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  ��าเตือื�, ข้อ้�วรระวงั และ
หมายเหตืุ
 เนัื�อห�ทั �งหมืด้ในัคู่่�มืือผู้่ใ้ช่เ้ล่�มืนั้�โด้ยเฉพ�ะ 
อย��งย่�งข อ้มื่ล่สืำ�คู่ัญจะแสืด้งในัร่ป็แบบ 
ตั�อไป็นั้�:

 ��าเตือื�
สืัญล่ักำษณี์คู่ำ�เตัือนันั้�บ�งบอกำคู่ำ�สืั�งหรือขั �นั
ตั อ นั 
พเ่ศษ  ซึ่่�งถ�้ไมื�ป็ฏิบ่ตััต่ั�มือย��งถก่ำตัอ้ง  อ�จ
ทำ�ใหเ้กำด่้กำ�รบ�ด้เจ็บหรอืเสืย้ช่ว้ต่ัได้ ้

 ข้อ้�วรระวงั
สืัญล่ักำษณี์ขอ้คู่วรระวังนั้�บ�งบอกำคู่ำ�สืั�งหรือ 
ขั �นัตัอนัพ่เศษ ซึ่่�งถ�้ไมื�ป็ฏิ่บัตั่ตั�มือย��ง 
เคู่ร�งคู่รัด้ อ�จทำ�ใหเ้กำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ย  หรอื
ทำ�ล่�ยอปุ็กำรณี์

หมายเหตืุ

สญัลกัษณ์์หมายเหตืุแสดงจุุดที่่�ตือ้งใส่ใจุ 
เป็็�พิเิศษส�าหรบััการใช้ง้า�ที่่�สะดวกและม่
ป็ระสทิี่ธิภิาพิเพิิ�มมากข้้��

  ป้็ายเตือื�

 ในับ�งสื�วนัของรถจักำรย�นัยนัตั์จะสื�มื�รถ 
มืองเห็นัสืญัล่กัำษณี ์ (ด้�้นับนั)  ได้ ้ สืญัล่กัำษณีน์ั้� 
หมื�ยถง่ คู่วรระวงั: โป็รด้อ�้งอง่กำบัหนัังสือืคู่่�มือื 
แล่ะจะตั�มืด้ว้ยกำ�รแสืด้งภั�พวตััถทุ้�เกำ้�ยวขอ้ง
อย��พย�ย�มืข้�รถจักำรย�นัยนัตั์หรือทำ�กำ�ร 
ป็รับตัั �งใด้ ๆ  โด้ยไมื�อ�้งอ่งกำับคู่ำ�แนัะนัำ�ท้� 
เกำ้�ยวขอ้งซึ่่�งได้ร้ะบไุวใ้นัหนัังสือืคู่่�มือืเล่�มืนั้�
สืำ�หรับตัำ�แหนั�งของป้็�ยฉล่�กำทั �งหมืด้ท้�แสืด้ง
สืญัล่กัำษณีน์ั้�  โป็รด้ด้ห่วัขอ้ตัำ�แหนั�งฉล่�กำเตัอืนั
ใ นั คู่่� มืื อ เ จ ้� ข อ ง ร ถ เ ล่� มื นั้�   เ มืื� อ จำ� เ ป็็ นั  
สืัญล่ักำษณี์นั้�จะป็ร�กำฏิในัหนั�้ท้�มื้ข อ้มื่ล่ท้� 
เกำ้�ยวขอ้งด้ว้ยเช่�นักำนัั

  การบั�ารงุรกัษา
 เพื�อใหอ้�ยกุำ�รใช่ง้�นัท้�ย�วนั�นั ป็ล่อด้ภัยั แล่ะ
ไมื�เกำด่้ปั็ญห�ตั�อรถจักำรย�นัยนัตัข์องท��นั  คู่วร 
ใหต้ัวัแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์Triumph ท้�
ได้รั้บอนุัญ�ตัด้ำ�เนั่นักำ�รบำ�รุงรักำษ�รถของ
ท��นั
เฉพ�ะตัั วแทนัจำ�หนั� �ย รถ จักำ รย�นัยนัตั ์
Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตัจะมืคู้่ว�มืร่ ้ อปุ็กำรณี ์
แ ล่ ะทั กำษ ะท้� จำ� เ ป็็ นั ตั� อ กำ � ร บำ� รุ ง รั กำ ษ � 
รถจักำรย�นัยนัตั ์Triumph อย��งถก่ำตัอ้ง
เพื�อคู่น้ัห�ตัวัแทนัจำ�หนั��ยของ Triumph ท้�อย่�
ใ กำ ล่ ้บ ้ � นั   โ ป็ ร ด้ เ ข ้ � ไ ป็ ท้� เ ว็ บ ไ ซึ่ ตั ์
www. triumph.co.uk หรอืโทรศัพทถ์ง่ผู้่แ้ทนั
จำ�หนั��ยท้�ได้รั้บอนุัญ�ตัในัป็ระเทศของท��นั  
ท้�อย่�ด้ังกำล่��วระบไุวใ้นัหนัังสือืบันัทก่ำกำ�รเข�้รับ
บรก่ำ�ร ซึ่่�งใหม้ื�พรอ้มืกำบัหนัังสือืคู่่�มือืเล่�มืนั้�
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  ระบับั�วบั�มุเสย่งรบักว�
 ห�้มืเป็ล่้�ยนัแป็ล่งระบบคู่วบคู่มุืเสืย้งรบกำวนั
จะมื้กำ�รเตัือนัถ่งเจ�้ของว��ท�งกำฎหมื�ยจะ 
ห�้มื:
1.  กำ�รถอด้หรือกำ�รด้ำ�เนั่นักำ�รอย��งไมื�มื ้

ป็ระสืท่ธีภ่ั�พโด้ยบคุู่คู่ล่ใด้ ๆ  เพื�อ  จดุ้
ป็ระสืงคู่อ์ื�นั ๆ  ท้�ไมื�ใช่�กำ�รบำ�รงุรักำษ�  กำ�ร
ซึ่�อมืบำ�รุง หรือกำ�รเป็ล่้�ยนัช่่�นัสื�วนัของ
อุป็กำรณี์ใด้ ๆ  หรือองคู่ป์็ระกำอบของง�นั 
ออกำแบบท้�รวมือย่�ในัย�นัพ�หนัะคู่ันัใหมื� 
เพื�อจุด้มืุ�งหมื�ยด้�้นักำ�รคู่วบคูุ่มืเสื้ยง 
รบกำวนั  กำ�อนันัำ�ออกำจำ�หนั��ยหรอืจัด้สื�งไป็ 
ยงัผู้่ซ้ึ่ ื�อป็ล่�ยท�ง  หรอืในัขณีะท้�ถก่ำใช่ง้�นั 
แล่ะ

2.  กำ� ร ใช่ ย้ �นัพ�หนัะหล่ั งจ�กำอุป็กำรณี ์
ด้ั ง กำล่� � วห รือ อ งคู่์ป็ ร ะกำอบของง �นั 
ออกำแบบได้ถ้่กำถอด้ออกำหรือด้ำ�เนั่นักำ�ร 
อย��งไมื�มืป้็ระสืท่ธีภ่ั�พโด้ยบคุู่คู่ล่ใด้ ๆ

ตััวอย��งกำ�รด้ำ�เนัน่ักำ�รท้�ถอืว��เป็็นักำ�รด้ัด้แป็ล่ง 
คู่อื กำ�รด้ำ�เนัน่ักำ�รตั�มืร�ยกำ�รด้�้นัล่��ง:
•  กำ�รถอด้ หรอืกำ�รเจ�ะท�อพักำ แผู้�นักำั �นั  ท�อ

เฮด้เด้อร ์หรอืสื�วนัป็ระกำอบอื�นั ๆ  ท้�ใช่ส้ื�ง
กำ�๊ซึ่ไอเสืย้

•  กำ�รถอด้ หรอืกำ�รเจ�ะสื�วนัใด้สื�วนัหนั่�งของ
ระบบไอด้้

•  ข�ด้กำ�รบำ�รงุรักำษ�ท้�เหมื�ะสืมื
•  กำ�รเป็ล่้�ยนัช่่�นัสื�วนัเคู่ล่ื�อนัท้�ของรถ หรือ 

ช่่�นัสื�วนัของระบบไอเสืย้หรอืระบบไอด้ด้้ว้ย
ช่่�นัสื�วนัอื�นัท้�นัอกำเหนัอืจ�กำท้�ผู้่ผู้้ล่ต่ักำำ�หนัด้
ไว ้

  �่ม่อืผู้่ใ้ช้้

 ��าเตือื�
คู่่�มือืผู้่ใ้ช่เ้ล่�มืนั้� รวมืถง่คู่ำ�แนัะนัำ�อื�นั ๆ ทั �งหมืด้
ท้�ใหม้ื�พรอ้มืกำับรถจักำรย�นัยนัตั์ถือเป็็นั 
ช่่�นัสื�วนัถ�วรของรถจักำรย�นัยนัตั ์แล่ะคู่วรเกำบ็
รวมืไวก้ำบัตัวัรถแมืจ้ะข�ยตั�อแล่ว้กำ็ตั�มื
กำ�อนักำ�รขบัข้�  ผู้่ข้บัรถทกุำคู่นัตัอ้ง  อ��นัคู่่�มือื 
ผู้่ใ้ช่เ้ล่�มืนั้�แล่ะคู่ำ�แนัะนัำ�อื�นั ๆ ทั �งหมืด้ท้�ใหม้ื� 
พรอ้มืกำบัรถจักำรย�นัยนัตั ์ เพื�อทำ�คู่ว�มืคูุ่น้ัเคู่ย
ได้อ้ย��งถ้�ถ ว้นัเกำ้�ยวกำับกำ�รใช่ง้�นัระบบ 
คู่วบคู่มุืรถจักำรย�นัยนัตัท์้�ถก่ำตัอ้ง  รวมืไป็ถง่ 
คู่ณุีล่กัำษณีะ สืมืรรถนัะ แล่ะขอ้จำ�กำดั้
อย��ใหผู้้่ อ้ ื�นัยืมืรถจักำรย�นัยนัตั์ของท��นั 
เนัื�องจ�กำกำ�รข้�รถโด้ยไมื�คูุ่น้ัเคู่ยกำับระบบ
คู่วบคูุ่มื รถ จักำ รย�นัยนัตั์   คูุ่ณีล่ั กำษณีะ  
สืมืรรถนัะ  แล่ะขอ้จำ�กำดั้ตั��ง  ๆ  จะทำ�ใหเ้กำด่้
อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 ขอบคูุ่ณีท้�เล่ือกำรถจักำรย�นัยนัตั์ Triumph 
รถจักำรย�นัยนัตัน์ั้�เป็็นัผู้ล่ต่ัภััณีฑ์ข์อง Triumph 
ท้�ใช่ว้ ่ศวกำรรมืท้�ผู้��นักำ�รพ่สื่จนั์ กำ�รทด้สือบ 
อย��งล่ะเอย้ด้  แล่ะคู่ว�มืพย�ย�มือย��งตั�อเนัื�อง
เพื�อใหไ้ด้คู้่ว�มืเช่ื�อมืั�นั คู่ว�มืป็ล่อด้ภััย แล่ะ 
สืมืรรถนัะท้�เป็็นัเล่ศ่
โป็รด้อ��นัคู่่�มือืผู้่ใ้ช่เ้ล่�มืนั้�กำ�อนัข้�รถ  เพื�อท้�ท��นัจะ
ได้ท้ำ�คู่ว�มืคูุ่น้ัเคู่ยได้อ้ย��งถ้�ถว้นัเกำ้�ยวกำับกำ�ร 
ใช่ง้�นัระบบคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตัท์้�ถ่กำตัอ้ง 
รวมืไป็ถง่คู่ณุีล่กัำษณีะ สืมืรรถนัะแล่ะขอ้จำ�กำดั้
หนัังสือืคู่่�มือืเล่�มืนั้�ป็ระกำอบไป็ด้ว้ยเคู่ล็่ด้ล่ับในั 
กำ�รข้�รถอย��งป็ล่อด้ภััย แตั�ไมื�ได้ร้วมืถง่ทักำษะ 
แ ล่ ะ เ ท คู่ นั่ คู่ ทั � ง ห มื ด้ท้� จำ� เ ป็็ นั ตั� อ กำ � ร ข้� 
รถจักำรย�นัยนัตัอ์ย��งป็ล่อด้ภัยั
Triumph ขอแนัะนัำ�ใหผู้้่ข้ ้�รถทุกำคู่นัเข�้รับกำ�ร 
ฝ่ึกำอบรมืท้�จำ�เป็็นัเพื�อใหแ้นั�ใจว��สื�มื�รถใช่ร้ถ 
จักำรย�นัยนัตัค์ู่นัันั้�ได้อ้ย��งป็ล่อด้ภัยั
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หนัังสืือคู่่�มืือเจ�้ของเล่�มืนั้�มื้ใหบ้ร่กำ�รจ�กำ 
ตัวัแทนัจำ�หนั��ยในัป็ระเทศของท��นัในัภั�ษ�:
•  องักำฤษ
•  องักำฤษแบบอเมืรก่ำนัั
•  ภั�ษ�อ�หรับ
•  จน้ั
•  ด้ทัช่์
•  ฝึรั�งเศสื
•  เยอรมืนัั
•  อต่ั�ล่้
•  ญ้�ป็ุ� นั
•  โป็รตัเุกำสื
•  สืเป็นั
•  สืวเ้ด้นั
•  ไทย
•  ภั�ษ�ฟ่ินันัช่่ (ออนัไล่นัจ์�กำ 

www. triumphmotorcycles.com)
ภั � ษ � ข อ ง คู่่� มืื อ ผู้่ ้ใ ช่ ้นั้� ข ่� นั อ ย่� กำั บ รุ� นั ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะป็ระเทศ

  ส�ที่�ากบัั Triumph
คู่ว�มืสืัมืพันัธี์ท้�มื้ตั�อท��นัไมื�ได้ส้ื ่�นัสืุด้ล่งหล่ัง 
จ�กำท��นัซึ่ื�อรถ Triumph ผู้ล่ตัอบรับของท��นั 
จ�กำป็ระสืบกำ�รณี์ในักำ�รซึ่ื�อแล่ะเป็็นัเจ�้ของเป็็นั
สื่�งสืำ�คู่ัญมื�กำท้�จ ะช่�วย เ ร � ในักำ�ร พัฒนั� 
ผู้ล่ต่ัภัณัีฑ์แ์ล่ะบรก่ำ�รสืำ�หรับท��นั
โป็รด้สื�งเสืรม่ืเร�โด้ยมือบท้�อย่�อเ้มืล่ของท��นั 
แกำ�ตััวแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์Triumph 
ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตัแล่ะล่งทะเบย้นักำับเร� จ�กำนัั�นั 
ท��นัจะได้รั้บคู่ำ�เช่ญ่เข�้ร�วมืตัอบแบบสืำ�รวจ 
คู่ว�มืพง่พอใจจ�กำล่ก่ำคู่�้ออนัไล่นัผ์ู้��นัท�งท้�อย่�
อ้เมืล่ของท��นั ซึ่่�งท��นัสื�มื�รถใหผู้้ล่ตัอบรับ 
ของท��นัได้ ้
ทม้ืง�นั Triumph



��า��า
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หนั�้นั้�จงใจเวน้ัว��งไว ้
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  ป็ลอดภยัไวก้อ่�

   รถจุกัรยา�ย�ตื์

 ��าเตือื�
รถจักำรย�นัยนัตัค์ู่ันันั้�ออกำแบบข่�นัเพื�อขับข้�บนั
ทอ้งถนันัเท��นัั�นั ไมื�เหมื�ะสืำ�หรับกำ�รใช่บ้นั 
ท�งวบ่�กำ
กำ�รใช่บ้นัท�งวบ่�กำอ�จนัำ�ไป็สื่�กำ�รสื่ญเสืย้ 
กำ�รคู่วบคูุ่มืรถ จักำรย�นัยนัตั์ ทำ� ให เ้กำ่ด้ 
อุบัตัเ่หตัุท้�อ�จทำ�ใหเ้กำด่้กำ�รบ�ด้เจ็บหรอืถง่ 
แกำ�ช่ว้ต่ัได้ ้

 ��าเตือื�
รถจักำรย�นัยนัตั์คู่ันันั้�ไมื�ได้อ้อกำแบบข่�นัเพื�อ 
ล่�กำพ�วงหรอืตัด่้ตัั �งรถพ�วงข�้ง
กำ�รตัด่้ตัั �งรถพ�วงข�้งแล่ะ/หรอืรถพ�วงจะทำ�ให ้
รถสืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ

 ��าเตือื�
รถจักำรย�นัยนัตัค์ู่ันันั้�ตัด่้ตัั �งเคู่รื�องฟิอกำไอเสืย้ 
เช่ง่เร�งป็ฏิก่ำร่ย่�ไวท้้�ด้�้นัล่��งเคู่รื�องยนัตั ์ซึ่่�งจะ
มื้อุณีหภั่มื่สื่งมื�กำพรอ้มืกำับระบบไอเสื้ยในั 
ขณีะเคู่รื�องยนัตัท์ำ�ง�นั
วสัืด้ทุ้�ตัด่้ไฟิได้เ้ช่�นัหญ�้ ฟิ�ง/เสืน้ัฟิ�ง ใบไมื ้
เสืื�อผู้�้  แล่ะกำระเป๋็�สืมัืภั�ระ  ฯล่ฯ  อ�จตัด่้ไฟิ 
ได้ห้�กำสืัมืผัู้สืกำับสื�วนัใด้ ๆ  ของระบบไอเสืย้ 
แล่ะกำล่�องแคู่ตัฯ
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจทุกำคู่รั �งว��วัสืดุ้ท้�ตั ่ด้ไฟิ 
ได้นั้ั�นั ไมื�สื�มื�รถสืัมืผัู้สืกำับระบบไอเสืย้หรอื 
กำล่�องแคู่ตัฯ

 ��าเตือื�
รถจักำรย�นัยนัตัน์ั้�ออกำแบบข่�นัเพื�อใช่เ้ป็็นัรถ 
สืองล่อ้ สื�มื�รถบรรทกุำตัวัผู้่ข้้�รถเอง
นัำ��หนัักำรวมืของผู้่ข้ับข้� อุป็กำรณี์เสืร่มืแล่ะ 
สืัมืภั�ระตัอ้งไมื�เกำ่นัข้ด้จำ�กำัด้กำ�รบรรทุกำ 
นัำ��หนัักำสืง่สืดุ้ท้�ระบใุนัหวัขอ้ขอ้มืล่่จำ�เพ�ะ

  �� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิและ 
�ว�ัที่อ่ไอเสย่

 ��าเตือื�
 นัำ��มืนััเบนัซึ่น่ัไวไฟิสืง่:
ด้บัเคู่รื�องยนัตัท์กุำคู่รั �งท้�เตัม่ืนัำ��มืนัั
อย� � เ ตั่มืนัำ�� มืั นัหรือ เ ป่็ ด้ฝึ� ป่็ด้ถั งนัำ�� มืั นั 
เช่ื�อเพล่ง่ขณีะสืบ่บหุร้�หรอือย่�ใกำล่ก้ำบัเป็ล่วไฟิ 
(ท้�ไมื�มืส้ื ่�งป้็องกำนัั)
ขณีะเตัม่ืนัำ��มืนัั  ระวงัอย��ใหน้ัำ��มืนััเบนัซึ่น่ัหกำ 
ใสื�เคู่รื�องยนัตั ์ท�อไอเสืย้ หรอืท�อเกำบ็เสืย้ง
ห�กำกำล่นืันัำ��มืนััเบนัซึ่น่ั สืด่้ด้มื หรอืเข�้ตั� คู่วร
ไป็พบแพทยโ์ด้ยด้�วนั
ร้บล่�้งนัำ��มืันัท้�หกำใสื�ผู้ว่หนัังด้ว้ยสืบ่�แล่ะนัำ�� 
สืะอ�ด้ แล่ะคู่วรถอด้เสืื�อผู้�้ท้�ป็นัเปื็� อนัด้ว้ย 
นัำ��มืนััเบนัซึ่น่ัทนััท้
แผู้ล่ไหมืแ้ล่ะสืภั�พผู้ว่หนัังท้�ร�้ยแรงอ�จเกำด่้
จ�กำกำ�รสืมัืผัู้สืโด้นันัำ��มืนััเบนัซึ่น่ั
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 ��าเตือื�
ห�้มืสืตั�รท์เคู่รื�องยนัตัห์รอืเด้น่ัเคู่รื�องยนัตัใ์นั
พื�นัท้�อบัอ�กำ�ศ
คู่วันัไอเสืย้เป็็นัพษ่แล่ะอ�จทำ�ใหห้มืด้สืตัแ่ล่ะ
เสืย้ช่ว้ต่ัได้ภ้ั�ยในัระยะเวล่�สืั �นัๆ
ตัอ้งใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตัใ์นัพื�นัท้�เป่็ด้โล่�งหรอืมื้
กำ�รระบ�ยอ�กำ�ศเพย้งพอทกุำคู่รั �ง

   หมวกก�ั�็อ�และ 
เ�รื�องแตืง่กาย

 ��าเตือื�
เมืื�อขับข้�รถจักำรย�นัยนัตั์ ทั �งผู้่ ข้ับข้�แล่ะ 
ผู้่โ้ด้ยสื�ร (ในัรุ�นัท้�สื�มื�รถรองรับผู้่โ้ด้ยสื�ร 
ได้)้  ตัอ้งสืวมืเสืื�อผู้�้ท้�เหมื�ะสืมืเสืมือ  รวมืถง่ 
หมืวกำกำนััน็ัอคู่สืำ�หรับรถจักำรย�นัยนัตั ์ แว�นัตั�
นัร่ภัยั ถงุมือื กำ�งเกำงข�ย�ว  (หุม้ืเข��แล่ะขอ้
เท�้) แล่ะเสืื�อแจ็คู่เกำ็ตัสืส้ืว��ง
ในัระหว��งกำ�รใช่ง้�นันัอกำถนันั (ในัรุ�นัท้�เหมื�ะ
กำบักำ�รใช่ง้�นันัอกำถนันั)  ผู้่ข้บัข้�ตัอ้งสืวมื 
เสืื�อผู้�้ท้�เหมื�ะสืมืเสืมือเช่�นักำ�งเกำงแล่ะ 
รองเท�้บท่
เสืื�อผู้�้สืส้ืว��งจะทำ�ใหผู้้่ข้ับข้�ย�นัพ�หนัะคู่นั
อื�นั ๆ บนัทอ้งถนันัสืงัเกำตัเห็นัผู้่ข้้�รถ  (หรอืผู้่ ้
โด้ยสื�ร) ได้ช้่ดั้เจนัย่�งข่�นั
แมืไ้มื�จำ�เป็็นัตัอ้งสืวมือุป็กำรณี์ป้็องกำันัอย��ง 
เต็ัมืรป่็แบบ  กำ�รสืวมืช่ดุ้ป้็องกำนััจะช่�วยล่ด้ 
โอกำ�สืท้�ได้รั้บบ�ด้เจ็บขณีะข้�รถ

 ��าเตือื�
หมืวกำันัน็ัอคู่เป็็นัสื่�งท้�สืำ�คู่ัญท้�สืดุ้ของช่ดุ้ขับข้� 
รถจักำรย�นัยนัตั ์ เนัื�องจ�กำเป็็นัช่่�นัสื�วนัท้�ให ้
กำ�รป้็องกำันักำ�รบ�ด้เจ็บท้�ศ้รษะ คู่วรเล่ือกำ 
หมืวกำกำนััน็ัอคู่สืำ�หรับตััวผู้่โ้ด้ยสื�รแล่ะตััวท��นั
เองอย��งรอบคู่อบ  แล่ะคู่วรสืวมืใสื�ศร้ษะของ
ท��นัแล่ะของผู้่โ้ด้ยสื�รได้แ้นั�นัพอด้้แล่ะไมื� 
อด่้อดั้  หมืวกำกำนััน็ัอคู่สืส้ืว��งจะทำ�ใหผู้้่ข้บัข้� 
ย�นัพ�หนัะคู่นัอื�นั  ๆ  บนัทอ้งถนันัสืงัเกำตัเห็นั 
ผู้่ข้้�รถ (หรอืผู้่โ้ด้ยสื�ร) ได้ช้่ดั้เจนัย่�งข่�นั
หมืวกำนั่รภััยแบบเต็ัมืใบจะใหก้ำ�รป้็องกำันัได้ ้
บ�้งเมืื�อเกำด่้อบุตััเ่หตั ุ โด้ยท้�หมืวกำนัร่ภัยัแบบ
ป่็ด้เต็ัมืหนั�้จะใหก้ำ�รป้็องกำนััได้ม้ื�กำกำว��
สืวมืแว�นัตั�นัร่ภััยท้�ได้รั้บยอมืรับหรอืแผู้�นับัง 
หนั�้เพื�อช่�วยในักำ�รมืองเห็นัแล่ะป็กำป้็อง 
ด้วงตั�

 ��าเตือื�
กำ�รไมื�สืวมืหมืวกำกำันัน็ัอคู่อ�จทำ�ใหเ้สืย้ช่ว้ต่ั 
หรอืได้รั้บบ�ด้เจ็บสื�หสัืได้ ้ ห�้มืผู้่โ้ด้ยสื�ร 
ซึ่อ้นัห�กำไมื�สื�มื�รถเหย้ยบท้�พักำเท�้ของ 
ผู้่โ้ด้ยสื�ร



ป็ลอดภยัไวก้อ่�

9

   การจุอดรถ

 ��าเตือื�
ป่็ด้สืวต่ัช่ด์้ับเคู่รื�องยนัตัแ์ล่ว้ถอด้กำุญแจออกำ 
ทกุำคู่รั �งกำ�อนัจอด้รถจักำรย�นัยนัตัท์่�งไว ้ กำ�รด้ง่
กำุญแจออกำจะล่ด้คู่ว�มืเสื้�ยงท้�บุคู่คู่ล่ท้�ไมื�ได้ ้
รับอนุัญ�ตัหรือไมื�ผู้��นักำ�รฝ่ึกำอบรมืจะนัำ�รถ 
จักำรย�นัยนัตัไ์ป็ใช่ ้
เมืื�อจอด้รถจักำรย�นัยนัตั์ โป็รด้จด้จำ�สื่�ง 
ตั�อไป็นั้�
-  เ ข ้� เ กำ้ ย ร์ ห นั่� ง เ พื� อ ช่� ว ย ป้็ อ ง กำั นั ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัไ์มื�ใหไ้หล่ล่งจ�กำข�ตัั �ง

-  เคู่รื�องยนัตั์แล่ะระบบไอเสื้ยจะรอ้นัข่�นั 
ภั�ยหล่งักำ�รขบัข้�  ห�้มืจอด้รถจักำรย�นัยนัตั์
ในับรเ่วณีท้�คู่นัเด้น่ัเท�้ สืตััวเ์ล่้�ยง แล่ะ/หรอื
เด็้กำเล็่กำสื�มื�รถแตัะตัอ้งรถได้ ้

-  อย��จอด้รถบนัพื�นัแฉะหรอืบนัพื�นัผู้ว่ท้�เอย้ง
มื�กำ  กำ�รจอด้รถภั�ยใตัส้ืภั�วะเหล่��นั้�อ�จ 
ทำ�ใหร้ถจักำรย�นัยนัตัล์่ม้ืได้ ้
สืำ�หรับร�ยล่ะเอย้ด้เพ่�มืเตัม่ื โป็รด้ด้ห่วัขอ้  ‘วธ่ี้
กำ�รขบัข้�รถจักำรย�นัยนัตั’์ ในัคู่่�มือืผู้่ใ้ช่เ้ล่�มืนั้�

   ช้ิ��สว่�และอปุ็กรณ์์

 ��าเตือื�
เจ�้ของรถคู่วรตัระหนัักำว��เฉพ�ะช่่�นัสื�วนั 
อปุ็กำรณีเ์สืรม่ื  แล่ะช่ดุ้คู่อนัเวอรช์่นััท้�ได้รั้บกำ�ร
รับรองไวส้ืำ�หรับรถจักำรย�นัยนัตั์ Triumph 
เ ป็็นัช่่�นัสื�วนัท้�ได้ รั้บกำ�รอนุัมืัตั่อย��งเ ป็็นั 
ท�งกำ�รจ�กำ  Triumph แล่ะตั่ด้ตัั �งกำับรถ 
จักำรย�นัยนัตั์โด้ยตััวแทนัจำ�หนั��ยท้�ได้รั้บ 
อนุัญ�ตั
โด้ยเฉพ�ะ  จะเป็็นัอนััตัร�ยอย��งย่�งในักำ�รตัด่้
ตัั �งหรอืเป็ล่้�ยนัช่่�นัสื�วนัหรอือปุ็กำรณี์เสืรม่ืท้�ตัอ้ง
ถอด้อุป็กำรณี์เช่ื�อมืตั�อออกำจ�กำระบบไฟิฟ้ิ� 
หรอืระบบนัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่  หรอืเพ่�มืเข�้ไป็  ซึ่่�ง
กำ�รด้ัด้แป็ล่งด้ังกำล่��วอ�จทำ�ใหเ้ป็็นัอันัตัร�ย 
ตั�อคู่ว�มืป็ล่อด้ภัยั
อุป็กำรณี์เช่ื�อมืตั�อของช่่�นัสื�วนั อุป็กำรณี์เสืร่มื 
แล่ะช่ดุ้คู่อนัเวอรช์่นััท้�ไมื�ได้รั้บกำ�รรับรองอ�จ
สื�งผู้ล่กำระทบร�้ยแรงตั�อกำ�รขบัข้�  เสืถย้รภั�พ 
หรอืกำ�รใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตัใ์นัล่กัำษณีะอื�นั ๆ  ท้�
อ�จเป็็นัผู้ล่ใหเ้กำ่ด้อุบัตั่เหตัุ ทำ�ใหไ้ด้เ้กำ่ด้ 
กำ�รบ�ด้เจ็บหรอืเสืย้ช่ว้ต่ัได้ ้

Triumph จะไมื�รับผู้ด่้ใด้ๆ ตั�อขอ้บกำพร�องท้�เกำด่้
จ�กำอปุ็กำรณีเ์ช่ื�อมืตั�อของช่่�นัสื�วนั  อปุ็กำรณีเ์สืรม่ื 
หรอืช่ดุ้คู่อนัเวอรช์่นััท้�ไมื�ได้รั้บกำ�รรับรอง  หรอื
กำ�รป็ระกำอบช่่�นัสื�วนั  อปุ็กำรณีเ์สืรม่ื  หรอืช่ดุ้ 
คู่อนัเวอรช์่ันัท้�ได้รั้บกำ�รรับรองโด้ยบุคู่ล่�กำรท้� 
ไมื�ได้รั้บกำ�รรับรอง
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   การบั�ารงุรกัษาและอปุ็กรณ์์

 ��าเตือื�
โป็รด้ป็รก่ำษ�ตััวแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์
Tr iumph ท้�ได้ รั้บอนุัญ�ตัทุกำคู่รั �งท้� เกำ ่ด้ 
ขอ้สืงสืัยเกำ้�ยวกำับกำ�รใช่ง้�นัรถจักำรย�นัยนัตั ์
Triumph ท้�ถก่ำตัอ้งหรอืป็ล่อด้ภัยั
โป็รด้จำ�ไวว้��กำ�รใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตัท์้�ทำ�ง�นั
ผู้ด่้ป็กำตัอ่ย��งตั�อเนัื�องอ�จทำ�ใหข้อ้บกำพร�อง 
เพ่�มืมื�กำข่�นั  แล่ะยั งอ�จเสื้�ยงตั�อคู่ว�มื 
ป็ล่อด้ภัยั

 ��าเตือื�
ตัอ้งยำ�� ใหแ้นั� ใจว��ได้อุ้ป็กำรณี์ทั �งหมืด้ท้� 
กำฎหมื�ยกำำ�หนัด้ได้รั้บกำ�รตัด่้ตัั �งแล่ะทำ�ง�นั 
อย��งถก่ำตัอ้ง
กำ�รถอด้หรือเป็ล่้�ยนัไฟิของรถจักำรย�นัยนัตั ์
ท�อเกำบ็เสืย้ง  ระบบไอเสืย้  หรอืระบบคู่วบคู่มุื 
เสืย้งรบกำวนัอ�จเป็็นักำ�รล่ะเมืด่้กำฎหมื�ย
กำ�รด้ัด้แป็ล่งท้�ไมื�ถ่กำตัอ้งหรือไมื�เหมื�ะสืมื
อ�จสื�งผู้ล่กำระทบร �้ยแรงตั�อกำ� รขับข้� 
เสืถ้ยรภั�พ หรือกำ�รใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตั์ในั 
ล่ักำษณีะอื�นั ๆ  ท้�อ�จเป็็นัผู้ล่ใหเ้กำด่้อุบัตัเ่หตั ุ
ทำ�ใหเ้กำด่้กำ�รบ�ด้เจ็บหรอืเสืย้ช่ว้ต่ัได้ ้

 ��าเตือื�
ถ�้รถจักำรย�นัยนัตัม์ืส้ื�วนัเกำ้�ยวขอ้งกำบัอบุตััเ่หตั ุ
กำ�รป็ระสื�นัง� หรือล่ม้ื ท��นัตัอ้งนัำ�รถ 
จักำรย�นัยนัตัข์องท��นัไป็ยังตััวแทนัจำ�หนั��ย 
รถจักำรย�นัยนัตั์ Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตั 
เพื�อทำ�กำ�รตัรวจสือบแล่ะซึ่�อมื
อุบั ตั่ เ หตัุ ใ ด้   ๆ     อ �จ เ ป็็ นัสื� เหตัุ ให ร้ ถ
จักำรย�นัยนัตัไ์ด้รั้บคู่ว�มืเสืย้ห�ย ถ�้ได้รั้บกำ�ร
ซึ่� อ มื แ ซึ่ มื 
ไมื�ถก่ำวธ่ี ้ อ�จทำ�ใหเ้กำด่้อบุตััเ่หตัขุ่�นัอก้ำคู่รั �ง  
ซึ่่�งอ�จทำ�ใหเ้กำด่้กำ�รบ�ด้เจ็บหรอืเสืย้ช่ว้ต่ัได้ ้

  การข้่�รถ

 ��าเตือื�
 ห�้มืขับข้�รถจักำรย�นัยนัตัเ์มืื�อร่ส้ืก่ำเหนัื�อยล่�้ 
อย่�ภั�ยใตัฤ้ทธี่�ของแอล่กำอฮอล่ห์รอืย�
กำ�รข้�รถเมืื�ออย่�ภั�ยใตัฤ้ทธี่�ของแอล่กำอฮอล่ ์
หรอืย�เป็็นัสื่�งผู้ด่้กำฎหมื�ย
กำ�รข้�รถเมืื�อร่ส้ืก่ำเหนัื�อยล่�้ อย่�ภั�ยใตัฤ้ทธี่� 
ของแอล่กำอฮอล่ห์รือย�จะล่ด้สืมืรรถภั�พในั 
กำ�รคู่วบคู่มุืรถจักำรย�นัยนัตัข์องผู้่ข้้�รถ  ซึ่่�งอ�จ
ทำ�ใหส้ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ

 ��าเตือื�
ผู้่ข้้�รถทุกำคู่นัตัอ้งได้รั้บใบอนุัญ�ตัในักำ�ร 
ใช่ง้�นัรถจักำรย�นัยนัตั์
กำ�รใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตัโ์ด้ยไมื�มืใ้บอนุัญ�ตัเป็็นั
สื่�งผู้ด่้กำฎหมื�ยแล่ะอ�จนัำ�ไป็สื่�กำ�รด้ำ�เนัน่ัคู่ด้้
ได้ ้
กำ�รใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตั์โด้ยไมื�เข�้ รับกำ�ร 
ฝ่ึกำอบรมืแบบเป็็นัท�งกำ�รเกำ้�ยวกำบัเทคู่นัคู่่กำ�ร
ข้� ร ถท้� ถ่ กำ ตั ้อ ง ซึ่่� ง จำ� เ ป็็ นั ตั� อ กำ � ร ไ ด้ ้รั บ 
ใบอนุัญ�ตั จะเป็็นัอันัตัร�ยแล่ะอ�จทำ�ให ้
สื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้ 
อบุตััเ่หตัุ

 ��าเตือื�
ข้�รถโด้ยมื้กำ�ร ป้็องกำันัทุกำคู่ รั �ง  แล่ะสืวมื 
อปุ็กำรณี์ป้็องกำนััซึ่่�งจะมืก้ำ�รกำล่��วถง่ในัตัอนัอื�นั
ของคู่ำ�นัำ�
โป็รด้จำ�ไวว้��  ในัอบุตััเ่หตั ุ รถจักำรย�นัยนัตัไ์มื�
ได้ใ้หก้ำ�รป้็องกำันัตั�อแรงกำระแทกำเช่�นัเด้ย้วกำบั
รถยนัตั์
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 ��าเตือื�
คู่วรข้�รถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ภั�ยในัคู่ว�มื 
เร็วท้�กำฎหมื�ยกำำ�หนัด้สืำ�หรับกำ�รขบัข้�บนัทอ้ง
ถนันั
กำ�รใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตั์ด้ว้ยคู่ว�มืเร็วสื่งอ�จ 
เป็็นัอันัตัร�ยได้เ้นัื�องจ�กำเวล่�ท้�ใช่ใ้นักำ�ร
ตัอบโตัส้ืภั�พจร�จรท้�เกำ ่ด้ข่�นันัั�นัจะล่ด้ล่ง
อย��งเด้�นัช่ัด้ในัขณีะท้�คู่ว�มืเร็วบนัทอ้งถนันั
เพ่�มืสืง่ข่�นั
ล่ด้คู่ว�มืเร็วทุกำคู่รั �งในัสืภั�วะกำ�รขับข้�ท้�อ�จ 
เกำด่้อนััตัร�ยได้ ้เช่�นั ในัสืภั�พอ�กำ�ศไมื�ด้ห้รอื
กำ�รจร�จรตัด่้ขดั้

 ��าเตือื�
สืังเกำตัอย��งตั�อเนัื�องแล่ะสืนัองตัอบกำ�ร 
เป็ล่้�ยนัแป็ล่งของพื�นัผู้่วถนันั สืภั�พจร�จร 
แล่ะสืภั�พของล่มื ย�นัพ�หนัะป็ระเภัท 
สืองล่อ้ทกุำคู่นััจะรับแรงจ�กำภั�ยนัอกำ  ซึ่่�งอ�จ
ทำ�ใหเ้กำด่้อบุตััเ่หตั ุแรงด้งักำล่��วรวมืถง่ แตั�ไมื�
จำ�กำดั้เพย้ง:
-  กำระแสืล่มืจ�กำรถท้�ว ่�งสืวนัมื�
-  หลุ่มืบนัพื�นัถนันั พื�นัผู้่วถนันัท้�เกำ ่ด้คู่ว�มื 
เสืย้ห�ยหรอืไมื�เรย้บ

-  สืภั�พอ�กำ�ศไมื�ด้้
-  ขอ้ผู้ด่้พล่�ด้ของผู้่ข้บัข้�
ใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตั์ด้ว้ยคู่ว�มืเร็วป็�นักำล่�ง 
ทุกำคู่รั �ง แล่ะหล่ก้ำเล่้�ยงสืภั�พจร�จรตัด่้ขัด้จนั 
กำว��ท��นัจะคูุ่น้ัเคู่ยกำับคูุ่ณีล่ักำษณีะด้�้นักำ�ร 
ใช่ง้�นัแล่ะกำ�รขบัข้�อย��งถ้�ถว้นั  ห�้มืข้�รถเกำน่ั
คู่ว�มืเร็วท้�กำฎหมื�ยกำำ�หนัด้

  แฮ�ดบ์ังั�บััเล่�ยวและที่่�พิกัเที่า้    

 ��าเตือื�
ผู้่ ข้ั บข้� ร ถตั อ้ ง รักำษ�กำ�รทรงตัั วของรถ 
จักำรย�นัยนัตั์โด้ยมืือตัอ้ง จับไวท้้�แฮนัด้ ์
บงัคู่บัเล่้�ยวตัล่อด้เวล่�
ห�กำผู้่ข้้�รถเอ�มืือออกำจ�กำแฮนัด้บ์ังคู่ับเล่้�ยว 
จะสื�งผู้ล่กำระทบร�้ยแรงตั�อกำ�รขับข้�แล่ะ 
เสืถ้ยรภั�พของรถจักำรย�นัยนัตั์ สื�งผู้ล่ให ้
สื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้ 
อบุตััเ่หตัุ

 ��าเตือื�
ขณีะใช่ง้�นัรถจักำรย�นัยนัตั์ ผู้่ ข้ ้� รถแล่ะ 
ผู้่โ้ด้ยสื�ร  (ห�กำมื)้  ตัอ้งใช่ท้้�พักำเท�้ท้�ใหม้ื� 
ทกุำคู่รั �ง
กำ�รใช่ท้้�พักำเท�้จะช่�วยล่ด้คู่ว�มืเสื้�ยงท้�ทั �งผู้่ ้
ข้�รถแล่ะผู้่โ้ด้ยสื�รไป็สืัมืผัู้สืกำับช่่�นัสื�วนัตั��งๆ 
ของรถจักำรย�นัยนัตัโ์ด้ยไมื�ตัั �งใจ  แล่ะยงัช่�วย
ล่ด้คู่ว�มืเสื้�ยงจ�กำกำ�รได้รั้บบ�ด้เจ็บเมืื�อ 
เสืื�อผู้�้เข�้ไป็เกำ้�ยวกำบัช่่�นัสื�วนัตั��งๆ
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 ��าเตือื�
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจเสืมือว��ท้�พักำเท�้ของ 
ผู้่ โ้ ด้ยสื�รขย�ยออกำจนัสืุด้ เมืื�อบรรทุกำ 
ผู้่โ้ด้ยสื�ร
ห�้มืซึ่อ้นัผู้่โ้ด้ยสื�รขณีะท้�เข�หรอืเธีอ  ไมื�ได้ ้
ยดื้ท้�พักำเท�้ของผู้่โ้ด้ยสื�รออกำจนัสืดุ้
กำ�รว�งเท�้ผู้ด่้ตัำ�แหนั�งบนัรถจักำรย�นัยนัตั ์
แทนัท้�จะใช่ท้้�พักำเท�้อ�จทำ�ให:้
-  เท�้หรอืเสืื�อผู้�้ของผู้่โ้ด้ยสื�รตัด่้
-  ผู้่โ้ด้ยสื�รสืมัืผัู้สืถก่ำท�อไอเสืย้รอ้นั
กำ�รว�งเท�้ผู้ด่้ตัำ�แหนั�งบนัรถจักำรย�นัยนัตั ์
แทนัท้�จะใช่ท้้�พักำเท�้อ�จทำ�ให:้
-  ผู้่โ้ด้ยสื�รบ�ด้เจ็บสื�หสัื
-  รถจักำรย�นัยนัตั์ไมื�มืั�นัคู่งแล่ะทำ�ใหเ้กำ่ด้ 
อบุตััเ่หตัุ

-  รถจักำรย�นัยนัตัเ์สืย้ห�ย
-  เสืื�อผู้�้เสืย้ห�ย

 ��าเตือื�
ตัอ้งไมื�ใช่ห้มืุด้พักำเท�้เป็็นัเคู่รื�องนัำ�ว��รถ 
จักำรย�นัยนัตัส์ื�มื�รถเอย้งได้อ้ย��งป็ล่อด้ภััย 
ไกำล่เพย้งใด้
ซึ่่�งข่�นัอย่�กำบัเงื�อนัไขหล่�ยอย��ง  รวมืถง่ 
แตั�ไมื�จำ�กำดั้เพย้ง พื�นัผู้ว่ถนันั สืภั�พย�ง แล่ะ
สืภั�พอ�กำ�ศ
กำ�รเอย้งรถด้ว้ยมืมุืท้�ไมื�ป็ล่อด้ภัยัอ�จทำ�ใหร้ถ
ท ร ง ตัั ว ไ มื� ด้้ สื่ญ เ สื้ ย กำ � ร คู่ ว บคูุ่ มื ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ

 ��าเตือื�
ตัอ้งเป็ล่้�ยนัตััวบ�งช่้�มืมุืเอย้งกำ�อนัท้�จะสืก่ำจนัขด้้
จำ�กำดั้ของมืนัั
กำ�รใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตัโ์ด้ยท้�หมืุด้พักำเท�้สืก่ำ 
เ กำ่นัข้ด้กำำ�หนัด้สื่ ง สืุด้ จ ะทำ� ให เ้ อ้ย ง รถ 
จักำรย�นัยนัตัด์้ว้ยมืมุืท้�ไมื�ป็ล่อด้ภัยั
กำ�รเอย้งรถด้ว้ยมืมุืท้�ไมื�ป็ล่อด้ภัยัอ�จทำ�ใหร้ถ
ท ร ง ตัั ว ไ มื� ด้้ สื่ญ เ สื้ ย กำ � ร คู่ ว บคูุ่ มื ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ

1

2

1.  หมดุพิกัเที่า้
2. 5 มม. ข้ด่จุ�ากดับัรกิาร
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หนั�้นั้�จงใจเวน้ัว��งไว ้
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  ป้็ายเตือื�
 ตื�าแห�ง่ป้็ายเตือื�
ป้็�ยท้�แสืด้งร�ยล่ะเอย้ด้เกำ้�ยวกำบัขอ้มืล่่นั้�แล่ะในัหนั�้ตั�อ  ๆ  ไป็  จะทำ�ใหท้��นัสืงัเกำตัเห็นัขอ้มืล่่สืำ�คู่ญั 
ด้�้นัคู่ว�มืป็ล่อด้ภัยัในัหนัังสือืคู่่�มือืเล่�มืนั้�  กำ�อนัขบัข้�รถ  ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ได้ท้ำ�คู่ว�มืเข�้ใจแล่ะ 
ป็ฏิบ่ตััต่ั�มืขอ้มืล่่ทั �งหมืด้ท้�เกำ้�ยวขอ้งกำบัป้็�ยเหล่��นั้�

6
5
4
3
2
N
1

R.P.M.

1 2 3 4

5 6
1. กระจุก (ห�า้ 121)    
2. การร�ัอ�ิ (ห�า้ 76)    
3. เกย่ร ์(ห�า้ 82)    

4. โซ่ข่้บััเ�ลื�อ� (ห�า้ 113)    
5. ระบับัตืรวจุวดัแรงด�ัลมยาง (TPMS) 

(ถา้ตืดิตื ั�ง) (ห�า้ 64)    
6. ยาง (ห�า้ 129)    
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 ตื�าแห�ง่ป้็ายเตือื� (มต่ือ่)

 ข้อ้�วรระวงั
ป้็�ยเตัอืนัแล่ะรป่็ล่อกำ  ยกำเวน้ัป้็�ยรันัอน่ั  จะตัด่้เข�้กำบัรถจักำรย�นัยนัตัโ์ด้ยใช่ก้ำ�วท้�มืแ้รงยด่้ตัด่้สืง่ 
ในับ�งกำรณ้ี  จะตัด่้ป้็�ยเตัอืนักำ�อนัใช่ส้ืพ้�นั  ด้งันัั�นั  คู่ว�มืพย�ย�มืท้�จะแกำะป้็�ยเตัอืนัออกำอ�จทำ�ให ้
ช่่�นัง�นัสืห้รอืตัวัถงัเกำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ยได้ ้

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 2 3

4 5
1. การตืรวจุเช็้�กอ่�การข้บััข้่� (ห�า้ 77)    
2. �� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ (ห�า้ 67)    
3. หมวกก�ั�็อ� (ห�า้ 8)     

4. �� �าหลอ่เย็� (ห�า้ 108)    
5. �� �าม�ัเ�รื�อง (ห�า้ 103)    
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  การระบัขุ้อ้มล่ช้ิ��สว่�

3 4 5

12 11 914

1

1015

72 6 8

13
 1.  ไฟห�า้
2. สญัญาณ์ไฟห�า้
3. ฝาปิ็ดถงั�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ
4. ถงั�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ
5. ชุ้ดก�ัสะเที่อื�หลงั
6. ไฟที่า้ย
7. สญัญาณ์ไฟหลงั
8. ไฟสอ่งป้็ายที่ะเบัย่�

9. โซ่ข่้บััเ�ลื�อ�
10. ข้าตื ั�งข้า้ง
11. ��ัเป็ล่�ย�เกย่ร ์
12. ไสก้รอง�� �าม�ัเ�รื�อง
13. ถงั�� �าหลอ่เย็�ส�ารอง (เ�รื�องมอืตืดิ 

กบััฝาปิ็ด)
14. �าลปิ็เป็อรเ์บัรกห�า้
15. จุา�เบัรกห�า้
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  การระบัขุ้อ้มล่ช้ิ��สว่�–ตือ่
5

101213 89

3

11

41 2 6 7

 1.  เบัาะหลงั/ตืวัยด้กระจุงัเบัาะที่่�� ั�ง
2. แบัตืเตือร่� (ใตืท้ี่ ่�� ั�ง)
3. กลอ่งฟิวสห์ลกัและดา้�หลงั (ใตืเ้บัาะ)
4. กลอ่งฟิวสด์า้�ห�า้ (ใตืถ้งั�� �าม�ั)
5. ช้อ่งเสย่บัอปุ็กรณ์เ์สรมิ
6. กระป็กุ�� �าม�ัเบัรกห�า้
7. ตืะเกย่บัห�า้

8. สาย�ลตัืช้์
9. ฝาปิ็ดถงั�� �าม�ัเ�รื�อง
10. แป้็�เบัรกหลงั
11. ที่อ่เก็บัเสย่ง
12. �าลปิ็เป็อรเ์บัรกหลงั
13. จุา�เบัรกหลงั
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  การระบัชุ้ิ��สว่�ใ�มมุมองผู้่ข้้บััข้่�

5421 6 7

10111213

8 9

14

3

 1.  ��ั�ลตัืช้์
2. ป็ุ่ มไฟสง่/ไฟยก
3. สวติืช้ไ์ฟเดยไ์ลที่ ์(DRL)
4. ป็ุ่ มป็รบััระบับั�วบั�มุ�วามเร็ว�งที่่�
5. ป็ุ่ ม MODE
6. แผู้งห�า้ป็ดั
7. กระป็กุ�� �าม�ัเบัรกห�า้

8. สวติืช้ไ์ฟฉุุกเฉุ�ิ
9. ��ัเบัรกห�า้
10. สวติืช้ส์ตืารท์ี่/ดบััเ�รื�องย�ตื์
11. ป็ุ่ ม HOME
12. สวติืช้ไ์ฟเล่�ยว
13. จุอยสตืิ�ก
14. ป็ุ่ มแตืร



หมายเลข้ผู้ลติืภณั์ฑ์

19

  หมายเลข้ผู้ลติืภณั์ฑ์
 หมายเลข้ตืวัถงัรถ (VIN)

1

1. หมายเลข้ตืวัถงัรถ

หมื�ยเล่ขตัวัถงัรถ  (VIN)  จะป็ระทบัไวท้้�ด้�้นั 
ขว�มือืบรเ่วณีฐ�นัพวงมื�ล่ยัของโคู่รงรถ
บันัทก่ำหมื�ยเล่ขตััวถังรถล่งในัช่�องท้�ใหไ้วด้้�้นั
ล่��ง

 หมายเลข้เ�รื�องย�ตื์
1

1. หมายเลข้เ�รื�องย�ตื์

หมื�ยเล่ขเคู่รื�องยนัตั์จะป็ระทับไวท้้�ห อ้ง 
ขอ้เหว้�ยงเคู่รื�องยนัตั์ ด้�้นับนัของฝึ�คู่รอบ 
คู่ล่ตััช่์
บันัทก่ำหมื�ยเล่ขเคู่รื�องยนัตัล์่งในัช่�องท้�ใหไ้ว ้
ด้�้นัล่��ง
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หนั�้นั้�จงใจเวน้ัว��งไว ้
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  กญุแจุ

 ข้อ้�วรระวงั
กำุ ญ แ จ ทุ กำ ด้ อ กำ ท้� ใ ห ้มื � พ ร ้อ มื กำั บ ร ถ 
จักำรย�นัยนัตั์มื้ไวส้ืำ�หรับรถจักำรย�นัยนัตั ์
แตั�ล่ะคู่ันัโด้ยเฉพ�ะ  ไมื�สื�มื�รถใช่ก้ำับ 
รถจักำรย�นัยนัตัค์ู่นััอื�นัได้ ้
ห�กำกำุญแจทั �งหมืด้สื่ญห�ย ห�ไมื�พบ หรือ 
ช่ำ�รุด้ จะตัอ้งเป็ล่้�ยนัชุ่ด้คู่วบคูุ่มืโคู่รงรถท้� 
รถจักำรย�นัยนัตั์
เพื�อหล่ก้ำเล่้�ยงคู่��ใช่จ้��ยแล่ะกำ�รเสืย้เวล่�โด้ย
ไมื�จำ�เป็็นั  ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��กำญุแจสืำ�รอง
ทั �งหมืด้ถก่ำเกำบ็ไวใ้นัท้�ป็ล่อด้ภัยั

 มื้ กำุ ญ แ จ สื อ ง ด้ อ กำท้� ใ ห ้มื � พ ร ้อ มื กำั บ ร ถ 
จักำรย�นัยนัตั์ กำุญแจอัจฉร่ยะหนั่�งด้อกำแล่ะ 
กำญุแจแบบพ�สืซึ่ฟ้ิหนั่�งด้อกำ

1

2

1. กญุแจุพิาสซ่ฟ่
2. กญุแจุอจัุฉุรยิะ

  กญุแจุอจัุฉุรยิะ

 ข้อ้�วรระวงั
ฟัิงกำช์่ั�นัหล่กัำ รวมืถง่กำ�รล็่อกำแล่ะกำ�รป็ล่ด้ล็่อกำ 
อ�จถ่กำรบกำวนัโด้ยอุป็กำรณี์อ่เล็่กำทรอนั่กำสื ์ 
แหล่�งกำำ�เนั่ด้สืัญญ�ณีไฟิฟ้ิ�รบกำวนัจ�กำ 
สื่�งแวด้ล่อ้มืแล่ะวตััถทุ้�เป็็นัโล่หะ
โป็รด้หล่้กำเล่้�ยงกำ�รจัด้เกำ็บแล่ะกำ�รใช่ง้�นั 
กำญุแจใกำล่ก้ำบัสื่�งตั�อไป็นั้�:
-  เสื�บรก่ำ�รไฟิฟ้ิ�  เสื�วท่ย ุ แล่ะโคู่รงสืร�้ง 
พื�นัฐ�นัด้�้นักำ�รจ��ยไฟิฟ้ิ�

-  อปุ็กำรณีเ์ป่็ด้ป็ระตัโ่รงรถ
-  บัตัรหรือพวงกำุญแจระบุตััวตันัด้ว้ยคู่ล่ื�นั 
คู่ว�มืถ้�วท่ย ุ(RFID)

-  โล่หะ ท้�เกำบ็บตััรโล่หะ แล่ะอล่ม่ืเ่นัย้มื
-  กำญุแจอเ่ล็่กำทรอนัก่ำสืข์องรถอื�นั ๆ
-  ในักำระเป๋็�เกำบ็สืมัืภั�ระหรอืกำล่�องด้�้นับนั
-  อปุ็กำรณีส์ืื�อสื�รไรส้ื�ย  เช่�นั  โทรศพัทม์ือืถอื 
แท็บเล็่ตั คู่อมืพว่เตัอรแ์ล็่ป็ท็อป็  ระบบเกำมื
พกำพ� เคู่รื�องเล่�นัเสืย้งวท่ย ุแล่ะท้�ช่�รจ์
ห�กำกำญุแจอัจฉรย่ะไมื�ทำ�ง�นัหล่ังจ�กำเคู่ล่ื�อนั
ย�้ยออกำจ�กำอุป็กำรณี์อเ่ล็่กำทรอนัก่ำสืแ์ล่ะวัตัถ ุ
โล่หะทั �งหมืด้แล่ว้ ใหต้ัรวจสือบแล่ะเป็ล่้�ยนั 
แบตัเตัอร้�กำญุแจอจัฉรย่ะ (ห�กำจำ�เป็็นั)  ห�กำ
กำญุแจอจัฉรย่ะยงัใช่ง้�นัไมื�ได้ ้ ใหต้ัด่้ตั�อ 
ตัวัแทนัจำ�หนั��ย Triumph ทอ้งถ่�นัของคู่ณุี

  กำญุแจอัจฉรย่ะจะคู่วบคู่มุืระบบจดุ้ระเบด่้แบบไร ้
กำญุแจ  คู่ณุีสื�มื�รถซึ่ื�อกำญุแจอจัฉรย่ะเพ่�มืเตัม่ื 
ได้จ้�กำตััวแทนัจำ�หนั��ย Triumph ของคูุ่ณี 
อย��งไรกำ็ตั�มื  สื�มื�รถตัั �งโป็รแกำรมืกำญุแจเข�้ 
กำบัรถจักำรย�นัยนัตัไ์ด้เ้พย้งสืองด้อกำเท��นัั�นั  ซึ่่�ง
สื�มื�รถรวมืกำันัทั �งกำุญแจอัจฉร่ยะแล่ะกำุญแจ 
แบบพ�สืซึ่ฟ้ิ
ห�กำมื้ขอ้ผู้่ด้พล่�ด้เกำด่้ข่�นักำับกำุญแจอัจฉร่ยะ 
หรอืแบตัเตัอร้�กำญุแจอจัฉรย่ะหมืด้ไป็แล่ว้ ใหน้ัำ�
กำญุแจอจัฉรย่ะไป็ท้�ตัวัแทนัจำ�หนั��ย Triumph 
ท้�ใกำล่ท้้�สืดุ้เพื�อแกำไ้ขปั็ญห�
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ด้ว้ยเหตัุผู้ล่ด้�้นัคู่ว�มืป็ล่อด้ภััย คู่วรป่็ด้กำุญแจ 
อั จ ฉ ร่ ย ะ ทุ กำ คู่ รั � ง ท้� นัำ� ร ถ อ อ กำ จ � กำ ร ถ
จักำรย�นัยนัตั์

  การเป็ล่�ย�แบัตืเตือร่�กญุแจุอจัุฉุรยิะ

 ��าเตือื�
อ�จมือ้นััตัร�ยจ�กำกำ�รระเบด่้ห�กำใช่แ้บตัเตัอร้�
ท้�ไมื�ถก่ำตัอ้ง
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ได้ใ้ช่ข้นั�ด้แล่ะป็ระเภัท
แบตัเตัอร้�ท้�ถก่ำตัอ้ง

 ��าเตือื�
แบตัเตัอร้�มืว้สัืด้ทุ้�เป็็นัอนััตัร�ย
คู่วรเกำ็บแบตัเตัอร้�ใหพ้น้ัมืือเด็้กำแล่ะเด็้กำเล็่กำ 
เพื�อป้็องกำนัักำ�รกำล่นืั
ถ�้มืก้ำ�รกำล่นืั ใหพ้บแพทยใ์นัทนััท้

 ข้อ้�วรระวงั
อย� � ให ผู้้่วห นัั งของคูุ่ณีแตัะตั อ้ งกำับขั �ว 
แบตัเตัอร้�  แตัะท้�ขอบของแบตัเตัอร้�เมืื�อถอืไว ้
เท��นัั�นั
สื�รในัผู้ว่ของคูุ่ณีจะทำ�ใหเ้กำด่้กำ�รสืก่ำกำร�อนั 
แล่ะทำ�ใหอ้�ยุกำ�รใช่ง้�นัของแบตัเตัอร้�สืั �นั
ล่ง

  เพื�อเป็ล่้�ยนัแบตัเตัอร้�กำญุแจอจัฉรย่ะ:
•  ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��กำญุแจอัจฉรย่ะอย่�ในั 

โหมืด้พ�สืซึ่ฟ้ิ (LED สืแ้ด้ง)
•  ถอด้ตััวยด่้ฝึ�คู่รอบแบตัเตัอร้�โด้ยใช่ก้ำญุแจ

อลั่เล่นั AF ขนั�ด้ 1.5 มืมื.
•  ถอด้ฝึ�คู่รอบแบตัเตัอร้�
•  ถอด้แบตัเตัอร้�ออกำโด้ยบันัทก่ำทศ่ท�งของ

แบตัเตัอร้�ไว ้
•  ใสื�แบตัเตัอร้�ล่ ่เ ธี้ยมื  CR2032 ขนั�ด้ 

3 โวล่ตั ์กำอ้นัใหมื�

•  เป็ล่้�ยนัฝึ�คู่รอบแบตัเตัอร้�โด้ยตัรวจสือบให ้
แนั�ใจว��ได้จั้ด้ตัำ�แหนั�งไวอ้ย��งถก่ำตัอ้ง

•  ป็ระกำอบกำล่ับตััวยด่้ฝึ�คู่รอบแบตัเตัอร้�แล่ะ
ขนััใหแ้นั�นัด้ว้ยแรง 0.3 Nm

การที่ิ�งแบัตืเตือร่�
แบตัเตัอร้�เกำ��จะตัอ้งสื�งไป็ท้�หนั�วยง�นัรไ้ซึ่เคู่ล่่ 
ซึ่่�งจะช่�วยรับป็ระกำนััได้ว้��สื�รท้�เป็็นัอนััตัร�ยจ�กำ
กำ�รผู้ล่ต่ัแบตัเตัอร้�จะไมื�ทำ�ล่�ยสื่�งแวด้ล่อ้มื
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  ระบับัสตืารท์ี่ไรก้ญุแจุ
  ระบบสืตั�ร์ทแบบไรก้ำุญแจช่�วยใหส้ื�มื�รถ 
สืตั�ร์ทรถจักำรย�นัยนัตั์โด้ยไมื�ตัอ้งใช่ก้ำุญแจ
บด่้

การที่�างา�ข้องกญุแจุอจัุฉุรยิะ
 เพื�อจะสืตั�รท์รถจักำรย�นัยนัตัด์้ว้ยระบบสืตั�รท์
แบบไรก้ำญุแจ:
•  กำญุแจอจัฉรย่ะตัอ้งอย่�ในัระยะใกำล่เ้คู่ย้ง  (

หนั่�งเมืตัร/สื�มืฟิตุั)  จ�กำระบบเซึ่นัเซึ่อร ์ มื้
เซึ่็นัเซึ่อร์ระบบอย่�ท้�ด้�้นัขว�มืือของรถ 
จักำรย�นัยนัตั ์แล่ะเซึ่น็ัเซึ่อรร์ะบบอก้ำตัำ�แหนั�ง
อย่�ท้�ด้�้นัหนั�้ของรถจักำรย�นัยนัตั์ ห�กำ 
กำุญแจอัจฉรย่ะอย่�นัอกำระยะของเซึ่นัเซึ่อร ์
ระบบจะไมื�ตัอบสืนัองแล่ะไมื�สื�มื�รถเป่็ด้ 
ใช่ง้�นัระบบสืตั�รท์แบบไรก้ำญุแจ

2

1

1. ไฟแสดงสถา�ะ
2. ป็ุ่ มเปิ็ด/ปิ็ด

•  กำด้ป็ุ� มื ON/OFF (เป่็ด้/ป่็ด้)  บนักำญุแจ 
อัจฉร่ยะเพื�อใหก้ำุญแจทำ�ง�นั ไฟิแสืด้ง 
สืถ�นัะจะแสืด้งเป็็นัสื้เข้ยวคู่ร่�หนั่�ง เพื�อ 
แสืด้งว��กำญุแจอจัฉรย่ะทำ�ง�นัแล่ว้
กำ�รกำด้ป็ุ� มื  ON/OFF สืั �นั  ๆ   จะแสืด้ง 
สืถ�นัะของกำุญแจอัจฉรย่ะ คู่ือ สืแ้ด้งป่็ด้ 
OFF แล่ะสืเ้ขย้วเป่็ด้ ON

กำ�รกำด้ป็ุ� มื ON/OFF ย�วจะเป็ล่้�ยนัสืถ�นัะ 
เป็็นั OFF หรอื ON หล่งัจ�กำแสืด้ง  สื้
สืถ�นัะเด้ม่ืกำ�อนั

•  ห�กำแบตัเตัอร้�กำุญแจอัจฉรย่ะหมืด้ ใหใ้ช่ ้
กำุญแจอัจฉร่ยะในัโหมืด้กำ�รทำ�ง�นัแบบ 
กำญุแจพ�สืซึ่ฟ้ิ

สืำ�หรับขอ้มื่ล่เพ่�มืเตั่มืเกำ้�ยวกำับกำ�รสืตั�ร์ท 
เคู่รื�องยนัตั์ด้ว้ยระบบสืตั�ร์ทแบบไรก้ำุญแจ ด้ ่
หนั�้ 80    

การที่�างา�ข้องกญุแจุแบับัพิาสซ่ฟ่
ห�กำตัอ้งกำ�รสืตั�รท์รถจักำรย�นัยนัตัด์้ว้ยกำญุแจ
แบบพ�สืซึ่้ฟิ (หรือกำุญแจแบบอัจฉร่ยะห�กำ 
แบตัเตัอร้�หมืด้):
•  กำด้ป็ุ� มืบนัเซึ่็นัเซึ่อร์ระบบท้�อย่�ด้�้นัขว�มือื 

ของรถจักำรย�นัยนัตั์
•  กำญุแจจะตัอ้งอย่�ในัระยะ +/- 10 มืมื. ของ

เซึ่น็ัเซึ่อรร์ะบบ  ระวงัอย��ใหช้่ดุ้สืร้ถ 
จักำรย�นัยนัตัเ์สืย้ห�ย

21 3

4

10 mm
10 mm-

+

1. แผู้งดา้�หลงัข้วามอื
2. เซ็่�เซ่อรข์้องระบับั
3. เบัาะผู้่ข้้บััข้่�
4. แสดงกญุแจุแบับัพิาสซ่ฟ่

•  จะตัอ้งถือกำุญแจอัจฉรย่ะตัด่้กำับเซึ่็นัเซึ่อร ์
ข อ ง ร ะ บ บ ขณี ะท้� กำ ด้ สื ว่ ตั ช่์ สื ตั � ร์ ท 
Start /Stop เคู่รื�องยนัตั์ในัตัำ�แหนั� ง 
QUICK START หรอื Power ON/OFF (ด้ ่
หนั�้ 55)    
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  แผู้งห�า้ป็ดั
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  แผู้�ผู้งัแผู้งห�า้ป็ดั
รถจักำรย�นัยนัตัม์ืจ้อแสืด้งผู้ล่แผู้งหนั�้ปั็ด้ทร�นัซึ่ส่ืเตัอรฟ่์ิล่ม์ืบ�ง  (TFT)  จอสื ้ พรอ้มืหนั�้จอขนั�ด้ 
5 นั่�ว (12.7 ซึ่มื.)

Rider Name
Shift Indicator

Date/Time

Units

Language

Theme

Contrast

Display

Brightness

SET
100

+9
AM

15 co12:34

0

0 F
E

N
MPH

RPM X 1000

2

4

3

5
6

7

8

9

10

1

2

4

3

5
6

7

8

9

10

1

22
21
20

11

12

1 3 4

13

5 6 8

14151617

19

2 7 9 10

18

 1.  �าฬิกิา
2. ไฟสถา�ะระบับั�วบั�มุ�วามเร็ว�งที่่�
3. สญัญาณ์ไฟสถา�ะระบับัป้็องก�ัการ 

โจุรกรรม/สญัญาณ์ก�ัข้โมย (สญัญาณ์ 
ก�ัข้โมยเป็็�ชุ้ดอปุ็กรณ์เ์สรมิ)

4. ไฟเตือื�ระบับัตืรวจุวดัแรงด�ัลมยาง 
(TPMS) (ถา้ตืดิตื ั�ง)

5. ไฟเซ็่�เซ่อรแ์ผู้งห�า้ป็ดั
6. ไฟเตือื�
7. ไฟเดยไ์ลที่ ์(DRL) (ถา้ตืดิตื ั�ง)
8. ไฟเตือื�ระบับั ABS
9. ไฟเตือื�ไฟสง่
10. อณุ์หภม่แิวดลอ้ม

11. ไฟเล่�ยวดา้�ข้วาและไฟฉุุกเฉุ�ิ
12. รายการเม�ท่ี่่�เลอืก
13. ตื�าแห�ง่ไฟเตือื�
14. สญัลกัษณ์เ์ม�ห่ลกั
15. เกจุวดัระดบัั�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ
16. โหมดข้บััข้่�ป็จัุจุบุั�ั
17. สญัลกัษณ์ก์ารที่�างา�ข้อง Bluetooth (หาก

ตืดิตื ั�ง)
18. ป็ลอกมอืจุบััอุ�่ไฟฟ้า (ถา้ตืดิตื ั�ง)
19. ตื�าแห�ง่เกย่ร ์
20. มาตืรวดั�วามเร็ว
21. มาตืรวดัรอบัเ�รื�องย�ตื์
22. ไฟเล่�ยวดา้�ซ่า้ยและไฟฉุุกเฉุ�ิ
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  ไฟเตือื�

 ข้อ้�วรระวงั
ห�กำไฟิเตัอืนัสืแ้ด้งป็ร�กำฏิข่�นัมื�  จะตัอ้งจอด้
รถจักำรย�นัยนัตัท์นััท ้ อ��นัขอ้คู่ว�มื 
เตัอืนัท้�ป็ร�กำฎแล่ะแกำไ้ขปั็ญห�
ห�กำไฟิเตัอืนัสืเ้หล่อืงป็ร�กำฏิข่�นัมื�  ไมื�จำ�เป็็นั
ตัอ้งจอด้รถจักำรย�นัยนัตัใ์นัทนััท ้ อ��นั
ข ้ อ คู่ ว � มื 
เตัอืนัท้�ป็ร�กำฎแล่ะแกำไ้ขปั็ญห�

 เมืื�อเป่็ด้สืวต่ัช่จ์ุด้ระเบด่้ ไฟิเตัอืนัแผู้งหนั�้ปั็ด้ 
จะสืว��งข่�นั 1.5 วน่ั�ท ้ แล่ว้ด้บัล่ง  (ยกำเวน้ัไฟิท้� 
ตัด่้คู่�้งไวจ้นักำว��จะสืตั�ร์ทเคู่รื�องยนัตั ์ตั�มืท้� 
อธีบ่�ยไวใ้นัหนั�้ตั�อไป็)
สืำ�หรับขอ้คู่ว�มืคู่ำ�เตัือนัแล่ะขอ้มื่ล่เพ่�มืเตั่มื  
ด้ ่หนั�้ 32    

  สญัญาณ์ไฟแสดงการที่�างา�ผู้ดิป็กตืิ
ข้องระบับั�วบั�มุการที่�างา�ข้อง 
เ�รื�องย�ตื ์(MIL)
    สืัญญ�ณีไฟิแสืด้งกำ�รทำ�ง�นัผู้่ด้

ป็กำตั ่(MIL)  ของระบบคู่วบคู่มุืกำ�ร
ทำ�ง�นัของเคู่รื�องยนัตัจ์ะสืว��งข่�นั
เมืื�อเป่็ด้ระบบจดุ้ระเบด่้  (เพื�อแสืด้ง

ว��  ระบบทำ�ง�นั)  แตั�ไมื�คู่วรตัด่้ข่�นัขณีะท้�
เคู่รื�องยนัตั ์ทำ�ง�นั
ห�กำเคู่รื�องยนัตั์กำำ�ล่ังทำ�ง�นัแล่ะเกำ่ด้คู่ว�มื 
ผู้ด่้ป็กำตัก่ำบัระบบกำ�รจัด้กำ�รเคู่รื�องยนัตั ์ ไฟิ MIL 
จะสืว��งข่�นัแล่ะสืัญล่ักำษณี์ เตัือนัทั� วไป็จะ 
กำระพรบ่ ในักำรณ้ีด้ังกำล่��ว ระบบคู่วบคูุ่มืกำ�ร 
ทำ�ง�นัของเคู่รื�องยนัตัจ์ะเป็ล่้�ยนัเป็็นัโหมืด้  "
สืำ�รองกำ�รทำ�ง�นั"  (Limp home mode)  เพื�อ
ให ร้ถว่�งได้ถ้่งจุด้หมื�ยป็ล่�ยท�ง ถ �้ข อ้ 
บกำพร�องไมื�รุนัแรงจนัเคู่รื�องยนัตั์ไมื�สื�มื�รถ 
ทำ�ง�นัได้ ้

 ��าเตือื�
ล่ด้คู่ว�มืเร็วแล่ะอย��ขับข้�รถตั�อไป็ถ�้ไมื� 
จำ�เป็็นัในัขณีะท้�สืญัญ�ณีไฟิ MIL ยงัตัด่้อย่�  
ขอ้บกำพร�องด้งักำล่��วอ�จสื�งผู้ล่กำระทบร�้ยแรง
ตั�อสืมืรรถนัะของเคู่รื�องยนัตั์ ระบบไอเสื้ย  
แล่ะอตััร�กำ�รสื่�นัเป็ล่อืงนัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่
สืมืรรถนัะของเคู่รื�องยนัตัท์้�ล่ด้ล่งอ�จทำ�ให ้
กำ�รข้�รถอย่�ในัสืภั�วะท้�เป็็นัอันัตัร�ย ทำ�ให ้
สืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้
โป็รด้ตัด่้ตั�อตััวแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์
Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตัโด้ย  เร็วท้�สืดุ้เพื�อ 
ตัรวจเช่ค็ู่คู่ว�มืบกำพร�องแล่ะทำ�กำ�รแกำไ้ข

หมายเหตืุ

ถา้สญัญาณ์ไฟ MIL กะพิรบิัเมื�อเปิ็ดระบับั 
จุุดระเบัดิ ใหต้ืดิตื่อตืวัแที่�จุ�าห�่ายรถ 
จุกัรยา�ย�ตื ์ Triumph ที่่�ไดร้บััอ�ญุาตื  
โดยเร็วที่่�สุดเพิื�อที่�าการแกไ้ข้สถา�การณ์์ 
ดงักลา่ว ใ�สถา�การณ์เ์หลา่�่� เ�รื�องย�ตื ์
จุะไมท่ี่�างา�

  สญัญาณ์ไฟเตือื�แรงด�ั�� �าม�ัเ�รื�อง
ตื��า
   ขณีะท้�เคู่รื�องยนัตัท์ำ�ง�นั  ถ�้แรงด้นัั

นัำ��มืันัเคู่รื�องล่ด้ตัำ��ล่งจนัอันัตัร�ย  
สืัญญ�ณีไฟิเตัือนัแรงด้ันันัำ��มืันั 
เคู่รื�องตัำ��จะสืว��งข่�นั

 ข้อ้�วรระวงั
ด้ับเคู่รื�องยนัตั์ทันัท้ถ�้สืัญญ�ณีไฟิเตัือนั 
แรงด้นัันัำ��มืนััเคู่รื�องตัำ��สืว��งข่�นั  อย��สืตั�รท์ 
เคู่รื�องใหมื�จนักำว��จะแกำไ้ขขอ้บกำพร�อง
กำ�รเด้่นัเคู่รื�องยนัตั์เมืื�อสืัญญ�ณีไฟิเตัือนั 
แรงด้ันันัำ��มืันัเคู่รื�องตัำ��สืว��งข่�นัจะทำ�ให ้
เคู่รื�องยนัตัไ์ด้รั้บคู่ว�มืเสืย้ห�ยอย��งรนุัแรง
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หมายเหตืุ

สญัญาณ์ไฟเตือื�แรงด�ั�� �าม�ัเ�รื�องตื��าจุะ
สวา่งข้้��ถา้เปิ็ดระบับัจุดุระเบัดิโดยไมม่ก่าร
เด�ิเ�รื�องย�ตื์

  ไฟระบับัป้็องก�ัการโจุรกรรม/
สญัญาณ์ก�ัข้โมย
 รถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph นั้�ตัด่้ตัั �งกำญุแจนัร่ภัยั 
ซึ่่�งจะถก่ำเป่็ด้ใช่ง้�นัเมืื�อบด่้สืวต่ัช่จ์ุด้ระเบด่้ไป็ท้�
ตัำ�แหนั�ง OFF

ถา้ไมไ่ดต้ืดิตื ั�งสญัญาณ์ก�ัข้โมย
เมืื�อบ่ด้สืว่ตัช่์จุด้ระเบ่ด้ไป็ท้�ตัำ�แหนั�ง  OFF 
สืัญญ�ณีไฟิระบบป้็องกำันักำ�รโจรกำรรมืจะ 
กำะพรบ่ตัด่้แล่ะด้บัเป็็นัเวล่� 24 ช่ั�วโมืง  เพื�อ 
แสืด้งว��กำญุแจนัร่ภัยัเป่็ด้ทำ�ง�นั  เมืื�อบด่้สืวต่ัช่ ์
จดุ้ระเบด่้ไป็ท้�ตัำ�แหนั�ง ON ระบบป้็องกำนัักำ�ร 
โจรกำรรมืแล่ะสืญัญ�ณีไฟิจะด้บัล่ง
ถ�้สืญัญ�ณีไฟิยงัตัด่้อย่�  แสืด้งว��ระบบป้็องกำนัั
กำ�รโจรกำรรมืเกำด่้คู่ว�มืผู้ด่้ป็กำตั ่ซึ่่�งตัอ้ง  ตัรวจ
สื อ บ ห � สื � เ ห ตัุ   โ ป็ ร ด้ ตั่ ด้ ตั� อ ตัั ว แ ท นั 
จำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั์ Triumph ท้�ได้รั้บ  
อนุัญ�ตัโด้ยเ ร็วท้�สืุด้ เพื�อตัรวจเช่็คู่คู่ว�มื 
บกำพร�องแล่ะทำ�กำ�รแกำไ้ข

ถา้ตืดิตื ั�งสญัญาณ์ก�ัข้โมย
สืัญญ�ณีไฟิระบบป้็องกำันักำ�รโจรกำรรมื/ 
สืัญญ�ณีกำันัขโมืยจะสืว��งข่�นัเมืื�อตัรงตั�มื 
สืภั�วะท้�ได้อ้ธีบ่�ยไวใ้นัคู่่�มือืสืญัญ�ณีกำันัขโมืย
ซึ่่�งเป็็นัอปุ็กำรณีเ์สืรม่ืของแทข้อง Triumph

  ไฟเตือื�ระบับัเบัรกป้็องก�ัลอ้ล็อก 
(ABS)
  เมืื�อบด่้สืวต่ัช่จ์ดุ้ระเบด่้ไป็ท้�ตัำ�แหนั�ง

เป่็ด้  ไฟิเตัอืนัระบบ ABS กำะพรบ่ตัด่้ 
แล่ะด้ับถือเป็็นัเรื�องป็กำตั่ ไฟิจะยัง 

กำะพรบ่ตั�อไป็หล่ังจ�กำสืตั�รท์เคู่รื�องยนัตัจ์นักำว��
รถจักำรย�นัยนัตั์จะว่�งด้ว้ยคู่ว�มืเร็วมื�กำกำว�� 
10 กำมื./ช่มื. เป็็นัคู่รั �งแรกำ แล่ว้ไฟิจะด้บัล่ง

หมายเหตืุ

ระบับั�วบั�ุมการยด้เกาะถ��จุะไมท่ี่�างา�
ถา้มก่ารที่�างา�ผู้ดิป็กตืกิบัั ABS ไฟเตือื� 
ส�าหรบััระบับั ABS ระบับั�วบั�มุ�วามเร็ว 
�งที่่� และ MIL จุะสวา่งข้้��

ถ�้ไฟิเตัอืนัระบบ ABS ตัด่้คู่�้ง แสืด้งว��ฟัิงกำช์่นัั 
ABS ไมื�สื�มื�รถใช่ง้�นัได้เ้นัื�องจ�กำ:
•  ผู้่ข้บัข้�รถป่็ด้ใช่ง้�นัระบบ ABS

•  ระบบ ABS เกำด่้คู่ว�มืบกำพร�อง  ซึ่่�งตัอ้ง 
ตัรวจสือบห�สื�เหตัุ

ถ�้สืญัญ�ณีไฟิแสืด้งตัด่้ข่�นัขณีะข้�รถ  แสืด้งว��
ระบบ ABS เกำด่้คู่ว�มืบกำพร�อง  ซึ่่�งตัอ้ง  ตัรวจ
สือบห�สื�เหตัุ

ระบับั ABS แบับัช้ว่ยการเข้า้โ�ง้ (OCABS) 
(ถา้ตืดิตื ั�ง)
ไฟิเตัอืนัจะกำระพรบ่ช่�้  ๆ  ห�กำป่็ด้กำ�รใช่ร้ะบบ 
ABS แบบช่�วยกำ�รเข�้โคู่ง้ (OCABS) โด้ย 
โหมืด้กำ� รขั บ ข้� แ บบ  O F F - R OA D  หรื อ 
OFF-ROAD PRO นัอกำจ�กำนั้�  จะมืข้อ้คู่ว�มื 
ป็ร�กำฏิบนัจอแสืด้งผู้ล่ของแผู้งหนั�้ปั็ด้
ถ�้ไฟิเตัือนัเกำด่้สืว��งข่�นัในัเวล่�อื�นัขณีะข้�รถ 
แสืด้งว��ระบบ ABS เกำด่้คู่ว�มืผู้ด่้ป็กำตั ่ ซึ่่�งตัอ้ง 
ตัรวจสือบห�สื�เหตัุ

