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�ูม่อืผูใ้ช้

 ���เตอื�
คูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นี ้รวมถงึค�าแนะน�าอืน่ ๆ ทัง้หมด
ที่ใหม้าพรอ้มกับรถจักรยานยนต์ถือเป็น 
ชิน้สว่นถาวรของรถจักรยานยนต ์และควรเกบ็
รวมไวก้บัตวัรถแมจ้ะขายตอ่แลว้กต็าม
ก่อนการขับขี่ ผูข้ับรถทุกคนตอ้งอ่านคู่มือ 
ผูใ้ชเ้ล่มนี้และค�าแนะน�าอืน่ ๆ  ทัง้หมดทีใ่ห ้
มาพรอ้มกับรถจักรยานยนต์ เพื่อท�าความ 
คุน้เคยไดอ้ยา่งถีถ่ว้นเกีย่วกบัการใชง้านระบบ
ควบคมุรถจักรยานยนตท์ีถ่กูตอ้ง  รวมไปถงึ
คณุลกัษณะ สมรรถนะ และขอ้จ�ากดั
อย่าใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยานยนต์ของท่าน 
เนื่องจากการขี่รถโดยไม่คุน้เคยกับระบบ
ควบคุ ม ร ถ จั ก ร ย านยนต์  คุณลั กษณะ 
สมรรถนะ และขอ้จ�ากัดต่าง ๆ  จะท�าใหเ้กดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ขอบคุณที่เลือกรถจักรยานยนต์ Triumph 
รถจักรยานยนตน์ี้เป็นผลติภัณฑข์อง Triumph 
ที่ใชว้ศิวกรรมที่ผ่านการพสิูจน์ การทดสอบ
อยา่งละเอยีด  และความพยายามอยา่งตอ่เนือ่ง
เพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่  ความปลอดภยั  และ
สมรรถนะทีเ่ป็นเลศิ
โปรดอา่นคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นีก้อ่นขีร่ถ  เพือ่ทีท่า่นจะ
ไดท้�าความคุน้เคยไดอ้ย่างถีถ่ว้นเกีย่วกับการ
ใชง้านระบบควบคุมรถจักรยานยนตท์ี่ถูกตอ้ง 
รวมไปถงึคณุลกัษณะ สมรรถนะและขอ้จ�ากดั
หนังสือคู่มือเล่มนี้ประกอบไปดว้ยเคล็ดลับ
ในการขี่รถอย่างปลอดภัย แต่ไม่ไดร้วมถึง
ทักษะและเทคนคิทัง้หมดทีจ่�าเป็นต่อการขีร่ถ
จักรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั
Triumph ขอแนะน�าใหผู้ข้ ีร่ถทกุคนเขา้รับการ
ฝึกอบรมทีจ่�าเป็นเพือ่ใหแ้น่ใจว่าสามารถใชร้ถ
จักรยานยนตค์นันีไ้ดอ้ยา่งปลอดภยั

หนังสือคู่มือเจา้ของเล่มนี้มีใหบ้ริการจาก
ตวัแทนจ�าหน่ายในประเทศของทา่นในภาษา:
•  องักฤษ
•  ภาษาองักฤษแบบอเมรกินั
•  จนี
•  ดตัช์
•  ฝร่ังเศส
•  เยอรมนั
•  อติาลี
•  ญีปุ่่ น
•  โปรตเุกส
•  สเปน
•  สวเีดน
•  ไทย
ภ า ษ า ข อ ง คู่ มื อ ผู ้ใ ช ้นี้ ข ึ้ น อ ยู่ กั บ รุ่ น ร ถ
จักรยานยนตแ์ละประเทศ

ส�ท��กบั Triumph
ความสัมพันธ์ที่มีต่อท่านไม่ไดส้ ิน้สุดลงหลัง
จากทา่นซือ้รถ Triumph ผลตอบรับของทา่น
จากประสบการณ์ในการซื้อและเป็นเจา้ของ
เป็นสิง่ส�าคัญมากที่จะช่วยเราในการพัฒนา
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารส�าหรับทา่น
โปรดส่งเสรมิเราโดยมอบทีอ่ยู่อเีมลของท่าน
แก่ตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph 
ที่ ไ ด รั้ บ อ นุญาตแล ะล งทะ เ บีย นกั บ เ ร า  
จากนัน้ ท่านจะไดรั้บค�าเชญิเขา้ร่วมตอบแบบ
ส�ารวจความพงึพอใจจากลูกคา้ออนไลน์ผ่าน
ทางที่อยู่อีเมลของท่าน ซึง่ท่านสามารถให ้
ผลตอบรับของทา่นได ้
ทมีงาน Triumph
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���เตอื�, ขอ้�วรระวงั และ
หม�ยเหตุ
เนื้อหาทัง้หมดในคู่มือผูใ้ชเ้ล่มนี้โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ขอ้มูลส�าคัญจะแสดงในรูปแบบต่อไป
นี:้

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

 ขอ้�วรระวงั
สัญลักษณ์ขอ้ควรระวังนี้บ่งบอกค�าสั่งหรือ 
ขั ้นตอนพิเศษ ซึ่งถา้ไม่ปฏิบัติตามอย่าง
เครง่ครัด  อาจท�าใหเ้กดิความเสยีหาย  หรอื
ท�าลายอปุกรณ์

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

ป้�ยเตอื�

ในบางสว่นของรถจักรยานยนตจ์ะสามารถมอง
เห็นสัญลักษณ์ (ดา้นบน) ได ้สัญลักษณ์นี ้ 
หมายถงึ "ควรระวัง: โปรดอา้งองิกับหนังสอื
คู่มือ" และจะตามดว้ยการแสดงภาพวัตถุที่
เกีย่วขอ้ง
อย่าพยายามขี่รถจักรยานยนต์หรือท�าการ 
ปรับตั ้งใด ๆ  โดยไม่อา้งอิงกับค�าแนะน�าที่
เกีย่วขอ้งซึง่ไดร้ะบไุวใ้นหนังสอืคูม่อืเลม่นี้
เพื่อดูขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับต�าแหน่งของ 
ทกุป้ายทีม่สีญัลกัษณน์ี ้ ดทูี ่ หนา้ 36  เมือ่
จ�าเป็น  สญัลกัษณน์ีจ้ะปรากฏในหนา้ทีม่ขีอ้มลู
ทีเ่กีย่วขอ้งดว้ยเชน่กนั

ก�รบ��รงุรกัษ�
เพื่อใหอ้ายุการใชง้านที่ยาวนาน ปลอดภัย 
และไม่เกดิปัญหาต่อรถจักรยานยนตข์องท่าน  
ควรให ต้ั วแทนจ� าห น่ายรถ จักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตด�าเนนิการบ�ารงุรักษา
รถของทา่น
เฉพาะตั วแทนจ� าห น่ ายรถ จักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตจะมคีวามรู ้ อปุกรณ์
และทักษะที่จ� า เ ป็นต่อการบ� ารุง รักษารถ
จักรยานยนต ์Triumph อยา่งถกูตอ้ง
เพื่อคน้หาตัวแทนจ�าหน่ายของ Triumph 
ที่อ ยู่ ใ กล บ้ า้ น โปรด เข า้ ไปที่ เ ว็ บ ไซต ์
www. triumph. co. uk หรอืโทรศพัทถ์งึผูแ้ทน
จ�าหน่ายที่ไดรั้บอนุญาตในประเทศของท่าน  
ทีอ่ยูด่ังกลา่วระบไุวใ้นหนังสอืบันทกึการเขา้รับ
บรกิาร ซึง่ใหม้าพรอ้มกบัหนังสอืคูม่อืเลม่นี้
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ก�รใชง้��บ�ท�งวบิ�ก
รถจักรยานยนตถ์ูกออกแบบขึน้เพื่อใชง้านบน
พื้นถนนและทางวบิากที่ไม่สมบุกสมบันมาก 
การใชง้านบนทางวบิากทีไ่ม่สมบุกสมบันมาก 
จะรวมไปถงึถนนทีไ่มป่ลูาด  ถนนลกูรัง  และ
ถนนทีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ น  แตไ่มร่วมถงึการขีร่ถโม
โตครอส  การแขง่ขนัออฟโรดใดๆ  (เชน่  การขี่
รถโมโตครอสหรอืเอ็นดโูร)  หรอืการขีบ่นทาง
วบิากโดยมผีูโ้ดยสาร
การใชง้านบนทางวบิากทีไ่ม่สมบุกสมบันมาก
จะไม่รวมการขีร่ถจักรยานยนตข์า้มสิง่กดีขวาง
หรอืการกระโดดเนนิ  อยา่พยายามกระโดดขา้ม
เนนิหรอืสิง่กดีขวาง  อยา่พยายามกระโดดขีร่ถ
ขา้มสิง่กดีขวาง

ระบบ�วบ�มุเสยีงรบกว�
หา้มเปลีย่นแปลงระบบควบคมุเสยีงรบกวน
จะมีการเตือนถึงเจา้ของว่าทางกฎหมายจะ
หา้ม:
1.  การถอดหรือการด�าเนินการอย่างไม่มี

ป ร ะสิทธิภ าพโดยบุคคลใด  ๆ     เพื่ อ 
จุดประสงคอ์ืน่ ๆ  ที่ไม่ใช่การบ�ารุงรักษา 
การซ่อมบ�ารุง หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน
ของอุปกรณ์ใด ๆ  หรือองคป์ระกอบของ
งานออกแบบที่รวมอยู่ในยานพาหนะคัน
ใหม่เพือ่จุดมุ่งหมายดา้นการควบคุมเสยีง
รบกวน  กอ่นน�าออกจ�าหน่ายหรอืจัดสง่ไป
ยงัผูซ้ ือ้ปลายทาง  หรอืในขณะทีถ่กูใชง้าน 
และ

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

ตัวอยา่งการด�าเนนิการทีถ่อืวา่เป็นการดัดแปลง 
คอื การด�าเนนิการตามรายการดา้นลา่ง:
•  การถอด  หรอืการเจาะทอ่พัก  แผน่กัน้  

ทอ่เฮดเดอร ์ หรอืสว่นประกอบอืน่  ๆ  ทีใ่ช ้
สง่กา๊ซไอเสยี

•  การถอด  หรอืการเจาะสว่นใดสว่นหนึง่ของ
ระบบไอดี

•  ขาดการบ�ารงุรักษาทีเ่หมาะสม
•  การเปลี่ยนชิน้สวนเคลื่อนที่ของรถ หรือ 

ชิ้นส่วนของระบบไอเสียหรือระบบไอด ี
ดว้ยชิน้สวนอื่นที่นอกเหนือจากที่ผูผ้ลติ
ก�าหนดไว ้

รุ�่ Tiger 900 GT (LRH)
เว น้แต่ในจุดที่ร ะบุไว แ้ตกต่างกัน  ขอ้มูล 
ค� า สั่ ง   แ ล ะ ข ้อ มู ล จ� า เ พ า ะ ส� า ห รั บ รุ่ น 
Tiger 900 GT (LRH) (ความสูงที่น่ังต�่า) 
จะเหมือนกับรายละเอียดในคู่มือเจ า้ของ 
Tiger 900 GT รุน่ทีน่ั่งความสงูมาตรฐาน
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หนา้นีจ้งใจเวน้วา่งไว ้
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ปลอดภยัไวก้อ่�

รถจกัรย��ย�ต์

 ���เตอื�
Tiger 900 GT (LRH) (รุน่ความสงูทีน่ั่งต�า่)
รถจักรยานยนต์ Tiger 900 GT (LRH) 
( ค ว ามสู งที่ น่ั ง ต�่ า )   มี ก า ร ติด ตั ้ง ร ะ บบ 
กันสะเทือนที่เตี้ยลงและระยะห่างจากพื้น 
ลดลง
เป็นผลใหมุ้มเอียงตัวในการเขา้โคง้ของ 
Tiger 900 GT (LRH)  ลดลงเมือ่เทยีบกบัรุน่ 
Tiger 900 GT ความสงูทีน่ั่งมาตรฐาน
เมื่อขีร่ถเรื่องส�าคัญที่ตอ้งจดจ�าไวแ้ละระวัง 
คอื  ระยะหา่งระหวา่งรถจักรยานยนตข์องคณุ
กบัพืน้นัน้มจี�ากดั  ใชง้านรถจักรยานยนตข์อง
คณุในพืน้ทีท่ีไ่มม่กีารจราจร  เพือ่ท�าความ 
คุน้เคยกบัระยะหา่งจากพืน้ และมมุเอยีงตวัใน
การเขา้โคง้ทีจ่�ากดั
การเอียงรถดว้ยมุมที่ไม่ปลอดภัยหรือการ 
กระทบกับพื้นอาจท� าให ร้ถทรงตั วไม่ด ี 
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
รถจักรยานยนตถ์กูออกแบบขึน้เพือ่ใชง้านบน
พื้นถนนและทางวบิากทีไ่ม่สมบุกสมบันมาก 
การใชง้านบนทางวบิากทีไ่มส่มบกุสมบันมาก 
จะรวมไปถงึถนนทีไ่มป่ลูาด  ถนนลกูรัง  และ
ถนนทีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ น  แตไ่มร่วมถงึการขีร่ถ 
โมโตครอส  การแขง่ขนัออฟโรดใด ๆ  (เชน่ 
การขีร่ถโมโตครอสหรอืเอ็นดโูร)  หรอืการขี่
บนทางวบิากโดยมผีูโ้ดยสาร
การใชง้านบนทางวิบากที่ไม่สมบุกสมบัน
มากจะไม่รวมการขี่รถจักรยานยนต์ขา้มสิง่
กดีขวางหรือการกระโดดเนิน อย่าพยายาม
กระโดดข า้ม เนินหรือสิ่งกีดขวาง  อย่ า
พยายามกระโดดขีร่ถขา้มสิง่กดีขวาง
การใชง้านบนทางวิบากที่สมบุกสมบันจะ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละ
อบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
รถจักรยานยนตค์ันนี้ออกแบบขึน้เพื่อใชเ้ป็น
รถสองลอ้ สามารถบรรทกุตวัผูข้บัรถเอง หรอื
ผูข้บัรถและผูโ้ดยสารอกีหนึง่คน
น�้ าห นักรวมของผู ข้ั บขี่   และผู โ้ ดยสาร 
อปุกรณ์เสรมิและสมัภาระตอ้งไมเ่กนิขดีจ�ากดั
การบรรทกุน�้าหนักสงูสดุทีร่ะบใุนหัวขอ้ขอ้มลู
จ�าเพาะ

 ���เตอื�
รถจักรยานยนต์คันนี้ไม่ไดอ้อกแบบขึน้เพื่อ
ลากพว่งหรอืตดิตัง้รถพว่งขา้ง
การตดิตัง้รถพว่งขา้งและ/หรอืรถพว่งจะท�าให ้
รถสญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
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 ���เตอื�
รถ จักรยานยนต์คั นนี้ ต ิดตั ้ง เครื่อ งฟอก 
ไ อ เ สีย เ ชิง เ ร่ ง ป ฏิกิ ร ิ ย า ไ ว ้ที่ ด ้า น ล่ า ง
เครือ่งยนต ์ ซึง่จะมอีณุหภมูสิงูมากพรอ้มกบั
ระบบไอเสยีในขณะเครือ่งยนตท์�างาน
วสัดทุีต่ดิไฟไดเ้ชน่หญา้ ฟาง/เสน้ฟาง ใบไม ้
เสือ้ผา้  และกระเป๋าสมัภาระ  ฯลฯ  อาจตดิไฟ
ไดห้ากสมัผัสกบัสว่นใด  ๆ  ของระบบไอเสยี
และกลอ่งแคตฯ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทุกครั ้งว่าวัสดุที่ต ิดไฟ 
ไดนั้น้  ไมส่ามารถสมัผัสกบัระบบไอเสยีหรอื
กลอ่งแคตฯ

 ���เตอื�
การขับขีร่ถจักรยานยนตอ์อฟโรดอาจส่งผล
ท�าใหซ้ีล่วดคลาย
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดต้รวจสอบซีล่อ้ก่อน
และหลงัการขีร่ถจักรยานยนตน์อกถนน  ขนัซี่
ลอ้ที่หลวมอยู่ และตรวจสอบความเสยีหาย
ของวงลอ้
ซี่ลอ้ที่หลวมอาจส่งผลต่อการบังคับและ
ความมั่นคงท� าให เ้กิดความเสียหายต่อ
รถจักรยานยนต์ สูญเสียการควบคุมรถ
จักรยานยนต ์และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
ตรวจสอบวงลอ้และซีล่อ้อยา่งสม�า่เสมอเพือ่ดู
ความสกึหรอและความเสยีหาย
ตรวจเช็คความตงึของซี่ลอ้ในทุกช่วงเวลา
ที่ระบุไวใ้นตารางการบ�ารุงรักษา ขันซีล่อ้ที่
หลวมใหแ้น่น
ซี่ลอ้ที่ขันไม่แน่นอาจส่งผลต่อการบังคับ
และความมั่นคงท�าใหเ้กดิความเสยีหายต่อ
รถจักรยานยนต์ สูญเสียการควบคุมรถ
จักรยานยนต ์และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ขอ้�วรระวงั
การขับขี่รถจักรยานยนต์ในสภาพที่รุนแรง 
เชน่  ถนนเปียกและเป็นโคลน  บนพืน้ผวิ
ขรขุระ  หรอืในสภาพแวดลอ้มทีเ่ต็มไปดว้ย
ฝุ่ นและความชืน้  อาจท�าใหเ้กดิการสกึหรอ
และความเสยีหายกับสว่นประกอบบางอย่าง
มากกวา่ปกติ
ดังนั้นอาจตอ้งท�าการซ่อมบ�ารุงและเปลี่ยน
ชิน้ส่วนที่ช�ารุดหรือเสียหายก่อนจะถึงการ
บ�ารงุรักษาตามก�าหนดการ
เ ป็ น สิ่ ง ส� า คั ญที่ จ ะ ต ้อ ง ต ร ว จ ส อ บ ร ถ
จักรยานยนตห์ลังจากขับขีใ่นสภาพทีรุ่นแรง 
และซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนประกอบใด ๆ  ที่
สกึหรอหรอืเสยีหาย
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���้ม�ัเชือ้เพลงิและ 
�ว�ัทอ่ไอเสยี

 ���เตอื�
น�้ามนัเบนซนิไวไฟสงู:
ดบัเครือ่งยนตท์กุครัง้ทีเ่ตมิน�้ามนั
อย่ า เติมน�้ ามั นหรือ เ ปิดฝา ปิดถั งน�้ ามั น 
เชือ้เพลงิขณะสบูบหุรีห่รอือยูใ่กลก้บัเปลวไฟ 
(ทีไ่มม่สี ิง่ป้องกนั)
ขณะเตมิน�้ามนั  ระวงัอยา่ใหน้�้ามนัเบนซนิหก
ใสเ่ครือ่งยนต ์ทอ่ไอเสยี หรอืทอ่เกบ็เสยีง
หากกลนืน�้ามนัเบนซนิ  สดูดม  หรอืเขา้ตา  
ควรไปพบแพทยโ์ดยดว่น
รีบลา้งน�้ามันที่หกใส่ผวิหนังดว้ยสบู่และน�้า
สะอาด และควรถอดเสื้อผา้ที่ปนเป้ือนดว้ย
น�้ามนัเบนซนิทนัที
แผลไหมแ้ละสภาพผวิหนังทีร่า้ยแรงอาจเกดิ
ขจากการสมัผัสโดนน�้ามนัเบนซนิ

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

หมวกก�ั�็อ�และ 
เ�รือ่งแตง่ก�ย

 ���เตอื�
เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ ทั ้งผู ข้ับขี่และ 
ผูโ้ดยสาร (ในรุ่นทีส่ามารถรองรับผูโ้ดยสาร
ได)้  ตอ้งสวมเสือ้ผา้ทีเ่หมาะสมเสมอ  รวมถงึ 
หมวกกนัน็อคส�าหรับรถจักรยานยนต ์ แวน่ตา
นริภยั  ถงุมอื  กางเกงขายาว  (หุม้เขา่และ 
ขอ้เทา้) และเสือ้แจ็คเกต็สสีวา่ง
ในระหว่างการใชง้านนอกถนน (ในรุ่นที่
เหมาะกบัการใชง้านนอกถนน)  ผูข้บัขีต่อ้ง
สวมเสือ้ผา้ทีเ่หมาะสมเสมอเชน่กางเกงและ
รองเทา้บทู
เสือ้ผา้สสีว่างจะท�าใหผู้ข้ับขีย่านพาหนะคน
อื่น ๆ  บนทอ้งถนนสังเกตเห็นผูข้ี่รถ (หรือ 
ผูโ้ดยสาร) ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้
แมไ้ม่จ�าเป็นตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่าง
เต็มรูปแบบ การสวมชุดป้องกันจะช่วยลด
โอกาสทีไ่ดรั้บบาดเจ็บขณะขีร่ถ
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 ���เตอื�
หมวกันน็อคเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดของชุด
ขบัขีร่ถจักรยานยนต ์ เนือ่งจากเป็นชิน้สว่นที่
ใหก้ารป้องกนัการบาดเจ็บทีศ่รีษะ  ควรเลอืก
หมวกกนัน็อคส�าหรับตัวผูโ้ดยสารและตัวทา่น
เองอยา่งรอบคอบ  และควรสวมใสศ่รีษะของ
ท่านและของผูโ้ดยสารไดแ้น่นพอดีและไม่
อดึอดั  หมวกกนัน็อคสสีวา่งจะท�าใหผู้ข้บัขี่
ยานพาหนะคนอืน่  ๆ  บนทอ้งถนนสงัเกตเห็น
ผูข้ีร่ถ (หรอืผูโ้ดยสาร) ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้
หมวกนิรภัยแบบเต็มใบจะใหก้ารป้องกันได ้
บา้งเมือ่เกดิอบุตัเิหต ุ โดยทีห่มวกนริภยัแบบ
ปิดเต็มหนา้จะใหก้ารป้องกนัไดม้ากกวา่
สวมแว่นตานิรภัยที่ไดรั้บยอมรับหรือแผ่น
บังหนา้เพื่อช่วยในการมองเห็นและปกป้อง
ดวงตา

 ���เตอื�
การไม่สวมหมวกกันน็อคอาจท�าใหเ้สยีชวีติ
หรอืไดรั้บบาดเจ็บสาหสัได ้ หา้มผูโ้ดยสาร
ซอ้นหากไม่สามารถเหยียบที่พักเทา้ของ 
ผูโ้ดยสาร

ก�รขีร่ถ

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

 ���เตอื�
ผูข้ี่รถทุกคนตอ้งไดรั้บใบอนุญาตในการ 
ใชง้านรถจักรยานยนต์
การใชร้ถจักรยานยนตโ์ดยไมม่ใีบอนุญาตเป็น
สิง่ผดิกฎหมายและอาจน�าไปสูก่ารด�าเนนิคดี
ได ้
การใชร้ถจักรยานยนตโ์ดยไม่เขา้รับการฝึก
อบรมแบบเป็นทางการเกีย่วกับเทคนคิการขี่
รถทีถ่กูตอ้งซึง่จ�าเป็นตอ่การไดรั้บใบอนุญาต 
จะเป็นอันตรายและอาจท�าใหสู้ญเสียการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
ขี่รถโดยมีการ ป้องกันทุกค รั ้ง  และสวม
อปุกรณ์ป้องกนัซึง่จะมกีารกลา่วถงึในตอนอืน่
ของค�าน�า
โปรดจ�าไวว้า่  ในอบุตัเิหต ุ รถจักรยานยนตไ์ม่
ไดใ้หก้ารป้องกันตอ่แรงกระแทกเชน่เดยีวกับ
รถยนต์
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 ���เตอื�
ควรขี่รถจักรยานยนต์ Triumph ภายใน
ความเร็วทีก่ฎหมายก�าหนดส�าหรับการขับขี่
บนทอ้งถนน
การใชร้ถจักรยานยนต์ดว้ยความเร็วสูงอาจ
เป็นอันตรายไดเ้นื่องจากเวลาที่ใชใ้นการ
ตอบโตส้ภาพจราจรที่เก ิดขึ้นนั้นจะลดลง
อย่างเด่นชัดในขณะทีค่วามเร็วบนทอ้งถนน
เพิม่สงูขึน้
ลดความเร็วทุกครัง้ในสภาวะการขับขีท่ีอ่าจ
เกดิอนัตรายได ้เชน่ ในสภาพอากาศไมด่หีรอื
การจราจรตดิขดั

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

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

แฮ�ดบ์งั�บัเลีย้วและทีพ่กัเท�้

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

 ���เตอื�
ขณะใชง้านรถจักรยานยนต์ ผู ข้ ี่รถและ 
ผูโ้ดยสาร  (หากม)ี  ตอ้งใชท้ีพั่กเทา้ทีใ่หม้า
ทกุครัง้
การใชท้ี่พักเทา้จะช่วยลดความเสี่ยงที่ทัง้ 
ผูข้ ี่รถและผูโ้ดยสารไปสัมผัสกับชิ้นส่วน
ตา่ง ๆ  ของรถจักรยานยนตโ์ดยไมต่ัง้ใจ และ
ยังช่วยลดความเสีย่งจากการไดรั้บบาดเจ็บ
เมือ่เสือ้ผา้เขา้ไปเกีย่วกบัชิน้สว่นตา่งๆ

 ���เตอื�
ตอ้งไม่ใชห้มุดพักเทา้เป็นเครื่องน� าว่ารถ
จักรยานยนตส์ามารถเอยีงไดอ้ย่างปลอดภัย
ไกลเพยีงใด
ซึง่ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขหลายอยา่ง  รวมถงึแตไ่ม่
จ�ากดัเพยีง พืน้ผวิถนน สภาพยาง และสภาพ
อากาศ  การเอยีงรถดว้ยมมุทีไ่มป่ลอดภยัอาจ
ท�าใหร้ถทรงตวัไมด่ ี สญูเสยีการควบคมุรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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 ���เตอื�
ตอ้งเปลีย่นตัวบง่ชีม้มุเอยีงกอ่นทีจ่ะสกึจนขดี
จ�ากดัของมนั
การใชร้ถจักรยานยนต์โดยที่หมุดพักเทา้
สึกเกินขีดก�าหนดสูงสุดจะท�าใหเ้อียงรถ
จักรยานยนตด์ว้ยมมุทีไ่มป่ลอดภยั
การ เอียง รถด ว้ยมุมที่ ไม่ปลอดภัยอาจ
ท�าใหร้ถทรงตวัไมด่ ี สญูเสยีการควบคมุรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
เมือ่เอยีงรถและหมุดพักเทา้ทีย่ดึตดิกับทีพั่ก
เทา้แตะกบัพืน้  รถจักรยานยนตจ์ะอยูใ่กลก้บั
ขดีจ�ากดัมมุเอยีงสงูสดุ  การเพิม่มมุเอยีงปีก
มากขึน้จะไมป่ลอดภยั
การ เอียง รถด ว้ยมุมที่ ไม่ปลอดภัยอาจ
ท�าใหร้ถทรงตวัไมด่ ี สญูเสยีการควบคมุรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

1

2

1. หมดุพักเทา้
2. รอ่งขดีจ�ากดัการสกึหรอสงูสดุ

ก�รจอดรถ

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

-  เครื่องยนตแ์ละระบบไอเสยีจะรอ้นขึน้ภาย
หลงัการขบัขี ่ หา้มจอดรถจักรยานยนตใ์น
บรเิวณทีค่นเดนิเทา้  สตัวเ์ลีย้ง  และ/หรอื
เด็กเล็กสามารถแตะตอ้งรถได ้

-  อยา่จอดรถบนพืน้แฉะหรอืบนพืน้ผวิทีเ่อยีง
มาก  การจอดรถภายใตส้ภาวะเหลา่นีอ้าจ
ท�าใหร้ถจักรยานยนตล์ม้ได ้

ส�าหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดหูวัขอ้  ‘วธิี
การขบัขีร่ถจักรยานยนต’์ ในคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นี้
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ชิ�้สว่�และอปุกรณ์

 ���เตอื�
เจา้ของรถควรตระหนักว่าเฉพาะชิ้นส่วน 
อปุกรณเ์สรมิ  และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บการ
รับรองไวส้�าหรับรถจักรยานยนต์ Triumph 
เ ป็นชิ้นส่วนที่ได รั้บการอนุมัติอย่างเ ป็น
ทางการจาก  Triumph และติดตั ้งกับรถ
จักรยานยนต์โดยตัวแทนจ�าหน่ายที่ไดรั้บ
อนุญาต
โดยเฉพาะ  จะเป็นอนัตรายอยา่งยิง่ในการตดิ
ตัง้หรอืเปลีย่นชิน้สว่นหรอือปุกรณ์เสรมิทีต่อ้ง
ถอดอุปกรณ์เชื่อมต่อออกจากระบบไฟฟ้า
หรือระบบน�้ ามันเชื้อเพลิง หรือเพิ่มเขา้ไป  
ซึ่งการดัดแปลงดังกล่าวอาจท� าให เ้ ป็น
อนัตรายตอ่ความปลอดภยั
อุปกรณ์เชือ่มต่อของชิน้ส่วน อุปกรณ์เสริม 
และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจ
สง่ผลกระทบรา้ยแรงตอ่การขบัขี ่ เสถยีรภาพ 
หรอืการใชร้ถจักรยานยนตใ์นลกัษณะอืน่ ๆ  ที่
อาจเป็นผลใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ ท�าใหไ้ดเ้กดิการ
บาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
Triumph จะไม่รับผดิใด ๆ  ต่อขอ้บกพร่อง 
ที่ เก ิดจากอุปกรณ์ เชื่อมต่อของชิ้นส่วน  
อุปกรณ์ เสริม  หรือชุดคอนเวอร์ชันที่ไม่
ไดรั้บการรับรอง หรือการประกอบชิน้ส่วน  
อปุกรณเ์สรมิ  หรอืชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บการ
รับรองโดยบคุลากรทีไ่มไ่ดรั้บการรับรอง

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

ก�รบ��รงุรกัษ�และอปุกรณ์

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

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

 ���เตอื�
ถา้รถจักรยานยนตม์สีว่นเกีย่วขอ้งกบัอบุตัเิหต ุ
การประสานงา หรือลม้  ท่านตอ้งน� ารถ
จักรยานยนตข์องท่านไปยังตัวแทนจ�าหน่าย
รถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต
เพือ่ท�าการตรวจสอบและซอ่ม
อุบั ติ เ หตุ ใ ด   ๆ     อ าจ เ ป็ นสา เหตุ ให ร้ ถ
จักรยานยนตไ์ดรั้บความเสยีหาย ถา้ไดรั้บการ
ซอ่มแซมไมถ่กูวธิ ี อาจท�าใหเ้กดิอบุตัเิหตุ
ขึน้อกีครัง้  ซึง่อาจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอื 
เสยีชวีติได ้
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ป้�ยเตอื�
ต��แห�ง่ป้�ยเตอื�
ป้ายทีแ่สดงรายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูนีแ้ละในหนา้ตอ่  ๆ  ไป  จะท�าใหท้า่นสงัเกตเห็นขอ้มลูส�าคญั
ดา้นความปลอดภยัในหนังสอืคูม่อืเลม่นี ้ กอ่นขบัขีร่ถ  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดท้�าความเขา้ใจและ
ปฏบิตัติามขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัป้ายเหลา่นี้

6
5
4
3
2
N
1

100 KM/H
(60 MPH)

MAXM S+

MAX LOAD
5 kg (11 lbs)

3

R.P.M.

1

2 4 5

678
1. ไฟห��้ (ห��้ 156)
2. กระจกห��้รถ (ห��้ 165)
3. ก�รร�ัอ�ิ (ห��้ 88)
4. ย�งส��หรบัโ�ล�และหมิะ (ห��้ 169)

5. กระเป๋�เก็บสมัภ�ระ (ถ�้ตดิต ัง้) (ห��้ 103)
6. ย�ง (ห��้ 143)
7. โซข่บัเ�ลือ่� (ห��้ 123)
8. ต��แห�ง่เกยีร ์(ห��้ 94)
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ต��แห�ง่ป้�ยเตอื� (มตีอ่)

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

1 2 3

456

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. ก�รตรวจเช็�กอ่�ก�รขบัขี ่(ห��้ 89)
2. ���้ม�ัไรส้�รตะก ัว่ (ห��้ 75)
3. หมวกก�ั�็อ� (ห��้ 9)

4. ���้หลอ่เย็� (ห��้ 119)
5. ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง (ถ�้ตดิต ัง้)

(ห��้ 145)
6. ���้ม�ัเ�รือ่ง (ห��้ 114)
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ก�รระบชุิ�้สว่�
Tiger 900, Tiger 900 GT และ Tiger 900 GT Pro

2 3 4 5

17 16 15 13 1218

1

14

107 86 9 11

1. ไฟห��้
2. ไฟเลีย้วด�้�ห��้
3. ชอ่งเสยีบอปุกรณไ์ฟฟ้� (ด�้�ห��้)
4. ถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิและฝ�ปิดถงั���้ม�ัเชือ้

เพลงิ
5. ชุดเ�รือ่งมอื (ใตเ้บ�ะที�่ ัง่ผูข้บัขีใ่�รุ�่ 

Tiger 900 GT และ Tiger 900 GT Pro)
6. แบตเตอรีแ่ละกลอ่งฟิวส ์(ใตท้ ี�่ ัง่ผูข้บัขี)่
7. ทีล็่อกเบ�ะ
8. ชอ่งเสยีบอปุกรณไ์ฟฟ้� (ด�้�หลงั  

ถ�้ตดิต ัง้ไว)้
9. ชอ่งเสยีบ USB (ใตเ้บ�ะที�่ ัง่ผูโ้ดยส�ร)

10. สวติชเ์บ�ะที�่ ัง่อุ�่ไฟฟ้�ด�้�หลงั  
(ถ�้ตดิต ัง้)

11. ชุดเ�รือ่งมอื (ใตเ้บ�ะที�่ ัง่ผูโ้ดยส�รใ�รุ�่ 
Tiger 900 เท�่� ั�้)

12. ตวัปรบัต ัง้โซล่อ้หลงั
13. โซข่บัเ�ลือ่�
14. ข�ต ัง้�ู ่(ถ�้ตดิต ัง้)
15. ข�ต ัง้ข�้ง
16. ��ัเปลีย่�เกยีร ์
17. ��ลปิเปอรเ์บรกห��้
18. จ��เบรกห��้
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ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่�–ตอ่
Tiger 900, Tiger 900 GT และ Tiger 900 GT Pro

2 3 6 7 84

17 15 14 13 1119 18

1

10

95

1216

1. ไฟท�้ย
2. โมดลูบลทูธู (ถ�้ตดิต ัง้)
3. ฝ�ปิดถงั���้ม�ัเ�รือ่ง
4. ถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
5. ก�รด์แฮ�ด ์(ถ�้ตดิต ัง้)
6. กระจก
7. ตวัปรบัไฟห��้
8. กระจกห��้รถ
9. ไฟตดัหมอก (ถ�้ตดิต ัง้)
10. ตะเกยีบห��้

11. หมอ้���้/ฝ�หมอ้���้หลอ่เย็�
12. ส�ย�ลตัช์
13. ต�แมวแสดงระดบั���้ม�ัเ�รือ่ง
14. แป้�เบรกหลงั
15. ตวัปรบั�ว�มแข็งสปรงิโช�๊หลงั
16. กระปกุ���้ม�ัเบรกหลงั
17. ��ลปิเปอรเ์บรกหลงั
18. จ��เบรกหลงั
19. ไฟเลีย้วด�้�หลงั
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ก�รระบชุิ�้สว่�
Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro

2 3 4 5

16 15 14 12 1117

1

13

7 86 9 10

1. ไฟห��้
2. ไฟเลีย้วด�้�ห��้
3. ชอ่งเสยีบอปุกรณไ์ฟฟ้� (ด�้�ห��้)
4. ถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิและฝ�ปิดถงั���้ม�ั 

เชือ้เพลงิ
5. ชุดเ�รือ่งมอื (ใตเ้บ�ะที�่ ัง่ผูข้บัขี)่
6. แบตเตอรีแ่ละกลอ่งฟิวส ์(ใตท้ ี�่ ัง่ผูข้บัขี)่
7. ทีล็่อกเบ�ะ
8. ชอ่งเสยีบอปุกรณไ์ฟฟ้� (ด�้�หลงั  

ถ�้ตดิต ัง้ไว)้

9. ชอ่งเสยีบ USB (ใตเ้บ�ะที�่ ัง่ผูโ้ดยส�ร)
10. สวติชเ์บ�ะที�่ ัง่อุ�่ไฟฟ้�ด�้�หลงั  

(ถ�้ตดิต ัง้)
11. ตวัปรบัต ัง้โซล่อ้หลงั
12. โซข่บัเ�ลือ่�
13. ข�ต ัง้�ู ่(ถ�้ตดิต ัง้)
14. ข�ต ัง้ข�้ง
15. ��ัเปลีย่�เกยีร ์
16. ��ลปิเปอรเ์บรกห��้
17. จ��เบรกห��้
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ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่�–ตอ่
Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro

2 3 6 7 84

17 15 14 13 1119 18

1

10

95

1216

1. ไฟท�้ย
2. โมดลูบลทูธู (ถ�้ตดิต ัง้)
3. ฝ�ปิดถงั���้ม�ัเ�รือ่ง
4. ถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
5. ก�รด์แฮ�ด ์(ถ�้ตดิต ัง้)
6. กระจก
7. ตวัปรบัไฟห��้
8. กระจกห��้รถ
9. ไฟตดัหมอก (ถ�้ตดิต ัง้)
10. ตะเกยีบห��้

11. หมอ้���้/ฝ�หมอ้���้หลอ่เย็�
12. ส�ย�ลตัช์
13. ต�แมวแสดงระดบั���้ม�ัเ�รือ่ง
14. แป้�เบรกหลงั
15. ตวัปรบั�ว�มแข็งสปรงิโช�๊หลงั
16. กระปกุ���้ม�ัเบรกหลงั
17. ��ลปิเปอรเ์บรกหลงั
18. จ��เบรกหลงั
19. ไฟเลีย้วด�้�หลงั
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ก�รระบชุิ�้สว่�ใ�มมุมองผูข้บัขี่
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1. ��ั�ลตัช์
2. สวติชก์ระพรบิไฟสงู
3. สวติชท์ ี�่ ัง่อุ�่ไฟฟ้� (ถ�้ตดิต ัง้)
4. สวติชไ์ฟตดัหมอก (ถ�้ตดิต ัง้)
5. สวติชป์รบัระบบ�วบ�มุ�ว�มเร็ว�งที่
6. จอแสดงผลแผงห��้ปดั TFT
7. กระปกุ���้ม�ัเบรกห��้
8. ปุ่ มไฟฉุกเฉ�ิ
9. ��ัเบรกห��้
10. ปุ่ มสต�รท์/ดบัเ�รือ่งย�ต์

11. ปุ่ ม HOME
12. สวติชจ์ดุระเบดิ
13. ชอ่งเสยีบอปุกรณไ์ฟฟ้�
14. ปุ่ ม MODE
15. ปุ่ มจอยสติก๊
16. สวติชไ์ฟเลีย้ว
17. ปุ่ มแตร
18. ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถ�้ตดิต ัง้)
19. สวติชท์ ีป่ลอกมอืจบัไฟฟ้� (ถ�้ตดิต ัง้)
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หม�ยเลขผลติภณัฑ์
หม�ยเลขตวัถงัรถ (VIN)

1

1. หม�ยเลขตวัถงัรถ (ด�้�ขว�มอื)

หมายเลขตวัถงัรถ  (VIN) จะประทบัไวท้ีบ่รเิวณ
ฐานพวงมาลยัของโครง  และยงัแสดงบนฉลาก
ทีย่ดึไวก้บัดา้นซา้ยของคอเฟรม
บันทึกหมายเลขตัวถังรถลงในช่องที่ใหไ้ว ้
ดา้นลา่ง

 
 
 

หม�ยเลขเ�รือ่งย�ต์

1

1. หม�ยเลขเ�รือ่งย�ต์

หมายเลขเครื่องยนต์จะประทับไวท้ี่ห อ้ง 
ขอ้เหวี่ยงเครื่องยนต์ ดา้นบนของฝาครอบ
คลตัช์
บันทกึหมายเลขเครื่องยนตล์งในช่องที่ใหไ้ว ้
ดา้นลา่ง
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หนา้นีจ้งใจเวน้วา่งไว ้



ขอ้มลูท ัว่ไป

23

ขอ้มลูท ัว่ไป

ส�รบญั
การควบคมุมอื   25

สวติชจ์ดุระเบดิ/ล็อกคอ   25
สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดา้นขวา   26
สวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้วดา้นซา้ย   27
การควบคมุคนัเรง่   30
แป้นปรับคนัเบรก   31
ตวัปรับคนัคลตัช ์  32

แผงหนา้ปัด   33
ภาพรวมของหนา้จอแผงหนา้ปัด   33
แผนผังแผงหนา้ปัด   34
สไตลก์ารแสดงผล   36
ไฟเตอืน   36
ค�าเตอืนและขอ้ความใหข้อ้มลู   40
มาตรวดัระยะทางและมาตรวดัความเร็ว   42
มาตรวดัรอบเครือ่งยนต ์  42
เกจวดัระดบัน�้ามนัเชือ้เพลงิ   43
เกจวดัอณุหภมูนิ�้าหลอ่เย็น   43
อณุหภมูอิากาศโดยรอบ   44
สว่นแสดงผลต�าแหน่งเกยีร ์  45
การควบคมุหนา้จอแสดงผล   46
โหมดการขบัขี ่  46
การเลอืกโหมดขบัขี ่  47
เมนูหลกั   49
ถาดขอ้มลู   60

ระบบควบคมุความเร็วคงที ่  67
การเปิดใชง้านระบบควบคมุความเร็วคงที ่  68
การปรับการตัง้คา่ความเร็วขณะทีอ่ยูใ่นระบบควบคมุความเร็วคงที ่  69
การปิดใชง้านระบบควบคมุความเร็วคงที ่  69
การเริม่ใชค้วามเร็วทีก่�าหนดไวส้�าหรับระบบควบคมุความเร็วคงทีต่อ่   69

Traction Control (TC)   70
ระบบควบคมุการยดึเกาะถนนแบบปรับส�าหรับการเขา้โคง้ (ถา้ตดิตัง้)   71
การตัง้คา่ระบบควบคมุการยดึเกาะถนน   72



ขอ้มลูท ัว่ไป

24

ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง (TPMS) (ถา้ตดิตัง้)   72
ไฟเตอืนแรงดนัลมยาง (ถา้ตดิตัง้ TPMS)   73
หมายเลขรหสัเซน็เซอรแ์รงดนัลมยาง   73
แรงดนัลมยาง   74
ยางอะไหล ่  74
แบตเตอรีส่�าหรับเซนเซอร ์  74

น�้ามนัเชือ้เพลงิ   75
ฝาปิดถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ   76
การเตมิน�้ามนัลงในถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ   77

ขาตัง้   78
ขาตัง้คู ่(ถา้ตดิตัง้)   78

เบาะน่ัง   79
การดแูลเบาะ   79
ชดุล็อกเบาะ   79
ทีน่ั่งผูโ้ดยสาร   80
เบาะผูข้บัขี ่  81
การปรับความสงูของเบาะผูข้บัขี ่  82
ทีน่ั่งอุน่ไฟฟ้า (ถา้ตดิตัง้)   83
ชอ่งเก็บของ (ถา้ม)ี   84

กระจกหนา้รถ   85
ชดุเครือ่งมอื   85
ชอ่งเสยีบ USB (ถา้ตดิตัง้)   86
ชอ่งเสยีบอปุกรณไ์ฟฟ้า   87
การรันอนิ   88
การตรวจเชค็กอ่นการขบัขี ่  89



ขอ้มลูท ัว่ไป

25

ก�ร�วบ�มุมอื

สวติชจ์ดุระเบดิ/ล็อก�อ

 ���เตอื�
ดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภัยและการ
ป้องกันภัย ควรบิดสวิตช์จุดระ เบิดไป
ที่ต�าแหน่งปิด OFF หรือต�าแหน่ง LOCK 
แลว้ดึงกุญแจออกทุกครั ้งเมื่อตอ้งจอดรถ
จักรยานยนตท์ิง้ไว ้
การใชร้ถจักรยานยนตโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาต
อาจท�าใหผู้ ใ้ชไ้ด รั้บบาดเจ็บ  ผู ใ้ชถ้นน
คนอื่น ๆ และคนเดินเทา้ยังอาจท�าใหร้ถ
จักรยานยนตข์องทา่นเกดิความเสยีหายได ้

 ���เตอื�
เมือ่กญุแจอยูท่ีต่�าแหน่ง LOCK ระบบบงัคบั
เลีย้วจะถกูล็อกไว ้
หา้มบดิกญุแจไปทีต่�าแหน่ง LOCK ขณะทีร่ถ
จักรยานยนตก์�าลังเคลือ่นทีเ่พราะจะเป็นการ
ล็อกคอรถ  ระบบบงัคบัเลีย้วทีถ่กูล็อกไวจ้ะ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

PU

SH
OFF

ON

3

2

1 4

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

ต��แห�ง่สวติชจ์ดุระเบดิ
นี่เป็นสวติชท์ี่สั่งงานดว้ยกุญแจสามต�าแหน่ง 
ท่านสามารถดงึกุญแจออกจากสวติชไ์ดเ้มื่อ
กญุแจอยูท่ีต่�าแหน่ง OFF หรอื LOCK (ล็อก) 
เทา่นัน้
เพือ่จะล็อกรถจักรยานยนต:์
•  หมุนแฮนด์บังคับเลี้ยวไปทางดา้นซา้ย 

จนสดุ
•  บดิกญุแจไปทีต่�าแหน่ง OFF

•  กดและดงึกญุแจออก
•  หมนุไปทีต่�าแหน่ง LOCK

กญุแจ�ริภยั
เบา้รับกุญแจท�าหนา้ที่เป็นเสาอากาศส�าหรับ
กญุแจนริภยั  เมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที่
ต�าแหน่ง OFF แลว้ดงึกญุแจออก  กญุแจนริภยั
จะเปิดท�างาน (ดทูี ่หนา้ 37) กญุแจนริภยัจะถกู
ปิดใชง้านเมือ่กญุแจเสยีบอยูใ่นสวติชจ์ดุระเบดิ
แลว้บดิไปทีต่�าแหน่ง ON

กญุแจระบบจดุระเบดิ

 ���เตอื�
กุญแจดอกอืน่หรือพวงกุญแจ/โซ่ที่เก็บรวม
กบักญุแจสตารท์  อาจรบกวนการบงัคบัเลีย้ว 
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
ดงึกุญแจอืน่ ๆ  ทัง้หมดและพวงกุญแจ/โซ ่
และของอืน่ ๆ  ออกจากกญุแจสตารท์กอ่นที่
จะขบัขีร่ถจักรยานยนต์
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 ขอ้�วรระวงั
กุญแจดอกอืน่หรือพวงกุญแจ/โซ่ที่เก็บรวม
กบักญุแจสตารท์ อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย
กับชดุสหีรือชิน้ส่วนขัดเงาของจักรยานยนต์
ได ้
ดงึกุญแจอืน่ ๆ  ทัง้หมดและพวงกุญแจ/โซ ่
และของอืน่ ๆ  ออกจากกญุแจสตารท์กอ่นที่
จะขบัขีร่ถจักรยานยนต์

 ขอ้�วรระวงั
อ ย่ า เ ก็ บ กุ ญ แ จ ส� า ร อ ง ไ ว ้ร่ ว ม กั บ ร ถ
จักรยานยนตเ์พราะจะท�าใหคุ้ณลักษณะดา้น
ความปลอดภยัลดนอ้ยลง

1

1. แผ�่ป้�ยหม�ยเลขกญุแจ

นอกจากการใชส้วิตช์จุดระ เบิด/ ล็อกคอ  
ท่านตอ้งใชกุ้ญแจเพื่อเปิดชุดล๊อกเบาะและ 
ฝาปิดถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ
เมื่อรถจักรยานยนต์ถูกจัดส่งมาจากโรงงาน  
จะมีกุญแจใหม้าสองดอกพรอ้มกับแผ่นป้าย
ขนาดเล็กระบุหมายเลขกุญแจ จดบันทึก
หมายเลขกุญแจ แลว้เก็บกุญแจส�ารองและ
แผ่นป้ายหมายเลขกญุแจไวใ้นทีป่ลอดภัยแยก
จากรถจักรยานยนต์

กุญแจมีชพิส่งสัญญาณตดิตัง้อยู่ภายในเพื่อ
ปิดกญุแจนริภยั  เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ระบบป้องกนั
การโจรกรรมท�าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งถกูตอ้ง  ควรใช ้
กุญแจเพียงดอกเดียวใกลก้ับสวติชจ์ุดระเบดิ 
การใหกุ้ญแจสองดอกอยู่ใกลก้ับสวิตช์อาจ
ขัดสัญญาณระหว่างชพิกุญแจกับกุญแจนิรภัย 
ในสถานการณน์ี ้ กญุแจนริภยัจะยงัคงท�างาน
จนกวา่จะน�ากญุแจออกไปหนึง่ดอก
ควรขอกุญแจอะไหล่จากตัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตทกุ
ครัง้ กญุแจอะไหลต่อ้ง "จับคู"่ กบัระบบป้องกนั
การโจรกรรมของรถจักรยานยนตโ์ดยตัวแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตของทา่น

สวติชแ์ฮ�ดบ์งั�บัเลีย้วด�้�ขว�
สวติชต์ดิสวา่งอยู ่ Tiger 900 GT Pro และ 
Tiger 900 Rally Pro

1

2

4
5

6

3

1. ปุ่ ม HOME
2. สวติชส์ต�รท์/ดบัเ�รือ่งย�ต์
3. ต��แห�ง่ START
4. ต��แห�ง่ RUN
5. ต��แห�ง่ STOP
6. สวติชไ์ฟฉุกเฉ�ิ

