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���เตอื�, ขอ้�วรระวงั และ
หม�ยเหตุ
เนื้อหาทัง้หมดในคู่มือผูใ้ชเ้ล่มนี้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข อ้มูลส� าคัญจะแสดงในรูปแบบ 
ตอ่ไปนี:้

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

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

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

ป้�ยเตอื�

ในบางสว่นของรถจักรยานยนตจ์ะสามารถมอง
เห็นสญัลกัษณ ์ (ดา้นบน)  ได ้ สญัลกัษณน์ี ้ 
หมายถึง ควรระวัง: โปรดอา้งองิกับหนังสือ
คู่มือ และจะตามดว้ยการแสดงภาพวัตถุที่
เกีย่วขอ้ง
อย่าพยายามขี่รถจักรยานยนต์หรือท�าการ 
ปรับตั ้งใด ๆ  โดยไม่อา้งอิงกับค�าแนะน�าที่
เกีย่วขอ้งซึง่ไดร้ะบไุวใ้นหนังสอืคูม่อืเลม่นี้
ส�าหรับต�าแหน่งของป้ายฉลากทัง้หมดทีแ่สดง
สญัลกัษณน์ี ้ โปรดดหูวัขอ้ต�าแหน่งฉลากเตอืน
ในคูม่อืเจา้ของรถเลม่นี ้ เมือ่จ�าเป็น  สญัลกัษณ์
นี้จะปรากฏในหนา้ที่มีขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งดว้ย 
เชน่กนั

ก�รบ��รงุรกัษ�
เพื่อใหอ้ายุการใชง้านที่ยาวนาน ปลอดภัย 
และไม่เกดิปัญหาต่อรถจักรยานยนตข์องท่าน  
ควรให ต้ั วแทนจ� าห น่ายรถ จักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตด�าเนนิการบ�ารงุรักษา
รถของทา่น
เฉพาะตั วแทนจ� าห น่ ายรถ จักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตจะมคีวามรู ้ อปุกรณ์
และทักษะที่จ� า เ ป็นต่อการบ� ารุง รักษารถ
จักรยานยนต ์Triumph อยา่งถกูตอ้ง
เพื่อคน้หาตัวแทนจ�าหน่ายของ Triumph 
ที่อ ยู่ ใ กล บ้ า้ น โปรด เข า้ ไปที่ เ ว็ บ ไซต ์
www.  triumph. co. uk หรอืโทรศพัทถ์งึผูแ้ทน
จ�าหน่ายที่ไดรั้บอนุญาตในประเทศของท่าน  
ทีอ่ยูด่ังกลา่วระบไุวใ้นหนังสอืบันทกึการเขา้รับ
บรกิาร ซึง่ใหม้าพรอ้มกบัหนังสอืคูม่อืเลม่นี้
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ระบบ�วบ�มุเสยีงรบกว�
หา้มเปลีย่นแปลงระบบควบคมุเสยีงรบกวน
จะมีการเตือนถึงเจา้ของว่าทางกฎหมายจะ
หา้ม:
1.  การถอดหรือการด�าเนินการอย่างไม่มี

ป ร ะสิทธิภ าพโดยบุคคลใด  ๆ     เพื่ อ 
จุดประสงคอ์ืน่ ๆ  ที่ไม่ใช่การบ�ารุงรักษา 
การซ่อมบ�ารุง หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน
ของอุปกรณ์ใด ๆ  หรือองคป์ระกอบของ
งานออกแบบที่รวมอยู่ ในยานพาหนะ 
คันใหม่เพื่อจุดมุ่งหมายดา้นการควบคุม
เสียงรบกวน ก่อนน� าออกจ�าหน่ายหรือ 
จัดส่งไปยังผูซ้ ือ้ปลายทาง หรอืในขณะที่
ถกูใชง้าน และ

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

ตัวอยา่งการด�าเนนิการทีถ่อืวา่เป็นการดัดแปลง 
คอื การด�าเนนิการตามรายการดา้นลา่ง:
•  การถอด หรือการเจาะท่อพัก แผ่นกั ้น  

ทอ่เฮดเดอร ์ หรอืสว่นประกอบอืน่ ๆ  ทีใ่ช ้
สง่กา๊ซไอเสยี

•  การถอด  หรอืการเจาะสว่นใดสว่นหนึง่ของ
ระบบไอดี

•  ขาดการบ�ารงุรักษาทีเ่หมาะสม
•  ก า ร เปลี่ ย นชิ้น ส วน เคลื่อ นที่ข อ ง รถ  

หรือชิ้นส่วนของระบบไอเสียหรือระบบ 
ไอดีดว้ยชิ้นส่วนอื่นที่นอกเหนือจากที ่
ผูผ้ลติก�าหนดไว ้

�ูม่อืผูใ้ช้

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

ขอบคุณที่เลือกรถจักรยานยนต์ Triumph 
รถจักรยานยนตน์ี้เป็นผลติภัณฑข์อง Triumph 
ที่ใชว้ ิศวกรรมที่ผ่านการพิสูจน์ การทดสอบ
อยา่งละเอยีด  และความพยายามอยา่งตอ่เนือ่ง
เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมั่น ความปลอดภัย และ
สมรรถนะทีเ่ป็นเลศิ
โปรดอา่นคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นีก้อ่นขีร่ถ  เพือ่ทีท่า่นจะ
ไดท้�าความคุน้เคยไดอ้ย่างถีถ่ว้นเกีย่วกับการ
ใชง้านระบบควบคุมรถจักรยานยนตท์ี่ถูกตอ้ง 
รวมไปถงึคณุลกัษณะ สมรรถนะและขอ้จ�ากดั
หนังสือคู่มือเล่มนี้ประกอบไปดว้ยเคล็ดลับ
ในการขี่รถอย่างปลอดภัย แต่ไม่ไดร้วมถึง
ทักษะและเทคนคิทัง้หมดทีจ่�าเป็นต่อการขีร่ถ
จักรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั
Triumph ขอแนะน�าใหผู้ข้ ีร่ถทุกคนเขา้รับการ 
ฝึกอบรมทีจ่�าเป็นเพือ่ใหแ้น่ใจว่าสามารถใชร้ถ
จักรยานยนตค์นันีไ้ดอ้ยา่งปลอดภยั
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หนังสือคู่มือเจา้ของเล่มนี้มีใหบ้ริการจาก
ตวัแทนจ�าหน่ายในประเทศของทา่นในภาษา:
•  องักฤษ
•  องักฤษแบบอเมรกินั
•  ภาษาอาหรับ
•  จนี
•  ดทัช์
•  ฝร่ังเศส
•  เยอรมนั
•  อติาลี
•  ญีปุ่่ น
•  โปรตเุกส
•  สเปน
•  สวเีดน
•  ไทย
•  ภาษาฟินนชิ (ออนไลนจ์าก 

www.  triumphmotorcycles. com)
ภ า ษ า ข อ ง คู่ มื อ ผู ้ใ ช ้นี้ ข ึ้ น อ ยู่ กั บ รุ่ น ร ถ
จักรยานยนตแ์ละประเทศ

ส�ท��กบั Triumph
ความสัมพันธ์ที่มีต่อท่านไม่ไดส้ ิน้สุดลงหลัง
จากทา่นซือ้รถ Triumph ผลตอบรับของทา่น
จากประสบการณ์ในการซื้อและเป็นเจา้ของ
เป็นสิง่ส�าคัญมากที่จะช่วยเราในการพัฒนา
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารส�าหรับทา่น
โปรดส่งเสรมิเราโดยมอบทีอ่ยู่อเีมลของท่าน
แก่ตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญาตและลงทะเบยีนกบัเรา  จากนัน้ 
ท่านจะไดรั้บค�าเชญิเขา้ร่วมตอบแบบส�ารวจ
ความพงึพอใจจากลกูคา้ออนไลนผ์า่นทางทีอ่ยู่
อเีมลของทา่น  ซึง่ทา่นสามารถใหผ้ลตอบรับ
ของทา่นได ้
ทมีงาน Triumph
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หนา้นีจ้งใจเวน้วา่งไว ้



ปลอดภยัไวก้อ่�

7

ปลอดภยัไวก้อ่�

รถจกัรย��ย�ต์

 ���เตอื�
รถจักรยานยนตค์ันนี้ออกแบบขึน้เพือ่ขับขีบ่น
ทอ้งถนนเท่านัน้ ไม่เหมาะส�าหรับการใชบ้น
ทางวบิาก
ก า ร ใ ช บ้ นท า ง วิบ า ก อ า จ น� า ไ ป สู่ ก า ร 
สูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต์ ท�าให ้
เกดิอบุัตเิหตทุีอ่าจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอื
ถงึแกช่วีติได ้

 ���เตอื�
รถจักรยานยนต์คันนี้ไม่ไดอ้อกแบบขึน้เพื่อ
ลากพว่งหรอืตดิตัง้รถพว่งขา้ง
การตดิตัง้รถพว่งขา้งและ/หรอืรถพว่งจะท�าให ้
รถสญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
รถจักรยานยนตค์ันนี้ตดิตัง้เครือ่งฟอกไอเสยี 
เชิงเร่งปฏิกิร ิยาไวท้ี่ด า้นล่างเครื่องยนต ์ 
ซึง่จะมอีุณหภูมสิงูมากพรอ้มกับระบบไอเสยี
ในขณะเครือ่งยนตท์�างาน
วสัดทุีต่ดิไฟไดเ้ชน่หญา้ ฟาง/เสน้ฟาง ใบไม ้
เสือ้ผา้  และกระเป๋าสมัภาระ  ฯลฯ  อาจตดิไฟ
ไดห้ากสัมผัสกับสว่นใด ๆ  ของระบบไอเสยี
และกลอ่งแคตฯ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทุกครั ้งว่าวัสดุที่ต ิดไฟ 
ไดนั้น้ ไม่สามารถสัมผัสกับระบบไอเสยีหรอื
กลอ่งแคตฯ

 ���เตอื�
รถจักรยานยนตน์ี้ออกแบบขึน้เพื่อใชเ้ป็นรถ
สองลอ้ สามารถบรรทกุตวัผูข้ีร่ถเอง
น�้ าหนักรวมของผูข้ับขี่ อุปกรณ์เสริมและ
สัมภาระตอ้งไม่เกินขีดจ� ากัดการบรรทุก 
น�้าหนักสงูสดุทีร่ะบใุนหวัขอ้ขอ้มลูจ�าเพาะ
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���้ม�ัเชือ้เพลงิและ 
�ว�ัทอ่ไอเสยี

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

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

หมวกก�ั�็อ�และ 
เ�รือ่งแตง่ก�ย

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

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

ก�รจอดรถ

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

-  เครื่องยนตแ์ละระบบไอเสยีจะรอ้นขึน้ภาย
หลงัการขบัขี ่ หา้มจอดรถจักรยานยนตใ์น
บรเิวณทีค่นเดนิเทา้  สตัวเ์ลีย้ง  และ/หรอื
เด็กเล็กสามารถแตะตอ้งรถได ้

-  อยา่จอดรถบนพืน้แฉะหรอืบนพืน้ผวิทีเ่อยีง
มาก  การจอดรถภายใตส้ภาวะเหลา่นีอ้าจ
ท�าใหร้ถจักรยานยนตล์ม้ได ้

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

 ���เตอื�
เจา้ของรถควรตระหนักว่าเฉพาะชิ้นส่วน 
อปุกรณเ์สรมิ  และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บการ
รับรองไวส้�าหรับรถจักรยานยนต์ Triumph 
เ ป็นชิ้นส่วนที่ได รั้บการอนุมัติอย่างเ ป็น
ทางการจาก  Triumph และติดตั ้งกับรถ
จักรยานยนต์โดยตัวแทนจ�าหน่ายที่ไดรั้บ
อนุญาต
โดยเฉพาะ จะเป็นอันตรายอย่างยิง่ในการ 
ตดิตัง้หรือเปลี่ยนชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์เสริม
ที่ตอ้งถอดอุปกรณ์เชื่อมต่อออกจากระบบ
ไฟฟ้าหรือระบบน�้ ามันเชื้อเพลิง หรือเพิ่ม
เขา้ไป ซึง่การดัดแปลงดังกล่าวอาจท�าให ้
เป็นอนัตรายตอ่ความปลอดภยั
อุปกรณ์เชือ่มต่อของชิน้ส่วน อุปกรณ์เสริม 
และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจ
สง่ผลกระทบรา้ยแรงตอ่การขบัขี ่ เสถยีรภาพ 
หรอืการใชร้ถจักรยานยนตใ์นลกัษณะอืน่ ๆ  ที่
อาจเป็นผลใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ ท�าใหไ้ดเ้กดิการ
บาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

Triumph จะไม่ รับผิดใด ๆ  ต่อขอ้บกพร่
องที่เก ิดจากอุปกรณ์เชื่อมต่อของชิ้นส่วน  
อุปกรณ์ เส ริม  หรือชุดคอนเวอร์ชันที่ ไม่
ไดรั้บการรับรอง หรือการประกอบชิ้นส่วน  
อุปกรณ์เสริม หรือชุดคอนเวอร์ชันที่ไดรั้บ 
การรับรองโดยบคุลากรทีไ่มไ่ดรั้บการรับรอง

ก�รบ��รงุรกัษ�และอปุกรณ์

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

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

 ���เตอื�
ถา้รถจักรยานยนตม์สีว่นเกีย่วขอ้งกบัอบุตัเิหต ุ
การประสานงา หรือลม้  ท่านตอ้งน� ารถ
จักรยานยนตข์องท่านไปยังตัวแทนจ�าหน่าย
รถจักรยานยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญาต
เพือ่ท�าการตรวจสอบและซอ่ม
อุบั ติ เ หตุ ใ ด   ๆ     อ าจ เ ป็ นสา เหตุ ให ร้ ถ
จักรยานยนตไ์ดรั้บความเสยีหาย ถา้ไดรั้บการ
ซ่อมแซมไม่ถูกวธิี อาจท�าใหเ้กดิอุบัตเิหตุ
ขึน้อกีครัง้ ซึง่อาจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอื 
เสยีชวีติได ้
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ก�รขีร่ถ

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

 ���เตอื�
ผูข้ี่รถทุกคนตอ้งไดรั้บใบอนุญาตในการใช ้
งานรถจักรยานยนต์
การใชร้ถจักรยานยนตโ์ดยไมม่ใีบอนุญาตเป็น
สิง่ผดิกฎหมายและอาจน�าไปสูก่ารด�าเนนิคดี
ได ้
การใชร้ถจักรยานยนตโ์ดยไม่เขา้รับการฝึก
อบรมแบบเป็นทางการเกีย่วกับเทคนคิการขี่
รถทีถ่กูตอ้งซึง่จ�าเป็นตอ่การไดรั้บใบอนุญาต 
จะเป็นอันตรายและอาจท�าใหสู้ญเสียการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
ขี่รถโดยมีการ ป้องกันทุกค รั ้ง  และสวม
อปุกรณ์ป้องกนัซึง่จะมกีารกลา่วถงึในตอนอืน่
ของค�าน�า
โปรดจ�าไวว้า่  ในอบุตัเิหต ุ รถจักรยานยนตไ์ม่
ไดใ้หก้ารป้องกนัตอ่แรงกระแทกเชน่เดยีวกับ
รถยนต์

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

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

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

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

 ���เตอื�
ขณะใชง้านรถจักรยานยนต์ ผู ข้ ี่รถและ 
ผูโ้ดยสาร  (หากม)ี  ตอ้งใชท้ีพั่กเทา้ทีใ่หม้า
ทกุครัง้
การใชท้ี่พักเทา้จะช่วยลดความเสี่ยงที่ทัง้ 
ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสารไปสมัผัสกบัชิน้สว่นตา่งๆ 
ของรถจักรยานยนต์โดยไม่ตั ้งใจ และยัง
ชว่ยลดความเสีย่งจากการไดรั้บบาดเจ็บเมือ่
เสือ้ผา้เขา้ไปเกีย่วกบัชิน้สว่นตา่งๆ

 ���เตอื�
การใชร้ถจักรยานยนต์โดยที่หมุดพักเทา้
สึก เกินขีดก� าหนดสูงสุดจะท� า ให เ้อียง
รถ จัก รยานยนต์ด ว้ ยมุมที่ ไ ม่ปลอดภั ย  
ดงันัน้ ตอ้งเปลีย่นตวับง่ชีม้มุเอยีงกอ่นทีจ่ะสกึ
จนขดีจ�ากดัของมนั
การ เอียง รถด ว้ยมุมที่ ไม่ปลอดภัยอาจ
ท�าใหร้ถทรงตวัไมด่ ี สญูเสยีการควบคมุรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
รายละเอียดเกี่ยวกับขีดจ�ากัดความสกึหรอ
ของสามารถอ่านไดใ้นหัวขอ้การบ�ารุงรักษา
และการปรับตัง้

 ���เตอื�
ตอ้งไม่ใชห้มุดพักเทา้เป็นเครื่องน� าว่ารถ
จักรยานยนตส์ามารถเอยีงไดอ้ย่างปลอดภัย
ไกลเพยีงใด
ซึง่ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขหลายอยา่ง  รวมถงึแตไ่ม่
จ�ากดัเพยีง พืน้ผวิถนน สภาพยาง และสภาพ
อากาศ
การ เอียง รถด ว้ยมุมที่ ไม่ปลอดภัยอาจ
ท�าใหร้ถทรงตัวไม่ดี สูญเสียการควบคุมรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

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



ปลอดภยัไวก้อ่�
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หนา้นีจ้งใจเวน้วา่งไว ้
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ป้�ยเตอื�
ต��แห�ง่ป้�ยเตอื�
ป้ายทีแ่สดงรายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูนีแ้ละในหนา้ตอ่  ๆ  ไป  จะท�าใหท้า่นสงัเกตเห็นขอ้มลูส�าคญั
ดา้นความปลอดภยัในหนังสอืคูม่อืเลม่นี ้ กอ่นขบัขีร่ถ  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดท้�าความเขา้ใจและ
ปฏบิตัติามขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัป้ายเหลา่นี้

6
5
4
3
2
N
1

4

5 6 7

R.P.M.

321

1. ไฟห��้ (ห��้ 115)
2. กระจก (ห��้ 100)
3. ก�รร�ัอ�ิ (ห��้ 59)
4. เกยีร ์(ห��้ 64)

5. ���้หลอ่เย็� (ห��้ 88)
6. ย�ง (ห��้ 105)
7. โซข่บัเ�ลือ่� (ห��้ 93)
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ต��แห�ง่ป้�ยเตอื� (มตีอ่)

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

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

2 3

5

Pb

1

4
1. ก�รตรวจเช็�กอ่�ก�รขบัขี ่(ห��้ 60)
2. ���้ม�ัไรส้�รตะก ัว่ (ห��้ 50)
3. หมวกก�ั�็อ� (ห��้ 8)

4. ���้ม�ัเ�รือ่ง (ห��้ 85)
5. ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง (TPMS)  

(ถ�้ตดิต ัง้) (ห��้ 107)



ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่�
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ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่�
2 3 4 5 6

12 11 9 8 714 13

1

1015
1. ไฟห��้
2. ฝ�ปิดถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
3. ถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
4. ทีล็่อกเบ�ะ
5. ชุดก�ัสะเทอื�หลงั
6. ไฟท�้ย
7. ก�รต ัง้โซข่บัเ�ลือ่�
8. โซข่บัเ�ลือ่�

9. ��ัเปลีย่�เกยีร ์
10. ข�ต ัง้ข�้ง
11. ถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
12. ไสก้รอง���้ม�ัเ�รือ่ง
13. ไฟเลีย้วด�้�ห��้
14. ��ลปิเปอรเ์บรกห��้
15. จ��เบรกห��้



ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่�
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ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่� - ตอ่
5 7

111314 910

3

12

41 2 6 8

1. ไฟสอ่งป้�ยทะเบยี�
2. ไฟเลีย้วด�้�หลงั
3. ชุดเ�รือ่งมอื (ใตท้ ี�่ ัง่)
4. แบตเตอรี ่(ใตท้ ี�่ ัง่)
5. กระปกุ���้ม�ัเบรกหลงั
6. ฝ�ปิดถงั���้ม�ัเ�รือ่ง
7. ไฟเลีย้วด�้�ห��้

8. ตะเกยีบห��้
9. ส�ย�ลตัช์
10. ก�้�วดัระดบั���้ม�ัเ�รือ่ง
11. แป้�เบรกหลงั
12. ทอ่เก็บเสยีง
13. จ��เบรกหลงั
14. ��ลปิเปอรเ์บรกหลงั



ก�รระบขุอ้มลูชิ�้สว่�
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ก�รระบชุิ�้สว่�ใ�มมุมองผูข้บัขี่

4321 5 6

789101112

1. ��ั�ลตัช์
2. ปุ่ มไฟสงู/ไฟยก
3. ปุ่ ม�วบ�มุแผงห��้ปดั
4. แผงห��้ปดั
5. กระปกุ���้ม�ัเบรกห��้
6. ��ัเบรกห��้

7. สวติชส์ต�รท์/ดบัเ�รือ่งย�ต์
8. สวติชไ์ฟฉุกเฉ�ิ
9. ปุ่ ม MODE
10. สวติชไ์ฟเลีย้ว
11. ปุ่ มแตร
12. ปุ่ มเลอืก
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หม�ยเลขผลติภณัฑ์
หม�ยเลขตวัถงัรถ (VIN)

1

1. หม�ยเลขตวัถงัรถ

หมายเลขตวัถงัรถ  (VIN) จะประทบัไวท้ีบ่รเิวณ
ฐานพวงมาลยัของโครง  และยงัแสดงบนฉลาก
ทีย่ดึไวก้บัดา้นซา้ยของโครงรถ  ถดัจากกระจัง
หมอ้น�้า
บันทึกหมายเลขตัวถังรถลงในช่องที่ใหไ้ว ้
ดา้นลา่ง

 
 
 

หม�ยเลขเ�รือ่งย�ต์

1

1. หม�ยเลขเ�รือ่งย�ต์

หมายเลขเครื่องยนต์จะประทับไวท้ี่ห อ้ง 
ขอ้เหวี่ยงเครื่องยนต์ ดา้นบนของฝาครอบ
คลตัช์
บันทกึหมายเลขเครื่องยนตล์งในช่องที่ใหไ้ว ้
ดา้นลา่ง

 
 
 



หม�ยเลขผลติภณัฑ์
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หม�ยเลขผลติภณัฑ์

หนา้นีจ้งใจเวน้วา่งไว ้
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ขอ้มลูท ัว่ไป
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ก�ร�วบ�มุมอื

สวติชจ์ดุระเบดิ/ล็อก�อ

 ���เตอื�
ดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภัยและการ
ป้องกันภัย ควรบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่
ต�าแหน่งปิดหรอืต�าแหน่งจอด  แลว้ดงึกญุแจ
ออกทกุครัง้เมือ่ตอ้งจอดรถจักรยานยนตท์ิง้ไว ้
การใชร้ถจักรยานยนตโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาต
อาจท�าใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บบาดเจ็บ ผูใ้ชถ้นนคนอืน่ๆ 
และคนเดนิเทา้ยังอาจท�าใหร้ถจักรยานยนต์
ของทา่นเกดิความเสยีหายได ้

 ���เตอื�
เมือ่กญุแจอยูท่ีต่�าแหน่ง LOCK หรอื P ระบบ
บงัคบัเลีย้วจะถกูล็อกไว ้
หา้มบดิกญุแจไปทีต่�าแหน่ง LOCK หรอื P 
ขณะทีร่ถจักรยานยนตก์�าลังแลน่เนื่องจากจะ
เป็นการล็อกคอรถ  ระบบบงัคบัเลีย้วทีถ่กูล็อก
ไวจ้ะท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

P
U

SH

P

OFF ON

3

2

1

5

4

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

ก�รท��ง��ของสวติช ์
นีเ่ป็นสวติชท์ีส่ัง่งานดว้ยกญุแจสีต่�าแหน่ง  ทา่น
สามารถดงึกญุแจออกจากสวติชไ์ดเ้มือ่กญุแจ
อยูท่ีต่�าแหน่ง OFF, ล็อก หรอื P (จอด) เทา่นัน้
การล็อก: บิดการบังคับเลี้ยวไปทางซา้ย 
จนสุด บดิสวชิต์จุดระเบดิไปที่ต�าแหน่ง OFF 
กดกุญแจลงแลว้ปล่อย จากนั้น หมุนไปที่
ต�าแหน่งล็อก
การจอดรถ: บิดกุญแจจากต�าแหน่งล็อกไป
ต�าแหน่ง P ระบบบงัคบัเลีย้วจะยงัล็อกอยู่

หม�ยเหตุ
อย�่ปลอ่ยใหล็้อก�ออยูท่ ีต่��แห�ง่ P เป็�
เวล���� เพร�ะจะท��ให้แบตเตอรี่��ย
ประจุ

กญุแจระบบจดุระเบดิ

 ���เตอื�
กุญแจดอกอืน่หรือพวงกุญแจ/โซ่ทีเ่ก็บรวม
กบักญุแจสตารท์  อาจรบกวนการบงัคบัเลีย้ว 
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
ดงึกุญแจอืน่ ๆ  ทัง้หมดและพวงกุญแจ/โซ ่
และของอืน่ ๆ  ออกจากกญุแจสตารท์กอ่นที่
จะขบัขีร่ถจักรยานยนต์

 ขอ้�วรระวงั
กุญแจดอกอืน่หรือพวงกุญแจ/โซ่ทีเ่ก็บรวม
กบักญุแจสตารท์ อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย
กับชดุสหีรือชิน้ส่วนขัดเงาของจักรยานยนต์
ได ้
ดงึกุญแจอืน่ ๆ  ทัง้หมดและพวงกุญแจ/โซ ่
และของอืน่ ๆ  ออกจากกญุแจสตารท์กอ่นที่
จะขบัขีร่ถจักรยานยนต์
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 ขอ้�วรระวงั
อ ย่ า เ ก็ บ กุ ญ แ จ ส� า ร อ ง ไ ว ้ร่ ว ม กั บ ร ถ
จักรยานยนตเ์พราะจะท�าใหคุ้ณลักษณะดา้น
ความปลอดภยัลดนอ้ยลง

1

1. แผ�่ป้�ยหม�ยเลขกญุแจ

นอกจากการใชส้วติชจ์ุดระเบดิ/ล็อกคอ ทา่น
ตอ้งใชก้ญุแจเพือ่เปิดชดุลอ๊กเบาะและฝาปิดถงั
น�้ามนัเชือ้เพลงิ
เมื่อรถจักรยานยนต์ถูกจัดส่งมาจากโรงงาน  
จะมีกุญแจใหม้าสองดอกพรอ้มกับแผ่นป้าย
ขนาดเล็กระบุหมายเลขกุญแจ จดบันทึก
หมายเลขกุญแจ แลว้เก็บกุญแจส�ารองและ
แผ่นป้ายหมายเลขกญุแจไวใ้นทีป่ลอดภัยแยก
จากรถจักรยานยนต์
กุญแจมีชพิส่งสัญญาณตดิตัง้อยู่ภายในเพื่อ
ปิดกุญแจนิรภัย เพื่อใหแ้น่ใจว่าระบบป้องกัน
การโจรกรรมท�าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งถกูตอ้ง  ควรใช ้
กุญแจเพียงดอกเดียวใกลก้ับสวติชจ์ุดระเบดิ 
การใหกุ้ญแจสองดอกอยู่ใกลก้ับสวิตช์อาจ
ขัดสัญญาณระหว่างชพิกุญแจกับกุญแจนิรภัย 
ในสถานการณน์ี ้ กญุแจนริภยัจะยงัคงท�างาน
จนกวา่จะน�ากญุแจออกไปหนึง่ดอก
ควรขอกุญแจอะไหล่จากตัวแทนจ�าหน่าย
รถจักรยานยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญาต 
ทกุครัง้  กญุแจอะไหลต่อ้ง  "จับคู"่  กบัระบบ
ป้องกันการโจรกรรมของรถจักรยานยนตโ์ดย
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตของทา่น

กญุแจ�ริภยั
เบา้รับกุญแจท�าหนา้ที่เป็นเสาอากาศส�าหรับ
กุญแจนิรภัย  เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่
ต�าแหน่ง OFF แลว้ดงึกญุแจออก  กญุแจนริภยั
จะเปิดท�างาน (ดทูี ่หนา้ 31) กญุแจนริภยัจะถกู
ปิดใชง้านเมือ่กญุแจเสยีบอยูใ่นสวติชจ์ดุระเบดิ
แลว้บดิไปทีต่�าแหน่ง ON

��ัเบรก

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

มตีวัปรับความกวา้งตดิตัง้อยูท่ีค่นัเบรก  ตวัปรับ
จะชว่ยใหเ้ปลีย่นระยะจากแฮนดบ์ังคับเลีย้วไป
ที่คันเบรกเพื่อใหเ้หมาะกับช่วงกวา้งของมือ 
ผูข้บัขี่

cjev

2

1

1. ตวัปรบัต ัง้ส�ยพ��
2. เ�รือ่งหม�ยลกูศร
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การปรับคนัเบรก:
•  ดนัคนัเบรกไปขา้งหนา้  แลว้หมนุแป้นปรับ

ใหต้�าแหน่งตัวเลขหนึ่งต�าแหน่งตรงกับ
เครือ่งหมายสามเหลีย่มบนตวัล็อกคนัเบรก

•  ระยะจากปลอกแฮนด์บังคับเลี้ยวไปยัง
คนัเบรกทีป่ลอ่ย  สัน้ทีส่ดุเมือ่ปรับคา่เป็น
หมายเลขหา้  และจะยาวทีส่ดุเมือ่ปรับคา่
เป็นหมายเลขหนึง่

��ั�ลตัช์
คนัคลตัชม์คีวามกวา้งคงที ่ไมส่ามารถปรับได ้

1

1. ��ั�ลตัช์

สวติชแ์ฮ�ดบ์งั�บัเลีย้วด�้�ขว�

2

3
1

4

5

1. สวติชส์ต�รท์/ดบัเ�รือ่งย�ต์
2. ต��แห�ง่ STOP
3. ต��แห�ง่ RUN
4. ต��แห�ง่สต�รท์
5. สวติชไ์ฟฉุกเฉ�ิ

ต��แห�ง่ STOP
ต�าแหน่ง STOP มไีวเ้พือ่ใชง้านในกรณีฉุกเฉนิ 
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งตอ้งดับเครื่องยนต ์ 
ใหเ้ลื่อนสวิตช์สตาร์ท/ดับเครื่องยนต์ไปที่
ต�าแหน่ง STOP

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

หม�ยเหตุ
แมส้วติชด์บัเ�รือ่งย�ตจ์ะดบัเ�รือ่งย�ต ์
แต่จ ะไม่ด ับวงจรไฟฟ้�ท ั้งหมด และ
อ�จท� � ให้สต�ร์ท เ�รื่อ งย�ต์ใหม่ได้
ย�กขึ้�เ�ื่องจ�กแบตเตอรี่ท ี่��ยประจ ุ 
โดยปกต ิ�วรใชส้วติชจ์ุดระเบดิใ�ก�รดบั
เ�รือ่งย�ตเ์ท�่� ั�้
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ต��แห�ง่ RUN
นอกจากจะบดิสวติช์จุดระเบดิไปที่ต�าแหน่ง 
ON แลว้  สวติชส์ตารท์/ดบัเครือ่งยนตต์อ้งอยูท่ี่
ต�าแหน่ง RUN เพือ่ใหข้บัขีร่ถจักรยานยนตไ์ด ้

ต��แห�ง่สต�รท์
ปุ่ มสตารท์จะควบคมุมอเตอรส์ตารท์  ทา่นตอ้ง
ดึงคันคลัตช์ไปที่แฮนด์บังคับเลี้ยวเพื่อให ้
มอเตอรส์ตารท์ท�างาน