 ��าเตือื�
ถ�้ระบบ ABS ไมื�ทำ�ง�นั  ระบบเบรกำจะทำ� 
หนั�้ท้�เป็็นัระบบเบรกำแบบไมื�มืร้ะบบ ABS ตั�อ
ไป็  ท��นัตัอ้งไมื�ข้�รถตั�อไป็ถ�้ไฟิเตัอืนัยงัคู่ง
ตั่ด้อย่�   โป็รด้ตั่ด้ตั�อตัั วแทนัจำ�หนั� �ยรถ 
จักำรย�นัยนัตั์ Triumph ท้�ได้ รั้บอนุัญ�ตั  
โด้ยเร็วท้�สืดุ้เพื�อตัรวจเช่็คู่คู่ว�มืบกำพร�องแล่ะ
ทำ�กำ�รแกำไ้ข  ในัสืถ�นักำ�รณีน์ั้�  กำ�รเบรกำแรง 
เกำน่ัไป็จะทำ�ใหล้่อ้ล็่อกำ ซึ่่�งจะทำ�ใหส้ื่ญเสืย้ 
กำ�รคู่วบคู่มุืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ
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  สญัญาณ์ไฟระบับั�วบั�มุการยด้เกาะ
ถ�� (TC)
    สืัญญ�ณีไฟิระบบคู่วบคูุ่มืกำ�รย่ด้

เกำ�ะ  (TC)  ใช่ ้
เพื�อบ�งช่้�ว��ระบบคู่วบคูุ่มืกำ�รย่ด้
เ กำ � ะ ถ นั นั เ ป่็ ด้ 

ทำ�ง�นัแล่ะกำำ�ล่ังทำ�ง�นัเพื�อจำ�กำัด้กำ�รล่ื�นัไถล่ 
ของล่อ้หล่งั  ในัช่�วงท้�เร�งคู่ว�มืเร็วมื�กำหรอืบนั 
สืภั�พถนันัท้�เป้็ยกำหรอืล่ื�นั

 ��าเตือื�
ถ�้ระบบคู่วบคูุ่มืกำ�รยด่้เกำ�ะถนันัไมื�ทำ�ง�นั  
ท��นัตัอ้งระมืัด้ระวังเมืื�อเร�งคู่ว�มืเร็วหรอืเล่้�ยว 
รถบนัพื�นัถนันัท้�เป้็ยกำ/ล่ื�นั  เพื�อหล่ก้ำเล่้�ยงกำ�ร 
เกำด่้ล่อ้หมืนุัฟิร้
อย��ขับรถนั�นักำว��ท้�จำ�เป็็นัถ�้สืัญญ�ณีไฟิ 
แสืด้งกำ�รทำ�ง�นัผู้่ด้ป็กำตัข่องระบบคู่วบคูุ่มื 
กำ�รทำ�ง�นัของเคู่รื�องยนัตั์  (MIL)  แล่ะ 
ไฟิเตัอืนัระบบคู่วบคูุ่มืกำ�รยด่้เกำ�ะถนันัสืว��ง
ข่�นั โป็ รด้ตั่ด้ ตั� อ ตัั ว แทนัจำ� หนั� � ย ร ถ 
จักำรย�นัยนัตั์ Triumph ท้�ได้ รั้บอนุัญ�ตั  
โด้ยเร็วท้�สืดุ้เพื�อตัรวจเช่ค็ู่คู่ว�มืบกำพร�อง
กำ�รเล่้�ยวรถกำะทันัหันัแล่ะกำ�รเร�งคู่ว�มืเร็วมื�กำ
เกำน่ัไป็ในัสืถ�นักำ�รณี์นั้�อ�จทำ�ใหล้่อ้หล่งัหมืนุั
ฟิร ้ สื�งผู้ล่ใหส้ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืรถ
จั กำ ร ย � นั ย นั ตั ์
แล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ

ห�กำเป่็ด้ระบบคู่วบคู่มุืกำ�รยด่้เกำ�ะถนันั:
•  ภั�ยใตัส้ืภั�พกำ�รข้�รถตั�มืป็กำตั ่ สืญัญ�ณี

ไฟิ TC จะป่็ด้อย่�
•  สืญัญ�ณีไฟิ TC จะกำะพรบ่อย��งรวด้เร็วเมืื�อ

ระบบคู่วบคูุ่มืกำ�รยด่้เกำ�ะถนันัเป่็ด้ทำ�ง�นั 
แล่ะกำำ�ล่ังทำ�ง�นัเพื�อจำ�กำดั้กำ�รล่ื�นัไถล่ของ
ล่อ้หล่งั  ในัช่�วงท้�เร�งคู่ว�มืเร็วมื�กำหรอืบนั 
สืภั�พถนันัท้�เป้็ยกำหรอืล่ื�นั

ห�กำป่็ด้ระบบคู่วบคู่มุืกำ�รยด่้เกำ�ะถนันั:
•  สืญัญ�ณีไฟิ TC จะไมื�ตัด่้ข่�นั ไฟิเตัอืนั กำ�ร

ป่็ด้ระบบ TC จะตัด่้สืว��งข่�นัแทนั

หมายเหตืุ

ระบับั�วบั�ุมการยด้เกาะถ��จุะไมท่ี่�างา�
ถา้มก่ารที่�างา�ผู้ดิป็กตืกิบัั ABS ไฟเตือื� 
ส�าหรบััระบับั ABS ระบับั�วบั�มุ�วามเร็ว 
�งที่่� และ MIL จุะสวา่งข้้��

  ไฟเตือื�การปิ็ดระบับั�วบั�มุ 
การยด้เกาะถ�� (TC)
    ไฟิเตัอืนักำ�รป่็ด้ระบบ TC ไมื�คู่วร จะ

ตัด่้  ยกำเวน้ัว��ระบบคู่วบคู่มุืกำ�รยด่้
เกำ�ะถนันัถก่ำป่็ด้หรอืมืคู้่ว�มืผู้ด่้ป็กำตั ่
เกำด่้ข่�นั

ถ�้ไฟิเตัือนัเกำ่ด้ตั่ด้ข่�นัในัเวล่�อื�นัขณีะข้�รถ  
แสืด้งว��ระบบคู่วบคู่มุืกำ�รยด่้เกำ�ะถนันัเกำด่้คู่ว�มื
ผู้ด่้ป็กำตั ่ซึ่่�งตัอ้งตัรวจสือบห�สื�เหตัุ

  ไฟเล่�ยว
   เมืื�อป็รับสืวต่ัช่ไ์ฟิเล่้�ยวไป็ท�งซึ่�้ย 

ห รื อท � งข ว �   สืัญญ�ณี เตัือ นั 
ไฟิเล่้�ยวจะกำะพร่บหรือด้ับล่งด้ว้ย 
คู่ว�มืเร็วเท��กำนัักำบัไฟิเล่้�ยว

  ไฟฉุุกเฉุ�ิ
  ในักำ�รเป่็ด้หรอืป่็ด้ไฟิฉุกำเฉน่ั  ใหก้ำด้แล่ะป็ล่�อย 
สืวต่ัช่ไ์ฟิฉุกำเฉน่ั
ท��นัตัอ้งบด่้สืวต่ัช่จ์ดุ้ระเบด่้ไป็ท้�ตัำ�แหนั�ง ON 
เพื�อใหไ้ฟิฉุกำเฉน่ัทำ�ง�นั
ไฟิฉุกำเฉ่นัจะยังตั่ด้อย่�ถ�้ป่็ด้ระบบจุด้ระเบ่ด้  
จนักำว��จะกำด้สืวต่ัช่ไ์ฟิฉุกำเฉน่ัอก้ำคู่รั �ง

  แสงไฟสง่
     แสืงไฟิสื่งจะเป่็ด้เมืื�อกำด้ป็ุ� มืไฟิสื่ง 

กำ�รกำด้ป็ุ� มืแตั�ล่ะคู่รั �งจะสืล่ับระหว��ง
ไฟิตัำ��แล่ะไฟิสืง่

หมายเหตืุ

ถ้ า ม่ ก า ร ตืิ ด ตื ั� ง ไ ฟ เ ด ย์ ไ ล ที่์ ที่่� ร ถ 
จุกัรยา�ย�ตื ์ป็ุ่ มไฟส่งจุะมฟ่ังกช์้�ัการ 
ที่�างา�เพิิ�มเตืมิ
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ถ�้สืว่ตัช่์ไฟิเด้ย์ไล่ท์อย่�ในัตัำ�แหนั�งของไฟิ 
เด้ยไ์ล่ท ์ ใหก้ำด้ป็ุ� มืไฟิสืง่คู่�้งไวเ้พื�อเป่็ด้ไฟิสืง่ 
ไฟิจะยงัตัด่้อย่�ตัร�บเท��ท้�ยงักำด้ป็ุ� มืคู่�้งไว ้ แล่ะ
จะด้บัล่งทนััทท้้�ป็ล่�อยป็ุ� มื

หมายเหตืุ

สวติืช้เ์ปิ็ด/ปิ็ดไฟไมไ่ดป้็ระกอบั ไวใ้�รถรุ�่
�่�  ไ ฟ ที่้ า ย แ ล ะ ไ ฟ ส่ อ ง ป้็ า ย 
ที่ะเบัย่�ทีุ่กดวงจุะที่�างา�โดยอตัืโ�มตัืเิมื�อ
บัดิสวติืช้จ์ุดุระเบัดิไป็ที่่� ON
ไฟห�า้จุะที่�างา�เมื�อสวติืช้จ์ุุดระเบัดิอย่่ที่ ่� 
ON ไฟห�า้จุะดบััลงข้ณ์ะที่่�กดป็ุ่ มสตืารท์ี่จุ�
สตืารท์ี่เ�รื�องย�ตืต์ืดิ

  ไฟเดยไ์ลที่ ์(DRL) (ถา้ตืดิตื ั�ง)
เมืื�อเป่็ด้ระบบจดุ้ระเบด่้ไป็ท้� ON 
แล่ะป็รับสืว่ตัช่์ไฟิเด้ย์ไล่ท์ไป็ท้� 
‘Daytime Running Lights’  ไฟิ
เตัอืนัเด้ยไ์ล่ทจ์ะสืว��งข่�นั

ไฟิเด้ย์ไล่ท์แล่ะไฟิตัำ��ของไฟิหนั�้สื�มื�รถ 
คู่วบคูุ่มืด้ว้ยตััวเองโด้ยใช่ส้ืว่ตัช่์บนัฝึ�คู่รอบ 
สืวต่ัช่ด์้�้นัซึ่�้ยมือื ด้ ่หนั�้ 56    

 ��าเตือื�
อย��ขับข้�นั�นัเกำ่นัคู่ว�มืจำ� เ ป็็นัในัสืภั�พ 
แสืงแวด้ล่อ้มืท้�ไมื�ด้ก้ำบัไฟิเด้ยไ์ล่ท ์(DRL)  ท้�
ใช่ง้�นั
กำ�รขบัข้�กำบัไฟิเด้ยไ์ล่ทใ์นัคู่ว�มืมืดื้ ในัอโุมืงคู่ ์
หรือสืถ�นัท้�ท้�แสืงแวด้ล่อ้มืไมื�ด้้มืองไมื�ช่ัด้ 
อ�จล่ด้ทัศนัวส่ืัยของผู้่ข้ับข้�หรอืทำ�ใหส้ื�ยตั�
ผู้่ใ้ช่ถ้นันัคู่นัอื�นัพร��มืวั
กำ�รทำ�ใหผู้้่ใ้ช่ถ้นันัคู่นัอื�นั  ๆ  หรอืตั�พร��มืวั 
หรอืมืท้ศันัวส่ืยัในัท้�  ๆ  มืแ้สืงนัอ้ยอ�จทำ�ให ้
เกำด่้กำ�รสื่ญเสื้ยกำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตั ์
แล่ะอบุตััเ่หตัไุด้ ้

  หมายเหตืุ

ใ�ช้่วงเวลากลางว�ัไฟเดยไ์ลที่ ์(DRL) 
ช้่วยให้ผู้่ ้ใช้้ถ����อื�� ๆ  มองเห็�รถ 
จุกัรยา�ย�ตืไ์ดช้้ดัข้้��
จุะตือ้งใช้ไ้ฟห�า้ไฟตื��าใ�สภาพิแวดลอ้ม
อื�� ๆ  เว ้�แตื่สภาพิถ��อ�ุญาตืให้ใช้ ้
ไฟห�า้ไฟสง่ได้

  ไฟเตือื�ระดบัั�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิตื��า
  ไฟิแสืด้งระด้ับนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่ตัำ��จะ 

สืว��งข่�นัเมืื�อมืน้ัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่เหล่อือย่� 
ในัถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่ป็ระมื�ณี 3.5 ล่ต่ัร

  ไฟเตือื�แรงด�ัลมยาง (ถา้ตืดิตื ั�ง 
TPMS)

 ��าเตือื�
หยดุ้รถจักำรย�นัยนัตัถ์�้ไฟิเตัอืนัแรงด้นััล่มืย�ง
สืว��งข่�นัมื�
ห�้มืข้�รถจักำรย�นัยนัตัจ์นักำว��ย�งรถได้รั้บกำ�ร
ตัรวจสือบ  แล่ะแรงด้นััล่มืย�งมืคู้่��แรงด้นััเมืื�อ
ย�งเย็นัตั�มืท้�แนัะนัำ�

หมายเหตืุ

ระบับัตืรวจุวดัแรงด�ัลมยาง (TPMS) ม ่
ตืิดตื ั�งไว้ใ�บัางรุ่�และสามารถใช้้เป็็� 
อปุ็กรณ์เ์สรมิส�าหรบััรุ�่ที่่�ไมม่ ่TPMS

   ไฟิเตัือนัแรงด้ันัล่มืย�งจะทำ�ง�นั 
ร� ว มื กำั บ ร ะ บ บ ตั ร ว จ วั ด้ 
แรงด้นััล่มืย�ง (TPMS)  (ด้ห่นั�้
 64).

ไฟิ เตัือนัจ ะสืว� � งข่�นั เ มืื� อ แ ร งด้ั นัล่มืย�ง
ล่ อ้หนั ้�ห รื อ ล่ อ้หล่ั ง ตัำ�� กำ ว� � คู่� � แ ร งด้ั นัท้� 
แนัะนัำ�เท��นัั�นั  ไฟิเตัอืนัจะไมื�สืว��งข่�นัถ�้สืบ่ 
ล่มืย�งมื�กำกำว��ป็กำตั่
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เมืื�อไฟิเตัอืนัสืว��งข่�นั  สืญัล่กัำษณี ์ TPMS ท้�ใช่ ้
แสืด้งแรงด้ันัแล่ะย�งท้�แบนัจะป็ร�กำฏิบนัสื�วนั 
แสืด้งผู้ล่โด้ยอตััโนัมืตัั่

1. ไฟเตือื�แรงด�ัลมยาง
2. ไฟบัง่ช้่�ยางหลงั
3. ไฟบัง่ช้่�ยางห�า้

แรงด้ันัล่มืย�งท้�ไฟิเตัอืนัสืว��งข่�นัมืก้ำ�รช่ด้เช่ย 
อณุีหภัม่ืถ่ง่ 20°C แตั�ไมื�แสืด้งบนัสื�วนัแสืด้งผู้ล่
แรงด้นััท้�เป็็นัตัวัเล่ขท้�เช่ื�อมืโยงกำนัั  ด้ ่ หนั�้ 129
แมืส้ื�วนัแสืด้งผู้ล่ตััวเล่ขด้่เหมือืนัหรอืใกำล่เ้คู่ย้ง 
กำับแรงด้ันัล่มืย�งมื�ตัรฐ�นัเมืื�อไฟิเตัอืนัตัด่้ข่�นั 
จะเป็็นักำ�รบ�งช่้�ถง่แรงด้ันัล่มืย�งตัำ�� ซึ่่�งสื�เหตั ุ
ท้�เป็็นัไป็ได้ม้ื�กำท้�สืดุ้คู่อืย�งรั�วซึ่ม่ื
นัอกำจ�กำนั้� ไฟิเตัอืนัแรงด้ันัล่มืย�งจะสื�องสืว��ง 
เพื�อระบเุมืื�อแบตัเตัอร้�ของเซึ่็นัเซึ่อรอ์ย่�ในัระด้ับ
ตัำ��หรอืสืญัญ�ณีข�ด้ห�ย

  ��าเตือื�และข้อ้�วามใหข้้อ้มล่
 เป็็นัไป็ได้ท้้�จะมืก้ำ�รแจง้เตัอืนัแล่ะขอ้มื่ล่หล่�ย 
ขอ้คู่ว�มืท้�จะแสืด้งผู้ล่เมืื�อมืคู้่ว�มืผู้ด่้พล่�ด้เกำด่้
ข่�นั ในักำรณ้ีเช่�นันั้� ขอ้คู่ว�มืเตัือนัจะมื้คู่ว�มื 
สืำ�คู่ัญมื�กำกำว��ขอ้คู่ว�มืระบุขอ้มื่ล่แล่ะจะมื ้
สืญัล่กัำษณีเ์ตัอืนัแสืด้งในัจอแสืด้งผู้ล่  จำ�นัวนั 
ขอ้คู่ว�มืเตัอืนัท้�มืผู้้ล่อย่�ในัปั็จจุบันัจะแสืด้งบนั 
หนั�้จอด้ว้ย

ขอ้คู่ว�มืคู่ำ�เตัือนัแล่ะขอ้มื่ล่ด้ังตั�อไป็นั้�อ�จจะ 
แสืด้งถ�้มื้กำ�รตัรวจพบคู่ว�มืผู้่ด้ป็กำตั่ในัรถ 
จักำรย�นัยนัตั์

แรงด้นัันัำ��มืนััตัำ��–ตัรวจสือบคู่่�มือื
(ไฟิบ�งช่้�สืแ้ด้ง)

มือเตัอรส์ืตั�รท์ถก่ำป่็ด้ใช่ง้�นั–ตัด่้ตั�อ
ตัวัแทนัจำ�หนั��ย
(ไฟิบ�งช่้�สืแ้ด้ง)

ตัรวจสือบเคู่รื�องยนัตั์
(ไฟิบ�งช่้�สืส้ืม้ื)

ระบบ ABS ป่็ด้ใช่ง้�นั–ตัรวจสือบ
คู่่�มือื
(ไฟิบ�งช่้�สืส้ืม้ื)

ไฟิแบตัเตัอร้�ตัำ��–ตัรวจสือบคู่่�มือื
(ไฟิบ�งช่้�สืแ้ด้ง)

สืญัญ�ณีเซึ่น็ัเซึ่อรย์�งหนั�้/ย�งหล่งั
–ตัรวจสือบคู่่�มือื
(ไฟิบ�งช่้�สืแ้ด้ง)
แบตัเตัอร้�ย�งหนั�้/ย�งหล่งัตัำ��–
ตัรวจสือบคู่่�มือื
(ไฟิบ�งช่้�สืส้ืม้ื)

ระบบ TC ป่็ด้ใช่ง้�นั–ตัรวจสือบคู่่�มือื
(ไฟิบ�งช่้�สืส้ืม้ื)

เกำน่ัวนัักำำ�หนัด้เข�้รับบรก่ำ�ร–ตัด่้ตั�อ
ตัวัแทนัจำ�หนั��ย
(ไฟิบ�งช่้�สืส้ืม้ื)
ขอ้คู่วรระวงั: อณุีหภัม่ือ่�กำ�ศตัำ��– 
มืคู้่ว�มืเสื้�ยงท้�พื�นัผู้ว่เป็็นันัำ��แข็ง
(ไฟิแสืด้งสืถ�นัะสืน้ัำ��เงน่ัหรอืสืข้�ว)

สืำ�หรับขอ้มื่ล่เพ่�มืเตั่มืเกำ้�ยวกำับคู่ำ�เตัือนัแล่ะ 
ขอ้คู่ว�มืเตัอืนั โป็รด้ด้ ่หนั�้ 45    
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  มาตืรวดัระยะที่างและ 
มาตืรวดั�วามเร็ว
 มื�ตัรวัด้คู่ว�มืเ ร็ วแสืด้งคู่ว�มืเ ร็ วของรถ 
จักำรย�นัยนัตัข์ณีะว่�งบนัถนันั

53
5
MPH

12:34 15.5c

RPM X 1000
0 10

1

1. มาตืรวดั�วามเร็ว

ในักำ�รเข�้ถง่หนั�้จอมื�ตัรวัด้คู่ว�มืเร็วใหก้ำด้ป็ุ� มื 
Home ย�ว
 มื�ตัรวดั้ระยะท�งจะแสืด้งระยะท�งทั �งหมืด้ท้�รถ
จักำรย�นัยนัตั์ได้ว้ ่�งไป็ มื�ตัรวัด้ระยะท�งจะ 
แสืด้งในัช่�องขอ้มืล่่กำ�รบรก่ำ�รเท��นัั�นั
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1. มาตืรวดัระยะที่าง

  มาตืรวดัรอบัเ�รื�องย�ตื์
 มื�ตัรวัด้รอบเคู่รื�องยนัตัจ์ะแสืด้งคู่ว�มืเร็วรอบ 
เคู่รื�องยนัตัด์้ว้ยจำ�นัวนัรอบตั�อนั�ท–้rpm (รอบ/
นั�ท)้  ท้�สื�วนัท�้ยในัช่�วงมื�ตัรวดั้รอบ
เ คู่ รื� อ ง ย นั ตั ์
จะมื้พื�นัท้�สืแ้ด้ง คู่ว�มืเร็วรอบเคู่รื�องยนัตัใ์นั 
พื�นัท้�สื้แด้งจะมื้คู่ว�มืเร็วสื่งกำว��คู่ว�มืเร็วรอบ 
เคู่รื�องยนัตั์สื่งสืุด้ท้�แนัะนัำ� แล่ะสื่งกำว��ช่�วง 
สืมืรรถนัะท้�ด้ท้้�สืดุ้
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1. �วามเร็วรอบัเ�รื�องย�ตื ์(รอบัตือ่�าที่)่
แสดงใ�ห�า้จุอ

2. โซ่�สแ่ดง

  เกจุวดัระดบัั�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ
 เกำจวัด้ระด้ับนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่จะแสืด้งป็ร่มื�ณี
นัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่ในัถงัจ�กำ E (หมืด้ถงั)  ถง่ F 
(เต็ัมืถงั)
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1. เกจุวดัระดบัั�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ
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เมืื�อเป่็ด้สืวต่ัช่ก์ำญุแจระบบจดุ้ระเบด่้  นัำ��มืนััเช่ื�อ
เพล่ง่ท้�เหล่อือย่�ในัถังนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่จะถ่กำระบุ
ด้ว้ยจำ�นัวนัขด้้บนัมื�ตัรวดั้ท้�แสืด้งเต็ัมื
เมืื�อถังนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่เต็ัมืสื�วนัมื�ตัรวัด้ทั �งหมืด้
จะแสืด้งเต็ัมื  เมืื�อถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่หมืด้สื�วนั 
มื�ตัรวดั้ทั �งหมืด้จะว��งเป็ล่��  เคู่รื�องหมื�ยอื�นั ๆ 
บนัเกำจจะแสืด้งระด้ับนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่ป็�นักำล่�ง 
ซึ่่�งอย่�ระหว��งระด้บัเต็ัมืกำบัระด้บัหมืด้
หล่งัจ�กำเตัม่ืนัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่  ระบบจะป็รับป็รงุ 
ขอ้มื่ล่ของเกำจวัด้ระด้ับนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่่งแล่ะ 
ขอ้มื่ล่ระยะท้�ว ่�งได้จ้นันัำ��มืันัหมืด้ในัขณีะท้�ท��นั
ข้�รถ จักำรย�นัยนัตั์ ทั �งนั้�ข ่�นัอย่�กำับล่ักำษณีะ 
กำ�รข้�รถ  กำ�รป็รับป็รงุขอ้มืล่่อ�จใช่เ้วล่�นั�นัถง่
ห�้นั�ท ้ สืำ�หรับขอ้มืล่่เพ่�มืเตัม่ืเกำ้�ยวกำบัขอ้มืล่่ 
สืถ�นัะนัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่ โป็รด้ด้ ่หนั�้ 53    

  เกจุวดัอณุ์หภม่�ิ� �าหลอ่เย็�
 เกำจวัด้อุณีหภั่มืน่ัำ��หล่�อเย็นัจะแสืด้งอุณีหภั่มื่
ของนัำ��หล่�อเย็นัเคู่รื�องยนัตั์
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1. เกจุวดัอณุ์หภม่�ิ� �าหลอ่เย็�

เมืื�อสืตั�รท์เคู่รื�องยนัตัข์ณีะเย็นั  มื�ตัรวดั้
อุ ณี ห ภั่ มื ่
นัำ��หล่�อเย็นัจะแสืด้งผู้ล่ว��งเป็ล่��  เมืื�ออณุีหภัม่ื ่
เพ่�มืข่�นัสื�วนัมื�ตัรวัด้จะแสืด้งข้ด้เต็ัมืมื�กำข่�นั  
เมืื�อสืตั�รท์เคู่รื�องยนัตัข์ณีะท้�เคู่รื�องรอ้นั  เกำจวดั้
อุณีหภั่มืน่ัำ��หล่�อเย็นัจะแสืด้งจำ�นัวนัแท�งเกำจ 
แสืด้งระด้บัท้�สืมัืพันัธีก์ำนัั  โด้ยข่�นัอย่�กำบัอณุีหภัม่ื่
เคู่รื�องยนัตั์
ช่�วงอณุีหภัม่ืป่็กำตัอ่ย่�ระหว��ง Low (ตัำ��)  แล่ะ 
High (สืง่) บนัเกำจวดั้อณุีหภัม่ืน่ัำ��หล่�อเย็นั

เมืื�อเคู่รื�องยนัตัท์ำ�ง�นั ห�กำอณุีหภัม่ืน่ัำ��หล่�อเย็นั
เคู่รื�องยนัตัส์ืง่จนัเป็็นัอนััตัร�ย  ไฟิเตัอืนัอณุีหภัม่ื่
นัำ��หล่�อเย็นัสื่งจะตั่ด้สืว��งข่�นัมื�ในัตัำ�แหนั�ง 
ไฟิเตัอืนัแล่ะจะแสืด้งขอ้คู่ว�มืเตัอืนั

 ข้อ้�วรระวงั
ด้ับเคู่รื�องยนัตั์ทันัท้ถ�้ไฟิเตัือนัอุณีหภั่มื่นัำ�� 
หล่�อเย็นัสืง่สืว��งข่�นั  อย��สืตั�รท์เคู่รื�องใหมื� 
จนักำว��จะแกำไ้ขขอ้บกำพร�อง
กำ�รเด้น่ัเคู่รื�องยนัตั์เมืื�อไฟิเตัือนัอุณีหภั่มืน่ัำ�� 
หล่�อเย็นัสืง่สืว��งข่�นัจะทำ�ใหเ้คู่รื�องยนัตัไ์ด้รั้บ
คู่ว�มืเสืย้ห�ยอย��งรนุัแรง

  อณุ์หภม่อิากาศโดยรอบั
 อณุีหภัม่ือ่�กำ�ศแวด้ล่อ้มืจะแสืด้งในัหนั�วยอย��ง
ใด้อย��งหนั่�งระหว��ง oC หรอื oF

เมืื�อรถจักำรย�นัยนัตัจ์อด้อย่�กำบัท้�  คู่ว�มืรอ้นัจ�กำ 
เคู่รื�องยนัตัอ์�จสื�งผู้ล่กำระทบตั�อคู่ว�มืแมื�นัยำ�ในั
กำ�รแสืด้งผู้ล่อณุีหภัม่ืโ่ด้ยรอบ
เมืื�อรถจักำรย�นัยนัตัเ์ร่�มืเคู่ล่ื�อนัท้�  สื�วนัแสืด้งผู้ล่ 
จะกำล่บัสื่�ป็กำตัเ่มืื�อเวล่�ผู้��นัไป็ไมื�นั�นั
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1. อณุ์หภม่อิากาศโดยรอบั

เพื�อเป็ล่้�ยนัหนั�วยอณุีหภัม่ืจ่�กำ °C หรอื °F ใหด้้่
ท้� หนั�้ 41    
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  สญัลกัษณ์�์� �า�า้งแข็้ง

 ��าเตือื�
นัำ��แข็งสืด้้ำ�  (บ�งคู่รั �งเรย้กำว��  นัำ��แข็งใสื)  จะ 
กำ�อตััวข่�นัเมืื�อมื้อุณีหภั่มืส่ื่งกำว��จุด้เยือกำแข็ง 
(0°C (32°F))  สืองสื�มืองศ�  โด้ยเฉพ�ะ 
บนัสืะพ�นัแล่ะในัพื�นัท้�ร�มื
ใช่คู้่ว�มืระมืัด้ระวังเป็็นัพ่เศษทุกำคู่รั �งเมืื�อ 
อณุีหภัม่ืต่ัำ��  แล่ะล่ด้คู่ว�มืเร็วในัสืภั�วะกำ�รข้� 
รถท้�อ�จเกำด่้อนััตัร�ยได้ ้ เช่�นั  ในัสืภั�พ
อ � กำ � ศ 
ไมื�ด้้
กำ�รขับรถด้ว้ยคู่ว�มืเร็วมื�กำเกำน่ัไป็ กำ�รเร�ง 
คู่ว�มืเร็วอย��งกำะทนััหนัั กำ�รเบรกำอย��งรนัแรง 
หรอืกำ�รเข�้โคู่ง้อย��งรวด้เร็วเมืื�อถนันัล่ื�นัอ�จ
สื�งผู้ล่ใหส้ื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตั ์
แล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

       สืญัล่กัำษณีน์ัำ��คู่�้งแข็งจะสืว��งข่�นั
ถ�้อุณีหภั่มือ่�กำ�ศโด้ยรอบมื้คู่�� 
4°C (39°F) หรอืตัำ��กำว��
สืัญล่ักำษณี์กำ�รเป็็นันัำ��แข็งจะยัง 

คู่งสืว��งจนักำว��อณุีหภัม่ืจ่ะสืง่ข่�นัถง่ 6°C (42°F)
นัอกำจ�กำนั้� จะมืข้อ้คู่ว�มืป็ร�กำฏิในัช่�องขอ้มืล่่

  สว่�แสดงผู้ลตื�าแห�ง่เกย่ร ์
 สื�วนัแสืด้งผู้ล่ตัำ�แหนั�งเกำย้รจ์ะแสืด้งว��รถอย่�ในั 
เกำย้รใ์ด้  (หนั่�งถง่หกำ)  เมืื�อระบบสื�งกำำ�ล่งัอย่�ในั 
ตัำ�แหนั�งเกำ้ยร์ว��ง (ไมื�ได้เ้ล่ือกำเกำ้ยร์) สื�วนั 
แสืด้งผู้ล่จะแสืด้ง N
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1. สว่�แสดงผู้ลตื�าแห�ง่เกย่ร ์(แสดงตื�าแห�ง่
เกย่รว์า่ง)
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1. การแสดงผู้ลตื�าแห�ง่เกย่ร ์(ภาพิแสดง
ตื�าแห�ง่เกย่รห์า้)
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  การ�วบั�มุห�า้จุอแสดงผู้ล
 ตั�ร�งด้�้นัล่��งจะอธีบ่�ยไอคู่อนับนัแผู้งหนั�้ปั็ด้
แล่ะป็ุ� มืท้�ใช่ใ้นักำ�รเล่ื�อนัด้่เมืน่ับนัหนั�้ปั็ด้ท้� 
อธีบ่�ยไวใ้นัหนัังสือืคู่่�มือืเล่�มืนั้�

สญัลกัษณ์์ ��าอธิบิัายและการที่�างา�
ป็ุ� มื Home (ฝึ�คู่รอบสืวต่ัช่ด์้�้นั
ขว�มือื)

m ป็ุ� มื Mode (ฝึ�คู่รอบสืวต่ัช่ด์้�้นั
ซึ่�้ยมือื)
ล่ก่ำศรเล่อืกำ (แสืด้งด้�้นัขว�)
เล่ื�อนัซึ่�้ย/ขว�โด้ยใช่จ้อยสืตั่�กำ
มืต้ัวัเล่อืกำในัช่�องขอ้มืล่่–เล่ื�อนั
โด้ยจอยสืตั่�กำข่�นั/ล่ง
กำด้สืั �นั ๆ (กำด้แล่ะป็ล่�อย) ด้ว้ยป็ุ� มื
กำล่�งจอยสืตั่�กำ
กำด้ย�ว (กำด้คู่�้งไว)้ ด้ว้ยป็ุ� มื
กำล่�งจอยสืตั่�กำ
รเ้ซึ่ต็ัคู่��ปั็จจบุนัั (ทำ�โด้ยกำ�รกำด้ 
จอยสืตั่�กำย�วเท��นัั�นั)

  โหมดการข้บััข้่�
 โหมืด้ขับข้�จะช่�วยใหส้ื�มื�รถป็รับกำ�รตัั �งคู่��กำ�ร
ตัอบสืนัองของป้็กำผู้เ้สืื�อ  (MAP),  ระบบเบรกำ 
ป้็องกำนััล่อ้ล็่อกำ  (ABS)  แล่ะระบบคู่วบคู่มุื 
กำ�รยด่้เกำ�ะถนันั  (TC)  ใหเ้หมื�ะสืมืกำบัสืภั�พ 
ของถนันัแล่ะคู่ว�มืตัอ้งกำ�รของผู้่ข้บัข้�รถ
ท��นัสื�มื�รถเล่ือกำโหมืด้ขับข้�ได้อ้ย��งสืะด้วกำ 
โด้ยใช่ป้็ุ� มื MODE แล่ะจอยสืตั่�กำท้�ฝึ�คู่รอบ 
สืวต่ัช่ด์้�้นัซึ่�้ยมือื  ขณีะท้�รถจักำรย�นัยนัตัก์ำำ�ล่งั
ว่�งหรอืจอด้อย่�กำบัท้� ด้ ่หนั�้ 37    

ห�กำผู้่ข้ับข้�แกำไ้ขโหมืด้กำ�รขับข้� (นัอกำเหนัือ 
จ�กำโหมืด้ผู้่ข้ับข้�) ไอคู่อนัจะเป็ล่้�ยนัด้ังแสืด้ง 
ด้�้นัล่��ง

��าอธิบิัาย ไอ�อ�เร ิ�มตื�้ ไอ�อ�แกไ้ข้ 
โดยผู้่ข้้บััข้่�

RAIN (ฝึนัตักำ)

ROAD (ถนันั)

SPORT (สืป็อรต์ั)

TRACK (สืนั�มื)

RIDER (ผู้่ข้บัข้�) -

โหมืด้กำ�รขับข้�แตั�ล่ะโหมืด้สื�มื�รถป็รับได้ ้
สืำ�หรับขอ้มืล่่เพ่�มืเตัม่ื ด้ ่หนั�้ 47

ตัวัเล่อืกำในักำ�รตัั �งคู่�� ABS, MAP แล่ะ TC จะ
แตักำตั��งกำนััในัแตั�ล่ะรุ�นั



ข้อ้มล่ที่ ั�วไป็

37

  การเลอืกโหมดข้บััข้่�

 ��าเตือื�
กำ�รเล่ือกำโหมืด้ขับข้�ขณีะท้�รถจักำรย�นัยนัตั ์
กำำ� ล่ั ง แ ล่� นั   ผู้่ ้ขั บ ข้� ตั ้อ ง ป็ ล่� อ ย ใ ห ้ร ถ 
จักำรย�นัยนัตั์แล่�นัไป็ (รถจักำรย�นัยนัตั์ว่�ง 
เคู่รื�องยนัตั์ทำ�ง�นั ป่็ด้คู่ันัเร�ง ด้่งคู่ันัคู่ล่ัตัช่ ์
แล่ะไมื�ใช่เ้บรกำ) ในัช่�วงเวล่�สืั �นั ๆ
คู่วรล่องเล่อืกำโหมืด้ขับข้�ขณีะรถจักำรย�นัยนัตั์
กำำ�ล่งัแล่�นั:
-  ท้�คู่ว�มืเร็วตัำ��
-  ในัพื�นัท้�ท้�กำ�รจร�จรไมื�ตัด่้ขดั้
-  บนัถนันัหรือพื�นัผู้่วท้�เป็็นัเสืน้ัตัรงหรือได้ ้
ระด้บั

-  ในัสืภั�พถนันัแล่ะสืภั�พอ�กำ�ศด้้
-  ในัพื�นัท้�ท้�ป็ล่�อยใหร้ถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่�นัไป็ 
ได้อ้ย��งป็ล่อด้ภัยั
ห�้มืเล่ือกำโหมืด้ขับข้�ขณีะรถจักำรย�นัยนัตั ์
กำำ�ล่งัแล่�นั:
-  ท้�คู่ว�มืเร็วสืง่
-  ขณีะขบัข้�รถในัพื�นัท้�จร�จร
-  ขณีะเล่้�ยวรถหรือบนัเสืน้ัท�งหรือถนันัท้�มื ้
หล่�ยโคู่ง้

-  บนัพื�นัหรอืถนันัท้�ล่�ด้เอย้งมื�กำ
-  ในัสืภั�พถนันั/สืภั�พอ�กำ�ศไมื�ด้้
-  ใ นั พื� นั ท้� ท้� ไ มื� สื � มื � ร ถ ป็ ล่� อ ย ใ ห ้ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัแ์ล่�นัไป็ได้อ้ย��งป็ล่อด้ภัยั
กำ�รไมื�ป็ฏิบ่ัตัต่ั�มืคู่ำ�เตัอืนัท้�สืำ�คู่ัญนั้�จะทำ�ให ้
สื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้ 
อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 ��าเตือื�
เมืื�อเล่อืกำโหมืด้ขบัข้�  ใหใ้ช่ร้ถจักำรย�นัยนัตับ์นั
ถนันัท้�ไมื�มื้กำ�รจร�จรเพื�อสืร�้งคู่ว�มืคูุ่น้ัเคู่ย 
กำบักำ�รตัั �งคู่��ใหมื�
อย��ใหผู้้่ อ้ ื�นัยืมืรถจักำรย�นัยนัตั์ของท��นั
เนัื�องจ�กำบคุู่คู่ล่อื�นัอ�จเป็ล่้�ยนักำ�รตัั �งคู่��โหมืด้
ขับข้�จ�กำคู่��ท้�คูุ่ น้ั เคู่ย ทำ�ใหส้ื่ญเสื้ยกำ�ร
คู่ ว บ คูุ่ มื ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 ��าเตือื�
ห�กำระบบคู่วบคู่มุืกำ�รยด่้เกำ�ะถนันั  (TC)  ถก่ำ 
ป่็ด้กำ�รใช่ง้�นัในัเมืน่ัหล่ักำตั�มืท้�อธี่บ�ยในั 
หนั�้ 44 กำ�รตัั �งคู่�  TC �บนััทก่ำไวส้ืำ�หรับโหมื
กำ�รขบัข้�ทั �งหมืด้จะถก่ำแทนัท้�
TC จะป่็ด้ใช่ง้�นัตั�อไป็โด้ยไมื�คู่ำ�นั่งถ่งกำ�ร 
เล่อืกำโหมืด้ขับข้�ของคูุ่ณีจนักำว��จะมืก้ำ�รเป่็ด้ 
ใช่ง้�นัใหมื�หรอืระบบจุด้ระเบด่้ถก่ำป่็ด้แล่ะเป่็ด้
ใหมื�อก้ำคู่รั �ง
ถ�้ป่็ด้ใช่ง้�นัระบบคู่วบคู่มุืกำ�รยด่้เกำ�ะถนันั  รถ
จักำรย�นัยนัตัจ์ะทำ�ง�นัตั�มืป็กำตั ่ แตั�ไมื�มืก้ำ�ร
คู่วบคู่มุืกำ�รยด่้เกำ�ะถนันั ในัสืถ�นักำ�รณีน์ั้� กำ�ร
เ ร� ง คู่ ว � มื เ ร็ ว มื � กำ เ กำ่ นั ไ ป็ 
บนัพื�นัถนันัท้�เ ป้็ยกำ/ล่ื�นัอ�จทำ�ใหล้่อ้หล่ัง 
ล่ื�นัไถล่ สื�งผู้ล่ใหส้ื่ญเสื้ยกำ�รคู่วบคูุ่มืรถ 
จักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้
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หมายเหตืุ

โหมดการข้บััข้่�ม�่า่เร ิ�มตื�้ที่่� ROAD เมื�อ
ระบับัจุดุระเบัดิถก่บัดิไป็ที่่� ON หากมก่าร
เลอืกโหมด RIDER �ร ั�งสดุที่า้ยที่่�ระบับัจุดุ
ระเบัดิถก่ปิ็ดไป็ที่่� OFF ข้ณ์ะ ABS หรอื TC 
ตื ั�ง�า่ไวท้ี่ ่� OFF ใ�โหมดที่่�ตือ้งการ
ข้้อ�วามเตืือ�จุะแสดงว่าม่การเป็ล่�ย� 
โหมดการข้บััข้่� �อกจุาก�่�ยงัช้ว่ยใหม้ช่้ว่ง 
เวลาส ั�� ๆ  ที่่�จุะป็รบััโหมดการข้บััข้่�เป็็� 
โหมดการข้บััข้่�เดมิ
มฉิุะ� ั�� ระบับัจุะจุ�าโหมดข้บััข้่�ที่ ่�เลอืกไว�้ร ั�ง
ลา่สุดและเปิ็ดใช้ง้า�โหมดดงักลา่วเมื�อบัดิ
สวติืช้จ์ุดุระเบัดิไป็ที่่� ON
ถา้ไอ�อ�โหมดไมป่็รากฏข้้��เมื�อบัดิสวติืช้์
จุดุระเบัดิไป็ที่่�ตื�าแห�ง่ ON ตืรวจุสอบัให ้
แ�ใ่จุวา่สวติืช้ด์บััเ�รื�องย�ตือ์ย่ท่ี่ ่�ตื�าแห�ง่ 
RUN
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ABS
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1

52

1. ป็ุ่ ม MODE
2. โหมดข้บััข้่�ป็จัุจุบุั�ั
3. ช้อ่งเลอืกโหมดข้บััข้่�
4. โหมดข้บััข้่�ป็จัุจุบุั�ัที่่�เลอืก
5. การตื ั�ง�า่โหมดข้บััข้่�ป็จัุจุบุั�ัที่่�เลอืก

 เพื�อเล่อืกำโหมืด้กำ�รขบัข้�:
•  กำด้แล่ะป็ล่�อยป็ุ� มื MODE ท้�ฝึ�คู่รอบสืวต่ัช่์

ด้�้นัซึ่�้ยมือืเพื�อเป่็ด้ใช่ง้�นัช่�องเล่อืกำโหมืด้
กำ�รขบัข้�

• ไอคู่อนัโหมืด้กำ�รขบัข้�ท้�ใช่อ้ย่�ในัปั็จจบุันัจะ
ถก่ำเนัน้ัไว ้

ในักำ�รเป็ล่้�ยนัโหมืด้กำ�รขบัข้�ท้�เล่อืกำ:
•  กำด้จอยสืตั่�กำล่งหรอืข่�นั  หรอืกำด้ป็ุ� มื MODE 

ซึ่ำ�� ๆ  จนัโหมืด้กำ�รขับข้�ท้�ตัอ้งกำ�รถ่กำ 
ไฮไล่ตัท์้�กำล่�งช่�องเล่อืกำโหมืด้กำ�รขบัข้�

•  กำ�รกำด้สืั �นั ๆ  ท้�กำล่�งจอยสืตั่� กำจะเล่ือกำ 
โหมืด้กำ�รขบัข้�ท้�ตัอ้งกำ�ร  แล่ะไอคู่อนั
โ ห มื ด้ 
กำ�รขับข้�ท้�ด้�้นัขว�ของหนั�้จอแสืด้งผู้ล่จะ
เป็ล่้�ยนั

• โหมืด้ท้�เล่อืกำจะเป่็ด้ใช่ง้�นัเมืื�อเงื�อนัไขตั�อ
ไป็นั้�สืำ�หรับกำ�รเป็ล่้�ยนัโหมืด้คู่รบทกุำขอ้:

รถจุกัรยา�ย�ตืจ์ุอดอย่่กบััที่่�–เ�รื�องย�ตื์
ดบัั
•  บด่้สืวต่ัช่จ์ดุ้ระเบด่้ไป็ท้� ON

•  สืวต่ัช่ด์้บัเคู่รื�องยนัตัอ์ย่�ท้�ตัำ�แหนั�ง RUN

รถจุกัรยา�ย�ตืจ์ุอดอย่่กบััที่่�–เ�รื�องย�ตื์
ที่�างา�
• เล่อืกำเกำย้รว์��งหรอืเข�้คู่ล่ตััช่์
รถจุกัรยา�ย�ตืก์�าลงัเ�ลื�อ�ที่่�
ภั�ยในัเวล่� 30 วน่ั�ทท้้�เล่อืกำโหมืด้กำ�รขบัข้�  
ผู้่ข้บัข้�จะตัอ้งด้ำ�เนัน่ักำ�รสื่�งตั�อไป็นั้�พรอ้มืกำนัั:
•  ป่็ด้คู่นััเร�ง
•  ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ไมื�ได้ใ้ช่เ้บรกำ  (ป็ล่�อย

ใหร้ถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่�นัไป็)

หมายเหตืุ

ไมส่ามารถเลอืกโหมด RIDER ไดข้้ณ์ะรถ 
จุกัรยา�ย�ตืก์�าลงัเ�ลื�อ�ที่่� หากการตื ั�ง�า่ 
TC ไวท้ี่ ่� OFF
ใ�กรณ่์�่� รถจุกัรยา�ย�ตืจ์ุะตือ้งหยดุจุอด
กอ่�ที่่�จุะเป็ล่�ย�แป็ลงโหมดการข้บััข้่�ได้

ถ�้กำ�รเป็ล่้�ยนัแป็ล่งโหมืด้กำ�รขับข้�ยั งไมื� 
เสืร็จสื่�นั  ไอคู่อนัจะสืล่บัระหว��งโหมืด้กำ�รขบัข้� 
กำ�อนัหนั�้นั้�แล่ะโหมืด้กำ�รขับข้�ท้�เล่ือกำใหมื�จนั 
กำว��จะมืก้ำ�รเป็ล่้�ยนัแป็ล่งเสืร็จสืมืบ่รณี์หรือถ่กำ 
ยกำเล่ก่ำไป็
กำ�รเล่ือกำโหมืด้กำ�รขับข้�เสืร็จสืมืบ่รณี์แล่ว้ในั 
ตัอนันั้�แล่ะสื�มื�รถขบัข้�ได้ต้ั�มืป็กำตั่
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  เม�ห่ลกั
 เพื�อเข�้ถง่เมืน่ัหล่กัำ:
•  กำด้ป็ุ� มื  HOME ท้�ฝึ�คู่รอบสืว่ตัช่์แฮนัด้ ์

บงัคู่บัเล่้�ยวด้�้นัขว�
•  เล่ื�อนัเมืน่ัหล่ักำโด้ยกำด้จอยสืตั่�กำล่ง/ข่�นัจนั 

กำระทั�งเล่อืกำสืัญล่ักำษณี์ท้�ตัอ้งกำ�รถ่กำเล่อืกำ 
ไว ้แล่ะแสืด้งร�ยกำ�รตัวัเล่อืกำท้�เกำ้�ยวขอ้ง
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เมืน่ัหล่ักำช่�วยใหส้ื�มื�รถเข�้ถง่ตััวเล่อืกำด้ังตั�อ 
ไป็นั้�:

สญัลกัษณ์์ ��าอธิบิัาย
การแสดงผู้ล
เมืน่ันั้�ช่�วยในักำ�รตัั �งคู่��ตัวัเล่อืกำ 
กำ�รแสืด้งผู้ล่ สืำ�หรับขอ้มืล่่เพ่�มื
เตัม่ื ด้ ่หนั�้ 40    

รถจุกัรยา�ย�ตื์
เมืน่ันั้�จะช่�วยใหป้็รับตัั �งคู่�� 
คู่ณุีสืมืบตััต่ั��ง ๆ ของรถ 
จักำรย�นัยนัตั ์สืำ�หรับขอ้มืล่่ 
เพ่�มืเตัม่ื ด้ ่หนั�้ 43    

การเด�ิที่าง
เมืน่ันั้�จะช่�วยในักำ�รตัั �งคู่��ทรป่็ 
กำ�รเด้น่ัท�งท้� 1 แล่ะ 2 สืำ�หรับ
ขอ้มืล่่เพ่�มืเตัม่ื ด้ ่หนั�้ 51    

Bluetooth® (ถา้ตืดิตื ั�ง)
เมืน่ันั้�ช่�วยในักำ�รตัั �งคู่��กำ�ร 
เช่ื�อมืตั�อ Bluetooth® สืำ�หรับ
ขอ้มืล่่เพ่�มืเตัม่ื ใหด้้ท่้�คู่่�มือืระบบ
กำ�รเช่ื�อมืตั�อ My Triumph 
Connectivity

คู่่�มือืระบบกำ�รเช่ื�อมืตั�อ 
My Triumph Connectivity 
อ��นัได้ท้�งอน่ัเทอรเ์น็ัตัท้�: 
https://www. 
triumphinstructions.com/
ป้็อนัหมื�ยเล่ขช่่�นัสื�วนั 
'A9820200’ ล่งในัช่�องคู่น้ัห� 
เพื�อใช่ง้�นัคู่่�มือืนั้�
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  เม�ก่ารแสดงผู้ล
 เมืน่ักำ�รแสืด้งผู้ล่จะช่�วยใหส้ื�มื�รถกำำ�หนัด้คู่��
ตัวัเล่อืกำของหนั�้จอตั��ง ๆ

เพื�อเข�้ถง่เมืน่ั Display:
• จ�กำเมืน่ัหล่ักำใหก้ำด้จอยสืตั่�กำล่งแล่ะเล่อืกำ

Display

•  กำด้ป็ุ� มืป็ุ� มืตัรงกำล่�งจอยสืตั่�กำเพื�อยนืัยนัั
• เล่ือกำตััวเล่ือกำท้�ตัอ้งกำ�รจ�กำร�ยกำ�รเพื�อ

เข�้ถง่ขอ้มืล่่ท้�เกำ้�ยวขอ้ง

 Display–�วามสวา่ง
 เมืน่ัคู่ว�มืสืว��งช่�วยใหส้ื�มื�รถป็รับคู่ว�มืสืว��ง 
ของหนั�้จอแสืด้งผู้ล่ได้ ้

วธ่ีป้็รับคู่ว�มืสืว��งของหนั�้จอแสืด้งผู้ล่:
•  กำด้จอยสืตั่�กำล่ง/ข่�นัเพื�อป็รับล่ด้/เพ่�มืระด้ับ 

คู่ว�มืสืว��ง

• เมืื�อระด้ับคู่ว�มืสืว��งถ่กำตัั �งไวท้้�ระด้ับท้�
ตัอ้งกำ�รแล่ว้  ใหก้ำด้จอยสืตั่�กำไป็ท�งซึ่�้ย
เ พื� อ
กำล่บัไป็ท้�เมืน่ั Display

  หมายเหตืุ

ใ�แสงแดดสว่าง การตื ั�ง�่า�วามสว่าง 
ห�า้จุอตื��าจุะถ่กป็รบัั�่าใหม่โดยอตัืโ�มตัื ิ
เพิื�อใหแ้�่ใจุว่าจุะสามารถเห็�ห�า้ป็ัดได ้
ตืลอดเวลา

  หมายเหตืุ

อย่าปิ็ดเซ็่�เซ่อรแ์สงบั�ห�า้จุอเพิราะจุะ 
ที่�าให้�วามสว่างและ�วาม�มช้ดัข้อง 
ห�า้จุอที่�างา�ไมถ่ก่ตือ้ง

 Display–�วาม�มช้ดั
 เมืน่ัคู่ว�มืคู่มืช่ดั้หนั�้จอ  (Contrast)  ช่�วยให ้
สื�มื�รถป็รับคู่ว�มืคู่มืช่ัด้ของหนั�้จอแสืด้งผู้ล่ 
ได้ ้

มืส้ื�มืตัวัเล่อืกำใหเ้ล่อืกำ:
•  สื่ง–ตััวเล่อืกำนั้�จะล็่อกำหนั�้จอแสืด้งผู้ล่ให ้

เ ป็็นัเวอร์ช่ั�นัพื�นัหล่ังสื้ข�วของสืไตัล่ ์
หนั�้จอแสืด้งผู้ล่แตั�ล่ะแบบเพื�อใหม้ืองเห็นั
ช่ดั้เจนัสืดุ้ในัเวล่�กำล่�งวนัั
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•  อัตัโนัมืัตั–่ตััวเล่อืกำนั้�จะใช่เ้ซึ่็นัเซึ่อรว์ัด้แสืง 
เพื�อป็ รับคู่ว�มืคู่มืช่ัด้ไป็ท้�กำ�รตัั �งคู่��ท้� 
เหมื�ะสืมืท้�สืดุ้ ในัแสืงแด้ด้สืว��ง กำ�รตัั �งคู่��
คู่ว�มืคู่มืช่ัด้ตัำ��จะถ่กำป็ รับคู่��ใหมื�โด้ย 
อัตัโนัมืัตั่เพื�อใหแ้นั�ใจว��จะสื�มื�รถเห็นั 
หนั�้ปั็ด้ได้ต้ัล่อด้เวล่�

•  ตัำ��–ตััวเล่อืกำนั้�จะล็่อกำหนั�้จอแสืด้งผู้ล่ให ้
เป็็นัเวอร์ช่ั�นัพื�นัหล่ังสื้ด้ำ�ของสืไตัล่์หนั�้
จอแสืด้งผู้ล่แตั�ล่ะแบบเพื�อใหม้ืองเห็นั
ช่ดั้เจนัสืดุ้ในัเวล่�กำล่�งคู่นืั

ในักำ�รเล่อืกำตัวัเล่อืกำ:
•  กำด้จอยสืตั่�กำล่ง/ข่�นัเพื�อเล่อืกำตััวเล่อืกำคู่ว�มื

คู่มืช่ดั้สืง่ อตััโนัมืตัั ่หรอืตัำ��
•  กำด้ป็ุ� มืป็ุ� มืตัรงกำล่�งจอยสืตั่�กำเพื�อยนืัยนัั
•  ด้ันัจอยสืตั่�กำไป็ท�งซึ่�้ยเพื�อกำล่ับไป็ท้�เมืน่ั 

Display

  หมายเหตืุ

อย่าปิ็ดเซ็่�เซ่อรแ์สงบั�ห�า้จุอเพิราะจุะ 
ที่�าให้�วามสว่างและ�วาม�มช้ดัข้อง 
ห�า้จุอที่�างา�ไมถ่ก่ตือ้ง

 Display–ธิม่
 เมืน่ัธีม้ืช่�วยใหส้ื�มื�รถเล่อืกำหนั�้จอแสืด้งผู้ล่ได้ ้
หล่�ยแบบ

ห�กำตัอ้งกำ�รเป็ล่้�ยนัธีม้ื:
•  กำด้จอยสืตั่�กำล่ง/ข่�นัเพื�อเล่อืกำธีม้ืท้�ตัอ้งกำ�ร
•  กำด้ป็ุ� มืป็ุ� มืตัรงกำล่�งจอยสืตั่�กำเพื�อยนืัยนัั

•  ด้ันัจอยสืตั่�กำไป็ท�งซึ่�้ยเพื�อกำล่ับไป็ท้�เมืน่ั 
Display

 Display–ภาษา
 เมืน่ัภั�ษ�  (LANGUAGE)  ช่�วยกำ�รเล่อืกำใช่ ้
ภั�ษ�ท้�ตัอ้งกำ�รแสืด้งในัหนั�้จอแสืด้งผู้ล่

ในักำ�รเล่อืกำภั�ษ�ท้�ตัอ้งกำ�รสืำ�หรับกำ�รแสืด้ง
ผู้ล่:
•  เล่ื�อนัร�ยกำ�รโด้ยกำ�รขยับจอยสืตั่�กำข่�นั/ล่ง

จนัภั�ษ�ท้�ตัอ้งกำ�รถก่ำไฮไล่ตัไ์ว ้
•  กำด้ตัรงกำล่�งจอยสืตั่� กำเพื�อเล่ือกำภั�ษ�ท้� 

ตัอ้งกำ�ร
•  ด้ันัจอยสืตั่�กำไป็ท�งซึ่�้ยเพื�อกำล่ับไป็ท้�เมืน่ั 

Display

 Display–ห�ว่ย (Units)
 เมืน่ัหนั�วยช่�วยใหส้ื�มื�รถเล่อืกำหนั�วยกำ�รวัด้ท้� 
ตัอ้งกำ�ร



ข้อ้มล่ที่ ั�วไป็

42

กำ�รเป็ล่้�ยนัหนั�วยของกำ�รวดั้:
•  กำด้จอยสืตั่� กำล่ง/ข่�นั เพื�อ เล่ือกำไฮไล่ตั ์

ตัวัเล่อืกำท้�ตัอ้งกำ�ร (DISTANCE (ระยะท�ง
) / E C O N O M Y  ( คู่ ว � มื ป็ ร ะ ห ยั ด้ ) , 
T E M P E R AT U R E  ( อุณีหภั่ มื่ )   ห รื อ 
PRESSURE (คู่ว�มืด้นัั))

•  กำด้ป็ุ� มืตัรงกำล่�งจอยสืตั่�กำเพื�อยนืัยนัั
•  กำด้จอยสืตั่� กำล่ง/ข่�นัเพื�อเล่ือกำหนั�วยวัด้ท้� 

ตัอ้งกำ�รจ�กำเมืน่ัแบบเล่ื�อนัล่ง:
•  กำด้ป็ุ� มืป็ุ� มืตัรงกำล่�งจอยสืตั่�กำเพื�อยนืัยนัั
•  ด้ันัจอยสืตั่�กำไป็ท�งซึ่�้ยเพื�อกำล่ับไป็ท้�เมืน่ั

Display

ห�ว่ยข้องตืวัเลอืกการวดั

ระยะท�ง
ไมืล่์
กำมื.

ECONOMY (คู่ว�มื
ป็ระหยดั้):

MPG (UK)
MPG (US)
L/100KM

KM/L

อณุีหภัม่ื่
°C

°F

แรงด้นัั
PSI

bar (บ�ร)์
KPa

 Display–ว�ัที่่�และเวลา
 ตัวัเล่อืกำ Date and Time (วนััท้�แล่ะเวล่�)  ใช่ ้
ในักำ�รป็รับวนััท้�แล่ะเวล่�

วธ่ีต้ัั �งคู่��รป่็แบบวนััท้�แล่ะเวล่�:
• เล่ื�อนัด้่ตััว เล่ือกำวันัท้�แล่ะเวล่�โด้ยใช่ ้

จอยสืตั่�กำ
•  กำด้ตัรงกำล่�งจอยสืตั่�กำเพื�อยนืัยันัตััวเล่อืกำท้�

ตัอ้งกำ�รเป็ล่้�ยนัแป็ล่ง
•  กำด้จอยสืตั่� กำล่ง/ข่�นั เพื�อ เล่ือกำตัั ว เล่ข

ท้�ตัอ้งกำ�ร
•  กำด้ป็ุ� มืป็ุ� มืตัรงกำล่�งจอยสืตั่�กำเพื�อยนืัยนัั
•  ทำ�ตั�มืขั �นัตัอนัเด้ย้วกำนััเพื�อเป็ล่้�ยนัตัวัเล่อืกำ

วนััท้�แล่ะเวล่�อื�นั ๆ

 Display–Shift Indicator (แสดงผู้ล
การเป็ล่�ย�เกย่ร)์
  เ มื น่ั  Sh i f t  I nd i ca to r  ( แสืด้งผู้ล่กำ� ร 
เป็ล่้�ยนัเกำย้ร)์ จะช่�วยใหป้็รับตััวบ�งช่้�กำ�รเป็ล่้�ยนั 
เกำย้รไ์ด้ ้
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สื�มื�รถกำำ�หนัด้แล่ะตัั �งคู่��ข้ด้รอบเคู่รื�องยนัตั ์
ได้เ้อง แล่ะสื�มื�รถป่็ด้กำ�รใช่ง้�นัไฟิเป็ล่้�ยนั 
เกำย้รไ์ด้ ้ เมืื�อเคู่รื�องยนัตัผ์ู้��นัช่�วงกำ�รรันัอน่ั  (ท้� 
1,600 กำมื.) ตัวัเล่อืกำ Running In จะถก่ำ
แ ท นั ท้� 
ด้ว้ยตัวัเล่อืกำ Default

ห�กำตัอ้งกำ�รป่็ด้ใช่ง้�นักำ�รบ�งช่้�เป็ล่้�ยนัเกำย้ร:์
•  กำด้จอยสืตั่� กำล่ง/ข่�นัเพื�อเล่ือกำตััวเล่ือกำ 

ป่็ด้ใช่ง้�นั (Disabled)
•  กำด้ป็ุ� มืป็ุ� มืตัรงกำล่�งจอยสืตั่�กำเพื�อยนืัยนัั
•  ด้ันัจอยสืตั่�กำไป็ท�งซึ่�้ยเพื�อกำล่ับไป็ท้�เมืน่ั 

Display

เมืื�อตัอ้งกำ�รป็รับข้ด้คู่ว�มืเร็วรอบเคู่รื�องยนัตั ์
(RPM) สืำ�หรับไฟิเป็ล่้�ยนัเกำย้ร:์
•  กำด้จอยสืตั่� กำล่ง /ข่�นั เพื�อ เล่ือกำ  User 

Defined (ผู้่ใ้ช่ก้ำำ�หนัด้เอง)  จ�กำนัั�นักำด้ป็ุ� มื 
กำล่�งจอยสืตั่�กำเพื�อยนืัยนัั

•  กำด้ป็ุ� มืป็ุ� มืตัรงกำล่�งจอยสืตั่�กำเพื�อยนืัยนัั
•  กำด้จอยสืตั่� กำล่ง/ข่�นัเพื�อเล่ือกำจ�กำตััวเล่ข 

RPM ท้�กำำ�หนัด้ไวล้่�วงหนั�้ด้งัท้�แสืด้ง
•  กำด้ตัรงกำล่�งจอยสืตั่�กำเพื�อยนืัยันัตััวเล่อืกำท้�

ตัอ้งกำ�ร
•  ด้ันัจอยสืตั่�กำไป็ท�งซึ่�้ยเพื�อกำล่ับไป็ท้�เมืน่ั 

Display

 Display–Rider Name (ช้ื�อผู้่ข้้บััข้่�)
 เมืน่ั Rider Name ทำ�ใหส้ื�มื�รถป้็อนัช่ื�อผู้่ข้บัข้�
ในัระบบแผู้งหนั�้ปั็ด้แล่ะแสืด้งในัหนั�้จอ 
ตัอ้นัรับ/เร่�มืตัน้ัใช่ง้�นั

เพื�อจะป้็อนัช่ื�อของผู้่ข้บัข้�:
•  ใช่จ้อยสืตั่� กำเล่ื�อนัแป้็นัพ่มืพ์แล่ะเล่ือกำตััว 

อกัำษรตัวัแรกำของช่ื�อผู้่ข้บัข้�
•  กำด้ป็ุ� มืจอยสืตั่� กำเพื�อยืนัยันั ตััวอักำษรจะ 

ป็ร�กำฏิท้�ด้�้นับนัของแป้็นัพม่ืพ์
•  ทำ�ซึ่ำ��ขั �นัตัอนันั้�จนัเล่อืกำช่ื�อผู้่ข้ับข้�ทั �งหมืด้ 

แล่ว้ จำ�กำดั้สืง่สืดุ้ 13 ตัวัอกัำษร
•  กำ�รเล่อืกำ  ?123 จะแสืด้งแป้็นัพม่ืพส์ื�วนั 

สืญัล่กัำษณีแ์ล่ะตัวัเล่ขใหเ้ล่อืกำใช่ ้
•  เล่อืกำ CONFIRM แล่ะคู่ล่ก่ำท้�ป็ุ� มืจอยสืตั่�กำ 

เพื�อยนืัยนััช่ื�อผู้่ข้บัข้�
•  ตัอนันั้�ช่ื�อผู้่ ข้ับข้�จ ะป็ร�กำฏิบนัหนั�้จอ 

ตัอ้นัรับ
•  เล่อืกำ CANCEL (ยกำเล่ก่ำ)  เพื�อกำล่บัไป็ 

ท้�เมืน่ั Display โด้ยไมื�ทำ�กำ�ร
เ ป็ ล่้� ย นั แ ป็ ล่ ง 
ใด้ ๆ

  เม�ร่ถจุกัรยา�ย�ตื์
 เมืน่ั Bike (ตัั �งคู่��รถจักำรย�นัยนัตั์) ช่�วยให ้
สื�มื�รถกำำ�หนัด้คู่��คูุ่ณีสืมืบัตัต่ั��ง ๆ  ของรถ 
จักำรย�นัยนัตัไ์ด้ ้

เพื�อเข�้ถง่เมืน่ั Bike:
•  จ�กำเมืน่ัหล่ักำใหก้ำด้จอยสืตั่�กำล่งแล่ะเล่อืกำ 

Bike

•  กำด้ป็ุ� มืป็ุ� มืตัรงกำล่�งจอยสืตั่�กำเพื�อยนืัยนัั
•  เล่ือกำตััวเล่ือกำท้�ตัอ้งกำ�รจ�กำร�ยกำ�รเพื�อ 

เข�้ถง่ขอ้มืล่่ท้�เกำ้�ยวขอ้ง
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มืต้ัวัเล่อืกำด้งัตั�อไป็นั้�:
•  อปุ็กำรณีช์่�วยขบัข้�
• TPMS

•  นัำ��หล่�อเย็นั
•  คู่ำ�เตัอืนั
• Service

•  กำ�รตัั �งคู่��

 Bike–Riding Aids (อปุ็กรณ์ช์้ว่ยข้บััข้่�)
 เมืน่ั Riding Aids ช่�วยใหส้ื�มื�รถกำำ�หนัด้คู่�� 
โหมืด้กำ�รขบัข้�ปั็จจบุนััได้ข้ณีะท้�รถจักำรย�นัยนัตั์
กำำ�ล่งัเคู่ล่ื�อนัท้�
สืำ�หรับขอ้มืล่่เกำ้�ยวกำบัตััวเล่อืกำสืำ�หรับโหมืด้กำ�ร
ข้�แตั�ล่ะโหมืด้ โป็รด้ด้ ่หนั�้ 47    

1. โหมดข้บััข้่�ป็จัุจุบุั�ั
2. ตืวัเลอืก ABS
3. ตืวัเลอืก MAP
4. ตืวัเลอืก TC

กำ�รเป็ล่้�ยนักำ�รตัั �งคู่��โหมืด้กำ�รขบัข้�:
• จ�กำเมืน่ั Bike กำด้จอยสืตั่�กำล่ง/ข่�นัเพื�อ

เล่อืกำตัวัเล่อืกำ Riding Aids

•  กำด้จอยสืตั่� กำ ไป็ซึ่ �้ย /ขว � เพื� อ เ ล่ื� อ นั 
ด้ต่ัวัเล่อืกำ ABS, MAP แล่ะ TC

• เมืื�ออย่�ในัเมืน่ัท้�ถก่ำตัอ้ง  ใหก้ำด้จอยสืตั่�กำล่ง/
ข่�นั เพื�อ เล่ือกำแล่ะไฮไล่ตั์กำ�รตัั �งคู่��ท้� 
ตัอ้งกำ�ร

•  กำด้ตัรงกำล่�งจอยสืตั่�กำเพื�อยนืัยันัตััวเล่อืกำท้�
ตัอ้งกำ�ร

•  ด้ันัจอยสืตั่�กำไป็ท�งขว�เพื�อกำล่ับไป็ท้�เมืน่ั
กำ�อนัหนั�้

 Bike–TPMS (ถา้ตืดิตื ั�ง)

 ��าเตือื�
หยดุ้รถจักำรย�นัยนัตัถ์�้ไฟิเตัอืนัแรงด้นััล่มืย�ง
สืว��งข่�นัมื�
ห�้มืข้�รถจักำรย�นัยนัตัจ์นักำว��ย�งรถได้รั้บกำ�ร
ตัรวจสือบ  แล่ะแรงด้นััล่มืย�งมืคู้่��แรงด้นััเมืื�อ
ย�งเย็นัตั�มืท้�แนัะนัำ�

 เมืน่ัระบบตัรวจวดั้แรงด้นััล่มืย�ง  (TPMS)  จะ 
แสืด้งคู่��แรงด้นััล่มืย�งล่อ้หนั�้แล่ะล่อ้หล่งั

ย�งหนั�้หรือหล่ังจะถ่กำไฮไล่ตั์ไวท้้�ภั�พรถ 
จักำรย�นัยนัตัเ์พื�อระบุว��แรงด้ันัล่มืย�งตัำ��กำว��
คู่��แรงด้นััท้�แนัะนัำ�
สืำ�หรับขอ้มืล่่เพ่�มืเตัม่ืเกำ้�ยวกำบั TPMS แล่ะ 
แรงด้นััล่มืย�ง โป็รด้ด้ ่หนั�้ 130    
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 Bike–Warnings (��าเตือื�)
  คู่ำ�เตัือนัแล่ะขอ้คู่ว�มืแสืด้งขอ้มื่ล่ทั �งหมืด้จะ 
ป็ร�กำฏิในัหนั�้จอหล่ักำ มื้ตััวอย��งแสืด้งอย่�ท้� 
ด้�้นัล่��ง

เพื�อด้คู่่ำ�เตัอืนั:
•  กำด้จอยสืตั่�กำล่ง/ข่�นัเพื�อด้คู่่ำ�เตัอืนัแตั�ล่ะขอ้ 

(ห�กำมืม้ื�กำกำว��หนั่�งขอ้)
•  ตััวนัับคู่ำ�เตัือนัจะแสืด้งจำ�นัวนัคู่ำ�เตัือนั 

ทั �งหมืด้ท้�มือ้ย่�
•  ด้ันัจอยสืตั่�กำไป็ท�งซึ่�้ยเพื�อกำล่ับไป็ท้�เมืน่ั 

Display

การเตือื�แบัตืเตือร่�ตื��า
ถ�้ได้ต้ัด่้ตัั �งช่ ่�นัสื�วนั  เช่�นั  ป็ล่อกำมือืจับอุ�นัไฟิฟ้ิ� 
แล่ ะช่่�นั สื� ว นัด้ั ง กำล่� � ว เ ป่็ ด้ทำ� ง �นัขณีะท้� 
เคู่รื�องยนัตัอ์ย่�ในัรอบเด้น่ัเบ�  เมืื�อเวล่�ผู้��นัไป็
ช่� ว ง ห นั่� ง   แ ร ง ด้ั นั ไ ฟิ ฟ้ิ � ข อ ง 
แบตัเตัอร้�จะล่ด้ล่งตัำ��กำว��แรงด้ันัไฟิฟ้ิ�ท้�ได้ ้
กำำ�หนัด้ไวล้่�วงหนั�้แล่ะขอ้คู่ว�มืเตัือนัจะ
ป็ร�กำฏิ

 Bike–Service (บัรกิาร)
 เมืน่ับรก่ำ�รจะแสืด้งช่�วงเวล่�กำ�รเข�้รับบรก่ำ�ร 
แล่ะมื�ตัรวดั้ระยะท�ง

ช่�วงเวล่�กำ�รเข�้รับบร่กำ�รจะแสืด้งระยะท�ง 
แล่ะวนััท้�กำำ�หนัด้ในักำ�รเข�้รับบรก่ำ�รด้ว้ย

 Bike–Settings (การตื ั�ง�า่)
 เ มื น่ั กำ � รตัั �ง คู่� � ช่� ว ย ให ส้ื �มื � รถตัั �ง คู่� � ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัไ์ด้ห้ล่�ยสื�วนั

ตัวัเล่อืกำกำ�รตัั �งคู่�� ได้แ้กำ�:
•  โหมืด้กำ�รขบัข้�
•  ระบบคู่วบคู่มุืกำ�รยด่้เกำ�ะถนันั
• Triumph Shift Assist

•  ไฟิเล่้�ยว
•  รเ้ซึ่ต็ัเป็็นัคู่��เร่�มืตัน้ัจ�กำโรงง�นั
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  การตื ั�ง�า่–โหมดการข้บััข้่�

 1. โหมดข้บััข้่�ป็จัุจุบุั�ั
2. ช้อ่งเลอืกโหมดข้บััข้่�
3. โหมดข้บััข้่�ป็จัุจุบุั�ัที่่�เลอืก
4. การตื ั�ง�า่โหมดข้บััข้่�ป็จัุจุบุั�ัที่่�เลอืก

 เพื�อเข�้ถง่เมืน่ัโหมืด้กำ�รขบัข้�:
•  กำด้แล่ะป็ล่�อยป็ุ� มื MODE ท้�ฝึ�คู่รอบสืวต่ัช่ ์

ด้�้นัซึ่�้ย
หรอื:
• จ�กำเมืน่ั Settings กำด้จอยสืตั่�กำล่ง/ข่�นั

เพื�อเล่อืกำตัวัเล่อืกำ Riding Modes

•  กำด้ป็ุ� มืป็ุ� มืตัรงกำล่�งจอยสืตั่�กำเพื�อยนืัยนัั
• เล่ื�อนัล่ง/ข่�นัโด้ยใช่จ้อยสืตั่� กำเพื�อเล่ือกำ 

โหมืด้กำ�รขับข้�ท้�ตัอ้งกำ�ร กำด้ป็ุ� มืป็ุ� มืตัรง
กำล่�งจอยสืตั่�กำเพื�อยนืัยนัั

• ตััวเล่อืกำกำ�รตัั �งคู่��ท้�เกำ้�ยวขอ้งสืำ�หรับโหมืด้
กำ�รขบัข้�ท้�เล่อืกำจะป็ร�กำฏิข่�นัในัขณีะนั้�
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  การเลอืกโหมดการข้บััข้่�
 อ�้งอง่กำบัตั�ร�งตั�อไป็นั้�สืำ�หรับตัวัเล่อืกำ ABS, MAP แล่ะ TC ท้�ใช่ง้�นัได้ส้ืำ�หรับแตั�ล่ะโหมืด้ 
กำ�รขบัข้�

Riding Mode

RAIN (ฝ�ตืก) ROAD (ถ��) SPORT (สป็อรต์ื) TRACK (ส�าม) RIDER (ผู้่ข้้บััข้่�)

ระบับัเบัรกป้็องก�ัลอ้ล็อก (ABS)

Road

Track

MAP (การตือบัส�องข้อง��ัเรง่)

Rain

Road

Sport

Traction Control (TC)

Rain

Road

Sport

Track

ป่็ด้ ผู้��นัท�งเมืน่ั ผู้��นัท�งเมืน่ั ผู้��นัท�งเมืน่ั

รหสั

มื�ตัรฐ�นั (กำ�รตัั �งคู่��เร่�มืตัน้ัจ�กำโรงง�นั)

ตัวัเล่อืกำท้�เล่อืกำได้ ้

ตัวัเล่อืกำท้�ไมื�สื�มื�รถใช่ไ้ด้ ้
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  การตื ั�ง�า่ ABS

 ��าเตือื�
ถ�้ป่็ด้ใช่ง้�นัระบบ ABS ระบบเบรกำจะทำ�หนั�้ท้�เป็็นัระบบเบรกำท้�ไมื�ใช่�ระบบ ABS ในัสืถ�นักำ�รณีน์ั้� 
กำ�รเบรกำแรงเกำน่ัไป็จะทำ�ใหล้่อ้ล็่อกำ ซึ่่�งจะทำ�ใหส้ื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตั์แล่ะเกำด่้ 
อบุตััเ่หตัไุด้ ้

��าอธิบิัายการตื ั�ง�า่ ABS

ROAD (ถนันั)

กำ�รตัั �งคู่��ระบบ ABS ท้�เหมื�ะสืมืท้�สืดุ้สืำ�หรับกำ�รใช่ร้ถบนัถนันั
ฟัิงกำช์่ั�นั ABS แบบป็รับสืำ�หรับกำ�รเข�้โคู่ง้จะเป่็ด้ใช่ง้�นัในัโหมืด้นั้�
มืฟั้ิงกำช์่นัักำ�รเบรกำจำ�กำดั้ในัโหมืด้นั้�
ฟัิงกำช์่นัั 'Anti-stoppie' (ป้็องกำนัักำ�รยกำล่อ้หล่งั) เป่็ด้ใช่ง้�นัสืำ�หรับกำ�รใช่เ้บรกำทกุำแบบ

TRACK (สืนั�มื)

กำ�รตัั �งคู่��ระบบ ABS ท้�เหมื�ะสืมืท้�สืดุ้สืำ�หรับกำ�รใช่ร้ถในัสืนั�มื
ฟัิงกำช์่ั�นั ABS แบบป็รับสืำ�หรับกำ�รเข�้โคู่ง้จะป่็ด้ใช่ง้�นัในัโหมืด้นั้�
ฟัิงกำช์่นัักำ�รเบรกำแบบจำ�กำดั้ไมื�ทำ�ง�นัในัโหมืด้นั้�
ฟัิงกำช์่นัั 'Anti-stoppie’ (ป้็องกำนัักำ�รยกำล่อ้หล่งั) เป่็ด้ใช่ง้�นัในักำ�รใช่เ้บรกำแบบฉุกำเฉน่ั
ฟัิงกำช์่นัั 'Anti-stoppie’ (ป้็องกำนัักำ�รยกำล่อ้หล่งั) ป่็ด้ใช่ง้�นัในักำ�รใช่เ้บรกำตั�อเนัื�อง
FRONT WHEEL (เบรกำหนั�้) – ABS จะยอมืใหม้ืก้ำ�รไถล่ของล่อ้หนั�้มื�กำข่�นัเมืื�อเทย้บกำบั
กำ�รตัั �งคู่�� ROAD

REAR WHEEL–กำ�รใช่เ้บรกำหล่งัทำ�ให ้ABS ทำ�ง�นัตั�มืกำ�รตัั �งคู่�� ROAD กำ�รใช่ท้ั �งเบรกำ
หนั�้แล่ะเบรกำหล่งัพรอ้มืกำนััทำ�ใหร้ะบบ ABS ยอมืใหล้่อ้หล่งัล่ื�นัไถล่ได้ม้ื�กำข่�นัเมืื�อเทย้บกำบั
กำ�รตัั �งคู่�� ROAD

  การตื ั�ง�า่ MAP

��าอธิบิัายการตื ั�ง�า่ MAP

ROAD (ถนันั) กำ�รตัอบสืนัองของป้็กำผู้เ้สืื�อมื�ตัรฐ�นั

RAIN (ฝึนัตักำ) ล่ด้กำ�รตัอบสืนัองของป้็กำผู้เ้สืื�อคู่นััเร�งเมืื�อเป็รย้บเทย้บกำบักำ�รตัั �งคู่�� ROAD สืำ�หรับกำ�ร 
ใช่ง้�นัในัสืภั�พถนันัเป้็ยกำหรอืล่ื�นั

SPORT (สืป็อรต์ั) เพ่�มืกำ�รตัอบสืนัองของป้็กำผู้เ้สืื�อเมืื�อเป็รย้บเทย้บกำบักำ�รตัั �งคู่��แบบ Road
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  การตื ั�ง�า่ระบับั�วบั�มุการยด้เกาะถ��

 ��าเตือื�
ถ�้ป่็ด้ใช่ง้�นัระบบคู่วบคู่มุืกำ�รยด่้เกำ�ะถนันั  รถจักำรย�นัยนัตัจ์ะทำ�ง�นัตั�มืป็กำตั ่ แตั�ไมื�มืก้ำ�รคู่วบคู่มุื 
กำ�รยด่้เกำ�ะถนันั
ในัสืถ�นักำ�รณ์ีนั้� กำ�รเร�งคู่ว�มืเร็วมื�กำเกำน่ัไป็บนัพื�นัถนันัท้�เป้็ยกำ/ล่ื�นัอ�จทำ�ใหล้่อ้หล่ังล่ื�นัไถล่  
สื�งผู้ล่ใหส้ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

��าอธิบิัายการตื ั�ง�า่ระบับั�วบั�มุการยด้เกาะ
ROAD (ถนันั) กำ�รตัั �งคู่��ระบบกำ�รยด่้เกำ�ะถนันัท้�เหมื�ะสืมืท้�สืดุ้สืำ�หรับกำ�รใช่ร้ถบนัถนันั

RAIN (ฝึนัตักำ) กำ�รตัั �งคู่��ระบบกำ�รยด่้เกำ�ะถนันัท้�ด้ท้้�สืดุ้สืำ�หรับสืภั�วะล่ื�นั จะยอมืใหล้่อ้หล่งัล่ื�นัไถล่นัอ้ย 
ท้�สืดุ้

SPORT (สืป็อรต์ั) ช่�วยเพ่�มืกำ�รล่ื�นัไถล่ของล่อ้หล่งัเมืื�อเทย้บกำบักำ�รตัั �งคู่�� ROAD

