�ำงำน
อยำ่งถกูตอ้ง (หนำ้ 168)
การดบัเครื่องยนต:์ สวิตช์ดับเครื่องยนต์
สำมำรถดบัเครือ่งยนตไ์ด ้(หนำ้ 112)
ขาต ัง้ กลบัไปทีต่�ำแหน่งขึน้จนสดุตำมแรงตงึ
สปรงิ สปรงิรัง้กลบัไมช่�ำรดุหรอืลำ้ (หนำ้ 95)
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การดบัเครือ่งยนต์
รุน่ Tiger 800 XR เทา่น ัน้

PU

SH
OFF

ON
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6

TC
TC

8

2
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1 7

1.	 สวติชห์ยดุเครือ่งยนต์
2.	 ต�าแหนง่ STOP
3.	 ต�าแหนง่ RUN
4.	 ปุ่ มสตารท์
5.	 สวติชจ์ดุระเบดิ
6.	 ต�าแหนง่ปิด
7.	 ต�าแหนง่เปิด
8.	 สญัญาณไฟแสดงต�าแหนง่เกยีรว์า่ง

ทกุรุน่ยกเวน้ Tiger 800 XR
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x1000
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1.	 สวติชห์ยดุเครือ่งยนต์
2.	 ต�าแหนง่ STOP
3.	 ต�าแหนง่ RUN
4.	 ปุ่ มสตารท์
5.	 สวติชจ์ดุระเบดิ
6.	 ต�าแหนง่ปิด
7.	 ต�าแหนง่เปิด
8.	 สญัญาณไฟแสดงต�าแหนง่เกยีรว์า่ง

กำรดบัเครือ่งยนต:์
  •  ปิดลิน้ปีกผเีสือ้ใหส้นทิ
  •  เลอืกต�ำแหน่งเกยีรว์ำ่ง
  •  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF
  •  เลอืกเกยีรห์นึง่
  •  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพื้นรำบ แข็งแรง

โดยใชข้ำตัง้ขำ้ง
  •  ล็อคพวงมำลยั

ขอ้ควรระวงั
โดยปกต ิเครื่องยนต์จะดับเมื่อบดิสวติชจ์ุด
ระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF สวติชด์บัเครือ่งยนต์
จะใชใ้นกรณีฉุกเฉนิทำ่นัน้
อยำ่เปิดสวติชจ์ดุระเบดิทิง้ไวโ้ดยทีเ่ครือ่งยนต์
ยงัดบัอยู่
อำจท�ำใหร้ะบบไฟฟ้ำเกดิควำมเสยีหำย
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การสตารท์เครือ่งยนต์

ค�าเตอืน
หำ้มสตำรท์เครือ่งยนตห์รอืเดนิเครือ่งยนตใ์น
พืน้ทีอ่บัอำกำศ
ควันไอเสยีเป็นพษิและอำจท�ำใหห้มดสตแิละ
เสยีชวีติไดภ้ำยในระยะเวลำสัน้ๆ
ใชร้ถจักรยำนยนตใ์นพื้นทีเ่ปิดโล่งหรือมกีำร
ระบำยอำกำศเพยีงพอทกุครัง้

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

ขอ้ควรระวงั
ถำ้สัญญำณไฟเตอืนแรงดันน�้ำมันเครื่องต�่ำ/
ขอ้ควำมสว่ำงขึน้หลังจำกสตำรท์เครือ่งยนต ์
ใหด้บัเครือ่งยนตท์นัท ีแลว้ตรวจสอบหำสำเหตุ
กำรเดนิเครือ่งยนตด์ว้ยแรงดันน�้ำมันเครือ่งต�่ำ
จะท�ำใหเ้ครื่องยนต์เกดิควำมเสียหำยอย่ำง
รนุแรง

กำรสตำรท์เครือ่งยนต์
  •  ตรวจดูว่ ำสวิตช์ดั บ เครื่อ งยนต์อยู่ที่

ต�ำแหน่ง RUN
  •  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำระบบส่งก�ำลังอยู่ที่

ต�ำแหน่งเกยีรว์ำ่ง
  •  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON

หมายเหต:ุ

•	 เมื่อเปิดระบบจุดระเบิด	เข็มชี้รอบ
เครื่อ งยนต์จ ะกวาดจากศูนย์ไป
ที่ค่ า สู ง สุ ด 	 แ ล้ว กล ับม าย ัง ศู น ย์
อยา่งรวดเร็ว ไฟเตอืนแผงหนา้ปดั 
จ ะ ส ว่ า ง ขึ้น แ ล้ว ด ับ ล ง 	 ( ยก เ ว้น 
ไฟเตอืนทีต่ามปกตจิะยงัตดิคา้งไวจ้น
เครือ่งยนตเ์ร ิม่ท�างาน - ด ู หนา้	54) 
ไมจ่�าเป็นตอ้งรอใหเ้ข็มกลบัไปทีศู่นย ์
กอ่น แลว้จงึสตารท์เครือ่งยนต์

•	 ชิพกุญแจจะประกอบอยู่ ในดอก
กญุแจเพือ่ปิดกญุแจนริภยั เพือ่ให้
แน่ใจว่าระบบป้องกนัการโจรกรรม
ท�าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ควรใช้
กุญแจเพยีงดอกเดยีวใกลก้บัสวติช ์
จุดระเบิด การให้กุญแจสองดอก
อยู่ใกล้กบัสวิตช์อาจขดัสญัญาณ
ระหว่างชิพกุญแจกบักุญแจนิรภยั  
ในสถานการณ์นี	้กญุแจนริภยัจะยงัคง
ท�างานจนกวา่จะน�ากญุแจออกไปหนึง่
ดอก

  •  บบีคันคลัตชเ์ขำ้หำแฮนดบ์ังคับเลีย้วจน
สดุ

  •  กดปุ่ มสตำร์ทจนกระทั่งเครื่องยนต์เริ่ม
ท�ำงำนโดยลิน้ปีกผเีสือ้ยงัคงปิดสนทิ

รถจักรยำนยนต์มีสวิตช์ล็อคมอเตอร์สตำร์ท 
สวิตช์จะช่วยป้องกันไม่ใหม้อเตอร์สตำร์ท
ท�ำงำนเมือ่ระบบสง่ก�ำลังไมอ่ยูท่ีต่�ำแหน่งเกยีร์
วำ่งหลงัจำกเอำขำตัง้ขำ้งลง
ถำ้กำงขำตัง้ขำ้งออกขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำน
และระบบส่งก�ำลังไม่อยู่ที่ต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง 
เครือ่งยนตจ์ะดบัลงไมว่ำ่คลตัชจ์ะอยูท่ีต่�ำแหน่ง
ใดกต็ำม
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การออกรถ
กำรยำ้ยรถจักรยำนยนต:์
  •  ดงึคนัคลตัชแ์ละเลอืกเกยีรห์นึง่
  •  เปิดปีกผีเสื้อออกเล็กนอ้ย แลว้ค่อย ๆ 

ปลอ่ยคนัคลตัช์
  •  ขณะทีค่ลัตชเ์ริม่ท�ำงำน ใหเ้ปิดปีกผเีสือ้

ออกอีกเล็กนอ้ย เพื่อใหค้วำมเร็วรอบ
เครือ่งยนตม์มีำกพอทีเ่ครือ่งยนตจ์ะไมด่ับ
ลง

การเปลีย่นเกยีร ์

ค�าเตอืน
ใชค้วำมระมัดระวังเพือ่ป้องกันไมใ่หค้ันเร่งลิน้
ปีกผเีสือ้เปิดออกมำกเกนิไปหรอืเร็วเกนิไปใน
จังหวะเกยีรท์ีต่�ำ่ลง เพรำะอำจท�ำใหล้อ้หนำ้
ยกขึน้จำกพื้นถนน (ยกลอ้) และท�ำใหย้ำง
หลงัขำดแรงยดึเกำะ (ลอ้หมนุฟร)ี
เ ปิ ด ปี กผี เ สื้ อ อ ย่ ำ ง ร ะ มั ด ร ะ วั ง ทุ ก ค รั ้ ง 
โ ด ย เ ฉพ ำ ะ ใ นก ร ณีที่ ไ ม่ คุ ้น เ ค ย กั บ ร ถ
จักรยำนยนต์ เนื่องจำกกำรยกลอ้หนำ้ขึ้น
หรอืกำรขำดแรงยดึเกำะจะท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
อยำ่เปลีย่นเป็นเกยีรท์ีต่� ่ำลงดว้ยควำมเร็วทีจ่ะ
ท�ำใหค้วำมเร็วรอบของเครื่องยนตส์ูงเกนิไป 
(รอบ/นำท)ี ซึง่จะเป็นกำรล็อคลอ้หลงั ท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมและอุบัติเหตุ และอำจ
ท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำย
กำรเปลีย่นเกยีรต์�ำ่ลงควรด�ำเนนิกำรเมือ่แน่ใจ
วำ่ควำมเร็วรอบเครือ่งยนตต์�ำ่แลว้

1

1

2

3

4

5

6

N

1.	 คนัเปลีย่นเกยีร ์

กำรเปลีย่นเกยีร:์
  •  ปิดลิน้ปีกผเีสือ้ขณะทีด่งึคนัคลตัช์
  •  เปลีย่นเป็นเกยีรท์ีส่งูขึน้หรอืต�ำ่ลง
  •  เปิดปีกผเีสือ้บำงสว่นขณะปลอ่ยคนัคลตัช์
  •  ใชค้ลตัชท์กุครัง้เมือ่เปลีย่นเกยีร์

หมายเหต:ุ

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

1

1.	 คนัเบรกหนา้

1

1.	 แป้นเบรกหลงั

ค�าเตอืน
เมือ่จะเบรก โปรดปฏบิตัติำมรำยกำรตอ่ไปนี:้
ปิดปีกผีเสื้อใหส้นิท โดยปล่อยใหค้ลัตช์
ท� ำงำนเพื่อ ให เ้ครื่อ งยนต์ช่วยชะลอรถ
จักรยำนยนต์
เปลี่ยนเกียร์ลงหนึ่งระดับในขณะที่ระบบส่ง
ก�ำลังอยู่ทีเ่กยีรห์นึ่งหลังจำกรถจักรยำนยนต์
จอดนิง่สนทิ
เมื่อจะหยุดรถ ควรใชเ้บรกทัง้สองพรอ้มกัน 
ทกุครัง้ โดยปกต ิควรใสเ่บรกหนำ้มำกกวำ่
เบรกหลงัเล็กนอ้ย
เปลี่ยนเกียร์ลงหรือปลดคลัตช์ออกจนสุด 
ซึง่เป็นกำรป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งยนตด์บั
หำ้มล็อกเบรก เพรำะอำจท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ส�ำหรับกำรเบรกฉุกเฉิน ใหม้องขำ้มกำร
เปลีย่นเกยีรล์ง แลว้จดจอ่อยูก่บักำรใชเ้บรก
หนำ้และเบรกหลงัใหม้ำกทีส่ดุโดยไมใ่หร้ถลืน่
ไถล ผูข้บัขีค่วรฝึกกำรใชเ้บรกฉุกเฉนิในพืน้ที่
ทีไ่มม่กีำรจรำจร
Triumph ขอแนะน�ำใหผู้ข้ับขีท่กุคนเขำ้รับหลั
กสตูรฝึกอบรม ซึง่จะมคี�ำแนะน�ำเกีย่วกบักำร
ใชง้ำนเบรกฉุกเฉนิอยำ่งปลอดภยั เทคนคิกำร
เบรกทีไ่มถ่กูตอ้งอำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
และเกดิอบุตัเิหตุ
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ค�าเตอืน
เพื่อควำมปลอดภัยของคุณ ควรใชค้วำม
ระมดัระวงัเป็นพเิศษเมือ่เบรกรถ เรง่ควำมเร็ว 
หรอืเลีย้วรถ เนือ่งจำกกำรด�ำเนนิกำรดงักลำ่ว
โดยขำดควำมระมัดระวังจะท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหต ุกำรใชเ้บรกหนำ้หรอื
เบรกหลังแยกกันจะลดประสทิธภิำพกำรเบรก
ทัง้หมด กำรเบรกรนุแรงมำกอำจท�ำใหล้อ้ใด
ลอ้หนึง่ล็อก ท�ำใหค้วบคมุรถจักรยำนยนตไ์ด ้
ยำกขึน้ และอำจท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตุ
หำกเป็นไปได ้ใหล้ดควำมเร็วหรือเบรกก่อน
ทีจ่ะเขำ้โคง้เนื่องจำกกำรปิดปีกผเีสือ้หรอืกำร
เบรกที่กลำงโคง้จะท�ำใหล้อ้หมุนฟรี ซึง่จะ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
เมื่อขี่รถในสภำพที่เปียกหรือฝนตก หรือบน
พืน้ถนนทีไ่มแ่ข็งแรง สมรรถภำพในกำรหยดุ
รถและหกัเลีย้วจะลดลง กำรขบัขีท่ัง้หมดของ
ท่ำนภำยใตส้ภำวะเหล่ำนี้ควรเป็นไปอย่ำง 
รำบรืน่ กำรเรง่ควำมเร็ว กำรเบรก หรอืกำร
เลี้ยวรถอย่ำงกะทันหันจะท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

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

ค�าเตอืน
กำรขี่รถโดยวำงเทำ้บนคันเบรกหรือมือจับ
ทีม่อืเบรกอำจไปกระตุน้ไฟเบรก ท�ำใหเ้กดิ
กำรใหส้ัญญำณที่ผิดพลำดต่อผูใ้ชถ้นนคน
อื่น ๆ อีกทัง้ ยังท�ำใหเ้บรกรอ้นจัดจนลด
ประสทิธภิำพในกำรเบรก ท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
อย่ำแล่นรถโดยดับเครื่องยนต ์และอย่ำลำก
พว่งรถจักรยำนยนต์
ระบบสง่ก�ำลังไดรั้บกำรหลอ่ลืน่จำกแรงดันใน
ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำนเทำ่นัน้
กำรหลอ่ลืน่ไมเ่พยีงพอจะท�ำใหร้ะบบสง่ก�ำลัง
เกดิควำมเสยีหำยหรอืกระตุก ซึง่น�ำไปสู่กำร
สญูเสยีกำรควบคมุกำรควบคมุรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุดท้นัที

ค�าเตอืน
เมื่อใชร้ถจักรยำนยนต์บนถนนที่ไม่แข็งแรง 
เปียก หรอืเต็มไปดว้ยโคลน ประสทิธภิำพใน
กำรเบรกจะลดลงจำกฝุ่ น โคลน หรอืควำมชืน้
ทีเ่กำะตวับนรถ
ในสภำวะเหลำ่นี ้ ใหเ้บรกแตเ่นิน่ ๆ ทกุครัง้ 
เพือ่ใหแ้น่ใจว่ำพืน้ถนนทีเ่บรกสะอำดพอทีจ่ะ
ท�ำกำรเบรก
กำรขีร่ถจักรยำนยนตโ์ดยทีเ่บรกปนเป้ือนดว้ย
ฝุ่ น โคลน หรอืควำมชืน้ อำจเป็นสำเหตใุห ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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ABS (ระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก)

ค�าเตอืน
ระบบ ABS จะชว่ยป้องกนัลอ้ล็อก จงึเพิม่
ประสิทธิภำพสูงสุดของระบบเบรกในกรณี
ฉุกเฉนิและเมือ่ขีบ่นพืน้ถนนทีล่ืน่ ระยะกำร
เบรกทีส่ัน้ลงทีเ่ป็นไปไดท้ีร่ะบบ ABS ยอมให ้
ภำยใตส้ถำนกำรณ์บำงอยำ่งไมใ่ชส่ ิง่ทดแทน
ส�ำหรับกำรฝึกหดัขีร่ถทีด่ี
ขี่รถโดยใชค้วำมเร็วตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 
ทกุครัง้
หำ้มขีร่ถโดยขำดควำมระมัดระวังและไมใ่สใ่จ
ตำมควร และควรลดควำมเร็วทุกครั ้งโดย
ไตรต่รองจำกสภำพอำกำศ ถนน และกำร
จรำจร
ใชค้วำมระมดัระวงัเมือ่เลีย้วรถ ถำ้ใชเ้บรกขณะ
เขำ้โคง้ ระบบ ABS จะไมส่ำมำรถถว่งน�้ำหนัก
และโมเมนตมัของรถจักรยำนยนต ์ซึง่จะท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
ใ น บ ำ ง ส ถ ำ น ก ำ รณ์   เ ป็ น ไ ป ไ ด ้ว่ ำ ร ถ
จักรยำนยนตท์ีม่รีะบบ ABS อำจตอ้งใชร้ะยะ
หยดุรถทีย่ำวกวำ่รถจักรยำนยนตแ์บบเดยีวกนั
ทีไ่มม่รีะบบ ABS

ไฟเตอืนระบบ ABS

เมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง 
ON กำรทีไ่ฟเตอืนระบบ ABS กะพรบิขึน้และ
ดั บลงถือ เ ป็ น เ รื่ อ งปกติ  ( ดูที่   หน ้ำ  54 ) 
ถำ้ไฟเตอืนระบบ ABS ตดิคำ้ง แสดงวำ่ฟังกช์นั 
ABS ไมส่ำมำรถใชง้ำนไดเ้นือ่งจำก:
  •  ผูข้บัขีร่ถปิดใชง้ำนระบบ ABS
  •  ระบบ ABS เกดิควำมบกพรอ่ง ซึง่ตอ้ง

ตรวจสอบหำสำเหตุ
ถำ้สัญญำณไฟแสดงติดขึ้นขณะขี่รถ แสดง
วำ่ระบบ ABS เกดิควำมบกพรอ่ง ซึง่ตอ้ง 
ตรวจสอบหำสำเหตุ

หมายเหต:ุ

•	 โดยปกต	ิผูข้ ีร่ถจะรูส้กึถงึการท�างาน
ของระบบ	ABS	เป็นความรูส้กึหน่วง
หรือแรงส ัน่ที่คนัเบรกและมือเบรก 
เนือ่งจากระบบ ABS ไมใ่ชร่ะบบเบรก
ที่รวมมากบัรถ	และไม่ควบคุมการ
เบรกท ัง้ดา้นหนา้และดา้นหลงัพรอ้ม
กนั ทา่นอาจรูส้กึถงึแรงส ัน่ทีม่อืเบรก 
ทีแ่ป้นเหยยีบ หรอืท ัง้สองต�าแหนง่

•	 ระบบ ABS อาจถกูเปิดใชง้านจากการ
เปลีย่นระดบัขึน้ลงของพืน้ผวิถนนโดย
กะทนัหนั

ค�าเตอืน
ถำ้ระบบ ABS ไมท่�ำงำน ระบบเบรกจะท�ำ
หนำ้ทีเ่ป็นระบบเบรกทีไ่มใ่ชร่ะบบ ABS ตอ่ไป
ทำ่นตอ้งไมข่ีร่ถตอ่ไปถำ้สญัญำณไฟแสดงยัง
คงตดิอยู่
ในกรณีทีเ่กดิขอ้บกพรอ่ง โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ได ้
รับอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข ในสถำนกำรณ์
นี ้ กำรเบรกแรงเกนิไปจะท�ำใหล้อ้ล็อก ซึง่จะ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถและเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ไฟเตือนระบบ ABS  จะสว่ำงขึ้น เมื่อลอ้
หลังขับเคลื่อนดว้ยควำมเร็วสูงนำนกว่ำ 30 
วนิำทีขณะที่รถจักรยำนยนต์ตัง้อยู่บนขำตัง้ 
กำรตอบสนองดงักลำ่วเป็นสิง่ปกติ
เ มื่อ ปิด ร ะบบจุด ร ะ เบิด  แล ว้สตำร์ท รถ
จักรยำนยนต์ใหม่ ไฟเตือนจะตดิจนกว่ำรถ
จักรยำนยนตว์ิง่ดว้ยควำมเร็วสงูกวำ่ 30 กม./ชม. 
(19 ไมล/์ชม.)
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ค�าเตอืน
ระบบ ABS จะท�ำงำนโดยเปรยีบเทยีบควำมเร็ว
สมัพัทธข์องลอ้หนำ้และลอ้หลงั
กำรใชย้ำงรถทีไ่มแ่นะน�ำอำจสง่ผลตอ่ควำมเร็ว
ของลอ้รถ เป็นสำเหตใุหฟั้งกช์นั ABS ไม่
ท�ำงำน ท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมและเกิด
อบุตัเิหต ุ ในสภำพทีร่ะบบ ABS ควรท�ำงำนได ้
ตำมปกติ

การจอดรถ

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

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



วธิกีารขบัขีร่ถจกัรยานยนต์

119

ค�าเตอืน
อย่ำจอดรถบนพื้นถนนที่แฉะหรือลำดเอียง
มำกเกนิไป
กำรจอดรถ จักรยำนยนต์ภำยในสภำวะ 
ดงักลำ่วอำจท�ำใหร้ถลม้ เป็นสำเหตใุหเ้กดิ
ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิและกำรบำดเจ็บ
เสยีหำยสว่นบคุคล

กำรจอดรถจักรยำนยนต:์
  •  เลอืกเกยีรว์ำ่ง แลว้บดิสวติชจ์ดุระเบดิไป

ทีต่�ำแหน่ง OFF
  •  ล็อคพวงมำลยัเพือ่ป้องกนักำรโจรกรรม
  •  จอดรถบนพืน้รำบและแข็งแรงทกุครัง้เพือ่

ป้องกนัไมใ่หร้ถจักรยำนยนตล์ม้ ซึง่ส�ำคญั
เป็นอยำ่งยิง่เมือ่จอดรถบนทำงวบิำก

  •  เมื่อจอดรถจักรยำนยนต์บนเนิน เขำ 
ใหจ้อดโดยหันหนำ้ขึน้เนนิเพือ่ป้องกันไม่
ใหร้ถกลิง้ตกจำกขำตัง้ เขำ้เกยีรห์นึง่เพือ่
ป้องกนัไมใ่หร้ถจักรยำนยนตเ์คลือ่นที่

  •  บนทำงลำดลงดำ้นขำ้ง (ขำ้งถนน) ให ้
จอดรถโดยใหท้ำงลำดดังกล่ำวดันรถ
จักรยำนยนตไ์ปทำงขำตัง้ขำ้งทกุครัง้

  •  อย่ำจอดรถบนทำงลำดลงดำ้นขำ้ง (ขำ้ง
ถนน) ทีม่แีนวเอยีงมำกกวำ่ 6° และอยำ่
จอดรถโดยหนัหนำ้รถลงเนนิ

ขอ้ควรค�านงึในการใชร้ถดว้ย
ความเร็วสงู

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

ค�าเตอืน
ขีร่ถจักรยำนยนต ์ Triumph ดว้ยควำมเร็วสงู
บนถนนทีใ่ชใ้นกำรแข่งขันหรอืบนสนำมแข่ง
รถเทำ่นัน้ ในขณะนัน้ ผูท้ีส่ำมำรถใชค้วำมเร็ว
สูงไดค้วรเป็นผูข้ี่รถที่ผ่ำนกำรอบรมทำง
เทคนคิทีจ่�ำเป็นตอ่กำรขีร่ถควำมเร็วสงู และ
ควรคุน้เคยตอ่กำรใชค้ณุลักษณะตำ่ง ๆ  ของ
รถจักรยำนยนตใ์นทกุสภำพ
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ยควำมเร็วสูงใน 
สภำวะอืน่ ๆ  จะเกดิอันตรำยและอำจน�ำไปสู่
กำรสญูเสยีกำรควบคมุรถและเกดิอบุตัเิหตุ

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

ท ัว่ไป
ตอ้งแน่ใจวำ่ไดบ้�ำรุงรักษำรถจักรยำนยนตต์ำม
ตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำ

การบงัคบัเลีย้ว
ตรวจสอบแฮนด์บังคับเลี้ยวว่ำบิดไดอ้ย่ำง
รำบรื่นโดยไม่มีระยะฟรีหรือฝืดมำกเกินไป 
ตอ้งแน่ใจว่ำสำยควบคุมไม่กดีขวำงกำรบังคับ
เลีย้วไมว่ำ่จะในทำงใด

สมัภาระ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำปิดช่องบรรจุสัมภำระ  
ล็อกและประกอบตดิกับรถจักรยำนยนต์แน่น
สนทิดแีลว้

เบรก
ตรวจสอบว่ำเบรกหนำ้และเบรกหลังท�ำงำนได ้
อยำ่งถกูตอ้ง

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

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

ขอ้ควรระวงั
ในหลำยประเทศ ระบบไอเสียส�ำหรับรถรุ่น
นี้ไดต้ดิตัง้เครื่องฟอกไอเสยีเชงิเร่งปฏกิริยิำ
เพือ่ชว่ยลดระดบักำรปลอ่ยไอเสยี
เครื่องฟอกไอเสียเชงิเร่งปฏิกริ ิยำอำจเกดิ
ควำมเสียหำยอย่ำงถำวรถำ้ปล่อยใหร้ถ
จักรยำนยนต์น�้ำมันหมด หรือถำ้ระดับน�้ำมัน
เชือ้เพลงิทีใ่ชไ้ดอ้ยูใ่นระดบัต�ำ่มำก
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้ว่ำมนี�้ำมันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอตอ่กำรเดนิทำง

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

โซข่บัเคลือ่น
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำโซ่ขับเคลื่อนปรับและ
หลอ่ลืน่อยำ่งถกูตอ้งแลว้ ตรวจสอบโซห่ำรอ่ง
รอยควำมสกึและควำมเสยีหำย

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

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

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

อปุกรณเ์สรมิ

ค�าเตอืน
อย่ำตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิหรือบรรทุกสัมภำระ
ที่ท�ำใหป้ระสิทธิภำพในกำรกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตล์ดลง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำท่ำนไม่ไดส้รำ้งควำม 
เสียหำยกับชุดไฟ,  ระยะห่ำงจำกถนน, 
สมรรถภำพในกำรเอยีงรถ (เชน่ มุมกำรเอยีง
ของรถ), ระบบกำรควบคมุ, ระยะเลือ่นลอ้รถ, 
กำรเคลือ่นทีข่องโชค๊หนำ้, กำรมองทศิทำง 
หรอืกำรใชร้ถจักรยำนยนตใ์นลกัษณะอืน่ ๆ