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

สวติชไ์ฟฉุกเฉ�ิ
ในการเปิดหรอืปิดไฟฉุกเฉนิ  ใหก้ดและปลอ่ย
สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
สวติชจ์ดุระเบดิตอ้งอยูท่ีต่�าแหน่ง ON เพือ่ให ้
ไฟฉุกเฉนิท�างาน
ไฟฉุกเฉินจะยังติดอยู่ถา้ปิดสวิตช์จุดระเบิด 
จนกวา่จะกดสวติชไ์ฟฉุกเฉนิอกีครัง้

สวติชแ์ฮ�ดบ์งั�บัเลีย้วด�้�ซ�้ย

3

4

6

78

9

1

2

5

1. ปุ่ มซ�้ย
2. ปุ่ มข ึ�้
3. ปุ่ มขว�
4. ปุ่ มลง
5. ปุ่ มเลอืก
6. สวติชไ์ฟเลีย้ว
7. ปุ่ ม MODE
8. ปุ่ มแตร
9. ปุ่ มไฟสงู

ปุ่ ม�วบ�มุ
ปุ่ มควบคุมใชใ้นการท�างานแต่ละฟังกช์ั่นของ
แผงหนา้ปัด:
•  ขึน้ - เลือ่นเมนูจากดา้นลา่งไปดา้นบน
•  ลง - เลือ่นเมนูจากดา้นบนลงดา้นลา่ง
•  ซา้ย - เลือ่นเมนูไปทางซา้ย
•  ขวา - เลือ่นเมนูไปทางขวา

สวติชไ์ฟเลีย้ว
เมือ่กดสวติชไ์ฟเลีย้วไปดา้นซา้ยหรอืดา้นขวา 
ไฟเลีย้วดวงทีส่มัพันธก์นัจะกะพรบิ
สามารถปิดไฟเลีย้วไดด้ว้ยตนเองได ้ เพือ่จะปิด
ไฟเลีย้ว  ใหก้ดและคลายสวติชไ์ฟเลีย้วไปที่
ต�าแหน่งกลาง
ไฟเลี้ยวแบบยกเลกิตัวเองอัตโนมัตสิามารถ
เ ปิ ด ใ ช ง้ า น ไ ด ้ใ น ฟั ง ก์ชั่ น ก า ร ตั ้ ง ค่ า ร ถ
จักรยานยนตบ์นจอแสดงผล  โปรดอา้งองิกบั 
หนา้ 41
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หม�ยเหตุ
เ มื่อ อ ยู่ ใ � โ ห ม ด ปิ ด อ ัต โ � ม ัต ิแ ล ะ ร ถ
จกัรย��ย�ตห์ยุดด้วยเหตุผลใดก็ต�ม  
ไฟเลีย้วจะกระพรบิเป็�เวล�และระยะท�ง
ทีเ่หลอืจ�กว�่มกี�รยกเลกิดว้ยต�เองโดย 
ผูข้บัขี่

ปุ่ ม MODE
เมือ่กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE จะเป็นการเปิด
ใชง้านการแสดงผลโหมดการขบัขี ่ การกดปุ่ ม
โหมดต่อไปจะเลื่อนผ่านโหมดการขับขี่ที่ใช ้
งานได ้(ด ูหนา้ 36)

ปุ่ มแตร
เมื่อกดปุ่ มแตรโดยที่สวิตช์จุดระเบิดอยู่ที่
ต�าแหน่ง ON แตรจะดงัขึน้

ปุ่ มไฟสงู
แสงไฟสงูจะเปิดเมือ่กดปุ่ มไฟสงู  การกดปุ่ ม
แตล่ะครัง้จะสลบัระหวา่งไฟต�า่และไฟสงู

หม�ยเหตุ
สวติชเ์ปิด/ปิดไฟไม่ไดป้ระกอบไวใ้�รถ
รุ�่�ี ้ สญัญ�ณไฟแสดงต��แห�ง่, ไฟท�้ย 
และไฟสอ่งป้�ยทะเบยี� ท ัง้หมดจะท��ง��
โดยอตัโ�มตัเิมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที่
ต��แห�ง่ ON
รุ�่�ีไ้มม่กี�รยกไฟสงู
ไฟห��้จะท��ง��เมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไป
ทีต่��แห�ง่ ON ไฟห��้จะดบัลงขณะทีก่ด
ปุ่ มสต�รท์จ�สต�รท์เ�รือ่งย�ตต์ดิ

ก�ร�วบ�มุ��ัเรง่
ปลอกคันเร่งอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการเปิด
และปิดของปีกผีเสื้อผ่านกล่อง ECM ของ
เครือ่งยนต ์ ไมม่สีายไฟแบบเปิดปิดโดยตรงใน
ระบบนี้
ปลอกคันเรง่จะมสีมัผัสแบบรซีสิทฟีเพือ่เมือ่บดิ
ไปทางดา้นหลังเพือ่เปิดปีกผเีสือ้ เมือ่ปล่อย
ปลอกคันเร่ง ปลอกคันเร่งจะหมุนกลับไปที่
ต�าแหน่งปิดปีกผีเสือ้โดยสปรงิรัง้กลับและปีก
ผเีสือ้จะปิด
ผูใ้ชไ้มส่ามารถปรับการควบคมุคนัเรง่

1

1. ต��แห�ง่ปิดปีกผเีสือ้

 ���เตอื�
ลดความเร็วและอย่าขับขี่รถต่อไปโดยไม่
จ�าเป็น  ขณะทีส่ญัญาณไฟแสดงการท�างาน
ผดิปกต ิ(MIL) ยงัตดิอยู่
ขอ้บกพร่องดังกล่าวอาจส่งผลกระทบรา้ย
แรงตอ่สมรรถนะของเครือ่งยนต ์ ระบบไอเสยี 
และอตัราการสิน้เปลอืงน�้ามนัเชือ้เพลงิ
สมรรถนะของเครื่องยนตท์ี่ลดลงอาจท�าให ้
การขีร่ถอยูใ่นสภาวะทีเ่ป็นอนัตราย  ท�าให ้
สูญเสียการควบคุมและเกิดอุบัติเหตุได ้
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเชค็ความบกพรอ่งและท�าการแกไ้ข
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ถา้การควบคมุคนัเรง่ผดิปกต ิสญัญาณไฟแสดง
การท�างานผดิปกต ิ(MIL) จะสวา่งขึน้ แลว้หนึง่
ในสภาวะของเครือ่งยนตต์อ่ไปนีอ้าจเกดิขึน้
• MIL สวา่งขึน้  การเคลือ่นทีข่องปีกผเีสือ้

และจ�านวนรอบต่อนาทขีองเครือ่งยนตจ์ะ
ถกูจ�ากดั

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

• MIL สวา่งขึน้ เครือ่งยนตส์ตารท์ไมต่ดิ
ส�าหรับสภาวะขา้งตน้ทัง้หมด โปรดตดิต่อ
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อตรวจเช็คความ
บกพรอ่งและท�าการแกไ้ข

ก�รใชเ้บรก
ทีจั่งหวะเปิดปีกผเีสือ้ต�า่  (ประมาณ 20°)  เบรก
และปีกผเีสือ้จะท�างานรว่มกนั
ทีจั่งหวะคนัเรง่เปิดปีกผเีสือ้สงู  (มากกวา่ 20°) 
ถา้ใชเ้บรกนานกวา่สองวนิาท ี ปีกผเีสือ้จะปิด
และความเร็วรอบเครือ่งยนตจ์ะลดลง  ในการ 
กลบัสูก่ารท�างานของปีกผเีสือ้ปกต ิ ปลอ่ยการ
ควบคมุคนัเรง่  ปลอ่ยเบรก แลว้เปิดปีกผเีสือ้อกี
ครัง้
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ผงัห��้จอแผงห��้ปดั

E F
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10

1

1. เซ็�เซอรว์ดัแสงแวดลอ้ม
2. ต��แห�ง่เกยีร ์
3. ม�ตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์
4. เกจวดัระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
5. ม�ตรวดั�ว�มเร็ว
6. สญัญ�ณเตอื�ภยั/ระบบป้องก�ั 

ก�รโจรกรรม
7. ไฟเลีย้วด�้�ขว�และไฟฉุกเฉ�ิ
8. ไฟเตอื�ระบบ ABS

9. สญัญ�ณไฟแสดงต��แห�ง่เกยีรว์�่ง
10. ชอ่งขอ้มลู
11. ไฟเตอื�แรงด�ั���้ม�ัเ�รือ่ง
12. สญัญ�ณไฟแสดงก�รท��ง��ผดิปกตขิอง

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

13. ไฟเตอื�ไฟสงู
14. ไฟเลีย้วด�้�ซ�้ยและไฟฉุกเฉ�ิ
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ไฟเตอื�
หม�ยเหตุ
เ มื่ อ เ ปิ ด ส วิต ช์จุ ด ร ะ เ บิด  ไ ฟ เ ตือ � 
แผงห��้ปดัจะสว�่งขึ�้ 1.5 ว�ิ�ท ี แลว้ดบั
ลง (ยกเว�้ไฟทีต่ดิ��้งไวจ้�กว�่จะสต�รท์
เ�รือ่งย�ต ์ต�มทีอ่ธบิ�ยไวใ้�ห��้ตอ่ไป)

ส�าหรับค�าเตอืนเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 39

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

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

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

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

หม�ยเหตุ
ถ�้สญัญ�ณไฟ MIL กะพรบิเมือ่เปิดระบบ
จุดระเบดิ ใหต้ดิต่อตวัแท�จ��ห�่�ยรถ
จกัรย��ย�ต ์Triumph ทีไ่ดร้บัอ�ญุ�ตโดย
เร็วทีสุ่ดเพือ่ท��ก�รแกไ้ขสถ��ก�รณ์ดงั
กล�่ว ใ�สถ��ก�รณเ์หล�่�ี ้ เ�รือ่งย�ตจ์ะ
ไมท่��ง��

สญัญ�ณไฟเตอื�แรงด�ั���้ม�ัเ�รือ่ง
ต��่

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

 ขอ้�วรระวงั
ดับเครือ่งยนตท์ันทถีา้สัญญาณไฟเตอืนแรง
ดนัน�้ามนัเครือ่งต�า่สวา่งขึน้  อยา่สตารท์เครือ่ง
ใหมจ่นกวา่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
การเดินเครื่องยนต์เมื่อสัญญาณไฟเตือน
แรงดันน�้ ามันเครื่องต�่าสว่างขึ้นจะท�าให ้
เครือ่งยนตไ์ดรั้บความเสยีหายอยา่งรนุแรง

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

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

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

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

ไฟเตอื�ระบบเบรกป้องก�ัลอ้ล็อก 
(ABS)
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต� าแหน่ง  ON 
ไฟเตือนระบบ ABS กะพรบิขึน้และดับลงถือ
เป็นเรือ่งปกต ิ ไฟจะยงักะพรบิตอ่ไปหลงัจาก
สตารท์เครือ่งยนตจ์นกว่ารถจักรยานยนตจ์ะวิง่
ดว้ยความเร็วมากกวา่ 10 กม./ชม. เป็นครัง้แรก 
แลว้ไฟจะดบั

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

ไฟเตือนไม่ควรสว่างขึน้อีกจนกว่าจะสตาร์ท
เครือ่งยนตใ์หม ่ถา้ไมม่ขีอ้บกพรอ่ง
ถ า้ ไฟเตือน เกิดสว่ า งขึ้น ในขณะขับขี่ ร ถ  
แสดงวา่ระบบ ABS เกดิความผดิปกต ิ ซึง่ตอ้ง
ตรวจสอบหาสาเหตุ

 ���เตอื�
ถา้ระบบ ABS ไม่ท�างาน ระบบเบรกจะท�า
หนา้ที่เป็นระบบเบรกแบบไม่มีระบบ ABS 
ตอ่ไป
ทา่นตอ้งไมข่ีร่ถตอ่ไปถา้ไฟเตอืนยงัคงตดิอยู่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเช็คความบกพร่องและท�าการแกไ้ข  
ในสถานการณน์ี ้ การเบรกแรงเกนิไปจะท�าให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�าใหสู้ญเสียการควบคุมรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

ไฟเลีย้ว
เมือ่ปรับสวติชไ์ฟเลีย้วไปทางซา้ย
หรือทางขวา สัญญาณเตือน 
ไฟเลี้ยวจะกะพริบหรือดับลงดว้ย
ความเร็วเทา่กนักบัไฟเลีย้ว

สวติชไ์ฟฉุกเฉ�ิ
ในการเปิดหรอืปิดไฟฉุกเฉนิ  ใหก้ดและปลอ่ย
สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
สวติชจ์ดุระเบดิตอ้งอยูท่ีต่�าแหน่ง ON เพือ่ให ้
ไฟฉุกเฉนิท�างาน
ไฟฉุกเฉินจะยังติดอยู่ถา้ปิดสวิตช์จุดระเบิด 
จนกวา่จะกดสวติชไ์ฟฉุกเฉนิอกีครัง้

แสงไฟสงู
เมือ่เปิดระบบจุดระเบดิและปรับปุ่ ม
ก ร ะ พ ริ บ ไ ฟ สู ง ไ ปที่   ‘ ไ ฟ สู ง ’  
ไฟเตอืนไฟสงูจะสวา่งขึน้
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ม�ตรวดั�ว�มเร็ว
มาตรวัดความเ ร็ วแสดงความเ ร็ วของรถ
จักรยานยนตข์ณะวิง่บนถนน

E F

1

1. ม�ตรวดั�ว�มเร็ว

ม�ตรวดัระยะท�ง
มาตรวัดระยะทางจะแสดงระยะทางทัง้หมดที่
รถจักรยานยนตไ์ดว้ิง่ไป  มาตรวดัระยะทางจะ
แสดงในการแสดงผลขอ้มลูการบรกิาร

1. ม�ตรวดัระยะท�ง

ม�ตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์

 ขอ้�วรระวงั
อย่าใหค้วามเร็วรอบเครื่องยนต์อยู่ในพื้นที ่
สแีดงเพราะอาจท�าใหเ้ครือ่งยนตไ์ดรั้บความ
เสยีหายอยา่งรนุแรง

มาตรวัดรอบเครื่องยนต์จะแสดงความเร็ว
รอบเครื่องยนต์ดว้ยจ� านวนรอบต่อนาที -
 rpm (รอบ/นาที) ที่ส่วนทา้ยในช่วงมาตรวัด
รอบเครือ่งยนตจ์ะมพีืน้ทีส่แีดง  ความเร็วรอบ
เครื่องยนตใ์นพื้นที่สแีดงจะมีความเร็วสูงกว่า
ความเร็วรอบเครือ่งยนตส์งูสดุทีแ่นะน�า  และสงู
กวา่ชว่งสมรรถนะทีด่ทีีส่ดุ

E F

1 2

1. �ว�มเร็วรอบเ�รือ่งย�ต ์(รอบตอ่��ท)ี
2. โซ�สแีดง

เกจวดัระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
เกจวัดระดับน�้ามันเชื้อเพลงิจะแสดงปริมาณ
น�้ามนัเชือ้เพลงิในถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ

E F

1

1. เกจวดัระดบั���้ม�ัเชือ้เพลงิ

เมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิเปิดอยู ่ เสน้สดี�าหมายถงึ
น�้ามนัเชือ้เพลงิทีเ่หลอือยูใ่นถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ
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เครื่องหมายอื่น  ๆ    จะแสดงระดับน�้ ามัน 
เชื้อเพลิงที่ตรงกลาง อยู่ระหว่างระดับเต็ม
กบัระดบัหมด  ไฟเตอืนน�้ามนัเชือ้เพลงิต�า่จะ
สวา่งขึน้เมือ่น�้ามนัเชือ้เพลงิเหลอืประมาณ 3.5 
ลติร  อยูใ่นถงัและคณุควรเตมิน�้ามนัทนัทเีมือ่มี
โอกาส
ระยะทางจนน�้ ามันหมดและอัตราการบริโภค
น�้ามันในขณะนัน้จะแสดงในหนา้จอการบรโิภค
น�้ามนัเชือ้เพลงิ ด ูหนา้ 37 
หลงัจากเตมิน�้ามนัเชือ้เพลงิ  ระบบจะปรับปรงุ
ขอ้มูลของเกจวัดระดับน�้ ามันเชื้อเพลิงและ
ขอ้มูลระยะที่ว ิ่งไดจ้นน�้ ามันหมดในขณะที่
ทา่นขีร่ถจักรยานยนต ์ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัลกัษณะ 
การขีร่ถ  การปรับปรงุขอ้มลูอาจใชเ้วลานานถงึ
หา้นาที

เกจวดัอณุหภมู�ิ��้หลอ่เย็�

 ขอ้�วรระวงั
ดับเครื่องยนต์ทันทีถ า้ไฟเตือนอุณหภูม ิ
น�้าหลอ่เย็นสงูสวา่งขึน้มา  อยา่สตารท์เครือ่ง
ใหมจ่นกวา่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
จะเกดิความเสียหายรา้ยแรงกับเครื่องยนต์
หากใชง้านเครื่องยนต์เมื่อมีขอ้ความเตือน
ปรากฏขึน้ในชอ่งแผงหนา้ปัด

เกจวัดอุณหภูมนิ�้ าหล่อเย็นจะแสดงอุณหภูมิ
ของน�้าหลอ่เย็นเครือ่งยนต์

C H

1. เกจวดัอณุหภมู�ิ��้หลอ่เย็�

เมื่อสตาร์ท เครื่องยนต์ขณะที่ เครื่อง เ ย็น  
สว่นแสดงผลจะแสดงแทง่สเีทา  เมือ่อณุหภมูิ
เพิ่มขึ้น แท่งเรืองแสงแสดงระดับบนส่วน
แสดงผลจะปรากฏขึน้หลายขดี  เมือ่สตารท์
เครื่องยนต์ขณะที่เครื่องรอ้น ส่วนแสดงผล
จะแสดงจ�านวนแท่งเรืองแสงแสดงระดับที่
สมัพันธก์นั โดยขึน้อยูก่บัอณุหภมูเิครือ่งยนต์
ชว่งอณุหภมูปิกตอิยูร่ะหวา่ง C (เย็น)  และ H 
(รอ้น) บนจอแสดงผล
เมือ่เครือ่งยนตท์�างาน หากอณุหภมูนิ�้าหลอ่เย็น
เครือ่งยนตส์งูจนเป็นอนัตราย  ขอ้ความเตอืนจะ
ปรากฏในชอ่งแผงหนา้ปัด  เกจแสดงอณุหภมูิ
น�้าหลอ่เย็นกจ็ะปรากฏขึน้มาดว้ยเชน่กนั

Service
การบริการ (Service) จะแสดงระยะทาง
ทัง้หมดทีร่ถจักรยานยนตย์ังวิง่ตอ่ไปไดอ้กีกอ่น
จะถงึการเขา้รับบรกิารซอ่มบ�ารงุ  นอกจากนีย้งั
แสดงวนัทีก่�าหนดในการเขา้รับบรกิารดว้ย

1. ว�ัทีต่อ้งเข�้รบับรกิ�ร
2. จ���ว�ไมลห์รอืกโิลเมตรทีเ่หลอือยู่

หากเกนิก�าหนดการเขา้รับบรกิารจะมขีอ้ความ
ปรากฏขึน้ในชอ่งแผงหนา้ปัด
เมือ่ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญาตด�าเนนิการซอ่มบ�ารงุ  ระบบจะ
ถกูตัง้คา่ใหม่
ระยะทางจนถึงการรับบริการครั ้งต่อไปหรือ
ขอ้ความการบรกิารจะปรากฎทีแ่ผงหนา้ปัดเมือ่
เปิดระบบจดุระเบดิ
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ม�ตรวดัระยะท�งออกทรปิ
มีมาตรวัดระยะทางอยู่สองทรปิใหใ้ชง้านและ
รเีซต็ไดใ้นชอ่งขอ้มลู

1. ม�ตรวดัระยะท�งทรปิ 1 หรอื 2
2. ระยะเวล�ของทรปิเด�ิท�ง
3. อตัร�เร็วเฉลีย่
4. เวล�ทีใ่ชท้ ัง้ทรปิ

หากตอ้งการดูมาตรวัดระยะทางทริปใดทริป
หนึง่:
•  กดปุ่ มซา้ยหรือขวาจนมองเห็นมาตรวัด

ระยะทางทรปิทีต่อ้งการ
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัมาตรวัดระยะทาง
ทรปิ ด ูหนา้ 43

โหมดก�รขบัขี่
โหมดขับขีจ่ะชว่ยใหส้ามารถปรับการตัง้คา่การ
ตอบสนองของปีกผเีสือ้  (MAP), ระบบเบรก
ป้องกนัลอ้ล็อก  (ABS)  และระบบควบคมุการ
ยดึเกาะถนน  (TC)  ใหเ้หมาะสมกบัสภาพของ
ถนนและความตอ้งการของผูข้บัขีร่ถ
ท่านสามารถเลือกโหมดขับขี่โดยใชปุ้่ ม 
MODE ทีฝ่าครอบสวติชด์า้นซา้ยมอื  ขณะทีร่ถ
จักรยานยนตก์�าลงัวิง่หรอืจอดอยูก่บัที ่ด ูหนา้ 36

มโีหมดการขบัขีต่อ่ไปนีใ้หเ้ลอืกใช ้ Road และ 
Rain

โหมดส��หรบัถ�� (Road)
โหมดถนน  (ROAD)  ถกูตัง้คา่ไวล้ว่งหนา้และ
ใหก้ารตัง้คา่ MAP, ABS และ TC ส�าหรับการใช ้
งานบนทอ้งถนนปกติ

ก�รต ัง้��่ระบบ

ABS
Road – การตัง้คา่ระบบ ABS ที่
เหมาะสมทีส่ดุส�าหรับการใชร้ถ
บนถนน

MAP Road – การตอบสนองของปีก
ผเีสือ้แบบปกติ

TC
Road – การตัง้คา่ระบบ TC ที่
เหมาะสมทีส่ดุส�าหรับการใชร้ถ
บนถนน
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โหมดฝ�ตก (Rain)
โหมดฝน  (RAIN)  ถกูตัง้คา่ไวล้ว่งหนา้และ
ใหก้ารตัง้คา่ MAP, ABS และ TC ส�าหรับการใช ้
งานบนทอ้งถนนปกตใินสภาพทีม่ฝีนตก

ก�รต ัง้��่ระบบ

ABS
Road – การตัง้คา่ระบบ ABS ที่
เหมาะสมทีส่ดุส�าหรับการใชร้ถ
บนถนน

MAP

Rain – ชว่ยลดการตอบสนอง
ของปีกผเีสือ้เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัการตัง้คา่ Road ส�าหรับ
สภาพถนนเปียกหรอืลืน่

TC

Rain – การตัง้คา่ TC ทีเ่หมาะ
สมทีส่ดุส�าหรับการใชร้ถบนถนน
ขณะฝนตก ท�าใหล้อ้หลงัลืน่
ไถลไดน้อ้ยทีส่ดุ

ก�รเลอืกโหมดขบัขี่

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

-  ในสภาพถนนและสภาพอากาศดี
-  ในพืน้ทีท่ีป่ล่อยใหร้ถจักรยานยนตแ์ล่นไป
ไดอ้ยา่งปลอดภยั

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

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

การไม่ปฏบิัตติามค�าเตอืนทีส่�าคัญนี้จะท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
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 ���เตอื�
เมือ่เลอืกโหมดขบัขี ่ ใหใ้ชร้ถจักรยานยนตบ์น
ถนนที่ไม่มีการจราจรเพื่อสรา้งความคุน้เคย
กบัการตัง้คา่ใหม่
อย่าใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยานยนต์ของท่าน
เนื่องจากบุคคลอื่นอาจเปลี่ยนการตั ้งค่า
โหมดขบัขีจ่ากคา่ทีคุ่น้เคย  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

หม�ยเหตุ
โหมดขบัขีม่�ี�่เร ิม่ต�้ที ่ ROAD (ถ��) เมือ่
บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON
ถ้�ไอ�อ�โหมดก�รขบัขี่ไม่ปร�กฏขึ้�
เมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไปทีต่��แห�่ง ON 
ตรวจสอบใหแ้�่ใจว่�สวติชด์บัเ�รือ่งย�ต์
อยูท่ ีต่��แห�ง่ RUN

เพือ่เลอืกโหมดการขบัขี:่
•  กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE ทีฝ่าครอบสวติช์

ดา้นซา้ยมือเพื่อเปิดใชง้านแสดงผลการ
เลอืกโหมดการขบัขี:่

•  ไอคอนโหมดการขบัขีท่ีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบุันจะ
แสดงอยูใ่นชอ่งขอ้มลู

ในการเปลีย่นโหมดการขบัขีท่ีเ่ลอืก:
•  กดปุ่ ม Mode ซ�้า  ๆ  จนกระทัง่โหมดการ

ขบัขีท่ีต่อ้งการแสดงในชอ่งขอ้มลู  เมือ่อยู่
ในจอแสดงผลโหมดการขบัขี ่ ปุ่ มซา้ยหรอื
ขวา จะเลื่อนผ่านตัวเลือกโหมดการขับขี่
ดว้ยเชน่กนั

•  กดปุ่ ม Select เพือ่ยนืยนัการเลอืกโหมด
การขบัขีท่ีต่อ้งการ

•  โหมดการขับขี่ที่เลือกจะเปิดใชง้านเมื่อ
เงื่อนไขต่อไปนี้ส�าหรับการเปลี่ยนโหมด
การขบัขีค่รบทกุขอ้:

รถจกัรย��ย�ตจ์อดอยูก่บัที ่ - เ�รือ่งย�ต์
ดบั
•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON

•  สวติชด์บัเครือ่งยนตอ์ยูท่ีต่�าแหน่ง RUN

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

ใหร้ถจักรยานยนตแ์ลน่ไป)
การเลือกโหมดการขับขี่เสร็จสมบูรณ์แลว้ใน
ตอนนีแ้ละสามารถขบัขีไ่ดต้ามปกติ

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

1. อตัร�ก�รสิ�้เปลอืง���้ม�ัเชือ้เพลงิขณะห�ึง่
2. ระยะทีว่ ิง่ไดจ้����้ม�ัหมด
3. อตัร�ก�รสิ�้เปลอืง���้ม�ัเชือ้เพลงิเฉลีย่

อตัร�ก�รสิ�้เปลอืง���้ม�ัเชือ้เพลงิขณะ
ห�ึง่
การแสดงถงึอัตราการสิน้เปลอืงน�้ามันเชือ้เพลงิ
ขณะใดขณะหนึง่  ถา้รถจักรยานยนตจ์อดนิง่กบั
ที ่--.- จะปรากฏ
ระยะทีว่ ิง่ไดจ้����้ม�ัหมด
ส่วนนี้จะแสดงถงึระยะทางโดยประมาณที่รถ
สามารถวิง่ตอ่ไปไดด้ว้ยน�้ามันเชือ้เพลงิทีเ่หลอื
อยูใ่นถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ
อตัร�ก�รสิ�้เปลอืง���้ม�ัเชือ้เพลงิเฉลีย่
นี่ เ ป็นการแสดงอัตราการสิ้นเปลืองน�้ ามัน 
เชือ้เพลงิเฉลีย่  หลงัจากตัง้คา่ใหม ่ จะแสดง
เป็น --.- จนกวา่รถจะวิง่ไปได ้0.1 กม.
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หม�ยเหตุ
หลงัจ�กเติม�� ้�ม�ัเชื้อเพลิง  ระบบจะ
ปรบัปรุงข้อมูลของเกจวดัระดบั�� ้�ม�ั 
เชือ้เพลงิและขอ้มูลระยะทีว่ ิง่ไดจ้����้ม�ั
หมดใ�ขณะที่ท่��ขี่รถจกัรย��ย�ต ์ 
ท ั้ ง �ี้ ข ึ้ � อ ยู่ ก ั บ ล ั ก ษ ณ ะ ก � ร ขี่ ร ถ  
ก�รปรบัปรุงขอ้มูลอ�จใชเ้วล����ถงึห�้
��ที

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

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

จอระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS) จะ
แสดงคา่แรงดนัลมยางลอ้หนา้และลอ้หลงั

26 271 2

1. ตวับง่ชีแ้รงด�ัลมย�งลอ้หลงั
2. ตวับง่ชีแ้รงด�ัลมย�งลอ้ห��้

ตวับง่ชีแ้รงด�ัลมย�งลอ้ห��้
แสดงแรงดนัลมยางหนา้ปัจจบุนั
ตวับง่ชีแ้รงด�ัลมย�งลอ้หลงั
แสดงแรงดนัลมยางหลงัปัจจบุนั

ส�าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TPMS และ 
แรงดนัลมยาง โปรดด ูหนา้ 54

�ว�มสว�่ง
หนา้จอความสวา่งจะชว่ยใหส้ามารถปรับความ
สวา่งของชอ่งขอ้มลูได ้

วธิปีรับความสวา่งของชอ่งขอ้มลู:
•  กดปุ่ มซา้ยและขวาเพือ่ปรับเพิม่/ลดระดับ

ความสวา่ง
•  กดปุ่ ม Select เพือ่ยนืยนัระดบัความสวา่ง

ทีต่อ้งการ

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

หม�ยเหตุ
อย่�ปิดเซ็�เซอรแ์สงบ�ห��้จอเพร�ะจะ
ท��ให้�ว�มสว่�งของห�้�จอท��ง��ไม ่
ถกูตอ้ง
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ต��แห�ง่เกยีร ์
ต�าแหน่งเกียร์จะแสดงบนหนา้จอหลักของ 
แผงหนา้ปัดและระบุว่ามีการใชง้านเกียร์ใด 
(หนึง่ถงึหก)  เมือ่ระบบสง่ก�าลงัอยูใ่นต�าแหน่ง
เกยีรว์า่ง  (ไมไ่ดเ้ลอืกเกยีร)์  สว่นแสดงผลจะ
แสดง N

E F

1 2

1. สญัลกัษณต์��แห�ง่เกยีร ์
2. ต��แห�ง่เกยีร ์(ภ�พแสดงต��แห�ง่เกยีร ์

ว�่ง)

E F

1 2

1. สญัลกัษณต์��แห�ง่เกยีร ์
2. ต��แห�ง่เกยีร ์(ภ�พแสดงเกยีรห์�้)

ขอ้มูลต�าแหน่งเกียร์จะไม่แสดงเมื่อมีการ 
แสดงตวับง่ชีก้ารเปลีย่นเกยีรใ์นชอ่งขอ้มลู

ก�รตรวจสอบขอ้�ว�มเตอื�
ค�าเตือนและขอ้ความแสดงขอ้มูลทัง้หมดจะ
ปรากฏในหนา้จอขอ้ความเตือน มีตัวอย่าง
แสดงอยูท่ีด่า้นลา่ง

1. ตวั�บัขอ้�ว�มเตอื� (แสดงห�ึง่จ�กส�ม
ขอ้�ว�ม)

2. สญัลกัษณข์อ้�ว�มเตอื�
3. ขอ้�ว�มเตอื�และ���แ�ะ���

เพือ่ดคู�าเตอืน:
•  กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่เลือ่นผ่านตัวเลอืกจน

มกีารแสดงหนา้จอขอ้ความเตอืน
•  กดปุ่ มซา้ยหรอืขวาเพือ่ตรวจสอบขอ้ความ

เตอืนแตล่ะขอ้ความ  (หากมมีากกวา่หนึง่
ขอ้ความ) ตัวนับขอ้ความเตือนจะแสดง
จ�านวนขอ้ความเตอืนทัง้หมดทีม่อียู่

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

เม�หูลกั
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เพือ่เขา้ถงึเมนูหลกั:
•  รถจักรยานยนต์ตอ้งจอดอยู่นิ่งและเปิด