สว่นต่อไปนี้อธบิายเกีย่วกับการท�างานของปุ่ ม
และสวติชท์ีแ่ฮนดบ์งัคบัเลีย้ว
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ปุ่ ม HOME
จะใชปุ้่ ม HOME เพื่อเขา้ถึงเมนูหลักบนจอ 
แสดงผลทีห่นา้ปัด
กดและปลอ่ยปุ่ ม HOME เพือ่เลอืกระหวา่งเมนู
หลกัและการแสดงหนา้ปัด

สวติชห์ยดุเ�รือ่งย�ต์
นอกจากจะบดิสวติช์จุดระเบดิไปที่ต�าแหน่ง 
ON แลว้ สวติชด์บัเครือ่งยนตต์อ้งอยูท่ีต่�าแหน่ง 
RUN เพือ่ใหข้บัขีร่ถจักรยานยนตไ์ด ้
สวิตช์ดับเครื่องยนต์จะใชใ้นกรณีฉุกเฉิน  
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งตอ้งดับเครื่องยนต ์ 
ใหเ้ลื่อนสวิตช์ดับเครื่องยนต์ไปที่ต�าแหน่ง 
STOP

หม�ยเหตุ
แมส้วติชด์บัเ�รือ่งย�ตจ์ะดบัเ�รือ่งย�ต ์
แต่จ ะไม่ด ับวงจรไฟฟ้�ท ั้งหมด  และ
อ�จท� � ให้สต�ร ์ท เ�รื่อ งย�ต์ใหม่ได้
ย�กขึ้�เ�ื่องจ�กแบตเตอรี่ท ี่��ยประจ ุ 
โดยปกต ิ �วรใชส้วติชจ์ดุระเบดิใ�ก�รดบั
เ�รือ่งย�ตเ์ท�่� ั�้

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

ปุ่ มสต�รท์
ปุ่ มสตารท์จะควบคมุมอเตอรส์ตารท์  ทา่นตอ้ง
ดึงคันคลัตช์ไปที่แฮนด์บังคับเลี้ยวเพื่อให ้
มอเตอรส์ตารท์ท�างาน

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

ปุ่ มไฟฉุกเฉ�ิ
เพื่อเปิดหรือปิดไฟฉุกเฉิน ใหก้ดและปล่อย
สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
สวิตช์จุดระเบิดจะตอ้งอยู่ในต�าแหน่ง  ON 
ไฟฉุกเฉนิจงึจะท�างานได ้ แตไ่ฟฉุกเฉนิจะตดิ
คา้งแม ้ว่า่ปิดสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ OFF จนกวา่
จะกดปุ่ มไฟฉุกเฉนิอกีครัง้

สวติชแ์ฮ�ดบ์งั�บัเลีย้วด�้�ซ�้ย
สวติชต์ดิสวา่งอยู ่ Tiger 900 GT Pro และ 
Tiger 900 Rally Pro

ckdf
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1. สวติชป์รบัระบบ�วบ�มุ�ว�มเร็ว�งที ่ 
(ถ�้ตดิต ัง้)

2. สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถ�้ตดิต ัง้)
3. ปุ่ ม MODE
4. สวติชไ์ฟเลีย้ว
5. ปุ่ มจอยสติก๊
6. ปุ่ มแตร
7. สวติชท์ ีป่ลอกมอืจบัไฟฟ้� (ถ�้ตดิต ัง้)
8. สวติชไ์ฟตดัหมอกด�้�ห��้ (ถ�้ตดิต ัง้)
9. ปุ่ มไฟสงู
10. สวติชท์ ี�่ ัง่ไฟฟ้�ของผูข้บัขี ่(ถ�้ตดิต ัง้)

สว่นต่อไปนี้อธบิายเกีย่วกับการท�างานของปุ่ ม
และสวติชท์ีแ่ฮนดบ์งัคบัเลีย้ว
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สวติชป์รบัระบบ�วบ�มุ�ว�มเร็ว�งที่
สวติชป์รับระบบควบคมุความเร็วคงทีเ่ป็นสวติช์
สองทาง  ดา้นบนท�าเครือ่งหมาย RES/+  และ
ดา้นลา่ง SET/-
ส�าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบควบคุม
ความเร็วคงที ่ด ูหนา้ 67

สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถ�้ตดิต ัง้)
เมื่อเปิดระบบจุดระเบิดและปรับ
สวติชไ์ฟเดยไ์ลทไ์ปทีโ่หมด  ‘DRL’ 
ไฟเตอืนไฟเดยไ์ลทจ์ะสวา่งขึน้
ไฟเดยไ์ลทแ์ละไฟต�่าของไฟหนา้

สามารถควบคุมดว้ยตัวเองโดยใชส้วิตช์ไฟ 
DRL กดดา้นบนของสวติชเ์พือ่โหมด DRL และ
ดา้นลา่งของสวติชส์�าหรับโหมดไฟหนา้ไฟต�า่

 ���เตอื�
อย่าขับขี่นานเกินความจ� า เ ป็นในสภาพ
แสงแวดลอ้มที่ไม่ดีกับไฟเดย์ไลท์ (DRL)  
ทีใ่ชง้าน
การขบัขีก่บัไฟเดยไ์ลทใ์นความมดื ในอโุมงค ์
หรือสถานที่ที่แสงแวดลอ้มไม่ดีมองไม่ชัด
อาจลดทัศนวสิัยของผูข้ับขีห่รอืท�าใหส้ายตา
ผูใ้ชถ้นนคนอืน่พรา่มวั
การท�าใหผู้ใ้ชถ้นนคนอื่น ๆ  หรือตาพร่ามัว
หรอืมทีัศนวสิัยในที ่ๆ  มแีสงนอ้ยอาจท�าให ้
เกดิการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต์
และอบุตัเิหตไุด ้

หม�ยเหตุ
ใ�ช่วงเวล�กล�งว�ัไฟเดยไ์ลทช์่วยให ้
ผู ้ ใ ช้ ถ � � � � อื่ �  ๆ   ม อ ง เ ห็ � ร ถ
จกัรย��ย�ตไ์ดช้ดัขึ�้
จะตอ้งใชไ้ฟห��้ไฟต�่�ใ�สภ�พแวดลอ้ม
อื่� ๆ  เว ้�แต่สภ�พถ��อ�ุญ�ตให้ใช ้
ไฟห��้ไฟสงูได้

ปุ่ ม MODE
เมือ่กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE จะเป็นการเปิด 
ใชง้านเมนูเลือกโหมดการขับขี่ในหนา้จอ 
แสดงผล การกดปุ่ มโหมดตอ่ไปจะเลือ่นผ่าน
โหมดการขับขีท่ีใ่ชง้านได ้ดูการเลอืกโหมด
การขบัขีท่ี ่หนา้ 47

การกดและปลอ่ยปุ่ ม MODE ระหวา่งเลอืก
โหมดการขับขีจ่ะชว่ยเขา้ไปทีเ่มนูตัง้ค่าโหมด
การขบัขีโ่ดยตรง
ส�าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับการเลอืกโหมด
การขบัขีแ่ละการตัง้คา่ ดทูี ่หนา้ 50

สวติชไ์ฟเลีย้ว
เมือ่กดสวติชไ์ฟเลีย้วไปดา้นซา้ยหรอืดา้นขวา
แลว้ปลอ่ย  ไฟเลีย้วดวงทีส่มัพันธก์นัจะกะพรบิ
แลว้ดบัลง  เพือ่จะปิดไฟเลีย้ว  ใหก้ดและปลอ่ย
สวติชไ์ฟเลีย้วไปทีต่�าแหน่งกลาง

ไฟเลีย้วปิดอตัโ�มตั ิ
การกดและปล่อยปุ่ มไฟเลีย้วไปทางซา้ยหรือ
ขวาจะท�าใหไ้ฟเลีย้วทีต่รงกันสว่างขึน้และดับ
สามครัง้แลว้จงึหยดุ
การกดและปล่อยปุ่ มไฟเลีย้วไปทางซา้ยหรือ
ขวานานขึน้จะท�าใหไ้ฟเลีย้วทีต่รงกันกระพรบิ
เปิดและปิด
ไฟเลี้ยวจะถูกปิดโดยอัตโนมัตหิลังจากแปด
วนิาทแีละหลงัจากขบัขีอ่กี 65 เมตร
หากตอ้งการปิดการใชง้านระบบไฟเลี้ยวปิด
อัตโนมัตใิหดู้ที่ส่วนการตัง้ค่ารถจักรยานยนต ์
หนา้ 52

สามารถปิดไฟเลีย้วไดด้ว้ยตนเองได ้ เพือ่จะปิด
ไฟเลีย้ว  ใหก้ดและคลายสวติชไ์ฟเลีย้วไปที่
ต�าแหน่งกลาง
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ปุ่ มจอยสติก๊
มกีารใชจ้อยสติ๊กเพือ่ด�าเนนิการแต่ละฟังกช์ั่น 
ของหนา้ปัด:
•  ขึน้–เลือ่นเมนูจากดา้นลา่งไปดา้นบน
•  ลง–เลือ่นเมนูจากดา้นบนลงดา้นลา่ง
•  ซา้ย–เลือ่นเมนูไปทางซา้ย
•  ขวา–เลือ่นเมนูไปทางขวา
•  กลาง–กดเพือ่ยนืยนัตวัเลอืก

ปุ่ มแตร
เมื่อกดปุ่ มแตรโดยที่สวิตช์จุดระเบิดอยู่ที่
ต�าแหน่ง ON แตรจะดงัขึน้

สวติชป์ลอกมอืจบัอุ�่ไฟฟ้�
ปลอกมือจับไฟฟ้าจะรอ้นขึน้เมื่อเครื่องยนต์
ท�างานเทา่นัน้
เมือ่เปิดปลอกมอืจับไฟฟ้า สญัลกัษณป์ลอกมอื
จับไฟฟ้าอุน่รอ้นจะปรากฏในจอแสดงผลพรอ้ม
กบัระดบัความรอ้นทีเ่ลอืก
มคีวามรอ้นอยูส่ามระดบั: ต�า่ ปานกลาง และสงู 
ซึง่ระบดุว้ยสตีา่งกนัทีส่ญัลกัษณใ์นจอแสดงผล

1 2 3
1. สญัลกัษณ�์ว�มรอ้�ต��่ (สเีหลอืง)
2. สญัลกัษณ�์ว�มรอ้�ป��กล�ง (สสีม้)
3. สญัลกัษณ�์ว�มรอ้�สงู (สแีดง)

เพื่อประโยชน์สูงสุดในสภาพอากาศหนาว  
จากต�าแหน่ง OFF กดสวติชห์นึง่ครัง้ส�าหรับ
ระดับรอ้นสูงก่อน แลว้ลดระดับความรอ้นลง
โดยกดสวติชอ์กีครัง้เป็นระดับต�่าลงเมือ่ปลอก
มอืจับอุน่ขึน้
เพือ่จะปิดปลอกมอืจับอุน่ไฟฟ้า  กดและปลอ่ย
สวติชจ์นสัญลักษณ์ปลอกมือจับอุ่นไฟฟ้าไม่
ปรากฎบนหนา้จอแสดงผล

ก�รตดัแรงด�ัไฟต��่
ถา้ตรวจพบแรงดันไฟฟ้าต�่า สวติชป์ลอกมอื
จับไฟฟ้าอุน่รอ้นจะปิดการท�างาน  ปลอกมอืจับ
ไฟฟ้าอุน่รอ้นจะไมท่�างานอกีครัง้จนกวา่แรงดัน
ไฟฟ้าจะเพิม่ขึน้ถงึระดบัทีป่ลอดภยั
สวติชจ์ะไม่ท�างานเองโดยอัตโนมัตถิา้แรงดัน
ไฟฟ้าไมส่งูขึน้จะถงึระดบัทีป่ลอดภยั  ผูใ้ชต้อ้ง
กดสวิตช์อีกครั ้งดว้ยตนเองเพื่อเปิดใชง้าน
ปลอกมอืจับไฟฟ้า

สวติชไ์ฟตดัหมอก (ถ�้ตดิต ัง้)
เพือ่เปิดหรอืปิดไฟตดัหมอก ขณะทีเ่ปิดไฟหนา้ 
ใหก้ดและปลอ่ยสวติชไ์ฟตดัหมอก  เมือ่เปิด 
ไฟตดัหมอก  ไฟแสดงสถานะไฟตดัหมอกจะ
สวา่งขึน้มาทีห่นา้จอ

หม�ยเหตุ
สวติชไ์ฟตดัหมอกใชง้��ไดเ้ฉพ�ะเมือ่เปิด
ไฟห��้
สวติชป์ลอกมอืจบัไฟฟ้�จะรเีซ็ตไปที ่ OFF 
เมือ่ปิดกุญแจระบบจุดระเบดิแลว้เปิดใหม่
อกี�ร ัง้

ปุ่ มไฟสงู
ปุ่ มไฟสูงมีฟังกช์ันการท�างานที่ต่างกันขึน้อยู่
กบัวา่มกีารตดิตัง้ไฟเดยไ์ลท ์ (DRL)  หรอืไม ่ 
เมือ่เปิดไฟสงู  สญัญาณไฟสงูจะสวา่งขึน้ใน
หนา้จอแสดงผล

รุ�่ทีม่ไีฟเดยไ์ลท ์(DRL)
ถา้สวติชไ์ฟเดยไ์ลทอ์ยูใ่นต�าแหน่งของไฟเดย์
ไลท ์ (DRL)  ใหก้ดปุ่ มไฟสงูคา้งไวเ้พือ่เปิด 
ไฟสงู  ไฟจะยงัตดิอยูต่ราบเทา่ทีย่งักดปุ่ มคา้ง
ไว ้และจะดบัลงทนัททีีป่ลอ่ยปุ่ ม
หากสวทิช ์ DRL อยูใ่นต�าแหน่งไฟต�า่  ใหก้ด
ปุ่ มไฟสงูเพือ่เปิดไฟสงู  การกดปุ่ มแตล่ะครัง้จะ
สลบัระหวา่งไฟต�า่และไฟสงู
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หม�ยเหตุ
สวติชเ์ปิด/ปิดไฟไม่ไดป้ระกอบไวใ้�รถ
รุ�่�ี ้ ไฟท�้ย และไฟสอ่งป้�ยทะเบยี�ทกุ
ดวงจะท��ง��โดยอตัโ�มตัเิมือ่บดิสวติชจ์ดุ
ระเบดิไปทีต่��แห�ง่ ON
ไฟห��้จะท��ง��เมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไป
ทีต่��แห�ง่ ON และเ�รือ่งย�ตท์��ง��

รุ�่ทีไ่มม่ไีฟเดยไ์ลท ์(DRL)
กดปุ่ มไฟสงูเพือ่เปิดใชง้านไฟสงู  การกดปุ่ ม
แตล่ะครัง้จะสลบัระหวา่งไฟต�า่และไฟสงู

หม�ยเหตุ
สวติชเ์ปิด/ปิดไฟไม่ไดป้ระกอบไวใ้�รถ
รุ�่�ี ้ สญัญ�ณไฟแสดงต��แห�ง่, ไฟท�้ย 
และไฟสอ่งป้�ยทะเบยี� ท ัง้หมดจะท��ง��
โดยอตัโ�มตัเิมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที่
ต��แห�ง่ ON
ไฟห��้จะท��ง��เมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไป
ทีต่��แห�ง่ ON และเ�รือ่งย�ตท์��ง��

สวติชท์ ี�่ ัง่ไฟฟ้�ของผูข้บัขี ่ 
(ถ�้ตดิต ัง้)
ทีน่ั่งไฟฟ้าของผูข้ับขีจ่ะรอ้นขึน้เมือ่เครือ่งยนต์
ท�างานเทา่นัน้  เมือ่เปิดใชเ้บาะทีน่ั่งอุน่ไฟฟ้า 
สัญลักษณ์ที่ น่ั งอุ่นไฟฟ้าจะปรากฏขึ้นบน 
หนา้จอ  ระดบัความรอ้นทีเ่ลอืกจะระบไุวด้ว้ยสี
ของสญัลกัษณ์
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 83

ก�ร�วบ�มุ��ัเรง่
Triumph รุน่นีม้ปีลอกคนัเรง่ไฟฟ้าเพือ่เปิดและ
ปิดปีกผเีสือ้ผา่นทางชดุควบคมุเครือ่งยนต ์ไมม่ี
สายไฟแบบเปิดปิดโดยตรงในระบบนี้

1

2
3

1. ต��แห�ง่เปิดปีกผเีสือ้
2. ต��แห�ง่ปิดปีกผเีสือ้
3. ต��แห�ง่ยกเลกิระบบ�วบ�มุ�ว�มเร็ว�งที่

ปลอกคันเรง่จะมสีมัผัสแบบรซีสิทฟีเพือ่เมือ่บดิ
ไปทางดา้นหลงัเพือ่เปิดปีกผเีสือ้  เมือ่ปลอ่ย
ปลอกคนัเรง่  ปลอกคนัเรง่จะหมนุกลบัไปที่
ต�าแหน่งปิดปีกผีเสือ้โดยสปรงิรัง้กลับและปีก
ผเีสือ้จะปิด
จากต�าแหน่งปิด  ปลอกคนัเรง่สามารถหมนุไป
ขา้งหนา้ได ้ 3–4 มม.  เพือ่ปิดการใชง้านระบบ
ควบคมุความเร็วคงที ่(หากตดิตัง้) ดทูี ่หนา้ 68

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

และจ�านวนรอบต่อนาทขีองเครือ่งยนตจ์ะ
ถกูจ�ากดั

• MIL สวา่งขึน้  โหมดตดัก�าลงัเครือ่งยนต ์
(limp-home)  กบัเครือ่งยนตท์ีม่สีภาวะ
รอบเดนิเบาเร็วเทา่นัน้

• MIL สวา่งขึน้ เครือ่งยนตส์ตารท์ไมต่ดิ
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ส�าหรับสภาวะขา้งตน้ทั ้งหมด โปรดติดต่อ
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อตรวจเช็คความ
บกพรอ่งและท�าการแกไ้ข

 ���เตอื�
ลดความเร็วและอย่าขับขี่รถต่อไปโดยไม่
จ�าเป็น  ขณะทีส่ญัญาณไฟแสดงการท�างาน
ผดิปกต ิ(MIL) ยงัตดิอยู่
ขอ้บกพร่องดังกล่าวอาจส่งผลกระทบรา้ย
แรงตอ่สมรรถนะของเครือ่งยนต ์ ระบบไอเสยี 
และอตัราการสิน้เปลอืงน�้ามนัเชือ้เพลงิ
สมรรถนะของเครื่องยนตท์ี่ลดลงอาจท�าให ้
การขีร่ถอยูใ่นสภาวะทีเ่ป็นอนัตราย  ท�าให ้
สูญเสียการควบคุมและเกิดอุบัติเหตุได ้
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตร
วจเชค็ความบกพรอ่งและท�าการแกไ้ข

ก�รใชเ้บรก
ทีจั่งหวะเปิดปีกผเีสือ้ต�า่  (ประมาณ 20°)  เบรก
และปีกผเีสือ้จะท�างานรว่มกนั
ที่ จังหวะเปิดปีกผีเสื้อสูง  (มากกว่า  20°)  
ถา้ใชเ้บรกนานกวา่สองวนิาท ี ปีกผเีสือ้จะปิด
และความเร็วรอบเครื่องยนตจ์ะลดลง ในการ 
กลบัสูก่ารท�างานของปีกผเีสือ้ปกต ิ ปลอ่ยการ
ควบคมุคนัเรง่  ปลอ่ยเบรก  แลว้เปิดปีกผเีสือ้ 
อกีครัง้

แป้�ปรบั��ัเบรก

 ���เตอื�
อย่าพยายามที่จะปรับคันโยกในขณะที่รถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่  เนือ่งจากอาจท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
เมื่อปรับคันโยกแลว้ ใหข้ับรถจักรยานยนต์
บนนถนนที่ไม่มีการจราจรเพื่อสรา้งความ 
คุน้เคยกบัการตัง้คา่คนัโยกใหม่
อย่าใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยานยนต์ของท่าน
เนื่องจากบุคคลอื่นอาจเปลี่ยนการตั ้งค่า 
คนัโยกจากคา่ทีค่ณุคุน้เคย  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

หัวล็อกจะประกอบไวท้ี่คันเบรกหนา้ ตัวปรับ
จะชว่ยใหเ้ปลีย่นระยะจากแฮนดบ์ังคับเลีย้วไป
ที่คันเบรกเพื่อใหเ้หมาะกับช่วงกวา้งของมือ 
ผูข้บัขี่

2

1

1. ��ัเบรก
2. ตวัปรบัต ัง้ส�ยพ��

การปรับคนัเบรก:
•  หมนุวงลอ้ปรับไปยงัต�าแหน่งทีต่อ้งการ
•  ระยะทางจากปลอกมือ จับถึงคันโยก

ที่ปล่อยจะมีระยะสั ้นที่สุดเมื่อลอ้ปรับ 
ถูกปรับจนสุดทางดา้นทวนเข็มนาฬิกา  
จะมรีะยะยาวทีส่ดุเมือ่ลอ้ตัวปรับหมุนตาม
เข็มนาฬกิาจนสดุ
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ตวัปรบั��ั�ลตัช์

 ���เตอื�
อย่าพยายามที่จะปรับคันโยกในขณะที่รถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่  เนือ่งจากอาจท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
เมื่อปรับคันโยกแลว้ ใหข้ับรถจักรยานยนต์
บนนถนนที่ไม่มีการจราจรเพื่อสรา้งความ 
คุน้เคยกบัการตัง้คา่คนัโยกใหม่
อย่าใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยานยนต์ของท่าน
เนื่องจากบุคคลอื่นอาจเปลี่ยนการตั ้งค่า 
คนัโยกจากคา่ทีค่ณุคุน้เคย  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

มตีวัปรับตดิตัง้อยูท่ีค่นัคลตัชห์นา้  แป้นปรับจะ
ชว่ยใหเ้ปลีย่นระยะจากแฮนดบ์ังคับเลีย้วไปที่
คนัคลตัชไ์ดห้นึง่ต�าแหน่งจากสีต่�าแหน่งเพือ่ให ้
เหมาะกบัชว่งกวา้งของมอืผูข้บัขี่

1 2

1. เ�รือ่งหม�ยลกูศร
2. ลอ้ตวัปรบั (ถอดก�รด์แฮ�ดอ์อกเพือ่�ว�ม

ชดัเจ�)

การปรับคนัคลตัช:์
•  ดันคันคลัตช์ไปขา้งหนา้ แลว้หมุนแป้น

ปรับใหต้�าแหน่งตัวเลขหนึ่งต�าแหน่งตรง
กับเครื่องหมายสามเหลี่ยมบนตัวล็อก 
คนัเบรก

•  ระยะจากปลอกแฮนด์ไปยังคันคลัตช์
ที่ปล่อยออกจะสัน้ที่สุดเมื่อปรับค่าเป็น
หมายเลขสี ่ และจะยาวทีส่ดุเมือ่ปรับคา่
เป็นหมายเลขหนึง่
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แผงห��้ปดั

ภ�พรวมของห��้จอแผงห��้ปดั
รุ่น Tiger 900 มีจอแสดงผลแผงหนา้ปัด
ทรานซสิเตอรฟิ์ลม์บาง  (TFT)  จอส ี พรอ้ม 
หนา้จอขนาด 5 นิว้ (12.7 ซม.)

ห��้จอแสดงผลแบบ TFT–5 �ิว้  
(12.7 ซม.)

ทกุรุน่ยกเวน้ Tiger 900 มจีอแสดงผลแผง
หน า้ ปัดแบบดิจิตอลทรานซิส เตอร์ ฟิล์ม
บาง  (TFT)  จอส ี พรอ้มหนา้จอขนาด 7 นิว้ 
(17.8 ซม.)

TC

TC

ห��้จอแสดงผลแบบ TFT–7 �ิว้  
(17.8 ซม.)

คุณลักษณะบางอย่างของแผงหนา้ปัดอาจใช ้
การไมไ่ดก้บัทกุรุน่
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แผ�ผงัแผงห��้ปดั
รุน่ Tiger 900 มจีอแสดงผลแผงหนา้ปัดทรานซสิเตอรฟิ์ลม์บาง  (TFT)  จอส ี พรอ้มหนา้จอขนาด 
5 นิว้ (12.7 ซม.)

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

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

SERVICE

Recommended by
03/2020

or in
 460 km

ODO: 0001234 mi

23
22
21

9

10
11
12

14

1 3 4

13

5 6 8

1516171819

20

2 7

1. อณุหภมูอิ�ก�ศโดยรอบ
2. ชือ่หวัขอ้ชอ่งขอ้มลู
3. ต��แห�ง่ไฟเตอื�–แสดงไฟเตอื� TPMS
4. ไอ�อ�ชอ่งขอ้มลู
5. สญัญ�ณไฟสถ��ะระบบป้องก�ัก�ร

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

6. พื�้ทีช่อ่งขอ้มลู
7. ม�ตรวดัระยะท�ง
8. ��ฬกิ�
9. ไฟเลีย้วด�้�ขว�และไฟฉุกเฉ�ิ
10. ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถ�้ตดิต ัง้)
11. ไฟเตอื�แรงด�ั���้ม�ัเ�รือ่ง

12. สญัญ�ณไฟแสดงก�รท��ง��ผดิปกตขิอง
ระบบ�วบ�มุก�รท��ง��ของเ�รือ่งย�ต ์
(MIL)

13. โหมดขบัขีป่จัจบุ�ั
14. เกจวดัอณุหภมู�ิ��้หลอ่เย็�
15. ต��แห�ง่ไฟเตอื�–แสดงไฟเตอื� ABS
16. ม�ตรวดั�ว�มเร็ว
17. ม�ตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์
18. เกจวดัระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
19. ต��แห�ง่เกยีร ์
20. ไฟเตอื�ระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิต��่
21. ไฟเตอื�ระบบ ABS
22. ไฟเตอื�ไฟสงู
23. ไฟเลีย้วด�้�ซ�้ยและไฟฉุกเฉ�ิ
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ทกุรุน่ยกเวน้ Tiger 900 มจีอแสดงผลแผงหนา้ปัดแบบดจิติอลทรานซสิเตอรฟิ์ลม์บาง (TFT) จอส ี
พรอ้มหนา้จอขนาด 7 นิว้ (17.8 ซม.)

TC

TC

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

21.5 10:55AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

SERVICE

Recommended by
03/2020

or in
 460 km

ODO: 0001234mi

21

22

24

8
9
10

26

1 2 3

25

4 5 7

13

14151617

23

19 18

11
12

6

20

27

1. อณุหภมูอิ�ก�ศโดยรอบ
2. ชือ่หวัขอ้ชอ่งขอ้มลู
3. ต��แห�ง่ไฟเตอื�–แสดงไฟเตอื� TPMS
4. ไอ�อ�ชอ่งขอ้มลู
5. พื�้ทีช่อ่งขอ้มลู
6. ม�ตรวดัระยะท�ง
7. ��ฬกิ�
8. สญัญ�ณไฟเลีย้วขว�
9. ไฟเตอื�ระบบ ABS
10. ไฟเตอื�ระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะถ��
11. ไฟเตอื�ปิดระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะถ��
12. ไฟเตอื�ระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิต��่
13. สญัญ�ณไฟสถ��ะระบบป้องก�ัก�ร

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

14. โหมดขบัขีป่จัจบุ�ั

15. เกจวดัอณุหภมู�ิ��้หลอ่เย็�
16. ต��แห�ง่ไฟเตอื�–แสดงไฟเตอื� ABS
17. ม�ตรวดั�ว�มเร็ว
18. ม�ตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์
19. เกจวดัระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
20. Bluetooth®
21. ไฟฉุกเฉ�ิ
22. ต��แห�ง่เกยีร ์
23. ไฟเตอื�แรงด�ั���้ม�ัเ�รือ่ง
24. สญัญ�ณไฟแสดงก�รท��ง��ผดิปกตขิอง

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

25. ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถ�้ตดิต ัง้)
26. ไฟเตอื�ไฟสงู
27. สญัญ�ณไฟเลีย้วซ�้ย



ขอ้มลูท ัว่ไป

36

สไตลก์�รแสดงผล
มรีูปแบบการแสดงผลทีแ่ตกต่างกันใหเ้ลอืกสี่
แบบ
Style 03 จะถกูใชเ้พือ่ใหจ้ดจ�าภาพไดแ้ละเพือ่
ใหเ้หมอืนกันตลอดหนังสอืคู่มอืเจา้ของเล่มนี้
ทัง้เลม่

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
STYLE 01

47
47 47

47

STYLE 03

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

STYLE SELECT SELECT

STYLE 02 STYLE 04

ในการเลอืกสไตล ์ ด ู หนา้ 65  ส�าหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิ.

ไฟเตอื�

 ขอ้�วรระวงั
หากไฟเตอืนสแีดงปรากฏขึน้มา  จะตอ้งจอด
รถจักรยานยนตท์นัท ี อา่นขอ้ความเตอืนที่
ปรากฎและแกไ้ขปัญหา
ห า ก ไ ฟ เ ตื อ น สี เ ห ลื อ ง ป ร า ก ฏ ขึ้ น ม า  
ไม่จ�าเป็นตอ้งจอดรถจักรยานยนต์ในทันท ี
อา่นขอ้ความเตอืนทีป่รากฎและแกไ้ขปัญหา

เมื่อเปิดสวติชจ์ุดระเบดิ ไฟเตอืนแผงหนา้ปัด
จะสวา่งขึน้ 1.5 วนิาท ี แลว้ดบัลง  (ยกเวน้ไฟที่
ตดิคา้งไวจ้นกว่าจะสตาร์ทเครื่องยนต ์ตามที่
อธบิายไวใ้นหนา้ตอ่ไป)
ส�าหรับขอ้ความค�าเตือนและขอ้มูลเพิ่มเติม  
ด ูหนา้ 40

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

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

แสดงวา่ระบบท�างาน)  แตไ่มค่วรตดิขึน้ขณะที่
เครือ่งยนตท์�างาน
หากเครื่องยนต์ก�าลังท�างานและเกิดความ 
ผิดปกติกั บ ร ะบบการ จัดกา ร เค รื่ อ งยนต ์ 
ไฟ  MIL จะสว่างขึ้นและสัญลักษณ์เตือน
ทั่วไปจะกระพริบ ในกรณีดังกล่าว ระบบ
ควบคุมการท�างานของเครื่องยนต์จะเปลี่ยน
เป็นโหมด  "ส�ารองการท�างาน"  (Limp home 
mode) เพื่อใหร้ถวิง่ไดถ้งึจุดหมายปลายทาง  
ถา้ขอ้บกพร่องไม่รุนแรงจนเครื่องยนต์ไม่
สามารถท�างานได ้

 ���เตอื�
ลดความเร็วและอย่าขับขี่รถต่อไปถา้ไม่
จ�าเป็นในขณะทีส่ญัญาณไฟ MIL ยงัตดิอยู ่
ขอ้บกพร่องดังกล่าวอาจส่งผลกระทบรา้ย
แรงตอ่สมรรถนะของเครือ่งยนต ์ ระบบไอเสยี 
และอตัราการสิน้เปลอืงน�้ามนัเชือ้เพลงิ
สมรรถนะของเครื่องยนตท์ี่ลดลงอาจท�าให ้
การขีร่ถอยูใ่นสภาวะทีเ่ป็นอนัตราย  ท�าให ้
สญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่
ตรวจเชค็ความบกพรอ่งและท�าการแกไ้ข

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

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

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

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

ไฟระบบป้องก�ัก�รโจรกรรม/
สญัญ�ณก�ัขโมย
รถจักรยานยนต ์ Triumph นีต้ดิตัง้กญุแจนริภยั 
ซึง่จะถกูเปิดใชง้านเมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที่
ต�าแหน่ง OFF

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

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

ไฟเตอื�ระบบเบรกป้องก�ัลอ้ล็อก 
(ABS)

เมื่อบดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที่ต�าแหน่ง
เปิด  ไฟเตอืนระบบ ABS กะพรบิตดิ
และดบัถอืเป็นเรือ่งปกต ิ ไฟจะยงั

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

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

ไฟเตอืนไม่ควรจะตดิอกีจนสตารท์เครือ่งยนต์
ใหมย่กเวน้มคีวามผดิปกตหิรอื ABS ถกูปิด– 
ไฟเตอืนจะตดิคา้ง
ถา้ไฟเตือนเกดิสว่างขึน้ในเวลาอื่นขณะขี่รถ 
แสดงวา่ระบบ ABS เกดิความผดิปกต ิ ซึง่ตอ้ง
ตรวจสอบหาสาเหตุ

 ���เตอื�
ถา้ระบบ ABS ไมท่�างาน  ระบบเบรกจะท�า
หนา้ที่เป็นระบบเบรกแบบไม่มีระบบ ABS 
ตอ่ไป  ทา่นตอ้งไมข่ีร่ถตอ่ไปถา้ไฟเตอืนยงั
คงตดิอยู ่ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตโดย
เร็วที่สุดเพื่อตรวจเช็คความบกพร่องและ
ท�าการแกไ้ข  ในสถานการณน์ี ้ การเบรกแรง
เกนิไปจะท�าใหล้อ้ล็อก  ซึง่จะท�าใหส้ญูเสยี
การควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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สญัญ�ณไฟระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะ
ถ�� (TC)

สัญญาณไฟระบบควบคุมการยึด
เกาะ  (TC)  ใชเ้พือ่บง่ชีว้า่ระบบ
ควบคมุการยดึเกาะถนนเปิดท�างาน
และก�าลังท�างานเพื่อจ� ากัดการ 

ลืน่ไถลของลอ้หลงั  ในชว่งทีเ่รง่ความเร็วมาก
หรอืบนสภาพถนนทีเ่ปียกหรอืลืน่

 ���เตอื�
ถา้ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนไม่ท�างาน 
ทา่นตอ้งระมัดระวังเมือ่เร่งความเร็วหรอืเลีย้ว
รถบนพืน้ถนนทีเ่ปียก/ลืน่  เพือ่หลกีเลีย่งการ
เกดิลอ้หมนุฟรี
อย่าขับรถนานกว่าที่จ�าเป็นถา้สัญญาณไฟ
แสดงการท�างานผดิปกตขิองระบบควบคุม
การท� างานของเครื่องยนต์  (MIL)  และ 
ไฟเตือนระบบควบคุมการยึด เกาะถนน
สว่างขึน้ โปรดติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตโดย
เร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ความบกพรอ่ง
การเลี้ยวรถกะทันหันและการเร่งความเร็ว
มากเกินไปในสถานการณ์นี้อาจท�าใหล้อ้
หลงัหมนุฟร ี สง่ผลใหส้ญูเสยีการควบคมุรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

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

สญัญาณไฟ TC จะปิดอยู่
•  สญัญาณไฟ TC จะกะพรบิอยา่งรวดเร็วเมือ่

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

หากปิดระบบควบคมุการยดึเกาะถนน:
•  สญัญาณไฟ TC จะไมต่ดิขึน้  ไฟเตอืนการ

ปิดระบบ TC จะตดิสวา่งขึน้แทน

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

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

ไฟเตอืนการปิดระบบ TC ไมค่วรจะ
ตดิ  ยกเวน้วา่ระบบควบคมุการยดึ
เกาะถนนถกูปิดหรอืมคีวามผดิปกติ
เกดิขึน้

ถา้ไฟเตือนเกิดติดขึ้นในเวลาอื่นขณะขี่รถ 
แสดงวา่ระบบควบคมุการยดึเกาะถนนเกดิความ
ผดิปกต ิซึง่ตอ้งตรวจสอบหาสาเหตุ

ไฟเลีย้ว
เมือ่ปรับสวติชไ์ฟเลีย้วไปทางซา้ย
หรือทางขวา สัญญาณเตือน 
ไฟเลี้ยวจะกะพริบหรือดับลงดว้ย
ความเร็วเทา่กนักบัไฟเลีย้ว

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

แสงไฟสงู
แสงไฟสูงจะเปิดเมื่อกดปุ่ มไฟสูง 
การกดปุ่ มแตล่ะครัง้จะสลับระหวา่ง
ไฟต�า่และไฟสงู

หม�ยเหตุ
ถ้ � มี ก � ร ติ ด ต ั้ ง ไ ฟ เ ด ย์ ไ ล ท์ ที่ ร ถ
จกัรย��ย�ต ์ปุ่ มไฟสูงจะมฟีังกช์�ัก�ร
ท��ง��เพิม่เตมิ
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ถา้สวิตช์ไฟเดย์ไลท์อยู่ในต�าแหน่งของไฟ
เดยไ์ลท ์ ใหก้ดปุ่ มไฟสงูคา้งไวเ้พือ่เปิดไฟสงู  
ไฟจะยงัตดิอยูต่ราบเทา่ทีย่งักดปุ่ มคา้งไว ้ และ
จะดบัลงทนัททีีป่ลอ่ยปุ่ ม

หม�ยเหตุ
สวติชเ์ปิด/ปิดไฟไม่ไดป้ระกอบไวใ้�รถ
รุ�่�ี ้ ไฟท�้ยและไฟสอ่งป้�ยทะเบยี�ทกุ
ดวงจะท��ง��โดยอตัโ�มตัเิมือ่บดิสวติช ์
จดุระเบดิไปที ่ON
ไฟห��้จะท��ง��เมือ่สวติชจ์ุดระเบดิอยู่ท ี ่
ON ไฟห��้จะดบัลงขณะทีก่ดปุ่ มสต�รท์จ�
สต�รท์เ�รือ่งย�ตต์ดิ

ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถ�้ตดิต ัง้)
เมื่อเปิดระบบจุดระเบิดไปที่ ON 
และปรับสวิตช์ไฟเดย์ไลท์ไปที ่
‘Daytime Running Lights’  
ไฟเตอืนเดยไ์ลทจ์ะสวา่งขึน้

ไฟเดย์ไลท์และไฟต�่าของไฟหนา้สามารถ
ควบคุมดว้ยตัวเองโดยใชส้วิตช์บนฝาครอบ
สวติชด์า้นซา้ยมอื ด ูหนา้ 39

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

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

ไฟเตอื�ระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิต��่
  ไฟแสดงระดบัน�้ามนัเชือ้เพลงิต�า่จะ
สวา่งขึน้เมือ่มนี�้ามันเชือ้เพลงิเหลอือยู่
ในถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิประมาณ 3.5 ลติร

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

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

หม�ยเหตุ
ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง (TPMS) ม ี
ติดต ัง้ไว้ใ�บ�งรุ่�และส�ม�รถใช้เป็�
อปุกรณเ์สรมิส��หรบัรุ�่ทีไ่มม่ ีTPMS

ไฟเตอืนแรงดันลมยางจะท�างาน
ร่วมกับระบบตรวจวัดแรงดันลม
ยาง (TPMS) (ดหูนา้ หนา้ 72).
ไฟเตือนจะสว่างขึ้นเมื่อแรงดัน

ลมยางลอ้หนา้หรือลอ้หลังต�่ากว่าค่าแรงดันที่
แนะน�าเทา่นัน้  ไฟเตอืนจะไมส่วา่งขึน้ถา้สบูลม
ยางมากกวา่ปกติ
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เมือ่ไฟเตอืนสวา่งขึน้  สญัลกัษณ ์ TPMS ทีใ่ช ้
แสดงแรงดันและยางที่แบนจะปรากฏบนส่วน
แสดงผลโดยอตัโนมตัิ

36 28

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
REAR FRONT

psipsi

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

TYRE PRESSURE

3

1 2

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

แรงดันลมยางทีไ่ฟเตอืนสว่างขึน้มกีารชดเชย
อณุหภมูถิงึ 20°C แตไ่มแ่สดงบนสว่นแสดง
ผลแรงดนัทีเ่ป็นตวัเลขทีเ่ชือ่มโยงกนั ด ูหนา้ 144 
แมส้ว่นแสดงผลตัวเลขดูเหมอืนหรอืใกลเ้คยีง
กับแรงดันลมยางมาตรฐานเมือ่ไฟเตอืนตดิขึน้ 
จะเป็นการบง่ชีถ้งึแรงดนัลมยางต�า่  ซึง่สาเหตทุี่
เป็นไปไดม้ากทีส่ดุคอืยางร่ัวซมึ
นอกจากนี ้ ไฟเตอืนแรงดนัลมยางจะสอ่งสวา่ง
เพือ่ระบเุมือ่แบตเตอรีข่องเซ็นเซอรอ์ยูใ่นระดับ
ต�า่หรอืสญัญาณขาดหาย

���เตอื�และขอ้�ว�มใหข้อ้มลู
เป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารแจง้เตอืนและขอ้มูลหลาย
ขอ้ความที่จะแสดงผลเมื่อมีความผิดพลาด
เกดิขึน้  ในกรณีเชน่นี ้ ขอ้ความเตอืนจะมคีวาม
ส�าคัญมากกว่าขอ้ความระบุขอ้มูลและจะมี
สญัลกัษณเ์ตอืนแสดงบนจอแสดงผล  จ�านวน
ขอ้ความเตอืนทีย่ังมผีลอยู่ในขณะนี้จะปรากฏ
ในชอ่งขอ้มลู

ขอ้ความค�าเตือนและขอ้มูลดังต่อไปนี้อาจ
จะแสดงถา้มีการตรวจพบความผดิปกตใินรถ
จักรยานยนต์

แรงดนัน�้ามนัต�า่–ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้แีดง)

ตรวจสอบเครือ่งยนต์
(ไฟบง่ชีส้สีม้)

ระบบ ABS ปิดใชง้าน–ตรวจสอบ
คูม่อื
(ไฟบง่ชีส้สีม้)

ไฟแบตเตอรีต่�า่–ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้แีดง)

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

ระบบ TC ปิดใชง้าน–ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้สีม้)

เกนิวนัก�าหนดเขา้รับบรกิาร–ตดิตอ่
ตวัแทนจ�าหน่าย
(ไฟบง่ชีส้สีม้)
หลอดไฟผดิปกต ิไฟซา้ย/ขวา  
หนา้/หลงั–ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้สีม้)

ขอ้ควรระวงั: อณุหภมูอิากาศต�า่–มี
ความเสีย่งทีพ่ืน้ผวิเป็นน�้าแข็ง
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หากมีขอ้ความมากกว่าหนึ่งขอ้ความที่จะ 
แสดงผล  จะมลีกูศรซา้ย/ขวาใหใ้ชง้าน  และให ้
กดจอยสติ๊กซา้ย/ขวาเพือ่แสดงขอ้ความอืน่
กดปุ่ มกลางจอยสติ๊กเพือ่ยอมรับและซอ่นแตล่ะ
ขอ้ความ

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252

TYRE PRESSURE LOW

F E C H

21.5 10:55AMCo

x1000rpm

Visit garage now
2/5

SET 100 9ABS +

MPH

WARNING

แสดง���เตอื�แรงด�ัลมย�งต��่
กดจอยสติ๊กไปทางซา้ยหรอืขวาเพือ่ตรวจสอบ
ค�าเตอืนทีรั่บทราบกอ่นหนา้นี้
เมื่อมีขอ้ความแสดงค�าเตือนหรือขอ้ความ
แสดงขอ้มลูเปิดใชง้าน  ขอ้ความจะมาพรอ้มกบั 
ค�าเตือนที่เกี่ยวขอ้งหรือสัญลักษณ์ขอ้มูลใน
ชอ่งขอ้มลู
ขอ้ความค�าเตอืนและขอ้มูลจะแสดงผลต่อไป
จนกวา่จะไดรั้บการแกไ้ข

ขอ้�ว�มเตอื�เมือ่สวติชจ์ดุระเบดิเปิดอยู่
ท ี ่ON

หม�ยเหตุ
เพือ่ดขูอ้�ว�มเตอื�ใ�สไตล ์ 01, 02 และ 
03 ใหก้ดจอยสติก๊ไปท�งซ�้ย/ขว�
ใ�ก�รดชูอ่งขอ้มลูใ�สไตล ์ 04 ใหก้ด 
จอยสติก๊ลง/ขึ�้

หากกดยอมรับขอ้ความเตือนแลว้ แต่ไม่ได ้
แกไ้ขขอ้ผดิพลาด  ขอ้ความจะปรากฏขึน้อกี
ครัง้เมือ่สวติชจ์ดุระเบดิเปิดไปทีต่�าแหน่ง ON

ลูกศรเพื่อเขา้ใชง้านช่องขอ้มูลจะไม่เ ปิด 
ใชง้านและไมส่ามารถเปลีย่นชอ่งขอ้มลูจนกวา่
ขอ้ความเตอืนจะไดรั้บการยอมรับหรอืแกไ้ข
หากมีขอ้ความมากกว่าหนึ่งขอ้ความที่จะ 
แสดงผล  จะมลีกูศรซา้ย/ขวาใหใ้ชง้าน  และให ้
กดจอยสติ๊กซา้ย/ขวาเพือ่แสดงขอ้ความอืน่

N 0 02 24 46 68 810 1012 1200

SENSOR SIGNAL REAR TYRE

F E C H

21.5 10:55AMCo

x1000rpm

Check Manual

SET 100 9ABS +

MPH

WARNING

แสดง���เตอื�สญัญ�ณเซ็�เซอร์
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ม�ตรวดัระยะท�งและ 
ม�ตรวดั�ว�มเร็ว
มาตรวัดระยะทางจะแสดงระยะทางทัง้หมดที่
รถจักรยานยนตไ์ดว้ิง่ไป  มาตรวดัระยะทางจะ
แสดงในชอ่งขอ้มลูการบรกิารเทา่นัน้
มาตรวัดความเ ร็ วแสดงความเ ร็ วของรถ
จักรยานยนตข์ณะวิง่บนถนน

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

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

SERVICE

Recommended by
03/2020

or in
460 miles

ODO: 0001234 mi

1

2

1. ม�ตรวดัระยะท�ง
2. ม�ตรวดั�ว�มเร็ว

ม�ตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์
มาตรวัดรอบเครื่องยนตจ์ะแสดงความเร็วรอบ
เครือ่งยนตด์ว้ยจ�านวนรอบตอ่นาท–ีrpm (รอบ/
นาท)ี ทีส่ว่นทา้ยในชว่งมาตรวดัรอบเครือ่งยนต์
จะมพีืน้ทีส่แีดง  ความเร็วรอบเครือ่งยนตใ์น
พื้นที่สีแดงจะมีความเร็วสูงกว่าความเร็วรอบ
เครื่องยนต์สูงสุดที่แนะน� า และสูงกว่าช่วง
สมรรถนะทีด่ทีีส่ดุ

3 0 02 24 46 68 810 1012 12

6400

52
F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

RPM

SET 100 9ABS +

MPH

TACHOMETER

1

2

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

2. �ว�มเร็วรอบเ�รือ่งย�ต ์(รอบตอ่��ท)ี 
แสดงใ�รปูกร�ฟ
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เกจวดัระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
เกจวัดระดับน�้ ามันเชื้อเพลงิจะแสดงปริมาณ
น�้ามนัเชือ้เพลงิในถงัจาก F (เต็มถงั)  ถงึ 
E (หมดถงั)

49.8

3 0 02 24 46 68 810 1012 12

42.3

52

204.8mpg mpg mi
CURRENT

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

AVERAGE

SET 100 9ABS +

MPH

RANGE

HOLD TO RESETFUEL CONSUMPTION

1

1. เกจวดัระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิ

เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจระบบจุดระเบิด น�้ ามัน 
เชือ้เพลงิทีเ่หลอือยูใ่นถังน�้ามันเชือ้เพลงิจะถกู
ระบดุว้ยจ�านวนขดีบนมาตรวดัทีแ่สดงเต็ม
เมือ่ถังน�้ามันเชือ้เพลงิเต็มสว่นมาตรวัดทัง้หมด
จะแสดงเต็ม  เมือ่ถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิหมดสว่น
มาตรวดัทัง้หมดจะวา่งเปลา่  เครือ่งหมายอืน่ ๆ 
บนเกจจะแสดงระดับน�้ามันเชือ้เพลงิปานกลาง 
ซึง่อยูร่ะหวา่งระดบัเต็มกบัระดบัหมด
ไฟเตือนน�้ ามันเชื้อเพลิงต�่าจะสว่างขึ้นเมื่อ
น�้ามนัเชือ้เพลงิเหลอืประมาณ 3.5 ลติร  อยูใ่น
ถังและควรจะเตมิน�้ามันรถจักรยานยนตข์องคณุ
ทนัทเีมือ่มโีอกาส  ระยะทางจนน�้ามนัหมดและ
อัตราการสิน้เปลอืงน�้ามันเชือ้เพลงิในขณะนัน้
จะแสดงอยูใ่นชอ่งขอ้มลูเชน่กนั  กดปุ่ มกลาง
จอยสติ๊ กเพื่อยอมรับและซ่อนการแจง้เตือน
น�้ามนัเชือ้เพลงิต�า่
หลังจากเตมิน�้ามันเชือ้เพลงิ ระบบจะปรับปรุง
ขอ้มูลของเกจวัดระดับน�้ ามันเชื้อเพลิงและ
ขอ้มูลระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�้ามันหมดในขณะทีท่่าน
ขีร่ถจักรยานยนต ์ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัลกัษณะการ
ขีร่ถ  การปรับปรงุขอ้มลูอาจใชเ้วลานานถงึหา้
นาที