ค�าเตอืน
หำ้มขับขี่รถจักรยำนยนต์ที่ต ิดตั ้งอุปกรณ์
เสริม หรือรถจักรยำนยนต์ที่มีกำรบรรทุก 
น�้ ำหนักประเภทใดก็ตำม ด ว้ยควำมเ ร็ว
มำกกว่ำ   130  กม ./ชม .   (80  ไมล์/ชม .)  
ไม่ว่ำในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั ้งสองกรณี 
อย่ำพยำยำมขับขี่รถดว้ยควำมเร็วมำกกว่ำ 
130 กม./ชม. (80 ไมล/์ชม.) แมเ้ป็นควำมเร็ว
ตำมทีก่ฎหมำยอนุญำตกต็ำม
อุปกรณ์เสริมและ/หรือกำรบรรทุกน�้ ำหนัก
จะท�ำใหค้วำมมั่นคงและกำรทรงตัวของรถ
จักรยำนยนตเ์ปลีย่นแปลงไป
กำรไม่เผื่อถึงกำรเปลี่ยนแปลงในดำ้นกำร
ทรงตัวของรถจักรยำนยนตอ์ำจท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้เมือ่ขับขีด่ว้ยควำมเร็วสูง ตอ้งตระหนัก
เสมอว่ำกำรตัง้ค่ำของรถจักรยำนยนต์และ
ปัจจัยแวดลอ้มสำมำรถมีผลต่อควำมมั่นคง
ของรถจักรยำนยนตข์องคุณไดอ้ย่ำงรำ้ยแรง 
ยกตวัอยำ่งเชน่:

- ภำระบรรทกุทีไ่มส่มดลุทีท่ัง้สองดำ้นของรถ
จักรยำนยนต์
- กำรตัง้ค่ำระบบกันสะเทือนดำ้นหนำ้และ 
ดำ้นหลงัทีไ่มถ่กูตอ้ง
- แรงดนัลมยำงทีป่รับไมถ่กูตอ้ง
- ยำงทีส่กึหรอมำกไปหรอืสกึหรอไมเ่ทำ่กนั
- ลมดำ้นขำ้งและลมปะทะจำกยำนพำหนะอืน่ 
ๆ
- เสือ้ผำ้หลวม
โปรดจ�ำไวว้่ำขีดจ�ำกัดสูงสุด 130 กม./ชม. 
(80 ไมล/์ชม.) จะลดลงถำ้ตดิตัง้อปุกรณเ์สรมิ
ทีไ่มผ่ำ่นกำรรับรอง มกีำรบรรทกุน�้ำหนักที่
ไมถ่กูตอ้ง ยำงรถสกึ สภำพโดยรวมของรถ
จักรยำนยนต์ และสภำพอำกำศหรือสภำพ
ถนนทีไ่มด่ี
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ค�าเตอืน
เจำ้ของรถควรตระหนักว่ำเฉพำะชิ้นส่วน 
อปุกรณเ์สรมิ และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บกำร
รับรองไวส้�ำหรับรถจักรยำนยนต ์Triumph เป็น
ชิน้สว่นทีไ่ดรั้บกำรอนุมตัอิยำ่งเป็นทำงกำรจำก 
Triumph และตดิตัง้กับรถจักรยำนยนตโ์ดย 
ตวัแทนจ�ำหน่ำยทีไ่ดรั้บอนุญำต
โดยเฉพำะ จะเป็นอันตรำยอย่ำงยิ่งในกำร 
ตดิตัง้หรือเปลีย่นชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์เสรมิที่
ตอ้งถอดอปุกรณ์เชือ่มตอ่ออกจำกระบบไฟฟ้ำ
หรือระบบน�้ ำมันเชื้อเพลิง หรือเพิ่มเขำ้ไป 
ซึ่งกำรดัดแปลงดังกล่ำวอำจท� ำให เ้ ป็น
อนัตรำยตอ่ควำมปลอดภยั
อุปกรณ์เชื่อมต่อของชิน้ส่วน อุปกรณ์เสริม 
และชดุคอนเวอรช์ันทีไ่ม่ไดรั้บกำรรับรองอำจ
สง่ผลกระทบรำ้ยแรงตอ่กำรขบัขี ่ เสถยีรภำพ 
หรอืกำรใชร้ถจักรยำนยนตใ์นลกัษณะอืน่ ๆ ที่
อำจเป็นผลใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ ท�ำใหไ้ดเ้กดิกำร
บำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
Triumph จะไม่รับผิดใด ๆ  ต่อขอ้บกพร่
องที่เก ิดจำกอุปกรณ์เชื่อมต่อของชิ้นส่วน 
อุปกรณ์ เสริม  หรือชุดคอนเวอร์ชันที่ไม่
ไดรั้บกำรรับรอง หรือกำรประกอบชิน้ส่วน 
อปุกรณ์เสรมิ หรอืชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บกำร
รับรองโดยบคุลำกรทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรอง

ก�าลงัโหลด

ค�าเตอืน
กำรบรรทุกน�้ ำหนักไม่ถูกตอ้งอำจส่งผลต่อ
สภำวะกำรขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ท�ำใหเ้กิด
อบุตัเิหตไุด ้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทุกครัง้วำ่น�้ำหนักทีบ่รรทุก
ไดก้ระจำยใหเ้ท่ำกันบนรถจักรยำนยนต์ทัง้
สองฝ่ัง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดรั้ดสมัภำระไว ้
แน่นดแีลว้ เพือ่วำ่จะไดไ้มข่ยบัเขยือ้นในขณะ
ทีร่ถจักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่
เฉลีย่น�้ำหนักในกระเป๋ำเก็บสัมภำระแต่ละใบ
ใหเ้ทำ่กนั เกบ็ของหนักไวท้ีด่ำ้นลำ่งและดำ้น
ตดิกบัผนังดำ้นในของกระเป๋ำเกบ็สมัภำระ
ตรวจสอบควำมปลอดภัยของสัมภำระอย่ำง
สม�ำ่เสมอ (แตไ่มใ่ชใ่นขณะทีร่ถก�ำลงัแลน่) 
และท�ำใหแ้น่ใจว่ำสัมภำระไม่ยื่นเกนิทำ้ยรถ
จักรยำนยนต์
น�้ำหนักบรรทุกสูงสุดของยำนพำหนะตอ้งไม่
เกนิ 222 กก. (489 ปอนด)์

ค�าเตอืน
น�้ำหนักบรรทกุสงูสดุทีป่ลอดภยัส�ำหรับกระเป๋ำ
เกบ็สมัภำระแตล่ะใบคอื 5 กก. (11 ปอนด)์
อย่ำใหเ้กนิขีดจ�ำกัดน�้ ำหนักบรรทุกนี้เพรำะ
อำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนต์ไม่มั่นคง ท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตุ
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ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมเก็บสิง่ของใด ๆ  ไวร้ะหว่ำงถัง
น�้ำมนัเชือ้เพลงิและโครงรถ เพรำะอำจกดีขวำง
ระบบบังคับเลี้ยว ซึง่จะท�ำใหร้ถสูญเสยีกำร
ทรงตวัและเกดิอบุตัเิหตุ
น�้ำหนักทีเ่พิม่เขำ้ไปทีแ่ฮนดบ์ังคับเลีย้วหรือ
โชค๊หนำ้จะเป็นกำรเพิม่น�้ำหนักของชดุบังคับ
เลี้ยว และจะท�ำใหสู้ญเสยีกำรควบคุมระบบ
บงัคบัเลีย้ว ซึง่น�ำไปสูอ่บุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
ถำ้ใชท้ีน่ั่งผูโ้ดยสำรบรรทุกสิง่ของขนำดเล็ก 
สิง่ของดงักลำ่วตอ้งมนี�้ำหนักไมเ่กนิ 5 กก. และ
ตอ้งไมท่�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต ์
โดยตอ้งรัดสิง่ของดงักลำ่วใหแ้น่น และตอ้งไม่
ยืน่เกนิทำ้ยรถจักรยำนยนต์
กำรบรรทกุสิง่ของทีม่นี�้ำหนักเกนิ 5 กก. ทีรั่ด
ไมแ่น่น ทีท่�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถ หรอืยืน่
เกนิดำ้นทำ้ยหรอืดำ้นขำ้งของรถจักรยำนยนต์
จะท�ำใหสู้ญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ
แมจ้ะบรรทุกสิ่งของขนำดเล็กไวบ้นที่น่ัง 
ผูโ้ดยสำรอยำ่งถกูตอ้ง ควำมเร็วสงูสดุของ
รถจักรยำนยนต์ตอ้งไม่เกิน 130 กม ./ชม . 
(80 ไมล/์ชม.)

ผูโ้ดยสาร

ค�าเตอืน
กำรบรรทุกผู โ้ดยสำรจะส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภำพในกำรเบรกและกำรทรงตัว
ของรถจักรยำนยนต ์ ผูข้ีร่ถตอ้งค�ำนวณกำร
เปลีย่นแปลงเหลำ่นี้เมือ่ตอ้งขีร่ถจักรยำนยนต์
โดยมีผูโ้ดยสำร และไม่ควรพยำยำมด�ำเนิน
กำรดังกล่ำวถำ้ไม่ไดผ้่ำนกำรฝึกฝน หรือ
ถ ำ้ รู ส้ ึกไม่คุ น้ เคยหรือไม่สะดวกต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะกำรขับขี่รถ
จักรยำนยนตท์ีเ่กดิขึน้
กำรขีร่ถโดยไมค่�ำนวณเมือ่มผีูโ้ดยสำรไปดว้ย 
อำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนตส์ูญเสยีกำรทรงตัว
และเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
หำ้มบรรทุกผูโ้ดยสำรถำ้เขำหรือเธอไม่สูง
พอทีจ่ะวำงเทำ้ไวบ้นทีพั่กเทำ้ทีม่ไีวใ้ชง้ำน
ผูโ้ดยสำรที่สูงไม่ถึงระดับที่พักเทำ้จะไม่
สำมำรถ น่ังบนรถจักรยำนยนต์ได อ้ย่ำง
ปลอดภัย และท�ำใหไ้ม่มั่นคง น� ำไปสู่กำร 
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
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ค�าเตอืน
ผูโ้ดยสำรควรไดรั้บกำรชีแ้นะว่ำเขำหรือเธอ
สำมำรถท�ำใหร้ถจักรยำนยนต์สูญเสียกำร
ทรงตัวถำ้ขยับร่ำงกำยโดยทันที หรือใช ้
ต�ำแหน่งทีน่ั่งไมถ่กูตอ้ง
ผูข้ีร่ถควรชีแ้นะผูโ้ดยสำรดงันี:้
ผูโ้ดยสำรตอ้งน่ังนิง่ ๆ ขณะทีร่ถจักรยำนยนต์
ก�ำลังแล่นและตอ้งไม่ยุ่งเกีย่วกับกำรท�ำงำน
ของรถจักรยำนยนต์
เพื่อใหเ้ทำ้ของผูโ้ดยสำรวำงไวบ้นทีพั่กเทำ้
ผูโ้ดยสำร และตอ้งจับสำยรัดเบำะ เอวหรือ
สะโพกของผูข้ีร่ถใหแ้น่น
แนะน�ำใหผู้โ้ดยสำรเอนตัวตำมผูข้ีร่ถเมือ่แลน่
รถเขำ้โคง้ และตอ้งไม่เอนตัวถำ้ผูข้ีร่ถไม่ได ้
ด�ำเนนิกำรดงักลำ่ว

ค�าเตอืน
กำรบรรทุกผู โ้ดยสำรจะส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภำพในกำรเบรกและกำรทรงตัว
ของรถจักรยำนยนต ์ ผูข้ีร่ถตอ้งค�ำนวณกำร
เปลีย่นแปลงเหลำ่นี้เมือ่ตอ้งขีร่ถจักรยำนยนต์
โดยมผีูโ้ดยสำร และไมค่วรพยำยำมด�ำเนนิ
กำรดังกล่ำวถำ้ไม่ไดผ้่ำนกำรฝึกฝน หรือ
ถ ำ้ รู ส้ ึกไม่คุ น้ เคยหรือไม่สะดวกต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะกำรขับขี่รถ
จักรยำนยนตท์ีเ่กดิขึน้
กำรขีร่ถโดยไมค่�ำนวณเมือ่มผีูโ้ดยสำรไปดว้ย 
อำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนตส์ูญเสยีกำรทรงตัว
และเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
หำ้มบรรทุกสัตวเ์ลีย้งบนรถจักรยำนยนตข์อง
ทำ่น
สัตวเ์ลีย้งจะขยับเขยือ้นโดยฉับพลันและทำ่น
ไมอ่ำจคำดเดำได ้ ซึง่อำจท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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การบ�ารงุรกัษา 
ตามก�าหนดเวลา

ค�าเตอืน
Triumph Motorcycles จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ 
ต่อควำมเสยีหำยหรือกำรบำดเจ็บที่เกดิจำก
กำรบ�ำรงุรักษำทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืกำรปรับตัง้ทีไ่ม่
เหมำะสม โดยเจำ้ของรถเป็นผูด้�ำเนนิกำรเอง
เนื่องจำกกำรบ�ำรุงรักษำที่ไม่ถูกตอ้งหรือ
ถูกละเลยจะท�ำใหเ้กดิสภำวะกำรขับขีท่ี่เป็น
อนัตรำย ควรน�ำรถจักรยำนยนตข์องทำ่นเขำ้
รับกำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำทีต่ัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้

ค�าเตอืน
กำรบ�ำรุงรักษำทัง้หมดถือว่ำส�ำคัญต่อชีวติ
และตอ้งไมล่ะเลย กำรบ�ำรงุรักษำและกำร
ปรับตั ้งที่ไม่ถูกตัองอำจท�ำใหช้ ิ้นส่วนของ
รถจักรยำนยนตห์นึ่งช ิน้ส่วนหรือมำกกว่ำนั้น
ท�ำงำนผดิปกต ิ รถจักรยำนยนตท์ีท่�ำงำนผดิ
ปกติอำจท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมและเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
สภำพอำกำศ ภูมิประเทศ และที่ตั ้งทำง
ภูมิศำสตร์ส่งผลกระทบต่อกำรบ�ำรุงรักษำ 
ควรปรับตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำใหต้รงตำม
สภำพแวดลอ้มทีใ่ชย้ำนพำหนะ รวมทัง้ควำม
ประสงคข์องเจำ้ของรถ
ตอ้งใชเ้ครื่องมือพิเศษ ควำมรู  ้และกำร 
ฝึกอบรม จงึจะด�ำเนินกำรตำมรำยกำรบ�ำรุง
รักษำทีไ่ดร้ะบุไวใ้นตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำได ้
อยำ่งถกูตอ้ง ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตเทำ่นัน้ทีม่เีครือ่งมอื
พเิศษและควำมรูด้งักลำ่ว
เนื่องจำกกำรบ�ำรุงรักษำที่ไม่ถูกตอ้งหรือ
ถูกละเลยจะท�ำใหเ้กดิสภำวะกำรขับขีท่ี่เป็น
อนัตรำย ควรน�ำรถจักรยำนยนตข์องทำ่นเขำ้
รับกำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำทีต่ัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้

ในกำรบ� ำ รุ ง รักษำรถ จักรยำนยนต์ให อ้ยู่
ใ น ส ภ ำ พที่ ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ไ ว ้ว ำ ง ใ จ ไ ด ้
กำรบ�ำรุงรักษำและกำรปรับตั ้งที่สรุปไวใ้น
บทนี้ตอ้งด�ำเนินกำรดังที่ระบุไวใ้นตำรำงกำร 
ตรวจสอบประจ�ำวนั รวมทัง้ยดึตำมตำรำงกำร
บ�ำรงุรักษำ ขอ้มลูทีจ่ะกลำ่วตอ่ไปจะอธบิำยถงึ 
ขัน้ตอนที่ตอ้งปฏบิัตติำมเมื่อด�ำเนินกำรตรวจ
เชค็ประจ�ำวนั รวมทัง้รำยกำรทีต่อ้งบ�ำรงุรักษำ
และปรับตัง้คำ่อยำ่งงำ่ยๆ บำงรำยกำร
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ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph 
ที่ได รั้บอนุญำตของท่ำนอำจด� ำ เนินกำร 
บ�ำรงุรักษำตำมก�ำหนดเวลำไดส้ำมวธิ ี คอื กำร
บ�ำรงุรักษำประจ�ำปี กำรบ�ำรงุรักษำโดยยดึตำม
จ�ำนวนไมล ์ หรอืผสมกนัทัง้สองแบบ ทัง้นีข้ ึน้
อยูก่ับจ�ำนวนไมลท์ีร่ถจักรยำนยนตข์องท่ำนวิง่
ไปตอ่ปี
1.  รถจักรยำนยนตท์ีว่ ิง่นอ้ยกวำ่ 10,000 กม. 

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

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

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

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
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ตารางการบ�ารงุรกัษาตามก�าหนดเวลา

รำยละเอยีดดำ้นกำรใชง้ำน มำตรวดัระยะทำงอำ่นคำ่เป็นกโิลเมตร (ไมล)์ หรอืชว่งเวลำ ไมว่ำ่รำยกำรใดถงึกอ่น

กำรเขำ้รับ
บรกิำรครัง้
แรก

กำรเขำ้
รับบรกิำร
ประจ�ำปี

กำรเขำ้รับบรกิำรตำมระยะกโิลเมตร

ทกุๆ 500

(800) หนึง่
เดอืน

ปี 6,000 และ 
18,000

(10,000 และ 
30,000)

12,000

(20,000)

24,000

(40,000)

การหลอ่ลืน่
น�้ำมนัเครือ่ง – เปลีย่นใหม่ - • • • • •

ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่งและเครือ่งยนต ์- เปลีย่นใหม่ - • • • • •

ระบบระบำยควำมรอ้นน�้ำมนัเครือ่งและเครือ่งยนต ์- 
ตรวจหำรอยร่ัว

วนั • • • • •

ระบบน�า้มนัเชือ้เพลงิและระบบควบคมุการท�างานของเครือ่งยนต์
ระบบน�้ำมนัเชือ้เพลงิ – ตรวจสอบกำรร่ัวซมึ รอยถลอก ฯลฯ วนั • • • • •

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

สแกนอตัโนมตั ิ(Autoscan) – ด�ำเนนิกำร Autoscan แบบ
สมบรูณโ์ดยใชเ้ครือ่งมอืวเิครำะหปั์ญหำของ Triumph 
(พมิพฉ์บบัส�ำเนำใหล้กูคำ้)

- • • • • •

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

ระบบฉีดอำกำศทตุยิภมู ิ– ตรวจสอบ/ท�ำควำมสะอำด - • •

หมอ้กรองอำกำศ – เปลีย่นใหม่ - • •

เรอืนปีกผเีสือ้ – ปรับใหส้มดลุ - • • •

สำยน�้ำมนั – เปลีย่นใหม่ ทกุสีปี่ ไมนั่บระยะทำงเป็นไมล์
ทอ่ควบคมุไอระเหย* – เปลีย่นใหม่ ทกุสีปี่ ไมนั่บระยะทำงเป็นไมล์

ระบบการจดุระเบดิ
หวัเทยีน – ตรวจสอบ - •

หวัเทยีน – เปลีย่นใหม่ - • •

ระบบระบายความรอ้น
ระบบระบำยควำมรอ้น – ตรวจหำกำรร่ัวซมึ วนั • • • • •

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

น�้ำหลอ่เย็น – เปลีย่นใหม่ ทกุสำมปี ไมนั่บระยะทำงเป็นไมล์
เครือ่งยนต์

สำยคลตัช ์– ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •

ระยะหำ่งวำลว์ – ตรวจสอบ/ปรับตัง้ - • •

จังหวะเปิดปิดเพลำลกูเบีย้ว – ปรับตัง้ เขำ้รับบรกิำรในระยะ 20,000 กม. (12,000 ไมล)์ แรกเทำ่นัน้
ลอ้และยาง

ลอ้ – ตรวจสอบควำมเสยีหำย วนั • • • • •

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

ลอ้ – ตรวจสอบลอ้ดวูำ่ซีล่อ้แตกหกัหรอืช�ำรดุหรอืไม ่และ
ตรวจสอบควำมแน่นของซีล่อ้ (ถำ้ตดิตัง้) วนั • • • • •

กำรสกึของยำง/ควำมเสยีหำยของยำง – ตรวจสอบ วนั • • • • •

แรงดนัลมยำง – ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •

ไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ำ แผงหนำ้ปัด และโคมไฟ – ตรวจสอบ วนั • • • • •
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รำยละเอยีดดำ้นกำรใชง้ำน มำตรวดัระยะทำงอำ่นคำ่เป็นกโิลเมตร (ไมล)์ หรอืชว่งเวลำ ไมว่ำ่รำยกำรใดถงึกอ่น

กำรเขำ้รับ
บรกิำรครัง้
แรก

กำรเขำ้
รับบรกิำร
ประจ�ำปี

กำรเขำ้รับบรกิำรตำมระยะกโิลเมตร

ทกุๆ 500

(800) หนึง่
เดอืน

ปี 6,000 และ 
18,000

(10,000 และ 
30,000)

12,000

(20,000)

24,000

(40,000)

ระบบกนัสะเทอืนและระบบบงัคบัเลีย้ว
ระบบบงัคบัเลีย้ว – ตรวจสอบระยะฟรี วนั • • • • •

โชค๊ – ตรวจสอบกำรร่ัวซมึ/กำรท�ำงำนรำบรืน่ วนั • • • • •

น�้ำมนัโชค๊ – เปลีย่นใหม่ - •

ลกูปืนคอเฟรม – ตรวจสอบ/ปรับตัง้ - • • • •

ลกูปืนคอเฟรม – หยอดน�้ำมนั - • •

ขอ้ตอ่โชค๊หลงั – ตรวจสอบ/หยอดน�้ำมนั - • •

เบรก
ผำ้เบรก – ตรวจสอบระดบัควำมสกึ วนั • • • • •

แมป๊ั่มเบรก – ตรวจสอบกำรร่ัวซมึของน�้ำมนั วนั • • • • •

คำลปิเปอรเ์บรก – ตรวจสอบกำรร่ัวซมึของน�้ำมนัและลกูสบู
ตดิขดั

วนั • • • • •

ระดบัน�้ำมนัเบรก – ตรวจสอบ วนั • • • • •

น�้ำมนัเบรก – เปลีย่นใหม่ ทกุสองปี ไมนั่บระยะทำงเป็นไมล์
โซข่บัเคลือ่น

กำรหยอ่นของโซข่บัเคลือ่น – ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •

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

แนวกำรเสยีดสขีองโซข่บั – เปลีย่นใหม่ - • • •

ท ัว่ไป
สกร ู– ตรวจสอบควำมปลอดภยัดว้ยตำเปลำ่ วนั • • • • •

หมดุพักเทำ้ – ตรวจสอบควำมสกึดว้ยตำเปลำ่ วนั • • • • •

ชดุแทน่วำงอปุกรณเ์สรมิแบบลอยตวั – ตรวจสอบวำ่ท�ำงำน
ไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง‡

- • • • •

ขำตัง้ขำ้ง – ตรวจสอบกำรท�ำงำน วนั • • • • •

ขำตัง้คู ่– ตรวจสอบกำรท�ำงำน วนั • • • • •

ปลอกรองขำตัง้คู ่- ตรวจสอบ/ท�ำควำมสะอำด/หยอดจำระบี - • • • •

ชดุเชือ่มตอ่กระเป๋ำเกบ็สมัภำระ – ตรวจสอบวำ่ท�ำงำนและ
ปรับตัง้คำ่ไวอ้ยำ่งถกูตอ้ง‡

- • • • •

* ระบบควบคมุไอน�้ำมนัเชือ้เพลงิจะตดิตัง้กบัรุน่ทีจ่�ำหน่ำยในบำงประเทศเทำ่นัน้

‡ ถำ้ตดิตัง้เทำ่นัน้
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น�า้มนัเครือ่ง

cbnz

ค�าเตอืน
รถจักรยำนยนตท์ีท่�ำงำนโดย ใชน้�้ำมนัเครือ่ง
ที่ปนเ ป้ือน เสื่อมสภำพ หรือไม่เพียงพอ 
จะท�ำใหเ้ครื่องยนต์สึกเร็วขึ้น และอำจส่ง
ผลใหเ้ครื่องยนต์หรือระบบส่งก�ำลังติดขัด 
กำรตดิขัดของเครื่องยนตห์รือระบบส่งก�ำลัง
อำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุอยำ่งรวดเร็วและ
เกดิอบุตัเิหตุ

เพื่อใหเ้ครื่องยนต์ ระบบส่งก�ำลัง และคลัตช์
ท�ำงำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง ใหรั้กษำน�้ำมันเครื่อง
ไวใ้นระดับทีถู่กตอ้ง รวมทัง้เปลีย่นน�้ำมันและ 
ไสก้รองน�้ ำมัน เครื่องตำมขอ้ก� ำหนดกำร 
บ�ำรงุรักษำตำมก�ำหนดเวลำ

การตรวจสอบระดบัน�า้มนั

ค�าเตอืน
หำ้มสตำรท์เครือ่งยนตห์รอืเดนิเครือ่งยนตใ์น
พืน้ทีอ่บัอำกำศ
ควันไอเสยีเป็นพษิและอำจท�ำใหห้มดสตแิละ
เสยีชวีติไดภ้ำยในระยะเวลำสัน้ๆ
ใชร้ถจักรยำนยนตใ์นพื้นทีเ่ปิดโล่งหรือมกีำร
ระบำยอำกำศเพยีงพอทกุครัง้

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

2

3

1

4

cgii

1.	 ชอ่งเตมิ
2.	 ตาแมว
3.	 ระดบัน�า้มนั (แสดงระดบัน�า้มนัทีถ่กูตอ้ง)
4.	 ขดีแสดงระดบัน�า้มนัหอ้งขอ้เหวีย่ง
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กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนั:
  •  สตำรท์เครือ่งยนตแ์ละเดนิเบำประมำณหำ้

นำที
  •  ดบัเครือ่งยนต ์ แลว้รออยำ่งนอ้ยสำมนำที

เพือ่ใหน้�้ำมนัเขำ้ที่
  •  โปรดทรำบว่ำท่ำนจะมองเห็นระดับน�้ำมัน

ทีต่ำแมว
  •  เมื่อแกไ้ขแลว้ ควรมองเห็นน�้ำมันในตำ

แมวที่จุดกึ่งกลำงระหว่ำงขีดแนวนอน 
ดำ้นบน (สงูสดุ) และดำ้นลำ่ง (ต�ำ่สดุ) ที่
ท�ำเครือ่งหมำยไวบ้นหอ้งขอ้เหวีย่ง