สวติชร์ะบบจดุระเบดิ
•  กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่เลือ่นผ่านชอ่งขอ้มูล

จนมกีารแสดงหนา้จอเมนูหลกั
•  กดปุ่ ม Select เพือ่ยนืยนัการเลอืกเมนู

หลกั  จากนัน้จะสามารถเลอืกรายการใน
เมนูหลกัได ้

Main Menu ชว่ยใหส้ามารถเขา้ถงึตวัเลอืกดงั
ตอ่ไปนี:้

โหมดก�รขบัขี่
เมนูนี้จะช่วยใหป้รับตัง้ค่าของโหมดการขับขี ่
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 40

Bike Setup
เมนูนีจ้ะชว่ยใหป้รับตัง้คา่คณุสมบตัติา่ง  ๆ  ของ
รถจักรยานยนต ์ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 41

Trip Setup
เมนูนี้จะช่วยในการตัง้ค่าทรปิการเดนิทางที ่1 
และ 2 ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 43

Display Setup
เมนูนี้ช่วยในการตัง้ค่าตัวเลือกการแสดงผล 
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 45

Bluetooth® (ถ�้ตดิต ัง้)
เ ม นู นี้ ช่ ว ย ใ น ก า ร ตั ้ ง ค่ า ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ 
B l u e t o o t h® ส� า ห รั บ ข ้อ มู ล เ พิ่ ม เ ติม  
ใหดู้ที่คู่มือระบบการเชื่อมต่อ My Triumph 
Connectivity

คู่ มื อ ร ะ บบก า ร เ ชื่ อ มต่ อ  M y  Tr i u m p h 
Connectivity อ่านไดท้างอินเทอร์เน็ตที่: 
https://www.  triumphinstructions. com/

ป้อนหมายเลขชิน้สว่น  ‘A9820200’  ในชอ่ง
คน้หาเพือ่ใชง้านคูม่อืนี้

Reset to Defaults (รเีซ็ตเป็���่ต ัง้ต�้)
เมนูนี้ชว่ยในการตัง้ค่าหนา้ปัดทัง้หมดกลับไป
ทีต่ัง้คา่เริม่ตน้ ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 49

โหมดก�รขบัขี่
เพือ่เขา้ถงึเมนูโหมดการขบัขี:่
•  จากเมนูหลกั  กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่เลอืก

โหมดการขบัขี่
•  กดปุ่ มขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้

•  กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่เลอืกโหมดการขบัขีท่ี่
ตอ้งการ กดปุ่ ม Select เพือ่ยนืยนั

•  กดปุ่ มขวาเพื่อยืนยันและดูตัวเลือกการ
ตัง้ค่าทีเ่กีย่วขอ้งส�าหรับโหมดการขับขีท่ี่
เลอืก

วธิเีปลีย่นการตัง้คา่ ABS, MAP หรอื Traction 
Control (TC):
•  กดปุ่ มขึ้นและลงเพื่อเลือกการตั ้งค่าที่

ตอ้งการ
•  กดปุ่ มขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้
•  กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่เลือ่นผา่นตวัเลอืก
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•  กดปุ่ ม Select เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการ
ส�าหรับการตัง้คา่นัน้

เม� ูBike Setup
เมนูการ Bike Setup (ตัง้คา่รถจักรยานยนต)์ 
ชว่ยใหส้ามารถก�าหนดคา่คณุสมบตัติา่ง ๆ ของ
รถจักรยานยนตไ์ด ้

เพือ่เขา้ถงึเมนู Bike Setup:
•  จากเมนูหลกั  กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่เลอืก 

Bike Setup

•  กดปุ่ มขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้

ก�รต ัง้��่รถจกัรย��ย�ต ์- TSA 
(Shift Assist) (ถ�้ตดิต ัง้)
Triumph Shift Assist (TSA)  จะตดัก�าลงั
เครื่องยนตช์ั่วขณะเพื่อใหเ้ขา้เกยีร์ไดโ้ดยไม่
ตอ้งปิดคนัเรง่ปีกผเีสือ้หรอืใชค้ลตัช ์ ฟีเจอรน์ี้
ใชไ้ดก้บัทัง้การเปลีย่นเกยีรข์ ึน้และลง
ตอ้งใชค้ลตัชใ์นการหยดุและออกตวั
TSA จะไม่ท�างานหากใชค้ลัตชห์รอืหากพยาย
ามผลกัเกยีรข์ ึน้โดยไมต่ัง้ใจเมือ่รถอยูท่ีเ่กยีร ์6
จะตอ้งใชแ้รงกดแป้นเหยียบเพื่อใหแ้น่ใจว่า
สามารถเปลีย่นเกยีรไ์ดอ้ยา่งราบรืน่

วธิเีปิดหรอืปิดการใชง้าน TSA:
•  จากเมนู Bike Setup กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่

เลอืก TSA

•  กดปุ่ มขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้

•  กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่เลอืกเปิดใชง้านหรอื
ปิดการใชง้าน

•  กดปุ่ ม Select เพือ่ยนืยนั จะมเีครือ่งหมาย
ถกูเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืก

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Triumph Shift 
Assist (TSA) โปรดด ูหนา้ 65

Bike Setup - ไฟเลีย้ว
สามารถตัง้คา่ไฟเลีย้วเป็น Auto Basic, Auto 
Advanced หรอื Manual ได ้

ก�รเลอืกโหมดไฟเลีย้ว
ในการเลอืกโหมดไฟเลีย้วทีต่อ้งการ:
•  จากเมนู Bike Setup กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่

เลอืก Indicators (ไฟเลีย้ว)
•  กดปุ่ มขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้
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•  กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่เลือ่นผ่านตัวเลอืกดัง
ตอ่ไปนี:้
– Auto Basic - เปิดใชง้านฟังกช์ัน่

ยกเลกิตนเอง  ไฟเลีย้วจะเปิดใชง้าน
เป็นเวลาแปดวนิาทบีวกเพิม่ระยะทาง
อกี 65 เมตร

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

– Manual - ปิดฟังกช์ัน่ยกเลกิเอง  จะ
ตอ้งปิดไฟเลี้ยวดว้ยตัวเองโดยใช ้
สวติชไ์ฟเลีย้ว

•  กดปุ่ ม Select เพือ่ยนืยนัการเลอืกที่
ตอ้งการ จะมีเครื่องหมายถูกเพื่อแสดง 
ตวัเลอืกทีเ่ลอืก

Bike Setup - ABS
ระบบ ABS สามารถปิดใชง้านไดช้ัว่คราว ABS 
ไมส่ามารถปิดการใชง้านไดอ้ยา่งถาวร  โดยจะ
เปิดใชง้านอีกครัง้โดยอัตโนมัตเิมื่อปิดสวติช์
แลว้เปิดอกีครัง้  หรอืหากเปิดใชโ้หมดการขบัขี่
ตัง้ตน้โดยการกดปุ่ ม MODE คา้งไว ้

เพือ่เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการ:
•  จากเมนู Bike Setup กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่

เลอืก ABS

•  กดปุ่ มขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้
•  กดปุ่ มขึ้นและลงเพื่อเลื่อนระหว่างเปิด 

ใชง้านและปิดใชง้าน

•  กดปุ่ ม  Select เพื่อยืนยันการเลือกที่
ตอ้งการ จะมีเครื่องหมายถูกเพื่อแสดง 
ตวัเลอืกทีเ่ลอืก

Bike Setup - Traction Control (TC)
ระบบควบคมุการยดึเกาะ  (TC)  สามารถปิดการ
ใชง้านไดช้ัว่คราว  ระบบควบคมุการยดึเกาะ
ถนน  (TC)  ไมส่ามารถปิดใชง้านไดถ้าวร  ระบบ
จะถูกเปิดใชง้านโดยอัตโนมัติเมื่อปิดระบบ 
จดุระเบดิแลว้เปิดใหมอ่กีครัง้

หากตอ้งการปิดหรอืเปิดใชง้านระบบ TC:
•  จากเมนู Bike Setup กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่

เลอืก TC

•  กดปุ่ มขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้
•  กดปุ่ มขึ้นและลงเพื่อเลื่อนระหว่างเปิด 

ใชง้านและปิดใชง้าน
•  กดปุ่ ม  Select เพื่อยืนยันการเลือกที่

ตอ้งการ จะมีเครื่องหมายถูกเพื่อแสดง 
ตวัเลอืกทีเ่ลอืก

Bike Setup - Service
ช่วงเวลาเขา้รับบรกิารจะตัง้ค่าตามระยะทาง
และ/หรอืชว่งระยะเวลา
เพือ่พจิารณาชว่งเวลาเขา้รับบรกิาร:
•  จากเมนู Bike Setup กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่

เลอืก Service (การบรกิาร)
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•  กดปุ่ มขวาเพือ่แสดงเมนู Service

ใชปุ้่ มขึน้และลง  เพือ่เลอืกระยะทางหรอืระยะ
เวลาการเขา้รับบรกิารทีต่อ้งการ

เม� ูTrip Setup
เมนู Trip Set Up (การตัง้คา่ทรปิการเดนิทาง) 
ช่วยใหส้ามารถก�าหนดมาตรวัดระยะทางทรปิ
ได ้
เพือ่เขา้ถงึเมนูตัง้คา่ทรปิ:
•  จากเมนูหลกั  กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่เลอืก 

Trip Setup

•  กดปุ่ มขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้

การเลอืก TRIP 1 RESET หรอื TRIP 2 RESET 
จะตัง้ค่ามาตรวัดระยะทางออกทรปิดว้ยตนเอง
หรอืโดยอตัโนมตั ิ ขัน้ตอนการตัง้คา่วดัระยะ
ทางทรปิจะเหมือนกันส�าหรับมาตรวัดทรปิทัง้
สองคา่

การรเีซ็ทดว้ยตัวเองจะรเีซ็ทมาตรวัดระยะทาง
ออกทรปิทีเ่ลอืกเมือ่ผูข้ับขีเ่ลอืกทีจ่ะท�าเชน่นัน้
ดว้ยตวัเอง ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 43

การรีเซ็ทอัตโนมัตจิะรีเซ็ทมาตรวัดระยะทาง
ออกทรปิแตล่ะทรปิหลังจากปิดสวติชจ์ุดระเบดิ
เป็นระยะเวลาทีก่�าหนด  ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 
ด ูหนา้ 44

ทรปิ 2 สามารถเปิดใชง้านหรอืปิดการใชง้านได ้
ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนา้ 44

ก�รต ัง้��่ม�ตรวดัระยะท�ง -  
ก�รรเีซ็ทดว้ยตวัเอง
เพือ่จะตัง้คา่มาตรวัดระยะทางทรปิใหร้เีซ็ตดว้ย
ตวัเอง:
•  จากเมนูการตัง้คา่ทรปิการเดนิทาง  กดปุ่ ม

ขึน้และลงเพือ่เลอืกระหวา่ง Trip 1 Reset 
หรอื Trip 2 Reset

•  กดปุ่ มขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้
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•  เลอืกตวัเลอืกทีต่อ้งการและกดปุ่ ม Select 
เพือ่ยนืยนั

มสีองตวัเลอืก:
•  รเีซ็ตแลว้และด��เ��ิก�รตอ่ (Reset 

Now and Continue) - รเีซต็ขอ้มลูทรปิ
เดินทางทั ้งหมดในมาตรวัดระยะทางที่
เกีย่วขอ้ง

•  ด��เ��ิก�รตอ่โดยไมร่เีซ็ต (Continue 
without reset) - ขอ้มลูมาตรวดัทรปิ 
การเดนิทางใด  ๆ  ในมาตรวดัระยะทางที่
เกีย่วขอ้งจะไมถ่กูรเีซต็

ก�รต ัง้��่ม�ตรวดัระยะท�ง -  
ก�รรเีซ็ทอตัโ�มตั ิ
เพือ่จะตัง้คา่คอมพวิเตอรม์าตรวัดระยะทางทรปิ
ใหร้เีซต็โดยอตัโนมตั:ิ
•  จากเมนูการตัง้คา่ทรปิการเดนิทาง  กดปุ่ ม

ขึน้และลงเพือ่เลอืกระหวา่ง Trip 1 Reset 
หรอื Trip 2 Reset

•  กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่เลอืก Automatic 
(อตัโนมตั)ิ

•  กดปุ่ มขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้
•  กดปุ่ มขึ้นและลงเพื่อเลือกการตัง้ค่าจับ

เวลาทีต่อ้งการ
•  กดปุ่ ม Select เพือ่ยนืยนั จะมเีครือ่งหมาย

ถกูเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืก
•  เวลาทีต่ัง้ไวจ้ะบันทกึเก็บไวใ้นหน่วยความ

จ�าทรปิการเดนิทาง

•  เมือ่ปิดระบบจดุระเบดิ  มาตรวดัระยะทาง
ออกทรปิจะตัง้คา่เป็นศนูยเ์มือ่ครบก�าหนด
เวลา

ตารางดังตอ่ไปนี้แสดงตัวอยา่งการท�างานของ
ฟังกช์นัรเีซท็มาตรวดัระยะทางอตัโนมตัิ

ปิดระบบจดุ
ระเบดิสต�รท์

ระยะเวล�
ห�ว่งทีเ่ลอืก

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

10:30 น. 4 ชัว่โมง 14:30 น.

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

ก�รแสดงผลม�ตรวดัระยะท�งทรปิ 2
เมนู Trip 2 (การแสดงผลระยะทางทรปิ 2)  นี้
จะท�าใหเ้ปิดหรือปิดการใชง้านมาตรวัดระยะ
ทาง Trip 2 ได ้หากทรปิ 2 ถกูปิดใชง้านจะไม ่
ปรากฎในชอ่งขอ้มลูอกีตอ่ไป

เพื่อเปิดหรือปิดการใชง้านมาตรวัดระยะทาง 
Trip 2:
•  จากเมนูการตัง้คา่ทรปิการเดนิทาง  กดปุ่ ม

ขึน้และลงเพือ่เลอืก Trip 2 Display

•  กดปุ่ มขวาเพือ่แสดงตวัเลอืก
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•  กดปุ่ มขึน้และลงเพื่อเลือ่นระหว่างเปิดใช ้
งานและปิดใชง้าน

•  กดปุ่ ม Select เพือ่ยนืยนัการเลอืก  จะมี
เครือ่งหมายถกูเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืก

เม� ูDisplay Setup
เมนูตั ้งค่าการแสดงผลจะช่วยใหส้ามารถ
ก�าหนดคา่ตวัเลอืกของหนา้จอตา่ง ๆ

เพือ่เขา้ถงึเมนู Display Setup:
•  จากเมนูหลัก กดปุ่ มขึน้และลงเพื่อเลือก 

Display Setup

•  กดปุ่ มขวาเพื่อเปิดตัวเลือกเมนู Display 
Setup

•  เลือกตัวเลือกที่ตอ้งการจากรายการเพื่อ
เขา้ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

Display Setup - �ว�มสว�่ง
มตีัวเลอืกระดับความสว่างใหเ้ลอืกแปดระดับ: 
ระดบั 8 เป็นตวัเลอืกทีส่วา่งทีส่ดุ
การปรับความสวา่ง:
•  จากเมนู Display Setup เลอืกจาก 1 ถงึ 8 

เพือ่ปรับความสวา่ง

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

Display Setup - Visible Tray
คุณลักษณะช่องที่มองเห็นได ้(VISIBLE 
TRAY) ช่วยใหส้ามารถเลือกช่องขอ้มูลที ่
ตอ้งการเห็นในชอ่งขอ้มลู

เพือ่เลอืกเมนู VISIBLE TRAY:
•  จากเมนู Display Setup กดปุ่ มขึน้และลง

เพือ่เลอืกตวัเลอืก Visible Trays

•  กดปุ่ มขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้
•  กดปุ่ มขึน้และลงจนรายการช่องขอ้มูลที่

ตอ้งการถกูเนน้ขึน้มา
•  กดปุ่ ม Select เพือ่เลอืก/ยกเลกิชอ่งขอ้มลู

รายการช่องขอ้มูลที่มีเครื่องหมายถูก
อยู่ขา้ง ๆ  จะถูกแสดงผลในช่องขอ้มูล 
รายการชอ่งขอ้มลูทีไ่มม่เีครือ่งหมายถกูอยู่
ขา้ง ๆ จะไมแ่สดงผลในชอ่งขอ้มลู
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Display Setup - Gear Shift Ind.
ตวัเลอืก Gear Shift Ind.  (แสดงผลการ
เปลีย่นเกยีร)์  จะชว่ยใหป้รับตวับง่ชีก้ารเปลีย่น
เกยีรไ์ด ้

สามารถก�าหนดและตัง้คา่ขดีรอบเครือ่งยนตไ์ด ้
เอง  และสามารถปิดการใชง้านไฟเปลีย่นเกยีร์
ได ้ เมือ่เครือ่งยนตผ์า่นชว่งการรันอนิ (ที ่ 1,600 
กม.)  ตวัเลอืก Running In จะถกูแทนทีด่ว้ย 
ตวัเลอืก Default

เมื่อตอ้งการปรับขีดความเร็วรอบเครื่องยนต ์
(RPM) ส�าหรับไฟเปลีย่นเกยีร:์
•  จากเมนู Gear Shift Indicator ใหก้ดปุ่ ม

ขึน้และลงเพือ่เลอืก User Defined (ผูใ้ช ้
ก�าหนดเอง) และกดปุ่ ม Select เพือ่ยนืยนั

•  กดปุ่ มซา้ยและขวาเพื่อเลื่อนผ่านตัวเลข
เพือ่เลอืกแตล่ะเลข  กดปุ่ ม Select เพือ่
ยนืยนัหมายเลข

•  ท�าซ�้าขัน้ตอนนี้กับแต่ละตัวเลขจนแสดง
ผลคา่ RPM ทีต่อ้งการ

•  กดปุ่ ม Select เพือ่ยนืยนัเลขรอบเครือ่ง 
RPM

หากตอ้งการปิดใชง้านการบง่ชีเ้ปลีย่นเกยีร:์
•  กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่เลอืก Disable (ปิด

การใชง้าน) และกดปุ่ ม Select เพือ่ยนืยนั

Display Setup - Rider Name
เมนู Rider Name (ชือ่ผูข้บัขี)่ จะชว่ยแสดงชือ่
ผูข้บัขีใ่นหนา้จอตอ้นรับ

เพือ่จะป้อนชือ่ของผูข้บัขี:่
•  จากเมนู Display Setup ใหก้ดปุ่ มขึน้และ

ลงเพือ่เลอืก Rider Name และกดปุ่ ม 
Select เพือ่ยนืยนั

•  กดปุ่ มซา้ยและขวาเพื่อ เลื่อนไปตาม 
ตัวอักษรเพื่อเลือกอักษรตัวแรกของชื่อ 
ผูข้บัขี่

•  เมื่อตัวอักษรที่ตอ้งการถูกไฮไลต์ไวแ้ลว้ 
ใหค้ลกิทีปุ่่ มเลอืกเพือ่ยนืยนั

•  ท�าซ�้าขัน้ตอนนี้จนเลอืกชือ่ผูข้ับขีท่ัง้หมด
แลว้ จ�ากดัสงูสดุ 13 ตวัอกัษร

•  เมือ่ใสช่ือ่ของผูข้บัขีเ่สร็จสิน้แลว้  ใหเ้ลอืก 
Enter แลว้กดปุ่ ม Select เพือ่ยนืยนั

•  ตอนนี้ชือ่ของผูข้ับขีจ่ะปรากฏบนหนา้จอ
ตอ้นรับในครั้งต่อไปที่แผงหนา้ปัดเริ่ม
ท�างาน

Display Setup - Language
เมนูภาษา  (LANGUAGE)  ชว่ยการเลอืกใช ้
ภาษาทีต่อ้งการเป็นภาษาในหนา้จอแสดงผล
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ในการเลือกภาษาที่ต อ้งการส� าห รับแผง 
หนา้ปัด:
•  จากเมนู Display Setup กดปุ่ มขึน้และลง

เพือ่เลอืกตวัเลอืก Languages (ภาษา)
•  กดปุ่ มขวาเพื่อยืนยันและแสดงตัวเลือก

ภาษาทีเ่ลอืกได ้
•  เลือ่นผ่านเมนูโดยการกดปุ่ มขึน้และลงจน

ภาษาทีต่อ้งการถกูไฮไลตไ์ว ้
•  กดปุ่ ม Select เพือ่เลอืก/ยกเลกิการเลอืก

ภาษาทีต่อ้งการ  จะมเีครือ่งหมายถกูเพือ่
แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืก

Display Setup - Units
เมนูหน่วยชว่ยใหส้ามารถเลอืกหน่วยการวัดที่
ตอ้งการ

ในการเลอืกหน่วยวดัทีต่อ้งการ:
•  จากเมนู Display Setup กดปุ่ มขึน้และลง

เพือ่เลอืก Units (หน่วย)
•  กดปุ่ มขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้
การเปลีย่นหน่วยของการวดั:
•  กดปุ่ มขึ้นและลงเพื่อ เลือกตัว เลือกที่

ตอ้งการ
•  กดปุ่ มขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้
•  กดปุ่ มขึน้และลงเพื่อเลือกหน่วยของการ

วดัทีต่อ้งการ
•  กดปุ่ ม Select เพือ่ยนืยนั จะมเีครือ่งหมาย

ถกูเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืก
ตวัเลอืกทีม่อียู:่
ECONOMY (ความประหยดั):
•  ไมลแ์ละไมลต์อ่แกลลอน (UK)

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

• °F

PRESSURE (ความดนั):
• PSI

• bar (บาร)์
• KPa

Display Setup - Clock
เมนูนาฬิกาช่วยใหป้รับนาฬิกาไดต้ามเวลา 
ทอ้งถิน่

เพือ่ตัง้นาฬกิา:
•  จากเมนู Display Setup กดปุ่ มขึน้และลง

เพือ่เลอืก Clock (นาฬกิา)
•  กดปุ่ มขวาเพือ่แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้
•  กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่เลอืกนาฬกิา 12 HR 

หรอื 24 HR และกดปุ่ ม Select เพือ่ยนืยนั
ตัวเลือก จะมีเครื่องหมายถูกเพื่อแสดง 
ตวัเลอืกทีเ่ลอืก
นาฬกิาจะแสดงผลในรปูแบบ 12 หรอื 24 
ชัว่โมง ตามทีเ่ลอืก
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การตัง้คา่ชัว่โมง:
•  เลอืก Hours (ชัว่โมง) แลว้กดปุ่ มขวาเพือ่

ใหห้นา้จอแสดง HOURS

•  กดปุ่ มซา้ยและขวาเพื่อเลื่อนผ่านตัวเลข
เพือ่เลอืกเวลาทีถ่กูตอ้ง  เมือ่เลขถกูไฮไลต์
ไว ้ กดปุ่ ม Select เพือ่ยนืยนั หมายเลขจะ
ปรากฏดา้นลา่ง  ท�าซ�้าขัน้ตอนนีเ้พือ่เลอืก
หมายเลขถดัไป

•  เมื่อหมายเลขชั่วโมงถูกตอ้งแลว้ ใหก้ด
ปุ่ มขึน้จนถงึดา้นบนของหนา้จอและกดปุ่ ม
ซา้ยเพือ่กลบัไปทีห่นา้จอนาฬกิา

การตัง้คา่นาท:ี
•  เลอืก MINUTES (นาท)ี  แลว้กดปุ่ มขวา

เพือ่ใหห้นา้จอแสดง MINUTES

•  กดปุ่ มซา้ยและขวาเพื่อเลื่อนผ่านตัวเลข
เพือ่เลอืกคา่เวลานาททีีถ่กูตอ้ง  เมือ่เลข
ถกูไฮไลตไ์ว ้ กดปุ่ ม Select เพือ่ยนืยนั 
หมายเลขจะปรากฏดา้นลา่ง ท�าซ�้าขัน้ตอน
นีเ้พือ่เลอืกหมายเลขถดัไป

•  เมือ่หมายเลขนาทถีกูตอ้งแลว้  ใหก้ดปุ่ ม
ขึ้นจนถึงดา้นบนของหนา้จอและกดปุ่ ม
ซา้ยเพือ่กลบัไปทีห่นา้จอนาฬกิา

Display Setup - Date
ตวัเลอืก Date (วนัที)่  ใชใ้นการปรับวนัทีแ่ละ
รปูแบบวนัที่

เพือ่ตัง้รปูแบบวนัที:่
•  จากเมนู Display Setup กดปุ่ มขึน้และ

ลงเพือ่เลอืก Date (วนัที)่  กดปุ่ มขวาเพือ่
แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้

•  กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่เลอืก Date Format 
( รูปแบบวันที่ )  กดปุ่ มขวา เพื่อแสดง 
ตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้

•  กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่เลอืกตัวเลอืกรูปแบบ
วนัทีท่ีต่อ้งการ  กดปุ่ ม Select เพือ่ยนืยนั
การเลือก จะมีเครื่องหมายถูกเพื่อแสดง 
ตวัเลอืกทีเ่ลอืก

วธิตีัง้คา่ปี:
•  จากเมนู Display Setup กดปุ่ มขึน้และ

ลงเพือ่เลอืก Date (วนัที)่  กดปุ่ มขวาเพือ่
แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้
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•  กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่เลอืก Year (ปี)  
กดปุ่ มขวาเพือ่แสดงตวัเลอืก SET YEAR

•  กดปุ่ มซา้ยและขวาเพื่อเลื่อนตัวเลขเพื่อ
เลอืกตวัเลขแรกของเลขปีสีห่ลกั
เมื่อตัวเลขที่ตอ้งการถูกไฮไลต์ไวแ้ลว้  
ใหค้ลกิทีปุ่่ มเลอืกเพือ่ยนืยนั ท�าซ�้าขัน้ตอน
นีจ้นกระทัง่ปีทีต่อ้งการถกูแสดงไว ้

วธิตีัง้คา่วนั:
•  จากเมนู Display Setup กดปุ่ มขึน้และ

ลงเพือ่เลอืก Date (วนัที)่  กดปุ่ มขวาเพือ่
แสดงตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้

•  กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่เลอืก Day (วนั)  
กดปุ่ มขวาเพือ่แสดงตวัเลอืก SET DAY

•  กดปุ่ มซา้ยและขวาเพื่อเลื่อนผ่านตัวเลข
เพือ่เลอืกวนัทีถ่กูตอ้ง
เมือ่วนัทีต่อ้งการถกูไฮไลตไ์วแ้ลว้  ใหค้ลกิ
ทีปุ่่ มเลอืกเพือ่ยนืยนั

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

เมือ่ตอ้งการรเีซต็รายการในเมนูหลกั:
•  จากเมนูหลกั  กดปุ่ มขึน้และลงเพือ่เลอืก 

Reset To Defaults

•  กดปุ่ มขึ้นและลงเพื่อ เลือก  Conf irm 
(ยนืยนั)  หรอื Cancel (ยกเลกิ)  กดปุ่ ม 
Select เพือ่ยนืยนัการเลอืก

• Confirm - การตัง้คา่เมนูทัง้หมดพรอ้มกบั
ขอ้มลูจะถกูรเีซ็ทเป็นคา่เริม่ตน้จากโรงงาน 
รวมถงึ  โหมดการขบัขี ่ มาตรวดัระยะทรปิ 
ชอ่งขอ้มลูทีม่องเห็นได ้ ภาษา  ระบบ
ควบคุมการยดึเกาะถนน และความสว่าง
หนา้จอ

• CANCEL (ยกเลกิ) - การตัง้คา่เมนูหลกั
และขอ้มูลจะไม่เปลี่ยนแปลงและการ 
แสดงผลจะกลบัไประดบัเมนูกอ่นหนา้
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���้ม�ัเชือ้เพลงิ

RON/ROZ 95 min. 91

E5 E10

3900691

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

Pb

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

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

ก�รปรบัเทยีบเ�รือ่งย�ต์
ใ นบ า ง สภ าพแ วดล ้อ ม   อ า จต ้อ ง มี ก า ร 
ปรับเทียบเครื่องยนต์ โปรดติดต่อสอบถาม
ตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญาตทกุครัง้

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

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

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

 ���เตอื�
เพื่อช่วยลดอันตรายเกี่ยวกับการเตมิน�้ามัน 
ควรปฏบิัตติามค�าแนะน�าเพือ่ความปลอดภัย
เกีย่วกบัน�้ามนัเชือ้เพลงิทกุครัง้
-  น�้ ามันเบนซนิ (น�้ ามันเชื้อเพลิง) มีความ
ไวไฟสูง และสามารถระเบิดไดใ้นบาง
สถานการณ ์ เมือ่จะเตมิน�้ามนั  ใหบ้ดิสวติช์
จดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง OFF

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

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

-  หลงัจากเตมิน�้ามนั  ตรวจสอบทกุครัง้วา่ได ้
ปิดฝาปิดถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิอยา่งถกูตอ้ง

-  เนื่องจากน�้ามันเบนซนิ (น�้ามันเชือ้เพลงิ) 
มคีวามไวไฟสงู  การทีน่�้ามนัเชือ้เพลงิหก
หรือร่ัว หรือการไม่ปฏิบัติตามค�าแนะน�า
ดา้นความปลอดภัยที่ระบุไวข้า้งตน้จะน�า
ไปสู่อันตรายจากไฟไหมไ้ด ้ซึง่จะท�าให ้
เกดิความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ  ท�าใหผู้อ้ ืน่ 
บาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

ฝ�ปิดถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ

ckad

1 2

1. ฝ�ปิดถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ
2. รหสั

เพือ่เปิดฝาถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ:
•  ยกฝาปิดถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ
•  ใส่กุญแจลงในฝาล็อกถังน�้ามันเชือ้เพลงิ

และหมนุกญุแจตามเข็มนาฬกิา
•  ถอดฝาปิดถังน�้ ามันเชื้อเพลงิและกุญแจ

ออก
การปิดและการล็อกฝาปิดถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ:
•  เปลี่ยนฝาปิดถังน�้ามันเชือ้เพลงิโดยสอด

กุญแจไวแ้ลว้กดลงจนกระทั่งล็อกคลิก 
เขา้ที่

•  ถอดกุญแจออกและปิดฝาปิดถังน�้ ามัน 
เชือ้เพลงิ

 ขอ้�วรระวงั
การล็อกฝาปิดลงต�าแหน่งโดยไม่ไดเ้สียบ
กญุแจไวจ้ะท�าใหฝ้าปิด  ถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ 
และกลไกการล็อกเสยีหาย
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ก�รเตมิ���้ม�ัลงใ�ถงั���้ม�ัเชือ้เพลงิ

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

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

คอ่ย ๆ  เตมิน�้ามันลงในถังน�้ามันเชือ้เพลงิเพือ่
ชว่ยป้องกนัไมใ่หน้�้ามนัหก อยา่เตมิน�้ามนัจนถงึ
ระดับทีส่งูกวา่ฐานของชอ่งเตมิน�้ามันเชือ้เพลงิ 
เพราะจะท�าใหม้ั่นใจไดว้่ามีช่องอากาศเพียง
พอส�าหรับการขยายตัวของน�้ ามันเชื้อเพลิง
ถา้น�้ามันเชือ้เพลงิภายในถังขยายตัวจากการ 
ดูดซับความรอ้นจากเครื่องยนต์หรือจาก
แสงแดดสอ่งโดยตรง

21

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

หลงัจากเตมิน�้ามนั  ตรวจสอบทกุครัง้วา่ไดปิ้ด
ฝาปิดถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิอยา่งถกูตอ้ง
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ระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะถ�� 
(TC)