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

1234

3 0 02 24 46 68 810 1012 12

34.5

52

23:45mi mph hh:mm
DISTANCE

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

AVG SPEED

SET 70 9ABS +

MPH

DURATION

HOLD TO RESETTRIP 1 1

1

1. เกจวดัอณุหภมู�ิ��้หลอ่เย็�

เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะเย็น มาตรวัด
อุณหภูมิน�้ าหล่อเย็นจะแสดงผลว่างเปล่า  
เมื่ออุณหภูมเิพิม่ขึน้ส่วนมาตรวัดจะแสดงขีด
เต็มมากขึน้  เมือ่สตารท์เครือ่งยนตข์ณะทีเ่ครือ่ง
รอ้น  เกจวดัอณุหภมูนิ�้าหลอ่เย็นจะแสดงจ�านวน
แทง่เกจแสดงระดบัทีส่มัพันธก์นั  โดยขึน้อยูก่บั
อณุหภมูเิครือ่งยนต์
ชว่งอณุหภมูปิกตอิยูร่ะหวา่ง C (เย็น)  และ 
H (รอ้น) บนเกจวดัอณุหภมูนิ�้าหลอ่เย็น
เมือ่เครือ่งยนตท์�างาน หากอณุหภมูนิ�้าหลอ่เย็น
เครือ่งยนตส์งูจนเป็นอนัตราย  ไฟเตอืนอณุหภมูิ
น�้ าหล่อเย็นสูงจะติดสว่างขึ้นมาในต�าแหน่ง 
ไฟเตอืนและแสดงผลชอ่งขอ้มลูเตอืนอณุหภมูิ
น�้าหลอ่เย็นสงู
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หม�ยเหตุ
ลูกศรเพือ่เข�้ใชง้��ช่องขอ้มูลจะไม่เปิด
ใช้ง��และไม่ส�ม�รถเปลีย่�ช่องขอ้มูล
จ�กว่�ขอ้�ว�มเตอื�จะไดร้บัก�รยอมรบั
หรอืแกไ้ข

COOLANT TEMPERATURE HOT

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
Visit garage now

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 70 9ABS +

MPH

OKCOOLANT

31 2

1. ไฟเตอื�อณุหภมู�ิ��้หลอ่เย็�
2. ชอ่งขอ้มลูเตอื����้หลอ่เย็�
3. เกจวดัอณุหภมู�ิ��้หลอ่เย็�

 ขอ้�วรระวงั
ดับเครื่องยนต์ทันทีถ า้ไฟเตือนอุณหภูม ิ
น�้าหลอ่เย็นสงูสวา่งขึน้  อยา่สตารท์เครือ่ง
ใหมจ่นกวา่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
การเดินเครื่องยนต์เมื่อไฟเตือนอุณหภูม ิ
น�้าหลอ่เย็นสงูสวา่งขึน้จะท�าใหเ้ครือ่งยนตไ์ด ้
รับความเสยีหายอยา่งรนุแรง

อณุหภมูอิ�ก�ศโดยรอบ
อณุหภมูอิากาศแวดลอ้มจะแสดงในหน่วยอยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ระหวา่ง oC หรอื oF

เมือ่รถจักรยานยนตจ์อดอยูก่บัที ่ ความรอ้นจาก
เครือ่งยนตอ์าจสง่ผลกระทบตอ่ความแมน่ย�าใน
การแสดงผลอณุหภมูโิดยรอบ
เมือ่รถจักรยานยนตเ์ริม่เคลือ่นที ่ สว่นแสดงผล
จะกลบัสูป่กตเิมือ่เวลาผา่นไปไมน่าน

1234

3 0 02 24 46 68 810 1012 12

34.5

52

23:45mi mph hh:mm
DISTANCE

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

AVG SPEED

SET 70 9ABS +

MPH

DURATION

HOLD TO RESETTRIP 1 1

1

1. อณุหภมูอิ�ก�ศโดยรอบ

เพือ่เปลีย่นหน่วยอณุหภมูจิาก °C หรอื °F ใหดู้
ที ่หนา้ 57
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สญัลกัษณ�์��้��้งแข็ง

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

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

คงสวา่งจนกวา่อณุหภมูจิะสงูขึน้ถงึ 6°C (42°F)
นอกจากนี ้จะมขีอ้ความปรากฏในชอ่งขอ้มลู

สว่�แสดงผลต��แห�ง่เกยีร ์
สว่นแสดงผลต�าแหน่งเกยีรจ์ะแสดงวา่รถอยูใ่น
เกยีรใ์ด  (หนึง่ถงึหก)  เมือ่ระบบสง่ก�าลงัอยูใ่น
ต�าแหน่งเกยีรว์า่ง (ไมไ่ดเ้ลอืกเกยีร)์ สว่นแสดง
ผลจะแสดง N

1234

N 0 02 24 46 68 810 1012 12

34.5

0

23:45mi mph hh:mm
DISTANCE

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

AVG SPEED

SET 70 9ABS +

MPH

DURATION

HOLD TO RESETTRIP 1 1

1

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

1234

3 0 02 24 46 68 810 1012 12

34.5

52

23:45mi mph hh:mm
DISTANCE

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

AVG SPEED

SET 70 9ABS +

MPH

DURATION

HOLD TO RESETTRIP 1 1

1

1. ก�รแสดงผลต��แห�ง่เกยีร ์(แสดงเกยีร ์
ส�ม)
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ก�ร�วบ�มุห��้จอแสดงผล
ตารางดา้นล่างจะอธิบายไอคอนบนแผง 
หนา้ปัดและปุ่ มที่ใช ใ้นการเลื่อนดูเมนูบน 
หนา้ปัดทีอ่ธบิายไวใ้นหนังสอืคูม่อืเลม่นี้

ปุ่ ม Home (ฝาครอบ
สวติชด์า้นขวามอื)

m ปุ่ ม Mode (ฝาครอบ
สวติชด์า้นซา้ยมอื)

จอยสติ๊กซา้ย/ขวา 
หรอืขึน้/ลง

กลางจอยสติ๊ก (กด)

ลกูศรเลอืก (แสดง
ดา้นขวา)
ชอ่งขอ้มลู–เลือ่นซา้ย/
ขวาดว้ยจอยสติ๊ก
ชอ่งขอ้มลู–เลือ่นขึน้/
ลงดว้ยจอยสติ๊ก
มตีวัเลอืกในชอ่ง
ขอ้มลู–เลือ่นโดย 
จอยสติ๊กขึน้/ลง
กดสัน้ ๆ (กดและ
ปลอ่ย) ดว้ยปุ่ มกลาง
จอยสติ๊ก
กดยาว (กดคา้งไว)้ 
ดว้ยปุ่ มกลางจอยสติ๊ก
รเีซท็คา่ปัจจบุนั  
(ท�าโดยการกด 
จอยสติ๊กยาวเทา่นัน้)

โหมดก�รขบัขี่
โหมดขับขีจ่ะชว่ยใหส้ามารถปรับการตัง้คา่การ
ตอบสนองของปีกผีเสือ้ (MAP) ระบบเบรก
ป้องกนัลอ้ล็อก  (ABS)  และระบบควบคมุการ
ยดึเกาะถนน  (TC)  ใหเ้หมาะสมกบัสภาพของ
ถนนและความตอ้งการของผูข้บัขีร่ถ
ท่านสามารถเลือกโหมดขับขีไ่ดอ้ย่างสะดวก
โดยใชปุ้่ ม MODE และจอยสติ๊กทีฝ่าครอบ
สวติชด์า้นซา้ยมอื  ขณะทีร่ถจักรยานยนตก์�าลงั
วิง่หรอืจอดอยูก่บัที ่ด ูหนา้ 47

หม�ยเหตุ
มโีหมดก�รขบัขีม่�กถงึหกโหมดโดยขึ�้อยู่
กบัขอ้มลูจ��เพ�ะของรุ�่รถจกัรย��ย�ต์

หากผูข้บัขีแ่กไ้ขโหมดการขบัขี ่ (นอกเหนอื
จากโหมดผูข้บัขี)่  ไอคอนจะเปลีย่นดงัแสดง
ดา้นลา่ง

ไอ�อ�ต ัง้ต�้ ไอ�อ�แกไ้ข
โดยผูข้บัขี่ ���อธบิ�ย

RAIN (ฝนตก)

ROAD (ถนน)

SPORT (สปอรต์)

ทางวบิาก

Off-Road Pro 
(ทางวบิาก มอื
อาชพี)

- RIDER (ผูข้บัขี)่
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โหมดการขับขี่แต่ละโหมดสามารถปรับได ้
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 47

ตวัเลอืกในการตัง้คา่ ABS, MAP และ TC จะ
แตกตา่งกนัในแตล่ะรุน่

ก�รเลอืกโหมดขบัขี่

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

-  ในสภาพถนนและสภาพอากาศดี
-  ในพื้นทีท่ีป่ล่อยใหร้ถจักรยานยนตแ์ล่นไป
ไดอ้ยา่งปลอดภยั

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

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

การไม่ปฏบิัตติามค�าเตอืนทีส่�าคัญนี้จะท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

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

 ���เตอื�
หากระบบควบคุมการยึดเกาะถนน (TC)  
ถูกปิดการใชง้านในเมนูหลักตามทีอ่ธบิายใน 
หนา้ 53  การตัง้คา่ TC ทีบ่นัทกึไวส้�าหรับ
โหมดการขบัขีท่ัง้หมดจะถกูแทนที่
TC จะปิดใชง้านต่อไปโดยไม่ค�านึงถึงการ 
เลอืกโหมดขับขีข่องคุณจนกว่าจะมกีารเปิด
ใชง้านใหมห่รอืระบบจุดระเบดิถกูปิดและเปิด
ใหมอ่กีครัง้
ถา้ปิดใชง้านระบบควบคุมการยดึเกาะถนน  
รถจักรยานยนตจ์ะท�างานตามปกต ิ แตไ่มม่ี
การควบคมุการยดึเกาะถนน  ในสถานการณน์ี ้ 
การเร่งความเร็วมากเกินไปบนพื้นถนนที่
เปียก/ลืน่อาจท�าใหล้อ้หลงัลืน่ไถล  สง่ผลให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
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หม�ยเหตุ
โหมดก�รขบัขีม่�ี�่เร ิม่ต�้ที ่ ROAD เมือ่
ระบบจดุระเบดิถกูบดิไปที ่ ON ห�กมกี�ร
เลอืกโหมด OFF-ROAD, OFF-ROAD PRO 
หรอื RIDER ใ��ร ัง้สดุท�้ยทีร่ะบบจดุระเบดิ
ถกูปิด OFF ขณะ TC ต ัง้��่ไวท้ ี ่OFF-ROAD, 
OFF-ROAD PRO หรอื OFF ใ�โหมดที่
ตอ้งก�ร
ข้อ�ว�มเตือ�จะแสดงว่�มีก�รเปลี่ย�
โหมดก�รขบัขี ่ �อกจ�ก�ีย้งัชว่ยใหม้ชีว่ง
เวล�ส ั�้ ๆ  ที่จะปรบัโหมดก�รขบัขี่เป็�
โหมดก�รขบัขีเ่ดมิ
มฉิะ� ั�้ ระบบจะจ��โหมดขบัขีท่ ีเ่ลอืกไว�้ร ัง้
ล�่สุดและเปิดใชง้��โหมดดงักล�่วเมือ่บดิ
สวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON
ถ�้ไอ�อ�โหมดไมป่ร�กฏขึ�้เมือ่บดิสวติช์
จดุระเบดิไปทีต่��แห�ง่ ON ตรวจสอบให้
แ�ใ่จว�่สวติชด์บัเ�รือ่งย�ตอ์ยูท่ ีต่��แห�ง่ 
RUN

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

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

ABS ROAD MAP RAIN TCS RAIN

RIDING MODE

SPORT ROADRAIN

M SELECT

2 3

1

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

เพือ่เลอืกโหมดการขบัขี:่
•  กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE ทีฝ่าครอบสวติช์

ดา้นซา้ยมอืเพือ่เปิดใชง้านชอ่งเลอืกโหมด
การขบัขี่

•  ไอคอนโหมดการขับขี่ที่ใช ง้านอยู่ ใน
ปัจจบุนัจะแสดงทีด่า้นขวาของจอแสดงผล

ในการเปลีย่นโหมดการขบัขีท่ีเ่ลอืก:
•  กดจอยสติ๊กไปทางซา้ยหรอืขวา  หรอืกด

ปุ่ ม MODE ซ�้า  ๆ  จนโหมดการขบัขีท่ีต่อ้ง
การถกูไฮไลตท์ีก่ลางชอ่งขอ้มลูโหมดการ
ขบัขี่

•  การกดสัน้ ๆ  ที่กลางจอยสติ๊ กจะเลือก
โหมดการขับขี่ที่ตอ้งการ และไอคอน
โหมดการขับขี่ที่ด า้นขวาของหนา้จอ 
แสดงผลจะเปลีย่น

•  โหมดที่เลือกจะเปิดใชง้านเมื่อเงื่อนไข 
ต่อไปนี้ส� าห รับการเปลี่ยนโหมดครบ 
ทกุขอ้:

รถจกัรย��ย�ตจ์อดอยู่กบัที–่เ�รือ่งย�ต์
ดบั
•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON

•  สวติชด์บัเครือ่งยนตอ์ยูท่ีต่�าแหน่ง RUN

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

ใหร้ถจักรยานยนตแ์ลน่ไป)
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หม�ยเหตุ
ไมส่�ม�รถเลอืกโหมด OFF-ROAD, OFF-
ROAD PRO หรอื RIDER ไดข้ณะรถ
จกัรย��ย�ตก์��ลงัเ�ลือ่�ที ่ ห�กก�รต ัง้��่ 
TC ไวท้ ี ่ OFF-ROAD, OFF-ROAD PRO หรอื 
OFF ใ�โหมดเหล�่� ั�้
ใ�กรณี�ี ้ รถจกัรย��ย�ตจ์ะตอ้งหยดุจอด
กอ่�ทีจ่ะเปลีย่�แปลงโหมดก�รขบัขีไ่ด ้

ถา้การเปลี่ยนแปลงโหมดการขับขี่ยั งไม ่
เสร็จสิน้  ไอคอนจะสลบัระหวา่งโหมดการขบัขี่
ก่อนหนา้นี้และโหมดการขับขี่ที่เลือกใหม่
จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงเสร็จสมบูรณ์หรือ
ถกูยกเลกิไป
การเลือกโหมดการขับขี่เสร็จสมบูรณ์แลว้ใน
ตอนนีแ้ละสามารถขบัขีไ่ดต้ามปกติ

เม�หูลกั
เพือ่เขา้ถงึเมนูหลกั:
•  รถจักรยานยนต์ตอ้งจอดอยู่นิ่งและเปิด

สวติชร์ะบบจดุระเบดิ
•  กดปุ่ ม HOME ทีฝ่าครอบสวติชแ์ฮนด์

บงัคบัเลีย้วดา้นขวา
•  เลือ่นเมนูหลักโดยกดจอยสติ๊กลง/ขึน้จน

กระทั่งเลือกตัวเลือกที่ตอ้งการถูกเลือก 
จากนัน้กดปุ่ มกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

ห��้จอเม�หูลกั
เมนูหลักช่วยใหส้ามารถเขา้ถงึตัวเลอืกดังต่อ
ไปนี:้

Riding Modes (โหมดขบัขี)่
เมนูนี้จะช่วยใหป้รับตัง้ค่าของโหมดการขับขี ่
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 51

Bike Set Up (ก�รต ัง้��่รถจกัรย��ย�ต)์
เมนูนีจ้ะชว่ยใหป้รับตัง้คา่คณุสมบตัติา่ง  ๆ  ของ
รถจักรยานยนต ์ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 51

Trip Set Up (ก�รต ัง้��่ทรปิ)
เมนูนี้จะช่วยในการตัง้ค่าทริปการเดนิทางที ่
1 และ 2 ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 53

Bluetooth® (ถ�้ตดิต ัง้)
เ ม นู นี้ ช่ ว ย ใ น ก า ร ตั ้ ง ค่ า ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ 
Bluetooth®  ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ  ดทูี ่
คูม่อืการเชือ่มตอ่ 
My Triumph Connectivity

คูม่อืการเชือ่มตอ่ My Triumph Connectivity 
สามารถอา่นไดท้างอนิเทอรเ์น็ตที:่ 
https://www.triumphinstructions.com/
ป้อนหมายเลขชิน้สว่น  'A9820200’  ลงในชอ่ง
คน้หาเพือ่ใชง้านคูม่อืนี้

Display Set Up (ก�รต ัง้��่ก�รแสดงผล)
เมนูนี้ช่วยในการตัง้ค่าตัวเลือกการแสดงผล 
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 55

Reset to Defaults (รเีซ็ตเป็���่ต ัง้ต�้)
เมนูนี้ชว่ยในการตัง้ค่าหนา้ปัดทัง้หมดกลับไป
ทีต่ัง้คา่เริม่ตน้ ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 59
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ก�รเลอืกโหมดก�รขบัขี่
อา้งองิกบัตารางตอ่ไปนีส้�าหรับตวัเลอืก ABS, MAP และ TC ทีใ่ชง้านไดส้�าหรับแตล่ะโหมดการ
ขบัขี่

โหมดก�รขบัขี่

RAIN (ฝ�ตก) ROAD (ถ��) SPORT1 OFF-ROAD1 OFF-ROAD 
PRO2 RIDER 1

ระบบเบรกป้องก�ัลอ้ล็อก (ABS)

Road

Off-Road1

ปิด

MAP (ก�รตอบส�องของ��ัเรง่)

Rain

Road

Sport1

Off-Road1

Traction Control (TC)

Rain

Road

Sport1

Off-Road1

ปิด2 ผา่นทางเมนู ผา่นทางเมนู ผา่นทางเมนู

ปิด3 ผา่นทางเมนู ผา่นทางเมนู ผา่นทางเมนู

ปิด4 ผา่นทางเมนู ผา่นทางเมนู ผา่นทางเมนู
1 ทกุรุน่ยกเวน้ Tiger 900
2 Tiger 900 Rally Pro เทา่นัน้
3 Tiger 900 เทา่นัน้
4 ทกุรุน่ยกเวน้ Tiger 900 และ Tiger 900 Rally Pro
รหสั

มาตรฐาน (การตัง้คา่เริม่ตน้จากโรงงาน)

ตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้

ตวัเลอืกทีไ่มส่ามารถใชไ้ด ้
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โหมดก�รขบัขี่
เพือ่เขา้ถงึเมนูโหมดการขบัขี:่
•  จากเมนูหลักใหก้ดจอยสติ๊กลงและเลอืก 

RIDING MODES (โหมดขบัขี)่
•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  เลื่อนลง/ขึ้นโดยใชจ้อยสติ๊ กเพื่อเลือก
โหมดการขบัขีท่ีต่อ้งการ  กดปุ่ มปุ่ มตรง
กลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  ตัวเลอืกการตัง้คา่ทีเ่กีย่วขอ้งส�าหรับโหมด
การขบัขีท่ีเ่ลอืกจะปรากฏขึน้ในขณะนี้

•  ในการเปลี่ยนการตัง้ค่าใหเ้ลื่อนลง/ขึ้น
โดยใชจ้อยสติ๊ กจนกระทั่งตัวเลือกการ 
ตั ้งค่าที่ตอ้งการถูกไฮไลต์ไวแ้ละกดที่
กลางจอยสติ๊กเพือ่เลอืก

เม�กู�รต ัง้��่รถจกัรย��ย�ต์
เมนูการตัง้ค่ารถจักรยานยนตช์่วยใหส้ามารถ
ก�าหนดคา่คณุสมบตัติา่ง ๆ ของรถจักรยานยนต์
ได ้

ในการเขา้ถงึเมนูการตัง้คา่รถจักรยานยนต:์
•  จากเมนูหลักใหก้ดจอยสติ๊กลงและเลอืก 

BIKE SET UP

•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

ก�รต ัง้��่รถจกัรย��ย�ต–์TSA (Shift 
Assist) (ถ�้ตดิต ัง้)
Triumph Shift Assist (TSA)  จะตดัก�าลงั
เครื่องยนตช์ั่วขณะเพื่อใหเ้ขา้เกยีร์ไดโ้ดยไม่
ตอ้งปิดคนัเรง่ปีกผเีสือ้หรอืใชค้ลตัช ์ ฟีเจอรน์ี้
ใชไ้ดก้บัทัง้การเปลีย่นเกยีรข์ ึน้และลง
ตอ้งใชค้ลตัชใ์นการหยดุและออกตวั
TSA จะไม่ท� างานหากใชค้ลัตช์หรือหาก 
พยายามผลักเกยีรข์ ึน้โดยไม่ตัง้ใจเมือ่รถอยู่ที่
เกยีร ์6
จะตอ้งใชแ้รงกดแป้นเหยียบเพื่อใหแ้น่ใจว่า
สามารถเปลีย่นเกยีรไ์ดอ้ยา่งราบรืน่
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วธิเีปิด/ปิดใชง้าน TSA:
•  จากเมนูการตั ้งค่ารถจักรยานยนต์ให ้

กดจอยสติ๊กลงเพือ่เลอืก TSA (SHIFT 
ASSIST)  และกดปุ่ มกลางจอยสติ๊กเพือ่
ยนืยนั

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

•  กดตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยันตัวเลอืกที่
ตอ้งการ

•  จอแสดงผลจะกลับไปที่เมนูการตัง้ค่ารถ
จักรยานยนต์

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Triumph Shift 
Assist (TSA) โปรดด ูหนา้ 95

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

ก�รเลอืกโหมดไฟเลีย้ว
ในการเลอืกโหมดไฟเลีย้วทีต่อ้งการ:
•  จ า ก เ ม นู ก า ร ตั ้ ง ค่ า ร ถ จั ก ร ย า นยนต์

ใหก้ดจอยสติ๊ กลงเพื่อ เลือกไฟเลี้ยว 
(INDICATORS) และกดปุ่ มจอยสติ๊ กเพื่อ 
ยนืยนั

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

– Auto Basic–เปิดใชง้านฟังก์ชั่น
ยกเลกิตนเอง  ไฟเลีย้วจะเปิดใชง้าน
เป็นเวลาแปดวนิาทบีวกเพิม่ระยะทาง
อกี 65 เมตร

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

– Manual–ปิดฟังก์ชั่นยกเลิกเอง จะ
ตอ้งปิดไฟเลี้ยวดว้ยตัวเองโดยใช ้
สวติชไ์ฟเลีย้ว

•  กดตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยันตัวเลอืกที่
ตอ้งการ

•  จอแสดงผลจะกลับไปที่เมนูการตัง้ค่ารถ
จักรยานยนต์
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ก�รต ัง้��่รถจกัรย��ย�ต–์ระบบ
�วบ�มุก�รยดึเก�ะถ�� (TC)
ระบบควบคมุการยดึเกาะ  (TC)  สามารถปิดการ
ใชง้านไดช้ัว่คราว  ระบบควบคมุการยดึเกาะ
ถนน  (TC)  ไมส่ามารถปิดใชง้านไดถ้าวร  ระบบ
จะถูกเปิดใชง้านโดยอัตโนมัติเมื่อปิดระบบ 
จดุระเบดิแลว้เปิดใหมอ่กีครัง้

หากตอ้งการปิดหรอืเปิดใชง้านระบบ TC:
•  จากเมนู BIKE SET UP ใหก้ดกลาง 

จอยสติ๊กเพือ่เลอืก TC

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

•  กดตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่เลอืกตัวเลอืกที่
ตอ้งการ

•  เมื่อเลือกแลว้ จอแสดงผลจะกลับไป
ทีห่นา้จอ BIKE SET UP (การตัง้คา่รถ
จักรยานยนต)์

ก�รต ัง้��่รถจกัรย��ย�ต–์ก�รบรกิ�ร
ช่วงเวลาเขา้รับบรกิารจะตัง้ค่าตามระยะทาง
และ/หรอืชว่งระยะเวลา

เพือ่พจิารณาชว่งเวลาเขา้รับบรกิาร:
•  จากเมนู BIKE SET UP (การตัง้คา่รถ

จักรยานยนต)์  ใหก้ดลงทีจ่อยสติ๊กเพือ่
เลอืก SERVICE

•  กดปุ่ มกลางจอยสติ๊ กเพื่อแสดงขอ้มูล
บรกิาร (SERVICE)

ก�รต ัง้��่ทรปิ
เมนูนี้ช่วยในการตัง้ค่ามาตรวัดระยะทางออก
ทรปิ
เพือ่เขา้ถงึเมนูตัง้คา่ทรปิ:
•  จากเมนูหลักใหก้ดจอยสติ๊กลงและเลอืก 

TRIP SET UP

•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
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การเลอืก TRIP 1 RESET หรอื TRIP 2 RESET 
จะตัง้ค่ามาตรวัดระยะทางออกทรปิดว้ยตนเอง
หรอืโดยอตัโนมตั ิ ขัน้ตอนการตัง้คา่วดัระยะ
ทางทรปิจะเหมือนกันส�าหรับมาตรวัดทรปิทัง้
สองคา่

การรเีซ็ทดว้ยตัวเองจะรเีซ็ทมาตรวัดระยะทาง
ออกทรปิทีเ่ลอืกเมือ่ผูข้ับขีเ่ลอืกทีจ่ะท�าเชน่นัน้ 
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 54

การรีเซ็ทอัตโนมัตจิะรีเซ็ทมาตรวัดระยะทาง
ออกทรปิแตล่ะทรปิหลังจากปิดสวติชจ์ุดระเบดิ
เป็นระยะเวลาทีก่�าหนด  ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 
ด ูหนา้ 54

ทรปิ 2 สามารถเปิดใชง้านหรอืปิดการใชง้านได ้
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 55

ก�รต ัง้��่ทรปิก�รเด�ิท�ง–รเีซ็ตดว้ย
ต�เอง
เพื่อจะตั ้งค่ามาตรวัดระยะทางออกทริปให ้
รเีซท็ดว้ยตวัเอง:
•  จากเมนู TRIP SETUP กดจอยสติ๊กลงและ

จากนัน้กดปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่เลอืก 
TRIP 1 RESET หรอื TRIP 2 RESET

•  กดกลางจอยสติ๊กเพือ่เลอืก MANUAL

มสีองตวัเลอืก:
•  รีเซ็ตแลว้และด�าเนินการต่อ (RESET 

NOW AND CONTINUE)–รเีซต็ขอ้มลูทรปิ
เดินทางทั ้งหมดในมาตรวัดระยะทางที่
เกีย่วขอ้ง

•  ด�าเนินการต่อโดยไม่รีเซ็ต (CONTINUE 
WITHOUT RESET)–ขอ้มูลมาตรวัดทรปิ 
การเดนิทางใด ๆ  ในมาตรวัดระยะทางที่
เกีย่วขอ้งจะไมถ่กูรเีซต็

ก�รต ัง้��่ทรปิก�รเด�ิท�ง–รเีซ็ต
อตัโ�มตั ิ
เพือ่จะตัง้คา่คอมพวิเตอรม์าตรวัดระยะทางทรปิ
ใหร้เีซต็โดยอตัโนมตั:ิ
•  จากเมนู TRIP SETUP (การตัง้คา่ทรปิการ

เดนิทาง)  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้และจากนัน้
กดปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่เลอืก TRIP 
1 RESET (รเีซท็ทรปิ 1)  หรอื TRIP 2 
RESET (รเีซท็ทรปิ 2)

•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่เลอืก AUTOMATIC 
(อตัโนมตั)ิ  แลว้กดปุ่ มกลางจอยสติ๊กเพือ่
ยนืยนั

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

•  เวลาทีต่ัง้ไวจ้ะบันทกึเก็บไวใ้นหน่วยความ
จ�าทรปิการเดนิทาง  จะมเีครือ่งหมายถกู
เพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืก

•  เมือ่ปิดระบบจดุระเบดิ  มาตรวดัระยะทาง
ออกทรปิจะตัง้คา่เป็นศนูยเ์มือ่ครบก�าหนด
เวลา



ขอ้มลูท ัว่ไป

55

ตารางดังตอ่ไปนี้แสดงตัวอยา่งการท�างานของ
ฟังกช์นัรเีซท็มาตรวดัระยะทางอตัโนมตัิ

ปิดระบบจดุ
ระเบดิสต�รท์

ระยะเวล�
ห�ว่งทีเ่ลอืก

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

10:30 น. 4 ชัว่โมง 14:30 น.

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

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

เพื่อเปิดหรือปิดการใชง้านมาตรวัดระยะทาง 
Trip 2:
•  จากเมนู TRIP SET UP กดจอยสติ๊กลง/

ขึน้เพือ่เลือ่นไปที ่ TRIP 2 DISPLAY กด
ปุ่ มปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลื่อนระหว่าง
เปิดใชง้าน  (ENABLED)  และปิดใชง้าน 
(DISABLED)  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊ก
เพือ่ยนืยนั  จะมเีครือ่งหมายถกูเพือ่แสดง
ตวัเลอืกทีเ่ลอืก

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

เพือ่เขา้ถงึเมนูตัง้คา่การแสดงผล:
•  จากเมนูหลักใหก้ดจอยสติ๊กลงและเลอืก 

DISPLAY SET UP กดปุ่ มปุ่ มตรงกลาง
จอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  เลือกตัวเลือกที่ตอ้งการจากรายการเพื่อ
เขา้ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

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

ทีจ่อยสติ๊กเพือ่เลอืก COLOUR

•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

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

•  กดตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่เลอืกสทีีต่อ้งการ
•  สใีหม่จะถูกน�าไปใชก้ับการแสดงผลของ

หนา้จอแสดงผลส�าหรับทกุสไตล ์ กดปุ่ ม 
HOME เพือ่ออกจากเมนู
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ก�รต ัง้��่ก�รแสดงผล–�ว�มสว�่ง
มตีวัเลอืกเกีย่วกบัความสวา่งใหเ้ลอืกสองคา่:
•  ความคมชดัสงู–โหมดกลางวนั
•  ความคมชดัต�า่–โหมดกลางคนื

หม�ยเหตุ
รุ�่ Tiger 900 จะมตีวัเลอืก�ว�ม�มชดัสงู
เท�่� ั�้

การปรับความสวา่ง:
•  จากเมนู DISPLAY SETUP กดจอยสติ๊ก

ลงเพื่อ เลือก  BRIGHTNESS (HIGH 
CONTRAST) (ความคมชัดสูง) หรือ 
BRIGHTNESS (LOW CONTRAST) 
(ความคมชดัต�า่)

•  กดตรงกลางจอยสติ๊ กเพื่อเลือกเมนูที่
ตอ้งการ

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

สวา่งทีต่อ้งการ
•  กดปุ่ ม HOME เพือ่กลบัไปทีจ่อแสดงผล

หลกั

หม�ยเหตุ
ใ�แสงแดดสว�่ง ก�รต ัง้��่�ว�มสว�่งห��้
จอต�่�จะถูกปรบั�่�ใหม่โดยอตัโ�มตัเิพือ่
ใหแ้�ใ่จว�่จะส�ม�รถเห็�ห��้ปดัไดต้ลอด
เวล�

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

เพือ่เลอืกเมนู VISIBLE TRAY:
•  จากเมนู DISPLAY SET UP ใหก้ดลง/ขึน้

ทีจ่อยสติ๊กเพือ่เลอืก VISIBLE TRAY

•  กดตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่แสดงตัวเลอืกที่
เลอืกได ้

•  เลือ่นเมนูโดยการขยับจอยสติ๊กขึน้/ลงจน
ตวัเลอืกทีต่อ้งการถกูไฮไลตไ์ว ้

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



ขอ้มลูท ัว่ไป

57

ก�รต ัง้��่ก�รแสดงผล–ภ�ษ�
เมนูภาษา  (LANGUAGE)  ชว่ยการเลอืกใช ้
ภาษาทีต่อ้งการเป็นภาษาในหนา้จอแสดงผล

ในการเลอืกภาษาทีต่อ้งการส�าหรับการแสดง
ผล:
•  จากเมนู DISPLAY SET UP ใหก้ดลงที่

จอยสติ๊กเพือ่เลอืก LANGUAGES

•  กดกลางจอยสติ๊ กเพื่อยืนยันและแสดง 
ตวัเลอืกภาษาทีเ่ลอืกได ้

•  เลือ่นเมนูโดยการขยับจอยสติ๊กขึน้/ลงจน
ภาษาทีต่อ้งการถกูไฮไลตไ์ว ้

•  กดตรงกลางจอยสติ๊ ก เพื่อ เลือก/ไม่
เลือกภาษา (LANGUAGE) ที่ตอ้งการ  
จะมีเครื่องหมายถูกเพื่อแสดงตัวเลือกที่
เลอืก

•  กดตรงกลางจอยสติ๊ กเพื่อยืนยันตัวเลือก
ภาษาทีต่อ้งการ

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

ในการเลอืกหน่วยวดัทีต่อ้งการ:
•  จากเมนู DISPLAY SET UP ใหก้ดลงที่

จอยสติ๊กเพือ่เลอืก UNITS

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

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

•  กดปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊ ก เพื่อยืนยั น  
จะมีเครื่องหมายถูกเพื่อแสดงตัวเลือกที่
เลอืก

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึน้เพื่อเลือกหน่วยวัดที่
ตอ้งการ

•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊ กเพื่อยืนยัน  
จะมีเครื่องหมายถูกเพื่อแสดงตัวเลือกที่
เลอืก

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

• °F
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PRESSURE (ความดนั):
• PSI

• bar (บาร)์
• KPa

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

Up)  ใหก้ดจอยสติ๊กลงเพือ่เลอืก CLOCK 
และกดปุ่ มกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  ใช จ้อยสติ๊ ก เลื่อนขึ้น /ลง   เพื่อ เลือก
ระหวา่งนาฬกิา 12 Hr หรอื 24 Hr และ
กดกลางจอยสติ๊ ก เพื่อยืนยันตัว เลือก  
จะมีเครื่องหมายถูกเพื่อแสดงตัวเลือกที่
เลอืก
นาฬกิาจะแสดงผลในรปูแบบ 12 หรอื 
24 ชัว่โมง  เมือ่ตัง้คา่รปูแบบนาฬกิาแลว้  
หนา้จอจะกลบัไปทีเ่มนู Clock

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

ตรงกลาง  จะมเีครือ่งหมายถ�าูกถดัจาก 
HOURS (ชัว่โมง)  และการแสดงชัว่โมงจะ
กระพรบิดงัทีแ่สดงดา้นลา่ง

•  กดจอยสติ๊กขึน้/ลงเพือ่เปลีย่นเลขชั่วโมง 
กดปุ่ มปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

การตัง้คา่นาท:ี
•  เลอืก MINUTES บนหนา้จอแลว้กดจอย

สติ๊กตรงกลาง จะมเีครือ่งหมายถ�าูกถดัจาก 
MINUTES (นาท)ี  และการแสดงชัว่โมงจะ
กระพรบิดงัทีแ่สดงดา้นลา่ง

•  กดจอยสติ๊ กขึ้น/ลงเพื่อเปลี่ยนเลขนาท ี 
กดปุ่ มปุ่ มตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

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

Up)  ใหก้ดจอยสติ๊กลงเพือ่เลอืก DATE 
และกดปุ่ มกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

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

•  ใชจ้อยสติ๊กเลือ่นขึน้/ลง  เพือ่เลอืกรปูแบบ
วันที่ และกดกลางจอยสติ๊ กเพื่อยืนยัน 
ตัวเลือก จะมีเครื่องหมายถูกเพื่อแสดง 
ตวัเลอืกทีเ่ลอืก
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•  เมือ่ตัง้ค่ารูปแบบวันทีแ่ลว้ หนา้จอจะกลับ
ไปทีเ่มนู Date

เพือ่ตัง้รปูแบบวนัที:่
•  จากเมนูตัง้คา่การแสดงผล  (Display Set 

Up) ใหก้ดจอยสติ๊ กลงเพื่อเลือก DATE 
และกดปุ่ มกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

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

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึน้เพื่อตัง้ค่าปีที่ถูกตอ้ง 
จากนัน้กดปุ่ มกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  เพือ่ตัง้คา่วันและเดอืน ใหท้�าซ�้าขัน้ตอนที่
ใชใ้นการตัง้คา่ปี

รเีซ็ตเป็���่ต ัง้ต�้
ตั ว เลือกรี เซ็ ต เ ป็นค่ าตั ้งต น้   (Reset  to 
Default)  จะชว่ยรเีซต็ใหร้ายการเมนูหลกักลบั
ไปเป็นคา่เริม่ตน้ได ้

เมือ่ตอ้งการรเีซต็รายการในเมนูหลกั:
•  จากเมนูหลักใหก้ดจอยสติ๊กลงและเลอืก 

RESET TO DEFAULTS

•  กดจอยสติ๊ กลง /ขึ้น เพื่ อ เลือกยืนยั น 
(CONFIRM)  หรอืยกเลกิ  (CANCEL)  
กดตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยันตัวเลอืกที่
ตอ้งการ
– CONFIRM (ยนืยนั)–การตัง้คา่เมนูดงั

ตอ่ไปนีพ้รอ้มกบัขอ้มลูจะถกูรเีซ็ทเป็น
คา่เริม่ตน้จากโรงงาน–โหมดการขับขี ่
การตัง้คา่ไฟเลีย้ว  ทรปิคอมพวิเตอร ์
ชอ่งขอ้มลูทีม่องเห็นได ้ ภาษา  ระบบ
ควบคมุการยดึเกาะถนน  สไตล ์ ความ
สวา่งหนา้จอ  การตัง้คา่การจับเวลาตอ่
รอบและขอ้มลู

– CANCEL (ยกเลกิ)–การตัง้คา่เมนูหลกั
และขอ้มูลจะไม่เปลีย่นแปลงและการ
แสดงผลจะกลบัไประดบัเมนูกอ่นหนา้
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ถ�ดขอ้มลู

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

-  ในสภาพถนนและสภาพอากาศดี
การไมป่ฏบิตัติามค�าเตอืนทีส่�าคญันีอ้าจท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ช่องขอ้มูลช่วยให เ้ข า้ถึงขอ้มูลสถานะรถ
จักรยานยนตห์ลาย  ๆ คา่ไดอ้ยา่งงา่ยดาย ตอ้ง
ยอมรับขอ้ความเตอืนทัง้หมดกอ่นทีเ่ขา้ถงึชอ่ง
ขอ้มลูได ้ดทูี ่หนา้ 61

ช่องขอ้มูลจะปรากฏในส่วนบนของหนา้จอ 
แสดงผลส�าหรับสไตล ์ 01, 02 และ 03 จะ
ปรากฏขึ้นที่ดา้นซา้ยของหนา้จอแสดงผล
ส�าหรับสไตล ์04

ในการดชูอ่งขอ้มลูในสไตล ์01, 02 และ 03 ให ้
กดจอยสติ๊กลง/ขึน้
ในการดชูอ่งขอ้มลูในสไตล ์ 04 ใหก้ดจอยสติ๊ก
ซา้ย/ขวา

ชอ่งขอ้มูลมรีายการขอ้มูลในชอ่งขอ้มูลดังต่อ
ไปนี:้
•  ขอ้ความค�าเตอืนและขอ้มลู ด ูหนา้ 61

•  มาตรวดัความเร็ว (ถา้ม)ี
•  ความสวา่ง ด ูหนา้ 61

•  มาตรวดัระยะทางทรปิ ด ูหนา้ 62

•  การสิน้เปลอืงน�้ามนัเชือ้เพลงิ ด ูหนา้ 62

•  ชว่งเวลาเขา้รับบรกิาร ด ูหนา้ 63

•  ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS)  
ด ูหนา้ 63

•  ความคมชดั ด ูหนา้ 64

•  ส ีด ูหนา้ 65

•  เลอืกสไตล ์ด ูหนา้ 65

•  น�้ายาหลอ่เย็น (สไตล ์04 เทา่นัน้)
•  การผอ่นแรง (ถา้ม)ี ด ูหนา้ 66

•  ระบบกนัสะเทอืน  (Tiger 900 GT Pro 
เทา่นัน้) ด ูหนา้ 66

•  คุณสมบัติ B luetooth® ดู คู่มือการ 
เชือ่มตอ่ My Triumph Connectivity

คู่มือระบบการเชื่อมต่อ  My Triumph  
Connectivity อา่นไดท้างอนิเทอรเ์น็ตที:่ 
https://www.triumphinstructions.
com/
ป้อนหมายเลขชิน้สว่น  'A9820200’  ลงใน
ชอ่งคน้หาเพือ่ใชง้านคูม่อืนี้

รายการขอ้มูลต่าง ๆ  ในช่องขอ้มูลสามารถ
เลือกใหแ้สดงผลหรือซ่อนจากช่องขอ้มูลได ้
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิโปรดอา้งองิกบั หนา้ 56
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ทบทว����เตอื�
ค�าเตือนและขอ้ความขอ้มูลจะปรากฏในช่อง 
ค�าเตอืน มตีวัอยา่งแสดงอยูท่ีด่า้นลา่ง

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252

TYRE PRESSURE LOW

F E C H

21.5 10:55AMCo

x1000rpm

Visit garage now
2/5

SET 100 9ABS +

MPH

WARNING

เพือ่ดคู�าเตอืน:
•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่เลือ่นผ่านตัวเลอืก

จนถงึการตรวจสอบค�าเตอืน
•  กดจอยสติ๊กซา้ย/ขวาเพือ่ดูค�าเตอืนแต่ละ

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

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อกลับไปที่ช่อง
ขอ้มลู

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

�ว�มสว�่ง
ชอ่งขอ้มลูความสวา่งชว่ยใหส้ามารถปรับความ
สวา่งของหนา้จอแสดงผลได ้

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

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

BRIGHTNESS

วธิปีรับความสวา่งของหนา้จอแสดงผล:
•  กดจอยสติ๊ กซา้ย/ขวาเพื่อปรับเพิ่ม/ลด

ระดบัความสวา่ง
•  กดกลางจอยสติ๊ กเพื่อยืนยันระดับความ

สวา่งทีต่อ้งการ

หม�ยเหตุ
ใ�แสงแดดสว�่ง ก�รต ัง้��่�ว�มสว�่งห��้
จอต�่�จะถูกปรบั�่�ใหม่โดยอตัโ�มตัเิพือ่
ใหแ้�ใ่จว�่จะส�ม�รถเห็�ห��้ปดัไดต้ลอด
เวล�

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

1234

3 0 02 24 46 68 810 1012 12

34.5

52

23:45mi mph hh:mm
DISTANCE

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

AVG SPEED

SET 70 9ABS +

MPH

DURATION

HOLD TO RESETTRIP 1 1

1 2 3

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

หากตอ้งการดูมาตรวัดระยะทางทริปใดทริป
หนึง่:
•  กดจอยสติ๊ กไปทางลง/ขึ้นเพื่อเลื่อนดู

รายการในชอ่งขอ้มลูจน Trip 1 ปรากฏขึน้
•  เลอืกทรปิ 1 หรอืทรปิ 2 โดยใชจ้อยสติ๊ก

เลือ่นซา้ย/ขวา

หม�ยเหตุ
ม�ตรวดัระยะท�งทรปิ 2 ส�ม�รถเลือก
ให้แสดงผลหรือซ่อ�จ�กช่องข้อมูลได ้
ส��หรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูห��้ 55

การรเีซต็มาตรวดัระยะทางทรปิ:
•  เลอืกมาตรวดัระยะทางทรปิทีจ่ะรเีซต็
•  กดกลางจอยสติ๊ กคา้งไวน้านกว่าหนึ่ง

วนิาที
•  มาตรวดัระยะทางทรปิจะถกูรเีซต็
นอกจากนี ้ มาตรวดัระยะทางออกทรปิสามารถ 
รเีซท็ไดท้ีเ่มนูหลกั ด ูหนา้ 54

อตัร�ก�รสิ�้เปลอืง���้ม�ัเชือ้เพลงิ
ชอ่งขอ้มูลอัตราการสิน้เปลอืงน�้ามันเชือ้เพลงิ
จะแสดงขอ้มลูการบรโิภคเชือ้เพลงิ

49.8

3 0 02 24 46 68 810 1012 12

42.3

52

204.8mpg mpg mi
CURRENT

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

AVERAGE

SET 100 9ABS +

MPH

RANGE

HOLD TO RESETFUEL CONSUMPTION

1 2 3 4

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

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

อตัร�ก�รสิ้�เปลือง�� ้�ม�ัเชื้อเพลิง�่�
ปจัจบุ�ั
แสดงอัตราการสิน้เปลืองน�้ ามันเชื้อเพลงิใน
เวลาขณะนัน้  ถา้รถจักรยานยนตจ์อดนิง่กบัที ่
—.- จะปรากฏบนสว่นแสดงผล
อตัร�ก�รสิ�้เปลอืง���้ม�ัเชือ้เพลงิเฉลีย่
นี่ เ ป็นการแสดงอัตราการสิ้นเปลืองน�้ ามัน 
เชือ้เพลงิเฉลีย่  หลงัจากตัง้คา่ใหม ่ หนา้จอจะ
แสดงเสน้ประจนกว่ารถจะวิ่งไปได  ้0.1 กม/
ไมล.์
ระยะทีว่ ิง่ไดจ้����้ม�ัหมด
ส่วนนี้จะแสดงถงึระยะทางโดยประมาณที่รถ
สามารถวิง่ตอ่ไปไดด้ว้ยน�้ามันเชือ้เพลงิทีเ่หลอื
อยูใ่นถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ
รเีซ็ท
เพือ่จะรเีซ็ทอัตราการสิน้เปลอืงน�้ามันเชือ้เพลงิ
เฉลีย่ ใหก้ดกลางจอยสติ๊กค ้า่งไว ้
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หม�ยเหตุ
หลงัจ�กเติม�� ้�ม�ัเชื้อเพลิง ระบบจะ
ปรบัปรุงข้อมูลของเกจวดัระดบั�� ้�ม�ั 
เชือ้เพลงิและขอ้มูลระยะทีว่ ิง่ไดจ้����้ม�ั
หมดใ�ขณะที่ท่��ขี่รถจกัรย��ย�ต ์ 
ท ั้ ง �ี้ ข ึ้ � อ ยู่ ก ั บ ล ั ก ษ ณ ะ ก � ร ขี่ ร ถ  
ก�รปรบัปรุงขอ้มูลอ�จใชเ้วล����ถงึห�้
��ที

ม�ตรวดัระยะท�งและก�รบรกิ�ร
ช่องขอ้มูลมาตรวัดระยะทางและการบริการ
จะแสดงมาตรวัดระยะทาง และระยะทางและ
จ�านวนวันที่เหลอืก่อนแนะน�าใหเ้ขา้รับบรกิาร
ครัง้ตอ่ไป

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

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

SERVICE

Recommended by
03/2020

or in
460 miles

ODO: 0001234 mi

2

1

1. ม�ตรวดัระยะท�ง
2. ขอ้มลูก�รบรกิ�ร

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

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

ช่อ งข อ้มูล ร ะบบตรวจวั ดแรงดั นลมยาง 
(TPMS) อยูใ่นชอ่งขอ้มลูของการบรกิาร
วธิดีรูะบบตรวจวดัแรงดนัลมยาง (TPMS):
•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลื่อนไปที่ช่อง

ขอ้มลูการบรกิาร (Service)
•  เลือกแรงดันลมยางโดยกดจอยสติ๊ กไป

ทางซา้ย/ขวา
ช่อ งข อ้มูล ร ะบบตรวจวั ดแรงดั นลมยาง 
(TPMS) จะแสดงค่าแรงดันลมยางดา้นหนา้ 
และดา้นหลงั

36 28

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
REAR FRONT

psipsi

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

TYRE PRESSURE

1 42 3

1. ตวับง่ชีแ้รงด�ัลมย�งลอ้หลงั
2. ไฟเตอื�แรงด�ัลมย�ง
3. แสดง���เตอื�แรงด�ัลมย�งด�้�ห��้ต��่
4. ตวับง่ชีแ้รงด�ัลมย�งลอ้ห��้
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ไฟเตอื�แรงด�ัลมย�ง
ไฟเตอืนแรงดันลมยางจะสว่างขึน้เมื่อแรงดัน
ลมยางลอ้หนา้หรือลอ้หลังต�่ากว่าค่าแรงดัน
ทีแ่นะน�าเทา่นัน้  ไฟเตอืนจะไมส่วา่งขึน้ถา้สบู 
ลมยางมากกวา่ปกติ
ตวับง่ชีแ้รงด�ัลมย�งลอ้ห��้
แสดงแรงดนัลมยางหนา้ปัจจบุนั
ตวับง่ชีแ้รงด�ัลมย�งลอ้หลงั
แสดงแรงดนัลมยางหลงัปัจจบุนั
แรงด�ัลมย�งต��่
ยางหนา้หรือหลังจะถูกไฮไลต์ไวท้ี่ภาพรถ
จักรยานยนตเ์พื่อระบุว่าแรงดันลมยางต�่ากว่า
คา่แรงดนัทีแ่นะน�า
ส�าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TPMS และ 
แรงดนัลมยาง โปรดด ูหนา้ 145

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

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

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

SELECTCONTRAST

AUTO LOWHIGH

1 32

1. ตวัเลอืก�ว�ม�มชดัสงู
2. ตวัเลอืก�ว�ม�มชดัอตัโ�มตั ิ
3. ตวัเลอืก�ว�ม�มชดัต��่

มสีามตวัเลอืกใหเ้ลอืก:
•  สูง–ตัวเลือกนี้จะล็อกหนา้จอแสดงผล

ใหเ้ป็นเวอร์ชั่นพื้นหลังสีขาวของสไตล ์
หนา้จอแสดงผลแตล่ะแบบเพือ่ใหม้องเห็น
ชดัเจนสดุในเวลากลางวนั

•  อัตโนมัต–ิตัวเลอืกนี้จะใชเ้ซ็นเซอรว์ัดแสง
เพือ่ปรับความคมชดัไปทีก่ารตัง้คา่ทีเ่หมาะ
สมทีส่ดุ  ในแสงแดดสวา่ง  การตัง้คา่ความ
คมชัดต�่าจะถูกปรับค่าใหม่โดยอัตโนมัติ
เพื่อใหแ้น่ใจว่าจะสามารถเห็นหนา้ปัดได ้
ตลอดเวลา

•  ต�่า–ตัวเลือกนี้จะล็อกหนา้จอแสดงผล
ใหเ้ป็นเวอร์ชั่นพื้นหลังสีด�าของสไตล ์
หนา้จอแสดงผลแตล่ะแบบเพือ่ใหม้องเห็น
ชดัเจนสดุในเวลากลางคนื

หม�ยเหตุ
รุ�่ Tiger 900 จะมตีวัเลอืก�ว�ม�มชดัสงู
เท�่� ั�้

ในการเลอืกตวัเลอืก:
•  ใชจ้อยสติ๊กเลือ่นซา้ย/ขวา เพือ่เลอืกอยา่ง

ใดอย่างหนึ่งระหว่างความคมชัด HIGH, 
AUTO หรอื LOW และกดกลางจอยสติ๊ก
เพือ่ยนืยนั

•  ถา้การตัง้คา่ความสวา่งทีผู่ข้บัขีก่�าหนดไวม้ี
ความเหมาะสมแลว้  การตัง้คา่นีจ้ะถกูน�าไป
ใช ้ด ูหนา้ 56