หมายเหต:ุ

•	 การบ่งชีท้ ีแ่ม่นย�าของระดบัน�า้มนัใน
เครือ่งยนตจ์ะแสดงขึน้เมือ่เครือ่งยนต์
มอีณุหภมูกิารท�างานปกตเิทา่น ัน้	และ
รถจกัรยานยนตอ์ยูใ่นลกัษณะต ัง้ตรง 
(ไมใ่ชอ่ยูบ่นขาต ัง้ขา้ง)

  •  เมื่อแกไ้ขแลว้ ควรมองเห็นน�้ ำมันใน 
ตำแมวทีจุ่ดกึง่กลำงระหว่ำงขดีแนวนอน
ดำ้นบน (สงูสดุ) และดำ้นลำ่ง (ต�ำ่สดุ) ที่
ท�ำเครือ่งหมำยไวบ้นหอ้งขอ้เหวีย่ง

  •  ถำ้จ�ำเป็นตอ้งเตมิน�้ำมันใหถ้งึระดับน�้ำมัน 
ถอดฝำปิดช่องเตมิน�้ำมันเครื่องแลว้เตมิ
น�้ำมนั ทลีะนอ้ย จนระดบัทีต่ำแมวถกูตอ้ง

เมือ่ไดร้ะดับน�้ำมันทีถู่กตอ้ง ใหป้ระกอบฝำปิด
ชอ่งเตมิน�้ำมนัเครือ่งแลว้หมนุใหแ้น่น

การเปลีย่นน�า้มนัและ 
ไสก้รองน�า้มนัเครือ่ง

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

น�้ำมันเครื่องและไสก้รองตอ้งเปลีย่นใหม่ตำม
ขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรงุรักษำตำมก�ำหนดเวลำ

12

cgip

1.	 นอ๊ตถา่ยน�า้มนัเครือ่ง
2.	 ไสก้รองน�า้มนัเครือ่ง

กำรเปลีย่นไสก้รองน�้ำมนัและน�้ำมนัเครือ่ง:
  •  อุ่นเครื่องยนต์จนรอ้นมำกพอ แลว้ดับ

เครือ่งยนต ์ แลว้ยดึรถจักรยำนยนตใ์หอ้ยู่
ในต�ำแหน่งตัง้ฉำกกบัพืน้รำบ

  •  วำงอำ่งถำ่ยน�้ำมนัเครือ่งใตเ้ครือ่งยนต์
  •  ถอดน๊อตถำ่ยน�้ำมนัเครือ่ง
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ค�าเตอืน
น�้ำมนัอำจรอ้นจัดจนสมัผัสไมไ่ด ้
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับน�้ ำมันรอ้นโดยสวม 
ชดุป้องกนัทีเ่หมำะสม ถงุมอื อปุกรณป้์องกนั
ตำ ฯลฯ
กำรสมัผัสโดนน�้ำมนัทีร่อ้น อำจท�ำใหล้วกหรอื
ไหมผ้วิหนังได ้

  •  คลำยไสก้รองน�้ ำมันเครื่องแลว้ถอด
ออกโดยใชชุ้ดเครื่องมือประจ�ำรถของ 
Triumph T3880313 ทิง้ไสก้รองน�้ำมนั
เครื่องตัวเก่ำดว้ยวิธีกำรที่ไม่ท� ำลำย 
สิง่แวดลอ้ม

  •  ทำน�้ ำมันเครื่องที่สะอำดบำง ๆ  ลงบน
แหวนซลีของไสก้รองน�้ำมันเครือ่งตัวใหม ่
ประกอบไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง แลว้ขนัแน่น 
10 Nm

  •  เมื่อถ่ำยน�้ ำมันเครื่องออกจนหมดแลว้ 
ใหป้ระกอบแหวนยำงอันใหม่เขำ้กับน๊อต
ถำ่ยน�้ำมนัเครือ่ง ประกอบน๊อตถำ่ยน�้ำมนั
เครือ่ง แลว้ขนัใหแ้น่น 25 Nm

  •  เตมิเครื่องยนต์ดว้ยน�้ำมันเครื่องส�ำหรับ
รถจักรยำนยนต์แบบกึ่งสังเครำะห์หรือ
สงัเครำะห ์ 10W/40 หรอื 10W/50 ที่
ตรงตำมมำตรฐำน API SH (หรอืสงู
กวำ่) และ JASO MA เชน่ น�้ำมนัเครือ่ง 
Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40 
(สงัเครำะห)์

  •  สตำร์ทเครื่องยนตแ์ลว้ปล่อยใหเ้ดนิเบำ
อยำ่งนอ้ย 30 วนิำที

ขอ้ควรระวงั
กำรเพิม่ควำมเร็วรอบเครื่องยนตส์ูงกว่ำรอบ
เดินเบำก่อนที่น�้ ำมันจะกระจำยไปทั่วทุก 
ชิน้สว่นของเครือ่งยนตจ์ะท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิ
ควำมเสยีหำยและตดิขดั
เร่งควำมเร็วรอบเครื่องยนต์หลังจำกเดิน
เครือ่งยนตแ์ลว้ 30 วนิำทเีทำ่นัน้เพือ่ใหน้�้ำมนั
ไดไ้หลเวยีนอยำ่งเต็มที่

ขอ้ควรระวงั
ถำ้แรงดันน�้ ำมันเครื่องต�่ำเกินไป สัญญำณ
ไฟเตือนแรงดันน�้ ำมันเครื่องต�่ำจะสว่ำงขึ้น 
ถำ้ไฟยังตดิอยู่ในขณะที่เครื่องยนต์ท�ำงำน 
ใหด้บัเครือ่งยนตท์นัทแีลว้ตรวจสอบหำสำเหตุ
กำรเดนิเครือ่งยนตด์ว้ยแรงดันน�้ำมันเครือ่งต�่ำ
จะท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำย

  •  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำสัญญำณไฟเตือน
แรงดันน�้ำมันเครือ่งต�่ำยังปิดอยู่ และมอง
ไม่เห็นขอ้ควำมแรงดันน�้ ำมันเครื่องบน
หนำ้จอแผงหนำ้ปัด

  •  ดั บ เค รื่ อ งยนต์แล ว้ต รวจสอบระดับ 
น�้ำมนัเครือ่งอกีครัง้ ปรับถำ้จ�ำเป็น

การก�าจดัน�า้มนัเครือ่งและไสก้รอง
น�า้มนัเครือ่งทีใ่ชแ้ลว้
เพื่อเป็นกำรปกป้องสิง่แวดลอ้ม อย่ำเทน�้ำมัน
ลงบนพื้น ลงในท่อระบำยน�้ ำหรือท่อระบำย 
น�้ ำเสีย หรือลงในแม่น�้ ำล�ำคลอง อย่ำวำง 
ไสก้รองน�้ำมันเครือ่งทีใ่ชแ้ลว้ปนกับขยะทั่วไป 
หำกมีขอ้สงสัย โปรดติดต่อหน่วยงำนใน 
ทอ้งถิน่
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เกรดและขอ้ก�าหนดของน�า้มนั
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

ชว่งอณุหภมูคิวามหนดืของน�า้มนัเครือ่ง

อย่ำเติมสำรเคมีใด ๆ  ลงในน�้ ำมันเครื่อง 
นอกจำกนี้  น�้ ำมันเครื่องยังหล่อลื่นคลัตช ์
สำรเตมิแตง่ใดๆ อำจท�ำใหค้ลตัชล์ืน่
หำ้มใชน้�้ ำมันละหุ่ง, น�้ ำมันที่มีสำรชะลำ้ง, 
น�้ำมนัพชื, น�้ำมนัแร ่ หรอืน�้ำมนัใด ๆ ทีไ่มต่รง
ตำมขอ้ก�ำหนดทีต่อ้งกำร กำรใชน้�้ำมนัเหลำ่นี้
อำจท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยตอ่เครือ่งยนตอ์ยำ่ง
รนุแรงและโดยทนัที
ขณะเตมิหรอืเปลีย่นน�้ำมนัเครือ่ง ท�ำใหแ้น่ใจวำ่
ไมม่สี ิง่แปลกปลอมเขำ้ไปในหอ้งขอ้เหวีย่ง

ระบบระบายความรอ้น

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

หมายเหต:ุ

•	 น� ้าหล่อเย็นชนิดชนิดเติมสารเพิ่ม
คุณภาพไฮบริด อินท รีย ์ 	 ( เ ร ีย ก
วา่ Hybrid OAT หรอื HOAT) ได้
ต ิดต ัง้ไว ้ในระบบระบายความร้อน
ต ัง้แต่จ ดัส่งรถจกัรยานยนต์จาก
โรงงาน น� ้าหล่อเย็นดงักล่าวเป็น 
สเีขยีว ประกอบดว้ยสารป้องกนัการ 
แข็งตวัทีม่สีว่นประกอบของสารเอทธิ
ลนีไกคอล 50% และมจีดุเยอืกแข็งที ่
-35°C (-31°F)

สารป้องกนัการกดักรอ่น 

ค�าเตอืน
น�้ำหลอ่เย็น HD4X Hybrid OAT ประกอบ
ดว้ยสำรป้องกันกำรกัดกร่อนและสำรป้องกัน
กำรแข็งตวั ซึง่เหมำะส�ำหรับเครือ่งยนตแ์ละ 
หมอ้น�้ำทีเ่ป็นอะลมูเินยีม ใชน้�้ำหลอ่เย็นตำม
ค�ำแนะน�ำจำกผูผ้ลติทกุครัง้
น�้ ำหล่อเย็นที่มีสำรป้องกันกำรแข็งตัวและ
สำรป้องกันกำรกัดกร่อนประกอบดว้ยสำร
เคมีที่เป็นพิษ ซึ่งเป็นอันตรำยต่อร่ำงกำย
มนุษย ์หำ้มกลนืสำรป้องกันกำรแข็งตัวหรอื 
น�้ำหลอ่เย็นของรถจักรยำนยนต์
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หมายเหต:ุ

•	 น�า้หลอ่เย็น HD4X Hybrid OAT ที่
จ ัดหา โดย 	Tr i u m p h 	 ผสม เส ร็ จ
แลว้	และไมจ่�าเป็นตอ้งเจอืจางกอ่นจะ
เตมิลงในระบบระบายความรอ้น

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

การตรวจสอบระดบัน�า้หลอ่เย็น

หมายเหต:ุ

•	 ควรตรวจสอบระดบัน�า้หล่อเย็นขณะ
ทีเ่ครือ่งยนตเ์ย็น	(ทีอุ่ณหภูมหิอ้งหรอื
อณุหภมูแิวดลอ้ม)

1
2

3

1.	 ถงัน�า้หลอ่เย็นส�ารอง
2.	 เครือ่งหมาย MAX
3.	 เครือ่งหมาย MIN

กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนัเบรก:
  •  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบและอยู่ใน

ต�ำแหน่งตัง้ตรง (ไม่ใช่บนขำตัง้) ถังน�้ำ
หล่อเย็นส�ำรองสำมำรถมองเห็นไดจ้ำก
ดำ้นขวำของรถจักรยำนยนต ์ ดำ้นลำ่งไป
ทำงดำ้นหนำ้ของถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ

  •  ตรวจสอบระดับน�้ ำหล่อเ ย็นในถังน�้ ำ 
หลอ่เย็นส�ำรอง

  •  ร ะ ดั บ น�้ ำ ห ล่ อ เ ย็ น ต ้อ ง อ ยู่ ร ะ ห ว่ ำ ง
เครือ่งหมำย MAX และ MIN ถำ้น�้ำ 
หลอ่เย็นต�ำ่กวำ่ระดบัต�ำ่สดุ ทำ่นตอ้งปรับ
ระดบัน�้ำหลอ่เย็น
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การปรบัระดบัน�า้หลอ่เย็น

ค�าเตอืน
หำ้มถอดถังน�้ำหล่อเย็นส�ำรองหรอืฝำหมอ้น�้ำ
เมือ่เครือ่งยนตร์อ้นจัด
เมื่อเครื่องยนต์รอ้นจัด น�้ ำหล่อเย็นภำยใน 
หมอ้น�้ำจะรอ้นจัดและเกดิควำมกดดนั
กำรสัมผัสกับน�้ ำหล่อเย็นที่มีรอ้นและเพิ่ม
ควำมกดดันจะท�ำใหเ้ป็นแผลน�้ำรอ้นลวกและ
ท�ำใหผ้วิหนังถกูท�ำลำย

1

2

1.	 ถงัน�า้หล่อเย็นส�ารอง	(แสดงภาพทีถ่อด
ถงัน�า้มนัเชือ้เพลงิออกเพือ่ใหช้ดัเจนขึน้)

2.	 ฝาปิดถงัน�า้หลอ่เย็นส�ารอง

กำรปรับระดบัน�้ำมนัเบรก:
  •  ปลอ่ยใหเ้ครือ่งยนตเ์ย็น
  •  ฝำปิดถังน�้ำหล่อเย็นส�ำรองสำมำรถถอด

ออกจำกทำงดำ้นขวำของรถจักรยำนยนต ์
ระหว่ำงดำ้นหนำ้ของถังน�้ำมันเชือ้เพลงิ
และโครงรถ

  •  ถอดฝำปิดออกจำกถังน�้ำหล่อเย็นส�ำรอง 
แลว้เตมิส่วนผสมน�้ำหล่อเย็นทำงฝำถัง
น�้ ำมันเชื้อเพลิงจนระดับน�้ ำเพิ่มสูงถึง
เครือ่งหมำย MAX

  •  ประกอบฝำปิด

หมายเหต:ุ

•	 ถ้า ต ร ว จ สอบ ร ะ ด ับ น� ้ า ห ล่ อ เ ย็ น
เ นื่ อ ง จ า ก น� ้ า ห ล่ อ เ ย็ น ร้ อ น จ ัด 
ให้ตรวจสอบระด ับน� ้า ในหม้อน� ้า 
แลว้เตมิถา้จ�าเป็น

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

ขอ้ควรระวงั
ถำ้ใชน้�้ ำกระดำ้งในระบบระบำยควำมรอ้น 
น�้ำกระดำ้งจะท�ำใหเ้กดิกำรสะสมของตะกรัน 
ใ น เ ค รื่ อ ง ยนต์แล ะหม อ้น�้ ำ   แล ะ จ ะลด
ประสทิธภิำพของระบบระบำยควำมรอ้นเป็น
อยำ่งมำก
ระบบระบำยควำมรอ้นทีม่ปีระสทิธภิำพลดลง
จะท�ำใหเ้ครื่องยนต์รอ้นจัดและไดรั้บควำม 
เสยีหำยอยำ่งรนุแรง

การเปลีย่นน�า้หลอ่เย็น
ขอแนะน� ำใหน้� ำรถไปเปลี่ยนน�้ ำหล่อเย็นที่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตตำมขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุงรักษำ
ตำมก�ำหนดเวลำ

หมอ้น�า้และทอ่ออ่น

ค�าเตอืน
พัดลมจะท�ำงำนโดยอัตโนมัตเิมือ่เครือ่งยนต์
ท�ำงำน อยำ่ใหม้อืและเสือ้ผำ้ทีส่วมใสอ่ยูใ่กล ้
พัดลม เพรำะถำ้เกีย่วกบัใบพัดทีก่�ำลงัหมนุจะ
ท�ำใหไ้ดรั้บบำดเจ็บ
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ขอ้ควรระวงั
กำรใชว้ธิฉีีดน�้ำแรงดนัสงู เชน่ จำกเครือ่งมอื
ลำ้งรถหรือป๊ัมอัดฉีดน�้ ำแรงดันสูง จะท�ำให ้
ครบีหมอ้น�้ำเกดิควำมเสยีหำย เป็นสำเหตใุห ้
เกดิรอยร่ัวและท�ำใหป้ระสทิธภิำพของหมอ้น�้ำ
ลดลง
อย่ำปิดกัน้หรือเบี่ยงกระแสลมจำกหมอ้น�้ ำ
ดว้ยกำรตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิทีไ่มไ่ดรั้บอนุญำต 
ไมว่ำ่จะทีด่ำ้นหนำ้หมอ้น�้ำหรอืดำ้นหลังพัดลม
ระบำยควำมรอ้น กำรกีดขวำงกระแสลม 
ของหม อ้น�้ ำ จ ะท� ำ ให เ้ กิดควำม ร อ้นสู ง 
ท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำยได ้

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

การควบคมุคนัเรง่

ค�าเตอืน
คอยระวงัเมือ่ "รูส้กึ" ถงึกำรเปลีย่นแปลงของ
กำรควบคมุคนัเรง่ ถำ้พบควำมเปลีย่นแปลง 
ใหน้�ำรถไปตรวจสอบระบบคันเร่งที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ได ้
รับอนุญำต กำรเปลี่ยนแปลงอำจเกดิจำก 
ควำมสึกในระบบกลไก ซึ่งอำจท�ำใหก้ำร
ควบคมุคนัเรง่ตดิขดั
กำรควบคมุคันเร่งตดิหรอืคำ้งจะท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้
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คลตัช์

2

1

1.	 คนัคลตัช์
2. 2 - 3	มม.

รถจักรยำนยนตไ์ดต้ดิตัง้คลัตชแ์บบควบคมุดว้ย
สำย
ถำ้คนัคลตัชม์รีะยะฟรมีำกเกนิไป คลตัชอ์ำจไม่
ปลอ่ยจนสดุ ซึง่จะท�ำใหเ้ปลีย่นเกยีรแ์ละเลอืก
เกยีรว์ำ่งไดย้ำก ซึง่อำจท�ำใหเ้ครือ่งยนตด์บั 
และควบคมุรถจักรยำนยนตไ์ดย้ำก
ในทำงกลับกัน ถำ้คันคลัตช์มีระยะฟรีไม่พอ  
คลั ตช์อำจไม่ขบจนสุด  ท� ำ ให ค้ลั ตช์ลื่น 
ซึง่จะลดประสทิธภิำพและท�ำใหค้ลัตชส์กึกอ่น
ก�ำหนด
ต ้อ ง ต ร ว จ ส อ บ ร ะ ย ะ ฟ รี คั น ค ลั ต ช์ ต ำ ม 
ขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรงุรักษำตำมก�ำหนดเวลำ

การตรวจสอบคลตัช์
ตรวจสอบวำ่มรีะยะฟรคีนัคลตัชท์ีค่นัโยก 2 - 3 มม.
ถำ้ระยะฟรมีคีำ่ไมถ่กูตอ้ง ใหท้�ำกำรปรับคำ่

การปรบัคลตัช์
กำรปรับคลตัช:์
  •  หมนุแกนปรับตัง้จนไดร้ะยะฟรคีันคลัตชท์ี่

ถกูตอ้ง
  •  ตรวจสอบว่ำมรีะยะฟรคีันคลัตชท์ีค่ันโยก 

2 ‑ 3 มม.
  •  ถำ้ระยะฟรีมีค่ำไม่ถูกตอ้ง ใหท้� ำกำร 

ปรับคำ่

12 - 3 mm

2

cggr

3

1.	 คนัคลตัช์
2.	 แกนปรบัต ัง้ (ถอดน็อตล็อกออกเต็มที)่
3.	 ระยะหา่งทีถ่กูตอ้ง 2-3	มม.
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  •  ถำ้ไม่สำมำรถปรับตัง้คำ่ไดถู้กตอ้งโดยใช ้
ตวัปรับคนัคลตัช ์ใหใ้ชต้วัปรับสำยทีป่ลำย
ดำ้นลำ่งของสำยคลตัช์

  •  คลำยน็อตล็อกปรับตัง้
  •  หมนุตัวปรับสำยดำ้นนอกเพือ่ใหม้รีะยะฟร ี

2 - 3 มม. ทีค่นัคลตัช์
  •  ขนัน็อตล็อกดว้ยแรง 3.5 Nm 

cjxg

2

1

1.	 น็อตปรบั
2.	 สายคลตัชด์า้นนอก

โซข่บัเคลือ่น

cbnz

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

เพือ่ควำมปลอดภัยและป้องกันไม่ใหเ้กดิควำม
สกึมำกเกนิไป ทำ่นตอ้งตรวจสอบโซข่บัเคลือ่น 
ปรับตัง้ และหยอดน�้ ำมันตำมขอ้ก�ำหนดกำร
บ�ำรุง รักษำตำมก�ำหนดเวลำ ด�ำเนินกำร 
ตรวจสอบ ปรับตัง้คำ่ และหยอดน�้ำมนัใหบ้อ่ย
ขึน้ส�ำหรับสภำพกำรใชร้ถที่รุนแรง เช่น กำร
ขบัขีค่วำมเร็วสงู ถนนทีม่ฝีุ่ นคละคลุง้ หรอืเต็ม
ไปดว้ยกอ้นกรวด
ถำ้โซ่สึกมำกไปหรือปรับตั ้งค่ำไม่ถูกตอ้ง 
(หลวมเกนิไปหรือแน่นเกนิไป) โซ่อำจหลุด
ออกจำกสเตอรห์รอืเบรก ดงันัน้ เปลีย่นโซท่ี่
ช�ำรุดหรือสกึโดยใชอ้ะไหล่ Triumph ที่จัด
จ�ำหน่ำยโดย ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตทกุครัง้
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การหลอ่ลืน่โซข่บัเคลือ่น
จ� ำ เ ป็นตอ้งมีกำรหล่อลื่นทุก  ๆ  300  กม . 
(200 ไมล)์ และหลงัจำกขีร่ถในสภำพอำกำศที่
เปียก บนถนนเปียก หรอืเวลำใดๆ ทีโ่ซฝื่ด
กำรหลอ่ลืน่โซข่บัเคลือ่น:
  •  ใชส้ำรหล่อลื่นโซ่ตำมที่แนะน�ำไวใ้นบท 

ขอ้มลูจ�ำเพำะ
  •  หยอดสำรหล่อลื่นที่ด ำ้นขำ้งลูกกลิ้ง 

จำกนั้น จอดรถจักรยำนยนต์ทิ้งไวโ้ดย
ไม่ใชง้ำนอย่ำงนอ้ยแปดชั่วโมง (ควร
เป็นชว่งกลำงคนื) ซึง่จะชว่ยใหน้�้ำมนัซมึ
เขำ้ไปในโอรงิโซ่

  •  กอ่นขีร่ถ ใหเ้ชด็เศษน�้ำมนัทีเ่หลอืออก
  •  ถำ้โซ่สกปรกมำกเป็นพเิศษ ใหท้�ำควำม

สะอำดก่อน แลว้ทำน�้ ำมันตำมที่ระบุไว ้
ขำ้งตน้

ขอ้ควรระวงั
อย่ำใชเ้ครื่องฉีดน�้ ำแบบแรงดันท�ำควำม
สะอำดโซเ่พรำะอำจท�ำใหส้ว่นประกอบโซไ่ด ้
รับควำมเสยีหำย

การตรวจสอบระยะฟร ี
ของโซข่บัเคลือ่น

ค�าเตอืน
ก่อนเริม่งำน ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดจ้อดรถ
จักรยำนยนตไ์วอ้ยำ่งมั่นคงแลว้รองรับไวอ้ยำ่ง
เหมำะสม
ซึง่จะชว่ยป้องกันไมใ่หบ้ำดเจ็บหรอืเกดิควำม
เสยีหำยตอ่รถจักรยำนยนต์

1

1.	 ต�าแหนง่ทีเ่คลือ่นทีไ่ดส้งูสดุ

กำรตรวจสอบระยะฟรขีองโซ:่
  •  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ และอยูใ่น

ต�ำแหน่งตัง้ตรง โดยไมม่กีำรบรรทกุใดๆ
  •  หมุนลอ้หลังโดยกดรถจักรยำนยนตเ์พื่อ

คน้หำต�ำแหน่งที่โซ่แน่นที่สุด แลว้วัด
กำรเคลือ่นทีแ่นวตัง้ทีก่ ึง่กลำงโซร่ะหว่ำง 
สเตอร์
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การปรบัระยะฟรขีองโซข่บัเคลือ่น
กำรเคลือ่นไหวในแนวตัง้ของโซข่บัเคลือ่นตอ้ง
อยูใ่นชว่ง 20 - 30 มม.