 ���เตอื�
ระบบควบคุมการยึด เกาะถนนไม่ใช่ส ิ่ง
ทดแทนเพื่อใหข้ี่รถไดใ้นทุกสภาพอากาศ
และถนนทัว่ไป
ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนไม่สามารถ
ป้องกันไมใ่หเ้กดิการสญูเสยีการยดึเกาะถนน
จาก
-  การเลีย้วรถดว้ยความเร็วสงู
-  การเรง่ความเร็วเมือ่เอยีงมมุรถแคบมาก
-  การเบรก
-  ระบบควบคุมการยดึเกาะถนนไม่สามารถ
ป้องกนัลอ้หนา้ไมใ่หล้ืน่ไถล

การไม่ปฏิบัติตามขอ้มูลขา้งตน้อาจท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนจะช่วยรักษา
การยดึเกาะถนนเมื่อเร่งความเร็วบนพื้นถนน
ทีเ่ปียก/ลืน่ ถา้เซนเซอรต์รวจพบว่าลอ้หลัง 
สูญเสียการยึดเกาะ (ลื่น) ระบบควบคุม
การยดึเกาะถนนจะท�างาน และเปลี่ยนก�าลัง
เครื่องยนตจ์นกว่าจะเรียกคนืการยดึเกาะถนน
ของลอ้หลงัได ้ ไฟเตอืนระบบควบคมุการยดึ
เกาะถนนจะกะพรบิขณะทีร่ะบบท�างาน  และผูข้ี่
รถอาจสังเกตเห็นความเปลีย่นแปลงจากเสยีง
ของเครือ่งยนต์

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

ก�รต ัง้��่ระบบ�วบ�มุก�รยดึเก�ะ
ถ��

 ���เตอื�
อย่าพยายามปรับตัง้ค่าระบบควบคุมการยดึ
เกาะถนนขณะที่รถจักรยานยนต์ก�าลังแล่น 
เนื่องจากอาจท�าใหสู้ญเสียการควบคุมรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
ถา้ปิดใชง้านระบบควบคุมการยดึเกาะถนน  
รถจักรยานยนตจ์ะท�างานตามปกต ิแต่ไม่มี
การควบคมุการยดึเกาะถนน  ในสถานการณน์ี ้ 
การเร่งความเร็วมากเกินไปบนพื้นถนนที่
เปียก/ลืน่อาจท�าใหล้อ้หลงัลืน่ไถล  สง่ผลให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

สามารถตัง้คา่ระบบควบคมุการยดึเกาะไดต้ามที่
อธบิายใน หนา้ 42 
เมือ่ปิดระบบควบคุมการยดึเกาะ ไฟเตอืนการ
ปิดระบบ TC จะสวา่งขึน้มา
ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนมีค่าเริ่มตน้ที่
เปิดใชง้าน  หลงัจากปิดและเปิดสวติชร์ะบบ 
จดุระเบดิอกีครัง้
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ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง 
(TPMS) (ถ�้ตดิต ัง้)
หม�ยเหตุ
ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง (TPMS) 
ส�ม�รถตดิต ัง้เป็�อปุกรณเ์สรมิ และตอ้ง
ไดร้บัก�รตดิต ัง้โดยตวัแท�จ��ห�่�ยรถ
จกัรย��ย�ต  ์Triumph ที่ไดร้บัอ�ุญ�ต 
สว่�แสดงผล TPMS บ�แผงห��้ปดัจะถกู
เปิดใชง้��เมือ่ระบบไดร้บัก�รตดิต ัง้เท�่� ั�้

 ���เตอื�
หา้มแยกแรงดนัลมยางออกจากการตรวจสอบ
ประจ�าวันเนื่องจากการตดิตัง้ TPMS (ระบบ
วดัแรงดนัลมยาง)
ตรวจสอบแรงดันลมยางเมือ่ยางเย็น โดยใช ้
เกจวดัแรงดนัลมยางทีแ่มน่ย�า  (ดหูนังสอืคูม่อื
เจา้ของ)
การใชร้ะบบ  TPMS เพื่อก�าหนดแรงดัน 
ลมยางอาจท�าใหไ้ดแ้รงดันลมยางที่ไม ่
ถูกต อ้ ง ท� า ให สู้ญ เสียการควบคุม รถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

เซนเซอร์แรงดันลมยางติดตั ้งไวท้ี่ลอ้หนา้
และลอ้หลัง เซ็นเซอร์เหล่านี้จะวัดแรงดัน
ลมยางจากดา้นในของยาง แลว้ส่งขอ้มูล
แรงดนัไปทีแ่ผงหนา้ปัด  เซน็เซอรเ์หลา่นีจ้ะ
ไม่ส่งขอ้มูลจนกว่ารถจักรยานยนต์จะวิง่ดว้ย
ความเร็วมากกวา่ 20 กม./ชม. เสน้ประสองเสน้
จะปรากฏบนหนา้จอแสดงผลจนกว่าจะไดรั้บ
สญัญาณแรงดนัลมยาง
จะมีป้ายผนึกตดิไวท้ี่วงลอ้เพื่อบ่งชีต้�าแหน่ง
ของเซนเซอรแ์รงดนัลมยาง ซึง่อยูใ่กลว้าลว์

แรงด�ัลมย�ง

 ���เตอื�
หา้มใชร้ะบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS) 
เป็นเกจวัดแรงดันลมยางเมื่อท�าการปรับ
คา่แรงดนัลมยาง
เพื่อแรงดันลมยางที่ถูกตอ้ง ใหต้รวจสอบ 
แรงดันลมยางทุกครัง้เมือ่ยางเย็นและใชเ้กจ
วดัแรงดนัลมยางทีแ่มน่ย�า
การใชร้ะบบ TPMS เพื่อก�าหนดแรงดันลม
ยางอาจท�าใหไ้ดแ้รงดันลมยางทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

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



ขอ้มลูท ัว่ไป

55

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

แรงดันลมยางทีแ่สดงบนแผงหนา้ปัดจะบง่บอก
ถงึแรงดนัลมยางตามจรงิ  ณ  เวลาทีเ่ลอืกสว่น
แสดงผลนัน้  ซึง่อาจแตกตา่งจากแรงดนัลม
ยางทีก่�าหนดไวเ้มือ่ยางเย็น  เนือ่งจากยางอาจ
รอ้นขึน้ในขณะทีท่า่นขีร่ถจักรยานยนต ์ ท�าให ้
อากาศภายในยางขยายตัวและแรงดันลมยาง
เพิม่มากขึน้  แรงดนัลมยางเมือ่เย็นซึง่ก�าหนด
โดย Triumph จะค�านงึถงึสภาวะนี้
ตอ้งปรับระดับแรงดันลมยางเมือ่ยางเย็นและใช ้
เกจวดัแรงดนัลมยางทีแ่มน่ย�าเทา่นัน้  ไมค่วรใช ้
จอแสดงผลแรงดันลมยางบนแผงหนา้ปัดเมือ่
ท�าการปรับแรงดนัลมยาง ส�าหรับแรงดนัลมยาง
ทีแ่นะน�า ใหด้ใูนสว่นขอ้มลูจ�าเพาะ

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

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

ไฟเตอืนแรงดันลมยางจะท�างาน
ร่ วมกับ ร ะบบตรวจวั ดแรงดั น 
ลมยาง ดทูี ่หนา้ 54

ไฟเตอืนจะสว่างขึน้เมือ่แรงดันลมยางลอ้หนา้
หรือลอ้หลังต�่ากว่าค่าแรงดันที่แนะน�าเท่านั้น 
ไฟเตือนจะไม่สว่างขึน้ถา้สูบลมยางมากกว่า
ปกติ
เมื่อไฟเตือนสว่างขึน้มา จอแสดงผลแรงดัน
ลมยางจะแสดงว่ายางใดเป็นยางที่ลมอ่อน 
นอกจากนีย้งัจะแสดงแรงดนัลมยาง

26 271 2

1. ตวับง่ชีแ้รงด�ัลมย�งลอ้หลงั
2. ตวับง่ชีแ้รงด�ัลมย�งลอ้ห��้

แรงดั นลมยางที่ ไฟ เตือนสว่ า งขึ้นมีก า ร
ชดเชยอุณหภูมถิงึ 20°C แต่ไม่แสดงบนส่วน 
แสดงผลแรงดันที่เป็นตัวเลขที่เชื่อมโยงกัน  
(ดูที่  หน า้   105)  แมส้่วนแสดงผลตัว เลข
ดู เหมือนหรือใกล เ้คียงกับแรงดันลมยาง
มาตรฐานเมื่อไฟเตือนตดิขึน้ จะเป็นการบ่งชี้
ถงึแรงดนัลมยางต�า่  ซึง่สาเหตทุีเ่ป็นไปไดม้าก
ทีส่ดุคอืยางร่ัวซมึ

แบตเตอรีเ่ซ็�เซอรแ์รงด�ัลมย�ง
เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในเซนเซอร์
ลมยางอยู่ในระดับต�่า จะมีขอ้ความแสดงใน 
หนา้จอแผงหนา้ปัด  และสญัลกัษณ ์ TPMS จะ
บ่งชี้ว่าเซนเซอร์ของลอ้ใดที่มีแรงดันไฟฟ้า
ของแบตเตอรีต่�่า  ถา้แบตเตอรีห่มดเกลีย้ง 
เฉพาะเสน้ประจะปรากฏบนหนา้จอแผงหนา้ปัด  
ไฟเตอืน TPMS สแีดงจะตดิขึน้ สว่นสญัลกัษณ ์
TPMS จะกะพรบิอยา่งตอ่เนือ่ง  ตดิตอ่ตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญาตของท่านเพือ่น�ารถไปเปลีย่นเซนเซอร ์
และบันทกึหมายเลขผลติภัณฑล์งในชอ่งทีใ่ห ้
ไวใ้นหวัขอ้หมายเลขซเีรยีลของเซน็เซอร์
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เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต� าแหน่ง  ON 
ถา้สัญลักษณ์ TPMS กะพริบต่อเนื่องหรือ 
ไฟเตอืน TPMS ตดิคา้งแสดงวา่มขีอ้บกพรอ่ง
เกดิขึน้กบัระบบ TPMS ตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่าย
รถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตเพือ่
น�ารถไปตรวจสอบหาขอ้บกพรอ่ง

หม�ยเลขรหสัเซ็�เซอรแ์รงด�ัลมย�ง
หมายเลขรหัสส�าหรับเซ็นเซอร์แรงดันลม
ยางจะถูกพมิพไ์วบ้นฉลากซึง่อยู่บนเซ็นเซอร ์
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตอาจตอ้งใชห้มายเลขนีส้�าหรับการ
บ�ารงุรักษาหรอืวเิคราะหปั์ญหา
เมื่อติดตั ้ง   ร ะบบตรวจวัดแรงดันลมยาง  
เขา้กับรถจักรยานยนต ์ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตไดบ้ันทึกหมายเลขรหัสไวท้ี่
เซ็นเซอรแ์รงดันลมยางลอ้หนา้และลอ้หลังใน
ชอ่งวา่งดา้นลา่งนี้

เซ็�เซอรแ์รงด�ัลมย�งลอ้ห��้

 
 
 

เซ็�เซอรแ์รงด�ัลมย�งลอ้หลงั

 
 
 

ย�งอะไหล่
เมือ่จะเปลีย่นยาง  ควรน�ารถไปใสย่างทีต่วัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาตทกุครัง้  และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทาง
ทางพนักงานรับรูว้า่ตอ้งตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดัน
ลมยางเขา้กบัลอ้รถ

ข�ต ัง้ข�้ง

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

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

1

1. ข�ต ัง้ข�้ง
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รถจักรยานยนตจ์ะมขีาตัง้ขา้ง  ซึง่ท�าใหจ้อดรถ
จักรยานยนตไ์ด ้
เมื่อใชข้าตัง้ขา้ง ใหบ้ดิแฮนด์บังคับเลี้ยวไป
ทางซา้ยจนสดุทกุครัง้  แลว้ใหร้ถจักรยานยนต์
อยูใ่นเกยีรห์นึง่
เมื่อไรก็ตามที่ใชข้าตั ้งขา้ง ก่อนจะขับขี่รถ  
ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วา่ไดย้กขาตัง้ขา้ง
ขึน้จนสดุหลงัจากทีน่ั่งบนรถจักรยานยนตแ์ลว้
ส�าหรับค�าแนะน�าในการจอดรถอย่างปลอดภัย 
โปรดดบูท วธิกีารขีร่ถจักรยานยนต์

ที�่ ัง่

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

ส�าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับการดูแลรักษา
เบาะทีน่ั่ง ดทูี ่หนา้ 123

ชุดล็อกเบ�ะ

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

1

1. ทีล็่อกเบ�ะ
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ชุ ด ล็ อ ก เ บ า ะ อ ยู่ ที่ ด ้า น ซ ้า ย มื อ ข อ ง ร ถ
จักรยานยนต ์บนเฟรมโครงรถใตเ้บาะทีน่ั่ง
สามารถถอดเบาะทีน่ั่งออกเพือ่เขา้ถงึแบตเตอรี่
และกลอ่งฟิวสไ์ด ้

ก�รถอดและก�รตดิต ัง้เบ�ะที�่ ัง่

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

การถอดเบาะทีน่ั่ง:
•  สอดกุญแจล็อกเขา้ไปในทีล็่อกเบาะแลว้

บดิทวนเข็มนาฬกิา  การท�าเชน่นีจ้ะปลอ่ย
ทีน่ั่งออกจากล็อกของมนั

•  เลือ่นทีน่ั่งขึน้และไปทางดา้นหลังเพือ่ถอด
ออกจากรถจักรยานยนต์

การประกอบกลบัเบาะทีน่ั่ง:
•  สอดลิ้นของเบาะที่น่ังไวใ้ตแ้ป้นยึดใกล ้

ถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ
•  จัดบานพับใหต้รงแลว้กดลงทีด่า้นทา้ยเพือ่

ใหล็้อกทีน่ั่งยดึเขา้ที่

หม�ยเหตุ
ท่��จะไดย้�ิเสยีง�ลกิเมือ่เบ�ะเกีย่วเข�้
กบัล็อกเบ�ะจ�สดุ

�ูม่อืเจ�้ของรถและ 
ชุดเ�รือ่งมอื
�ูม่อืผูใ้ช้
คู่มือผู ใ้ ช ข้องรถจะ จัดมาใหพ้ร อ้มกับ รถ
จักรยานยนต์

ชุดเ�รือ่งมอื
มปีระแจหกเหลีย่มอยูท่ีด่า้นใตข้องเบาะทีน่ั่ง
มชีดุเครือ่งมอืจัดมาใหพ้รอ้มกบัรถจักรยานยนต์
ซึง่รวมถงึประแจตวั C ดว้ย
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ก�รร�ัอ�ิ

R.P.M.

การรันอินเป็นชื่อของขั ้นตอนที่เก ิดขึ้นใน
ระหว่างชั่วโมงแรกของการใชย้านพาหนะ 
คนัใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงเสียดทานภายใน
เครื่องยนต์จะสูงขึ้นเมื่อชิ้นส่วนยังใหม่อยู ่ 
ต่อจากนั้น เมื่อใชเ้ครื่องยนต์อย่างต่อเนื่อง
จ ะท� า ให ม้ั่ น ใ จ ได ว้่ า ชิ้น ส่ ว นยึดติดแ น่น  
แรงเสยีดทานภายในดังกล่าวจะลดนอ้ยลงไป
มาก
ระยะการรันอินอย่างรอบคอบจะท�าใหก้าร
ปล่อยไอเสยีลดลง และเพิม่พูนประสทิธภิาพ 
การประหยัดเชื้อเพลิง และอายุการใชง้าน
ของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนต่าง ๆ  ของรถ
จักรยานยนต์
ระหวา่งชว่ง 800 กโิลเมตรแรก:
•  อยา่เรง่เครือ่งจนสดุ;
•  หลกีเลีย่งการใชค้วามเร็วรอบเครื่องยนต์

สงูตลอดเวลา;
•  หลีก เลี่ยงการขี่รถด ว้ยความเ ร็วรอบ

เครือ่งยนตค์งทีเ่ป็นระยะเวลานาน  ไมว่า่จะ
เร็วหรอืชา้;

•  หลกีเลีย่งการสตารท์รถ การดบัเครือ่ง หรอื
เร่งความเร็วอย่างรุนแรง ยกเวน้ในกรณี
ฉุกเฉนิ;

•  อย่าขี่รถดว้ยความเร็วมากกว่า 3/4 ของ
ความเร็วสงูสดุ

ชว่ง 800 ถงึ 1,500 กโิลเมตร:
•  ความเร็วรอบเครื่องยนต์สามารถค่อย ๆ 

เพิ่มขึ้นจนถึงขีดจ�ากัดความเร็วในระยะ
เวลาสัน้ๆ

ทัง้ในช่วงการรันอนิและหลังจากรันอนิเสร็จ
สมบรูณ:์
•  อยา่เรง่รอบเครือ่งยนตเ์มือ่เครือ่งเย็น;
•  อยา่ใหเ้ครือ่งยนตท์�างานหนัก เปลีย่นเกยีร์

ลงทกุครัง้กอ่นทีเ่ครือ่งยนตเ์ริม่สะทา้น;

•  อย่าขี่รถดว้ยความเร็วรอบเครื่องยนต์
สูงโดยไม่จ�าเป็น การเปลี่ยนเกียร์ขึ้น
จะช่วยลดอัตราการสิ้น เปลืองน�้ ามั น 
เชือ้เพลงิ  ลดเสยีงรบกวน และชว่ยปกป้อง 
สภาพแวดลอ้ม
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ก�รตรวจเช็�กอ่�ก�รขบัขี่

 ���เตอื�
หากไม่ด�าเนินการตรวจเช็คก่อนขี่รถ อาจ
ท�าใหร้ถจักรยานยนตเ์กดิความเสยีหายรา้ย
แรงหรอืเกดิอบุัตเิหตทุีท่�าใหเ้กดิการบาดเจ็บ
รา้ยแรงหรอืถงึแกช่วีติได ้

ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ทุกวันก่อนขี่รถ
ของทา่น  ทา่นใชเ้วลาเพยีงไมน่าน  และการ 
ตรวจสอบเหล่านี้จะชว่ยใหท้่านมั่นใจถงึการขี่
รถทีป่ลอดภยัและเชือ่ใจได ้
ถ า้พบสิ่งผิดปกติใด ๆ ในขณะตรวจสอบ 
จุดต่าง ๆ  เหล่านี้ ใหดู้บท การบ�ารุงรักษา
และการปรับตัง้ค่า หรือไปที่ตัวแทนจ�าหน่าย
รถจักรยานยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญาต
เพื่อสอบถามถึงการด� าเนินการเพื่อใหร้ถ
จักรยานยนต์ของท่านกลับเขา้สู่สภาวะการ
ท�างานทีป่ลอดภยั
ใหต้รวจสอบสิง่ตอ่ไปนี:้
���้ม�ัเชือ้เพลงิ: มนี�้ามันในถังน�้ามันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอ ไมม่กีารร่ัวซมึ (หนา้ 50)
���้ม�ัเ�รือ่ง: ระดับทีถู่กตอ้งบนกา้นวัดระดับ
น�้ามนั  เตมิน�้ามนัตามขอ้ก�าหนดทีถ่กูตอ้งตาม
ทีต่อ้งการ  ไมม่รีอยร่ัวจากเครือ่งยนตห์รอืระบบ
ระบายความรอ้นน�้ามนัเครือ่ง (หนา้ 85)
โซข่บัเ�ลือ่�: ปรับตัง้คา่ใหถ้กูตอ้ง (หนา้ 94)
ย�ง/ลอ้: แรงดันลมยางถูกตอ้ง (เมื่อเย็น) 
ความสกึ/ความลกึของดอกยาง, ความเสยีหาย
ของยาง/ลอ้, ยางร่ัวซมึ ฯลฯ (หนา้ 105)
�็อต, โบลต,์ สกร:ู ตรวจสอบดว้ยตาเปลา่วา่
ชิน้ส่วนของระบบกันสะเทือนและระบบบังคับ
เลีย้ว, คาน  และชดุควบคมุทัง้หมดไดข้นัแน่น
และยดึไวอ้ยา่งถกูตอ้ง  ตรวจสอบทกุจดุเพือ่ดู
ตวัยดึหลวม/ช�ารดุ

ก�รบงั�บัรถจกัรย��ย�ต:์ ราบรื่น แต่ไม่
หลุดเมื่อบิดไปทางซา้ยจนสุดหรือไปทาง
ขวาจนสุด ไม่เกี่ยวตดิกับสายควบคุมเสน้อื่น 
(หนา้ 102)
เบรก: ดึงคันเบรก แลว้กดแป้นเบรกเพื่อ 
ตรวจสอบความตา้นทานทีถ่กูตอ้ง  ตรวจสอบ
คันเบรก/แป้นเบรกทีม่รีะยะเกนิกอ่นจะถงึความ
ตา้นทาน  หรอืรูส้กึวา่การควบคมุหยุน่ตวัเมือ่ 
ใชง้าน (หนา้ 96)
ผ้�เบรก:  ตรวจสอบว่ามีวั สดุ เสียดทาน
เหลืออยู่บนผา้เบรกทัง้หมดอย่างเหมาะสม 
(หนา้ 96)
ระดบั���้ม�ัเบรก: ไม่มีการร่ัวซมึของน�้ามัน
เบรก ระดับน�้ ามัน เบรกตอ้งอยู่ ร ะหว่าง
เครือ่งหมาย MAX และ MIN ในกระปกุน�้ามนั
ทัง้สองจดุ (หนา้ 99)
โช�๊ห��้: ท�างานอยา่งราบรืน่ ไมม่รีอยร่ัวทีซ่ลี
โชค๊ (หนา้ 103 )
ปีกผเีสือ้: ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าปลอกคันเร่ง
มือบดิกลับไปที่ต�าแหน่งรอบเดนิเบาโดยไม่
ตดิขดั (หนา้ 27)
�ลตัช:์ ท�างานอย่างราบรื่นและระยะฟรีของ
สายถกูตอ้ง (หนา้ 92)
���้หล่อเย็�: ไม่มีการร่ัวซมึของน�้าหล่อเย็น 
ตรวจสอบระดับน�้าหล่อเย็นในถังน�้าหล่อเย็น
ส�ารอง (เมือ่เครือ่งยนตเ์ย็น) (หนา้ 89)
อุปกรณ์ไฟฟ้�: ไฟทุกดวงและแตรท�างาน
อยา่งถกูตอ้ง (หนา้ 115)
ก�รดบัเ�รื่องย�ต:์ สวิตช์ดับเครื่องยนต์
สามารถดบัเครือ่งยนตไ์ด ้(หนา้ 62)
ข�ต ัง้: กลับไปทีต่�าแหน่งขึน้จนสดุตามแรงตงึ
สปรงิ สปรงิรัง้กลบัไมช่�ารดุหรอืลา้ (หนา้ 56)
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ก�รดบัเ�รือ่งย�ต์

 ขอ้�วรระวงั
โดยปกติ เครื่องยนต์จะดับเมื่อบิดสวิตช ์
จดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง OFF

สวิตช์ดับเครื่องยนต์จะใชใ้นกรณีฉุกเฉิน
เทา่นัน้
อ ย่ า เ ปิ ด ส วิต ช์จุ ด ร ะ เ บิดทิ้ ง ไ ว ้โ ด ยที่
เครื่องยนต์ยังดับอยู่ อาจท�าใหร้ะบบไฟฟ้า
เกดิความเสยีหาย

P

OFF
ON

E F

1

2 3

4

1. ตวับง่ชีเ้กยีรว์�่ง
2. ไฟเตอื�เกยีรว์�ง
3. ต��แห�ง่ OFF ทีส่วติชจ์ดุระเบดิ
4. ต��แห�ง่ STOP ทีส่วติชส์ต�รท์/ดบั

เ�รือ่งย�ต์

การดบัเครือ่งยนต:์
•  ปิดลิน้ปีกผเีสือ้ใหส้นทิ
•  เลอืกต�าแหน่งเกยีรว์า่ง
•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหน่งปิด
•  เลอืกเกยีรห์นึง่
•  จอดรถจักรยานยนต์บนพื้นราบ แข็งแรง

โดยใชข้าตัง้ขา้ง
•  ล็อคพวงมาลยั

ก�รสต�รท์เ�รือ่งย�ต์

 ���เตอื�
หา้มสตารท์เครือ่งยนตห์รอืเดนิเครือ่งยนตใ์น
พืน้ทีอ่บัอากาศ
ควันไอเสยีเป็นพษิและอาจท�าใหห้มดสตแิละ
เสยีชวีติไดภ้ายในระยะเวลาสัน้ ๆ
ตอ้งใชร้ถจักรยานยนตใ์นพืน้ทีเ่ปิดโลง่หรอืมี
การระบายอากาศเพยีงพอทกุครัง้

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

P

OFF
ON

E F

3

4 5

1
2

1. ต��แห�ง่ RUN ทีส่วติชส์ต�รท์/ดบั
เ�รือ่งย�ต์

2. ต��แห�ง่ START ทีส่วติชส์ต�รท์/ดบั
เ�รือ่งย�ต์

3. ตวับง่ชีเ้กยีรว์�่ง
4. ไฟเตอื�เกยีรว์�ง
5. ต��แห�ง่ ON ทีส่วติชจ์ดุระเบดิ
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การสตารท์เครือ่งยนต์
•  ตรวจสอบดูว่าสวิตช์ดับเครื่องยนต์อยู่ที่

ต�าแหน่ง RUN

•  ท�าใหแ้น่ใจว่าระบบสง่ก�าลังอยู่ทีต่�าแหน่ง
เกยีรว์า่ง

•  บบีคนัคลตัชเ์ขา้หาแฮนดบ์งัคบัเลีย้วจนสดุ
•  บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�าแหน่งเปิด

หม�ยเหตุ
เมือ่บดิสวติชไ์ปทีต่��แห�่ง ON ไฟเตอื�
แผงห��้ปดัจะสว�่งขึ�้แลว้ดบัลง (ยกเว�้
ไฟเตือ�ที่ต�มปกติจะยงัต ิด�้�งไว้จ�
เ�รือ่งย�ตเ์ร ิม่ท��ง�� - ด ูห��้ 31)
ชิพกุญแจจะประกอบอยู่ใ�ดอกกุญแจ
เพือ่ปิดกญุแจ�ริภยั เพือ่ใหแ้�ใ่จว�่ระบบ
ป้องก�ัก�รโจรกรรมท��ห�้�ที่ได้อย่�ง 
ถกูตอ้ง �วรใชก้ญุแจเพยีงดอกเดยีวใกล้
กบัสวติชจ์ดุระเบดิ ก�รใหก้ญุแจสองดอก
อยู่ใกลก้บัสวติชอ์�จขดัสญัญ�ณระหว่�ง
ชพิกญุแจกบักญุแจ�ริภยั ใ�สถ��ก�รณ์
�ี ้ กญุแจ�ริภยัจะยงั�งท��ง��จ�กว�่จะ���
กญุแจออกไปห�ึง่ดอก

•  กดปุ่ มสตาร์ทจนกระทั่งเครื่องยนต์เริ่ม
ท�างานโดยลิน้ปีกผเีสือ้ยงัคงปิดสนทิ

•  คอ่ย ๆ คลายคนัคลตัช์

 ขอ้�วรระวงั
สัญญาณไฟเตอืนแรงดันน�้ามันเครือ่งต�่าควร
ดบัลงทนัททีีเ่ครือ่งยนตส์ตารท์
ถา้สัญญาณไฟเตือนแรงดันน�้ามันเครื่องต�่า
ยงัตดิอยูห่ลงัจากสตารท์เครือ่งยนต ์ ใหด้บั
เครือ่งยนตท์นัท ีแลว้ตรวจสอบหาสาเหตุ
การเดนิเครือ่งยนตด์ว้ยแรงดันน�้ามันเครือ่งต�่า
จะท�าใหเ้ครื่องยนตเ์กดิความเสยีหายอย่าง
รนุแรง

•  รถ จักรยานยนต์มีสวิตช์ล็อคมอเตอร์
สตารท์  สวติชจ์ะชว่ยป้องกนัไมใ่หม้อเตอร์
สตาร์ทท�างานเมื่อเขา้เกียร์ไวข้ณะที่เอา 
ขาตัง้ขา้งลง

•  ถา้กางขาตัง้ขา้งออกขณะที่เครื่องยนต์
ท�างานและระบบสง่ก�าลังไม่อยู่ทีต่�าแหน่ง
เกยีรว์า่ง เครือ่งยนตจ์ะดับลงไมว่า่คลัตช์
จะอยูท่ีต่�าแหน่งใดกต็าม
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ก�รออกรถ
การยา้ยรถจักรยานยนต:์
•  ดงึคนัคลตัชแ์ละเลอืกเกยีรห์นึง่
•  เปิดปีกผีเสื้อออกเล็กนอ้ย แลว้ค่อย ๆ 

ปลอ่ยคนัคลตัช์
•  ขณะที่คลัตชเ์ริม่ท�างาน ใหเ้ปิดปีกผีเสือ้

ออกอีกเล็กนอ้ย เพื่อใหค้วามเร็วรอบ
เครือ่งยนตม์มีากพอทีเ่ครือ่งยนตจ์ะไม่ดับ
ลง

ก�รเปลีย่�เกยีร ์

 ���เตอื�
ใชค้วามระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ใหล้ิน้ปีก
ผีเสือ้เปิดออกมากเกนิไปหรือเร็วเกนิไปใน
จังหวะเกยีรท์ีต่�า่ลง  เพราะอาจท�าใหล้อ้หนา้
ยกขึน้จากพืน้ถนน  (ยกลอ้)  และท�าใหย้าง
หลงัขาดแรงยดึเกาะ (ลอ้หมนุฟร)ี
เ ปิ ด ปี กผี เ สื้ อ อ ย่ า ง ร ะ มั ด ร ะ วั งทุ ก ค รั ้ง  
โ ดย เ ฉพา ะ ในก ร ณีที่ ไ ม่ คุ น้ เ ค ยกั บ ร ถ
จักรยานยนต ์ เนือ่งจากการ  'ยกลอ้'  หรอืการ
ขาดแรงยดึเกาะจะท�าใหสู้ญเสยีการควบคุม
รถจักรยานยนตแ์ละอบุตัเิหตุ

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

1
1

2

3

4

5

6

N

1. ��ัเปลีย่�เกยีร ์

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

หม�ยเหตุ
กลไกก�รเปลีย่�เกยีรเ์ป็�แบบล็อกห�ึง่
จ งัหวะ ซึ่งหม�ย�ว�มว่�  ส��หรบัก�ร
เ�ลื่อ�ที่แต่ละ�ร ัง้ของ��ัเปลี่ย�เกียร ์
ท่��ส�ม�รถเลอืกเกยีรไ์ดท้ลีะต��แห�่ง  
ใ�ล��ดบัสงูขึ�้หรอืต��่ลง

หม�ยเหตุ
ส��หรบัรุ�่ทีต่ดิต ัง้ Triumph Shift Assist 
(TSA) ดทู ี ่ห��้ 65

ชุดอปุกรณ ์Triumph Shift 
Assist (TSA) (ถ�้ตดิต ัง้)

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

 ขอ้�วรระวงั
การเปลี่ยนเกียร์จะตอ้งด�าเนินการดว้ยการ
เหยยีบแป้นอยา่งทีร่วดเร็วและหนักแน่น  เพือ่
ใหม้ั่นใจไดว้่าแป้นเหยยีบเคลือ่นทีเ่ต็มระยะ
ของมนั
ตอ้งระวังเสมอเมื่อเปลี่ยนเกียร์ หลังจาก
เปลีย่นเกยีร ์ ตอ้งเหยยีบแป้นใหส้ดุกอ่นทีจ่ะ
เปลีย่นเกยีรไ์ดอ้กีครัง้
การเปลี่ยนเกียร์ที่ไม่ถูกตอ้งอาจท� าให ้
เครื่องยนตแ์ละระบบส่งก�าลังเกดิความเสยี
หายได ้