หม�ยเหตุ
อย่�ปิดเซ็�เซอร์แสงบ�ห�้�จอเพร�ะ
จะท��ให�้ว�มสว่�งและ�ว�ม�มชดัของ 
ห��้จอท��ง��ไมถ่กูตอ้ง
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สี
ช่องขอ้มูลสีจะช่วยใหเ้ลือกใชส้ีอื่นกับสไตล์
ปั จจุบั น  มีตั ว เลือกสีให เ้ลือกสี่แบบ  คือ 
สนี�้าเงนิ, เขยีว, เหลอืงและขาว

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

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

APPLY TO CURRENT STYLE ONLY (CHANGE IN MENU)

SET 100 9ABS +

MPH

COLOUR SELECT

วธิกีารใชส้อีืน่กบัสไตลปั์จจบุนั:
•  กดจอยสติ๊กซา้ย/ขวาเพือ่เลอืกสทีีต่อ้งการ
•  กดตรงกลางจอยสติ๊ ก เพื่อยืนยันสีที่

ตอ้งการ
•  สใีหมจ่ะถกูน�าไปใชก้บัสไตลปั์จจบุนั
•  หากตอ้งการใชห้นึ่งสีกับสไตล์ทั ้งหมด  

ด ูหนา้ 55

เลอืกสไตล์
ชอ่งขอ้มูลตัวเลอืกสไตลช์ว่ยใหส้ามารถเลอืก
หนา้จอแสดงผลไดห้ลายสไตล์

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
STYLE 01

47
47 47

47

STYLE 03

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

STYLE SELECT SELECT

STYLE 02 STYLE 04

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

ตอ้งการ  จากนัน้กดปุ่ มกลางจอยสติ๊กเพือ่
ยนืยนั
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โช�๊
Tiger 900 GT Pro เท�่� ั�้
ชอ่งขอ้มลูการผอ่นแรง  (Damping)  ชว่ยให ้
สามารถปรับคา่การหน่วงของระบบกันสะเทอืน
ส�าหรับการขบัขี่

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

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

DAMPING

COMFORT SPORTNORMAL

ON-ROAD

การปรับคา่การหน่วงระบบกนัสะเทอืน:
•  กดจอยสติ๊ กซา้ย/ขวาเพื่อปรับเพิ่ม/ลด

ระดบัคา่การหน่วง  ม ี 3 ระดบัคอื  สบาย 
(Comfort)  ปกต ิ (Normal)  และสปอรต์ 
(Sport)

•  ก ด กล า ง จ อยสติ๊ ก เ พื่ อ ยื น ยั น ร ะ ดั บ
ความหน่วงทีต่อ้งการ

ระบบก�ัสะเทอื�
Tiger 900 GT Pro เท�่� ั�้
ช่องขอ้มูลระบบกันสะเทือน ช่วยใหส้ามารถ
เลอืกการตัง้คา่ชว่งลา่งทีก่�าหนดไวล้ว่งหนา้ได ้

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

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

SUSPENSION
L

SELECT

1 2 3 4

1. ก�รต ัง้��่เฉพ�ะผูข้บัขี่
2. ก�รต ัง้��่ผูข้บัขี ่และผูโ้ดยส�ร
3. ก�รต ัง้��่ผูข้บัขี ่และสมัภ�ระ
4. ก�รต ัง้��่ผูข้บัขี ่ผูโ้ดยส�ร และสมัภ�ระ

การเลอืกการตัง้ค่าระบบกันสะเทอืนทีก่�าหนด
ไวล้ว่งหนา้:
•  กดจอยสติ๊กซา้ย/ขวาเพือ่ไฮไลตก์ารตัง้คา่

ระบบกนัสะเทอืนทีต่อ้งการ
•  กดตรงกลางจอยสติ๊กเพือ่ยนืยันการตัง้ค่า

ระบบกนัสะเทอืนทีต่อ้งการ
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ระบบ�วบ�มุ�ว�มเร็ว�งที่
ทกุรุ�่ยกเว�้ Tiger 900

 ���เตอื�
ระบบควบคุมความเร็วคงที่ตอ้งใชง้านใน
สถานที ่ ทีส่ามารถขีร่ถไดอ้ยา่งปลอดภยัดว้ย
ความเร็วทีส่ม�า่เสมอเทา่นัน้
ไม่ควรใชร้ะบบควบคุมความเร็วคงทีเ่มือ่ขีร่ถ
ในสภาพจราจรตดิขัด หรือบนถนนที่มีโคง้
อนัตราย/โคง้ทีเ่ป็นมมุบอด หรอืเมือ่ถนนลืน่
การใชร้ะบบควบคุมความเร็วคงที่ในสภาพ
จราจรตดิขดั  บนถนนทีม่โีคง้อนัตราย/โคง้
ทีเ่ป็นมมุบอด  หรอืเมือ่ถนนลืน่  อาจท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

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

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

หม�ยเหตุ
ระบบ�วบ�ุม�ว�มเร็ว�งทีจ่ะไมท่��ง��ถ�้
เกดิ�ว�มผดิปกตทิีร่ะบบ ABS และไฟเตอื�
ระบบ ABS สว�่งขึ�้
ระบบ�วบ�ุม�ว�มเร็ว�งทีจ่ะท��ง��ตอ่ไป
ห�กเลอืกโหมดก�รขบัขีโ่ดยต ัง้�่� ABS 
เป็� Off-Road หรอื Off
ระบบ�วบ�ุม�ว�มเร็ว�งทีจ่ะท��ง��ตอ่ไป
ห�ก ABS ถกูปิดใชง้��
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ปุ่ มควบคุมความเร็วคงที่อยู่ที่ฝาครอบสวติช์
ดา้นซา้ย  และสามารถใชส้ัง่งานไดโ้ดยผูข้ีร่ถ
ขยบัปุ่ มเพยีงเล็กนอ้ย

1

2

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

ระบบควบคมุความเร็วคงทีส่ามารถเปิดหรอืปิด
ไดต้ลอดเวลา  แตไ่มส่าามารถเปิดใชง้านได ้
จนกว่าจะมีสภาวะตรงตามที่ไดอ้ธิบายไวใ้น 
หนา้ 68

ก�รเปิดใชง้��ระบบ�วบ�มุ�ว�มเร็ว
�งที่
เพื่อเปิดระบบควบคุมความเร็วคงที่ กดปุ่ ม 
SET/- สญัลกัษณร์ะบบควบคมุความเร็วคงทีจ่ะ
แสดงในหนา้จอแสดงผล  ความเร็วของระบบ
ควบคมุความเร็วคงทีจ่ะแสดงคา่  '—'  แสดงให ้
เห็นวา่ยงัไมไ่ดก้�าหนดความเร็ว
ในการเปิดใชร้ะบบควบคมุความเร็วคงที ่รถของ
ทา่นตอ้งอยูใ่นสภาวะตอ่ไปนี้
•  รถ จักรยานยนต์ต อ้งวิ่งด ว้ยความเ ร็ว

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

•  รถจักรยานยนตอ์ยูใ่นเกยีร ์3 หรอืสงูกวา่
•  เมื่อบรรลุเงื่อนไขเหล่านี้ทั ้งหมดใหก้ด

ปุ่ ม SET/- เพือ่เปิดใชง้านระบบควบคมุ
ความเร็วคงที ่ สญัลกัษณร์ะบบควบคมุ
ความเร็วคงทีจ่ะแสดงเป็นสเีขยีวในหนา้จอ 
TFT เพือ่แสดงวา่เปิดใชง้านระบบควบคมุ
ความเร็วคงทีแ่ลว้

ค�าว่า SET จะปรากฏขึ้นถัดจากสัญลักษณ์
ระบบควบคุมความเร็วคงที่ ความเร็วระบบ
ควบคุมความเร็วคงที่ที่ตัง้ค่าไวจ้ะปรากฏขึน้
และไฟระบบควบคมุความเร็วคงทีจ่ะสวา่งขึน้ใน 
มาตรวัดความเร็วรอบซึ่งแสดงว่ามีการเปิด 
ใชง้านระบบควบคมุความเร็วคงที่

N 0 02 24 46 68 810 1012 1258
F E C H

21.5 10:55AMCo

x1000rpm

ABS

MPH

SET 58

1 2 2

1. สญัลกัษณร์ะบบ�วบ�มุ�ว�มเร็ว�งที่
2. ก�รบง่ชีก้�รต ัง้��่ระบบ�วบ�มุ�ว�มเร็ว

�งที่
3. �ว�มเร็วทีก่��ห�ดไวส้��หรบัก�ร�วบ�มุ

�ว�มเร็ว

ระบบควบคุมความเร็วคงทีจ่ะรักษาความเร็วที่
ตัง้คา่ไวจ้นกวา่:
•  ความเร็วที่ตัง้ไวถู้กปรับตามที่อธบิายไว ้

หนา้ 69

•  ระบบควบคุมความเ ร็วคงที่ถูกปิดการ
ท�างานตามทีอ่ธบิายไว ้หนา้ 69
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ก�รปรบัก�รต ัง้��่�ว�มเร็วขณะทีอ่ยู่
ใ�ระบบ�วบ�มุ�ว�มเร็ว�งที่
เพื่อปรับความเร็วขณะอยู่ในระบบควบคุม
ความเร็วคงทีใ่หก้ดและปลอ่ย:
•  ปุ่ ม RES/+ เพือ่เพิม่ความเร็ว
•  ปุ่ ม SET/- เพือ่ลดความเร็ว
ทุกครัง้ที่กดปุ่ มจะเป็นการลดความเร็วลงครัง้
ละ 1 กม./ชม. หรอื 1 ไมล/์ชม. ถา้กดปุ่ มคา้งไว ้ 
ความเร็วจะเพิม่ขึน้ครัง้ละหนึ่งหน่วยอย่างต่อ
เนือ่ง
ปลอ่ยปุ่ มปรับเมือ่ความเร็วทีต่อ้งการปรากฏบน
หนา้จอแลว้

หม�ยเหตุ
�ว�มเร็วทีต่ ัง้�่�ไวส้��หรบัระบบ�วบ�ุม
�ว�มเร็ว�งทีจ่ะกระพรบิจ�ถงึ�ว�มเร็ว
ใหม่
ถ�้ขีร่ถบ�ท�งล�ดช�ัและระบบ�วบ�ุม
�ว�มเร็ว�งทีไ่ม่ส�ม�รถรกัษ��ว�มเร็วที่
ก��ห�ดไวไ้ด ้ ห��้จอแสดง�ว�มเร็วของ
ระบบ�วบ�ุม�ว�มเร็ว�งทีจ่ะกะพรบิจ�รถ
จกัรย��ย�ตว์ ิง่ถงึ�ว�มเร็วทีต่ ัง้ไว ้

อีกวิธีในการเพิ่มความเร็วในระบบควบคุม
ความเร็วคงทีค่อืการเรง่ความเร็วจนถงึความเร็ว
ทีต่อ้งการโดยใชป้ลอกคนัเรง่  จากนัน้  กดปุ่ ม
ปรับ SET/-

ก�รปิดใชง้��ระบบ�วบ�มุ�ว�มเร็ว
�งที่
ระบบควบคมุความเร็วคงทีส่ามารถปิดใชง้านได ้
ดว้ยวธิกีารอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี้
•  บดิปลอกคนัเรง่ไปขา้งหนา้จนสดุ
•  ดงึคนัคลตัช์
•  ใชเ้บรกหนา้หรอืเบรกหลงั
•  เ ร่ งความ เ ร็ ว โดยบิดคั น เ ร่ งนานกว่ า 

60 วนิาที
เมือ่เลกิใชง้าน ไฟระบบควบคมุความเร็วคงทีจ่ะ
ไม่ปรากฎในมาตรวัดรอบเครื่องยนตอ์กีต่อไป 
แตต่วัชีว้ดัการ SET ระบบและความเร็วทีต่ัง้ไว ้
ยงัแสดงในหนา้จอแสดงผล ซึง่ระบวุา่ไดบ้นัทกึ
การตัง้คา่ระบบควบคมุความเร็วคงทีแ่ลว้
การตัง้ค่าระบบควบคุมความเร็วคงทีจ่ะกลับมา
ท�างานตามทีอ่ธบิายไวใ้น  หนา้ 69  หากไม่
ไดปิ้ดระบบควบคุมความเร็วคงที่โดยการบดิ
สวติชจ์ดุระเบดิไปต�าแหน่ง OFF

ก�รเร ิม่ใช�้ว�มเร็วทีก่��ห�ดไวส้��หรบั
ระบบ�วบ�มุ�ว�มเร็ว�งทีต่อ่

 ���เตอื�
เมื่อเริม่ใชร้ะบบควบคุมความเร็วคงที่ต่ออีก
ครัง้  ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วา่สภาพการ
จราจรเหมาะสมตอ่ความเร็วทีไ่ดก้�าหนดไว ้
การใชร้ะบบควบคุมความเร็วคงที่ในสภาพ
จราจรตดิขดั  บนถนนทีม่โีคง้อนัตราย/โคง้
ทีเ่ป็นมมุบอด  หรอืเมือ่ถนนลืน่  อาจท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
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ระบบควบคมุความเร็วคงทีจ่ะถูกปิดใชง้านถา้มี
การด�าเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี้
•  บดิปลอกคนัเรง่ไปขา้งหนา้จนสดุ
•  ดงึคนัคลตัช์
•  ใชเ้บรกหนา้หรอืเบรกหลงั
•  เร่งความเร็วโดยใชป้ลอกคันเร่งนานกว่า 

60 วนิาที
ความเ ร็วของระบบควบคุมความเ ร็วคงที่
สามารถเริม่ตน้ใหมไ่ดโ้ดยการกดและปลอ่ยปุ่ ม 
RES/+ ถา้มคีวามเร็วบนัทกึไว ้
ความเร็วของรถจักรยานยนต์ตอ้งอยู่ระหว่าง 
30 ถงึ 160 กม./ชม.  (19 ถงึ 100 ไมล/์ชม.) 
และอยูใ่นเกยีร ์3 หรอืสงูกวา่
การตัง้ค่าความเร็วทีเ่ก็บไวจ้ะระบุอยู่ขา้งค�าว่า 
SET ใตส้ญัลกัษณร์ะบบควบคมุความเร็วคงที่
ในหนา้จอแสดงผล
ความเร็วทีก่�าหนดไวจ้ะยังคงอยู่ในหน่วยความ
จ�าของระบบควบคุมความเร็วคงที่จนกว่าจะมี
การบดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง ON

หม�ยเหตุ
ก � ร ต ั้ง �่ � � ว � ม เ ร็ ว ใ � ร ะ บ บ � ว บ �ุม
�ว�มเร็ว�งที่จะกระพริบจ�กว่�จะถึง
�ว�มเร็วทีต่ ัง้ไวอ้กี�ร ัง้

Traction Control (TC)
 ���เตอื�

ระบบควบคุมการยดึเกาะและระบบควบคุม
การยดึเกาะแบบปรับส�าหรับการเขา้โคง้ไม่
สามารถทดแทนการขับขี่ใหเ้หมาะสมกับ
สภาพผวิทางและสภาพอากาศ  ระบบไม่
สามารถป้องกันการสูญเสยีการยดึเกาะถนน
จาก:
-  การเลีย้วรถดว้ยความเร็วสงู
-  การเรง่ความเร็วเมือ่เอยีงมมุรถแคบมาก
-  การเบรก
การควบคมุการยดึเกาะถนนหรอืระบบควบคมุ
การยดึเกาะแบบปรับส�าหรับการเขา้โคง้ไม่
สามารถป้องกนัการลืน่ไถลของลอ้หนา้
การไม่ปฏิบัติตามขอ้มูลขา้งตน้อาจท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
ถา้ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนไม่ท�างาน 
ทา่นตอ้งระมัดระวังเมือ่เร่งความเร็วหรอืเลีย้ว
รถบนพืน้ถนนทีเ่ปียก/ลืน่  เพือ่หลกีเลีย่งการ
เกดิลอ้หมนุฟรี
ในกรณีที่มีขอ้บกพร่อง ไฟเตือนการปิดใช ้
งานระบบควบคมุการยดึเกาะถนน  อาจแสดง
พรอ้มไฟแสดงการท�างานผดิปกตขิองระบบ
การจัดการเครือ่งยนตแ์ละ/หรอืไฟเตอืน ABS

หา้มขบัขีน่านกวา่ทีจ่�าเป็น  หากไฟเตอืนยงั
คงตดิอยู่ โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตโดย
เร็วที่สุดเพื่อตรวจเช็คความบกพร่องและ
ท�าการแกไ้ข
การเลี้ยวรถกะทันหันและการเร่งความเร็ว
มากเกินไปในสถานการณ์นี้อาจท�าใหล้อ้
หลงัหมนุฟร ี สง่ผลใหส้ญูเสยีการควบคมุรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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รถจักรยานยนตท์ุกรุ่นมกีารตดิตัง้ระบบควบคุม
การยดึเกาะถนน  (TC)  ระบบควบคมุการยดึ
เกาะถนนจะชว่ยรักษาแรงยดึเกาะถนนเมือ่เร่ง
ความเร็วบนพืน้ถนนทีเ่ปียก/ลืน่ ถา้เซนเซอร์
ตรวจพบว่าลอ้หลังสูญเสยีการยดึเกาะ (ลื่น) 
ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนจะท�างาน และ
เปลี่ยนก�าลังเครื่องยนต์จนกว่าจะเรียกคืน
การยึดเกาะถนนของลอ้หลังได ้ไฟแสดง
สถานะระบบควบคมุการยดึเกาะถนนจะกะพรบิ
เมื่อท�างาน และอาจสังเกตไดว้่าเสียงของ
เครือ่งยนตม์กีารเปลีย่นแปลง  ส�าหรับขอ้มลู
เกีย่วกับการท�างานของไฟแสดงสถานะระบบ
ควบคมุการยดึเกาะถนน ดทูี ่หนา้ 38

หม�ยเหตุ
ระบบ�วบ�ุมก�รยึดเก�ะถ��อ�จไม่
ท��ง��ตลอดเวล� ต�มโหมดขบัขีท่ ีเ่ลอืกไว้
ระบบ�วบ�ุมก�รยดึเก�ะและระบบ�วบ�ุม
ก�รยึดเก�ะถ��แบบปรบัเข้�กบัโ�้ง  
(ถ�้ตดิต ัง้) จะไม่ท��ง��ถ�้มกี�รท��ง��
ผิดปกติที่ระบบ  ABS ใ�สถ��ก�รณ์�ี ้
ไฟเตอื�ส��หรบัระบบ ABS ระบบ�วบ�มุ
�ว�มเร็ว�งที ่และ MIL อ�จสว�่งขึ�้ม�

ระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะถ��แบบ
ปรบัส��หรบัก�รเข�้โ�ง้ (ถ�้ตดิต ัง้)

 ���เตอื�
หากมีขอ้ผิดพลาดเกดิขึน้กับระบบควบคุม
การยดึเกาะถนน  ไฟเตอืนการปิดใชง้านระบบ
ควบคุมการยึดเกาะถนนจะสว่างขึน้ และมี
ขอ้ความปรากฏบนหนา้จอ
ในสถานการณเ์ชน่นี ้ระบบควบคมุการยดึเกาะ
ถนนจะยังคงท�างานต่อไป แต่ไม่มีฟังก์ชั่น
ปรับตวัส�าหรับการเขา้โคง้ โดยมเีงือ่นไขวา่:
-  ไมม่ขีอ้ผดิพลาดอืน่ ๆ  ในระบบควบคมุการ
ยดึเกาะถนน

-  ไม่ไดปิ้ดใชง้านระบบควบคุมการยดึเกาะ
ถนน (ดทูีก่ารตัง้คา่รถจักรยานยนต ์หนา้ 53 
หรอืการตัง้คา่โหมดการขบัขีท่ี ่หนา้ 50)

ตอ้งใชค้วามระมัดระวังเมือ่เร่งความเร็วหรือ
เลีย้วรถบนพืน้ถนนทีเ่ปียก/ลืน่  เพือ่หลกีเลีย่ง
ไมใ่หล้อ้หลงัหมนุฟรี
ในกรณีทีม่ขีอ้บกพรอ่ง  ไฟเตอืนการปิดใช ้
งานระบบควบคมุการยดึเกาะถนน  อาจแสดง
พรอ้มไฟแสดงการท�างานผดิปกตขิองระบบ
การจัดการเครือ่งยนตแ์ละ/หรอืไฟเตอืน ABS

หา้มขบัขีน่านกวา่ทีจ่�าเป็น  หากไฟเตอืนยงั
คงตดิอยู่ โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตโดย
เร็วที่สุดเพื่อตรวจเช็คความบกพร่องและ
ท�าการแกไ้ข
การเลี้ยวรถกะทันหันและการเร่งความเร็ว
มากเกินไปในสถานการณ์นี้อาจท�าใหล้อ้
หลงัหมนุฟร ี สง่ผลใหส้ญูเสยีการควบคมุรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ระบบควบคุมการยดึเกาะแบบปรับส�าหรับการ
เขา้โคง้คือระบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเสริม
การควบคุมหากมกีารเปิดใชง้านระบบควบคุม
การยดึเกาะระหว่างเอนรถจักรยานยนตใ์นการ
เขา้โคง้
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ระบบจะตรวจสอบมุมเอยีงของรถจักรยานยนต์
อย่างต่อเนื่องและปรับระดับของระบบควบคุม
การยดึเกาะถนนเพือ่รักษาแรงยดึเกาะของลอ้
หลงัขณะเลีย้ว
ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนแบบปรับส�าหรับ
การเขา้โคง้จะไม่ท� างานเมื่ออยู่ ในโหมด 
Off-Road หรอื Off-Road Pro

หม�ยเหตุ
ระบบ�วบ�ุมก�รยึดเก�ะถ��อ�จไม่
ท��ง��ตลอดเวล� ต�มโหมดขบัขีท่ ีเ่ลอืกไว้
ระบบ�วบ�ุมก�รยดึเก�ะและระบบ�วบ�ุม
ก�รยึดเก�ะถ��แบบปรบัเข้�กบัโ�้ง  
(ถ�้ตดิต ัง้) จะไม่ท��ง��ถ�้มกี�รท��ง��
ผดิปกตทิีร่ะบบ ABS ใ�สถ��ก�รณ�์ี ้
ไฟเตอื�ส��หรบัระบบ ABS ระบบ�วบ�ุม
�ว�มเร็ว�งที ่และ MIL อ�จสว�่งขึ�้ม�

ส�าหรับรายละเอยีดทัง้หมดเกีย่วกับการท�างาน
ของไฟเตอืนการปิดระบบควบคุมการยดึเกาะ
ถนนและขอ้ความเตือนเกี่ยวที่แผงหนา้ปัด 
โปรดดทูี ่หนา้ 38

ก�รต ัง้��่ระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะ
ถ��

 ���เตอื�
ถา้ปิดใชง้านระบบควบคุมการยดึเกาะถนน  
รถจักรยานยนตจ์ะท�างานตามปกต ิแต่ไม่มี
การควบคมุการยดึเกาะถนน
ในสถานการณ์นี้ การเร่งความเ ร็วมาก
เกนิไปบนพื้นถนนที่เปียก/ลื่นอาจท�าใหล้อ้
หลงัลืน่ไถล  สง่ผลใหส้ญูเสยีการควบคมุรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

สามารถปิดระบบควบคุมการยดึเกาะถนนได ้
ตามที่อธบิายไวใ้นการตัง้ค่ารถจักรยานยนต ์
หนา้ 53  หรอืตัง้คา่ตามเงือ่นไขทีอ่ธบิายไวใ้น
การก�าหนดคา่โหมดขบัขีใ่น หนา้ 50

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

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

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

หม�ยเหตุ
ส��หรบัรถจกัรย��ย�ตท์ุกรุ่�ทีไ่ม่มรีะบบ
ตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง (TPMS) ตดิต ัง้ไว ้
เป็�อปุกรณม์�ตรฐ�� จะมใีหเ้ลอืกเป็�
อุปกรณ์ เสร ิม  ต้องติดต ัง้ โดยตวัแท�
จ� � ห �่ � ย  Tr i u m p h  ที่ไ ด้ร ับ อ �ุ ญ � ต  
สว่�แสดงผล TPMS บ�แผงห��้ปดัจะถกู
เปิดใชง้��เมือ่ระบบไดร้บัก�รตดิต ัง้เท�่� ั�้
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ไฟเตอื�แรงด�ัลมย�ง (ถ�้ตดิต ัง้ 
TPMS)

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

ไฟเตอืนแรงดันลมยางจะท�างาน
ร่วมกับระบบตรวจวัดแรงดันลม
ยาง ดทูี ่หนา้ 72

ไฟเตือนจะสว่างขึ้นเมื่อแรงดัน
ลมยางลอ้หนา้หรือลอ้หลังต�่ากว่าค่าแรงดันที่
แนะน�าเทา่นัน้  ไฟเตอืนจะไมส่วา่งขึน้ถา้สบูลม
ยางมากกวา่ปกติ
เมือ่ไฟเตอืนสวา่งขึน้มา  จอแสดงผลแรงดนั
ลมยางจะแสดงว่ายางใดเป็นยางที่ลมอ่อน 
นอกจากนีย้งัจะแสดงแรงดนัลมยาง

36 28

3 0 02 24 46 68 810 1012 1252
REAR FRONT

psipsi

F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

SET 100 9ABS +

MPH

TYRE PRESSURE

1 42 3

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

แรงดั นลมยางที่ ไฟ เตือนสว่ า งขึ้นมีก า ร
ชดเชยอณุหภมูถิงึ 20°C แตไ่มแ่สดงบนสว่น
แสดงผลแรงดันที่เป็นตัวเลขที่เชื่อมโยงกัน  
(ดูที่ หนา้ 143) แมส้่วนแสดงผลตัวเลข
ดู เหมือนหรือใกล เ้คียงกับแรงดันลมยาง
มาตรฐานเมื่อไฟเตือนตดิขึน้ จะเป็นการบ่งชี้
ถงึแรงดนัลมยางต�า่  ซึง่สาเหตทุีเ่ป็นไปไดม้าก
ทีส่ดุคอืยางร่ัวซมึ

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

เซ็�เซอรแ์รงด�ัลมย�งลอ้ห��้

 
 
 

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

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

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

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

ปรับแรงดันลมยางเมื่อยางเย็นเท่านั้นโดยใช ้
เกจวดัแรงดนัลมยางทีแ่มน่ย�า  (ดทูี ่ หนา้ 144) 
และตอ้งไม่ใชส้่วนแสดงผลแรงดันลมยางบน
แผงหนา้ปัด

ย�งอะไหล่
เมือ่จะเปลีย่นยาง  ควรน�ารถไปใสย่างทีต่วัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญาตทุกครัง้ และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าทาง
ทางพนักงานรับรูว้า่ตอ้งตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดัน
ลมยางเขา้กบัลอ้รถ

แบตเตอรีส่��หรบัเซ�เซอร์
เมือ่แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรีใ่นเซนเซอรล์ม
ยางอยูใ่นระดบัต�า่ จะมขีอ้ความแสดงในหนา้จอ 
แผงหนา้ปัด  และสญัลกัษณ ์ TPMS จะบง่ชี้
ว่าเซนเซอร์ของลอ้ใดที่มีแรงดันไฟฟ้าของ
แบตเตอรีต่�า่  ถา้แบตเตอรีห่มดเกลีย้ง  เฉพาะ
เสน้ประจะปรากฏบนหนา้จอแผงหนา้ปัด  
ไฟเตอืน TPMS สแีดงจะตดิขึน้ สว่นสญัลกัษณ ์
TPMS จะกะพรบิอยา่งตอ่เนือ่ง  ตดิตอ่ตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตของท่านเพือ่น�ารถไปเปลีย่นเซนเซอร ์
และบันทกึหมายเลขผลติภัณฑล์งในชอ่งทีใ่ห ้
ไว ้หนา้ 73

เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต� าแหน่ง  ON 
ถา้สัญลักษณ์ TPMS กะพริบต่อเนื่องหรือ 
ไฟเตอืน TPMS ตดิคา้งแสดงวา่มขีอ้บกพรอ่ง
เกดิขึน้กบัระบบ TPMS ตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่าย
รถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตเพือ่
น�ารถไปตรวจสอบหาขอ้บกพรอ่ง
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���้ม�ัเชือ้เพลงิ

RON/ROZ 95 min. 91

E5 E10

3900691

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

Pb

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

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

ก�รปรบัเทยีบเ�รือ่งย�ต์
ในบางสภาพแวดลอ้ม อาจตอ้งมีการปรับ
เทยีบเครือ่งยนต ์ โปรดตดิตอ่สอบถามตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตทกุครัง้

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

 ขอ้�วรระวงั
ระบบไอเสยีส�าหรับรถจักรยานยนต์นี้ตดิตัง้
เครือ่งฟอกไอเสยีเชงิเร่งปฏกิริยิาเพือ่ชว่ยลด
ระดบัการปลอ่ยไอเสยี
ก า ร ใ ช ้น�้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ผ ส ม ต ะ กั่ ว จ ะ
ท�าลายเครื่องฟอกไอเสียเชงิเร่งปฏิกิร ิยา  
นอกจากนั้น   เครื่องฟอกไอเสีย เชิง เ ร่ ง
ปฏกิริยิาอาจเกดิความเสยีหายอย่างถาวรถา้
ปล่อยใหร้ถจักรยานยนตน์�้ามันหมด หรือถา้
ระดับน�้ามันเชือ้เพลงิที่ใชไ้ดอ้ยู่ในระดับต�่า
มาก
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วา่มนี�้ามันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอตอ่การเดนิทาง

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



ขอ้มลูท ัว่ไป

76

ก�รเตมิ���้ม�ั

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

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

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

-  หลงัจากเตมิน�้ามนั  ตรวจสอบทกุครัง้วา่ได ้
ปิดฝาปิดถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิอยา่งถกูตอ้ง

-  เนื่องจากน�้ามันเบนซนิ (น�้ามันเชือ้เพลงิ) 
มคีวามไวไฟสงู  การทีน่�้ามนัเชือ้เพลงิหก
หรือร่ัว หรือการไม่ปฏิบัติตามค�าแนะน�า
ดา้นความปลอดภัยทีร่ะบไุวข้า้งตน้จะน�าไป
สูอ่นัตรายจากไฟไหมไ้ด ้ ซึง่จะท�าใหเ้กดิ
ความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ  ท�าใหผู้อ้ ืน่บาด
เจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

ฝ�ปิดถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ

1

2

1. ฝ�ปิดถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
2. รหสั

ในการเปิดฝาปิดถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ  ยกฝาปิด
ล็อกขึน้ เสยีบกญุแจลงในล็อก แลว้หมนุกญุแจ
ตามเข็มนาฬกิา
ในการปิดและล็อกฝาปิด  ใหก้ดฝาปิดเขา้ที่
โดยทีก่ญุแจยงัเสยีบอยู ่จนกระทัง่ล็อกคลกิเขา้
ต�าแหน่ง ดงึกญุแจออก แลว้ปิดฝาปิดล็อก

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

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

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

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

21

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

หลงัจากเตมิน�้ามนั  ตรวจสอบทกุครัง้วา่ไดปิ้ด
ฝาปิดถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิอยา่งถกูตอ้ง
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ข�ต ัง้
ข�ต ัง้ข�้ง

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

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

1

1. ข�ต ัง้ข�้ง

รถจักรยานยนตจ์ะมขีาตัง้ขา้ง  ซึง่ท�าใหจ้อดรถ
จักรยานยนตไ์ด ้
เมื่อไรก็ตามที่ใชข้าตั ้งขา้ง ก่อนจะขับขี่รถ  
ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วา่ไดย้กขาตัง้ขา้ง
ขึน้จนสดุหลงัจากทีน่ั่งบนรถจักรยานยนตแ์ลว้
เมื่อจอดรถจักรยานยนต์โดยใชข้าตั ้งขา้ง  
ใหบ้ิดแฮนด์บังคับเลี้ยวไปทางซา้ยจนสุด 
ทกุครัง้ แลว้ใหร้ถจักรยานยนตอ์ยูใ่นเกยีรห์นึง่
ส�าหรับค�าแนะน�าในการจอดรถอย่างปลอดภัย 
โปรดดบูท วธิกีารขีร่ถจักรยานยนต์

ข�ต ัง้�ู ่(ถ�้ตดิต ัง้)

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

2

1

3

1. ข�ต ัง้�ู่
2. ทีเ่หยยีบ
3. ร�วจบัด�้�ท�้ย
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การตัง้รถจักรยานยนตไ์วบ้นขาตัง้คู:่
•  จับรถจักรยานยนตต์ัง้ตรง
•  เหยยีบลงทีส่ว่นวางเทา้ของขาตัง้
•  ยกรถจักรยานยนตข์ึน้และไปทางดา้นหลัง

โดยใชร้าวจับดา้นหลงัเป็นมอืจับ
ส�าหรับค�าแนะน�าในการจอดรถอย่างปลอดภัย 
โปรดดบูท วธิกีารขีร่ถจักรยานยนต์

 ขอ้�วรระวงั
อย่าใชแ้ผงตัวถังหรือเบาะน่ังเป็นมือจับ  
เมือ่จะยกรถจักรยานยนตบ์นขาตัง้คู ่ เพราะจะ
ท�าใหเ้กดิความเสยีหาย

เบ�ะ� ัง่

ก�รดแูลเบ�ะ

 ขอ้�วรระวงั
เพื่อป้องกันไม่ใหเ้บาะหรือที่คลุมเบาะเกดิ
ความเสยีหาย ตอ้งระวงัอยา่ท�าเบาะตกหลน่
อย่าพิงเบาะกับรถจักรยานยนต์หรือพื้นผิว 
ใด ๆ  ที่อาจท�าใหเ้บาะหรือที่คลุมเบาะเกดิ
ความเสยีหายได ้ ใหว้างทีน่ั่ง  โดยหงายฝ่ังที่
คลมุเบาะขึน้บนพืน้ผวิราบ รองดว้ยผา้เนือ้นิม่
อยา่วางสิง่ของใด ๆ  บนเบาะ  ซึง่อาจท�าใหท้ี่
คลมุเบาะเป็นคราบหรอืเกดิความเสยีหายได ้

ส�าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท�าความ
สะอาดเบาะทีน่ั่ง ดทูี ่หนา้ 165

ชุดล็อกเบ�ะ

 ���เตอื�
เ พื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห เ้ บ า ะหลุ ดขณะขี่ ร ถ  
หลงัจากประกอบเบาะ  ใหก้�าเบาะ  แลว้ดงึขึน้
แรง ๆ ทกุครัง้
ถา้ล็อกเบาะไวก้ับล็อกไม่ถูกตอ้ง เบาะจะ
หลดุออกจากล็อก
เบาะทีห่ลวมหรือหลุดอาจท�าใหสู้ญเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ขอ้�วรระวงั
หา้มใชร้ถจักรยานยนตข์ณะกญุแจอยู่ในล็อก
เบาะทีน่ั่ง
ล็อกเบาะน่ังและถอดกญุแจออกเสมอกอ่นที่
จะขบัขีร่ถจักรยานยนต์
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ชุ ด ล็ อ ก เ บ า ะ อ ยู่ ที่ ด ้า น ซ ้า ย มื อ ข อ ง ร ถ
จักรยานยนต ์บนเฟรมโครงรถใตเ้บาะทีน่ั่ง

1

1. ทีล็่อกเบ�ะ

สามารถถอดเบาะทีน่ั่งออกเพือ่เขา้ถงึแบตเตอรี ่
บรเิวณชอ่งเก็บของและเครือ่งมอื

ที�่ ัง่ผูโ้ดยส�ร

 ���เตอื�
เบาะผูข้ับขีจ่ะยดึและรองรับไดอ้ย่างถูกตอ้ง
เมือ่ประกอบเบาะน่ังซอ้นทา้ยไวอ้ยา่งถกูตอ้ง
เทา่นัน้
หา้มขี่รถจักรยานยนต์ขณะถอดเบาะ น่ัง 
ผูโ้ดยสารออก  เพราะจะท�าใหเ้บาะผูข้บัขีไ่ม่
แน่นและอาจขยบัเขยือ้นได ้
เบาะทีห่ลวมหรือหลุดอาจท�าใหสู้ญเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้บาะหลดุขณะขีร่ถ หลงัจาก
ประกอบเบาะ  ใหก้�าเบาะ  แลว้ดงึขึน้แรง ๆ 
ทกุครัง้
ถา้ล็อกเบาะไวก้ับล็อกไม่ถูกตอ้ง เบาะจะ
หลดุออกจากล็อก
เบาะทีห่ลวมหรือหลุดอาจท�าใหสู้ญเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

จะตอ้งถอดเบาะทีน่ั่งผูโ้ดยสารออกก่อนจงึจะ
สามารถถอดทีน่ั่งของผูข้บัขีอ่อกได ้ นอกจากนี ้
ยังมชี่องเก็บของเล็ก ๆ  อยู่ใตท้ีน่ั่งผูโ้ดยสาร 
ด ูหนา้ 84

ก�รถอดที�่ ัง่ผูโ้ดยส�ร
การถอดทีน่ั่งผูโ้ดยสาร:
•  สอดกญุแจเขา้ในทีล็่อกเบาะ ดทูี ่หนา้ 79

•  บดิกุญแจไปทางทวนเข็มนาฬิกาขณะที่
กดดา้นหลงัของเบาะทีน่ั่ง  จะเป็นการปลด
เบาะออกจากล็อก  แลว้เลือ่นเบาะไปทาง
ดา้นหลงั

•  หากติดตั ้งเบาะที่น่ังอุ่นไฟฟ้า ใหห้มุน
เบาะทีน่ั่งผูโ้ดยสารและพงิไวก้ับเบาะทีน่ั่ง 
ผูข้บัขี ่ ถอดขัว้ตอ่ไฟฟ้าของเบาะทีน่ั่งอุน่
ไฟฟ้า

•  ถอดเบาะทีน่ั่งออกจากรถจักรยานยนต์

3

1

2

1. ข ัว้ตอ่ไฟฟ้�
2. �ลปิ
3. เบ�ะผูโ้ดยส�รอุ�่ไฟฟ้�
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ก�รตดิต ัง้ที�่ ัง่ผูโ้ดยส�ร

2

2

1
1

3

1. แป้�ยดึเบ�ะที�่ ัง่ผูโ้ดยส�ร
2. สว่�บอกต��แห�ง่
3. จดุยดึเบ�ะที�่ ัง่ผูข้บัขี่

การตดิตัง้ทีน่ั่งผูโ้ดยสาร:
•  เชื่อมต่อขัว้ต่อไฟฟ้าของที่น่ังอุ่นไฟฟ้า 

(ถา้ตดิตัง้)
•  กดทีด่า้นหลังของเบาะทีน่ั่งคนขับใหแ้น่น

และคา้งไว ้
•  สวมแป้นยดึสองอันของเบาะที่น่ังเขา้กับ

สว่นบอกต�าแหน่ง
•  กดลงทีด่า้นทา้ยเพือ่ยดึชดุล็อกเบาะ

เบ�ะผูข้บัขี่

 ���เตอื�
เบาะผูข้ับขีจ่ะยดึและรองรับไดอ้ย่างถูกตอ้ง
เมือ่ประกอบเบาะน่ังซอ้นทา้ยไวอ้ยา่งถกูตอ้ง
เทา่นัน้
หา้มขี่รถจักรยานยนต์ขณะถอดเบาะ น่ัง 
ผูโ้ดยสารออก เพราะจะท�าใหเ้บาะผูข้ับขีไ่ม่
แน่นและอาจขยบัเขยือ้นได ้
เบาะทีห่ลวมหรือหลุดอาจท�าใหสู้ญเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ก�รถอดเบ�ะที�่ ัง่ผูข้บัขี่

1

1. เบ�ะผูข้บัขี่

การถอดเบาะผูข้บัขี:่
•  ถอดเบาะทีน่ั่งดา้นหลงั (ด ูหนา้ 80)
•  จับเบาะผูข้บัขีท่ัง้สองขา้งและเลือ่นไปทาง

ดา้นทา้ยและขึน้
•  หากมีการติดตั ้งที่น่ังอุ่นไฟฟ้า ใหถ้อด 

ขัว้ต่อไฟฟ้าของที่น่ังไฟฟ้าเพื่อถอดออก
จากรถจักรยานยนตอ์ยา่งสมบรูณ์
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ก�รตดิต ัง้เบ�ะที�่ ัง่ผูข้บัขี่

2

34

1

1. แถบด�้�บ�
2. แถบด�้�ล�่ง
3. ตวัเชือ่มที�่ ัง่
4. โ�รงเบ�ะ

การตดิตัง้เบาะทีน่ั่ง:
•  เชื่อมต่อขัว้ต่อไฟฟ้าของที่น่ังอุ่นไฟฟ้า 

(ถา้ตดิตัง้)
•  จัดต�าแหน่งลิ้นที่ น่ังไวใ้ตแ้ถบดา้นบน

ของถังน�้ามันเชือ้เพลงิเพือ่เลอืกต�าแหน่ง
ที่ น่ั งสูงหรือใตแ้ถบล่างของถังน�้ ามัน 
เชือ้เพลงิเพื่อเลอืกต�าแหน่งทีน่ั่งต�่า (ดูที ่
หนา้ 82)

•  เกีย่วรางดา้นหนา้ของเบาะเขา้กับตัวเชือ่ม
ทีน่ั่งทีด่า้นทา้ยของถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ และ
กดรางดา้นหลงัเขา้กบัตวัเชือ่มทีน่ั่ง

•  กดที่ดา้นหลังของเบาะที่น่ังใหแ้น่นและ
คา้งไว ้

•  ประกอบกลับเบาะที่น่ังผูโ้ดยสาร (ดูที ่
หนา้ 80)

ก�รปรบั�ว�มสงูของเบ�ะผูข้บัขี่

 ���เตอื�
ปรับตัวปรับความสูงเบาะทัง้สองตัวทุกครง้ 
การปรับตวัปรับความสงูเพยีงตวัเดยีวจะท�าให ้
การประกอบเบาะไมถ่กูตอ้ง
การขี่รถจักรยานยนต์โดยประกอบเบาะไม่
ถูกตอ้งอาจท�าใหสู้ญเสียการควบคุมรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
เมือ่ปรับความสูงเบาะแลว้ ใหข้ับรถจักรยาน
ยนตบ์นนถนนทีไ่มม่กีารจราจรเพือ่สรา้งความ
คุน้เคยกบัต�าแหน่งเบาะน่ังใหม่
การขี่รถ จักรยานยนต์โดยไม่คุ น้ เคยกับ
ต�าแหน่งเบาะอาจท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

เบาะผูข้ับขี่สามารถปรับความสูงไดป้ระมาณ 
20 มม.