1

3

2

1.	 โบลตย์ดึตวัปรบั
2.	 นอ๊ตล็อกโบลตย์ดึตวัปรบั
3.	 นอ๊ตล็อกสลกัลอ้หลงั

กำรปรับกำรเคลือ่นไหวอสิระของโซข่บัเคลือ่น:
  •  คลำยน๊อตล็อสลกัลอ้
  •  ปล่อยน๊อตล็อกโบลต์ยึดตัวปรับโซ่ทั ้ง

ดำ้นซำ้ยและดำ้นขวำ
  •  กำรเลื่อนตัวปรับทั ้งสองตัวดว้ยค่ำที ่

เท่ำกัน หมุนโบลต์ยดึตัวปรับตำมเข็ม
นำฬิกำเพื่อเพิ่มระยะกำรเคลื่อนที่อสิระ
ของโซ่ขับเคลื่อน และหมุนทวนเข็ม
นำฬกิำเพือ่ลดระยะกำรเคลือ่นทีอ่สิระของ
โซข่บัเคลือ่น

  •  เมือ่ตัง้ค่ำระยะกำรเคลือ่นทีอ่สิระของโซ่
ขบัเคลือ่นไดถ้กูตอ้งแลว้ ใหใ้ชต้วัปรับดนั
ลอ้เขำ้ที่

  •  ขันน๊อตล็อกตัวปรับทัง้สองดว้ยแรงขัน 
20 Nm และน๊อตล็อกสลกัลอ้ดว้ยแรงขนั 
110 Nm

  •  ด� ำ เ นิ น ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ ก ำ ร ป รั บ ตั ้ ง 
โซ่ขับเคลื่อนอีกครั ้ง  ป รับตั ้งค่ำใหม ่
ถำ้จ�ำเป็น

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

  •  ตรวจสอบประสิทธิภำพของเบรกหลัง 
แกไ้ขถำ้จ�ำเป็น

ค�าเตอืน
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ยเบรกที่ช�ำรุดเป็น
อนัตรำย ทำ่นตอ้งน�ำรถไปด�ำเนนิกำรแกไ้ข
อำกำรที่ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตกอ่น จงึจะสำมำรถขี่
รถจักรยำนยนตไ์ดอ้กีครัง้
กำรไม่แก ไ้ขอำกำรดั งกล่ำวอำจท� ำ ให ้
ประสทิธภิำพในกำรเบรกลดนอ้ยลง ท�ำให ้
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์หรือเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
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การตรวจสอบความสกึของโซข่บั
เคลือ่นและสเตอร์

ค�าเตอืน
อยำ่ละเลยกำรบ�ำรงุรักษำโซข่บัเคลือ่น และ
ด�ำเนินกำรประกอบโซ่ขับเคลื่อนที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้
ใชโ้ซข่ับเคลือ่นของแทต้ำมทีไ่ดก้�ำหนดไวใ้น
แคตตำล็อกอะไหล ่ Triumph ซึง่จัดจ�ำหน่ำย
โดย Triumph

กำรใชโ้ซข่ับเคลือ่นทีไ่ม่ไดรั้บกำรรับรองอำจ
ท�ำใหโ้ซข่ับเคลือ่นแตกหรอือำจท�ำใหโ้ซข่ับ
เคลือ่นหลดุออกจำกสเตอร ์ ท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ขอ้ควรระวงั
ถำ้พบว่ำสเตอร์สกึ ใหเ้ปลี่ยนสเตอร์และโซ ่
ขบัเคลือ่นพรอ้มกนัทกุครัง้
กำรเปลี่ยนสเตอร์ที่ส ึกโดยไม่เปลี่ยนโซ ่
ขับเคลื่อนจะท�ำใหส้เตอร์ตัวใหม่ส ึกก่อน
ก�ำหนด

2

1

1.	 วดัโซ ่20 ขอ้ตอ่
2.	 น�า้หนกั

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

  •  ถำ้ควำมยำวมำกกว่ำถำ้ควำมยำวเกิน 
ขีดจ� ำกัดบริกำรสูงสุด 319  มม .  ตอ้ง
เปลีย่นโซข่บัเคลือ่นเสน้ใหม่

  •  หมนุลอ้หลังและตรวจสอบโซข่ับเคลือ่นดู
ลกูกลิง้ช�ำรดุ สลกัและขอ้ตอ่โซห่ลวม

  •  นอกจำกนี้   ให ต้ ร วจสอบสเตอร์ดูซ ึ ่
ฟันเฟืองช�ำรุดหรือสกึไม่สม�่ำเสมอหรือ
มำกเกนิไป

  •  ถำ้มีอำกำรผิดปกติ ใหน้� ำรถไปเปลี่ยน
โซ่ขับเคลื่อนและ/หรือสเตอร์ที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ด ้
รับอนุญำต

  •  ประกอบกลับที่บังโซ่ ขันแน่นตัวยดึดว้ย
แรง 9 Nm
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เบรก
การตรวจสอบการสกึหรอของเบรก

cbmz

1

2

1.	 ผา้เบรก
2.	 ขดีคา่ความหนาต�า่สดุ

ตอ้งตรวจสอบผำ้เบรกตำมขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุง
รักษำตำมก�ำหนดเวลำ และเปลีย่นใหม่ถำ้สกึ 
หรอืมคีวำมหนำไมถ่งึคำ่ควำมหนำต�ำ่สดุในกำร
รับบรกิำร
ถำ้ควำมหนำของผำ้เบรก (เบรกหนำ้หรือ
เบรกหลงั) ต�ำ่กวำ่ 1.5 มม. (0.06 นิว้) หรอืถำ้ 
ผำ้เบรกสกึจนถงึฐำนรอ่ง ใหเ้ปลีย่นผำ้เบรกลอ้
ทัง้หมด

การปรบัสภาพผา้เบรกและเบรกใหม่

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

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

การชดเชยความสกึของผา้เบรก

ค�าเตอืน
ถำ้รูส้กึว่ำแป้นเบรกหรอืคันเบรกยุบตัวลงเมือ่
เหยยีบ หรอืถำ้ระยะแป้นเหยยีบ/คันเบรกมำก
เกนิไป อำจมีอำกำศอยู่ในท่อและสำยเบรก 
หรอืเบรกอำจช�ำรดุ
กำรใชร้ถจักรยำนยนตภ์ำยใตส้ภำวะดังกล่ำว
เป็นอนัตรำย ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Tr iumph  ที่ได รั้บอนุญำตแกไ้ขอำกำร 
ดงักลำ่วกอ่น ทำ่นจงึสำมำรถขีร่ถไดอ้กี
กำรขี่รถที่เบรกช�ำรุดอำจท�ำใหสู้ญเสียกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

จะมีกำรชดเชยควำมสึกของจำนเบรกและ 
ผำ้เบรกโดยอตัโนมตั ิ โดยจะไมม่ผีลกระทบ
ต่อกำรท�ำงำนของแป้นเบรกหรือคันเบรก 
ไม่มชี ิน้สว่นใด ๆ  ทีล่อ้หนำ้และลอ้หลังทีต่อ้ง
ปรับตัง้คำ่
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น�า้มนัดสิกเ์บรก

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

ค�าเตอืน
ถำ้ระบบ ABS ไม่ท�ำงำน ระบบเบรกจะ 
ท�ำหนำ้ทีเ่ป็นระบบเบรกแบบไม่มรีะบบ ABS 
ตอ่ไป ในสถำนกำรณน์ี ้กำรเบรกแรงเกนิไปจะ
ท�ำใหล้อ้ล็อก ซึง่จะท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถและเกดิอบุตัเิหตุ
ลดควำมเร็วและอย่ำขี่รถต่อไปถำ้ไม่จ�ำเป็น
ในขณะทีส่ญัญำณไฟยงัตดิอยู ่ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

ตรวจสอบระดับน�้ำมันเบรกในในกระปุกน�้ำมัน
เบรก แลว้เปลีย่นน�้ำมนัเบรกตำมขอ้ก�ำหนดกำร
บ� ำรุง รักษำตำมก� ำหนดเวลำ ใช เ้ฉพำะ
น�้ ำมันเบรก DOT 4 ตำมที่แนะน� ำไวใ้นบท 
ขอ้มูลจ�ำเพำะ ตอ้งเปลี่ยนน�้ำมันเบรกถำ้ท่ำน
สงสัยว่ำมีกำรปนเป้ือนจำกควำมชื้นหรือสิ่ง 
ปนเป้ือนอืน่

หมายเหต:ุ

•	 จ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อ
ไ ล่อ ากาศร ะบบ เบ รกแบบ 	A B S 
โปรดติดต่อต ัว แทนจ� าหน่ าย รถ
จ ักรยานยนต์	Tr i u m p h 	ที่ได้ร ับ
อนุญาตเมือ่จ�าเป็นตอ้งเปลีย่นน�า้มนั
เ บ รกหรือต้อ งบ� า รุ ง ร ักษา ร ะบบ 
ไฮดรอลกิ

การตรวจสอบและ 
ปรบัระดบัน�า้มนัเบรก

ค�าเตอืน
ถำ้ระดบัน�้ำมันเบรกในกระปกุน�้ำมันดำ้นใดดำ้น
หนึง่ลดลงมำก โปรดตดิตอ่ขอค�ำแนะน�ำจำก
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตกอ่นจะขบัขีร่ถของทำ่น
กำรขีร่ถที่ระดับน�้ำมันเบรกพร่องลง หรือที่มี
กำรร่ัวซมึของน�้ำมนัเบรกเป็นอนัตรำย และจะ
ลดประสทิธภิำพของเบรก ท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้



การบ�ารงุรกัษา

145

การตรวจสอบและปรบัระดบัน�า้มนั
เบรกหนา้

2

1

1.	 กระปกุน�า้มนัเบรกหนา้, ขดีระดบับน
2.	 ขดีระดบัลา่ง

ระดับน�้ำมันเบรกในกระปกุน�้ำมันตอ้งอยูร่ะหวำ่ง
ขดีระดบับนและขดีระดบัลำ่ง (เมือ่กระปกุน�้ำมนั
อยูใ่นแนวนอน)
กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนับรก
  •  ตรวจสอบระดับน�้ ำมันดว้ยตำเปล่ำที่

กระจกตรงดำ้นหนำ้ของกระปกุน�้ำมนั
กำรปรับระดบัน�้ำมนับรก
  •  คลำยสกรูฝำครอบและถอดฝำปิดกระปุก

น�้ำมนัและไดอะแฟรมซลี
  •  เตมิน�้ำมันในกระปุกน�้ำมันจนถงึขดีระดับ

บนโดยใชน้�้ ำมัน DOT 4 จำกภำชนะที ่
ปิดสนทิ

  •  ประกอบกลับฝำครอบ โดยตรวจสอบให ้
แน่ใจว่ำใส่ไดอะแฟรมซลีในต�ำแหน่งที ่
ถกูตอ้ง ระหวำ่งฝำปิดและกระปกุน�้ำมนั

  •  ขนัแน่นสกรล็ูอกฝำปิดดว้ยแรงขนั 1 Nm

การตรวจสอบและปรบัระดบัน�า้มนั
เบรกหลงั

12

3

1.	 กระปกุน�า้มนัเบรกหลงั
2.	 ขดีระดบับน
3.	 ขดีระดบัลา่ง

ทำ่นสำมำรถดกูระปกุน�้ำมันไดจ้ำกทำงดำ้นขวำ 
ของรถจักรยำนยนต์ ทำงดำ้นหนำ้ของท่อ 
ตอนกลำงของไอเสยี ใตเ้บำะผูข้บัขี่
กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนับรก
  •  ตรวจสอบระดับของของเหลวทีม่องเห็น

ไดใ้นกระปกุ ระดบัน�้ำมนัตอ้งอยูร่ะหวำ่ง
ขดีระดบับนและขดีระดบัลำ่ง (เมือ่กระปกุ
น�้ำมนัอยูใ่นแนวนอน)

กำรปรับระดบัน�้ำมนับรก
  •  ถอดฝำปิดกระปุกน�้ำมันและไดอะแฟรม

ซลีออก
  •  เตมิน�้ำมันในกระปุกน�้ำมันจนถงึขดีระดับ

บนโดยใชน้�้ ำมัน DOT 4 จำกภำชนะที ่
ปิดสนทิ

  •  ป ร ะ ก อ บ ก ลั บ ฝ ำ ปิ ด ก ร ะ ปุ ก น�้ ำ มั น 
ตอ้งแน่ใจวำ่ใสไ่ดอะแฟรมซลีในต�ำแหน่ง
ทีถ่กูตอ้ง ระหวำ่งฝำปิดและกระปกุน�้ำมนั
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การตรวจสอบและปรบัน�า้มนัเบรกหลงั 
- อปุกรณเ์สรมิกระปกุน�า้มนัเบรกหลงั 
(ถา้ตดิต ัง้)

min

6

3

2

1

5

4

1.	 ขดีระดบับน
2.	 ขดีระดบัลา่ง
3.	 กระจก
4.	 ไดอะแฟรมซลี
5.	 แหวนรองไดอะแฟรม
6.	 ฝาปิดกระปกุน�า้มนั

ระดับน�้ำมันตอ้งอยู่ระหว่ำงขดีระดับบนและขดี
ระดบัลำ่ง (เมือ่กระปกุน�้ำมนัอยูใ่นแนวนอน)
กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนับรก
  •  ตรวจสอบระดับน�้ ำมันดว้ยตำเปล่ำที่

กระจกตรงดำ้นหนำ้ของกระปกุน�้ำมนั
กำรปรับระดบัน�้ำมนับรก
  •  ถอดฝำปิดกระปกุน�้ำมนั แหวนหนุน และ

ไดอะแฟรมซลีออก
  •  เตมิน�้ำมันในกระปุกน�้ำมันจนถงึขดีระดับ

บนโดยใชน้�้ำมนั DOT 4 จำกภำชนะทีปิ่ด
สนทิ

  •  ป ร ะกอบไดอะแฟรมและแหวนรอง 
ไดอะแฟรมลงในกระปกุน�้ำมนั

  •  ประกอบฝำปิดกระปกุน�้ำมนั โดยคอ่ย ๆ 
หมนุลงไป ตอ้งแน่ใจวำ่ขนัฝำปิดจนแน่น
สนทิ

สวติชไ์ฟเบรก

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

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

ค�าเตอืน
เพื่อป้องกันควำมเสีย่งต่อกำรไดรั้บบำดเจ็บ
จำกกำรลม้ของรถจักรยำนยนตใ์นขณะท�ำกำร
ตรวจสอบ ตอ้งแน่ใจวำ่จอดรถจักรยำนยนตไ์ว ้
อยำ่งมัน่คงและบนแมแ่รงทีเ่หมำะสม
อยำ่ใชแ้รงทีล่อ้แตล่ะดำ้นอยำ่งรนุแรง และ
อยำ่กระแทกลอ้อยำ่งรนุแรง เพรำะจะท�ำให ้
รถจักรยำนยนตท์รงตัวไดไ้มม่ั่นคงและท�ำใหม้ี
กำรบำดเจ็บเมือ่รถหลน่ลงมำจำกแมแ่รง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ต�ำแหน่งของแทน่รองไม่
ท�ำใหร้ถจักรยำนยนตเ์กดิควำมเสยีหำย

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

หมายเหต:ุ

•	 ตรวจสอบลกูปืนลอ้พรอ้มกนักบัลกูปืน
คอ

การตรวจสอบระยะฟรขีองลกูปืนคอ 
(คอเฟรม)

การตรวจสอบระบบบงัคบัเลีย้วหาระยะฟรี

กำรตรวจสอบกำรบงัคบัเลีย้ว:
  •  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ ในต�ำแหน่ง

ตัง้ตรง
  •  ยกลอ้หนำ้ขึน้เหนอืพืน้ แลว้ใชแ้มแ่รงยก

รถจักรยำนยนต์
  •  ยืนที่ ด ำ้ นหน ้ำ ของ รถ จั ก รยำนยนต ์

จั บ ที่ ป ล ำ ย ด ้ำ น ล่ ำ ง ข อ ง โ ช๊ ค ห น ้ำ 
แลว้พยำยำมเลือ่นในทศิทำงจำกหนำ้ไป
หลงั

  •  ถำ้ตรวจพบระยะฟรทีีล่กูปืนคอ (คอเฟรม) 
ก่อนจะขีร่ถ ใหน้�ำรถไปตรวจสอบอำกำร
และแกไ้ขขอ้บกพร่องทีต่ัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต

  •  เอำแม่แรงออก แลว้วำงรถจักรยำนยนต์
บนขำตัง้ขำ้ง

หมายเหต:ุ

•	 หยอดน� ้ามนัและตรวจสอบสภาพ
ลูกปืนคอ	(คอเฟรม)	ตามขอ้ก�าหนด 
การบ�ารงุรกัษาตามก�าหนดเวลา
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การตรวจสอบลกูปืนลอ้

ค�าเตอืน
กำรใชง้ำนรถที่ลูกปืนลอ้หนำ้หรือลูกปืนลอ้
หลงัช�ำรดุหรอืสกึเป็นอนัตรำย และอำจท�ำเกดิ
กำรทรงตวัและกำรขบัขีท่ีไ่มส่มบรูณ์ ซึง่ท�ำให ้
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
ถำ้มขีอ้สงสยั กอ่นขีร่ถ ควรน�ำรถจักรยำนยนต์
ของท่ำนไปตรวจสอบที่ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต

กำรตรวจสอบลกูปืนลอ้:
  •  ถำ้ลูกปืนลอ้ที่ลอ้หนำ้หรือลอ้หลังท�ำให ้

มีระยะฟรีในดุมลอ้   เกิดเสียงดังมำก 
หรือถ ำ้ลอ้หมุนติดขัด ควรน� ำรถไป 
ตรวจสอบลูกปืนลอ้ทีต่ัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต

  •  ลกูปืนลอ้ตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบตำมชว่ง
เวลำทีก่�ำหนดไวใ้นตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำ

  •  จ อ ด ร ถ จั ก ร ย ำ น ย น ต์ บ น พื้ น ร ำ บ 
ในต�ำแหน่งตัง้ตรง

  •  ยกลอ้หนำ้ขึน้เหนือพืน้ แลว้ใชแ้ม่แรงยก
รถจักรยำนยนต์

  •  ยืนที่ ด ำ้ นข ำ้ ง ขอ ง รถ จั ก ร ย ำนยนต ์
แลว้ค่อย ๆ กระแทกดำ้นบนของลอ้หนำ้
จำกดำ้นหนึง่ไปยงัอกีดำ้นหนึง่

  •  ถำ้ตรวจพบระยะฟร ี ใหน้�ำรถไปตรวจสอบ
อำกำรและแกไ้ขขอ้บกพร่องที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ด ้
รับอนุญำต

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

  •  เอำแม่แรงออก แลว้วำงรถจักรยำนยนต์
บนขำตัง้ขำ้ง

โชค๊หนา้

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

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมที่จะรื้อชิน้ส่วนใด ๆ ของระบบ 
กันสะเทือน เนื่องจำกทั ้งชุดจะมีน�้ ำมันที่ม ี
แรงดนั
กำรสมัผัสน�้ำมันทีม่แีรงดนัจะท�ำใหด้วงตำและ
ผวิหนังถกูท�ำลำย

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

หนำ้ ใหป๊ั้มโชค๊ขึน้ลงหลำย ๆ ครัง้
  •  ถำ้พบควำมลำ้หรือไม่เรียบ โปรดตดิต่อ

ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญำต
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ตารางการต ัง้คา่ระบบกนัสะเทอืนหนา้

ค�าเตอืน
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำควำมสมดุลระหว่ำง 
โชค๊หนำ้และโชค๊หลงัยงัคงถกูตอ้ง
ควำมไม่สมดุลของระบบกันสะเทอืนจะท�ำให ้
คุณลักษณะในกำรขี่รถเปลี่ยนแปลงไปจน
เห็นไดช้ัด ท�ำใหสู้ญเสยีกำรควบคุมและเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
ดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ำกตำรำงกำรปรับค่ำ
ระบบกันสะเทอืนหนำ้และหลัง หรอืสอบถำม
ตวัแทนจ�ำหน่ำยของทำ่น

รถจักรยำนยนตจั์ดส่งจำกโรงงำนโดยปรับตัง้ 
โช๊คหนำ้ที่ตั ้งค่ำกำรขับขี่ส� ำหรับคนเดียว 
( ปกติ )   ต ำ มที่ แ สด ง ไ ว ้ใ นต ำ ร ำ ง ร ะ บบ 
กันสะเทอืนดำ้นหนำ้ทีเ่กีย่วขอ้ง กำรปรับค่ำ
ระบบกันสะเทือนแบบสบำย จะเป็นกำรขับขี่
แบบสบำย ๆ เป็นกำรใชคุ้ณลักษณะกำรขับขี่
ทัว่ไป และกำรขีร่ถโดยล�ำพัง
ตำรำงกำรตั ้งค่ำชุดกันสะเทือนแสดงค่ำที่
แนะน�ำส�ำหรับชุดกันสะเทอืนดำ้นหนำ้เท่ำนัน้ 
ขอ้ก�ำหนดในกำรตัง้ค่ำอำจแตกต่ำงกันตำม 
น�้ำหนักของผูข้ีร่ถและควำมชืน่ชอบสว่นบคุคล

Tiger 800 XRT

การบรรทกุ โชค๊หนา้

ความหนว่งการ
ยบุตวัของโชค๊ 1

ความหนว่งการ
คนืตวัของโชค๊ 1

กำรขบัขีค่นเดยีว 
(ปกต)ิ

6 5

กำรขบัขีค่นเดยีว 
(คอมฟอรท์)

12 12

กำรขบัขีค่นเดยีว 
(สปอรต์)

4 4

ผูข้บัขีเ่ดีย่ว 
(พรอ้มรำยกำร
สมัภำระทีบ่รรทกุ
ไว)้

6 5

ผูข้ีร่ถและ 
ผูโ้ดยสำร

6 5

ผูข้ีร่ถและ 
ผูโ้ดยสำร (มี
รำยกำรสมัภำระที่
บรรทกุไว)้

6 5

 1 จ�ำนวนกำรคลกิทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งสดุ
ตำมเข็มนำฬกิำ (ปิด) โปรดทรำบวำ่กำรหยดุครัง้แรก 
(ต�ำแหน่งคลกิ) จะนับเป็น 1
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Tiger 800 XCX และ Tiger 800 XCA

การบรรทกุ โชค๊หนา้

ความหนว่งการ
ยบุตวัของโชค๊ 1

ความหนว่งการ
คนืตวัของโชค๊ 1

กำรขบัขีค่นเดยีว 
(ปกต)ิ

12 12

กำรขบัขีค่นเดยีว 
(คอมฟอรท์)

19 19

กำรขบัขีค่นเดยีว 
(สปอรต์)

4 4

ผูข้บัขีเ่ดีย่ว 
(พรอ้มรำยกำร
สมัภำระทีบ่รรทกุ
ไว)้

10 10

ผูข้ีร่ถและ 
ผูโ้ดยสำร

7 7

ผูข้ีร่ถและ 
ผูโ้ดยสำร (มี
รำยกำรสมัภำระที่
บรรทกุไว)้

6 6

 1 จ�ำนวนกำรคลกิทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งสดุ
ตำมเข็มนำฬกิำ (ปิด) โปรดทรำบวำ่กำรหยดุครัง้แรก 
(ต�ำแหน่งคลกิ) จะนับเป็น 1

การปรบัต ัง้โชค๊หนา้

Tiger 800 XR, Tiger 800 XRX และ 
Tiger 800 XRX - LRH
รถจักรยำนยนตก์ลุม่นีไ้มม่กีำรปรับตัง้โชค๊หนำ้

Tiger 800 XCA, Tiger 800 XCX และ 
Tiger 800 XRT
รถจักรยำนยนตจั์ดส่งจำกโรงงำนโดยปรับตัง้ 
โช๊คหนำ้ที่ตั ้งค่ำกำรขับขี่ส� ำหรับคนเดียว 
( ปกติ )   ต ำ มที่ แ สด ง ไ ว ใ้ นต ำ ร ำ ง ร ะ บบ 
กันสะเทือนดำ้นหนำ้ที่ เกี่ยวขอ้ง ระบบ 
กันสะเทอืนดำ้นหนำ้เป็นแบบปรับไดแ้ละมกีำร
อธบิำยไวใ้นสว่นตอ่ไปนี้

การปรบัความหนว่งการยบุตวั - 
Tiger 800 XCA และ Tiger 800 XCX
ตัวปรับควำมหน่วงของกำรยบุตัวของโชค๊จะอยู่
ทีด่ำ้นบนของโชค๊ดำ้นซำ้ย

cims

+

_

2

1

1.	 ตวัปรบัความหนว่งของการยบุตวัของโชค๊ 
(สขีาว)

2.	 ฝาปิดดา้นบนโชค๊

เพื่อปรับกำรตัง้ค่ำควำมหน่วงของกำรยุบตัว
ของโชค๊หนำ้:
  •  หมุนตัวปรับตัง้ตำมเข็มนำฬิกำเพื่อเพิ่ม

หรอืทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดลง
  •  นับจ�ำนวนคลิกเมื่อหมุนยอ้นกลับจำก

ต�ำแหน่งหมนุตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ (ปิด) 
ทกุครัง้
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การปรบัความหนว่งของการยบุตวั
ของโชค๊ - Tiger 800 XRT
ตัวปรับแรงหน่วงของกำรยบุตัวของโชค๊จะอยูท่ี่
ดำ้นบนของโชค๊ดำ้นขวำ

ckeh

1
2

1.	 ตวัปรบัความหนว่งของการยบุตวัของโชค๊
2.	 ฝาปิดดา้นบนโชค๊

เพื่อปรับกำรตัง้ค่ำควำมหน่วงของกำรยุบตัว
ของโชค๊หนำ้:
  •  หมุนตัวปรับตัง้ตำมเข็มนำฬิกำเพื่อเพิ่ม

หรอืทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดลง
  •  นับจ�ำนวนคลิกเมื่อหมุนยอ้นกลับจำก

ต�ำแหน่งหมนุตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ (ปิด) 
ทกุครัง้

การปรบัความหนว่งการคนืตวัของโชค๊ - 
Tiger 800 XCA และ Tiger 800 XCX
ตัวปรับแรงหน่วงของกำรคนืตัวของโชค๊จะอยูท่ี่
ดำ้นบนของโชค๊ดำ้นขวำ

cimt

+

_

1

2

1.	 การปรบัความหน่วงการคนืตวัของโช๊ค  
(สแีดง)

2.	 ฝาปิดดา้นบนโชค๊

เพื่อปรับกำรตัง้ค่ำควำมหน่วงของกำรคืนตัว
ของโชค๊หนำ้:
  •  หมุนตัวปรับตัง้ตำมเข็มนำฬิกำเพื่อเพิ่ม

หรอืทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดลง
  •  นับจ�ำนวนคลิกเมื่อหมุนยอ้นกลับจำก

ต�ำแหน่งหมนุตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ (ปิด) 
ทกุครัง้
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การปรบัความหนว่งการคนืตวัของ
โชค๊ - Tiger 800 XRT
ตัวปรับแรงหน่วงของกำรคนืตัวของโชค๊จะอยูท่ี่
ดำ้นบนของโชค๊ดำ้นซำ้ย

ckeg

1
2

1.	 ตวัปรบัแรงหนว่งของการคนืตวัของโชค๊
2.	 ฝาปิดดา้นบนโชค๊

เพื่อปรับกำรตัง้ค่ำควำมหน่วงของกำรคืนตัว
ของโชค๊หนำ้:
  •  หมุนตัวปรับตัง้ตำมเข็มนำฬิกำเพื่อเพิ่ม

หรอืทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดลง
  •  นับจ�ำนวนคลิกเมื่อหมุนยอ้นกลับจำก

ต�ำแหน่งหมนุตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ (ปิด) 
ทกุครัง้

โชค๊หลงั

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

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมทีจ่ะรื้อชิน้ส่วนใด ๆ  ของระบบ 
กันสะเทือน เนื่องจำกทั ้งชุดจะมีน�้ ำมันที่มี
แรงดนั
กำรสมัผัสน�้ำมันทีม่แีรงดนัจะท�ำใหด้วงตำและ
ผวิหนังถกูท�ำลำย

การปรบัต ัง้โชค๊หลงั
รถจักรยำนยนตจั์ดส่งจำกโรงงำนโดยปรับตัง้ 
โช๊คหลังที่ตั ้งค่ำกำรขับขี่ส� ำหรับคนเดียว 
( ปกติ )   ต ำ มที่ แ สด ง ไ ว ้ใ นต ำ ร ำ ง ร ะ บบ 
กนัสะเทอืนทีเ่กีย่วขอ้ง
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การปรบัความแข็งสปรงิ –  
Tiger 800 XR, Tiger 800 XRT, 
Tiger 800 XRX และ  
Tiger 800 XRX - LRH
ตัวปรับควำมแข็งสปริงจะอยู่ดำ้นขวำของรถ
จักรยำนยนต์ ที่ดำ้นบนของชุดกันสะเทือน 
ดำ้นหลงั