Triumph Shift Assist (TSA)  จะปรับแรงบดิ
ของเครือ่งยนตเ์พือ่ใหเ้ขา้เกยีรไ์ดโ้ดยไม่ตอ้ง
ปิดคนัเรง่ปีกผเีสือ้หรอืใชค้ลตัช์
TSA ไม่ใช่ระบบอัตโนมัตสิ�าหรับการเปลี่ยน 
เกยีร ์ตอ้งเลอืกและเปลีย่นเกยีรด์ว้ยวธิปีกติ
โดยใชแ้ป้นเกยีรต์ามทีอ่ธบิายไวใ้น หนา้ 64

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

เมือ่อยูใ่นเกยีร ์6
•  พยายามเปลีย่นเกยีรล์งโดยไมไ่ดต้ัง้ใจเมือ่

อยูใ่นเกยีร ์1
•  พยายามเปลีย่นเกยีร์สูงขึน้ขณะความเร็ว

รอบเครือ่งยนตต์�า่มาก
•  พยายามเปลีย่นเกยีรล์งขณะความเร็วรอบ

เครือ่งยนตส์งูมาก
•  พยายามเปลี่ยนเกียร์ขึ้นระหว่างเครื่อง

โอเวอรรั์น
•  ระบบควบคมุการยดึเกาะถนนก�าลงัท�างาน
•  หากเกยีรก์อ่นหนา้นีย้งัไมจั่บอยา่งเต็มที่
•  คันเรง่ปีกผเีสือ้มกีารเปลีย่นระหวา่งเปลีย่น

เกยีร์
หาก TSA ไมท่�างาน คณุสามารถใชค้ลตัชเ์พือ่
เปลีย่นเกยีรไ์ดต้ามปกติ
ส�าหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับการเปิดใชง้าน
และปิดใชง้านฟังกช์นั TSA โปรดด ูหนา้ 41

ก�รเบรก

cjxh

1

1. ��ัเบรกห��้

1

1. แป้�เบรกหลงั
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 ���เตอื�
เมือ่จะเบรก โปรดปฏบิตัติามรายการตอ่ไปนี:้
-  ปิดคันเร่งปีกผีเสื้อใหส้นิท โดยปล่อยให ้
คลัตชท์�างานเพื่อใหเ้ครื่องยนตช์่วยชะลอ
รถจักรยานยนต์

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

-  เมือ่จะหยดุรถ  ควรใชเ้บรกทัง้สองพรอ้มกนั
ทกุครัง้  โดยปกต ิ ควรใสเ่บรกหนา้มากกวา่
เบรกหลงัเล็กนอ้ย

-  เปลี่ยนเกยีร์ลงหรือปลดคลัตชอ์อกจนสุด 
ซึง่เป็นการป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งยนตด์บั

-  หา้มเบรกจนล็อก เพราะอาจท�าใหสู้ญเสยี
การควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
ส�าหรับการเบรกฉุกเฉิน ใหม้องขา้มการ
เปลีย่นเกยีรล์ง  แลว้จดจอ่อยูก่บัการใชเ้บรก
หนา้และเบรกหลังใหม้ากที่สุดโดยไม่ใหร้ถ
ลืน่ไถล  ผูข้บัขีค่วรฝึกการใชเ้บรกฉุกเฉนิใน
พืน้ทีท่ีไ่มม่กีารจราจร
Triumph ขอแนะน�าใหผู้ข้ับขี่ทุกคนเขา้รับ 
หลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งจะมีค�าแนะน�าเกี่ยว
กับการใชง้านเบรกฉุกเฉินอย่างปลอดภัย 
เทคนิคการเบรกที่ไม่ถูกตอ้งอาจท� าให ้
สญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
เพื่อความปลอดภัยของคุณ ควรใชค้วาม
ระมดัระวงัเป็นพเิศษเมือ่เบรกรถ  เรง่ความเร็ว 
หรอืเลีย้วรถ  เนือ่งจากการด�าเนนิการดงักลา่ว
โดยขาดความระมัดระวังจะท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหต ุ การใชเ้บรกหนา้
หรือเบรกหลังแยกกันจะลดประสิทธิภาพ
การเบรกทัง้หมด  การเบรกรนุแรงมากอาจ
ท�าใหล้อ้ใดลอ้หนึ่งล็อก ท�าใหค้วบคุมรถ
จักรยานยนต์ไดย้ากขึน้ และอาจท�าใหเ้กดิ
อบุตัเิหต ุ(ด ูค�าเตอืนระบบ ABS)
หากเป็นไปได ้ ใหล้ดความเร็วหรอืเบรกกอ่น
ทีจ่ะเขา้โคง้เนือ่งจากการปิดปีกผเีสือ้หรอืการ
เบรกทีก่ลางโคง้จะท�าใหล้อ้หมนุฟร ี ซึง่จะ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
เมือ่ขีร่ถในสภาพทีเ่ปียกหรอืฝนตก  หรอืบน
พืน้ถนนทีไ่มแ่ข็งแรง  สมรรถภาพในการหยดุ
รถและหกัเลีย้วจะลดลง การขบัขีท่ัง้หมดของ
ท่านภายใตส้ภาวะเหล่านี้ควรเป็นไปอย่าง 
ราบรืน่  การเรง่ความเร็ว  การเบรก  หรอืการ
เลี้ยวรถอย่างกะทันหันจะท�าใหสู้ญเสยีการ
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
เมือ่ขีร่ถลงทางยาว ลาดชนั หรอืขบัผา่นภเูขา 
ใหใ้ชก้ารเบรกเครือ่งยนตโ์ดยเปลีย่นเกยีรล์ง 
แลว้ใชเ้บรกหนา้และเบรกหลงัเป็นระยะ ๆ
การใชเ้บรกต่อเนื่องหรือใชเ้ฉพาะเบรกหลัง
จะท�าใหเ้บรกรอ้นจัดและลดประสทิธภิาพของ
เบรกลง  น�าไปสูก่ารสญูเสยีการควบคมุการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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 ���เตอื�
การขีร่ถโดยวางเทา้บนคันเบรกหรอืมอืจับที่
มอืเบรกอาจไปกระตุน้ไฟเบรก  ท�าใหเ้กดิการ
ใหส้ญัญาณทีผ่ดิพลาดตอ่ผูใ้ชถ้นนคนอืน่ ๆ
อี ก ทั ้ ง   ยั ง ท� า ใ ห ้เ บ ร ก ร ้อ น จั ด จ น ล ด
ประสทิธภิาพในการเบรก  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
อยา่แลน่รถโดยดบัเครือ่งยนต ์ และอยา่ลาก
พว่งรถจักรยานยนต์
ระบบส่งก�าลังไดรั้บการหล่อลื่นจากแรงดัน
สารหลอ่ลืน่ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�างานเทา่นัน้
การหล่อลื่นไม่ เพียงพอจะท� า ให ร้ ะบบ 
สง่ก�าลงัเกดิความเสยีหายหรอืกระตกุ  ซึง่น�า
ไปสู่การสูญเสียการควบคุมการควบคุมรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุดท้นัที

ระบบเบรกป้องก�ัลอ้ล็อก (ABS)

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

ไฟเตอื�ระบบ ABS

เ มื่ อ บิด ส วิต ช์จุ ด ร ะ เ บิด ไ ปที่
ต�าแหน่ง ON การทีไ่ฟเตอืนระบบ 
ABS กะพรบิขึน้และดบัลงถอืเป็น
เรือ่งปกต ิ ด ู หนา้ 32  ถา้ไฟเตอืน

ระบบ ABS ตดิคา้ง  แสดงวา่ฟังกช์นั ABS ไม่
สามารถใชง้านไดเ้นือ่งจาก ABS มขีอ้ผดิพลาด
ทีต่อ้งตรวจสอบ
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หม�ยเหตุ
ก�รท��ง��ของระบบ ABS อ�จรูส้กึเหมอื�
ตอ้งใชแ้รงกดทีแ่ป้�ห�กัขึ�้หรอืเหมอื� 
��ัเบรกและแป้�เหยยีบส ั�่เป็�รอบ ๆ
ระบบ ABS ไม่ใช่ระบบเบรกทีร่วมม�กบั
รถ และไม่�วบ�ุมก�รเบรกท ัง้ด�้�ห�้�
และด�้�หลงัพรอ้มก�ั ท่��อ�จรูส้กึถงึ 
แรงส ั�่ทีม่อืเบรก ทีแ่ป้�เหยยีบ หรอืท ัง้
สองต��แห�ง่
ระบบ ABS อ�จถกูเปิดใชง้��จ�กก�ร
เปลี่ย�ระดบัขึ้�ลงของพื้�ผิวถ��โดย
กะท�ัห�ั

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

 ���เตอื�
ไฟเตือนระบบ  ABS จะสว่างขึ้น เมื่อลอ้
หลังขับเคลื่อนดว้ยความเร็วสูงนานกว่า 30 
วนิาทีขณะที่รถจักรยานยนตต์ัง้อยู่บนขาตัง้  
การตอบสนองดงักลา่วเป็นสิง่ปกติ
เมื่อ ปิดระบบจุด ร ะ เบิด  แล ว้สตาร์ทรถ
จักรยานยนตใ์หม ่ ไฟเตอืนจะตดิจนกวา่รถ
จักรยานยนตว์ิง่ดว้ยความเร็วสงูกวา่ 30 กม./
ชม. (19 ไมล/์ชม.)

 ���เตอื�
ระบบ  ABS จะท� างานโดยเปรียบเทียบ
ความเร็วสมัพัทธข์องลอ้หนา้และลอ้หลงั
การใชย้างรถที่ไม่แนะน� าอาจส่งผลต่อ
ความเร็วของลอ้รถ เป็นสาเหตุใหฟั้งก์ชัน 
ABS ไมท่�างาน  ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุ
และเกดิอบุตัเิหต ุ ในสภาพทีร่ะบบ ABS ควร
ท�างานไดต้ามปกติ
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ก�รจอดรถ

 ���เตอื�
เครื่องยนต์และระบบไอเสียจะรอ้นขึน้ภาย
หลงัการขบัขี่
หา้มจอดรถในจุดที่คนเดนิเทา้และเด็กเล็ก
สามารถแตะตอ้งรถจักรยานยนตไ์ด ้
การแตะสว่นใด ๆ  ของเครือ่งยนตห์รอืระบบ 
ไอเสยีทีร่อ้นอยู่อาจท�าใหไ้หมผ้วิหนังทีไ่ม่มี
การป้องกนัได ้

 ���เตอื�
น�้ามนัเบนซนิไวไฟสงูมาก  และอาจท�าใหเ้กดิ
การระเบดิไดภ้ายใตบ้างสถานการณ์
ถา้จอดรถจักรยานยนตข์า้งๆ  โรงจอดรถหรอื
อาคารอืน่ ๆ  ตอ้งแน่ใจวา่มกีารระบายอากาศ
พอเหมาะ  และรถตอ้งไมอ่ยูต่ดิกบัแหลง่เปลว
ไฟหรอืประกายไฟใด ๆ  รวมไปถงึเครือ่งมอื
อืน่ ๆ ทีม่ไีฟน�าวถิี
การไมป่ฏบิัตติามค�าแนะน�าขา้งตน้อาจท�าให ้
เกดิไฟไหม ้ สรา้งความเสยีหายแตท่รัพยส์นิ
และการบาดเจ็บเสยีหายสว่นบคุคล

 ���เตอื�
อย่าจอดรถบนพื้นถนนที่แฉะหรือลาดเอียง
มากเกนิไป
การจอดรถจักรยานยนต์ภายในสภาวะ 
ดงักลา่วอาจท�าใหร้ถลม้  เป็นสาเหตใุหเ้กดิ
ความเสยีหายต่อทรัพยส์นิและการบาดเจ็บ
เสยีหายสว่นบคุคล

การจอดรถจักรยานยนต:์
•  เลอืกเกยีรว์า่ง  แลว้บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที่

ต�าแหน่ง OFF

•  เลอืกเกยีรห์นึง่
•  ล็อคพวงมาลยัเพือ่ป้องกนัการโจรกรรม
•  จอดรถบนพืน้ราบและแข็งแรงทุกครัง้เพือ่

ป้องกนัไมใ่หร้ถจักรยานยนตล์ม้  ซึง่ส�าคญั
เป็นอยา่งยิง่เมือ่จอดรถบนทางวบิาก

•  เมือ่จอดรถจักรยานยนตบ์นเนนิเขา ใหจ้อด
โดยหันหนา้ขึน้เนินเพื่อป้องกันไม่ใหร้ถ
กลิง้ตกจากขาตัง้ เขา้เกยีรห์นึง่เพือ่ป้องกนั
ไมใ่หร้ถจักรยานยนตเ์คลือ่นที่

•  บนทางลาดลงดา้นขา้ง (ขา้งถนน) ให ้
จอดรถโดยใหท้างลาดดังกล่าวดันรถ
จักรยานยนตไ์ปทางขาตัง้ขา้งทกุครัง้

•  อย่ า จอดรถบนทางลาดลงด า้นข า้ ง  
(ขา้งถนน) ทีม่แีนวเอยีงมากกวา่ 6 ° และ
อยา่จอดรถโดยหนัหนา้รถลงเนนิ
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•  อยา่ปลอ่ยใหส้วติชอ์ยูท่ีต่�าแหน่ง P เป็น
เวลานานเนื่องจากจะเป็นการคายประจุ
แบตเตอรี่

หม�ยเหตุ
เมือ่จอดรถใกลก้�รจร�จรใ�ตอ�กล�ง��ื 
หรอืเมือ่จอดรถใ�สถ��ทีท่ ีม่กี�รก��ห�ด
ใหใ้ชไ้ฟจอดต�มกฎหม�ย ใหเ้ปิดไฟท�้ย 
ไฟสอ่งแผ�่ป้�ยทะเบยี�และสญัญ�ณไฟ
แสดงต��แห�ง่โดยบดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที ่
P (จอด)

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

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

 ���เตอื�
ขีร่ถจักรยานยนต ์ Triumph ดว้ยความเร็วสงู
บนถนนทีใ่ชใ้นการแข่งขันหรอืบนสนามแข่ง
รถเทา่นัน้
ในขณะนั้น ผูท้ี่สามารถใชค้วามเร็วสูงได ้
ควรเป็นผูข้ีร่ถทีผ่่านการอบรมทางเทคนิคที่
จ�าเป็นต่อการขี่รถความเร็วสูง และควรคุน้
เคยต่อการใชคุ้ณลักษณะต่าง ๆ  ของรถ
จักรยานยนตใ์นทกุสภาพ
การใชร้ถจักรยานยนต์ดว้ยความเร็วสูงใน 
สภาวะอืน่ ๆ  จะเกดิอันตรายและอาจน�าไปสู่
การสญูเสยีการควบคมุรถและเกดิอบุตัเิหตุ
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 ���เตอื�
คณุลักษณะดา้นการขับขีร่ถจักรยานยนตด์ว้ย
ความเร็วสูงอาจแตกต่างจากคุณลักษณะที่
ท่านคุน้เคยเมือ่ใชก้ับความเร็วบนถนนตามที่
กฎหมายก�าหนด
อย่าพยายามขีร่ถดว้ยความเร็วสูงถา้ท่านยัง
ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมและยังไม่มี
ทกัษะทีก่�าหนด  เนือ่งจากการใชง้านรถทีไ่ม่
ถกูตอ้งอาจท�าใหเ้กดิอบุตัเิหตรุา้ยแรง

 ���เตอื�
รายการที่ระบุไวด้า้นล่างมีความส�าคัญมาก
และหา้มละเลย  ปัญหา  ทีอ่าจมองไมเ่ห็น
ทีค่วามเร็วในการขบัขีต่ามปกต ิ อาจจะเกนิ
ความจรงิเป็นอย่างสงูเมือ่ใชร้ถดว้ยความเร็ว
สงู

ท ัว่ไป
ตอ้งแน่ใจวา่ไดบ้�ารุงรักษารถจักรยานยนตต์าม
ตารางการบ�ารงุรักษา

เบรก
ตรวจสอบว่าเบรกหนา้และเบรกหลังท�างานได ้
อยา่งถกูตอ้ง

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

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

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

โซข่บัเ�ลือ่�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าโซ่ขับเคลื่อนปรับและ
หลอ่ลืน่อยา่งถกูตอ้งแลว้  ตรวจสอบโซห่ารอ่ง
รอยความสกึและความเสยีหาย

���้ม�ัเชือ้เพลงิ
มีน�้ า มั น เชื้อ เพลิง เพีย งพอต่ออั ต ร ากา ร 
สิน้เปลอืงน�้ามันเชือ้เพลงิทีเ่พิม่สูงขึน้ ซึง่เป็น
ผลจากการใชร้ถดว้ยความเร็วสงู
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 ขอ้�วรระวงั
ในหลายประเทศ ระบบไอเสยีส�าหรับรถรุ่น
นี้ไดต้ดิตัง้เครือ่งฟอกไอเสยีเชงิเร่งปฏกิริยิา
เพือ่ชว่ยลดระดบัการปลอ่ยไอเสยี
เครื่องฟอกไอเสียเชงิเร่งปฏิกริ ิยาอาจเกดิ
ความเสียหายอย่างถาวรถา้ปล่อยใหร้ถ
จักรยานยนตน์�้ามนัหมด  หรอืถา้ระดบัน�้ามนั
เชือ้เพลงิทีใ่ชไ้ดอ้ยูใ่นระดบัต�า่มาก
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วา่มนี�้ามันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอตอ่การเดนิทาง

สมัภ�ระ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดชอ่งบรรจสุมัภาระ ล็อก
และประกอบตดิกับรถจักรยานยนต์แน่นสนิท
ดแีลว้

อื�่ๆ
ตรวจสอบดว้ยสายตาวา่ตวัยดึทกุตวัแน่นสนทิ

ก�รบงั�บัเลีย้ว
ตรวจสอบแฮนด์บังคับเลี้ยวว่าบิดไดอ้ย่าง 
ราบรื่นโดยไม่มีระยะฟรีหรือฝืดมากเกินไป  
ตอ้งแน่ใจว่าสายควบคุมไม่กดีขวางการบังคับ
เลีย้วไมว่า่จะในทางใด

ย�ง
การขับขี่รถดว้ยความเ ร็วสูงจะท� าใหย้าง 
ท�างานหนัก ซึง่ยางที่อยู่ในสภาพที่ดีส�าคัญ
อยา่งยิง่ตอ่การขบัขีอ่ยา่งปลอดภยั  ตรวจสอบ
สภาพทัง้หมด  สบูลมยางใหไ้ดแ้รงดนัทีถ่กูตอ้ง 
(เมื่อยางรถเย็น) และตรวจสอบความสมดุล 
ของลอ้ ประกอบจุกลมยางใหแ้น่นหลังจาก
ตรวจสอบแรงดันลมยาง ปฏิบัติตามขอ้มูล
ที่ใหไ้วเ้กี่ยวกับการตรวจสอบยางและความ
ปลอดภัยของยางจากบท การบ�ารุงรักษาและ
ขอ้มลูจ�าเพาะ
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หนา้นีจ้งใจเวน้วา่งไว ้
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อปุกรณเ์สรมิ, สมัภ�ระ และผูโ้ดยส�ร
การเพิม่อุปกรณ์เสรมิและการบรรทุกน�้ าหนัก
เพิ่มจะส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะดา้นการ
ทรงตวั  ท�าใหก้ารทรงตวัของรถจักรยานยนต์
เปลีย่นแปลงไปและตอ้งลดความเร็วลงอย่าง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ขอ้มลูตอ่ไปนีไ้ดจั้ดท�าขึน้เพือ่
เป็นเครือ่งบง่ชีถ้งึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
เพิม่อุปกรณ์เสรมิกับรถจักรยานยนต์และการ
บรรทกุผูโ้ดยสาร รวมถงึการบรรทกุน�้าหนักเพิม่

อปุกรณเ์สรมิ

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

 ���เตอื�
เจา้ของรถควรตระหนักว่าเฉพาะชิ้นส่วน 
อปุกรณเ์สรมิ  และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่ดรั้บการ
รับรองไวส้�าหรับรถจักรยานยนต์ Triumph 
เ ป็นชิ้นส่วนที่ได รั้บการอนุมัติอย่างเ ป็น
ทางการจาก  Triumph และติดตั ้งกับรถ
จักรยานยนต์โดยตัวแทนจ�าหน่ายที่ไดรั้บ
อนุญาต
โดยเฉพาะ จะเป็นอันตรายอย่างยิง่ในการ 
ตดิตัง้หรือเปลี่ยนชิน้ส่วนหรืออุปกรณ์เสริม
ที่ตอ้งถอดอุปกรณ์เชื่อมต่อออกจากระบบ
ไฟฟ้าหรือระบบน�้ ามันเชื้อเพลิง หรือเพิ่ม
เขา้ไป ซึง่การดัดแปลงดังกล่าวอาจท�าให ้
เป็นอนัตรายตอ่ความปลอดภยั
อุปกรณ์เชือ่มต่อของชิน้ส่วน อุปกรณ์เสริม 
และชดุคอนเวอรช์นัทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจ
สง่ผลกระทบรา้ยแรงตอ่การขบัขี ่ เสถยีรภาพ 
หรอืการใชร้ถจักรยานยนตใ์นลกัษณะอืน่ ๆ  ที่
อาจเป็นผลใหเ้กดิอบุตัเิหต ุ ท�าใหไ้ดเ้กดิการ
บาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

Triumph จะไม่รับผิดใด ๆ  ต่อขอ้บกพร่อง 
ที่ เ ก ิดจากอุปก รณ์ เ ชื่อ มต่อของชิ้นส่ วน  
อุปกรณ์ เส ริม  หรือชุดคอนเวอร์ชันที่ ไม่
ไดรั้บการรับรอง หรือการประกอบชิ้นส่วน  
อุปกรณ์เสรมิ หรือชดุคอนเวอรช์ันทีไ่ดรั้บการ
รับรองโดยบคุลากรทีไ่มไ่ดรั้บการรับรอง
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 ���เตอื�
ตอ้งตดิตัง้อปุกรณเ์สรมิ Triumph ของแท ้
ส�าหรับรุน่รถจักรยานยนต ์Triumph ทีถ่กูตอ้ง
เทา่นัน้
ต อ้ งตรวจสอบค� าแนะน� า ในการติดตั ้ง
จาก Triumph เกี่ยวขอ้งกับอุปกรณ์เสริม 
Triumph ของแททุ้กครั ้ง ตรวจสอบให ้
แน่ใจว่ารุ่นรถจักรยานยนต์ Triumph ที ่
จะตดิตัง้อุปกรณ์เสรมิ Triumph นั้น ผ่าน
การรับรองว่าเป็นอุปกรณ์เสริมของแทจ้าก 
Triumph ทีใ่ชง้านได ้ ส�าหรับค�าแนะน�าใน
การตดิตัง้จาก Triumph ทัง้หมด  โปรดดทูี ่
www.  triumphinstructions. com

หา้มตดิตัง้อุปกรณ์เสริม Triumph ของแท ้ 
กบัรุน่รถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่น
รายการค�าแนะน�าในการตดิตัง้จาก Triumph 
เนื่องจากอาจส่งผลต่อการควบคุม ความ
มั่นคง หรือการท�างานดา้นอื่น ๆ  ของรถ
จักรยานยนต์ ที่อาจท� าให เ้กิดอุบัติเหต ุ 
บาดเจ็บ หรอืเสยีชวีติได ้

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

-  การตัง้ค่าระบบกันสะเทือนดา้นหนา้และ
ดา้นหลงัทีไ่มถ่กูตอ้ง

-  แรงดนัลมยางทีป่รับไมถ่กูตอ้ง
-  ยางทีส่กึหรอมากไปหรอืสกึหรอไมเ่ทา่กนั
-  ลมดา้นขา้งและลมปะทะจากยานพาหนะ
อืน่ ๆ

-  เสือ้ผา้หลวม
โปรดจ�าไวว้า่ขดีจ�ากดัสงูสดุ 130 กม./ชม.  
( 8 0  ไ ม ล์ / ช ม . )   จ ะ ล ด ล ง ถ ้า ติ ด ตั ้ ง 
อุ ป ก ร ณ์ เ ส ริ ม ที่ ไ ม่ ผ่ า น ก า ร รั บ ร อ ง  
มีการบรรทุกน�้าหนักที่ไม่ถูกตอ้ง ยางรถสกึ 
สภาพโดยรวมของรถจักรยานยนต ์และสภาพ
อากาศหรอืสภาพถนนทีไ่มด่ี
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ก��ลงัโหลด

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

 ���เตอื�
อย่าพยายามเก็บสิง่ของใด ๆ  ไวร้ะหว่างถัง
น�้ามนัเชือ้เพลงิและโครงรถ
เพราะอาจกีดขวางระบบบังคับเลี้ยว ซึง่จะ
ท�าใหร้ถสญูเสยีการทรงตวัและเกดิอบุตัเิหตุ
น�้ าหนักที่เพิ่มเขา้ไปที่แฮนด์บังคับเลี้ยว
หรือโช๊คหนา้จะเป็นการเพิม่น�้าหนักของชุด 
บงัคบัเลีย้ว  และจะท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุ
ระบบบงัคบัเลีย้ว ซึง่น�าไปสูอ่บุตัเิหตไุด ้

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

 ���เตอื�
ถา้ใชท้ี่น่ังผูโ้ดยสารบรรทุกสิ่งของขนาด
เล็ก สิ่งของดังกล่าวตอ้งมีน�้ าหนักไม่เกิน 
5 กก.  (11 ปอนด)์  และตอ้งไมท่�าใหส้ญูเสยี 
การควบคุมรถจักรยานยนต์ โดยตอ้งรัด
สิง่ของดังกล่าวใหแ้น่น และตอ้งไม่ยื่นเกนิ
ทา้ยรถจักรยานยนต์
การบรรทุกสิ่งของที่มีน�้ าหนักเกิน 5 กก.  
(11 ปอนด)์  ทีรั่ดไมแ่น่น  ทีท่�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคุมรถ หรือยื่นเกินดา้นทา้ยหรือดา้น
ขา้งของรถจักรยานยนตจ์ะท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
แมจ้ะบรรทุกสิ่งของขนาดเล็กไวบ้นที่น่ัง 
ผูโ้ดยสารอยา่งถกูตอ้ง  ความเร็วสงูสดุของ
รถจักรยานยนตต์อ้งไมเ่กนิ 130 กม./ชม.  
(80 ไมล/์ชม.)
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ผูโ้ดยส�ร

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

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

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

-  เทา้ของผูโ้ดยสารตอ้งวางไวบ้นที่พักเทา้ 
ผูโ้ดยสาร  และตอ้งจับสายรัดเบาะ  เอวหรอื
สะโพกของผูข้ีร่ถใหแ้น่น

-  แนะน�าใหผู้โ้ดยสารเอนตัวตามผูข้ี่รถเมื่อ
แลน่รถเขา้โคง้  และตอ้งไมเ่อนตวัถา้ผูข้ีร่ถ
ไมไ่ดด้�าเนนิการดงักลา่ว

 ���เตอื�
หา้มบรรทุกสัตวเ์ลีย้งบนรถจักรยานยนตข์อง
ทา่น
สตัวเ์ลีย้งจะขยับเขยือ้นโดยฉับพลันและทา่น
ไมอ่าจคาดเดาได ้ ซึง่อาจท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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เวล�

 ���เตอื�
Triumph Motorcycles จะไม่รับผิดชอบ 
ใด  ๆ  ตอ่ความเสยีหายหรอืการบาดเจ็บทีเ่กดิ
จากการบ�ารุงรักษาทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืการปรับ
ตัง้ทีไ่มเ่หมาะสม  โดยเจา้ของรถเป็นผูด้�าเนนิ
การเอง
การละเลยการบ�ารุงรักษาหรือท�าอย่างไม ่
ถูกตอ้ง อาจน� าไปสู่สภาพการขับขี่ที่เป็น
อนัตรายได ้
ตอ้งใหต้ัวแทนจ�าหน่าย  Triumph ที่ได ้
รับอนุญาตเป็นผูด้� าเนินการซ่อมบ�ารุงรถ
จักรยานยนตต์ามก�าหนดเวลา

 ���เตอื�
การบ�ารุงรักษาทัง้หมดถือว่าส�าคัญต่อชวีติ
และตอ้งไมล่ะเลย  การบ�ารงุรักษาและการ
ปรับตัง้ที่ไม่ถูกตัองอาจท�าใหช้ ิน้ส่วนของ
รถจักรยานยนตห์นึ่งช ิน้ส่วนหรือมากกว่านัน้
ท�างานผิดปกต ิรถจักรยานยนต์ที่ท�างาน 
ผดิปกตอิาจท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุและเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
สภาพอากาศ ภูมิประเทศ และที่ตั ้งทาง
ภูมิศาสตร์ส่งผลกระทบต่อการบ�ารุงรักษา 
ควรปรับตารางการบ�ารุงรักษาใหต้รงตาม
สภาพแวดลอ้มที่ใชง้านรถจักรยานยนต ์ 
รวมทัง้ความประสงคข์องเจา้ของรถ
ตอ้งใชเ้ครื่องมือพิเศษ ความรู  ้และการ 
ฝึกอบรม  จงึจะด�าเนนิการตามรายการบ�ารงุ
รักษาทีไ่ดร้ะบุไวใ้นตารางการบ�ารุงรักษาได ้
อยา่งถกูตอ้ง ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ทีม่เีครือ่งมอื
พเิศษและความรูด้งักลา่ว
การละเลยการบ�ารุงรักษาหรือท�าอย่างไม ่
ถู ก ต อ้ ง   อ าจน� า ไปสู่ ส ภ าพกา รขั บขี่ที่
เ ป็นอันตรายได ้ตอ้งใหต้ัวแทนจ�าหน่าย 
Triumph ที่ไดรั้บอนุญาตเป็นผูด้�าเนินการ 
ซอ่มบ�ารงุรถจักรยานยนตต์ามก�าหนดเวลา

ในการบ�ารุงรักษารถจักรยานยนต์ใหอ้ยู่ใน
สภาพทีป่ลอดภัยและไวว้างใจได ้การบ�ารุง
รักษาและการปรับตั ้งที่สรุปไวใ้นบทนี้ตอ้ง
ด�าเนินการดังทีร่ะบุไวใ้นตารางการตรวจสอบ 
ประจ�าวัน รวมทั ้งยึดตามตารางการบ�ารุง
รักษา  ขอ้มลูทีจ่ะกลา่วตอ่ไปจะอธบิายถงึขัน้
ตอนทีต่อ้งปฏบิัตติามเมือ่ด�าเนนิการตรวจเช็ค 
ประจ�าวนั  รวมทัง้รายการทีต่อ้งบ�ารงุรักษาและ
ปรับตัง้คา่อยา่งงา่ยๆ บางรายการ
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาตของท่านอาจด�าเนินการบ�ารุง
รักษาตามก�าหนดเวลาไดส้ามวธิ ี คอื  การบ�ารงุ
รักษาประจ�าปี การบ�ารุงรักษาโดยยึดตาม
จ�านวนไมล ์ หรอืผสมกนัทัง้สองแบบ  ทัง้นีข้ ึน้
อยูก่ับจ�านวนไมลท์ีร่ถจักรยานยนตข์องทา่นวิง่
ไปตอ่ปี
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1.  รถจักรยานยนตท์ีว่ ิง่นอ้ยกวา่ 16,000 กม. 
ต่อปีตอ้งด�าเนินการบ�ารุงรักษาประจ�าปี 
นอกจากนี้ รายการที่ยดึตามจ�านวนไมล์
ตอ้งไดรั้บการบ�ารงุรักษาเมือ่ถงึชว่งเวลาที่
ก�าหนด  ถา้รถจักรยานยนตว์ิง่ถงึระยะไมล์
ดงักลา่ว

2.  รถจักรยานยนตท์ีว่ ิง่ประมาณ 16,000 กม. 
ต่อปีตอ้งน�าไปรับการบ�ารุงรักษาประจ�าปี 
และด�าเนินการตามรายการตรวจเช็คตาม
ระยะทางทีไ่ดก้�าหนดไวพ้รอ้มกนั

3.  รถจักรยานยนตท์ีว่ ิง่มากกวา่ 16,000 กม. 
ต่อปีตอ้งบ�ารุงรักษาตามรายการตรวจเช็ค
ตามระยะทางเมื่อรถจักรยานยนต์วิ่งถึง
ระยะทางทีก่�าหนด  นอกจากนี ้ รายการที่
ยดึตามรายปีตอ้งไดรั้บการบ�ารุงรักษาเมือ่
ถงึชว่งเวลาประจ�าปีทีก่�าหนดไว ้

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

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

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

ก� าหนดเขา้ รับบริการในอีกประมาณ  100 
กโิลเมตร (60 ไมล)์ สญัลกัษณ ์บรกิารจะสวา่ง
ขึน้มาถาวร เมื่อครบก�าหนดระยะทางนั้นแลว้ 
และจะตดิคา้งจนรเีซ็ตระยะการบรกิารใหมด่ว้ย
เครือ่งมอืวเิคราะหปั์ญหา Triumph

นอกจากนี้ สัญลักษณ์เตือนทั่วไปจะ
ปรากฎถา้มีขอ้ผิดพลาดเกิดขึ้นกับ 
ABS  หรือ เครื่อ งยนต์ และ /หรือ  

ไฟเตอืน ABS และ/หรอื MIL ตดิอยู ่ 
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญาตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเชค็ความบกพรอ่งและท�าการแกไ้ข

หม�ยเหตุ
ร�ยก�รทีท่��เ�รือ่งหม�ย * ใ�ต�ร�งดงัตอ่
ไป�ีม้�ี�่แรงเพิม่เตมิ �อกเห�อื��่ใชจ้�่ย
และเวล�ของบรกิ�รพื�้ฐ�� ซึง่รวมเฉพ�ะ
เวล�ใ�ก�รตรวจสอบเท�่� ั�้
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ต�ร�งก�รบ��รงุรกัษ�ต�มก��ห�ดเวล�

ร�ยละเอยีดด�้�ก�รใชง้��

ม�ตรวดัระยะท�งอ�่���่เป็�กโิลเมตร หรอืชว่งเวล� ไมว่�่ร�ยก�รใดถงึกอ่�
ก�รเข�้รบั

บรกิ�ร 
�ร ัง้แรก

ก�รเข�้
รบับรกิ�ร
ประจ��ปี

ก�รเข�้รบับรกิ�รต�มระยะกโิลเมตร

ประจ��ว�ั
ก�รบรกิ�ร 
1,000 กม./ 

6 เดอื�
ปี

ก�รบรกิ�ร 
16,000/ 

48,000 กม.
ก�รบรกิ�ร 
32,000 กม.