TRACK (สืนั�มื) ระบบคู่วบคู่มุืกำ�รยด่้เกำ�ะถนันัตัั �งคู่��สืำ�หรับกำ�รใช่ง้�นัในัสืนั�มื ยอมืใหม้ืก้ำ�รล่ื�นัไถล่ของ 
ล่อ้หล่งัมื�กำข่�นัเมืื�อเทย้บกำบักำ�รตัั �งคู่�� ROAD
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  การตื ั�ง�า่–Traction Control
ระบบคู่วบคู่มุืกำ�รยด่้เกำ�ะ  (TC)  สื�มื�รถป่็ด้
กำ�รใช่ง้�นัได้ช้่ั�วคู่ร�ว  ระบบคู่วบคู่มุืกำ�รยด่้
เ กำ � ะ 
ถนันั  ไมื�สื�มื�รถป่็ด้ใช่ง้�นัได้ถ้�วร  ระบบจะถก่ำ 
เป่็ด้ใช่ง้�นัโด้ยอัตัโนัมืัตัเ่มืื�อป่็ด้ระบบจุด้ระเบด่้
แล่ว้เป่็ด้ใหมื�อก้ำคู่รั �ง
ห�กำตัอ้งกำ�รเป่็ด้ใช่ง้�นั/ป่็ด้ใช่ง้�นัระบบ 
คู่วบคู่มุืกำ�รยด่้เกำ�ะ:
• จ�กำเมืน่ั Settings กำด้จอยสืตั่�กำล่ง/ข่�นัเพื�อ

เล่อืกำตัวัเล่อืกำ Traction Control

•  ด้ันัจอยสืตั่� กำไป็ท�งขว�เพื�อ เล่ื�อนัจุด้ 
ตััวเล่ื�อนัไป็ท�งขว�เพื�อเป่็ด้ใช่ง้�นัระบบ 
คู่วบคู่มุืกำ�รยด่้เกำ�ะ

•  ด้ันัจอยสืตั่� กำไป็ท�งซึ่�้ยเพื�อ เล่ื�อนัจุด้ 
ตััวเล่ื�อนัไป็ท�งซึ่�้ยเพื�อป่็ด้ใช่ง้�นัระบบ 
คู่วบคู่มุืกำ�รยด่้เกำ�ะ

สืำ�หรับขอ้มืล่่เพ่�มืเตัม่ืเกำ้�ยวกำับระบบคู่วบคู่มุืกำ�ร
ยด่้เกำ�ะ ด้ท่้� หนั�้ 63    

  การตื ั�ง�า่–Triumph shift assist
Triumph Shift Assist (TSA)  จะตัดั้กำำ�ล่งั 
เคู่รื�องยนัตัช์่ั�วขณีะเพื�อใหเ้ข�้เกำย้ร์ได้โ้ด้ยไมื� 
ตัอ้งป่็ด้คู่นััเร�งป้็กำผู้เ้สืื�อหรอืใช่คู้่ล่ตััช่ ์ ฟ้ิเจอรน์ั้� 
ใช่ไ้ด้ก้ำบัทั �งกำ�รเป็ล่้�ยนัเกำย้รข์ ่�นัแล่ะล่ง
ตัอ้งใช่คู้่ล่ตััช่ใ์นักำ�รหยดุ้แล่ะออกำตัวั
Triumph Shift Assist จะไมื�ทำ�ง�นัห�กำใช่ ้
คู่ล่ัตัช่ห์รือห�กำพย�ย�มืผู้ล่ักำเกำ้ยร์ข่�นัโด้ยไมื� 
ตัั �งใจเมืื�อรถอย่�ท้�เกำย้ร ์6
จะตัอ้งใช่แ้รงกำด้แป้็นัเหย้ยบเพื�อใหแ้นั�ใจว��
สื�มื�รถเป็ล่้�ยนัเกำย้รไ์ด้อ้ย��งร�บรื�นั
ว่ธี้เ ป่็ด้ใช่ง้�นั/ป่็ด้ใช่ง้�นั Triumph Shift
Assist:
• จ�กำเมืน่ั Settings กำด้จอยสืตั่�กำล่ง/ข่�นั

เ พื� อ 
เล่อืกำตัวัเล่อืกำ Triumph Shift Assist

•  ด้ันัจอยสืตั่� กำไป็ท�งขว�เพื�อเล่ื�อนัจุด้ตััว
เล่ื�อนัไป็ท�งขว�เพื�อเป่็ด้ใช่ง้�นั Triumph
Shift Assist

•  ด้ันัจอยสืตั่� กำไป็ท�งซึ่�้ยเพื�อเล่ื�อนัจุด้ตััว
เล่ื�อนัไป็ท�งซึ่�้ยเพื�อป่็ด้ใช่ง้�นั Triumph
Shift Assist

สืำ�หรับขอ้มืล่่เพ่�มืเตัม่ืเกำ้�ยวกำบั Triumph Shift
Assist โป็รด้ด้ ่หนั�้ 83    

  การตื ั�ง�า่–ไฟเล่�ยว
กำ�รตัั �งคู่��ไฟิเล่้�ยวสื�มื�รถเป็ล่้�ยนัแป็ล่งได้ ้
กำ�รเป็ล่้�ยนักำ�รตัั �งคู่��ไฟิเล่้�ยว:
• จ�กำเมืน่ั Settings กำด้จอยสืตั่� กำล่ง/ข่�นั 

เพื�อเล่อืกำตัวัเล่อืกำ Indicators (ไฟิเล่้�ยว)
•  กำด้ป็ุ� มืป็ุ� มืตัรงกำล่�งจอยสืตั่�กำเพื�อยนืัยนัั
•  กำด้จอยสืตั่� กำล่ง/ข่�นัเพื�อเล่ือกำตััวเล่ือกำ 

ไฟิเล่้�ยวท้�ตัอ้งกำ�ร กำด้ป็ุ� มืป็ุ� มืตัรงกำล่�ง 
จอยสืตั่�กำเพื�อยนืัยนัั

ตืวัเลอืกการตื ั�ง�า่ไฟเล่�ยว

ป็รับด้ว้ย 
ตันัเอง

ป่็ด้ฟัิงกำช์่นััยกำเล่ก่ำตันัเอง
จะตัอ้งป่็ด้ไฟิเล่้�ยวด้ว้ยตัวัเอง 
โด้ยใช่ส้ืวต่ัช่ไ์ฟิเล่้�ยว

ป่็ด้อตััโนัมืตัั่

เป่็ด้ฟัิงกำช์่นััยกำเล่ก่ำตันัเอง
กำ�รกำด้สืวต่ัช่ไ์ฟิเล่้�ยวสืั �นั ๆ จะ 
เป็็นักำ�รเป่็ด้ใช่ง้�นัไฟิเล่้�ยว 
กำะพรบ่สื�มืคู่รั�ง
กำ�รกำด้สืวต่ัช่ไ์ฟิเล่้�ยวย�วจะเป่็ด้
ใช่ง้�นัไฟิเล่้�ยวเป็็นัเวล่�แป็ด้ 
วน่ั�ทแ้ล่ะอก้ำ 65 เมืตัร

สืำ�หรับขอ้มืล่่เพ่�มืเตัม่ืเกำ้�ยวกำบัไฟิเล่้�ยว ด้ท่้� หนั�้
 57     

  การตื ั�ง�า่–รเ่ซ็่ตืเป็็��า่เร ิ�มตื�้จุาก
โรงงา�
ตััวเล่ือกำกำ�รร้เซึ่็ตัเป็็นัคู่��เร่�มืตัน้ัจ�กำโรงง�นั 
(Factory Reset) ช่�วยร้เซึ่็ตักำ�รตัั �งคู่��เป็็นั 
คู่��เร่�มืตัน้ั
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  เม�ก่ารเด�ิที่าง
 เมืน่ักำ�รเด้น่ัท�ง  (Journey)  ช่�วยกำำ�หนัด้คู่�� 
ขอ้มืล่่กำ�รเด้น่ัท�งด้ว้ยรถจักำรย�นัยนัตั์

เพื�อเข�้ถง่เมืน่ั Journey:
•  จ�กำเมืน่ัหล่ักำใหก้ำด้จอยสืตั่�กำล่งแล่ะเล่อืกำ 

Journey

•  กำด้ป็ุ� มืป็ุ� มืตัรงกำล่�งจอยสืตั่�กำเพื�อยนืัยนัั
•  เล่ือกำตััวเล่ือกำท้�ตัอ้งกำ�รจ�กำร�ยกำ�รเพื�อ 

เข�้ถง่ขอ้มืล่่ท้�เกำ้�ยวขอ้ง

 Journey–มาตืรวดัระยะที่างที่รปิ็
  มืม้ื�ตัรวัด้ระยะท�งอย่�สืองทรป่็ใหใ้ช่ง้�นัแล่ะ 
รเ้ซึ่ต็ัได้ใ้นัช่�องขอ้มืล่่

ห�กำตัอ้งกำ�รด้่มื�ตัรวัด้ระยะท�งทร่ป็ใด้ทร่ป็ 
หนั่�ง:
•  กำด้จอยสืตั่�กำไป็ท�งซึ่�้ยหรอืขว�เพื�อเล่อืกำ 

1 หรอื 2 จ�กำแท็บ

•  จ�กำนัั�นัขอ้มื่ล่มื�ตัรวัด้กำ�รเด้่นัท�งท้� 
เกำ้�ยวขอ้งจะป็ร�กำฏิข่�นัมื�

กำ�รรเ้ซึ่ต็ัมื�ตัรวดั้ระยะท�งทรป่็:
•  เล่อืกำมื�ตัรวดั้ระยะท�งทรป่็ท้�จะรเ้ซึ่ต็ั
•  กำด้กำล่�งจอยสืตั่� กำคู่�้งไวน้ั�นักำว��หนั่�ง 

วน่ั�ท้
•  มื�ตัรวดั้ระยะท�งทรป่็จะถก่ำรเ้ซึ่ต็ั

 Journey–การตื ั�ง�า่มาตืรวดัระยะที่าง
ที่รปิ็
  เมืน่ักำ�รตัั �งคู่��ระยะท�งทร่ป็ช่�วยใหส้ื�มื�รถ 
รเ้ซึ่็ตัมื�ตัรวัด้ระยะท�งทรป่็ด้ว้ยตันัเองหรอืโด้ย
อตััโนัมืตัั่

กำ�รรเ้ซึ่ต็ัมื�ตัรวดั้ระยะท�งออกำทรป่็:
•  กำด้จอยสืตั่� กำไป็ท�งซึ่�้ย/ขว�เพื�อเล่ือกำ 

แท็บกำ�รตัั �งคู่��มื�ตัรวดั้ระยะท�งทรป่็  (Trip 
Settings)

•  กำด้จอยสืตั่� กำล่ง/ข่�นัเพื�อเล่ือกำตััวเล่ือกำ 
มื�ตัรวดั้ระยะท�งทรป่็ท้�ตัอ้งกำ�ร กำด้ป็ุ� มืตัรง
กำล่�งจอยสืตั่�กำเพื�อยนืัยนัั
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•  กำด้จอยสืตั่�กำล่ง/ข่�นัเพื�อเล่อืกำตััวเล่อืกำกำ�ร 
ร้ เซึ่็ตัท้�ตั อ้ งกำ�ร  จ�กำ นัั�นักำด้ป็ุ� มืกำล่�ง 
จอยสืตั่�กำเพื�อยนืัยนัั

ตืวัเลอืกการตื ั�ง�า่ที่รปิ็

อตััโนัมืตัั่

ตัวัเล่อืกำนั้�จะรเ้ซึ่ต็ัมื�ตัรวดั้ 
ระยะท�งทรป่็แตั�ล่ะคู่รั �ง  
หล่งัจ�กำป่็ด้สืวต่ัช่ก์ำญุแจตั�มื 
เวล่�ท้�กำำ�หนัด้ไว ้1, 2, 4, 8, 12 
หรอื 16 ช่ั�วโมืง

ป็รับด้ว้ย 
ตันัเอง

ตัวัเล่อืกำนั้�จะรเ้ซึ่ต็ัมื�ตัรวดั้ 
ระยะท�งทรป่็ท้�เล่อืกำเมืื�อผู้่ข้บัข้� 
รเ้ซึ่ต็ัมื�ตัรวดั้ระยะท�งทรป่็ท้� 
เล่อืกำด้ว้ยตันัเอง

  การเด�ิที่าง–จุบััเวลารอบั
  เมืน่ัจับเวล่�รอบ (Lap Timer)  ช่�วยใหส้ื�มื�รถ
จั บ เ ว ล่ � ร ะ ย ะ ท � ง / ร อ บ ตั � มื ท้� 
กำำ�หนัด้แล่ะเป็รย้บเทย้บกำับรอบกำ�อนัหนั�้ท้�จับ 
เวล่�ไว ้

วธ่ีเ้ร่�มืรอบใหมื�:
•  กำ�รกำด้สืั �นั ๆ  ท้�กำล่�งจอยสืตั่�กำจะเร่�มืรอบ 

ใหมื� ตัวันัับรอบจะเร่�มืนัับรอบแรกำ  จะแสืด้ง
ผู้ล่เป็็นั THIS LAP (รอบนั้�)

•  กำ�รกำด้กำล่�งจอยสืตั่� กำนั�นัข่�นั (เกำน่ัสือง 
วน่ั�ท)้ จะเป็็นักำ�รหยดุ้กำ�รจับเวล่�  ล่�้ง
ขอ้มืล่่ท้�เกำบ็ไว ้แล่ะเร่�มืตัน้ัรอบใหมื�

•  กำ�รกำด้ท้�กำล่�งจอยสืตั่�กำสืั �นั ๆ  อก้ำคู่รั �งจะ
เ ป็็ นั กำ � ร เ ร่� มื ร อ บ ใ ห มื�   แ ล่ ะ เ ว ล่ � 
แล่ะคู่ว�มืเร็วสื่งสืุด้ของรอบกำ�อนัหนั�้จะ 
แสืด้งในัจอแสืด้งผู้ล่เป็็นั PREV LAP

•  ขอ้มื่ล่จับเวล่�รอบท้�บันัทก่ำเกำ็บไวจ้ะแสืด้ง
ในัแท็บ Lap Timer Review ด้ก่ำ�ร 
จั บ เ วล่� รอบ  สืำ�ห รับข อ้มื่ล่ เพ่�มื เ ตั่มื  
ด้ ่หนั�้ 52    

  การเด�ิที่าง–ดก่ารจุบััเวลารอบั
  เมืน่ัด้ก่ำ�รจับเวล่�รอบจะแสืด้งเซึ่สืช่นััแล่ะเวล่�
รอบท้�ถก่ำบนััทก่ำเกำบ็ไว ้
สื�มื�รถจัด้เกำ็บได้ส้ื่งสืุด้ห�้เซึ่สืช่ันัแล่ะสื่งสืุด้
24 รอบตั�อเซึ่สืช่นัั เมืื�อถง่ขด้้จำ�กำดั้นั้�  เซึ่สืช่นัั
กำ�อนัหนั�้นั้�จะถก่ำเขย้นัทบั
กำ�รด้เ่ซึ่สืช่นััแล่ะเวล่�ตั�อรอบ:
•  กำ ด้ จ อ ยสืตั่� กำ ไ ป็ท � งซึ่ ้� ย / ข ว � เ พื� อ 

เล่อืกำแท็บ Trip Review

ร�ยกำ�รเซึ่สืช่ันัท้�บันัท่กำไวท้ั �งหมืด้จะ 
ป็ร�กำฏิข่�นัมื� เซึ่สืช่นััจะแสืด้งโด้ยเรย้งตั�มื
เวล่�แล่ะวนััท้�

•  กำด้จอยสืตั่� กำล่ง/ข่�นั เพื�อ เล่ือกำเซึ่สืช่ันั 
ท้�ตัอ้งกำ�ร

•  กำ�รกำด้ท้�กำล่�งจอยสืตั่� กำคู่ �้งไว จ้ะล่บ 
เซึ่สืช่นััท้�เล่อืกำไว ้
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•  กำ�รกำด้ท้�กำล่�งจอยสืตั่� กำสืั �นั ๆ  จะเป่็ด้ 
ร�ยกำ�รเวล่�รอบสืำ�หรับเซึ่สืช่นััท้�เล่อืกำ

เวล่�รอบทั �งหมืด้สืำ�หรับเซึ่สืช่นััท้�เล่อืกำจะแสืด้ง
ตั�มืล่ำ�ด้บัท้�บนััทก่ำไว ้
ขอ้มืล่่คู่ว�มืเร็วสืง่สืดุ้จะป็ร�กำฏิเฉพ�ะเมืื�อเล่อืกำ
กำ�รตัั �งคู่��คู่ว�มืเร็วสืง่สืดุ้ ด้ ่หนั�้ 53    

ขอ้มื่ล่เวล่�แล่ะคู่ว�มืเร็วสื่งสืุด้ท้�ไฮไล่ตั์เป็็นั 
สืเ้ขย้วแสืด้งเวล่�ท้�เร็วท้�สืดุ้แล่ะคู่ว�มืเร็วสืง่สืดุ้
ท้�บนััทก่ำไว ้
•  กำด้จอยสืตั่� กำล่ง /ข่�นั เพื� อ เล่ือกำรอบท้�

ตัอ้งกำ�ร
•  กำ�รกำด้ท้�กำล่�งจอยสืตั่�กำคู่�้งไวจ้ะล่บรอบท้� 

เล่อืกำไวจ้�กำเซึ่สืช่นัั
•  ด้ันัจอยสืตั่�กำไป็ท�งซึ่�้ยเพื�อกำล่ับไป็ท้�เมืน่ั 

Journey

  การเด�ิที่าง–การตื ั�ง�า่การจุบััเวลา
รอบั
  เมืน่ักำ�รตัั �งคู่��จับเวล่�รอบช่�วยใหส้ื�มื�รถแสืด้ง
ร�ยล่ะเอ้ยด้บ�งอย��งในัหนั�้จอกำ�รจับเวล่� 
รอบได้ ้

ในักำ�รแสืด้งขอ้มืล่่คู่ว�มืเร็วสืง่สืดุ้ในัหนั�้จอกำ�ร
จับเวล่�รอบ:
•  กำด้จอยสืตั่� กำไป็ท�งซึ่�้ย/ขว�เพื�อเล่ือกำ 

แท็บกำ�รตัั �งคู่��กำ�รจับเวล่�รอบ (Lap 
Timer Settings)

•  กำด้จอยสืตั่� กำล่ง/ข่�นัเพื�อเล่ือกำตััวเล่ือกำ 
Top Speed (คู่ว�มืเร็วสืง่สืดุ้)

•  ด้ันัจอยสืตั่� กำไป็ท�งขว�เพื�อ เล่ื�อนัจุด้ 
ตัวัเล่ื�อนัไป็ท�งขว�เพื�อเป่็ด้ใช่ง้�นัตัวัเล่อืกำ 
Top Speed ตัอนันั้�ขอ้มืล่่คู่ว�มืเร็วสืง่สืดุ้จะ
แสืด้งในัหนั�้จอจับเวล่�รอบ

•  ด้ันัจอยสืตั่� กำไป็ท�งซึ่�้ยเพื�อ เล่ื�อนัจุด้ 
ตััวเล่ื�อนัไป็ท�งซึ่�้ยเพื�อป่็ด้ใช่ง้�นัตััวเล่อืกำ 
Top Speed ตัอนันั้�ขอ้มืล่่คู่ว�มืเร็วสืง่สืดุ้จะ
ไมื�แสืด้งในัหนั�้จอจับเวล่�รอบ

สืำ�หรับขอ้มื่ล่เพ่�มืเตัม่ืเกำ้�ยวกำับขอ้มื่ล่คู่ว�มืเร็ว
สืง่สืดุ้ท้�แสืด้งไว ้โป็รด้ด้ ่หนั�้ 52    

  การเด�ิที่าง–สถา�ะเช้ื�อเพิลงิ
  เมืน่ั Fuel Status (สืถ�นัะเช่ื�อเพล่ง่) จะแสืด้ง
ขอ้มืล่่กำ�รบรโ่ภัคู่เช่ื�อเพล่ง่
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หล่งัจ�กำเตัม่ืนัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่  ระบบจะป็รับป็รงุ 
ขอ้มื่ล่ของเกำจวัด้ระด้ับนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่่งแล่ะ 
ขอ้มื่ล่ระยะท้�ว ่�งได้จ้นันัำ��มืันัหมืด้ในัขณีะท้�ท��นั
ข้�รถ จักำรย�นัยนัตั์ ทั �งนั้�ข ่�นัอย่�กำับล่ักำษณีะ 
กำ�รข้�รถ  กำ�รป็รับป็รงุขอ้มืล่่อ�จใช่เ้วล่�นั�นัถง่
ห�้นั�ท้

1. อตัืราการสิ��เป็ลอืง�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิเฉุล่�ย
2. อตัืราการสิ��เป็ลอืง�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิข้ณ์ะ

ห�้�ง
3. ระยะที่่�ว ิ�งไดจุ้��� �าม�ัหมด

อตัืราการสิ��เป็ลอืง�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิเฉุล่�ย
นั้� เ ป็็นักำ�รแสืด้งอัตัร�กำ�รสื่�นัเป็ล่ืองนัำ��มืันั 
เช่ื�อเพล่ง่เฉล่้�ย
กำ�รกำด้ท้�ศน่ัยจ์อยสืตั่�กำคู่�้งไวจ้ะรเ้ซึ่็ตัขอ้มืล่่กำ�ร
ใช่เ้ช่ื�อเพล่ง่โด้ยเฉล่้�ย หล่งัจ�กำรเ้ซึ่ต็ัใหมื�  จะ
แสืด้งเป็็นั —.- จนักำว��รถจะว่�งได้ร้ะยะท�ง 0.1 
กำมื.
อ ัตื ร า ก า ร สิ�� เ ป็ ลือ ง �� �า ม ั� เ ช้ื�อ เ พิ ลิง 
ข้ณ์ะห�้�ง
แสืด้งอัตัร�กำ�รสื่�นัเป็ล่ืองนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่่งในั 
เวล่�ขณีะนัั�นั ถ�้รถจักำรย�นัยนัตัจ์อด้นั่�งกำับท้� 
จะแสืด้ง —.-
ระยะที่่�ว ิ�งไดจุ้��� �าม�ัหมด
สื�วนันั้�จะแสืด้งถง่ระยะท�งโด้ยป็ระมื�ณีท้�รถ 
สื�มื�รถว่�งตั�อไป็ได้ด้้ว้ยนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่ท้�เหล่อื
อย่�ในัถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่

  เม� ่Bluetooth®
  สืำ�ห รับขอ้มื่ล่เพ่�มื เตั่มืเกำ้�ยวกำับคูุ่ณีสืมืบัตั ่
B l u e t o o t h®   ด้่   คู่่� มืื อ กำ � ร เ ช่ื� อ มื ตั� อ 
My Triumph Connectivity

คู่่� มืื อ ร ะ บบกำ � ร เ ช่ื� อ มืตั� อ  M y  Tr i u m p h 
Connectivity อ��นัได้ท้�งอ่นัเทอร์เน็ัตัท้�: 
https://www. triumphinstructions.com/
ป้็อนัหมื�ยเล่ขช่่�นัสื�วนั  'A9820200’  ล่งในัช่�อง
คู่น้ัห�เพื�อใช่ง้�นัคู่่�มือืนั้�
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  สวติืช้แ์ฮ�ดบ์ังั�บััเล่�ยว 
ดา้�ข้วา
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 1.  สวติืช้ไ์ฟฉุุกเฉุ�ิ
2. ป็ุ่ มล็อกแฮ�ดบ์ังั�บััเล่�ยว
3. สวติืช้ส์ตืารท์ี่/ดบััเ�รื�องย�ตื์
4. ตื�าแห�ง่ เปิ็ด/ปิ็ด เ�รื�อง
5. ตื�าแห�ง่ STOP
6. ตื�าแห�ง่ RUN
7. ตื�าแห�ง่ QUICK START
8. ป็ุ่ ม HOME

สื�วนัตั�อไป็นั้�อธีบ่�ยเกำ้�ยวกำับกำ�รทำ�ง�นัของป็ุ� มื 
แล่ะสืวต่ัช่ท์้�แฮนัด้บ์งัคู่บัเล่้�ยว

  ป็ุ่ มไฟฉุุกเฉุ�ิ
 เพื�อเป่็ด้หรือป่็ด้ไฟิฉุกำเฉ่นั ใหก้ำด้แล่ะป็ล่�อย 
สืวต่ัช่ไ์ฟิฉุกำเฉน่ั
สืวต่ัช่จ์ดุ้ระเบด่้จะตัอ้งอย่�ในัตัำ�แหนั�ง ON ไฟิ
ฉุกำเฉน่ัจง่จะทำ�ง�นัได้ ้ แตั�ไฟิฉุกำเฉน่ัจะตัด่้ 
คู่�้งแมื ้�ว��ป่็ด้สืวต่ัช่จ์ดุ้ระเบด่้ไป็ท้� OFF จนักำว��
จะกำด้ป็ุ� มืไฟิฉุกำเฉน่ัอก้ำคู่รั �ง

  ป็ุ่ มล็อกแฮ�ดบ์ังั�บััเล่�ยว

 ��าเตือื�
เพื�อ เหตัุผู้ล่ด้ �้นัคู่ว�มืมืั� นัคู่งแล่ะคู่ว�มื 
ป็ล่อด้ภัยั  ใหต้ัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ได้ใ้ช่ล็้่อกำ 
แฮนัด้์ไวเ้สืมือเมืื�อป็ล่�อยรถจักำรย�นัยนัตั์ไว ้
โด้ยไมื�มืคู้่นัเฝ้ึ�
กำ�รใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตัโ์ด้ยไมื�ได้รั้บอนุัญ�ตั 
อ�จทำ�ใหผู้้่ ข้ ้�รถได้รั้บบ�ด้เจ็บ ผู้่ ใ้ช่ถ้นันั 
คู่นัอื�นั ๆ  แล่ะคู่นัเด้่นัเท�้ยังอ�จทำ�ใหร้ถ 
จักำรย�นัยนัตัข์องท��นัเกำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ยได้ ้

  ในักำ�รล็่อกำรถจักำรย�นัยนัตั ์ ใหห้มืนุัแฮนัด้ฯ์  ไป็
ท�งซึ่�้ยจนัสืุด้แล่ว้กำด้ป็ุ� มืล็่อกำแฮนัด้์บังคู่ับ
เล่้�ยว

  ตื�าแห�ง่เปิ็ด/ปิ็ดเ�รื�อง
 ตัำ�แหนั�งเป่็ด้/ป่็ด้เคู่รื�องยนัตัจ์ะสืล่ับวงจรไฟิฟ้ิ�
แล่ะแผู้งหนั�้ปั็ด้ระหว��งเป่็ด้หรอืป่็ด้  ซึ่่�งช่�วยให ้
สื�มื�รถใช่ง้�นัแผู้งหนั�้ปั็ด้ได้โ้ด้ยไมื�ตัอ้ง
สืตั�รท์เคู่รื�องยนัตั์

 ข้อ้�วรระวงั
อย��ป็ล่�อยใหส้ืวต่ัช่จ์ุด้ระเบด่้อย่�ในัตัำ�แหนั�ง 
ON เป็็นัช่�วงเวล่�นั�นั ๆ  เพร�ะอ�จทำ�ให ้
ช่่�นัสื�วนัไฟิฟ้ิ�เกำด่้คู่ว�มืเสื้ยห�ยแล่ะจะเป็็นั 
กำ�รคู่�ยป็ระจแุบตัเตัอร้�

  ตื�าแห�ง่ STOP
  ตัำ�แหนั�ง STOP จะด้บัเคู่รื�องยนัตั์

หมายเหตืุ

แมส้วติืช้ด์บััเ�รื�องย�ตืจ์ุะดบััเ�รื�องย�ตื ์
แตืจุ่ะไมด่บััวงจุรไฟฟ้าที่ ั�งหมด และอาจุ
ที่�าให้สตืารท์ี่เ�รื�องย�ตืใ์หม่ได้ยากข้้��
เ �ื� อ ง 
จุากแบัตืเตือร่�ที่ ่��ายป็ระจุุ
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  ตื�าแห�ง่ RUN
  สืวต่ัช่ส์ืตั�รท์/ด้บัเคู่รื�องยนัตัต์ัอ้งอย่�ในัตัำ�แหนั�ง 
RUN เพื�อใหร้ถจักำรย�นัยนัตัท์ำ�ง�นั

  ตื�าแห�ง่ QUICK START
  ตัำ�แหนั�ง QUICK START จะใช่ง้�นัสืตั�รท์เตัอร์
ไฟิฟ้ิ�เพื�อใหส้ื�มื�รถเร่�มืตัน้ัสืตั�รท์เคู่รื�องยนัตั ์
ได้เ้ร็วข่�นั
จ�กำท้�ด้ับระบบจุด้ระเบด่้ ใหก้ำด้สืวต่ัช่ส์ืตั�รท์/
ด้บัเคู่รื�องยนัตัค์ู่�้งไวใ้นัตัำ�แหนั�ง QUICKSTART 
ภั�ยใตัเ้งื�อนัไขท้�ถ่กำตัอ้งทั �งหมืด้เพื�อเร่�มืตัน้ัรถ 
จักำรย�นัยนัตั์
สืำ�หรับขอ้มื่ล่เพ่�มืเตั่มื โป็รด้ด้่ท้�หัวขอ้กำ�ร 
สืตั�รท์เคู่รื�องยนัตั์

  ป็ุ่ ม HOME
  จะใช่ป้็ุ� มื HOME เพื�อเข�้ถง่เมืน่ัหล่กัำบนัจอ 
แสืด้งผู้ล่ท้�หนั�้ปั็ด้
กำด้แล่ะป็ล่�อยป็ุ� มื HOME เพื�อเล่อืกำระหว��งเมืน่ั
หล่กัำแล่ะกำ�รแสืด้งหนั�้ปั็ด้

  สวติืช้แ์ฮ�ดบ์ังั�บััเล่�ยว 
ดา้�ซ่า้ย
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 1. สวติืช้ป์็รบััระบับั�วบั�มุ�วามเร็ว�งที่่�
2. สวติืช้ไ์ฟเดยไ์ลที่ ์(DRL) (ถา้ตืดิตื ั�ง)
3. ป็ุ่ ม MODE
4. สวติืช้ไ์ฟเล่�ยว
5. ป็ุ่ มจุอยสตืิ�ก
6. ป็ุ่ มแตืร
7. ป็ุ่ มไฟสง่

 สื�วนัตั�อไป็นั้�อธีบ่�ยเกำ้�ยวกำับกำ�รทำ�ง�นัของป็ุ� มื 
แล่ะสืวต่ัช่ท์้�แฮนัด้บ์งัคู่บัเล่้�ยว

  ป็ุ่ มป็รบััระบับั�วบั�มุ�วามเร็ว�งที่่�
  ป็ุ� มืป็รับระบบคู่วบคูุ่มืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�เป็็นัสืวต่ัช่ ์
สืองท�ง  ด้�้นับนัทำ�เคู่รื�องหมื�ย RES/+  แล่ะ
ด้�้นัล่��ง SET/-
สืำ�หรับขอ้มื่ล่เพ่�มืเตั่มืเกำ้�ยวกำับระบบคู่วบคูุ่มื 
คู่ว�มืเร็วคู่งท้� ด้ ่หนั�้ 60    

  สวติืช้ไ์ฟเดยไ์ลที่ ์(DRL) (ถา้ตืดิตื ั�ง)
  เมืื�อเป่็ด้ระบบจุด้ระเบ่ด้แล่ะป็รับ 

สืวต่ัช่ไ์ฟิเด้ยไ์ล่ทไ์ป็ท้�โหมืด้  ‘DRL’ 
ไฟิเตัอืนัไฟิเด้ยไ์ล่ทจ์ะสืว��งข่�นั
ไฟิเด้ยไ์ล่ทแ์ล่ะไฟิตัำ��ของไฟิหนั�้ 

สื�มื�รถคู่วบคูุ่มืด้ว้ยตััวเองโด้ยใช่ส้ืว่ตัช่์ไฟิ 
DRL ด้นััสืวต่ัช่ไ์ป็ข�้งหนั�้ท�งด้�้นับนัสืำ�หรับ 
โหมืด้ DRL แล่ะด้นััสืวต่ัช่ไ์ป็ท�งด้�้นัหล่งัท�ง
ด้�้นัล่��งสืำ�หรับโหมืด้ไฟิหนั�้ไฟิตัำ��
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 ��าเตือื�
อย��ขับข้�นั�นัเกำน่ัคู่ว�มืจำ�เป็็นัในัสืภั�พแสืง 
แวด้ล่อ้มืท้�ไมื�ด้ก้ำบัไฟิเด้ยไ์ล่ท ์(DRL)  ท้�ใช่ ้
ง�นั
กำ�รขบัข้�กำบัไฟิเด้ยไ์ล่ทใ์นัคู่ว�มืมืดื้ ในัอโุมืงคู่ ์
หรือสืถ�นัท้�ท้�แสืงแวด้ล่อ้มืไมื�ด้้มืองไมื�ช่ัด้ 
อ�จล่ด้ทัศนัวส่ืัยของผู้่ข้ับข้�หรอืทำ�ใหส้ื�ยตั�
ผู้่ใ้ช่ถ้นันัคู่นัอื�นัพร��มืวั
กำ�รทำ�ใหผู้้่ใ้ช่ถ้นันัคู่นัอื�นั ๆ  หรือตั�พร��มืัว 
หรอืมืท้ัศนัวส่ืัยในัท้� ๆ  มืแ้สืงนัอ้ยอ�จทำ�ให ้
เกำด่้กำ�รสื่ญเสื้ยกำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตั ์
แล่ะอบุตััเ่หตัไุด้ ้

หมายเหตืุ

ใ�ช้่วงเวลากลางว�ัไฟเดยไ์ลที่ช์้่วยให ้
ผู้่ใ้ช้ถ้����อื�� ๆ มองเห็�รถจุกัรยา�ย�ตื ์
ไดช้้ดัข้้��
จุะตือ้งใช้ไ้ฟห�า้ไฟตื��าใ�สภาพิแวดลอ้ม
อื�� ๆ  เว ้�แตื่สภาพิถ��อ�ุญาตืให้ใช้ ้
ไฟห�า้ไฟสง่ได้

  ป็ุ่ ม MODE
 เมืื�อกำด้แล่ะป็ล่�อยป็ุ� มื MODE จะเป็็นักำ�รเป่็ด้ 
ใช่ง้�นัเมืน่ัเล่ือกำโหมืด้กำ�รขับข้�ในัหนั�้จอ 
แสืด้งผู้ล่  กำ�รกำด้ป็ุ� มืโหมืด้ตั�อไป็จะเล่ื�อนัผู้��นั 
โหมืด้กำ�รขบัข้�ท้�ใช่ง้�นัได้ ้ ด้ก่ำ�รเล่อืกำโหมืด้ 
กำ�รขบัข้�ท้� หนั�้ 37    

กำด้ป็ุ� มื MODE คู่�้งไวเ้พื�อเป่็ด้ใช่ง้�นัโหมืด้ 
ROAD แล่ะเป่็ด้ใช่ง้�นั ABS แล่ะระบบคู่วบคู่มุื 
กำ�รยด่้เกำ�ะ ห�กำป่็ด้ใช่ง้�นัไว ้
สืำ�หรับขอ้มื่ล่เพ่�มืเตัม่ืเกำ้�ยวกำับกำ�รเล่อืกำโหมืด้ 
กำ�รขบัข้�แล่ะกำ�รตัั �งคู่�� ด้ท่้� หนั�้ 44    

  สวติืช้ไ์ฟเล่�ยว
 เมืื�อกำด้สืวต่ัช่ไ์ฟิเล่้�ยวไป็ด้�้นัซึ่�้ยหรอืด้�้นัขว� 
แล่ว้ป็ล่�อย  ไฟิเล่้�ยวด้วงท้�สืมัืพันัธีก์ำนััจะกำะพรบ่
แล่ว้ด้บัล่ง  เพื�อจะป่็ด้ไฟิเล่้�ยว  ใหก้ำด้แล่ะป็ล่�อย
สืวต่ัช่ไ์ฟิเล่้�ยวไป็ท้�ตัำ�แหนั�งกำล่�ง

รุ�่ที่่�มาพิรอ้มไฟเล่�ยวปิ็ดอตัืโ�มตัื ิ
กำ�รกำด้แล่ะป็ล่�อยป็ุ� มืไฟิเล่้�ยวไป็ท�งซึ่�้ยหรือ 
ขว�จะทำ�ใหไ้ฟิเล่้�ยวท้�ตัรงกำันัสืว��งข่�นัแล่ะด้ับ 
สื�มืคู่รั�งแล่ว้ป่็ด้
กำ�รกำด้แล่ะป็ล่�อยป็ุ� มืไฟิเล่้�ยวไป็ท�งซึ่�้ยหรือ 
ขว�นั�นัข่�นัจะทำ�ใหไ้ฟิเล่้�ยวท้�ตัรงกำันักำระพรบ่ 
เป่็ด้แล่ะป่็ด้
ไฟิเล่้�ยวจะถ่กำป่็ด้โด้ยอัตัโนัมืัตัห่ล่ังจ�กำแป็ด้ 
วน่ั�ทแ้ล่ะหล่งัจ�กำขบัข้�อก้ำ 65 เมืตัร
ห�กำตัอ้งกำ�รป่็ด้กำ�รใช่ง้�นัระบบไฟิเล่้�ยวป่็ด้ 
อัตัโนัมืัตัใ่หด้้่ท้�เมืน่ักำ�รตัั �งคู่��รถจักำรย�นัยนัตั ์
หนั�้ 50    

สื�มื�รถป่็ด้ไฟิเล่้�ยวได้ด้้ว้ยตันัเองได้ ้ เพื�อจะป่็ด้
ไ ฟิ เ ล่้� ย ว   ใ ห ้ กำ ด้ แ ล่ ะ คู่ ล่ � ย สื ว่ ตั ช่ ์
ไฟิเล่้�ยวไป็ท้�ตัำ�แหนั�งกำล่�ง

  ป็ุ่ มจุอยสตืิ�ก
  มืก้ำ�รใช่จ้อยสืตั่�กำเพื�อด้ำ�เนัน่ักำ�รแตั�ล่ะฟัิงกำช์่ั�นั 
ของหนั�้ปั็ด้:
•  ข่�นั–เล่ื�อนัเมืน่ัจ�กำด้�้นัล่��งไป็ด้�้นับนั
•  ล่ง–เล่ื�อนัเมืน่ัจ�กำด้�้นับนัล่งด้�้นัล่��ง
•  ซึ่�้ย–เล่ื�อนัเมืน่ัไป็ท�งซึ่�้ย
•  ขว�–เล่ื�อนัเมืน่ัไป็ท�งขว�
•  กำล่�ง–กำด้เพื�อยนืัยนััตัวัเล่อืกำ

  ป็ุ่ มแตืร
 เมืื�อกำด้ป็ุ� มืแตัรโด้ยท้�สืว่ตัช่์จุด้ระเบ่ด้อย่�ท้� 
ตัำ�แหนั�ง ON แตัรจะด้งัข่�นั

  ป็ุ่ มไฟสง่
 ป็ุ� มืไฟิสืง่มืฟั้ิงกำช์่นัักำ�รทำ�ง�นัท้�ตั��งกำนััข่�นัอย่�กำบั
ว��มืก้ำ�รตัด่้ตัั �งไฟิเด้ยไ์ล่ท ์(DRL) หรอืไมื�  เมืื�อ
เ ป่็ด้ไฟิสื่ง  สืัญญ�ณีไฟิสื่งจะสืว��งข่�นัในั 
หนั�้จอแสืด้งผู้ล่
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รุ�่ที่่�มไ่ฟเดยไ์ลที่ ์(DRL)
ถ�้สืว่ตัช่์ไฟิเด้ย์ไล่ท์อย่�ในัตัำ�แหนั�งของไฟิ 
เด้ยไ์ล่ท ์ (DRL)  ใหก้ำด้ป็ุ� มืไฟิสืง่คู่�้งไวเ้พื�อเป่็ด้
ไฟิสื่ง ไฟิจะยังตั่ด้อย่�ตัร�บเท��ท้�ยังกำด้ป็ุ� มื
คู่ ้ � ง 
ไว ้แล่ะจะด้บัล่งทนััทท้้�ป็ล่�อยป็ุ� มื
ห�กำสืวท่ช่ ์DRL อย่�ในัตัำ�แหนั�งไฟิตัำ�� ใหก้ำด้ป็ุ� มื
ไฟิสืง่เพื�อเป่็ด้ไฟิสืง่  กำ�รกำด้ป็ุ� มืแตั�ล่ะ 
คู่รั �งจะสืล่บัระหว��งไฟิตัำ��แล่ะไฟิสืง่

หมายเหตืุ

สว ิตืช้์เ ปิ็ด/ปิ็ดไฟไม่ได้ป็ระกอบัไว้ใ� 
รถรุ�่�่� ไฟที่า้ยและไฟสอ่งป้็ายที่ะเบัย่�ที่กุ
ดวงจุะที่�างา�โดยอตัืโ�มตัืเิมื�อบัดิสวติืช้ ์
จุดุระเบัดิไป็ที่่� ON
ไฟห�า้จุะที่�างา�เมื�อบัดิสวติืช้จ์ุุดระเบัดิไป็
ที่่�ตื�าแห�ง่ ON และเ�รื�องย�ตืท์ี่�างา�

รุ�่ที่่�ไมม่ไ่ฟเดยไ์ลที่ ์(DRL)
กำด้ป็ุ� มืไฟิสืง่เพื�อเป่็ด้ใช่ง้�นัไฟิสืง่  กำ�รกำด้ป็ุ� มื
แตั�ล่ะคู่รั �งจะสืล่บัระหว��งไฟิตัำ��แล่ะไฟิสืง่

หมายเหตืุ

ส ว ิตื ช้์ เ ปิ็ ด / ปิ็ ด ไ ฟ ไ ม่ ไ ด้ป็ ร ะ ก อ บั ไ ว ้
ใ�รถรุ�่�่� ไฟบัอกตื�าแห�ง่ ไฟที่า้ยและ 
ไฟส่องป้็ายที่ะเบัย่�ทีุ่กดวงจุะที่�างา�โดย 
อตัืโ�มตัืเิมื�อบัดิสวติืช้จ์ุดุระเบัดิไป็ที่่� ON
ไฟห�า้จุะที่�างา�เมื�อบัดิสวติืช้จ์ุุดระเบัดิไป็
ที่่�ตื�าแห�ง่ ON และเ�รื�องย�ตืท์ี่�างา�

  ตืวัป็รบัั��ัเบัรกและ��ั�ลตัืช้์

 ��าเตือื�
อย��พย�ย�มืท้�จะป็รับคู่ันัโยกำในัขณีะท้�รถ 
จักำรย�นัยนัตัก์ำำ�ล่งัแล่�นั  เนัื�องจ�กำอ�จทำ�ให ้
สื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้ 
อบุตััเ่หตัไุด้ ้
เมืื�อป็รับคู่นััโยกำแล่ว้  ใหข้บัรถจักำรย�นัยนัตั์
บนันัถนันัท้�ไมื�มืก้ำ�รจร�จรเพื�อสืร�้งคู่ว�มืคูุ่น้ั
เคู่ยกำบักำ�รตัั �งคู่��คู่นััโยกำใหมื�
อย��ใหผู้้่ อ้ ื�นัยืมืรถจักำรย�นัยนัตั์ของท��นั
เนัื�องจ�กำบุคู่คู่ล่อื�นัอ�จเป็ล่้�ยนักำ�รตัั �งคู่��คู่ันั
โ ย กำ 
จ�กำคู่��ท้�คู่ณุีคูุ่น้ัเคู่ย  ทำ�ใหส้ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุื
รถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 แป้็นัป็รับจะอย่�ท้�คู่ันัคู่ล่ัตัช่์แล่ะคู่ันัเบรกำหนั�้  
ตัั วป็ รับจะช่�วยให เ้ป็ล่้�ยนัระยะจ�กำแฮนัด้ ์
บังคู่ับเล่้�ยวไป็ท้�คู่ันัโยกำเพื�อใหเ้หมื�ะกำับช่�วง 
กำว�้งของมือืผู้่ใ้ช่ร้ถ

  ��ัเบัรกห�า้
 มืต้ัวัป็รับสืองตัวัตัด่้อย่�กำบัคู่นััเบรกำ  ตัวัป็รับคู่ว�มื
กำว�้งแล่ะตัวัป็รับอตััร�สื�วนั

cjxm_1

3

21

1. แป้็�ป็รบััช้ว่งหา่ง
2. ��ัเบัรก
3. ตืวัป็รบััอตัืราสว่�
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ตืวัป็รบัั�วามกวา้ง
แป้็นัป็รับจะช่�วยใหเ้ป็ล่้�ยนัระยะจ�กำแฮนัด้บ์ังคู่ับ
เล่้�ยวไป็ท้�คู่ันัเบรกำเพื�อใหเ้หมื�ะกำับคู่ว�มืกำว�้ง 
ของมือืผู้่ใ้ช่ร้ถ
เมืื�อตัอ้งกำ�รป็รับคู่นััเบรกำหนั�้:
•  หมืนุัแป้็นัป็รับทวนัเข็มืนั�ฬิก่ำ�เพื�อล่ด้ระยะ

ถง่แฮนัด้บ์ังคู่ับเล่้�ยวหรือตั�มืเข็มืนั�ฬิก่ำ� 
เพื�อเพ่�มืระยะห��งจ�กำแฮนัด้บ์งัคู่บัเล่้�ยว

•  ระยะท�งจ�กำป็ล่อกำมืือจับถ่งคู่ันัเบรกำท้� 
ป็ล่�อยจะมืร้ะยะสืั �นัท้�สืดุ้เมืื�อล่อ้แป้็นัป็รับถก่ำ
ป็รับจนัสืดุ้ท�งด้�้นัทวนัเข็มืนั�ฬิก่ำ�

ตืวัป็รบััอตัืราสว่�
ตััวป็รับอัตัร�สื�วนัจะขยับกำ�้นักำระทุง้ของแมื�ปั็�มื 
เบรกำไป็ท�งซึ่�้ยหรอืขว�ทล้่ะ 1 มืมื.  ตัั �งแตั� 
19 มืมื. ถง่ 21 มืมื. โด้ย 19 มืมื. ใหผู้้่ข้บัข้�มืก้ำ�ร
เบรกำท้�ล่ก่ำข่�นั/นุั�มืข่�นั  ขณีะท้� 
21 มืมื. มืก้ำ�รเบรกำท้�สืั �นัล่ง/กำระช่บัข่�นั
เมืื�อตัอ้งกำ�รป็รับคู่นััเบรกำหนั�้:
•  หมืุนัตััวป็รับอัตัร�สื�วนัไป็ยังตัำ�แหนั�งท้� 

ผู้่ข้บัข้�ตัอ้งกำ�ร
•  ล่อ้หมืนุัจะหมืนุัแล่ะคู่ล่ก่ำเข�้สื่�ตัำ�แหนั�ง
ตัั วป็ รับอัตั ร�สื�วนัมื้ตัำ�แหนั� งคู่ันัโยกำสื�มื 
ตัำ�แหนั�ง:
• 19 (19 มืมื.)  สืำ�หรับเบรกำท้�ร่ส้ืก่ำนุั�มืข่�นัโด้ย

คู่นััโยกำล่ก่ำข่�นั
• 20 (20 มืมื.) สืำ�หรับเบรกำท้�ร่ส้ืก่ำกำระช่บัข่�นั

โด้ยคู่นััโยกำล่ก่ำป็�นักำล่�ง
• 21 (21 มืมื.) สืำ�หรับเบรกำท้�ร่ส้ืก่ำกำระช่บัโด้ย

คู่นััโยกำล่ก่ำนัอ้ยท้�สืดุ้

หมายเหตืุ

ที่่ า � จุ ะ ไ ด้ย ิ� เ ส่ย ง � ลิก เ มื� อ ล้อ ป็ ร ับั
อ ั ตื ร า ส่ ว � 
ล็อกเข้า้ตื�าแห�ง่
มเ่�รื�องหมายบั�ลอ้ที่่�มองเห็�ไดส้ ่�ตื�าแห�ง่ 
19–20–21–20
ลอ้ป็รบััอตัืราส่ว�สามารถหมุ�ไดท้ี่ ั�งตืาม 
เข็้ม�าฬิกิาและที่ว�เข็้ม�าฬิกิาเพิื�อตื ั�งการ
ตื ั�ง�า่ที่่�ตือ้งการ

  ��ั�ลตัืช้์
 มื้ตัั วป็ รับคู่ว�มืกำว�้งตั่ด้ตัั �งอย่�ท้�คู่ันัคู่ล่ัตัช่ ์ 
ตัั ว ป็ รั บ จ ะช่� ว ยป็ รั บ ร ะ ย ะ ร ะห ว� � ง แฮนัด้ ์
บังคู่ับเล่้�ยวกำับคู่ันัเบรกำเพื�อใหเ้หมื�ะกำับช่�วง 
กำว�้งของมือืผู้่ใ้ช่ร้ถ

1 2

1. แป้็�ป็รบัั
2. ��ั�ลตัืช้์

กำ�รป็รับคู่ว�มืกำว�้งคู่นััคู่ล่ตััช่:์
•  หมืนุัแป้็นัป็รับทวนัเข็มืนั�ฬิก่ำ�เพื�อล่ด้ระยะ

ถง่แฮนัด้บ์ังคู่ับเล่้�ยวหรือตั�มืเข็มืนั�ฬิก่ำ� 
เพื�อเพ่�มืระยะห��งจ�กำแฮนัด้บ์งัคู่บัเล่้�ยว

•  ระยะท�งจ�กำป็ล่อกำมืือจับถ่งคู่ันัโยกำท้� 
ป็ล่�อยจะมืร้ะยะสืั �นัท้�สืดุ้เมืื�อล่อ้ป็รับถ่กำป็รับ
จนัสืดุ้ท�งด้�้นัทวนัเข็มืนั�ฬิก่ำ�
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  การ�วบั�มุ��ัเรง่

 ��าเตือื�
คู่อยระวงัเมืื�อ  "ร่ส้ืก่ำ"  ถง่กำ�รเป็ล่้�ยนัแป็ล่งของ
กำ�รคู่วบคู่มุืคู่นััเร�ง  ถ�้พบคู่ว�มืเป็ล่้�ยนัแป็ล่ง 
ใหน้ัำ�รถไป็ตัรวจสือบระบบคู่ันัเร�งท้�ตััวแทนั 
จำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ท้�ได้รั้บ 
อนุัญ�ตั
กำ�รเป็ล่้�ยนัแป็ล่งอ�จเกำ่ด้จ�กำคู่ว�มืสื่กำในั 
ระบบกำล่ไกำ ซึ่่�งอ�จทำ�ใหก้ำ�รคู่วบคูุ่มืคู่ันัเร�ง 
ตัด่้ขดั้
กำ�รคู่วบคู่มุืคู่ันัเร�งตัด่้หรอืคู่�้งจะทำ�ใหส้ืญ่เสืย้
กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อุบัตัเ่หตั ุ
ได้ ้

 ร ถ จั กำ ร ย � นั ย นั ตั์ มื้ มืื อ บ่ ด้ คู่ั นั เ ร� ง แ บ บ 
อเ่ล็่กำทรอนั่กำสืเ์พื�อเป่็ด้แล่ะป่็ด้คู่ันัเร�งป้็กำผู้เ้สืื�อ 
ไมื�มืส้ื�ยเคู่เบล่่ท้�ทำ�หนั�้ท้�โด้ยตัรงในัระบบแล่ะ
ไมื�สื�มื�รถป็รับตัั �ง
ตัรวจสือบป้็กำผู้เ้สืื�อเป่็ด้ออกำได้อ้ย��งร�บรื�นั โด้ย
ไมื�มื้แ ร ง ฝืึนั  แล่ะสื�มื� รถ ป่็ด้ได้ โ้ด้ยไมื� 
ตัด่้ขดั้
ถ�้กำ�รคู่วบคู่มุืคู่นััเร�งผู้ด่้ป็กำตั ่ สืญัญ�ณีไฟิ
แ สื ด้ ง 
กำ�รทำ�ง�นัผู้ด่้ป็กำตั ่(MIL) จะสืว��งข่�นั แล่ว้หนั่�ง
ในัสืภั�วะของเคู่รื�องยนัตัต์ั�อไป็นั้�อ�จเกำด่้ข่�นั
• MIL สืว��งข่�นั  กำ�รเคู่ล่ื�อนัท้�ของป้็กำผู้เ้สืื�อ 

แล่ะจำ�นัวนัรอบตั�อนั�ทข้องเคู่รื�องยนัตัจ์ะ 
ถก่ำจำ�กำดั้

• MIL สืว��งข่�นั  โหมืด้ตัดั้กำำ�ล่งัเคู่รื�องยนัตั์
(limp-home)  กำบัเคู่รื�องยนัตัท์้�มืส้ืภั�วะ
รอบเด้น่ัเบ�เร็วเท��นัั�นั

• MIL สืว��งข่�นั เคู่รื�องยนัตัส์ืตั�รท์ไมื�ตัด่้
สืำ�หรับสืภั�วะทั �งหมืด้ท้�กำล่��วถง่  โป็รด้ตัด่้ตั�อ 
ตัวัแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ท้� 
ได้รั้บอนุัญ�ตัโด้ยเร็วท้�สืุด้เพื�อตัรวจเช่็คู่คู่ว�มื 
บกำพร�องแล่ะทำ�กำ�รแกำไ้ข

  ระบับั�วบั�มุ�วามเร็ว�งที่่�

 ��าเตือื�
ระบบคู่วบคูุ่มืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�ตัอ้งใช่ง้�นัในั 
สืถ�นัท้� ท้�สื�มื�รถข้�รถได้อ้ย��งป็ล่อด้ภััย 
ด้ว้ยคู่ว�มืเร็วท้�สืมืำ��เสืมือเท��นัั�นั
ไมื�คู่วรใช่ร้ะบบคู่วบคูุ่มืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�เมืื�อข้�รถ 
ในัสืภั�พจร�จรตัด่้ขัด้ หรือบนัถนันัท้�มื้โคู่ง้ 
อนััตัร�ย/โคู่ง้ท้�เป็็นัมืมุืบอด้ หรอืเมืื�อถนันัล่ื�นั
กำ�รใช่ร้ะบบคู่วบคูุ่มืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�ในัสืภั�พ 
จร�จรตัด่้ขดั้  บนัถนันัท้�มืโ้คู่ง้อนััตัร�ย/โคู่ง้ท้� 
เ ป็็นัมืุมืบอด้ หรือเมืื�อถนันัล่ื�นั อ�จทำ�ให ้
สื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้ 
อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 ��าเตือื�
คู่วรข้�รถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ภั�ยในัคู่ว�มื 
เร็วท้�กำฎหมื�ยกำำ�หนัด้สืำ�หรับกำ�รขบัข้�บนัทอ้ง
ถนันั
กำ�รใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตั์ด้ว้ยคู่ว�มืเร็วสื่งอ�จ 
เป็็นัอันัตัร�ยได้เ้นัื�องจ�กำเวล่�ท้�ใช่ใ้นักำ�ร 
ตัอบโตัส้ืภั�พจร�จรท้�เกำ ่ด้ข่�นันัั�นัจะล่ด้ล่ง 
อย��งเด้�นัช่ัด้ในัขณีะท้�คู่ว�มืเร็วบนัทอ้งถนันั 
เพ่�มืสืง่ข่�นั
ล่ด้คู่ว�มืเร็วทุกำคู่รั �งในัสืภั�วะกำ�รขับข้�ท้�อ�จ 
เกำด่้อนััตัร�ยได้ ้เช่�นั ในัสืภั�พอ�กำ�ศไมื�ด้ห้รอื
กำ�รจร�จรตัด่้ขดั้
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 ��าเตือื�
ขบัข้�รถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ด้ว้ยคู่ว�มืเร็ว
สื่งบนัถนันัท้�ใช่ใ้นักำ�รแข�งขันัหรือบนัสืนั�มื 
แข�งรถเท��นัั�นั
ในัขณีะนัั�นั  ผู้่ท้้�สื�มื�รถใช่คู้่ว�มืเร็วสืง่ได้คู้่วร 
เป็็นัผู้่ข้้�รถท้�ผู้��นักำ�รอบรมืท�งเทคู่นั่คู่ท้� 
จำ�เป็็นัตั�อกำ�รข้�รถคู่ว�มืเร็วสืง่  แล่ะคู่วรคูุ่น้ัเคู่ย
ตั�อกำ� ร ใช่ คูุ้่ณีล่ั กำษณีะตั� � ง   ๆ     ของ รถ 
จักำรย�นัยนัตัใ์นัทกุำสืภั�พ
กำ�รใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตั์ด้ว้ยคู่ว�มืเร็วสื่งในั 
สืภั�วะอื�นั ๆ  จะเกำด่้อันัตัร�ยแล่ะอ�จนัำ�ไป็สื่� 
กำ�รสืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืรถแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ

  หมายเหตืุ

ระบับั�วบั�ุม�วามเร็ว�งที่่�จุะไมท่ี่�างา�ถา้ 
เกดิ�วามผู้ดิป็กตืทิี่่�ระบับั ABS และไฟ
เ ตืื อ � 
ระบับั ABS สวา่งข้้��
ระบับั�วบั�ุม�วามเร็ว�งที่่�จุะที่�างา�ตือ่ไป็
หากเลอืกโหมดการข้บััข้่�โดยตื ั�ง�่า ABS 
เป็็� Off-Road หรอื Off
ระบับั�วบั�ุม�วามเร็ว�งที่่�จุะที่�างา�ตือ่ไป็
หาก ABS ถก่ปิ็ดใช้ง้า�

 ป็ุ� มืคู่วบคูุ่มืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�อย่�ท้�ฝึ�คู่รอบสืวต่ัช่ ์
ด้�้นัซึ่�้ย  แล่ะสื�มื�รถใช่ส้ืั�งง�นัได้โ้ด้ยผู้่ข้้�รถ 
ขยบัป็ุ� มืเพย้งเล็่กำนัอ้ย

1
2

1. ป็ุ่ ม RES/+ ข้องระบับั�วบั�มุ�วามเร็ว�งที่่�
2. ป็ุ่ ม SET/- ข้องระบับั�วบั�มุ�วามเร็ว�งที่่�

ระบบคู่วบคู่มุืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�สื�มื�รถเป่็ด้หรอืป่็ด้ 
ได้ต้ัล่อด้เวล่�  แตั�ไมื�สื�มื�รถเป่็ด้ใช่ง้�นัได้จ้นั 
กำว��จะมืส้ืภั�วะตัรงตั�มืท้�ได้อ้ธีบ่�ยไวใ้นั หนั�้ 61    

  การเปิ็ดใช้ง้า�ระบับั�วบั�มุ�วามเร็ว
�งที่่�
 เพื�อเป่็ด้ระบบคู่วบคูุ่มืคู่ว�มืเร็วคู่งท้� กำด้ป็ุ� มื 
SET/- สืญัล่กัำษณีร์ะบบคู่วบคู่มุืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�จะ
แสืด้งในัหนั�้จอแสืด้งผู้ล่  คู่ว�มืเร็วของระบบ 
คู่วบคู่มุืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�จะแสืด้งคู่��  '—'  แสืด้งให ้
เห็นัว��ยงัไมื�ได้ก้ำำ�หนัด้คู่ว�มืเร็ว
ในักำ�รเป่็ด้ใช่ร้ะบบคู่วบคู่มุืคู่ว�มืเร็วคู่งท้� รถของ
ท��นัตัอ้งอย่�ในัสืภั�วะตั�อไป็นั้�
•  รถ จักำรย�นัยนัตั์ตั อ้งว่�งด้ ว้ยคู่ว�มืเ ร็ว 

ระหว��ง 46 ถง่ 160 กำมื./ช่มื. 
•  รถจักำรย�นัยนัตัอ์ย่�ในัเกำย้ร ์3 หรอืสืง่กำว��
•  เมืื�อบรรลุ่เงื�อนัไขเหล่��นั้�ทั �งหมืด้ใหก้ำด้ป็ุ� มื 

SET/- เพื�อเป่็ด้ใช่ง้�นัระบบคู่วบคู่มุืคู่ว�มื 
เร็วคู่งท้�  สืญัล่กัำษณีร์ะบบคู่วบคู่มุืคู่ว�มืเร็ว 
คู่งท้�จะแสืด้งเป็็นัสื้เข้ยวในัหนั�้จอ TFT 
เพื�อแสืด้งว��เป่็ด้ใช่ง้�นัระบบคู่วบคู่มุืคู่ว�มื 
เร็วคู่งท้�แล่ว้
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คู่ำ�ว�� SET จะป็ร�กำฏิข่�นัถดั้จ�กำสืญัล่กัำษณีร์ะบบ
คู่วบคู่มุืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�  คู่ว�มืเร็วระบบคู่วบคู่มุื 
คู่ว�มืเร็วคู่งท้�ท้�ตัั �งคู่��ไวจ้ะป็ร�กำฏิข่�นัแล่ะไฟิ 
ระบบคู่วบคูุ่มืคู่ว�มืเ ร็วคู่งท้�จะสืว��งข่�นัในั 
มื�ตัรวัด้คู่ว�มืเร็วรอบซึ่่�งแสืด้งว��มื้กำ�รเป่็ด้ 
ใช่ง้�นัระบบคู่วบคู่มุืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�

1. สญัลกัษณ์ร์ะบับั�วบั�มุ�วามเร็ว�งที่่�
2. การบัง่ช้่�การตื ั�ง�า่ระบับั�วบั�มุ�วามเร็ว

�งที่่�
3. �วามเร็วที่่�ก�าห�ดไวส้�าหรบััการ�วบั�มุ

�วามเร็ว

ระบบคู่วบคูุ่มืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�จะรักำษ�คู่ว�มืเร็วท้� 
ตัั �งคู่��ไวจ้นักำว��:
•  คู่ว�มืเร็วท้�ตัั �งไวถ้่กำป็รับตั�มืท้�อธีบ่�ยไว ้

หนั�้ 62    

• ระบบคู่วบคูุ่มืคู่ว�มืเ ร็วคู่งท้�ถ่กำป่็ด้กำ�ร 
ทำ�ง�นัตั�มืท้�อธีบ่�ยไว ้หนั�้ 62

  การป็รบััการตื ั�ง�า่�วามเร็วข้ณ์ะที่่�อย่ ่
ใ�ระบับั�วบั�มุ�วามเร็ว�งที่่�
 เพื�อป็รับคู่ว�มืเร็วขณีะอย่�ในัระบบคู่วบคู่มุืคู่ว�มื 
เร็วคู่งท้�ใหก้ำด้แล่ะป็ล่�อย:
•  ป็ุ� มื RES/+ เพื�อเพ่�มืคู่ว�มืเร็ว
•  ป็ุ� มื SET/- เพื�อล่ด้คู่ว�มืเร็ว
ทกุำคู่รั �งท้�กำด้ป็ุ� มืจะเป็็นักำ�รล่ด้คู่ว�มืเร็วล่งคู่รั �งล่ะ 
1 กำมื./ช่มื.  หรอื 1 ไมืล่/์ช่มื.  ถ�้กำด้ป็ุ� มืคู่�้งไว ้ 
คู่ว�มืเร็วจะเพ่�มืข่�นัคู่รั �งล่ะหนั่�งหนั�วยอย��ง 
ตั�อเนัื�อง
ป็ล่�อยป็ุ� มืป็รับเมืื�อคู่ว�มืเร็วท้�ตัอ้งกำ�รป็ร�กำฏิบนั
หนั�้จอแล่ว้

หมายเหตืุ

�วามเร็วที่่�ตื ั�ง�่าไว้ส�าหรบััระบับั�วบั�ุม 
�วามเร็ว�งที่่�จุะกระพิรบิัจุ�ถง้�วามเร็ว 
ใหม่
ถา้ข้่�รถบั�ที่างลาดช้�ัและระบับั�วบั�ุม 
�วามเร็ว�งที่่�ไม่สามารถรกัษา�วามเร็วที่่� 
ก�าห�ดไวไ้ด ้ ห�า้จุอแสดง�วามเร็วข้อง 
ระบับั�วบั�มุ�วามเร็ว�งที่่�จุะกะพิรบิัจุ�รถ
จุกัรยา�ย�ตืว์ ิ�งถง้�วามเร็วที่่�ตื ั�งไว้

อก้ำวธ่ีใ้นักำ�รเพ่�มืคู่ว�มืเร็วในัระบบคู่วบคู่มุืคู่ว�มื 
เร็วคู่งท้�คู่ือกำ�รเร�งคู่ว�มืเร็วจนัถ่งคู่ว�มืเร็วท้�
ตัอ้งกำ�รโด้ยใช่ป้็ล่อกำคู่นััเร�ง จ�กำนัั�นั กำด้ป็ุ� มืป็รับ
SET/-

  การปิ็ดใช้ง้า�ระบับั�วบั�มุ�วามเร็ว 
�งที่่�
 ระบบคู่วบคู่มุืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�สื�มื�รถป่็ด้ใช่ง้�นัได้ ้
ด้ว้ยวธ่ีก้ำ�รอย��งใด้อย��งหนั่�งตั�อไป็นั้�
•  บด่้ป็ล่อกำคู่นััเร�งไป็ข�้งหนั�้จนัสืดุ้
•  ด้ง่คู่นััคู่ล่ตััช่์
• ใช่เ้บรกำหนั�้หรอืเบรกำหล่งั
• เ ร� งคู่ว�มื เ ร็ ว โด้ยบ่ด้คู่ั นั เ ร� งนั�นักำว� �

60 วน่ั�ท้
•  กำด้แล่ะป็ล่�อยป็ุ� มื -/SET

เมืื�อเล่ก่ำใช่ง้�นั ไฟิระบบคู่วบคู่มุืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�จะ
ไมื�ป็ร�กำฎในัมื�ตัรวัด้รอบเคู่รื�องยนัตัอ์ก้ำตั�อไป็ 
แตั�ตัวัช่้�วดั้กำ�ร SET ระบบแล่ะคู่ว�มืเร็วท้�ตัั �งไว ้
ยงัแสืด้งในัหนั�้จอแสืด้งผู้ล่  ซึ่่�งระบวุ��ได้ ้
บั นั ท่ กำ
กำ�รตัั �งคู่��ระบบคู่วบคู่มุืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�แล่ว้
กำ�รตัั �งคู่��ระบบคู่วบคูุ่มืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�จะกำล่ับมื�
ทำ�ง�นัตั�มืท้�อธีบ่�ยไวใ้นั  หนั�้ 63  ห�กำไมื�ไ
ป่็ด้ระบบคู่วบคู่มุืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�โด้ยกำ�รบด่้สืวต่ัช่์
จดุ้ระเบด่้ไป็ตัำ�แหนั�ง OFF
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  การเร ิ�มใช้�้วามเร็วที่่�ก�าห�ดไวส้�าหรบัั
ระบับั�วบั�มุ�วามเร็ว�งที่่�ตือ่

 ��าเตือื�
เมืื�อเร่�มืใช่ร้ะบบคู่วบคูุ่มืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�ตั�อ 
อก้ำคู่รั �ง  ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจทกุำคู่รั �งว��สืภั�พ
กำ � ร 
จร�จรเหมื�ะสืมืตั�อคู่ว�มืเร็วท้�ได้ก้ำำ�หนัด้ไว ้
กำ�รใช่ร้ะบบคู่วบคูุ่มืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�ในัสืภั�พ 
จร�จรตัด่้ขดั้  บนัถนันัท้�มืโ้คู่ง้อนััตัร�ย/โคู่ง้ท้� 
เป็็นัมืมุืบอด้  หรอืเมืื�อถนันัล่ื�นั  อ�จทำ�ให ้
สื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้ 
อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 ระบบคู่วบคู่มุืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�จะถก่ำป่็ด้ใช่ง้�นัถ�้มื้
กำ�รด้ำ�เนัน่ักำ�รอย��งใด้อย��งหนั่�งตั�อไป็นั้�
•  บด่้ป็ล่อกำคู่นััเร�งไป็ข�้งหนั�้จนัสืดุ้
•  ด้ง่คู่นััคู่ล่ตััช่์
• ใช่เ้บรกำหนั�้หรอืเบรกำหล่งั
• เร�งคู่ว�มืเร็วโด้ยใช่ป้็ล่อกำคู่ันัเร�งนั�นักำว�� 

60 วน่ั�ท้
คู่ว�มืเ ร็วของระบบคู่วบคูุ่มืคู่ว�มืเ ร็วคู่งท้� 
สื�มื�รถเร่�มืตัน้ัใหมื�ได้โ้ด้ยกำ�รกำด้แล่ะป็ล่�อยป็ุ� มื 
RES/+ ถ�้มืคู้่ว�มืเร็วบนััทก่ำไว ้
คู่ว�มืเร็วของรถจักำรย�นัยนัตัต์ัอ้งอย่�ระหว��ง 46 
ถง่ 160 กำมื./ช่มื.  (29 ถง่ 100 ไมืล่/์ช่มื.) แล่ะ
อย่�ในัเกำย้ร ์3 หรอืสืง่กำว��
กำ�รตัั �งคู่��คู่ว�มืเร็วท้�เกำ็บไวจ้ะระบุอย่�ข�้งคู่ำ�ว�� 
SET ใตัส้ืญัล่กัำษณีร์ะบบคู่วบคู่มุืคู่ว�มืเร็วคู่งท้� 
ในัหนั�้จอแสืด้งผู้ล่
คู่ว�มืเ ร็วท้�กำำ�หนัด้ไวจ้ะยังคู่งอย่�ในัหนั�วย 
คู่ว�มืจำ�ของระบบคู่วบคูุ่มืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�จนักำว�� 
จะมืก้ำ�รบด่้สืวต่ัช่จ์ดุ้ระเบด่้ไป็ท้�ตัำ�แหนั�ง ON

หมายเหตืุ

การตื ั�ง�่า�วามเร็วใ�ระบับั�วบั�ุม�วาม 
เร็ว�งที่่�จุะกระพิรบิัจุ�กวา่จุะถง้�วามเร็วที่่�
ตื ั�งไวอ้ก่�ร ั�ง

  ระบับั�วบั�มุการยด้เกาะถ�� 
(TC)

 ��าเตือื�
ระบบคู่วบคูุ่มืกำ�รย่ด้ เกำ�ะถนันัไมื� ใช่�สื ่�ง
ท ด้ แ ท นั
เพื�อใหข้้�รถได้ใ้นัทุกำสืภั�พอ�กำ�ศแล่ะถนันั 
ทั�วไป็
ระบบคู่วบคูุ่มืกำ�รย่ด้เกำ�ะถนันัไมื�สื�มื�รถ 
ป้็องกำันัไมื�ใหเ้กำด่้กำ�รสืญ่เสืย้กำ�รยด่้เกำ�ะถนันั
จ�กำ
-  กำ�รเล่้�ยวรถด้ว้ยคู่ว�มืเร็วสืง่
-  กำ�รเร�งคู่ว�มืเร็วเมืื�อเอย้งมืมุืรถแคู่บมื�กำ
-  กำ�รเบรกำ
-  ระบบคู่วบคูุ่มืกำ�รยด่้เกำ�ะถนันัไมื�สื�มื�รถ 
ป้็องกำนััล่อ้หนั�้ไมื�ใหล้่ื�นัไถล่
กำ�รไมื�ป็ฏิ่บัตั่ตั�มืขอ้มื่ล่ข�้งตัน้ัอ�จทำ�ให ้
สื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้
อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 ระบบคู่วบคูุ่มืกำ�รยด่้เกำ�ะถนันัจะช่�วยรักำษ�กำ�ร 
ย่ด้เกำ�ะถนันัเมืื�อเร�งคู่ว�มืเร็วบนัพื�นัถนันัท้� 
เป้็ยกำ/ล่ื�นั ถ�้เซึ่นัเซึ่อร์ตัรวจพบว��ล่อ้หล่ัง 
สืญ่เสืย้กำ�รยด่้เกำ�ะ  (ล่ื�นั)  ระบบคู่วบคู่มุืกำ�ร 
ยด่้เกำ�ะถนันัจะทำ�ง�นั  แล่ะเป็ล่้�ยนักำำ�ล่งั
เคู่รื�องยนัตัจ์นักำว��จะเร้ยกำคู่นืักำ�รยด่้เกำ�ะถนันั
ของล่อ้หล่งัได้ ้ ไฟิเตัอืนัระบบคู่วบคู่มุืกำ�รยด่้
เ กำ � ะ ถ นั นั 
จะกำะพรบ่ขณีะท้�ระบบทำ�ง�นั แล่ะผู้่ข้้�รถอ�จ 
สืังเกำตัเห็นัคู่ว�มืเป็ล่้�ยนัแป็ล่งจ�กำเสื้ยงของ 
เคู่รื�องยนัตั์

หมายเหตืุ

ระบับั�วบั�ุมการยด้เกาะถ��จุะไมท่ี่�างา�
ถา้มก่ารที่�างา�ผู้ดิป็กตืกิบัั ABS ไฟเตือื� 
ส�าหรบััระบับั ABS ระบับั�วบั�มุ�วามเร็ว 
�งที่่� และ MIL จุะสวา่งข้้��
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  การตื ั�ง�า่ระบับั�วบั�มุ 
การยด้เกาะถ��

 ��าเตือื�
อย��พย�ย�มืป็รับตัั �งคู่��ระบบคู่วบคูุ่มืกำ�ร 
ยด่้เกำ�ะถนันัขณีะท้�รถจักำรย�นัยนัตัก์ำำ�ล่ังแล่�นั 
เนัื�องจ�กำอ�จทำ�ใหส้ื่ญเสื้ยกำ�รคู่วบคูุ่มืรถ 
จักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 ��าเตือื�
ถ�้ป่็ด้ใช่ง้�นัระบบคู่วบคู่มุืกำ�รยด่้เกำ�ะถนันั  รถ
จักำรย�นัยนัตัจ์ะทำ�ง�นัตั�มืป็กำตั ่ แตั�ไมื�มืก้ำ�ร
คู่วบคู่มุืกำ�รยด่้เกำ�ะถนันั ในัสืถ�นักำ�รณีน์ั้� กำ�ร
เร�งคู่ว�มืเร็วมื�กำเกำน่ัไป็บนัพื�นัถนันัท้�เป้็ยกำ/ล่ื�นั
อ � จ ทำ� ใ ห ้ ล่ ้ อ ห ล่ั ง 
ล่ื�นัไถล่ สื�งผู้ล่ใหส้ื่ญเสื้ยกำ�รคู่วบคูุ่มืรถ 
จักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 สื�มื�รถตัั �งคู่��ระบบคู่วบคู่มุืกำ�รยด่้เกำ�ะได้ต้ั�มืท้�
อธีบ่�ยในั หนั�้ 50    

เมืื�อป่็ด้ระบบคู่วบคูุ่มืกำ�รยด่้เกำ�ะ ไฟิเตัอืนักำ�ร 
ป่็ด้ระบบ TC จะสืว��งข่�นัมื�
ระบบคู่วบคู่มุืกำ�รยด่้เกำ�ะถนันัมืคู้่��เร่�มืตัน้ัท้�เป่็ด้
ใช่ ง้�นั หล่ังจ�กำป่็ด้แล่ะเ ป่็ด้สืว่ตัช่์ร ะบบ 
จดุ้ระเบด่้อก้ำคู่รั �ง

  ระบับัตืรวจุวดัแรงด�ัลมยาง 
(TPMS) (ถา้ตืดิตื ั�ง)

 ��าเตือื�
ห�้มืแยกำแรงด้นััล่มืย�งออกำจ�กำกำ�รตัรวจสือบ
ป็ระจำ�วนััเนัื�องจ�กำกำ�รตัด่้ตัั �ง TPMS (ระบบ
วดั้แรงด้นััล่มืย�ง)
ตัรวจสือบแรงด้นััล่มืย�งเมืื�อย�งเย็นั  โด้ยใช่ ้
เกำจวดั้แรงด้นััล่มืย�งท้�แมื�นัยำ�  (ด้ห่นัังสือื
คู่่� มืื อ 
เจ�้ของ)
กำ�รใช่ร้ะบบ TPMS เพื�อกำำ�หนัด้แรงด้นััล่มื
ย � ง 
อ�จทำ�ใหไ้ด้แ้รงด้ันัล่มืย�งท้�ไมื�ถ่กำตัอ้ง  
ทำ�ใหส้ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะ 
เกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

  หมายเหตืุ

ระบับัตืรวจุวดัแรงด�ัลมยาง (TPMS) มใ่ห ้
เลอืกเป็็�อปุ็กรณ์เ์สรมิใ�บัางรุ�่ ตือ้งตืดิ
ตื ั�งโดยตืวัแที่�จุ�าห�า่ย Triumph ที่่�ไดร้บัั
อ�ญุาตื
สว่�แสดงผู้ล TPMS บั�แผู้งห�า้ป็ดัจุะถก่ 
เ ปิ็ดใช้้งา�เมื�อระบับัได้ร บััการตืิดตื ั�ง
เที่า่� ั��

 เซึ่นัเซึ่อรแ์รงด้ันัล่มืย�งตัด่้ตัั �งไวท้้�ล่อ้หนั�้แล่ะ 
ล่อ้หล่ัง เซึ่็นัเซึ่อร์เหล่��นั้�จะวัด้แรงด้ันัล่มืย�ง 
จ�กำด้�้นัในัของย�ง  แล่ว้สื�งขอ้มืล่่แรงด้นััไป็ท้� 
แผู้งหนั�้ปั็ด้  เซึ่น็ัเซึ่อรเ์หล่��นั้�จะไมื�สื�งขอ้มืล่่
จนักำว��รถจักำรย�นัยนัตั์จะว่�งด้ว้ยคู่ว�มืเร็ว
มื�กำกำว�� 20 กำมื./ช่มื.  (12 ไมืล่/์ช่มื.)  เสืน้ัป็ระ
สืองเสืน้ัจะป็ร�กำฏิบนัหนั�้จอแสืด้งผู้ล่จนักำว��จะ
ไ ด้ ้ รั บ 
สืญัญ�ณีแรงด้นััล่มืย�ง  เซึ่น็ัเซึ่อรใ์นัแตั�ล่ะล่อ้ 
จะทำ�ง�นัเป็็นัอส่ืระจ�กำกำนัั  ด้งันัั�นัเซึ่น็ัเซึ่อรจ์ง่ 
สื�มื�รถเป่็ด้แล่ะอัป็เด้ตัโด้ยอัตัโนัมืัตัใ่นัเวล่� 
ตั��งกำนัั
จะมื้ป้็�ยผู้นั่กำตัด่้ไวท้้�วงล่อ้เพื�อบ�งช่้�ตัำ�แหนั�ง 
ของเซึ่นัเซึ่อรแ์รงด้นััล่มืย�ง ซึ่่�งอย่�ใกำล่ว้�ล่ว์
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หนั�้จอแสืด้งผู้ล่ TPMS บนัแผู้งหนั�้ปั็ด้จะถก่ำ 
เป่็ด้ใช่ง้�นัเมืื�อระบบได้รั้บกำ�รตัด่้ตัั �งเท��นัั�นั

1. ไฟเตือื� TPMS
2. ตืวับัง่ช้่�แรงด�ัลมยางลอ้หลงั
3. ตืวับัง่ช้่�แรงด�ัลมยางลอ้ห�า้

  แรงด�ัลมยาง

 ��าเตือื�
ห�้มืใช่ร้ะบบตัรวจวดั้แรงด้นััล่มืย�ง  (TPMS) 
เป็็นัเกำจวัด้แรงด้ันัล่มืย�งเมืื�อทำ�กำ�รป็รับคู่�� 
แรงด้นััล่มืย�ง
เพื�อแรงด้ันัล่มืย�งท้�ถ่กำตัอ้ง ใหต้ัรวจสือบ 
แรงด้ันัล่มืย�งทุกำคู่รั �งเมืื�อย�งเย็นัแล่ะใช่ ้
เกำจวดั้แรงด้นััล่มืย�งท้�แมื�นัยำ�
กำ�รใช่ร้ะบบ TPMS เพื�อกำำ�หนัด้แรงด้นััล่มื
ย � ง 
อ�จทำ�ใหไ้ด้แ้รงด้ันัล่มืย�งท้�ไมื�ถ่กำตัอ้ง  
ทำ�ใหส้ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะ 
เกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 ข้อ้�วรระวงั
ห�้มืใช่น้ัำ��ย�อดุ้กำ�รรั�วซึ่ม่ืหรอืนัำ��ย�อื�นั ๆ  ท้�มื้
ล่กัำษณีะเด้ย้วกำนััป่็ด้กำั �นักำ�รไหล่ของอ�กำ�ศไป็
ยงัท�งเข�้เซึ่นัเซึ่อร ์ TPMS กำ�รป่็ด้กำั �นัช่�อง 
แรงด้นััอ�กำ�ศของเซึ่นัเซึ่อร ์ TPMS ขณีะ 
ทำ�ง�นัจะทำ�ใหเ้ซึ่นัเซึ่อรถ์ก่ำป่็ด้กำั �นั  ทำ�ใหเ้กำด่้
คู่ว�มืเสืย้ห�ยตั�อช่ดุ้เซึ่นัเซึ่อร ์TPMS โด้ยไมื�
สื�มื�รถซึ่�อมืแซึ่มืได้ ้
คู่ว�มืเสืย้ห�ยท้�เกำด่้จ�กำกำ�รใช่น้ัำ��ย�อดุ้กำ�รรั�ว
ซึ่ม่ืหรือกำ�รบำ�รุงรักำษ�ท้�ไมื�ถ่กำตัอ้งไมื�ถือว�� 
เป็็นัช่ำ�รุด้จ�กำกำ�รผู้ล่่ตัแล่ะไมื�คู่รอบคู่ลุ่มื 
ภั�ยใตัก้ำ�รรับป็ระกำนัั
นัำ�รถของท��นัไป็ป็ระกำอบย�งท้�ตััวแทนั 
จำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์Triumph ท้�ได้รั้บ
อนุัญ�ตัทกุำคู่รั �ง  แล่ะแจง้ท�งศน่ัยว์�� 
ล่อ้รถของท��นัมืก้ำ�รตัด่้ตัั �งเซึ่นัเซึ่อรแ์รงด้นััล่มื
ย�ง