1

1.	 ตวัปรบัความแข็งสปรงิ

เพือ่ปรับตัง้คำ่ควำมแข็งสปรงิ:
  •  หมุนตัวปรับควำมแข็งสปริงที่บำกร่อง

ไว ้ ตำมเข็มนำฬกิำเพือ่เพิม่หรอืทวนเข็ม
นำฬกิำเพือ่ลดลง

  •  กำรตัง้ค่ำจะวัดดว้ยจ�ำนวนคลกิดำ้นทวน
เข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งทีต่ำมเข็มนำฬกิำ 
(ปิด) จนสดุ

การปรบัต ัง้ความแข็งสปรงิ – 
Tiger 800 XCA และ Tiger 800 XCX
ตัวปรับควำมแข็งสปริงจะอยู่ดำ้นขวำของรถ
จักรยำนยนต์ ที่ดำ้นบนของชุดกันสะเทือน 
ดำ้นหลงั

2

1

1.	 ตวัปรบัความแข็งสปรงิ
2.	 ชุดกนัสะเทอืนหลงั

เพือ่ปรับตัง้คำ่ควำมแข็งสปรงิ:
  •  หมนุตวัปรับหกเหลีย่มขนำด 5 มม. ตำม

เข็มนำฬกิำเพื่อเพิม่หรือทวนเข็มนำฬกิำ
เพือ่ลดลง

  •  กำรตัง้ค่ำจะวัดดว้ยจ�ำนวนรอบที่ตัวปรับ
หมุนทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งทีต่ำม
เข็มนำฬกิำ (ปิด) จนสดุ
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การปรบัความหนว่งของการคนืตวั
ของโชค๊ – Tiger 800 XCA, Tiger 800 
XCX และ Tiger 800 XRT
ตัวปรับแรงหน่วงของกำรคนืตัวของโช๊คจะอยู่
ที่ดำ้นล่ำงของชุดกันสะเทือนดำ้นหลังและ
สำมำรถเขำ้ถงึไดจ้ำกดำ้นใดดำ้นหนึ่งของรถ
จักรยำนยนต์

ckef

1

1.	 ตวัปรบัแรงหนว่งของการคนืตวัของโชค๊

กำรตัง้คำ่ควำมหน่วงของกำรคนืตวัของโชค๊:
  •  หมุนตัวปรับทีบ่ำกร่องไวต้ำมเข็มนำฬกิำ

เพือ่เพิม่ (H = กนัสะเทอืนแข็งขึน้) และ
ทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลด (S = กนัสะเทอืน
นุ่มลง)

  •  กำรตัง้ค่ำจะวัดดว้ยจ�ำนวนรอบที่ตัวปรับ
หมุนทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งทีต่ำม
เข็มนำฬกิำ (ปิด) จนสดุ

ตารางการต ัง้คา่ระบบกนัสะเทอืนหลงั

ค�าเตอืน
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำควำมสมดุลระหว่ำง 
โชค๊หนำ้และโชค๊หลงัยงัคงถกูตอ้ง
ควำมไม่สมดุลของระบบกันสะเทอืนจะท�ำให ้
คุณลักษณะในกำรขี่รถเปลี่ยนแปลงไปจน
เห็นไดช้ดั ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
ดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ำกตำรำงกำรปรับค่ำ
ระบบกันสะเทอืนหนำ้และหลัง หรอืสอบถำม
ตวัแทนจ�ำหน่ำยของทำ่น

รถจักรยำนยนตจั์ดส่งจำกโรงงำนโดยปรับตัง้ 
โช๊คหลังที่ตั ้งค่ำกำรขับขี่ส� ำหรับคนเดียว 
( ปกติ )   ต ำ มที่ แ สด ง ไ ว ้ใ นต ำ ร ำ ง ร ะ บบ 
กันสะเทือนที่เกี่ยวขอ้ง กำรปรับค่ำระบบ 
กันสะเทือนแบบสบำย จะเป็นกำรขับขี่แบบ
สบำย ๆ เป็นกำรใชค้ณุลกัษณะกำรขบัขีท่ัว่ไป 
และกำรขีร่ถโดยล�ำพัง
ตำรำงกำรตั ้งค่ำชุดกันสะเทือนแสดงค่ำที่
แนะน�ำส�ำหรับชุดกันสะเทอืนดำ้นหลังเท่ำนัน้ 
ขอ้ก�ำหนดในกำรตัง้ค่ำอำจแตกต่ำงกันตำม 
น�้ำหนักของผูข้ีร่ถและควำมชืน่ชอบสว่นบคุคล
กำรเพิม่ควำมแข็งของสปรงิตอ้งใชก้ำรหน่วงที่
แน่นกวำ่ กำรลดควำมแข็งของสปรงิตอ้งใชก้ำร
หน่วงทีนุ่่มกวำ่ ตอ้งปรับแรงหน่วงตำมสภำพ
ถนนและกำรปรับควำมแข็งสปรงิ
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ตารางการปรบัคา่ระบบกนัสะเทอืน
หลงั – Tiger 800 XR, Tiger 800 XRX 
และ Tiger 800 XRX - LRH

การบรรทกุ ความแข็งสปรงิ1

กำรขบัขีค่นเดยีว (ปกต)ิ 30

ผูข้ีร่ถและสมัภำระ 0

ผูข้ีร่ถและผูโ้ดยสำร, หรอื 
ผูข้ีร่ถ ผูโ้ดยสำร และสมัภำระ

0

 1 จ�ำนวนกำรคลกิทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งสดุ
ตำมเข็มนำฬกิำ (ปิด) โปรดทรำบวำ่กำรหยดุครัง้แรก 
(ต�ำแหน่งคลกิ) จะนับเป็น 1

ตารางการปรบัคา่ระบบกนัสะเทอืน
หลงั – Tiger 800 XRT

การบรรทกุ ความแข็ง
สปรงิ1

ความหนว่ง
การคนืตวั
ของโชค๊ 2

กำรขบัขีค่นเดยีว (ปกต)ิ 31 1.5

กำรขบัขีค่นเดยีว 
(คอมฟอรท์)

31 2.5

กำรขบัขีค่นเดยีว 
(สปอรต์)

31 1

ผูข้บัขีเ่ดีย่ว (พรอ้ม
รำยกำรสมัภำระที่
บรรทกุไว)้

14 1

ผูข้ีร่ถและผูโ้ดยสำร 1 0.75

ผูข้ีร่ถและผูโ้ดยสำร 
(มรีำยกำรสมัภำระที่
บรรทกุไว)้

1 0.5

 1 จ�ำนวนกำรคลกิของตวัปรับทวนเข็มนำฬกิำจำก
ต�ำแหน่งสดุตำมเข็มนำฬกิำ (ปิด) โปรดทรำบวำ่กำรหยดุ
ครัง้แรก (ต�ำแหน่งคลกิ) จะนับเป็น 1

 2 จ�ำนวนรอบทีต่วัปรับหมนุทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่ง
ทีข่นัตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ (ปิด)

ตารางการปรบัคา่ระบบกนัสะเทอืนหลงั – 
Tiger 800 XCA และ Tiger 800 XCX

การบรรทกุ ความแข็ง
สปรงิ1

ความหนว่ง
การคนืตวั
ของโชค๊ 1

กำรขบัขีค่นเดยีว (ปกต)ิ 9 1.5

กำรขบัขีค่นเดยีว 
(คอมฟอรท์)

9 3.0

กำรขบัขีค่นเดยีว 
(สปอรต์)

9 0.5

ผูข้บัขีเ่ดีย่ว (พรอ้ม
รำยกำรสมัภำระที่
บรรทกุไว)้

4.5 1

ผูข้ีร่ถและผูโ้ดยสำร ตำมเข็ม
นำฬกิำจนสดุ

0.5

ผูข้ีร่ถและผูโ้ดยสำร 
(มรีำยกำรสมัภำระที่
บรรทกุไว)้

ตำมเข็ม
นำฬกิำจนสดุ

0.25

 1 จ�ำนวนรอบทีต่วัปรับหมนุทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งที่
ขนัตำมเข็มนำฬกิำจนสดุ (ปิด)
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หมดุพกัเทา้

ค�าเตอืน
กำรใชร้ถจักรยำนยนตโ์ดยที่หมุดพักเทำ้สกึ
เกนิขีดก�ำหนดสูงสุด (ตำมที่อธบิำยไวด้ำ้น
ล่ำง) จะท�ำใหเ้อยีงรถจักรยำนยนตด์ว้ยมุมที่
ไมป่ลอดภยั
กำ ร เอีย ง รถด ว้ยมุมที่ ไ ม่ปลอดภั ยอำจ
ท�ำใหร้ถทรงตัวไม่ดี สูญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

หมดุพักเทำ้จะอยูบ่นทีพั่กเทำ้ของผูข้ีร่ถ
ตรวจสอบควำมสึกของหมุดพักเทำ้อย่ำง
สม�ำ่เสมอ
หมุดพักเทำ้ถงึขดีจ�ำกัดกำรสกึสูงสุดและควร
เปลีย่นใหมเ่มือ่บำงลงจนถงึควำมยำว:
  •  20 มม - ทกุรุน่ยกเวน้ Tiger 800 XCA
  •  25 มม - Tiger 800 XCA เทำ่นัน้

cimu_2

1

2

1.	 หมดุพกัเทา้
2.	 การวดัขดีจ�ากดัการสกึ

ยาง

cboa

รุน่ Tiger XC
รุน่กลุม่ Tiger 800 XC จะประกอบลอ้แบบซีล่อ้ 
ซึง่ตอ้งมยีำงทีเ่หมำะสมส�ำหรับใชก้บัยำงใน

ค�าเตอืน
กำรไม่ใชย้ำงในกับลอ้แบบซี่ลอ้จะท�ำให ้
ยำงแบน ส่งผลใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

T908044

เครือ่งหมายทีย่างรถ

รุน่ Tiger XR
รุ่นกลุ่ม Tiger 800 XR จะตดิตัง้ยำงที่ไม่มี
ยำงใน วำลว์ และวงลอ้ ใชเ้ฉพำะยำงทีม่ี
สัญลักษณ์  TUBELESS  และวำล์วที่ไม่มี
ยำงทีว่งลอ้ทีม่สีญัลกัษณ ์ SUITABLE FOR 
TUBELESS TYRES เทำ่นัน้
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ค�าเตอืน
หำ้มประกอบยำงชนิดที่มียำงในกับขอบลอ้
ไมม่ยีำงใน
ขอบในยำงจะไม่เขำ้ที่ และยำงจะหลุดออก
จำกวงลอ้ ท�ำใหย้ำงแบนอยำ่งรวดเร็ว ซึง่จะ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตุ
หำ้มประกอบยำงในภำยในยำงที่ไม่มียำงใน 
เพรำะจะท�ำใหเ้กดิแรงเสยีดทำนภำยในยำง 
สง่ผลใหม้กีำรสะสมควำมรอ้น ซึง่อำจท�ำให ้
ยำงระเบิด ส่งผลใหย้ำงแบนอย่ำงรวดเร็ว 
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต ์และเกดิ
อบุตัเิหตุ

เครือ่งหมายทีย่างรถ – ยางทีไ่มม่ยีางใน

เครือ่งหมายทีล่อ้รถ - ลอ้ทีไ่มม่ยีางใน

ค�าเตอืน
ยำงในตอ้งใชก้ับรถจักรยำนยนต์ที่ประกอบ
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
ใชก้ับยำงในได ้หรือใชย้ำงในกับลอ้แม็กที่
มเีครือ่งหมำย SUITABLE FOR TUBELESS 
TYRES จะท�ำใหเ้กดิยำงแบน สง่ผลใหเ้สยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ONTUBETYPE RIM

FIT A TUBE

เครือ่งหมายทีย่างรถ - ยางทีไ่มม่ยีางใน
ทีเ่หมาะส�าหรบัใชก้บัยางใน



การบ�ารงุรกัษา

158

แรงดนัลมยางของยาง

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

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

ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง (ถา้ตดิต ัง้)
แรงดันลมยำงที่แสดงบนหนำ้ปัดจะบ่งบอก
ถงึแรงดนัลมยำงตำมจรงิ ณ เวลำทีเ่ลอืกสว่น
แสดงผลนั้น ซึง่อำจแตกต่ำงจำกแรงดันลม
ยำงทีก่�ำหนดไวเ้มือ่ยำงเย็น เนือ่งจำกยำงอำจ
รอ้นขึน้ในขณะทีท่ำ่นขีร่ถจักรยำนยนต ์ ท�ำให ้
อำกำศภำยในยำงขยำยตัวและแรงดันลมยำง
เพิม่มำกขึน้ แรงดนัลมยำงเมือ่เย็นซึง่ก�ำหนด
โดย Triumph จะค�ำนงึถงึสภำวะนี้
ปรับแรงดันลมยำงเมื่อยำงเย็นเท่ำนั้นโดยใช ้
เกจวดัแรงดนัทีแ่มน่ย�ำ อยำ่ใชห้นำ้จอแสดงผล
แรงดนัลมยำงในแผงหนำ้ปัด

การสกึของยาง
ขณะที่ดอกยำงสกึ ยำงรถจะเริม่ร่ัวซมึง่ำยขึน้
และไมส่ำมำรถใชง้ำนได ้มกีำรประเมนิวำ่ 90% 
ของปัญหำเกีย่วกับยำงทัง้หมดเกดิขึน้ในช่วง
อำยกุำรใชง้ำนของดอกยำงทีเ่หลอื 10% (สกึ
แลว้ 90%) แนะน�ำใหเ้ปลีย่นยำงกอ่นจะสกึหรอ
จนถงึควำมลกึของดอกยำงสวมใส่ไปลกึของ
ดอกยำงต�ำ่สดุ

ความลกึของดอกยางต�า่สดุทีแ่นะน�า

ค�าเตอืน
กำรใชร้ถทีย่ำงสกึมำกเกนิไปจะเป็นอันตรำย 
และส่งผลร ำ้ยแรงต่อกำรยึด เกำะถนน  
กำรทรงตวัของรถ และกำรขบัขี ่ซึง่อำจท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
เมือ่ยำงทีไ่ม่มยีำงในทีใ่ชง้ำนโดยไม่มยีำงใน 
เกดิกำรร่ัวซมึกำรร่ัวซมึมักจะเป็นไปอยำ่งชำ้ ๆ 
มำก ตรวจสอบยำงหำรอยร่ัวอย่ำงละเอยีด
ทกุครัง้ ตรวจสอบยำงดรูอยบำด ตะปทูีฝั่งอยู ่
หรอืวตัถปุลำยแหลมอืน่ ๆ กำรใชร้ถทีย่ำงรถ
เสยีหำยหรือร่ัวซมึจะส่งผลรำ้ยแรงต่อสภำพ
กำรทรงตวัและกำรขบัขีร่ถจักรยำนยนต ์ท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ตรวจสอบวงลอ้ดูรอยเวำ้หรอืกำรเสือ่มสภำพ 
กำรใชร้ถที่ยำงหรือลอ้รถช�ำรุดหรือเสยีหำย
เป็นอันตรำย ท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
สอบถำมตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตทกุครัง้เกีย่วกับกำร 
เปลี่ยนยำง หรือกำรตรวจสอบยำงรถอย่ำง
ปลอดภยั



การบ�ารงุรกัษา

159

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

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

2 มม. (0.08 นิว้)

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

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

การเปลีย่นยาง
รถจักรยำนยนต์ Triumph ทุกคันไดรั้บกำร
ทดสอบอย่ำงระมัดระวังและครอบคลุมทั ้ง
สภำวะกำรขับขี่เพื่อใหแ้น่ใจว่ำมีกำรรับรอง
กำรใชย้ำงร่วมกันทีเ่กดิประสทิธภิำพมำกทีส่ดุ
กบัรถแตล่ะรุน่ เมือ่ซือ้ยำงอะไหล ่ จ�ำเป็นตอ้ง
ใชย้ำงและยำงใน (ถำ้ติดตั ้ง) ที่ไดรั้บกำร
รับรอง ประกอบลงในคูย่ำงทีไ่ดรั้บกำรรับรอง 
กำรใชย้ำงและยำงในทีไ่มผ่ำ่นกำรรับรอง หรอื
ยำงและยำงในทีไ่ดรั้บกำรรับรองในสภำวะกำร
ใชง้ำนร่วมกันทีไ่ม่ไดรั้บกำรรับรอง อำจท�ำให ้
รถจักรยำนยนตส์ญูเสยีกำรทรงตวั สญูเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
รำยชือ่ยำงทีผ่่ำนกำรรับรองทีก่�ำหนดใหใ้ชไ้ด ้
กับรถจักรยำนยนต์ของท่ำน ขอรับไดจ้ำก
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำต หรอืตรวจสอบทำงอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่ www. triumph.   co. uk น�ำรถของทำ่นไป
ประกอบยำงและยำงในและถว่งสมดลุทีต่วัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำต ซึง่มทีกัษะและกำรฝึกอบรมทีจ่�ำเป็น
เพือ่รับประกันไดถ้งึกำรตดิตัง้ทีป่ลอดภัยและมี
ประสทิธภิำพ
ควำมเร็วลอ้รถทีแ่ตกตำ่ง ทีเ่กดิจำกยำงรถทีไ่ม่
ไดรั้บกำรรับรอง จะสง่ผลกระทบตอ่กำรท�ำงำน
ของคอมพวิเตอร ์ABS

ค�าเตอืน
ระบบ ABS  จะท� ำงำนโดยเปรียบเทียบ
ควำมเร็วสัมพัทธ์ของลอ้หนำ้และลอ้หลัง  
กำรใชย้ำงรถที่ไม่แนะน� ำอำจส่งผลต่อ
ควำมเร็วของลอ้รถ เป็นสำเหตุใหฟั้งก์ชัน 
ABS ไม่ท�ำงำน ท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุม
และเกดิอบุตัเิหต ุ ในสภำพทีร่ะบบ ABS ควร
ท�ำงำนไดต้ำมปกติ

ค�าเตอืน
ถำ้ยำงหรอืยำงในมรีอยร่ัว ตอ้งเปลีย่นยำงและ
ยำงในใหม ่ กำรไมเ่ปลีย่นยำงและยำงในทีม่ี
รูร่ัว หรอืกำรใชร้ถทีใ่ชย้ำงและยำงในทีม่กีำร
ซ่อมแซมจะท�ำใหร้ถเสยีกำรทรงตัว สูญเสยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนต ์หรอืเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ยำงในตอ้งใชก้ับรถจักรยำนยนต์ที่ประกอบ
ลอ้แบบซีล่อ้ และยำงทีม่เีครือ่งหมำย TUBE 
TYPE

ยำงทีม่เีครือ่งหมำย TUBELESS ทีไ่ดรั้บกำร
รับรองบำงยี่หอ้อำจเหมำะที่จะใชก้ับยำงใน
เทำ่นัน้ ซึง่ในกรณีนี ้จะมกีำรท�ำเครือ่งหมำยที่
แกม้ยำงดว้ยขอ้ควำมว่ำสำมำรถประกอบยำง
ในได ้
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
ใชก้ับยำงในได ้หรือใชย้ำงในกับลอ้แม็กที่
มเีครือ่งหมำย SUITABLE FOR TUBELESS 
TYRES จะท�ำใหเ้กดิยำงแบน สง่ผลใหเ้สยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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ค�าเตอืน
หำ้มประกอบยำงชนิดที่มียำงในกับขอบลอ้
ไมม่ยีำงใน ขอบในยำงจะไมเ่ขำ้ที ่ และยำง
จะหลดุออกจำกวงลอ้ ท�ำใหย้ำงแบนอยำ่ง
รวดเร็ว ซึ่งจะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหต ุ หำ้มตดิตัง้ยำง
ในกบัยำงแบบไมม่ยีำงใน (Tubeless) ทีไ่มม่ี
เครื่องหมำยที่เหมำะสม เพรำะจะท�ำใหเ้กดิ
แรงเสยีดทำนภำยในยำง สง่ผลใหม้กีำรสะสม
ควำมรอ้น ซึง่อำจท�ำใหย้ำงระเบดิ สง่ผลให ้
ยำงแบนอยำ่งรวดเร็ว สญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนต ์และเกดิอบุตัเิหตุ

ค�าเตอืน
ถำ้สงสัยว่ำยำงเกดิควำมเสยีหำย เช่น หลัง
จำกชนขอบถนน ใหน้�ำรถไปตรวจสอบยำง
ทั ้งภำยในและภำยนอกที่ตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญำต 
โปรดจ�ำไวว้่ำ ควำมเสียหำยของยำงไม่ได ้
มองเห็นจำกภำยนอกเพยีงอยำ่งเดยีวเสมอไป  
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ที่ยำงช�ำรุดจะท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
ย ำ ง แ ล ะ ย ำ ง ใ นที่ เ ค ย ใ ช ้กั บ ไ ด น ำ โ ม
มิเตอร์แบบลูกกลิ้งอำจเกิดควำมเสียหำย 
ในบำงกรณี ควำมเสยีหำยอำจมองไมเ่ห็นจำก
พืน้ผวิภำยนอกของยำงรถ
ตอ้งเปลีย่นยำงและยำงในใหมภ่ำยหลงักำรใช ้
งำนดงักลำ่ว เนือ่งจำกกำรใชย้ำงและยำงในที่
ช�ำรุดอยำ่งตอ่เนื่องจะท�ำใหร้ถเสยีกำรทรงตัว 
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์และเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
จ�ำเป็นตอ้งมีควำมสมดุลของลอ้ที่แม่นย�ำ
เพื่อกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์อย่ำงมั่นคง
และปลอดภยั หำ้มถอดหรอืเปลีย่นตะกัว่ลอ้ 
ควำมสมดุลของลอ้ที่ไม่ถูกตอ้งอำจท�ำให ้
รถเสยีกำรทรงตวั ท�ำใหเ้กดิกำรสญูเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
เมือ่ตอ้งใชค้วำมสมดลุของลอ้ เชน่ หลงัจำก
เปลีย่นยำงหรอืยำงใน โปรดตดิต่อตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำต
ใชเ้ฉพำะตะกัว่ลอ้แบบตดิเทำ่นัน้ ตะกัว่ตอก
ลอ้เหล็กจะท�ำใหล้อ้รถ ยำง หรอืยำงในเกดิ
ควำมเสยีหำย ท�ำใหย้ำงแบน สญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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ค�าเตอืน
เมือ่ตอ้งใชย้ำงหรอืยำงในอะไหล ่ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำต ซึง่จะจัดกำรเลอืกยำงและยำง
ในโดยใชย้ำงคูท่ีถ่กูตอ้ง จำกรำยชือ่ทีไ่ดรั้บ
กำรรับรอง และประกอบยำงและยำงในตำม 
ค�ำแนะน�ำจำกผูผ้ลติยำง
เมือ่เปลีย่นยำงและยำงใน ควรใหเ้วลำทีย่ำง
และยำงในจะประกอบเขำ้ทีก่บัวงลอ้ (ประมำณ 
24 ชั่วโมง) ในช่วงกำรขึน้รูป ควรขีร่ถดว้ย
ควำมระมัดระวังเนื่องจำกยำงและยำงในทีย่ัง
ไมข่ยำยเขำ้ทีโ่ดยสมบรูณจ์ะท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ใน เ ริ่มต น้  ยำงและยำงในใหม่จะไม่ ให ้
คุณลักษณะในกำรขับขีเ่ช่นเดยีวกับยำงและ
ยำงในทีส่กึ และผูข้ีร่ถตอ้งใชร้ะยะกำรขีร่ถที่
เพยีงพอ (ประมำณ 160 กม. (100 ไมล)์) เพือ่
ใหคุ้น้เคยกบัคณุลกัษณะกำรขบัขีใ่หม่
หลงัจำกประกอบ 24 ชัว่โมง ตอ้งตรวจสอบ
และปรับแรงดันลมยำง และตรวจสอบยำง
และยำงในว่ำมกีำรขึน้รูปอย่ำงถูกตอ้งหรอืไม ่
ด�ำเนนิกำรแกไ้ขถำ้จ�ำเป็น หลังจำกประกอบ
ยำง ตอ้งด�ำเนินกำรตรวจสอบและปรับตัง้ค่ำ
แบบเดยีวกนัเมือ่รถวิง่ไป 160 กม. (100 ไมล)์
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ที่ยำงและยำงในไม่
ขึ้นรูปอย่ำงถูกตอ้ง ปรับแรงดันลมยำงไม ่
ถกูตอ้ง หรอืเมือ่ทำ่นไมคุ่น้เคยกบัคณุลกัษณะ
กำรขับขีใ่หม่อำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง (ส�าหรบั
รุน่ทีต่ดิต ัง้ TPMS เทา่น ัน้)

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

ขอ้ควรระวงั
หำ้มใชน้�้ำยำอุดกำรร่ัวซมึหรือน�้ำยำอืน่ ๆ  ที่
มลีักษณะเดยีวกันปิดกัน้กำรไหลของอำกำศ
ไปยังทำงเขำ้เซนเซอร์ TPMS กำรปิดกัน้
ช่องแรงดันอำกำศของเซนเซอร์ TPMS  
ขณะท�ำงำนจะท� ำให เ้ซนเซอร์ถูกปิดกั ้น 
ท�ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อชุดเซนเซอร ์
TPMS โดยไม่สำมำรถซ่อมแซมได ้ควำม
เสยีหำยที่เกดิจำกกำรใชน้�้ำยำอุดกำรร่ัวซมึ 
หรือกำรบ�ำรุงรักษำทีไ่ม่ถูกตอ้งไม่ถือว่ำเป็น
ช�ำรุดจำกกำรผลติและไม่ครอบคลุมภำยใต ้
กำรรับประกนั น�ำรถของทำ่นไปประกอบยำง
ทีต่ัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph 
ที่ไดรั้บอนุญำตทุกครัง้ และแจง้ทำงศูนยว์่ำ
ลอ้รถของทำ่นมกีำรตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดันลม
ยำง



การบ�ารงุรกัษา

162

แบตเตอรี่

ค�าเตอืน
ในบำงสถำนกำรณ์ แบตเตอรี่จะปล่อยแก๊ส
ทีร่ะเบดิได ้ อยำ่ใหม้ปีระกำยไฟ เปลวไฟ 
หรอืบหุรีอ่ยูใ่กลแ้บตเตอรี ่ ควรใหก้ำรระบำย
อำกำศที่ เพียงพอเมื่อต อ้งชำร์จหรือใช ้
แบตเตอรีใ่นพืน้ทีอ่บัอำกำศ
แบตเตอรี่มีกรดก�ำมะถัน (กรดแบตเตอรี่) 
กำรสมัผัสกบัผวิหนังหรอืดวงตำอำจท�ำใหเ้กดิ
แผลไหมอ้ยำ่งรนุแรง ควรสวมชดุป้องกนัและ
หนำ้กำกนริภยั
ถำ้กรดแบตเตอรี่หกรดผิวหนัง ใหล้ำ้งออก
ดว้ยน�้ำสะอำดทนัที
ถำ้กรดแบตเตอรี่เขำ้ตำ ใหล้ำ้งออกดว้ยน�้ำ
สะอำดอยำ่งนอ้ย 15 นำทแีละรบีไปพบแพทย์
ถำ้กลืนกรดแบตเตอรี่ ใหด้ื่มน�้ำปรมิำณมำก
และรบีไปพบแพทย์
เก็บน�้ำกรดแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็ก