ก�รบรกิ�ร 
64,000 กม.

ก�รหลอ่ลื�่
ระบบระบายความรอ้นน�้ามนัเครือ่งและเครือ่งยนต ์- 
ตรวจหารอยร่ัว • • • • • •

น�้ามนัเครือ่ง - เปลีย่นใหม่ • • • • •

ไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง - เปลีย่นใหม่ • • • • •

ระบบ���้ม�ัเชือ้เพลงิและระบบ�วบ�มุก�รท��ง��ของเ�รือ่งย�ต์
ระบบน�้ามนัเชือ้เพลงิ - ตรวจหาการร่ัวซมึ • • • • • •
สแกนอตัโนมตั ิ(Autoscan) - ด�าเนนิการ Autoscan แบบ
สมบรูณโ์ดยใชเ้ครือ่งมอืวเิคราะหปั์ญหาของ Triumph 
(พมิพฉ์บบัส�าเนาใหล้กูคา้)

• • • • •

แผน่กรองอากาศ - เปลีย่นใหม ่(เปลีย่นใหบ้อ่ยขึน้ถา้ขบัขีใ่น
สภาพเปียกหรอืทีม่ฝีุ่ นเป็นประจ�า) • •

หวัเทยีน - เปลีย่นใหม่ • •

ระบบระบ�ย�ว�มรอ้�
ระบบระบายความรอ้น - ตรวจหาการร่ัวซมึ • • • • • •
ระดบัน�้าหลอ่เย็น - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ • • • • • •
ระบบระบายความรอ้น - ตรวจสอบทอ่น�้าหลอ่เย็นดรูอยถลอก 
รอยแตก หรอื ความเสยีหาย เปลีย่นใหมถ่า้จ�าเป็น • • • • •

น�้าหลอ่เย็น - เปลีย่นใหม ่- ทกุ 3 ปี, ไมว่า่ระยะทางขบัขี่
เทา่ใดกต็าม* ทกุสามปี ไมนั่บระยะทางเป็นไมล์

เ�รือ่งย�ต์
คลตัช ์- ตรวจสอบการท�างาน • • • • • •
สายคลตัช ์- ตรวจสอบการท�างานและปรับตามความจ�าเป็น 
(รุน่ทีม่คีลตัชแ์บบสายเทา่นัน้) • • • • • •

ระยะหา่งวาลว์ - ตรวจสอบ/ปรับตัง้* • •

ไทมิง่เพลาลกูเบีย้ว - ตรวจสอบ/ปรับตัง้* • •

ลอ้และย�ง
ลอ้ -ตรวจสอบความเสยีหาย • • • • • •
การสกึของยาง/ความเสยีหายของยาง - ตรวจสอบ • • • • • •
แรงดนัลมยาง - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ • • • • • •

ลกูปืนลอ้ - ตรวจสอบความสกึ/การท�างานไมต่ดิขดั • • •

ก�รบงั�บัเลีย้วและระบบก�ัสะเทอื�
การบงัคบัเลีย้ว - ตรวจสอบระยะฟรี • • • • • •
ชดุกนัสะเทอืนดา้นหนา้และดา้นหลงั - ตรวจสอบด ู
ความเสยีหาย / การร่ัวไหล / การท�างานทีร่าบรืน่ • • • • • •

ลกูปืนคอเฟรม - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ - ยกเวน้การบรกิาร
ครัง้แรก • •

ชดุกนัสะเทอืนหลงัและคนัสง่ - หลอ่ลืน่ (เฉพาะรุน่ทีม่ ี
ชดุกนัสะเทอืนหลงัชดุเดยีวเทา่นัน้) • •

น�้ามนัโชค๊ - เปลีย่นใหม่ •

แกนหมนุสวงิอารม์ - หลอ่ลืน่ •
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ร�ยละเอยีดด�้�ก�รใชง้��

ม�ตรวดัระยะท�งอ�่���่เป็�กโิลเมตร หรอืชว่งเวล� ไมว่�่ร�ยก�รใดถงึกอ่�
ก�รเข�้รบั

บรกิ�ร 
�ร ัง้แรก

ก�รเข�้
รบับรกิ�ร
ประจ��ปี

ก�รเข�้รบับรกิ�รต�มระยะกโิลเมตร

ประจ��ว�ั
ก�รบรกิ�ร 
1,000 กม./ 

6 เดอื�
ปี

ก�รบรกิ�ร 
16,000/ 

48,000 กม.
ก�รบรกิ�ร 
32,000 กม.

ก�รบรกิ�ร 
64,000 กม.

เบรก
ระบบเบรก - ตรวจสอบการท�างาน • • • • • •
ผา้เบรก - ตรวจสอบระดบัความสกึ* • • • • • •
ระดบัน�้ามนัเบรก - ตรวจสอบ • • • • • •
น�้ามนัเบรก - เปลีย่นใหม ่- ทกุ 2 ปี, ไมว่า่ระยะทางขบัขี่
เทา่ใดกต็าม* ทกุสองปี ไมนั่บระยะทางเป็นไมล์

ชุดเฟืองท�้ย
การหยอ่นของโซข่บัเคลือ่น - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ • • • • • •
แถบป้องกนัการเสยีดสขีองโซข่บั - ตรวจสอบความสกึ  
รอยแตก หรอืความเสยีหาย* • • • • • •

โซข่บัเคลือ่น - ตรวจสอบความสกึ* • • • • •

โซข่บัเคลือ่น - หยอดน�้ามนั • • • • •

ไฟฟ้�
ระบบไฟฟ้า แผงหนา้ปัด และโคมไฟ - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ • • • • • •

ท ัว่ไป
หมดุพักเทา้ - ตรวจสอบความสกึหรอ* • • • • • •
ขาตัง้คูแ่ละหรอืขาตัง้ขา้ง - ตรวจสอบความสกึหรอ/การ
ท�างานทีร่าบรืน่ • • • • • •

แผงหนา้ปัดและ ECM เครือ่งยนต ์- ตรวจสอบดกูาร
ดาวนโ์หลดคา่ปรับเทยีบลา่สดุโดยใชเ้ครือ่งมอืวเิคราะห์
ปัญหาของ Triumph

• • • • •

ด�าเนนิการงานคา้งในจดหมายขา่วการบรกิารและ 
งานรับประกนัทีเ่หลอืทัง้หมด • • • • •

ด�าเนนิการขบัขีท่ดสอบ • • • • •

กรอกหนังสอืบนัทกึการเขา้รับบรกิารและ 
รเีซท็สญัญาณไฟแสดงการเขา้รับบรกิาร (ถา้ตดิตัง้) • • • • •
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���้ม�ัเ�รือ่ง

 ���เตอื�
รถจักรยานยนตท์ีท่�างานโดย  ใชน้�้ามนัเครือ่ง
ทีป่นเป้ือน  เสือ่มสภาพ  หรอืไมเ่พยีงพอ  
จะท�าใหเ้ครือ่งยนตส์กึเร็วขึน้  และอาจสง่ผล
ใหเ้ครือ่งยนตห์รอืระบบสง่ก�าลงัตดิขดั
การตดิขัดของเครือ่งยนตห์รอืระบบส่งก�าลัง
อาจท�าใหร้ถจักรยานยนตส์ญูเสยีการควบคมุ
กะทนัหนัและเกดิอบุตัเิหตุ

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

ก�รตรวจสอบระดบั���้ม�ัเ�รือ่ง

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

 ���เตอื�
ถา้เพิง่ตดิเครือ่งยนตเ์มือ่เร็ว ๆ นี ้ระบบไอเสยี
จะรอ้นจัด
ก่อนปฏิบัติงานหรืออยู่ ใกลร้ะบบไอเสีย  
ควรทิ้งช่วงให ร้ ะบบไอเสีย เ ย็นลงก่อน 
เนื่องจากการสัมผัสส่วนใด ๆ  ของระบบ 
ไอเสยีอาจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บจากการไหม ้

 ขอ้�วรระวงั
การเดนิเครือ่งยนตโ์ดยมนี�้ามันเครือ่งไมเ่พยีง
พอจะท�าใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิความเสยีหาย
ถา้สญัญาณไฟเตอืนแรงดันน�้ามันเครือ่งต�า่ยัง
ตดิอยู ่ ใหด้บัเครือ่งยนตท์นัท ี แลว้ตรวจสอบ
สถานการณ์

3

5

4

1

2

1. ชอ่งเตมิ
2. ก�้�วดัระดบั���้ม�ั
3. ต��แห�ง่ก�้�วดัระดบั���้ม�ัใ�หอ้งขอ้เหวีย่ง
4. เ�รือ่งหม�ยขดีบ�
5. เ�รือ่งหม�ยขดีล�่ง

เพือ่ตรวจสอบระดบัน�้ามนัเครือ่ง:
•  สตาร์ทเครื่องยนต์และเดินเบาประมาณ 

หา้นาที
•  ดับเครื่องยนต ์แลว้รออย่างนอ้ยสามนาที

เพือ่ใหน้�้ามนัเขา้ที่
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หม�ยเหตุ
ก�รบ่งชี้ท ี่แม่�ย��ของระดบั�� ้�ม�ัใ�
เ�รื่องย�ต์จะแสดงขึ้�เมื่อเ�รื่องย�ต์
มี อุ ณ ห ภู ม ิก � ร ท� � ง � � ป ก ติ เ ท่ � � ั้�  
รถจกัรย��ย�ต์อยู่ใ�ลกัษณะต ัง้ตรง 
(ไม่ใช่อยู่บ�ข�ต ัง้ข�้ง) และเมือ่ข�ัสกรู
ก�้�วดัระดบั���้ม�ัใหแ้��่
อย่�เตมิ�� ้�ม�ัผ่��ช่องใส่ก้��วดัระดบั
���้ม�ัใ�หอ้งขอ้เหวีย่ง

•  ดงึกา้นวดัระดบัน�้ามนัออก
•  ระดับน�้ ามันจะแสดงดว้ยขีดบนกา้นวัด 

ระดบัน�้ามนั  เมือ่น�้ามนัเต็ม  ระดบัน�้ามนัที่
บง่ชีต้อ้งอยู่ตรงกับเครือ่งหมายขดีบนของ
กา้นวดัระดบัน�้ามนั

•  ถา้ระดับน�้ามันต�่ากว่าเครื่องหมายขดีล่าง  
ให ถ้ อดฝา ปิดช่อ ง เ ติมน�้ า มั น เ ค รื่ อ ง  
แลว้เตมิน�้ามันทลีะนอ้ยทางชอ่งฝาปิดชอ่ง
เตมิน�้ามันเครื่องในฝาครอบคลัตชจ์นได ้
ระดบัน�้ามนัทีถ่กูตอ้ง

•  เมื่อไดร้ะดับน�้ามันที่ถูกตอ้ง ใหป้ระกอบ 
ฝาปิดช่องเติมน�้ ามันเครื่องแลว้หมุนให ้
แน่น

ก�รเปลีย่����้ม�ัเ�รือ่งและไสก้รอง

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

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

 ���เตอื�
ถา้เพิง่ตดิเครือ่งยนตเ์มือ่เร็ว ๆ นี ้ระบบไอเสยี
จะรอ้นจัด
ก่อนปฏิบัติงานหรืออยู่ ใกลร้ะบบไอเสีย  
ควรทิ้งช่วงให ร้ ะบบไอเสีย เ ย็นลงก่อน 
เนื่องจากการสัมผัสส่วนใด ๆ  ของระบบ 
ไอเสยีอาจท�าใหเ้กดิการบาดเจ็บจากการไหม ้

น�้ ามันเครื่องและไสก้รองน�้ ามันเครื่องตอ้ง
เปลีย่นใหม่ตามขอ้ก�าหนดการบ�ารุงรักษาตาม
ก�าหนดเวลา

1

2

1. ไสก้รอง���้ม�ัเ�รือ่ง
2. �อ๊ตถ�่ย���้ม�ัเ�รือ่ง

การเปลีย่นไสก้รองน�้ามนัและน�้ามนัเครือ่ง:
•  อุ่นเครื่องยนต์จนรอ้นมากพอ แลว้ดับ

เครือ่งยนต ์ แลว้ยดึรถจักรยานยนตใ์หอ้ยู่
ในต�าแหน่งตัง้ฉากกบัพืน้ราบ

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

ออกโดยใชชุ้ดเครื่องมือประจ�ารถของ 
Triumph T3880313 ทิง้ไสก้รองน�้ามนั
เครื่องตั ว เก่าด ว้ยวิธีการที่ไม่ท� าลาย 
สิง่แวดลอ้ม

•  ทาน�้ ามันเครื่องที่สะอาดบาง ๆ  ลงบน
แหวนซลีของไสก้รองน�้ามันเครือ่งตัวใหม ่
ประกอบไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง  แลว้ขนัแน่น 
10 Nm

•  เมื่อถ่ายน�้ ามันเครื่องออกจนหมดแลว้  
ใหป้ระกอบแหวนยางอันใหม่เขา้กับน๊อต
ถา่ยน�้ามนัเครือ่ง  ประกอบน๊อตถา่ยน�้ามนั
เครือ่ง แลว้ขนัใหแ้น่น 25 Nm

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

•  สตาร์ทเครื่องยนต์แลว้ปล่อยใหเ้ดนิเบา
อยา่งนอ้ย 30 วนิาที

 ขอ้�วรระวงั
การเพิม่ความเร็วรอบเครื่องยนตส์ูงกว่ารอบ
เดินเบาก่อนที่น�้ ามันจะกระจายไปทั่วทุก 
ชิน้ส่วนของเครื่องยนต์จะท�าใหเ้ครื่องยนต์
เกดิความเสยีหายและตดิขดั
เร่งความเร็วรอบเครื่องยนต์หลังจากเดิน
เครือ่งยนตแ์ลว้ 60 วนิาทเีทา่นัน้เพือ่ใหน้�้ามนั
เครือ่งไดไ้หลเวยีนอยา่งเต็มที่

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

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

•  ดับเครื่องยนต์แลว้ตรวจสอบระดับน�้ามัน
เครือ่งอกีครัง้ ปรับถา้จ�าเป็น

ก�รก��จดั���้ม�ัเ�รือ่งและไสก้รอง
���้ม�ัเ�รือ่งทีใ่ชแ้ลว้
เพื่อเป็นการปกป้องสิง่แวดลอ้ม อย่าเทน�้ามัน
ลงบนพื้น ลงในท่อระบายน�้ าหรือท่อระบาย 
น�้ าเสีย หรือลงในแม่น�้ าล�าคลอง อย่าวาง 
ไสก้รองน�้ามันเครือ่งทีใ่ชแ้ลว้ปนกับขยะทั่วไป 
หากมีขอ้สงสัย โปรดติดต่อหน่วยงานใน 
ทอ้งถิน่

ขอ้มลูจ��เพ�ะและเกรด���้ม�ัเ�รือ่ง 
(10W/40 & 10W/50)
เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ที่ ฉี ด ด ้ว ย น�้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง
ประสิทธิภาพสูงของ  Triumph ไดรั้บการ
ออกแบบขึน้เพื่อใหใ้ชน้�้ามันเครื่องส�าหรับรถ
จักรยานยนตแ์บบกึง่สังเคราะหห์รอืสังเคราะห ์
10W/40 หรอื 10W/50 ทีต่รงตามมาตรฐาน 
API SH (หรอืสงูกวา่)  และ JASO MA เชน่ 
น�้ ามันเครื่อง Castrol Power 1 Racing 4T 
10W-40 (สังเคราะห์แท)้ ในบางประเทศ 
จ� า ห น่ า ย ใ น ชื่ อ  C a s t r o l  P o w e r  R S 
Racing 4T 10W-40 (สงัเคราะหแ์ท)้
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ดูตารางดา้นล่างส�าหรับความหนืดของน�้ามัน
เครือ่งทีถ่กูตอ้ง (10W/40 หรอื 10W/50) ทีใ่ช ้
ในพืน้ทีข่ีร่ถของทา่น

ชว่งอณุหภมู�ิว�มห�ดืของ���้ม�ัเ�รือ่ง
อย่าเติมสารเคมีใด ๆ  ลงในน�้ ามันเครื่อง 
นอกจากนี้  น�้ ามันเครื่องยังหล่อลื่นคลัตช ์ 
สารเตมิแตง่ใด ๆ อาจท�าใหค้ลตัชล์ืน่
หา้มใชน้�้ ามันละหุ่ง  น�้ ามันที่มีสารชะลา้ง , 
น�้ามันพืช น�้ามันแร่ หรือน�้ามันใด ๆ  ทีไ่ม่ตรง
ตามขอ้ก�าหนดทีต่อ้งการ  การใชน้�้ามนัเหลา่นี้
อาจท�าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่เครือ่งยนตอ์ยา่ง
รนุแรงและโดยทนัที
ขณะเตมิหรอืเปลีย่นน�้ามนัเครือ่ง ท�าใหแ้น่ใจวา่
ไมม่สี ิง่แปลกปลอมเขา้ไปในหอ้งขอ้เหวีย่ง

ระบบระบ�ย�ว�มรอ้�

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

หม�ยเหตุ
รถจกัรย��ย�ตม์�พรอ้มกบัส�รหล่อเย็� 
D2053 ซึง่เป็�ส�รหล่อเย็�ส��หรบัใชง้��
ตลอดท ัง้ปี พรอ้มเท�โ�โลยสี�รเตมิแตง่
อ�ิทรยี ์ (รูจ้กัก�ัใ�ชือ่ OAT) เมือ่สง่จ�ก
โรงง�� ม�ัมสีสีม้และมกี�รผสมส�รยบัย ัง้
ก�รแข็งตวัโมโ�เอธลิ�ีไกล�อล 50%
ส�รหล่อเ ย็�  D2053 ที่จ ดั เตรียมโดย 
Triumph ให้ก�รป้องก�ัก�รแข็งตวัถึง 
-40°C
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ส�รป้องก�ัก�รกดักรอ่� 

 ���เตอื�
น�้าหลอ่เย็น D2053 OAT ประกอบดว้ยสาร
ป้องกันการกัดกร่อนและสารป้องกันการ 
แข็งตัว ซึ่งเหมาะส�าหรับเครื่องยนต์และ 
หมอ้น�้าทีเ่ป็นอะลมูเินยีม  ใชน้�้าหลอ่เย็นตาม
ค�าแนะน�าจากผูผ้ลติทกุครัง้
สารน�้ าหล่อเย็นมีสารเคมีที่เป็นพิษที่เป็น
อนัตรายตอ่รา่งกายมนุษย์
การสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตาอาจท�าให ้
เกดิการระคายเคอืงอยา่งรนุแรง  สวมใสถ่งุมอื
ป้องกนั  เสือ้ผา้  และอปุกรณป้์องกนัตาเมือ่
จัดการกบัสารหลอ่เย็น
หากมีการสูดดมสารหล่อเย็น ใหพ้าบุคคล
นัน้ออกไปรับอากาศบรสิทุธิแ์ละใหห้ายใจได ้
สะดวก  ในกรณีทีส่งสยัหรอืมอีาการผดิปกติ
ใหไ้ปพบแพทย์
ถา้สารหลอ่เย็นสัมผัสกับผวิหนัง ใหล้า้งออก
ดว้ยน�้าสะอาดทนัท ีถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออก
ถา้สารหล่อเย็นเขา้ตา ใหล้า้งออกดว้ยน�้ า
สะอาดอยา่งนอ้ย 15 นาทแีละรบีไปพบแพทย์
ถา้กลนืสารหลอ่เย็นเขา้ไป ใหล้า้งปากดว้ยน�้า
และรบีไปพบแพทย์
เก็บสารหลอ่เย็นใหพ้น้มอืเด็ก

หม�ยเหตุ
���้หลอ่เย็� D2053 OAT ทีจ่ดัห�โดย 
Triumph ผสมเสร็จแลว้ และไมจ่��เป็�ตอ้ง
เจอืจ�งกอ่�จะเตมิลงใ�ระบบระบ�ย�ว�ม
รอ้�

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

หา้มผสมสารหล่อเย็นประเภทต่าง ๆ  เขา้ดว้ย
กัน การผสมสารหลอ่เย็นประเภทตา่ง ๆ  เขา้
ดว้ยกันจะลดประสทิธิภาพของสารหล่อเย็น
และลดอายกุารใชง้าน  เมือ่เปลีย่นสารหลอ่เย็น
ขอแนะน�าใหล้า้งระบบระบายความรอ้นดว้ยน�้า
สะอาดอยา่งละเอยีด

ก�รตรวจสอบระดบั���้หลอ่เย็�
หม�ยเหตุ
�วรตรวจสอบระดบั�� ้�หล่อ เ ย็�ขณะ
ที่เ�รื่องย�ต์เย็� (ที่อุณหภูม ิห้องหรือ
อณุหภมูแิวดลอ้ม)

3

2

4

1

1. ฝ��รอบถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
2. ถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
3. เ�รือ่งหม�ย MAX
4. เ�รือ่งหม�ย MIN

การตรวจสอบระดบัน�้ามนัเบรก:
•  จอดรถจักรยานยนต์บนพื้นราบและอยู่

ในต�าแหน่งตัง้ตรง  ถงัน�้าหลอ่เย็นส�ารอง
สามารถมองเห็นไดจ้ากดา้นซา้ยของรถ
จักรยานยนต ์ดา้นลา่งไปทางดา้นหนา้ของ
ถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ

•  ตรวจสอบระดับน�้าหล่อเย็นในถังน�้าหล่อ
เย็นส�ารอง ระดับน�้ าหล่อเย็นตอ้งอยู่
ระหวา่งเครือ่งหมาย MAX และ MIN

•  ถา้น�้าหลอ่เย็นต�า่กวา่ระดบัต�า่สดุ  ทา่นตอ้ง
ปรับระดบัน�้าหลอ่เย็น
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ก�รปรบัระดบั���้หลอ่เย็�

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

 ขอ้�วรระวงั
ถ ้า ใ ช ้น�้ า ก ร ะ ด ้า ง ใ น ร ะ บ บ ร ะ บ า ย 
ความรอ้น น�้ากระดา้งจะท�าใหเ้กดิการสะสม
ของตะกรันในเครือ่งยนตแ์ละหมอ้น�้า  และจะ
ลดประสทิธภิาพของระบบระบายความรอ้น
เป็นอยา่งมาก
ระบบระบายความรอ้นทีม่ปีระสทิธภิาพลดลง
จะท�าใหเ้ครื่องยนต์รอ้นจัดและไดรั้บความ
เสยีหายอยา่งรนุแรง

4

3

5

1
2

1. ฝ�ปิดถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
2. ฝ��รอบถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
3. ถงั���้หลอ่เย็�ส��รอง
4. เ�รือ่งหม�ย MAX
5. เ�รือ่งหม�ย MIN

การปรับระดบัน�้ามนัเบรก:
•  ปลอ่ยใหเ้ครือ่งยนตเ์ย็น
•  ถอดฝาปิดถงัน�้าหลอ่เย็นส�ารอง
•  เตมิสารหลอ่เย็นผสมผา่นชอ่งเตมิจนระดับ

จะถงึเครือ่งหมาย MAX

•  ใสฝ่าปิดถงัน�้าหลอ่เย็นส�ารองอกีครัง้

หม�ยเหตุ
ถ�้ตรวจสอบระดบั���้หล่อเย็�เ�ื่องจ�ก 
���้หลอ่เย็�รอ้�จดั ใหต้รวจสอบระดบั���้ใ�
หมอ้���้ แลว้เตมิถ�้จ��เป็�
ใ�กรณีฉุกเฉ�ิ ท่��ส�ม�รถเตมิ���้กล ั�่
ใ�ระบบระบ�ย�ว�มรอ้�ได ้ อย�่งไรก็ต�ม 
ตอ้งถ�่ยส�รหลอ่เย็�ออก แลว้เตมิส�รหลอ่
เย็�ทีแ่�ะ���โดยเร็วทีส่ดุ

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

หมอ้���้และทอ่ออ่�

 ���เตอื�
พัดลมจะท�างานโดยอัตโนมัตเิมือ่เครือ่งยนต์
ท�างาน
ตอ้งเกบ็มอืและเสือ้ผา้ใหห้า่งจากพัดลม
การสมัผัสกบัพัดลมทีก่�าลังหมนุอยูอ่าจท�าให ้
เกดิอบุัตเิหตแุละ/หรอืการบาดเจ็บสว่นบคุคล
ได ้
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 ขอ้�วรระวงั
การใชว้ธิฉีีดน�้าแรงดนัสงู  เชน่  จากเครือ่งมอื
ลา้งรถหรือป๊ัมอัดฉีดน�้าแรงดันสูง จะท�าให ้
ครบีหมอ้น�้าเกดิความเสยีหาย  เป็นสาเหตใุห ้
เกดิรอยร่ัวและท�าใหป้ระสทิธภิาพของหมอ้น�้า
ลดลง
อย่าปิดกัน้หรือเบี่ยงกระแสลมจากหมอ้น�้ า
ดว้ยการตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต 
ไม่ว่าจะที่ด า้นหนา้หมอ้น�้ าหรือดา้นหลัง
พัดลมระบายความรอ้น
การกดีขวางกระแสลมของหมอ้น�้าจะท�าให ้
เกดิความรอ้นสงู  ท�าใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิความ
เสยีหายได ้

ตรวจสอบท่ออ่อนหมอ้น�้ าหารอยแตกหรือ
การเลือ่มสภาพ และเข็มขัดรัดท่อแรงตงึคงที่
ดูความแน่นตามขอ้ก�าหนดการบ�ารุงรักษา
ตามก�าหนดเวลา  ขอใหต้วัแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตเปลีย่น
ชิน้สว่นทีช่�ารดุ
ตรวจสอบรังผึ้งระบายความรอ้นหมอ้น�้ าและ
ครบีวา่มกีารปิดกัน้จากแมลง  ใบไม ้ หรอืโคลน
หรือไม่ ชะลา้งสิง่ปิดกัน้ออกโดยฉีดน�้ าดว้ย 
แรงดนัต�า่

ก�ร�วบ�มุ��ัเรง่

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

 ���เตอื�
การใชร้ถจักรยานยนต์ที่การควบคุมคันเร่ง
ช�ารุดหรือติดขัด จะเป็นอุปสรรคต่อการ
ท�างานของปีกผเีสือ้  สง่ผลใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ควรน�ารถไปตรวจสอบการควบคุมคันเร่งที่
ตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph 
ที่ไดรั้บอนุญาต เพื่อหลีกเลี่ยงการใชก้าร
ควบคมุคนัเรง่ทีช่�ารดุหรอืตดิขดัอยา่งตอ่เนือ่ง

เพือ่ตรวจสอบคนัเรง่:
•  ตรวจสอบปีกผีเสื้อ เ ปิดออกไดอ้ย่าง 

ราบรื่น โดยไม่มีแรงฝืน และสามารถปิด
ไดโ้ดยไม่ตดิขัด ถา้ยังตรวจพบปัญหา
หรือเกดิขอ้สงสัย ควรน�ารถของท่านไป
ตรวจสอบระบบคันเรง่ทีต่ัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต

•  ถา้ระยะฟรีมีค่าไม่ถูกตอ้ง Triumph ขอ
แนะน�าใหน้�ารถไปตรวจสอบหาสาเหตุที่
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญาต

•  ตรวจสอบว่ามีระยะฟรีของปลอกคันเร่ง  
1 ‑ 2 มม. เมือ่คอ่ย ๆ บดิปลอกคนัเรง่ไปมา

�ลตัช์
รถจักรยานยนตไ์ดต้ดิตัง้คลตัชแ์บบควบคมุดว้ย
สาย
ถา้คนัคลตัชม์รีะยะฟรมีากเกนิไป  คลตัชอ์าจไม่
ปลอ่ยจนสดุ  ซึง่จะท�าใหเ้ปลีย่นเกยีรแ์ละเลอืก
เกียร์ว่างไดย้าก ซึง่อาจท�าใหเ้ครื่องยนต์ดับ 
และควบคมุรถจักรยานยนตไ์ดย้าก
ในทางกลับกัน ถา้คันคลัตช์มีระยะฟรีไม่พอ  
คลัตช์อาจไม่ขบจนสุด  ท� า ให ค้ลั ตช์ลื่น  
ซึง่จะลดประสทิธภิาพและท�าใหค้ลัตชส์กึกอ่น
ก�าหนด
ต ้อ ง ต ร ว จ ส อ บ ร ะ ย ะ ฟ รี คั น ค ลั ต ช์ ต า ม 
ขอ้ก�าหนดการบ�ารงุรักษาตามก�าหนดเวลา

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

ก�รปรบั�ลตัช์
การปรับคลตัช:์
•  หมุนแกนปรับตัง้จนไดร้ะยะฟรคีันคลัตชท์ี่

ถกูตอ้ง

3
2 - 3 mm

1

2

1. ��ั�ลตัช์
2. ปลอกตวัปรบั (�ล�ย�็อตล็อกออกท ัง้หมด)
3. ระยะห�่งทีถ่กูตอ้ง 2 - 3 มม.