5

5

4
3

4

21

1. เบ�ะผูข้บัขี่
2. ตวัปรบั�ว�มสงูเบ�ะด�้�ห��้
3. ตวัปรบั�ว�มสงูเบ�ะด�้�หลงั
4. ต��แห�ง่�ว�มสงูของเบ�ะต��่ (แสดง 

ด�้�ท�้ย)
5. ต��แห�ง่�ว�มสงูของเบ�ะสงู (แสดง 

ด�้�ท�้ย)
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การปรับเบาะผูข้บัขี:่
•  ถอดเบาะผูข้บัขี ่(ดทูี ่หนา้ 81)
•  ปรับต�าแหน่งตัวปรับความสูงเบาะไปที่

ต�าแหน่งสงูขึน้หรอืต�า่ลงตามตอ้งการ
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่รางตัวปรับล็อกไวก้ับ

ฐานยดึทีเ่บาะแน่นดแีลว้
•  ตดิตัง้เบาะทีน่ั่งของผูข้บัขี ่ โดยตรวจสอบ

ใหแ้น่ใจว่าลิน้เบาะทีน่ั่งอยู่ใตแ้ถบดา้นบน
ของถังน�้ามันเชือ้เพลงิเพือ่เลอืกต�าแหน่ง
ที่น่ังสูง หรืออยู่ใตแ้ถบดา้นล่างของถัง
น�้ามันเชือ้เพลงิเพือ่เลอืกต�าแหน่งทีน่ั่งต�่า  
(ด ูหนา้ 81)

ที�่ ัง่อุ�่ไฟฟ้� (ถ�้ตดิต ัง้)
สวติชเ์บาะทีน่ั่งอุน่ไฟฟ้า  (ถา้ตดิตัง้)  จะอยูท่ี่
ดา้นซา้ยมอืของรถจักรยานยนต์

1

2

1. ต��แห�ง่สวติชท์ ี�่ ัง่อุ�่ไฟฟ้�ของผูข้บัขี่
2. ต��แห�ง่สวติชท์ ี�่ ัง่อุ�่ไฟฟ้�ของผูโ้ดยส�ร

ที่น่ังไฟฟ้าจะรอ้นขึ้นเมื่อเครื่องยนต์ท�างาน
เทา่นัน้  เมือ่เปิดทีน่ั่งอุน่ไฟฟ้า  สญัลกัษณท์ีน่ั่ง
อุน่ไฟฟ้าจะปรากฏขึน้บนหนา้จอ  ระดบัความ
รอ้นที่เลือกส�าหรับแต่ละที่น่ังจะระบุไวด้ว้ยสี
ของสญัลกัษณ์

มคีวามรอ้นอยูส่องระดบั: ต�า่ และสงู

1 2
1. สญัลกัษณ�์ว�มรอ้�ต��่ (สสีม้)
2. สญัลกัษณ�์ว�มรอ้�สงู (สแีดง)

N 0 02 24 46 68 810 1012 120
F E C H

21.5 10:55 AMCo

x1000rpm

ABS

MPH

1 2

1. ที�่ ัง่อุ�่ไฟฟ้�ของผูข้บัขี ่(เลอืก�ว�มรอ้�
ระดบัต��่)

2. ที�่ ัง่อุ�่ไฟฟ้�ของผูโ้ดยส�ร (เลอืก�ว�ม
รอ้�ระดบัสงู)

เบ�ะที�่ ัง่อุ�่ไฟฟ้�ของผูข้บัขี่
•  เพือ่ประโยชน์สงูสดุในสภาพอากาศหนาว 

จากต�าแหน่ง OFF กดสวติชเ์บาะทีน่ั่งอุน่
ไฟฟ้าของผูข้ับขีห่นึง่ครัง้ส�าหรับระดับรอ้น
สงูกอ่น  แลว้ลดระดบัความรอ้นลงโดยกด
สวติชเ์บาะทีน่ั่งอุน่ไฟฟ้าของผูข้ับขีอ่กีครัง้
เป็นระดบัต�า่ลงเมือ่ทีน่ั่งอุน่ขึน้แลว้

•  เพื่อจะปิดเบาะที่น่ังอุ่นไฟฟ้าของผูข้ับขี ่ 
ใหก้ดและปล่อยสวติชเ์บาะทีน่ั่งอุ่นไฟฟ้า
ของผูข้ับขี่จนสัญลักษณ์เบาะที่ น่ังอุ่น
ไฟฟ้าไมป่รากฎบนหนา้จอแสดงผล
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เบ�ะที�่ ัง่อุ�่ไฟฟ้�ของผูโ้ดยส�ร
•  เพื่อประโยชน์สูงสุดในสภาพอากาศ

หนาว  ใหก้ดสวติชเ์บาะทีน่ั่งอุน่ไฟฟ้าของ 
ผูโ้ดยสารส�าหรับระดบัรอ้นสงูกอ่น  แลว้ลด
ระดับความรอ้นลงโดยกดสวติชเ์บาะทีน่ั่ง
อุน่ไฟฟ้าของผูโ้ดยสารอกีครัง้เป็นระดับต�า่
ลงเมือ่ทีน่ั่งอุน่ขึน้แลว้

•  หากตอ้งการปิดเบาะที่น่ังอุ่นไฟฟ้าของ 
ผูโ้ดยสารใหเ้ลื่อนสวิตช์ไปที่ต�าแหน่ง
กลาง หลงัจากหน่วงเวลาสัน้ ๆ สญัลกัษณ์
เบาะที่น่ังอุ่นไฟฟ้าของผูโ้ดยสารจะไม่
ปรากฏบนหนา้จออกีตอ่ไป

ก�รตดัแรงด�ัไฟต��่
ถา้ตรวจพบวา่มแีรงดนัไฟฟ้าต�า่  สวติชท์ีน่ั่งอุน่
ไฟฟ้าจะปิดการท�างาน ที่น่ังอุ่นไฟฟ้าจะไม่
ท�างานอกีครัง้จนกวา่แรงดันไฟฟ้าจะเพิม่ขึน้ถงึ
ระดบัทีป่ลอดภยั
สวติชจ์ะไม่ท�างานเองโดยอัตโนมัตถิา้แรงดัน
ไฟฟ้าไมส่งูขึน้จะถงึระดบัทีป่ลอดภยั  จะตอ้ง
ปิดสวติชจ์ดุระเบดิ  จากนัน้เปิดอกีครัง้เพือ่เปิด
ใชง้านทีน่ั่งอุน่ไฟฟ้า

ชอ่งเก็บของ (ถ�้ม)ี

 ขอ้�วรระวงั
สิง่ของที่ไม่ไดย้ดึไวแ้ละวางไวใ้นช่องเก็บ
ของอาจไดรั้บความเสยีหายหรือสรา้งความ
เสยีหายกบัรถจักรยานยนตไ์ด ้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอ 
รอบ ๆ  อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกสห์รือของชิน้ 
อื่น ๆ  เพื่อใหช้่องเก็บของปิดไดโ้ดยไม่
ก่อใหเ้กิดความเสียหายกับสิ่งของหรือรถ
จักรยานยนต์
ยึดอุปกรณ์อิเ ล็กทรอนิกส์ สายไฟ และ
ของชิน้อืน่ ๆ  ไวท้ัง้หมดในช่องเก็บของให ้
ปลอดภยักอ่นทีจ่ะขบัขี่

 ขอ้�วรระวงั
ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอว่าฝาของช่องเก็บ 
ถกูปิดไวอ้ยา่งแน่นหนากอ่นทีจ่ะประกอบทีน่ั่ง
อกีครัง้เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้
กบัฝาปิดชอ่งเก็บของ

มีช่องเก็บของขนาดเล็กอยู่ใตท้ี่น่ังผูโ้ดยสาร 
ชอ่งเก็บของสามารถใชเ้พือ่เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า
เมื่อใชช้่องเสียบ  USB และของชิ้นเล็ก ๆ 
ระหวา่งขบัขี่

2

1

1. ชอ่งเก็บของ
2. กดเพือ่เปิด

การเปิดชอ่งเก็บของ:
•  กดตรงกลางดา้นซา้ยมือของฝาปิดช่อง

เก็บของเพือ่ปลดล็อกและเปิดออก
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กระจกห��้รถ
 ���เตอื�

อย่าพยายามที่จะท�าความสะอาดกระจก 
หนา้รถขณะขบัขีร่ถจักรยานยนต์
การปลอ่ยมอืของผูข้ับขีอ่อกจากแฮนดบ์ังคับ
เลีย้วในขณะขับขีร่ถจักรยานยนตจ์ะลดความ
สามารถของผูข้ับขี่ในการรักษาการควบคุม
ของรถจักรยานยนต์
การพยายามความสะอาดหรือปรับกระจก 
หนา้รถขณะขับขี่รถจักรยานยนต์อาจท�าให ้
เกดิการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ากระจกหนา้รถปรับไปที่
ต�าแหน่งเดยีวกนัทัง้สองดา้น
การขีร่ถจักรยานยนตโ์ดยปรับกระจกหนา้รถ
ไม่ถูกตอ้งอาจท�าใหสู้ญเสียการควบคุมรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

หม�ยเหตุ
กระจกห��้รถทีต่ดิต ัง้กบัรถจกัรย��ย�ต์
��ั�ีส้�ม�รถปรบัไดด้ว้ยต�เองใ�ต��แห�ง่
�ว�มสงูห�้ระดบัโดยไมต่อ้งใชเ้�รือ่งมอื

1

22

1. มอืจบัปรบั�ว�มสงู
2. ต��แห�ง่ก�รปรบั

เพือ่ปรับความสงูของกระจกบงัลม:
•  น่ังอยา่งปลอดภยับนรถจักรยานยนต์
•  จับมอืจับปรับใหม้ัน่คง
•  กดกระจกบังลมไปขา้งหนา้เล็กนอ้ยเพื่อ

คลายความตงึของตวัยดึ
•  เลือ่นกระจกบังลมขึน้หรอืลงไปความสงูที่

ตอ้งการ
•  ปลอ่ยมอืจับปรับตัง้
ส�าหรับขอ้มูลเกี่ยวกับการท�าความสะอาด
กระจกบงัลม ดทูี ่หนา้ 165

ชุดเ�รือ่งมอื
ชดุเครือ่งมอืมรีายการดงัตอ่ไปนี:้
•  ประแจหกเหลีย่ม 4 มม.
•  ประแจหกเหลีย่ม 5 มม.
•  ประแจหกเหลีย่ม 6 มม.
•  ไขควงแบบกลบัดา้นได ้
•  ประแจปลายเปิด 14 A/F
•  ประแจปลายเปิด 8 และ 10 A/F

Tiger 900
ชุดเครื่องมืออยู่ใตเ้บาะน่ังซอ้นทา้ยและรัดไว ้
ดว้ยยางรัด

1

1. ชุดเ�รือ่งมอื

หากตอ้งการเขา้ถงึชดุเครือ่งมอื  ใหถ้อดเบาะที่
น่ังผูโ้ดยสาร ดทูี ่หนา้ 80
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ทกุรุ�่ยกเว�้ Tiger 900
ชุดเครื่องมืออยู่ในช่องเก็บของใตเ้บาะน่ัง 
ผูข้บัขีแ่ละรัดไวด้ว้ยยางรัด

1

1. ชุดเ�รือ่งมอื

หากตอ้งการเขา้ถึงชุดเครื่องมือ ใหถ้อด
เบาะที่น่ังผูโ้ดยสาร และเบาะที่น่ังของผูข้ับขี ่ 
ดทูี ่หนา้ 80 และ หนา้ 81

ชอ่งเสยีบ USB (ถ�้ตดิต ัง้)

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

 ขอ้�วรระวงั
สิง่ของที่ไม่ไดย้ดึไวแ้ละวางไวใ้นช่องเก็บ
ของอาจไดรั้บความเสยีหายหรือสรา้งความ
เสยีหายกบัรถจักรยานยนตไ์ด ้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอ 
รอบ ๆ  อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกสห์รือของชิน้ 
อื่น ๆ  เพื่อใหช้่องเก็บของปิดไดโ้ดยไม่
ก่อใหเ้กิดความเสียหายกับสิ่งของหรือรถ
จักรยานยนต์
ยึดอุปกรณ์อิเ ล็กทรอนิกส์ สายไฟ และ
ของชิน้อืน่ ๆ  ไวท้ัง้หมดในช่องเก็บของให ้
ปลอดภยักอ่นทีจ่ะขบัขี่

 ขอ้�วรระวงั
อย่าปล่อยใหส้วติชจ์ุดระเบดิอยู่ที่ต�าแหน่ง 
ON ยกเวน้เครื่องยนต์ท�างานอยู่เพราะจะ 
เป็นการคายประจแุบตเตอรี่

ชอ่งเสยีบบสัสากลแบบอนุกรม  (USB)  ชว่ยให ้
มไีฟฟ้า 5 โวลตจ์าก USB ส�าหรับชารจ์อปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิส ์เชน่ โทรศพัทม์อืถอื กลอ้ง และ
อปุกรณ ์ GPS ชอ่งเสยีบ USB สามารถจา่ย
กระแสไฟฟ้าไดถ้งึสองแอมป์
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เพือ่จะเขา้ถงึชอ่งเสยีบ USB:
•  ถอดเบาะทีน่ั่งผูโ้ดยสาร (ด ูหนา้ 80)
•  ชอ่งเสยีบ USB อยูใ่นชอ่งเกบ็ของใตเ้บาะ

ทีน่ั่งผูโ้ดยสาร
•  กดตรงกลางดา้นซา้ยมือของฝาปิดช่อง

เก็บของเพือ่ปลดล็อกและเปิดออก

2

1

1. ชอ่งเก็บของ
2. กดเพือ่เปิด

•  ถอดฝาปิด
•  เสยีบสาย USB อะแดปเตอรท์ีต่อ้งการ

เขา้ในชอ่งเสยีบ  สายอะแดปเตอรไ์มไ่ดม้า
พรอ้มกบัรถจักรยานยนต์

1

1. ชอ่งเสยีบบสัส�กลแบบอ�กุรม (USB)

ชอ่งเสยีบอปุกรณไ์ฟฟ้�
ชอ่งเสยีบอปุกรณไ์ฟฟ้�ด�้�ห��้
ทกุรุน่มชีอ่งเสยีบอปุกรณ์เสรมิตัง้อยูต่ดิกบัหนา้
จอแผงหนา้ปัด

1

1. ชอ่งเสยีบอปุกรณเ์สรมิ (ด�้�ห��้)

ชอ่งเสยีบอปุกรณไ์ฟฟ้�ด�้�หลงั
ทกุรุน่ยกเวน้ Tiger 900 มชีอ่งเสยีบอปุกรณ์
เสรมิทีอ่ยูถ่ดัจากล็อกเบาะทีน่ั่ง

1

1. ชอ่งเสยีบอปุกรณเ์สรมิ (ด�้�หลงั)

ช่องเสียบอุปกรณ์ เสริมจะมีแรงดันไฟฟ้า 
12 โวลต์



ขอ้มลูท ัว่ไป

88

วงจรของช่องเสยีบอุปกรณ์ถูกป้องกันไวด้ว้ย
ฟิวสท์ีแ่สดงในตารางฟิวสท์ี ่หนา้ 152

เพื่อป้องกันแบตเตอรี่จากการจ่ายไฟฟ้ามาก
เกินไปขณะที่ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าที่ต ิดตั ้งไว ้
กระแสไฟรวมซึง่จ่ายไดท้างชอ่งเสยีบอุปกรณ์
ไฟฟ้าคอืหา้แอมป์
ท่านสามารถหาปลั๊ กที่เหมาะสมในการใชก้ับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและช่องเสยีบอุปกรณ์ไฟฟ้าได ้
จากตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญาต

ก�รร�ัอ�ิ

R.P.M.

การรันอินเป็นชื่อของขั ้นตอนที่เก ิดขึ้นใน
ระหว่างชั่วโมงแรกของการใชย้านพาหนะ 
คนัใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงเสียดทานภายใน
เครื่องยนต์จะสูงขึ้นเมื่อชิ้นส่วนยังใหม่อยู ่ 
ต่อจากนั้น เมื่อใชเ้ครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง
จ ะท� า ให ม้ั่ น ใ จ ได ว้่ า ชิ้น ส่ ว นยึดติดแ น่น  
แรงเสยีดทานภายในดังกล่าวจะลดนอ้ยลงไป
มาก
ระยะการรันอินอย่างรอบคอบจะท�าใหก้าร
ปล่อยไอเสยีลดลง และเพิม่พูนประสทิธภิาพ 
การประหยัดเชื้อเพลิง และอายุการใชง้าน
ของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนต่าง ๆ  ของรถ
จักรยานยนต์
ในชว่ง 1,000 กม. แรก (600 ไมล)์:
•  อยา่เรง่เครือ่งจนสดุ;
•  หลกีเลีย่งการใชค้วามเร็วรอบเครื่องยนต์

สงูตลอดเวลา;
•  หลีก เลี่ยงการขี่รถด ว้ยความเ ร็วรอบ

เครือ่งยนตค์งทีเ่ป็นระยะเวลานาน  ไมว่า่จะ
เร็วหรอืชา้;

•  หลกีเลีย่งการสตารท์รถ การดบัเครือ่ง หรอื
เร่งความเร็วอย่างรุนแรง ยกเวน้ในกรณี
ฉุกเฉนิ;

•  อยา่ขีร่ถดว้ยความเร็วมากกวา่ 3/4 ของ
ความเร็วสงูสดุ

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

เพิ่มขึ้นจนถึงขีดจ�ากัดความเร็วในระยะ
เวลาสัน้ๆ
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ทัง้ในช่วงการรันอนิและหลังจากรันอนิเสร็จ
สมบรูณ:์
•  อยา่เรง่รอบเครือ่งยนตเ์มือ่เครือ่งเย็น;
•  อยา่ใหเ้ครือ่งยนตท์�างานหนัก เปลีย่นเกยีร์

ลงทกุครัง้กอ่นทีเ่ครือ่งยนตเ์ริม่สะทา้น;
•  อย่าขี่รถดว้ยความเร็วรอบเครื่องยนต์

สูงโดยไม่จ�าเป็น การเปลี่ยนเกียร์ขึ้น
จะช่วยลดอัตราการสิ้น เปลืองน�้ ามั น 
เชือ้เพลงิ  ลดเสยีงรบกวน และชว่ยปกป้อง 
สภาพแวดลอ้ม

ก�รตรวจเช็�กอ่�ก�รขบัขี่

 ���เตอื�
หากไม่ด� า เ นินก า รต ร วจ เช็ คก่อนขี่ ร ถ  
อาจท�าใหร้ถจักรยานยนตเ์กดิความเสยีหาย
รา้ยแรงหรือเกิดอุบัติเหตุที่ท�าใหเ้กิดการ 
บาดเจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได ้

ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ทุกวันก่อนขี่รถ
ของท่าน ใช เ้วลาเพียงไม่นาน และการ 
ตรวจสอบเหล่านี้จะชว่ยใหท้่านมั่นใจถงึการขี่
รถทีป่ลอดภยัและเชือ่ใจได ้
ถา้พบสิง่ผิดปกติใด ๆ ในขณะตรวจสอบจุด
ต่าง ๆ  เหล่านี้ ใหดู้บท การบ�ารุงรักษาและ
การปรับตั ้งค่า  หรือไปที่ตั วแทนจ� าหน่าย
รถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต
เพื่อสอบถามถึงการด� าเนินการเพื่อใหร้ถ
จักรยานยนต์ของท่านกลับเขา้สู่สภาวะการ
ท�างานทีป่ลอดภยั
จดุตรวจเชค็:
���้ม�ัเชือ้เพลงิ: มนี�้ามันในถังน�้ามันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอ ไมม่กีารร่ัวซมึ (ดทูี ่หนา้ 77)
���้ม�ัเ�รือ่ง: ระดับทีถู่กตอ้งบนกา้นวัดระดับ
น�้ ามันหรือแสดงในตาแมว เติมน�้ ามันตาม 
ขอ้ก�าหนดทีถ่กูตอ้งตามทีต่อ้งการ  ไมม่รีอยร่ัว
จากเครือ่งยนตห์รอืระบบระบายความรอ้นน�้ามัน
เครือ่ง (ดทูี ่หนา้ 114)
โซข่บัเ�ลือ่�: ปรับตัง้ถกูตอ้ง (ดทูี ่หนา้ 123)
ย�ง/ลอ้: แรงดันลมยางถูกตอ้ง (เมื่อเย็น) 
ความลกึของดอกยาง/ความสกึ, ความเสยีหาย
ของยาง/ลอ้, ซีล่อ้หลวม/หกั, รอยร่ัว ฯลฯ (ดทูี ่
หนา้ 143)
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�็อต, โบลต,์ สกร:ู ตรวจสอบดว้ยตาเปลา่
ว่าชิ้นส่วนของระบบกันสะเทือนและระบบ 
บงัคบัเลีย้ว, คาน  และชดุควบคมุทัง้หมดไดข้นั
แน่นและยดึไวอ้ยา่งถกูตอ้ง  ตรวจสอบทกุจดุ
เพือ่ดตูวัยดึหลวม/ช�ารดุ
ก�รบงั�บัรถจกัรย��ย�ต:์ ราบรื่น แต่ไม่
หลุดเมื่อบิดไปทางซา้ยจนสุดหรือไปทาง
ขวาจนสุด ไม่เกี่ยวตดิกับสายควบคุมเสน้อื่น  
(ดทูี ่หนา้ 131)
เบรก: ดึงคันเบรก แลว้กดแป้นเบรกเพื่อ 
ตรวจสอบความตา้นทานทีถู่กตอ้ง ตรวจสอบ
คันเบรก/แป้นเบรกทีม่รีะยะเกนิกอ่นจะถงึความ
ตา้นทาน หรือรูส้กึว่าการควบคุมหยุ่นตัวเมื่อ 
ใชง้าน (ดทูี ่หนา้ 127)
ผ�้เบรก: ตรวจสอบว่ามีวัสดุเสยีดทานเหลอื
อยู่บนผา้เบรกทั ้งหมดอย่างเหมาะสม (ด ู
หนา้ 127)
ระดบั�� ้�ม ั� เบรก:   ไม่ มีก า ร ร่ั วซึมของ
น�้ ามันเบรก ระดับน�้ ามันเบรกตอ้งอยู่ระหว่าง
เครือ่งหมาย MAX และ MIN ในกระปกุน�้ามนั
ทัง้สองจดุ (ดทูี ่หนา้ 128)

โช�๊ห��้: ท�างานอยา่งราบรืน่ ไมม่กีารร่ัวซมึที่
กระบอกโชค๊ (ดทูี ่หนา้ 133)
ปีกผเีสือ้: ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าปลอกคันเร่ง
มือบดิกลับไปที่ต�าแหน่งรอบเดนิเบาโดยไม่
ตดิขดั (ดทูี ่หนา้ 122)
�ลตัช:์ ท�างานอย่างราบรื่นและระยะฟรีของ
สายถกูตอ้ง (ดทูี ่หนา้ 122)
���้หล่อเย็�: ไม่มีการร่ัวซมึของน�้าหล่อเย็น 
ตรวจสอบระดับน�้าหล่อเย็นในถังน�้าหล่อเย็น
ส�ารอง (เมือ่เครือ่งยนตเ์ย็น) (ดทูี ่หนา้ 119)
อุปกรณ์ไฟฟ้�: ไฟทุกดวงและแตรท�างาน
อยา่งถกูตอ้ง (ดทูี ่หนา้ 27)
ก�รดบัเ�รื่องย�ต์:  สวิตช์สตาร์ท /ดับ
เครื่องยนต์จะดับเครื่องยนต์เมื่อสวทิชจ์ะถูก
เลือ่นไปทีต่�าแหน่ง STOP (ด ูหนา้ 26)
ข�ต ัง้  กลับไปที่ต� าแห น่งขึ้นจนสุดตาม 
แรงตงึสปรงิ สปรงิรัง้กลับไมช่�ารุดหรอืลา้ (ดทูี ่
หนา้ 78)
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ก�รดบัเ�รือ่งย�ต์
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1. สวติชห์ยดุเ�รือ่งย�ต์
2. ต��แห�ง่ STOP
3. ต��แห�ง่ RUN
4. ปุ่ มสต�รท์
5. ต��แห�ง่ปิด
6. ต��แห�ง่เปิด
7. สวติชจ์ดุระเบดิ
8. สญัญ�ณไฟแสดงต��แห�ง่เกยีรว์�่ง

การดบัเครือ่งยนต:์
•  ปิดลิน้ปีกผเีสือ้ใหส้นทิ
•  เลอืกต�าแหน่งเกยีรว์า่ง
•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง OFF

•  เลอืกเกยีรห์นึง่
•  จอดรถจักรยานยนต์บนพื้นราบ แข็งแรง

โดยใชข้าตัง้ขา้ง
•  ล็อคพวงมาลยั

 ขอ้�วรระวงั
ไม่ควรดับเครือ่งยนตโ์ดยบดิสวติชจ์ุดระเบดิ
ไปทีต่�าแหน่ง OFF ขณะทีร่ถจักรยานยนต์
ก�าลงัแลน่  สวติชด์บัเครือ่งยนตจ์ะใชใ้นกรณี
ฉุกเฉนิทา่นัน้
การหยดุเครือ่งยนตข์ณะรถจักรยานยนตก์�าลงั
เคลือ่นทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายกับสว่น
ประกอบรถจักรยานยนต์

ก�รสต�รท์เ�รือ่งย�ต์

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

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

 ขอ้�วรระวงั
สัญญาณไฟเตอืนแรงดันน�้ามันเครือ่งต�่าควร
ดบัลงทนัททีีเ่ครือ่งยนตส์ตารท์
ถา้สัญญาณไฟเตือนแรงดันน�้ามันเครื่องต�่า
ยงัตดิอยูห่ลงัจากสตารท์เครือ่งยนต ์ ใหด้บั
เครือ่งยนตท์นัท ีแลว้ตรวจสอบหาสาเหตุ
การเดนิเครือ่งยนตด์ว้ยแรงดันน�้ามันเครือ่งต�่า
จะท�าใหเ้ครื่องยนตเ์กดิความเสยีหายอย่าง
รนุแรง
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การสตารท์เครือ่งยนต์
•  ต ร วจดู ว่ า ส วิตช์ดั บ เค รื่ อ งยนต์อยู่ ที่

ต�าแหน่ง RUN

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าระบบส่งก�าลังอยู่ที่
ต�าแหน่งเกยีรว์า่ง

•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง ON

หม�ยเหตุ
ไฟเตอื�แผงห��้ปัดจะสว�่งขึ�้แลว้ดบัลง 
(ยกเว�้ไฟเตอื�ทีต่�มปกตจิะยงัตดิ��้งไว้
จ�เ�รือ่งย�ตเ์ร ิม่ท��ง��–ด ูห��้ 36)
ชิพกุญแจจะประกอบอยู่ใ�ดอกกุญแจ
เพือ่ปิดกญุแจ�ริภยั เพือ่ใหแ้�ใ่จว�่ระบบ
ป้องก�ัก�รโจรกรรมท��ห�้�ที่ได้อย่�ง 
ถกูตอ้ง �วรใชก้ญุแจเพยีงดอกเดยีวใกล้
กบัสวติชจ์ดุระเบดิ ก�รใหก้ญุแจสองดอก
อยู่ใกลก้บัสวติชอ์�จขดัสญัญ�ณระหว่�ง
ชพิกญุแจกบักญุแจ�ริภยั ใ�สถ��ก�รณ์
�ี ้ กญุแจ�ริภยัจะยงั�งท��ง��จ�กว�่จะ���
กญุแจออกไปห�ึง่ดอก

•  บบีคนัคลตัชเ์ขา้หาแฮนดบ์งัคบัเลีย้วจนสดุ
•  กดปุ่ มสตาร์ทจนกระทั่งเครื่องยนต์เริ่ม

ท�างานโดยลิน้ปีกผเีสือ้ยงัคงปิดสนทิ
รถจักรยานยนต์มีสวิตช์ล็อคมอเตอร์สตาร์ท 
สวิตช์จะช่วยป้องกันไม่ใหม้อเตอร์สตาร์ท
ท�างานเมือ่ระบบสง่ก�าลังไมอ่ยูท่ีต่�าแหน่งเกยีร์
วา่งหลงัจากเอาขาตัง้ขา้งลง
ถา้กางขาตัง้ขา้งออกขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�างาน
และระบบส่งก�าลังไม่อยู่ที่ต�าแหน่งเกียร์ว่าง 
เครือ่งยนตจ์ะดบัลงไมว่า่คลตัชจ์ะอยูท่ีต่�าแหน่ง
ใดกต็าม

ก�รออกรถ
การยา้ยรถจักรยานยนต:์
•  ดงึคนัคลตัชแ์ละเลอืกเกยีรห์นึง่
•  เปิดปีกผีเสื้อออกเล็กนอ้ย แลว้ค่อย ๆ 

ปลอ่ยคนัคลตัช์
•  ขณะที่คลัตชเ์ริม่ท�างาน ใหเ้ปิดปีกผีเสือ้

ออกอีกเล็กนอ้ย เพื่อใหค้วามเร็วรอบ
เครือ่งยนตม์มีากพอทีเ่ครือ่งยนตจ์ะไม่ดับ
ลง
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ก�รเปลีย่�เกยีร ์

 ���เตอื�
ใชค้วามระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ใหล้ิน้ปีก
ผีเสือ้เปิดออกมากเกนิไปหรือเร็วเกนิไปใน
จังหวะเกยีรท์ีต่�า่ลง  เพราะอาจท�าใหล้อ้หนา้
ยกขึน้จากพืน้ถนน  (ยกลอ้)  และท�าใหย้าง
หลงัขาดแรงยดึเกาะ (ลอ้หมนุฟร)ี
เปิดปีกผีเสื้ออย่างระมัดระวังทุกครั ้ง โดย
เฉพาะในกรณีทีไ่ม่คุน้เคยกับรถจักรยานยนต ์
เนื่องจากการ  'ยกลอ้ '  หรือการขาดแรง
ยึด เกาะจะท� าใหสู้ญเสียการควบคุมรถ
จักรยานยนตแ์ละอบุตัเิหตุ

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

1

5

4

3

6

2

N

1

1. ��ัเปลีย่�เกยีร ์

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

หม�ยเหตุ
กลไกก�รเปลีย่�เกยีรเ์ป็�แบบล็อกห�ึง่
จ งัหวะ ซึ่งหม�ย�ว�มว่�  ส��หรบัก�ร
เ�ลื่อ�ที่แต่ละ�ร ัง้ของ��ัเปลี่ย�เกียร ์
ท่��ส�ม�รถเลอืกเกยีรไ์ดท้ลีะต��แห�่ง  
ใ�ล��ดบัสงูขึ�้หรอืต��่ลง
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ชุดอปุกรณ ์Triumph Shift 
Assist (TSA) (ถ�้ตดิต ัง้)

 ขอ้�วรระวงั
Triumph Shift Assist (TSA) เหมาะส�าหรับ
การใชง้านบนถนน
หา้มน�ามาใชร้ะหวา่งขบัขีอ่อฟโรด

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

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

Triumph Shift Assist (TSA)  จะปรับแรงบดิ
ของเครือ่งยนตเ์พือ่ใหเ้ขา้เกยีรไ์ดโ้ดยไม่ตอ้ง
ปิดคนัเรง่ปีกผเีสือ้หรอืใชค้ลตัช์
TSA ไม่ใช่ระบบอัตโนมัตสิ�าหรับการเปลี่ยน 
เกียร์ ตอ้งเลือกและเปลี่ยนเกียร์ดว้ยวธิีปกติ
โดยใชแ้ป้นเกยีรต์ามทีอ่ธบิายไวใ้น หนา้ 94

TSA ใชไ้ดก้ับทัง้การเปลี่ยนเกียร์ขึน้และลง 
ตอ้งใชค้ลตัชใ์นการหยดุและออกตวั  ตอ้งใช ้
คลัตช์เมื่อเลือกเกียร์จากเกียร์ว่าง และเมื่อ
เลอืกเกยีรว์า่งจากเกยีรอ์ืน่ ๆ
Triumph Shift Assist จะไมท่�างานหาก:
•  บบีคลตัช์
•  พยายามเปลีย่นเกยีรส์งูขึน้โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

เมือ่อยูใ่นเกยีร ์6
•  พยายามเปลีย่นเกยีรล์งโดยไมไ่ดต้ัง้ใจเมือ่

อยูใ่นเกยีร ์1
•  พยายามเปลีย่นเกยีร์สูงขึน้ขณะความเร็ว

รอบเครือ่งยนตต์�า่มาก
•  พยายามเปลีย่นเกยีรล์งขณะความเร็วรอบ

เครือ่งยนตส์งูมาก
•  พยายามเปลี่ยนเกียร์ขึ้นระหว่างเครื่อง

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

เกยีร์
หาก TSA ไมท่�างาน คณุสามารถใชค้ลตัชเ์พือ่
เปลีย่นเกยีรไ์ดต้ามปกติ
ส�าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับการเปิดใชง้าน
และปิดใชง้านฟังกช์นั TSA โปรดด ูหนา้ 51
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ก�รเบรก
1

1. ��ัเบรกห��้

1

1. แป้�เบรกหลงั

 ���เตอื�
เมือ่จะเบรก โปรดปฏบิตัติามรายการตอ่ไปนี:้
-  ปิดคนัเรง่ปีกผเีสือ้ใหส้นทิ  โดยปลอ่ยให ้
คลัตชท์�างานเพื่อใหเ้ครื่องยนตช์่วยชะลอ
รถจักรยานยนต์

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

-  เมือ่จะหยดุรถ  ควรใชเ้บรกทัง้สองพรอ้มกนั
ทกุครัง้  โดยปกต ิ ควรใสเ่บรกหนา้มากกวา่
เบรกหลงัเล็กนอ้ย

-  เปลี่ยนเกยีร์ลงหรือปลดคลัตชอ์อกจนสุด 
ซึง่เป็นการป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งยนตด์บั

-  หา้มเบรกจนล็อก  เพราะอาจท�าใหส้ญูเสยี
การควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

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

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

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

 ���เตอื�
อยา่แลน่รถโดยดบัเครือ่งยนต ์ และอยา่ลาก
พว่งรถจักรยานยนต์
ระบบส่งก�าลังไดรั้บการหล่อลื่นจากแรงดัน
สารหลอ่ลืน่ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�างานเทา่นัน้
การหล่อลื่นไม่เพียงพอจะท�าใหร้ะบบส่ง
ก�าลงัเกดิความเสยีหายหรอืกระตกุ  ซึง่น�า
ไปสู่การสูญเสียการควบคุมการควบคุมรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุดท้นัที

 ���เตอื�
เมื่อใชร้ถจักรยานยนตบ์นถนนที่ไม่แข็งแรง 
เปียก  หรอืเต็มไปดว้ยโคลน  ประสทิธภิาพใน
การเบรกจะลดลงจากฝุ่ น โคลน หรอืความชืน้
ทีเ่กาะตวับนรถ
ในสภาวะเหลา่นี ้ ใหเ้บรกแตเ่นิน่ ๆ  ทกุครัง้ 
เพือ่ใหแ้น่ใจว่าพืน้ผวิระบบเบรกสะอาดพอที่
จะท�าการเบรก
การขีร่ถจักรยานยนตโ์ดยทีเ่บรกปนเป้ือนดว้ย
ฝุ่ น  โคลน  หรอืความชืน้  อาจเป็นสาเหตใุห ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
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ระบบเบรกป้องก�ัลอ้ล็อก 
(ABS)

 ���เตอื�
ระบบ  ABS จะ ป้องกันล อ้ ล็อก  จึง เพิ่ม
ประสทิธิภาพสูงสุดของระบบเบรกในกรณี
ฉุกเฉนิและเมือ่ขีบ่นพืน้ถนนทีล่ืน่  ระยะการ
เบรกทีส่ัน้ลงทีเ่ป็นไปไดท้ีร่ะบบ ABS ยอมให ้
ภายใตส้ถานการณ์บางอยา่งไมใ่ชส่ ิง่ทดแทน
ส�าหรับการฝึกหดัขีร่ถทีด่ี
ขีร่ถโดยใชค้วามเร็วตามที่กฎหมายก�าหนด
ทกุครัง้
หา้มขีร่ถโดยขาดความระมัดระวังและไมใ่สใ่จ
ตามควร และควรลดความเร็วทุกครั ้งโดย
ไตรต่รองจากสภาพอากาศ  ถนน  และการ
จราจร
ใชค้วามระมัดระวังเมื่อเลี้ยวรถ ถา้ใชเ้บรก
ขณะเขา้โคง้  ระบบ ABS จะไมส่ามารถถว่ง 
น�้าหนักและโมเมนตมัของรถจักรยานยนต ์ซึง่
จะท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
ใ น บ า ง ส ถ า น ก า รณ์   เ ป็ น ไ ป ไ ด ้ว่ า ร ถ
จักรยานยนตท์ีม่รีะบบ ABS อาจตอ้งใชร้ะยะ
หยดุรถทีย่าวกวา่

 ���เตอื�
หลังจากขับขี่ออฟโรดโดยปิด ABS แลว้  
ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจว่าระบบ ABS เปิดใช ้
งานแลว้เมือ่กลบัไปขบัขีบ่นถนนสาธารณะ
การขับขี่บนถนนสาธารณะขณะปิดใชง้าน
ระบบเบรก  ABS หากเบรกแรงเกินไป  
อาจท�าใหล้อ้ล็อก  ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุ
รถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

หม�ยเหตุ
ก�รท��ง��ของระบบ ABS อ�จรูส้กึเหมอื�
ตอ้งใชแ้รงกดทีแ่ป้�ห�กัขึ�้หรอืเหมอื� 
��ัเบรกและแป้�เหยยีบส ั�่เป็�รอบ ๆ
ระบบ ABS ไม่ใช่ระบบเบรกทีร่วมม�กบั
รถ และไม่�วบ�ุมก�รเบรกท ัง้ด�้�ห�้�
และด�้�หลงัพรอ้มก�ั ท�่�อ�จรูส้กึถงึแรง
ส ั�่ทีม่อืเบรก ทีแ่ป้�เหยยีบ หรอืท ัง้สอง
ต��แห�ง่
ระบบ ABS อ�จถกูเปิดใชง้��จ�กก�ร
เปลี่ย�ระดบัขึ้�ลงของพื้�ผิวถ��โดย
กะท�ัห�ั

ไฟเตอื�ระบบ ABS

เ มื่ อ บิด ส วิต ช์จุ ด ร ะ เ บิด ไ ปที่
ต�าแหน่ง ON การทีไ่ฟเตอืนระบบ 
ABS กะพรบิขึน้และดับลงถือเป็น 
เรือ่งปกต ิ (ดทูี ่ หนา้ 37)  ถา้ 

ไฟเตอืนระบบ ABS ตดิคา้ง  แสดงวา่ฟังกช์นั 
ABS ไมส่ามารถใชง้านไดเ้นือ่งจาก:
•  ผูข้บัขีร่ถปิดใชง้านระบบ ABS

•  ระบบ ABS เกดิความบกพรอ่ง  ซึง่ตอ้ง
ตรวจสอบหาสาเหตุ

ถา้สัญญาณไฟแสดงตดิขึน้ขณะขีร่ถ แสดงว่า 
ร ะบบ  ABS  เกิดความบกพร่อง  ซึ่งต อ้ ง 
ตรวจสอบหาสาเหตุ

 ���เตอื�
ถา้ระบบ ABS ไมท่�างาน  ระบบเบรกจะท�า
หนา้ที่เป็นระบบเบรกแบบไม่มีระบบ ABS 
ตอ่ไป
ทา่นตอ้งไมข่ีร่ถตอ่ไปถา้ไฟเตอืนยงัคงตดิอยู่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเช็คความบกพร่องและท�าการแกไ้ข  
ในสถานการณน์ี ้ การเบรกแรงเกนิไปจะท�าให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�าใหสู้ญเสียการควบคุมรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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 ���เตอื�
ไฟเตือนระบบ  ABS จะสว่างขึ้น เมื่อลอ้
หลังขับเคลื่อนดว้ยความเร็วสูงนานกว่า 30 
วนิาทีขณะที่รถจักรยานยนตต์ัง้อยู่บนขาตัง้  
การตอบสนองดงักลา่วเป็นสิง่ปกติ
เมื่อ ปิดระบบจุด ร ะ เบิด  แล ว้สตาร์ทรถ
จักรยานยนต์ใหม่ ไฟเตือนจะติดจนกว่า
รถจักรยานยนต์วิ่งด ว้ยความเ ร็วสูงกว่า 
30 กม./ ชม. (19 ไมล/์ชม.)

 ���เตอื�
ระบบ  ABS จะท� างานโดยเปรียบเทียบ
ความเร็วสมัพัทธข์องลอ้หนา้และลอ้หลงั
การใชย้างรถที่ไม่แนะน� าอาจส่งผลต่อ
ความเร็วของลอ้รถ  เป็นสาเหตใุหฟั้งกช์นั 
ABS ไมท่�างาน  ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุ
และเกดิอบุตัเิหต ุ ในสภาพทีร่ะบบ ABS 
ควรท�างานไดต้ามปกติ

ก�รจอดรถ

 ���เตอื�
น�้ามนัเบนซนิไวไฟสงูมาก  และอาจท�าใหเ้กดิ
การระเบดิไดภ้ายใตบ้างสถานการณ์
ถา้จอดรถจักรยานยนตข์า้ง ๆ  โรงจอดรถหรอื
อาคารอืน่ ๆ  ตอ้งแน่ใจวา่มกีารระบายอากาศ
พอเหมาะ และรถตอ้งไม่อยู่ต ิดกับแหล่ง 
เปลวไฟหรือประกายไฟใด ๆ  รวมไปถึง 
เครือ่งมอือืน่ๆ ทีม่ไีฟน�าวถิี
การไมป่ฏบิัตติามค�าแนะน�าขา้งตน้อาจท�าให ้
เกดิไฟไหม ้ สรา้งความเสยีหายแตท่รัพยส์นิ
และการบาดเจ็บเสยีหายสว่นบคุคล

 ���เตอื�
เครื่องยนต์และระบบไอเสียจะรอ้นขึน้ภาย
หลงัการขบัขี่
หา้มจอดรถในจุดที่คนเดนิเทา้และเด็กเล็ก
สามารถแตะตอ้งรถจักรยานยนตไ์ด ้
การแตะสว่นใด ๆ  ของเครือ่งยนตห์รอืระบบ 
ไอเสยีทีร่อ้นอยู่อาจท�าใหไ้หมผ้วิหนังทีไ่ม่มี
การป้องกนัได ้
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 ���เตอื�
อย่าจอดรถบนพื้นถนนที่แฉะหรือลาดเอียง
มากเกนิไป
การจอดรถจักรยานยนต์ภายในสภาวะ 
ดงักลา่วอาจท�าใหร้ถลม้  เป็นสาเหตใุหเ้กดิ
ความเสยีหายต่อทรัพย์สนิและการบาดเจ็บ
เสยีหายสว่นบคุคล

การจอดรถจักรยานยนต:์
•  เลอืกเกยีรว์า่ง  แลว้บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที่

ต�าแหน่ง OFF

•  ล็อคพวงมาลยัเพือ่ป้องกนัการโจรกรรม
•  จอดรถบนพืน้ราบและแข็งแรงทุกครัง้เพือ่

ป้องกนัไมใ่หร้ถจักรยานยนตล์ม้  ซึง่ส�าคญั
เป็นอยา่งยิง่เมือ่จอดรถบนทางวบิาก

•  เมือ่จอดรถจักรยานยนตบ์นเนนิเขา ใหจ้อด
โดยหันหนา้ขึน้เนินเพื่อป้องกันไม่ใหร้ถ
กลิง้ตกจากขาตัง้ เขา้เกยีรห์นึง่เพือ่ป้องกนั
ไมใ่หร้ถจักรยานยนตเ์คลือ่นที่

•  บนทางลาดลงด า้นข า้ ง   (ข า้ งถนน)  
ใหจ้อดรถโดยใหท้างลาดดังกล่าวดันรถ
จักรยานยนตไ์ปทางขาตัง้ขา้งทกุครัง้

•  อย่าจอดรถบนทางลาดลงดา้นขา้ง (ขา้ง
ถนน)  ทีม่แีนวเอยีงมากกวา่ 6 ° และอยา่
จอดรถโดยหนัหนา้รถลงเนนิ

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

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

 ���เตอื�
ขีร่ถจักรยานยนต ์ Triumph ดว้ยความเร็วสงู
บนถนนทีใ่ชใ้นการแข่งขันหรอืบนสนามแข่ง
รถเทา่นัน้
ในขณะนั้น ผูท้ี่สามารถใชค้วามเร็วสูงได ้
ควรเป็นผูข้ีร่ถทีผ่่านการอบรมทางเทคนิคที่
จ�าเป็นต่อการขี่รถความเร็วสูง และควรคุน้
เคยต่อการใชคุ้ณลักษณะต่าง ๆ  ของรถ
จักรยานยนตใ์นทกุสภาพ
การใชร้ถจักรยานยนต์ดว้ยความเร็วสูงใน 
สภาวะอืน่ ๆ  จะเกดิอันตรายและอาจน�าไปสู่
การสญูเสยีการควบคมุรถและเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
คณุลักษณะดา้นการขับขีร่ถจักรยานยนตด์ว้ย
ความเร็วสูงอาจแตกต่างจากคุณลักษณะที่
ท่านคุน้เคยเมือ่ใชก้ับความเร็วบนถนนตามที่
กฎหมายก�าหนด
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 ���เตอื� มตีอ่

อย่าพยายามขีร่ถดว้ยความเร็วสูงถา้ท่านยัง
ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมและยังไม่มี
ทกัษะทีก่�าหนด  เนือ่งจากการใชง้านรถทีไ่ม่
ถกูตอ้งอาจท�าใหเ้กดิอบุตัเิหตรุา้ยแรง

 ���เตอื�
รายการที่ระบุไวด้า้นล่างมีความส�าคัญมาก
และหา้มละเลย  ปัญหา  ทีอ่าจมองไมเ่ห็นที่
ความเร็วในการขบัขีต่ามปกต ิ อาจเกนิความ
จรงิเป็นอยา่งสงูเมือ่ใชร้ถดว้ยความเร็วสงู

ท ัว่ไป
ตอ้งแน่ใจวา่ไดบ้�ารุงรักษารถจักรยานยนตต์าม
ตารางการบ�ารงุรักษา

เบรก
ตรวจสอบว่าเบรกหนา้และเบรกหลังท�างานได ้
อยา่งถกูตอ้ง

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

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

���้ม�ัเ�รือ่ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าระดับน�้ามันเครือ่งถูกตอ้ง 
เมือ่เตมิน�้ามนั  ตรวจใหแ้น่ใจวา่ใชช้นดิและ
เกรดของน�้ามนัทีถ่กูตอ้ง

โซข่บัเ�ลือ่�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าโซ่ขับเคลื่อนปรับและ
หล่อลื่นอย่างถูกตอ้งแลว้ ตรวจสอบโซ่หา
รอ่งรอยความสกึและความเสยีหาย

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

 ขอ้�วรระวงั
ในหลายประเทศ ระบบไอเสียส�าหรับรถ 
รุ่นนี้ ไดต้ ิดตั ้ง เครื่องฟอกไอเสีย เชิง เร่ ง
ปฏกิริยิาเพือ่ชว่ยลดระดบัการปลอ่ยไอเสยี
เครื่องฟอกไอเสียเชงิเร่งปฏิกริ ิยาอาจเกดิ
ความเสียหายอย่างถาวรถา้ปล่อยใหร้ถ
จักรยานยนตน์�้ามนัหมด  หรอืถา้ระดบัน�้ามนั
เชือ้เพลงิทีใ่ชไ้ดอ้ยูใ่นระดบัต�า่มาก
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วา่มนี�้ามันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอตอ่การเดนิทาง

สมัภ�ระ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าปิดช่องบรรจุสัมภาระ  
ล็อกและประกอบตดิกับรถจักรยานยนต์แน่น
สนทิดแีลว้

อื�่ๆ
ตรวจสอบดว้ยสายตาวา่ตวัยดึทกุตวัแน่นสนทิ

ก�รบงั�บัเลีย้ว
ตรวจสอบแฮนด์บังคับเลี้ยวว่าบิดไดอ้ย่าง
ราบรื่นโดยไม่มีระยะฟรีหรือฝืดมากเกินไป  
ต อ้งแน่ใจว่าสายควบคุมไม่กีดขวางการ 
บงัคบัเลีย้วไมว่า่จะในทางใด

ย�ง
การขบีขีร่ถดว้ยความเร็วสงูจะท�าใหย้างท�างาน
หนัก  ซึง่ยางทีอ่ยูใ่นสภาพทีด่สี�าคญัอยา่งยิง่
ตอ่การขบัขีอ่ยา่งปลอดภยั  ตรวจสอบสภาพ
ทัง้หมด  สบูลมยางใหไ้ดแ้รงดนัทีถ่กูตอ้ง  (เมือ่
ยางรถเย็น)  และตรวจสอบความสมดลุของลอ้ 
ประกอบจุกลมยางใหแ้น่นหลังจากตรวจสอบ
แรงดนัลมยาง ปฏบิตัติามขอ้มลูทีใ่หไ้วเ้กีย่วกบั
การตรวจสอบยางและความปลอดภัยของยาง
จากบท การบ�ารงุรักษาและขอ้มลูจ�าเพาะ
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หนา้นีจ้งใจเวน้วา่งไว ้
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การเพิม่อุปกรณ์เสรมิและการบรรทุกน�้ าหนัก
เพิ่มจะส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะดา้นการ
ทรงตวั  ท�าใหก้ารทรงตวัของรถจักรยานยนต์
เปลีย่นแปลงไปและตอ้งลดความเร็วลงอย่าง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ขอ้มลูตอ่ไปนีไ้ดจั้ดท�าขึน้เพือ่
เป็นเครือ่งบง่ชีถ้งึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
เพิม่อุปกรณ์เสรมิกับรถจักรยานยนต์และการ
บรรทกุผูโ้ดยสาร รวมถงึการบรรทกุน�้าหนักเพิม่

อปุกรณเ์สรมิ

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

 ���เตอื�
เจา้ของรถควรตระหนักว่าเฉพาะชิ้นส่วน 
อปุกรณเ์สรมิ  และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บการ
รับรองไวส้�าหรับรถจักรยานยนต์ Triumph 
เ ป็นชิ้นส่วนที่ได รั้บการอนุมัติอย่างเ ป็น
ทางการจาก  Triumph และติดตั ้งกับรถ
จักรยานยนต์โดยตัวแทนจ�าหน่ายที่ไดรั้บ
อนุญาต
โดยเฉพาะ จะเป็นอันตรายอย่างยิง่ในการ 
ตดิตัง้หรือเปลี่ยนชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์เสริม
ที่ตอ้งถอดอุปกรณ์เชื่อมต่อออกจากระบบ
ไฟฟ้าหรือระบบน�้ ามันเชื้อเพลิง หรือเพิ่ม
เขา้ไป ซึง่การดัดแปลงดังกล่าวอาจท�าให ้
เป็นอนัตรายตอ่ความปลอดภยั
อุปกรณ์เชือ่มต่อของชิน้ส่วน อุปกรณ์เสริม 
และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจ
สง่ผลกระทบรา้ยแรงตอ่การขบัขี ่ เสถยีรภาพ 
หรอืการใชร้ถจักรยานยนตใ์นลกัษณะอืน่ ๆ  ที่
อาจเป็นผลใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ ท�าใหไ้ดเ้กดิการ
บาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
Triumph จะไม่รับผดิใด ๆ  ต่อขอ้บกพร่อง 
ที่ เก ิดจากอุปกรณ์ เชื่อมต่อของชิ้นส่วน  
อุปกรณ์ เสริม  หรือชุดคอนเวอร์ชันที่ไม่
ไดรั้บการรับรอง หรือการประกอบชิน้ส่วน  
อปุกรณเ์สรมิ  หรอืชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บการ
รับรองโดยบคุลากรทีไ่มไ่ดรั้บการรับรอง
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 ���เตอื�
ตอ้งตดิตัง้อปุกรณเ์สรมิ Triumph ของแท ้
ส�าหรับรุน่รถจักรยานยนต ์Triumph ทีถ่กูตอ้ง
เทา่นัน้
ต อ้ งตรวจสอบค� าแนะน� า ในการติดตั ้ง
จาก Triumph เกี่ยวขอ้งกับอุปกรณ์เสริม 
Triumph ของแททุ้กครั ้ง ตรวจสอบให ้
แน่ใจว่ารุ่นรถจักรยานยนต์ Triumph ที ่
จ ะ ติด ตั ้ง อุ ป ก รณ์ เ ส ริม  Tr i u m p h  นั้ น  
ผ่านการรับรองว่าเป็นอุปกรณ์เสริมของแท ้
จาก Triumph ทีใ่ชง้านได ้ ส�าหรับค�าแนะน�า
ในการตดิตัง้จาก Triumph ทัง้หมด โปรดดทูี ่
www. triumphinstructions.com

หา้มตดิตัง้อุปกรณ์เสริม Triumph ของแท ้ 
กบัรุน่รถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่น
รายการค�าแนะน�าในการตดิตัง้จาก Triumph 
เ นื่ อ ง จ า ก อ า จ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ค ว บ คุ ม  
ความมั่นคง หรือการท�างานดา้นอืน่ ๆ  ของ 
รถจักรยานยนต์ ที่อาจท�าใหเ้กิดอุบัติเหต ุ
บาดเจ็บ หรอืเสยีชวีติได ้

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

-  การตัง้ค่าระบบกันสะเทือนดา้นหนา้และ
ดา้นหลงัทีไ่มถ่กูตอ้ง

-  แรงดนัลมยางทีป่รับไมถ่กูตอ้ง
-  ยางทีส่กึหรอมากไปหรอืสกึหรอไมเ่ทา่กนั
-  ลมดา้นขา้งและลมปะทะจากยานพาหนะ
อืน่ ๆ

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

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

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

 ���เตอื�
อย่าพยายามเก็บสิง่ของใด ๆ  ไวร้ะหว่างถัง
น�้ามนัเชือ้เพลงิและโครงรถ
เพราะอาจกีดขวางระบบบังคับเลี้ยว ซึง่จะ
ท�าใหร้ถสญูเสยีการทรงตวัและเกดิอบุตัเิหตุ
น�้าหนักทีเ่พิม่เขา้ไปทีแ่ฮนดบ์ังคับเลีย้วหรอื
โชค๊หนา้จะเป็นการเพิม่น�้าหนักของชดุบังคับ
เลีย้ว และจะท�าใหสู้ญเสยีการควบคุมระบบ
บงัคบัเลีย้ว ซึง่น�าไปสูอ่บุตัเิหตไุด ้

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

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

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

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

-  เทา้ของผูโ้ดยสารตอ้งวางไวบ้นที่พักเทา้ 
ผูโ้ดยสาร  และตอ้งจับสายรัดเบาะ  เอวหรอื
สะโพกของผูข้ีร่ถใหแ้น่น

-  แนะน�าใหผู้โ้ดยสารเอนตัวตามผูข้ี่รถเมื่อ
แลน่รถเขา้โคง้  และตอ้งไมเ่อนตวัถา้ผูข้ีร่ถ
ไมไ่ดด้�าเนนิการดงักลา่ว

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

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

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

 ���เตอื�
การบ�ารุงรักษาทัง้หมดถือว่าส�าคัญต่อชวีติ
และตอ้งไมล่ะเลย  การบ�ารงุรักษาและการ
ปรับตัง้ที่ไม่ถูกตัองอาจท�าใหช้ ิน้ส่วนของ
รถจักรยานยนตห์นึ่งช ิน้ส่วนหรือมากกว่านัน้
ท�างานผดิปกต ิ รถจักรยานยนตท์ีท่�างาน 
ผดิปกตอิาจท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุและเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
สภาพอากาศ  ภมูปิระเทศ  และทีต่ัง้ทาง
ภูมิศาสตร์ส่งผลกระทบต่อการบ�ารุงรักษา 
ควรปรับตารางการบ�ารุงรักษาใหต้รงตาม
สภาพแวดลอ้มที่ใชง้านรถจักรยานยนต ์ 
รวมทัง้ความประสงคข์องเจา้ของรถ
ตอ้งใชเ้ครื่องมือพิเศษ ความรู  ้และการ 
ฝึกอบรม จึงจะด� า เนินการตามรายการ 
บ�ารุงรักษาที่ไดร้ะบุไวใ้นตารางการบ�ารุง
รักษาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  ตวัแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต์ Triumph ที่ได รั้บอนุญาต
เทา่นัน้ทีม่เีครือ่งมอืพเิศษและความรูด้งักลา่ว
การละเลยการบ�ารุงรักษาหรอืท�าอย่างไม่ถูก
ตอ้ง อาจน�าไปสูส่ภาพการขบัขีท่ีเ่ป็นอนัตราย
ได ้ ตอ้งใหต้วัแทนจ�าหน่าย Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตเป็นผูด้�าเนินการซ่อมบ�ารุงรถ
จักรยานยนตต์ามก�าหนดเวลา

ในการบ�ารุงรักษารถจักรยานยนต์ใหอ้ยู่ใน
สภาพทีป่ลอดภยัและไวว้างใจได ้ การบ�ารงุ
รักษาและการปรับตั ้งที่สรุปไวใ้นบทนี้ตอ้ง
ด�าเนินการดังทีร่ะบุไวใ้นตารางการตรวจสอบ
ประจ�าวนั  รวมทัง้ยดึตามตารางการบ�ารงุรักษา 
ขอ้มูลที่จะกล่าวต่อไปจะอธบิายถงึขัน้ตอนที่
ตอ้งปฏบิัตติามเมือ่ด�าเนนิการตรวจเช็คประจ�า
วนั  รวมทัง้รายการทีต่อ้งบ�ารงุรักษาและปรับตัง้
คา่อยา่งงา่ยๆ บางรายการ
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ตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph 
ที่ได รั้บอนุญาตของท่านอาจด� า เนินการ 
บ�ารงุรักษาตามก�าหนดเวลาไดส้ามวธิ ี คอื  การ
บ�ารงุรักษาประจ�าปี  การบ�ารงุรักษาโดยยดึตาม
จ�านวนไมล ์ หรอืผสมกนัทัง้สองแบบ  ทัง้นีข้ ึน้
อยูก่ับจ�านวนไมลท์ีร่ถจักรยานยนตข์องทา่นวิง่
ไปตอ่ปี
1.  รถจักรยานยนตท์ีว่ ิง่นอ้ยกวา่ 10,000 กม. 