ค�าเตอืน
แบตเตอรีม่วีัสดุทีเ่ป็นอันตรำย เก็บแบตเตอรี่
ใหพ้น้มอืเด็ก ไมว่ำ่จะตดิตัง้ในรถจักรยำนยนต์
หรอืไม่
อย่ำต่อสำยพ่วงกับแบตเตอรี่ แตะสำยไฟ
แบตเตอรี ่ หรอืสลบัขัว้สำยไฟ เนือ่งจำกกำร 
กระท�ำดงักลำ่วจะท�ำใหเ้กดิประกำยไฟ ซึง่จะ
ไปจดุระเบดิแกส็แบตเตอรี ่ อำจท�ำใหเ้กดิกำร
บำดเจ็บได ้

การถอดแบตเตอรี่

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

กำรถอดแบตเตอรีอ่อก:
  •  ถอดเบำะผูข้บัขี่

3 21 3

L0438

1.	 ฝาครอบแบตเตอรี่
2.	 สายรดัแบตเตอรี่
3.	 จดุยดึสายรดัแบตเตอรี่
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  •  ถอดสำยรัดแบตเตอรี่
  •  ถอดฝำครอบแบตเตอรี่ออก โดยบันทกึ

ทศิทำงของฝำครอบและสำยไฟ

2

1

3

L0439

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

  •  ถอดสำยไฟแบตเตอรีโ่ดยถอดสำยขัว้ลบ 
(สดี�ำ) ออกกอ่น

  •  ถอดแบตเตอรีอ่อกจำกกลอ่ง

การก�าจดัแบตเตอรี่
ถำ้ตอ้งเปลีย่นแบตเตอรี่ ควรส่งแบตเตอรี่เก่ำ
ไปทีห่น่วยงำนรไีซเคลิ ซึง่จะชว่ยรับประกนัได ้
ว่ำสำรทีเ่ป็นอันตรำยจำกกำรผลติแบตเตอรีจ่ะ
ไมท่�ำลำยสิง่แวดลอ้ม

การบ�ารงุรกัษาแบตเตอรี่

ค�าเตอืน
กรดแบตเตอรีม่ฤีทธิก์ดักรอ่นและเป็นพษิ และ
จะท�ำลำยผวิหนังทีไ่มม่กีำรป้องกนั หำ้มกลนื
น�้ำกรดแบตเตอรี ่ และอยำ่ใหน้�้ำกรดแบตเตอรี่
สัม ผัสผิวหนัง   เพื่อ ป้องกันกำรบำดเ จ็บ 
สวมชดุป้องกนัและแวน่ตำนริภัยทกุครัง้ทีต่อ้ง
สมัผัสแบตเตอรี่

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

การคายประจแุบตเตอรี่

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

ภำยใตส้ภำวะปกติ ระบบชำร์จไฟของรถ
จักรยำนยนต์จะคอยชำร์จแบตเตอรี่ใหเ้ต็ม
เสมอ อยำ่งไรกต็ำม ถำ้ไมใ่ชร้ถจักรยำนยนต ์
แบตเตอรีจ่ะคอ่ย ๆ คำยประจ ุ อนัเนือ่งมำจำก
กระบวนกำรตำมปกตทิี่เรียกว่ำ กำรคำยประจุ
เอง นำฬกิำ หน่วยควำมจ�ำของกลอ่ง ECM 
อุณหภูมแิวดลอ้มสูง หรือกำรเพิม่ระบบรักษำ
ควำมปลอดภัยแบบไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์เสรมิที่
เป็นไฟฟ้ำตำ่ง ๆ จะท�ำใหก้ำรคำยประจเุพิม่มำก
ขึน้ กำรถอดแบตเตอรีอ่อกจำกรถจักรยำนยนต์
ขณะเกบ็รักษำรถจะชว่ยลดอตัรำกำรคำยประจุ
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การคายประจแุบตเตอรีข่ณะเก็บรกัษา
และการใชร้ถจกัรยานยนตน์านๆ คร ัง้
ในช่วงเก็บรักษำและกำรใชร้ถจักรยำนยนต์
นำน ๆ  ครัง้ ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ำของ
แบตเตอรี่ทุกสัปดำห์โดยใชม้ัลตมิเิตอร์แบบ
ตวัเลข ปฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำของผูผ้ลติทีใ่หม้ำ
พรอ้มกบัมเิตอร์
ถำ้แรงดนัไฟฟ้ำของแบตเตอรีล่ดลงต�ำ่กวำ่ 12.7 
โวลต ์ควรชำรจ์ไฟแบตเตอรี่
กำรใหแ้บตเตอรี่คำยประจุหรือทิ้งไวใ้หค้ำย
ประจุในชว่งเวลำสัน้ ๆ  จะท�ำใหเ้กดิซัลเฟชั่น 
(Sulfation) บนแผ่นธำตุ ซัลเฟชั่นเป็นส่วน
หนึ่งของปฏิกิร ิยำทำงเคมีภำยในแบตเตอรี ่
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อนำนเขำ้ เกลือซัลเฟตจะ
ตกผลกึบนแผน่ธำต ุท�ำใหแ้กไ้ขไดย้ำกหรอือำจ
แกไ้ขปัญหำดงักลำ่วไมไ่ด ้ ควำมเสยีหำยถำวร
นี้ไม่ครอบคลุมกำรรับประกันรถจักรยำนยนต ์
เนือ่งจำกไมใ่ชค่วำมช�ำรดุจำกกำรผลติ
กำรชำรจ์แบตเตอรีใ่หเ้ต็มเสมอจะชว่ยลดโอกำส
ที่จะเกดิกำรแข็งตัวในสภำพอำกำศหนำวจัด 
กำรปลอ่ยใหแ้บตเตอรีแ่ข็งตวัจะท�ำใหเ้กดิควำม
เสยีหำยอยำ่งรนุแรงภำยในแบตเตอรี่

การชารจ์แบตเตอรี่

ค�าเตอืน
แบตเตอรี่จะปล่อยแก๊สที่ระเบดิได ้อย่ำใหม้ี
ประกำยไฟ เปลวไฟ หรอืบหุรีอ่ยูใ่กลแ้บตเตอรี ่
ควรใหก้ำรระบำยอำกำศที่เพียงพอเมื่อตอ้ง
ชำรจ์หรอืใชแ้บตเตอรีใ่นพืน้ทีอ่บัอำกำศ
แบตเตอรี่มีกรดก�ำมะถัน (กรดแบตเตอรี่) 
กำรสมัผัสกบัผวิหนังหรอืดวงตำอำจท�ำใหเ้กดิ
แผลไหมอ้ยำ่งรนุแรง ควรสวมชดุป้องกนัและ
หนำ้กำกนริภยั
ถำ้กรดแบตเตอรีห่กรดผวิหนัง ใหล้ำ้งออกดว้ย
น�้ำสะอำดทนัที
ถำ้กรดแบตเตอรี่เขำ้ตำ ใหล้ำ้งออกดว้ยน�้ำ
สะอำดอยำ่งนอ้ย 15 นำทแีละรบีไปพบแพทย์
ถำ้กลนืกรดแบตเตอรี ่ใหด้ืม่น�้ำปรมิำณมำกและ
รบีไปพบแพทย์
เกบ็น�้ำกรดแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็ก

ขอ้ควรระวงั
หำ้มใช เ้ครื่อ งชำร์จแบตเตอรี่แบบด่วน
เนื่องจำกจะท�ำใหแ้บตเตอรีช่ำรจ์ไฟมำกเกนิ
ไปและท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยได ้

ถำ้ตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืในกำรเลอืกเครื่อง
ชำร์จแบตเตอรี่ กำรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ำ
ของแบตเตอรี่ หรือกำรชำร์จไฟแบตเตอรี ่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตใกลบ้ำ้น
ถำ้แรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ลดลงต�่ำกว่ำ 
12.7 โวลต ์ ควรชำรจ์ไฟแบตเตอรีโ่ดยใชเ้ครือ่ง
ชำรจ์แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บกำรรับรองจำก Triumph 
ถอดแบตเตอรี่ออกจำกรถ จักรยำนยนต ์
ทกุครัง้ และปฏบิัตติำมค�ำแนะน�ำทีใ่หม้ำพรอ้ม
กบัเครือ่งชำรจ์แบตเตอรี่
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ส�ำหรับกำรเก็บแบตเตอรี่เป็นเวลำนำน (เกนิ
สองสัปดำห์) ควรถอดแบตเตอรี่ออกจำกรถ
จักรยำนยนต ์แลว้ชำรจ์ไฟโดยใชเ้ครือ่งชำรจ์
แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บกำรรับรองจำก Triumph
ในท�ำนองเดยีวกนั ถำ้ประจแุบตเตอรีล่ดลงถงึ
ระดับที่ไม่สำมำรถสตำร์ทรถจักรยำนยนต์ได ้
ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกจำกรถจักรยำนยนตก์อ่น
ชำรจ์ไฟ

การประกอบแบตเตอรี่

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

กำรตดิตัง้แบตเตอรี:่
  •  ใสแ่บตเตอรีล่งในกลอ่งแบตเตอรี่
  •  ต่อสำยไฟแบตเตอรี่ใหม่ โดยเริ่มจำก 

ขัว้บวก (สแีดง) แลว้ขนัแน่นขัว้แบตเตอรี ่
4.5 Nm

2

1

3

L0439

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

  •  ทำจำระบบีำงๆ ทีข่ัว้ตอ่เพือ่ป้องกนัสนมิ
  •  ครอบขัว้บวกดว้ยฝำครอบ

3 21 3

L0438

1.	 ฝาครอบแบตเตอรี่
2.	 สายรดัแบตเตอรี่
3.	 จดุยดึสายรดัแบตเตอรี่

  •  ป ร ะ ก อ บ ก ลั บ ฝ ำ ค ร อ บ แ บ ต เ ต อ รี ่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำทศิทำงของสำยไฟ
และฝำครอบแบตเตอรีเ่หมอืนกบักอ่นถอด

  •  ประกอบกลบัสำยรัดแบตเตอรี่
  •  ประกอบกลบัเบำะผูข้บัขี่
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ฟิวส์

ค�าเตอืน
เปลีย่นฟิวสข์ำดดว้ยฟิวสใ์หม่ทีม่พีกิัดถูกตอ้ง
ทกุครัง้ (ตำมทีร่ะบไุวบ้นฝำครอบกลอ่งฟิวส)์ 
และหำ้มใชฟิ้วสท์ีม่พีกิดัสงูกวำ่
กำรใชฟิ้วส์ไม่ถูกตอ้งอำจท�ำใหเ้กดิปัญหำ
ดำ้นไฟฟ้ำ ท�ำใหร้ถจักรยำนยนตไ์ดรั้บควำม
เสยีหำย สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ

ต�าแหนง่กลอ่งฟิวส์

L0440

1

1.	 กลอ่งฟิวส์

กลอ่งฟิวสอ์ยูใ่ตเ้บำะผูข้บัขี่
เพื่อเขำ้ถงึกล่องฟิวส ์ใหถ้อดเบำะผูข้ับขีอ่อก 
(ด ูหนำ้ 98)

หมายเหต:ุ

•	 โซลนิอยดม์อเตอรส์ตารท์จะมฟิีวส ์
ขนาด 30	แอมป์เพิม่เขา้มา ซึง่จะตอ่กบั 
โซลนิอยดใ์ตแ้บตเตอรีท่ ีอ่ยูใ่ตเ้บาะผูข้บัขี ่
โดยตรง

หมายเลขฟิวส์

ค�าเตอืน
เปลีย่นฟิวสข์ำดดว้ยฟิวสใ์หม่ทีม่พีกิัดถูกตอ้ง
ทกุครัง้ (ตำมทีร่ะบไุวบ้นฝำครอบกลอ่งฟิวส)์ 
และหำ้มใชฟิ้วสท์ีม่พีกิดัสงูกวำ่
กำรใชฟิ้วส์ไม่ถูกตอ้งอำจท�ำใหเ้กดิปัญหำ
ดำ้นไฟฟ้ำ ท�ำใหร้ถจักรยำนยนตไ์ดรั้บควำม
เสยีหำย สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ

หมายเหต:ุ

•	 หากรถจกัรยานยนตม์กีารต ัง้คา่โหมด
ผูข้บัขี	่ก่อนทีจ่ะถอดแบตเตอรีห่รอื
ถอดฟิวสใ์หบ้นัทกึและจดการต ัง้ค่า
โหมดผูข้บัขีไ่ว	้เมือ่เปลีย่นฟิวสห์รอื
เชื่อมต่อแบตเตอรี่อ ีกคร ัง้ 	ควรจะ
รเีซ็ตการต ัง้คา่โหมดของผูข้บัขีต่ามที่
บนัทกึไว้

อำกำรฟิวส์ขำดจะบ่งชี้ข ึ้นเมื่อระบบทัง้หมด
ที่ ป้ อ ง กั น ด ้ว ย ฟิ ว ส์ดั ง ก ล่ ำ ว ไ ม่ ท� ำ ง ำ น 
เมือ่ตรวจสอบหำฟิวสข์ำด ใหใ้ชต้ำรำงเพือ่ดวูำ่
เป็นฟิวสต์วัใดทีข่ำด
หมำยเลขฟิวสท์ี่ระบุไวใ้นตำรำงจะตรงกันกับ
หมำยเลขที่พิมพ์ไวบ้นฝำครอบกล่องฟิวส ์
ตำมทีแ่สดงในภำพดำ้นลำ่ง
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Tiger 800 XR

20A ABS

15A

15A

10A

10A 20A 

15A

15A

15A

9 8 7

1 2 3

456

ต�าแหนง่ วงจรทีป้่องกนั พิ ก ั ด	
(แอมป์)

1 ไฟหนำ้ไฟต�ำ่และไฟสงู 10

2 ระบบควบคุมกำรท�ำงำน
ของเครือ่งยนต์

20

3 ABS 20

4 พัดลมระบำยควำมรอ้น 15

5 ไฟทำ้ย ไฟบอกต�ำแหน่ง 
และช่องเสียบอุปกรณ์
เสรมิ

15

6 สญัญำณเตอืน  
แผงหนำ้ปัด ไฟเลีย้ว 
และวงจรสตำรท์

15

7 ปลอกมือจับอุ่นไฟฟ้ำ 
ไฟตัดหมอก และช่อง
เสยีบ USB (ถำ้ตดิตัง้)

10

8 ป๊ัมน�้ำมนัเชือ้เพลงิ 15

9 สวติชจ์ดุระเบดิ 15

Tiger 800 XRT และ Tiger 800 XCA

20A ABS

15A

15A

15A
10A 20A 

15A

15A

10A

9 8 7

1 2 3

456

ต�าแหนง่ วงจรทีป้่องกนั พิ ก ั ด	
(แอมป์)

1 ไฟหนำ้ ไฟเดยไ์ลท ์
(DRL) และไฟบอก
ต�ำแหน่ง

10

2 ระบบควบคุมกำรท�ำงำน
ของเครือ่งยนต์

20

3 ABS 20

4 พัดลมระบำยควำมรอ้น 15

5 แตรและไฟตดัหมอก 10

6 สญัญำณเตอืน  
แผงหนำ้ปัด ไฟเลีย้ว 
และวงจรสตำรท์

15

7 ปลอกมือจับอุ่นไฟฟ้ำ  
ที่ น่ั ง อุ่ น ไ ฟ ฟ้ ำ   แ ล ะ 
ชอ่งเสยีบอปุกรณเ์สรมิ

15

8 ป๊ัมน�้ำมนัเชือ้เพลงิ 15

9 สวติชจ์ดุระเบดิ ไฟทำ้ย 
และชอ่งเสยีบ USB

15
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Tiger 800 XRX, Tiger 800 XRX - LRH 
และ Tiger 800 XCX

20A ABS

15A

15A

15A

15A 20A 

15A

15A

10A

9 8 7

1 2 3

456

ต�าแหนง่ วงจรทีป้่องกนั พิ ก ั ด	
(แอมป์)

1 ไฟหนำ้ไฟต�ำ่และไฟสงู 15

2 ระบบควบคุมกำรท�ำงำน
ของเครือ่งยนต์

20

3 ABS 20

4 พัดลมระบำยควำมรอ้น 15

5 แตรและไฟตดัหมอก 10

6 สญัญำณเตอืน  
แผงหนำ้ปัด ไฟเลีย้ว 
และวงจรสตำรท์

15

7 ปลอกมือจับอุ่นไฟฟ้ำ 
และช่องเสียบอุปกรณ์
เสรมิ

15

8 ป๊ัมน�้ำมนัเชือ้เพลงิ 15

9 สวติชจ์ดุระเบดิ  
ไฟทำ้ย ชอ่งเสยีบ USB,  
ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) และ
ไฟบอกต�ำแหน่ง

15

ไฟหนา้

ค�าเตอืน
ปรับควำมเร็วขณะวิ่งบนถนนใหเ้หมำะสม
กับสภำพอำกำศและทัศนวิสัย ที่ใชง้ำนรถ
จักรยำนยนต์
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดป้รับล�ำแสงไฟหนำ้ให ้
ส่องสว่ำงพื้นผวิถนนไปขำ้งหนำ้ไดเ้พียงพอ 
โดยไม่ท� ำใหร้ถคันที่แล่นสวนมำตำพร่ำ 
กำรปรับไฟหนำ้ไมถ่กูตอ้งจะท�ำใหม้องเห็นได ้
ไมช่ดัเจน ซึง่จะท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
อย่ำพยำยำมปรับแสงไฟหนำ้ขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่
ควำมพยำยำมทีจ่ะปรับแสงไฟหนำ้ขณะทีร่ถ
จักรยำนยนต์ก�ำลังแล่น จะส่งผลใหสู้ญเสยี
กำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
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ขอ้ควรระวงั
อย่ำคลุมไฟหนำ้หรือเลนสด์ว้ยวัสดุที่ปิดกัน้
กำรไหลของอำกำศ หรือปิดกัน้ไม่ใหค้วำม
รอ้นไหลออกจำกเลนสข์องไฟหนำ้
กำรคลุมเลนสไ์ฟหนำ้ขณะใชง้ำนดว้ยวัสดุที่
เป็นเสือ้ผำ้ สมัภำระ เทปกำว อปุกรณท์ีใ่ช ้
เปลี่ยนหรือปรับแสงไฟหนำ้ หรือฝำครอบ
เลนส์ไฟหนำ้ที่ไม่ใช่ของแทจ้ะท�ำใหเ้ลนส ์
ไฟหนำ้รอ้นจัดและบดิเบีย้ว ท�ำใหช้ดุไฟหนำ้
เกดิควำมเสยีหำยโดยไมส่ำมำรถซอ่มแซมได ้
ควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกควำมรอ้นสงูไม่ถอืว่ำ
เป็นควำมช�ำรุดจำกกำรผลติและไมค่รอบคลมุ
ภำยใตก้ำรรับประกนั
ถำ้ตอ้งคลุมไฟหนำ้ขณะใชง้ำน เช่น ตอ้ง
ปิดเลนสไ์ฟหนำ้เมื่ออยู่ในสนำมกำรแข่งขัน 
ทำ่นตอ้งถอดไฟหนำ้ออก

การปรบัไฟหนา้

ชุดไฟหนา้แบบ LED
สำมำรถป รับไฟหน ้ำ โดยใช ส้กรูป รับตั ้ง 
แนวนอนและแนวตั ้ง ซึ่งอยู่ที่ด ำ้นหลังชุด 
ไฟหนำ้ ไม่มีกำรปรับแนวนอน นอกจำกนี ้
ไฟหนำ้ไดต้ดิตัง้ตัวปรับทีเ่ขำ้ถงึไดง้่ำยเพือ่ให ้
สำมำรถแกไ้ขกำรปรับแนวตัง้ไดเ้มื่อบรรทุก 
น�้ำหนักรถจักรยำนยนตจ์นเต็ม

ckdt

1

2

1.	 คนัปรบัไฟหนา้เมือ่รถมกีารบรรทุก 
น�า้หนกั

2.	 สกรปูรบัต ัง้แนวต ัง้

ในกำรปรับไฟหนำ้:
  •  เปิดแสงไฟต�ำ่
  •  หมุนสกรูปรับตัง้แนวตัง้ทีไ่ฟหนำ้ตำมเข็ม

นำฬกิำเพือ่ยกล�ำแสง หรอืหมนุทวนเข็ม
นำฬกิำเพือ่ลดระดบัล�ำแสง

หมายเหต:ุ

•	 มเีครือ่งหมายสามเหลีย่มขนาดเล็กที่
ดา้นขา้งของชุดไฟหนา้ซึง่ระบุความ
สงูของแสงภายในชุดไฟหนา้เพือ่ปรบั
การใชง้าน

  •  ปิดไฟหนำ้เมื่อไดก้ำรปรับแสงไฟตำมที่
ตอ้งกำร
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การปรบัชุดไฟหนา้ LED ส�าหรบั
สภาวะทีบ่รรทกุ
ชดุไฟหนำ้ไดต้ดิตัง้คันปรับทีเ่ขำ้ถงึไดง้่ำยเพือ่
ใหส้ำมำรถแกไ้ขกำรปรับแนวตัง้ไดเ้มือ่บรรทุก
น�้ำหนักรถจักรยำนยนตจ์นเต็ม

ckdt

1 2

1.	 คนัปรบัไฟหนา้	(ต�าแหน่งทีบ่รรทุก
น�า้หนกั)

2.	 ค ันปร ับไฟหน้า 	 (ต� าแหน่งที่ไม่
บรรทกุน�า้หนกั)

ส�ำหรับสภำวะทีบ่รรทกุน�้ำหนัก ใหข้ยบัตวัปรับ
ไฟหนำ้จนอยูต่�ำแหน่ง (1) จะเป็นกำรลดระดบั
แสงไฟหนำ้ประมำณ 2°
ส�ำหรับสภำวะทัว่ไป (ไมบ่รรทกุน�้ำหนัก) ควรปรับ
คนัปรับไฟหนำ้ใหอ้ยูใ่นต�ำแหน่งแนวนอน (2)

ชุดหลอดไฟหนา้
ไฟหนำ้แต่ละดวงสำมำรถปรับไดโ้ดยใช ้
สกรปูรับตัง้แนวนอนและแนวตัง้ ซึง่อยูท่ีด่ำ้น
หลงัไฟหนำ้แตล่ะดวง นอกจำกนี ้ไฟหนำ้ได ้
ตดิตัง้ตัวปรับที่เขำ้ถึงไดง้่ำยเพื่อใหส้ำมำรถ
แกไ้ขกำรปรับแนวตัง้ไดเ้มือ่บรรทุกน�้ำหนักรถ
จักรยำนยนตจ์นเต็ม

3

2 1

1.	 สกรปูรบัต ัง้แนวนอน (ซา้ย -	ขวา)
2.	 สกรปูรบัต ัง้แนวต ัง้ (ขึน้ -	ลง)
3.	 ค นัปร ับไฟหน้า เมื่อรถมีการบรรทุก 

น�า้หนกั

ในกำรปรับไฟหนำ้:
  •  เปิดแสงไฟต�ำ่
  •  หมนุสกรปูรับตัง้แนวตัง้ (ขึน้ - ลง) ทีไ่ฟ

หนำ้ตำมเข็มนำฬกิำเพือ่ยกล�ำแสง หรอื
หมนุทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดระดบัล�ำแสง

  •  หมนุสกรปูรับตัง้แนวนอน (ซำ้ย - ขวำ) 
ตำมเข็มนำฬิกำเพื่อยำ้ยล�ำแสงไปดำ้น
ขวำ หรอืทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ยำ้ยล�ำแสง
ไปดำ้นซำ้ย

  •  ปิดไฟหนำ้เมื่อไดก้ำรปรับแสงไฟตำมที่
ตอ้งกำร
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คนัปรบัหลอกไฟหนา้เมือ่รถมกีาร
บรรทกุน�า้หนกั

1

2
cgin

1.	 คนัปรบัไฟหน้า	(ต�าแหน่งที่ไม่บรรทุก 
น�า้หนกั)

2.	 ค นัปร ับไฟหน้า 	 (ต� าแหน่งที่บรรทุก 
น�า้หนกั)

ส�ำหรับสภำวะทัว่ไป (ไมบ่รรทกุน�้ำหนัก) ควรปรับ
คนัปรับไฟหนำ้ใหอ้ยูใ่นต�ำแหน่งแนวนนอน (1)
ส�ำหรับสภำวะทีบ่รรทกุน�้ำหนัก ใหห้มนุตวัปรับ
ไฟหนำ้ลงจนหยดุ (2) จะเป็นกำรลดระดบัแสง
ไฟหนำ้ประมำณ 2°

การเปลีย่นหลอดไฟ

ขอ้ควรระวงั
กำรใชห้ลอดไฟที่ไม่ไดรั้บกำรรับรองอำจ
ท�ำใหเ้กิดควำมเสียหำยกับเลนส์และส่วน
ประกอบอืน่ ๆ ของอปุกรณแ์สง
นอกจำกนี้กำรใชห้ลอดไฟทีม่วีัตตไ์ม่ถูกตอ้ง
อำจท�ำให ้ ECM โครงรถตดักระแสไฟฟ้ำของ
วงจรไฟทีไ่ดรั้บผลกระทบ
ใชห้ลอดไฟของแทต้ำมที่ไดก้�ำหนดไวใ้น
แคตตำล็อกอะไหล ่ Triumph ซึง่จัดจ�ำหน่ำย
โดย Triumph

ใหต้วัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญำตเป็นผูต้ดิตัง้หลอดไฟอะไหล่
ทกุครัง้