 ข้อ้�วรระวงั
จะมืป้้็�ยผู้นั่กำตัด่้ไวท้้�วงล่อ้เพื�อบ�งช่้�ตัำ�แหนั�ง 
ของเซึ่นัเซึ่อรแ์รงด้นััล่มืย�ง
ตัอ้งใช่คู้่ว�มืระมืดั้ระวงัในักำ�รเป็ล่้�ยนัย�ง  เพื�อ
ป้็องกำันัไมื�ใหเ้ซึ่นัเซึ่อร์แรงด้ันัล่มืย�งเกำ่ด้ 
คู่ว�มืเสืย้ห�ย
นัำ�รถของท��นัไป็ป็ระกำอบย�งท้�ตััวแทนั 
จำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ท้�ได้รั้บ 
อนุัญ�ตัทุกำคู่รั �ง แล่ะแจง้ท�งศ่นัย์ว��ล่อ้รถ 
ของท��นัมืก้ำ�รตัด่้ตัั �งเซึ่นัเซึ่อรแ์รงด้นััล่มืย�ง

 แรงด้นััล่มืย�งท้�แสืด้งบนัแผู้งหนั�้ปั็ด้จะบ�งบอกำ
ถ่งแรงด้ันัล่มืย�งตั�มืจร่ง ณี เวล่�ท้�เล่ือกำ 
สื�วนัแสืด้งผู้ล่นัั�นั  ซึ่่�งอ�จแตักำตั��งจ�กำแรงด้นัั 
ล่มืย�งท้�กำำ�หนัด้ไวเ้มืื�อย�งเย็นั  เนัื�องจ�กำย�ง 
อ�จรอ้นัข่�นัในัขณีะท้�ท��นัข้�รถจักำรย�นัยนัตั ์ 
ทำ�ใหอ้�กำ�ศภั�ยในัย�งขย�ยตััวแล่ะแรงด้ันั 
ล่มืย�งเพ่�มืมื�กำข่�นั แรงด้ันัล่มืย�งเมืื�อเย็นัซึ่่�ง 
กำำ�หนัด้โด้ย Triumph จะคู่ำ�นัง่ถง่สืภั�วะนั้�
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ตัอ้งป็รับระด้ับแรงด้ันัล่มืย�งเมืื�อย�งเย็นัแล่ะใช่ ้
เกำจวดั้แรงด้นััล่มืย�งท้�แมื�นัยำ�เท��นัั�นั  ไมื�คู่วรใช่ ้
จอแสืด้งผู้ล่แรงด้ันัล่มืย�งบนัแผู้งหนั�้ปั็ด้เมืื�อ 
ทำ�กำ�รป็รับแรงด้นััล่มืย�ง  สืำ�หรับแรงด้นััล่มื
ย � ง 
ท้�แนัะนัำ� ใหด้้ใ่นัสื�วนัขอ้มืล่่จำ�เพ�ะ

  แบัตืเตือร่�เซ็่�เซ่อรแ์รงด�ัลมยาง
 เมืื�อแรงด้ันัไฟิฟ้ิ�ของแบตัเตัอร้�ในัเซึ่นัเซึ่อรล์่มื
ย�งอย่�ในัระด้บัตัำ�� จะมืข้อ้คู่ว�มืแสืด้งในัหนั�้จอ
แผู้งหนั�้ปั็ด้  แล่ะสืญัล่กัำษณี ์ TPMS จะบ�งช่้�ว�� 
เซึ่นัเซึ่อร์ของล่อ้ใด้ท้�มื้แรงด้ันัไฟิฟ้ิ�ของ 
แบตัเตัอร้�ตัำ��  ถ�้แบตัเตัอร้�หมืด้เกำล่้�ยง  เฉพ�ะ 
เสืน้ัป็ระจะป็ร�กำฏิบนัหนั�้จอแผู้งหนั�้ปั็ด้  ไฟิ
เตัอืนั TPMS สืแ้ด้งจะตัด่้ข่�นั  สื�วนัสืญัล่กัำษณี ์
TPMS จะกำะพรบ่อย��งตั�อเนัื�อง  ตัด่้ตั�อตัวัแทนั 
จำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์Triumph ท้�ได้รั้บ
อ นุัญ � ตั ข อ งท� � นั เ พื� อ นัำ� ร ถ ไ ป็ เ ป็ ล่้� ย นั 
เซึ่นัเซึ่อร ์ แล่ะบนััทก่ำหมื�ยเล่ขผู้ล่ต่ัภัณัีฑ์ล์่งในั
ช่�องท้�ใหไ้วใ้นัหัวขอ้หมื�ยเล่ขซึ่้เร้ยล่ของ 
เซึ่น็ัเซึ่อร์
เมืื�อบด่้สืวต่ัช่จ์ดุ้ระเบด่้ไป็ท้�ตัำ�แหนั�ง ON ถ�้
สืัญล่ักำษณี์  TPMS กำะพร่บตั�อ เนัื� อ งหรือ 
ไฟิเตัอืนั TPMS ตัด่้คู่�้งแสืด้งว��มืข้อ้บกำพร�อง 
เกำด่้ข่�นักำบัระบบ TPMS ตัด่้ตั�อตัวัแทนัจำ�หนั��ย 
รถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตัเพื�อ 
นัำ�รถไป็ตัรวจสือบห�ขอ้บกำพร�อง

  หมายเลข้รหสัเซ็่�เซ่อรแ์รงด�ัลม
ยาง
 หมื�ยเล่ขรหัสืสืำ�หรับเซึ่็นัเซึ่อรแ์รงด้ันัล่มืย�ง 
จะถ่กำพ่มืพ์ไวบ้นัฉล่�กำซึ่่�งอย่�บนัเซึ่็นัเซึ่อร ์
ตัวัแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ท้� 
ได้รั้บอนุัญ�ตัอ�จตัอ้งใช่ห้มื�ยเล่ขนั้�สืำ�หรับกำ�ร
บำ�รงุรักำษ�หรอืวเ่คู่ร�ะหปั์็ญห�
เมืื�อตัด่้ตัั �ง  ระบบตัรวจวดั้แรงด้นััล่มืย�ง  เข�้กำบั 
รถจักำรย�นัยนัตั ์ ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ตัวัแทนั 
จำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ท้�ได้รั้บ 
อนุัญ�ตัได้บ้ันัทก่ำหมื�ยเล่ขรหัสืไวท้้�เซึ่็นัเซึ่อร ์
แรงด้ันัล่มืย�งล่อ้หนั�้แล่ะล่อ้หล่ังในัช่�องว��ง 
ด้�้นัล่��งนั้�

เซ็่�เซ่อรแ์รงด�ัลมยางลอ้ห�า้

เซ็่�เซ่อรแ์รงด�ัลมยางลอ้หลงั

  ยางอะไหล่
  เมืื�อจะเป็ล่้�ยนัย�ง  คู่วรนัำ�รถไป็ใสื�ย�งท้�ตัวัแทนั
จำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ท้�ได้รั้บ 
อนุัญ�ตัทกุำคู่รั �ง  แล่ะตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ท�ง 
พนัักำง�นัรับร่ว้��ตัอ้งตั่ด้ตัั �งเซึ่นัเซึ่อร์แรงด้ันั 
ล่มืย�งเข�้กำบัล่อ้รถ
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  �� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ

Pb

RON/ROZ min. 95

E5 E10

3900695

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

เกรด�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ
รถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph Motorcycles ของ 
ท��นัได้รั้บกำ�รออกำแบบใหใ้ช่น้ัำ��มืันัไรส้ื�รตัะกำั�ว
แล่ะจะใหป้็ระสื่ทธี่ภั�พสื่งสืุด้ถ�้ใช่น้ัำ��มืันั 
เช่ื�อเพล่ง่ท้�มืเ้กำรด้ถก่ำตัอ้ง  ใช่น้ัำ��มืนััไรส้ื�รตัะกำั�ว
ท้�มืคู้่��ออกำเทนัไมื�ตัำ��กำว�� 95 RON ทกุำคู่รั �ง

เอที่า�อล
ในัยโุรป็ รถจักำรย�นัยนัตั ์Triumph Motorcycles 
สื�มื�รถใช่ง้�นัได้ก้ำับเช่ื�อเพล่ง่ไรส้ื�รตัะกำั�วท้�มื ้
เอท�นัอล่ E5 แล่ะ E10 (5% แล่ะ 10% เอธี�
นัอล่)
ในัตัล่�ด้อื�นั  ๆ  สื�มื�รถใช่เ้อท�นัอล่ได้ถ้ง่ E25 
(25% เอท�นัอล่)

การป็รบััเที่ย่บัเ�รื�องย�ตื์
ในับ�งสืภั�พแวด้ล่อ้มื  อ�จตัอ้งมืก้ำ�รป็รับเทย้บ
เคู่รื�องยนัตั ์ โป็รด้ตัด่้ตั�อสือบถ�มืตัวัแทนั 
จำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั์ Triumph ท้�ได้รั้บ 
อนุัญ�ตัทกุำคู่รั �ง

 ข้อ้�วรระวงั
รถจักำรย�นัยนัตัจ์ะเสืย้ห�ยอย��งถ�วรถ�้ใช่ร้ถ
กำบันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่ท้�ไมื�เกำรด้ไมื�ถก่ำตัอ้ง  หรอื 
กำ�รป็รับเทย้บเคู่รื�องยนัตัไ์มื�ถก่ำตัอ้ง
ตั ร วจสือบให แ้นั� ใ จทุกำคู่ รั �ง ว� � ใช่ น้ัำ�� มืั นั 
เช่ื�อเพล่ง่ท้�มืคู้่ณุีภั�พแล่ะเกำรด้ถก่ำตัอ้ง
คู่ ว �มื เสื้ยห�ยท้� เ กำ ่ด้ จ �กำกำ� ร ใช่ น้ัำ�� มืั นั 
เช่ื�อเพล่่งหรือกำ�รป็รับเท้ยบเคู่รื�องยนัตั์ไมื� 
ถก่ำตัอ้งไมื�ถอืว��เป็็นัช่ำ�รดุ้จ�กำกำ�รผู้ล่ต่ัแล่ะไมื�
คู่รอบคู่ล่มุืภั�ยใตัก้ำ�รรับป็ระกำนัั

 ข้อ้�วรระวงั
ระบบไอเสืย้สืำ�หรับรถจักำรย�นัยนัตั์นั้�ตัด่้ตัั �ง 
เคู่รื�องฟิอกำไอเสืย้เช่ง่เร�งป็ฏิก่ำร่ย่�เพื�อช่�วยล่ด้
ระด้บักำ�รป็ล่�อยไอเสืย้
กำ�รใช่น้ัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่ผู้สืมืตัะกำั�วจะทำ�ล่�ย 
เคู่รื�องฟิอกำไอเสืย้เช่ง่เร�งป็ฏิก่ำร่ย่�  นัอกำจ�กำ
นัั�นั  เคู่รื�องฟิอกำไอเสืย้เช่ง่เร�งป็ฏิก่ำร่ย่� 
อ�จเกำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ยอย��งถ�วรถ�้ป็ล่�อยให ้
รถจักำรย�นัยนัตัน์ัำ��มืนััหมืด้ หรอืถ�้ระด้บันัำ��มืนัั
เช่ื�อเพล่ง่ท้�ใช่ไ้ด้อ้ย่�ในัระด้บัตัำ��มื�กำ
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจทกุำคู่รั �งว��มืน้ัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่
เพย้งพอตั�อกำ�รเด้น่ัท�ง

หมายเหตืุ

การใช้้�� �าม�ัเบั�ซ่ิ�ผู้สมตืะก ั�วถอืว่าผู้ดิ 
กฎหมายใ�บัางป็ระเที่ศ รฐั หรอืด�ิแด�
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การเตืมิ�� �าม�ั

 ��าเตือื�
เพื�อช่�วยล่ด้อันัตัร�ยเกำ้�ยวกำับกำ�รเตัม่ืนัำ��มืันั  
คู่วรป็ฏิบ่ัตัต่ั�มืคู่ำ�แนัะนัำ�เพื�อคู่ว�มืป็ล่อด้ภััย 
เกำ้�ยวกำบันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่ทกุำคู่รั �ง
-  นัำ��มืนััเบนัซึ่น่ั  (นัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่)  มืคู้่ว�มื 
ไวไฟิสื่ง แล่ะสื�มื�รถระเบ่ด้ได้ใ้นับ�ง 
สืถ�นักำ�รณี ์ เมืื�อจะเตัม่ืนัำ��มืนัั  ใหบ้ด่้สืวต่ัช่ ์
จดุ้ระเบด่้ไป็ท้�ตัำ�แหนั�ง OFF

-  ห�้มืสืบ่บหุร้�
-  ห�้มืใช่โ้ทรศพัทเ์คู่ล่ื�อนัท้�
-  ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��บรเ่วณีท้�เตัม่ืนัำ��มืันัมื ้
กำ�รระบ�ยอ�กำ�ศเพ้ยงพอแล่ะป็ร�ศจ�กำ 
แหล่�งเป็ล่วไฟิหรอืป็ระกำ�ยไฟิตั��ง  ๆ  รวมื
ไ ป็ 
ถง่เคู่รื�องมือือื�นั ๆ ท้�มืไ้ฟินัำ�วถ่้

-  ห�้มืเตัม่ืถังนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่จนัระด้ับนัำ��มืันั 
เช่ื�อเพล่ง่สืง่จนัไหล่เข�้ไป็ในัช่�องเตัม่ืนัำ��มืันั
เช่ื�อเพล่ง่ คู่ว�มืรอ้นัจ�กำแสืงแด้ด้หรอืแหล่�ง
พล่ังง�นัอื�นั ๆ  อ�จทำ�ใหน้ัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่ 
ขย�ยตัวั  แล่ว้ล่น้ัออกำมื�  ทำ�ใหเ้กำด่้
อั นั ตั ร � ย 
จ�กำไฟิไหมืไ้ด้ ้

-  หล่งัจ�กำเตัม่ืนัำ��มืนัั  ตัรวจสือบทกุำคู่รั �งว��ได้ ้
ป่็ด้ฝึ�ป่็ด้ถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่อย��งถก่ำตัอ้ง

-  เนัื�องจ�กำนัำ��มืนััเบนัซึ่น่ั (นัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่)  มื้
คู่ว�มืไวไฟิสืง่  กำ�รท้�นัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่หกำ 
หรอืรั�ว  หรอืกำ�รไมื�ป็ฏิบ่ตััต่ั�มืคู่ำ�แนัะนัำ�ด้�้นั
คู่ว�มืป็ล่อด้ภััยท้�ระบุไวข้�้งตัน้ัจะนัำ�ไป็สื่� 
อันัตัร�ยจ�กำไฟิไหมืไ้ด้ ้ซึ่่�งจะทำ�ใหเ้กำ่ด้ 
คู่ว�มืเสื้ยห�ยตั�อทรัพย์สื่นั ทำ�ใหผู้้่ อ้ ื�นั 
บ�ด้เจ็บหรอืเสืย้ช่ว้ต่ัได้ ้

  ฝาปิ็ดถงั�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ
 รถจักำรย�นัยนัตั์นั้�มื้ฝึ�ป่็ด้ถังนัำ��มืันัแบบไมื�ใช่ ้
กำญุแจ  ทำ�ใหส้ื�มื�รถเป่็ด้ฝึ�ถงันัำ��มืนััได้โ้ด้ยไมื�
ตัอ้งสือด้กำญุแจกำ�ยภั�พเข�้ไป็
เพื�อเป่็ด้ฝึ�ถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่:
•  ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��สืวต่ัช่ร์ะบบจุด้ระเบด่้

อย่�ท้� On แล่ะเคู่รื�องยนัตัไ์มื�ทำ�ง�นั
•  ยกำแผู้�นัป่็ด้ขนั�ด้เล็่กำข่�นั
•  ฝึ�ป่็ด้ถังนัำ��มืันัถก่ำยด่้ไวก้ำับรถจักำรย�นัยนัตั ์

กำ�รเป่็ด้ฝึ�ถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่:
กำ�รป่็ด้แล่ะกำ�รล็่อกำฝึ�ป่็ด้ถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่:
•  สื�มื�รถป่็ด้ฝึ�ถังนัำ��มืันัได้โ้ด้ยจะเป่็ด้หรือ 

ไมื�เป่็ด้สืวต่ัช่ร์ะบบจดุ้ระเบด่้กำไ็ด้ ้
•  กำด้ฝึ�ป่็ด้ถังนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่เข�้ตัำ�แหนั�งจนั

ล็่อกำ ‘คู่ล่ก่ำ’ เข�้ท้�
เมืื�อป่็ด้สืวต่ัช่ก์ำญุแจรถจักำรย�นัยนัตัไ์ป็ท้� Off จะ
มืช้่�วงเวล่�หนั่�งนั�ทใ้นักำ�รเป่็ด้ฝึ�ถงันัำ��มืนัั  หล่งั
จ�กำหนั่�งนั�ทน้ั้�  ฝึ�ถงันัำ��มืนััจะล็่อกำแล่ะตัอ้งเป่็ด้
สืวต่ัช่ร์ะบบจดุ้ระเบด่้รถจักำรย�นัยนัตัอ์ก้ำคู่รั �งเพื�อ
ใหส้ื�มื�รถเข�้ถง่ได้อ้ก้ำคู่รั �ง
ห�กำฝึ�ถั งนัำ��มืั นัยั งไมื�ยอมืเ ป่็ด้   ให น้ัำ� รถ 
จักำรย�นัยนัตั์ของคูุ่ณีไป็ท้�ตััวแทนัจำ�หนั��ย 
Triumph ท้�อย่�ใกำล่ท้้�สืุด้ ห�กำไมื�สื�มื�รถ  
ใหป้็ฏิบ่ตััต่ั�มืขั �นัตัอนักำ�รเป่็ด้แบบฉุกำเฉน่ั

  การเปิ็ดแบับัฉุุกเฉุ�ิ

 ��าเตือื�
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ได้จ้อด้รถจักำรย�นัยนัตั ์
ไวอ้ย��งมืั�นัคู่งแล่ะมืก้ำ�รรองรับอย��งเพย้งพอ
รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ป็ระคู่องไวอ้ย��งถ่กำตัอ้งจะ 
ช่�วยป้็องกำนััไมื�ใหล้่ม้ื
รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ไมื�มืั�นัคู่งอ�จล่ม้ืได้ ้ทำ�ให ้
ผู้่ ้ป็ ฏิ่ บั ตั่ ง � นั บ � ด้ เ จ็ บ ห รื อ ทำ� ใ ห ้ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัเ์สืย้ห�ย

 ป็ระแจอัล่เล่นัสืำ�หรับกำ�รเป่็ด้ฉุกำเฉ่นัตัด่้อย่�ท้� 
ฝึ�คู่รอบถงัฯ สืำ�รอง ด้ ่หนั�้ 75    
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เพื�อเข�้ถ่งฝึ�ถังนัำ��มืันัเพื�อเตัม่ืนัำ��มืันัในักำรณ้ี 
ฉุกำเฉน่ั:
•  ใช่ป้็ระแจอัล่เล่นัฉุกำเฉ่นั ถอด้ตััวยด่้ฝึ�ป่็ด้ 

ถงันัำ��มืนััออกำ

1

2

1

1. ตืวัยด้ฝาปิ็ดถงั�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ

•  มื้สื�ยเคู่เบ่ล่ย่ด้อย่�กำับฝึ�ถังนัำ��มืันั ถอด้ 
ฝึ�ถังนัำ��มืันัแล่ะซึ่้ล่ออกำอย��งระมืัด้ระวัง  
โด้ยเอย้งสื�วนัป็ระกำอบทั �งหมืด้ไป็ท�งด้�้นั
หนั�้ของรถจักำรย�นัยนัตั์

3

2

1

1. ซ่ล่
2. ป็ะเก็�ยาง
3. สายเ�เบัลิ

•  เก็ำบฝึ�ป่็ด้ถังนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่แล่ะซึ่ล้่ไวใ้กำล่ ้
กำบัรถจักำรย�นัยนัตั ์ อย��ใหส้ื�ยเคู่เบล่่ยดื้ 
ระวงัอย��ใหช้่ดุ้สืถ้งันัำ��มืนััเสืย้ห�ย

•  เมืื�อถอด้ฝึ�ป่็ด้ถงันัำ��มืนััแล่ะซึ่ล้่ออกำ ป็ะเกำ็นั
ย�งอ�จหล่ดุ้ออกำได้ ้ บนััทก่ำทศ่ท�งแล่ะ
ตัำ�แหนั�งไวส้ืำ�หรับกำ�รตัด่้ตัั �งใหมื�

•  คู่�อย  ๆ  เตัม่ืนัำ��มืนััในัถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่  ด้ ่
หนั�้ 70    

 ��าเตือื�
กำ�รเตัม่ืนัำ��มืันัล่น้ัถังนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่อ�จทำ�ให ้
นัำ��มืนััหกำ
ถ�้นัำ��มืั �นัเช่ื�อเพล่่งหกำ ใหเ้ช่็ด้รอยหกำออกำ 
ใหห้มืด้โด้ยทันัท้ แล่ะท่�งวัสืดุ้ท้�ใช่อ้ย��ง 
ป็ล่อด้ภัยั
ระวงัอย��ทำ�นัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่หกำใกำล่ส้ื�ยเคู่เบล่่ 
หรอืรส่ื�ยเคู่เบล่่  หกำใสื�เคู่รื�องยนัตั ์ ท�อไอเสืย้ 
ย�งรถ  หรอืช่่�นัสื�วนัอื�นั ๆ  ของรถ
จักำรย�นัยนัตั์
เนัื�องจ�กำนัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่ไวไฟิสืง่ กำ�รท้�นัำ��มืนัั
เช่ื�อเพล่ง่หกำหรอืรั�ว  หรอืกำ�รไมื�ป็ฏิบ่ตััต่ั�มื 
คู่ำ�แนัะนัำ�ด้�้นัคู่ว�มืป็ล่อด้ภััยท้�ระบไุวข้�้งตัน้ั
จะนัำ�ไป็สื่�อันัตัร�ยจ�กำไฟิไหมืไ้ด้ ้ซึ่่�งจะทำ� 
ใหเ้กำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ยตั�อทรัพยส์ืน่ั  ทำ�ใหผู้้่อ้ ื�นั
บ�ด้เจ็บหรอืเสืย้ช่ว้ต่ัได้ ้

•  ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ซึ่้ล่แล่ะป็ะเกำ็นัย�ง 
ตัด่้กำับฝึ�ถังนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่ในัตัำ�แหนั�งท้� 
ถก่ำตัอ้ง

•  ป็ระกำอบฝึ�ถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่ ซึ่ล้่  แล่ะป็ะ
เกำ็นั  อย��งระมืดั้ระวงัโด้ยไมื�ใหส้ื�ย 
เคู่เบล่่ยดื้หรอืถก่ำหนับ้

•  ป็ระกำอบตััวย่ด้ฝึ�ป่็ด้ถังนัำ��มืันัแล่ะขันัให ้
แนั�นัด้ว้ยแรง 2.5 Nm

•  นัำ�รถจักำรย�นัยนัตัไ์ป็ห�ตััวแทนัจำ�หนั��ย 
Triumph ท้�ใกำล่ท้้�สืุด้เพื�อตัรวจสือบแล่ะ 
แกำไ้ข
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  การเตืมิ�� �าม�ัลงใ� 
ถงั�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ

 ��าเตือื�
กำ�รเตัม่ืนัำ��มืันัล่น้ัถังนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่อ�จทำ�ให ้
นัำ��มืนััหกำ
ถ�้นัำ��มืั �นัเช่ื�อเพล่่งหกำ ใหเ้ช่็ด้รอยหกำออกำ 
ใหห้มืด้โด้ยทันัท้ แล่ะท่�งวัสืดุ้ท้�ใช่อ้ย��ง 
ป็ล่อด้ภัยั
ระวังอย��ทำ�นัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่หกำใสื�เคู่รื�องยนัตั ์
ท�อไอเสื้ย ย�งรถ หรือช่่�นัสื�วนัอื�นั ๆ  ของ 
รถจักำรย�นัยนัตั์
เนัื�องจ�กำนัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่ไวไฟิสืง่ กำ�รท้�นัำ��มืนัั
เช่ื�อเพล่ง่หกำหรอืรั�ว  หรอืกำ�รไมื�ป็ฏิบ่ตััต่ั�มื 
คู่ำ�แนัะนัำ�ด้�้นัคู่ว�มืป็ล่อด้ภััยท้�ระบไุวข้�้งตัน้ั
จะนัำ�ไป็สื่�อนััตัร�ยจ�กำไฟิไหมืไ้ด้ ้ ซึ่่�งจะทำ�ให ้
เกำด่้คู่ว�มืเสื้ยห�ยตั�อทรัพย์สืน่ั ทำ�ใหผู้้่อ้ ื�นั 
บ�ด้เจ็บหรอืเสืย้ช่ว้ต่ัได้ ้
นัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่ท้�หกำใกำล่ ้ๆ  หรือหกำรด้ย�ง
จ ะ 
ล่ด้สืมืรรถภั�พของย�งในักำ�รยด่้เกำ�ะถนันั ซึ่่�ง
จะสื�งตั�อสืภั�วะกำ�รขบัข้�ท้�เป็็นัอนััตัร�ย  อ�จ 
ทำ�ใหส้ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะ 
เกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 ข้อ้�วรระวงั
หล่ก้ำเล่้�ยงกำ�รเตัม่ืนัำ��มืันัในัสืภั�พท้�ฝึนัตักำหรอื
เต็ัมืไป็ด้ว้ยฝึุ� นัล่ะออง  ซึ่่�งสื่�งท้�ป็ะป็นัในั
อ � กำ � ศ 
อ�จป็นัเปื็�อนันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่ได้ ้
นัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่ท้�ป็นัเปื็� อนัอ�จทำ�ใหช้่ ่�นัสื�วนั 
ของระบบนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่เกำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ย 
ได้ ้

  คู่�อย ๆ  เตัม่ืนัำ��มืันัล่งในัถังนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่เพื�อ 
ช่�วยป้็องกำนััไมื�ใหน้ัำ��มืนััหกำ อย��เตัม่ืนัำ��มืนััจนัถง่
ระด้ับท้�สืง่กำว��ฐ�นัของช่�องเตัม่ืนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่ 
เพร�ะจะทำ�ใหม้ืั�นัใจได้ว้��มืช้่�องอ�กำ�ศเพย้งพอ
สืำ�หรับกำ�รขย�ยตััวของนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่่งถ�้ 
นัำ��มืันัเช่ื�อเพล่่งภั�ยในัถังขย�ยตััวจ�กำกำ�ร 
ด้่ด้ซึ่ับคู่ว�มืรอ้นัจ�กำเคู่รื�องยนัตัห์รือจ�กำแสืง 
แด้ด้สื�องโด้ยตัรง

21

1. ช้อ่งเตืมิ�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ
2. ระดบัั�� �าม�ัสง่สดุ

หล่งัจ�กำเตัม่ืนัำ��มืนัั  ตัรวจสือบทกุำคู่รั �งว��ได้ป่้็ด้ 
ฝึ�ป่็ด้ถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่อย��งถก่ำตัอ้ง
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  เบัาะ� ั�ง

 ��าเตือื�
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ได้จ้อด้รถจักำรย�นัยนัตั ์
ไวอ้ย��งมืั�นัคู่งแล่ะมืก้ำ�รรองรับอย��งเพย้งพอ
รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ป็ระคู่องไวอ้ย��งถ่กำตัอ้งจะ 
ช่�วยป้็องกำนััไมื�ใหล้่ม้ื
รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ไมื�มืั�นัคู่งอ�จล่ม้ืได้ ้ทำ�ให ้
ผู้่ป้็ฏิบ่ตััง่�นับ�ด้เจ็บหรอืทำ�ใหร้ถจักำรย�นัยนัตั์
เสืย้ห�ย

 ข้อ้�วรระวงั
เพื�อป้็องกำันัไมื�ใหเ้บ�ะหรือท้�คู่ลุ่มืเบ�ะเกำด่้ 
คู่ว�มืเสืย้ห�ย ตัอ้งระวงัอย��ทำ�เบ�ะตักำหล่�นั
อย��พ่งเบ�ะกำับรถจักำรย�นัยนัตั์หรือพื�นัผู้่ว 
ใด้ ๆ  ท้�อ�จทำ�ใหเ้บ�ะหรือท้�คู่ลุ่มืเบ�ะเกำด่้ 
คู่ว�มืเสืย้ห�ยได้ ้ ใหว้�งท้�นัั�ง  โด้ยหง�ยฝัึ�งท้�
คู่ล่มุืเบ�ะข่�นับนัพื�นัผู้ว่ร�บ รองด้ว้ยผู้�้เนัื�อนั่�มื
อย��ว�งสื่�งของใด้ ๆ บนัเบ�ะ ซึ่่�งอ�จทำ�ให ้
ท้�คู่ลุ่มืเบ�ะเป็็นัคู่ร�บหรือเกำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ย 
ได้ ้

 สืำ�หรับขอ้มื่ล่เกำ้�ยวกำับกำ�รทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้ ด้่ท้� 
หนั�้ 157    

  การถอดเบัาะที่่�� ั�งผู้่โ้ดยสาร/กระจุงั
�รอบัที่่�� ั�ง
  ในักำ�รถอด้เบ�ะท้�นัั�งผู้่โ้ด้ยสื�รหรอืกำระจังคู่รอบ
ท้�นัั�ง (เรย้กำว��ท้�นัั�งผู้่โ้ด้ยสื�รสืำ�หรับขั �นัตัอนันั้�):
•  คู่ล่�ยฝึ�ป่็ด้ท้�นัั�งผู้่โ้ด้ยสื�ร

•  ถอด้ตัวัยด่้ฝึ�ป่็ด้ท้�นัั�งผู้่โ้ด้ยสื�รออกำ

B01233

1

2

1. ฝาปิ็ดที่่�� ั�งผู้่โ้ดยสาร (ตืวัยด้เบัาะ� ั�ง 
ผู้่โ้ดยสารอย่ด่า้�ลา่ง)

2. ที่่�� ั�งผู้่โ้ดยสาร
3. เบัาะผู้่ข้้บััข้่�

หมายเหตืุ

อยา่ดง้เบัาะที่่�� ั�งผู้่โ้ดยสารข้้��ระหวา่งการ 
ถอดออก

B01235

1

2

1. ช้อ่ง (ที่่�� ั�ง)
2. ล ิ�� (โ�รงซ่บััเฟรม)

•  ป็ล่ด้ช่�องท้�นัั�งผู้่โ้ด้ยสื�รออกำจ�กำล่่�นัแล่ะ 
เล่ื�อนัไป็ข�้งหนั�้เพื�อถอด้ออกำจ�กำรถ 
จักำรย�นัยนัตัอ์ย��งสืมืบร่ณี์
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  การตืดิตื ั�งเบัาะที่่�� ั�งผู้่โ้ดยสาร/กระจุงั
�รอบัที่่�� ั�ง

 ��าเตือื�
ห�้มืข้�รถจักำรย�นัยนัตั์ท้�คู่ล่�ยหรือถือตััวยด่้ 
เบ�ะนัั�งออกำ  เพร�ะเบ�ะทั �งคู่่�จะไมื�มืั�นัคู่งแล่ะ
อ�จขยบัเขยื�อนัได้ ้
เบ�ะผู้่ข้ับข้�แล่ะผู้่โ้ด้ยสื�รสื�มื�รถย่ด้แล่ะ 
รองรับนัำ��หนัักำได้อ้ย��งถ่กำตัอ้งเมืื�อป็ระกำอบ 
ตัวัยด่้ไวอ้ย��งถก่ำตัอ้งเท��นัั�นั
เบ�ะท้�หล่วมืหรือหลุ่ด้อ�จทำ�ใหส้ื่ญเสืย้กำ�ร 
คู่วบคู่มุืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

  กำ�รตัด่้ตัั �งเบ�ะนัั�งผู้่โ้ด้ยสื�รหรือกำระจังคู่รอบ 
ท้�นัั�ง:
•  ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ได้ต้ัด่้ตัั �งเบ�ะท้�นัั�ง 

ของผู้่ข้บัข้�ไวอ้ย��งถก่ำตัอ้ง ด้ ่หนั�้ 73    

•  เล่ื�อนัเบ�ะนัั�งผู้่โ้ด้ยสื�รไป็ด้�้นัหล่งั  ล่งบนั 
ล่่�นัของโคู่รงซึ่บัเฟิรมื

B01235

1

2

1. ช้อ่ง (ที่่�� ั�ง)
2. ล ิ�� (โ�รงซ่บััเฟรม)

•  ตัด่้ตัั �งแล่ว้ขันัตััวยด่้เบ�ะท้�นัั�งผู้่โ้ด้ยสื�รให ้
แนั�นัด้ว้ยแรง 5 Nm

B01234

1

2

1. ตืวัยด้เบัาะที่่�� ั�งผู้่โ้ดยสาร (ฝาปิ็ดเบัาะที่่�� ั�ง 
ผู้่โ้ดยสารจุะสวมดา้�บั�พิอด)่

2. ที่่�� ั�งผู้่โ้ดยสาร

•  ป็ระกำอบฝึ�ป่็ด้เบ�ะท้�นัั�งผู้่โ้ด้ยสื�รล่งบนั 
ตัวัยด่้ท้�นัั�งผู้่โ้ด้ยสื�ร

•  ยด่้ท้�นัั�งไว ้ แล่ะตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ได้ย้ด่้
จนัแนั�นัสืนัท่ด้แ้ล่ว้

  การถอดเบัาะที่่�� ั�งผู้่ข้้บััข้่�
หมายเหตืุ

ตือ้งถอดที่่�� ั�งผู้่โ้ดยสารหรอื�รอบัที่่�� ั�งออก
กอ่�ที่่�จุะถอดเบัาะที่่�� ั�งข้องผู้่ข้้บััข้่�

 กำ�รถอด้เบ�ะผู้่ข้บัข้�:
•  ถอด้ท้�นัั�งผู้่โ้ด้ยสื�รหรอืกำระจังคู่รอบท้�นัั�ง  (

ด้ ่หนั�้ 71)    
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•  ถอด้ตัวัยด่้เบ�ะนัั�งผู้่ข้บัข้�สืองคู่นัท้�ด้�้นัหล่ัง
เบ�ะท้�นัั�ง

B01238

1

2

1. ตืวัยด้เบัาะที่่�� ั�งผู้่ข้้บััข้่�

•  ยกำท้�นัั�งข่�นัจ�กำท�งด้�้นัหล่ังแล่ะเล่ื�อนัไป็ 
ท � ง ด้ ้� นัท ้� ย เ พื� อ ถ อด้ออกำจ � กำ ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัอ์ย��งสืมืบร่ณี์

B01239

1

2

1. ล ิ�� (เบัาะผู้่ข้้บััข้่�)
2. ฐา�ยด้ถงั�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ

  การตืดิตื ั�งเบัาะที่่�� ั�งผู้่ข้้บััข้่�

 ��าเตือื�
ห�้มืข้�รถจักำรย�นัยนัตั์ท้�คู่ล่�ยหรือถือตััวยด่้ 
เบ�ะนัั�งออกำ  เพร�ะเบ�ะทั �งคู่่�จะไมื�มืั�นัคู่งแล่ะ
อ�จขยบัเขยื�อนัได้ ้
เบ�ะผู้่ข้ับข้�แล่ะผู้่โ้ด้ยสื�รสื�มื�รถย่ด้แล่ะ 
รองรับนัำ��หนัักำได้อ้ย��งถ่กำตัอ้งเมืื�อป็ระกำอบ 
ตัวัยด่้ไวอ้ย��งถก่ำตัอ้งเท��นัั�นั
เบ�ะท้�หล่วมืหรือหลุ่ด้อ�จทำ�ใหส้ื่ญเสืย้กำ�ร 
คู่วบคู่มุืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 กำ�รตัด่้ตัั �งเบ�ะท้�นัั�งผู้่ข้บัข้�:
•  สืวมืล่่�นัของท้�นัั�งเข�้ใตัแ้ป้็นัย่ด้ถังนัำ��มืันั 

เช่ื�อเพล่ง่

B01239

1

2

1. ล ิ�� (เบัาะผู้่ข้้บััข้่�)
2. ฐา�ยด้ถงั�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ

•  ล่ด้ด้�้นัหล่ังของเบ�ะล่งจนัช่่ด้กำับร่บนั 
ซึ่บัเฟิรมืด้�้นัท�้ย
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•  ตั่ด้ตัั �ง ตัั วย่ด้ เบ�ะ นัั� งผู้่ ข้ั บข้�สืองตัั วท้� 
ด้�้นัท�้ยเบ�ะท้�นัั�ง  แล่ะขนััใหแ้นั�นัด้ว้ยแรง 
5 Nm

B01238

1

2

1. ตืวัยด้เบัาะที่่�� ั�งผู้่ข้้บััข้่�
2. เบัาะผู้่ข้้บััข้่�

•  จับท้�นัั�งไว ้ แล่ะใช่แ้รงด้ง่ข่�นัเพื�อตัรวจสือบ
ใหแ้นั�ใจว��ได้ย้ด่้ไวม้ืั�นัคู่งด้แ้ล่ว้

•  ป็ระกำอบกำล่ับท้�นัั� งผู้่โ้ด้ยสื�รหรือกำระจัง 
คู่รอบท้�นัั�ง (ด้ ่หนั�้ 72)    

  ข้าตื ั�งข้า้ง

 ��าเตือื�
รถจักำรย�นัยนัตั์ได้ต้ัด่้ตัั �งระบบกำ�รเช่ื�อมืตั�อ 
เพื�อป้็องกำันัไมื�ใหข้้�รถโด้ยท้�ข�ตัั �งข�้งยังอย่� 
ในัตัำ�แหนั�งล่ง
อย��พย�ย�มืข้�รถโด้ยเอ�ข�ตัั �งข�้งล่งหรือ 
ยุ�งเกำ้�ยวกำบักำล่ไกำกำ�รเช่ื�อมืตั�อ  เพร�ะจะทำ�ให ้
เกำด่้สืภั�วะกำ�รขบัข้�ท้�เป็็นัอนััตัร�ย นัำ�ไป็สื่�กำ�ร
สื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้ 
อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 ��าเตือื�
อย��พง่  นัั�ง  หรอืป้็นับนัรถจักำรย�นัยนัตัเ์มืื�อตัั �ง
อย่�บนัข�ตัั �งข�้ง
อ�จทำ�ให ร้ถ จักำรย�นัยนัตั์ล่ ม้ื  ทำ� ให ร้ถ 
จักำรย�นัยนัตัเ์สืย้ห�ยแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 รถจักำรย�นัยนัตัจ์ะมืข้�ตัั �งข�้ง  ซึ่่�งทำ�ใหจ้อด้รถ 
จักำรย�นัยนัตัไ์ด้ ้

1

1. ข้าตื ั�งข้า้ง
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เมืื�อใช่ข้�ตัั �งข�้ง ใหบ้ด่้แฮนัด้์บังคู่ับเล่้�ยวไป็ 
ท�งซึ่�้ยจนัสืดุ้ทุกำคู่รั �ง แล่ว้ใหร้ถจักำรย�นัยนัตั ์
อย่�ในัเกำย้รห์นั่�ง
เมืื�อไรกำ็ตั�มืท้�ใช่ข้�ตัั �งข�้ง กำ�อนัจะขับข้�รถ  
ใหต้ัรวจสือบใหแ้นั�ใจทกุำคู่รั �งว��ได้ย้กำข�ตัั �งข�้ง
ข่�นัจนัสืดุ้หล่งัจ�กำท้�นัั�งบนัรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ว้
สืำ�หรับคู่ำ�แนัะนัำ�ในักำ�รจอด้รถอย��งป็ล่อด้ภััย 
โป็รด้ด้บ่ท วธ่ีก้ำ�รข้�รถจักำรย�นัยนัตั์

  ชุ้ดเ�รื�องมอืและ 
ห�งัสอื�่ม่อืเจุา้ข้อง
�่ม่อืผู้่ใ้ช้้
 คู่่� มืือผู้่ ใ้ช่ ข้องรถจะ จัด้มื�ใหพ้ร อ้มืกำับรถ 
จักำรย�นัยนัตั์
ชุ้ดเ�รื�องมอื
 ช่ดุ้เคู่รื�องมือืป็ระกำอบด้ว้ย ป็ระแจตัวั C แล่ะ
เคู่รื�องมือืป็รับตัั �งสืองช่่�นั  เคู่รื�องมือืป็รับตัั �ง 
สืองช่่�นัอย่�ท้�ด้�้นัใตัฝ้ึ�ป่็ด้ถังนัำ��หล่�อเย็นัสืำ�รอง 
สืำ�หรับขอ้มื่ล่เกำ้�ยวกำับกำ�รถอด้ฝึ�ป่็ด้ถังนัำ�� 
หล่�อเย็นัสืำ�รอง ด้ ่หนั�้ 110    

1

2

1. ป็ระแจุอลัเล�หกเหล่�ยม 4 มม.
2. เ�รื�องมอืป็รบัั Torx T30

ป็ระแจหกำเหล่้�ยมื 4 มืมื.  ใช่ส้ืำ�หรับกำ�รเป่็ด้ 
ฉุกำเฉน่ัเพื�อถอด้ฝึ�ถงันัำ��มืนัั
เคู่รื�องมือืป็รับ Torx T30 มืส้ืำ�หรับกำ�รถอด้ 
เบ�ะท้�นัั� ง/กำระจังคู่รอบเบ�ะ แล่ะกำ�รป็รับ 
ไฟิหนั�้
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  การร�ัอ�ิ

R.P.M.

 กำ�รรันัอ่นัเป็็นัช่ื�อของขั �นัตัอนัท้�เกำ ่ด้ข่�นัในั 
ระหว��งช่ั�วโมืงแรกำของกำ�รใช่ย้�นัพ�หนัะ 
คู่นััใหมื�
โด้ยเฉพ�ะอย��งย่�ง แรงเสื้ยด้ท�นัภั�ยในั 
เคู่รื�องยนัตัจ์ะสืง่ข่�นัเมืื�อช่่�นัสื�วนัยงัใหมื�อย่�  ตั�อ
จ�กำนัั�นั เมืื�อใช่เ้คู่รื�องยนัตั์อย��งตั�อเนัื�องจะ 
ทำ� ใ ห ้มืั� นั ใ จ ไ ด้ ้ว� � ช่่� นั สื� ว นั ย่ ด้ ตั่ ด้ แ นั� นั  
แรงเสืย้ด้ท�นัภั�ยในัด้ังกำล่��วจะล่ด้นัอ้ยล่งไป็ 
มื�กำ
ระยะกำ�รรันัอน่ัอย��งรอบคู่อบจะทำ�ใหก้ำ�รป็ล่�อย
ไอเสืย้ล่ด้ล่ง แล่ะเพ่�มืพน่ัป็ระสืท่ธีภ่ั�พ  กำ�ร
ป็ระหยดั้เช่ื�อเพล่ง่  แล่ะอ�ยกุำ�รใช่ง้�นัของ 
เคู่ รื� อ งยนัตั์แล่ ะช่่�นั สื� ว นัตั� � ง   ๆ     ของ รถ 
จักำรย�นัยนัตั์
ระหว��งช่�วง 800 กำโ่ล่เมืตัรแรกำ:
•  อย��เร�งเคู่รื�องจนัสืดุ้;
•  หล่ก้ำเล่้�ยงกำ�รใช่คู้่ว�มืเร็วรอบเคู่รื�องยนัตั ์

สืง่ตัล่อด้เวล่�;
•  หล่้กำ เล่้�ยงกำ�รข้�รถด้ ว้ยคู่ว�มืเ ร็ วรอบ

เคู่รื�องยนัตัค์ู่งท้�เป็็นัระยะเวล่�นั�นั ไมื�ว��จะ
เ ร็ ว 
หรอืช่�้;

•  หล่ก้ำเล่้�ยงกำ�รสืตั�รท์รถ  กำ�รด้บัเคู่รื�อง 
ห รื อ 
เร�งคู่ว�มืเร็วอย��งรุนัแรง ยกำเวน้ัในักำรณ้ี 
ฉุกำเฉน่ั;

•  อย��ข้�รถด้ว้ยคู่ว�มืเร็วมื�กำกำว�� 3/4 ของ
คู่ว�มืเร็วสืง่สืดุ้

ช่�วง 800 ถง่ 1,500 กำโ่ล่เมืตัร:
•  คู่ว�มืเร็วรอบเคู่รื�องยนัตั์สื�มื�รถคู่�อย ๆ  

เพ่�มืข่�นัจนัถ่งข้ด้จำ�กำัด้คู่ว�มืเร็วในัระยะ 
เวล่�สืั �นั ๆ

ทั �งในัช่�วงกำ�รรันัอน่ัแล่ะหล่ังจ�กำรันัอน่ัเสืร็จ 
สืมืบร่ณี:์
•  อย��เร�งรอบเคู่รื�องยนัตัเ์มืื�อเคู่รื�องเย็นั;
•  อย��ใหเ้คู่รื�องยนัตัท์ำ�ง�นัหนัักำ เป็ล่้�ยนัเกำย้ร์

ล่งทกุำคู่รั �งกำ�อนัท้�เคู่รื�องยนัตัเ์ร่�มืสืะท�้นั;
•  อย��ข้�รถด้ว้ยคู่ว�มืเร็วรอบเคู่รื�องยนัตั์สื่ง 

โด้ยไมื�จำ�เป็็นั  กำ�รเป็ล่้�ยนัเกำย้รข์ ่�นัจะช่�วย 
ล่ด้อตััร�กำ�รสื่�นัเป็ล่อืงนัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่  ล่ด้
เ สื้ ย ง ร บ กำ ว นั   แ ล่ ะ ช่� ว ย ป็ กำ ป้็ อ ง 
สืภั�พแวด้ล่อ้มื



ข้อ้มล่ที่ ั�วไป็

77

  การตืรวจุเช็้�กอ่�การข้บััข้่�

 ��าเตือื�
ห�กำไมื�ด้ำ�เนัน่ักำ�รตัรวจเช่ค็ู่กำ�อนัข้�รถ  อ�จทำ� 
ใหร้ถจักำรย�นัยนัตัเ์กำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ยร�้ยแรง 
หรอืเกำด่้อบุัตัเ่หตัทุ้�ทำ�ใหเ้กำด่้กำ�รบ�ด้เจ็บร�้ย
แรงหรอืถง่แกำ�ช่ว้ต่ัได้ ้

 ตัรวจสือบร�ยกำ�รตั�อไป็นั้�ทุกำวันักำ�อนัข้�รถของ 
ท��นั ท��นัใช่เ้วล่�เพ้ยงไมื�นั�นั แล่ะกำ�ร 
ตัรวจสือบเหล่��นั้�จะช่�วยใหท้��นัมืั�นัใจถง่กำ�รข้� 
รถท้�ป็ล่อด้ภัยัแล่ะเช่ื�อใจได้ ้
ถ�้พบสื่�งผู้่ด้ป็กำตั่ใด้ ๆ  ในัขณีะตัรวจสือบ 
จดุ้ตั��ง ๆ  เหล่��นั้�  ใหด้้บ่ท  กำ�รบำ�รงุรักำษ�แล่ะ 
กำ�รป็รับตัั �งคู่�� หรือไป็ท้�ตััวแทนัจำ�หนั��ยรถ 
จักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตัเพื�อ 
สื อ บ ถ � มื ถ่ ง กำ � ร ด้ำ� เ นั่ นั กำ � ร เ พื� อ ใ ห ้ร ถ 
จักำรย�นัยนัตั์ของท��นักำล่ับเข�้สื่�สืภั�วะกำ�ร 
ทำ�ง�นัท้�ป็ล่อด้ภัยั
ใหต้ัรวจสือบสื่�งตั�อไป็นั้�:
�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ:  มืน้ัำ��มืนััในัถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่
เพย้งพอ ไมื�มืก้ำ�รรั�วซึ่ม่ื (หนั�้ 67)    
�� �าม�ัเ�รื�อง:  ระด้บันัำ��มืนััท้�ถก่ำตัอ้งในัตั�แมืว 
เตั่มืนัำ��มืันัตั�มืขอ้กำำ�หนัด้ท้�ถ่กำตัอ้งตั�มืท้� 
ตัอ้งกำ�ร ไมื�มืก้ำ�รรั�วไหล่จ�กำเคู่รื�องยนัตั ์ (หนั�้
 103)     
โซ่ข่้บััเ�ลื�อ�: ป็รับตัั �งคู่��ใหถ้ก่ำตัอ้ง (หนั�้ 114)    
ยาง/ลอ้:  แรงด้นััล่มืย�งถก่ำตัอ้ง  (เมืื�อเย็นั) 
คู่ว�มืสืก่ำ/คู่ว�มืล่ก่ำของด้อกำย�ง,  คู่ว�มืเสืย้ห�ย 
ของย�ง/ล่อ้, ย�งรั�วซึ่ม่ื ฯล่ฯ (หนั�้ 129)    
�็อตื, โบัลตื,์ สกร:่  ตัรวจสือบด้ว้ยตั�เป็ล่��ว�� 
ช่่�นัสื�วนัของระบบกำันัสืะเทือนัแล่ะระบบบังคู่ับ 
เล่้�ยว,  คู่�นั  แล่ะช่ดุ้คู่วบคู่มุืทั �งหมืด้ได้ข้นััแนั�นั 
แล่ะยด่้ไวอ้ย��งถ่กำตัอ้ง ตัรวจสือบทุกำจุด้เพื�อ 
ด้ต่ัวัยด่้หล่วมื/ช่ำ�รดุ้

การบังั�บััรถจุกัรยา�ย�ตื:์ ร�บรื�นั แตั�ไมื� 
หลุ่ด้เมืื�อบด่้ไป็ท�งซึ่�้ยจนัสืุด้หรอืไป็ท�งขว� 
จนัสืดุ้ ไมื�เกำ้�ยวตัด่้กำบัสื�ยคู่วบคู่มุืเสืน้ัอื�นั  (หนั�้
 123)     
เบัรก: ด้่งคู่ันัเบรกำ แล่ว้กำด้แป้็นัเบรกำเพื�อ 
ตัรวจสือบคู่ว�มืตั�้นัท�นัท้�ถก่ำตัอ้ง  ตัรวจสือบ
คู่ั นั เ บ ร กำ / แ ป้็ นั เ บ ร กำท้� มื้ ร ะ ย ะ เ กำ่นั กำ� อ นั 
จะถ่งคู่ว�มืตั�้นัท�นั หรือร่ส้ืก่ำว��กำ�รคู่วบคูุ่มื 
หยุ�นัตัวัเมืื�อใช่ง้�นั (หนั�้ 116)    
ผู้า้เบัรกห�า้: ตัรวจสือบว��มื้วัสืดุ้เสื้ยด้ท�นั 
เหล่อือย่�บนัผู้�้เบรกำทั �งหมืด้อย��งเหมื�ะสืมื  (
หนั�้ 116)    
ระดบัั�� �าม�ัเบัรก: ไมื�มื้กำ�รรั�วซึ่ม่ืของนัำ��มืันั 
เ บ รกำ   ร ะด้ั บนัำ�� มืั นั เ บ รกำตั อ้ งอย่� ร ะห ว� � ง 
เคู่รื�องหมื�ย MAX แล่ะ MIN ในักำระป็กุำ 
นัำ��มืนััทั �งสืองจดุ้ (หนั�้ 119)    
โช้๊�ห�้า: ทำ�ง�นัอย��งร�บรื�นั ไมื�มื้รอยรั�ว 
ท้�ซึ่ล้่โช่คู๊่ (หนั�้ 124 
ป่็กผู้เ่สื�อ: ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ป็ล่อกำคู่ันัเร�ง 
มืือบด่้กำล่ับไป็ท้�ตัำ�แหนั�งรอบเด้น่ัเบ�โด้ยไมื� 
ตัด่้ขดั้ (หนั�้ 60)    
�ลตัืช้:์ ทำ�ง�นัอย��งร�บรื�นัแล่ะระยะฟิร้ของ 
สื�ยถก่ำตัอ้ง (หนั�้ 112)    
�� �าหล่อเย็�: ไมื�มื้กำ�รรั�วซึ่ม่ืของนัำ��หล่�อเย็นั  
ตัรวจสือบระด้ับนัำ��หล่�อเย็นัในัถังนัำ��หล่�อเย็นั 
สืำ�รอง (เมืื�อเคู่รื�องยนัตัเ์ย็นั) (หนั�้ 109)    
อุป็กรณ์์ไฟฟ้า: ไฟิทุกำด้วงแล่ะแตัรทำ�ง�นั 
อย��งถก่ำตัอ้ง (หนั�้ 147)    
การดบััเ�รื�องย�ตื:์ สืว่ตัช่์ด้ับเคู่รื�องยนัตั ์
สื�มื�รถด้บัเคู่รื�องยนัตัไ์ด้ ้(หนั�้ 80)    
ข้าตื ั�ง: กำล่ับไป็ท้�ตัำ�แหนั�งข่�นัจนัสืดุ้ตั�มืแรงตัง่
สืป็รง่ สืป็รง่รั �งกำล่บัไมื�ช่ำ�รดุ้หรอืล่�้ (หนั�้ 74)    
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หนั�้นั้�จงใจเวน้ัว��งไว ้
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  วธิิก่ารข้บััข้่�รถจุกัรยา�ย�ตื์

สารบัญั
กำ�รด้บัเคู่รื�องยนัตั ์  80    
กำ�รสืตั�รท์เคู่รื�องยนัตั ์  80    
กำ�รออกำรถ  82    
กำ�รเป็ล่้�ยนัเกำย้ร ์  82    
ช่ดุ้อปุ็กำรณี ์Triumph Shift Assist (TSA) (ถ�้ตัด่้ตัั �ง)  83    
กำ�รเบรกำ  84    

ระบบเบรกำป้็องกำนััล่อ้ล็่อกำ (ABS)  86    
ABS แบบป็รับเข�้กำบัโคู่ง้  87    

กำ�รจอด้รถ  89    
ขอ้คู่วรคู่ำ�นัง่ในักำ�รใช่ร้ถด้ว้ยคู่ว�มืเร็วสืง่  90    
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  การดบััเ�รื�องย�ตื์

 ข้อ้�วรระวงั
โด้ยป็กำตั ่เคู่รื�องยนัตัจ์ะด้ับเมืื�อบด่้สืวต่ัช่จ์ุด้ 
ระเบด่้ไป็ท้�ตัำ�แหนั�ง OFF

สืว่ตัช่์ด้ับเคู่รื�องยนัตั์จะใช่ใ้นักำรณ้ีฉุกำเฉ่นั 
เท��นัั�นั
อ ย� � เ ป่็ ด้ สื ว่ตั ช่์จุ ด้ ร ะ เ บ่ด้ท่� ง ไ ว ้โ ด้ ยท้� 
เคู่รื�องยนัตั์ยังด้ับอย่� อ�จทำ�ใหร้ะบบไฟิฟ้ิ� 
เกำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ย

0
N
MPH

RPM X 1000
0 10

3

2

1

1. สญัญาณ์ไฟแสดงตื�าแห�ง่เกย่รว์า่ง
2. สวติืช้ด์บััเ�รื�องย�ตื–์ตื�าแห�ง่ STOP
3. สวติืช้ห์ลกัระบับัสตืารท์ี่–ตื�าแห�ง่ OFF (ถา้

ตืดิตื ั�ง)

 กำ�รด้บัเคู่รื�องยนัตั:์
•  ป่็ด้ล่่�นัป้็กำผู้เ้สืื�อใหส้ืนัท่
•  เล่อืกำตัำ�แหนั�งเกำย้รว์��ง
•  บ่ด้สืว่ตัช่์ด้ับเคู่รื�องยนัตั์ไป็ท้�ตัำ�แหนั�ง 

STOP (ป่็ด้)
•  บด่้สืวต่ัช่ห์ล่ักำระบบสืตั�ร์ทไป็ท้�ตัำ�แหนั�ง

ป่็ด้ OFF (ถ�้ตัด่้ตัั �ง)
•  เล่อืกำเกำย้รห์นั่�ง
•  จอด้รถจักำรย�นัยนัตับ์นัพื�นัร�บ  แข็งแรง

โด้ยใช่ข้�ตัั �งข�้ง
•  ล็่อคู่พวงมื�ล่ยั

 ข้อ้�วรระวงั
อย��เป่็ด้สืวต่ัช่จ์ดุ้ระเบด่้ท่�งไวโ้ด้ยท้�เคู่รื�องยนัตั์
ยังด้ับอย่�  ซึ่ ่�งจะทำ�ใหเ้กำ่ด้คู่ว�มืเสื้ยห�ย 
ท�งไฟิฟ้ิ�

  การสตืารท์ี่เ�รื�องย�ตื์

 ��าเตือื�
ห�้มืสืตั�รท์เคู่รื�องยนัตัห์รอืเด้น่ัเคู่รื�องยนัตัใ์นั
พื�นัท้�อบัอ�กำ�ศ
คู่วันัไอเสืย้เป็็นัพษ่แล่ะอ�จทำ�ใหห้มืด้สืตัแ่ล่ะ
เสืย้ช่ว้ต่ัได้ภ้ั�ยในัระยะเวล่�สืั �นัๆ
ตัอ้งใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตัใ์นัพื�นัท้�เป่็ด้โล่�งหรอืมื้
กำ�รระบ�ยอ�กำ�ศเพย้งพอทกุำคู่รั �ง

 ข้อ้�วรระวงั
อย��ใช่ม้ือเตัอร์สืตั�ร์ทตัด่้ตั�อกำันันั�นักำว��ห�้ 
ว่นั�ท้เนัื�องจ�กำมือเตัอร์สืตั�ร์ทจะรอ้นัจัด้ 
ทำ�ใหแ้บตัเตัอร้�เร ่�มืคู่�ยป็ระจุ
รอ 15 วน่ั�ทร้ะหว��งกำ�รใช่ม้ือเตัอรส์ืตั�รท์
แตั�ล่ะคู่รั �งเพื�อใหร้ะบ�ยคู่ว�มืรอ้นัแล่ะฟืิ� นัฟิ ่
พล่งัง�นัแบตัเตัอร้�
อย��ป็ล่�อยใหเ้คู่รื�องยนัตัเ์ด้น่ัเบ�เป็็นัเวล่�นั�นั
เพร�ะจะทำ�ใหเ้กำ่ด้คู่ว�มืรอ้นัสื่ง ซึ่่�ง เ ป็็นั 
สื�เหตัใุหเ้คู่รื�องยนัตัเ์กำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ย
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 ข้อ้�วรระวงั
ห�กำเคู่รื�องยนัตัไ์มื�สืตั�รท์  ใหร้ออย��งนัอ้ยห�้
วน่ั�ทก้ำ�อนัท้�จะพย�ย�มืสืตั�รท์เคู่รื�องยนัตัอ์ก้ำ
คู่รั �ง
ห�กำเคู่รื�องยนัตั์ไมื�สื�มื�รถสืตั�ร์ทหล่ังจ�กำ 
พย�ย�มืสื�มืคู่รั�ง  ระบบสืตั�รท์จะถก่ำป่็ด้กำ�ร 
ใช่ ง้ �นั เ ป็็นั เ วล่�สืองนั�ท้ เพื� อ ป้็ อ งกำั นั 
แบตัเตัอร้�แล่ะระบบสืตั�รท์
ห�กำเคู่รื�องยนัตั์ยังไมื�สื�มื�รถสืตั�ร์ทได้ ้
หล่ังจ�กำพย�ย�มือ้กำหกำคู่รั�ง อย��พย�ย�มื 
สืตั�รท์อก้ำ ป็รก่ำษ�ตัวัแทนัจำ�หนั��ย Triumph 
ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตัของคู่ณุี
กำ�รพย�ย�มืสืตั�ร์ทเคู่รื�องยนัตั์ตั�อเนัื�องจะ 
ทำ�ใหเ้กำ่ด้คู่ว�มืเสื้ยห�ยอย��งร�้ยแรงกำับ 
แบตัเตัอร้�หรอืระบบสืตั�รท์

0
N
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RPM X 1000
0 10
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1. สวติืช้จ์ุดุระเบัดิหลกั (ถา้ตืดิตื ั�ง)
2. สวติืช้ส์ตืารท์ี่/ดบััเ�รื�องย�ตื–์ตื�าแห�ง่ 

QUICK START
3. สญัญาณ์ไฟแสดงตื�าแห�ง่เกย่รว์า่ง

 กำ�รสืตั�รท์เคู่รื�องยนัตั์
•  ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��สืวต่ัช่ห์ล่ักำของระบบ 

จุด้ระ เบ่ด้   (ห�กำตั่ด้ตัั �ง )  ถ่กำ เ ป่็ด้ไป็ท้� 
ตัำ�แหนั�ง ON ด้ ่ สืวต่ัช่จ์ดุ้ระเบด่้หล่กัำ  (ถ�้ 
ตัด่้ตัั �ง)

•  บ้บคู่ันัคู่ล่ัตัช่เ์ข�้ห�แฮนัด้์บังคู่ับเล่้�ยวจนั
สืดุ้

•  กำด้ป็ุ� มืสืตั�ร์ท/ด้ับเคู่รื�องยนัตั์คู่�้งไวท้้� 
ตัำ�แหนั�ง QUICK START จนัเคู่รื�องยนัตั ์
เร่�มืทำ�ง�นั

•  ทำ�ใหแ้นั�ใจว��ระบบสื�งกำำ�ล่ังอย่�ท้�ตัำ�แหนั�ง 
เกำย้รว์��ง

รถจักำรย�นัยนัตั์มื้สืว่ตัช่์ล็่อคู่มือเตัอร์สืตั�ร์ท  
สืว่ตัช่์จะช่�วยป้็องกำันัไมื�ใหม้ือเตัอร์สืตั�ร์ท 
ทำ�ง�นัเมืื�อระบบสื�งกำำ�ล่ังไมื�อย่�ท้�ตัำ�แหนั�งเกำย้ร์
ว��งหล่งัจ�กำเอ�ข�ตัั �งข�้งล่ง
ถ�้กำ�งข�ตัั �งข�้งออกำขณีะท้�เคู่รื�องยนัตัท์ำ�ง�นั 
แล่ะระบบสื�งกำำ�ล่ังไมื�อย่�ท้�ตัำ�แหนั�งเกำ้ยร์ว��ง  
เคู่รื�องยนัตัจ์ะด้บัล่งไมื�ว��คู่ล่ตััช่จ์ะอย่�ท้�ตัำ�แหนั�ง
ใด้กำ็ตั�มื

หมายเหตืุ

ช้พิิกญุแจุจุะป็ระกอบัอย่ใ่�ดอกกญุแจุเพิื�อ
ปิ็ดกญุแจุ�ริภยั ถอืกญุแจุระบับัจุดุระเบัดิ 
ไวใ้กลร้ถจุกัรยา�ย�ตืเ์พิย่งดอกเดย่ว การ
ม่กุญแจุสองดอกอย่่ใกล้กบััสว ิตืช้์อาจุ 
รบักว�สญัญาณ์ระหว่างช้ิป็กุญแจุกบัั 
กญุแจุ�ริภยั ใ�สถา�การณ์�์่� กญุแจุ
�ิ ร ภ ั ย 
จุะยงั�งที่�างา�จุ�กวา่จุะ��ากุญแจุออกไป็
ห�้�งดอก
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  การออกรถ
 กำ�รย�้ยรถจักำรย�นัยนัตั:์
•  ด้ง่คู่นััคู่ล่ตััช่แ์ล่ะเล่อืกำเกำย้รห์นั่�ง
•  เป่็ด้ป้็กำผู้้เสืื�อออกำเล็่กำนัอ้ย แล่ว้คู่�อย ๆ 

ป็ล่�อยคู่นััคู่ล่ตััช่์
•  ขณีะท้�คู่ล่ัตัช่เ์ร่�มืทำ�ง�นั ใหเ้ป่็ด้ป้็กำผู้้เสืื�อ 

ออกำอ้กำเล็่กำนัอ้ย เพื�อใหคู้่ว�มืเร็วรอบ 
เคู่รื�องยนัตัม์ืม้ื�กำพอท้�เคู่รื�องยนัตัจ์ะไมื�ด้ับ
ล่ง

  การเป็ล่�ย�เกย่ร ์

 ��าเตือื�
ใช่คู้่ว�มืระมืัด้ระวังเพื�อป้็องกำันัไมื�ใหล้่่�นัป้็กำ 
ผู้้เสืื�อเป่็ด้ออกำมื�กำเกำน่ัไป็หรือเร็วเกำน่ัไป็ในั 
จังหวะเกำย้รท์้�ตัำ��ล่ง  เพร�ะอ�จทำ�ใหล้่อ้หนั�้
ยกำข่�นัจ�กำพื�นัถนันั  (ยกำล่อ้)  แล่ะทำ�ใหย้�ง
ห ล่ั ง 
ข�ด้แรงยด่้เกำ�ะ (ล่อ้หมืนุัฟิร)้
เ ป่็ ด้ ป้็ กำผู้้ เ สืื� อ อ ย� � ง ร ะ มืั ด้ ร ะ วั งทุ กำ คู่ รั �ง  
โ ด้ย เ ฉพ� ะ ในักำ ร ณ้ีท้� ไ มื� คูุ่ น้ั เ คู่ ยกำั บ ร ถ 
จักำรย�นัยนัตั ์ เนัื�องจ�กำกำ�ร  'ยกำล่อ้'  หรอืกำ�ร 
ข�ด้แรงยด่้เกำ�ะจะทำ�ใหส้ื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มื 
รถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะอบุตััเ่หตัุ

 ��าเตือื�
อย��เป็ล่้�ยนัเป็็นัเกำย้รท์้�ตัำ��ล่งด้ว้ยคู่ว�มืเร็วท้�จะ
ทำ�ใหคู้่ว�มืเร็วรอบของเคู่รื�องยนัตัส์ืง่เกำน่ัไป็ (
รอบ/นั�ท)้
ซึ่่�งจะเป็็นักำ�รล็่อคู่ล่อ้หล่งั  ทำ�ใหส้ืญ่เสืย้กำ�ร 
คู่วบคู่มุืแล่ะอบุตััเ่หตั ุแล่ะอ�จทำ�ใหเ้คู่รื�องยนัตั์
เกำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ย
กำ�รเป็ล่้�ยนัเกำย้รใ์หต้ัำ��ล่งจะด้ำ�เนัน่ักำ�รได้เ้มืื�อ
แนั�ใจว��คู่ว�มืเร็วรอบเคู่รื�องยนัตัต์ัำ��

11

2

3

4

5

6
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1. ��ัเป็ล่�ย�เกย่ร ์
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 กำ�รเป็ล่้�ยนัเกำย้ร:์
•  ป่็ด้ล่่�นัป้็กำผู้เ้สืื�อขณีะท้�ด้ง่คู่นััคู่ล่ตััช่์
•  เป็ล่้�ยนัเป็็นัเกำย้รท์้�สืง่ข่�นัหรอืตัำ��ล่ง
•  เป่็ด้ป้็กำผู้เ้สืื�อบ�งสื�วนัขณีะป็ล่�อยคู่นััคู่ล่ตััช่์
•  ใช่คู้่ล่ตััช่ท์กุำคู่รั �งเมืื�อเป็ล่้�ยนัเกำย้ร์

หมายเหตืุ

กลไกการเป็ล่�ย�เกย่รเ์ป็็�แบับัล็อกห�้�ง 
จุงัหวะ ซ่้�งหมาย�วามว่า  ส�าหรบััการ 
เ�ลื�อ�ที่่�แตื่ละ�ร ั�งข้อง��ัเป็ล่�ย�เก่ยร ์ 
ที่า่�สามารถเลอืกเกย่รไ์ดท้ี่ล่ะตื�าแห�ง่ ใ�
ล�าดบััสง่ข้้��หรอืตื��าลง

  ชุ้ดอปุ็กรณ์ ์Triumph Shift 
Assist (TSA) (ถา้ตืดิตื ั�ง)

 ข้อ้�วรระวงั
Triumph Shift Assist (TSA)  เหมื�ะ
สืำ� ห รั บ 
กำ�รใช่ง้�นับนัถนันั
ห�้มืนัำ�มื�ใช่ร้ะหว��งขบัข้�ออฟิโรด้

 ข้อ้�วรระวงั
ในักำรณ้ีท้�เกำ ่ด้คู่ว�มืผู้่ด้ป็กำตั่กำับระบบ TSA 
ขณีะขบัข้� ระบบ TSA จะถก่ำป่็ด้กำ�รใช่ง้�นั
ใช่คู้่ล่ัตัช่เ์พื�อเป็ล่้�ยนัเกำย้ร์ตั�มืป็กำตั ่มืฉ่ะนัั�นั 
อ�จเกำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ยตั�อเคู่รื�องยนัตัห์รอืช่ดุ้ 
เกำย้รไ์ด้ ้
โป็รด้ตัด่้ตั�อตััวแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์
Triumph โด้ยเร็วท้�สืุด้เพื�อตัรวจเช่็คู่คู่ว�มื 
บกำพร�องแล่ะทำ�กำ�รแกำไ้ข

 ข้อ้�วรระวงั
กำ�รเป็ล่้�ยนัเกำ้ยร์จะตัอ้งด้ำ�เนั่นักำ�รด้ว้ยกำ�ร 
เหยย้บแป้็นัอย��งท้�รวด้เร็วแล่ะหนัักำแนั�นั  เพื�อ
ใหม้ืั�นัใจได้ว้��แป้็นัเหยย้บเคู่ล่ื�อนัท้�เต็ัมืระยะ 
ของมืนัั
ตัอ้งระวังเสืมือเมืื�อเป็ล่้�ยนัเกำ้ยร์ หล่ังจ�กำ 
เป็ล่้�ยนัเกำย้ร ์ ตัอ้งเหยย้บแป้็นัใหส้ืดุ้กำ�อนัท้�จะ 
เป็ล่้�ยนัเกำย้รไ์ด้อ้ก้ำคู่รั �ง
กำ�ร เป็ล่้�ยนัเกำ้ยร์ท้�ไมื�ถ่กำตั อ้งอ�จทำ�ให ้
เคู่รื�องยนัตั์แล่ะระบบสื�งกำำ�ล่ัง เกำ่ด้คู่ว�มื 
เสืย้ห�ยได้ ้

 Triumph Shift Assist (TSA)  จะป็รับแรงบด่้ 
ของเคู่รื�องยนัตัเ์พื�อใหเ้ข�้เกำย้รไ์ด้โ้ด้ยไมื�ตัอ้ง 
ป่็ด้คู่นััเร�งป้็กำผู้เ้สืื�อหรอืใช่คู้่ล่ตััช่์
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TSA ไมื�ใช่�ระบบอัตัโนัมืัตัส่ืำ�หรับกำ�รเป็ล่้�ยนั 
เกำย้ร ์ตัอ้งเล่อืกำแล่ะเป็ล่้�ยนัเกำย้รด์้ว้ยวธ่ีป้็กำตั ่
โด้ยใช่แ้ป้็นัเกำย้รต์ั�มืท้�อธีบ่�ยไวใ้นั หนั�้ 82    

TSA ใช่ไ้ด้ก้ำับทั �งกำ�รเป็ล่้�ยนัเกำ้ยร์ข่�นัแล่ะล่ง 
ตัอ้งใช่คู้่ล่ัตัช่ใ์นักำ�รหยุด้แล่ะออกำตััว ตัอ้งใช่ ้
คู่ล่ัตัช่์เมืื�อเล่ือกำเกำ้ยร์จ�กำเกำ้ยร์ว��ง แล่ะเมืื�อ 
เล่อืกำเกำย้รว์��งจ�กำเกำย้รอ์ื�นั ๆ
Triumph Shift Assist จะไมื�ทำ�ง�นัห�กำ:
•  บบ้คู่ล่ตััช่์
•  พย�ย�มืเป็ล่้�ยนัเกำย้รส์ืง่ข่�นัโด้ยไมื�ได้ต้ัั �งใจ 

เมืื�ออย่�ในัเกำย้ร ์6
•  พย�ย�มืเป็ล่้�ยนัเกำย้รล์่งโด้ยไมื�ได้ต้ัั �งใจเมืื�อ

อย่�ในัเกำย้ร ์1
•  พย�ย�มืเป็ล่้�ยนัเกำย้ร์สื่งข่�นัขณีะคู่ว�มืเร็ว 

รอบเคู่รื�องยนัตัต์ัำ��มื�กำ
•  พย�ย�มืเป็ล่้�ยนัเกำย้รล์่งขณีะคู่ว�มืเร็วรอบ 

เคู่รื�องยนัตัส์ืง่มื�กำ
•  พย�ย�มืเป็ล่้�ยนัเกำ้ยร์ข่�นัระหว��งเคู่รื�อง 

โอเวอรรั์นั
•  ตัวัจำ�กำดั้คู่ว�มืเร็วรถกำำ�ล่งัทำ�ง�นั
•  ใช่ง้�นัระบบคู่วบคู่มุืคู่ว�มืเร็วคู่งท้�
•  ระบบคู่วบคู่มุืกำ�รยด่้เกำ�ะถนันักำำ�ล่งัทำ�ง�นั
•  ห�กำเกำย้รก์ำ�อนัหนั�้นั้�ยงัไมื�จับอย��งเต็ัมืท้�
•  คู่ันัเร�งป้็กำผู้เ้สืื�อมืก้ำ�รเป็ล่้�ยนัระหว��งเป็ล่้�ยนั

เกำย้ร์
ห�กำ TSA ไมื�ทำ�ง�นั คู่ณุีสื�มื�รถใช่คู้่ล่ตััช่เ์พื�อ 
เป็ล่้�ยนัเกำย้รไ์ด้ต้ั�มืป็กำตั่

  การเบัรก
 รถจักำรย�นัยนัตัท์ุกำรุ�นัมืร้ะบบเบรกำท้�รวมืมื�กำับ
รถ ร�วมืกำบัระบบเบรกำป้็องกำนััล่อ้ล็่อกำ (ABS)
ระบบเบรกำแบบบ่รณี�กำ�รบ�งสื�วนันั้�ได้รั้บกำ�ร 
ออกำแบบมื�เพื�อเพ่�มืป็ระสืท่ธีภ่ั�พในักำ�รเบรกำ 
ของผู้่ข้บัข้�
เมืื�อผู้่ข้บัข้�ใช่ง้�นัเบรกำหนั�้ จะมืก้ำ�รใช่ง้�นัเบรกำ
หล่งัด้ว้ยเล็่กำนัอ้ย เพื�อทำ�ใหก้ำ�รเบรกำสืมืด้ลุ่
ระด้ับกำ�รใช่เ้บรกำหล่ังนัั�นัสืัมืพันัธีก์ำับระด้ับแรง 
เบรกำท้�ผู้่ข้บัข้�ใช่ผู้้��นัคู่นััเบรกำหนั�้
กำ�รใช่แ้ป้็นัเบรกำหล่งัเพย้งอย��งเด้ย้วจะเป็็นักำ�ร
ใช่เ้บรกำหล่งัเท��นัั�นั
เพื�อป็ระสืท่ธี่ภั�พกำ�รเบรกำสื่งสืุด้ ใหใ้ช่ง้�นั 
คู่นััเบรกำหนั�้กำบัแป้็นัเบรกำร�วมืกำนััเสืมือ

1

1. ��ัเบัรกห�า้

1

1. แป้็�เบัรกหลงั
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 ��าเตือื�
เมืื�อจะเบรกำ โป็รด้ป็ฏิบ่ตััต่ั�มืร�ยกำ�รตั�อไป็นั้�:
-  ป่็ด้คู่ันัเร�งป้็กำผู้้เสืื�อใหส้ืนั่ท โด้ยป็ล่�อยให ้
คู่ล่ัตัช่ท์ำ�ง�นัเพื�อใหเ้คู่รื�องยนัตัช์่�วยช่ะล่อ 
รถจักำรย�นัยนัตั์

-  เป็ล่้�ยนัเกำ้ยร์ล่งหนั่�งระด้ับในัขณีะท้�ระบบ 
สื� ง กำำ� ล่ั ง อ ย่� ท้� เ กำ้ ย ร์ ห นั่� ง ห ล่ั ง จ � กำ ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัจ์อด้นั่�งสืนัท่

-  เมืื�อจะหยดุ้รถ  คู่วรใช่เ้บรกำทั �งสืองพรอ้มืกำนัั
ทกุำคู่รั �ง  โด้ยป็กำตั ่ คู่วรใสื�เบรกำหนั�้มื�กำกำว�� 
เบรกำหล่งัเล็่กำนัอ้ย

-  เป็ล่้�ยนัเกำย้ร์ล่งหรือป็ล่ด้คู่ล่ัตัช่อ์อกำจนัสืุด้  
ซึ่่�งเป็็นักำ�รป้็องกำนััไมื�ใหเ้คู่รื�องยนัตัด์้บั

-  ห�้มืเบรกำจนัล็่อกำ เพร�ะอ�จทำ�ใหส้ื่ญเสืย้ 
กำ � รคู่วบคูุ่มื รถ จั กำ รย �นัยนัตั์แล่ ะ เกำ่ด้
อบุตััเ่หตัุ

 ��าเตือื�
สืำ�หรับกำ�รเบรกำฉุกำเฉ่นั ใหม้ืองข�้มืกำ�ร 
เป็ล่้�ยนัเกำย้รล์่ง  แล่ว้จด้จ�ออย่�กำบักำ�รใช่เ้บรกำ 
หนั�้แล่ะเบรกำหล่ังใหม้ื�กำท้�สืุด้โด้ยไมื�ใหร้ถ 
ล่ื�นัไถล่  ผู้่ข้บัข้�คู่วรฝ่ึกำกำ�รใช่เ้บรกำฉุกำเฉน่ัในั 
พื�นัท้�ท้�ไมื�มืก้ำ�รจร�จร
Triumph ขอแนัะนัำ�ใหผู้้่ข้ับข้�ทุกำคู่นัเข�้รับ 
หล่กัำสืต่ัรฝ่ึกำอบรมื  ซึ่่�งจะมืคู้่ำ�แนัะนัำ�เกำ้�ยวกำบั 
กำ�รใช่ ง้�นัเบรกำ ฉุกำ เฉ่นัอย��งป็ล่อด้ภััย 
เ ท คู่ นั่ คู่ 
กำ�รเบรกำท้�ไมื�ถ่กำตัอ้งอ�จทำ�ใหส้ื่ญเสืย้กำ�ร 
คู่วบคู่มุืแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ

 ��าเตือื�
เพื�อคู่ว�มืป็ล่อด้ภัยัของคู่ณุี  คู่วรใช่คู้่ว�มื
ระมืัด้ระวั ง เ ป็็นัพ่เศษเมืื�อ เบรกำรถ เร� ง
คู่ว�มืเร็ว  หรอืเล่้�ยวรถ  เนัื�องจ�กำกำ�รด้ำ�เนัน่ั
กำ�รด้ังกำล่��วโด้ยข�ด้คู่ว�มืระมืัด้ระวังจะทำ�ให ้
สืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืแล่ะเกำด่้อบุัตัเ่หตั ุกำ�รใช่ ้
เ บ ร กำ ห นั ้ � 
หรอืเบรกำหล่ังแยกำกำันัจะล่ด้ป็ระสืท่ธีภ่ั�พกำ�ร 
เบรกำทั �งหมืด้  กำ�รเบรกำรนุัแรงมื�กำอ�จทำ�ให ้
ล่ อ้ ใ ด้ล่ อ้หนั่� ง ล็่ อ กำ ทำ� ให คู้่ วบคูุ่ มื ร ถ 
จักำรย�นัยนัตั์ได้ย้�กำข่�นั แล่ะอ�จทำ�ใหเ้กำด่้ 
อบุตััเ่หตั ุ(ด้ ่คู่ำ�เตัอืนัระบบ ABS)
ห�กำเป็็นัไป็ได้ ้ใหล้่ด้คู่ว�มืเร็วหรอืเบรกำกำ�อนัท้�
จะเข�้โคู่ง้เนัื�องจ�กำกำ�รป่็ด้ป้็กำผู้เ้สืื�อหรอืกำ�ร 
เบรกำท้�กำล่�งโคู่ง้จะทำ�ใหล้่อ้หมืนุัฟิร ้ ซึ่่�งจะ
ทำ�ใหส้ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ
เมืื�อข้�รถในัสืภั�พท้�เป้็ยกำหรือฝึนัตักำ หรือ 
บนัพื�นัถนันัท้�ไมื�แข็งแรง  สืมืรรถภั�พในักำ�ร 
หยดุ้รถแล่ะหกัำเล่้�ยวจะล่ด้ล่ง  กำ�รขบัข้�
ทั � ง ห มื ด้ 
ของท��นัภั�ยใตัส้ืภั�วะเหล่��นั้�คู่วรเป็็นัไป็ 
อย��งร�บรื�นั  กำ�รเร�งคู่ว�มืเร็ว  กำ�รเบรกำ  หรอื 
กำ�รเล่้�ยวรถอย��งกำะทันัหันัจะทำ�ใหส้ื่ญเสืย้ 
กำ�รคู่วบคู่มุืแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ

 ��าเตือื�
เมืื�อข้�รถล่งท�งย�ว ล่�ด้ช่นัั หรอืขบัผู้��นัภัเ่ข� 
ใหใ้ช่ก้ำ�รเบรกำเคู่รื�องยนัตัโ์ด้ยเป็ล่้�ยนัเกำย้รล์่ง 
แล่ว้ใช่เ้บรกำหนั�้แล่ะเบรกำหล่งัเป็็นัระยะ ๆ
กำ�รใช่เ้บรกำตั�อเนัื�องหรือใช่เ้ฉพ�ะเบรกำหล่ัง 
จะทำ�ใหเ้บรกำรอ้นัจัด้แล่ะล่ด้ป็ระสืท่ธีภ่ั�พของ
เบรกำล่ง นัำ�ไป็สื่�กำ�รสื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืกำ�ร 
คู่วบคู่มุืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ
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 ��าเตือื�
กำ�รข้�รถโด้ยว�งเท�้บนัคู่ันัเบรกำหรอืมือืจับท้� 
มือืเบรกำอ�จไป็กำระตัุน้ัไฟิเบรกำ  ทำ�ใหเ้กำด่้กำ�ร
ใหส้ืญัญ�ณีท้�ผู้ด่้พล่�ด้ตั�อผู้่ใ้ช่ถ้นันัคู่นัอื�นั ๆ
อ้ กำ ทั � ง   ยั ง ทำ� ใ ห ้เ บ ร กำ ร ้อ นั จั ด้ จ นั ล่ ด้
ป็ ร ะ สื่ ท ธี่ ภั � พ 
ในักำ�รเบรกำ ทำ�ใหส้ื่ญเสื้ยกำ�รคู่วบคูุ่มืรถ 
จักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ

 ��าเตือื�
อย��แล่�นัรถโด้ยด้ับเคู่รื�องยนัตั ์แล่ะอย��ล่�กำ 
พ�วงรถจักำรย�นัยนัตั์
ระบบสื�งกำำ�ล่ังได้รั้บกำ�รหล่�อล่ื�นัจ�กำแรงด้ันั 
สื�รหล่�อล่ื�นัขณีะท้�เคู่รื�องยนัตัท์ำ�ง�นัเท��นัั�นั
กำ�รหล่�อล่ื�นัไมื�เพย้งพอจะทำ�ใหร้ะบบสื�งกำำ�ล่งั
เกำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ยหรอืกำระตักุำ  ซึ่่�งนัำ�ไป็สื่�กำ�ร 
สื่ ญ เ สื้ ย กำ � ร คู่ ว บ คูุ่ มื กำ � ร คู่ ว บ คูุ่ มื ร ถ
จั กำ ร ย � นั ย นั ตั์
แล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ท้นััท้

 ��าเตือื�
เมืื�อใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตับ์นัถนันัท้�ไมื�แข็งแรง 
เป้็ยกำ  หรอืเต็ัมืไป็ด้ว้ยโคู่ล่นั  ป็ระสืท่ธีภ่ั�พในั
กำ�รเบรกำจะล่ด้ล่งจ�กำฝึุ� นั  โคู่ล่นั  หรอืคู่ว�มื 
ช่ื�นัท้�เกำ�ะตัวับนัรถ
ในัสืภั�วะเหล่��นั้�  ใหเ้บรกำแตั�เนั่�นั ๆ  ทกุำคู่รั �ง 
เพื�อใหแ้นั�ใจว��พื�นัผู้ว่ระบบเบรกำสืะอ�ด้พอท้� 
จะทำ�กำ�รเบรกำ
กำ�รข้�รถจักำรย�นัยนัตัโ์ด้ยท้�เบรกำป็นัเปื็�อนัด้ว้ย
ฝึุ� นั  โคู่ล่นั  หรอืคู่ว�มืช่ื�นั  อ�จเป็็นัสื�เหตัใุห ้
สื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้ 
อบุตััเ่หตัไุด้ ้

  ระบับัเบัรกป้็องก�ัลอ้ล็อก (ABS)

 ��าเตือื�
ฟัิงกำช์่ั�นั ABS จะพย�ย�มืเพ่�มืโอกำ�สืสืง่สืดุ้ในั
กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตัข์ณีะทำ�กำ�รเบรกำ 
ระยะกำ�รเบรกำท้�สืั �นัล่งท้�เป็็นัไป็ได้ท้้�ระบบ 
ABS ยอมืใหภ้ั�ยใตัส้ืถ�นักำ�รณีบ์�งอย��งไมื� 
ใช่�สื ่�งทด้แทนัสืำ�หรับกำ�รฝ่ึกำหดั้ข้�รถท้�ด้้
ข้�รถโด้ยใช่คู้่ว�มืเร็วตั�มืท้�กำฎหมื�ยกำำ�หนัด้ 
ทกุำคู่รั �ง
ห�้มืข้�รถโด้ยข�ด้คู่ว�มืระมืัด้ระวังแล่ะไมื�ใสื�ใจ
ตั�มืคู่วร  แล่ะคู่วรล่ด้คู่ว�มืเร็วทกุำคู่รั �งโด้ย
ไตัร�ตัรองจ�กำสืภั�พอ�กำ�ศ  ถนันั  แล่ะกำ�ร
จร�จร
ใช่คู้่ว�มืระมืัด้ระวังเมืื�อเล่้�ยวรถ ถ�้ใช่เ้บรกำ 
ขณีะเข�้โคู่ง้  ระบบ ABS จะไมื�สื�มื�รถถ�วง 
นัำ��หนัักำแล่ะโมืเมืนัตัมัืของรถจักำรย�นัยนัตั ์ซึ่่�ง
จะทำ�ใหส้ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ
ใ นั บ � ง สื ถ � นั กำ � รณี์   เ ป็็ นั ไ ป็ ไ ด้ ้ว� � ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัท์้�มืร้ะบบ ABS อ�จตัอ้งใช่ร้ะยะ 
หยดุ้รถท้�ย�วกำว��

  สืำ�หรับขอ้มืล่่เกำ้�ยวกำบัฟัิงกำช์่นัั ABS แล่ะกำ�ร 
ทำ�ง�นั ด้ ่หนั�้ 47    

 ไฟเตือื�ระบับั ABS

  เมืื�อบด่้สืวต่ัช่จ์ดุ้ระเบด่้ไป็ท้�ตัำ�แหนั�ง 
ON กำ�รท้�ไฟิเตัือนัระบบ  ABS 
กำะพร่บข่�นัแล่ะด้ับล่งถือเป็็นัเรื�อง 
ป็กำตั ่ ด้ ่ หนั�้ 29  ถ�้ไฟิเตัอืนัระบ

ABS ตัด่้คู่�้ง แสืด้งว��ฟัิงกำช์่นัั ABS ไมื�
สื�มื�รถใช่ง้�นัได้เ้นัื�องจ�กำ:
•  ผู้่ข้บัข้�รถป่็ด้ใช่ง้�นัระบบ ABS

•  ระบบ ABS เกำด่้คู่ว�มืบกำพร�อง  ซึ่่�งตัอ้ง 
ตัรวจสือบห�สื�เหตัุ

ถ�้มืไ้ฟิเตัอืนัตัด่้ข่�นัขณีะขบัข้�รถ  แสืด้งว��ระบบ 
ABS เกำด่้คู่ว�มืบกำพร�อง  ซึ่่�งตัอ้งตัรวจสือบ 
ห�สื�เหตัุ
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การที่�างา�ข้องระบับั ABS อาจุร่ส้ก้เหมอื�
ตือ้งใช้แ้รงกดที่่�แป้็�ห�กัข้้��หรอืเหมอื� 
��ัเบัรกและแป้็�เหยย่บัส ั��เป็็�รอบั ๆ
ระบับั ABS อาจุถก่เปิ็ดใช้ง้า�จุากการ 
เป็ล่�ย�ระดบััข้้��ลงข้องพิื��ผู้ิวถ��โดย 
กะที่�ัห�ั

 ��าเตือื�
ถ�้ระบบ ABS ไมื�ทำ�ง�นั  ระบบเบรกำจะทำ� 
หนั�้ท้�เป็็นัระบบเบรกำแบบไมื�มืร้ะบบ ABS ตั�อ
ไป็
ท��นัตัอ้งไมื�ข้�รถตั�อไป็ถ�้ไฟิเตัือนัยังคู่งตัด่้
อย่�
โป็รด้ตัด่้ตั�อตััวแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์
Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตัโด้ยเร็วท้�สืุด้เพื�อ 
ตัรวจเช่ค็ู่คู่ว�มืบกำพร�องแล่ะทำ�กำ�รแกำไ้ข  ในั
สืถ�นักำ�รณีน์ั้�  กำ�รเบรกำแรงเกำน่ัไป็จะทำ� 
ใหล้่อ้ล็่อกำ ซึ่่�งจะทำ�ใหส้ื่ญเสื้ยกำ�รคู่วบคูุ่มื 
รถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ

 ��าเตือื�
ไฟิเตัอืนัระบบ ABS จะสืว��งข่�นัเมืื�อล่อ้หล่งั 
ขบัเคู่ล่ื�อนัด้ว้ยคู่ว�มืเร็วสืง่นั�นักำว�� 30 วน่ั�ท้
ขณีะท้�รถจักำรย�นัยนัตัต์ัั �งอย่�บนัข�ตัั �ง  กำ�ร
ตัอบสืนัองด้งักำล่��วเป็็นัสื่�งป็กำตั่
เมืื�อ ป่็ด้ระบบจุด้ ร ะ เบ่ด้  แล่ ว้สืตั�ร์ทรถ 
จักำรย�นัยนัตั์ใหมื� ไฟิเตัือนัจะตัด่้จนักำว��รถ 
จั กำ ร ย �นัยนัตั์ ว่� ง ด้ ว้ ย คู่ ว �มื เ ร็ ว สื่ ง กำ ว� � 
30 กำมื./ช่มื. (19 ไมืล่/์ช่มื.)