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

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

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

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

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

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

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

นอกจากนี้ สัญลักษณ์เตือนทั่วไปจะ
ปรากฎถา้มีขอ้ผิดพลาดเกิดขึ้นกับ 
ABS  หรือ เครื่อ งยนต์ และ /หรือ  

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

ร�ยละเอยีดด�้�ก�รใชง้��

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

ก�รเข�้
รบับรกิ�ร
ประจ��ปี

ก�รเข�้รบับรกิ�รต�มระยะกโิลเมตร

ทกุๆ
1,000 (600)
6 เดอื�

ปี

6,000 และ 
18,000

(10,000 และ 
30,000)

12,000

(20,000)
24,000

(40,000)

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

ไสก้รองน�้ามนัเครือ่งและเครือ่งยนต–์เปลีย่นใหม่ - • • • • •

ระบบระบายความรอ้นน�้ามนัเครือ่งและเครือ่งยนต–์ 
ตรวจหารอยร่ัว วนั • • • • •

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

แผน่ยดึเรอืนปีกผเีสือ้ (ปีกผเีสือ้)–ตรวจสอบ/ท�าความสะอาด - • •

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

- • • • • •

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

ระบบฉีดอากาศทตุยิภมู–ิตรวจสอบ/ท�าความสะอาด - • •

หมอ้กรองอากาศ – เปลีย่นใหม่ - • •

เรอืนปีกผเีสือ้ – ปรับใหส้มดลุ - • • •

ระบบก�รจดุระเบดิ

หวัเทยีน – เปลีย่นใหม่ - • •

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

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

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

สายคลตัช ์– ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •

ระยะหา่งวาลว์ – ตรวจสอบ/ปรับตัง้ - • •

ลอ้และย�ง
ลอ้ – ตรวจสอบความเสยีหาย วนั • • • • •

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

ลอ้ – ตรวจสอบลอ้ดวูา่ซีล่อ้แตกหกัหรอืช�ารดุหรอืไม ่และ
ตรวจสอบความแน่นของซีล่อ้ (ถา้ตดิตัง้) วนั • • • • •

การสกึของยาง/ความเสยีหายของยาง – ตรวจสอบ วนั • • • • •

แรงดนัลมยาง – ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •

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

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

ก�รเข�้
รบับรกิ�ร
ประจ��ปี

ก�รเข�้รบับรกิ�รต�มระยะกโิลเมตร

ทกุๆ
1,000 (600)
6 เดอื�

ปี

6,000 และ 
18,000

(10,000 และ 
30,000)

12,000

(20,000)
24,000

(40,000)

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

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

น�้ามนัโชค๊ – เปลีย่นใหม่ - •

ลกูปืนคอเฟรม – ตรวจสอบ/ปรับตัง้ - • • • •

ลกูปืนคอเฟรม – หยอดน�้ามนั - • •

ขอ้ตอ่โชค๊หลงั – ตรวจสอบ/หยอดน�้ามนั - • •

เบรก
ผา้เบรก – ตรวจสอบระดบัความสกึ วนั • • • • •

แมป๊ั่มเบรก – ตรวจสอบการร่ัวซมึของน�้ามนั วนั • • • • •

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

ระดบัน�้ามนัเบรก – ตรวจสอบ วนั • • • • •

น�้ามนัเบรก – เปลีย่นใหม่ ทกุสองปี ไมนั่บระยะทางเป็นไมล์
โซข่บัเ�ลือ่�

การหยอ่นของโซข่บัเคลือ่น – ตรวจสอบ/ปรับตัง้ วนั • • • • •

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

แนวการเสยีดสขีองโซข่บั – ตรวจสอบ วนั • • • •

แนวการเสยีดสขีองโซข่บั – เปลีย่นใหม่ - • •

ท ัว่ไป
สกร ู– ตรวจสอบความปลอดภยัดว้ยตาเปลา่ วนั • • • • •

หมดุพักเทา้ – ตรวจสอบความสกึดว้ยตาเปลา่ วนั • • • • •

ชดุแทน่วางอปุกรณเ์สรมิแบบลอยตวั – ตรวจสอบวา่ท�างาน
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง‡ - • • • •

ขาตัง้ขา้ง – ตรวจสอบการท�างาน วนั • • • • •

แกนหมนุขาตัง้ขา้ง–ท�าความสะอาด/อดัจาระบี - • • •

ขาตัง้คู ่– ตรวจสอบการท�างาน วนั • • • • •

ขาตัง้คู–่ท�าความสะอาด/อดัจาระบี - • • • •

ชดุเชือ่มตอ่กระเป๋าเก็บสมัภาระ – ตรวจสอบวา่ท�างานและ
ปรับตัง้คา่ไวอ้ยา่งถกูตอ้ง‡ - • • • •

ด�าเนนิการงานคา้งในจดหมายขา่วการบรกิารและงานรับ
ประกนัทีเ่หลอืทัง้หมด - • • • • •

ด�าเนนิการขบัขีท่ดสอบ - • • • • •

กรอกหนังสอืบนัทกึการเขา้รับบรกิารและรเีซท็สญัญาณไฟ
แสดงการเขา้รับบรกิาร - • • • • •

* ระบบควบคมุไอน�้ามนัเชือ้เพลงิจะตดิตัง้กบัรุน่ทีจ่�าหน่ายในบางประเทศเทา่นัน้
‡ ถา้ตดิตัง้เทา่นัน้
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���้ม�ัเ�รือ่ง

 ���เตอื�
รถจักรยานยนตท์ีท่�างานโดย  ใชน้�้ามนัเครือ่ง
ทีป่นเป้ือน  เสือ่มสภาพ  หรอืไมเ่พยีงพอ  จะ
ท�าใหเ้ครือ่งยนตส์กึเร็วขึน้  และอาจสง่ผลให ้
เครือ่งยนตห์รอืระบบสง่ก�าลงัตดิขดั
การตดิขัดของเครือ่งยนตห์รอืระบบส่งก�าลัง
อาจท�าใหร้ถจักรยานยนตส์ญูเสยีการควบคมุ
กะทนัหนัและเกดิอบุตัเิหตุ

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

แผ�่บงัอ�่ง���้ม�ั
ตอ้งถอดแผ่นบังอา่งน�้ามันออกเพือ่ใหส้ามารถ
เปลีย่นน�้ามนัเครือ่งและกรองน�้ามนัเครือ่งได ้

Tiger 900 Rally Pro เท�่� ั�้

31

2

1. แผ�่บงัอ�่ง���้ม�ั
2. ตวัยดึข�้งด�้�ซ�้ยมอื
3. ตวัยดึด�้�ล�่ง

การถอดแผน่บงัอา่งน�้ามนัออก:
•  ถอดตัวยดึขา้งดา้นซา้ยมอืทัง้สองตัวออก 

บันทึกทิศทางของปลอกหนา้แปลนไว ้
ส�าหรับการตดิตัง้

•  ถอดตัวยดึดา้นลา่งทัง้สองตัวและถอดแผน่
บงัอา่งน�้ามนัออก

การตดิตัง้แผน่บงัอา่งน�้ามนัอกีครัง้:
•  จัดต�าแหน่งแผ่นบังอ่างน�้ ามันเขา้กับรถ

จักรยานยนต ์ และยดึดว้ยตวัยดึดา้นลา่ง
สองตวั อยา่ขนัแน่นในขัน้ตอนนี้

•  ติดตั ้งตัวยึดขา้งดา้นซา้ยมือทั ้งสองตัว 
และขนัใหแ้น่นดว้ยแรง 6 Nm

•  ขนัตวัยดึดา้นลา่งใหแ้น่นดว้ยแรง 6 Nm
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ทกุรุ�่ยกเว�้ Tiger 900 Rally Pro

3

2

1

1. แผ�่บงัอ�่ง���้ม�ั
2. ตวัยดึข�้งด�้�ซ�้ยมอื
3. ตวัยดึด�้�ล�่ง

การถอดแผน่บงัอา่งน�้ามนัออก:
•  ถอดตวัยดึขา้งดา้นซา้ยมอืทัง้สองตวัออก
•  ถอดตัวยดึดา้นลา่งทัง้สองตัวและถอดแผน่

บงัอา่งน�้ามนัออก
การตดิตัง้แผน่บงัอา่งน�้ามนัอกีครัง้:
•  จัดต�าแหน่งแผ่นบังอ่างน�้ ามันเขา้กับรถ

จักรยานยนต ์ และยดึดว้ยตวัยดึดา้นลา่ง
สองตวั อยา่ขนัแน่นในขัน้ตอนนี้

•  ติดตั ้งตัวยึดขา้งดา้นซา้ยมือทั ้งสองตัว 
และขนัใหแ้น่นดว้ยแรง 6 Nm

•  ขนัตวัยดึดา้นลา่งใหแ้น่นดว้ยแรง 6 Nm

ก�รตรวจสอบระดบั���้ม�ัเ�รือ่ง

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

 ���เตอื�
ถา้เพิง่ตดิเครือ่งยนตเ์มือ่เร็ว ๆ นี ้ระบบไอเสยี
จะรอ้นจัด
ก่อนปฏบิัตงิานหรอือยู่ใกลร้ะบบไอเสยี ควร
ทิง้ชว่งใหร้ะบบไอเสยีเย็นลงกอ่น  เนือ่งจาก
การสัมผัสส่วนใด ๆ  ของระบบไอเสียอาจ
ท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บจากการไหม ้
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 ขอ้�วรระวงั
การเดนิเครือ่งยนตโ์ดยมนี�้ามันเครือ่งไมเ่พยีง
พอจะท�าใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิความเสยีหาย
ถา้สญัญาณไฟเตอืนแรงดันน�้ามันเครือ่งต�า่ยัง
ตดิอยู ่ ใหด้บัเครือ่งยนตท์นัท ี แลว้ตรวจสอบ
สถานการณ์

1

3 4

2

1. ชอ่งเตมิ
2. ต�แมว
3. ระดบั���้ม�ัเ�รือ่ง (แสดงระดบั���้ม�ัทีถ่กู

ตอ้ง)
4. ขดีแสดงระดบั���้ม�ัเ�รือ่งทีห่อ้งขอ้เหวีย่ง

เพือ่ตรวจสอบระดบัน�้ามนัเครือ่ง:
•  สตารท์เครือ่งยนตแ์ละเดนิเบาประมาณหา้

นาที
•  ดบัเครือ่งยนต ์ แลว้รออยา่งนอ้ยสามนาที

เพือ่ใหน้�้ามนัเครือ่งเขา้ที่
•  โปรดทราบว่าท่านจะมองเห็นระดับน�้ามัน

เครือ่งทีต่าแมว
•  เมือ่แกไ้ขแลว้  ควรมองเห็นน�้ามนัเครือ่งใน

ตาแมวที่จุดกึง่กลางระหว่างขีดแนวนอน
ดา้นบน  (สงูสดุ)  และดา้นลา่ง  (ต�า่สดุ)  ที่
ท�าเครือ่งหมายไวบ้นหอ้งขอ้เหวีย่ง

หม�ยเหตุ
ก�รบ่งชีท้ ีแ่ม่�ย��ของระดบั���้ม�ัเ�รือ่ง
ใ�เ�รือ่งย�ตจ์ะแสดงขึ�้เมือ่เ�รือ่งย�ต์
มีอุณหภูม ิก�รท��ง��ปกติเท่�� ั�้  และ
รถจกัรย��ย�ต์อยู่ใ�ลกัษณะต ัง้ตรง  
(ไมใ่ชอ่ยูบ่�ข�ต ัง้ข�้ง)

•  ถา้จ�าเป็นตอ้งเตมิน�้ามันเครือ่งใหถ้งึระดับ
น�้ามัน ถอดฝาปิดช่องเตมิน�้ ามันเครื่อง
แลว้เตมิน�้ามนัเครือ่ง  ทลีะนอ้ย  จนระดบัที ่
ตาแมวถกูตอ้ง

•  เมือ่ไดร้ะดบัน�้ามนัทีถ่กูตอ้ง  ใหป้ระกอบฝา
ปิดชอ่งเตมิน�้ามนัเครือ่งแลว้หมนุใหแ้น่น

ก�รเปลีย่����้ม�ัเ�รือ่งและไสก้รอง
���้ม�ัเ�รือ่ง

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

 ���เตอื�
น�้ามนัเครือ่งอาจรอ้นจัด
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน�้ ามันเครื่องที่รอ้น 
โดยชดุป้องกนัทีเ่หมาะสม ถงุมอื และแวน่ตา
นริภยั
การสมัผัสโดนน�้ามนัเครือ่งทีร่อ้น  อาจท�าให ้
ผวิหนังถกูลวกหรอืไหมไ้ด ้

น�้ามันเครื่องและไสก้รองตอ้งเปลีย่นใหม่ตาม
ขอ้ก�าหนดการบ�ารงุรักษาตามก�าหนดเวลา
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หม�ยเหตุ
ตอ้งถอดแผ�่บงัอ�่ง���้ม�ัเ�รือ่งออกกอ่�
เร ิม่กระบว�ก�ร�ี ้ด ูห��้ 114

2

1

1. ไสก้รอง���้ม�ัเ�รือ่ง
2. ปล ัก๊ระบ�ย���้ม�ัเ�รือ่ง

การเปลีย่นไสก้รองน�้ามนัและน�้ามนัเครือ่ง:
•  อุ่นเครื่องยนต์จนรอ้นมากพอ แลว้ดับ

เครือ่งยนต ์ แลว้ยดึรถจักรยานยนตใ์หอ้ยู่
ในต�าแหน่งตัง้ฉากกบัพืน้ราบ

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

ออกโดยใชชุ้ดเครื่องมือประจ�ารถของ 
Triumph T3880313 ทิง้ไสก้รองน�้ามนั
เครื่องตัวเก่าดว้ยวิธีการที่ไม่ท�าลายสิ่ง
แวดลอ้ม

•  ทาน�้ามนัเครือ่งสะอาดไวบ้าง ๆ ทีแ่หวนซลี
ของไสก้รองน�้ามนัเครือ่งตวัใหม ่ ประกอบ
ไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง  แลว้ขนัใหแ้น่นดว้ย
แรง 10 Nm

•  เมื่อถ่ายน�้ ามันเครื่องออกจนหมดแลว้  
ใหป้ระกอบแหวนยางอันใหม่เขา้กับปลั๊ ก
ระบายน�้ามนัเครือ่ง ประกอบน๊อตถา่ยน�้ามนั
เครือ่ง แลว้ขนัใหแ้น่น 25 Nm

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

•  สตาร์ทเครื่องยนต์แลว้ปล่อยใหเ้ดนิเบา
อยา่งนอ้ย 30 วนิาที

 ขอ้�วรระวงั
การเพิม่ความเร็วรอบเครื่องยนตส์ูงกว่ารอบ
เดนิเบาก่อนที่น�้ามันจะกระจายไปทั่วทุกชิน้
ส่วนของเครื่องยนตจ์ะท�าใหเ้ครื่องยนตเ์กดิ
ความเสยีหายและตดิขดั
เร่งความเร็วรอบเครื่องยนต์หลังจากเดิน
เครือ่งยนตแ์ลว้ 60 วนิาทเีทา่นัน้เพือ่ใหน้�้ามนั
เครือ่งไดไ้หลเวยีนอยา่งเต็มที่

 ขอ้�วรระวงั
ถา้แรงดันน�้ ามันเครื่องต�่าเกนิไป สัญญาณ
ไฟเตือนแรงดันน�้ ามันเครื่องต�่าจะสว่างขึน้  
ถา้ไฟยังตดิอยู่ในขณะที่เครื่องยนต์ท�างาน 
ใหด้ับเครื่องยนต์ทันทีแลว้ตรวจสอบหา
สาเหตุ
การเดนิเครือ่งยนตด์ว้ยแรงดันน�้ามันเครือ่งต�่า
จะท�าใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิความเสยีหาย

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

•  ดับเครื่องยนต์แลว้ตรวจสอบระดับน�้ ามัน
เครือ่งอกีครัง้ ปรับถา้จ�าเป็น
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ก�รก��จดั���้ม�ัเ�รือ่งและ 
ไสก้รอง���้ม�ัเ�รือ่งทีใ่ชแ้ลว้
เพื่อเป็นการปกป้องสิง่แวดลอ้ม อย่าเทน�้ามัน
ลงบนพื้น ลงในท่อระบายน�้ าหรือท่อระบาย 
น�้ าเสีย หรือลงในแม่น�้ าล�าคลอง อย่าวาง 
ไสก้รองน�้ามันเครือ่งทีใ่ชแ้ลว้ปนกับขยะทั่วไป 
หากมีขอ้สงสัย โปรดติดต่อหน่วยงานใน 
ทอ้งถิน่

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

ชว่งอณุหภมู�ิว�มห�ดืของ���้ม�ัเ�รือ่ง

อย่าเติมสารเคมีใด ๆ  ลงในน�้ ามันเครื่อง 
นอกจากนี้  น�้ ามันเครื่องยังหล่อลื่นคลัตช ์ 
สารเตมิแตง่ใดๆ อาจท�าใหค้ลตัชล์ืน่
หา้มใชน้�้ ามันละหุ่ง ,  น�้ ามันที่มีสารชะลา้ง , 
น�้ามนัพชื, น�้ามนัแร ่ หรอืน�้ามนัใด ๆ  ทีไ่มต่รง
ตามขอ้ก�าหนดทีต่อ้งการ  การใชน้�้ามนัเหลา่นี้
อาจท�าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่เครือ่งยนตอ์ยา่ง
รนุแรงและโดยทนัที
ขณะเตมิหรอืเปลีย่นน�้ามนัเครือ่ง ท�าใหแ้น่ใจวา่
ไมม่สี ิง่แปลกปลอมเขา้ไปในหอ้งขอ้เหวีย่ง
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ระบบระบ�ย�ว�มรอ้�

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

หม�ยเหตุ
�� ้ � ห ล่ อ เ ย็ � ช �ิด ช �ิด เ ติม ส � ร เ พิ่ม 
�ุ ณ ภ � พ ไ ฮ บ ริด อิ� ท รีย ์  ( เ ร ี ย ก ว่ � 
Hybrid OAT หรอื HOAT) ไดต้ดิต ัง้ไวใ้�
ระบบระบ�ย�ว�มร้อ�ต ัง้แต่จดัส่งรถ
จกัรย��ย�ตจ์�กโรงง�� ���้หล่อเย็� 
ดงักล่�วเป็�สีเขียว ประกอบด้วยส�ร
ป้องก�ัก�รแข็งตวัทีม่สีว่�ประกอบของส�ร
เอทธลิ�ีไก�อล 50% และมจีดุเยอืกแข็งที ่
-35°C (-31°F)

ส�รป้องก�ัก�รกดักรอ่�

 ���เตอื�
น�้าหลอ่เย็น HD4X Hybrid OAT ประกอบ
ดว้ยสารป้องกันการกัดกร่อนและสารป้องกัน
การแข็งตวั  ซึง่เหมาะส�าหรับเครือ่งยนตแ์ละ
หมอ้น�้าทีเ่ป็นอะลมูเินยีม  ใชน้�้าหลอ่เย็นตาม
ค�าแนะน�าจากผูผ้ลติทกุครัง้
น�้ าหล่อเย็นที่มีสารป้องกันการแข็งตัวและ
สารป้องกันการกัดกร่อนประกอบดว้ยสาร
เคมีที่เป็นพิษ ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย
มนุษย ์ หา้มกลนืสารป้องกนัการแข็งตวัหรอื 
น�้าหลอ่เย็นของรถจักรยานยนต์

หม�ยเหตุ
���้หลอ่เย็� HD4X Hybrid OAT ทีจ่ดัห�โดย 
Triumph ผสมเสร็จแลว้ และไมจ่��เป็�ตอ้ง
เจอืจ�งกอ่�จะเตมิลงใ�ระบบระบ�ย�ว�ม
รอ้�

เพื่อป้องกันไม่ใหร้ะบบระบายความรอ้นเกดิ
สนิม จ�าเป็นตอ้งใชส้ารเคมีป้องกันสนิมใน 
น�้าหลอ่เย็น
ถา้ไมใ่ชน้�้าหลอ่เย็นทีม่สีารป้องกนัสนมิ  ระบบ
ระบายความรอ้นจะสะสมสนิมและตะกรันใน
โพรงน�้ าและหมอ้น�้ า ซึง่จะปิดกัน้ทางเดิน 
น�้าหล่อเย็น และจะลดประสทิธภิาพของระบบ
ระบายความรอ้นเป็นอยา่งมาก

ก�รตรวจสอบระดบั���้หลอ่เย็�
ถังน�้าหล่อเย็นส�ารองสามารถมองเห็นไดจ้าก
ดา้นซา้ยของรถจักรยานยนต ์ ดา้นลา่งไปทาง
ดา้นหนา้ของถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ
ค ว รต ร วจสอบ ร ะดั บน�้ า หล่ อ เ ย็ นขณะที่
เครื่องยนต์เย็น (ที่อุณหภูมหิอ้งหรืออุณหภูมิ
แวดลอ้ม)

2
3

1

1. ถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
2. เ�รือ่งหม�ย MAX
3. เ�รือ่งหม�ย MIN
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การตรวจสอบระดบัน�้ามนัเบรก:
•  จอดรถจักรยานยนตบ์นพื้นราบและอยู่ใน

ต�าแหน่งตัง้ตรง (ไมใ่ชบ่นขาตัง้)
•  ตรวจสอบระดับน�้ าหล่อ เ ย็นในถั งน�้ า 

หลอ่เย็นส�ารอง
•  ร ะ ดั บ น�้ า ห ล่ อ เ ย็ น ต ้อ ง อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง

เครื่อ งหมาย  MAX และ  M IN ถ า้น�้ า 
หลอ่เย็นต�า่กวา่ระดบัต�า่สดุ  ทา่นตอ้งปรับ
ระดบัน�้าหลอ่เย็น

ก�รปรบัระดบั���้หลอ่เย็�

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

 ขอ้�วรระวงั
ถา้ใชน้�้ ากระดา้งในระบบระบายความรอ้น  
น�้ ากระด า้งจะท� า ให เ้กิดการสะสมของ
ตะกรันในเครือ่งยนตแ์ละหมอ้น�้า  และจะลด
ประสทิธภิาพของระบบระบายความรอ้นเป็น
อยา่งมาก
ระบบระบายความรอ้นทีม่ปีระสทิธภิาพลดลง
จะท�าใหเ้ครื่องยนต์รอ้นจัดและไดรั้บความ
เสยีหายอยา่งรนุแรง

1

1. ฝ�ปิดถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง

การปรับระดบัน�้ามนัเบรก:
•  ปลอ่ยใหเ้ครือ่งยนตเ์ย็น
•  ฝาปิดถังน�้าหล่อเย็นส�ารองสามารถถอด

ออกจากทางดา้นขวาของรถจักรยานยนต ์
ระหว่างดา้นหนา้ของถังน�้ ามันเชื้อเพลิง
และโครงรถ

•  ถอดฝาปิดออกจากถังน�้าหล่อเย็นส�ารอง 
แลว้เติมส่วนผสมน�้ าหล่อเย็นทางฝาถัง
น�้ ามันเชื้อ เพลิงจนระดับน�้ า เพิ่มสูงถึง
เครือ่งหมาย MAX

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

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

หมอ้���้และทอ่ออ่�

 ���เตอื�
พัดลมจะท�างานโดยอัตโนมัตเิมือ่เครือ่งยนต์
ท�างาน
ตอ้งเกบ็มอืและเสือ้ผา้ใหห้า่งจากพัดลม
การสมัผัสกบัพัดลมทีก่�าลังหมนุอยูอ่าจท�าให ้
เกดิอบุัตเิหตแุละ/หรอืการบาดเจ็บสว่นบคุคล
ได ้

 ขอ้�วรระวงั
การใชว้ธิฉีีดน�้าแรงดนัสงู  เชน่  จากเครือ่งมอื
ลา้งรถหรอืป๊ัมอดัฉีดน�้าแรงดนัสงู  จะท�าให ้
ครบีหมอ้น�้าเกดิความเสยีหาย  เป็นสาเหตใุห ้
เกดิรอยร่ัวและท�าใหป้ระสทิธภิาพของหมอ้น�้า
ลดลง
อย่าปิดกัน้หรือเบี่ยงกระแสลมจากหมอ้น�้ า
ดว้ยการตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต 
ไม่ว่าจะที่ด า้นหนา้หมอ้น�้ าหรือดา้นหลัง
พัดลมระบายความรอ้น
การกดีขวางกระแสลมของหมอ้น�้าจะท�าให ้
เกดิความรอ้นสงู  ท�าใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิความ
เสยีหายได ้

ตรวจสอบท่ออ่อนหมอ้น�้ าหารอยแตกหรือ
การเลือ่มสภาพ  และเข็มขดัรัดทอ่แรงตงึคงที่
ดูความแน่นตามขอ้ก�าหนดการบ�ารุงรักษา
ตามก�าหนดเวลา ขอใหต้ัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตเปลีย่น
ชิน้สว่นทีช่�ารดุ
ตรวจสอบรังผึ้งระบายความรอ้นหมอ้น�้ าและ
ครบีวา่มกีารปิดกัน้จากแมลง  ใบไม ้ หรอืโคลน
หรือไม่ ชะลา้งสิง่ปิดกัน้ออกโดยฉีดน�้ าดว้ย 
แรงดนัต�า่
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ก�ร�วบ�มุ��ัเรง่

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

�ลตัช์
รถจักรยานยนตไ์ดต้ดิตัง้คลัตชแ์บบควบคมุดว้ย
สาย
ถา้คนัคลตัชม์รีะยะฟรมีากเกนิไป  คลตัชอ์าจไม่
ปลอ่ยจนสดุ  ซึง่จะท�าใหเ้ปลีย่นเกยีรแ์ละเลอืก
เกยีรว์า่งไดย้าก  ซึง่อาจท�าใหเ้ครือ่งยนตด์บั 
และควบคมุรถจักรยานยนตไ์ดย้าก
ในทางกลับกัน ถา้คันคลัตช์มีระยะฟรีไม่พอ 
คลัตช์อาจไม่ขบจนสุด ท�าใหค้ลัตช์ลื่น ซึ่ง
จะลดประสทิธิภาพและท�าใหค้ลัตช์สกึก่อน
ก�าหนด
ต ้อ ง ต ร ว จ ส อ บ ร ะ ย ะ ฟ รี คั น ค ลั ต ช์ ต า ม 
ขอ้ก�าหนดการบ�ารงุรักษาตามก�าหนดเวลา

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

ก�รปรบั�ลตัช์
การปรับคลตัช:์
•  หมุนแกนปรับตัง้จนไดร้ะยะฟรคีันคลัตชท์ี่

ถกูตอ้ง
•  ตรวจสอบว่ามีระยะฟรีคันคลัตชท์ี่คันโยก 

2 ‑ 3 มม.
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•  ถา้ระยะฟรมีคีา่ไมถ่กูตอ้ง ใหท้�าการปรับคา่

3
2 - 3 mm

1

2

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

•  ถา้ไม่สามารถปรับตัง้ค่าไดถู้กตอ้งโดยใช ้
ตวัปรับคนัคลตัช ์ ใหใ้ชต้วัปรับสายทีป่ลาย
ดา้นลา่งของสายคลตัช์

•  คลายน็อตล็อกปรับตัง้
•  หมุนตัวปรับสายดา้นนอกเพือ่ใหม้รีะยะฟร ี

2–3 มม. ทีค่นัคลตัช์
•  ขนัน็อตล็อกดว้ยแรง 3.5 Nm

1 2 3

1. ส�ย�ลตัช์
2. �็อตล็อก
3. �็อตปรบั

โซข่บัเ�ลือ่�

 ���เตอื�
โซ่ที่สกึหรือหลวม หรือโซ่ที่แตกหรือหลุด
ออกจากสเตอรอ์าจไปเกีย่วเฟืองเครือ่งยนต์
หรอืล็อกลอ้หลงัได ้
โซท่ีไ่ปกดีขวางสเตอรเ์ครือ่งยนตจ์ะท�าใหผู้ข้ ี่
รถไดรั้บบาดเจ็บและท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุ
รถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ในท�านองเดยีวกนั  การล็อกลอ้หลงัจะท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

เพือ่ความปลอดภัยและป้องกันไม่ใหเ้กดิความ
สกึมากเกนิไป ทา่นตอ้งตรวจสอบโซข่บัเคลือ่น 
ปรับตัง้ และหยอดน�้ ามันตามขอ้ก�าหนดการ
บ�ารุง รักษาตามก�าหนดเวลา ด�าเนินการ 
ตรวจสอบ ปรับตั ้งค่า และหยอดน�้ ามันให ้
บ่อยขึน้ส�าหรับสภาพการใชร้ถที่รุนแรง เช่น  
การขบัขีค่วามเร็วสงู  ถนนทีม่ฝีุ่ นคละคลุง้  หรอื
เต็มไปดว้ยกอ้นกรวด
ถา้โซ่สึกมากไปหรือปรับตั ้งค่าไม่ถูกตอ้ง 
(หลวมเกนิไปหรือแน่นเกนิไป) โซ่อาจหลุด
ออกจากสเตอรห์รอืเบรก  ดงันัน้ เปลีย่นโซท่ี่
ช�ารุดหรือสกึโดยใชอ้ะไหล่ Triumph ที่จัด
จ�าหน่ายโดย  ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตทกุครัง้
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ก�รหลอ่ลื�่โซข่บัเ�ลือ่�
จ� า เ ป็นตอ้งมีการหล่อลื่นทุก  ๆ  300 กม. 
(200 ไมล)์ และหลงัจากขีร่ถในสภาพอากาศที่
เปียก บนถนนเปียก หรอืเวลาใดๆ ทีโ่ซฝื่ด
การหลอ่ลืน่โซข่บัเคลือ่น:
•  ใชส้ารหล่อลืน่โซข่ับเคลือ่นตามทีแ่นะน�า

ไวใ้นบทขอ้มลูจ�าเพาะ
•  หยอดสารหล่อลื่นที่ด า้นข า้งลูกกลิ้ง  

จากนัน้ จอดรถจักรยานยนตท์ิง้ไวโ้ดยไม่
ใชง้านอยา่งนอ้ยแปดชัว่โมง  (ควรเป็นชว่ง
กลางคืน) ซึ่งจะช่วยใหส้ารหล่อลื่นซึม
เขา้ไปในโอรงิ โซ ่ฯลฯ

•  กอ่นขีร่ถ ใหเ้ชด็สารหลอ่ลืน่สว่นเกนิออก
•  ถา้โซ่ขับเคลื่อนสกปรกมากเป็นพิเศษ  

ใหท้�าความสะอาดก่อน แลว้ทาสารหล่อ
ลืน่ตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้

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

ก�รตรวจสอบระยะฟรขีอง 
โซข่บัเ�ลือ่�

 ���เตอื�
ก่อนเริ่มงาน ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดจ้อด
รถจักรยานยนต์ไวอ้ย่างมั่นคงแลว้รองดว้ย
แมแ่รง
เพราะจะชว่ยป้องกนัไมใ่หร้ถหลน่ลงมา ซึง่จะ
ท�าใหไ้ดรั้บบาดเจ็บหรอืเกดิความเสยีหายตอ่
รถจักรยานยนตไ์ด ้

1

1. ต��แห�ง่ทีเ่�ลือ่�ทีไ่ดส้งูสดุ

การตรวจสอบระยะฟรขีองโซ:่
•  จอดรถจักรยานยนตบ์นพืน้ราบ และอยู่ใน

ต�าแหน่งตัง้ตรง โดยไมม่กีารบรรทกุใด ๆ
•  หมุนลอ้หลังโดยกดรถจักรยานยนต์เพื่อ

คน้หาต�าแหน่งที่โซ่แน่นที่สุด แลว้วัด
การเคลือ่นทีแ่นวตัง้ทีก่ ึง่กลางโซ่ระหว่าง 
สเตอร์
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ก�รปรบัระยะฟรขีองโซข่บัเ�ลือ่�
การเคลือ่นไหวในแนวตัง้ของโซข่บัเคลือ่นตอ้ง
อยูใ่นชว่งทีแ่สดงในตารางดงัตอ่ไปนี้

รุ�่ ชว่งก�รเ�ลือ่�ทีใ่�
แ�วต ัง้

Tiger 900 GT (LRH) 20–30 มม.
Tiger 900

Tiger 900 GT

Tiger 900 GT Pro

25–35 มม.

Tiger 900 Rally

Tiger 900 Rally Pro
30–40 มม.

1 2 3 4 5

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

การปรับการเคลือ่นไหวอสิระของโซข่บัเคลือ่น:
•  คลายน๊อตล็อสลกัลอ้
•  ปลอ่ยน๊อตล็อกโบลตย์ดึตัวปรับโซท่ัง้ดา้น

ซา้ยและดา้นขวา
•  การ เลื่อนตั วป รับทั ้งสองตั วด ว้ยค่าที ่

เท่ากัน หมุนโบลต์ยึดตัวปรับตามเข็ม
นาฬิกาเพื่อเพิ่มระยะการเคลื่อนที่อ ิสระ
ของโซ่ขับเคลื่อน และหมุนทวนเ ข็ม
นาฬกิาเพือ่ลดระยะการเคลือ่นทีอ่สิระของ
โซข่บัเคลือ่น

•  เมื่อตัง้ค่าระยะการเคลื่อนที่อสิระของโซ่
ขับเคลื่อนไดถู้กตอ้งแลว้ ใหใ้ชต้ัวปรับ 
ดนัลอ้เขา้ที่

•  ขันน๊อตล็อกตัวปรับทั ้งสองดว้ยแรงขัน 
20 Nm และน๊อตล็อกสลกัลอ้ดว้ยแรงขนั 
110 Nm

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

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

•  ตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกหลัง 
แกไ้ขถา้จ�าเป็น

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

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

การใชโ้ซข่ับเคลือ่นทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจ
ท�าใหโ้ซ่ขับเคลื่อนแตกหรืออาจท�าใหโ้ซ ่
ขบัเคลือ่นหลดุออกจากสเตอร ์ ท�าใหส้ญูเสยี
การควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้

 ขอ้�วรระวงั
ถา้พบวา่สเตอรส์กึ  ใหเ้ปลีย่นสเตอรแ์ละโซ่
ขบัเคลือ่นพรอ้มกนัทกุครัง้
การเปลี่ยนสเตอร์ที่ส ึกโดยไม่เปลี่ยนโซ ่
ขับเคลื่อนจะท�าใหส้เตอร์ตัวใหม่ส ึกก่อน
ก�าหนด

2

1

10-20
KG

1. วดัโซ ่20 ขอ้ตอ่
2. ���้ห�กั

การตรวจสอบความสกึหรอของโซ่ขับเคลื่อน
และเฟือง:
•  ถอดทีบ่งัโซข่บัเคลือ่น
•  ดึงโซ่ขับเคลื่อนใหต้ึงโดยแขวนลูกตุม้

ขนาด 10 ‑ 20 กก.  (20 ‑ 40 ปอนด)์  บน
โซข่บัเคลือ่น

•  วดัความยาวของโซ ่ 20 ขอ้ตอ่จากสว่นที่
ยดืออกของโซข่บัเคลือ่น  จากจดุกึง่กลาง
สลกัของสลกัตวัที ่ 1 ไปทีจ่ดุกึง่กลางสลกั
ของสลกัตวัที ่ 21 เนือ่งจากโซข่บัเคลือ่น
อาจสกึไมเ่ทา่กนั ใหว้ดัทีห่ลาย ๆ จดุ

•  ถา้ความยาวมากกว่าถา้ความยาวเกนิขีด
จ�ากดับรกิารสงูสดุ 319 มม. ตอ้งเปลีย่นโซ่
ขบัเคลือ่นเสน้ใหม่

•  หมุนลอ้หลังและตรวจสอบโซข่ับเคลือ่นดู
ลกูกลิง้ช�ารดุ สลกัและขอ้ตอ่โซห่ลวม

•  นอกจากนี ้ ใหต้รวจสอบสเตอรด์ซู ึฟั่นเฟือง
ช�ารดุหรอืสกึไมส่ม�า่เสมอหรอืมากเกนิไป

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

•  ประกอบกลบัทีบ่งัโซ ่ ขนัแน่นตวัยดึดว้ย
แรง 9 Nm
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เบรก
ก�รตรวจสอบก�รสกึหรอของเบรก

1

2

1. ผ�้เบรก
2. ขดี��่�ว�มห��ต��่สดุ

ตอ้งตรวจสอบผา้เบรกตามขอ้ก�าหนดการบ�ารุง
รักษาตามก�าหนดเวลา  และเปลีย่นใหมถ่า้สกึ 
หรอืมคีวามหนาไมถ่งึคา่ความหนาต�่าสดุในการ
รับบรกิาร
ถา้ความหนาของผา้เบรก  (เบรกหนา้หรอืเบรก
หลงั)  ต�า่กวา่ 1.5 มม.  (0.06 นิว้)  หรอืถา้ผา้
เบรกสกึจนถงึฐานรอ่ง  ใหเ้ปลีย่นผา้เบรกลอ้
ทัง้หมด

ก�รปรบัสภ�พผ�้เบรกและเบรกใหม่

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

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

ก�รชดเชย�ว�มสกึของผ�้เบรก

 ���เตอื�
ถา้รูส้กึว่าแป้นเบรกหรอืคันเบรกยุบตัวลงเมือ่
เหยยีบ  หรอืถา้ระยะแป้นเหยยีบ/คนัเบรกมาก
เกนิไป  อาจมอีากาศอยูใ่นทอ่และสายเบรก 
หรอืเบรกอาจช�ารดุ
การใชร้ถจักรยานยนตภ์ายใตส้ภาวะดังกล่าว
เป็นอนัตราย  ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Tr iumph ที่ได รั้บอนุญาตแกไ้ขอาการ 
ดงักลา่วกอ่น ทา่นจงึสามารถขีร่ถไดอ้กี
การขี่รถที่เบรกช�ารุดอาจท�าใหสู้ญเสียการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

จะมีการชดเชยความสึกของจานเบรกและ 
ผา้เบรกโดยอตัโนมตั ิ โดยจะไมม่ผีลกระทบ
ต่อการท�างานของแป้นเบรกหรือคันเบรก  
ไม่มชี ิน้สว่นใด ๆ  ทีล่อ้หนา้และลอ้หลังทีต่อ้ง
ปรับตัง้คา่
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���้ม�ัดสิกเ์บรก

 ���เตอื�
น�้ ามันเบรกมีคุณสมบัติในการดูดซับ ซึ่ง
หมายความว่าน�้ามันสามารถดูดซับความชืน้
จากอากาศได ้
ความชืน้ทีถู่กดดูซับจะลดจุดเดอืดของน�้ามัน
เบรกลงมาก  ท�าใหป้ระสทิธภิาพในการเบรก
ลดลง
ดว้ยสาเหตุนี้  ตอ้งเปลี่ยนน�้ ามันเบรกตาม 
ขอ้ก�าหนดการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลา
เสมอ
ใชน้�้ามนัเบรกใหมจ่ากภาชนะทีปิ่ดสนทิ  และ
หา้มใชน้�้ ามันเบรกจากภาชนะที่ไม่ปิดสนิท
หรอืจากภาชนะทีเ่คยเปิดไวก้อ่นแลว้
หา้มผสมน�้ามนัเบรกตา่งเกรด ตา่งยีห่อ้
ตรวจสอบการร่ัวซมึของน�้ ามันเบรกรอบ ๆ  
ขอ้ตอ่เบรก  ซลี  และขอ้ตอ่  รวมทัง้ตรวจสอบ
สายเบรก  ดกูารเสือ่งสภาพ  รอยแตก  และ
ความเสยีหาย
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งตา่งๆ กอ่นขีร่ถทกุครัง้
การไม่ปฏิบัติตามและใชร้ายการเหล่านี ้ 
จะท�าใหเ้กดิสภาวะการขับขี่ที่เป็นอันตราย  
น� าไปสู่การสูญเสียการควบคุมและเกิด
อบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
ถา้ระบบ ABS ไม่ท�างาน ระบบเบรกจะท�า
หนา้ที่เป็นระบบเบรกแบบไม่มีระบบ ABS 
ตอ่ไป
ในสถานการณน์ี ้ การเบรกแรงเกนิไปจะท�าให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�าใหสู้ญเสียการควบคุมรถ
และเกดิอบุตัเิหตุ
ลดความเร็วและอย่าขีร่ถต่อไปถา้ไม่จ�าเป็น
ในขณะทีส่ญัญาณไฟยงัตดิอยู ่ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ความ
บกพรอ่งและท�าการแกไ้ข

ตรวจสอบระดับน�้ามันเบรกในในกระปุกน�้ามัน
เบรก  แลว้เปลีย่นน�้ามนัเบรกตามขอ้ก�าหนดการ
บ� ารุง รักษาตามก� าหนดเวลา ใชเ้ฉพาะ
น�้ามนัเบรก DOT 4 ตามทีแ่นะน�าไวใ้นบท  
ขอ้มูลจ� า เพาะ ตอ้งเปลี่ยนน�้ ามันเบรกถา้
ท่านสงสัยว่ามีการปนเป้ือนจากความชืน้หรือ 
สิง่ปนเป้ือนอืน่

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

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

กระปุกน�้ามันเบรกหนา้อยู่ที่แฮนดบ์ังคับเลี้ยว
ดา้นขวามอื

1

2

3

1. สกรยูดึฝ�ปิดกระปกุ���้ม�ั
2. ขดีระดบับ�
3. ขดีระดบัล�่ง

การตรวจสอบระดบัน�้ามนัเบรกหนา้:
•  ตรวจสอบระดับของน�้ามันเบรกทีม่องเห็น

ไดใ้นกระปกุ
•  ระดับน�้ ามันเบรกในกระปุกน�้ ามันตอ้งอยู่

ระหว่างขีดระดับบนและขีดระดับล่าง  
(เมือ่กระปกุน�้ามนัอยูใ่นแนวนอน)

การปรับระดบัน�้ามนัเบรกหนา้:
•  คลายสกรูฝาปิดครอบและถอดฝาปิด

กระปกุน�้ามนัและไดอะแฟรมซลี

•  เตมิน�้ามันในกระปกุน�้ามันจนถงึขดีระดบับน
โดยใชน้�้ามนัเบรก DOT 4 จากภาชนะทีปิ่ด
สนทิ

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

1

2

33

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

•  ตดิตัง้สกรูยดึฝาปิดกระปกุน�้ามันเขา้กับชดุ
ฝาปิดกระปกุน�้ามนัและซลีไดอะแฟรม

•  จับชุดส่วนประกอบไวด้ ว้ยกันและ จัด
ต�าแหน่งฝาปิดกระปกุน�้ามนั ซลีไดอะแฟรม 
และสกรูยึดฝาปิดกระปุกน�้ ามันเขา้กับ
กระปกุน�้ามนั

1

2

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

2. กระปกุ���้ม�ั
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 ���เตอื�
หากสกรูฝาปิดกระปกุน�้ามันถกูขันไวแ้น่นเกนิ
ไปอาจท�าใหน้�้ามนัเบรกร่ัวได ้
ถา้เพิกเฉยต่อค�าเตือนนี้อาจน�าไปสู่สภาวะ
การขบัขีท่ีเ่ป็นอนัตราย  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

•  ขันสกรูล็อกฝาปิดกระปุกน�้ ามันแน่นดว้ย
แรง 0.7 Nm

ก�รตรวจสอบและปรบัระดบั���้ม�ั
เบรกหลงั

 ���เตอื�
ถา้ระดับน�้ ามันเบรกในกระปุกน�้ ามันดา้นใด 
ดา้นหนึง่ลดลงมาก  โปรดตดิตอ่ขอค�าแนะน�า 
จ ากตั ว แทนจ� าห น่ า ย รถ จั ก ร ย านยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตกอ่นจะขับขีร่ถของ
ทา่น
การขีร่ถทีร่ะดบัน�้ามนัเบรกพรอ่งลง  หรอืทีม่ี
การร่ัวซมึของน�้ามนัเบรกเป็นอนัตราย  และจะ
ลดประสทิธภิาพของเบรก  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

กระปุกน�้ามันอยู่ทีด่า้นขวาของรถจักรยานยนต ์
ทางดา้นหนา้ของท่อตอนกลางของไอเสีย  
ใตเ้บาะผูข้บัขี่

2

3

1

1. สกรยูดึฝ�ปิดกระปกุ���้ม�ั
2. ขดีระดบับ�
3. ขดีระดบัล�่ง

การตรวจสอบระดบัน�้ามนัเบรกหลงั:
•  ตรวจสอบระดับของน�้ามันเบรกทีม่องเห็น

ไดใ้นกระปกุ
•  ระดับน�้ามันเบรกตอ้งอยู่ระหว่างขีดระดับ

บนและขดีระดับล่าง (เมือ่กระปุกน�้ามันอยู่
ในแนวนอน)

การปรับระดบัน�้ามนัเบรกหลงั:
•  คลายสกรล็ูอกฝาปิดกระปกุน�้ามนั
•  ถอดฝาปิดกระปกุน�้ามันและซลีไดอะแฟรม 

โดยบันทกึต�าแหน่งของซลีไดอะแฟรมไว ้
เพือ่การตดิตัง้อกีครัง้

•  เตมิน�้ามันในกระปกุน�้ามันจนถงึขดีระดบับน
โดยใชน้�้ามนัเบรก DOT 4 จากภาชนะทีปิ่ด
สนทิ

•  ประกอบกลบัฝาปิดกระปกุน�้ามนั ตอ้งแน่ใจ
ว่าใส่ไดอะแฟรมซลีในต�าแหน่งทีถู่กตอ้ง 
ระหวา่งฝาปิดและกระปกุน�้ามนั

•  เปลีย่นสกรูยดึฝาปิดกระปุกน�้ามันและขัน
ใหแ้น่นดว้ยแรง 1.5 Nm
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สวติชไ์ฟเบรก

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

ไฟเบรกจะถูกเปิดใชง้านโดยอสิระจากเบรก
หนา้หรอืเบรกหลงั  เมือ่สวติชจ์ดุระเบดิอยูท่ี่
ต�าแหน่ง ON ถา้ไฟเบรกไมท่�างานเมือ่ดงึคนั
เบรกหนา้หรือเหยียบแป้นเบรกหลัง น�ารถ
ของท่านไปตรวจสอบหาสาเหตุและแกไ้ข 
ขอ้บกพร่องทีต่ัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต

ก�รตรวจสอบระบบบงั�บัเลีย้ว

 ���เตอื�
การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ลูกปืนคอ (คอ
เฟรม)  ช�ารดุหรอืปรับไมถ่กูตอ้งเป็นอนัตราย 
แล ะอ าจท� า ให สู้ญ เ สีย ก า รค วบคุ ม ร ถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

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

ก�รตรวจสอบลกูปื��อเฟรม
ลกูปืนแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว (คอเฟรม) ตอ้งหลอ่ลืน่ 
และตรวจสอบตามทีก่�าหนดในตารางเวลาการ
บ�ารุงรักษา ตรวจสอบลูกปืนลอ้พรอ้มกันกับ
ลกูปืนคอ

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

ตัง้ตรง
•  ยกลอ้หนา้ขึน้เหนือพื้น แลว้ใชแ้ม่แรงยก

รถจักรยานยนต์
•  ยืนที่ดา้นหนา้ของรถจักรยานยนต์ จับที่

ปลายดา้นลา่งของโชค๊หนา้  แลว้พยายาม
เลือ่นในทศิทางจากหนา้ไปหลงั

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

•  เอาแมแ่รงออก แลว้วางรถจักรยานยนตบ์น
ขาตัง้ขา้ง

ก�รตรวจสอบลกูปื�ลอ้

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

การตรวจสอบลกูปืนลอ้:
•  ถา้ลูกปืนลอ้ที่ลอ้หนา้หรือลอ้หลังท�าให ้

มรีะยะฟรใีนดมุลอ้  เกดิเสยีงดงัมาก  หรอื
ถา้ลอ้หมุนตดิขัด ควรน�ารถไปตรวจสอบ 
ลู ก ปื น ล ้อ ที่ ตั ว แ ท น จ� า ห น่ า ย ร ถ
จักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต

•  ลูกปืนลอ้ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบตามชว่ง
เวลาทีก่�าหนดไวใ้นตารางการบ�ารงุรักษา

•  จอดรถจักรยานยนตบ์นพืน้ราบ ในต�าแหน่ง
ตัง้ตรง

•  ยกลอ้หนา้ขึน้เหนอืพืน้  แลว้ใชแ้มแ่รงยก
รถจักรยานยนต์

•  ยื น ที่ ด ้า น ข ้า ง ข อ ง ร ถ จั ก ร ย า น ยนต ์ 
แลว้ค่อย ๆ  กระแทกดา้นบนของลอ้หนา้
จากดา้นหนึง่ไปยงัอกีดา้นหนึง่

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

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

•  เอาแมแ่รงออก แลว้วางรถจักรยานยนตบ์น
ขาตัง้ขา้ง
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โช�๊ห��้