•  ตรวจสอบว่ามีระยะฟรีคันคลัตชท์ี่คันโยก 
2 ‑ 3 มม.
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•  ถา้ระยะฟรมีคีา่ไมถ่กูตอ้ง ใหท้�าการปรับคา่
•  ถา้ไม่สามารถปรับตัง้ค่าไดถู้กตอ้งโดยใช ้

ตวัปรับคนัคลตัช ์ ใหใ้ชต้วัปรับสายทีป่ลาย
ดา้นลา่งของสายคลตัช์

cjxg

2

1

1. �อ๊ตล็อกตวัปรบั
2. ส�ย�ลตัชด์�้��อก

•  คลายน๊อตล็อกตวัปรับ
•  หมุนตัวปรับสายดา้นนอกเพือ่ใหม้รีะยะฟร ี

2 - 3 มม. ทีค่นัคลตัช์
•  ขนัแน่นน๊อตล็อกดว้ยแรงขนั 3.5 Nm

โซข่บัเ�ลือ่�

 ���เตอื�
โซ่ที่สกึหรือหลวม หรือโซ่ที่แตกหรือหลุด
ออกจากสเตอรอ์าจไปเกีย่วเฟืองเครือ่งยนต์
หรอืล็อกลอ้หลงัได ้
โซท่ีไ่ปกดีขวางสเตอรเ์ครือ่งยนตจ์ะท�าใหผู้ข้ ี่
รถไดรั้บบาดเจ็บและท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุ
รถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ในท�านองเดยีวกัน การล็อกลอ้หลังจะท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

เพือ่ความปลอดภัยและป้องกันไม่ใหเ้กดิความ
สกึมากเกนิไป ทา่นตอ้งตรวจสอบโซข่บัเคลือ่น 
ปรับตัง้ และหยอดน�้ ามันตามขอ้ก�าหนดการ
บ�ารุง รักษาตามก�าหนดเวลา ด�าเนินการ 
ตรวจสอบ  ปรับตัง้คา่  และหยอดน�้ามนัใหบ้อ่ย
ขึน้ส�าหรับสภาพการใชร้ถทีร่นุแรง  เชน่  การ
ขบัขีค่วามเร็วสงู  ถนนทีม่ฝีุ่ นคละคลุง้  หรอืเต็ม
ไปดว้ยกอ้นกรวด
ถา้โซ่สึกมากไปหรือปรับตั ้งค่าไม่ถูกตอ้ง 
(หลวมเกนิไปหรอืแน่นเกนิไป) โซ่อาจหลุด
ออกจากสเตอรห์รอืเบรก  ดงันัน้ เปลีย่นโซท่ี่
ช�ารุดหรือสกึโดยใชอ้ะไหล่ Triumph ที่จัด
จ�าหน่ายโดย  ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตทกุครัง้

ก�รหลอ่ลื�่โซข่บัเ�ลือ่�
จ� า เ ป็นตอ้งมีการหล่อลื่นทุก  ๆ  300 กม.  
(200 ไมล)์ และหลงัจากขีร่ถในสภาพอากาศที่
เปียก บนถนนเปียก หรอืเวลาใด ๆ ทีโ่ซฝื่ด
การหลอ่ลืน่โซข่บัเคลือ่น:
•  ใชส้ารหล่อลืน่โซข่ับเคลือ่นตามทีแ่นะน�า

ไวใ้นบทขอ้มลูจ�าเพาะ
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•  หยอดสารหล่อลื่นที่ด า้นข า้งลูกกลิ้ง  
จากนัน้ จอดรถจักรยานยนตท์ิง้ไวโ้ดยไม่
ใชง้านอยา่งนอ้ยแปดชัว่โมง  (ควรเป็นชว่ง
กลางคืน) ซึ่งจะช่วยใหส้ารหล่อลื่นซึม
เขา้ไปในโอรงิ โซ ่ฯลฯ

•  กอ่นขีร่ถ ใหเ้ชด็สารหลอ่ลืน่สว่นเกนิออก
•  ถา้โซ่ขับเคลื่อนสกปรกมากเป็นพิเศษ  

ใหท้� าความสะอาดก่อน  แล ว้ทาสาร 
หลอ่ลืน่ตามทีร่ะบไุวข้า้งตน้

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

ก�รตรวจสอบระยะฟร ี
ของโซข่บัเ�ลือ่�

 ���เตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดจ้อดรถจักรยานยนต์
ไวอ้ยา่งมัน่คงและมกีารรองรับอยา่งเพยีงพอ
รถจักรยานยนตท์ีป่ระคองไวอ้ย่างถูกตอ้งจะ
ชว่ยป้องกนัไมใ่หล้ม้
รถจักรยานยนตท์ีไ่มม่ัน่คงอาจลม้ได ้ ท�าใหผู้ ้
ปฏบิัตงิานบาดเจ็บหรอืท�าใหร้ถจักรยานยนต์
เสยีหาย

การตรวจสอบระยะฟรขีองโซ:่
•  จอดรถจักรยานยนตบ์นพืน้ราบ  และอยูใ่น

ต�าแหน่งตัง้ตรง โดยไมม่กีารบรรทกุใด ๆ
•  หมุนลอ้หลังโดยการเข็นรถจักรยานยนต์

เพือ่หาต�าแหน่งทีโ่ซต่งึทีส่ดุ
•  ยดืโซใ่หต้งึโดยใชแ้รงกดบนโซ่
•  วัดจากดา้นล่างของสวิงอาร์มไปจนถึง

จุดกึง่กลางของหมุดโซ่ดังแสดงในภาพ
ประกอบ

•  คา่ทีว่ดัไดจ้ะตอ้งอยูใ่นชว่ง 43 - 55 มม.
•  หากคา่ทีว่ดัไดเ้กนิขอบเขตนี ้ จ�าเป็นตอ้งมี

การปรับโซ ่ด ูหนา้ 94

ก�รปรบัระยะฟรขีองโซข่บัเ�ลือ่�

 ���เตอื�
การใชง้านรถจักรยานยนตโ์ดยทีน็่อตล็อกตัว
ปรับไม่แข็งแรงหรอืสลักลอ้หลวมอาจท�าให ้
รถทรงตัวไดไ้ม่ดแีละขับขีร่ถจักรยานยนตไ์ด ้
ยากขึน้
การทรงตัวและการขับขี่ที่ไม่สมบูรณ์อาจ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

3

4

A

21

B

1. ตวัปรบัแก�หม�ุ
2. �อ๊ตล็อกสลกัลอ้หลงั
3. �็อตปรบั
4. �็อตล็อกตวัปรบั
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ถา้การเคลือ่นทีอ่ยา่งอสิระของโซข่ับเคลือ่นไม่
ถกูตอ้ง ตอ้งท�าการปรับดงัตอ่ไปนี:้
•  คลายน็อตสลกัแกนลอ้หลงั
•  คลายน็อตล็อกตวัปรับออก  จากตวัปรับโซ่

ขบัเคลือ่นทัง้ดา้นซา้ยและดา้นขวา
•  หมนุน็อตตวัปรับทัง้ดา้นซา้ยมอืและขวามอื

ตามเข็มนาฬกิา  (A)  เพือ่ลดการเคลือ่นที่
อสิระของโซข่บัเคลือ่น  และหมนุทวนเข็ม
นาฬกิา  (B)  เพือ่เพิม่การเคลือ่นทีอ่สิระ
ของโซข่บัเคลือ่น

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าน็อตตัวปรับทัง้ดา้น
ซา้ยมอืและขวามอืตัง้ค่าไวใ้หอ้ยู่ในระดับ
เดยีวกนั

•  เมื่อตั ้งค่าระยะการเคลื่อนที่อ ิสระของ
โซข่บัเคลือ่นไดถ้กูตอ้งแลว้  (43 มม.)  
ขัน น็อตสลักลอ้หลั งใหแ้ น่นด ว้ยแรง 
110 Nm

•  ด�าเนินการตรวจสอบการปรับตั ้งโซ่ขับ
เคลือ่นอกีครัง้ ปรับตัง้คา่ใหมถ่า้จ�าเป็น

•  ขันน็อตตัวปรับทัง้ดา้นซา้ยมอืและขวามอื
ใหแ้น่นดว้ยแรง 3 Nm

•  จับน็อตตวัปรับไวใ้หค้งที ่ แลว้ขนัน็อตล็อก
ตวัปรับใหแ้น่นดว้ยแรง 15 Nm

•  ด�าเนินการตรวจสอบการปรับตั ้งโซ่ขับ
เคลือ่นอกีครัง้ ปรับตัง้คา่ใหมถ่า้จ�าเป็น

•  ตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกหลัง 
แกไ้ขถา้จ�าเป็น

 ���เตอื�
การใชร้ถจักรยานยนตด์ว้ยเบรกที่ช�ารุดเป็น
อนัตราย  ทา่นตอ้งน�ารถไปด�าเนนิการแกไ้ข
อาการที่ตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตกอ่น  จงึจะสามารถ
ขีร่ถจักรยานยนตไ์ดอ้กีครัง้
การไม่แก ไ้ขอาการดั งกล่าวอาจท� าให ้
ประสทิธภิาพในการเบรกลดนอ้ยลง  ท�าให ้
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนตห์รือเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ก�รตรวจสอบ�ว�มสกึของ 
โซข่บัเ�ลือ่�และสเตอร์

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

การใชโ้ซข่ับเคลือ่นทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจ
ท�าใหโ้ซข่ับเคลือ่นแตกหรอือาจท�าใหโ้ซข่ับ
เคลือ่นหลดุออกจากสเตอร ์ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ขอ้�วรระวงั
ถา้พบวา่สเตอรส์กึ  ใหเ้ปลีย่นสเตอรแ์ละโซ่
ขบัเคลือ่นพรอ้มกนัทกุครัง้
การเปลี่ยนสเตอร์ที่สกึโดยไม่เปลี่ยนโซ่ขับ
เคลือ่นจะท�าใหส้เตอรต์วัใหมส่กึกอ่นก�าหนด

1

2

1. วดัโซ ่20 ขอ้ตอ่
2. ���้ห�กั
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การตรวจสอบความสกึหรอของโซ่ขับเคลื่อน
และเฟือง:
•  ถอดบงัโซ่
•  ดึง โซ่ ใ ห ต้ึง โ ดยแข วนลู ก ตุ ม้ ข น าด  

10 ‑ 20 กก. บนโซ่
•  วดัความยาวของโซ ่ 20 ขอ้ตอ่จากสว่นที่

ยดืออกของโซ ่ จากจดุกึง่กลางสลกัของ
สลกัตวัที ่ 1 ไปทีจ่ดุกึง่กลางสลกัของสลกั
ตัวที่ 21 เนื่องจากโซ่อาจสึกไม่เท่ากัน  
ใหท้�าการวดัหลายๆ แหง่

•  ถา้ความยาวมากกว่าถา้ความยาวเกนิขีด
จ�ากดับรกิารสงูสดุ 319 มม. ตอ้งเปลีย่นโซ่
เสน้ใหม่

•  หมุนลอ้หลังและตรวจสอบโซข่ับเคลือ่นดู
ลกูกลิง้ช�ารดุ สลกัและขอ้ตอ่โซห่ลวม

•  นอกจากนี ้ ใหต้รวจสอบสเตอรด์ซู ึฟั่นเฟือง
ช�ารดุหรอืสกึไมส่ม�า่เสมอหรอืมากเกนิไป

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

•  ประกอบกลบับงัโซ ่ขนัแน่นตวัยดึ 4 Nm

เบรก
ก�รเตรยีมสภ�พผ�้เบรกและจ��เบรกใหม่

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

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

ก�รตรวจสอบก�รสกึหรอ 
ของเบรกห��้

 ���เตอื�
ถา้ก�าลังประกอบผา้เบรกใหม่ที่เป็นแบรนด์
ลขิสทิธิเ์ฉพาะ  ใหต้รวจสอบวา่แผน่รองจาน
เบรกของผา้เบรกมคีวามหนาตามทีร่ะบไุวใ้น
ตาราง
การประกอบผา้เบรกดว้ยแผ่นรองจานเบรก
มคีวามหนานอ้ยกว่าทีร่ะบุไวอ้าจท�าใหเ้บรก
ท�างานขัดขอ้งเนื่องจากการสูญเสยีผา้เบรก
จากความสกึ
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ตอ้งตรวจสอบผา้เบรกตามขอ้ก�าหนดการบ�ารุง
รักษาตามก�าหนดเวลา  และเปลีย่นใหมถ่า้สกึ 
หรอืมคีวามหนาไมถ่งึคา่ความหนาต�่าสดุในการ
รับบรกิาร

cbmz_1

1

2

1. แผ�่ยดึ
2. ผ�้เบรก

1

2

chbe_2

1. แผ�่ยดึ
2. แผ�่บผุ�้เบรก

ผา้เบรกส�าหรับรถรุน่นีท้ีม่าจาก Triumph จะ
มแีผน่ยดึหนาตามความหนาทีแ่นะน�า  ใชแ้ละ
ประกอบผา้เบรกที่เ ป็นอะไหล่จากตัวแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทกุครัง้

ถา้ความหนาที่แผ่นบุของผา้เบรกแผ่นใด
นอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวใ้นตาราง  ใหเ้ปลีย่นผา้เบรก
ทัง้หมดในวงลอ้

�ว�มห��ข ั�้ต��่ของแผ�่ผ�้เบรก 1.5 มม.
�ว�มห��ข ั�้ต��่ของแผ�่ยดึ 4.0 มม.
�ว�มห��ขดีจ��กดัก�รใชง้��
(แผ�่ผ�้เบรกและแผ�่ยดึ)

5.5 มม.

ก�รตรวจสอบก�รสกึหรอของ 
เบรกหลงั

 ���เตอื�
ถา้ก�าลังประกอบผา้เบรกใหม่ที่เป็นแบรนด์
ลขิสทิธิเ์ฉพาะ  ใหต้รวจสอบวา่แผน่รองจาน
เบรกของผา้เบรกมคีวามหนาตามทีร่ะบไุวใ้น
ตาราง
การประกอบผา้เบรกดว้ยแผ่นรองจานเบรก
มคีวามหนานอ้ยกว่าทีร่ะบุไวอ้าจท�าใหเ้บรก
ท�างานขัดขอ้งเนื่องจากการสูญเสยีผา้เบรก
จากความสกึ

2
1

1. แผ�่ยดึ
2. แผ�่บผุ�้เบรก

ผา้เบรกทีม่าจาก Triumph จะมแีผน่ยดึหนา
ตามความหนาที่แนะน� า  ใชแ้ละประกอบ 
ผา้เบรกที่เป็นอะไหล่จากตัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์Triumph ทกุครัง้
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ถา้ความหนาที่แผ่นบุของผา้เบรกแผ่นใด
นอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวใ้นตาราง  ใหเ้ปลีย่นผา้เบรก
ทัง้หมดในวงลอ้

�ว�มห��ข ั�้ต��่ของแผ�่ผ�้เบรก 1.5 มม.
�ว�มห��ข ั�้ต��่ของแผ�่ยดึ 3.0 มม.
�ว�มห��ขดีจ��กดัก�รใชง้�� 
(แผ�่ผ�้เบรกและแผ�่ยดึ)

4.5 มม.

���้ม�ัดสิกเ์บรก

 ���เตอื�
น�้ า มั น เ บ ร ก มี คุณ สมบั ติ ใ น ก า ร ดู ด ซั บ  
ซึ่งหมายความว่าน�้ ามั นสามารถดูดซับ
ความชืน้จากอากาศได ้
ความชืน้ทีถู่กดดูซับจะลดจุดเดอืดของน�้ามัน
เบรกลงมาก ท�าใหป้ระสทิธภิาพในการเบรก
ลดลง
ดว้ยสาเหตุนี้  ตอ้งเปลี่ยนน�้ ามันเบรกตาม 
ขอ้ก�าหนดการบ�ารุงรักษาตามก�าหนดเวลา
เสมอ
ใชน้�้ามนัเบรกใหมจ่ากภาชนะทีปิ่ดสนทิ  และ
หา้มใชน้�้ามันเบรกจากภาชนะที่ไม่ปิดสนิท
หรอืจากภาชนะทีเ่คยเปิดไวก้อ่นแลว้
หา้มผสมน�้ามนัเบรกตา่งเกรด ตา่งยีห่อ้
ตรวจสอบการร่ัวซมึของน�้ ามันเบรกรอบ ๆ  
ขอ้ตอ่เบรก  ซลี  และขอ้ตอ่  รวมทัง้ตรวจสอบ
สายเบรก  ดกูารเสือ่งสภาพ  รอยแตก  และ
ความเสยีหาย
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งตา่ง ๆ กอ่นขีร่ถทกุครัง้
การไม่ปฏิบัติตามและใชร้ายการเหล่านี ้ 
จะท�าใหเ้กดิสภาวะการขบัขีท่ีเ่ป็นอนัตราย น�า
ไปสูก่ารสญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุัตเิหตุ
ได ้

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

ตรวจสอบระดับน�้ามันเบรกในในกระปุกน�้ามัน
เบรก  แลว้เปลีย่นน�้ามนัเบรกตามขอ้ก�าหนดการ
บ� า รุ ง รั กษาตามก� าหนด เวลา   ใช เ้ฉพาะ
น�้ามนัเบรก DOT 4 ตามทีแ่นะน�าไวใ้นบท  
ขอ้มูลจ�าเพาะ ตอ้งเปลี่ยนน�้ามันเบรกถา้ท่าน
สงสัยว่ามีการปนเป้ือนจากความชื้นหรือสิ่ง 
ปนเป้ือนอืน่

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

 ���เตอื�
ถา้ระดับน�้ ามันเบรกในกระปุกน�้ ามันดา้น
ใดด า้นหนึ่ งลดลงมาก โปรดติดต่อขอ 
ค� า แ น ะ น� า จ า ก ตั ว แ ท น จ� า ห น่ า ย ร ถ
จักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตกอ่น
จะขบัขีร่ถของทา่น
การขีร่ถทีร่ะดบัน�้ามนัเบรกพรอ่งลง  หรอืทีม่ี
การร่ัวซมึของน�้ามนัเบรกเป็นอนัตราย  และจะ
ลดประสทิธภิาพของเบรก  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

2

1

1. กระปกุ���้ม�ัเบรกห��้, ขดีระดบับ�
2. ขดีระดบัล�่ง

การตรวจสอบระดบัน�้ามนัเบรกหนา้:
•  ตรวจสอบระดับน�้ามันเบรกดว้ยตาเปล่าที่

กระจกตรงดา้นหนา้ของกระปกุน�้ามนั
•  ระดับน�้ามันเบรกตอ้งอยู่ระหว่างขีดระดับ

บนและขดีระดบัลา่ง  (เมือ่กระปกุน�้ามนัอยู่
ในแนวนอน)

การปรับระดบัน�้ามนัเบรก:
•  คลายสกรูฝาปิดครอบและถอดฝาปิด

กระปกุน�้ามนัและไดอะแฟรมซลี
•  เตมิน�้ามันในกระปกุน�้ามันจนถงึขดีระดบับน

โดยใชน้�้ามนัเบรก DOT 4 จากภาชนะทีปิ่ด
สนทิ

•  ประกอบกลบัฝาปิดกระปกุน�้ามนั ตอ้งแน่ใจ
ว่าใส่ไดอะแฟรมซลีในต�าแหน่งทีถู่กตอ้ง 
ระหวา่งฝาปิดและกระปกุน�้ามนั

•  ขันแน่นสกรูล็อกฝาปิดกระปุกน�้ ามันดว้ย
แรง 1 Nm

ก�รตรวจสอบและปรบัระดบั���้ม�ั
เบรกหลงั

 ���เตอื�
ถ ้า ร ะ ดั บ น�้ า มั น เ บ ร ก ใ น ก ร ะ ปุ ก น�้ า มั น 
ดา้นใดดา้นหนึ่งลดลงมาก โปรดตดิต่อขอ 
ค� า แ น ะ น� า จ า ก ตั ว แ ท น จ� า ห น่ า ย ร ถ
จักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตกอ่น
จะขบัขีร่ถของทา่น
การขีร่ถทีร่ะดับน�้ามันเบรกพร่องลง หรือทีม่ี
การร่ัวซมึของน�้ามนัเบรกเป็นอนัตราย  และจะ
ลดประสทิธภิาพของเบรก  ท�าใหส้ญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ท่านสามารถมองกระปุกน�้ามันไดจ้ากทางดา้น
ขวาของรถจักรยานยนต ์ ไปทางทอ่เกบ็เสยีง 
ใตเ้บาะผูข้บัขี่

2

3

4
1

1. กระปกุ���้ม�ัเบรกหลงั
2. ฝ�ปิดกระปกุ���้ม�ั
3. ขดีระดบับ�
4. ขดีระดบัล�่ง
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การตรวจสอบระดบัน�้ามนัเบรกหลงั:
•  ตรวจสอบระดับของน�้ามันเบรกทีม่องเห็น

ไดใ้นกระปกุ
•  ระดับน�้ามันเบรกตอ้งอยู่ระหว่างขีดระดับ

บนและขดีระดับล่าง (เมือ่กระปุกน�้ามันอยู่
ในแนวนอน)

การปรับระดบัน�้ามนัเบรกหลงั:
•  ค ล า ยฝ า ปิ ด ก ร ะ ปุ ก น�้ า มั น แ ล ะ ถอด 

ไดอะแฟรมซลีออก
•  เตมิน�้ามันในกระปกุน�้ามันจนถงึขดีระดบับน

โดยใชน้�้ามนัเบรก DOT 4 จากภาชนะทีปิ่ด
สนทิ

•  ประกอบกลบัฝาปิดกระปกุน�้ามนั ตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่ไดป้ระกอบไดอะแฟรมซลีอยา่ง
ถกูตอ้ง

สวติชไ์ฟเบรก

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

ไฟเบรกจะถูกเปิดใชง้านโดยอสิระจากเบรก
หนา้หรือเบรกหลัง เมื่อสวิตช์จุดระเบิดอยู่
ทีต่�าแหน่ง ON ถา้ไฟเบรกไมท่�างานเมือ่ดงึ 
คั น เบรกหน ้าหรือ เหยียบแ ป้น เบรกหลั ง  
น�ารถของทา่นไปตรวจสอบหาสาเหตแุละแกไ้ข 
ขอ้บกพร่องทีต่ัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต

กระจก

 ���เตอื�
การใชง้านรถจักรยานยนตท์ีม่กีระจกปรับไม่
ถกูตอ้งถอืเป็นอนัตราย
การใชง้านรถจักรยานยนตท์ีม่กีระจกปรับไม่
ถูกตอ้งจะท�าใหม้องไม่เห็นดา้นหลังของรถ
จักรยานยนต ์ซึง่เป็นสิง่ทีอ่นัตรายทีจ่ะขบัขีร่ถ
จักรยานยนตโ์ดยไมม่วีสิยัทัศนด์า้นหลังอยา่ง
เพยีงพอ
ตอ้งปรับกระจกเพื่อใหม้ีวสิัยทัศน์ทางดา้น
หลงัเพยีงพอกอ่นทีจ่ะขบัขีร่ถจักรยานยนต์

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



ก�รบ��รงุรกัษ�

101

รุ�่ทีม่กีระจกปล�ยแฮ�ด์

 ���เตอื�
การปรับกา้นกระจกปลายแฮนด์ไม่ถูกตอ้ง
อาจเป็นเหตใุหก้า้นกระจกสัมผัสกับถังน�้ามัน 
เชือ้เพลงิ  คนัเบรก  หรอืคนัคลตัชห์รอืสว่น 
อืน่ ๆ ของรถจักรยานยนต์
ซึง่จะจ�ากัดการท�างานของเบรกหรือคลัตช ์
หรอืจ�ากดั การเคลือ่นไหวของการบงัคบัเลีย้ว 
ส่งผลใหสู้ญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ
ปรับกระจกตามทีต่อ้งการเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามัน
ไม่สัมผัสกับส่วนอืน่ ๆ  ของรถจักรยานยนต ์
หลงัจากการปรับ  ทดลองขยบัแฮนดบ์งัคบั
เลี้ยวไปจนสุดล็อกดา้นซา้ยมือและขวามือ 
ขณะที่ตรวจสอบว่ากระจกไม่สัมผัสกับถัง
น�้ามนัเชือ้เพลงิ  คนัเบรกหรอืคนัคลตัชห์รอื
สว่นอืน่ ๆ ของรถจักรยานยนต์

 ขอ้�วรระวงั
การปรับกา้นกระจกปลายแฮนด์ไม่ถูกตอ้ง
อาจเป็นเหตใุหก้า้นกระจกสัมผัสกับถังน�้ามัน 
เชือ้เพลงิ  คนัเบรก  หรอืคนัคลตัชห์รอืสว่น 
อืน่ ๆ ของรถจักรยานยนต์
ซึง่จะท�าใหเ้กิดความเสียหายต่อถังน�้ ามัน 
เชือ้เพลงิ  คนัเบรกหรอืคนัคลตัช ์ หรอืสว่น 
อืน่ ๆ ของรถจักรยานยนต์
ปรับกระจกตามทีต่อ้งการเพือ่ใหแ้น่ใจว่ามัน
ไมส่มัผัสกบัสว่นอืน่ ๆ  ของรถจักรยานยนต ์
หลงัจากการปรับ  ทดลองขยบัแฮนดบ์งัคบั
เลี้ยวไปจนสุดล็อกดา้นซา้ยมือและขวามือ 
ขณะที่ตรวจสอบว่ากระจกไม่สัมผัสกับถัง
น�้ามนัเชือ้เพลงิ  คนัเบรกหรอืคนัคลตัชห์รอื
สว่นอืน่ ๆ ของรถจักรยานยนต์

กระจกปลายแฮนด์จะถูกติดตั ้งโดยตัวแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญาตของท่านและโดยปกตแิลว้ไม่จ�าเป็น
ตอ้งปรับใด ๆ  หากจ�าเป็นตอ้งปรับ  หา้มหมนุ
กระจกเกนิ 75° เมือ่วดัจากสว่นแนวตัง้ของแขน
กระจก

75°

1

1. สว่�แ�วต ัง้ของแข�กระจก



ก�รบ��รงุรกัษ�

102

ก�รบงั�บัเลีย้ว

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

ก�รตรวจสอบระบบบงั�บัเลีย้ว

 ���เตอื�
ก า ร ขั บ ขี่ ร ถ จั ก ร ย า น ย นต์ที่ ลู ก ปื น ค อ  
(คอเฟรม) ช�ารุดหรือปรับไม่ถูกตอ้งเป็น
อนัตราย  และอาจท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถ
จักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

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

ตัง้ตรง

•  ยกลอ้หนา้ขึน้เหนือพื้น แลว้ใชแ้ม่แรงยก
รถจักรยานยนต์

•  ยืนที่ดา้นหนา้ของรถจักรยานยนต์ จับ
ที่ปลายดา้นล่างของกระบอกดา้นนอก 
โชค๊หนา้ แลว้พยายามเลือ่นในทศิทางจาก
หนา้ไปหลงั

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

•  เอาแมแ่รงออก แลว้วางรถจักรยานยนตบ์น
ขาตัง้ขา้ง

ก�รตรวจสอบลกูปื�ลอ้

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

ลกูปืนลอ้ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบตามชว่งเวลา
ทีก่�าหนดไวใ้นตารางการบ�ารงุรักษา

ckaf

ก�รตรวจสอบลกูปื�ลอ้
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การตรวจสอบลกูปืนลอ้:
•  จอดรถจักรยานยนตบ์นพืน้ราบ ในต�าแหน่ง

ตัง้ตรง
•  ยกลอ้หนา้ขึน้ใหพ้น้จากพืน้  แลว้ใชแ้มแ่รง

ยกรถจักรยานยนต์
•  ยื น ที่ ด ้า น ข ้า ง ข อ ง ร ถ จั ก ร ย า น ยนต ์ 

แลว้คอ่ย ๆ  กระแทกดา้นบนของลอ้หนา้
จากดา้นหนึง่ไปยงัอกีดา้นหนึง่

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

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

•  เอาแมแ่รงออก แลว้วางรถจักรยานยนตบ์น
ขาตัง้ขา้ง

หม�ยเหตุ
ถ้�ลูกปื�ล้อที่ล ้อห�้�หรือล้อหลงัท��ให้
มีระยะฟรีใ�ดุมล้อ เกิดเสียงดงัม�ก 
หรือถ้�ล้อหมุ�ติดขดั �วร�� �รถไป 
ตรวจสอบลูกปื�ลอ้ทีต่วัแท�จ��ห�่�ยรถ
จกัรย��ย�ต ์Triumph ทีไ่ดร้บัอ�ญุ�ต

ระบบก�ัสะเทอื�

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

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

ระบบก�ัสะเทอื�ห��้
ระบบชว่งลา่งดา้นหนา้ไมส่ามารถปรับได ้

ก�รตรวจสอบโช�๊ห��้

ก�รตรวจสอบโช�๊ห��้
การตรวจสอบโชค๊หนา้:
•  จอดรถจักรยานยนตบ์นพืน้ราบ
•  ขณะจับแฮนดบ์ังคับเลีย้วและเหยยีบเบรก

หนา้ ใหป๊ั้มโชค๊ขึน้ลงหลาย ๆ ครัง้
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•  ถา้พบความลา้หรือไม่เรียบ โปรดตดิต่อ
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญาต

•  ตรวจสอบระบบกันสะเทอืนแตล่ะต�าแหน่ง
ดรูอ่งรอยความเสยีหาย  รอยขดีขว่นบนพืน้
ผวิเลือ่น หรอืการร่ัวซมึของน�้ามนั

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

ก�รต ัง้��่โช�๊หลงั
รถจักรยานยนต์ถูกจัดส่งจากโรงงานโดย 
ปรับตัง้ไวท้ีค่า่การขบัขีค่นเดยีว  (Solo Riding) 
ตามที่แสดงไวใ้นตารางระบบกันสะเทือน 
การปรับค่าระบบกันสะเทือน Solo Riding 
จะเป็นการขับขี่แบบสบาย ๆ  เ ป็นการใช ้
คุณลักษณะการขับขี่ทั่วไป และการขี่รถโดย
ล�าพัง
รายละเอียดที่แสดงในตารางการตัง้ค่าระบบ 
กันสะเทือนเป็นเพียงค�าแนะน�า ขอ้ก�าหนด
ในการตัง้ค่าอาจแตกต่างกันตามน�้าหนักของ 
ผูข้ับขีร่ถและผูโ้ดยสารและความชืน่ชอบส่วน
บคุคล

สภ�วะก�รบรรทกุ���้ห�กั ก�รปรบั�ว�ม
แข็งสปรงิ1

ก�รขีร่ถโดยล��พงั 1

ก�รขบัขี�่�เดยีวพรอ้มอปุกรณ์
เสรมิ/รบั���้ห�กั (ไมเ่ก�ิขดีจ��กดั) 1

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยส�ร 7

ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยส�รพรอ้มอปุกรณ์
เสรมิ/รบั���้ห�กั (ไมเ่ก�ิขดีจ��กดั) 7

1ต�าแหน่ง 1 เป็นคา่ต�า่สดุ (หมนุตามเข็มนาฬกิาจนสดุ) 
และต�าแหน่ง 7 เป็นคา่สงูสดุ (ทวนเข็มนาฬกิาจนสดุ)

ก�รปรบัต ัง้�ว�มแข็งของสปรงิระบบ
ก�ัสะเทอื�หลงั
ตัวปรับความแข็งสปริงอยู่ที่ดา้นล่างของชุด 
โชค๊หนา้