 ��าเตือื�
ระบบ ABS จะทำ�ง�นัโด้ยเป็รย้บเทย้บคู่ว�มื 
เร็วสืมัืพัทธีข์องล่อ้หนั�้แล่ะล่อ้หล่งั
กำ�รใช่ย้�งรถท้�ไมื�แนัะนัำ�อ�จสื�งผู้ล่ตั�อคู่ว�มื 
เร็วของล่อ้รถ  เป็็นัสื�เหตัใุห ้ ABS ไมื�ทำ�ง�นั 
ทำ�ใหส้ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตั ุ ในั
สืภั�พท้�ระบบ ABS คู่วรทำ�ง�นัได้ต้ั�มืป็กำตั่

 ABS แบับัป็รบััเข้า้กบััโ�ง้
  ระบบ ABS แบบป็รับสืำ�หรับกำ�รเข�้โคู่ง้เป็็นั 
ระบบท้�ออกำแบบมื�เพื�อช่�วยใหคู้่วบคูุ่มืได้ ้
มื�กำข่�นั ห�กำ  ABS เ ป่็ด้ใช่ง้�นัขณีะท้�รถ 
จักำรย�นัยนัตัก์ำำ�ล่งัเอย้งตัวัเข�้โคู่ง้
มื้ เ ซึ่ นั เ ซึ่ อ ร์ท้� ตั ร ว จ จั บ มืุ มื เ อ้ ย ง ข อ ง ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัอ์ย��งตั�อเนัื�อง ห�กำรถจักำรย�นัยนัตั์
กำำ�ล่งัเอย้งเข�้โคู่ง้แล่ะระบบ ABS ถก่ำเป่็ด้ใช่ ้
ง � นั  ร ะ บ บ จ ะ ใ ช่ ้คู่� � มืุ มื เ อ้ ย ง ท้� วั ด้ ไ ด้ ้
เพื�อบังคู่ับ ABS ในัล่ักำษณีะท้�เหมื�ะสืมืท้�สืุด้  
เ พื� อ ช่� ว ย ใ ห ้ผู้่ ้ขั บ ข้� สื � มื � ร ถ คู่ ว บ คูุ่ มื ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัไ์ด้ ้
สืำ�หรับขอ้มืล่่เพ่�มืเตัม่ืเกำ้�ยวกำบักำ�รใช่ง้�นัฟัิงกำช์่ั�นั
นั้� ด้ท่้� หนั�้ 47    

 ��าเตือื�
ระบบ ABS แบบป็รับสืำ�หรับกำ�รเข�้โคู่ง้เป็็นั 
ร ะบบท้�ออกำแบบมื� เพื� อช่� ว ยผู้่ ข้ั บข้� ใ นั 
สืถ�นักำ�รณีก์ำ�รเบรกำฉุกำเฉน่ั
ระบบถ่กำออกำแบบมื�เพื�อใหผู้้่ข้ับข้�คู่วบคู่มุืได้ ้
มื�กำข่�นั  ห�กำ ABS เป่็ด้ใช่ง้�นัขณีะท้�รถ 
จักำรย�นัยนัตัก์ำำ�ล่งัเอย้งตัวัเข�้โคู่ง้
ป็ระสืท่ธีภ่ั�พกำ�รคู่วบคูุ่มืท้�เพ่�มืข่�นัจ�กำระบบ 
เบรกำท้�ป็รับสืำ�หรับกำ�รเข�้โคู่ง้ภั�ยใตัเ้งื�อนัไข
บ�งอย��ง  ไมื�สื�มื�รถทด้แทนักำ�รฝ่ึกำขบัข้�ให ้
เกำ�ง
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 ��าเตือื�
ข้�รถโด้ยใช่คู้่ว�มืเร็วตั�มืท้�กำฎหมื�ยกำำ�หนัด้ 
ทกุำคู่รั �ง
ห�้มืข้�รถโด้ยข�ด้คู่ว�มืระมืัด้ระวังแล่ะไมื�ใสื�ใจ
ท้�สืมืคู่วร  แล่ะคู่วรล่ด้คู่ว�มืเร็วทกุำคู่รั �งโด้ย
ไตัร�ตัรองจ�กำสืภั�พอ�กำ�ศ  ถนันั  แล่ะกำ�ร
จร�จร
ใช่คู้่ว�มืระมืดั้ระวงัเมืื�อเล่้�ยวรถ
ห�กำรถจักำรย�นัยนัตัก์ำำ�ล่ังเอ้ยงเข�้โคู่ง้แล่ะ 
ระบบ ABS ถก่ำเป่็ด้ใช่ง้�นั  ระบบจะใช่คู้่��มืมุื 
เอย้งท้�วดั้จ�กำเซึ่นัเซึ่อรเ์พื�อใช่ ้ABS ในั
ล่ักำษณีะท้� เหมื�ะสืมืท้�สืุด้   เพื�อช่�วยใหผู้้่ ้
ขับข้�สื�มื�รถคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตั์ได้ ้
อย��งไรกำ็ตั�มื  ระบบ ABS แบบป็รับสืำ�หรับ 
กำ�รเข�้โคู่ง้ไมื�สื�มื�รถท�นันัำ��หนัักำแล่ะ 
แรงเหว้�ยงของรถจักำรย�นัยนัตัห์รอืกำ�รเบรกำ 
หนัักำเกำ่นัไป็ขณีะเข�้โคู่ง้ ซึ่่�งอ�จสื�งผู้ล่ให ้
สื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตั ์แล่ะเกำด่้ 
อบุตััเ่หตัไุด้ ้
ภั�ยใตัส้ืถ�นักำ�รณีบ์�งอย��ง  อ�จมืคู้่ว�มืเป็็นั
ไป็ได้ท้้�รถจักำรย�นัยนัตัท์้�มืร้ะบบ ABS แบบ 
ป็รับสืำ�หรับกำ�รเข�้โคู่ง้อ�จตัอ้งใช่ร้ะยะท�ง 
ในักำ�รหยดุ้รถไกำล่กำว��รถจักำรย�นัยนัตัท์้�เทย้บ
เท��ซึ่่�งไมื�มืร้ะบบ ABS หรอืรถจักำรย�นัยนัตั ์
ท้�มืร้ะบบ ABS แตั�ไมื�ได้ต้ัด่้ตัั �งระบบ ABS 
แบบป็รับสืำ�หรับกำ�รเข�้โคู่ง้

 ��าเตือื�
ห�กำระบบ ABS แบบป็รับสืำ�หรับกำ�รเข�้โคู่ง้ 
ไมื�ทำ�ง�นั  ไฟิเตัอืนั ABS จะสืว��งข่�นัแล่ะ 
ขอ้คู่ว�มืเตัอืนัจะป็ร�กำฏิบนัหนั�้จอ
ในัสืถ�นักำ�รณีเ์ช่�นันั้� ระบบ ABS จะยงัคู่ง
ทำ�ง�นัตั�อไป็  แตั�ไมื�มืฟั้ิงกำช์่ั�นัป็รับตัวัสืำ�หรับ
กำ�รเข�้โคู่ง้ โด้ยมืเ้งื�อนัไขว��:
-  ไมื�มืข้อ้บกำพร�องอื�นั ๆ ของ ABS

-  ผู้่ข้บัข้�ไมื�ได้ป่้็ด้ใช่ง้�นัระบบ ABS

ท��นัตัอ้งไมื�ข้�รถตั�อไป็ถ�้ไฟิเตัอืนัยังคู่งตัด่้อย่� 
ในักำรณ้ีท้�เกำด่้ขอ้บกำพร�อง โป็รด้ตัด่้ตั�อตัวัแทนั
จำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ท้�ได้รั้บ 
อนุัญ�ตัโด้ยเร็วท้�สืุด้เพื�อตัรวจเช่็คู่คู่ว�มื 
บกำพร�องแล่ะทำ�กำ�รแกำไ้ข
ในัสืถ�นักำ�รณีน์ั้�  กำ�รเบรกำแรงเกำน่ัไป็ระหว��ง 
เข�้โคู่ง้ อ�จทำ�ใหส้ื่ญเสื้ยกำ�รคู่วบคูุ่มืรถ 
จักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้
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  การจุอดรถ

 ��าเตือื�
เคู่รื�องยนัตั์แล่ะระบบไอเสื้ยจะรอ้นัข่�นัภั�ย 
หล่งักำ�รขบัข้�
ห�้มืจอด้รถในัจุด้ท้�คู่นัเด้น่ัเท�้แล่ะเด็้กำเล็่กำ 
สื�มื�รถแตัะตัอ้งรถจักำรย�นัยนัตัไ์ด้ ้
กำ�รแตัะสื�วนัใด้ ๆ  ของเคู่รื�องยนัตัห์รอืระบบ 
ไอเสืย้ท้�รอ้นัอย่�อ�จทำ�ใหไ้หมืผู้้ว่หนัังท้�ไมื�มื ้
กำ�รป้็องกำนััได้ ้

 ��าเตือื�
นัำ��มืนััเบนัซึ่น่ัไวไฟิสืง่มื�กำ  แล่ะอ�จทำ�ใหเ้กำด่้
กำ�รระเบด่้ได้ภ้ั�ยใตับ้�งสืถ�นักำ�รณี์
ถ�้จอด้รถจักำรย�นัยนัตัข์�้ง ๆ  โรงจอด้รถหรอื
อ�คู่�รอื�นั ๆ  ตัอ้งแนั�ใจว��มืก้ำ�รระบ�ยอ�กำ�ศ
พอเหมื�ะ  แล่ะรถตัอ้งไมื�อย่�ตัด่้กำบัแหล่�งเป็ล่ว
ไฟิหรอืป็ระกำ�ยไฟิใด้ ๆ  รวมืไป็ถง่เคู่รื�องมือื
อื�นั ๆ ท้�มืไ้ฟินัำ�วถ่้
กำ�รไมื�ป็ฏิบ่ัตัต่ั�มืคู่ำ�แนัะนัำ�ข�้งตัน้ัอ�จทำ�ให ้
เกำด่้ไฟิไหมื ้ สืร�้งคู่ว�มืเสืย้ห�ยแตั�ทรัพยส์ืน่ั 
แล่ะกำ�รบ�ด้เจ็บเสืย้ห�ยสื�วนับคุู่คู่ล่

 ��าเตือื�
อย��จอด้รถบนัพื�นัถนันัท้�แฉะหรือล่�ด้เอ้ยง 
มื�กำเกำน่ัไป็
กำ�รจอด้รถจักำรย�นัยนัตั์ภั�ยในัสืภั�วะด้ัง
กำ ล่� � ว
อ�จทำ�ใหร้ถล่ม้ื เป็็นัสื�เหตัุใหเ้กำ่ด้คู่ว�มื 
เสืย้ห�ยตั�อทรัพยส์ืน่ัแล่ะกำ�รบ�ด้เจ็บเสืย้ห�ย
สื�วนับคุู่คู่ล่

 กำ�รจอด้รถจักำรย�นัยนัตั:์
•  เล่อืกำเกำย้รว์��ง  แล่ว้บด่้สืวต่ัช่จ์ดุ้ระเบด่้ไป็ท้�

ตัำ�แหนั�ง OFF

•  เล่อืกำเกำย้รห์นั่�ง
•  ล็่อคู่พวงมื�ล่ยัเพื�อป้็องกำนัักำ�รโจรกำรรมื
•  จอด้รถบนัพื�นัร�บแล่ะแข็งแรงทุกำคู่รั �งเพื�อ

ป้็องกำนััไมื�ใหร้ถจักำรย�นัยนัตัล์่ม้ื  ซึ่่�งสืำ�คู่ญั 
เป็็นัอย��งย่�งเมืื�อจอด้รถบนัท�งวบ่�กำ

•  เมืื�อจอด้รถจักำรย�นัยนัตับ์นัเนัน่ัเข� ใหจ้อด้
โด้ยหันัหนั�้ข่�นัเนั่นัเพื�อป้็องกำันัไมื�ใหร้ถ 
กำล่่�งตักำจ�กำข�ตัั �ง เข�้เกำย้รห์นั่�งเพื�อป้็องกำนัั
ไมื�ใหร้ถจักำรย�นัยนัตัเ์คู่ล่ื�อนัท้�

•  บนัท�งล่�ด้ล่งด้�้นัข�้ง (ข�้งถนันั) ใหจ้อด้
ร ถ โ ด้ ย ใ ห ้ท � ง ล่ � ด้ ด้ั ง กำ ล่� � ว ด้ั นั ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัไ์ป็ท�งข�ตัั �งข�้งทกุำคู่รั �ง

•  อย��จอด้รถบนัท�งล่�ด้ล่งด้�้นัข�้ง (ข�้ง 
ถนันั)  ท้�มืแ้นัวเอย้งมื�กำกำว�� 6° แล่ะอย�� 
จอด้รถโด้ยหนััหนั�้รถล่งเนัน่ั
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•  อย��ป็ล่�อยใหส้ืวต่ัช่อ์ย่�ท้�ตัำ�แหนั�ง P เป็็นั 
เวล่�นั�นัเนัื�องจ�กำจะเป็็นักำ�รคู่�ยป็ระจ ุ
แบตัเตัอร้�

  ข้อ้�วร��า�ง้ใ�การใช้ร้ถ 
ดว้ย�วามเร็วสง่

 ��าเตือื�
คู่วรข้�รถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ภั�ยในัคู่ว�มื 
เร็วท้�กำฎหมื�ยกำำ�หนัด้สืำ�หรับกำ�รขบัข้�บนัทอ้ง
ถนันั
กำ�รใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตั์ด้ว้ยคู่ว�มืเร็วสื่งอ�จ 
เป็็นัอันัตัร�ยได้เ้นัื�องจ�กำเวล่�ท้�ใช่ใ้นักำ�ร
ตัอบโตัส้ืภั�พจร�จรท้�เกำ ่ด้ข่�นันัั�นัจะล่ด้ล่ง
อย��งเด้�นัช่ัด้ในัขณีะท้�คู่ว�มืเร็วบนัทอ้งถนันั
เพ่�มืสืง่ข่�นั
ล่ด้คู่ว�มืเร็วทุกำคู่รั �งในัสืภั�วะกำ�รขับข้�ท้�อ�จ 
เกำด่้อนััตัร�ยได้ ้เช่�นั ในัสืภั�พอ�กำ�ศไมื�ด้ห้รอื
กำ�รจร�จรตัด่้ขดั้

 ��าเตือื�
ขบัข้�รถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ด้ว้ยคู่ว�มืเร็ว
สื่งบนัถนันัท้�ใช่ใ้นักำ�รแข�งขันัหรือบนัสืนั�มื 
แข�งรถเท��นัั�นั
ในัขณีะนัั�นั ผู้่ท้้�สื�มื�รถใช่คู้่ว�มืเร็วสื่งได้ ้
คู่วรเป็็นัผู้่ข้้�รถท้�ผู้��นักำ�รอบรมืท�งเทคู่นั่คู่ท้� 
จำ�เป็็นัตั�อกำ�รข้�รถคู่ว�มืเร็วสืง่  แล่ะคู่วรคูุ่น้ัเคู่ย
ตั�อกำ� ร ใช่ คูุ้่ณีล่ั กำษณีะตั� � ง   ๆ     ของ รถ 
จักำรย�นัยนัตัใ์นัทกุำสืภั�พ
กำ�รใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตั์ด้ว้ยคู่ว�มืเร็วสื่งในั 
สืภั�วะอื�นั ๆ  จะเกำด่้อันัตัร�ยแล่ะอ�จนัำ�ไป็สื่� 
กำ�รสืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืรถแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ

 ��าเตือื�
คู่ณุีล่ักำษณีะด้�้นักำ�รขับข้�รถจักำรย�นัยนัตัด์้ว้ย
คู่ว�มืเร็วสื่งอ�จแตักำตั��งจ�กำคูุ่ณีล่ักำษณีะท้� 
ท��นัคูุ่น้ัเคู่ยเมืื�อใช่ก้ำับคู่ว�มืเร็วบนัถนันัตั�มืท้� 
กำฎหมื�ยกำำ�หนัด้
อย��พย�ย�มืข้�รถด้ว้ยคู่ว�มืเร็วสื่งถ�้ท��นัยัง 
ไมื�ได้รั้บกำ�รฝ่ึกำอบรมืท้�เหมื�ะสืมืแล่ะยังไมื�มื้
ทกัำษะท้�กำำ�หนัด้  เนัื�องจ�กำกำ�รใช่ง้�นัรถท้�ไมื� 
ถก่ำตัอ้งอ�จทำ�ใหเ้กำด่้อบุตััเ่หตัรุ�้ยแรง
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 ��าเตือื�
ร�ยกำ�รท้�ระบุไวด้้�้นัล่��งมื้คู่ว�มืสืำ�คู่ัญมื�กำ 
แล่ะห�้มืล่ะเล่ยปั็ญห�ท้�อ�จมืองไมื�เ ห็นั 
ท้�คู่ว�มืเร็วในักำ�รขับข้�ตั�มืป็กำตั ่อ�จจะเกำน่ั 
คู่ว�มืจรง่เป็็นัอย��งสืง่เมืื�อใช่ร้ถด้ว้ยคู่ว�มืเร็ว
สืง่

 ที่ ั�วไป็
ตัอ้งแนั�ใจว��ได้บ้ำ�รุงรักำษ�รถจักำรย�นัยนัตัต์ั�มื
ตั�ร�งกำ�รบำ�รงุรักำษ�

เบัรก
ตัรวจสือบว��เบรกำหนั�้แล่ะเบรกำหล่ังทำ�ง�นัได้ ้
อย��งถก่ำตัอ้ง

�� �าหลอ่เย็�
ตัรวจสือบว��ระด้ับนัำ��หล่�อเย็นัอย่�ท้�ขด้้ระด้ับบนั
ของหมือ้นัำ��  ตัรวจสือบระด้บันัำ��หล่�อเย็นัทกุำคู่รั �ง
เมืื�อเคู่รื�องยนัตัเ์ย็นัล่ง

อปุ็กรณ์ไ์ฟฟ้า
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��อปุ็กำรณีไ์ฟิฟ้ิ� เช่�นั  ไฟิ
หนั�้  ไฟิท�้ย/ไฟิเบรกำ  ไฟิเล่้�ยว  แล่ะแตัร
ทั �งหมืด้ทำ�ง�นัได้อ้ย��งถก่ำตัอ้ง

�� �าม�ัเ�รื�อง
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ระด้ับนัำ��มืันัเคู่รื�องถ่กำตัอ้ง 
เมืื�อเตั่มืนัำ��มืันั ตัรวจใหแ้นั�ใจว��ใช่ช้่นั่ด้แล่ะ 
เกำรด้ของนัำ��มืนััท้�ถก่ำตัอ้ง

โซ่ข่้บััเ�ลื�อ�
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��โซึ่�ขับเคู่ล่ื�อนัป็รับแล่ะ 
หล่�อล่ื�นัอย��งถก่ำตัอ้งแล่ว้  ตัรวจสือบโซึ่�ห�ร�อง 
รอยคู่ว�มืสืก่ำแล่ะคู่ว�มืเสืย้ห�ย

�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ
มื้นัำ�� มืั นั เช่ื�อ เพล่่ง เพ้ย งพอตั�ออั ตั ร �กำ� ร 
สื่�นัเป็ล่อืงนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่ท้�เพ่�มืสื่งข่�นั ซึ่่�งเป็็นั 
ผู้ล่จ�กำกำ�รใช่ร้ถด้ว้ยคู่ว�มืเร็วสืง่

 ข้อ้�วรระวงั
ในัหล่�ยป็ระเทศ  ระบบไอเสืย้สืำ�หรับรถรุ�นันั้� 
ได้ต้ัด่้ตัั �งเคู่รื�องฟิอกำไอเสื้ยเช่ง่เร�งป็ฏิก่ำร่ย่� 
เพื�อช่�วยล่ด้ระด้บักำ�รป็ล่�อยไอเสืย้
เคู่รื�องฟิอกำไอเสื้ยเช่ง่เร�งป็ฏิ่กำร่ ่ย�อ�จเกำด่้ 
คู่ว�มืเสื้ยห�ยอย��งถ�วรถ�้ป็ล่�อยใหร้ถ 
จักำรย�นัยนัตัน์ัำ��มืนััหมืด้  หรอืถ�้ระด้บันัำ��มืนัั 
เช่ื�อเพล่ง่ท้�ใช่ไ้ด้อ้ย่�ในัระด้บัตัำ��มื�กำ
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจทกุำคู่รั �งว��มืน้ัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่
เพย้งพอตั�อกำ�รเด้น่ัท�ง

สมัภาระ
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ป่็ด้ช่�องบรรจสุืมัืภั�ระ ล็่อกำ
แล่ะป็ระกำอบตัด่้กำับรถจักำรย�นัยนัตัแ์นั�นัสืนัท่ด้ ้
แล่ว้

อื��ๆ
ตัรวจสือบด้ว้ยสื�ยตั�ว��ตัวัยด่้ทกุำตัวัแนั�นัสืนัท่

การบังั�บััเล่�ยว
ตัรวจสือบแฮนัด้์บังคู่ับเล่้�ยวว��บ่ด้ได้อ้ย��ง 
ร�บรื�นัโด้ยไมื�มืร้ะยะฟิรห้รอืฝืึด้มื�กำเกำน่ัไป็  ตัอ้ง
แนั�ใจว��สื�ยคู่วบคู่มุืไมื�กำด้้ขว�งกำ�รบังคู่ับเล่้�ยว 
ไมื�ว��จะในัท�งใด้

ยาง
กำ�รขบ้ข้�รถด้ว้ยคู่ว�มืเร็วสืง่จะทำ�ใหย้�งทำ�ง�นั
หนัักำ ซึ่่�งย�งท้�อย่�ในัสืภั�พท้�ด้้สืำ�คู่ัญอย��งย่�ง 
ตั�อกำ�รขับข้�อย��งป็ล่อด้ภััย ตัรวจสือบสืภั�พ 
ทั �งหมืด้  สืบ่ล่มืย�งใหไ้ด้แ้รงด้นััท้�ถก่ำตัอ้ง  (เมืื�อ 
ย�งรถเย็นั) แล่ะตัรวจสือบคู่ว�มืสืมืดุ้ล่ของล่อ้ 
ป็ระกำอบจุกำล่มืย�งใหแ้นั�นัหล่ังจ�กำตัรวจสือบ 
แรงด้นััล่มืย�ง ป็ฏิบ่ตััต่ั�มืขอ้มืล่่ท้�ใหไ้วเ้กำ้�ยวกำบั
กำ�รตัรวจสือบย�งแล่ะคู่ว�มืป็ล่อด้ภััยของย�ง 
จ�กำบท กำ�รบำ�รงุรักำษ�แล่ะขอ้มืล่่จำ�เพ�ะ
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หนั�้นั้�จงใจเวน้ัว��งไว ้
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  อปุ็กรณ์เ์สรมิ, สมัภาระ และผู้่โ้ดยสาร
กำ�รเพ่�มือุป็กำรณี์เสืร่มืแล่ะกำ�รบรรทุกำนัำ��หนัักำ 
เพ่�มืจะสื�งผู้ล่กำระทบตั�อคูุ่ณีล่ักำษณีะด้�้นักำ�ร 
ทรงตัวั  ทำ�ใหก้ำ�รทรงตัวัของรถจักำรย�นัยนัตั ์
เป็ล่้�ยนัแป็ล่งไป็แล่ะตัอ้งล่ด้คู่ว�มืเร็วล่งอย��ง 
หล่ก้ำเล่้�ยงไมื�ได้ ้ ขอ้มืล่่ตั�อไป็นั้�ได้จั้ด้ทำ�ข่�นัเพื�อ 
เป็็นัเคู่รื�องบ�งช่้�ถง่อนััตัร�ยท้�อ�จเกำด่้ข่�นัจ�กำกำ�ร
เพ่�มือุป็กำรณี์เสืรม่ืกำับรถจักำรย�นัยนัตั์แล่ะกำ�ร 
บรรทกุำผู้่โ้ด้ยสื�ร  รวมืถง่กำ�รบรรทกุำนัำ��หนัักำ
เพ่�มื

 อปุ็กรณ์เ์สรมิ

 ��าเตือื�
อย��ตัด่้ตัั �งอปุ็กำรณี์เสืรม่ืหรอืบรรทกุำสืัมืภั�ระท้�
ทำ�ใหป้็ระสื่ทธี่ภั�พในักำ�รกำ�รคู่วบคูุ่มืรถ 
จักำรย�นัยนัตัล์่ด้ล่ง
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ท��นัไมื�ได้ส้ืร�้งคู่ว�มื 
เสื้ยห�ยกำับชุ่ด้ไฟิ, ระยะห��งจ�กำถนันั, 
สืมืรรถภั�พในักำ�รเอ้ยงรถ  (เช่�นั มืุมืกำ�ร 
เอย้งของรถ),  ระบบกำ�รคู่วบคู่มุื,  ระยะเล่ื�อนั 
ล่อ้รถ,  กำ�รเคู่ล่ื�อนัท้�ของโช่คู๊่หนั�้,  กำ�รมือง 
ท่ศท�ง หรือกำ�รใช่ ร้ถ จักำรย�นัยนัตั์ในั 
ล่กัำษณีะอื�นั ๆ

 ��าเตือื�
เจ�้ของรถคู่วรตัระหนัักำว��เฉพ�ะช่่�นัสื�วนั 
อปุ็กำรณีเ์สืรม่ื  แล่ะช่ดุ้คู่อนัเวอรช์่นััท้�ได้รั้บกำ�ร
รับรองไวส้ืำ�หรับรถจักำรย�นัยนัตั์ Triumph 
เป็็นัช่่�นัสื�วนัท้�ได้รั้บกำ�รอนุัมืัตัอ่ย��งเป็็นัท�ง 
กำ � ร จ � กำ  Tr i u m p h  แล่ ะ ตั่ด้ ตัั � ง กำั บ ร ถ 
จักำรย�นัยนัตั์โด้ยตััวแทนัจำ�หนั��ยท้�ได้รั้บ 
อนุัญ�ตั
โด้ยเฉพ�ะ  จะเป็็นัอนััตัร�ยอย��งย่�งในักำ�รตัด่้
ตัั �งหรอืเป็ล่้�ยนัช่่�นัสื�วนัหรอือปุ็กำรณี์เสืรม่ืท้�ตัอ้ง
ถอด้อุป็กำรณี์เช่ื�อมืตั�อออกำจ�กำระบบไฟิฟ้ิ� 
หรอืระบบนัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่  หรอืเพ่�มืเข�้ไป็  ซึ่่�ง
กำ�รด้ัด้แป็ล่งด้ังกำล่��วอ�จทำ�ใหเ้ป็็นัอันัตัร�ย 
ตั�อคู่ว�มืป็ล่อด้ภัยั
อุป็กำรณี์เช่ื�อมืตั�อของช่่�นัสื�วนั อุป็กำรณี์เสืร่มื 
แล่ะช่ดุ้คู่อนัเวอรช์่นััท้�ไมื�ได้รั้บกำ�รรับรองอ�จ
สื�งผู้ล่กำระทบร�้ยแรงตั�อกำ�รขบัข้�  เสืถย้รภั�พ 
หรอืกำ�รใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตัใ์นัล่กัำษณีะอื�นั ๆ  ท้�
อ�จเป็็นัผู้ล่ใหเ้กำ่ด้อุบัตั่เหตัุ ทำ�ใหไ้ด้เ้กำ่ด้ 
กำ�รบ�ด้เจ็บหรอืเสืย้ช่ว้ต่ัได้ ้

Triumph จะไมื�รับผู้ด่้ใด้ๆ ตั�อขอ้บกำพร�องท้�เกำด่้
จ�กำอปุ็กำรณีเ์ช่ื�อมืตั�อของช่่�นัสื�วนั  อปุ็กำรณีเ์สืรม่ื 
หรอืช่ดุ้คู่อนัเวอรช์่นััท้�ไมื�ได้รั้บกำ�รรับรอง  หรอื
กำ�รป็ระกำอบช่่�นัสื�วนั  อปุ็กำรณีเ์สืรม่ื  หรอืช่ดุ้คู่อนั
เวอร์ช่ันัท้�ได้ รั้บกำ�รรับรองโด้ยบุคู่ล่�กำรท้� 
ไมื�ได้รั้บกำ�รรับรอง
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 ��าเตือื�
ตัอ้งตัด่้ตัั �งอุป็กำรณี์เสืร่มื Triumph ของแท ้
สืำ�หรับรุ�นัรถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ท้�ถก่ำ
ตั ้ อ ง 
เท��นัั�นั
ตัอ้งตัรวจสือบคู่ำ�แนัะนัำ�ในักำ�รตั่ด้ตัั �งจ�กำ 
Triumph เกำ้�ยวขอ้งกำบัอปุ็กำรณีเ์สืรม่ื Triumph 
ของแททุ้กำคู่รั �ง ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��รุ�นัรถ 
จั กำ ร ย � นั ย นั ตั์  Tr i u m p h  ท้� จ ะ ตั่ ด้ ตัั � ง 
อปุ็กำรณีเ์สืรม่ื Triumph นัั�นั ผู้��นักำ�รรับรองว��
เป็็นัอุป็กำรณี์เสืร่มืของแทจ้�กำ Triumph ท้� 
ใช่ง้�นัได้ ้สืำ�หรับคู่ำ�แนัะนัำ�ในักำ�รตั่ด้ตัั �ง 
จ � กำ  Tr i u m p h  ทั � ง ห มื ด้   โ ป็ ร ด้ ด้่ ท้� 
www. triumphinstructions.com

ห�้มืตัด่้ตัั �งอุป็กำรณี์เสืร่มื Triumph ของแท ้
กำบัรุ�นัรถจักำรย�นัยนัตั ์Triumph ท้�ไมื�ได้อ้ย่�ในั
ร � ย กำ � ร คู่ำ� แ นั ะ นัำ� ใ นั กำ � ร ตั่ ด้ ตัั � ง 
จ�กำ Triumph เนัื�องจ�กำอ�จสื�งผู้ล่ตั�อกำ�ร 
คู่วบคู่มุื คู่ว�มืมืั�นัคู่ง หรอืกำ�รทำ�ง�นัด้�้นัอื�นั ๆ 
ของรถจักำรย�นัยนัตั ์ท้�อ�จทำ�ใหเ้กำด่้อบุตััเ่หตั ุ
บ�ด้เจ็บ หรอืเสืย้ช่ว้ต่ัได้ ้

 ��าเตือื�
ห�้มืขบัข้�รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ตัด่้ตัั �งอปุ็กำรณี์เสืรม่ื 
หรือรถจักำรย�นัยนัตั์ท้�มื้กำ�รบรรทุกำนัำ��หนัักำ 
ป็ระเภัทใด้กำ็ตั�มื ด้ว้ยคู่ว�มืเร็วมื�กำกำว�� 
130 กำมื./ช่มื.  ไมื�ว��ในักำรณ้ีใด้กำรณ้ีหนั่�งหรอื 
ทั �งสืองกำรณ้ี  อย��พย�ย�มืขบัข้�รถด้ว้ยคู่ว�มื 
เร็วมื�กำกำว�� 130 กำมื./ช่มื.  แมืเ้ป็็นัคู่ว�มืเร็ว 
ตั�มืท้�กำฎหมื�ยอนุัญ�ตักำ็ตั�มื
อุป็กำรณี์เสืรม่ืแล่ะ/หรอืกำ�รบรรทุกำนัำ��หนัักำจะ 
ทำ�ใหคู้่ว�มืมืั�นัคู่งแล่ะกำ�รทรงตััวของรถ 
จักำรย�นัยนัตัเ์ป็ล่้�ยนัแป็ล่งไป็
กำ�รไมื�เผู้ื�อถ่งกำ�รเป็ล่้�ยนัแป็ล่งในัด้�้นักำ�ร
ทรงตััวของรถจักำรย�นัยนัตัอ์�จทำ�ใหส้ืญ่เสืย้
กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อุบัตัเ่หตัุ
ได้ ้ เมืื�อขบัข้�ด้ว้ยคู่ว�มืเร็วสืง่  ตัอ้งตัระหนัักำ
เ สื มื อ 
ว��กำ�รตัั �งคู่��ของรถจักำรย�นัยนัตั์แล่ะปั็จจัย 
แวด้ล่อ้มืสื�มื�รถมืผู้้ล่ตั�อคู่ว�มืมืั�นัคู่งของรถ 
จักำรย�นัยนัตัข์องคู่ณุีได้อ้ย��งร�้ยแรง  ยกำ
ตัวัอย��งเช่�นั:
-  ภั�ระบรรทกุำท้�ไมื�สืมืด้ลุ่ท้�ทั �งสืองด้�้นัของรถ
จักำรย�นัยนัตั์

-  กำ�รตัั �งคู่��ระบบกำันัสืะเทือนัด้�้นัหนั�้แล่ะ 
ด้�้นัหล่งัท้�ไมื�ถก่ำตัอ้ง

-  แรงด้นััล่มืย�งท้�ป็รับไมื�ถก่ำตัอ้ง
-  ย�งท้�สืก่ำหรอมื�กำไป็หรอืสืก่ำหรอไมื�เท��กำนัั
-  ล่มืด้�้นัข�้งแล่ะล่มืป็ะทะจ�กำย�นัพ�หนัะ 
อื�นั ๆ

-  เสืื�อผู้�้หล่วมื
โป็รด้จำ�ไวว้��ขด้้จำ�กำดั้สืง่สืดุ้ 130 กำมื./ช่มื. จะ
ล่ด้ล่งถ�้ตั่ด้ตัั �งอุป็กำรณี์เสืร่มืท้�ไมื�ผู้��นักำ�ร 
รับรอง มืก้ำ�รบรรทกุำนัำ��หนัักำท้�ไมื�ถก่ำตัอ้ง  ย�ง
รถสืก่ำ  สืภั�พโด้ยรวมืของรถจักำรย�นัยนัตั ์
แล่ะสืภั�พอ�กำ�ศหรอืสืภั�พถนันัท้�ไมื�ด้้
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 ก�าลงัโหลด

 ��าเตือื�
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจทกุำคู่รั �งว��นัำ��หนัักำท้�บรรทกุำ
ได้ก้ำระจ�ยใหเ้ท��กำันับนัรถจักำรย�นัยนัตั์ทั �ง 
สืองฝัึ�ง  ทำ�ใหแ้นั�ใจว��ได้รั้ด้สืมัืภั�ระไวแ้นั�นั
ด้แ้ล่ว้  เพื�อว��จะได้ไ้มื�ขยบัเขยื�อนัในัขณีะท้�
ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัก์ำำ�ล่งัแล่�นั
เฉล่้�ยนัำ��หนัักำในักำระเป๋็�เกำ็บสืัมืภั�ระแตั�ล่ะใบ 
ใหเ้ท��กำันั (ถ�้ตั่ด้ตัั �ง) เกำ็บของหนัักำไวท้้� 
ด้ �้นัล่��งแล่ะด้�้นัตั่ด้กำับผู้นัังด้�้นัในัของ 
กำระเป๋็�เกำบ็สืมัืภั�ระ
ตัรวจสือบคู่ว�มืป็ล่อด้ภััยของสืัมืภั�ระอย��ง 
สืมืำ��เสืมือ  (แตั�ไมื�ใช่�ในัขณีะท้�รถกำำ�ล่งัแล่�นั) 
แล่ะทำ�ใหแ้นั�ใจว��สืัมืภั�ระไมื�ยื�นัเกำน่ัท�้ยรถ 
จักำรย�นัยนัตั์
ห�้มืบรรทุกำเกำน่ันัำ��หนัักำบรรทุกำสื่งสืุด้ของรถ 
ตั�มืท้�ระบใุนัสื�วนัขอ้มืล่่จำ�เพ�ะ
นัำ��หนัักำสืมัืภั�ระสืง่สืดุ้เกำด่้จ�กำนัำ��หนัักำรวมืของ
ผู้่ข้้�รถ ผู้่โ้ด้ยสื�ร อปุ็กำรณีเ์สืรม่ืใด้ ๆ  ท้�ตัด่้ตัั �ง
กำบัตัวัรถ แล่ะสืมัืภั�ระตั��งๆ ท้�บรรทกุำ
สืำ�หรับรุ�นัท้�มื้ระบบกำันัสืะเทือนัแบบป็รับได้ ้ 
ตัรวจใหแ้นั� ใจว��คู่��คู่ว�มืแข็งของสืป็ร่ง 
ด้�้นัหนั�้แล่ะด้�้นัหล่ังแล่ะกำ�รตัั �งคู่��คู่ว�มื 
หนั�วงของกำ�รยุบตััวเหมื�ะสืำ�หรับนัำ��หนัักำ 
บรรทกำของรถจักำรย�นัยนัตั ์ หมื�ยเหตั:ุ  
นัำ��หนัักำบรรทกุำสืง่สืดุ้ของกำระเป๋็�เกำ็บสืัมืภั�ระ
ถ่กำ ร ะบุไ ว บ้นัฉล่�กำภั�ยในักำระ เ ป๋็ � เกำ็ บ
สืมัืภั�ระ
กำ�รบรรทุกำนัำ��หนัักำไมื�ถ่กำตัอ้งอ�จสื�งผู้ล่ตั�อ 
สืภั�วะกำ�รขับข้�ท้�ไมื�ป็ล่อด้ภััย ทำ�ใหเ้กำ่ด้ 
อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 ��าเตือื�
อย��พย�ย�มืเกำ็บสื่�งของใด้ ๆ  ไวร้ะหว��งถัง 
นัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่แล่ะโคู่รงรถ
เพร�ะอ�จกำด้้ขว�งระบบบงัคู่บัเล่้�ยว  ซึ่่�งจะ
ทำ�ใหร้ถสืญ่เสืย้กำ�รทรงตัวัแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ
นัำ��หนัักำท้�เพ่�มืเข�้ไป็ท้�แฮนัด้บ์ังคู่ับเล่้�ยวหรอื 
โช่คู๊่หนั�้จะเป็็นักำ�รเพ่�มืนัำ��หนัักำของช่ดุ้บังคู่ับ 
เล่้�ยว แล่ะจะทำ�ใหส้ื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืระบบ 
บงัคู่บัเล่้�ยว ซึ่่�งนัำ�ไป็สื่�อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 ��าเตือื�
นัำ��หนัักำบรรทกุำสืง่สืดุ้ของกำระเป๋็�เกำ็บสืัมืภั�ระ
แตั�ล่ะใบถก่ำระบไุวบ้นัฉล่�กำภั�ยในักำระเป๋็�เกำ็บ
สืมัืภั�ระ
อย��ใหเ้กำน่ัข้ด้จำ�กำัด้นัำ��หนัักำบรรทุกำนั้�เพร�ะ 
อ�จทำ�ใหร้ถจักำรย�นัยนัตั์ไมื�มืั�นัคู่ง ทำ�ให ้
สื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้ 
อบุตััเ่หตัุ

 ��าเตือื�
ถ�้ใช่ท้้�นัั�งผู้่โ้ด้ยสื�รบรรทุกำสื่�งของขนั�ด้เล็่กำ 
สื่�งของด้งักำล่��วตัอ้งมืน้ัำ��หนัักำไมื�เกำน่ั 3 กำกำ. 
(6.5 ป็อนัด้)์  แล่ะตัอ้งไมื�ทำ�ใหส้ืญ่เสืย้กำ�ร 
คู่วบคู่มุืรถจักำรย�นัยนัตั ์ โด้ยตัอ้งรัด้สื่�งของ 
ด้งักำล่��วใหแ้นั�นั  แล่ะตัอ้งไมื�ยื�นัเกำน่ัท�้ยรถ 
จักำรย�นัยนัตั์
กำ�รบรรทกุำสื่�งของท้�มืน้ัำ��หนัักำเกำน่ั 3 กำกำ. ท้�รัด้
ไมื�แนั� นั  ท้�ทำ� ให ส้ื่ญ เสื้ยกำ�รคู่วบคูุ่มื รถ  
หรือยื�นั เกำ่นัด้ �้นัท �้ยหรือด้ �้นัข �้งของ 
รถจักำรย�นัยนัตัจ์ะทำ�ใหส้ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืรถ
จักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ
แมืจ้ะบรรทุกำสื่�งของขนั�ด้เล็่กำไวบ้นัท้�นัั� ง 
ผู้่โ้ด้ยสื�รอย��งถก่ำตัอ้ง  คู่ว�มืเร็วสืง่สืดุ้ของรถ
จักำรย�นัยนัตัต์ัอ้งไมื�เกำน่ั 130 กำมื./ช่มื.
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 ผู้่โ้ดยสาร   

 ��าเตือื�
กำ�รบรรทุกำผู้่โ้ด้ยสื�รจะสื�งผู้ล่กำระทบตั�อ 
ป็ระสืท่ธีภ่ั�พในักำ�รเบรกำแล่ะกำ�รทรงตััวของ 
รถจักำรย�นัยนัตั์
ผู้่ข้ ้�รถตัอ้งคู่ำ�นัวณีกำ�รเป็ล่้�ยนัแป็ล่งเหล่��นั้�เมืื�อ
ตัอ้งข้�รถจักำรย�นัยนัตัโ์ด้ยมืผู้้่โ้ด้ยสื�ร  แล่ะไมื�
คู่วรพย�ย�มืด้ำ�เนัน่ักำ�รด้ังกำล่��วถ�้ไมื�ได้ผู้้��นั
กำ�รฝ่ึกำฝึนั หรือถ�้ร่ ส้ื ่กำไมื�คูุ่น้ั เคู่ยหรือไมื� 
สืะด้วกำตั�อกำ�รเป็ล่้�ยนัแป็ล่งของคูุ่ณีล่ักำษณีะ 
กำ�รขบัข้�รถจักำรย�นัยนัตัท์้�เกำด่้ข่�นั
กำ�รข้�รถโด้ยไมื�คู่ำ�นัวณีเมืื�อมืผู้้่โ้ด้ยสื�รไป็ด้ว้ย 
อ�จทำ�ใหร้ถจักำรย�นัยนัตัส์ืญ่เสืย้กำ�รทรงตััว 
แล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ

 ��าเตือื�
ห�้มืบรรทุกำผู้่โ้ด้ยสื�รถ�้เข�หรือเธีอไมื�สื่ง
พอท้�จะว�งเท�้ไวบ้นัท้�พักำเท�้ท้�มืไ้วใ้ช่ง้�นั
ผู้่โ้ด้ยสื�รท้�สื่งไมื�ถ่งระด้ับท้�พักำเท�้จะไมื� 
สื�มื�รถนัั� งบนัรถจักำรย�นัยนัตั์ได้อ้ย��ง 
ป็ล่อด้ภัยั  แล่ะทำ�ใหไ้มื�มืั�นัคู่ง  นัำ�ไป็สื่�กำ�ร 
สืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ

 ��าเตือื�
ผู้่โ้ด้ยสื�รคู่วรได้รั้บกำ�รช่้�แนัะว��เข�หรือเธีอ 
สื�มื�รถทำ�ใหร้ถจักำรย�นัยนัตั์สื่ญเสื้ยกำ�ร 
ทรงตัวัถ�้ขยบัร��งกำ�ยโด้ยกำระทนััหนัั  หรอืใช่ ้
ตัำ�แหนั�งท้�นัั�งไมื�ถก่ำตัอ้ง
ผู้่ข้้�รถคู่วรช่้�แนัะผู้่โ้ด้ยสื�รด้งันั้�:
-  ผู้่ ้โ ด้ ย สื � ร ตั ้อ ง นัั� ง นั่� ง   ๆ     ขณี ะท้� ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัก์ำำ�ล่ังแล่�นัแล่ะตัอ้งไมื�ยุ�งเกำ้�ยว
กำบักำ�รทำ�ง�นัของรถจักำรย�นัยนัตั์

-  เท�้ของผู้่โ้ด้ยสื�รตัอ้งว�งไวบ้นัท้�พักำเท�้ 
ผู้่โ้ด้ยสื�ร แล่ะตัอ้งจับสื�ยรัด้เบ�ะ  เอวหรอื
สืะโพกำของผู้่ข้้�รถใหแ้นั�นั

-  แนัะนัำ�ใหผู้้่โ้ด้ยสื�รเอนัตััวตั�มืผู้่ข้้�รถเมืื�อ 
แล่�นัรถเข�้โคู่ง้  แล่ะตัอ้งไมื�เอนัตัวัถ�้ผู้่ข้้�รถ 
ไมื�ได้ด้้ำ�เนัน่ักำ�รด้งักำล่��ว

 ��าเตือื�
ห�้มืบรรทุกำสืัตัวเ์ล่้�ยงบนัรถจักำรย�นัยนัตัข์อง
ท��นั
สืตััวเ์ล่้�ยงจะขยับเขยื�อนัโด้ยฉับพล่ันัแล่ะท��นั
ไมื�อ�จคู่�ด้เด้�ได้ ้ ซึ่่�งอ�จทำ�ใหส้ืญ่เสืย้กำ�ร 
คู่วบคู่มุืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ
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เวลา

 ��าเตือื�
Triumph Motorcycles จะไมื�รับผู้่ด้ช่อบ 
ใด้ ๆ  ตั�อคู่ว�มืเสืย้ห�ยหรอืกำ�รบ�ด้เจ็บท้�เกำด่้
จ�กำกำ�รบำ�รุง รักำษ�ท้�ไมื�ถ่กำตัอ้งหรือกำ�ร 
ป็รับตัั �งท้�ไมื�เหมื�ะสืมื โด้ยเจ�้ของรถเป็็นั 
ผู้่ด้้ำ�เนัน่ักำ�รเอง
กำ�รล่ะเล่ยกำ�รบำ�รุงรักำษ�หรือทำ�อย��งไมื� 
ถ่กำตัอ้ง อ�จนัำ�ไป็สื่�สืภั�พกำ�รขับข้�ท้�เ ป็็นั 
อนััตัร�ยได้ ้
ตัอ้งใหต้ัวัแทนัจำ�หนั��ย Triumph ท้�ได้รั้บ
อ นุัญ�ตั เ ป็็ นัผู้่ ด้้ำ� เ นั่นักำ � รซึ่�อมืบำ� รุ ง ร ถ
จักำรย�นัยนัตัต์ั�มืกำำ�หนัด้เวล่�

 ��าเตือื�
กำ�รบำ�รุงรักำษ�ทั �งหมืด้ถือว��สืำ�คู่ัญตั�อช่้วต่ั 
แล่ะตัอ้งไมื�ล่ะเล่ย กำ�รบำ�รุงรักำษ�แล่ะกำ�ร 
ป็รับตัั �งท้�ไมื�ถ่กำตััองอ�จทำ�ใหช้่ ่�นัสื�วนัของรถ 
จักำรย�นัยนัตั์หนั่�งช่ ่�นัสื�วนัหรือมื�กำกำว��นัั�นั 
ทำ�ง�นัผู้่ด้ป็กำตั ่รถจักำรย�นัยนัตั์ท้�ทำ�ง�นั 
ผู้ด่้ป็กำตัอ่�จทำ�ใหส้ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืแล่ะเกำด่้
อบุตััเ่หตัไุด้ ้
สืภั�พอ�กำ�ศ ภั่มื่ป็ระเทศ แล่ะท้�ตัั �งท�ง 
ภั่มื่ศ�สืตัร์สื�งผู้ล่กำระทบตั�อกำ�รบำ�รุงรักำษ�  
คู่วรป็รับตั�ร�งกำ�รบำ�รุงรักำษ�ใหต้ัรงตั�มื 
สืภั�พแวด้ล่อ้มืท้�ใช่ง้�นัรถจักำรย�นัยนัตั ์ รวมื
ทั �งคู่ว�มืป็ระสืงคู่ข์องเจ�้ของรถ
ตัอ้งใช่เ้คู่รื�องมือืพเ่ศษ  คู่ว�มืร่ ้ แล่ะกำ�ร 
ฝ่ึกำอบรมื จ่งจะด้ำ� เนั่นักำ�รตั�มืร�ยกำ�ร 
บำ�รุง รักำษ�ท้�ได้ร้ะบุไวใ้นัตั�ร�งกำ�รบำ�รุง
รั กำ ษ � 
ไ ด้ ้อ ย� � ง ถ่ กำ ตั ้อ ง  ตัั ว แ ท นั จำ� ห นั� � ย 
รถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตั 
เท��นัั�นัท้�มื้เคู่รื�องมืือพ่เศษแล่ะคู่ว�มืร่ด้้ัง
กำล่��ว
กำ�รล่ะเล่ยกำ�รบำ�รุงรักำษ�หรือทำ�อย��งไมื� 
ถ่กำตัอ้ง อ�จนัำ�ไป็สื่�สืภั�พกำ�รขับข้�ท้�เ ป็็นั 
อั นัตัร�ยได้ ้ตั อ้ ง ให ต้ัั วแทนัจำ�หนั� �ย 
Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตัเป็็นัผู้่ด้้ำ�เนั่นักำ�ร 
ซึ่�อมืบำ�รงุรถจักำรย�นัยนัตัต์ั�มืกำำ�หนัด้เวล่�

 ในักำ�รบำ�รุงรักำษ�รถจักำรย�นัยนัตั์ใหอ้ย่�ในั 
สื ภั � พ ท้� ป็ ล่ อ ด้ ภัั ย แ ล่ ะ ไ ว ้ว � ง ใ จ ไ ด้ ้ 
กำ�รบำ�รุงรักำษ�แล่ะกำ�รป็รับตัั �งท้�สืรุป็ไวใ้นับทนั้�
ตั อ้งด้ำ� เนั่นักำ�รด้ั งท้� ร ะบุไว ใ้นัตั�ร�งกำ�ร 
ตั ร ว จ สื อ บ ป็ ร ะ จำ� วั นั  ร ว มื ทั � ง ย่ ด้ ตั � มื 
ตั�ร�งกำ�รบำ�รงุรักำษ�  ขอ้มืล่่ท้�จะกำล่��วตั�อไป็จะ
อธี่บ�ยถ่งขั �นัตัอนัท้�ตั อ้ งป็ฏิ่บั ตั่ตั �มื เมืื�อ 
ด้ำ�เนัน่ักำ�รตัรวจเช่ค็ู่ป็ระจำ�วนัั  รวมืทั �งร�ยกำ�รท้�
ตัอ้งบำ�รงุรักำษ�แล่ะป็รับตัั �งคู่��อย��งง��ย ๆ  บ�ง
ร�ยกำ�ร
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ตัวัแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ท้� 
ไ ด้ รั้ บ อ นุัญ�ตัขอ งท� � นัอ � จด้ำ� เ นั่ นั กำ � ร 
บำ�รงุรักำษ�ตั�มืกำำ�หนัด้เวล่�ได้ส้ื�มืวธ่ี ้คู่อื  กำ�ร
บำ�รงุรักำษ�ป็ระจำ�ป้็ กำ�รบำ�รงุรักำษ�โด้ยยด่้ ตั�มื
จำ�นัวนัไมืล่ ์ หรอืผู้สืมืกำนััทั �งสืองแบบ  ทั �งนั้�ข ่�นั
อย่�กำับจำ�นัวนัไมืล่ท์้�รถจักำรย�นัยนัตัข์องท��นัว่�ง
ไป็ตั�อป้็
1.  รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ว ่�งนัอ้ยกำว�� 16,000 กำมื. 

ตั�อป้็ตัอ้งด้ำ�เนั่นักำ�รบำ�รุงรักำษ�ป็ระจำ�ป้็ 
นัอกำจ�กำนั้�  ร�ยกำ�รท้�ยด่้ตั�มืจำ�นัวนัไมืล่ ์
ตัอ้งได้รั้บกำ�รบำ�รุงรักำษ�เมืื�อถง่ช่�วงเวล่�ท้�
กำำ�หนัด้  ถ�้รถจักำรย�นัยนัตัว์่�งถง่ระยะไมืล่ ์
ด้งักำล่��ว

2.  รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ว ่�งป็ระมื�ณี 16,000 กำมื. 
ตั�อป้็ตัอ้งนัำ�ไป็รับกำ�รบำ�รุงรักำษ�ป็ระจำ�ป้็ 
แล่ะด้ำ�เนั่นักำ�รตั�มืร�ยกำ�รตัรวจเช่็คู่ตั�มื 
ระยะท�งท้�ได้ก้ำำ�หนัด้ไวพ้รอ้มืกำนัั

3.  รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ว ่�งมื�กำกำว�� 16,000 กำมื. 
ตั�อป้็ตัอ้งบำ�รุงรักำษ�ตั�มืร�ยกำ�รตัรวจเช่็คู่ 
ตั�มืระยะท�งเมืื�อรถจักำรย�นัยนัตั์ว่�งถ่ง 
ระยะท�งท้�กำำ�หนัด้  นัอกำจ�กำนั้�  ร�ยกำ�รท้� 
ยด่้ตั�มืร�ยป้็ตัอ้งได้รั้บกำ�รบำ�รุงรักำษ�เมืื�อ 
ถง่ช่�วงเวล่�ป็ระจำ�ป้็ท้�กำำ�หนัด้ไว ้

ในัทุกำกำรณ้ี รถตัอ้งได้รั้บกำ�รบำ�รุงรักำษ�กำ�อนั 
หรือตั�มืช่�วงเวล่�กำ�รบำ�รุงรักำษ�ท้�กำำ�หนัด้ไว ้ 
ท��นัสื�มื�รถขอคู่ำ�แนัะนัำ�เกำ้�ยวกำับตั�ร�งกำ�ร 
บำ�รุงรักำษ�ท้�เหมื�ะสืมืกำับรถจักำรย�นัยนัตัข์อง 
ท��นัมื�กำท้�สืุด้ได้จ้�กำตััวแทนัจำ�หนั� �ยรถ 
จักำรย�นัยนัตั ์Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตั
Triumph Motorcycles จะไมื�รับผู้ด่้ช่อบใด้ ๆ 
ตั�อคู่ว�มืเสืย้ห�ยหรอืกำ�รบ�ด้เจ็บท้�เกำด่้จ�กำกำ�ร
บำ�รุงรักำษ�ท้�ไมื�ถ่กำตัอ้งหรือกำ�รป็รับตัั �งท้�ไมื� 
เหมื�ะสืมื

  สญัลกัษณ์บ์ัรกิาร/สญัลกัษณ์�์�าเตือื�
ที่ ั�วไป็
  สืญัล่กัำษณีบ์รก่ำ�รจะสืว��งข่�นัมื�เป็็นัเวล่� 

ห�้ว่นั�ท้หล่ังจ�กำท้�รถจักำรย�นัยนัตั ์
สืตั�ร์ทเพื�อเตัือนัว��มื้กำำ�หนัด้เข�้รับ 

บรก่ำ�รในัอก้ำป็ระมื�ณี 100 กำโ่ล่เมืตัร (60 ไมืล่)์ 
สืญัล่กัำษณี ์บรก่ำ�รจะสืว��งข่�นัมื�ถ�วร  เมืื�อ
คู่รบกำำ�หนัด้ระยะท�งนัั�นัแล่ว้  แล่ะจะตัด่้คู่�้งจนั
ร้ เซึ่็ตัระยะกำ�รบร่กำ�รใหมื�ด้ ว้ย เคู่รื�องมืือ 
วเ่คู่ร�ะหปั์็ญห� Triumph

นัอกำจ�กำนั้�  สืญัล่กัำษณีเ์ตัอืนัทั�วไป็จะป็ร�กำฎ 
ถ�้มืข้อ้ผู้ด่้พล่�ด้เกำด่้ข่�นักำบั ABS หรอื
เคู่รื�องยนัตั ์ แล่ะ/หรอื  ไฟิเตัอืนั ABS 

แล่ะ/หรอื MIL ตัด่้อย่�  โป็รด้ตัด่้ตั�อตัวัแทนั
จำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์Triumph ท้�ได้รั้บ
อนุัญ�ตัโด้ยเ ร็วท้�สืุด้ เพื�อตัรวจเช่็คู่คู่ว�มื
บกำพร�องแล่ะทำ�กำ�รแกำไ้ข

หมายเหตืุ

รายการที่่�ที่�าเ�รื�องหมาย * ใ�ตืาราง 
ดงัตื่อไป็�่�ม ่�่าแรงเพิิ�มเตื ิม �อกเห�ือ 
�่าใช้้จุ่ายและเวลาข้องบัริการพิื��ฐา�  
ซ่้�งรวมเฉุพิาะเวลาใ�การตืรวจุสอบัเที่า่� ั��
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   ตืารางการบั�ารงุรกัษาตืามก�าห�ดเวลา

รายละเอย่ดดา้�การใช้ง้า�

มาตืรวดัระยะที่างอา่��า่เป็็�กโิลเมตืร หรอืช้ว่งเวลา ไมว่า่รายการใดถง้กอ่�
การเข้า้รบัั 

บัรกิาร 
�ร ั�งแรก

การเข้า้รบัั 
บัรกิาร 
ป็ระจุ�าป่็

การเข้า้รบัับัรกิารตืามระยะกโิลเมตืร

ป็ระจุ�าว�ั
การบัรกิาร 
1,000 กม./

6 เดอื�
ป่็

การบัรกิาร 
16,000/

48,000 กม.
การบัรกิาร 
32,000 กม.

การบัรกิาร 
64,000 กม.

การหลอ่ลื��
ระบบระบ�ยคู่ว�มืรอ้นันัำ��มืนััเคู่รื�องแล่ะเคู่รื�องยนัตั–์ตัรวจห�
รอยรั�ว • • • • • •

นัำ��มืนััเคู่รื�อง–เป็ล่้�ยนัใหมื� • • • • •

ไสืก้ำรองนัำ��มืนััเคู่รื�อง–เป็ล่้�ยนัใหมื� • • • • •

ระบับั�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิและระบับั�วบั�มุการที่�างา�ข้องเ�รื�องย�ตื์
ระบบนัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่–ตัรวจห�กำ�รรั�วซึ่ม่ื • • • • • •
สื�ยว�ล่ว์ป้็กำผู้เ้สืื�อไอเสืย้–ตัรวจสือบสื�ยด้ร่อยถล่อกำ รอยแตักำ 
หรอืคู่ว�มืเสืย้ห�ย/ป็รับตัั �ง • • • • •

แผู้�นักำรองอ�กำ�ศ–เป็ล่้�ยนัใหมื� (เป็ล่้�ยนัใหบ้�อยข่�นัถ�้ขบัข้�ในั 
สืภั�พเป้็ยกำหรอืท้�มืฝ้ึุ� นัเป็็นัป็ระจำ�) • •

หวัเทย้นั–เป็ล่้�ยนัใหมื� • •

ระบับัระบัาย�วามรอ้�
ระบบระบ�ยคู่ว�มืรอ้นั–ตัรวจห�กำ�รรั�วซึ่ม่ื • • • • • •
ระด้บันัำ��หล่�อเย็นั–ตัรวจสือบ/ป็รับตัั �ง • • • • • •
ระบบระบ�ยคู่ว�มืรอ้นั–ตัรวจสือบท�อนัำ��หล่�อเย็นัด้ร่อยถล่อกำ 
รอยแตักำ หรอื คู่ว�มืเสืย้ห�ย เป็ล่้�ยนัใหมื�ถ�้จำ�เป็็นั • • • • •

นัำ��หล่�อเย็นั–เป็ล่้�ยนัใหมื�–ทกุำ 3 ป้็, ไมื�ว��ระยะท�งขบัข้�เท��ใด้
กำ็ตั�มื* ทกุำสื�มืป้็ ไมื�นัับระยะท�งเป็็นัไมืล่์

เ�รื�องย�ตื์
คู่ล่ตััช่–์ตัรวจสือบกำ�รทำ�ง�นั • • • • • •
สื�ยคู่ล่ตััช่–์ตัรวจสือบกำ�รทำ�ง�นัแล่ะป็รับตั�มืคู่ว�มืจำ�เป็็นั (
รุ�นัท้�มืคู้่ล่ตััช่แ์บบสื�ยเท��นัั�นั) • • • • • •

แกำนัหมืนุัคู่นััคู่ล่ตััช่–์ทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้/หยอด้จ�ระบ้ • • • • •

ระยะห��งว�ล่ว์–ตัรวจสือบ/ป็รับตัั �ง* • •

ไทมื่�งเพล่�ล่ก่ำเบ้�ยว–ตัรวจสือบ/ป็รับตัั �ง* • •

ลอ้และยาง
ล่อ้ -ตัรวจสือบคู่ว�มืเสืย้ห�ย • • • • • •
กำ�รสืก่ำของย�ง/คู่ว�มืเสืย้ห�ยของย�ง–ตัรวจสือบ • • • • • •
แรงด้นััล่มืย�ง–ตัรวจสือบ/ป็รับตัั �ง • • • • • •

ล่ก่ำปื็นัล่อ้–ตัรวจสือบคู่ว�มืสืก่ำ/กำ�รทำ�ง�นัไมื�ตัด่้ขดั้ • •

ล่ก่ำปื็นัล่อ้หล่งั–หล่�อล่ื�นั (รุ�นัท้�มืส้ืวง่อ�รม์ืด้�้นัเด้ย้วเท��นัั�นั) • •

ด้มุืหล่งัแบบเยื�องศน่ัย–์หล่�อล่ื�นั • •

ย�งกำนัักำระแทกำสืเตัอร–์เป็ล่้�ยนัใหมื� • •
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รายละเอย่ดดา้�การใช้ง้า�

มาตืรวดัระยะที่างอา่��า่เป็็�กโิลเมตืร หรอืช้ว่งเวลา ไมว่า่รายการใดถง้กอ่�
การเข้า้รบัั 

บัรกิาร 
�ร ั�งแรก

การเข้า้รบัั 
บัรกิาร 
ป็ระจุ�าป่็

การเข้า้รบัับัรกิารตืามระยะกโิลเมตืร

ป็ระจุ�าว�ั
การบัรกิาร 
1,000 กม./

6 เดอื�
ป่็

การบัรกิาร 
16,000/

48,000 กม.
การบัรกิาร 
32,000 กม.

การบัรกิาร 
64,000 กม.