การเปลีย่นหลอดไฟหนา้

ชุดไฟหนา้แบบ LED
ชดุไฟหนำ้ LED เป็นชดุไฟ LED ทีปิ่ดผนกึ 
ไมต่อ้งมกีำรบ�ำรงุรักษำ

ชุดหลอดไฟหนา้

ค�าเตอืน
หลอดไฟจะรอ้นเมือ่ใชง้ำน ปลอ่ยใหห้ลอดไฟ 
เย็นลงก่อนจะเริ่มปฏบิัตงิำน หลีกเลี่ยงกำร
แตะส่วนที่เ ป็นแกว้ของหลอดไฟ ถำ้แตะ
ส่วนที่เป็นแกว้หรือเกดิสกปรก ใหเ้ช็ดดว้ย
แอลกอฮอลก์อ่นน�ำมำใช ้
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ขอ้ควรระวงั
กำรใชห้ลอดไฟทีไ่ม่ไดรั้บรองจะท�ำใหเ้ลนส์
ไฟหนำ้เกดิควำมเสยีหำย
ใชห้ลอดไฟส�ำหรับไฟหนำ้ของแทท้ี่ได ้
ก�ำหนดไวใ้นแคตตำล็อกอะไหล ่Triumph ซึง่
จัดจ�ำหน่ำยโดย Triumph

ใหต้วัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญำตเป็นผูต้ดิตัง้หลอดไฟอะไหล่
ส�ำหรับไฟหนำ้ทกุครัง้

ไมจ่�ำเป็นตอ้งถอดชดุไฟหนำ้เมือ่เปลีย่นหลอด
ไฟ

1

2

3

1.	 ข ัว้หลอดไฟ (แสดงไฟดา้นขวา)
2.	 ขอเกีย่วข ัว้หลอดไฟ
3.	 หลอดไฟ

กำรเปลีย่นหลอดไฟ:
  •  ถอดเบำะผูข้บัขี่
  •  ถอดแบตเตอรี ่โดยเริม่จำกขัว้ลบ (สดี�ำ)
  •  ถอดฝำครอบหลอดไฟจำกหลอดไฟทีจ่ะ

เปลีย่นโดยหมนุทวนเข็มนำฬกิำ
  •  ถอดมลัตปิลั๊กออกจำกหลอดไฟ
  •  ถอดขัว้หลอดไฟออกจำกขอเกี่ยวที่ชุด 

ไฟหนำ้ แลว้หมุนออกจำกหลอดไฟตำม
ภำพแสดง

  •  ถอดหลอดไฟออกจำกขัว้หลอดไฟ
  •  กำรประกอบหลอดไฟใหด้�ำเนินกำรใน 

ขัน้ตอนยอ้นกลบักบักำรถอด

การเปลีย่นหลอดไฟของสญัญาณไฟ
แสดงต�าแหนง่
สญัญำณไฟแสดงต�ำแหน่งจะอยูท่ีก่ ึง่กลำงของ
ไฟหนำ้

2

3

1

1

chgn

1.	 ตวัยดึ
2.	 กรอบไฟหนา้
3.	 หลอดไฟส� าหร ับส ัญญาณไฟแสดง

ต�าแหนง่

กำรเปลีย่นหลอดไฟ:
  •  ถอดตวัยดึสีต่วั
  •  ถอดทีล่อ้มไฟหนำ้ออก
  •  ถอดขัว้ยำงออกจำกไฟหนำ้ แลว้ค่อย ๆ 

ดงึหลอดไฟออกมำ
  •  กำรประกอบหลอดไฟใหด้�ำเนินกำรใน 

ขัน้ตอนยอ้นกลบักบักำรถอด
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ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
ไฟเดยไ์ลท ์ (DRL) อยูภ่ำยในชดุไฟหนำ้และ
เป็นชุด LED แบบปิดผนึก ไม่ตอ้งท�ำกำร 
บ�ำรงุรักษำ จะตอ้งเปลีย่นชดุไฟหนำ้ในกรณีที่
ไฟ DRL ลม้เหลว

ไฟตดัหมอก (ถา้ตดิต ัง้)
ชุดไฟตัดหมอกเป็นชุดไฟ LED ที่ปิดผนึก 
ไมต่อ้งมกีำรบ�ำรงุรักษำ

ไฟทา้ย/ไฟสอ่งป้ายทะเบยีน
ชดุไฟทำ้ยเป็นชดุไฟ LED ทีปิ่ดผนกึ ไมต่อ้งมี
กำรบ�ำรุงรักษำ ไฟส่องป้ำยทะเบยีนจะอยู่รวม
กบัชดุไฟทำ้ย

สญัญาณไฟเลีย้ว
รถจักรยำนยนตน์ีต้ดิตัง้ไฟเลีย้วแบบ LED หรอื
แบบหลอดไฟ

ไฟเลีย้ว LED
ชดุไฟเลีย้วเป็น LED ทีปิ่ดผนกึ ไมต่อ้งมกีำร
บ�ำรงุรักษำ

หลอดไฟเลีย้ว

celc

1

2

1.	 เลนสส์ญัญาณไฟ
2.	 สกรเูกลยีวล็อก

เลนส์ที่สัญญำณไฟเลี้ยวแต่ละตัวจะถูกยึด
ประจ�ำทีด่ว้ยสกรเูกลยีวล็อก ซึง่อยูท่ีเ่ลนสข์อง
หลอดไฟ
ถอดสกรู แลว้ถอดเลนส์ออกเพื่อใหเ้ขำ้ถึง
หลอดไฟทีจ่ะเปลีย่นได ้
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การท�าความสะอาด
กำรท�ำควำมสะอำดบอ่ยๆ อยำ่งสม�ำ่เสมอเป็น
สว่นทีส่�ำคัญตอ่กำรบ�ำรุงรักษำรถจักรยำนยนต์
ของท่ำน ถำ้ท�ำควำมสะอำดอย่ำงสม�่ำเสมอ 
จะรักษำรปูลกัษณไ์วไ้ดน้ำนหลำยปี
จ�ำเป็นตอ้งท�ำควำมสะอำดดว้ยน�้ำธรรมดำที่
ผสมน�้ำยำลำ้งรถทกุครัง้ แตจ่�ำเป็นตอ้งท�ำควำม
สะอำดทนัททีีร่ถโดนลมทะเล น�้ำทะเล ขีร่ถบน
ถนนทีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ นหรอืโคลน และในฤดหูนำว
ทีถ่นนปกคลมุไปดว้ยหมิะหรอืน�้ำแข็ง
อย่ำใชผ้งซักฟอกทั่วไป เนื่องจำกกำรใช ้
ผลติภณัฑด์งักลำ่วจะท�ำใหร้ถขึน้สนมิเร็วขึน้
แม ภ้ำยใต เ้ งื่อนไขของกำร รับประกันรถ
จักรยำนยนต ์ซึง่ครอบคลุมถงึกำรขึน้สนมิของ
ชิน้ส่วนรถบำงชิน้ เจำ้ของรถควรปฏบิัตติำม 
ค�ำแนะน�ำที่สมเหตุผลนี้ ซ ึง่จะช่วยป้องกันไม่
ใหเ้กิดสนิม และยังท�ำใหรู้ปลักษณ์ของรถ
จักรยำนยนตด์ดูยี ิง่ขึน้

การเตรยีมลา้งรถ
ก่อนลำ้งรถ ตอ้งระมัดระวังอย่ำใหน้�้ ำโดน
ต�ำแหน่งตอ่ไปนี้
สว่นปลอ่ยไอเสยีดำ้นทำ้ย: คลมุดว้ยถงุพลำสตกิ 
แลว้รัดดว้ยยำงเสน้
คนัเบรกและคนัคลตัช,์ ฝำครอบสวติชท์ีแ่ฮนด์
บงัคบัเลีย้ว: คลมุดว้ยถงุพลำสตกิ
สวติชจ์ดุระเบดิและล็อกคอ ใชเ้ทปกำวปิดชอ่ง
เสยีบกญุแจ
ถอดเครือ่งประดบั เชน่ แหวน นำฬกิำ ซปิหรอื
หวัเข็มขดั ซึง่อำจขดีขว่นหรอืท�ำลำยพืน้ผวิที่
ทำสหีรอืขดัเงำ
ใชฟ้องน�้ำท�ำควำมสะอำดหรือผำ้เช็ดแยกกัน
ส�ำหรับกำรลำ้งท�ำควำมสะอำดพื้นผวิที่ทำส/ี
ขดัเงำ และบรเิวณโครงรถ บรเิวณโครงรถ (เชน่ 
ลอ้ และใตบ้งัโคลน) จะโดนฝุ่ นและสิง่สกปรก
จำกถนนทีท่�ำใหเ้กดิกำรถลอกมำก ซึง่จะไป 
ขดีข่วนพื้นผวิทีท่ำส/ีขัดเงำถำ้ใชฟ้องน�้ำหรือ
ผำ้เชด็อนัเดยีวกนั
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จดุทีต่อ้งระวงั

ขอ้ควรระวงั
อย่ำฉีดน�้ำใด ๆ  ใกลก้ับท่อไอดี โดยปกต ิ
ท่อไอดจีะอยู่ใตท้ี่น่ังของผูข้ับขี ่ใตถ้ังน�้ำมัน
เชือ้เพลงิหรอืใกลค้อพวงมำลยั น�้ำทีฉ่ีดไป
รอบ ๆ บรเิวณนีอ้ำจเขำ้ไปในชดุกรองอำกำศ
และเครื่องยนต์ ท�ำใหช้ ิ้นส่วนทั ้งสองเกิด
ควำมเสยีหำย

ขอ้ควรระวงั
ไม่แนะน� ำ ให ใ้ช เ้ครื่อ งฉี ดน�้ ำแรงดันสูง 
เมือ่ใชเ้ครือ่งฉีดน�้ำแบบแรงดนั เครือ่งอำจฉีด
น�้ำเขำ้ไปในลกูปืนและชิน้สว่นอืน่ ๆ ท�ำใหส้กึ
เร็วขึน้จำกกำรขึน้สนมิและสญูเสยีกำรหลอ่ลืน่

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

หมายเหต:ุ

•	 การใชส้บูท่ ีม่คีวามเป็นดา่งสงูจะท�าให้
มสีารตกคา้งบนพืน้ผวิงานส	ีและยงั
ท�าใหเ้กดิคราบน�า้ได ้ ควรใชส้บูท่ ี่
เป็นด่างต�่าเพื่อช่วยในข ัน้ตอนการ
ท�าความสะอาด

การลา้ง
เตรียมส่วนผสมของน�้ำเย็นและน�้ำยำลำ้งรถที่
มฤีทธิอ์อ่น อยำ่ใชส้บูท่ีเ่ป็นดำ่งสงู ซึง่ใชก้นั
ทัว่ไปทีศ่นูยบ์รกิำรลำ้งรถ เพรำะจะท�ำใหเ้ป็น
ครำบ
ท�ำควำมสะอำดรถจักรยำนยนตด์ว้ยฟองน�้ำหรอื
ผำ้นุ่ม อยำ่ใชแ้ผน่ขดัหรอืฝอยเหล็ก เพรำะจะ
ท�ำลำยพืน้ผวิเคลอืบ
ลำ้งรถจักรยำนยนตใ์หส้ะอำดดว้ยน�้ำเย็น
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ภายหลงัการลา้ง

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

เอำถงุพลำสตกิ เทปกำว และเปิดทอ่ไอดี
หยอดน�้ำมนัทีแ่กน โบลต ์และน๊อต
ทดสอบเบรกกอ่นใชง้ำนรถจักรยำนยนต์
ใชผ้ำ้แหง้หรือหนังชำมัวร์ซับครำบน�้ ำที่ยัง
เหลอือยู ่ อยำ่ใหม้นี�้ำเกำะบนรถจักรยำนยนต์
เพรำะจะท�ำใหเ้กดิกำรกดักรอ่น
สตำรท์เครื่องยนตแ์ละปล่อยใหเ้ครื่องท�ำงำน 
5 นำท ีตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มกีำรระบำยอำกำศ
เพยีงพอส�ำหรับควนัไอเสยี

การดแูลรกัษาชิน้งานสแีบบ
ดา้น
ชิน้งำนสีแบบดำ้นไม่จ�ำเป็นตอ้งใชก้ำรดูแล
รักษำทีพ่เิศษไปกวำ่ทีไ่ดแ้นะน�ำไวแ้ลว้ส�ำหรับ
ชิน้งำนสแีบบมนัวำว
  •  หำ้มขดัหรอืลงแวกซช์ ิน้งำนสแีบบดำ้น
  •  อยำ่พยำยำมขดัรอยขดีขว่น
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การดแูลรกัษาชิน้งานสแีบบเงา
ชิน้งำนสีแบบเงำควรท�ำลำ้งและท�ำใหแ้หง้
ตำมทีอ่ธบิำยไวข้ำ้งตน้ แลว้ป้องกนัโดยใชส้ำร 
ขดัเงำยำนยนตค์ณุภำพสงู ท�ำตำมค�ำแนะน�ำ
ของผูผ้ลติและท�ำซ�้ำอย่ำงสม�่ำเสมอเพือ่รักษำ
รปูลกัษณร์ถจักรยำนยนตข์องคณุ

รายการอลมูเินยีม -  
ไมเ่คลอืบหรอืทาสี
ชิ้นส่วนเช่น คันคลัตช์และคันเบรก ลอ้รถ 
ที่ครอบเครื่องยนต์ ครีบระบำยควำมรอ้น
เครือ่งยนต ์คำนดำ้นบนและดำ้นล่ำงและเรอืน
ปีกผเีสือ้ในรถบำงรุน่ ตอ้งท�ำควำมสะอำดอยำ่ง
ถกูวธิเีพือ่รักษำรปูลักษณ์ใหอ้ยูไ่ดน้ำน กรณุำ
ตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยของทำ่น หำกไมแ่น่ใจ
ว่ำชิน้ส่วนใดในรถจักรยำนยนต์ของท่ำนเป็น 
อลมูเินยีมทีไ่มไ่ดเ้คลอืบดว้ยสหีรอืแล็กเกอรแ์ละ
เพือ่ขอค�ำแนะน�ำเกีย่วกบัวธิกีำรท�ำควำมสะอำด
ชิน้สว่นเหลำ่นัน้
ใ ช ้น�้ ำ ย ำ เ ค ลื อ บ ผิ ว อ ะ ลู มิ เ นี ย ม ยี่ ห ้อ ที ่
เหมำะสม ซึง่ไมม่สีว่นประกอบทีเ่ป็นผงขดัหรอื
มฤีทธิก์ดักรอ่น
ท�ำควำมสะอำดชิน้สว่นทีเ่ป็นอะลูมเินียมอย่ำง
สม�ำ่เสมอ โดยเฉพำะ เมือ่ใชใ้นสภำพอำกำศ
ทีรุ่นแรง ในจุดทีช่ ิน้ส่วนตอ้งลำ้งดว้ยมอืเปล่ำ
และเชด็ใหแ้หง้ทกุครัง้ทีใ่ชเ้ครือ่งยนต์
ไมอ่นุญำตใหเ้รยีกรอ้งสทิธกิำรประกนัเนือ่งจำก
กำรบ�ำรงุรักษำทีไ่มเ่พยีงพอ
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การท�าความสะอาดชิน้สว่น
โครเมยีมและสแตนเลส
ชิน้สว่นโครเมยีมและสแตนเลสทัง้หมดของรถ
จักรยำนยนตข์องท่ำนจะตอ้งท�ำควำมสะอำด
อยำ่งสม�่ำเสมอเพือ่ป้องกันไมใ่หรู้ปลักษณ์เกดิ
กำรเสือ่มสภำพ

การลา้ง
ลำ้งตำมทีอ่ธบิำยไวก้อ่นหนำ้นี้

การเช็ดใหแ้หง้
ท�ำใหช้ ิน้สว่นโครเมยีมและสแตนเลสแหง้มำก
ทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะท�ำไดด้ว้ยผำ้นุ่มหรอืหนังชำมวัร์

การป้องกนั

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

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

โครเมยีมสดี�า
ชิน้ส่วนเช่นโคมไฟหนำ้และกระจกของบำง
รุ่นจะตอ้งท�ำควำมสะอำดอย่ำงถูกตอ้งเพื่อ
รักษำรปูลกัษณข์องมนั โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จ�ำหน่ำยของท่ำนถำ้ไม่แน่ใจว่ำส่วนประกอบ
ของรถจักรยำนยนตช์ ิน้ส่วนใดทีเ่ป็นโครเมยีม 
สดี�ำ รักษำรปูลกัษณข์องชิน้สว่นโครเมยีมสดี�ำ
ไวโ้ดยกำรทำน�้ำมนัเบำบนพืน้ผวิไวบ้ำง ๆ
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การท�าความสะอาด 
ระบบไอเสยี
ควรท�ำควำมสะอำดชิน้ส่วนทัง้หมดของระบบ
ไอเสยีของรถจักรยำนยนตอ์ย่ำงสม�่ำเสมอเพือ่
ป้องกันไม่ใหรู้ปลักษณ์เกิดกำรเสื่อมสภำพ 
ค� ำแนะน� ำ เหล่ ำนี้ ส ำมำรถใช ก้ั บชิ้นส่ วน
โครเมียม สแตนเลสขัดเงำ และคำร์บอน
ไฟเบอร์ ระบบไอเสียสีดำ้นควรจะท�ำควำม
สะอำดตำมขำ้งตน้ โดยอำ่นขัน้ตอนกำรดแูลใน
หวัขอ้ชิน้งำนสดีำ้น กอ่นหนำ้นี้

หมายเหต:ุ

•	 ปล่อยใหร้ะบบไอเสยีเย็นลงก่อนจะ
ลา้งท�าความสะอาดเพือ่ป้องกนัไมใ่ห้
เกดิรอยดา่งจากน�า้

การลา้ง 
ลำ้งตำมทีอ่ธบิำยไวก้อ่นหนำ้นี้
ท�ำใหแ้น่ใจว่ำไม่มีน�้ ำหรือสบู่เขำ้ไปในท่อ 
ไอเสยี

การเช็ดใหแ้หง้ 
ท�ำใหร้ะบบไอเสยีแหง้มำกทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท�ำได ้
ดว้ยผำ้นุ่มหรอืหนังชำมัวส ์หำ้มเดนิเครือ่งยนต์
เพื่อเป่ำระบบใหแ้หง้ เพรำะจะท�ำใหเ้กดิรอย
ดำ่ง

การป้องกนั 

ขอ้ควรระวงั
กำ ร ใช ผ้ลิตภัณฑ์ที่ มีส่ ว นผสมของซิลิ
โคนจะท� ำ ให ส้ี เ คลือบโคร เมียมซีดลง 
หำ้มใชผ้ลติภณัฑด์งักลำ่ว ในท�ำนองเดยีวกนั 
กำรใชน้�้ ำยำขัดจะท� ำใหร้ะบบเกิดควำม 
เสยีหำย หำ้มใชผ้ลติภณัฑด์งักลำ่ว

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

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

เพือ่ชว่ยรักษำรปูลกัษณข์องรถ ท�ำควำมสะอำด
เบำะรถโดยใชฟ้องน�้ำหรอืผำ้เชด็กบัน�้ำสบู่

การท�าความสะอาดกระจกหนา้
รถ (ถา้ตดิต ัง้)

 

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

ขอ้ควรระวงั
สำรเคมทีีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น เชน่ น�้ำกรดแบตเตอรี่
จะท�ำใหก้ระจกหนำ้รถเกิดควำมเสียหำย 
อย่ำใหส้ำรเคมีที่มีฤทธิก์ัดกร่อนสัมผัสโดน
กระจกหนำ้รถ
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ขอ้ควรระวงั
ผลิตภัณฑ์ เช่น น�้ ำยำเช็ดกระจก น�้ ำยำขัด
ครำบแมลง น�้ำยำเคลอืบกระจก ผงขดั น�้ำมนั
เบนซินหรือผงท�ำละลำยที่มีฤทธิ์แรง เช่น 
แอลกอฮอล ์อะซโิตน คำรบ์อนเตตระคลอไรด ์
จะท�ำใหก้ระจกหนำ้รถเกดิควำมเสยีหำย
อย่ำใหผ้ลิตภัณฑ์เหล่ำนี้สัมผัสโดนกระจก
หนำ้รถ

ท�ำควำมสะอำดกระจกหนำ้รถดว้ยน�้ำยำหรอืสบู่
ทีม่ฤีทธิอ์อ่นผสมกบัน�้ำเย็น
หลังจำกท�ำควำมสะอำด ลำ้งออกดว้ยน�้ ำ 
แลว้เชด็ใหแ้หง้ดว้ยผำ้นุ่มไมเ่ป็นขยุ
ถำ้ควำมโปร่งใสของกระจกหนำ้รถลดนอ้ย
ลงจ ำก รอยขีดข่ ว นห รือ ก ำ รออกซิไ ดส ์ 
ซึ่งไม่สำมำรถเช็ดออกได ้ท่ำนตอ้งเปลี่ยน
กระจกหนำ้รถใหม่

การดแูลรกัษาผลติภณัฑท์ีท่�า
จากหนงั
ขอแนะน�ำใหท้�ำควำมสะอำดผลติภัณฑ์ที่ท�ำ
จำกหนังเป็นระยะ ๆ  ดว้ยผำ้ชุบน�้ำบดิหมำด 
แลว้ปล่อยใหแ้หง้เองตำมธรรมชำตทิีอุ่ณหภูมิ
หอ้ง จะเป็นกำรรักษำรูปลักษณ์ของหนังและ
มั่นใจไดถ้ึงอำยุกำรใชง้ำนที่ยำวนำนของ
ผลติภณัฑ์
ผลติภัณฑ์ที่ท�ำจำกหนังของ Triumph เป็น
ผลติภณัฑธ์รรมชำต ิ กำรขำดกำรดแูลรักษำ
จะท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยและสกึอย่ำงถำวร 
ปฏิบัตติำมค�ำแนะน�ำง่ำย ๆ  เหล่ำนี้ แลว้ให ้
ผลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังไดรั้บควำมเอำใจใสท่ี่
สมควรจะไดรั้บ
  •  ห ำ้ ม ใช ผ้ ลิต ภัณฑ์ท� ำ ค ว ำมส ะอ ำด 

ครัวเรือน สำรฟอกขำว ผงซักฟอกที่
ผสมสำรฟอกขำว หรือสำรละลำยใด ๆ 
ท�ำควำมสะอำดผลติภณัฑท์ีท่�ำจำกหนัง

  •  หำ้มแชผ่ลติภณัฑท์ีท่�ำจำกหนังในน�้ำ
  •  หลกีเลีย่งกำรโดนควำมรอ้นโดยตรงจำก

ไฟและหมอ้น�้ำ ซึง่จะท�ำใหห้นังแหง้กรอบ
และบดิเบีย้ว

  •  อยำ่ปลอ่ยใหผ้ลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังโดน
แสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลำนำน

  •  อยำ่เป่ำแหง้ผลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังโดย
ใชค้วำมรอ้นโดยตรงไมว่ำ่จะเวลำใด

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

  •  อยำ่ใหผ้ลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังโดนเกลอื
ในระดบัสงู เชน่ น�้ำทะเล/น�้ำเกลอื หรอื
พืน้ผวิถนนทีป่กคลุมดว้ยน�้ำแข็งและหมิะ
ในฤดหูนำว
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  •  ถำ้ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรโดนเกลือ 
ใหท้�ำควำมสะอำดผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจำก
หนังทนัทเีมือ่โดนเกลอื โดยใชผ้ำ้ชบุน�้ำ
บดิหมำด แลว้ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้เอง
ตำมธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

  •  ท�ำควำมสะอำดรอยเล็ก ๆ  ดว้ยผำ้ชบุน�้ำ
บดิหมำด แลว้ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้เอง
ตำมธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

  •  เก็บผลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังไวใ้นกระเป๋ำ
ผำ้หรือกล่องกระดำษเพื่อใหก้ำรปกป้อง
เมือ่ท�ำกำรเกบ็รักษำ หำ้มใชถ้งุพลำสตกิ

การเตรยีมการกอ่นการเก็บ
รกัษา
ท�ำควำมสะอำดยำนพำหนะตลอดทัง้คันแลว้
เชด็ใหแ้หง้
เตมิน�้ำมันไรส้ำรตะกั่วดว้ยเกรดทีถู่กตอ้งลงใน
ถังน�้ำมันเชือ้เพลงิ และเตมิสำรคงสภำพน�้ำมัน
เชือ้เพลงิ (ถำ้ม)ี โดยปฏบิตัติำมค�ำแนะน�ำของ
ผูผ้ลติสำรคงสภำพน�้ำมนัเชือ้เพลงิ

ค�าเตอืน
น�้ำมนัเบนซนิไวไฟสงูมำก และอำจท�ำใหเ้กดิ
กำรระเบดิไดภ้ำยใตบ้ำงสถำนกำรณ ์บดิสวติช์
จุดระเบิดไปที่ต�ำแหน่ง OFF หำ้มสูบบุหรี ่
ตอ้งแน่ใจว่ำพื้นที่นั ้นระบำยอำกำศไดด้ีและ
ปรำศจำกแหล่งเปลวไฟหรือประกำยไฟใด  
ซึง่รวมถงึเครือ่งมอืทีม่ไีฟน�ำวถิี