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

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

ก�รปรบัต ัง้โช�๊ห��้

รุ�่ Tiger 900
รถจักรยานยนตร์ุน่นีไ้มม่กีารปรับตัง้โชค๊หนา้

ทกุรุ�่ยกเว�้ Tiger 900
รถจักรยานยนตจั์ดส่งจากโรงงานโดยปรับตัง้ 
โช๊คหนา้ที่ตั ้งค่าการขับขี่ส� าหรับคนเดียว 
( ปกติ )   ต า มที่ แ สด ง ไ ว ้ใ นต า ร า ง ร ะ บบ 
กันสะเทือนดา้นหนา้ที่เกี่ยวขอ้ง ระบบกัน
สะเทือนดา้นหนา้เป็นแบบปรับไดแ้ละมีการ
อธบิายไวใ้นสว่นตอ่ไปนี้

ต�ร�งก�รต ัง้��่ระบบก�ัสะเทอื�ห��้

 ���เตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าความสมดุลระหว่าง 
โชค๊หนา้และโชค๊หลงัยงัคงถกูตอ้ง
ความไม่สมดลุของระบบกันสะเทอืนจะท�าให ้
คุณลักษณะในการบังคับรถเปลีย่นแปลงไป
จนเห็นไดช้ดั  ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุและ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
ดูขอ้มูลเพิ่มเติมจากตาราง หรือสอบถาม
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตของทา่น

รถจักรยานยนตจั์ดส่งจากโรงงานโดยปรับตัง้ 
โช๊คหนา้ที่ตั ้งค่าการขับขี่ส� าหรับคนเดียว 
(ปกติ)  ตามที่แสดงไว ใ้นตารางระบบกัน
สะเทอืนดา้นหนา้ทีเ่กีย่วขอ้ง  การปรับคา่ระบบ
กันสะเทือนแบบสบาย จะเป็นการขับขี่แบบ
สบาย ๆ  เป็นการใชค้ณุลกัษณะการขบัขีท่ัว่ไป 
และการขีร่ถโดยล�าพัง
ตารางการตั ้งค่าชุดกันสะเทือนแสดงค่าที่
แนะน�าส�าหรับชุดกันสะเทอืนดา้นหนา้เท่านัน้ 
ขอ้ก�าหนดในการตัง้ค่าอาจแตกต่างกันตาม 
น�้าหนักของผูข้ีร่ถและความชืน่ชอบสว่นบคุคล
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Tiger 900 GT, Tiger 900 GT (LRH) และ 
Tiger 900 GT Pro

ก�รบรรทกุ
�ว�มห�ว่ง

ของก�ร
ยบุตวัของ

โช�๊1

�ว�มห�ว่ง
ของก�ร

��ืตวัของ
โช�๊1

ก�รขีร่ถ
โดยล��พงั

ปกติ 8 10

สบาย (นุ่ม
กวา่) 15 15

สปอรต์ 
(แน่นกวา่) 2 2

ออฟโรด 
(ภมูปิระเทศ
ขรขุระ)

18 18

ออฟโรด 
(ภมูปิระเทศ
เรยีบ)

8 6

ผูข้ ีร่ถและสมัภ�ระ 8 10

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยส�ร 8 10

ผูข้บัขี ่ผูโ้ดยส�ร และ
สมัภ�ระ (ไมเ่กนิขดีจ�ากดั) 8 10

1 จ�านวนการคลกิทวนเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งสดุตามเข็ม
นาฬกิา (ปิด) โปรดทราบวา่การหยดุครัง้แรก (ต�าแหน่ง
คลกิ) จะนับเป็น 1

Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro

ก�รบรรทกุ ก�รปรบั�ว�ม
แข็งสปรงิ1

ก�รขีร่ถโดย
ล��พงั

ปกติ ต�า่สดุ
สบาย (นุ่มกวา่) ต�า่สดุ
สปอรต์ (แน่น
กวา่) ต�า่สดุ

ออฟโรด 
(ภมูปิระเทศทกุ
แบบ)

สงูสดุ

ผูข้ ีร่ถและสมัภ�ระ ต�า่สดุ
ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยส�ร ต�า่สดุ
ผูข้บัขี ่ผูโ้ดยส�ร และสมัภ�ระ  
(ไมเ่กนิขดีจ�ากดั) ต�า่สดุ

1 จ�านวนรอบการหมนุตามเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งทวน
เข็มนาฬกิาจนสดุ

ก�รบรรทกุ
�ว�มห�ว่ง

ของก�ร
ยบุตวัของ

โช�๊1

�ว�มห�ว่ง
ของก�ร

��ืตวัของ
โช�๊1

ก�รขีร่ถ
โดยล��พงั

ปกติ 8 8

สบาย (นุ่ม
กวา่) 15 15

สปอรต์ 
(แน่นกวา่) 3 3

ออฟโรด 
(ภมูปิระเทศ
ขรขุระ)

18 18

ออฟโรด 
(ภมูปิระเทศ
เรยีบ)

8 8

ผูข้ ีร่ถและสมัภ�ระ 8 8

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยส�ร 8 6

ผูข้บัขี ่ผูโ้ดยส�ร และ
สมัภ�ระ (ไมเ่กนิขดีจ�ากดั) 8 6

1 จ�านวนการคลกิทวนเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งสดุตามเข็ม
นาฬกิา (ปิด) โปรดทราบวา่การหยดุครัง้แรก (ต�าแหน่ง
คลกิ) จะนับเป็น 1
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ก�รปรบัต ัง้�ว�มแข็งของสปรงิระบบ
ก�ัสะเทอื�ห��้
Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
ตัวปรับพรโีหลดสปรงิจะอยู่ทีด่า้นบนของโช๊ค
แตล่ะตวั

1

1. ตวัปรบั�ว�มแข็งสปรงิ

เพือ่ปรับการตัง้คา่พรโีหลดสปรงิหนา้:
•  หมุนตัวปรับความแข็งสปริง  ตามเข็ม

นาฬกิาเพื่อเพิม่หรือทวนเข็มนาฬกิาเพื่อ
ลดลง

•  ต อ้ง นับจ� านวนรอบของการหมุนจาก
ต�าแหน่งหมนุทวนเข็มนาฬกิาจนสดุทกุครัง้

ก�รปรบั�ว�มห�ว่งของก�รยบุตวั
ของโช�๊ห��้
Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
ตัวปรับแรงหน่วงของการยบุตัวของโชค๊จะอยูท่ี่
ดา้นบนของโชค๊ดา้นขวา

1

2

1. ตวัปรบั�ว�มห�ว่งของก�รยบุตวัของโช�๊
2. ฝ�ปิดด�้�บ�โช�๊

การปรับการตัง้คา่ความหน่วงของการยบุตวัของ
โชค๊หนา้:
•  หมุนตัวปรับตัง้ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่ม

หรอืทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ลดลง
•  นับจ� านวนคลิกเมื่อหมุนยอ้นกลับจาก

ต�าแหน่งหมนุตามเข็มนาฬกิาจนสดุ  (ปิด) 
ทกุครัง้
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ก�รปรบั�ว�มห�ว่งของก�รยบุตวั
ของโช�๊ห��้
Tiger 900 GT, Tiger 900 GT (LRH) และ 
Tiger 900 GT Pro
ตัวปรับความหน่วงของการยบุตัวของโชค๊จะอยู่
ทีด่า้นบนของโชค๊ดา้นซา้ย

1

2

1. ตวัปรบั�ว�มห�ว่งของก�รยบุตวัของโช�๊
2. ฝ�ปิดด�้�บ�โช�๊

การปรับการตัง้คา่ความหน่วงของการยบุตวัของ
โชค๊หนา้:
•  หมุนตัวปรับตัง้ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่ม

หรอืทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ลดลง
•  นับจ� านวนคลิกเมื่อหมุนยอ้นกลับจาก

ต�าแหน่งหมนุตามเข็มนาฬกิาจนสดุ  (ปิด) 
ทกุครัง้

ก�รปรบั�ว�มห�ว่งของก�ร��ืตวั
ของโช�๊ห��้
Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
ตัวปรับแรงหน่วงของการคนืตัวของโชค๊จะอยูท่ี่
ดา้นบนของโชค๊ดา้นซา้ย

1

2

1. ตวัปรบัแรงห�ว่งของก�ร��ืตวัของโช�๊
2. ฝ�ปิดด�้�บ�โช�๊

การปรับการตัง้คา่ความหน่วงของการคนืตวัของ
โชค๊หนา้:
•  หมุนตัวปรับตัง้ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่ม

หรอืทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ลดลง
•  นับจ� านวนคลิกเมื่อหมุนยอ้นกลับจาก

ต�าแหน่งหมุนตามเข็มนาฬกิาจนสดุ (ปิด) 
ทกุครัง้
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ก�รปรบั�ว�มห�ว่งของก�ร��ืตวั
ของโช�๊ห��้
Tiger 900 GT, Tiger 900 GT (LRH) และ 
Tiger 900 GT Pro
ตัวปรับแรงหน่วงของการคนืตัวของโชค๊จะอยูท่ี่
ดา้นบนของโชค๊ดา้นขวา

1

2

1. ตวัปรบัแรงห�ว่งของก�ร��ืตวัของโช�๊
2. ฝ�ปิดด�้�บ�โช�๊

การปรับการตัง้คา่ความหน่วงของการคนืตวัของ
โชค๊หนา้:
•  หมุนตัวปรับตัง้ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่ม

หรอืทวนเข็มนาฬกิาเพือ่ลดลง
•  นับจ� านวนคลิกเมื่อหมุนยอ้นกลับจาก

ต�าแหน่งหมนุตามเข็มนาฬกิาจนสดุ  (ปิด) 
ทกุครัง้

ก�รตรวจสอบโช�๊ห��้

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

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

แสดงรุ�่ Tiger 900 GT Pro

วิธีตรวจสอบว่าระบบกันสะเทือนท�างานได ้
อยา่งราบรืน่:
•  จอดรถจักรยานยนตบ์นพืน้ราบ
•  ขณะจับแฮนดบ์ังคับเลีย้วและเหยยีบเบรก

หนา้ ใหป๊ั้มโชค๊ขึน้ลงหลายๆ ครัง้
•  ถา้พบความลา้หรือไม่เรียบ โปรดตดิต่อ

ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญาต

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

•  ตรวจสอบระบบกันสะเทอืนแตล่ะต�าแหน่ง
ดรูอ่งรอยความเสยีหาย  รอยขดีขว่นบนพืน้
ผวิเลือ่น หรอืการร่ัวซมึของน�้ามนั
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โช�๊หลงั

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

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

ต�ร�งก�รต ัง้��่ระบบก�ัสะเทอื�หลงั

 ���เตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าความสมดุลระหว่าง 
โชค๊หนา้และโชค๊หลงัยงัคงถกูตอ้ง
ความไม่สมดลุของระบบกันสะเทอืนจะท�าให ้
คุณลักษณะในการบังคับรถเปลีย่นแปลงไป
จนเห็นไดช้ดั  ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุและ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
ดูขอ้มูลเพิ่มเติมจากตาราง หรือสอบถาม
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตของทา่น

รถจักรยานยนตจั์ดส่งจากโรงงานโดยปรับตัง้ 
โช๊คหลังที่ตั ้งค่าการขับขี่ส� าหรับคนเดียว 
( ปกติ )   ต า มที่ แ สด ง ไ ว ้ใ นต า ร า ง ร ะ บบ 
กันสะเทือนที่เกี่ยวขอ้ง การปรับค่าระบบ 
กันสะเทือนแบบสบาย จะเป็นการขับขี่แบบ
สบาย ๆ  เป็นการใชค้ณุลักษณะการขับขีท่ั่วไป 
และการขีร่ถโดยล�าพัง

ตารางการตั ้งค่าชุดกันสะเทือนแสดงค่าที่
แนะน�าส�าหรับชุดกันสะเทอืนดา้นหลังเท่านัน้ 
ขอ้ก�าหนดในการตัง้ค่าอาจแตกต่างกันตาม 
น�้าหนักของผูข้ีร่ถและความชืน่ชอบสว่นบคุคล
การเพิม่ความแข็งของสปรงิตอ้งใชก้ารหน่วงที่
แน่นกวา่  การลดความแข็งของสปรงิตอ้งใชก้าร
หน่วงทีนุ่่มกวา่  ตอ้งปรับแรงหน่วงตามสภาพ
ถนนและการปรับความแข็งสปรงิ

Tiger 900 GT Pro ก�รต ัง้��่ระบบก�ั
สะเทอื�
รุ่น  Tiger 900 GT Pro มีพรีโหลดความ
แข็งและความหน่วงในการคืนตัวของระบบ 
กนัสะเทอืนทีป่รับดว้ยอเิล็กทรอนกิส ์ ซึง่ปรับ
ไดใ้นเมนูความหน่วงและระบบกันสะเทือน
ในหนา้จอแผงหนา้ปัด ส�าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิ  
ด ูหนา้ 66

ต�ร�งก�รปรบั��่ระบบก�ัสะเทอื�หลงั – 
Tiger 900

ก�รบรรทกุ ก�รปรบั�ว�ม
แข็งสปรงิ1

ก�รขีร่ถโดย
ล��พงั

ปกติ ต�า่สดุ
สบาย (นุ่มกวา่) ต�า่สดุ
สปอรต์ (แน่น
กวา่) ต�า่สดุ

ผูข้ ีร่ถและสมัภ�ระ 17

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยส�ร 21

ผูข้บัขี ่ผูโ้ดยส�ร และสมัภ�ระ  
(ไมเ่กนิขดีจ�ากดั) สงูสดุ

1 จ�านวนรอบการหมนุตามเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งทวน
เข็มนาฬกิาจนสดุ
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ต�ร�งก�รปรบั��่ระบบก�ัสะเทอื�หลงั – 
Tiger 900 GT

ก�รบรรทกุ
ก�รปรบั

�ว�มแข็ง
สปรงิ1

�ว�มห�ว่ง
ของก�ร

��ืตวัของ
โช�๊2

ก�รขีร่ถ
โดยล��พงั

ปกติ ต�า่สดุ 1.5
สบาย (นุ่ม
กวา่) ต�า่สดุ 2.5

สปอรต์ 
(แน่นกวา่) ต�า่สดุ 1

ออฟโรด 
(ภมูปิระเทศ
ขรขุระ)

ต�า่สดุ 1.25

ออฟโรด 
(ภมูปิระเทศ
เรยีบ)

ต�า่สดุ 0.5

ผูข้ ีร่ถและสมัภ�ระ 17 1

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยส�ร 21 1

ผูข้บัขี ่ผูโ้ดยส�ร และ
สมัภ�ระ (ไมเ่กนิขดีจ�ากดั) สงูสดุ 0.5

1 จ�านวนรอบการหมนุตามเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งทวน
เข็มนาฬกิาจนสดุ
2 จ�านวนรอบทีต่วัปรับหมนุทวนเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งที่
ขนัตามเข็มนาฬกิาจนสดุ (ปิด)

ต�ร�งก�รปรบั��่ระบบก�ัสะเทอื�หลงั – 
Tiger 900 GT (LRH)

ก�รบรรทกุ
ก�รปรบั

�ว�มแข็ง
สปรงิ1

�ว�มห�ว่ง
ของก�ร

��ืตวัของ
โช�๊2

ก�รขีร่ถ
โดยล��พงั

ปกติ ต�า่สดุ 1.5
สบาย (นุ่ม
กวา่) ต�า่สดุ 2.5

สปอรต์ 
(แน่นกวา่) ต�า่สดุ 1

ออฟโรด 
(ภมูปิระเทศ
ขรขุระ)

ต�า่สดุ 1.25

ออฟโรด 
(ภมูปิระเทศ
เรยีบ)

ต�า่สดุ 0.5

ผูข้ ีร่ถและสมัภ�ระ 17 1

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยส�ร 21 1

ผูข้บัขี ่ผูโ้ดยส�ร และ
สมัภ�ระ (ไมเ่กนิขดีจ�ากดั) สงูสดุ 0.5

1 จ�านวนรอบการหมนุตามเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งทวน
เข็มนาฬกิาจนสดุ
2 จ�านวนรอบทีต่วัปรับหมนุทวนเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งที่
ขนัตามเข็มนาฬกิาจนสดุ (ปิด)
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ต�ร�งก�รปรบั��่ระบบก�ัสะเทอื�หลงั – 
Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro

ก�รบรรทกุ
ก�รปรบั

�ว�มแข็ง
สปรงิ1

�ว�มห�ว่ง
ของก�ร

��ืตวัของ
โช�๊2

ก�รขีร่ถ
โดยล��พงั

ปกติ 10.5 1.25

สบาย (นุ่ม
กวา่) 10.5 2

สปอรต์ 
(แน่นกวา่) 10.5 0.75

ออฟโรด 
(ภมูปิระเทศ
ขรขุระ)

ต�า่สดุ 1

ออฟโรด 
(ภมูปิระเทศ
เรยีบ)

ต�า่สดุ 0.5

ผูข้ ีร่ถและสมัภ�ระ สงูสดุ 1

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยส�ร สงูสดุ 0.75

ผูข้บัขี ่ผูโ้ดยส�ร และ
สมัภ�ระ (ไมเ่กนิขดีจ�ากดั) สงูสดุ 0.5

1 จ�านวนรอบการหมนุตามเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งทวน
เข็มนาฬกิาจนสดุ
2 จ�านวนรอบทีต่วัปรับหมนุทวนเข็มนาฬกิาจากต�าแหน่งที่
ขนัตามเข็มนาฬกิาจนสดุ (ปิด)

ก�รปรบัต ัง้�ว�มแข็งของสปรงิระบบ
ก�ัสะเทอื�หลงั
Tiger 900, Tiger 900 GT และ 
Tiger 900 GT (LRH)
ตัวปรับความแข็งสปริงจะอยู่ดา้นขวาของรถ
จักรยานยนต์ ที่ดา้นบนของชุดกันสะเทือน 
ดา้นหลงั

1

1. ตวัปรบั�ว�มแข็งสปรงิ

เพือ่ปรับการตัง้คา่พรโีหลดสปรงิ:
•  หมุนตัวปรับความแข็งสปริง  ตามเข็ม

นาฬกิาเพื่อเพิม่หรือทวนเข็มนาฬกิาเพื่อ
ลดลง

•  การตัง้คา่จะวัดดว้ยจ�านวนรอบของตัวปรับ
เมื่อหมุนตามเข็มนาฬิกาจากต�าแหน่งที่
ทวนเข็มนาฬกิาจนสดุ
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ก�รปรบัต ัง้�ว�มแข็งของสปรงิระบบ
ก�ัสะเทอื�หลงั
Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
ตัวปรับความแข็งสปริงจะอยู่ดา้นขวาของรถ
จักรยานยนต์ ที่ดา้นบนของชุดกันสะเทือน 
ดา้นหลงั

1

1. ตวัปรบั�ว�มแข็งสปรงิ

เพือ่ปรับการตัง้คา่พรโีหลดสปรงิ:
•  หมุนตัวปรับความแข็งสปริง  ตามเข็ม

นาฬกิาเพื่อเพิม่หรือทวนเข็มนาฬกิาเพื่อ
ลดลง

•  การตัง้คา่จะวัดดว้ยจ�านวนรอบของตัวปรับ
เมื่อหมุนตามเข็มนาฬิกาจากต�าแหน่งที่
ทวนเข็มนาฬกิาจนสดุ

ก�รปรบั�ว�มห�ว่งของก�ร��ืตวั
ของโช�๊หลงั
Tiger 900 GT และ Tiger 900 GT (LRH)
ตัวปรับแรงหน่วงของการคืนตัวของโช๊คจะ
อยู่ที่ด า้นล่างของชุดกันสะเทือนดา้นหลัง
และสามารถเขา้ถงึไดจ้ากดา้นซา้ยมือของรถ
จักรยานยนต์

1

1. ตวัปรบัแรงห�ว่งของก�ร��ืตวัของโช�๊

เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่ความหน่วงของการคนืตัว
ของโชค๊:
•  หมุนตัวปรับที่บากร่องไวต้ามเข็มนาฬกิา

เพือ่เพิม่  (กนัสะเทอืนแข็งขึน้)  และทวน
เข็มนาฬกิาเพือ่ลด (กนัสะเทอืนนุ่มลง)

•  การตัง้คา่จะวัดดว้ยจ�านวนรอบของตัวปรับ
เมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกาจากต�าแหน่งที่
ตามเข็มนาฬกิาจนสดุ
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ก�รปรบั�ว�มห�ว่งของก�ร��ืตวั
ของโช�๊หลงั
Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
ตัวปรับแรงหน่วงของการคืนตัวของโช๊คจะ
อยู่ที่ด า้นล่างของชุดกันสะเทือนดา้นหลัง
และสามารถเขา้ถงึไดจ้ากดา้นซา้ยมือของรถ
จักรยานยนต์

1

1. ตวัปรบัแรงห�ว่งของก�ร��ืตวัของโช�๊

เพือ่เปลีย่นการตัง้คา่ความหน่วงของการคนืตัว
ของโชค๊:
•  หมุนตัวปรับที่บากร่องไวต้ามเข็มนาฬกิา

เพือ่เพิม่  (กนัสะเทอืนแข็งขึน้)  และทวน
เข็มนาฬกิาเพือ่ลด (กนัสะเทอืนนุ่มลง)

•  การตัง้คา่จะวัดดว้ยจ�านวนรอบของตัวปรับ
เมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกาจากต�าแหน่งที่
ตามเข็มนาฬกิาจนสดุ

หมดุพกัเท�้

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

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

1

2

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

ตัวบง่ชีม้มุเอยีงตอ้งเปลีย่นใหมเ่มือ่สกึจนถงึขดี
จ�ากดัสงูสดุของมนั  ขดีจ�ากดัความสกึหรอจะ
แสดงโดยรอ่งทีห่มดุพักเทา้
ตรวจสอบความสึกของหมุดพักเทา้อย่าง
สม�า่เสมอ

ย�ง

cboa

รุ่นกลุ่มย่อยทัง้หมดจะตดิตัง้ยางทีไ่ม่มยีางใน 
วาลว์  และวงลอ้  ใชเ้ฉพาะยางทีม่สีญัลกัษณ ์
TUBELESS และวาลว์ทีไ่มม่ยีางทีว่งลอ้ที่
มสีญัลกัษณ ์ SUITABLE FOR TUBELESS 
TYRES เทา่นัน้

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

หา้มติดตั ้งยางในกับยางแบบไม่มียางใน 
(Tubeless)  ทีไ่มม่เีครือ่งหมายทีเ่หมาะสม 
เพราะจะท�าใหเ้กดิแรงเสยีดทานภายในยาง 
สง่ผลใหม้กีารสะสมความรอ้น  ซึง่อาจท�าให ้
ยางระเบดิ  สง่ผลใหย้างแบนอยา่งรวดเร็ว 
สญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนต ์ และเกดิ
อบุตัเิหตุ

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

เ�รือ่งหม�ยทีล่อ้รถ–ลอ้ทีไ่มม่ยี�งใ�

แรงด�ัลมย�งของย�ง

 ���เตอื�
ลมยางที่ไม่ถูกตอ้งจะท�าใหด้อกยางสกึจน
ผดิปกต ิและเกดิปัญหาในการทรงตวั ซึง่อาจ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ลมยางต�า่จะท�าใหย้างลืน่  หรอืหลดุออกจาก
วงลอ้  ลมยางสงูเกนิไปจะท�าใหก้ารทรงตวั
ของรถไม่ดีและท�าใหด้อกยางเกดิความสกึ
เร็วขึน้
สภาวะทั ้งสองแบบเป็นอันตราย เพราะจะ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
แรงดันลมยางทีล่ดลงส�าหรับการขบัขีบ่นทาง
วบิากจะท�าใหส้ญูเสยีเสถยีรภาพในการวิง่บน
พืน้ถนน
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทุกครัง้ว่าไดป้รับตัง้แรง
ดันลมยางตามที่ไดอ้ธบิายไวใ้นส่วนขอ้มูล
จ�าเพาะส�าหรับการใชร้ถบนพืน้ถนน
การใชร้ถจักรยานยนต์ที่มีแรงดันลมยาง
ไม่ถูกตอ้งจะท�าใหสู้ญเสียการควบคุมรถ
จักรยานยนตท์�าใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

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

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

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

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

ปรับแรงดันลมยางเมือ่ยางเย็นเทา่นัน้โดยใชเ้ก
จวดัแรงดนัทีแ่มน่ย�า  อยา่ใชห้นา้จอแสดงผล
แรงดนัลมยางในแผงหนา้ปัด

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

�ว�มลกึของดอกย�งต��่สดุทีแ่�ะ���

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

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

2 มม.  
(0.08 นิว้)

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

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

ก�รเปลีย่�ย�ง
รถจักรยานยนต์ Triumph ทุกคันไดรั้บการ
ทดสอบอย่างระมัดระวังและครอบคลุมทั ้ง
สภาวะการขับขี่เพื่อใหแ้น่ใจว่ามีการรับรอง
การใชย้างร่วมกันทีเ่กดิประสทิธภิาพมากทีส่ดุ
กบัรถแตล่ะรุน่  เมือ่ซือ้อะไหลท่ดแทน  จ�าเป็น
ตอ้งใชย้างทีไ่ดรั้บการรับรอง  ประกอบลงในคู่
ยางทีไ่ดรั้บการรับรอง  การใชย้างทีไ่มผ่า่นการ
รับรอง  หรอืยางทีไ่ดรั้บการรับรองในสภาวะการ
ใชง้านรว่มกนัทีไ่มไ่ดรั้บการรับรอง  อาจท�าให ้
รถจักรยานยนตส์ญูเสยีการทรงตวั  สญูเสยีการ
ควบคมุ และเกดิอบุตัเิหตไุด ้
รายชือ่ยางทีผ่่านการรับรองทีก่�าหนดใหใ้ชไ้ด ้
กบัรถจักรยานยนตข์องทา่น  ขอรับไดจ้าก
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่ www. triumph. co. uk น�ารถของทา่นไป
ประกอบยางและถ่วงสมดุลทีต่ัวแทนจ�าหน่าย
รถจักรยานยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญาต  
ซึ่งมีทักษะและการฝึกอบรมที่จ� า เ ป็นเพื่อ
รับประกันไดถ้ึงการติดตั ้งที่ปลอดภัยและมี
ประสทิธภิาพ
เมื่อตอ้งใชย้างอะไหล่ โปรดติดต่อตัวแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาต  ซึง่จะจัดการเลอืกยาง  โดยใชย้างคู่
ทีถ่กูตอ้ง  จากรายชือ่ทีไ่ดรั้บการรับรอง  และ
ประกอบยางตามค�าแนะน�าจากผูผ้ลติยาง

ในเริม่ตน้ ยางใหม่จะไม่ใหคุ้ณลักษณะในการ
ขับขี่เช่นเดียวกับยางที่สกึ และผูข้ี่รถตอ้งใช ้
ระยะการขี่รถที่เพียงพอ (ประมาณ 160 กม. 
(100 ไมล)์)  เพือ่ใหคุ้น้เคยกบัคณุลกัษณะการ
ขบัขีใ่หม่
ตอ้งตรวจสอบและปรับแรงดันลมยาง และ 
ตรวจสอบยางว่ามกีารขึน้รูปอย่างถูกตอ้งหรือ
ไม่ 24 ชั่วโมงหลังจากที่ตดิตัง้ ด�าเนินการ
แกไ้ขถา้จ�าเป็น หลังจากประกอบยาง ตอ้ง
ด� า เนินการตรวจสอบและปรับตั ้งค่าแบบ
เดยีวกนัเมือ่รถวิง่ไป 160 กม. (100 ไมล)์

 ���เตอื�
หา้มประกอบยางชนิดที่มียางในกับขอบลอ้
ไมม่ยีางใน
ขอบใน  ยางจะไมเ่ขา้ที ่ และยางจะหลดุออก
จากวงลอ้  ท�าใหย้างแบนอยา่งรวดเร็ว  ซึง่จะ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตุ
หา้มติดตั ้งยางในกับยางแบบไม่มียางใน 
(Tubeless) ที่ไม่มีเครื่องหมายที่เหมาะสม 
เพราะจะท�าใหเ้กดิแรงเสยีดทานภายในยาง 
สง่ผลใหม้กีารสะสมความรอ้น  ซึง่อาจท�าให ้
ยางระเบิด ส่งผลใหย้างแบนอย่างรวดเร็ว 
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนต ์และเกดิ
อบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
ถา้ยางมรีอยร่ัว ตอ้ง เปลีย่นยางใหม่
การไม่เปลี่ยนยางที่มีรู ร่ัว หรือการใชร้ถที่
ใชย้างที่มีการซ่อมแซมจะท�าใหร้ถเสยีการ
ทรงตวั  สญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนต ์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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 ���เตอื�
ถา้สงสยัวา่ยางเกดิความเสยีหาย  เชน่  หลงั
จากชนขอบถนน  ใหน้�ารถไปตรวจสอบยาง
ทัง้ภายในและภายนอกทีต่ัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต
ความเสียหายของยางไม่ไดม้องเห็นจาก
ภายนอกเพยีงอยา่งเดยีวเสมอไป
การใชร้ถจักรยานยนต์ที่ยางช�ารุดจะท�าให ้
สญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
การใชร้ถจักรยานยนต์ที่ยางไม่ขึน้รูปอย่าง 
ถกูตอ้ง  ปรับแรงดนัลมยางไมถ่กูตอ้ง  หรอื
เมื่อท่านไม่คุน้เคยกับคุณลักษณะการขับขี่
ใหม่อาจท�าใหร้ถจักรยานยนต์สูญเสียการ
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

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

 ���เตอื�
จ�าเป็นตอ้งถ่วงลอ้อย่างแม่นย�าเพือ่การขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างมั่นคงและปลอดภัย 
หา้มถอดหรอืเปลีย่นตะกัว่ลอ้  ความสมดลุ
ของลอ้ที่ไม่ถูกตอ้งอาจท�าใหร้ถเสียการ
ทรงตวั  ท�าใหเ้กดิการสญูเสยีการควบคมุและ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
เมือ่ตอ้งใชค้วามสมดลุของลอ้  เชน่  หลงัจาก
เปลีย่นยาง  โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต
ใชเ้ฉพาะตะกัว่ลอ้แบบตดิเทา่นัน้  ตะกัว่ตอก
ลอ้เหล็กจะท�าใหล้อ้รถเกิดความเสียหาย 
ท�าใหย้างแบน  รถจักรยานยนตส์ญูเสยีการ
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
ยางที่เคยใชก้ับไดนาโมมเิตอร์แบบลูกกลิง้ 
อาจเกดิความเสยีหาย ในบางกรณี ความ 
เสยีหายอาจมองไม่เห็นจากพื้นผวิภายนอก
ของยางรถ
ตอ้งเปลี่ยนยางใหม่ภายหลังการใชง้าน 
ดังกล่าว เนื่องจากการใชย้างที่ช�ารุดอย่าง 
ต่อเนื่องจะท�าใหร้ถเสยีการทรงตัว สูญเสยี
การควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้
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แบตเตอรี่

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

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

 ���เตอื�
แบตเตอรีม่วีสัดทุีเ่ป็นอนัตราย  ใหเ้ด็กอยูห่า่ง
จากแบตเตอรีท่กุเวลา

ก�รถอดแบตเตอรี่

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

การถอดแบตเตอรีอ่อก:
•  ถอดเบาะทีน่ั่งผูโ้ดยสาร (ด ูหนา้ 80)
•  ถอดเบาะทีน่ั่งผูข้บัขี ่ด ูหนา้ 81

3

1 2

1. ถ�ดชุดเ�รือ่งมอื (ถ�้ตดิต ัง้)
2. ปล ัก๊วเิ�ร�ะหป์ญัห�
3. ตวัยดึถ�ดชุดเ�รือ่งมอื

•  คลายและถอดตัวยึดถาดชุดเครื่องมือ 
(หากตดิตัง้ถาดชดุเครือ่งมอื)
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•  ยกถาดชุดเครื่องมือขึน้ไปทางดา้นหลัง
ของรถจักรยานยนตจ์นกระทั่งหยุดอยู่ใน
ต�าแหน่งตัง้ตรง

1

4

2 3

1. ข ัว้บวก (+)
2. ส�ยรดัแบตเตอรี่
3. ฝ��รอบแบตเตอรี่
4. ข ัว้ลบ (-)

•  ถอดสายรัดแบตเตอรี่
•  ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก โดยบันทึก

ทศิทางของฝาครอบและสายไฟ
•  ถอดสายไฟแบตเตอรี ่ โดยถอดสายขัว้ลบ

ออกกอ่น
•  ถอดแบตเตอรีอ่อกจากกลอ่ง

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

ก�รบ��รงุรกัษ�แบตเตอรี่

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

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

ก�ร��ยประจแุบตเตอรี่

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

ภายใตส้ภาวะปกติ ระบบชาร์จไฟของรถ
จักรยานยนต์จะคอยชาร์จแบตเตอรี่ใหเ้ต็ม
เสมอ  อยา่งไรกต็าม ถา้ไมใ่ชร้ถจักรยานยนต ์
แบตเตอรีจ่ะคอ่ย ๆ  คายประจ ุ อนัเนือ่งมาจาก
กระบวนการตามปกตทิีเ่รยีกวา่  การคายประจุ
เอง  นาฬกิา  หน่วยความจ�าของกลอ่ง ECM 
อณุหภมูแิวดลอ้มสงู  หรอืการเพิม่ระบบรักษา
ความปลอดภัยแบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เสรมิที่
เป็นไฟฟ้าตา่ง ๆ จะท�าใหก้ารคายประจเุพิม่มาก
ขึน้  การถอดแบตเตอรีอ่อกจากรถจักรยานยนต์
ขณะเกบ็รักษารถจะชว่ยลดอตัราการคายประจุ
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ก�ร��ยประจแุบตเตอรีข่ณะเก็บรกัษ�
และก�รใชร้ถจกัรย��ย�ต�์�� ๆ �ร ัง้
ในช่วงเก็บรักษาและการใชร้ถจักรยานยนต์
นาน ๆ  ครัง้ ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของ
แบตเตอรีท่กุสปัดาหโ์ดยใชม้ลัตมิเิตอร ์ ปฏบิตั ิ
ตามค�าแนะน� าของผูผ้ลิตที่ใหม้าพรอ้มกับ
มเิตอร์
ถา้แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลดลงต�่ากว่า 
12.7 โวลต ์ควรชารจ์ไฟแบตเตอรี่
การใหแ้บตเตอรี่คายประจุหรือทิ้งไวใ้หค้าย
ประจุในชว่งเวลาสัน้ ๆ  จะท�าใหเ้กดิซัลเฟชั่น 
(Sulfation)  บนแผน่ธาต ุ ซลัเฟชัน่เป็นสว่น
หนึ่งของปฏิกิร ิยาทางเคมีภายในแบตเตอรี ่
อย่างไรก็ตาม เมื่อนานเขา้ เกลือซัลเฟตจะ
ตกผลกึบนแผ่นธาตุ ท�าใหแ้กไ้ขไดย้ากหรือ
อาจแกไ้ขปัญหาดังกล่าวไม่ได ้ความเสีย
หายถาวรนี้ไม่ครอบคลุมการรับประกันรถ
จักรยานยนต ์ เนือ่งจากไมใ่ชค่วามช�ารดุจาก
การผลติ
การชาร์จแบตเตอรี่ใหเ้ต็มเสมอจะช่วยลด
โอกาสที่จะเกิดการแข็งตัวในสภาพอากาศ
หนาวจัด  การปลอ่ยใหแ้บตเตอรีแ่ข็งตวัจะ
ท�าใหเ้กดิความเสียหายอย่างรุนแรงภายใน
แบตเตอรี่

ก�รช�รจ์แบตเตอรี่

 ���เตอื�
แบตเตอรีจ่ะปลอ่ยแกส๊ทีร่ะเบดิได ้ อยา่ใหม้ ี
ประกายไฟ  เปลวไฟ หรือบุหรี่อยู่ ใกล ้
แบตเตอรี ่ควรใหก้ารระบายอากาศทีเ่พยีง
พอเมือ่ตอ้งชารจ์หรอืใชแ้บตเตอรีใ่นพืน้ทีอ่ับ
อากาศ
แบตเตอรี่มีกรดก�ามะถัน (กรดแบตเตอรี่)  
การสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตาอาจท�าให ้
เกดิแผลไหมอ้ยา่งรนุแรง  ควรสวมชดุป้องกนั
และหนา้กากนริภยั
ถา้กรดแบตเตอรี่หกรดผวิหนัง ใหล้า้งออก
ดว้ยน�้าสะอาดทนัที
ถา้กรดแบตเตอรี่เขา้ตา ใหล้า้งออกดว้ยน�้า
สะอาดอยา่งนอ้ย 15 นาทแีละรบีไปพบแพทย์
ถา้กลืนกรดแบตเตอรี่ ใหด้ื่มน�้าปรมิาณมาก
และรบีไปพบแพทย์
เกบ็น�้ากรดแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็ก

 ขอ้�วรระวงั
หา้มใช เ้ครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบด่วน
เนื่องจากจะท�าใหแ้บตเตอรีช่ารจ์ไฟมากเกนิ
ไปและท�าใหเ้กดิความเสยีหายได ้

ถา้ตอ้งการความช่วยเหลอืในการเลอืกเครื่อง
ชาร์จแบตเตอรี่ การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
ของแบตเตอรี่ หรือการชาร์จไฟแบตเตอรี ่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตใกลบ้า้น
ถา้แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลดลงต�่ากว่า 
12.7 โวลต ์ควรชารจ์ไฟแบตเตอรีโ่ดยใชเ้ครือ่ง
ชารจ์แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการรับรองจาก Triumph 
ถอดแบตเตอรี่ออกจากรถ จักรยานยนต ์
ทกุครัง้  และปฏบิตัติามค�าแนะน�าทีใ่หม้าพรอ้ม
กบัเครือ่งชารจ์แบตเตอรี่
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ส�าหรับการเก็บแบตเตอรี่เป็นเวลานาน (เกนิ
สองสัปดาห)์ ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากรถ
จักรยานยนต ์แลว้ชารจ์ไฟโดยใชเ้ครือ่งชารจ์
แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการรับรองจาก Triumph

ในท�านองเดยีวกัน ถา้ประจุแบตเตอรีล่ดลงถงึ
ระดับที่ไม่สามารถสตาร์ทรถจักรยานยนต์ได ้
ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกจากรถจักรยานยนตก์อ่น
ชารจ์ไฟ

ก�รประกอบแบตเตอรี่

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

การตดิตัง้แบตเตอรี:่
•  ใสแ่บตเตอรีล่งในกลอ่งแบตเตอรี่
•  ต่อสายไฟแบตเตอรี่ใหม่ โดยเริ่มจาก

ขั ้วบวก (ส่วนครอบสีแดง) แลว้ขันขั ้ว
แบตเตอรีใ่หแ้น่นดว้ยแรง 4.5 Nm

1

4

2 3

1. ข ัว้บวก (+)
2. ส�ยรดัแบตเตอรี่
3. ฝ��รอบแบตเตอรี่
4. ข ัว้ลบ (-)

•  ทาจาระบบีางๆ ทีข่ัว้ตอ่เพือ่ป้องกนัสนมิ
•  ครอบขัว้บวกดว้ยฝาครอบสแีดง
•  ประกอบกลบัฝาครอบแบตเตอรี่
•  ประกอบกลบัสายรัดแบตเตอรี่

3

1 2

1. ถ�ดชุดเ�รือ่งมอื (ถ�้ตดิต ัง้)
2. ปล ัก๊วเิ�ร�ะหป์ญัห�
3. ตวัยดึถ�ดชุดเ�รือ่งมอื

•  ลดถาดชุดเครื่องมือ (หากตดิตัง้) ลงใน
ต�าแหน่งดัง้เดมิ  ประกอบกลบัเขา้ไปใหม่
และขนัตวัยดึถาดชดุเครือ่งมอืใหแ้น่น

•  วางขั ้วต่อเชื่อมต่อระบบวินิจฉัยและสิ่ง 
อืน่ ๆ ทีไ่มไ่ดรั้ดไวใ้นถาดชดุเครือ่งมอื

•  ประกอบกลบัเบาะผูข้บัขี ่ดทูี ่หนา้ 81

•  ประกอบกลับเบาะที่น่ังผูโ้ดยสาร (ดูที ่
หนา้ 80)
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ฟิวส์

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

อาการฟิวส์ขาดจะบ่งชี้ข ึ้นเมื่อระบบทัง้หมด
ที่ ป้ อ ง กั น ด ้ว ย ฟิ ว ส์ดั ง ก ล่ า ว ไ ม่ ท� า ง า น  
เมือ่ตรวจสอบหาฟิวสข์าด  ใหใ้ชต้ารางเพือ่ดวูา่
เป็นฟิวสต์วัใดทีข่าด
หากรถจักรยานยนต์มีการตัง้ค่าโหมดผูข้ับขี ่
กอ่นทีจ่ะถอดแบตเตอรีห่รอืถอดฟิวสใ์หบ้ันทกึ
และจดการตัง้คา่โหมดผูข้บัขีไ่ว ้ เมือ่เปลีย่น
ฟิวสห์รอืเชือ่มตอ่แบตเตอรีอ่กีครัง้  ควรจะรเีซต็
การตัง้คา่โหมดของผูข้บัขีต่ามทีบ่นัทกึไว ้

ต��แห�ง่กลอ่งฟิวส์
กล่องฟิวสอ์ยู่ใตเ้บาะผูข้ับขี ่เพื่อเขา้ถงึกล่อง
ฟิวส ์ ใหถ้อดเบาะผูโ้ดยสาร  และเบาะทีน่ั่ง 
ผูข้บัขีอ่อก (ด ูหนา้ 80 และ หนา้ 81)

3 2

1

1. กลอ่งฟิวส ์1–ทกุรุ�่
2. กลอ่งฟิวส ์2–ทกุรุ�่
3. กลอ่งฟิวส ์3–Tiger 900 GT Pro เท�่� ั�้

หม�ยเหตุ
โซล�ิอยดม์อเตอรส์ต�รท์จะมฟิีวสข์��ด 
30 แอมป์เพิม่เข�้ม� ซึง่จะตอ่กบัโซล�ิอยด์
ใตแ้บตเตอรีท่ ีอ่ยูใ่ตเ้บ�ะผูข้บัขีโ่ดยตรง
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หม�ยเลขฟิวส์
Tiger 900
หมายเลขฟิวสท์ี่ระบุไวใ้นตารางจะตรงกันกับ
หมายเลขที่พิมพ์ไวบ้นฝาครอบกล่องฟิวส ์ 
ตามทีแ่สดงในภาพดา้นลา่ง
กลอ่งฟิวส ์1

7 5A

10
A

10
A

10
A

10
A

20
A

15
A

25A ABS 5A OBDII

PS
1

PS
2

PS
3

PS
4

PS
5

8 9

654321

1 2 3

7 8 9

654

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

1

ชดุควบคมุแชสซ,ี พัดลมระบาย
ความรอ้น (ดา้นขวามอื), แตร,  
ไฟสอ่งป้ายทะเบยีน, ไฟระบุ
ต�าแหน่งดา้นหลงั

10

2
ชดุควบคมุแชสซ,ี ไฟเบรก, ไฟ
หนา้ไฟต�า่, การปลกุแผงหนา้ปัด, 
ไฟเลีย้วดา้นหนา้, มอืจับอุน่ไฟฟ้า

10

3

ชดุควบคมุแชสซ,ี ไฟหนา้ไฟสงู, 
ไฟเลีย้วดา้นหลงั, ชอ่งชารจ์ USB, 
ไฟระบตุ�าแหน่งดา้นหนา้/ก�าลงัไฟ
สอ่งสวา่ง

10

4 ชดุควบคมุแชสซ,ี ชอ่งเสยีบ
อปุกรณผ์ูโ้ดยสาร 10

5

ชดุควบคมุแชสซ,ี พัดลมระบาย
ความรอ้น (ดา้นซา้ยมอื),  
โซลนิอยดม์อเตอรส์ตารท์,  
ป๊ัมน�้ามนัเชือ้เพลงิ

20

6 ระบบควบคมุการท�างานของ
เครือ่งยนต์ 15

7 ABS 25

8 สวติชจ์ดุระเบดิ 5

9
ขัว้ตอ่วเิคราะหปั์ญหา 
Diagnostics Connector 
(OBDII), สญัญาณเตอืน

5

กลอ่งฟิวส ์2

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

1 ชอ่งเสยีบอปุกรณไ์ฟฟ้าผูข้บัขี่ 10
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หม�ยเลขฟิวส์
Tiger 900 GT, Tiger 900 GT (LRH), 
Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
หมายเลขฟิวสท์ี่ระบุไวใ้นตารางจะตรงกันกับ
หมายเลขที่พิมพ์ไวบ้นฝาครอบกล่องฟิวส ์ 
ตามทีแ่สดงในภาพดา้นลา่ง
กลอ่งฟิวส ์1

7 5A

10
A

10
A

10
A

10
A

20
A

15
A

25A ABS 5A OBDII

PS
1

PS
2

PS
3

PS
4

PS
5

8 9

654321

1 2 3

7 8 9

654

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

1

ชดุควบคมุแชสซ,ี พัดลมระบาย
ความรอ้น (ดา้นขวามอื), แตร,  
ไฟตดัหมอก, ไฟสอ่งป้ายทะเบยีน, 
ไฟระบตุ�าแหน่งดา้นหลงั

10

2

ชดุควบคมุแชสซ,ี ไฟเบรก,  
ไฟหนา้ไฟต�า่, ไฟระบตุ�าแหน่งดา้น
หนา้/การควบคมุ DRL, การปลกุ
แผงหนา้ปัด, ไฟเลีย้วดา้นหนา้, 
มอืจับอุน่ไฟฟ้า

10

3

ชดุควบคมุแชสซ,ี เบาะทีน่ั่งอุน่
ไฟฟ้า, ไฟหนา้ไฟสงู, ไฟเลีย้ว
ดา้นหลงั, ชอ่งชารจ์ USB, ไฟระบุ
ต�าแหน่งดา้นหนา้/ก�าลงัไฟ DRL

10

4 ชดุควบคมุแชสซ,ี ชอ่งเสยีบ
อปุกรณผ์ูโ้ดยสาร 10

5

ชดุควบคมุแชสซ,ี พัดลมระบาย
ความรอ้น (ดา้นซา้ยมอื),  
โซลนิอยดม์อเตอรส์ตารท์,  
ป๊ัมน�้ามนัเชือ้เพลงิ

20

6 ระบบควบคมุการท�างานของ
เครือ่งยนต์ 15

7 ABS 25

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

8 สวติชจ์ดุระเบดิ 5

9
ขัว้ตอ่วเิคราะหปั์ญหา 
Diagnostics Connector 
(OBDII), สญัญาณเตอืน

5

กลอ่งฟิวส ์2

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

1 ชอ่งเสยีบอปุกรณไ์ฟฟ้าผูข้บัขี่ 10
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หม�ยเลขฟิวส์
Tiger 900 GT Pro
หมายเลขฟิวสท์ี่ระบุไวใ้นตารางจะตรงกันกับ
หมายเลขที่พิมพ์ไวบ้นฝาครอบกล่องฟิวส ์ 
ตามทีแ่สดงในภาพดา้นลา่ง
กลอ่งฟิวส ์1

7 5A

10
A

10
A

10
A

10
A

20
A

15
A

25A ABS 5A OBDII

PS
1

PS
2

PS
3

PS
4

PS
5

8 9

654321

1 2 3

7 8 9

654

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

1

ชดุควบคมุแชสซ,ี พัดลมระบาย
ความรอ้น (ดา้นขวามอื), แตร,  
ไฟตดัหมอก, ไฟสอ่งป้ายทะเบยีน, 
ไฟระบตุ�าแหน่งดา้นหลงั

10

2

ชดุควบคมุแชสซ,ี ไฟเบรก,  
ไฟหนา้ไฟต�า่, ไฟระบตุ�าแหน่งดา้น
หนา้/การควบคมุ DRL, การปลกุ
แผงหนา้ปัด, ไฟเลีย้วดา้นหนา้, 
มอืจับอุน่ไฟฟ้า

10

3

ชดุควบคมุแชสซ,ี เบาะทีน่ั่งอุน่
ไฟฟ้า, ไฟหนา้ไฟสงู, ไฟเลีย้ว
ดา้นหลงั, ชอ่งชารจ์ USB, ไฟระบุ
ต�าแหน่งดา้นหนา้/ก�าลงัไฟ DRL

10

4 ชดุควบคมุแชสซ,ี ชอ่งเสยีบ
อปุกรณผ์ูโ้ดยสาร 10

5

ชดุควบคมุแชสซ,ี พัดลมระบาย
ความรอ้น (ดา้นซา้ยมอื),  
โซลนิอยดม์อเตอรส์ตารท์,  
ป๊ัมน�้ามนัเชือ้เพลงิ

20

6 ระบบควบคมุการท�างานของ
เครือ่งยนต์ 15

7 ABS 25

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

8 สวติชจ์ดุระเบดิ 5

9
ขัว้ตอ่วเิคราะหปั์ญหา 
Diagnostics Connector 
(OBDII), สญัญาณเตอืน

5

กลอ่งฟิวส ์2

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

1 ชอ่งเสยีบอปุกรณไ์ฟฟ้าผูข้บัขี่ 10

กลอ่งฟิวส ์3

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

1 การควบคมุชดุกนัสะเทอืน 15
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ไฟห��้

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

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

 ขอ้�วรระวงั
อย่าคลุมไฟหนา้หรือเลนสด์ว้ยวัสดุที่ปิดกัน้
การไหลของอากาศ หรือปิดกัน้ไม่ใหค้วาม
รอ้นไหลออกจากเลนสข์องไฟหนา้
การคลุมเลนสไ์ฟหนา้ขณะใชง้านดว้ยวัสดุที่
เป็นเสือ้ผา้  สมัภาระ  เทปกาว  อปุกรณท์ีใ่ช ้
เปลี่ยนหรือปรับแสงไฟหนา้ หรือฝาครอบ
เลนสไ์ฟหนา้ที่ไม่ใช่ของแทจ้ะท�าใหเ้ลนส ์
ไฟหนา้รอ้นจัดและบดิเบีย้ว  ท�าใหช้ดุไฟหนา้
เกดิความเสยีหายโดยไมส่ามารถซอ่มแซมได ้
ความเสยีหายทีเ่กดิจากความรอ้นสงูไมถ่อืวา่
เป็นความช�ารดุจากการผลติและไมค่รอบคลมุ
ภายใตก้ารรับประกนั
ถา้ตอ้งคลุมไฟหนา้ขณะใชง้าน เช่น ตอ้ง
ปิดเลนสไ์ฟหนา้เมือ่อยู่ในสนามการแข่งขัน  
ทา่นตอ้งถอดไฟหนา้ออก