การบังั�บััเล่�ยวและระบับัก�ัสะเที่อื�
กำ�รบงัคู่บัเล่้�ยว–ตัรวจสือบระยะฟิร้ • • • • • •
ช่ดุ้กำนััสืะเทอืนัด้�้นัหนั�้แล่ะด้�้นัหล่งั–ตัรวจสือบด้คู่่ว�มืเสืย้
ห�ย / กำ�รรั�วไหล่ / กำ�รทำ�ง�นัท้�ร�บรื�นั • • • • • •

ล่ก่ำปื็นัคู่อเฟิรมื–ตัรวจสือบ/ป็รับตัั �ง–ยกำเวน้ักำ�รบรก่ำ�รคู่รั �งแรกำ • • • •

แกำนัหมืนุัสืวง่อ�รม์ื–หล่�อล่ื�นั • •

ช่ดุ้กำนััสืะเทอืนัหล่งัแล่ะคู่นััสื�ง–หล่�อล่ื�นั (เฉพ�ะรุ�นัท้�มืช้่ดุ้กำนัั
สืะเทอืนัหล่งัช่ดุ้เด้ย้วเท��นัั�นั) • •

นัำ��มืนััโช่คู๊่–เป็ล่้�ยนัใหมื� •

เบัรก
ระบบเบรกำ–ตัรวจสือบกำ�รทำ�ง�นั • • • • • •
ผู้�้เบรกำ–ตัรวจสือบระด้บัคู่ว�มืสืก่ำ* • • • • • •
ระด้บันัำ��มืนััเบรกำ–ตัรวจสือบ • • • • • •
นัำ��มืนััเบรกำ–เป็ล่้�ยนัใหมื�–ทกุำ 2 ป้็, ไมื�ว��ระยะท�งขบัข้�เท��ใด้
กำ็ตั�มื* ทกุำสืองป้็ ไมื�นัับระยะท�งเป็็นัไมืล่์

ชุ้ดเฟืองที่า้ย
กำ�รหย�อนัของโซึ่�ขบัเคู่ล่ื�อนั–ตัรวจสือบ/ป็รับตัั �ง • • • • • •

โซึ่�ขบัเคู่ล่ื�อนั–ตัรวจสือบคู่ว�มืสืก่ำ* • • • • •

โซึ่�ขบัเคู่ล่ื�อนั–หยอด้นัำ��มืนัั • • • • •

แถบป้็องกำนัักำ�รเสืย้ด้สืข้องโซึ่�ขบั–ตัรวจสือบคู่ว�มืสืก่ำ รอย
แตักำ หรอืคู่ว�มืเสืย้ห�ย* • • • • •

ไฟฟ้า
ระบบไฟิฟ้ิ� แผู้งหนั�้ปั็ด้ แล่ะโคู่มืไฟิ–ตัรวจสือบ/ป็รับตัั �ง • • • • • •

ที่ ั�วไป็
หมืดุ้พักำเท�้–ตัรวจสือบคู่ว�มืสืก่ำหรอ* • • • • • •
ข�ตัั �งคู่่�แล่ะหรอืข�ตัั �งข�้ง–ตัรวจสือบคู่ว�มืสืก่ำหรอ/กำ�รทำ�ง�นั
ท้�ร�บรื�นั • • • • • •

แผู้งหนั�้ปั็ด้ ECM โคู่รงรถ ECM กำญุแจไรส้ื�ย แล่ะ ECM 
เคู่รื�องยนัตั–์ตัรวจสือบด้ก่ำ�รด้�วนัโ์หล่ด้คู่��สือบเทย้บล่��สืดุ้
โด้ยใช่เ้คู่รื�องมือืวเ่คู่ร�ะหปั์็ญห�ของ Triumph

• • • • •

สืแกำนัอตััโนัมืตัั ่(Autoscan)–ด้ำ�เนัน่ักำ�ร Autoscan แบบ
สืมืบร่ณีโ์ด้ยใช่เ้คู่รื�องมือืวเ่คู่ร�ะหปั์็ญห�ของ Triumph (พม่ืพ์
ฉบบัสืำ�เนั�ใหล้่ก่ำคู่�้)

• • • • •

ด้ำ�เนัน่ักำ�รง�นัคู่�้งในัจด้หมื�ยข��วกำ�รบรก่ำ�รแล่ะง�นัรับ
ป็ระกำนััท้�เหล่อืทั �งหมืด้ • • • • •

ด้ำ�เนัน่ักำ�รขบัข้�ทด้สือบ • • • • •

กำรอกำหนัังสือืบนััทก่ำกำ�รเข�้รับบรก่ำ�รแล่ะรเ้ซึ่ท็สืญัญ�ณีไฟิ
แสืด้งกำ�รเข�้รับบรก่ำ�ร (ถ�้ตัด่้ตัั �ง) • • • • •
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  �� �าม�ัเ�รื�อง

 ��าเตือื�
รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ทำ�ง�นัโด้ย  ใช่น้ัำ��มืนััเคู่รื�อง 
ท้�ป็นัเปื็�อนั  เสืื�อมืสืภั�พ  หรอืไมื�เพย้งพอ  จะ
ทำ�ใหเ้คู่รื�องยนัตัส์ืก่ำเร็วข่�นั  แล่ะอ�จสื�งผู้ล่ 
ใหเ้คู่รื�องยนัตัห์รอืระบบสื�งกำำ�ล่งัตัด่้ขดั้
กำ�รตัด่้ขัด้ของเคู่รื�องยนัตัห์รอืระบบสื�งกำำ�ล่ัง 
อ�จทำ�ใหร้ถจักำรย�นัยนัตัส์ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุื
กำะทนััหนััแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ

 เพื�อใหเ้คู่รื�องยนัตั ์ ระบบสื�งกำำ�ล่งั  แล่ะคู่ล่ตััช่ ์
ทำ�ง�นัได้อ้ย��งถก่ำตัอ้ง  ใหรั้กำษ�นัำ��มืนััเคู่รื�องไว ้
ในัระด้บัท้�ถก่ำตัอ้ง  รวมืทั �งเป็ล่้�ยนันัำ��มืนััแล่ะ 
ไสื ก้ำ รองนัำ��มืั นั เคู่รื�อ งตั�มืขอ้กำำ�หนัด้กำ�ร 
บำ�รงุรักำษ�ตั�มืกำำ�หนัด้เวล่�

  การตืรวจุสอบัระดบัั�� �าม�ัเ�รื�อง

 ��าเตือื�
ห�้มืสืตั�รท์เคู่รื�องยนัตัห์รอืเด้น่ัเคู่รื�องยนัตัใ์นั
พื�นัท้�อบัอ�กำ�ศ
คู่วันัไอเสืย้เป็็นัพษ่แล่ะอ�จทำ�ใหห้มืด้สืตัแ่ล่ะ
เสืย้ช่ว้ต่ัได้ภ้ั�ยในัระยะเวล่�สืั �นั ๆ
ตัอ้งใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตัใ์นัพื�นัท้�เป่็ด้โล่�งหรอืมื้
กำ�รระบ�ยอ�กำ�ศเพย้งพอทกุำคู่รั �ง

 ��าเตือื�
ถ�้เคู่รื�องยนัตัเ์พ่�งทำ�ง�นัไป็ไมื�นั�นั  ช่่�นัสื�วนั 
ระบบไอเสืย้อ�จรอ้นัจัด้จนัจับไมื�ได้ ้
กำ�รสืัมืผัู้สืโด้นัสื�วนัป็ระกำอบท้�รอ้นัอ�จทำ�ให ้
ผู้ว่หนัังไหมืไ้ด้ ้
เพื�อหล่้กำเล่้�ยงไมื�ใหผู้้่วหนัังบ�ด้เจ็บ ตัอ้ง 
ป็ล่�อยใหช้่ ่�นัสื�วนัท้�รอ้นัเย็นัล่งกำ�อนัทำ�ง�นักำับ 
ระบบไอเสืย้

 ข้อ้�วรระวงั
กำ�รเด้น่ัเคู่รื�องยนัตัโ์ด้ยมืน้ัำ��มืันัเคู่รื�องไมื�เพย้ง
พอจะทำ�ใหเ้คู่รื�องยนัตัเ์กำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ย
ถ�้สืญัญ�ณีไฟิเตัอืนัแรงด้ันันัำ��มืันัเคู่รื�องตัำ��ยัง
ตัด่้อย่� ใหด้้บัเคู่รื�องยนัตัท์นััท ้ แล่ว้ตัรวจสือบ
สืถ�นักำ�รณี์

หมายเหตืุ

การบั่งช้่�ที่ ่�แม่�ย�าข้องระด ับั�� �าม ั�ใ� 
เ�รื�องย�ตืจ์ุะแสดงข้้��เมื�อเ�รื�องย�ตืม์ ่
อณุ์หภม่กิารที่�างา�ป็กตืเิที่า่� ั�� และรถ 
จุกัรยา�ย�ตือ์ย่ใ่�ลกัษณ์ะตื ั�งตืรง (ไมใ่ช้่
อย่บ่ั�ข้าตื ั�งข้า้ง)

B01159

2

1

3

4

1. ฝาปิ็ดช้อ่งเตืมิ�� �าม�ัเ�รื�อง
2. ตืาแมว
3. ข้ด่ระดบัับั� (สง่สดุ)
4. ข้ด่ระดบััลา่ง (ข้ ั��ตื��า)



การบั�ารงุรกัษา

104

 เพื�อตัรวจสือบระด้บันัำ��มืนััเคู่รื�อง:
•  สืตั�รท์เคู่รื�องยนัตัแ์ล่ะเด้น่ัเบ�ป็ระมื�ณีห�้

นั�ท้
•  ด้บัเคู่รื�องยนัตั ์ แล่ว้รออย��งนัอ้ยห�้นั�ท ้

เพื�อป็ล่�อยใหน้ัำ��มืนััเข�้ท้�
•  โป็รด้ทร�บว��ท��นัจะมืองเห็นัระด้ับนัำ��มืันัท้�

ตั�แมืว
•  เมืื�อถ่กำตัอ้ง  คู่วรจะมืองเ ห็นันัำ��มืันัได้ ้

ระหว��งระด้ับบนัแล่ะระด้ับล่��งท้�ช่�อง 
ตั�แมืว

•  ถ�้จำ�เป็็นัตัอ้งเตัม่ืนัำ��มืันัใหถ้ง่ระด้ับนัำ��มืันั 
ถอด้ป็ล่ั�กำฝึ�ป่็ด้ช่�องเตัม่ืนัำ��มืันัเคู่รื�องแล่ว้ใช่ ้
กำระบวยท้�เหมื�ะสืมืเตัม่ืนัำ��มืันั ท้ล่ะนัอ้ย 
จนัระด้บัท้�ตั�แมืวถก่ำตัอ้ง

•  เมืื�อได้ร้ะด้ับนัำ��มืันัท้�ถ่กำตัอ้ง ใหป้็ระกำอบ 
แล่ะขนััป็ล่ั�กำช่�องเตัม่ืนัำ��มืนััใหแ้นั�นั

  การเป็ล่�ย��� �าม�ัเ�รื�องและไสก้รอง

 ��าเตือื�
กำ�รสืมัืผัู้สืนัำ��มืนััเคู่รื�องเป็็นัเวล่�นั�นัหรอืซึ่ำ��  ๆ 
จะทำ�ใหผู้้ว่หนัังแหง้  ระคู่�ยเคู่อืง  แล่ะ
อกัำเสืบ
นัำ��มืันัเคู่รื�องท้�ใช่แ้ล่ว้มื้กำ�รป็นัเปื็� อนัท้�เป็็นั 
อนััตัร�ย ซึ่่�งอ�จทำ�ใหเ้ป็็นัมืะเร็วผู้ว่หนัังได้ ้
สืวมืชุ่ด้ป้็องกำันัท้�เหมื�ะสืมืทุกำคู่รั �ง  แล่ะ 
อย��ใหน้ัำ��มืนััท้�ใช่แ้ล่ว้สืมัืผัู้สืผู้ว่หนััง

 ��าเตือื�
นัำ��มืนััเคู่รื�องอ�จรอ้นัจัด้
หล่้กำเล่้�ยงกำ�รสืัมืผัู้สืกำับนัำ��มืันัเคู่รื�องท้�รอ้นั 
โด้ยช่ดุ้ป้็องกำนััท้�เหมื�ะสืมื ถงุมือื  แล่ะแว�นัตั�
นัร่ภัยั
กำ�รสืมัืผัู้สืโด้นันัำ��มืนััเคู่รื�องท้�รอ้นั  อ�จทำ�ให ้
ผู้ว่หนัังถก่ำล่วกำหรอืไหมืไ้ด้ ้

 ��าเตือื�
ถ�้เคู่รื�องยนัตัเ์พ่�งทำ�ง�นัไป็ไมื�นั�นั ช่่�นัสื�วนั 
ระบบไอเสืย้อ�จรอ้นัจัด้จนัจับไมื�ได้ ้
กำ�รสืัมืผัู้สืโด้นัสื�วนัป็ระกำอบท้�รอ้นัอ�จทำ�ให ้
ผู้ว่หนัังไหมืไ้ด้ ้
เพื�อหล่้กำเล่้�ยงไมื�ใหผู้้่วหนัังบ�ด้เจ็บ ตัอ้ง 
ป็ล่�อยใหช้่ ่�นัสื�วนัท้�รอ้นัเย็นัล่งกำ�อนัทำ�ง�นักำับ 
ระบบไอเสืย้

 นัำ��มืันัเคู่รื�องแล่ะไสืก้ำรองนัำ��มืันัเคู่รื�องตัอ้ง 
เป็ล่้�ยนัใหมื�ตั�มืขอ้กำำ�หนัด้กำ�รบำ�รุงรักำษ�ตั�มื 
กำำ�หนัด้เวล่�
•  อุ�นัเคู่รื�องยนัตัจ์นัรอ้นัมื�กำพอ  แล่ว้ด้บั

เคู่รื�องยนัตั ์ แล่ว้ยด่้รถจักำรย�นัยนัตัใ์หอ้ย่�
ในัตัำ�แหนั�งตัั �งฉ�กำกำบัพื�นัร�บ
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•  ถอด้คู่ล่่ป็ล่วด้ แล่ะถอด้เซึ่็นัเซึ่อร์แรง 
เป็ล่้�ยนัเกำย้ร ์ TSA ออกำจ�กำขอ้ตั�อเป็ล่้�ยนั 
เกำย้ร์

B01552

1

2

1. �ลปิ็ห�บ่ัสายไฟ
2. เซ็่�เซ่อรต์ืรวจุจุบััแรงเป็ล่�ย�เกย่ร ์TSA

•  คู่ล่�ยตัวัยด่้  แล่ว้ถอด้ฝึ�คู่รอบด้�้นันัอกำ 
สืเตัอรด์้�้นัหนั�้

B01301

1

2

1. ฝา�รอบัสเตือร์
2. ตืวัยด้

•  บนััทก่ำทศ่ท�งของล่วด้นัำ�แล่ะเสืน้ัท�งของ
ช่ดุ้สื�ยไฟิ  แล่ะท�อผู้��นัล่วด้นัำ�ไวส้ืำ�หรับ 
กำ�รตัด่้ตัั �ง

•  ถอด้ขั �วตั�อสืวต่ัช่ข์�ตัั �งข�้งออกำจ�กำฝึ�ป่็ด้ 
กำรองนัำ��มืนัั

•  คู่ล่�ยตัั วย่ด้แล่ะถอด้ฝึ�คู่รอบกำรอง 
นัำ��มืนััเคู่รื�องแล่ะล่วด้นัำ�ออกำ

B01551

5
4

2
17

6

3

1. ข้ ั�วตือ่สวติืช้ข์้าตื ั�งข้า้ง
2. ตืวัยด้
3. ฝา�รอบั
4. ป็ลอก��าสายไฟ
5. ชุ้ดสายไฟยอ่ยเ�รื�องย�ตื์
6. ที่อ่ระบัายถงั�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ
7. ที่อ่ระบัายถงั�� �าหลอ่เย็�ส�ารอง

•  ว�งอ��งถ��ยนัำ��มืนััเคู่รื�องใตัเ้คู่รื�องยนัตั์
•  ถอด้ป็ล่ั�กำถ��ยนัำ��มืนััแล่ะท่�งแหวนักำนััรั�วไป็

B01165

1

2

1. �อ๊ตืถา่ย�� �าม�ัเ�รื�อง
2. ไสก้รอง�� �าม�ัเ�รื�อง

•  คู่ล่�ยไสืก้ำรองนัำ��มืันัเคู่รื�องแล่ว้ถอด้ออกำ 
โด้ยใช่ช้่ดุ้เคู่รื�องมือืป็ระจำ�รถของ Triumph  
T3880313–ป็ระแจไสืก้ำรองนัำ��มืันั ท่�ง 
ไสืก้ำรองนัำ��มืันัเคู่รื�องตััวเกำ��ด้ว้ยวธ่ีก้ำ�รท้�ไมื�
ทำ�ล่�ยสื่�งแวด้ล่อ้มื
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•  ท�นัำ��มืนััเคู่รื�องท้�สืะอ�ด้บ�งๆ  ล่งบนัแหวนั
ซึ่ล้่ของไสืก้ำรองนัำ��มืนััเคู่รื�องตัวัใหมื�

•  ป็ระกำอบไสืก้ำรองนัำ��มืนััเคู่รื�อง  แล่ว้ขนััให ้
แนั�นัด้ว้ยแรง 10 Nm โด้ยใช่เ้คู่รื�องมือื 
บรก่ำ�ร T3880313–ป็ระแจไสืก้ำรองนัำ��มืนัั

•  เมืื�อถ��ยนัำ��มืันัเคู่รื�องออกำจนัหมืด้แล่ว้  
ใหป้็ระกำอบแหวนัย�งอันัใหมื�เข�้กำับน๊ัอตั
ถ��ยนัำ��มืนััเคู่รื�อง  ป็ระกำอบน๊ัอตัถ��ยนัำ��มืนัั
เคู่รื�อง แล่ว้ขนััใหแ้นั�นั 25 Nm

•  เ ตั่ มื เ คู่ รื� อ ง ย นั ตั์ ด้ ้ว ย นัำ�� มืั นั เ คู่ รื� อ ง 
สืำ� ห รั บ ร ถ จั กำ ร ย � นั ย นั ตั์ แ บ บ กำ่� ง 
สืั ง เคู่ร�ะห์หรือสืั ง เคู่ร�ะห์  10W /40 
หรือ  10W /50 ซึ่่�งตัรงตั�มืมื�ตัรฐ�นั 
API SH (หรอืสืง่กำว��)  แล่ะ JASO MA 
เช่�นั  นัำ��มืันัเคู่รื�อง  Castrol  Power 1 
Rac ing  4T  10W-40 (สืั ง เคู่ร�ะห์) 
ใ นั บ � ง ป็ ร ะ เ ท ศ จำ� ห นั� � ย ใ นั ช่ื� อ 
Castrol Power RS Racing 4T 10W-40 
(สืงัเคู่ร�ะห)์

•  ตั่ด้ตัั �งฝึ�คู่รอบกำรองนัำ��มืันั  พร อ้มืกำับ 
ล่วด้นัำ�ในัทศ่ท�งเด้ย้วกำนัักำบัท้�บันัทก่ำไวใ้นั
กำ�รถอด้ ขนััแนั�นัตัวัยด่้ด้ว้ยแรง 3 Nm.

•  ตัด่้ตัั �งขั �วตั�อสืวต่ัช่ข์�ตัั �งข�้งเข�้กำับฝึ�ป่็ด้ 
กำรองนัำ��มืนัั

•  จัด้เสืน้ัท�งช่ดุ้สื�ยไฟิแล่ะท�อผู้��นัล่วด้นัำ� 
ตั�มืท้�บนััทก่ำไวใ้นักำ�รถอด้

B01551

5
4

2
17

6

3

1. ข้ ั�วตือ่สวติืช้ข์้าตื ั�งข้า้ง
2. ตืวัยด้
3. ฝา�รอบั
4. ป็ลอก��าสายไฟ
5. ชุ้ดสายไฟยอ่ยเ�รื�องย�ตื์
6. ที่อ่ระบัายถงั�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ
7. ที่อ่ระบัายถงั�� �าหลอ่เย็�ส�ารอง

•  จัด้ตัำ�แหนั�งฝึ�คู่รอบสืเตัอร์เข�้กำับหอ้ง 
ขอ้เหว้�ยง  โด้ยใหท้�อถงันัำ��หล่�อเย็นัสืำ�รอง 
ท�อระบ�ยถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่  แล่ะช่ดุ้สื�ย
ไ ฟิ 
เซึ่็นัเซึ่อรอ์อกำซึ่เ่จนัอย่�ในัตัำ�แหนั�งท้�บันัทก่ำ
ไวใ้นักำ�รถอด้

•  โป็รด้สืังเกำตัว��ตััวยด่้ด้�้นัซึ่�้ยล่��งใช่ย้ด่้ 
ฝึ�คู่รอบกำรองนัำ��มืันัไวร้ะหว��งฝึ�คู่รอบ 
สืเตัอรแ์ล่ะหอ้งขอ้เหว้�ยงด้ว้ย
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•  ตัด่้ตัั �งแล่ะขนััตัวัยด่้ใหแ้นั�นัด้ว้ยแรง 10 Nm

B01301

1

2

1. ฝา�รอบัสเตือร์
2. ตืวัยด้

•  ตัด่้ตัั �งล่่กำหมื�กำเซึ่็นัเซึ่อร์แรงเป็ล่้�ยนัเกำย้ร ์
TSA ด้�้นับนัเข�้กำบัขอ้ตั�อเป็ล่้�ยนัเกำย้รแ์ล่ะ
ยด่้ด้ว้ยคู่ล่ป่็ล่วด้

B01552

1

2

1. �ลปิ็ห�บ่ัสายไฟ
2. เซ็่�เซ่อรต์ืรวจุจุบััแรงเป็ล่�ย�เกย่ร ์TSA

•  สืตั�ร์ทเคู่รื�องยนัตั์แล่ว้ป็ล่�อยใหเ้ด้น่ัเบ� 
อย��งนัอ้ย 30 วน่ั�ท้

 ข้อ้�วรระวงั
กำ�รเพ่�มืคู่ว�มืเร็วรอบเคู่รื�องยนัตัส์ื่งกำว��รอบ 
เด้่นัเบ�กำ�อนัท้�นัำ��มืันัจะกำระจ�ยไป็ทั�วทุกำ 
ช่่�นัสื�วนัของเคู่รื�องยนัตั์จะทำ�ใหเ้คู่รื�องยนัตั ์
เกำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ยแล่ะตัด่้ขดั้
เร�งคู่ว�มืเร็วรอบเคู่รื�องยนัตั์หล่ังจ�กำเด้่นั 
เคู่รื�องยนัตัแ์ล่ว้ 60 วน่ั�ทเ้ท��นัั�นัเพื�อใหน้ัำ��มืนัั
เคู่รื�องได้ไ้หล่เวย้นัอย��งเต็ัมืท้�

 ข้อ้�วรระวงั
ถ�้แรงด้นัันัำ��มืนััเคู่รื�องตัำ��เกำน่ัไป็  สืญัญ�ณีไฟิ 
เตัอืนัแรงด้นัันัำ��มืนััเคู่รื�องตัำ��จะสืว��งข่�นั  ถ�้ไฟิ
ยงัตัด่้อย่�ในัขณีะท้�เคู่รื�องยนัตัท์ำ�ง�นั  ใหด้้บั 
เคู่รื�องยนัตัท์นััทแ้ล่ว้ตัรวจสือบห�สื�เหตัุ
กำ�รเด้น่ัเคู่รื�องยนัตัด์้ว้ยแรงด้ันันัำ��มืันัเคู่รื�องตัำ��
จะทำ�ใหเ้คู่รื�องยนัตัเ์กำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ย

•  ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��สืัญญ�ณีไฟิเตัือนั 
แรงด้นัันัำ��มืนััเคู่รื�องตัำ��ยงัป่็ด้อย่�  แล่ะมือง 
ไมื�เห็นัขอ้คู่ว�มืแรงด้ันันัำ��มืันัเคู่รื�องบนั 
หนั�้จอแผู้งหนั�้ปั็ด้

•  ด้ับเคู่รื�องยนัตั์แล่ว้ตัรวจสือบระด้ับนัำ��มืันั 
เคู่รื�องอก้ำคู่รั �ง ป็รับถ�้จำ�เป็็นั

  การก�าจุดั�� �าม�ัเ�รื�องและไสก้รอง 
�� �าม�ัเ�รื�องที่่�ใช้แ้ลว้
 เพื�อเป็็นักำ�รป็กำป้็องสื่�งแวด้ล่อ้มื  อย��เทนัำ��มืนัั 
ล่งบนัพื�นั  ล่งในัท�อระบ�ยนัำ��  หรอืท�อระบ�ย
  นัำ��เสืย้ หรอืล่งในัแมื�นัำ��ล่ำ�คู่ล่อง อย�� 
ว�งไสืก้ำรองนัำ��มืันั เคู่รื�องท้�ใช่ แ้ล่ ว้ป็นักำับ 
ขยะทั� วไป็ ห�กำมื้ขอ้สืงสืัย โป็รด้ตั่ด้ตั�อ 
หนั�วยง�นัในัทอ้งถ่�นั
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  ข้อ้มล่จุ�าเพิาะและเกรด�� �าม�ัเ�รื�อง 
(10W/40 & 10W/50)
 เ คู่ รื� อ ง ย นั ตั์ ท้� ฉ้ ด้ ด้ ้ว ย นัำ�� มืั นั เ ช่ื� อ เ พ ล่่ ง 
ป็ระสืท่ธีภ่ั�พสืง่ของ Triumph ได้รั้บกำ�ร 
อ อ กำ แ บ บ ข่� นั เ พื� อ ใ ห ้ใ ช่ ้นัำ�� มืั นั เ คู่ รื� อ ง 
สืำ�หรับรถจักำรย�นัยนัตัแ์บบกำ่�งสืงัเคู่ร�ะห ์ หรอื
สืงัเคู่ร�ะห ์ 10W/40 หรอื 10W/50 ท้�ตัรงตั�มื
มื�ตัรฐ�นั API SH (หรอืสืง่กำว��) แล่ะ JASO MA เช่�นั
  นัำ��มืนััเคู่รื�อง Castrol Power 1 Racing 4T 
10W-40 (สืงัเคู่ร�ะหแ์ท)้  ในับ�งป็ระเทศ
จำ�หนั��ยในัช่ื�อ Castrol Power RS 
Racing 4T 10W-40 (สืงัเคู่ร�ะหแ์ท)้
ด้่ตั � ร �งด้ �้นัล่� � งสืำ�ห รับคู่ว�มืหนัืด้ของ 
นัำ��มืนััเคู่รื�องท้�ถก่ำตัอ้ง (10W/40 หรอื 10W/50) 
ท้�ใช่ใ้นัพื�นัท้�ข้�รถของท��นั

ช้ว่งอณุ์หภม่�ิวามห�ดืข้อง�� �าม�ัเ�รื�อง
อย��เตั่มืสื�รเคู่มื้ใด้ ๆ  ล่งในันัำ��มืันัเคู่รื�อง
  นัอกำจ�กำนั้� นัำ��มืนััเคู่รื�องยงัหล่�อล่ื�นัคู่ล่ตััช่ ์ สื�ร
เตัม่ืแตั�งใด้ ๆ อ�จทำ�ใหคู้่ล่ตััช่ล์่ื�นั
ห �้มืใช่น้ัำ��มืันัล่ะหุ� ง  นัำ��มืันัท้�มื้สื�รช่ะล่ �้ง
    นัำ��มืนััพชื่ นัำ��มืนััแร� หรอืนัำ��มืนััใด้ๆ  ท้�ไมื�
ตัรงตั�มืขอ้กำำ�หนัด้ท้�ตัอ้งกำ�ร  กำ�รใช่น้ัำ��มืนัั 
เหล่� � นั้� อ � จทำ� ให เ้ กำ่ด้คู่ว �มื เสื้ยห�ยตั�อ 
เคู่รื�องยนัตัอ์ย��งรนุัแรงแล่ะโด้ยทนััท้
ขณีะเตัม่ืหรอืเป็ล่้�ยนันัำ��มืนััเคู่รื�อง ทำ�ใหแ้นั�ใจว��
ไมื�มืส้ื ่�งแป็ล่กำป็ล่อมืเข�้ไป็ในัหอ้งขอ้เหว้�ยง

  ระบับัระบัาย�วามรอ้�

 เพื� อ ให แ้นั� ใ จ ว� � ร ะบบ ร ะบ�ยคู่ว �มื ร อ้ นั 
เคู่รื�องยนัตั์มื้ป็ระสื่ทธี่ภั�พเพ้ยงพอ คู่วร 
ตัรวจสือบระด้ับนัำ��หล่�อเย็นัทุกำวันักำ�อนัข้�รถ 
จักำรย�นัยนัตั์ แล่ะเตั่มืนัำ��หล่�อเย็นัถ�้อย่�ในั 
ระด้บัตัำ��

หมายเหตืุ

ร ถ จุ ัก ร ย า � ย � ตื์ม า พิ ร้ อ ม ก ับั ส า ร 
หลอ่เย็� D2053 ซ่้�งเป็็�สารหลอ่เย็� 
ส�าหรบััใช้ง้า�ตืลอดที่ ั�งป่็ พิรอ้มเที่�โ�โลย ่
สารเตืมิแตืง่อ�ิที่รย่ ์ (ร่จุ้กัก�ัใ�ช้ื�อ OAT) 
เมื�อสง่จุากโรงงา� ม�ัมส่ส่ม้และมก่ารผู้สม
สารยบััย ั�งการแข็้งตืวัโมโ�เอธิลิ�่ไกล�อล
 50%
สารหล่อเ ย็�  D2053 ที่่�จุ ดั เตืร่ยมโดย 
Triumph ให้การป้็องก�ัการแข็้งตืวัถ้ง 
-40°C
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สารป้็องก�ัการกดักรอ่�

 ��าเตือื�
นัำ��หล่�อเย็นั D2053 OAT ป็ระกำอบด้ว้ยสื�ร 
ป้็องกำันักำ�รกำัด้กำร�อนัแล่ะสื�รป้็องกำันักำ�รแข็ง
ตัวั  ซึ่่�งเหมื�ะสืำ�หรับเคู่รื�องยนัตัแ์ล่ะหมือ้นัำ�� 
ท้� เ ป็็ นัอ ะล่่ มื่ เ นั้ ย มื   ใช่ น้ัำ�� หล่� อ เ ย็ นัตั�มื 
คู่ำ�แนัะนัำ�จ�กำผู้่ผู้้ล่ต่ัทกุำคู่รั �ง
สื�รหล่�อ เ ย็นัมื้สื�ร เคู่มื้ท้� เ ป็็นัพ่ษท้� เ ป็็นั 
อนััตัร�ยตั�อร��งกำ�ยมืนุัษย์
กำ�รสืัมืผัู้สืกำับผู้่วหนัังหรือด้วงตั�อ�จทำ�ให ้
เกำด่้กำ�รระคู่�ยเคู่อืงอย��งรนุัแรง  สืวมืใสื�
ถุ ง มืื อ 
ป้็องกำนัั  เสืื�อผู้�้  แล่ะอปุ็กำรณีป้์็องกำนััตั�เมืื�อ 
จัด้กำ�รกำบัสื�รหล่�อเย็นั
ห�กำมืก้ำ�รสืด่้ด้มืสื�รหล่�อเย็นั  ใหน้ัำ�บคุู่คู่ล่นัั�นั
ออกำไป็รับอ�กำ�ศบร่สืุทธี่�แล่ะใหห้�ยใจได้ ้
สืะด้วกำ  ในักำรณ้ีท้�สืงสืยัหรอืมือ้�กำ�รผู้ด่้ป็กำตั ่
ใหไ้ป็พบแพทย์
ถ�้สื�รหล่�อเย็นัหกำรด้ผู้่วหนััง ใหล้่�้งออกำ 
ด้ว้ยนัำ��สืะอ�ด้ทนััท ้ถอด้เสืื�อผู้�้ท้�เปื็�อนัออกำ
ถ�้สื�รหล่�อเ ย็นัเข�้ตั� ใหล้่ �้งออกำด้ว้ย 
นัำ��สืะอ�ด้อย��งนัอ้ย 15 นั�ท้แล่ะร้บไป็พบ 
แพทยใ์นัทนััท้
ถ�้กำล่นืัสื�รหล่�อเย็นั ใหล้่�้งป็�กำด้ว้ยนัำ��แล่ะ 
รบ้ไป็พบแพทยใ์นัทนััท้
เกำบ็สื�รหล่�อเย็นัใหพ้น้ัมือืเด็้กำ

หมายเหตืุ

�� �าหล่อ เ ย็�  D2053  OAT ที่่�จุ ดัหาโดย 
Triumph ผู้สมเสร็จุแลว้ และไมจุ่�าเป็็�ตือ้ง
เจุอืจุางกอ่�จุะเตืมิลงใ�ระบับัระบัาย�วาม
รอ้�

เพื�อป้็องกำันัไมื�ใหร้ะบบระบ�ยคู่ว�มืรอ้นัเกำด่้ 
สืนั่มื จำ�เป็็นัตัอ้งใช่ส้ื�รเคู่มื้ป้็องกำันัสืนั่มืในั 
นัำ��หล่�อเย็นั

ถ�้ไมื�ใช่น้ัำ��หล่�อเย็นัท้�มืส้ื�รป้็องกำันัสืนัม่ื ระบบ 
ระบ�ยคู่ว�มืรอ้นัจะสืะสืมืสืนั่มืแล่ะตัะกำรันัในั 
โพรงนัำ��แล่ะหมือ้นัำ��  ซึ่่�งจะป่็ด้กำั �นัท�งเด้่นั 
นัำ��หล่�อเย็นั แล่ะจะล่ด้ป็ระสืท่ธีภ่ั�พของระบบ 
ระบ�ยคู่ว�มืรอ้นัเป็็นัอย��งมื�กำ
ห�้มืผู้สืมืสื�รหล่�อเย็นัป็ระเภัทตั��ง ๆ เข�้ด้ว้ย 
กำนัั  กำ�รผู้สืมืสื�รหล่�อเย็นัป็ระเภัทตั��ง  ๆ  เข�้ 
ด้ ้ ว ย กำั นั จ ะ ล่ ด้ ป็ ร ะ สื่ ท ธี่ ภั � พ
ข อ ง สื � ร ห ล่� อ เ ย็ นั แ ล่ ะ 
ล่ด้อ�ยุกำ�รใช่ง้�นั เมืื�อเป็ล่้�ยนัสื�รหล่�อเย็นั 
ขอแนัะนัำ�ใหล้่�้งระบบระบ�ยคู่ว�มืรอ้นัด้ว้ย 
นัำ��สืะอ�ด้อย��งล่ะเอย้ด้

  การตืรวจุสอบัระดบัั�� �าหลอ่เย็�
สื�มื�รถมืองเห็นัถังนัำ��หล่�อเย็นัสืำ�รองได้จ้�กำ 
ด้�้นัซึ่�้ยของรถจักำรย�นัยนัตั ์ ระด้บันัำ��หล่�อเย็นั
ภั�ยในัถังนัำ��หล่�อเย็นัสืำ�รองสื�มื�รถตัรวจสือบ 
ได้โ้ด้ยไมื�ตัอ้งถอด้ฝึ�คู่รอบใด้ ๆ



การบั�ารงุรกัษา

110

หมายเหตืุ

ถา้ตืรวจุสอบัระดบัั�� �าหล่อเย็�เ�ื�องจุาก 
�� �า ห ล่ อ เ ย็ � ร้ อ � จุ ัด  ใ ห้ ตื ร ว จุ ส อ บั 
ระดบัั�� �าใ�หมอ้�� �า แลว้เตืมิถา้จุ�าเป็็�
ใ�กรณ่์ฉุุกเฉุิ� ที่่า�สามารถเตืมิ�� �ากล ั�� 
ใ�ระบับัระบัาย�วามรอ้�ได ้ อยา่งไรก็ตืาม  
ตื้อ ง ถ่ า ย �� �า ห ล่ อ เ ย็ � อ อ ก  แ ล้ว เ ตื ิม 
�� �าหล่อเย็� HD4X Hybrid OAT โดยเร็ว 
ที่่�สดุ

B01146

1

3

2

4

 1. ฝา�รอบัถงั�� �าหลอ่เย็�ส�ารอง
2. ถงั�� �าหลอ่เย็�ส�ารอง
3. เ�รื�องหมาย MAX
4. เ�รื�องหมาย MIN

 กำ�รตัรวจสือบระด้บันัำ��มืนััเบรกำ:
•  จอด้รถจักำรย�นัยนัตับ์นัพื�นัร�บแล่ะอย่�ในั 

ตัำ�แหนั�งตัั �งตัรง
•  ตัรวจสือบใหแ้นั� ใจว�� เคู่รื�องยนัตั์เ ย็นั  

(อย่�อณุีหภัม่ืห่อ้งหรอือณุีหภัม่ืแ่วด้ล่อ้มื)
•  ตัรวจสือบระด้ับนัำ��หล่�อ เ ย็นั ในัถั งนัำ�� 

หล่�อเย็นัสืำ�รอง ระด้ับนัำ��หล่�อเย็นัตัอ้งอย่� 
ระหว��งเคู่รื�องหมื�ย MAX แล่ะ MIN

•  ถ�้นัำ��หล่�อเย็นัตัำ��กำว��ระด้บัตัำ��สืดุ้  ท��นัตัอ้ง 
ป็รับระด้บันัำ��หล่�อเย็นั

  การป็รบััระดบัั�� �าหลอ่เย็�

 ��าเตือื�
ห�้มืถอด้ถังนัำ��หล่�อเย็นัสืำ�รองหรอืฝึ�หมือ้นัำ�� 
เมืื�อเคู่รื�องยนัตัร์อ้นัจัด้
เมืื�อเคู่รื�องยนัตั์รอ้นัจัด้ นัำ��หล่�อเย็นัภั�ยในั 
หมือ้นัำ��จะรอ้นัจัด้แล่ะเกำด่้คู่ว�มืกำด้ด้นัั
กำ�รสืัมืผัู้สืกำับนัำ��หล่�อเย็นัท้�มื้รอ้นัแล่ะเพ่�มื 
คู่ว�มืกำด้ด้ันัจะทำ�ใหเ้ป็็นัแผู้ล่นัำ��รอ้นัล่วกำแล่ะ
ทำ�ใหผู้้ว่หนัังถก่ำทำ�ล่�ย

 ข้อ้�วรระวงั
ถ�้ใช่น้ัำ��กำระด้�้งในัระบบระบ�ยคู่ว�มืรอ้นั  
นัำ��กำระด้�้งจะทำ�ใหเ้กำด่้กำ�รสืะสืมืของตัะกำรันั 
ใ นั เ คู่ รื� อ ง ยนัตั์แล่ ะหมื อ้นัำ��   แล่ ะจ ะล่ด้ 
ป็ระสืท่ธีภ่ั�พของระบบระบ�ยคู่ว�มืรอ้นัเป็็นั 
อย��งมื�กำ
ระบบระบ�ยคู่ว�มืรอ้นัท้�มืป้็ระสืท่ธีภ่ั�พล่ด้ล่ง
จะทำ�ใหเ้คู่รื�องยนัตั์รอ้นัจัด้แล่ะได้รั้บคู่ว�มื 
เสืย้ห�ยอย��งรนุัแรง

B01160

2

1
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1. ฝา�รอบัถงั�� �าหลอ่เย็�ส�ารอง
2. เดอืยยด้
3. ยางรอง
4. ฝาปิ็ดถงั�� �าหลอ่เย็�ส�ารอง
5. เ�รื�องหมาย MAX
6. เ�รื�องหมาย MIN
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 กำ�รป็รับระด้บันัำ��มืนััเบรกำ:
•  ป็ล่�อยใหเ้คู่รื�องยนัตัเ์ย็นัล่งอย��งนัอ้ย 30 

นั�ท้
•  จอด้รถจักำรย�นัยนัตับ์นัพื�นัร�บแล่ะอย่�ในั 

ตัำ�แหนั�งตัั �งตัรง
•  จับฝึ�คู่รอบถังนัำ��หล่�อเย็นัสืำ�รองไวใ้นัมือื 

ทั �งสืองข �้ง ให ม้ืั� นัคู่งแล่ะคู่�อย  ๆ  ด้่ง 
ข อ บ บ นั ข อ ง แ ผู้ ง ข ้� ง อ อ กำ จ � กำ ร ถ 
จักำรย�นัยนัตั์จนัเด้ือยด้�้นับนัพน้ัจ�กำ 
ย�งรอง (ท่�งย�งรองไวท้้�เด้ม่ื)

•  ร ะด้ั บนัำ��หล่�อ เ ย็ นัจะตั อ้ งอย่� ร ะหว� � ง 
เคู่รื�องหมื�ย MAX (ขด้้บนั) แล่ะ MIN (ขด้้
ล่��ง) บนัถงันัำ��หล่�อเย็นัสืำ�รอง

•  ถอด้ฝึ�ป่็ด้ถังนัำ��หล่�อเย็นัสืำ�รองออกำจ�กำ 
ถงันัำ��หล่�อเย็นัสืำ�รอง

•  เตัม่ืสื�รหล่�อเย็นัผู้สืมืผู้��นัช่�องเตัม่ืจนัระด้ับ
จะถง่เคู่รื�องหมื�ย MAX

•  ใสื�ฝึ�ป่็ด้ถงันัำ��หล่�อเย็นัสืำ�รองอก้ำคู่รั �ง
•  จั ด้ตัำ� แหนั� ง เ ด้ือ ยบนัฝึ�คู่ รอบ ถั งนัำ�� 

หล่�อเย็นัสืำ�รองเข�้กำบัป็ล่อกำย�ง
•  กำด้ใหแ้นั�นัเพื�อยด่้ฝึ�คู่รอบ
•  จับฝึ�คู่รอบแล่ะตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ได้ ้

ล็่อกำจนัแนั�นัสืนัท่ด้แ้ล่ว้

  การเป็ล่�ย��� �าหลอ่เย็�
 ขอแนัะนัำ�ใหน้ัำ�รถไป็เป็ล่้�ยนันัำ��หล่�อเย็นัท้� 
ตัวัแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ท้� 
ได้รั้บอนุัญ�ตัตั�มืขอ้กำำ�หนัด้กำ�รบำ�รุงรักำษ� 
ตั�มืกำำ�หนัด้เวล่�

หมอ้�� �าและที่อ่ออ่�

 ��าเตือื�
พัด้ล่มืจะทำ�ง�นัโด้ยอัตัโนัมืัตัเ่มืื�อเคู่รื�องยนัตั์
ทำ�ง�นั
ตัอ้งเกำบ็มือืแล่ะเสืื�อผู้�้ใหห้��งจ�กำพัด้ล่มื
กำ�รสืมัืผัู้สืกำบัพัด้ล่มืท้�กำำ�ล่ังหมืนุัอย่�อ�จทำ�ให ้
เ กำ่ด้ อุ บั ตั่ เ ห ตัุ แ ล่ ะ / ห รื อ กำ � ร บ � ด้ เ จ็ บ 
สื�วนับคุู่คู่ล่ได้ ้

 ข้อ้�วรระวงั
กำ�รใช่ว้ธ่ีฉ้้ด้นัำ��แรงด้นััสืง่  เช่�นั  จ�กำเคู่รื�องมือื 
ล่�้งรถหรือปั็� มือัด้ฉ้ด้นัำ��แรงด้ันัสื่ง จะทำ�ให ้
คู่รบ้หมือ้นัำ��เกำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ย  เป็็นัสื�เหตัใุห ้
เกำด่้รอยรั�วแล่ะทำ�ใหป้็ระสืท่ธีภ่ั�พของหมือ้นัำ��
ล่ด้ล่ง
อย��ป่็ด้กำั �นัหรือเบ้�ยงกำระแสืล่มืจ�กำหมือ้นัำ�� 
ด้ว้ยกำ�รตัด่้ตัั �งอปุ็กำรณี์เสืรม่ืท้�ไมื�ได้รั้บอนุัญ�ตั 
ไมื�ว��จะท้�ด้ �้นัหนั�้หมือ้นัำ��หรือด้�้นัหล่ัง 
พัด้ล่มืระบ�ยคู่ว�มืรอ้นั
กำ�รกำ้ด้ขว�งกำระแสืล่มืของหมือ้นัำ��จะทำ�ให ้
เกำด่้คู่ว�มืรอ้นัสืง่ ทำ�ใหเ้คู่รื�องยนัตัเ์กำด่้คู่ว�มื 
เสืย้ห�ยได้ ้

ตัรวจสือบท�ออ�อนัหมือ้นัำ��ห�รอยแตักำหรือ 
กำ�รเล่ื�อมืสืภั�พ แล่ะเข็มืขัด้รัด้ท�อแรงตัง่คู่งท้�
ด้่คู่ว�มืแนั�นัตั�มืขอ้กำำ�หนัด้กำ�รบำ�รุง รักำษ� 
ตั�มืกำำ�หนัด้เวล่� ขอใหต้ััวแทนัจำ�หนั��ย 
รถจักำรย�นัยนัตั์ Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตั 
เป็ล่้�ยนัช่่�นัสื�วนัท้�ช่ำ�รดุ้
ตัรวจสือบรังผู้่�งระบ�ยคู่ว�มืรอ้นัหมือ้นัำ��แล่ะ
คู่รบ้ว��มืก้ำ�รป่็ด้กำั �นัจ�กำแมืล่ง ใบไมื ้ หรอืโคู่ล่นั
หรอืไมื�  ช่ะล่�้งสื่�งป่็ด้กำั �นัออกำโด้ยฉ้ด้นัำ��ด้ว้ยแรง
ด้นััตัำ��
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  �ลตัืช้์
 รถจักำรย�นัยนัตั์ได้ต้ั่ด้ตัั �งคู่ล่ัตัช่์แบบคู่วบคูุ่มื 
ด้ว้ยสื�ย
การป็รบัั��ั�ลตัืช้์
ถ�้คู่ันัคู่ล่ัตัช่ม์ื้ระยะฟิร้มื�กำเกำน่ัไป็ คู่ล่ัตัช่อ์�จ 
ไมื�ป็ล่�อยจนัสืุด้ ซึ่่�งจะทำ�ใหเ้ป็ล่้�ยนัเกำ้ยร์แล่ะ 
เล่อืกำเกำย้รว์��งได้ย้�กำ  ซึ่่�งอ�จทำ�ใหเ้คู่รื�องยนัตั ์
ด้บั แล่ะคู่วบคู่มุืรถจักำรย�นัยนัตัไ์ด้ย้�กำ  ในัท�ง
กำล่บักำนัั ถ�้คู่นััคู่ล่ตััช่ม์ืร้ะยะฟิรไ้มื�พอ  คู่ล่ตััช่์
อ�จไมื�ขบจนัสืดุ้  ทำ�ใหคู้่ล่ตััช่ล์่ื�นั  ซึ่่�งจะ 
ล่ด้ป็ระสื่ทธี่ภั�พแล่ะทำ�ใหคู้่ล่ัตัช่์สื ่กำกำ�อนั 
กำำ�หนัด้
ตัอ้งตัรวจสือบระยะฟิร้คู่ันัคู่ล่ัตัช่์ตั�มืขอ้
กำำ�หนัด้กำ�รบำ�รงุรักำษ�ตั�มืกำำ�หนัด้เวล่�

1 32

1. ตืวัป็รบัั
2. การตื ั�ง�า่ 2 - 3 มม. ที่่�ถก่ตือ้ง
3. ��ั�ลตัืช้์

กำ�รป็รับคู่นััคู่ล่ตััช่:์
•  หมืนุัตััวป็รับป็รับตัั �งจนัได้ร้ะยะฟิรคู้่ันัคู่ล่ัตัช่์

ท้�ถก่ำตัอ้ง
•  ตัรวจสือบว��มื้ระยะฟิร้คู่ันัคู่ล่ัตัช่ท์้�คู่ันัโยกำ 

2 ‑ 3 มืมื.
•  ถ�้ระยะฟิรม้ืคู้่��ไมื�ถก่ำตัอ้ง  ใหท้ำ�กำ�รป็รับ

คู่��
•  ถ�้ไมื�สื�มื�รถป็รับตัั �งคู่��ได้ถ้่กำตัอ้งโด้ยใช่ ้

ตัวัป็รับคู่นััคู่ล่ตััช่ ์ ใหใ้ช่ต้ัวัป็รับสื�ยคู่ล่ตััช่ท์้�
ป็ล่�ยด้�้นัล่��งของสื�ยคู่ล่ตััช่์

  การป็รบััสาย�ลตัืช้์
 กำ�อนัป็รับสื�ยคู่ล่ตััช่ ์ใหท้ำ�ด้งัตั�อไป็นั้�:
•  ตัรวจสือบกำ�รทำ�ง�นัของคู่ล่ัตัช่ด์้ว้ยกำ�รด้ง่

คู่ันัคู่นััคู่ล่ัตัช่เ์ข�้ห�มือืจับแฮนัด้บ์ังคู่ับเล่้�ยว
เพื�อท้�จะป็ล่ด้คู่ล่ตััช่์

•  ตัรวจสือบว��คู่ันัคู่ล่ัตัช่ก์ำล่ับไป็ท้�ตัำ�แหนั�ง
หนั�้สืดุ้เมืื�อป็ล่�อยคู่ล่ตััช่ ์ (อนุัญ�ตัใหม้ื้
ระยะฟิรต้ั�มืท้�กำำ�หนัด้)

•  ตัรวจสือบว��สื�ยคู่ล่ตััช่ถ์ก่ำเด้น่ัในัเสืน้ัท�งท้�
ถต่ัอ้งแล่ะไมื�มืก้ำ�รงอเป็็นัมืมุืแหล่มืหรอืบด่้
ไป็ตั�มืคู่ว�มืย�วของมืนัั

•  ตัรวจสือบกำ�รทำ�ง�นัของตััวป็รับคู่ว�มื 
กำว�้งคู่นััคู่ล่ตััช่์

•  ถ�้ไมื�สื�มื�รถป็รับตัั �งคู่��ได้ถ้่กำตัอ้งโด้ยใช่ ้
ตัวัป็รับคู่นััคู่ล่ตััช่ ์ ใหใ้ช่ต้ัวัป็รับสื�ยคู่ล่ตััช่ท์้�
ป็ล่�ยด้�้นัล่��งของสื�ยคู่ล่ตััช่์

1 2

1. �อ๊ตืล็อกตืวัป็รบัั
2. สาย�ลตัืช้ด์า้��อก

กำ�รป็รับสื�ยคู่ล่ตััช่:์
•  คู่ล่�ยน็ัอตัล็่อกำตัวัป็รับ
•  หมืุนัตััวป็รับสื�ยด้�้นันัอกำเพื�อใหม้ืร้ะยะฟิร ้

2–3 มืมื. ท้�คู่นััคู่ล่ตััช่์
•  ขนััแนั�นัน๊ัอตัล็่อกำตัวัป็รับตัั �งด้ว้ยแรง 3 Nm
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  โซ่ข่้บััเ�ลื�อ�

 ��าเตือื�
โซึ่�ท้�สืก่ำหรือหล่วมื หรือโซึ่�ท้�แตักำหรือหลุ่ด้ 
ออกำจ�กำสืเตัอรอ์�จไป็เกำ้�ยวเฟืิองเคู่รื�องยนัตั ์
หรอืล็่อกำล่อ้หล่งัได้ ้
โซึ่�ท้�ไป็กำด้้ขว�งสืเตัอรเ์คู่รื�องยนัตัจ์ะทำ�ใหผู้้่ข้ ้�
รถได้รั้บบ�ด้เจ็บแล่ะทำ�ใหส้ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุื
รถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้
ในัทำ�นัองเด้้ยวกำันั กำ�รล็่อกำล่อ้หล่ังจะ
ทำ� ใ ห ้
สื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้ 
อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 เพื�อคู่ว�มืป็ล่อด้ภััยแล่ะป้็องกำันัไมื�ใหเ้กำด่้คู่ว�มื
สืก่ำมื�กำเกำน่ัไป็ ท��นัตัอ้งตัรวจสือบโซึ่�ขบัเคู่ล่ื�อนั
  ป็รับตัั �ง แล่ะหยอด้นัำ��มืนััตั�มืขอ้กำำ�หนัด้กำ�ร 
บำ�รุง รักำษ�ตั�มืกำำ�หนัด้เวล่� ด้ำ�เนั่นักำ�ร 
ตัรวจสือบ  ป็รับตัั �งคู่��  แล่ะหยอด้นัำ��มืนััให ้
บ�อยข่�นัสืำ�หรับสืภั�พกำ�รใช่ร้ถท้�รุนัแรง เช่�นั
  กำ�รขบัข้�คู่ว�มืเร็วสืง่ ถนันัท้�มืฝ้ึุ� นัคู่ล่ะคู่ลุ่ง้  หรอื
เต็ัมืไป็ด้ว้ยกำอ้นักำรวด้
ถ�้โซึ่�สื่กำมื�กำไป็หรือป็รับตัั �งคู่��ไมื�ถ่กำตัอ้ง
  (หล่วมืเกำน่ัไป็หรอืแนั�นัเกำน่ัไป็) โซึ่�อ�จหล่ดุ้ 
ออกำจ�กำสืเตัอร์หรือเบรกำ ด้ังนัั�นั เป็ล่้�ยนั
โซึ่�ท้�ช่ำ�รุด้หรือสื่กำโด้ยใช่อ้ะไหล่� Triumph 
ท้� จั ด้ จำ� ห นั� � ย โ ด้ ย   ตัั ว แทนัจำ� หนั� � ย ร ถ 
จักำรย�นัยนัตั ์Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตัทกุำคู่รั �ง

  การหลอ่ลื��โซ่ข่้บััเ�ลื�อ�
 จำ�เป็็นัตัอ้งมืก้ำ�รหล่�อล่ื�นัทกุำๆ 300 กำมื.  แล่ะ 
หล่งัจ�กำข้�รถในัสืภั�พอ�กำ�ศท้�เป้็ยกำ  บนัถนันั
เป้็ยกำ หรอืเวล่�ใด้ ๆ ท้�โซึ่�ฝืึด้
กำ�รหล่�อล่ื�นัโซึ่�ขบัเคู่ล่ื�อนั:
•  ใช่ส้ื�รหล่�อล่ื�นัโซึ่�ขับเคู่ล่ื�อนัตั�มืท้�แนัะนัำ� 

ไวใ้นับทขอ้มืล่่จำ�เพ�ะ

•  หยอด้สื�รหล่�อล่ื�นัท้�ด้ �้นัข �้งล่่กำกำล่่�ง  
จ�กำนัั�นั จอด้รถจักำรย�นัยนัตั์ท่�งไวโ้ด้ย 
ไมื�ใช่ง้�นัอย��งนัอ้ยแป็ด้ช่ั�วโมืง (คู่วรเป็็นั 
ช่�วงกำล่�งคู่นืั)  ซึ่่�งจะช่�วยใหส้ื�รหล่�อล่ื�นัซึ่ม่ื
เข�้ไป็ในัโอรง่ โซึ่� ฯล่ฯ

•  กำ�อนัข้�รถ ใหเ้ช่ด็้สื�รหล่�อล่ื�นัสื�วนัเกำน่ัออกำ
•  ถ�้โซึ่�ขบัเคู่ล่ื�อนัสืกำป็รกำมื�กำเป็็นัพเ่ศษ  ให ้

ทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้กำ�อนั  แล่ว้ท�สื�รหล่�อล่ื�นั 
ตั�มืท้�ระบไุวข้�้งตัน้ั

 ข้อ้�วรระวงั
อย��ใช่เ้คู่รื�องฉ้ด้นัำ��แบบแรงด้ันัสื่งทำ�คู่ว�มื 
สืะอ�ด้โซึ่�เพร�ะอ�จทำ�ใหส้ื�วนัป็ระกำอบโซึ่�ได้ ้
รับคู่ว�มืเสืย้ห�ย
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  การตืรวจุสอบัระยะฟรข่้อง 
โซ่ข่้บััเ�ลื�อ�

 ��าเตือื�
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ได้จ้อด้รถจักำรย�นัยนัตั ์
ไวอ้ย��งมืั�นัคู่งแล่ะมืก้ำ�รรองรับอย��งเพย้งพอ
รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ป็ระคู่องไวอ้ย��งถ่กำตัอ้งจะ 
ช่�วยป้็องกำนััไมื�ใหล้่ม้ื
รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ไมื�มืั�นัคู่งอ�จล่ม้ืได้ ้ทำ�ให ้
ผู้่ป้็ฏิบ่ตััง่�นับ�ด้เจ็บหรอืทำ�ใหร้ถจักำรย�นัยนัตั์
เสืย้ห�ย

1

1. ตื�าแห�ง่ที่่�เ�ลื�อ�ที่่�แ�วตื ั�งไดส้ง่สดุ

 กำ�รตัรวจสือบระยะฟิรข้องโซึ่�:
•  จอด้รถจักำรย�นัยนัตั์บนัพื�นัร�บ แล่ะอย่� 

ในัตัำ�แหนั�งตัั �งตัรง  โด้ยไมื�มืก้ำ�รบรรทกุำ
ใด้ๆ

•  หมืุนัล่อ้หล่ังโด้ยกำด้รถจักำรย�นัยนัตั์เพื�อ 
คู่น้ัห�ตัำ�แหนั�งท้�โซึ่�แนั�นัท้�สืุด้ แล่ว้วัด้กำ�ร 
เคู่ล่ื�อนัท้�แนัวตัั �งท้�กำ ่�งกำล่�งโซึ่�ระหว��ง 
สืเตัอร์

•  กำ�รเคู่ล่ื�อนัไหวในัแนัวตัั �งของโซึ่�ขบัเคู่ล่ื�อนั
ตัอ้งอย่�ในัช่�วง 32–42 มืมื.

การป็รบััระยะฟรข่้องโซ่ข่้บััเ�ลื�อ�

B01436

2

1
1

32

 1. โบัลตืย์ด้ตืวัป็รบััเย่�องศ�่ย์
2. ตืวัป็รบััเยื�องศ�่ย์
3. ป็ระแจุตืวั C

 กำ�รป็รับกำ�รเคู่ล่ื�อนัไหวอส่ืระของโซึ่�ขบัเคู่ล่ื�อนั:
•  คู่ล่�ยโบล่ตัย์ด่้ตัวัป็รับ
•  ใช่ป้็ระแจตัวั C หมืนุัตัวัป็รับเยื�องศน่ัยต์ั�มื 

เข็มืนั�ฬิก่ำ�เพื�อเพ่�มืกำ�รเคู่ล่ื�อนัท้�ในัแนัวตัั �ง
  หมืนุัทวนัเข็มืนั�ฬิก่ำ�เพื�อล่ด้กำ�รเคู่ล่ื�อนัท้� 
ในัแนัวตัั �ง

B01436

21

ล�าดบััการข้�ัแ��่
เมืื�อตัั �งคู่��โซึ่�ได้อ้ย��งถ่กำตัอ้งแล่ว้ ใหข้ันัโบล่ตั ์
ยด่้ตัวัป็รับเยื�องศน่ัยต์ั�มืล่ำ�ด้บัตั�อไป็นั้�:
•  โบล่ตัย์ด่้ตัวัท้�หนั่�ง 28 Nm

•  โบล่ตัย์ด่้ตัวัท้�สือง 28 Nm

•  ขันัโบล่ตั์ย่ด้ตััวท้�หนั่�งอ้กำคู่รั �งด้ว้ยแรง 
28 Nm
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•  ขันัโบล่ตั์ย่ด้ตััวท้�สืองอ้กำคู่รั �งด้ ว้ยแรง 
28 Nm

 ��าเตือื�
กำ�รใช่ง้�นัรถจักำรย�นัยนัตั์โด้ยมื้โบล่ตั์ดุ้มื/ 
โบล่ตัย์ด่้ตััวป็รับเยื�องศน่ัยไ์มื�มืั�นัคู่งอ�จสื�งผู้ล่
ใหข้�ด้เสืถย้รภั�พแล่ะบังคู่ับรถจักำรย�นัยนัตั ์
ได้ลั่ด้ล่ง  กำ�รทรงตัวัแล่ะกำ�รขบัข้�ท้�ไมื�มืบร่ณี ์
อ�จทำ� ให ส้ื่ญ เสื้ยกำ� รคู่วบคูุ่มืแล่ะ เกำ่ด้ 
อบุตััเ่หตัไุด้ ้

•  ตัรวจสือบป็ระสื่ทธี่ภั�พของเบรกำหล่ัง 
แกำไ้ขถ�้จำ�เป็็นั

•  ด้ำ� เนั่นักำ� รตัรวจสือบกำ�รป็ รับตัั �ง โซึ่� 
ขบัเคู่ล่ื�อนัอก้ำคู่รั �ง ป็รับตัั �งคู่��ใหมื�ถ�้จำ�เป็็นั

 ��าเตือื�
กำ�รใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตัด์้ว้ยเบรกำท้�ช่ำ�รุด้เป็็นั 
อนััตัร�ย  ท��นัตัอ้งนัำ�รถไป็ด้ำ�เนัน่ักำ�รแกำไ้ข 
อ�กำ�รท้�ตััวแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์
Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตักำ�อนั  จง่จะสื�มื�รถ
ข้�รถจักำรย�นัยนัตัไ์ด้อ้ก้ำคู่รั �ง
กำ�รไมื�แกำ ไ้ขอ�กำ�รด้ั งกำล่��วอ�จทำ�ให ้
ป็ระสืท่ธีภ่ั�พในักำ�รเบรกำล่ด้นัอ้ยล่ง ทำ�ให ้
สืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืหรอืเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

  การตืรวจุสอบั�วามสก้ข้อง 
โซ่ข่้บััเ�ลื�อ�และสเตือร์

 ��าเตือื�
อย��ล่ะเล่ยกำ�รบำ�รุงรักำษ�โซึ่�ขับเคู่ล่ื�อนั แล่ะ 
ด้ำ�เนั่นักำ�รป็ระกำอบโซึ่�ขับเคู่ล่ื�อนัท้�ตััวแทนั 
จำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์Triumph ท้�ได้รั้บ 
อนุัญ�ตัทกุำคู่รั �ง
ใช่โ้ซึ่�ขบัเคู่ล่ื�อนัของแทต้ั�มืท้�ได้ก้ำำ�หนัด้ไวใ้นั
แคู่ตัตั�ล็่อกำอะไหล่� Triumph ซึ่่�งจัด้จำ�หนั��ย
โด้ย Triumph

กำ�รใช่โ้ซึ่�ขับเคู่ล่ื�อนัท้�ไมื�ได้รั้บกำ�รรับรองอ�จ
ทำ�ใหโ้ซึ่�ขับเคู่ล่ื�อนัแตักำหรืออ�จทำ�ใหโ้ซึ่� 
ขบัเคู่ล่ื�อนัหล่ดุ้ออกำจ�กำสืเตัอร ์ ทำ�ใหส้ืญ่เสืย้
กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อุบัตัเ่หตั ุ
ได้ ้

 ข้อ้�วรระวงั
ถ�้พบว��สืเตัอร์สืก่ำ ใหเ้ป็ล่้�ยนัสืเตัอร์แล่ะโซึ่� 
ขบัเคู่ล่ื�อนัพรอ้มืกำนััทกุำคู่รั �ง
กำ�รเป็ล่้�ยนัสืเตัอร์ท้�สื ่กำโด้ยไมื�เป็ล่้�ยนัโซึ่� 
ขับเคู่ล่ื�อนัจะทำ�ใหส้ืเตัอร์ตััวใหมื�สื่กำกำ�อนั 
กำำ�หนัด้

1

2

1. วดัโซ่ ่20 ข้อ้ตือ่
2. �� �าห�กั
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 กำ�รตัรวจสือบคู่ว�มืสืก่ำหรอของโซึ่�ขับเคู่ล่ื�อนั 
แล่ะเฟืิอง:
•  ถอด้บงัโซึ่�
•  ด้่ง โซึ่� ใ ห ต้ั่ง โ ด้ยแข วนัล่่ กำ ตัุ ม้ื ข นั �ด้ 

10 ‑ 20 กำกำ. บนัโซึ่�
•  วดั้คู่ว�มืย�วของโซึ่� 20 ขอ้ตั�อจ�กำสื�วนัท้� 

ยืด้ออกำของโซึ่� จ�กำจุด้กำ่�งกำล่�งสืล่ักำ 
ของสืล่กัำตัวัท้� 1 ไป็ท้�จดุ้กำ่�งกำล่�งสืล่กัำของ
สืล่กัำตัวัท้� 21 เนัื�องจ�กำโซึ่�อ�จสืก่ำไมื�เท��กำนัั 
ใหท้ำ�กำ�รวดั้หล่�ยๆ แห�ง

•  ถ�้คู่ว�มืย�วมื�กำกำว��ถ�้คู่ว�มืย�วเกำ่นั 
ข้ด้จำ�กำัด้บร่กำ�รสื่งสืุด้  3 19 มืมื.  ตัอ้ง 
เป็ล่้�ยนัโซึ่�เสืน้ัใหมื�

•  หมืุนัล่อ้หล่ังแล่ะตัรวจสือบโซึ่�ขับเคู่ล่ื�อนั 
ด้ล่่ก่ำกำล่่�งช่ำ�รดุ้ สืล่กัำแล่ะขอ้ตั�อโซึ่�หล่วมื

•  นัอกำจ�กำนั้�  ใหต้ัรวจสือบสืเตัอรด์้ซ่ึ่ ่�ฟัินัเฟืิอง
ช่ำ�รดุ้หรอืสืก่ำไมื�สืมืำ��เสืมือหรอืมื�กำเกำน่ัไป็

•  ถ�้มือ้�กำ�รผู้ด่้ป็กำตั ่ ใหน้ัำ�รถไป็เป็ล่้�ยนัโซึ่� 
ขับ เคู่ล่ื�อนัแล่ะ/หรือสืเตัอร์ท้�ตัั วแทนั 
จำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ท้�ได้ ้
รับอนุัญ�ตั

•  ป็ระกำอบกำล่บับงัโซึ่� ขนััแนั�นัตัวัยด่้ 6 Nm

  เบัรก
การเตืร่ยมสภาพิผู้้าเบัรกและจุา�เบัรก
ใหม่

 ��าเตือื�
ผู้�้เบรกำตัอ้งเป็ล่้�ยนัใหมื�เป็็นัช่ดุ้ล่อ้รถทั �งช่ดุ้ ท้�
ด้ �้นัหนั ้�  ซึ่่�งตั่ด้ตัั �งคู่�ล่่ป็ เป็อร์สืองตัั ว 
ไวท้้�ล่อ้เด้ย้วกำนัั  ใหเ้ป็ล่้�ยนัผู้�้เบรกำทั �งหมืด้ในั
คู่�ล่ป่็เป็อรท์ั �งสืองตัวั
กำ�ร เป็ล่้�ยนัผู้ �้ เบรกำแยกำตั��งห�กำจะล่ด้ 
ป็ระสืท่ธีภ่ั�พในักำ�รเบรกำแล่ะอ�จทำ�ใหเ้กำด่้ 
อบุตััเ่หตัุ
หล่ังจ�กำเป็ล่้�ยนัผู้�้เบรกำใหมื� ใหข้้�รถด้ว้ย 
คู่ว�มืระวังอย��งมื�กำจนักำว��ผู้�้เบรกำใหมื�จะ 
ป็รับสืภั�พ

  จ�นัเบรกำแล่ะ/หรือผู้�้เบรกำใหมื�ตัอ้งใช่ร้ะยะ 
เวล่�ป็รับสืภั�พอย��งระมืัด้ระวัง ซึ่่�งจะป็รับ 
ป็ระสืท่ธีภ่ั�พแล่ะอ�ยุกำ�รใช่ง้�นัของจ�นัเบรกำ 
แล่ะผู้�้เบรกำ ระยะท้�แนัะนัำ�ในักำ�รป็รับสืภั�พ 
ของผู้�้เบรกำแล่ะจ�นัเบรกำใหมื�คู่ือ 300 กำมื. 
(200 ไมืล่)์
ในัช่�วงเวล่�นั้�คู่วรหล่้กำเล่้�ยงกำ�รเบรกำอย��ง
รนุัแรง ขบัข้�ด้ว้ยคู่ว�มืระมืดั้ระวงั  แล่ะเผู้ื�อใหม้ื้
ระยะท�งเบรกำมื�กำข่�นั

  การตืรวจุสอบัการสก้หรอข้องเบัรก

 ��าเตือื�
ถ�้ป็ระกำอบผู้�้เบรกำใหมื�แบบเฉพ�ะ ให ้
ตัรวจสือบว��แผู้�นัยด่้ผู้�้เบรกำมืคู้่ว�มืหนั�อย��ง
นัอ้ย 4.5 มืมื.
กำ�รป็ระกำอบผู้�้เบรกำท้�แผู้�นัย่ด้หนั�ไมื�ถ่ง 
4.5 มืมื.  อ�จทำ�ใหเ้บรกำทำ�ง�นัขดั้ขอ้งเนัื�อง 
จ�กำกำ�รสืญ่เสืย้ผู้�้เบรกำจ�กำคู่ว�มืสืก่ำ
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  ตัอ้งตัรวจสือบผู้�้เบรกำตั�มืขอ้กำำ�หนัด้กำ�ร 
บำ�รุงรักำษ�ตั�มืกำำ�หนัด้เวล่� แล่ะเป็ล่้�ยนัใหมื� 
ถ�้สืก่ำ  หรอืมืคู้่ว�มืหนั�ไมื�ถง่คู่��คู่ว�มืหนั�ตัำ��สืดุ้
ในักำ�รรับบรก่ำ�ร
ถ�้คู่ว�มืหนั�ท้�รอยตั�อของผู้�้เบรกำแผู้�นัใด้นัอ้ย 
กำว�� 1.0 มืล่่ล่เ่มืตัร (0.04 นั่�ว) (ด้�้นัหนั�้) หรอื 
1.5 มืล่่ล่เ่มืตัร (0.06 นั่�ว) (ด้�้นัหล่งั) ใหเ้ป็ล่้�ยนั
ผู้�้เบรกำทั �งหมืด้ในัวงล่อ้
ผู้�้เบรกำสืำ�หรับรถรุ�นันั้�ท้�มื�จ�กำ Triumph จะ
มืแ้ผู้�นัยด่้หนั�อย��งนัอ้ย 4.5 มืมื.  ใช่แ้ล่ะ 
ป็ระกำอบผู้�้เบรกำท้�เ ป็็นัอะไหล่�จ�กำตััวแทนั 
จำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์Triumph ทกุำคู่รั �ง

1 2

1. �าลเิป็อรเ์บัรก
2. ผู้า้เบัรก

4.5 mm

1 2

1. แผู้�่ยด้
2. ผู้า้เบัรก

  การช้ดเช้ย�วามสก้ข้องผู้า้เบัรก

 ��าเตือื�
ถ�้ร่ส้ื ่กำว��แป้็นัเบรกำหรือคู่ันัเบรกำยุบตััวล่ง 
เมืื�อเหยย้บ หรอืถ�้ระยะแป้็นัเหยย้บ/คู่ันัเบรกำ
มื � กำ เ กำ่ นั ไ ป็   อ � จ มื้ อ � กำ � ศ 
อย่�ในัท�อแล่ะสื�ยเบรกำ หรอืเบรกำอ�จช่ำ�รดุ้
กำ�รใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตัภ์ั�ยใตัส้ืภั�วะด้ังกำล่��ว
เป็็นัอนััตัร�ย  ตัวัแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์
Tr iumph ท้�ได้ รั้บอนุัญ�ตัแกำไ้ขอ�กำ�ร 
ด้งักำล่��วกำ�อนั ท��นัจง่สื�มื�รถข้�รถได้อ้ก้ำ
กำ�รข้�รถท้�เบรกำช่ำ�รุด้อ�จทำ�ใหส้ื่ญเสื้ยกำ�ร 
คู่วบคู่มุืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 จะมื้กำ�รช่ด้เช่ยคู่ว�มืสื่กำของจ�นัเบรกำแล่ะ 
ผู้�้เบรกำโด้ยอัตัโนัมืัตั ่โด้ยจะไมื�มื้ผู้ล่กำระทบ 
ตั�อกำ�รทำ�ง�นัของแป้็นัเบรกำหรือคู่ันัเบรกำ
  ไมื�มืช้่ ่�นัสื�วนัใด้ ๆ ท้�ล่อ้หนั�้แล่ะล่อ้หล่งัท้�ตัอ้ง 
ป็รับตัั �งคู่��
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  �� �าม�ัดสิกเ์บัรก

 ��าเตือื�
นัำ��มืนััเบรกำมืคู้่ณุีสืมืบตััใ่นักำ�รด้ด่้ซึ่บั  ซึ่่�ง
หมื�ยคู่ว�มืว��นัำ��มืันัสื�มื�รถด้่ด้ซึ่ับคู่ว�มืช่ื�นั
จ � กำ 
อ�กำ�ศได้ ้
คู่ว�มืช่ื�นัท้�ถ่กำด้ด่้ซึ่ับจะล่ด้จุด้เด้อืด้ของนัำ��มืันั 
เบรกำล่งมื�กำ ทำ�ใหป้็ระสื่ทธี่ภั�พในักำ�ร 
เบรกำล่ด้ล่ง
ด้ว้ยสื�เหตัุนั้�  ตัอ้งเป็ล่้�ยนันัำ��มืันัเบรกำตั�มื 
ขอ้กำำ�หนัด้กำ�รบำ�รุงรักำษ�ตั�มืกำำ�หนัด้เวล่� 
เสืมือ
ใช่น้ัำ��มืนััเบรกำใหมื�จ�กำภั�ช่นัะท้�ป่็ด้สืนัท่  แล่ะ
ห�้มืใช่น้ัำ��มืันัเบรกำจ�กำภั�ช่นัะท้�ไมื�ป่็ด้สืนั่ท 
หรอืจ�กำภั�ช่นัะท้�เคู่ยเป่็ด้ไวก้ำ�อนัแล่ว้
ห�้มืผู้สืมืนัำ��มืนััเบรกำตั��งเกำรด้ ตั��งย้�หอ้
ตัรวจสือบกำ�รรั�วซึ่ม่ืของนัำ��มืนััเบรกำรอบๆ  ขอ้
ตั� อ เ บ ร กำ   ซึ่้ ล่   แ ล่ ะ ข ้อ ตั� อ   ร ว มื ทั � ง 
ตัรวจสือบสื�ยเบรกำ ด้ก่ำ�รเสืื�อมืสืภั�พ  รอย
แตักำ แล่ะคู่ว�มืเสืย้ห�ย
แกำไ้ขขอ้บกำพร�องตั��งๆ กำ�อนัข้�รถทกุำคู่รั �ง
กำ�รไมื�ป็ฏิบ่ตััต่ั�มืแล่ะใช่ร้�ยกำ�รเหล่��นั้�  จะ
ทำ�ใหเ้กำด่้สืภั�วะกำ�รขบัข้�ท้�เป็็นัอนััตัร�ย  นัำ�
ไป็สื่�กำ�รสืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืแล่ะเกำด่้อบุัตัเ่หตัุ
ได้ ้

 ��าเตือื�
ถ�้ระบบ ABS ไมื�ทำ�ง�นั  ระบบเบรกำจะทำ�
ห นั ้ � 
ท้�เป็็นัระบบเบรกำแบบไมื�มืร้ะบบ ABS ตั�อไป็
ในัสืถ�นักำ�รณี์นั้� กำ�รเบรกำแรงเกำน่ัไป็จะทำ� 
ใหล้่อ้ล็่อกำ ซึ่่�งจะทำ�ใหส้ื่ญเสื้ยกำ�รคู่วบคูุ่มื 
รถแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ
ล่ด้คู่ว�มืเร็วแล่ะอย��ข้�รถตั�อไป็ถ�้ไมื�จำ�เป็็นัในั
ขณีะท้�สืัญญ�ณีไฟิยังตั่ด้อย่� โป็รด้ตั่ด้ตั�อ 
ตัวัแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ท้�
ได้รั้บอนุัญ�ตัโด้ยเร็วท้�สืดุ้เพื�อตัรวจเช่ค็ู่คู่ว�มื
บกำพร�องแล่ะทำ�กำ�รแกำไ้ข

 ตัรวจสือบระด้ับนัำ��มืันัเบรกำในัในักำระป็ุกำนัำ��มืันั 
เ บ ร กำ
  แล่ว้เป็ล่้�ยนันัำ��มืนััเบรกำตั�มืขอ้กำำ�หนัด้กำ�ร 
บำ� รุ ง รั กำษ�ตั�มืกำำ�หนัด้ เ วล่�   ใช่ เ้ ฉพ� ะ 
นัำ��มืันัเบรกำ  DOT 4 ตั�มืท้�แนัะนัำ�ไวใ้นับท 
ขอ้มื่ล่จำ�เพ�ะ ตัอ้งเป็ล่้�ยนันัำ��มืันัเบรกำถ�้ท��นั 
สืงสืัยว��มื้กำ�รป็นัเปื็� อนัจ�กำคู่ว�มืช่ื�นัหรือสื่�ง 
ป็นัเปื็�อนัอื�นั

หมายเหตืุ

จุ�า เ ป็็ � ตื้ อ ง ใ ช้้ เ � รื� อ ง มื อ
พิิ เ ศ ษ เ พิื� อ ไ ล่ อ า ก า ศ 
ระบับัเบัรกแบับั ABS โป็รดตืดิตือ่ตืวัแที่� 
จุ�าห�า่ยรถจุกัรยา�ย�ตื ์ Triumph ที่่�ไดร้บัั
อ�ุญาตืเมื�อจุ�าเป็็�ตือ้งเป็ล่�ย��� �าม�ัเบัรก 
หรอืตือ้งบั�ารงุรกัษาระบับัไฮดรอลกิ
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  การตืรวจุสอบัและ 
ป็รบััระดบัั�� �าม�ัเบัรกห�า้

 ��าเตือื�
ถ�้ระด้ับนัำ��มืันัเบรกำในักำระป็ุกำนัำ��มืันัด้�้นัใด้ 
ด้�้นัหนั่�งล่ด้ล่งมื�กำ  โป็รด้ตัด่้ตั�อขอคู่ำ�แนัะนัำ�
จ � กำตัั ว แทนัจำ� หนั� � ย ร ถ จั กำ ร ย �นัยนัตั ์
Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตักำ�อนัจะขับข้�รถของ 
ท��นั
กำ�รข้�รถท้�ระด้ับนัำ��มืันัเบรกำพร�องล่ง หรือท้�มื ้
กำ�รรั�วซึ่ม่ืของนัำ��มืนััเบรกำเป็็นัอนััตัร�ย  แล่ะจะ
ล่ ด้ ป็ ร ะ สื่ ท ธี่ ภั � พ ข อ ง เ บ ร กำ   ทำ� ใ ห ้
สื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้ 
อบุตััเ่หตัไุด้ ้

3

1

2

1. สกรย่ด้ฝาปิ็ดกระป็กุ�� �าม�ั
2. ข้ด่ระดบััสง่สดุ
3. ข้ด่ระดบััตื��าสดุ

 กำ�รตัรวจสือบระด้บันัำ��มืนััเบรกำหนั�้:
•  ตัรวจสือบระด้ับนัำ��มืันัเบรกำท้�มืองเห็นัได้ ้

ในัสื�วนัข้ด้ระด้ับบนัแล่ะข้ด้ระด้ับล่��งของ 
กำระป็กุำนัำ��มืนัั

•  ระด้ับนัำ��มืันัเบรกำในักำระป็ุกำนัำ��มืันัตัอ้งอย่� 
ระหว��งขด้้ระด้บัสืง่สืดุ้แล่ะขด้้ระด้บัตัำ��สืดุ้  (
เมืื�อกำระป็กุำนัำ��มืนััอย่�ในัแนัวนัอนั)

 กำ�รป็รับระด้บันัำ��มืนััเบรกำหนั�้:
•  คู่ล่�ยสืกำร่ฝึ�ป่็ด้คู่รอบแล่ะถอด้ฝึ�ป่็ด้ 

กำระป็กุำนัำ��มืนััแล่ะได้อะแฟิรมืซึ่ล้่

•  เ ตั่มื นัำ�� มืั นั ใ นักำ ร ะป็ุ กำ นัำ�� มืั นั จนัถ่ง ข้ด้ 
ระด้ับ MAX โด้ยใช่น้ัำ��มืันัเบรกำ DOT 4 
จ�กำภั�ช่นัะท้�ป่็ด้สืนัท่

•  ตัด่้ตัั �งซึ่้ล่ได้อะแฟิรมืล่งในัฝึ�ป่็ด้กำระป็ุกำ 
นัำ��มืันัแล่ะตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ร่สืำ�หรับ 
ตัั ว ย่ ด้ ใ นั ฝึ � กำ ร ะ ป็ุ กำ นัำ�� มืั นั แ ล่ ะ ซึ่้ ล่ 
ได้อะแฟิรมือย่�ในัแนัวตัรงกำนัั

1

2

33

1. ฝาปิ็ดกระป็กุ�� �าม�ั
2. ไดอะแฟรมซ่ล่
3. รส่กรย่ด้ฝาปิ็ดกระป็กุ�� �าม�ั

•  ตัด่้ตัั �งสืกำร่ยด่้ฝึ�ป่็ด้กำระป็กุำนัำ��มืันัเข�้กำับช่ดุ้
ฝึ�ป่็ด้กำระป็กุำนัำ��มืนััแล่ะซึ่ล้่ได้อะแฟิรมื
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•  จับชุ่ด้สื�วนัป็ระกำอบไวด้้ ว้ยกำันัแล่ะจัด้ 
ตัำ� แ ห นั� ง ฝึ � ป่็ ด้ กำ ร ะ ป็ุ กำ นัำ�� มืั นั ซึ่้ ล่ 
ได้อะแฟิรมืแล่ะสืกำร่ยด่้ฝึ�ป่็ด้กำระป็กุำนัำ��มืันั 
เข�้กำบักำระป็กุำนัำ��มืนัั

1

2

1. ฝาปิ็ดกระป็กุ�� �าม�ั ซ่ล่ไดอะแฟรม และชุ้ด
สกรย่ด้ฝาปิ็ดกระป็กุ�� �าม�ั

2. กระป็กุ�� �าม�ั

•  ขนััสืกำรล็่่อกำฝึ�ป่็ด้กำระป็กุำนัำ��มืันัใหแ้นั�นัด้ว้ย
แรง 1 Nm

 ��าเตือื�
ห�กำสืกำร่ฝึ�ป่็ด้กำระป็กุำนัำ��มืันัถก่ำขันัไวแ้นั�นัเกำน่ั
ไป็อ�จทำ�ใหน้ัำ��มืนััเบรกำรั�วได้ ้
ถ�้เพ่กำเฉยตั�อคู่ำ�เตัือนันั้�อ�จนัำ�ไป็สื่�สืภั�วะ 
กำ�รขับข้�ท้�เป็็นัอันัตัร�ย ทำ�ใหส้ื่ญเสื้ยกำ�ร 
คู่วบคู่มุืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

  การตืรวจุสอบัและ 
ป็รบััระดบัั�� �าม�ัเบัรกหลงั

 ��าเตือื�
ถ�้ระด้ับนัำ��มืันัเบรกำในักำระป็ุกำนัำ��มืันัด้�้นัใด้ 
ด้�้นัหนั่�งล่ด้ล่งมื�กำ  โป็รด้ตัด่้ตั�อขอคู่ำ�แนัะนัำ�
จ � กำตัั ว แทนัจำ� หนั� � ย ร ถ จั กำ ร ย �นัยนัตั ์
Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตักำ�อนัจะขับข้�รถ 
ของท��นั
กำ�รข้�รถท้�ระด้ับนัำ��มืันัเบรกำพร�องล่ง หรือท้�มื ้
กำ�รรั�วซึ่ม่ืของนัำ��มืนััเบรกำเป็็นัอนััตัร�ย  แล่ะจะ
ล่ ด้ ป็ ร ะ สื่ ท ธี่ ภั � พ ข อ ง เ บ ร กำ   ทำ� ใ ห ้
สื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้ 
อบุตััเ่หตัไุด้ ้

ท��นัสื�มื�รถมืองกำระป็ุกำนัำ��มืันัได้จ้�กำท�งด้�้นั
ขว�ของรถจักำรย�นัยนัตั ์ไป็ท�งท�อเกำ็บเสืย้ง
 ใตัเ้บ�ะผู้่ข้บัข้�

1

2

1. ข้ด่ระดบัับั�
2. ข้ด่ระดบััลา่ง

 กำ�รตัรวจสือบระด้บันัำ��มืนััเบรกำหล่งั:
•  ตัรวจสือบระด้ับของนัำ��มืันัเบรกำท้�มืองเห็นั 

ได้ใ้นักำระป็กุำ
•  ระด้ับนัำ��มืันัเบรกำตัอ้งอย่�ระหว��งข้ด้ระด้ับ 

บนัแล่ะข้ด้ระด้ับล่��ง (เมืื�อกำระป็ุกำนัำ��มืันั 
อย่�ในัแนัวนัอนั)

 กำ�รป็รับระด้บันัำ��มืนััเบรกำหล่งั:
•  คู่ ล่ � ยฝึ � ป่็ ด้ กำ ร ะ ป็ุ กำ นัำ�� มืั นั แ ล่ ะ ถ อด้ 

ได้อะแฟิรมืซึ่ล้่ออกำ
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•  เ ตั่ มื นัำ�� มืั นั ใ นั กำ ร ะ ป็ุ กำ
นัำ�� มืั นั จ นั ถ่ ง ข้ ด้ ร ะ ด้ั บ บ นั 
โ ด้ ย ใ ช่ ้ นัำ�� มืั นั เ บ ร กำ
 DOT 4 จ�กำภั�ช่นัะท้�ป่็ด้ 
สืนัท่

•  ป็ระกำอบกำล่บัฝึ�ป่็ด้กำระป็กุำนัำ��มืนัั ตัรวจสือบ
ใหแ้นั�ใจว��ได้ป้็ระกำอบได้อะแฟิรมืซึ่ล้่อย��ง
ถก่ำตัอ้ง

  สวติืช้ไ์ฟเบัรก

 ��าเตือื�
กำ�รขับข้�รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ไฟิเบรกำช่ำ�รุด้เป็็นั 
อนััตัร�ยแล่ะผู้ด่้กำฎหมื�ย
อุบัตั่เหตัุท้�กำ�อใหเ้กำด่้กำ�รบ�ด้เจ็บตั�อผู้่ข้้�รถ 
แล่ะผู้่ใ้ช่ถ้นันัคู่นัอื�นั  ๆ  อ�จเกำด่้จ�กำกำ�รใช่ร้ถ 
จักำรย�นัยนัตัท์้�ไฟิเบรกำช่ำ�รดุ้

 ไฟิเบรกำจะถ่กำเป่็ด้ใช่ง้�นัโด้ยอส่ืระจ�กำเบรกำ 
หนั�้หรือเบรกำหล่ัง เมืื�อสืวต่ัช่์จุด้ระเบด่้อย่�ท้� 
ตัำ�แหนั�ง  ON ถ�้ไฟิเบรกำไมื�ทำ�ง�นัเมืื�อด้่ง 
คู่นััเบรกำหนั�้หรอืเหยย้บแป้็นัเบรกำหล่งั  นัำ�รถ 
ของท��นัไป็ตัรวจสือบห�สื�เหตัุแล่ะแกำไ้ข 
ขอ้บกำพร�องท้�ตััวแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์
Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตั

  กระจุก

 ��าเตือื�
 กำ�รใช่ง้�นัรถจักำรย�นัยนัตัท์้�มืก้ำระจกำป็รับไมื� 
ถก่ำตัอ้งถอืเป็็นัอนััตัร�ย
กำ�รใช่ง้�นัรถจักำรย�นัยนัตัท์้�มืก้ำระจกำป็รับไมื� 
ถ่กำตัอ้งจะทำ�ใหม้ืองไมื�เห็นัด้�้นัหล่ังของรถ 
จักำรย�นัยนัตั ์ซึ่่�งเป็็นัสื่�งท้�อนััตัร�ยท้�จะขบัข้�รถ
จักำรย�นัยนัตัโ์ด้ยไมื�มืว้ส่ืยัทัศนัด์้�้นัหล่ังอย��ง
เพย้งพอ
ตัอ้งป็รับกำระจกำเพื�อใหม้ื้วส่ืัยทัศนั์ท�งด้�้นั 
หล่งัเพย้งพอกำ�อนัท้�จะขบัข้�รถจักำรย�นัยนัตั์

 ��าเตือื�
อย��พย�ย�มืท้�จะทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้หรือป็รับ 
กำระจกำขณีะขบัข้�รถจักำรย�นัยนัตั ์ กำ�รป็ล่�อย
มืือของผู้่ข้ับข้�ออกำจ�กำแฮนัด้์บังคู่ับเล่้�ยวในั 
ขณีะขับข้�รถจักำรย�นัยนัตัจ์ะล่ด้คู่ว�มืสื�มื�รถ
ของผู้่ข้ับข้�ในักำ�รรักำษ�กำ�รคู่วบคูุ่มืของรถ 
จักำรย�นัยนัตั์
คู่ว�มืพย�ย�มืท้�จะทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้หรือป็รับ 
กำระจกำขณีะขับข้�รถจักำรย�นัยนัตั์อ�จทำ�ให ้
เกำด่้กำ�รสื่ญเสื้ยกำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตั ์
แล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้
ทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้หรือป็รับกำระจกำขณีะท้�รถ 
จักำรย�นัยนัตัจ์อด้นั่�งเท��นัั�นั
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 ��าเตือื�
กำ�รป็รับกำ�้นักำระจกำป็ล่�ยแฮนัด้ไ์มื�ถก่ำตัอ้งอ�จ
เป็็นัเหตัุใหก้ำ�้นักำระจกำสืัมืผัู้สืกำับถังนัำ��มืันั 
เช่ื�อเพล่ง่  คู่นััเบรกำ  หรอืคู่นััคู่ล่ตััช่ห์รอืสื�วนั 
อื�นั ๆ ของรถจักำรย�นัยนัตั์
ซึ่่�งจะจำ�กำัด้กำ�รทำ�ง�นัของเบรกำหรือคู่ล่ัตัช่ ์
หรอืจำ�กำดั้ กำ�รเคู่ล่ื�อนัไหวของกำ�รบงัคู่บัเล่้�ยว 
สื�งผู้ล่ใหส้ื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตั ์
แล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ
ป็รับกำระจกำตั�มืท้�ตัอ้งกำ�รเพื�อใหแ้นั�ใจว��มืันั 
ไมื�สืัมืผัู้สืกำับสื�วนัอื�นั ๆ  ของรถจักำรย�นัยนัตั ์
หล่ั งจ�กำกำ�รป็ รับ ทด้ล่องขยับแฮนัด้ ์
บังคู่ับเล่้�ยวไป็จนัสืุด้ล็่อกำด้�้นัซึ่�้ยมืือแล่ะ 
ขว�มือื  ขณีะท้�ตัรวจสือบว��กำระจกำไมื�สืมัืผัู้สื 
กำบัถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่  คู่นััเบรกำหรอืคู่นััคู่ล่ตััช่์
หรอืสื�วนัอื�นั ๆ ของรถจักำรย�นัยนัตั์