ถอดหัวเทียนออกจำกกระบอกสูบแต่ละตัว  
แลว้หยดน�้ำมนัเครือ่งสองสำมหยด (5 ซซี)ี ลง
ในกระบอกสบูแตล่ะตวั ใชเ้ศษผำ้ปิดรหูวัเทยีน 
เมือ่สวติชด์บัเครือ่งยนตอ์ยูท่ีต่�ำแหน่ง RUN กด
ปุ่ มสตำรท์ประมำณสองสำมวนิำทเีพื่อเคลอืบ
ผนังกระบอกสบูดว้ยน�้ำมัน ประกอบหัวเทยีน 
โดยขนัแน่น 12 Nm
เปลี่ยนน�้ำมันเครื่องและไสก้รองน�้ำมันเครื่อง 
(ดทูี ่หนำ้ 132)
ตรวจสอบแรงดันลมยำง แกไ้ขใหถู้กตอ้งถำ้
จ�ำเป็น (ดทูี ่หนำ้ 185)
ยกรถจักรยำนยนตไ์วบ้นขำตัง้เพือ่ยกลอ้รถทัง้
สองลอ้ขึน้จำกพืน้ (ถำ้ไมส่�ำเร็จ วำงแผน่ไมใ้ต ้
ลอ้หนำ้และลอ้หลังเพือ่ชว่ยซบัควำมชืน้ใหห้ำ่ง
จำกยำงรถ)
ฉีดน�้ ำมันป้องกันสนิม (มีผลติภัณฑ์มำกมำย
ในตลำด ซึง่ตวัแทนจ�ำหน่ำยของทำ่นสำมำรถ
ใหข้อ้มูลประจ�ำพื้นทีไ่ด)้ บนพื้นผวิโลหะทีไ่ม่
ไดท้ำสเีพือ่ป้องกนักำรเกดิสนมิ ป้องกนัไมใ่ห ้
น�้ ำมันโดนชิน้ส่วนที่เป็นยำง จำนเบรก หรือ 
คำลปิเปอรเ์บรก
หยอดน�้ ำมันและปรับโซ่ขับเคลื่อนถำ้จ�ำเป็น 
(ดทูี ่หนำ้ 139)
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ตอ้งแน่ใจว่ำไดเ้ตมิน�้ำหล่อเย็นที่มีอัตรำส่วน
ผสม 50% (โปรดทรำบวำ่น�้ำหลอ่เย็น HD4X 
Hybrid OAT ทีจั่ดใหโ้ดย Triumph ผสมเสร็จ
แลว้ และไมต่อ้งเจอืจำง) และน�้ำกลัน่แบตเตอรี่
ในระบบระบำยควำมรอ้น (ดทูี ่หนำ้ 134)
ถอดแบตเตอรีแ่ลว้เก็บไวใ้นทีท่ีไ่มถ่กูแสงแดด
สอ่งโดยตรง ไมม่คีวำมชืน้ หรอือณุหภมูเิยอืก
แข็ง ระหวำ่งกำรเกบ็รักษำ ควรชำรจ์แบตเตอรี่
แบบปกติ (หนึ่งแอมแปร์หรือต�่ำกว่ำ) ทุก ๆ 
สองสปัดำหโ์ดยประมำณ (ดทูี ่หนำ้ 162)
เก็บรถจักรยำนยนต์ในพื้นที่ เ ย็นและแหง้ 
ไม่มแีสงแดดสอ่ง และมกีำรเปลีย่นแปลงของ
อณุหภมูใินชว่งวนันอ้ยมำก
คลุมรถจักรยำนยนต์ดว้ยผำ้คลุมแบบรูพรุน
เพื่อป้องกันฝุ่ นและสิ่งสกปรกเกำะที่ตัวรถ 
หลีกเลี่ยงกำรใชว้ัสดุที่ท�ำจำกพลำสตกิหรือ
ไม่มีรูระบำย ซึง่จะกีดขวำงกำรกำรไหลของ
ลม และท�ำใหเ้กดิกำรสะสมของควำมรอ้นและ
ควำมชืน้

การเตรยีมการภายหลงัการ
เก็บรกัษา
ประกอบแบตเตอรี่   ( ถ ำ้ถอดออก)   (ดูที ่
หนำ้ 165)
ถำ้เก็บรถจักรยำนยนต์ไวน้ำนกว่ำสี่เดือน 
ใหเ้ปลีย่นน�้ำมนัเครือ่ง (ดทูี ่หนำ้ 132)
ตรวจสอบทุกจุดทีร่ะบุไวใ้นบท กำรตรวจเช็ค
กอ่นกำรขบัขี่
ก่อนสตำร์ทเครื่องยนต ์ใหถ้อดหัวเทียนออก
จำกกระบอกสบูแตล่ะตวั
เอำขำตัง้ขำ้งลง
หมุนเครื่องยนต์ดว้ยมอเตอร์สตำร์ทหลำย ๆ 
ครัง้จนกวำ่ไฟเตอืนแรงดนัน�้ำมนัเครือ่งดบัลง
ประกอบกลับหัวเทยีน โดยขันใหแ้น่นดว้ยแรง 
12 Nm แลว้สตำรท์เครือ่งยนต์
ตรวจสอบแรงดันลมยำง แกไ้ขใหถู้กตอ้งถำ้
จ�ำเป็น
ท�ำควำมสะอำดรถตลอดทัง้คนั
ตรวจสอบเบรกวำ่ท�ำงำนไดอ้ยำ่งถกูตอ้งหรอืไม่
ทดสอบขีร่ถจักรยำนยนตด์ว้ยควำมเร็วต�ำ่
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ขอ้มลูจ�าเพาะ
ขนาดมติ,ิ	น�า้หนกั	และสมรรถนะ
ทำ่นสำมำรถขอรำยกำรขนำดมติ ิ น�้ำหนัก และรำยละเอยีดสมรรถนะไดจ้ำกตวัแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต หรอืตรวจสอบทำงอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่www. triumph.   co. uk

การบรรทกุน�า้หนกั Tiger 800 XR	-	ทกุรุน่ Tiger 800 XC	-	ทกุรุน่
222 กก. (489 ปอนด)์              222 กก. (489 ปอนด)์

เครือ่งยนต์ Tiger 800 XR	-	ทกุรุน่ Tiger 800 XC	-	ทกุรุน่
ประเภท ลกูสบูวำงเรยีงกนั 3 สบู ลกูสบูวำงเรยีงกนั 3 สบู
ปรมิำตร 800 ซซีี 800 ซซีี
ควำมกวำ้งกระบอกสูบ x 
ระยะชกั

74.05 x 61.94 มม. 74.05 x 61.94 มม.

อตัรำสว่นก�ำลงัอดั 11.3:1 11.3:1

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

ระบบสตำรท์ มอเตอรส์ตำรท์ มอเตอรส์ตำรท์

การหลอ่ลืน่ Tiger 800 XR	-	ทกุรุน่ Tiger 800 XC	-	ทกุรุน่
กำรหลอ่ลืน่ แรงดนักำรหลอ่ลืน่ 

(อำ่งน�้ำมนัเครือ่ง)
แรงดนักำรหลอ่ลืน่ 
(อำ่งน�้ำมนัเครือ่ง)

ควำมจนุ�้ำมนัเครือ่ง
แบบแหง้ 4.1 ลติร 4.1 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ำมันเครื่อง/
น�้ำมนั

3.6 ลติร 3.6 ลติร

เปลีย่นเฉพำะน�้ำมนัเครือ่ง 3.4 ลติร 3.4 ลติร

การระบายความรอ้น Tiger 800 XR	-	ทกุรุน่ Tiger 800 XC	-	ทกุรุน่
ประเภทน�้ำหลอ่เย็น น�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X 

Hybrid OAT
น�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X 
Hybrid OAT

อัตรำสว่นน�้ำ/สำรป้องกันกำร
แข็งตวั

5 0 / 5 0   ( ผ ส ม เ ส ร็ จ  
โดยจัดเตรยีมจำก Triumph)

5 0 / 5 0   ( ผ ส ม เ ส ร็ จ  
โดยจัดเตรยีมจำก Triumph)

ควำมจนุ�้ำหลอ่เย็น 2.69 ลติร 2.69 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด (เฉลีย่) 88°C 88°C
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ระบบน�า้มนัเชือ้เพลงิ Tiger 800 XR	-	ทกุรุน่ Tiger 800 XC	-	ทกุรุน่
ประเภท กำรฉีดน�้ ำมันเชื้อเพลิงแบบ

อเิล็กทรอนกิส์
กำรฉีดน�้ ำมันเชื้อเพลิงแบบ
อเิล็กทรอนกิส์

หวัฉีด ใชโ้ซลนิอยด์ ใชโ้ซลนิอยด์
ป๊ัมน�้ำมนัเชือ้เพลงิ ไฟฟ้ำแบบแช่ ไฟฟ้ำแบบแช่
แ ร ง ดั น น�้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง 
(เฉลีย่)

3.5 บำร์ 3.5 บำร์

น�า้มนัเชือ้เพลงิ Tiger 800 XR	-	ทกุรุน่ Tiger 800 XC	-	ทกุรุน่
ประเภท 91 RON ไรส้ำรตะกัว่ 91 RON ไรส้ำรตะกัว่
ควำมจถุงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ (รถ
จักรยำนยนตต์ัง้ตรง)

20.0 ลติร 20.0 ลติร

ระบบจดุระเบดิ Tiger 800 XR	-	ทกุรุน่ Tiger 800 XC	-	ทกุรุน่
ระบบกำรจดุระเบดิ เหนีย่วน�ำแบบดจิติอล เหนีย่วน�ำแบบดจิติอล
ร ะ บ บ ล๊ อ ก ค ว บ คุ ม ร อ บ
ควำมเร็ว

10,000 รอบ/นำที 10,000 รอบ/นำที

หวัเทยีน NGK CR9EK NGK CR9EK

ระยะห่ำงระหว่ำง เขี้ยวหัว
เทยีน

0.7 มม. 0.7 มม.

ควำมคลำดเคลื่อนของระยะ
หำ่ง

+0.05/-0.1 มม. +0.05/-0.1 มม.

ระบบสง่ก�าลงั Tiger 800 XR	-	ทกุรุน่ Tiger 800 XC	-	ทกุรุน่
ประเภทของระบบสง่ก�ำลงั 6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด

เวลำ
6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอด
เวลำ

ชนดิของคลตัช์ เปียก, แบบหลำยแผน่ เปียก, แบบหลำยแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�ำลงัสดุทำ้ย โอรงิ DID, 124 ขอ้ตอ่ โอรงิ DID, 124 ขอ้ตอ่
อตัรำขบัปฐมภมูิ 1.652:1 (76/46) 1.652:1 (76/46)
อตัรำทดเกยีร:์
อตัรำทดเฟืองรวม 3.125:1 (50/16) 3.125:1 (50/16)
เกยีร ์1 2.615:1 (34/13) 2.615:1 (34/13)
เกยีร ์2 1.857:1 (39/21) 1.857:1 (39/21)
เกยีร ์3 1.500:1 (36/24) 1.500:1 (36/24)
เกยีร ์4 1.285:1 (27/21) 1.285:1 (27/21)
เกยีร ์5 1.136:1 (25/22) 1.136:1 (25/22)
เกยีร ์6 1.043:1 (24/23) 1.043:1 (24/23)
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ยางทีไ่ดร้บัการรบัรอง
ท่ำนสำมำรถขอรำยชือ่ยำงที่ผ่ำนกำรรับรองที่ก�ำหนดใหใ้ชไ้ดก้ับรถจักรยำนยนต์รุ่นต่ำง ๆ 
เหลำ่นีไ้ดจ้ำกตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต หรอืตรวจสอบทำง
อนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่www. triumph.   co. uk

ยางสองวตัถปุระสงคท์ีผ่า่นการรบัรอง
ท่ำนสำมำรถขอรำยชือ่ยำงทีใ่ชไ้ดก้ับทุกสภำพถนนทีผ่่ำนกำรรับรองทีก่�ำหนดใหใ้ชไ้ดก้ับรถ
จักรยำนยนตร์ุน่ตำ่ง ๆ เหลำ่นีไ้ดจ้ำกตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต 
หรอืตรวจสอบทำงอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่www. triumph.   co. uk

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

Tiger 800 XR	-	ทกุรุน่ Tiger 800 XC	-	ทกุรุน่
ขนาดยาง:
ขนำดส�ำหรับลอ้หนำ้ 100/90 - 19 M/C 57V 90/90 - 21 M/C 54V

ขนำดส�ำหรับลอ้หลงั 150/70 R 17 M/C 69V 150/70 R 17 M/C 69V

แรงดนัลมยาง	(เย็น):
หนำ้ 2.5 บำร ์(36 ปอนด/์นิว้²) 2.5 บำร ์(36 ปอนด/์นิว้²)
หลงั 2.9 บำร ์(42 ปอนด/์นิว้²) 2.9 บำร ์(42 ปอนด/์นิว้²)

ค�าเตอืน
แรงดันลมยำงที่ลดลง ส�ำหรับกำรขับขี่บนทำงวบิำกจะท�ำใหสู้ญเสยีเสถียรภำพในกำรวิง่บน 
พืน้ถนน ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วำ่ไดป้รับตัง้แรงดนัลมยำงตำมทีไ่ดอ้ธบิำยไวใ้นตำรำงแรงดนั
ลมยำงส�ำหรับกำรใชร้ถบนพืน้ถนน
กำรใชร้ถจักรยำนยนตท์ีม่แีรงดันลมยำงไม่ถูกตอ้งจะท�ำใหสู้ญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต ์
ท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

ค�าเตอืน
กำรใชย้ำงทีใ่ชไ้ดก้บัทกุสภำพถนนจะท�ำใหเ้สถยีรภำพของรถจักรยำนยนตล์ดลง ใชร้ถจักรยำนยนต์
ทีต่ดิตัง้ยำงทีใ่ชไ้ดก้บัทกุสภำพถนนดว้ยควำมเร็วลดลงทกุครัง้ ตอ้งแสดงควำมเร็วสงูสดุทีอ่นุญำต
ดว้ยสตกิเกอร ์ โดยตดิไวใ้นต�ำแหน่งทีผู่ข้ ีร่ถสำมำรถมองเห็นไดช้ดัเจน กำรขีร่ถจักรยำนยนตเ์กนิ
ควำมเร็วสงูสดุทีอ่นุญำตอำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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อปุกรณไ์ฟฟ้า Tiger 800 XR	-	ทกุรุน่ Tiger 800 XC	-	ทกุรุน่
ชนดิแบตเตอรี่ YTZ - 14S YTZ - 14S

ควำมจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 11.2 แอมป์ 12 โวลต,์ 11.2 แอมป์
อลัเทอรเ์นเตอร์ 14 โวลต,์ 34 แอมป์  

ที ่5,000 รอบตอ่นำที
14 โวลต,์ 34 แอมป์  
ที ่5,000 รอบตอ่นำที

ไฟหนำ้ 2 x 12 โวลต,์ 55/60 วตัต,์  
ฮำโลเจน H4 (Tiger 800 XR 
และ Tiger 800 XRX)
LED (Tiger 800 XRT)

2 x 12 โวลต์, 55/60 วัตต์,  
ฮำโลเจน H4 (Tiger 800 XCX)
LED (Tiger 800 XCA)

ไฟเบรก/ทำ้ย LED LED

สญัญำณไฟเลีย้ว 12 โวลต,์ 10 วตัต ์ 
(เฉพำะตลำด)
LED

12 โวลต,์ 10 วตัต ์ 
(เฉพำะตลำด)
LED

ไฟตดัหมอก (ถำ้ตดิตัง้) LED LED

โครงรถ Tiger 800 XR	-	ทกุรุน่ Tiger 800 XC	-	ทกุรุน่
มมุเรค 23.5°

23.9° - Tiger 800 XRX - 
LRH

22.9°

มมุเทรล 85.0 มม.

86.6 มม. - Tiger 800 XRX 
- LRH

90.0 มม.

แรงขนั ทกุรุน่
ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง 10 Nm

น๊อตถำ่ยน�้ำมนัเครือ่ง 25 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

สลกัลอ้ 110 Nm

น๊อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 15 Nm
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ของเหลวและการหลอ่ลืน่ ทกุรุน่
น�้ำมนัเครือ่ง น�้ ำมันเครื่องส�ำหรับรถจักรยำนยนต์แบบกึง่สังเครำะห์หรือ

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

น�้ำมนัเบรก/คลตัช์ น�้ำมนัเบรกและคลตัช ์DOT 4

น�้ำหลอ่เย็น น�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT

ลกูปืนและแกน จำระบเีบอร ์NLGI 2
โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมำะส�ำหรับโซโ่อรงิ
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ระบบป้องกนักำรโจรกรรมและ TPMS  5

เครือ่งยนต์
กำรดบัเครือ่งยนต ์  112
กำรสตำรท์เครือ่งยนต ์  113
กำรออกรถ  114
ขอ้มลูจ�ำเพำะ  185
หมำยเลขผลติภณัฑ ์  20

โครงรถ
มมุเทรล  188
มมุเรค  188
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จ
จอแสดงผลดจิติอล TFT

Main Menu - Bike Set Up - ABS  43
กำรแจง้ระยะกำรเขำ้รับบรกิำร  31
กำรปรับต�ำแหน่งแผงหนำ้ปัด  51
กำรเลอืกโหมดขบัขี ่  32
เกจวดัระดบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  30
จอแสดงผล TFT ระบบน�ำทำง  24
ชอ่งขอ้มลู - กำรตรวจสอบแรงดนัลมยำง  37
ชอ่งขอ้มลู - ขอ้มลูน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  36
ชอ่งขอ้มลู - ควำมคมชดัหนำ้จอ  38
ชอ่งขอ้มลู - เครือ่งวดัระยะทรปิ  36
ชอ่งขอ้มลู - ตวัเลอืกรปูแบบ  38
ชอ่งขอ้มลู - ทบทวนค�ำเตอืน  35
ชอ่งขอ้มลู - ประกำศชว่งเวลำเขำ้รับบรกิำร  38
ชอ่งขอ้มลู - ภำพรวม  35
ชอ่งขอ้มลู - มำตรวดัระยะทำง  37
ชอ่งขอ้มลู - อณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็น  39
ธมีและรปูแบบจอ TFT  24
แผนผังแผงหนำ้ปัด  23
ไฟเตอืน  24
ภำพรวมของเมนูหลกั  39
เมนูหลกั - Trip 2 Enable/Disable  46
เมนูหลกั - Trip Setup  44
เมนูหลกั - Trip Setup - Automatic Reset  45
เมนูหลกั - Trip Setup - Manual Reset  45
เมนูหลกั - กำรตัง้คำ่กำรแสดงผล - ควำมสวำ่ง  47
เมนูหลกั - กำรตัง้คำ่กำรแสดงผล - ชอ่งขอ้มลูทีม่อง
เห็นได ้  48
เมนูหลกั - กำรตัง้คำ่กำรแสดงผล - ตัง้คำ่หน่วย  49
เมนูหลกั - กำรตัง้คำ่กำรแสดงผล - ตัง้นำฬกิำ  49
เมนูหลกั - กำรตัง้คำ่กำรแสดงผล - ธมีและรปูแบบ  47
เมนูหลกั - กำรตัง้คำ่กำรแสดงผล - ภำษำ  48
เมนูหลกั - กำรตัง้คำ่รถจักรยำนยนต ์- Service  44
เมนูหลกั - กำรตัง้คำ่รถจักรยำนยนต ์- Traction 
Control  43
เมนูหลกั - กำรตัง้คำ่รถจักรยำนยนต ์- ไฟเลีย้ว  42
เมนูหลกั - กำรตัง้คำ่โหมดกำรขบัขี ่  41
เมนูหลกั - รเีซท็เป็นคำ่ตัง้ตน้  50
เมนูหลกั - โหมดกำรขบัขี ่  40
สว่นแสดงผลต�ำแหน่งเกยีร ์  30
โหมดกำรขบัขี ่  32
อณุหภมูอิำกำศโดยรอบ  31

ช
ชอ่งเสยีบบสัสำกลแบบอนุกรม (USB)  103
ชอ่งเสยีบอปุกรณไ์ฟฟ้ำ  102
ชดุเครือ่งมอื  101
โชค๊หนำ้  148
กำรตรวจสอบโชค๊หนำ้  148
กำรปรับควำมหน่วงของกำรคนืตวัของโชค๊  151,	152
กำรปรับควำมหน่วงของกำรยบุตวัของโชค๊  150,	151
ตำรำงกำรตัง้คำ่  149,	150

โชค๊หลงั  152
กำรปรับควำมแข็งสปรงิ  153,	153
กำรปรับควำมหน่วงของกำรคนืตวัของโชค๊  154
ตำรำงกำรตัง้คำ่  154

ซ
โซข่บัเคลือ่น  139
กำรตรวจสอบควำมสกึ  142
กำรตรวจสอบระยะกำรเคลือ่นทีอ่สิระ  140
กำรปรับกำรเคลือ่นทีอ่ยำ่งอสิระ  141
กำรหลอ่ลืน่  140

ท
ทรปิคอมพวิเตอร ์  62

น
น�้ำมนัเครือ่ง  131
กำรก�ำจัดน�้ำมนัเครือ่งและไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง  133
กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนั  132
กำรเปลีย่นน�้ำมนัและไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง  132
ขอ้มลูจ�ำเพำะและเกรด  134

น�้ำมนัเชือ้เพลงิ
กำรเตมิน�้ำมนั  91
กำรเตมิน�้ำมนัลงในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  93
เกรดน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  90
ขอ้มลูจ�ำเพำะ  186
ขอ้มลูจ�ำเพำะของระบบ  186

น�้ำมนัและสำรหลอ่ลืน่  189
น�้ำหนัก  185

บ
เบรก  143
กำรชดเชยควำมสกึของผำ้เบรก  143
กำรตรวจสอบกำรสกึหรอของเบรก  143
กำรตรวจสอบน�้ำมนัเบรกหนำ้  145
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กำรตรวจสอบน�้ำมนัเบรกหลงั  145
กำรเตรยีมสภำพผำ้เบรกและจำนเบรกใหม ่  143
กำรเบรก  115
ตวัปรับคนัเบรกและคนัคลตัช ์  82
น�้ำมนัดสิกเ์บรก  144
สวติชไ์ฟ  146
อปุกรณเ์สรมิกระปกุน�้ำมนัเบรกหลงั  146

เบำะน่ัง  96
กำรดแูลเบำะ  96,	181
กำรถอดทีน่ั่งผูโ้ดยสำร  97
กำรถอดเบำะทีน่ั่งผูข้บัขี ่  98
กำรประกอบกลบัทีน่ั่งผูโ้ดยสำร  97
กำรประกอบกลบัเบำะทีน่ั่งผูข้บัขี ่  98
กำรปรับควำมสงูของเบำะผูข้บัขี ่  98
ทีน่ั่งผูโ้ดยสำร  97
ทีน่ั่งอุน่ไฟฟ้ำ (ถำ้ตดิตัง้)  99
เบำะผูข้บัขี ่  98

เบำะน่ังไฟฟ้ำ
สวติชท์ีน่ั่งอุน่ไฟฟ้ำ  79

แบตเตอรี ่  162
กำรก�ำจัด  163
กำรเกบ็รักษำ  164
กำรชำรจ์  164
กำรถอด  162
กำรบ�ำรงุรักษำ  163
กำรประกอบ  165
ปลอ่ยประจ ุ  163

ป
ประสทิธภิำพ  185
แป้นยดึระบบน�ำทำงดว้ยดำวเทยีม  95

ผ
ผูโ้ดยสำร  121
แผงหนำ้ปัด
ค�ำอธบิำย  21
มำตรวดัควำมเร็ว  29,	59
มำตรวดัรอบเครือ่งยนต ์  29,	59
มำตรวดัระยะทำงออกทรปิ  62

ฟ
ฟิวส ์  166
ไฟเตอืน  54

ไฟทำ้ย
ไฟสอ่งป้ำยทะเบยีน  173

ไฟหนำ้
กำรปรับตัง้  169,	170
กำรเปลีย่นหลอดไฟ  171,	172
กำรเปลีย่นหลอดไฟของสญัญำณไฟแสดงต�ำแหน่ง  172
ชดุไฟหนำ้แบบ LED  171
ชดุหลอดไฟหนำ้  172
ไฟเดยไ์ลท ์(DRL)  173
ไฟตดัหมอก  173

ม
เมนูกำรตัง้คำ่  65

ABS เปิดใชง้ำน  67
ปิดใชง้ำน ABS  66
ปิดระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน (TTC) ของ 
Triumph  65

เมนูขอ้มลู  63

ย
ยำง  5, 156
กำรเปลีย่น  159
กำรสกึของยำง  158
ขนำดยำง  187
ควำมลกึของดอกยำงต�ำ่สดุ  159
ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยำง (TPMS)  158,	161
แรงดนัลมยำง  187
แรงดนัลมยำงของยำง  158

ร
ระบบเกบ็สมัภำระ
กระเป๋ำเกบ็สมัภำระอลมูเินยีม Expedition  104
กำรใชง้ำนกระเป๋ำสมัภำระอลมูเินยีม Expedition  106
กำรตดิตัง้กระเป๋ำสมัภำระอลมูเินยีม Expedition  105
กำรถอดกระเป๋ำสมัภำระอลมูเินยีม Expedition  104

ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน (TC)  87
ไฟเตอืนทีถ่กูปิดไว ้  27,	56
ไฟแสดงสถำนะ  26,	55

ระบบควบคมุควำมเร็วคงที่
กำรใชค้วำมเร็วทีต่ัง้คำ่ไวอ้กีครัง้  86
กำรปรับควำมเร็วทีก่�ำหนด  85
กำรปิดใชง้ำน  86
กำรเปิดใชง้ำน  85
ปุ่ มปรับระบบควบคมุควำมเร็วคงที ่  76
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ระบบจดุระเบดิ  73
ขอ้มลูจ�ำเพำะ  186
รหสั  73

ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยำง (TPMS)  88
แบตเตอรีส่�ำหรับเซนเซอร ์  89
ยำงอะไหล ่  90
แรงดนัลมยำง  90
สว่นแสดงผลระบบ  88
สญัลกัษณ ์  89
หมำยเลขรหสัของเซนเซอร ์  88

ระบบป้องกนักำรโจรกรรม
ไฟแสดงสถำนะ  26,	55

ระบบระบำยควำมรอ้น  134
กำรตรวจสอบระดบัควำมเย็น  135
กำรปรับระดบัควำมเย็น  136
กำรเปลีย่นน�้ำหลอ่เย็น  136
ขอ้มลูจ�ำเพำะ  185
ไฟเตอืนอณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็นสงู  56
สำรป้องกนักำรกดักรอ่น  134

ระบบสง่ก�ำลงั
ขอ้มลูจ�ำเพำะ  186

แรงขนั  188

ส
สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดำ้นขวำ  74, 75
ปุ่ ม HOME  74
ปุ่ มสตำรท์  75
ไฟฉุกเฉนิ  75
สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL)  28,	77
สวติชห์ยดุเครือ่งยนต ์  74
สวทิชไ์ฟฉุกเฉนิ  28

สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดำ้นซำ้ย  76, 79
ปุ่ ม MODE  77
ปุ่ มจอยสติ๊ก  78
ปุ่ มแตร  78,	80
ปุ่ มปรับแผงหนำ้ปัด  80
ปุ่ มเปิดสญัญำณขอทำง  80
ปุ่ มไฟสงู  28,	78
ปุ่ มเลือ่นแผงหนำ้ปัด  80
สวติชก์ระพรบิไฟสงู  79
สวติชท์ีน่ั่งอุน่ไฟฟ้ำ  79
สวติชป์ลอกมอืจับอุน่ไฟฟ้ำ  78,	80
สวติชไ์ฟตดัหมอก  78,	81

สวติชไ์ฟเลีย้ว  77,	80
สญัญำณไฟเลีย้ว  173
ชดุ LED  173
ชดุหลอดไฟ  173

สญัญำณไฟแสดงระยะกำรเขำ้รับบรกิำร  61

ห
หมำยเลขตวัถงัรถ  20
หมดุพักเทำ้  156

อ
อตัโนมตั ิ- สญัญำณไฟระบบยกเลกิตนเอง  68
อปุกรณไ์ฟฟ้ำ
ขอ้มลูจ�ำเพำะ  188

อปุกรณเ์สรมิ  121
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หนำ้นีจ้งใจเวน้วำ่งไว ้