 ขอ้�วรระวงั
การใชชุ้ดไฟหนา้ที่ไม่ไดรั้บการรับรองอาจ
ท�าใหช้ดุไฟหนา้และ/หรอืรถจักรยานยนตเ์กดิ
ความเสยีหาย
ใชชุ้ดไฟหนา้ของแทท้ี่ไดก้� าหนดไวใ้น 
แคตตาล็อกอะไหล ่ Triumph ซึง่จัดจ�าหน่าย
โดย Triumph

ใหต้วัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญาตเป็นผูต้ดิตัง้ชดุไฟหนา้ทกุครัง้
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ก�รปรบัไฟห��้
สามารถปรับไฟหนา้โดยใชส้กรปูรับตัง้แนวนอน
และแนวตัง้  ซึง่อยูท่ีด่า้นหลงัชดุไฟหนา้  ไมม่ี
การปรับแนวนอน

1

1. สกรปูรบัต ัง้แ�วต ัง้

ในการปรับไฟหนา้:
•  เปิดแสงไฟต�า่
•  หมุนสกรูปรับตัง้แนวตัง้ทีไ่ฟหนา้ตามเข็ม

นาฬกิาเพือ่กดล�าแสงลง  หรอืหมนุทวน
เข็มนาฬกิาเพือ่ยกระดบัล�าแสง

•  ปิดไฟหนา้เมื่อไดก้ารปรับแสงไฟตามที่
ตอ้งการ

หม�ยเหตุ
มีเ�รื่องหม�ยส�มเหลี่ยมข��ดเล็กที ่
ด�้�ข�้งของชุดไฟห�้�ซึ่งระบุ�ว�มสูง
ของแสงภ�ยใ�ชุดไฟห�้�เพื่อปรบัก�ร 
ใชง้��

ก�รเปลีย่�ไฟห��้
ชดุไฟหนา้เป็นชดุไฟ LED ทีปิ่ดผนกึ  ไมต่อ้งมี
การบ�ารงุรักษา ตอ้งเปลยีนชดุไฟหนา้ในกรณีที่
ขดัขอ้ง

ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถ�้ตดิต ัง้)
ไฟเดยไ์ลท ์ (DRL)  อยูภ่ายในชดุไฟหนา้และ
เป็นชุด  LED แบบปิดผนึก ไม่ตอ้งท�าการ
บ�ารุงรักษา จะตอ้งเปลีย่นชดุไฟหนา้ในกรณีที ่
ไฟ DRL ลม้เหลว

ไฟ

 ขอ้�วรระวงั
การใชห้ลอดไฟที่ไม่ไดรั้บการรับรองอาจ
ท�าใหเ้กิดความเสียหายกับเลนส์และส่วน
ประกอบอืน่ ๆ ของอปุกรณแ์สง
นอกจากนี้การใชห้ลอดไฟทีม่วีัตตไ์ม่ถูกตอ้ง
อาจท�าให ้ ECM โครงรถตดักระแสไฟฟ้าของ
วงจรไฟทีไ่ดรั้บผลกระทบ
ใชห้ลอดไฟของแทต้ามที่ไดก้�าหนดไวใ้น
แคตตาล็อกอะไหล ่ Triumph ซึง่จัดจ�าหน่าย
โดย Triumph

ใหต้วัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญาตเป็นผูต้ดิตัง้หลอดไฟอะไหล่
ทกุครัง้

สญัญ�ณไฟเลีย้ว
รถจักรยานยนตน์ีต้ดิตัง้ไฟเลีย้วแบบ LED หรอื
แบบหลอดไฟ
ไฟเลีย้ว LED
ชดุไฟเลีย้วเป็น LED เป็นแบบปิดผนกึ  ไมต่อ้ง
มกีารบ�ารงุรักษา
หลอดไฟเลีย้ว
การเปลีย่นหลอดไฟเลีย้ว:
•  เลนสท์ีส่ัญญาณไฟเลีย้วแตล่ะตัวจะถกูยดึ

ประจ�าทีด่ว้ยสกรเูกลยีวล็อก  ซึง่อยูท่ีเ่ลนส์
ของหลอดไฟหรอืเรอืนหลอดไฟ

•  คลายสกรแูลว้ถอดเลนสอ์อก
•  ถอดหลอดไฟเลีย้วออกอยา่งระมดัระวงั
•  การประกอบหลอดไฟใหด้�าเนินการใน 

ขัน้ตอนยอ้นกลบักบัการถอด
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ไฟท�้ย/ไฟสอ่งป้�ยทะเบยี�
ชดุไฟทา้ยเป็นชดุไฟ LED ทีปิ่ดผนกึ  ไมต่อ้งมี
การบ�ารงุรักษา  ไฟสอ่งป้ายทะเบยีนจะอยูร่วม
กบัชดุไฟทา้ย

ไฟตดัหมอก (ถ�้ตดิต ัง้)
ชดุไฟตดัหมอกเป็นชดุไฟ LED ทีปิ่ดผนกึ  
ไมต่อ้งมกีารบ�ารงุรักษา

กระจก

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

 ���เตอื�
การใชง้านรถจักรยานยนตท์ีม่กีระจกปรับไม่
ถกูตอ้งถอืเป็นอนัตราย
การใชง้านรถจักรยานยนตท์ีม่กีระจกปรับไม่
ถูกตอ้งจะท�าใหม้องไม่เห็นดา้นหลังของรถ
จักรยานยนต ์ซึง่เป็นสิง่ทีอ่นัตรายทีจ่ะขบัขีร่ถ
จักรยานยนตโ์ดยไมม่วีสิยัทัศนด์า้นหลังอยา่ง
เพยีงพอ
ตอ้งปรับกระจกเพื่อใหม้ีวสิัยทัศน์ทางดา้น
หลงัเพยีงพอกอ่นทีจ่ะขบัขีร่ถจักรยานยนต์
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ก�รท���ว�มสะอ�ด
การท�าความสะอาดบอ่ย ๆ  อยา่งสม�า่เสมอเป็น
สว่นทีส่�าคัญตอ่การบ�ารุงรักษารถจักรยานยนต์
ของท่าน ถา้ท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ  
จะรักษารปูลกัษณไ์วไ้ดน้านหลายปี
จ�าเป็นตอ้งท�าความสะอาดดว้ยน�้ าธรรมดา
ที่ผสมน�้ ายาลา้งรถทุกครั ้ง แต่จ� าเป็นตอ้ง
ท�าความสะอาดทนัททีีร่ถโดนลมทะเล น�้าทะเล 
ขีร่ถบนถนนทีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ นหรอืโคลน  และใน
ฤดหูนาวทีถ่นนปกคลมุไปดว้ยหมิะหรอืน�้าแข็ง
อย่าใชผ้งซักฟอกทั่วไป เนื่องจากการใช ้
ผลติภณัฑด์งักลา่วจะท�าใหร้ถขึน้สนมิเร็วขึน้
แม ภ้ายใต เ้ งื่อนไขของการ รับประกันรถ
จักรยานยนต ์ ซึง่ครอบคลมุถงึการขึน้สนมิของ
ชิน้ส่วนรถบางชิน้ เจา้ของรถควรปฏิบัตติาม
ค�าแนะน�าทีส่มเหตผุลนี ้ ซ ึง่จะชว่ยป้องกนัไม่
ใหเ้กิดสนิม และยังท�าใหรู้ปลักษณ์ของรถ
จักรยานยนตด์ดูยี ิง่ขึน้

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

 ขอ้�วรระวงั
อย่าใชเ้ครื่องฉีดน�้ าแรงดันสูงหรือเครื่อง
ท�าความสะอาดดว้ยไอน�้า
การใชเ้ครื่องฉีดน�้ าแรงดันสูงและเครื่อง
ท�าความสะอาดดว้ยไอน�้ าอาจท�าใหซ้ีล 
เสยีหาย และท�าใหน้�้าและไอน�้าเขา้สู่ลูกปืน
และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ก่อใหเ้กิดการ
สกึหรอกอ่นก�าหนดจากการกัดกร่อนและการ
หลอ่ลืน่ทีถ่กูลา้งออกไป

 ขอ้�วรระวงั
อยา่ฉีดน�้าใด ๆ ใกลก้บัทอ่ไอดี
โดยปกติ ท่อไอดีจะอยู่ใตท้ี่น่ังของผูข้ับขี ่ 
ใตถ้งัน�้ามนัเชือ้เพลงิหรอืใกลค้อพวงมาลยั
น�้ าที่ฉีดไปรอบ ๆ  บริเวณนี้อาจเขา้ไปใน 
ชดุกรองอากาศและเครือ่งยนต ์ ท�าใหช้ ิน้สว่น
ทัง้สองเกดิความเสยีหาย

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

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

น�้ายาลา้งรถทีม่ฤีทธิอ์อ่น  อยา่ใชส้บูท่ีเ่ป็น
ดา่งสงู  ซึง่ใชก้นัทัว่ไปทีศ่นูยบ์รกิารลา้งรถ 
เพราะจะท�าใหเ้ป็นคราบ

•  ท�าความสะอาดรถจักรยานยนตด์ว้ยฟองน�้า
หรอืผา้นุ่ม  อยา่ใชแ้ผน่ขดัหรอืฝอยเหล็ก 
เพราะจะท�าลายพืน้ผวิเคลอืบ

•  ล า้ ง ร ถ จั ก ร ย านยนต์ ใ ห ส้ ะ อ าดด ว้ ย 
น�้าสะอาดเย็น

ภ�ยหลงัก�รล�้ง

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

หลังจากการลา้งรถจักรยานยนต ์ใหท้�าดังต่อ
ไปนี:้
1.  เอาถงุพลาสตกิ เทปกาว และเปิดทอ่ไอดี
2.  หยอดน�้ามนัทีแ่กน โบลต ์และน๊อต
3.  ทดสอบเบรกกอ่นใชง้านรถจักรยานยนต์
4.  ใชผ้า้แหง้หรือหนังชามัวร์ซับคราบน�้ า

ที่ยังเหลืออยู่ อย่าใหม้ีน�้ าเกาะบนรถ
จักรยานยนต์เพราะจะท� าให เ้กิดการ
กดักรอ่น

5.  สตาร์ทเครื่องยนต์และปล่อยใหเ้ครื่อง
ท�างาน 5 นาท ี ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีาร
ระบายอากาศเพยีงพอส�าหรับควนัไอเสยี
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ก�รดแูลรกัษ�ชิ�้ง��ส ี
แบบด�้�
ชิน้งานสีแบบดา้นไม่จ�าเป็นตอ้งใชก้ารดูแล
รักษาทีพ่เิศษไปกวา่ทีไ่ดแ้นะน�าไวแ้ลว้ส�าหรับ
ชิน้งานสแีบบมนัวาว
•  หา้มขดัหรอืลงแวกซช์ ิน้งานสแีบบดา้น
•  อยา่พยายามขดัรอยขดีขว่น

ก�รดแูลรกัษ�ชิ�้ง��สแีบบเง�
ชิน้งานสแีบบเงาควรท�าลา้งและท�าใหแ้หง้ตาม
ทีอ่ธบิายไวก้อ่นหนา้นี ้ แลว้ป้องกนัโดยใชส้าร
ขดัเงายานยนตค์ณุภาพสงู  ท�าตามค�าแนะน�า
ของผูผ้ลติและท�าซ�้าอย่างสม�่าเสมอเพือ่รักษา
รปูลกัษณร์ถจักรยานยนตข์องคณุ

ร�ยก�รอลมูเิ�ยีม–ไมเ่�ลอืบ
หรอืท�สี
ชิ้นส่วนเช่น คันคลัตช์และคันเบรก ลอ้รถ  
ที่ครอบเครื่องยนต์ ครีบระบายความรอ้น
เครือ่งยนต ์ คานดา้นบนและดา้นลา่งและเรอืน
ปีกผีเสื้อในรถบางรุ่น ตอ้งท�าความสะอาด
อย่างถูกวธิีเพื่อรักษารูปลักษณ์ใหอ้ยู่ไดน้าน  
ก รุณ าติด ต่ อ ตั ว แทนจ� า ห น่ า ยขอ งท่ า น  
หากไม่แน่ใจว่าชิน้ส่วนใดในรถจักรยานยนต์
ของท่านเป็นอลูมเินียมที่ไม่ไดเ้คลือบดว้ยส ี
หรอืแล็กเกอรแ์ละเพือ่ขอค�าแนะน�าเกีย่วกับวธิี
การท�าความสะอาดชิน้สว่นเหลา่นัน้
ใชน้�้ ายาเคลือบผิวอะลูมิเนียมยี่หอ้ที่เหมาะ
สม  ซึง่ไมม่สีว่นประกอบทีเ่ป็นผงขดัหรอืมฤีทธิ์
กดักรอ่น
ท�าความสะอาดชิน้สว่นทีเ่ป็นอะลูมเินียมอย่าง
สม�า่เสมอ  โดยเฉพาะ  เมือ่ใชใ้นสภาพอากาศ
ทีรุ่นแรง ในจุดทีช่ ิน้ส่วนตอ้งลา้งดว้ยมอืเปล่า
และเชด็ใหแ้หง้ทกุครัง้ทีใ่ชเ้ครือ่งยนต์
ไมอ่นุญาตใหเ้รยีกรอ้งสทิธกิารประกนัเนือ่งจาก
การบ�ารงุรักษาทีไ่มเ่พยีงพอ
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ก�รท���ว�มสะอ�ดชิ�้สว่�
โ�รเมยีมและสแต�เลส
ชิน้สว่นโครเมยีมและสแตนเลสทัง้หมดของรถ
จักรยานยนตข์องท่านจะตอ้งท�าความสะอาด
อยา่งสม�่าเสมอเพือ่ป้องกันไมใ่หรู้ปลักษณ์เกดิ
การเสือ่มสภาพ

ก�รล�้ง
ลา้งตามทีอ่ธบิายไวก้อ่นหนา้นี้

ก�รเช็ดใหแ้หง้
ท�าใหช้ ิน้สว่นโครเมยีมและสแตนเลสแหง้มาก
ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าไดด้ว้ยผา้นุ่มหรอืหนังชามวัร์

ก�รป้องก�ั

 ขอ้�วรระวงั
การใชผ้ลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมของซลิโิคนจะ
ท�าใหส้เีคลอืบโครเมยีมและสแตนเลสซดีลง 
หา้มใชผ้ลติภณัฑด์งักลา่ว
การใชน้�้ายาขัดจะท�าใหผ้วิเกดิความเสยีหาย 
หา้มใชผ้ลติภณัฑด์งักลา่ว

เมื่อชิ้นส่วนโครเมียมและสแตนเลสแหง้  
ใหใ้ชผ้ลติภัณฑท์�าความสะอาดโครเมยีมทีเ่ป็น
ลขิสทิธิเ์ฉพาะ โดยท�าตามค�าแนะน�าของผูผ้ลติ
ขอแนะน�าใหท้�าการป้องกันรถจักรยานยนต ์
ตามปกต ิ เพราะจะป้องกนัและท�าใหร้ปูลกัษณ์
ของรถดดูยี ิง่ขึน้

โ�รเมยีมสดี��
ชิน้ส่วนเช่นโคมไฟหนา้และกระจกของบาง
รุ่นจะตอ้งท�าความสะอาดอย่างถูกตอ้งเพื่อ
รักษารปูลกัษณข์องมนั  โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จ�าหน่ายของท่านถา้ไม่แน่ใจว่าส่วนประกอบ
ของรถจักรยานยนตช์ ิน้ส่วนใดทีเ่ป็นโครเมยีม 
สดี�า  รักษารปูลกัษณข์องชิน้สว่นโครเมยีมสดี�า
ไวโ้ดยการทาน�้ามนัเบาบนพืน้ผวิไวบ้าง ๆ

ก�รท���ว�มสะอ�ดระบบไอ
เสยี
ควรท�าความสะอาดชิน้ส่วนทัง้หมดของระบบ
ไอเสยีของรถจักรยานยนตอ์ย่างสม�่าเสมอเพือ่
ป้องกันไม่ใหรู้ปลักษณ์เกิดการเสื่อมสภาพ  
ค� าแนะน� า เหล่ านี้ ส ามารถใช ก้ั บชิ้นส่ วน
โครเมียม สแตนเลสขัดเงา และคาร์บอน
ไฟเบอร์ ระบบไอเสียสีดา้นควรจะท�าความ
สะอาดตามขา้งตน้  โดยอา่นขัน้ตอนการดแูลใน
หวัขอ้ชิน้งานสดีา้น กอ่นหนา้นี้

หม�ยเหตุ
ปล่อยให้ระบบไอเสียเย็�ลงก่อ�จะล้�ง
ท���ว�มสะอ�ดเพื่อ ป้องก�ัไม่ให้เก ิด 
รอยด�่งจ�ก���้

ก�รล�้ง
ลา้งตามทีอ่ธบิายไวก้อ่นหนา้นี้
ท�าใหแ้น่ใจว่าไม่มีน�้ าหรือสบู่เขา้ไปในท่อ 
ไอเสยี

ก�รเช็ดใหแ้หง้
ท�าใหร้ะบบไอเสยีแหง้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได ้
ดว้ยผา้นุ่มหรอืหนังชามวัส ์ หา้มเดนิเครือ่งยนต์
เพือ่เป่าระบบใหแ้หง้ เพราะจะท�าใหเ้กดิรอยดา่ง

ก�รป้องก�ั

 ขอ้�วรระวงั
การใชผ้ลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมของซลิโิคนจะ
ท�าใหส้เีคลอืบโครเมยีมและสแตนเลสซดีลง 
หา้มใชผ้ลติภณัฑด์งักลา่ว
การใชน้�้ายาขัดจะท�าใหผ้วิเกดิความเสยีหาย 
หา้มใชผ้ลติภณัฑด์งักลา่ว

เมื่อระบบไอเสียแหง้ ใหใ้ชส้เปรย์ป้องกันรถ
จักรยานยนตท์ีเ่ป็นลขิสทิธิเ์ฉพาะลงบนพืน้ผวิ
ตามค�าแนะน�าของผูผ้ลติ
ขอแนะน� าใหท้�าการป้องกันระบบตามปกต ิ
เพราะจะป้องกันและท�าใหรู้ปลักษณ์ของระบบ
ดดูยี ิง่ขึน้
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ก�รดแูลเบ�ะ

 ขอ้�วรระวงั
ไม่แนะน�าใหใ้ชเ้ครื่องฉีดน�้าแรงดันสูงหรือ
เคมภีณัฑท์�าความสะอาดเบาะ
การใชเ้คมภีัณฑห์รอืเครือ่งฉีดน�้าแรงดันสงูจะ
ท�าใหท้ีค่ลมุเบาะน่ังเกดิความเสยีหาย

เพื่อช่วยรักษารูปลักษณ์ของรถ ท�าความ
สะอาดเบาะรถโดยใชฟ้องน�้าหรอืผา้เช็ดกับน�้า
สบู่

ก�รท���ว�มสะอ�ด 
กระจกห��้รถ (ถ�้ตดิต ัง้)

 ���เตอื�
อย่าพยายามเช็ดกระจกหนา้รถขณะที่รถ
จักรยานยนตก์�าลงัแลน่  เนือ่งจากการปลอ่ย
แฮนดบ์ังคับเลีย้วจะท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุ
รถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
การใชร้ถจักรยานยนตท์ีก่ระจกหนา้รถช�ารุด
หรอืมรีอยขดีข่วนจะท�าใหท้ัศนวสิัยดา้นหนา้
ของผูข้ีร่ถลดลง  การทีท่ศันวสิยัขา้งหนา้ลด
ลงเป็นอันตราย และอาจท�าใหสู้ญเสียการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ขอ้�วรระวงั
สาร เคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน   เช่น  น�้ ากรด
แบตเตอรี่จะท�าใหก้ระจกหนา้รถเกดิความ 
เสยีหาย อย่าใหส้ารเคมีที่มีฤทธิก์ัดกร่อน
สมัผัสโดนกระจกหนา้รถ
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 ขอ้�วรระวงั
ผลติภณัฑ ์ เชน่  น�้ายาเชด็กระจก  น�้ายาขดั
คราบแมลง น�้ายาเคลอืบกระจก ผงขดั น�้ามนั
เบนซนิหรือผงท�าละลายที่มีฤทธิ์แรง เช่น 
แอลกอฮอล ์อะซโิตน คารบ์อนเตตระคลอไรด ์
จะท�าใหก้ระจกหนา้รถเกดิความเสยีหาย
อย่าใหผ้ลติภัณฑ์เหล่านี้สัมผัสโดนกระจก
หนา้รถ

ท�าความสะอาดกระจกหนา้รถดว้ยน�้ายาหรอืสบู่
ทีม่ฤีทธิอ์อ่นผสมกบัน�้าสะอาดเย็น
หลังจากท�าความสะอาด ลา้งออกดว้ยน�้ า  
แลว้เชด็ใหแ้หง้ดว้ยผา้นุ่มไมเ่ป็นขยุ
ถา้ความโปร่งใสของกระจกหนา้รถลดนอ้ย
ลงจากรอยขีดข่วนหรือการออกซไิดส ์ซึง่ไม่
สามารถเช็ดออกได ้ท่านตอ้งเปลี่ยนกระจก
หนา้รถใหม่

ก�รดแูลรกัษ�ผลติภณัฑท์ีท่��
จ�กห�งั
ขอแนะน� าใหท้�าความสะอาดเบาะหนังเป็น 
ระยะ ๆ  ดว้ยผา้ชบุน�้าบดิหมาด  แลว้ปลอ่ยให ้
แหง้เองตามธรรมชาตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง ซึง่จะชว่ย
รักษารูปลักษณ์ของหนังและช่วยใหม้ั่นใจว่า
เบาะทีน่ั่งจะมอีายกุารใชง้านยาวนาน
ผลติภัณฑ์ที่ท�าจากหนังของ Triumph เป็น
ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ การขาดการดแูลรักษาจะ
ท�าใหเ้กดิความเสยีหายและสกึอยา่งถาวร
ท�าตามค�าแนะน�างา่ย ๆ  เหลา่นีเ้พือ่ยดือายขุอง
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นหนัง:
•  หา้มใชผ้ลติภัณฑท์�าความสะอาดครัวเรอืน 

สารฟอกขาว  ผงซกัฟอกทีผ่สมสารฟอก
ขาว  หรอืสารละลายใด  ๆ  ท�าความสะอาด
ผลติภณัฑท์ีท่�าจากหนัง

•  หา้มแชผ่ลติภณัฑท์ีท่�าจากหนังไวใ้นน�้า
•  หลกีเลีย่งการโดนความรอ้นโดยตรงจาก

ไฟและหมอ้น�้า  ซึง่จะท�าใหห้นังแหง้กรอบ
และบดิเบีย้ว

•  อย่าปลอ่ยใหผ้ลติภัณฑท์ีท่�าจากหนังโดน
แสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน

•  อย่าเป่าแหง้ผลติภัณฑท์ีท่�าจากหนังโดย
ใชค้วามรอ้นโดยตรงไมว่า่ในเวลาใดก็ตาม

•  ถา้ผลติภัณฑ์ที่ท�าจากหนังเปียก ใหซ้ับ
น�้ าดว้ยผา้นุ่มและสะอาด แลว้ปล่อยให ้
ผลติภณัฑแ์หง้เองตามธรรมชาตทิีอ่ณุหภมูิ
หอ้ง

•  หลกีเลีย่งอย่าใหผ้ลติภัณฑท์ีท่�าจากหนัง
โดนเกลอืในระดบัสงู  เชน่  น�้าทะเล/น�้า
เกลอื  หรอืพืน้ผวิถนนทีป่กคลมุดว้ยน�้าแข็ง
และหมิะในฤดหูนาว
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•  ถา้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการโดนเกลือ  
ใหท้�าความสะอาดผลิตภัณฑ์ที่ท�าจาก
หนังทนัทเีมือ่โดนเกลอื  โดยใชผ้า้ชบุน�้า
บดิหมาด  แลว้ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้เอง
ตามธรรมชาตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

•  ท�าความสะอาดรอยเล็ก ๆ  ดว้ยผา้ชุบน�้า
บดิหมาด  แลว้ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้เอง
ตามธรรมชาตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

•  เก็บผลติภัณฑท์ีท่�าจากหนังไวใ้นกระเป๋า
ผา้หรือกล่องกระดาษเพื่อใหก้ารปกป้อง
เมือ่ท�าการเกบ็รักษา หา้มใชถ้งุพลาสตกิ

ก�รเตรยีมก�รกอ่�ก�รเก็บ
รกัษ�
เพื่อเตรียมรถจักรยานยนตส์�าหรับการจัดเก็บ 
ใหท้�าดงันี:้
•  ท�าความสะอาดยานพาหนะตลอดทัง้คัน

แลว้เชด็ใหแ้หง้
•  เตมิน�้ามนัไรส้ารตะกัว่ดว้ยเกรดทีถ่กูตอ้งลง

ในถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ และเตมิสารคงสภาพ
น�้ามันเชือ้เพลงิ (ถา้มี) โดยปฏบิัตติาม 
ค�าแนะน�าของผูผ้ลติสารคงสภาพน�้ ามัน
เชือ้เพลงิ

 ���เตอื�
น�้ามนัเบนซนิไวไฟสงูมาก  และอาจท�าใหเ้กดิ
การระเบดิภายใตส้ถานการณบ์างอยา่ง
บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง OFF หา้มสบู
บหุรี่
ตอ้งแน่ใจว่าพื้นทีนั่น้ระบายอากาศไดด้แีละ
ปราศจากแหล่งเปลวไฟหรือประกายไฟใด 
ซึง่รวมถงึเครือ่งมอืทีม่ไีฟน�าวถิี

•  ถอดหัวเทยีนออกจากกระบอกสบูแตล่ะตัว  
แล ว้หยดน�้ า มั น เค รื่ อ งสองสามหยด  
(5 ซซี)ี  ลงในกระบอกสบูแตล่ะตวั  ใชเ้ศษ
ผา้ปิดรหูวัเทยีน  เมือ่สวติชด์บัเครือ่งยนต์
อยูท่ีต่�าแหน่ง RUN กดปุ่ มสตารท์ประมาณ
สองสามวนิาทเีพือ่เคลอืบผนังกระบอกสบู
ดว้ยน�้ามนั  ประกอบหวัเทยีน  โดยขนัแน่น 
12 Nm

•  เปลี่ยนน�้ ามันเครื่องและไสก้รองน�้ ามัน
เครือ่ง (ดทูี ่หนา้ 116)

•  ตรวจสอบแรงดนัลมยาง  แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง
ถา้จ�าเป็น (ดทูี ่หนา้ 169)

•  ยกรถจักรยานยนตไ์วบ้นขาตัง้เพื่อยกลอ้
รถทัง้สองลอ้ขึน้จากพืน้  (ถา้ไมส่�าเร็จ  วาง
แผ่นไมใ้ตล้อ้หนา้และลอ้หลังเพือ่ชว่ยซับ
ความชืน้ใหห้า่งจากยางรถ)
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•  ฉี ดน�้ า มั น ป้องกันสนิม   (มีผลิตภัณฑ์
มากมายในตลาด  ซึง่ตวัแทนจ�าหน่ายของ
ท่านสามารถใหข้อ้มูลประจ�าพื้นที่ได)้  
บนพืน้ผวิโลหะทีไ่มไ่ดท้าสเีพือ่ป้องกนัการ
เกดิสนมิ  ป้องกนัไมใ่หน้�้ามนัโดนชิน้สว่นที่
เป็นยาง จานเบรก หรอืคาลปิเปอรเ์บรก

•  หยอดน�้ ามันและปรับโซ่ขับเคลื่อนถา้
จ�าเป็น (ดทูี ่หนา้ 123)

•  ต อ้ งแ น่ ใ จ ว่ า ได เ้ ติมน�้ า หล่ อ เ ย็ นที่ มี
อัตราส่วนผสม  50% (โปรดทราบว่า 
น�้าหลอ่เย็น HD4X Hybrid OAT ทีจั่ดให ้
โดย Triumph ผสมเสร็จแลว้  และไมต่อ้ง
เจือจาง) และน�้ ากลั่นแบตเตอรี่ในระบบ
ระบายความรอ้น (ดทูี ่หนา้ 119)

•  ถอดแบตเตอรี่แลว้เก็บไวใ้นที่ที่ไม่ถูก
แสงแดดสอ่งโดยตรง  ไมม่คีวามชืน้ 
หรอือณุหภมูเิยอืกแข็ง  ระหวา่งการเกบ็
รักษา  ควรชารจ์แบตเตอรีแ่บบปกต ิ (หนึง่
แอมแปรห์รอืต�า่กวา่)  ทกุ  ๆ  สองสปัดาห์
โดยประมาณ (ดทูี ่หนา้ 148)

•  เก็บรถจักรยานยนต์ในพื้นที่เย็นและแหง้ 
ไมม่แีสงแดดสอ่ง  และมกีารเปลีย่นแปลง
ของอณุหภมูใินชว่งวนันอ้ยมาก

•  คลมุรถจักรยานยนตด์ว้ยผา้คลมุแบบรพูรนุ
เพือ่ป้องกันฝุ่ นและสิง่สกปรกเกาะทีต่ัวรถ 
หลีกเลี่ยงการใชว้ัสดุที่ท�าจากพลาสตกิ
หรอืไมม่รีรูะบาย  ซึง่จะกดีขวางการการ
ไหลของลม  และท�าใหเ้กดิการสะสมของ
ความรอ้นและความชืน้

ก�รเตรยีมก�รภ�ยหลงัก�ร
เก็บรกัษ�
เพือ่เตรยีมรถจักรยานยนตส์�าหรับการขับขีห่ลัง
จัดเกบ็ ใหท้�าดงันี:้
•  ประกอบแบตเตอรี่ (ถา้ถอดออก) (ดูที ่

หนา้ 151)
•  ถา้เก็บรถจักรยานยนตไ์วน้านกว่าสีเ่ดือน 

ใหเ้ปลีย่นน�้ามนัเครือ่ง (ดทูี ่หนา้ 116)
•  ตรวจสอบทุกจุดทีร่ะบุไวใ้นบท การตรวจ

เชค็กอ่นการขบัขี่
•  ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ ใหถ้อดหัวเทียน

ออกจากกระบอกสบูแตล่ะตวั
•  เอาขาตัง้ขา้งลง
•  หมุน เครื่องยนต์ด ว้ยมอเตอร์สตาร์ท

หลาย ๆ  ครัง้จนกวา่ไฟเตอืนแรงดนัน�้ามนั
เครือ่งดบัลง

•  ประกอบกลบัหวัเทยีน  โดยขนัใหแ้น่นดว้ย
แรง 12 Nm แลว้สตารท์เครือ่งยนต์

•  ตรวจสอบแรงดันลมยาง แกไ้ขใหถู้กตอ้ง
ถา้จ�าเป็น

•  ท�าความสะอาดรถตลอดทัง้คนั
•  ตรวจสอบเบรกว่าท�างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง

หรอืไม่
•  ทดสอบขีร่ถจักรยานยนตด์ว้ยความเร็วต�า่
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ขอ้มลูจ��เพ�ะ
Tiger 900 และ Tiger 900 GT–ทกุรุ�่

ข��ดมติ,ิ ���้ห�กั และสมรรถ�ะ
ทา่นสามารถขอรายการขนาดมติ ิน�้าหนัก และรายละเอยีดสมรรถนะไดจ้ากตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่
www. triumph. co. uk

ก�รบรรทกุ���้ห�กั Tiger 900 และ Tiger 900 GT–ทกุรุ�่
การบรรทกุน�้าหนักสงูสดุ 222 กก. (489 ปอนด)์

เ�รือ่งย�ต์ Tiger 900 และ Tiger 900 GT–ทกุรุ�่
ประเภท ลกูสบูวางเรยีงกนั 3 สบู
ปรมิาตร 888 ซซีี
ความกวา้งกระบอกสบู x ระยะชกั 77.99 x 61.94 มม.
อตัราสว่นก�าลงัอดั 11.266:1
หมายเลขกระบอกสบู ซา้ยไปขวา
ล�าดบักระบอกสบู 1 ดา้นซา้ย
ล�าดบัการจดุระเบดิ 1-3-2

ระบบสตารท์ มอเตอรส์ตารท์

ก�รหลอ่ลื�่ Tiger 900 และ Tiger 900 GT–ทกุรุ�่
การหลอ่ลืน่ แรงดนัการหลอ่ลืน่ (อา่งน�้ามนัเครือ่ง)
�ว�มจ�ุ��้ม�ัเ�รือ่ง:
แบบแหง้ 3.65 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง/น�้ามนั 3.15 ลติร
เปลีย่นเฉพาะน�้ามนัเครือ่ง 2.95 ลติร

ก�รระบ�ย�ว�มรอ้� Tiger 900 และ Tiger 900 GT–ทกุรุ�่
ประเภทน�้าหลอ่เย็น น�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT

อตัราสว่นน�้า/สารป้องกนัการแข็งตวั 50/50 (ผสมเสร็จ โดยจัดเตรยีมจาก Triumph)
ความจนุ�้าหลอ่เย็น 2.25 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด (เฉลีย่) 88°C
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ระบบ���้ม�ัเชือ้เพลงิ Tiger 900 และ Tiger 900 GT–ทกุรุ�่
ประเภท การฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงิแบบอเิล็กทรอนกิส์
หวัฉีด ใชโ้ซลนิอยด์
ป๊ัมน�้ามนัเชือ้เพลงิ ไฟฟ้าแบบแช่
แรงดนัน�้ามนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บาร์

���้ม�ัเชือ้เพลงิ Tiger 900 และ Tiger 900 GT–ทกุรุ�่
ประเภท 91 RON ไรส้ารตะกัว่
ความจถุงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ (รถจักรยานยนตต์ัง้
ตรง) 20.0 ลติร

ระบบจดุระเบดิ Tiger 900 และ Tiger 900 GT–ทกุรุ�่
ระบบการจดุระเบดิ เหนีย่วน�าแบบดจิติอล
ระบบลอ๊กควบคมุรอบความเร็ว 10,000 รอบ/นาที
หวัเทยีน NGK CR9EK

ระยะหา่งระหวา่งเขีย้วหวัเทยีน 0.7 มม.
ความคลาดเคลือ่นของระยะหา่ง +0.05/-0.1 มม.

ระบบสง่ก��ลงั Tiger 900 และ Tiger 900 GT–ทกุรุ�่
ประเภทของระบบสง่ก�าลงั 6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอดเวลา
ชนดิของคลตัช์ เปียก, แบบหลายแผน่
อตัราขบัปฐมภมูิ 1.652:1 (76/46)
อตัร�ทดเกยีร:์
เกยีร ์1 2.615:1 (34/13)
เกยีร ์2 1.857:1 (39/21)
เกยีร ์3 1.500:1 (36/24)
เกยีร ์4 1.286:1 (27/21)
เกยีร ์5 1.107:1 (31/28)
เกยีร ์6 0.967:1 (29/30)

ชุดเฟืองท�้ย Tiger 900 และ Tiger 900 GT–ทกุรุ�่
ชดุเฟืองทา้ย โซ่
อตัราทดเฟืองรวม 3.125:1 (50/16)
ชนดิของโซ่ โอรงิ RK

จ�านวนขอ้ตอ่ 122
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ชุดเฟืองท�้ย Tiger 900 และ Tiger 900 GT–ทกุรุ�่
ความยาว 20 ขอ้ตอ่ 319 มม.

ชว่งระยะการเคลือ่นทีใ่นแนวดิง่ของโซข่บั
เคลือ่น

20–30 มม.–Tiger 900 GT (LRH)
25–35 มม.–Tiger 900, Tiger 900 GT, 
Tiger 900 GT Pro

ย�งทีไ่ดร้บัก�รรบัรอง 
ทา่นสามารถขอรายชือ่ยางทีผ่า่นการรับรองทีก่�าหนดใหใ้ชไ้ดก้บัรถจักรยานยนตร์ุน่ตา่ง ๆ เหลา่นี้
ไดจ้ากตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่www. triumph. co. uk

 ���เตอื�
ใชเ้ฉพาะยางทีแ่นะน�าเทา่นัน้ตามการจับคูท่ีร่ะบไุว ้
หา้มใชย้างตา่งยีห่อ้รว่มกนั  หรอืน�ายางยีห่อ้เดยีวกนัแตค่ณุสมบตัติา่งกนัมาใชร้ว่มกนั  เพราะอาจ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ย�ง Tiger 900 และ Tiger 900 GT–ทกุรุ�่
ข��ดย�ง:
หนา้ 100/90–19 M/C 57V

หลงั 150/70 R17 M/C 69V

แรงด�ัลมย�ง (เย็�):
หนา้ 2.48 บาร ์(36 ปอนด/์นิว้²)
หลงั 2.89 บาร ์(42 ปอนด/์นิว้²)

 ���เตอื�
แรงดันลมยางทีล่ดลง ส�าหรับการขับขีบ่นทางวบิากจะท�าใหส้ญูเสยีเสถยีรภาพในการวิง่บนพืน้
ถนน
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทุกครัง้ว่าไดป้รับตัง้แรงดันลมยางตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตารางแรงดันลมยาง
ส�าหรับการใชร้ถบนพืน้ถนน
การใชร้ถจักรยานยนตท์ีม่แีรงดันลมยางไม่ถูกตอ้งจะท�าใหสู้ญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนต ์
ท�าใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้
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 ���เตอื�
การใชย้างทีใ่ชไ้ดก้บัทกุสภาพถนนจะท�าใหเ้สถยีรภาพของรถจักรยานยนตล์ดลง
ใชร้ถจักรยานยนตท์ีต่ดิตัง้ยางทีใ่ชไ้ดก้ับทุกสภาพถนนดว้ยความเร็วลดลงทุกครัง้ ตอ้งแสดง
ความเร็วสงูสดุทีอ่นุญาตดว้ยสตกิเกอร ์โดยตดิไวใ้นต�าแหน่งทีผู่ข้ ีร่ถสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน
การขีร่ถจักรยานยนตเ์กนิความเร็วสงูสดุทีอ่นุญาตอาจท�าใหส้ญูเสยีการควบคุมรถจักรยานยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ

อปุกรณไ์ฟฟ้� Tiger 900 และ Tiger 900 GT–ทกุรุ�่
ชนดิแบตเตอรี่ YTZ–14S

ความจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 11.2 แอมป์
อลัเทอรเ์นเตอร์ 14 โวลต,์ 34 แอมป์ ที ่5,000 รอบตอ่นาที
ไฟหนา้ LED

ไฟเบรก/ทา้ย LED

สญัญาณไฟเลีย้ว
12 โวลต ์10 วตัต–์Tiger 900

LED–Tiger 900 GT ทกุรุน่
ไฟตดัหมอก (ถา้ตดิตัง้) LED

โ�รงรถ Tiger 900 และ Tiger 900 GT–ทกุรุ�่
มมุเรค 24.6°

มมุเทรล
100 มม.–Tiger 900 GT (LRH)
104 มม.–Tiger 900, Tiger 900 GT, 
Tiger 900 GT Pro

แรงข�ั Tiger 900 และ Tiger 900 GT–ทกุรุ�่
ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

น็อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 15 Nm

บงัโซ่ 9 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 6.5 Nm

ไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง 10 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอา่งน�้ามนัเครือ่ง 25 Nm

ตวัยดึแผน่บงัอา่งน�้ามนั 6 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 110 Nm
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���้ม�ัและส�รหลอ่ลื�่ Tiger 900 และ Tiger 900 GT–ทกุรุ�่
ลกูปืนและแกน จาระบเีบอร ์NLGI 2

น�้ามนัเบรก น�้ามนัเบรค DOT 4

น�้าหลอ่เย็น น�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT 
(ผสมลว่งหนา้)

โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมาะส�าหรับโซโ่อรงิ

น�้ามนัเครือ่ง

น�้ามนัเครือ่งส�าหรับรถจักรยานยนตแ์บบกึง่
สงัเคราะหห์รอืสงัเคราะห ์10W/40 หรอื 10W/50 
ทีต่รงตามมาตรฐาน API SH (หรอืสงูกวา่) และ 
JASO MA เชน่ น�้ามนัเครือ่ง Castrol Power 1 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้ ในบาง
ประเทศจ�าหน่ายในชือ่ Castrol Power RS 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้
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หนา้นีจ้งใจเวน้วา่งไว ้
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ขอ้มลูจ��เพ�ะ
Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro

ข��ดมติ,ิ ���้ห�กั และสมรรถ�ะ
ทา่นสามารถขอรายการขนาดมติ ิน�้าหนัก และรายละเอยีดสมรรถนะไดจ้ากตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่
www. triumph. co. uk

ก�รบรรทกุ���้ห�กั Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
การบรรทกุน�้าหนักสงูสดุ 222 กก. (489 ปอนด)์

เ�รือ่งย�ต์ Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
ประเภท ลกูสบูวางเรยีงกนั 3 สบู
ปรมิาตร 888 ซซีี
ความกวา้งกระบอกสบู x ระยะชกั 77.99 x 61.94 มม.
อตัราสว่นก�าลงัอดั 11.266:1
หมายเลขกระบอกสบู ซา้ยไปขวา
ล�าดบักระบอกสบู 1 ดา้นซา้ย
ล�าดบัการจดุระเบดิ 1-3-2

ระบบสตารท์ มอเตอรส์ตารท์

ก�รหลอ่ลื�่ Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
การหลอ่ลืน่ แรงดนัการหลอ่ลืน่ (อา่งน�้ามนัเครือ่ง)
�ว�มจ�ุ��้ม�ัเ�รือ่ง:
แบบแหง้ 3.65 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง/น�้ามนั 3.15 ลติร
เปลีย่นเฉพาะน�้ามนัเครือ่ง 2.95 ลติร

ก�รระบ�ย�ว�มรอ้� Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
ประเภทน�้าหลอ่เย็น น�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT

อตัราสว่นน�้า/สารป้องกนัการแข็งตวั 50/50 (ผสมเสร็จ โดยจัดเตรยีมจาก Triumph)
ความจนุ�้าหลอ่เย็น 2.25 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด (เฉลีย่) 88°C
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ระบบ���้ม�ัเชือ้เพลงิ Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
ประเภท การฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงิแบบอเิล็กทรอนกิส์
หวัฉีด ใชโ้ซลนิอยด์
ป๊ัมน�้ามนัเชือ้เพลงิ ไฟฟ้าแบบแช่
แรงดนัน�้ามนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บาร์

���้ม�ัเชือ้เพลงิ Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
ประเภท 91 RON ไรส้ารตะกัว่
ความจถุงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ (รถจักรยานยนตต์ัง้
ตรง) 20.0 ลติร

ระบบจดุระเบดิ Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
ระบบการจดุระเบดิ เหนีย่วน�าแบบดจิติอล
ระบบลอ๊กควบคมุรอบความเร็ว 10,000 รอบ/นาที
หวัเทยีน NGK CR9EK

ระยะหา่งระหวา่งเขีย้วหวัเทยีน 0.7 มม.
ความคลาดเคลือ่นของระยะหา่ง +0.05/-0.1 มม.

ระบบสง่ก��ลงั Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
ประเภทของระบบสง่ก�าลงั 6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอดเวลา
ชนดิของคลตัช์ เปียก, แบบหลายแผน่
อตัราขบัปฐมภมูิ 1.652:1 (76/46)
อตัร�ทดเกยีร:์
เกยีร ์1 2.615:1 (34/13)
เกยีร ์2 1.857:1 (39/21)
เกยีร ์3 1.500:1 (36/24)
เกยีร ์4 1.286:1 (27/21)
เกยีร ์5 1.107:1 (31/28)
เกยีร ์6 0.967:1 (29/30)

ชุดเฟืองท�้ย Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
ชดุเฟืองทา้ย โซ่
อตัราทดเฟืองรวม 3.125:1 (50/16)
ชนดิของโซ่ โอรงิ RK
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ชุดเฟืองท�้ย Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
จ�านวนขอ้ตอ่ 122

ความยาว 20 ขอ้ตอ่ 319 มม.
ชว่งระยะการเคลือ่นทีใ่นแนวดิง่ของโซข่บั
เคลือ่น 30–40 มม.

ย�งทีไ่ดร้บัก�รรบัรอง 
ทา่นสามารถขอรายชือ่ยางทีผ่า่นการรับรองทีก่�าหนดใหใ้ชไ้ดก้บัรถจักรยานยนตร์ุน่ตา่ง ๆ เหลา่นี้
ไดจ้ากตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่www. triumph. co. uk

 ���เตอื�
ใชเ้ฉพาะยางทีแ่นะน�าเทา่นัน้ตามการจับคูท่ีร่ะบไุว ้
หา้มใชย้างตา่งยีห่อ้รว่มกนั  หรอืน�ายางยีห่อ้เดยีวกนัแตค่ณุสมบตัติา่งกนัมาใชร้ว่มกนั  เพราะอาจ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ย�ง Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
ข��ดย�ง:
หนา้ 90/90–21 M/C 54V

หลงั 150/70 R17 M/C 69V

แรงด�ัลมย�ง (เย็�):
หนา้ 2.34 บาร ์(34 ปอนด/์นิว้²)
หลงั 2.89 บาร ์(42 ปอนด/์นิว้²)

 ���เตอื�
แรงดันลมยางทีล่ดลง ส�าหรับการขับขีบ่นทางวบิากจะท�าใหส้ญูเสยีเสถยีรภาพในการวิง่บนพืน้
ถนน
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทุกครัง้ว่าไดป้รับตัง้แรงดันลมยางตามทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นตารางแรงดันลมยาง
ส�าหรับการใชร้ถบนพืน้ถนน
การใชร้ถจักรยานยนตท์ีม่แีรงดันลมยางไม่ถูกตอ้งจะท�าใหสู้ญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนต ์
ท�าใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

ย�งส��หรบัโ�ล�และหมิะ/อเ�กประสง�ท์ีร่บัรอง 
ทา่นสามารถขอรายชือ่ยางส�าหรับโคลนและหมิะ/อเนกประสงคท์ีผ่า่นการรับรองทีก่�าหนดให ้
ใชไ้ดก้บัรถจักรยานยนตร์ุน่ตา่งๆ เหลา่นีไ้ดจ้ากตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่www. triumph. co. uk
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 ���เตอื�
การใชย้างส�าหรับโคลนและหมิะ/อเนกประสงคจ์ะท�าใหเ้สถยีรภาพของรถจักรยานยนตล์ดลง
ขับขีร่ถจักรยานยนตท์ีต่ดิตัง้ยางส�าหรับโคลนและหมิะ/อเนกประสงคด์ว้ยความเร็วลดลงทุกครัง้ 
ความเร็วสงูสดุทีอ่นุญาตคอื 100 กม./ชม.  (60 ไมลต์อ่ชัว่โมง)  ค�าเตอืนนีจ้ะปรากฏบนสตกิเกอร์
ค�าเตอืนบนรถจักรยานยนตด์ว้ย
การขีร่ถจักรยานยนตเ์กนิความเร็วสงูสดุทีอ่นุญาตอาจท�าใหส้ญูเสยีการควบคุมรถจักรยานยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ

อปุกรณไ์ฟฟ้� Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
ชนดิแบตเตอรี่ YTZ–14S

ความจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 11.2 แอมป์
อลัเทอรเ์นเตอร์ 14 โวลต,์ 34 แอมป์ ที ่5,000 รอบตอ่นาที
ไฟหนา้ LED

ไฟเบรก/ทา้ย LED

สญัญาณไฟเลีย้ว LED

ไฟตดัหมอก (ถา้ตดิตัง้) LED

โ�รงรถ Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
มมุเรค 24.4°

มมุเทรล 115.9 มม.

แรงข�ั Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

น็อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 15 Nm

บงัโซ่ 9 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 6.5 Nm

ไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง 10 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอา่งน�้ามนัเครือ่ง 25 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 110 Nm
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���้ม�ัและส�รหลอ่ลื�่ Tiger 900 Rally และ Tiger 900 Rally Pro
ลกูปืนและแกน จาระบเีบอร ์NLGI 2

น�้ามนัเบรก น�้ามนัเบรค DOT 4

น�้าหลอ่เย็น น�้าหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT 
(ผสมลว่งหนา้)

โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมาะส�าหรับโซ ่XW-ring

น�้ามนัเครือ่ง

น�้ามนัเครือ่งส�าหรับรถจักรยานยนตแ์บบกึง่
สงัเคราะหห์รอืสงัเคราะห ์10W/40 หรอื 10W/50 
ทีต่รงตามมาตรฐาน API SH (หรอืสงูกวา่) และ 
JASO MA เชน่ น�้ามนัเครือ่ง Castrol Power 1 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้ ในบาง
ประเทศจ�าหน่ายในชือ่ Castrol Power RS 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้
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ขอ้มลูก�รอ�มุตั ิ
หวัขอ้สว่นนีป้ระกอบดว้ยขอ้มลูการอนุมตัทิีจ่�าเป็นตอ้งมใีนคูม่อืเจา้ของเลม่นี้

ย�ง
ตามขอ้มูลอา้งองิเกีย่วกับระเบยีบควบคุมคุณภาพยางรถ พ.ศ. 2552 (Pneumatic Tyres and 
Tubes for Automotive Vehicles (Quality Control) Order, 2009, Cl.) ฉบบัที ่3 (ค) ประกาศ
โดย M/s. Triumph Motorcycles Ltd. ว่ายางที่ประกอบกับรถจักรยานยนต์คันนี้ตรงตาม 
ขอ้ก�าหนดของ IS 15627: 2005 และเป็นไปตามขอ้ก�าหนดภายใตข้อ้บังคับ Central Motor 
Vehicle Rules (CMVR) 1989
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