 ข้อ้�วรระวงั
กำ�รป็รับกำ�้นักำระจกำป็ล่�ยแฮนัด้ไ์มื�ถก่ำตัอ้งอ�จ
เป็็นัเหตัุใหก้ำ�้นักำระจกำสืัมืผัู้สืกำับถังนัำ��มืันั 
เ ช่ื� อ เ พ ล่่ ง   คู่ั นั เ บ ร กำ   ห รื อ คู่ั นั คู่ ล่ั ตั ช่ ์
หรอืสื�วนัอื�นั ๆ ของรถจักำรย�นัยนัตั์
ซึ่่�งจะทำ�ใหเ้กำ่ด้คู่ว�มืเสื้ยห�ยตั�อถังนัำ��มืันั 
เช่ื�อเพล่ง่ คู่นััเบรกำหรอืคู่นััคู่ล่ตััช่ ์ หรอืสื�วนั
อื�นั ๆ ของรถจักำรย�นัยนัตั์
ป็รับกำระจกำตั�มืท้�ตัอ้งกำ�รเพื�อใหแ้นั�ใจว��มืันั 
ไมื�สืัมืผัู้สืกำับสื�วนัอื�นั ๆ  ของรถจักำรย�นัยนัตั ์
หล่ั งจ�กำกำ�รป็ รับ ทด้ล่องขยับแฮนัด้ ์
บังคู่ับเล่้�ยวไป็จนัสืุด้ล็่อกำด้�้นัซึ่�้ยมืือแล่ะ 
ขว�มืือ ขณีะท้�ตัรวจสือบว��กำระจกำไมื�สืัมืผัู้สื 
กำบัถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่  คู่นััเบรกำหรอืคู่นััคู่ล่ตััช่์
หรอืสื�วนัอื�นั ๆ ของรถจักำรย�นัยนัตั์

 กำระจกำป็ล่�ยแฮนัด้์จะถ่กำตั่ด้ตัั �งโด้ยตััวแทนั 
จำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั์ Triumph ท้�ได้รั้บ
อนุัญ�ตัของท��นัแล่ะโด้ยป็กำตัแ่ล่ว้ไมื�จำ�เป็็นั
ตัอ้งป็รับใด้ ๆ  ห�กำจำ�เป็็นัตัอ้งป็รับ  ห�้มืหมืนุั 
กำ ร ะ จ กำ เ กำ่ นั
 75° เมืื�อวดั้จ�กำสื�วนัแนัวตัั �งของแขนั 
กำระจกำ

75°

1

1. สว่�แ�วตื ั�งข้องแข้�กระจุก
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  ลก่ปื็��อ/ลก่ปื็�ลอ้

 ข้อ้�วรระวงั
เพื�อป้็องกำันัคู่ว�มืเสื้�ยงตั�อกำ�รได้รั้บบ�ด้เจ็บ 
จ�กำกำ�รล่ม้ืของรถจักำรย�นัยนัตัใ์นัขณีะทำ�กำ�ร
ตัรวจสือบ ตัอ้งแนั�ใจว��จอด้รถจักำรย�นัยนัตั ์
ไวอ้ย��งมืั�นัคู่งแล่ะบนัแมื�แรงท้�เหมื�ะสืมื
อย��ใช่แ้รงท้�ล่อ้แตั�ล่ะด้�้นัอย��งรนุัแรง  แล่ะ
อย��กำระแทกำล่อ้อย��งรนุัแรง  เพร�ะจะทำ�ให ้
รถจักำรย�นัยนัตั์ทรงตััวได้ไ้มื�มืั�นัคู่งแล่ะทำ� 
ใหม้ืก้ำ�รบ�ด้เจ็บเมืื�อรถหล่�นัล่งมื�จ�กำแมื�แรง
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ตัำ�แหนั�งของแท�นัรอง 
ไมื�ทำ�ใหร้ถจักำรย�นัยนัตัเ์กำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ย

  การตืรวจุสอบัระบับับังั�บััเล่�ยว

 ��าเตือื�
กำ�รขบัข้�รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ล่ก่ำปื็นัคู่อ (คู่อเฟิรมื
)   ช่ำ� รุ ด้ ห รื อ ป็ รั บ ไ มื� ถ่ กำ ตั ้ อ ง เ ป็็ นั 
อนััตัร�ย  แล่ะอ�จทำ�ใหส้ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืรถ
จักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

  หมายเหตืุ

ตืรวจุสอบัลก่ปื็�ลอ้พิรอ้มก�ักบััลก่ปื็��อ

การตืรวจุสอบัระบับับังั�บััเล่�ยวหาระยะฟร่

 กำ�รตัรวจสือบกำ�รบงัคู่บัเล่้�ยว:
•  หยอด้นัำ��มืันัแล่ะตัรวจสือบสืภั�พล่ก่ำปื็นัคู่อ 

(คู่อเฟิรมื)  ตั�มืขอ้กำำ�หนัด้กำ�รบำ�รงุรักำษ� 
ตั�มืกำำ�หนัด้เวล่�

•  จ อ ด้ ร ถ จั กำ ร ย � นั ย นั ตั์ บ นั
พื�นัร�บ  ในัตัำ�แหนั�ง 
ตัั �งตัรง

•  ยกำล่อ้หนั�้ข่�นัเหนัือพื�นั แล่ว้ใช่แ้มื�แรงยกำ 
รถจักำรย�นัยนัตั์

•  ยืนัท้�ด้�้นัหนั�้ของรถจักำรย�นัยนัตั์ จับท้� 
ป็ล่�ยด้�้นัล่��งของโช่คู๊่หนั�้  แล่ว้พย�ย�มื 
เล่ื�อนัในัทศ่ท�งจ�กำหนั�้ไป็หล่งั

•  ถ�้ตัรวจพบระยะฟิรท้้�ล่่กำปื็นัคู่อ (คู่อเฟิรมื) 
กำ�อนัจะข้�รถ  ใหน้ัำ�รถไป็ตัรวจสือบอ�กำ�ร 
แล่ะแกำไ้ขขอ้บกำพร�องท้�ตัวัแทนัจำ�หนั��ยรถ
จักำรย�นัยนัตั ์Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตั

•  เอ�แมื�แรงออกำ แล่ว้ว�งรถจักำรย�นัยนัตับ์นั
ข�ตัั �งข�้ง

  การตืรวจุสอบัลก่ปื็�ลอ้

 ��าเตือื�
กำ�รขับข้�รถท้�ล่ก่ำปื็นัล่อ้หนั�้หรอืล่ก่ำปื็นัล่อ้หล่ัง
ช่ำ�รดุ้หรอืสืก่ำเป็็นัอนััตัร�ย แล่ะอ�จทำ�เกำด่้กำ�ร
ทรงตัวัแล่ะกำ�รขบัข้�ท้�ไมื�สืมืบร่ณี ์ ซึ่่�งทำ�ให ้
เกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้
ถ�้มืข้อ้สืงสืยั  กำ�อนัข้�รถ  คู่วรนัำ�รถ
จั กำ ร ย � นั ย นั ตั ์
ของท��นัไป็ตัรวจสือบท้�ตััวแทนัจำ�หนั��ยรถ 
จักำรย�นัยนัตั ์Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตั

 ถ�้ล่่กำปื็นัล่อ้ท้�ล่อ้หนั�้หรือล่อ้หล่ังทำ�ใหม้ื ้
ระยะฟิรใ้นัด้มุืล่อ้  เกำด่้เสืย้งด้งัมื�กำ  หรอืถ�้ 
ล่อ้หมืุนัตัด่้ขัด้ คู่วรนัำ�รถไป็ตัรวจสือบล่่กำปื็นั 
ล่อ้ท้�ตัวัแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph 
ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตั
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ล่ก่ำปื็นัล่อ้ตัอ้งได้รั้บกำ�รตัรวจสือบตั�มืช่�วงเวล่�
ท้�กำำ�หนัด้ไวใ้นัตั�ร�งกำ�รบำ�รงุรักำษ�

การตืรวจุสอบัลก่ปื็�ลอ้
กำ�รตัรวจสือบล่ก่ำปื็นัล่อ้:
•  จอด้ รถ จั กำ รย �นัยนัตั์บนัพื� นั ร �บ   ในั 

ตัำ�แหนั�งตัั �งตัรง
•  ยกำล่อ้หนั�้ข่�นัเหนัือพื�นั แล่ว้ใช่แ้มื�แรงยกำ 

รถจักำรย�นัยนัตั์
•  ยื นั ท้� ด้ ้� นั ข ้� ง ข อ ง ร ถ จั กำ ร ย � นั ยนัตั์

  แล่ว้คู่�อย ๆ  กำระแทกำด้�้นับนัของล่อ้หนั�้ 
จ�กำด้�้นัหนั่�งไป็ยงัอก้ำด้�้นัหนั่�ง

•  ถ ้� ตั ร ว จ พ บ ร ะ ย ะ ฟิ ร้   ใ ห ้นัำ� ร ถ ไ ป็ 
ตัรวจสือบอ�กำ�รแล่ะแกำไ้ขขอ้บกำพร�องท้� 
ตัวัแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph 
ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตั

•  ป็รับตัำ�แหนั�งของอุป็กำรณี์ยกำ แล่ว้ทำ�ซึ่ำ�� 
ขั �นัตัอนัด้งักำล่��วสืำ�หรับล่อ้หล่งั

•  เอ�แมื�แรงออกำ แล่ว้ว�งรถจักำรย�นัยนัตับ์นั
ข�ตัั �งข�้ง

   ระบับัก�ัสะเที่อื�ห�า้

 ��าเตือื�
กำ�รขับข้�รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ระบบกำันัสืะเทือนั 
ช่ำ�รุด้หรอืเสืย้ห�ยเป็็นัอันัตัร�ยแล่ะอ�จทำ�ให ้
สืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืแล่ะทำ�ใหเ้กำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

  การตืรวจุสอบัโช้�๊ห�า้

การตืรวจุสอบัโช้�๊ห�า้
 กำ�รตัรวจสือบโช่คู๊่หนั�้:
•  จอด้รถจักำรย�นัยนัตับ์นัพื�นัร�บ
•  ขณีะจับแฮนัด้บ์ังคู่ับเล่้�ยวแล่ะเหยย้บเบรกำ

หนั�้ ใหปั้็� มืโช่คู๊่ข่�นัล่งหล่�ยๆ คู่รั �ง
•  ถ�้พบคู่ว�มืล่�้หรือไมื�เร้ยบ โป็รด้ตัด่้ตั�อ 

ตัวัแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph 
ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตั

•  ตัรวจสือบระบบกำันัสืะเทอืนัแตั�ล่ะตัำ�แหนั�ง 
ด้่ร�องรอยคู่ว�มืเสื้ยห�ย รอยข้ด้ข�วนับนั 
พื�นัผู้ว่เล่ื�อนั หรอืกำ�รรั�วซึ่ม่ืของนัำ��มืนัั

•  ถ�้พบคู่ว�มืเสื้ยห�ยหรือกำ�รรั�วซึ่ม่ืใด้ ๆ  
โป็รด้ตัด่้ตั�อตัวัแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์
Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตั
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  ตืารางการป็รบัั�า่ระบับั 
ก�ัสะเที่อื�ห�า้

 ��าเตือื�
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��คู่ว�มืสืมืดุ้ล่ระหว��งโช่๊
คู่หนั�้แล่ะโช่คู๊่หล่งัยงัคู่งถก่ำตัอ้ง
คู่ว�มืไมื�สืมืด้ลุ่ของระบบกำันัสืะเทอืนัจะทำ�ให ้
คูุ่ณีล่ักำษณีะในักำ�รบังคู่ับรถเป็ล่้�ยนัแป็ล่งไป็ 
จนัเห็นัได้ช้่ัด้ ทำ�ใหส้ื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืแล่ะ 
เกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้
ด้่ขอ้มื่ล่เพ่�มืเตั่มืจ�กำตั�ร�ง หรือสือบถ�มื 
ตัวัแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์Triumph ท้�
ได้รั้บอนุัญ�ตัของท��นั

 รถจักำรย�นัยนัตัจั์ด้สื�งจ�กำโรงง�นัโด้ยป็รับตัั �ง 
โช่คู๊่หนั�้ท้�ตัั �งคู่��กำ�รขบัข้�สืำ�หรับคู่นัเด้ย้ว  (ป็กำตั่
)  ตั�มืท้�แสืด้งไวใ้นัตั�ร�งระบบกำนััสืะเทอืนั 
ด้ �้นัหนั �้ท้� เ กำ้�ย วข อ้ง กำ�รป็ รับคู่�� ระบบ 
กำันัสืะเทือนัแบบสืบ�ย จะเป็็นักำ�รขับข้�แบบ 
สืบ�ย ๆ  เป็็นักำ�รใช่คู้่ณุีล่กัำษณีะกำ�รขบัข้�ทั�วไป็ 
แล่ะกำ�รข้�รถโด้ยล่ำ�พัง
ตั�ร�งกำ�รตัั �งคู่��ชุ่ด้กำันัสืะเทือนัแสืด้งคู่��ท้� 
แนัะนัำ�สืำ�หรับชุ่ด้กำันัสืะเทือนัด้�้นัหนั�้เท��นัั�นั  
ขอ้กำำ�หนัด้ในักำ�รตัั �งคู่��อ�จแตักำตั��งกำันัตั�มื 
นัำ��หนัักำของผู้่ข้้�รถแล่ะคู่ว�มืช่ื�นัช่อบสื�วนับคุู่คู่ล่

ตืารางการตื ั�ง�า่ระบับัก�ัสะเที่อื�ห�า้

การบัรรที่กุ
การป็รบัั 

�วามแข็้ง 
สป็รงิ1

การข้่�รถ 
โดยล�าพิงั

ป็กำตั่ 4

สืบ�ย (นุั�มืกำว��) 4

สืป็อรต์ั (แนั�นักำว��) 4

Track 4

ผู้่ข้้ ่�รถและผู้่โ้ดยสาร 4
1 จำ�นัวนัรอบกำ�รหมืนุัตั�มืเข็มืนั�ฬิก่ำ�จ�กำตัำ�แหนั�ง 
ทวนัเข็มืนั�ฬิก่ำ�จนัสืดุ้

การบัรรที่กุ
�วามห�ว่ง 

ข้องการ��ืตืวั 
ข้องโช้�๊1

�วามห�ว่ง 
ข้องการยบุัตืวั 

ข้องโช้�๊1

การข้่�รถ 
โดยล�าพิงั

สืบ�ย (นุั�มื
กำว��) 20 20

ป็กำตั่ 15 15

สืป็อรต์ั (
แนั�นักำว��) 12 12

Track 10 10

ผู้่ข้้ ่�รถและผู้่โ้ดยสาร 15 15
1 จำ�นัวนักำ�รคู่ล่ก่ำทวนัเข็มืนั�ฬิก่ำ�จ�กำตัำ�แหนั�ง 
ตั�มืเข็มืนั�ฬิก่ำ�จนัสืดุ้–โป็รด้ทร�บว��จดุ้หยดุ้คู่รั �งแรกำ  
(ตัำ�แหนั�งคู่ล่ก่ำ) จะนัับเป็็นั 1

  การป็รบัั�วามแข็้งสป็รงิ
 ตััวป็รับคู่ว�มืแข็งสืป็รง่จะอย่�ท้�ด้�้นับนัของโช่คู๊่
แตั�ล่ะตัวั

1

1. ตืวัป็รบัั�วามแข็้งสป็รงิ
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กำ�รป็รับกำ�รตัั �งคู่��พรโ้หล่ด้สืป็รง่:
•  หมืุนัตััวป็รับตั�มืเข็มืนั�ฬิก่ำ�เพื�อเพ่�มืคู่ว�มื

แข็งพรโ้หล่ด้  หรอืทวนัเข็มืนั�ฬิก่ำ�เพื�อล่ด้ 
พรโ้หล่ด้

•  นัับจำ�นัวนักำ�รหมืุนัตั�มืเข็มืนั�ฬิ่กำ�จ�กำ 
ตัำ�แหนั�งหมืนุัทวนัเข็มืจนัสืดุ้ทกุำคู่รั �ง  แล่ว้ 
ป็รับโช่คู๊่ทั �งสืองตัวัใหม้ืคู้่��เด้ย้วกำนัั

  การป็รบัั�วามห�ว่ง 
ข้องการยบุัตืวัข้องโช้�๊
 ตััวป็รับคู่ว�มืหนั�วงของกำ�รยบุตััวของโช่คู๊่จะอย่�
ท้�ด้�้นับนัของโช่คู๊่ด้�้นัซึ่�้ย

1

1. ตืวัป็รบัั�วามห�ว่งข้องการยบุัตืวัข้องโช้�๊

เพื�อเป็ล่้�ยนัแรงคู่ว�มืหนั�วงของกำ�รยุบตััวของ 
โช่คู๊่:
•  ใช่ป้็ระแจอลั่เล่นั 3 มืมื.  หมืนุัตัวัป็รับตั�มื 

เข็มืนั�ฬิ่กำ�เพื�อเพ่�มื หรือหมืุนัทวนัเข็มื 
นั�ฬิก่ำ�เพื�อล่ด้แรงหนั�วง

•  นัับจำ�นัวนักำ�รคู่ล่ก่ำจ�กำตัำ�แหนั�งทวนัเข็มื 
นั�ฬิก่ำ�จนัสืดุ้ทกุำคู่รั �ง  โด้ยกำ�รหยดุ้คู่รั �งแรกำ 
(ตัำ�แหนั�งคู่ล่ก่ำ) จะนัับเป็็นัศน่ัย์

  การป็รบัั�วามห�ว่งข้องการ��ืตืวั 
ข้องโช้�๊
 ตััวป็รับแรงหนั�วงของกำ�รคู่นืัตััวของโช่คู๊่จะอย่�ท้�
ด้�้นับนัของโช่คู๊่ด้�้นัขว�

1

1. ตืวัป็รบััแรงห�ว่งข้องการ��ืตืวัข้องโช้�๊

เพื�อเป็ล่้�ยนัแรงคู่ว�มืหนั�วงของกำ�รคู่นืัตััวของ 
โช่คู๊่:
•  ใช่ป้็ระแจอลั่เล่นั 3 มืมื.  หมืนุัตัวัป็รับตั�มื 

เข็มืนั�ฬิ่กำ�เพื�อเพ่�มื หรือหมืุนัทวนัเข็มื 
นั�ฬิก่ำ�เพื�อล่ด้แรงหนั�วง

•  นัับจำ�นัวนักำ�รคู่ล่ก่ำจ�กำตัำ�แหนั�งทวนัเข็มื 
นั�ฬิก่ำ�จนัสืดุ้ทกุำคู่รั �ง  โด้ยกำ�รหยดุ้คู่รั �งแรกำ 
(ตัำ�แหนั�งคู่ล่ก่ำ) จะนัับเป็็นัศน่ัย์



การบั�ารงุรกัษา

127

  โช้�๊หลงั
  โช่คู๊่หล่ังสื�มื�รถป็รับคู่ว�มืหนั�วงของกำ�รยบุตััว
ของโช่๊คู่แล่ะคู่ว�มืหนั�วงของกำ�รคู่ืนัตััวของ
โช่คู๊่

  ตืารางการป็รบัั�า่ 
ระบับัก�ัสะเที่อื�หลงั

 ��าเตือื�
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��คู่ว�มืสืมืดุ้ล่ระหว��งโช่๊
คู่หนั�้แล่ะโช่คู๊่หล่งัยงัคู่งถก่ำตัอ้ง
คู่ว�มืไมื�สืมืด้ลุ่ของระบบกำันัสืะเทอืนัจะทำ�ให ้
คูุ่ณีล่ักำษณีะในักำ�รบังคู่ับรถเป็ล่้�ยนัแป็ล่งไป็ 
จนัเห็นัได้ช้่ดั้  ทำ�ใหส้ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืแล่ะ 
เกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้
ด้่ขอ้มื่ล่เพ่�มืเตั่มืจ�กำตั�ร�ง หรือสือบถ�มื 
ตัวัแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์Triumph ท้�
ได้รั้บอนุัญ�ตัของท��นั

 รถจักำรย�นัยนัตัจั์ด้สื�งจ�กำโรงง�นัโด้ยป็รับตัั �ง 
โช่คู๊่หล่งัท้�ตัั �งคู่��กำ�รขบัข้�สืำ�หรับคู่นัเด้ย้ว  (ป็กำตั)่ 
ตั�มืท้�แสืด้งไวใ้นัตั�ร�งระบบกำันัสืะเทือนัท้�
เกำ้�ยวขอ้ง กำ�รป็รับคู่��ระบบกำันัสืะเทือนั 
แบบสืบ�ย  จะเป็็นักำ�รขบัข้�แบบสืบ�ย ๆ  เป็็นั 
กำ�รใช่คู้่ณุีล่กัำษณีะกำ�รขบัข้�ทั�วไป็  แล่ะกำ�รข้�รถ 
โด้ยล่ำ�พัง
ตั�ร�งกำ�รตัั �งคู่��ชุ่ด้กำันัสืะเทือนัแสืด้งคู่��ท้� 
แนัะนัำ�สืำ�หรับชุ่ด้กำันัสืะเทือนัด้�้นัหล่ังเท��นัั�นั  
ขอ้กำำ�หนัด้ในักำ�รตัั �งคู่��อ�จแตักำตั��งกำันัตั�มื 
นัำ��หนัักำของผู้่ข้้�รถแล่ะคู่ว�มืช่ื�นัช่อบสื�วนับคุู่คู่ล่

ตืารางการตื ั�ง�า่ระบับัก�ัสะเที่อื�หลงั

การบัรรที่กุ
�วามห�ว่ง 

ข้องการ��ืตืวั 
ข้องโช้�๊1

�วามห�ว่ง 
ข้องการยบุัตืวั 

ข้องโช้�๊1

การข้่�รถ 
โดยล�าพิงั

สืบ�ย (นุั�มื
กำว��) 20 ตัำ��สืดุ้

ป็กำตั่ 16 20

สืป็อรต์ั  
(แนั�นักำว��) 13 17

Track 10 13

ผู้่ข้้ ่�รถและผู้่โ้ดยสาร 10 10
1 จำ�นัวนักำ�รคู่ล่ก่ำทวนัเข็มืนั�ฬิก่ำ�จ�กำตัำ�แหนั�งตั�มื 
เข็มืนั�ฬิก่ำ�จนัสืดุ้ โป็รด้ทร�บว��กำ�รหยดุ้คู่รั �งแรกำ  
(ตัำ�แหนั�งคู่ล่ก่ำ) จะนัับเป็็นัหนั่�ง

  การป็รบัั�วามห�ว่งข้องการยบุัตืวั 
ข้องโช้�๊
 ตัวัป็รับคู่ว�มืหนั�วงของกำ�รยบุตัวัสื�มื�รถเข�้ถง่
ได้จ้�กำด้�้นัหล่ังของรถจักำรย�นัยนัตั์ ตัั �งอย่� 
ใกำล่ก้ำบักำระป็กุำนัำ��มืนััโช่คู๊่หล่งั

1

1. ตืวัป็รบัั�วามห�ว่งข้องการยบุัตืวัข้องโช้�๊

เพื�อเป็ล่้�ยนักำ�รตัั �งคู่��คู่ว�มืหนั�วงของกำ�รยบุตััว
ของโช่คู๊่:
•  ใหห้มืุนัตััวป็รับตั�มืเข็มืนั�ฬิ่กำ�เพื�อเพ่�มื 

คู่ว�มืหนั�วงของกำ�รยุบตััวของโช่๊คู่ แล่ะ 
หมืนุัทวนัเข็มืนั�ฬิก่ำ�เพื�อล่ด้คู่ว�มืหนั�วง

•  นัับจำ�นัวนักำ�รคู่ล่่กำจ�กำตัำ�แหนั� งทวนั 
เข็มืนั�ฬิ่กำ�จนัสืุด้ทุกำคู่รั �ง โด้ยกำ�รหยุด้ 
คู่รั �งแรกำ (ตัำ�แหนั�งคู่ล่ก่ำ) จะนัับเป็็นัศน่ัย์
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  การป็รบัั�วามห�ว่ง 
ข้องการ��ืตืวัข้องโช้�๊
 ตัวัป็รับคู่ว�มืหนั�วงของกำ�รคู่นืัตัวัสื�มื�รถเข�้ถง่
ได้จ้�กำด้�้นัหล่งัของรถจักำรย�นัยนัตั ์ ตัั �งอย่�ใกำล่ ้
กำบักำระป็กุำนัำ��มืนััโช่คู๊่หล่งั

1

1. ตืวัป็รบััแรงห�ว่งข้องการ��ืตืวัข้องโช้�๊

เพื�อเป็ล่้�ยนักำ�รตัั �งคู่��คู่ว�มืหนั�วงของกำ�รคู่นืัตััว
ของโช่คู๊่:
•  ใหห้มืุนัตััวป็รับตั�มืเข็มืนั�ฬิ่กำ�เพื�อเพ่�มื 

คู่ว�มืหนั�วงของกำ�รคู่ืนัตััวของโช่๊คู่ แล่ะ 
หมืนุัทวนัเข็มืนั�ฬิก่ำ�เพื�อล่ด้คู่ว�มืหนั�วง

•  นัับจำ�นัวนักำ�รคู่ล่่กำจ�กำตัำ�แหนั� งทวนั 
เข็มืนั�ฬิ่กำ�จนัสืุด้ทุกำคู่รั �ง โด้ยกำ�รหยุด้ 
คู่รั �งแรกำ (ตัำ�แหนั�งคู่ล่ก่ำ) จะนัับเป็็นัศน่ัย์

  หมดุพิกัเที่า้

 ��าเตือื�
ตัอ้งเป็ล่้�ยนัตััวบ�งช่้�มืุมืเอ้ยงกำ�อนัท้�จะสืก่ำจนั 
ขด้้จำ�กำดั้ของมืนัั
กำ�รใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตั์โด้ยท้�หมืุด้พักำเท�้ 
สื่กำเกำ่นัข้ด้กำำ�หนัด้สื่งสืุด้จะทำ�ใหเ้อ้ยงรถ 
จักำรย�นัยนัตัด์้ว้ยมืมุืท้�ไมื�ป็ล่อด้ภัยั
กำ�รเอย้งรถด้ว้ยมืมุืท้�ไมื�ป็ล่อด้ภัยัอ�จทำ�ใหร้ถ
ท ร ง ตัั ว ไ มื� ด้้   สื่ ญ เ สื้ ย กำ � ร คู่ ว บ คูุ่ มื ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ

 ตัวับ�งช่้�มืมุืเอย้งอย่�บนัท้�พักำเท�้ของผู้่ข้้�รถ

1

2

1. หมดุพิกัเที่า้
2. ข้ด่จุ�ากดัการสก้หรอสง่สดุ

หมืดุ้พักำเท�้จะตัอ้งเป็ล่้�ยนัใหมื�เมืื�อสืก่ำหรอจนัถง่
ขด้้สืดุ้ คู่อื ย�วเหล่อืไมื�ถง่ 5 มืล่่ล่เ่มืตัร
ตัรวจสือบคู่ว�มืสื่กำของหมืุด้พักำเท�้อย��ง 
สืมืำ��เสืมือ
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  ยาง

 รถจักำรย�นัยนัตั์คู่ันันั้�ตั ่ด้ตัั �งย�งท้�ไมื�มื้ย�งในั 
ว�ล่ว์  แล่ะวงล่อ้  ใช่เ้ฉพ�ะย�งท้�มืส้ืญัล่กัำษณี ์
TUBELESS เท��นัั�นั  แล่ะว�ล่ว์ท้�ไมื�มืย้�งท้� 
วงล่อ้โด้ยมืส้ืญัล่กัำษณี ์TUBELESS

เ�รื�องหมายที่่�ยางรถ

TU
BE
LES

S

เ�รื�องหมายที่่�ลอ้รถ

  แรงด�ัลมยางข้องยาง

 ��าเตือื�
ล่มืย�งท้�ไมื�ถก่ำตัอ้งจะทำ�ใหด้้อกำย�งสืก่ำจนัผู้ด่้
ป็กำตั ่ แล่ะเกำด่้ปั็ญห�ในักำ�รทรงตัวั  ซึ่่�งอ�จ
ทำ�ใหส้ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้
ล่มืย�งตัำ��จะทำ�ใหย้�งล่ื�นั หรือหลุ่ด้ออกำ 
จ�กำวงล่อ้ ล่มืย�งสื่งเกำน่ัไป็จะทำ�ใหก้ำ�ร 
ทรงตััวของรถไมื�ด้แ้ล่ะทำ�ใหด้้อกำย�งสืก่ำเร็ว
ข่�นั
สืภั�วะทั �งสืองแบบเป็็นัอนััตัร�ย  เพร�ะจะทำ� 
ใหส้ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 ��าเตือื�
แรงด้ันัล่มืย�งท้�ล่ด้ล่งสืำ�หรับกำ�รขบัข้�บนัท�ง
วบ่�กำจะทำ�ใหส้ืญ่เสืย้เสืถย้รภั�พในักำ�รว่�งบนั
พื�นัถนันั
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจทกุำคู่รั �งว��ได้ป้็รับตัั �งแรงด้ันั
ล่มืย�งตั�มืท้�ได้อ้ธี่บ�ยไวใ้นัสื�วนัขอ้มื่ล่ 
จำ�เพ�ะสืำ�หรับกำ�รใช่ร้ถบนัพื�นัถนันั
กำ�รใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตั์ท้�มื้แรงด้ันัล่มืย�งไมื� 
ถ่กำตั อ้ งจะทำ� ให ส้ื่ญ เสื้ยกำ�รคู่วบคูุ่มื รถ 
จักำรย�นัยนัตัท์ำ�ใหเ้กำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 แรงด้ันัล่มืย�งท้�ถ่กำตัอ้งจะทำ�ใหร้ถทรงตััวได้ด้้้
ท้�สืดุ้  ผู้่ข้ ้�รถได้รั้บคู่ว�มืสืะด้วกำสืบ�ย  แล่ะอ�ย ุ
กำ�รใช่ง้�นัของย�งย�วนั�นัข่�นั กำ�อนัข้�รถ  
ตัรวจสือบแรงด้ันัล่มืย�งทุกำคู่รั �งเมืื�อย�งเย็นั  
ตัรวจสือบแรงด้ันัล่มืย�งทุกำวันัแล่ะป็รับถ�้ 
จำ�เป็็นั ด้่ร�ยล่ะเอย้ด้เกำ้�ยวกำับแรงด้ันัล่มืย�งท้� 
ถก่ำตัอ้งได้ใ้นับท ขอ้มืล่่จำ�เพ�ะ
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  ระบับัตืรวจุวดัแรงด�ัลมยาง (TPMS) 
(ถา้ตืดิตื ั�ง)

 ข้อ้�วรระวงั
จะมืป้้็�ยผู้นั่กำตัด่้ไวท้้�วงล่อ้เพื�อบ�งช่้�ตัำ�แหนั�ง 
ของเซึ่นัเซึ่อรแ์รงด้นััล่มืย�ง
ตัอ้งใช่คู้่ว�มืระมืดั้ระวงัในักำ�รเป็ล่้�ยนัย�ง  เพื�อ
ป้็องกำันัไมื�ใหเ้ซึ่นัเซึ่อร์แรงด้ันัล่มืย�งเกำ่ด้ 
คู่ว�มืเสืย้ห�ย
นัำ�รถของท��นัไป็ป็ระกำอบย�งท้�ตััวแทนั 
จำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ท้�ได้รั้บ 
อนุัญ�ตัทุกำคู่รั �ง แล่ะแจง้ท�งศ่นัย์ว��ล่อ้รถ 
ของท��นัมืก้ำ�รตัด่้ตัั �งเซึ่นัเซึ่อรแ์รงด้นััล่มืย�ง

 ข้อ้�วรระวงั
ห�้มืใช่น้ัำ��ย�อดุ้กำ�รรั�วซึ่ม่ืหรอืนัำ��ย�อื�นั ๆ  ท้�มื้
ล่กัำษณีะเด้ย้วกำนััป่็ด้กำั �นักำ�รไหล่ของอ�กำ�ศไป็
ยงัท�งเข�้เซึ่นัเซึ่อร ์ TPMS กำ�รป่็ด้กำั �นัช่�อง 
แรงด้นััอ�กำ�ศของเซึ่นัเซึ่อร ์ TPMS ขณีะ
ทำ�ง�นัจะทำ�ใหเ้ซึ่นัเซึ่อร์ถ่กำป่็ด้กำั �นั ทำ�ให ้
เ กำ่ ด้ 
คู่ว�มืเสืย้ห�ยตั�อช่ดุ้เซึ่นัเซึ่อร ์ TPMS โด้ยไมื� 
สื�มื�รถซึ่�อมืแซึ่มืได้ ้
คู่ว�มืเสืย้ห�ยท้�เกำด่้จ�กำกำ�รใช่น้ัำ��ย�อดุ้กำ�รรั�ว
ซึ่ม่ืหรือกำ�รบำ�รุงรักำษ�ท้�ไมื�ถ่กำตัอ้งไมื�ถือว�� 
เป็็นัช่ำ�รุด้จ�กำกำ�รผู้ล่่ตัแล่ะไมื�คู่รอบคู่ลุ่มื 
ภั�ยใตัก้ำ�รรับป็ระกำนัั
นัำ�รถของท��นัไป็ป็ระกำอบย�งท้�ตััวแทนั 
จำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์ Triumph ท้�ได้รั้บ 
อนุัญ�ตัทุกำคู่รั �ง แล่ะแจง้ท�งศ่นัย์ว��ล่อ้รถ 
ของท��นัมืก้ำ�รตัด่้ตัั �งเซึ่นัเซึ่อรแ์รงด้นััล่มืย�ง

 แรงด้ันัล่มืย�งท้�แสืด้งบนัหนั�้ปั็ด้จะบ�งบอกำถง่ 
แรงด้ันัล่มืย�งตั�มืจร่ง ณี เวล่�ท้�เล่ือกำสื�วนั 
แสืด้งผู้ล่นัั�นั  ซึ่่�งอ�จแตักำตั��งจ�กำแรงด้นััล่มื
ย � ง 
ท้�กำำ�หนัด้ไวเ้มืื�อย�งเย็นั  เนัื�องจ�กำย�งอ�จรอ้นั
ข่�นัในัขณีะท้�ท��นัข้�รถจักำรย�นัยนัตั์ ทำ�ให ้
อ�กำ�ศภั�ยในัย�งขย�ยตััวแล่ะแรงด้ันัล่มืย�ง 
เพ่�มืมื�กำข่�นั  แรงด้นััล่มืย�งเมืื�อเย็นัซึ่่�งกำำ�หนัด้ 
โด้ย Triumph จะคู่ำ�นัง่ถง่สืภั�วะนั้�
ป็รับแรงด้ันัล่มืย�งเมืื�อย�งเย็นัเท��นัั�นัโด้ยใช่ ้
เกำจวดั้แรงด้นััท้�แมื�นัยำ�  อย��ใช่ห้นั�้จอแสืด้งผู้ล่
แรงด้นััล่มืย�งในัแผู้งหนั�้ปั็ด้

  การสก้ข้องยาง
 ขณีะท้�ด้อกำย�งสืก่ำ ย�งรถจะเร่�มืรั�วซึ่ม่ืง��ยข่�นั 
แล่ะไมื�สื�มื�รถใช่ง้�นัได้ ้มื้กำ�รป็ระเมื่นัว�� 
90% ของปั็ญห�เกำ้�ยวกำบัย�งทั �งหมืด้เกำด่้ข่�นัในั
ช่�วงอ�ยกุำ�รใช่ง้�นัของด้อกำย�งท้�เหล่อื 10%  (
สืก่ำแล่ว้ 90%)  แนัะนัำ�ใหเ้ป็ล่้�ยนัย�งกำ�อนัจะ 
สืก่ำหรอจนัถง่คู่ว�มืล่ก่ำของด้อกำย�งสืวมืใสื�ไป็ 
ล่ก่ำของด้อกำย�งตัำ��สืดุ้
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  �วามลก้ข้องดอกยางตื��าสดุที่่�แ�ะ��า

 ��าเตือื�
กำ�รใช่ร้ถท้�ย�งสืก่ำมื�กำเกำน่ัไป็จะเป็็นัอันัตัร�ย 
แล่ะสื�งผู้ล่ร�้ยแรงตั�อกำ�รยด่้เกำ�ะถนันั  กำ�ร
ทรงตัวัของรถ  แล่ะกำ�รขบัข้�  ซึ่ ่�งอ�จทำ�ให ้
สืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้
เมืื�อย�งท้�ไมื�มืย้�งในัท้�ใช่ง้�นัโด้ยไมื�มืย้�งในั 
เกำ่ด้กำ�รรั�วซึ่ม่ืกำ�รรั�วซึ่ม่ืมืักำจะเป็็นัไป็อย��ง 
ช่�้ ๆ  มื�กำ ตัรวจสือบย�งห�รอยรั�วอย��ง 
ล่ะเอ้ยด้ทุกำคู่รั �ง ตัรวจสือบย�งด้่รอยบ�ด้ 
ตัะป็ท่้�ฝัึงอย่� หรอืวตััถปุ็ล่�ยแหล่มือื�นัๆ กำ�รใช่ ้
รถท้�ย�งรถเสืย้ห�ยหรอืรั�วซึ่ม่ืจะสื�งผู้ล่ร�้ยแรง
ตั� อ สืภั �พกำ � รท ร งตัั ว แ ล่ ะ กำ � ร ขั บ ข้� ร ถ 
จักำรย�นัยนัตั ์ทำ�ใหส้ื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืแล่ะ 
เกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้
ตัรวจสือบวงล่อ้ด้ร่อยเว�้หรอืกำ�รเสืื�อมืสืภั�พ 
กำ�รขับข้�ด้ว้ยล่อ้หรอืย�งท้�ช่ำ�รุด้หรอืเสืย้ห�ย 
เ ป็็นัอันัตัร�ยแล่ะอ�จทำ�ใหส้ื่ญเสื้ยกำ�ร 
คู่วบคู่มุืแล่ะทำ�ใหเ้กำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้
สือบถ�มืตััวแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์
Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตัทกุำคู่รั �งเกำ้�ยวกำบักำ�ร 
เป็ล่้�ยนัย�ง หรือกำ�รตัรวจสือบย�งรถอย��ง 
ป็ล่อด้ภัยั

 ตั�มืตั�ร�งกำ�รบำ�รุงรักำษ�ตั�มืระยะเวล่� วัด้ 
คู่ว�มืล่ก่ำของด้อกำย�งด้ว้ยเกำจวัด้ระด้ับคู่ว�มืล่ก่ำ 
แล่ว้เป็ล่้�ยนัใหมื�ถ�้ย�งสืก่ำ หรอืมืคู้่��เกำน่ัคู่��คู่ว�มื
ล่ก่ำของด้อกำย�งตัำ��สืุด้ท้�อนุัญ�ตั ซึ่่�งได้ร้ะบุไว ้
ในัตั�ร�งด้�้นัล่��ง

ตัำ��กำว�� 130 กำมื./ช่ั�วโมืง 2 มืมื. 

มื�กำกำว�� 130 กำมื./ช่ั�วโมืง
ด้�้นัหนั�้ 2 มืมื. 
ด้�้นัหล่งั 3 มืมื.

  การเป็ล่�ย�ยาง
 รถจักำรย�นัยนัตั์ Triumph ทุกำคู่ันัได้รั้บกำ�ร 
ทด้สือบอย��งระมืัด้ระวังแล่ะคู่รอบคู่ลุ่มืทั �ง 
สืภั�วะกำ�รขับข้�เพื�อใหแ้นั�ใจว��มืก้ำ�รรับรองกำ�ร 
ใช่ย้�งร�วมืกำันัท้�เกำด่้ป็ระสืท่ธีภ่ั�พมื�กำท้�สืุด้กำับ 
รถแตั�ล่ะรุ�นั  เมืื�อซึ่ื�อย�งอะไหล่�  จำ�เป็็นัตัอ้งใช่ ้
ย�งแล่ะย�งในั  (ถ�้ตัด่้ตัั �ง)  ท้�ได้รั้บกำ�รรับรอง 
ป็ระกำอบล่งในัคู่่�ย�งท้�ได้รั้บกำ�รรับรอง  กำ�รใช่ ้
ย�งแล่ะย�งในัท้�ไมื�ผู้��นักำ�รรับรอง หรือย�ง 
แล่ะย�งในัท้�ได้รั้บกำ�รรับรองในัสืภั�วะกำ�ร 
ใช่ง้�นัร�วมืกำันัท้�ไมื�ได้รั้บกำ�รรับรอง อ�จทำ�ให ้
รถจักำรย�นัยนัตัส์ืญ่เสืย้กำ�รทรงตัวั  สืญ่เสืย้กำ�ร
คู่วบคู่มุืแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้
ร�ยช่ื�อย�งท้�ผู้��นักำ�รรับรองท้�กำำ�หนัด้ใหใ้ช่ไ้ด้ ้
กำับรถจักำรย�นัยนัตั์ของท��นั ขอรับได้จ้�กำ 
ตัวัแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์Triumph ท้�
ได้รั้บอนุัญ�ตั  หรอืตัรวจสือบท�งอน่ัเทอรเ์น็ัตั
ได้ท้้� www. triumph.co.uk นัำ�รถของท��นัไป็
ป็ระกำอบย�งแล่ะย�งในัแล่ะถ�วงสืมืด้ลุ่ท้�ตัวัแทนั
จำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั์ Triumph ท้�ได้รั้บ 
อนุัญ�ตั ซึ่่�งมืท้ักำษะแล่ะกำ�รฝ่ึกำอบรมืท้�จำ�เป็็นั 
เพื�อรับป็ระกำันัได้ถ้ง่กำ�รตัด่้ตัั �งท้�ป็ล่อด้ภััยแล่ะมื้
ป็ระสืท่ธีภ่ั�พ
เมืื�อตัอ้งใช่ย้�งหรอืย�งในัอะไหล่�  โป็รด้ตัด่้ตั�อ 
ตัวัแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์Triumph ท้�
ได้ รั้บอนุัญ�ตั ซึ่่�งจะจัด้กำ�รเล่ือกำย�งแล่ะ 
ย�งในัโด้ยใช่ย้�งคู่่�ท้�ถ่กำตัอ้ง จ�กำร�ยช่ื�อท้�ได้ ้
รับกำ�รรับรอง  แล่ะป็ระกำอบย�งแล่ะย�งในัตั�มื 
คู่ำ�แนัะนัำ�จ�กำผู้่ผู้้ล่ต่ัย�ง
ในั เ ร่�มืตั น้ั   ย �งแล่ะย�ง ในัใหมื� จ ะ ไมื� ให ้
คูุ่ณีล่ักำษณีะในักำ�รขับข้�เช่�นัเด้้ยวกำับย�งแล่ะ 
ย�งในัท้�สืก่ำ แล่ะผู้่ข้้�รถตัอ้งใช่ร้ะยะกำ�รข้�รถท้� 
เพย้งพอ (ป็ระมื�ณี 160 กำมื. (100 ไมืล่)์) เพื�อ 
ใหคูุ้่น้ัเคู่ยกำบัคู่ณุีล่กัำษณีะกำ�รขบัข้�ใหมื�
หล่ังจ�กำป็ระกำอบ 24 ช่ั�วโมืง ตัอ้งตัรวจสือบ 
แล่ะป็รับแรงด้นััล่มืย�ง  แล่ะตัรวจสือบย�งแล่ะ 
ย�งในัว��มื้กำ�รข่�นัร่ป็อย��งถ่กำตัอ้งหรือไมื� 
ด้ำ�เนั่นักำ�รแกำไ้ขถ�้จำ�เป็็นั หล่ังจ�กำป็ระกำอบ 
ย�ง ตัอ้งด้ำ�เนั่นักำ�รตัรวจสือบแล่ะป็รับตัั �งคู่�� 
แบบเด้ย้วกำนััเมืื�อรถว่�งไป็ 160 กำมื. (100 ไมืล่)์
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 ��าเตือื�
ย�งในัตัอ้งใช่ก้ำับรถจักำรย�นัยนัตัท์้�ป็ระกำอบ 
ล่อ้แบบซึ่้�ล่อ้  แล่ะย�งท้�มืเ้คู่รื�องหมื�ย TUBE 
TYPE

ย�งท้�มืเ้คู่รื�องหมื�ย TUBELESS ท้�ได้รั้บกำ�ร 
รับรองบ�งย้�หอ้อ�จเหมื�ะท้�จะใช่ก้ำับย�งในั 
เท��นัั�นั  ซึ่่�งในักำรณ้ีนั้�  จะมืก้ำ�รทำ�เคู่รื�องหมื�ย
ท้�แกำม้ืย�งด้ว้ยขอ้คู่ว�มืว��สื�มื�รถป็ระกำอบ 
ย�งในัได้ ้
กำ � ร ใ ช่ ้ย � ง ใ นั กำั บ ย � ง มื้ เ คู่ รื� อ ง ห มื � ย 
TUBELESS แล่ะไมื�มืเ้คู่รื�องหมื�ยว��สื�มื�รถ 
ใช่ก้ำบัย�งในัได้ ้ หรอืใช่ย้�งในักำบัล่อ้แม็ืกำท้�มื ้
เคู่รื�องหมื�ย SUITABLE FOR TUBELESS 
TYRES จะทำ�ใหเ้กำด่้ย�งแบนั  สื�งผู้ล่ใหเ้สืย้ 
กำ�รคู่วบคู่มุืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ

 ��าเตือื�
ห�้มืป็ระกำอบย�งช่นั่ด้ท้�มื้ย�งในักำับขอบล่อ้
ไมื�มืย้�งในั
ขอบในั  ย�งจะไมื�เข�้ท้�  แล่ะย�งจะหล่ดุ้ออกำ 
จ�กำวงล่อ้  ทำ�ใหย้�งแบนัอย��งรวด้เร็ว  ซึ่่�งจะ
ทำ�ใหส้ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะ 
เกำด่้อบุตััเ่หตัุ
ห�้มืตั่ด้ตัั �งย�งในักำับย�งแบบไมื�มื้ย�งในั 
(Tubeless) ท้�ไมื�มื้เคู่รื�องหมื�ยท้�เหมื�ะสืมื 
เพร�ะจะทำ�ใหเ้กำด่้แรงเสืย้ด้ท�นัภั�ยในัย�ง 
สื�งผู้ล่ใหม้ืก้ำ�รสืะสืมืคู่ว�มืรอ้นั  ซึ่่�งอ�จทำ�ให ้
ย�งระเบด่้ สื�งผู้ล่ใหย้�งแบนัอย��งรวด้เร็ว สืญ่
เสื้ยกำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตั์ แล่ะเกำ่ด้ 
อบุตััเ่หตัุ

 ��าเตือื�
ถ�้ย�งหรือย�งในัมื้รอยรั�ว ตัอ้งเป็ล่้�ยนัย�ง 
แล่ะย�งในัใหมื�
กำ�รไมื�เป็ล่้�ยนัย�งแล่ะย�งในัท้�มืร้รั่�ว  หรอืกำ�ร 
ใช่ร้ถท้�ใช่ย้�งแล่ะย�งในัท้�มืก้ำ�รซึ่�อมืแซึ่มืจะ
ทำ�ใหร้ถเสืย้กำ�รทรงตัวั  สืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุื 
รถจักำรย�นัยนัตั ์หรอืเกำด่้อบุตััเ่หตัุ

 ��าเตือื�
ถ�้สืงสืยัว��ย�งเกำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ย เช่�นั  หล่งั
จ�กำช่นัขอบถนันั  ใหน้ัำ�รถไป็ตัรวจสือบ 
ย�งทั �งภั�ยในัแล่ะภั�ยนัอกำท้�ตัวัแทนัจำ�หนั��ย
รถจักำรย�นัยนัตั ์Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตั
คู่ว�มืเสื้ยห�ยของย�งไมื�ได้ม้ืองเห็นัจ�กำ 
ภั�ยนัอกำเพย้งอย��งเด้ย้วเสืมือไป็
กำ�รใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตั์ท้�ย�งช่ำ�รุด้จะทำ�ให ้
สืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 ��าเตือื�
กำ�รใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตัท์้�ย�งแล่ะย�งในัไมื�ข่�นั
รป่็อย��งถก่ำตัอ้ง  ป็รับแรงด้นััล่มืย�งไมื�ถก่ำตัอ้ง 
หรือเมืื�อท��นัไมื�คูุ่น้ัเคู่ยกำับคูุ่ณีล่ักำษณีะกำ�ร 
ขับข้�ใหมื�อ�จทำ�ใหส้ื่ญเสื้ยกำ�รคู่วบคูุ่มื 
รถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 ��าเตือื�
ระบบ ABS จะทำ�ง�นัโด้ยเป็รย้บเทย้บคู่ว�มื 
เร็วสืมัืพัทธีข์องล่อ้หนั�้แล่ะล่อ้หล่งั
กำ�รใช่ย้�งรถท้�ไมื�แนัะนัำ�อ�จสื�งผู้ล่ตั�อคู่ว�มื 
เร็วของล่อ้รถ เป็็นัสื�เหตัใุหฟั้ิงกำช์่นัั ABS ไมื�
ทำ� ง �นั ทำ� ให ส้ื่ญ เสื้ย กำ � รคู่วบคูุ่มื รถ 
จักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตั ุ ในัสืภั�พท้�
ระบบ ABS คู่วรทำ�ง�นัได้ต้ั�มืป็กำตั่
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 ��าเตือื�
จำ�เป็็นัตัอ้งถ�วงล่อ้อย��งแมื�นัยำ�เพื�อกำ�รขับข้� 
รถจักำรย�นัยนัตั์อย��งมืั�นัคู่งแล่ะป็ล่อด้ภััย 
ห�้มืถอด้หรือเป็ล่้�ยนัตัะกำั�วล่อ้ คู่ว�มืสืมืดุ้ล่ 
ของล่อ้ท้�ไมื�ถ่กำตัอ้งอ�จทำ�ใหร้ถเสื้ยกำ�ร 
ทรงตัวั  ทำ�ใหเ้กำด่้กำ�รสืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืแล่ะ 
เกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้
เมืื�อตัอ้งใช่คู้่ว�มืสืมืด้ลุ่ของล่อ้ เช่�นั  หล่งัจ�กำ
เป็ล่้�ยนัย�งหรอืย�งในั  โป็รด้ตัด่้ตั�อ 
ตัวัแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์Triumph ท้�
ได้รั้บอนุัญ�ตั
ใช่เ้ฉพ�ะตัะกำั�วล่อ้แบบตัด่้เท��นัั�นั ตัะกำั�วตัอกำ 
ล่อ้เหล็่กำจะทำ�ใหล้่อ้รถ  ย�ง  หรอืย�งในัเกำด่้ 
คู่ว�มืเสืย้ห�ย  ทำ�ใหย้�งแบนั  สืญ่เสืย้กำ�ร 
คู่วบคู่มุืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 ��าเตือื�
ย�งแล่ะย�งในัท้�เคู่ยใช่ก้ำับได้นั�โมืมื่เตัอร ์
แบบล่ก่ำกำล่่�งอ�จเกำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ย  ในับ�ง
กำ ร ณ้ี   คู่ ว � มื เ สื้ ย ห � ย อ � จ มื อ ง ไ มื� เ ห็ นั 
จ�กำพื�นัผู้ว่ภั�ยนัอกำของย�งรถ
ตัอ้งเป็ล่้�ยนัย�งแล่ะย�งในัใหมื�ภั�ยหล่ังกำ�ร 
ใช่ง้�นัด้งักำล่��ว  เนัื�องจ�กำกำ�รใช่ย้�งแล่ะย�ง 
ในัท้�ช่ำ�รุด้อย��งตั�อเนัื�องจะทำ�ใหร้ถเสืย้กำ�ร 
ทรงตััว สื่ญเสื้ยกำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตั ์
แล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

  แบัตืเตือร่�
 จักำรย�นัยนัตั์คู่ันันั้�มื้แบตัเตัอร้�ล่เ่ธี้ยมืไอออนั 
LiFePO4

 ��าเตือื�
แบตัเตัอร้�ล่เ่ธีย้มืไอออนัมืว้สัืด้ทุ้�เป็็นัอนััตัร�ย
ระวั ง ให เ้ ด็้กำแล่ะสืัตัว์ เ ล่้�ย งอย่�ห� � งจ�กำ 
แบตัเตัอร้�ล่เ่ธีย้มืไอออนัทกุำเวล่�

 ��าเตือื�
อย��พย�ย�มืเป่็ด้  ถอด้ป็ระกำอบ  หรอืเจ�ะ 
แบตัเตัอร้�ล่เ่ธีย้มืไอออนั
อย��กำระแทกำ  โยนั  หรอืทำ�ใหแ้บตัเตัอร้�ถก่ำ 
กำระทบอย��งรนุัแรง
กำ�รกำระทำ�เหล่��นั้�อ�จทำ�ใหแ้บตัเตัอร้�ล่เ่ธีย้มื 
ไอออนัระบ�ยกำ�๊ซึ่ท้�มือ้ณุีหภัม่ืส่ืง่มื�กำ
แบตัเตัอร้�ล่ ่เธี้ยมืไอออนัจะระบ�ยกำ๊�ซึ่ท้�มื ้
อุณีหภั่มืส่ื่งจนัสื�วนัป็ระกำอบภั�ยในัถ่กำใช่จ้นั 
ห มื ด้   ทำ� ใ ห ้เ กำ่ด้ คู่ ว � มื เ สื้ ย ห � ย ตั� อ ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะหรอืกำ�รบ�ด้เจ็บสื�หัสืหรอื 
เสืย้ช่ว้ต่ั

 ��าเตือื�
ห�้มืแช่�แบตัเตัอร้�ในันัำ�� อย��ใช่ง้�นัหรือเกำ็บ 
แบตัเตัอร้�ใกำล่แ้หล่�งกำำ�เนัด่้ไฟิหรอืคู่ว�มืรอ้นั
กำ�รสืัมืผัู้สืกำับนัำ�� คู่ว�มืรอ้นั หรือไฟิจะกำ�อให ้
เกำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ยท้�ไมื�สื�มื�รถแกำไ้ขได้ก้ำับ 
แบตัเตัอร้�แล่ะหรอืกำ�รบ�ด้เจ็บสื�หัสืหรอืเสืย้
ช่ว้ต่ั
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 ��าเตือื�
ห�กำขณีะแบตัเตัอร้�ถ่กำใช่ง้�นัหรือถ่กำช่�ร์จ 
ใหมื� แล่ะเกำด่้กำล่่�นัแป็ล่กำ เกำด่้คู่ว�มืรอ้นั  เสืย้
รป่็ทรง  เป็ล่้�ยนัสื ้ หรอืมืล้่กัำษณีะผู้ด่้ป็กำตั ่
ในัล่กัำษณีะใด้ ๆ  ใหด้้บัรถจักำรย�นัยนัตัท์นััท ้
หรือถอด้สื�ยช่�ร์จแบตัเตัอร้�แล่ะหยุด้กำ�ร 
ใช่ง้�นั
ห � กำทำ� ไ ด้ ้อ ย� � ง ป็ล่อด้ภัั ย   ใ ห ้ย ้� ย ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัห์รือแบตัเตัอร้�ออกำไป็ข�้งนัอกำ 
ไป็ยงัท้�ป็ล่อด้ภัยั
กำ�รใช่ง้�นัตั�อไป็อ�จสื�งผู้ล่ใหเ้กำ่ด้คู่ว�มื 
เสืย้ห�ยท้�ไมื�สื�มื�รถแกำไ้ขได้ก้ำับแบตัเตัอร้� 
กำับรถจักำรย�นัยนัตั์ แล่ะ/หรือกำ�รบ�ด้เจ็บ 
สื�หสัืหรอืเสืย้ช่ว้ต่ัได้ ้

  การถอดแบัตืเตือร่�

 ��าเตือื�
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ได้จ้อด้รถจักำรย�นัยนัตั ์
ไวอ้ย��งมืั�นัคู่งแล่ะมืก้ำ�รรองรับอย��งเพย้งพอ
รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ป็ระคู่องไวอ้ย��งถ่กำตัอ้งจะ 
ช่�วยป้็องกำนััไมื�ใหล้่ม้ื
รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ไมื�มืั�นัคู่งอ�จล่ม้ืได้ ้ทำ�ให ้
ผู้่ ้ป็ ฏิ่ บั ตั่ ง � นั บ � ด้ เ จ็ บ ห รื อ ทำ� ใ ห ้ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัเ์สืย้ห�ย

 ��าเตือื�
กำ�อนัป็ล่ด้แบตัเตัอร้�หรอืถอด้ฟ่ิวสื ์ ใหจ้ด้
บั นั ท่ กำ 
กำ�รตัั �งคู่��โหมืด้ของผู้่ข้บัข้�ทกุำคู่รั �ง
เมืื�อเป็ล่้�ยนัฟ่ิวสืห์รอืเช่ื�อมืตั�อแบตัเตัอร้�อก้ำคู่รั �ง 
คู่วรจะรเ้ซึ่็ตักำ�รตัั �งคู่��โหมืด้ของผู้่ข้ับข้�ตั�มืท้�
บนััทก่ำไว ้
คู่ว�มืล่ม้ืเหล่วในักำ�รร้เซึ่็ตัรถจักำรย�นัยนัตั ์
ตั�มืกำ�รตัั �งคู่��ของผู้่ข้ับข้�แล่ะขับข้�โด้ยไมื�ร่ต้ััว
อ�จทำ�ใหเ้กำ่ด้กำ�รสื่ญเสื้ยกำ�รคู่วบคูุ่มืรถ 
จักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะอบุตััเ่หตัไุด้ ้

 ��าเตือื�
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��บัสืบ�ร์ของแบตัเตัอร้� 
ขั �วบวกำแล่ะขั �วล่บไมื�สืมัืผัู้สืกำนัั
อย��กำล่บัช่�องขั �วบวกำ (+) หรอืขั �วล่บ (-)
กำ�รล่ัด้วงจรขั �วบวกำแล่ะขั �วล่บอ�จทำ�ให ้
แบตัเตัอร้�ระบ�ยกำ�๊ซึ่ท้�อณุีหภัม่ืส่ืง่มื�กำ
กำ�๊ซึ่ท้�ถก่ำระบ�ยออกำมื�มือ้ณุีหภัม่ืส่ืง่ซึ่่�งทำ�ให ้
รถจักำรย�นัยนัตั์เสื้ยห�ยอย��งไมื�สื�มื�รถ 
แกำไ้ขได้แ้ล่ะ/หรือทำ�ใหบ้�ด้เจ็บสื�หัสืหรือ 
เสืย้ช่ว้ต่ั

 กำ�รถอด้แบตัเตัอร้�ออกำ:
•  ถอด้เบ�ะท้�นัั�งออกำ ด้ ่หนั�้ 72    

•  บด่้สืวต่ัช่จ์ดุ้ระเบด่้ไป็ท้�ตัำ�แหนั�ง OFF แล่ว้
รออย��งนัอ้ย 2 นั�ทเ้พื�อให ้ ECM 
เคู่รื�องยนัตัด์้ำ�เนัน่ัขั �นัตัอนักำ�รป่็ด้สืวต่ัช่ใ์ห ้
เสืร็จ
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•  ถอด้สื�ยไฟิขั �วล่บแบตัเตัอร้� (สืด้้ำ�)

B01220

1 2

1. ข้ ั�วลบัแบัตืเตือร่� (สด่�า)
2. ตืวัยด้

 ข้อ้�วรระวงั
บัสืบ�ร์ของแบตัเตัอร้�เ ป็็นัสื�วนัขย�ยจ�กำ 
ขั �วบวกำของแบตัเตัอร้�
กำ�รป็ล่�อยใหบ้ัสืบ�ร์สืัมืผัู้สืกำับขั �วล่บของ 
แบตัเตัอร้�ห รือสื� วนัใด้สื�วนัหนั่� งของรถ 
จักำรย�นัยนัตัจ์ะทำ�ใหแ้บตัเตัอร้�ล่ดั้วงจร
กำ�รล่ัด้วงจรของแบตัเตัอร้�จะทำ�ใหแ้บตัเตัอร้�
แล่ะหรือรถจักำรย�นัยนัตั์เสื้ยห�ยอย��งไมื� 
สื�มื�รถแกำไ้ขได้ ้

•  คู่ล่�ยคู่ล่ป่็ฝึ�ป่็ด้บัสืบ�ร์ขั �วบวกำ (สื้แด้ง) 
แล่ว้เป่็ด้ฝึ�ออกำ

B01221

1
2

1. ฝาปิ็ดบัสับัารข์้ ั�วบัวกข้องแบัตืเตือร่�
2. �ลปิ็ฝาปิ็ดข้ ั�วบัวกแบัตืเตือร่�

•  ถอด้สื�ยไฟิแบตัเตัอร้�ขั �วบวกำ (สืแ้ด้ง)  แล่ะ
ว�งใหห้��งจ�กำขั �ว

B01222_1

2

1
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1. ข้ ั�วบัวกแบัตืเตือร่� (สแ่ดง)
2. ฝา�รอบับัสับัารส์ายไฟข้ ั�วบัวก (สแ่ดง) 

แบัตืเตือร่�

•  ป่็ด้ฝึ�คู่รอบบสัืบ�รข์ั �วบวกำ (สืแ้ด้ง)  ของ
แบตัเตัอร้�

•  ถอด้ตััวย่ด้สืองตััวออกำแล่ว้ถอด้ตััวคู่ำ�� 
ด้�้นัหนั�้ออกำ

B01219

21

1. ตืวัยด้
2. ตืวั�� �าดา้�ห�า้

•  ป็ล่ด้สื�ยรัด้แบตัเตัอร้�ออกำจ�กำตัะขอแล่ะ 
ถอด้แบตัเตัอร้�ออกำอย��งระมืดั้ระวงั

B01221_3

1

2

1. สายรดัแบัตืเตือร่�
2. ข้อเก่�ยว

  การช้ารจ์ุแบัตืเตือร่�

 ข้อ้�วรระวงั
กำ�รช่�ร์จไฟิเกำ่นัแล่ะกำ�รคู่�ยป็ระจุอย��ง 
รุนัแรงจะทำ�ใหแ้บตัเตัอร้�ล่ ่เธี้ยมืไอออนั 
เสืย้ห�ย
อย��ใหแ้รงด้นััไฟิฟ้ิ�ล่ด้ตัำ��กำว�� 12.8 โวล่ตั์
ตัรวจสือบเสืมือว��แรงด้ันัไฟิฟ้ิ�ในักำ�รช่�ร์จ 
ถ่กำจำ�กำัด้ไวท้้�แรงด้ันัตั�มืท้�แสืด้งในัตั�ร�ง 
อตััร�กำ�รช่�รจ์สืง่สืดุ้

 ข้อ้�วรระวงั
ช่�รจ์แบตัเตัอร้�โด้ยใช่เ้คู่รื�องช่�รจ์แบตัเตัอร้�ท้� 
Triumph แนัะนัำ�เท��นัั�นั ซึ่่�งออกำแบบมื� 
สืำ�หรับแบตัเตัอร้�ล่เ่ธีย้มืโด้ยเฉพ�ะ
ป็ฏิบ่ัตัต่ั�มืคู่ำ�แนัะนัำ�ท้�ใหม้ื�พรอ้มืกำับเคู่รื�อง 
ช่�รจ์แบตัเตัอร้�เสืมือ
อย��ใช่เ้คู่รื�องช่�รจ์แบตัเตัอร้�ตัะกำั�วกำรด้เพร�ะ 
อ�จทำ�ใหแ้บตัเตัอร้� เสื้ยห�ยรุนัแรงหรือ 
ทำ�ล่�ยแบตัเตัอร้�
อย��ใช่เ้คู่รื�องช่�รจ์แบตัเตัอร้�ท้�มืโ้หมืด้  'สืล่�ย
ซึ่ลั่เฟิอร'์  หรอื  'ป็รับสืภั�พ'  โด้ย 
อัตัโนัมืัตัเ่พร�ะจะทำ�ใหแ้บตัเตัอร้�เสื้ยห�ย 
รนุัแรงหรอืทำ�ล่�ยแบตัเตัอร้�

 ถ�้ตัอ้งกำ�รคู่ว�มืช่�วยเหล่อืในักำ�รเล่อืกำเคู่รื�อง 
ช่�รจ์แบตัเตัอร้�  กำ�รตัรวจสือบแรงด้นััไฟิฟ้ิ�ของ
แบตัเตัอร้�  หรอืกำ�รช่�รจ์ไฟิแบตัเตัอร้�  โป็รด้ 
ตั่ด้ตั� อตัั ว แทนัจำ�หนั� � ย รถ จั กำ รย �นัยนัตั ์
Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตัใกำล่บ้�้นั
แบตัเตัอร้�ล่ ่เธี้ยมืไอออนัจะถ่กำช่�ร์จไวล้่�วง
หนั�้ท้� 75%  ของคู่ว�มืจกุำ�อนัท้�จะขนัสื�งท�ง
รถไฟิ  ท�งถนันั  หรอืท�งทะเล่  แล่ะท้�คู่ว�มืจ ุ
30% สืำ�หรับกำ�รขนัสื�งท�งอ�กำ�ศ
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เนัื�องจ�กำเทคู่โนัโล่ย้ล่เ่ธี้ยมืมื้อัตัร�กำ�รคู่ล่�ย 
ป็ระจตุัวัเองตัำ��กำว��แบตัเตัอร้�ช่นัด่้กำรด้ตัะกำั�ว  จง่
สื�มื�รถจัด้เกำ็บแบตัเตัอร้�ล่เ่ธี้ยมืไอออนันั้�ได้ ้
นั�นักำว��เด้ม่ืกำ�อนัท้�จะตัอ้งช่�รจ์ใหมื�  อย��งไร
กำ็ ตั � มื   เ ช่� นั เ ด้้ ย ว กำั บ แ บ ตั เ ตั อ ร้� อื� นั   ๆ  
ป็ระสืท่ธีภ่ั�พกำ�รสืตั�รท์จะได้รั้บผู้ล่กำระทบเมืื�อ
อณุีหภัม่ืโ่ด้ยรอบตัำ��กำว�� -5°

สืำ�หรับกำ�รเกำบ็แบตัเตัอร้�เป็็นัเวล่�นั�นั  (เกำน่ั
สืองสืัป็ด้�ห์) คู่วรถอด้แบตัเตัอร้�ออกำจ�กำ 
รถจักำรย�นัยนัตั์ แล่ว้ช่�ร์จไฟิโด้ยใช่เ้คู่รื�อง 
ช่�รจ์แบตัเตัอร้�ท้�ได้รั้บกำ�รรับรอง  กำ�รทำ�เช่�นันั้�
จะป้็องกำันัไมื�ใหแ้บตัเตัอร้�ถ่กำคู่ล่�ยป็ระจุจนั
หมืด้
ในักำ�รช่�ร์จแบตัเตัอร้�ล่ ่เ ธี้ยมืไอออนัให ้
ด้ำ�เนัน่ักำ�รด้งันั้�:
•  ตัอ้งถอด้แบตัเตัอร้�ออกำจ�กำรถจักำรย�นัยนัตั์

กำ�อนัช่�รจ์แยกำตั��งห�กำ ด้ ่หนั�้ 134    

•  ป็ฏิ่บัตั่ตั�มืคู่ำ�แนัะนัำ�ท้�ใหม้ื�พรอ้มืกำับ 
เคู่รื�องช่�รจ์แบตัเตัอร้�ท้�ผู้��นักำ�รรับรอง

•  ช่�ร์จแบตัเตัอร้�ด้ว้ยกำระแสืไฟิท้�ตัำ��กำว�� 
กำระแสืช่�รจ์สืง่สืดุ้  (MAX Charging 
Current) ท้�พบบนัฉล่�กำกำ�รช่�รจ์

•  ห�กำแบตัเตัอร้�รอ้นัเมืื�อสืมัืผัู้สื  ใหห้ยดุ้ช่�รจ์
แล่ะป็ล่�อยใหแ้บตัเตัอร้�เย็นัล่งกำ�อนัท้�จะ 
กำล่บัมื�ช่�รจ์ตั�อ

•  หล่ังจ�กำช่�ร์จแบตัเตัอร้�  ป็ล่�อยท่�งไว ้
1 ถง่ 2 ช่ั�วโมืงกำ�อนัตัรวจสือบแรงด้นััไฟิฟ้ิ� 
ห�กำแรงด้นััไฟิฟ้ิ�นัอ้ยกำว�� 12.4 โวล่ตั ์
จำ�เป็็นัตัอ้งมืก้ำ�รช่�รจ์เพ่�มืเตัม่ื

แบตัเตัอร้�ล่เ่ธีย้มืไอออนัสื�มื�รถช่�รจ์ได้อ้ย��ง 
รวด้เร็วตัร�บเท��ท้�แรงด้ันัไฟิฟ้ิ�ตัำ��กำว�� 14.7 
โวล่ตั์ กำระแสืไฟิช่�ร์จท้�แนัะนัำ�อย่�ในัช่�วง 
0.5A–8A (โด้ยท้� A คู่อืคู่ว�มืจขุองแบตัเตัอร้�)

เคู่รื�องช่�รจ์แบตัเตัอร้�จะจำ�กำัด้แรงด้ันัไฟิฟ้ิ�ไว ้
ระหว��ง 14.0-14.7 โวล่ตัเ์มืื�อช่�รจ์  ไมื�สื�มื�รถ 
ช่�ร์จแบตัเตัอร้�ได้เ้ต็ัมืท้�ห�กำแรงด้ันัไฟิฟ้ิ�ในั 
กำ�รช่�รจ์ตัำ��กำว�� 14.0 โวล่ตั ์ แบตัเตัอร้�อ�จ 
เสืย้ห�ยได้ห้�กำแรงด้นััไฟิฟ้ิ�ในักำ�รช่�รจ์สืง่กำว�� 
14.7 โวล่ตั์

อตัืราการช้ารจ์ุสง่สดุ
ฉุลากแบัตืเตือร่� อตัืราการช้ารจ์ุ

CCA (-10°C): 165A
กำ�รช่�รจ์โด้ยผู้่ใ้ช่:้
สืง่สืดุ้–14.7 โวล่ตั์

8.0Ah (20HR)
กำ�รช่�รจ์โด้ยผู้่ใ้ช่:้
สืง่สืดุ้–8 แอมืป์็

  การบั�ารงุรกัษาแบัตืเตือร่�
 แบตัเตัอร้�ล่เ่ธีย้มืไอออนัเป็็นัแบตัเตัอร้�ป่็ด้ผู้นัก่ำ
ในักำ�รรักำษ�สืภั�พแบตัเตัอร้�ล่เ่ธีย้มืไอออนัให ้
ด้ำ�เนัน่ักำ�รด้งันั้�:
•  ถอด้สื�ยแบตัเตัอร้�–เร่�มืจ�กำขั �วล่บ  (สื�ย

สื้ด้ำ� )  กำ�อนัห�กำ เกำ็ บ รถ จักำ รย�นัยนัตั ์
หรือใช่ง้�นัไมื�บ�อย หรือใช่เ้คู่รื�องช่�ร์จ 
แบตัเตัอร้�ล่เ่ธีย้มืไอออนัท้�แนัะนัำ�เพื�อรักำษ�
สืภั�พแบตัเตัอร้�

•  ห�กำแบตัเตัอร้�ถ่กำท่�งไวเ้ป็็นัระยะเวล่�นั�นั 
ใหต้ัรวจสือบแรงด้นััไฟิฟ้ิ� ห�กำตัำ��กำว�� 12.4 
โวล่ตั ์ ใหช้่�รจ์แบตัเตัอร้�ใหมื�ตั�มืท้�อธีบ่�ย
ไวใ้นั หนั�้ 136    

•  ทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้แบตัเตัอร้�โด้ยใช่ผู้้�้แหง้ 
สืะอ�ด้

•  ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ขั �วแบตัเตัอร้�สืะอ�ด้ 
แล่ะยด่้ไวแ้นั�นัหนั�

•  หมืั�นัตัรวจสือบขั �วแบตัเตัอร้�อย��งสืมืำ��เสืมือ
ว��มืส้ื�รตักำคู่�้งหรอืไมื�  ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจ 
ว��สืะอ�ด้แล่ะป็ร�ศจ�กำคู่ว�มืช่ื�นัเพร�ะจะ 
ทำ�ใหจ้��ยพล่ังง�นัจ�กำแบตัเตัอร้�ได้อ้ย��ง 
สืมืำ��เสืมือ
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  การเก็บัแบัตืเตือร่�
 ในักำ�รช่�ร์จแบตัเตัอร้�ล่ ่เธี้ยมืไอออนัอย��ง 
ถก่ำตัอ้ง ใหด้้ำ�เนัน่ักำ�รด้งันั้�:
•  ตัอ้งเกำ็บแบตัเตัอร้�ไวท้้�สืถ�นัะกำ�รช่�ร์จ 

ป็ระมื�ณี 100% เสืมือ
•  ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจเสืมือว��สืถ�นัะกำ�รช่�รจ์

ของแบตัเตัอร้�ได้รั้บกำ�รตัรวจสือบอย��ง 
ตั�อเนัื�องห�กำป็ล่�อยท่�งไวเ้ป็็นัเวล่�นั�นั เพื�อ
ไมื�ใหคู้่�ยป็ระจอุอกำจนัหมืด้

•  เกำบ็แบตัเตัอร้�ไวใ้นับรเ่วณีท้�สืะอ�ด้  แหง้ 
แล่ะมือ้�กำ�ศถ��ยเท

•  คู่วรเกำ็บแบตัเตัอร้�ใหห้��งจ�กำคู่ว�มืรอ้นัแล่ะ
ไฟิ

•  อย��ใหแ้บตัเตัอร้�สืัมืผัู้สืกำับสื�รกำัด้กำร�อนัใด้ 
ๆ

  การก�าจุดัแบัตืเตือร่�
 แบตัเตัอร้�ล่เ่ธีย้มืไอออนั  ไมื�ว��จะได้รั้บกำ�รด้แ่ล่
อย��งด้เ้พย้งใด้กำ็มืเ้วล่�ท้�ตัอ้งเป็ล่้�ยนัใหมื�  ในั
กำรณ้ีนั้�  ใหคู้่�ยป็ระจุแบตัเตัอร้�ออกำใหห้มืด้ 
กำ�อนัท่�งแบตัเตัอร้�ตั�มืขั �นัตัอนัท้�ถก่ำตัอ้ง

 ��าเตือื�
แบตัเตัอร้�ล่ ่เธี้ยมืไอออนัถือเป็็นัผู้ล่่ตัภััณีฑ์ ์
อนััตัร�ยป็ระเภัท 9

ห�้มืเผู้�แบตัเตัอร้�ล่เ่ธีย้มืไอออนั
ห�้มืบด้อดั้แบตัเตัอร้�ล่เ่ธีย้มืไอออนั
ห�้มืผู้��แบตัเตัอร้�ล่เ่ธีย้มืไอออนั
ห�้มืท่�งแบตัเตัอร้�ล่เ่ธี้ยมืไอออนัรวมืกำับขยะ 
คู่รัวเรอืนัทั�วไป็
ห�้มืฝัึงแบตัเตัอร้�ล่เ่ธีย้มืไอออนัในัพื�นัด้น่ั
ห�้มืสื�งแบตัเตัอร้�ล่ ่เธี้ยมืไอออนัท้�เสื้ยห�ย 
ท�งไป็รษณ้ียห์รอืผู้่ใ้หบ้รก่ำ�รพัสืดุ้
ห�กำไมื�ป็ฏิ่บัตั่ตั�มือ�จนัำ�ไป็สื่�ปั็ญห�ด้�้นั 
สื่�งแวด้ล่อ้มืท้�ร�้ยแรง  กำ�รบ�ด้เจ็บ  หรอืกำ�ร 
เสืย้ช่ว้ต่ัได้ ้

 ��าเตือื�
แบตัเตัอร้�ล่ ่เธี้ยมืไอออนัถือเป็็นัผู้ล่่ตัภััณีฑ์ ์
อั นั ตั ร � ยป็ ร ะ เ ภัท  9  แล่ ะตั อ้ ง ถื อ เ ป็็ นั 
ผู้ล่ต่ัภัณัีฑ์อ์นััตัร�ย
ห�กำแบตัเตัอร้�ล่ ่เธี้ยมืไอออนัได้รั้บคู่ว�มื 
เสืย้ห�ย  รวมืถง่กำ�รโป็� งหรอืแตักำแล่ะขั �วหล่ดุ้
ออกำ คูุ่ณีตัอ้งนัำ�ไป็ท้�จุด้รวบรวมืของเสื้ย 
อนััตัร�ย
ตัอ้งตัรวจสือบกำับหนั�วยง�นัทอ้งถ่�นัเสืมือว�� 
สื�มื�รถใสื�แบตัเตัอร้�ล่ ่เธี้ยมืไอออนัล่งในั 
ถังขยะทั�วไป็ได้ห้รอืไมื�เนัื�องจ�กำถอืเป็็นัขยะ 
อนััตัร�ย

 ��าเตือื�
อย��พย�ย�มืเป่็ด้  ถอด้ป็ระกำอบ  หรอืเจ�ะ 
แบตัเตัอร้�ล่เ่ธีย้มืไอออนั
อย��กำระแทกำ  โยนั  หรอืทำ�ใหแ้บตัเตัอร้�ถก่ำ 
กำระทบอย��งรนุัแรง
กำ�รกำระทำ�เหล่��นั้�อ�จทำ�ใหแ้บตัเตัอร้�ล่เ่ธีย้มื 
ไอออนัระบ�ยกำ�๊ซึ่ท้�มือ้ณุีหภัม่ืส่ืง่มื�กำ
แบตัเตัอร้�ล่ ่เธี้ยมืไอออนัจะระบ�ยกำ๊�ซึ่ท้�มื ้
อุณีหภั่มืส่ื่งจนัสื�วนัป็ระกำอบภั�ยในัถ่กำใช่จ้นั 
หมืด้ ทำ� ให เ้ กำ่ด้คู่ ว �มื เสื้ยห�ยตั�อ รถ 
จักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะหรอืกำ�รบ�ด้เจ็บสื�หัสืหรอื 
เสืย้ช่ว้ต่ั
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  การตืดิตื ั�งแบัตืเตือร่�

 ��าเตือื�
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ได้จ้อด้รถจักำรย�นัยนัตั ์
ไวอ้ย��งมืั�นัคู่งแล่ะมืก้ำ�รรองรับอย��งเพย้งพอ
รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ป็ระคู่องไวอ้ย��งถ่กำตัอ้งจะ 
ช่�วยป้็องกำนััไมื�ใหล้่ม้ื
รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ไมื�มืั�นัคู่งอ�จล่ม้ืได้ ้ทำ�ให ้
ผู้่ ้ป็ ฏิ่ บั ตั่ ง � นั บ � ด้ เ จ็ บ ห รื อ ทำ� ใ ห ้ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัเ์สืย้ห�ย

 ��าเตือื�
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��บัสืบ�ร์ของแบตัเตัอร้� 
ขั �วบวกำแล่ะขั �วล่บไมื�สืมัืผัู้สืกำนัั
อย��กำล่บัช่�องขั �วบวกำ (+) หรอืขั �วล่บ (-)
กำ�รล่ัด้วงจรขั �วบวกำแล่ะขั �วล่บอ�จทำ�ให ้
แบตัเตัอร้�ระบ�ยกำ�๊ซึ่ท้�อณุีหภัม่ืส่ืง่มื�กำ
กำ�๊ซึ่ท้�ถก่ำระบ�ยออกำมื�มือ้ณุีหภัม่ืส่ืง่ซึ่่�งทำ�ให ้
รถจักำรย�นัยนัตั์เสื้ยห�ยอย��งไมื�สื�มื�รถ 
แกำไ้ขได้แ้ล่ะ/หรือทำ�ใหบ้�ด้เจ็บสื�หัสืหรือ 
เสืย้ช่ว้ต่ั

 กำ�รตัด่้ตัั �งแบตัเตัอร้�:
•  ตัด่้ตัั �งแบตัเตัอร้�ล่งในัถ�ด้แบตัเตัอร้�

•  ป็ระกำอบกำล่บัสื�ยรัด้แบตัเตัอร้�

B01221_3

1

2

1. สายรดัแบัตืเตือร่�
2. ข้อเก่�ยว

•  เช่ื�อมืตั�อสื�ยไฟิแบตัเตัอร้�อก้ำคู่รั �ง  โด้ยเร่�มื
จ�กำสื�ยขั �วบวกำ  (สืแ้ด้ง)  ขนััขั �ว 
ไฟิฟ้ิ�ใหแ้นั�นัด้ว้ยแรง 4.5 Nm
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•  ท�จ�ระบบ้�ง ๆ ท้�ขั �วตั�อเพื�อป้็องกำนััสืนัม่ื

B01222_2

2

1

1. �ลปิ็ฝาปิ็ดข้ ั�วบัวกแบัตืเตือร่�
2. ฝาปิ็ดบัสับัารข์้ ั�วบัวกข้องแบัตืเตือร่�

•  คู่รอบขั �วบวกำด้ว้ยฝึ�ป่็ด้คู่รอบบสัืบ�ร์

B01221

1
2

1. ฝาปิ็ดบัสับัารข์้ ั�วบัวกข้องแบัตืเตือร่�
2. �ลปิ็ฝาปิ็ดข้ ั�วบัวกแบัตืเตือร่�

•  ตัด่้ตัั �งตัวัคู่ำ��ด้�้นัหนั�้  ยด่้ด้ว้ยตัวัยด่้สืองตัวั
แล่ะขนััใหแ้นั�นัด้ว้ยแรง 8 Nm

B01219

21

1. ตืวัยด้
2. ตืวั�� �าดา้�ห�า้

•  เช่ื�อมืตั�อสื�ยไฟิด้�้นัขั �วล่บ (สื้ด้ำ�) ของ 
แบตัเตัอร้� ขนััตัวัยด่้ใหแ้นั�นัด้ว้ยแรง 4.5 Nm

•  ท�จ�ระบบ้�ง ๆ ท้�ขั �วตั�อเพื�อป้็องกำนััสืนัม่ื

B01220

1 2

1. ตืวัยด้
2. ข้ ั�วลบัแบัตืเตือร่� (สด่�า)



การบั�ารงุรกัษา

141

  ถงั�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ
 ตัอ้งยกำถังนัำ��มืันัข่�นัอย��งระมืัด้ระวังเพื�อเข�้ถง่ 
กำล่�องฟ่ิวสืด์้�้นัหนั�้  ป็ฏิบ่ตััต่ั�มืขั �นัตัอนัตั�อไป็นั้� 
เพื�อใหย้กำแล่ะตัด่้ตัั �งถังนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่ได้อ้ย��ง
ป็ล่อด้ภัยั

  การยกถงั�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ

 ��าเตือื�
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ได้จ้อด้รถจักำรย�นัยนัตั ์
ไวอ้ย��งมืั�นัคู่งแล่ะมืก้ำ�รรองรับอย��งเพย้งพอ
รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ป็ระคู่องไวอ้ย��งถ่กำตัอ้งจะ 
ช่�วยป้็องกำนััไมื�ใหล้่ม้ื
รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ไมื�มืั�นัคู่งอ�จล่ม้ืได้ ้ทำ�ให ้
ผู้่ ้ป็ ฏิ่ บั ตั่ ง � นั บ � ด้ เ จ็ บ ห รื อ ทำ� ใ ห ้ร ถ 
จักำรย�นัยนัตัเ์สืย้ห�ย

 ��าเตือื�
ห�้มืถ��ยนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่่งออกำจ�กำถังนัำ��มืันั
ด้ ้ ว ย 
อุป็กำรณี์ท้�ไมื�ได้ม้ื�ตัรฐ�นั แล่ะไมื�ผู้��นักำ�ร 
รับรอง
อ�จเกำด่้เพล่ง่ไหมืซ้ึ่่�งกำ�อใหเ้กำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ย
ตั�อทรัพยส์ืน่ัหรอืเกำด่้กำ�รบ�ด้เจ็บจ�กำกำ�รใช่ ้
อุป็กำรณี์ซึ่�อมืแซึ่มืระบบบเช่ื�อ เพล่่งท้�ไมื� 
เหมื�ะสืมื
ใช่อุ้ป็กำรณี์จัด้กำ�รเช่ื�อเพล่ง่ระด้ับมือือ�ช่พ้ท้� 
ผู้��นักำ�รรับรองเสืมือ

 ��าเตือื�
กำ�รถ��ยหรอืแยกำนัำ��มืันัจ�กำถังนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่
ออกำจ�กำถังนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่ตัอ้งด้ำ�เนัน่ักำ�รในั
บรเ่วณีท้�มืก้ำ�รระบ�ยอ�กำ�ศเพย้งพอ
ภั�ช่นัะท้�ใช่บ้รรจุนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่่งจะตัอ้งมื ้
ป็รม่ื�ตัรมื�กำเพย้งพอสืำ�หรับนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่ท้�
จะระบ�ยหรอืถ��ยออกำ คู่วรทำ�เคู่รื�องหมื�ยบนั
ภั�ช่นัะรองรับใหช้่ดั้เจนั  แล่ว้เกำบ็ไวใ้นัพื�นัท้� 
เกำบ็รักำษ�ท้�ป็ล่อด้ภัยั  ซึ่่�งตัรงตั�มืขอ้กำำ�หนัด้ 
ของหนั�วยง�นัในัทอ้งถ่�นั
เมืื�อถ��ยหรอืแยกำนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่ออกำจ�กำถัง 
นัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่  คู่วรยด่้ตั�มืขอ้คู่วรระมืดั้ระวงั 
เกำ้�ยวกำบัแหล่�งจดุ้ระเบด่้แล่ะแหล่�งกำำ�เนัด่้ไฟิ
กำ�รไมื�ป็ฏิบ่ตััต่ั�มืคู่ำ�เตัอืนัข�้งตัน้ัจะทำ�ใหเ้กำด่้
อันัตัร�ยด้�้นัคู่ว�มืป็ล่อด้ภััยท้�อ�จทำ�ใหเ้กำด่้ 
กำ�รบ�ด้เจ็บท�งร��ยกำ�ยได้ ้

 ในักำ�รยกำถงันัำ��มืนัั:
•  ถอด้เบ�ะท้�นัั�งผู้่โ้ด้ยสื�รหรือกำระจังคู่รอบ 

ท้�นัั�ง ด้ ่หนั�้ 71    

•  ถอด้เบ�ะท้�นัั�งผู้่ข้บัข้� ด้ ่หนั�้ 72    

•  ถอด้แบตัเตัอร้�ออกำ ด้ ่หนั�้ 134    

•  ใช่เ้คู่รื�องมืือสืำ�หรับหอ้งป็ฏิ่บัตั่ง�นัด้�้นั 
รถยนัตั์ท้�เหมื�ะสืมื ซึ่่�งผู้��นักำ�รรับรอง 
ว��ใช่จั้ด้กำ�รนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่่ง ถ��ยนัำ��มืันั 
เช่ื�อเพล่ง่ออกำจ�กำถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่

•  ถอด้ตััวยด่้ด้�้นัหนั�้ออกำจ�กำทั �งสืองด้�้นั 
ของแป้็นัยด่้ด้�้นัหล่งั
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•  คู่ล่�ยแตั�อย��ถอด้ตััวยด่้ด้�้นัหล่ังออกำจ�กำ
ทั �งสืองด้�้นัของแป้็นัยด่้ด้�้นัหล่งั

B01273

432

1

1. ตืวัยด้ดา้�ห�า้ข้องแป้็�ยด้ดา้�หลงั (แสดง
ดา้�ซ่า้ยมอื)

2. ตืวัยด้ดา้�หลงัข้องแป้็�ยด้ดา้�หลงั (แสดง
ดา้�ซ่า้ยมอื)

3. สกรต่ืวัหยดุ (แสดงที่างซ่า้ยมอื)
4. แป้็�ยด้ดา้�หลงั

•  ถอด้ตัวัยด่้ออกำจ�กำแป้็นัยด่้ด้�้นัหนั�้

B01272

2

1

1. ถงั�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ
2. ตืวัยด้

•  ห�ผู้่ช้่�วยสืำ�หรับกำ�รเอย้งถังนัำ��มืันัไป็ท�ง 
ด้�้นัหล่ังเพื�อเข�้ถง่ด้�้นัใตัแ้ล่ะกำล่�องฟ่ิวสื ์
ด้�้นัหนั�้

B01271_1 1

1. ตื�าแห�ง่กลอ่งฟิวสด์า้�ห�า้

  การตืดิตื ั�งถงั�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ

 ��าเตือื�
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ได้จ้อด้รถจักำรย�นัยนัตั ์
ไวอ้ย��งมืั�นัคู่งแล่ะมืก้ำ�รรองรับอย��งเพย้งพอ
รถจักำรย�นัยนัตัท์้�ป็ระคู่องไวอ้ย��งถ่กำตัอ้งจะ 
ช่�วยป้็องกำนััไมื�ใหล้่ม้ื
รถจักำรย�นัยนัตั์ท้�ไมื�มืั�นัคู่งอ�จล่ม้ืได้ ้ทำ�ให ้
ผู้่ป้็ฏิบ่ตััง่�นับ�ด้เจ็บหรอืทำ�ใหร้ถจักำรย�นัยนัตั์
เสืย้ห�ย

 กำ�รป็ระกำอบถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่อก้ำคู่รั �ง
•  กำด้ด้�้นัหนั�้ของถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่
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•  ป็ระกำอบตััวยด่้แป้็นัยด่้ถังนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่ 
เข�้กำับโคู่รงรถแล่ะขันัใหแ้นั�นัด้ว้ยแรง 
10 Nm

B01272

2

1

1. ถงั�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ
2. ตืวัยด้

•  ตัด่้ตัั �งตััวย่ด้ด้�้นัหนั�้เข�้กำับทั �งสืองด้�้นั 
ของแป้็นัยด่้ด้�้นัหล่งั

•  ขันัตััวย่ด้ด้�้นัหนั�้แล่ะด้�้นัท�้ยแป้็นัย่ด้ 
หล่งัใหแ้นั�นัด้ว้ยแรง 9 Nm

B01273

432

1

1. ตืวัยด้ดา้�ห�า้ข้องแป้็�ยด้ดา้�หลงั (แสดง
ดา้�ซ่า้ยมอื)

2. ตืวัยด้ดา้�หลงัข้องแป้็�ยด้ดา้�หลงั (แสดง
ดา้�ซ่า้ยมอื)

3. สกรต่ืวัหยดุ (แสดงที่างซ่า้ยมอื)
4. แป้็�ยด้ดา้�หลงั

 ��าเตือื�
เพื�อช่�วยล่ด้อันัตัร�ยเกำ้�ยวกำับกำ�รเตัม่ืนัำ��มืันั  
คู่วรป็ฏิบ่ัตัต่ั�มืคู่ำ�แนัะนัำ�เพื�อคู่ว�มืป็ล่อด้ภััย 
เกำ้�ยวกำบันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่ทกุำคู่รั �ง
-  นัำ��มืนััเบนัซึ่น่ั  (นัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่)  มืคู้่ว�มื 
ไวไฟิสื่ง แล่ะสื�มื�รถระเบ่ด้ได้ใ้นับ�ง 
สืถ�นักำ�รณี ์ เมืื�อจะเตัม่ืนัำ��มืนัั  ใหบ้ด่้สืวต่ัช่ ์
จดุ้ระเบด่้ไป็ท้�ตัำ�แหนั�ง OFF

-  ห�้มืสืบ่บหุร้�
-  ห�้มืใช่โ้ทรศพัทเ์คู่ล่ื�อนัท้�
-  ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��บรเ่วณีท้�เตัม่ืนัำ��มืันัมื ้
กำ�รระบ�ยอ�กำ�ศเพ้ยงพอแล่ะป็ร�ศจ�กำ 
แหล่�งเป็ล่วไฟิหรอืป็ระกำ�ยไฟิตั��ง  ๆ  รวมื 
ไป็ถง่เคู่รื�องมือือื�นัๆ ท้�มืไ้ฟินัำ�วถ่้

-  ห�้มืเตัม่ืถังนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่ง่จนัระด้ับนัำ��มืันั 
เช่ื�อเพล่ง่สืง่จนัไหล่เข�้ไป็ในัช่�องเตัม่ืนัำ��มืันั
เช่ื�อเพล่ง่ คู่ว�มืรอ้นัจ�กำแสืงแด้ด้หรอืแหล่�ง
พ ล่ั ง ง � นั อื� นั   ๆ     อ � จ ทำ� ใ ห ้นัำ�� มืั นั 
เช่ื�อเพล่ง่ขย�ยตัวั  แล่ว้ล่น้ัออกำมื�  ทำ�ให ้
เกำด่้อนััตัร�ยจ�กำไฟิไหมืไ้ด้ ้

-  หล่งัจ�กำเตัม่ืนัำ��มืนัั  ตัรวจสือบทกุำคู่รั �งว��ได้ ้
ป่็ด้ฝึ�ป่็ด้ถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่อย��งถก่ำตัอ้ง

-  เนัื�องจ�กำนัำ��มืนััเบนัซึ่น่ั (นัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่)  มื้
คู่ว�มืไวไฟิสืง่  กำ�รท้�นัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่หกำ 
หรอืรั�ว  หรอืกำ�รไมื�ป็ฏิบ่ตััต่ั�มืคู่ำ�แนัะนัำ�ด้�้นั
คู่ว�มืป็ล่อด้ภััยท้�ระบุไวข้�้งตัน้ัจะนัำ�ไป็สื่� 
อันัตัร�ยจ�กำไฟิไหมืไ้ด้ ้ซึ่่�งจะทำ�ใหเ้กำ่ด้ 
คู่ว�มืเสื้ยห�ยตั�อทรัพย์สื่นั ทำ�ใหผู้้่ อ้ ื�นั 
บ�ด้เจ็บหรอืเสืย้ช่ว้ต่ัได้ ้
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•  ใช่เ้คู่รื�องมืือสืำ�หรับหอ้งป็ฏิ่บัตั่ง�นัด้�้นั 
รถยนัตัท์้�เหมื�ะสืมื  ซึ่่�งผู้��นักำ�รรับรองว�� 
ใช่จั้ด้กำ�รนัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่  เตัม่ืนัำ��มืนััท้�ถ��ย
ออกำไวก้ำล่บัล่งไป็ในัถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่

•  ป็ระกำอบกำล่บัสื�ยไฟิแบตัเตัอร้� (ด้ ่หนั�้ 139)    
•  สืตั�รท์เคู่รื�องยนัตัแ์ล่ะตัรวจสือบกำ�รรั�วซึ่ม่ื

ของนัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่อย��งระมืดั้ระวงั  แกำไ้ข
ตั�มืคู่ว�มืจำ�เป็็นั

•  ป็ระกำอบกำล่บัเบ�ะผู้่ข้บัข้� ด้ ่หนั�้ 73    

•  ป็ระกำอบกำล่ับท้�นัั� งผู้่โ้ด้ยสื�รหรือกำระจัง 
คู่รอบท้�นัั�ง ด้ ่หนั�้ 72    

  กลอ่งฟิวส์

 ��าเตือื�
เป็ล่้�ยนัฟ่ิวสืข์�ด้ด้ว้ยฟ่ิวสืใ์หมื�ท้�มืพ้ก่ำัด้ถก่ำตัอ้ง
ทกุำคู่รั �ง (ตั�มืท้�ระบไุวบ้นัฝึ�คู่รอบกำล่�องฟ่ิวสื)์
ห�้มืเป็ล่้�ยนัฟ่ิวสืท์้�ข�ด้แล่ว้ด้ว้ยฟ่ิวสืท์้�มืพ้ก่ำัด้ 
ตั��งกำนัั
กำ�รใช่ฟ่้ิวสื์ไมื�ถ่กำตัอ้งอ�จทำ�ใหเ้กำด่้ปั็ญห� 
ด้�้นัไฟิฟ้ิ� ทำ�ใหร้ถจักำรย�นัยนัตัไ์ด้รั้บคู่ว�มื 
เสืย้ห�ย สื่ญเสืย้กำ�รคู่วบคูุ่มืรถจักำรย�นัยนัตั ์
แล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ

 อ�กำ�รฟ่ิวสืข์�ด้จะบ�งช่้�ข ่�นัเมืื�อระบบทั �งหมืด้ท้� 
ป้็องกำนััด้ว้ยฟ่ิวสืด์้งักำล่��วไมื�ทำ�ง�นั  เมืื�อตัรวจ
สือบฟ่ิวสืข์�ด้  ใหใ้ช่ต้ั�ร�งเพื�อพส่ืจ่นั ์
ว��ฟ่ิวสื์ตััวใด้ข�ด้ หมื�ยเล่ขฟ่ิวสื์ท้�ระบุไวใ้นั 
ตั�ร�งจะตัรงกำันักำับหมื�ยเล่ขท้�พ่มืพ์ไวบ้นั 
ฝึ�คู่รอบกำล่�องฟ่ิวสื์
กำล่�องฟ่ิวสื์ด้�้นัหนั�้อย่�ใตัถ้ังนัำ��มืันัเช่ื�อเพล่่ง 
กำล่�องฟ่ิวสืด์้�้นัหล่งัแล่ะฟ่ิวสืห์ล่กัำ 40 แอมืป์็ อย่�
ท้�ใตัเ้บ�ะผู้่ข้บัข้�
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  กลอ่งฟิวสห์�า้
 กำล่�องฟ่ิวสืด์้�้นัหนั�้อย่�ใตัถ้งันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่

B01271_1 1

1. กลอ่งฟิวสห์�า้
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25A
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EXBV
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4
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7

8

กลอ่งฟิวสห์�า้

ตื�าแห�ง่ วงจุรที่่�ป้็องก�ั  พิกิดั  
(แอมป์็) 

1 ECM โคู่รงรถ แตัร ไฟิ
สื�องป้็�ยทะเบย้นั 10

2

ECM โคู่รงรถ, ไฟิท�้ย,  
ไฟิแสืด้งตัำ�แหนั�ง 
ด้�้นัหนั�้
DRL Control Logic,  
กำ�รป็ล่กุำแผู้งหนั�้ปั็ด้,  
ไฟิเล่้�ยวด้�้นัหนั�้,  
มือืจับแบบอุ�นัไฟิฟ้ิ�

10

3

ECM โคู่รงรถ,  
ไฟิหนั�้ไฟิตัำ��, ไฟิหนั�้ไฟิ
หล่กัำ, ไฟิเล่้�ยวด้�้นัหล่งั, 
ไฟิแสืด้งตัำ�แหนั�ง 
ด้�้นัหนั�้
DRL Control Power

10

4 ECM โคู่รงรถ 10

5

ECM โคู่รงรถ  
พัด้ล่มืระบ�ยคู่ว�มืรอ้นั, 
โซึ่ล่น่ัอยด้ ์
มือเตัอรส์ืตั�รท์, ปั็� มืนัำ��มืนัั
เช่ื�อเพล่ง่

20

6 ว�ล่ว์ป้็กำผู้เ้สืื�อด้�้นัไอเสืย้ 
(EXBV) 10

7 ระบบเบรกำป้็องกำนััล่อ้ล็่อกำ 
(ABS) 25

8 ระบบจดุ้ระเบด่้ 7.5

9 ECM เคู่รื�องยนัตั์ 15
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  กลอ่งฟิวสห์ลงั
 กำล่�องฟ่ิวสืด์้�้นัหล่งัอย่�ใตัเ้บ�ะผู้่ข้บัข้�

1

1. กลอ่งฟิวสห์ลงั

10A AUX5A SPARE 5A ACC

1 2 3
ฝา�รอบักลอ่งฟิวสห์ลงั

ตื�าแห�ง่ วงจุรที่่�ป้็องก�ั  พิกิดั  
(แอมป์็) 

1 อปุ็กำรณีเ์สืรม่ื 5

2 สื�วนัเสืรม่ื 10

3 สืำ�รอง 5

  กลอ่งฟิวสห์ลกั
 กำล่�องฟ่ิวสืห์ล่กัำ 40 แอมืป์็อย่�ท้�ใตัเ้บ�ะผู้่ข้บัข้�

B01348

3

2

1

1. ฟิวสห์ลกั
2. สายไฟแบัตืเตือร่�
3. ข้ ั�วตือ่ไฟฟ้าฟิวสห์ลกั
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   ไฟห�า้

 ��าเตือื�
ป็รับคู่ว�มืเร็วขณีะว่�งบนัถนันัใหเ้หมื�ะสืมืกำับ 
สืภั�พอ�กำ�ศแล่ะทั ศนั ว่สืั ย  ท้� ใ ช่ ง้ � นั 
รถจักำรย�นัยนัตั์
ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��ได้ป้็รับล่ำ�แสืงไฟิหนั�้ 
ใหส้ื�องสืว��งพื�นัผู้่วถนันัไป็ข�้งหนั �้ได้ ้
เพ้ยงพอโด้ยไมื�ทำ�ใหร้ถคู่ันัท้�แล่�นัสืวนัมื� 
ตั�พร��
กำ�รป็รับไฟิหนั�้ไมื�ถ่กำตัอ้งจะทำ�ใหม้ืองเห็นั 
ได้ไ้มื�ช่ดั้เจนั ซึ่่�งจะทำ�ใหเ้กำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 ��าเตือื�
อย��พย�ย�มืป็รับแสืงไฟิหนั�้ขณีะท้�รถ 
จักำรย�นัยนัตัก์ำำ�ล่งัแล่�นั
คู่ว�มืพย�ย�มืท้�จะป็รับแสืงไฟิหนั�้ขณีะท้�รถ
จักำรย�นัยนัตัก์ำำ�ล่งัแล่�นั  จะสื�งผู้ล่ใหส้ืญ่เสืย้ 
กำ�รคู่วบคู่มุืแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัุ

 ข้อ้�วรระวงั
อย��คู่ลุ่มืไฟิหนั�้หรือเล่นัสืด์้ว้ยวัสืดุ้ท้�ป่็ด้กำั �นั 
กำ�รไหล่ของอ�กำ�ศ หรือป่็ด้กำั �นัไมื�ใหคู้่ว�มื 
รอ้นัไหล่ออกำจ�กำเล่นัสืข์องไฟิหนั�้
กำ�รคู่ลุ่มืเล่นัสืไ์ฟิหนั�้ขณีะใช่ง้�นัด้ว้ยวัสืดุ้ท้� 
เป็็นัเสืื�อผู้�้  สืมัืภั�ระ  เทป็กำ�ว  อปุ็กำรณีท์้�ใช่ ้
เป็ล่้�ยนัหรือป็รับแสืงไฟิหนั�้ หรือฝึ�คู่รอบ 
เล่นัสืไ์ฟิหนั�้ท้�ไมื�ใช่�ของแทจ้ะทำ�ใหเ้ล่นัสื ์
ไฟิหนั�้รอ้นัจัด้แล่ะบด่้เบ้�ยว  ทำ�ใหช้่ดุ้ไฟิหนั�้ 
เกำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ยโด้ยไมื�สื�มื�รถซึ่�อมืแซึ่มื
ได้ ้
คู่ว�มืเสืย้ห�ยท้�เกำด่้จ�กำคู่ว�มืรอ้นัสืง่ไมื�ถอืว�� 
เป็็นัคู่ว�มืช่ำ�รดุ้จ�กำกำ�รผู้ล่ต่ัแล่ะไมื�คู่รอบคู่ล่มุื
ภั�ยใตัก้ำ�รรับป็ระกำนัั
ถ�้ตัอ้งคู่ล่มุืไฟิหนั�้ขณีะใช่ง้�นั  เช่�นั  ตัอ้งป่็ด้ 
เล่นัสืไ์ฟิหนั�้เมืื�ออย่�ในัสืนั�มืกำ�รแข�งขนัั ท��นั
ตัอ้งถอด้ไฟิหนั�้ออกำ
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   การป็รบััไฟห�า้
หมายเหตืุ

ตืรวจุสอบัและแกไ้ข้แรงด�ัลมยางกอ่�ป็รบัั
ไฟห�า้
ล�าแสงแ�วตื ั�งข้องไฟห�า้ดา้�ซ่า้ยมอืและ
ดา้�ข้วามอืจุะตือ้งป็รบััรว่มก�ัเที่า่� ั�� ที่า่�
ไมส่ามารถป็รบััล�าแสงแยกจุากก�ัได้

B01282

3

1

2

 1. ตืวัยด้
2. เ�รื�องหมายป็รบััศ�่ยซ์่บััเฟรมดา้�ห�า้
3. ซ่บััเฟรมดา้�ห�า้

วธ่ีป้็รับไฟิหนั�้ในัแนัวตัั �ง:
•  เป่็ด้สืว่ตัช่์จุด้ระเบ่ด้ ไมื�จำ�เป็็นัตัอ้งตั่ด้ 

เคู่รื�องยนัตั์
•  เป่็ด้แสืงไฟิตัำ��
•  คู่ล่�ยตัวัยด่้สืองตัวัท้�ยด่้แป้็นัยด่้ไฟิหนั�้เข�้

กำับซึ่ับเฟิรมืใหม้ื�กำพอท้�จะขยับไฟิหนั�้ได้ ้
เล็่กำนัอ้ย

•  กำ�รขยับแป้็นัยด่้ไป็ข�้งหนั�้จะขยับไฟิหนั�้
ข่�นั  กำ�รขยบัแป้็นัยด่้ไป็ข�้งหล่งัจะขยบัไฟิ
หนั�้ล่ง

•  ขนััตัวัยด่้แป้็นัยด่้ไฟิหนั�้ด้ว้ยแรง 6 Nm

•  ตัรวจสือบกำ�รตัั �งคู่��ล่ำ�แสืงไฟิหนั�้
•  ป่็ด้ไฟิหนั�้ เมืื�อป็ รับแสืงไฟิได้ต้ั�มืท้� 

ตัอ้งกำ�รแล่ว้

   การเป็ล่�ย�ไฟห�า้
  ช่ดุ้ไฟิหนั�้เป็็นัช่ดุ้ไฟิ LED ท้�ป่็ด้ผู้นัก่ำ  ไมื�ตัอ้งมื้
กำ � ร บำ� รุ ง รั กำ ษ �   จ ะ ตั ้อ ง เ ป็ ล่้� ย นั ชุ่ ด้ 
ไฟิหนั�้ในักำรณ้ีท้�ไฟิหนั�้ล่ม้ืเหล่ว
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  ไฟที่า้ย
  ช่ดุ้ไฟิท�้ยเป็็นัช่ดุ้ไฟิ LED ท้�ป่็ด้ผู้นัก่ำ  ไมื�ตัอ้งมื้
กำ�รบำ�รงุรักำษ� ตัอ้งเป็ล่้�ยนัช่ดุ้ไฟิท�้ยในักำรณ้ีท้�
ไฟิท�้ยล่ม้ืเหล่ว

  สญัญาณ์ไฟเล่�ยว
  ช่ดุ้ไฟิเล่้�ยวเป็็นั LED เป็็นัแบบป่็ด้ผู้นัก่ำ  ไมื�ตัอ้ง
มืก้ำ�รบำ�รงุรักำษ�  ตัอ้งเป็ล่้�ยนัช่ดุ้ไฟิเล่้�ยวทั �งช่ดุ้
ในักำรณ้ีท้�ไฟิเล่้�ยวล่ม้ืเหล่ว

  ไฟสอ่งป้็ายที่ะเบัย่�
  ช่ดุ้ไฟิสื�องป้็�ยทะเบย้นัเป็็นัช่ดุ้ไฟิ LED แบบ
ป่็ด้ผู้นัก่ำ  ไมื�ตัอ้งมืก้ำ�รบำ�รงุรักำษ�  จะตัอ้ง 
เป็ล่้�ยนัช่ดุ้ไฟิสื�องป้็�ยทะเบย้นัในักำรณ้ีท้�ไฟิสื�อง
ป้็�ยทะเบย้นัล่ม้ืเหล่ว
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หนั�้นั้�จงใจเวน้ัว��งไว ้
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  การที่�า�วามสะอาด
 กำ�รทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้บ�อย ๆ  อย��งสืมืำ��เสืมือเป็็นั 
สื�วนัท้�สืำ�คู่ัญตั�อกำ�รบำ�รุงรักำษ�รถจักำรย�นัยนัตั์
ของท��นั ถ�้ทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้อย��งสืมืำ��เสืมือ  จะ
รักำษ�รป่็ล่กัำษณีไ์วไ้ด้น้ั�นัหล่�ยป้็
จำ�เป็็นัตัอ้งทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้ด้ว้ยนัำ��ธีรรมืด้�ท้� 
ผู้สืมืนัำ��ย�ล่�้งรถทุกำคู่รั �ง แตั�จำ�เป็็นัตัอ้งทำ� 
คู่ว�มืสืะอ�ด้ทันัท้ท้�รถโด้นัล่มืทะเล่ นัำ��ทะเล่  
ข้�รถบนัถนันัท้�เต็ัมืไป็ด้ว้ยฝึุ� นัหรอืโคู่ล่นั  แล่ะในั
ฤด้ห่นั�วท้�ถนันัป็กำคู่ล่มุืไป็ด้ว้ยหม่ืะหรอืนัำ��แข็ง
อย��ใช่ผู้้งซึ่ักำฟิอกำทั�วไป็ เนัื�องจ�กำกำ�รใช่ ้
ผู้ล่ต่ัภัณัีฑ์ด์้งักำล่��วจะทำ�ใหร้ถข่�นัสืนัม่ืเร็วข่�นั
แมื ภ้ั�ยใตั เ้ งื�อนัไขของกำ�ร รับป็ระกำันัรถ 
จักำรย�นัยนัตั์ ซึ่่�งคู่รอบคู่ลุ่มืถ่งกำ�รข่�นัสืนั่มื 
ของช่่�นัสื�วนัรถบ�งช่่�นั  เจ�้ของรถคู่วรป็ฏิบ่ตัั ่
ตั � มื 
คู่ำ�แนัะนัำ�ท้�สืมืเหตัุผู้ล่นั้�  ซึ่่�งจะช่�วยป้็องกำันั 
ไมื�ใหเ้กำด่้สืนั่มื แล่ะยังทำ�ใหร้่ป็ล่ักำษณี์ของรถ 
จักำรย�นัยนัตัด์้ด่้ย้ ่�งข่�นั

  การเตืรย่มลา้งรถ
 กำ�อนัล่�้งรถ ตัอ้งระมืัด้ระวังอย��ใหน้ัำ��โด้นั 
ตัำ�แหนั�งตั�อไป็นั้�
สื�วนัป็ล่�อยไอเสื้ยด้ �้นัท�้ย:  คู่ลุ่มืด้ว้ยถุง 
พล่�สืตัก่ำ แล่ว้รัด้ด้ว้ยย�งเสืน้ั
คู่นััเบรกำแล่ะคู่นััคู่ล่ตััช่,์  ฝึ�คู่รอบสืวต่ัช่ท์้�แฮนัด้์
บงัคู่บัเล่้�ยว: คู่ล่มุืด้ว้ยถงุพล่�สืตัก่ำ
สืว่ตัช่์จุด้ระเบ่ด้แล่ะล็่อกำคู่อ ใช่เ้ทป็กำ�วป่็ด้ 
ช่�องเสืย้บกำญุแจ
ถอด้เคู่รื�องป็ระด้บั เช่�นั แหวนั นั�ฬิก่ำ�  ซึ่ป่็หรอื
หวัเข็มืขดั้  ซึ่่�งอ�จขด้้ข�วนัหรอืทำ�ล่�ย 
พื�นัผู้ว่ท้�ท�สืห้รอืขดั้เง�
ใช่ฟ้ิองนัำ��ทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้หรือผู้�้เช่็ด้แยกำกำันั 
สืำ�หรับกำ�รล่�้งทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้พื�นัผู้ว่ท้�ท�สื/้
ขดั้เง� แล่ะบรเ่วณีโคู่รงรถ บรเ่วณีโคู่รงรถ  (
เช่�นั  ล่อ้  แล่ะใตับ้งัโคู่ล่นั)  จะโด้นัฝึุ� นัแล่ะสื่�ง 
สืกำป็รกำจ�กำถนันัท้�ทำ�ใหเ้กำด่้กำ�รถล่อกำมื�กำ  ซึ่่�ง
จ ะไป็ข้ด้ข�วนัพื�นัผู้่วท้�ท�สื้/ขัด้ เ ง�ถ �้ ใช่ ้
ฟิองนัำ��หรอืผู้�้เช่ด็้อนััเด้ย้วกำนัั
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  จุดุที่่�ตือ้งระวงั

 ข้อ้�วรระวงั
อย��ใช่เ้คู่รื�องฉ้ด้นัำ��แรงด้ันัสื่งหรือเคู่รื�องทำ� 
คู่ว�มืสืะอ�ด้ด้ว้ยไอนัำ��
กำ�รใช่เ้คู่รื�องฉ้ด้นัำ��แรงด้ันัสื่งแล่ะเคู่รื�องทำ� 
คู่ว�มืสืะอ�ด้ด้ว้ยไอนัำ��อ�จทำ�ใหซ้ึ่ล้่เสืย้ห�ย 
แล่ะทำ�ใหน้ัำ��แล่ะไอนัำ�� เข �้สื่�ล่่กำ ปื็นัแล่ะ 
สื�วนัป็ระกำอบอื�นั ๆ ท้�กำ�อใหเ้กำด่้กำ�รสืก่ำหรอ 
กำ�อนักำำ�หนัด้จ�กำกำ�รกำดั้กำร�อนัแล่ะกำ�รหล่�อล่ื�นั
ท้�ถก่ำล่�้งออกำไป็

 ข้อ้�วรระวงั
อย��ฉ้ด้นัำ��ใด้ ๆ ใกำล่ก้ำบัท�อไอด้้
โด้ยป็กำตั ่ ท�อไอด้จ้ะอย่�ใตัท้้�นัั�งของผู้่ข้บัข้�  ใตั ้
ถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่หรอืใกำล่คู้่อพวงมื�ล่ยั
นัำ��ท้�ฉ้ด้ไป็รอบ  ๆ  บรเ่วณีนั้�อ�จเข�้ไป็ในัช่ดุ้ 
กำรองอ�กำ�ศแล่ะเคู่รื�องยนัตั ์ ทำ�ใหช้่ ่�นัสื�วนัทั �ง
สืองเกำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ย

 อย��ใหน้ัำ��เข�้ไป็ใกำล่ส้ื�วนัตั��ง ๆ ด้งัตั�อไป็นั้�:
•  ท�อไอด้้
•  อปุ็กำรณีไ์ฟิฟ้ิ�ใด้ ๆ ท้�มืองเห็นัได้ ้
•  คู่�ล่ป่็เป็อรเ์บรกำแล่ะกำระบอกำเบรกำ
•  ตัวัเรอืนัสืวต่ัช่แ์ฮนัด้บ์งัคู่บัเล่้�ยว
•  ล่ก่ำปื็นัคู่อเฟิรมื
•  แผู้งหนั�้ปั็ด้
•  ฝึ�ป่็ด้ถงันัำ��มืนััเคู่รื�อง
•  ท�อห�ยใจกำล่�องเฟืิองด้อกำจอกำ (ถ�้ตัด่้ตัั �ง)
•  ด้�้นัหล่งัของไฟิหนั�้
•  เบ�ะนัั�ง
•  ซึ่ล้่แล่ะล่ก่ำปื็นัระบบกำนััสืะเทอืนั
•  ด้�้นัล่��งถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่
•  ล่ก่ำปื็นัล่อ้

  หมายเหตืุ

การใช้้สบั่่ที่ ่�ม�่วามเป็็�ด่างส่งจุะที่�าใหม้ ่
สารตืก�า้งบั�พิื��ผู้วิงา�ส ่และยงัที่�าให ้
เกดิ�ราบั�� �าได้
�วรใช้ส้บั่ท่ี่ ่�เป็็�ดา่งตื��าเพิื�อช้่วยใ�ข้ ั��ตือ�
การที่�า�วามสะอาด
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  การลา้ง
 ในักำ�รล่�้งรถจักำรย�นัยนัตั ์ใหท้ำ�ด้งัตั�อไป็นั้�:
•  ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��เคู่รื�องยนัตัเ์ย็นั
•  เตัร้ยมืสื�วนัผู้สืมืของนัำ��สืะอ�ด้เย็นัแล่ะ 

นัำ��ย�ล่�้งรถท้�มืฤ้ทธี่�อ�อนั  อย��ใช่ส้ืบ่�ท้�เป็็นั 
ด้��งสืง่  ซึ่่�งใช่ก้ำนััทั�วไป็ท้�ศน่ัยบ์รก่ำ�รล่�้งรถ 
เพร�ะจะทำ�ใหเ้ป็็นัคู่ร�บ

•  ทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้รถจักำรย�นัยนัตัด์้ว้ยฟิองนัำ��
หรอืผู้�้นุั�มื  อย��ใช่แ้ผู้�นัขดั้หรอืฝึอยเหล็่กำ 
เพร�ะจะทำ�ล่�ยพื�นัผู้ว่เคู่ล่อืบ

•  ล่�้งรถจักำรย�นัยนัตั์ใหส้ืะอ�ด้ด้ว้ยนัำ�� 
สืะอ�ด้เย็นั

  ภายหลงัการลา้ง

 ��าเตือื�
ห�้มืล่งแวกำซึ่ห์รอืหยอด้นัำ��มืนััจ�นัเบรกำ
ตัอ้งทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้จ�นัเบรกำด้ว้ยนัำ��ย�ล่�้ง 
จ�นัเบรกำแบบไมื�มื้นัำ��มืันัย้�หอ้ท้�เหมื�ะสืมื 
เสืมือ
จ�นัเบรกำท้�มืแ้ว๊กำซึ่ห์รอืมืก้ำ�รหล่�อล่ื�นัอ�จทำ� 
ใหส้ืญ่เสืย้แรงเบรกำแล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 หล่ังจ�กำกำ�รล่�้งรถจักำรย�นัยนัตั์ ใหท้ำ�ด้ัง 
ตั�อไป็นั้�:
•  เอ�ถงุพล่�สืตัก่ำ เทป็กำ�ว แล่ะเป่็ด้ท�อไอด้้
•  หยอด้นัำ��มืนััท้�แกำนั โบล่ตั ์แล่ะน๊ัอตั
•  ทด้สือบเบรกำกำ�อนัใช่ง้�นัรถจักำรย�นัยนัตั์
•  ใช่ผู้้�้แหง้หรอืหนัังช่�มืัวรซ์ึ่ับคู่ร�บนัำ��ท้�ยัง 

เ ห ล่ื อ อ ย่�   อ ย� � ใ ห ้มื้ นัำ�� เ กำ � ะ บ นั ร ถ 
จักำรย�นัยนัตั์เพร�ะจะทำ�ใหเ้กำ่ด้กำ�รกำัด้ 
กำร�อนั

•  สืตั�ร์ทเคู่รื�องยนัตั์แล่ะป็ล่�อยใหเ้คู่รื�อง 
ทำ�ง�นั 5 นั�ท ้ ตัรวจสือบใหแ้นั�ใจว��มืก้ำ�ร 
ระบ�ยอ�กำ�ศเพย้งพอสืำ�หรับคู่วนััไอเสืย้
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  การดแ่ลรกัษาช้ิ��งา�สแ่บับั
เงา
 ช่ ่�นัง�นัสืแ้บบเง�คู่วรทำ�ล่�้งแล่ะทำ�ใหแ้หง้ตั�มื
ท้�อธีบ่�ยไวก้ำ�อนัหนั�้นั้�  แล่ว้ป้็องกำนััโด้ยใช่ส้ื�ร 
ขดั้เง�ย�นัยนัตัค์ู่ณุีภั�พสืง่  ทำ�ตั�มืคู่ำ�แนัะนัำ� 
ของผู้่ผู้้ล่ต่ัแล่ะทำ�ซึ่ำ��อย��งสืมืำ��เสืมือเพื�อรักำษ� 
รป่็ล่กัำษณีร์ถจักำรย�นัยนัตัข์องคู่ณุี

  การดแ่ลรกัษาช้ิ��งา�สแ่บับั 
ดา้�
 ช่ ่�นัง�นัสื้แบบด้�้นัไมื�จำ�เป็็นัตัอ้งใช่ก้ำ�รด้่แล่ 
รักำษ�ท้�พเ่ศษไป็กำว��ท้�ได้แ้นัะนัำ�ไวแ้ล่ว้สืำ�หรับ
ช่่�นัง�นัสืแ้บบว�ว
•  ห�้มืขดั้หรอืล่งแวกำซึ่ช์่ ่�นัง�นัสืแ้บบด้�้นั
•  อย��พย�ย�มืขดั้รอยขด้้ข�วนั

  รายการอลม่เิ�ย่ม– 
ไมเ่�ลอืบัหรอืที่าส่
 ช่ ่�นัสื�วนัเช่�นั คู่นััคู่ล่ตััช่แ์ล่ะคู่นััเบรกำ ล่อ้รถ  ท้�
คู่ รอบ เคู่รื�อ งยนัตั์  คู่ ร้บ ร ะบ�ยคู่ว�มืร อ้นั 
เคู่รื�องยนัตั ์ คู่�นัด้�้นับนัแล่ะด้�้นัล่��งแล่ะเรอืนั 
ป้็กำผู้เ้สืื�อในัรถบ�งรุ�นั  ตัอ้งทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้อย��ง
ถก่ำวธ่ีเ้พื�อรักำษ�รป่็ล่กัำษณีใ์หอ้ย่�ได้น้ั�นั  กำรณุี�
ตัด่้ตั�อตัวัแทนัจำ�หนั��ยของท��นั  ห�กำไมื� 
แนั�ใจว��ช่่�นัสื�วนัใด้ในัรถจักำรย�นัยนัตัข์องท��นั 
เ ป็็นัอล่่มื่เนั้ ยมืท้�ไมื� ได้ เ้คู่ล่ือบด้ ว้ยสื้หรือ 
แล็่กำเกำอรแ์ล่ะเพื�อขอคู่ำ�แนัะนัำ�เกำ้�ยวกำับวธ่ีก้ำ�ร 
ทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้ช่่�นัสื�วนัเหล่��นัั�นั
ใช่น้ัำ��ย�เคู่ล่อืบผู้ว่อะล่่มืเ่นั้ยมืย้�หอ้ท้�เหมื�ะสืมื 
ซึ่่�งไมื�มืส้ื�วนัป็ระกำอบท้�เป็็นัผู้งขัด้หรอืมืฤ้ทธี่�กำัด้ 
กำร�อนั
ทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้ช่่�นัสื�วนัท้�เป็็นัอะล่่มืเ่นั้ยมือย��ง 
สืมืำ��เสืมือ  โด้ยเฉพ�ะ  เมืื�อใช่ใ้นัสืภั�พอ�กำ�ศ 
ท้�รนุัแรง  ในัจดุ้ท้�ช่ ่�นัสื�วนัตัอ้งล่�้งด้ว้ยมือืเป็ล่�� 
แล่ะเช่ด็้ใหแ้หง้ทกุำคู่รั �งท้�ใช่เ้คู่รื�องยนัตั์
ไมื�อนุัญ�ตัใหเ้รย้กำรอ้งสืท่ธีก่ำ�รป็ระกำนััเนัื�องจ�กำ
กำ�รบำ�รงุรักำษ�ท้�ไมื�เพย้งพอ
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  การที่�า�วามสะอาดช้ิ��สว่� 
โ�รเมย่มและสแตื�เลส
 ช่ ่�นัสื�วนัโคู่รเมื้ยมืแล่ะสืแตันัเล่สืทั �งหมืด้ของ 
รถจักำรย�นัยนัตัข์องท��นัจะตัอ้งทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้
อย��งสืมืำ��เสืมือเพื�อป้็องกำันัไมื�ใหร้่ป็ล่ักำษณี์เกำด่้
กำ�รเสืื�อมืสืภั�พ

การลา้ง
ล่�้งตั�มืท้�อธีบ่�ยไวก้ำ�อนัหนั�้นั้�

การเช็้ดใหแ้หง้
ทำ�ใหช้่ ่�นัสื�วนัโคู่รเมืย้มืแล่ะสืแตันัเล่สืแหง้มื�กำ
ท้�สืดุ้เท��ท้�จะทำ�ได้ด้้ว้ยผู้�้นุั�มืหรอืหนัังช่�มืวัร์

การป้็องก�ั

 ข้อ้�วรระวงั
กำ�รใช่ผู้้ล่ต่ัภััณีฑ์ท์้�มืส้ื�วนัผู้สืมืของซึ่ล่่โ่คู่นัจะ
ทำ�ใหส้ืเ้คู่ล่อืบโคู่รเมืย้มืแล่ะสืแตันัเล่สืซึ่ด้้ล่ง 
ห�้มืใช่ผู้้ล่ต่ัภัณัีฑ์ด์้งักำล่��ว
กำ�รใช่น้ัำ��ย�ขัด้จะทำ�ใหผู้้ว่เกำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ย 
ห�้มืใช่ผู้้ล่ต่ัภัณัีฑ์ด์้งักำล่��ว

เมืื�อช่่�นัสื�วนัโคู่รเมืย้มืแล่ะสืแตันัเล่สืแหง้  ใหใ้ช่ ้
ผู้ล่่ตัภััณีฑ์์ทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้โคู่รเมื้ยมืท้�เ ป็็นั 
ล่ข่สืท่ธี่�เฉพ�ะ  โด้ยทำ�ตั�มืคู่ำ�แนัะนัำ�ของผู้่ ้
ผู้ล่ต่ั
ขอแนัะนัำ�ใหท้ำ�กำ�รป้็องกำนััรถจักำรย�นัยนัตัต์ั�มื
ป็กำตั ่ เพร�ะจะป้็องกำนััแล่ะทำ�ใหร้ป่็ล่กัำษณีข์อง 
รถด้ด่้ย้ ่�งข่�นั

  โ�รเมย่มสด่�า
 ช่ ่�นัสื�วนัเช่�นัโคู่มืไฟิหนั�้แล่ะกำระจกำของบ�งรุ�นั 
จะตัอ้งทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้อย��งถ่กำตัอ้งเพื�อรักำษ� 
รป่็ล่กัำษณีข์องมืนัั  โป็รด้ตัด่้ตั�อตัวัแทนัจำ�หนั��ย
ของท��นัถ�้ไมื�แนั�ใจว��สื�วนัป็ระกำอบของรถ 
จักำรย�นัยนัตั์ช่ ่�นัสื�วนัใด้ท้�เป็็นัโคู่รเมื้ยมืสื้ด้ำ�  
รักำษ�ร่ป็ล่ักำษณี์ของช่่�นัสื�วนัโคู่รเมื้ยมืสื้ด้ำ�ไว ้
โด้ยกำ�รท�นัำ��มืนััเบ�บนัพื�นัผู้ว่ไวบ้�ง ๆ
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  การที่�า�วามสะอาดระบับัไอเสย่
 คู่วรทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้ช่่�นัสื�วนัทั �งหมืด้ของระบบ 
ไอเสืย้ของรถจักำรย�นัยนัตัอ์ย��งสืมืำ��เสืมือเพื�อ
ป้็องกำันัไมื�ใหร้่ป็ล่ักำษณี์เกำ่ด้กำ�รเสืื�อมืสืภั�พ  
คู่ำ� แนั ะนัำ� เหล่� � นั้� สื �มื � รถ ใช่ ก้ำั บช่่�นั สื� ว นั 
โคู่รเมืย้มื สืแตันัเล่สืขดั้เง�  แล่ะคู่�รบ์อนัไฟิเบอร ์
ระบบไอเสืย้สืด้้�้นัคู่วรจะทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้ตั�มื 
ข�้งตัน้ั โด้ยอ��นัขั �นัตัอนักำ�รด้่แล่ในัหัวขอ้ 
ช่่�นัง�นัสืด้้�้นั กำ�อนัหนั�้นั้�

หมายเหตืุ

ป็ล่อยให้ระบับัไอเส่ยเย็�ลงก่อ�จุะล้าง
ที่�า�วามสะอาดเพิื�อป้็องก�ัไม่ใหเ้กดิรอย
ดา่งจุาก�� �า

การลา้ง
ล่�้งตั�มืท้�อธีบ่�ยไวก้ำ�อนัหนั�้นั้�
ทำ�ใหแ้นั� ใจว��ไมื�มื้นัำ��หรือสืบ่� เข�้ไป็ในัท�อ 
ไอเสืย้

การเช็้ดใหแ้หง้
ทำ�ใหร้ะบบไอเสืย้แหง้มื�กำท้�สืดุ้เท��ท้�จะทำ�ได้ ้
ด้ว้ยผู้�้นุั�มืหรอืหนัังช่�มืวัสื ์ ห�้มืเด้น่ัเคู่รื�องยนัตั ์
เพื�อเป็� �ระบบใหแ้หง้ เพร�ะจะทำ�ใหเ้กำด่้รอย 
ด้��ง

การป้็องก�ั

 ข้อ้�วรระวงั
กำ�รใช่ผู้้ล่ต่ัภััณีฑ์ท์้�มืส้ื�วนัผู้สืมืของซึ่ล่่โ่คู่นัจะ
ทำ�ใหส้ืเ้คู่ล่อืบโคู่รเมืย้มืแล่ะสืแตันัเล่สืซึ่ด้้ล่ง 
ห�้มืใช่ผู้้ล่ต่ัภัณัีฑ์ด์้งักำล่��ว
กำ�รใช่น้ัำ��ย�ขัด้จะทำ�ใหผู้้ว่เกำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ย 
ห�้มืใช่ผู้้ล่ต่ัภัณัีฑ์ด์้งักำล่��ว

เมืื�อระบบไอเสื้ยแหง้ ใหใ้ช่ส้ืเป็รย์ป้็องกำันัรถ 
จักำรย�นัยนัตัท์้�เป็็นัล่ข่สืท่ธี่�เฉพ�ะล่งบนัพื�นัผู้ว่ 
ตั�มืคู่ำ�แนัะนัำ�ของผู้่ผู้้ล่ต่ั
ขอแนัะนัำ�ใหท้ำ�กำ�รป้็องกำันัระบบตั�มืป็กำตั ่ 
เพร�ะจะป้็องกำันัแล่ะทำ�ใหร้่ป็ล่ักำษณี์ของระบบ
ด้ด่้ย้่�งข่�นั

  การดแ่ลเบัาะ

 ข้อ้�วรระวงั
อย��ใช่ส้ื�รเคู่มืห้รอืเคู่รื�องฉ้ด้นัำ��แรงด้นััสืง่เพื�อ
ทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้เบ�ะท้�นัั�ง
กำ�รใช่เ้คู่มืภ้ััณีฑ์ห์รอืเคู่รื�องฉ้ด้นัำ��แรงด้ันัสืง่จะ
ทำ�ใหท้้�คู่ล่มุืเบ�ะนัั�งเกำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ย

  เพื�อช่�วยรักำษ�รป่็ล่กัำษณีข์องรถ  ทำ�คู่ว�มื
สื ะ อ � ด้ 
เบ�ะรถโด้ยใช่ฟ้ิองนัำ��หรอืผู้�้เช่ด็้กำบันัำ��สืบ่�
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  การที่�า�วามสะอาดกระจุก 
ห�า้รถ (ถา้ตืดิตื ั�ง)

 ��าเตือื�
อย��พย�ย�มืเช่็ด้กำระจกำหนั�้รถขณีะท้�รถ 
จักำรย�นัยนัตัก์ำำ�ล่งัแล่�นั  เนัื�องจ�กำกำ�รป็ล่�อย 
แฮนัด้บ์ังคู่ับเล่้�ยวจะทำ�ใหส้ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุื
รถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้
กำ�รใช่ร้ถจักำรย�นัยนัตัท์้�กำระจกำหนั�้รถช่ำ�รุด้ 
หรอืมืร้อยขด้้ข�วนัจะทำ�ใหท้ัศนัวส่ืัยด้�้นัหนั�้ 
ของผู้่ข้้�รถล่ด้ล่ง  กำ�รท้�ทศันัวส่ืยัข�้งหนั�้
ล่ ด้ ล่ ง 
เป็็นัอันัตัร�ย แล่ะอ�จทำ�ใหส้ื่ญเสื้ยกำ�ร 
คู่วบคู่มุืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

 ข้อ้�วรระวงั
สื�รเคู่มืท้้�มืฤ้ทธี่�กำดั้กำร�อนั  เช่�นั  นัำ��กำรด้
แ บ ตั เ ตั อ ร้� 
จะทำ�ใหก้ำระจกำหนั�้รถเกำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ย  อย��
ใหส้ื�รเคู่มืท้้�มืฤ้ทธี่�กำัด้กำร�อนัสืมัืผัู้สืโด้นักำระจกำ
หนั�้รถ

 ข้อ้�วรระวงั
ผู้ล่ต่ัภัณัีฑ์ ์เช่�นั  นัำ��ย�เช่ด็้กำระจกำ  นัำ��ย�ขดั้ 
คู่ร�บแมืล่ง นัำ��ย�เคู่ล่อืบกำระจกำ ผู้งขดั้ นัำ��มืนัั
เบนัซึ่น่ัหรือผู้งทำ�ล่ะล่�ยท้�มื้ฤทธี่�แรง เช่�นั 
แอล่กำอฮอล่์  อะซึ่่โตันั คู่�ร์บอนัเตัตัระ 
คู่ล่อไรด้์ จะทำ�ใหก้ำระจกำหนั�้รถเกำด่้คู่ว�มื 
เสืย้ห�ย
อย��ใหผู้้ล่ต่ัภััณีฑ์์เหล่��นั้�สืัมืผัู้สืโด้นักำระจกำ 
หนั�้รถ

  ทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้กำระจกำหนั�้รถด้ว้ยนัำ��ย�หรอืสืบ่�
ท้�มืฤ้ทธี่�อ�อนัผู้สืมืกำบันัำ��สืะอ�ด้เย็นั
หล่งัจ�กำทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้  ล่�้งออกำด้ว้ยนัำ��  แล่ว้ 
เช่ด็้ใหแ้หง้ด้ว้ยผู้�้นุั�มืไมื�เป็็นัขยุ
ถ�้คู่ว�มืโป็ร�งใสืของกำระจกำหนั�้รถล่ด้นัอ้ยล่ง 
จ�กำรอยข้ด้ข�วนัหรือกำ�รออกำซึ่่ได้สื์ ซึ่่�งไมื� 
สื�มื�รถเช่็ด้ออกำได้ ้ท��นัตัอ้งเป็ล่้�ยนักำระจกำ 
หนั�้รถใหมื�
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  การดแ่ลรกัษาผู้ลติืภณั์ฑ ์
ที่่�ที่�าจุากห�งั
 ขอแนัะนัำ�ใหท้ำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้เบ�ะหนัังเป็็นั 
ระยะ  ๆ  ด้ว้ยผู้�้ช่บุนัำ��บด่้หมื�ด้  แล่ว้ป็ล่�อยให ้
แหง้เองตั�มืธีรรมืช่�ตัท่้�อณุีหภัม่ืห่อ้ง  ซึ่่�งจะ
ช่� ว ย 
รักำษ�ร่ป็ล่ักำษณี์ของหนัังแล่ะช่�วยใหม้ืั�นัใจว�� 
เบ�ะท้�นัั�งจะมือ้�ยกุำ�รใช่ง้�นัย�วนั�นั
ผู้ล่ต่ัภัณัีฑ์ท์้�ทำ�จ�กำหนัังของ Triumph เป็็นั
ผู้ล่ต่ัภัณัีฑ์ธ์ีรรมืช่�ตั ่ กำ�รข�ด้กำ�รด้แ่ล่รักำษ�จะ
ทำ�ใหเ้กำด่้คู่ว�มืเสืย้ห�ยแล่ะสืก่ำอย��งถ�วร
ทำ�ตั�มืคู่ำ�แนัะนัำ�ง��ย  ๆ  เหล่��นั้�เพื�อยดื้อ�ยขุอง
ผู้ล่ต่ัภัณัีฑ์ท์้�เป็็นัหนััง:
•  ห�้มืใช่ผู้้ล่ต่ัภััณีฑ์ท์ำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้คู่รัวเรอืนั 

สื � ร ฟิ อ กำ ข � ว   ผู้ ง ซึ่ั กำ ฟิ อ กำ ท้� ผู้ สื มื 
สื�รฟิอกำข�ว  หรอืสื�รล่ะล่�ยใด้  ๆ  ทำ� 
คู่ว�มืสืะอ�ด้ผู้ล่ต่ัภัณัีฑ์ท์้�ทำ�จ�กำหนััง

•  ห�้มืแช่�ผู้ล่ต่ัภัณัีฑ์ท์้�ทำ�จ�กำหนัังไวใ้นันัำ��
•  หล่ก้ำเล่้�ยงกำ�รโด้นัคู่ว�มืรอ้นัโด้ยตัรงจ�กำ 

ไฟิแล่ะหมือ้นัำ��  ซึ่่�งจะทำ�ใหห้นัังแหง้กำรอบ 
แล่ะบด่้เบ้�ยว

•  อย��ป็ล่�อยใหผู้้ล่ต่ัภััณีฑ์ท์้�ทำ�จ�กำหนัังโด้นั
แสืงแด้ด้โด้ยตัรงเป็็นัระยะเวล่�นั�นั

•  อย��เป็� �แหง้ผู้ล่ต่ัภััณีฑ์ท์้�ทำ�จ�กำหนัังโด้ย 
ใช่คู้่ว�มืรอ้นัโด้ยตัรงไมื�ว��ในัเวล่�ใด้กำ็ตั�มื

•  ถ�้ผู้ล่ต่ัภัณัีฑ์ท์้�ทำ�จ�กำหนัังเป้็ยกำ  ใหซ้ึ่บันัำ��
ด้ว้ยผู้�้นุั�มืแล่ะสืะอ�ด้  แล่ว้ป็ล่�อย 
ใหผู้้ล่่ตัภััณีฑ์์แหง้เองตั�มืธีรรมืช่�ตั่ท้� 
อณุีหภัม่ืห่อ้ง

•  หล่ก้ำเล่้�ยงอย��ใหผู้้ล่ต่ัภััณีฑ์ท์้�ทำ�จ�กำหนััง 
โด้นัเกำล่ือในัระด้ับสื่ง เช่�นั นัำ��ทะเล่/นัำ��
เกำล่ือ  หรือพื�นัผู้่วถนันัท้�ป็กำคู่ลุ่มืด้ ว้ย 
นัำ��แข็งแล่ะหม่ืะในัฤด้ห่นั�ว

•  ถ�้ไมื�สื�มื�รถหล่ก้ำเล่้�ยงกำ�รโด้นัเกำล่อื  ให ้
ทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้ผู้ล่ต่ัภััณีฑ์์ท้�ทำ�จ�กำหนััง
ทั นั ท้ เ มืื� อ โ ด้ นั เ กำ ล่ื อ   โ ด้ ย ใ ช่ ้ผู้ ้� ชุ่ บ 
นัำ��บด่้หมื�ด้  แล่ว้ป็ล่�อยใหผู้้ล่ต่ัภัณัีฑ์แ์หง้ 
เองตั�มืธีรรมืช่�ตัท่้�อณุีหภัม่ืห่อ้ง

•  ทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้รอยเล็่กำ ๆ  ด้ว้ยผู้�้ชุ่บ 
นัำ��บด่้หมื�ด้  แล่ว้ป็ล่�อยใหผู้้ล่ต่ัภัณัีฑ์แ์หง้ 
เองตั�มืธีรรมืช่�ตัท่้�อณุีหภัม่ืห่อ้ง

•  เกำ็บผู้ล่ต่ัภััณีฑ์ท์้�ทำ�จ�กำหนัังไวใ้นักำระเป๋็� 
ผู้�้หรือกำล่�องกำระด้�ษเพื�อใหก้ำ�รป็กำป้็อง 
เมืื�อทำ�กำ�รเกำบ็รักำษ� ห�้มืใช่ถ้งุพล่�สืตัก่ำ
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  การเก็บัรกัษา
การเตืรย่มการกอ่�การเก็บัรกัษา
 เพื�อเตัร้ยมืรถจักำรย�นัยนัตัส์ืำ�หรับกำ�รจัด้เกำ็บ 
ใหท้ำ�ด้งันั้�:
•  ทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้ย�นัพ�หนัะตัล่อด้ทั �งคู่ันั 

แล่ว้เช่ด็้ใหแ้หง้
•  เตัม่ืนัำ��มืนััไรส้ื�รตัะกำั�วด้ว้ยเกำรด้ท้�ถก่ำตัอ้งล่ง

ในัถงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่ แล่ะเตัม่ืสื�รคู่งสืภั�พ
นัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่  (ถ�้มื)้  โด้ยป็ฏิบ่ตััต่ั�มื 
คู่ำ�แนัะนัำ�ของผู้่ผู้้ล่่ตัสื�รคู่งสืภั�พนัำ��มืันั 
เช่ื�อเพล่ง่

 ��าเตือื�
นัำ��มืนััเบนัซึ่น่ัไวไฟิสืง่มื�กำ  แล่ะอ�จทำ�ใหเ้กำด่้
กำ�รระเบด่้ภั�ยใตัส้ืถ�นักำ�รณีบ์�งอย��ง
บด่้สืวต่ัช่จ์ดุ้ระเบด่้ไป็ท้�ตัำ�แหนั�ง OFF ห�้มืสืบ่
บหุร้�
ตัอ้งแนั�ใจว��พื�นัท้�นัั �นัระบ�ยอ�กำ�ศได้ด้้แ้ล่ะ 
ป็ร�ศจ�กำแหล่�งเป็ล่วไฟิหรือป็ระกำ�ยไฟิใด้  
ซึ่่�งรวมืถง่เคู่รื�องมือืท้�มืไ้ฟินัำ�วถ่้

•  ถอด้หัวเทย้นัออกำจ�กำกำระบอกำสืบ่แตั�ล่ะตััว 
แล่ว้หยด้นัำ��มืนััเคู่รื�องสืองสื�มืหยด้ (5 ซึ่ซ้ึ่้
) ล่งในักำระบอกำสืบ่แตั�ล่ะตัวั  ใช่เ้ศษผู้�้ป่็ด้ร่
หวัเทย้นั  เมืื�อสืวต่ัช่ด์้บัเคู่รื�องยนัตัอ์ย่�ท้�
ตัำ�แหนั�ง RUN กำด้ป็ุ� มืสืตั�รท์ 
ป็ระมื�ณีสืองสื�มืว่นั�ท้เพื�อเคู่ล่ือบผู้นััง 
กำระบอกำสื่บด้ว้ยนัำ��มืันั ป็ระกำอบหัวเท้ยนั 
โด้ยขนััแนั�นั 12 Nm

•  เป็ล่้�ยนันัำ��มืันัเคู่รื�องแล่ะไสืก้ำรองนัำ��มืันั 
เคู่รื�อง (ด้ท่้� หนั�้ 104)    

•  ตัรวจสือบแรงด้ันัล่มืย�ง แล่ะแกำไ้ขให ้
ถก่ำตัอ้งถ�้จำ�เป็็นั (ด้ห่วัขอ้ขอ้มืล่่จำ�เพ�ะในั
สื�วนัท้�เกำ้�ยวขอ้ง)

•  ยกำรถจักำรย�นัยนัตัไ์วบ้นัข�ตัั �งเพื�อยกำล่อ้รถ
ทั �งสืองล่อ้ข่�นัจ�กำพื�นั  (ถ�้ไมื�สืำ�เร็จ  ว�ง 
แผู้�นัไมืใ้ตัล้่อ้หนั�้แล่ะล่อ้หล่ังเพื�อช่�วยซึ่ับ
คู่ว�มืช่ื�นัใหห้��งจ�กำย�งรถ)

•  ฉ้ ด้นัำ�� มืั นั ป้็ อ งกำั นัสืนั่มื   ( มื้ผู้ล่่ตัภััณีฑ์ ์
มื�กำมื�ยในัตัล่�ด้  ซึ่่�งตัวัแทนัจำ�หนั��ยของ 
ท��นัสื�มื�รถใหข้อ้มืล่่ป็ระจำ�พื�นัท้�ได้)้  บนั
พื�นัผู้่วโล่หะท้�ไมื�ได้ท้�สื้เพื�อป้็องกำันักำ�ร 
เกำด่้สืนัม่ื  ป้็องกำนััไมื�ใหน้ัำ��มืนััโด้นัช่่�นัสื�วนัท้�
เป็็นัย�ง จ�นัเบรกำ หรอืคู่�ล่ป่็เป็อรเ์บรกำ

•  หยอด้นัำ��มืันัแล่ะป็รับโซึ่�ขับเคู่ล่ื�อนัถ�้ 
จำ�เป็็นั (ด้ท่้� หนั�้ 113)    

•  ตั อ้ ง แนั� ใ จ ว� � ไ ด้ เ้ ตั่มื นัำ�� หล่� อ เ ย็ นัท้� มื ้
อัตัร�สื�วนัผู้สืมื  50% (โป็รด้ทร�บว�� 
นัำ��หล่�อเย็นั HD4X Hybrid OAT ท้�จัด้ให ้
โด้ย Triumph ผู้สืมืเสืร็จแล่ว้  แล่ะไมื�ตัอ้ง
เจอืจ�ง)  แล่ะนัำ��กำล่ั�นัแบตัเตัอร้�ในัระบบ
ระบ�ยคู่ว�มืรอ้นั (ด้ท่้� หนั�้ 108)    

•  ถอด้แบตัเตัอร้�แล่ว้เกำ็บไวใ้นัท้�ท้�ไมื�ถ่กำ
แสืงแด้ด้สื�องโด้ยตัรง ไมื�มืคู้่ว�มืช่ื�นั หรือ 
อุณีหภั่มืเ่ยือกำแข็ง ระหว��งกำ�รเกำ็บรักำษ� 
คู่วรช่�ร์จแบตัเตัอร้�แบบป็กำตั่  (หนั่� ง 
แอมืแป็รห์รือตัำ��กำว��) ทุกำ ๆ  สืองสืัป็ด้�ห ์
โด้ยป็ระมื�ณี (ด้ท่้� หนั�้ 136)    

•  เกำ็บรถจักำรย�นัยนัตัใ์นัพื�นัท้�เย็นัแล่ะแหง้ 
ไมื�มืแ้สืงแด้ด้สื�อง  แล่ะมืก้ำ�รเป็ล่้�ยนัแป็ล่ง 
ของอณุีหภัม่ืใ่นัช่�วงวนัันัอ้ยมื�กำ

•  คู่ล่มุืรถจักำรย�นัยนัตัด์้ว้ยผู้�้คู่ล่มุืแบบร่พรนุั
เพื�อป้็องกำันัฝึุ� นัแล่ะสื่�งสืกำป็รกำเกำ�ะท้�ตััวรถ 
หล่้กำเล่้�ยงกำ�รใช่ว้ัสืดุ้ท้�ทำ�จ�กำพล่�สืตัก่ำ 
หรือไมื�มื้ร่ ร ะบ�ย ซึ่่�งจะกำ้ด้ขว�งกำ�ร 
ไหล่ของล่มื  แล่ะทำ�ใหเ้กำด่้กำ�รสืะสืมืของ 
คู่ว�มืรอ้นัแล่ะคู่ว�มืช่ื�นั

การเตืรย่มการภายหลงัการเก็บัรกัษา
 เพื�อเตัรย้มืรถจักำรย�นัยนัตัส์ืำ�หรับกำ�รขับข้�หล่ัง
จัด้เกำบ็ ใหท้ำ�ด้งันั้�:
•  ป็ระกำอบแบตัเตัอร้� (ถ�้ถอด้ออกำ) (ด้่ท้� 

หนั�้ 139)    
•  ถ�้เกำ็บรถจักำรย�นัยนัตัไ์วน้ั�นักำว��สื้�เด้ือนั 

ใหเ้ป็ล่้�ยนันัำ��มืนััเคู่รื�อง (ด้ท่้� หนั�้ 104)    
•  ตัรวจสือบทุกำจุด้ท้�ระบุไวใ้นับท กำ�รตัรวจ 

เช่ค็ู่กำ�อนักำ�รขบัข้�
•  กำ�อนัสืตั�ร์ทเคู่รื�องยนัตั์ ใหถ้อด้หัวเท้ยนั 

ออกำจ�กำกำระบอกำสืบ่แตั�ล่ะตัวั
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•  เอ�ข�ตัั �งข�้งล่ง
•  หมืุนั เคู่รื�องยนัตั์ด้ ว้ยมือเตัอร์สืตั�ร์ท 

หล่�ย ๆ คู่รั �ง
•  ป็ระกำอบกำล่บัหวัเทย้นั  โด้ยขนััแนั�นั 12 Nm 

แล่ว้สืตั�รท์เคู่รื�องยนัตั์
•  ตัรวจสือบแรงด้ันัล่มืย�ง แล่ะแกำไ้ขให ้

ถก่ำตัอ้งถ�้จำ�เป็็นั (ด้ห่วัขอ้ขอ้มืล่่จำ�เพ�ะในั
สื�วนัท้�เกำ้�ยวขอ้ง)

•  ทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้รถตัล่อด้ทั �งคู่นัั
•  ตัรวจสือบเบรกำว��ทำ�ง�นัได้อ้ย��งถ่กำตัอ้ง 

หรอืไมื�
•  ทด้สือบข้�รถจักำรย�นัยนัตัด์้ว้ยคู่ว�มืเร็วตัำ��
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  ข้อ้มล่จุ�าเพิาะ  

ข้�าดมติื,ิ �� �าห�กั และสมรรถ�ะ
ท��นัสื�มื�รถขอร�ยกำ�รขนั�ด้มืต่ั ่นัำ��หนัักำ แล่ะร�ยล่ะเอย้ด้สืมืรรถนัะได้จ้�กำตัวัแทนัจำ�หนั��ย 
รถจักำรย�นัยนัตั ์Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตั หรอืตัรวจสือบท�งอน่ัเทอรเ์น็ัตัได้ท้้� 
www.  triumph. co. uk

 การบัรรที่กุ�� �าห�กั Speed Triple 1200 RS
กำ�รบรรทกุำนัำ��หนัักำสืง่สืดุ้ 195 กำกำ. (430 ป็อนัด้)์

 เ�รื�องย�ตื์ Speed Triple 1200 RS
ป็ระเภัท In-line 3 สืบ่ 12 ว�ล่ว์
ป็รม่ื�ตัร 1160 ซึ่ซ้ึ่้
คู่ว�มืกำว�้งกำระบอกำสืบ่ x ระยะช่กัำ 90 x 60.7 มืมื.
อตััร�สื�วนักำำ�ล่งัอดั้ 13.2:1
หมื�ยเล่ขกำระบอกำสืบ่ ซึ่�้ยไป็ขว�
ล่ำ�ด้บักำระบอกำสืบ่ 1 ด้�้นัซึ่�้ย
ล่ำ�ด้บักำ�รจดุ้ระเบด่้ 1-2-3

 การหลอ่ลื�� Speed Triple 1200 RS
ระบบหล่�อล่ื�นั แรงด้นัักำ�รหล่�อล่ื�นั, อ��งนัำ��มืนััเคู่รื�องแบบเป้็ยกำ
คู่ว�มืจนุัำ��มืนััเคู่รื�อง:
แบบแหง้ 3.35 ล่ต่ัร
เป็ล่้�ยนัไสืก้ำรองนัำ��มืนััเคู่รื�อง/นัำ��มืนัั 3.30 ล่ต่ัร
เป็ล่้�ยนัเฉพ�ะนัำ��มืนััเคู่รื�อง 2.90 ล่ต่ัร

 ระบับัระบัาย�วามรอ้� Speed Triple 1200 RS
ป็ระเภัทนัำ��หล่�อเย็นั สื�รหล่�อเย็นั Triumph D2053 OAT (ผู้สืมืล่�วงหนั�้)
อตััร�สื�วนันัำ��/สื�รป้็องกำนัักำ�รแข็งตัวั 50/50 (ผู้สืมืเสืร็จ โด้ยจัด้เตัรย้มืจ�กำ Triumph)
คู่ว�มืจนุัำ��หล่�อเย็นั 2.4 ล่ต่ัร
เทอรโ์มืสืแตัตัเป่็ด้ (เฉล่้�ย) 71°C
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 ระบับั�� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ Speed Triple 1200 RS
ป็ระเภัท กำ�รฉ้ด้นัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่แบบอเ่ล็่กำทรอนัก่ำสื์
หวัฉ้ด้ ทำ�ง�นัด้ว้ยโซึ่ล่น่ัอยด้์
ปั็� มืนัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่ ไฟิฟ้ิ�แบบแช่�
แรงด้นัันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่ (เฉล่้�ย) 3.5 บ�ร์

 �� �าม�ัเช้ื�อเพิลงิ Speed Triple 1200 RS
ป็ระเภัท 95 RON ไรส้ื�รตัะกำั�ว
คู่ว�มืจถุงันัำ��มืนััเช่ื�อเพล่ง่ (รถ
จักำรย�นัยนัตัต์ัั �งตัรง) 15.5 ล่ต่ัร

 ระบับัจุดุระเบัดิ Speed Triple 1200 RS
ระบบกำ�รจดุ้ระเบด่้ เหนั้�ยวนัำ�แบบด้จ่ต่ัอล่
ระบบล่อ๊กำคู่วบคู่มุืรอบคู่ว�มืเร็ว 11,400 รอบ/นั�ท้
หวัเทย้นั NGK LMAR9E-J

ระยะห��งระหว��งเข้�ยวหวัเทย้นั 0.7 มืมื.
คู่ว�มืคู่ล่�ด้เคู่ล่ื�อนัของระยะห��ง +0.00/-0.1 มืมื.

 ระบับัสง่ก�าลงั Speed Triple 1200 RS
ป็ระเภัทของระบบสื�งกำำ�ล่งั 6 จังหวะ, เฟืิองขบกำนััตัล่อด้เวล่�
ช่นัด่้ของคู่ล่ตััช่์ แผู้�นัเป้็ยกำหล่�ยแผู้�นั
โซึ่�ขบัระยะสื�งกำำ�ล่งัสืดุ้ท�้ย RK 525, 118 ขอ้
อตััร�ขบัป็ฐมืภัม่ื่ 1.85:1 (76/41)
อตััร�ทด้เกำย้ร:์
อตััร�ทด้เฟืิองรวมื 2.588:1 (17/44)
เกำย้ร ์1 2.412 (17/41)
เกำย้ร ์2 1.955 (22/43)
เกำย้ร ์3 1.636 (22/36)
เกำย้ร ์4 1.417 (24/34)
เกำย้ร ์5 1.280 (25/32)
เกำย้ร ์6 1.192 (26/31)

 ��าเตือื�
ใช่เ้ฉพ�ะย�งท้�แนัะนัำ�เท��นัั�นัตั�มืกำ�รจับคู่่�ท้�ระบไุว ้
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 ��าเตือื�
ห�้มืใช่ย้�งตั��งย้�หอ้ร�วมืกำนัั  หรอืนัำ�ย�งย้�หอ้เด้ย้วกำนััแตั�คู่ณุีสืมืบตััต่ั��งกำนััมื�ใช่ร้�วมืกำนัั  เพร�ะอ�จ 
ทำ�ใหส้ืญ่เสืย้กำ�รคู่วบคู่มุืรถจักำรย�นัยนัตัแ์ล่ะเกำด่้อบุตััเ่หตัไุด้ ้

ยางที่่�ไดร้บััการรบััรอง 
ท��นัสื�มื�รถขอร�ยช่ื�อย�งท้�ผู้��นักำ�รรับรองท้�กำำ�หนัด้ใหใ้ช่ไ้ด้ก้ำบัรถจักำรย�นัยนัตัร์ุ�นัตั��งๆ เหล่��นั้�ได้ ้
จ�กำตัวัแทนัจำ�หนั��ยรถจักำรย�นัยนัตั ์Triumph ท้�ได้รั้บอนุัญ�ตั หรอืตัรวจสือบท�งอน่ัเทอรเ์น็ัตั
ได้ท้้� www. triumph.co.uk

 ยาง Speed Triple 1200 RS
ขนั�ด้ย�ง:
หนั�้ 120/70 R17

หล่งั 190/55 R17

แรงด้นััล่มืย�ง (เย็นั):
หนั�้ 2.34 บ�ร์
หล่งั 2.90 บ�ร์

 อปุ็กรณ์ไ์ฟฟ้า Speed Triple 1200 RS
ช่นัด่้แบตัเตัอร้� HJTZ14S-FPZ

คู่ว�มืจแุบตัเตัอร้� 12V 8Ah

อลั่เทอรเ์นัเตัอร์ 34A

ไฟิบอกำตัำ�แหนั�งด้�้นัหนั�้ LED

ไฟิหนั�้ LED

ไฟิเบรกำ/ท�้ย LED

ไฟิสื�องป้็�ยทะเบย้นั LED

สืญัญ�ณีไฟิเล่้�ยว LED

 โ�รงรถ Speed Triple 1200 RS
มืมุืเรคู่ 23.6°

มืมุืเทรล่ 102.4 มืมื.

 แรงข้�ั Speed Triple 1200 RS
ขั �วแบตัเตัอร้� 4.5 Nm

โบล่ตัย์ด่้ตัวัป็รับเย้�องศน่ัย์ 28 Nm

บงัโซึ่� 6 Nm
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 แรงข้�ั Speed Triple 1200 RS
น็ัอตัยด่้คู่นััคู่ล่ตััช่์ 3.5 Nm

ตัวัยด่้แป้็นัยด่้ไฟิหนั�้ 6 Nm

ไสืก้ำรองนัำ��มืนััเคู่รื�อง 10 Nm

ตัวัยด่้เบ�ะท้�นัั�งผู้่โ้ด้ยสื�ร/กำระจังคู่รอบ
ท้�นัั�ง 5 Nm

หวัเทย้นั 12 Nm

ป็ล่ั�กำอ��งนัำ��มืนััเคู่รื�อง 25 Nm

น๊ัอตัล็่อกำสืล่กัำล่อ้หล่งั 230 Nm

 �� �าม�ัและสารหลอ่ลื�� Speed Triple 1200 RS
ล่ก่ำปื็นัแล่ะแกำนั จ�ระบเ้บอร ์NLGI 2

นัำ��มืนััเบรกำ นัำ��มืนััเบรคู่ DOT 4

นัำ��หล่�อเย็นั นัำ��หล่�อเย็นั Triumph HD4X Hybrid OAT (ผู้สืมืล่�วงหนั�้)
โซึ่�ขบัเคู่ล่ื�อนั สืเป็รยห์ล่�อล่ื�นัโซึ่�ท้�เหมื�ะสืำ�หรับโซึ่� XW-ring

นัำ��มืนััเคู่รื�อง

นัำ��มืนััเคู่รื�องสืำ�หรับรถจักำรย�นัยนัตัแ์บบกำ่�งสืงัเคู่ร�ะหห์รอื 
สืงัเคู่ร�ะห ์10W/40 หรอื 10W/50 ท้�ตัรงตั�มืมื�ตัรฐ�นั 
API SH (หรอืสืง่กำว��) แล่ะ JASO MA เช่�นั นัำ��มืนััเคู่รื�อง 
Castrol Power 1 Racing 4T 10W‑40 (สืงัเคู่ร�ะหแ์ท)้ 
ในับ�งป็ระเทศจำ�หนั��ยในัช่ื�อ Castrol Power RS 
Racing 4T 10W‑40 (สืงัเคู่ร�ะหแ์ท)้
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หนั�้นั้�จงใจเวน้ัว��งไว ้



ดชั้�่

169

  ดชั้�่
สญัลกัษณ์์
Traction Control (TC)  63     
กำ�รตัั �งคู่��  64    
ไฟิแสืด้งสืถ�นัะ  30    

Triumph Shift Assist (TSA)  83     

ก
กำระจกำ  121    
กำระจกำป็ล่�ยแฮนัด้ ์  122    

กำระจกำหนั�้รถ
กำ�รทำ�คู่ว�มืสืะอ�ด้  158    

กำ�รเกำบ็รักำษ�
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  ข้อ้มล่การอ�มุตัื ิ
หวัขอ้สื�วนันั้�ป็ระกำอบด้ว้ยขอ้มืล่่กำ�รอนุัมืตััท่้�จำ�เป็็นัตัอ้งมืใ้นัคู่่�มือืเจ�้ของเล่�มืนั้�

  ยาง
 ตั�มืขอ้มืล่่อ�้งอง่เกำ้�ยวกำบัระเบย้บคู่วบคู่มุืคู่ณุีภั�พย�งรถ  พ.ศ. 2552 (Pneumatic Tyres and 
Tubes for Automotive Vehicles (Quality Control) Order, 2009, Cl.) ฉบบัท้� 3 (คู่) ป็ระกำ�ศ
โด้ย M/s. Triumph Motorcycles Ltd.  ว��ย�งท้�ป็ระกำอบกำบัรถจักำรย�นัยนัตัค์ู่นัันั้�ตัรงตั�มื 
ขอ้กำำ�หนัด้ของ IS 15627: 2005 แล่ะเป็็นัไป็ตั�มืขอ้กำำ�หนัด้ภั�ยใตัข้อ้บงัคู่บั Central Motor 
Vehicle Rules (CMVR) 1989
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หนั�้นั้�จงใจเวน้ัว��งไว ้