การตั ้งค่าตัวป รับดา้นหลังจะนับหนึ่งจาก
ต�าแหน่งทีห่นึง่โดยหมนุตัวปรับตามเข็มนาฬกิา
จนสดุ  ต�าแหน่งทีห่นึง่จะมคีา่ความแข็งสปรงิ
ต�า่สดุ  ต�าแหน่งของตวัปรับจะมทีัง้หมดเจ็ดขดี 
ต�าแหน่งทีเ่จ็ดจะมคีา่ความแข็งสปรงิสงูสดุ

1

B

A

1. แหว�ตวัปรบั�ว�มแข็งสปรงิ
A. ทศิท�งทว�เข็ม��ฬกิ�
B. ทศิท�งต�มเข็ม��ฬกิ�
การเปลีย่นการตัง้คา่ความแข็งโชค๊หลงั:
•  หาประแจตวั C ทีใ่หม้าในชดุเครือ่งมอื
•  สอดประแจตวั C ลงในชอ่งเสยีบของแหวน

ปรับความแข็งสปรงิ
•  หมุนแหวนปรับความแข็งสปริงไปทาง

ทวนเข็มนาฬกิา  (แสดงตามทศิทาง A 
ในแผนภาพ) ไปทางดา้นซา้ยของรถ
จักรยานยนตเ์พือ่เพิม่ความแข็งของสปรงิ

•  หมุนแหวนปรับความแข็งสปริงไปตาม
เข็มนาฬกิา  (แสดงตามทศิทาง B ใน
แผนภาพ )   ไปทา งด า้ นข ว าของ รถ
จักรยานยนตเ์พือ่ลดความแข็งของสปรงิ
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หมดุพกัเท�้

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

ตวับง่ชีม้มุเอยีงอยูบ่นทีพั่กเทา้ของผูข้ีร่ถ

1

1. หมดุพกัเท�้

หมุดพักเทา้จะตอ้งเปลี่ยนใหม่เมื่อสึกหรอ
จนถงึขดีสดุ  คอื  ยาวเหลอืไมถ่งึ 15 มลิลเิมตร  
ขดีจ�ากัดความสกึหรอจะแสดงโดยร่องทีห่มุด
พักเทา้
ตรวจสอบความสึกของหมุดพักเทา้อย่าง
สม�า่เสมอ

ย�ง

รุน่นีต้ดิตัง้ยางทีไ่มม่ยีางใน  วาลว์  และวง
ลอ้  ใชเ้ฉพาะยางทีม่สีญัลกัษณ ์TUBELESS 
และวาล์วที่ไม่มียางที่วงลอ้ที่มีสัญลักษณ์ 
SUITABLE FOR TUBELESS TYRES เทา่นัน้
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 ���เตอื�
หา้มประกอบยางชนิดที่มียางในกับขอบลอ้
ไมม่ยีางใน
ขอบใน  ยางจะไมเ่ขา้ที ่ และยางจะหลดุออก
จากวงลอ้  ท�าใหย้างแบนอยา่งรวดเร็ว  ซึง่จะ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตุ
หา้มติดตั ้งยางในกับยางแบบไม่มียางใน 
(Tubeless) ที่ไม่มีเครื่องหมายที่เหมาะสม 
เพราะจะท�าใหเ้กดิแรงเสยีดทานภายในยาง 
สง่ผลใหม้กีารสะสมความรอ้น  ซึง่อาจท�าให ้
ยางระเบิด ส่งผลใหย้างแบนอย่างรวดเร็ว 
สูญเสยีการควบคุมรถจักรยานยนต ์และเกดิ
อบุตัเิหตุ

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

chrt

เ�รือ่งหม�ยทีล่อ้รถ – ย�งทีไ่มม่ยี�งใ�

แรงด�ัลมย�งของย�ง

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

 ���เตอื�
แรงดันลมยางทีล่ดลงส�าหรับการขบัขีบ่นทาง
วบิากจะท�าใหส้ญูเสยีเสถยีรภาพในการวิง่บน
พืน้ถนน
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทุกค รั ้งว่าไดป้ รับตั ้ง 
แรงดันลมยางตามที่ไดอ้ธิบายไวใ้นส่วน
ขอ้มลูจ�าเพาะส�าหรับการใชร้ถบนพืน้ถนน
การใชร้ถจักรยานยนต์ที่มีแรงดันลมยาง
ไม่ถูกตอ้งจะท�าใหสู้ญเสียการควบคุมรถ
จักรยานยนตท์�าใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

แรงดันลมยางที่ถูกตอ้งจะท�าใหร้ถทรงตัวได ้
ดทีีส่ดุ  ผูข้ ีร่ถไดรั้บความสะดวกสบาย  และ
อายกุารใชง้านของยางยาวนานขึน้  กอ่นขีร่ถ  
ตรวจสอบแรงดันลมยางทุกครัง้เมื่อยางเย็น 
ตรวจสอบแรงดันลมยางทุกวันและปรับถา้
จ�าเป็น  ดรูายละเอยีดเกีย่วกบัแรงดนัลมยางที่
ถกูตอ้งไดใ้นบท ขอ้มลูจ�าเพาะ
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ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมย�ง (TPMS) 
(ถ�้ตดิต ัง้)

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

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

แรงดันลมยางที่แสดงบนหนา้ปัดจะบ่งบอก
ถึงแรงดันลมยางตามจริง ณ เวลาที่เลือก
สว่นแสดงผลนัน้  ซึง่อาจแตกตา่งจากแรงดนั 
ลมยางทีก่�าหนดไวเ้มือ่ยางเย็น  เนือ่งจากยาง
อาจรอ้นขึ้นในขณะที่ท่านขี่รถจักรยานยนต ์
ท�าใหอ้ากาศภายในยางขยายตัวและแรงดัน
ลมยางเพิม่มากขึน้  แรงดนัลมยางเมือ่เย็นซึง่
ก�าหนดโดย Triumph จะค�านงึถงึสภาวะนี้

ปรับแรงดันลมยางเมื่อยางเย็นเท่านั้นโดยใช ้
เกจวดัแรงดนัทีแ่มน่ย�า  อยา่ใชห้นา้จอแสดงผล
แรงดนัลมยางในแผงหนา้ปัด

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

�ว�มลกึของดอกย�งต��่สดุทีแ่�ะ���

 ���เตอื�
การใชร้ถทีย่างสกึมากเกนิไปจะเป็นอันตราย 
และส่งผลร า้ยแรงต่อการยึด เกาะถนน  
การทรงตวัของรถ และการขบัขี ่ซ ึง่อาจท�าให ้
สญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
เมือ่ยางทีไ่มม่ยีางในทีใ่ชง้านโดยไมม่ยีางใน  
เกิดการร่ัวซมึการร่ัวซมึมักจะเป็นไปอย่าง 
ชา้ ๆ  มาก ตรวจสอบยางหารอยร่ัวอย่าง
ละเอียดทุกครัง้ ตรวจสอบยางดูรอยบาด 
ตะปทูีฝั่งอยู ่ หรอืวตัถปุลายแหลมอืน่ ๆ  การ
ใชร้ถที่ยางรถเสียหายหรือร่ัวซึมจะส่งผล
รา้ยแรงต่อสภาพการทรงตัวและการขับขีร่ถ
จักรยานยนต ์ ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุและ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
ตรวจสอบวงลอ้ดรูอยเวา้หรอืการเสือ่มสภาพ  
ก า รขั บขี่ ด ว้ ย ล อ้ห รื อ ย า งที่ ช� า รุ ดห รื อ 
เสยีหายเป็นอันตรายและอาจท�าใหสู้ญเสยี
การควบคมุและท�าใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้
สอบถามตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตทกุครัง้เกีย่วกบัการ
เปลี่ยนยาง หรือการตรวจสอบยางรถอย่าง
ปลอดภยั
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ตามตารางการบ� ารุง รักษาตามระยะเวลา  
วัดความลกึของดอกยางดว้ยเกจวัดระดับความ
ลกึ  แลว้เปลีย่นใหมถ่า้ยางสกึ  หรอืมคีา่เกนิคา่
ความลกึของดอกยางต�่าสุดที่อนุญาต ซึง่ได ้
ระบไุวใ้นตารางดา้นลา่ง

ต�า่กวา่ 130 กม./ชัว่โมง 2 มม.

มากกวา่ 130 กม./ชัว่โมง
ดา้นหนา้ 2 มม.
ดา้นหลงั 3 มม.

ก�รเปลีย่�ย�ง
รถจักรยานยนต์ Triumph ทุกคันไดรั้บการ
ทดสอบอย่างระมัดระวังและครอบคลุมทั ้ง
สภาวะการขับขีเ่พือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารรับรองการ
ใชย้างร่วมกันทีเ่กดิประสทิธภิาพมากทีสุ่ดกับ
รถแตล่ะรุน่  เมือ่ซือ้ยางอะไหล ่ จ�าเป็นตอ้งใช ้
ยางและยางใน  (ถา้ตดิตัง้)  ทีไ่ดรั้บการรับรอง 
ประกอบลงในคูย่างทีไ่ดรั้บการรับรอง  การใช ้
ยางและยางในที่ไม่ผ่านการรับรอง หรือยาง
และยางในทีไ่ดรั้บการรับรองในสภาวะการใช ้
งานรว่มกนัทีไ่มไ่ดรั้บการรับรอง  อาจท�าใหร้ถ
จักรยานยนตส์ญูเสยีการทรงตวั  สญูเสยีการ
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
รายชือ่ยางทีผ่่านการรับรองทีก่�าหนดใหใ้ชไ้ด ้
กับรถจักรยานยนต์ของท่าน ขอรับไดจ้าก
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่ www.  triumph. co. uk น�ารถของทา่นไป
ประกอบยางและยางในและถว่งสมดลุทีต่วัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาต  ซึง่มทีกัษะและการฝึกอบรมทีจ่�าเป็น
เพือ่รับประกันไดถ้งึการตดิตัง้ทีป่ลอดภัยและมี
ประสทิธภิาพ
เมือ่ตอ้งใชย้างหรอืยางในอะไหล ่ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญาต  ซึง่จะจัดการเลอืกยางและยาง
ในโดยใชย้างคู่ที่ถูกตอ้ง จากรายชือ่ที่ไดรั้บ
การรับรอง และประกอบยางและยางในตาม 
ค�าแนะน�าจากผูผ้ลติยาง

ขณะเริ่มตน้  ยางและยางในใหม่จะไม่ให ้
คุณลักษณะในการขับขี่เช่นเดียวกับยางและ
ยางในที่สกึ และผูข้ี่รถตอ้งใชร้ะยะการขี่รถที่
เพยีงพอ (ประมาณ 160 กม. (100 ไมล)์) เพือ่
ใหคุ้น้เคยกบัคณุลกัษณะการขบัขีใ่หม่
หลงัจากประกอบ 24 ชัว่โมง  ตอ้งตรวจสอบ
และปรับแรงดันลมยาง และตรวจสอบยาง
และยางในว่ามีการขึน้รูปอย่างถูกตอ้งหรือไม ่
ด�าเนนิการแกไ้ขถา้จ�าเป็น  หลงัจากประกอบ
ยาง ตอ้งด�าเนินการตรวจสอบและปรับตัง้ค่า
แบบเดยีวกนัเมือ่รถวิง่ไป 160 กม. (100 ไมล)์

 ���เตอื�
ยางในตอ้งใชก้ับรถจักรยานยนตท์ี่ประกอบ
ลอ้แบบซีล่อ้  และยางทีม่เีครือ่งหมาย TUBE 
TYPE

ยางทีม่เีครือ่งหมาย TUBELESS ทีไ่ดรั้บการ
รับรองบางยีห่อ้อาจเหมาะทีจ่ะใชก้ับยางใน
เทา่นัน้  ซึง่ในกรณีนี ้ จะมกีารท�าเครือ่งหมาย
ที่แกม้ยางดว้ยขอ้ความว่าสามารถประกอบ
ยางในได ้
ก า ร ใ ช ้ย า ง ใ น กั บ ย า ง มี เ ค รื่ อ ง ห ม า ย 
TUBELESS และไมม่เีครือ่งหมายวา่สามารถ
ใชก้ับยางในได ้หรือใชย้างในกับลอ้แม็กที่
มเีครือ่งหมาย SUITABLE FOR TUBELESS 
TYRES จะท�าใหเ้กดิยางแบน  สง่ผลใหเ้สยี
การควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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 ���เตอื�
หา้มประกอบยางชนิดที่มียางในกับขอบลอ้
ไมม่ยีางใน
ขอบใน  ยางจะไมเ่ขา้ที ่ และยางจะหลดุออก
จากวงลอ้  ท�าใหย้างแบนอยา่งรวดเร็ว  ซึง่จะ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตุ
หา้มติดตั ้งยางในกับยางแบบไม่มียางใน 
(Tubeless) ที่ไม่มีเครื่องหมายที่เหมาะสม 
เพราะจะท�าใหเ้กดิแรงเสยีดทานภายในยาง 
สง่ผลใหม้กีารสะสมความรอ้น  ซึง่อาจท�าให ้
ยางระเบดิ  สง่ผลใหย้างแบนอยา่งรวดเร็ว 
สญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนต ์ และเกดิ
อบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
ถา้ยางหรือยางในมีรอยร่ัว ตอ้งเปลี่ยนยาง
และยางในใหม่
การไมเ่ปลีย่นยางและยางในทีม่รีร่ัูว  หรอืการ
ใชร้ถทีใ่ชย้างและยางในทีม่กีารซอ่มแซมจะ
ท�าใหร้ถเสยีการทรงตวั สญูเสยีการควบคมุรถ
จักรยานยนต ์หรอืเกดิอบุตัเิหตุ

 ���เตอื�
ถา้สงสยัวา่ยางเกดิความเสยีหาย  เชน่  หลงั
จากชนขอบถนน  ใหน้�ารถไปตรวจสอบยาง
ทัง้ภายในและภายนอกทีต่ัวแทนจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต
ความเสียหายของยางไม่ไดม้องเห็นจาก
ภายนอกเพยีงอยา่งเดยีวเสมอไป
การใชร้ถจักรยานยนต์ที่ยางช�ารุดจะท�าให ้
สญูเสยีการควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ���เตอื�
การใชร้ถจักรยานยนต์ที่ยางและยางในไม่
ขึน้รูปอย่างถูกตอ้ง ปรับแรงดันลมยางไม ่
ถู ก ต ้อ ง   ห รื อ เ มื่ อ ท่ า น ไ ม่ คุ ้น เ ค ย กั บ
คุณลักษณะการขับขี่ใหม่อาจท�าใหสู้ญเสยี
การควบคุมรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้

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

 ���เตอื�
จ�าเป็นตอ้งถ่วงลอ้อย่างแม่นย�าเพือ่การขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างมั่นคงและปลอดภัย 
หา้มถอดหรอืเปลีย่นตะกัว่ลอ้  ความสมดลุ
ของลอ้ที่ไม่ถูกตอ้งอาจท�าใหร้ถเสียการ
ทรงตวั  ท�าใหเ้กดิการสญูเสยีการควบคมุและ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
เมือ่ตอ้งใชค้วามสมดลุของลอ้  เชน่  หลงัจาก
เปลีย่นยางหรอืยางใน  โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญาต
ใชเ้ฉพาะตะกัว่ลอ้แบบตดิเทา่นัน้  ตะกัว่ตอก
ลอ้เหล็กจะท�าใหล้อ้รถ  ยาง  หรอืยางในเกดิ
ความเสยีหาย  ท�าใหย้างแบน  สญูเสยีการ
ควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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 ���เตอื�
ย า ง แ ล ะ ย า ง ใ นที่ เ ค ย ใ ช ก้ั บ ไ ด น า โ ม
มิเตอร์แบบลูกกลิ้งอาจเกิดความเสียหาย  
ในบางกรณี ความเสียหายอาจมองไม่เห็น
จากพืน้ผวิภายนอกของยางรถ
ตอ้งเปลีย่นยางและยางในใหม่ภายหลังการ
ใชง้านดงักลา่ว  เนือ่งจากการใชย้างและยาง
ในที่ช�ารุดอย่างต่อเนื่องจะท�าใหร้ถเสยีการ
ทรงตวั  สญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

แบตเตอรี่

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

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

 ���เตอื�
แบตเตอรีม่วีสัดทุีเ่ป็นอนัตราย  ระวงัใหเ้ด็ก
และสตัวเ์ลีย้งอยูห่า่งจากแบตเตอรีท่กุเวลา



ก�รบ��รงุรกัษ�

111

ก�รถอดแบตเตอรี่

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

2

345

1

1. ข ัว้ลบ (สดี��)
2. แบตเตอรี่
3. ส�ยรดัแบตเตอรี่
4. ข ัว้บวก (สแีดง)
5. สเปเซอรแ์บตเตอรี่

การถอดแบตเตอรีอ่อก:
•  ถอดเบาะทีน่ั่งออก (ดทูี ่หนา้ 58)
•  ปลดสายรัดแบตเตอรีอ่อกจากขอเกีย่วใกล ้

กบัสเปเซอรร์องแบตเตอรี่
•  ถอดสเปเซอรแ์บตเตอรีอ่อก
•  ปลดสายไฟแบตเตอรี,่ ขัว้ลบ  (สดี�า)  กอ่น

แลว้จงึถอดขัว้บวก
•  ถอดแบตเตอรีอ่อกจากทีว่างของมนั

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

ก�รบ��รงุรกัษ�แบตเตอรี่

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

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

ก�ร��ยประจแุบตเตอรี่

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

ภายใตส้ภาวะปกติ ระบบชาร์จไฟของรถ
จักรยานยนต์จะคอยชาร์จแบตเตอรี่ใหเ้ต็ม
เสมอ  อยา่งไรกต็าม  ถา้ไมใ่ชร้ถจักรยานยนต ์
แบตเตอรีจ่ะคอ่ย ๆ  คายประจ ุ อนัเนือ่งมาจาก
กระบวนการตามปกตทิีเ่รยีกวา่  การคายประจุ
เอง  นาฬกิา  หน่วยความจ�าของกลอ่ง ECM 
อณุหภมูแิวดลอ้มสงู  หรอืการเพิม่ระบบรักษา
ความปลอดภัยแบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เสรมิที่
เป็นไฟฟ้าตา่ง ๆ จะท�าใหก้ารคายประจเุพิม่มาก
ขึน้  การถอดแบตเตอรีอ่อกจากรถจักรยานยนต์
ขณะเกบ็รักษารถจะชว่ยลดอตัราการคายประจุ
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ก�ร��ยประจแุบตเตอรีข่ณะเก็บรกัษ�
และก�รใชร้ถจกัรย��ย�ต�์��ๆ �ร ัง้
ในช่วงเก็บรักษาและการใชร้ถจักรยานยนต์
นาน ๆ ครัง้ ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของ
แบตเตอรี่ทุกสัปดาห์โดยใชม้ั ลติมิเตอร ์ 
ปฏบิัตติามค�าแนะน�าของผูผ้ลติที่ใหม้าพรอ้ม
กบัมเิตอร์
ถา้แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลดลงต�่ากว่า 
12.7 โวลต ์ควรชารจ์ไฟแบตเตอรี่
การใหแ้บตเตอรี่คายประจุหรือทิ้งไวใ้หค้าย
ประจุในชว่งเวลาสัน้ ๆ  จะท�าใหเ้กดิซัลเฟชั่น 
(Sulfation)  บนแผน่ธาต ุ ซลัเฟชัน่เป็นสว่น
หนึ่งของปฏิกิร ิยาทางเคมีภายในแบตเตอรี ่
อยา่งไรกต็าม  เมือ่นานเขา้  เกลอืซลัเฟตจะ
ตกผลกึบนแผน่ธาต ุ ท�าใหแ้กไ้ขไดย้ากหรอื
อาจแกไ้ขปัญหาดงักลา่วไมไ่ด ้ ความเสยีหาย 
ถ า ว ร นี้ ไ ม่ ค ร อ บ คลุ ม ก า ร รั บ ป ร ะ กั น ร ถ
จักรยานยนต์ เนื่องจากไม่ใช่ความช�ารุดจาก
การผลติ
การชาร์จแบตเตอรี่ใหเ้ต็มเสมอจะช่วยลด
โอกาสที่จะเกิดการแข็งตัวในสภาพอากาศ
หนาวจัด การปล่อยใหแ้บตเตอรี่แข็งตัวจะ
ท�าใหเ้กดิความเสียหายอย่างรุนแรงภายใน
แบตเตอรี่

ก�รช�รจ์แบตเตอรี่

 ���เตอื�
แ บ ต เ ต อ รี่ จ ะ ป ล่ อ ย แ ก๊ ส ที่ ร ะ เ บิ ด ไ ด ้ 
อยา่ใหม้ปีระกายไฟ เปลวไฟ หรอืบหุรีอ่ยูใ่กล ้
แบตเตอรี ่ควรใหก้ารระบายอากาศทีเ่พยีง
พอเมือ่ตอ้งชารจ์หรอืใชแ้บตเตอรีใ่นพืน้ทีอ่ับ
อากาศ
แบตเตอรีม่กีรดก�ามะถนั (กรดแบตเตอรี)่ การ
สัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตาอาจท�าใหเ้กดิ
แผลไหมอ้ยา่งรนุแรง  ควรสวมชดุป้องกนัและ
หนา้กากนริภยั
ถา้กรดแบตเตอรี่หกรดผวิหนัง ใหล้า้งออก
ดว้ยน�้าสะอาดทนัที
ถา้กรดแบตเตอรี่เขา้ตา ใหล้า้งออกดว้ยน�้า
สะอาดอยา่งนอ้ย 15 นาทแีละรบีไปพบแพทย์
ถา้กลืนกรดแบตเตอรี่ ใหด้ื่มน�้าปรมิาณมาก
และรบีไปพบแพทย์
เก็บน�้ากรดแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็ก

 ขอ้�วรระวงั
หา้มใช เ้ครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบด่วน
เนื่องจากจะท�าใหแ้บตเตอรีช่ารจ์ไฟมากเกนิ
ไปและท�าใหเ้กดิความเสยีหายได ้

ถา้ตอ้งการความช่วยเหลอืในการเลอืกเครื่อง
ชาร์จแบตเตอรี่ การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
ของแบตเตอรี่ หรือการชาร์จไฟแบตเตอรี ่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาตใกลบ้า้น
ถา้แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลดลงต�่ากว่า 
12.7 โวลต ์ควรชารจ์ไฟแบตเตอรีโ่ดยใชเ้ครือ่ง
ชารจ์แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการรับรองจาก Triumph 
ถอดแบตเตอรี่ออกจากรถจักรยานยนต์ทุก
ครัง้  และปฏบิตัติามค�าแนะน�าทีใ่หม้าพรอ้มกบั
เครือ่งชารจ์แบตเตอรี่
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ส� าห รับการ เก็ บแบตเตอรี่ เ ป็ น เ วลานาน  
(เกนิสองสัปดาห)์ ควรถอดแบตเตอรีอ่อกจาก
รถจักรยานยนต์ แลว้ชาร์จไฟโดยใชเ้ครื่อง
ชารจ์แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการรับรองจาก Triumph

ในท�านองเดยีวกัน ถา้ประจุแบตเตอรีล่ดลงถงึ
ระดับที่ไม่สามารถสตาร์ทรถจักรยานยนต์ได ้
ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกจากรถจักรยานยนตก์อ่น
ชารจ์ไฟ

ก�รตดิต ัง้แบตเตอรี่

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

2

345

1

1. ข ัว้ลบ (สดี��)
2. แบตเตอรี่
3. ส�ยรดัแบตเตอรี่
4. ข ัว้บวก (สแีดง)
5. สเปเซอรแ์บตเตอรี่

การตดิตัง้แบตเตอรี:่
•  จัดต�าแหน่งแบตเตอรีล่งในทีว่างของมนั
•  สอดสเปเซอรแ์บตเตอรีเ่ขา้ไป
•  ประกอบกลบัสายรัดแบตเตอรี่

•  เชือ่มตอ่แบตเตอรี ่ โดยเริม่จากสายขัว้บวก 
(สแีดง) กอ่น และขัว้ลบ

•  ขนัแน่นขัว้แบตเตอรีด่ว้ยแรง 4.5 Nm

•  ทาจาระบบีางๆ ทีข่ัว้ตอ่เพือ่ป้องกนัสนมิ
•  ครอบขัว้บวกดว้ยฝาครอบ
•  ประกอบกลบัเบาะทีน่ั่ง (ดทูี ่หนา้ 58)
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ฟิวส์

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

หม�ยเหตุ
อ�ก�รฟิวสข์�ดจะบง่ชีข้ ึ�้เมือ่ระบบท ัง้หมด
ที่ป้องก�ัด้วยฟิวส์ด งักล่�วไม่ท� �ง��  
เมือ่ตรวจสอบฟิวสข์�ด ใหใ้ชต้�ร�งเพือ่
พสิจู�ว์�่ฟิวสต์วัใดข�ด

กลอ่งฟิวสห์มายเลข 1 ตัง้อยูท่ีใ่ตเ้บาะทีน่ั่ง 
กลอ่งฟิวสน์ีม้ฟิีวสห์ลกัอยู ่ เพือ่จะเขา้ถงึกลอ่ง
ฟิวส ์ตอ้งถอดเบาะออก (ดทูี ่หนา้ 58)

1

1. กลอ่งฟิวสห์ม�ยเลข 1

กลอ่งฟิวสห์มายเลข 2 ตัง้อยูใ่ตฝ้าครอบ
พลาสตกิของถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิและมฟิีวส ์ABS 
ECU และระบบวเิคราะหปั์ญหา

หม�ยเลขฟิวส์
ฟิวสส์�ารองอยู่ทีด่า้นในของฝากล่องฟิวสแ์ละ
ควรเปลีย่นใหมถ่า้น�ามาใช ้
กลอ่งฟิวส ์1

15A

15A

5A

.5A

20A
10A

25A 5A

7

15A

9

1

2

3

4

5

6

7

8

กลอ่งฟิวส ์1

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

1 พัดลมระบายความรอ้น 15

2 แผงหนา้ปัด 15

3 ระบบควบคมุการท�างานของ
เครือ่งยนต ์(EMS) 15

4 สญัญาณไฟแสดงต�าแหน่ง 5

5 ชดุควบคมุเครือ่งยนต ์(ECU) 5

6 ระบบจดุระเบดิ 7.5
7 โซลนิอยด ์ABS 20

8 ป๊ัมน�้ามนัเชือ้เพลงิ 10

9 มอเตอร ์ABS 25

กลอ่งฟิวส ์2

2A
2A OBD

1
2

กลอ่งฟิวส ์2

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

1 ECU ABS 2

2 การวเิคราะหปั์ญหา 2
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ไฟห��้

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

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

 ขอ้�วรระวงั
อย่าคลุมไฟหนา้หรือเลนสด์ว้ยวัสดุที่ปิดกัน้
การไหลของอากาศ  หรอืปิดกัน้ไมใ่หค้วาม
รอ้นไหลออกจากเลนสข์องไฟหนา้
การคลุมเลนสไ์ฟหนา้ขณะใชง้านดว้ยวัสดุที่
เป็นเสือ้ผา้  สมัภาระ  เทปกาว  อปุกรณท์ีใ่ช ้
เปลีย่นหรอืปรับแสงไฟหนา้  หรอืฝาครอบ
เลนสไ์ฟหนา้ที่ไม่ใช่ของแทจ้ะท�าใหเ้ลนส ์
ไฟหนา้รอ้นจัดและบดิเบีย้ว  ท�าใหช้ดุไฟหนา้
เกดิความเสยีหายโดยไมส่ามารถซอ่มแซมได ้
ความเสยีหายทีเ่กดิจากความรอ้นสงูไมถ่อืวา่
เป็นความช�ารดุจากการผลติและไมค่รอบคลมุ
ภายใตก้ารรับประกนั
ถา้ตอ้งคลมุไฟหนา้ขณะใชง้าน  เชน่  ตอ้งปิด
เลนสไ์ฟหนา้เมือ่อยูใ่นสนามการแขง่ขนั ทา่น
ตอ้งถอดไฟหนา้ออก

ก�รปรบัไฟห��้
สามารถปรับไฟหนา้ไดใ้นแนวตัง้เทา่นัน้

1

1. โบลตต์วัยดึชุดไฟห��้

ในการปรับแสงไฟหนา้ในแนวตัง้:
•  เปิดสวิตช์จุดระเบิด ไม่จ� าเป็นตอ้งติด

เครือ่งยนต์
•  เปิดแสงไฟต�า่
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•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอว่า แฮนด์บังคับ
เลีย้วอยูใ่นต�าแหน่งตรงไปขา้งหนา้

•  คลายโบลต์ยึดชุดไฟหนา้ที่ย ึดแป้นยึด 
ไฟหนา้เขา้กับซับเฟรมดา้นหนา้ใหม้าก
พอทีจ่ะจ�ากดัการเคลือ่นทีข่องไฟหนา้

•  ปรับต�าแหน่งไฟหนา้ เพือ่ปรับคา่ล�าแสงที่
ตอ้งการ

•  ขันโบลต์ยึดชุดไฟหนา้ใหแ้น่นดว้ยแรง 
26 Nm

•  ตรวจสอบการตัง้คา่ล�าแสงไฟหนา้
•  ปิดไฟหนา้ เมื่อป รับแสงไฟไดต้ามที่

ตอ้งการแลว้

ก�รเปลีย่�ไฟห��้
ชดุไฟหนา้เป็นชดุไฟ LED ทีปิ่ดผนกึ  ไมต่อ้ง
มีการบ�ารุงรักษา จะตอ้งเปลีย่นชุดไฟหนา้ใน
กรณีทีไ่ฟหนา้ลม้เหลว

สญัญ�ณไฟเลีย้ว
ชดุไฟเลีย้วเป็น LED เป็นแบบปิดผนกึ  ไมต่อ้ง
มกีารบ�ารงุรักษา  ตอ้งเปลีย่นชดุไฟเลีย้วทัง้ชดุ
ในกรณีทีไ่ฟเลีย้วลม้เหลว

ไฟท�้ย
ชดุไฟทา้ยเป็นชดุไฟ LED ทีปิ่ดผนกึ  ไมต่อ้งมี
การบ�ารงุรักษา ตอ้งเปลีย่นชดุไฟทา้ยในกรณีที่
ไฟทา้ยลม้เหลว

ไฟสอ่งป้�ยทะเบยี�
ชดุไฟสอ่งป้ายทะเบยีนเป็นชดุไฟ LED แบบ
ปิดผนกึ ไมต่อ้งมกีารบ�ารงุรักษา จะตอ้งเปลีย่น
ชุดไฟส่องป้ายทะเบียนในกรณีที่ไฟส่องป้าย
ทะเบยีนลม้เหลว
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ก�รท���ว�มสะอ�ด
การท�าความสะอาดบอ่ย ๆ  อยา่งสม�า่เสมอเป็น
สว่นทีส่�าคัญตอ่การบ�ารุงรักษารถจักรยานยนต์
ของท่าน ถา้ท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ  
จะรักษารปูลกัษณไ์วไ้ดน้านหลายปี
จ�าเป็นตอ้งท�าความสะอาดดว้ยน�้ าธรรมดา
ที่ผสมน�้ ายาลา้งรถทุกครั ้ง แต่จ� าเป็นตอ้ง
ท�าความสะอาดทนัททีีร่ถโดนลมทะเล น�้าทะเล 
ขีร่ถบนถนนทีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ นหรอืโคลน  และใน
ฤดหูนาวทีถ่นนปกคลมุไปดว้ยหมิะหรอืน�้าแข็ง
อย่าใชผ้งซักฟอกทั่วไป เนื่องจากการใช ้
ผลติภณัฑด์งักลา่วจะท�าใหร้ถขึน้สนมิเร็วขึน้
แม ภ้ายใต เ้ งื่อนไขของการ รับประกันรถ
จักรยานยนต ์ ซึง่ครอบคลมุถงึการขึน้สนมิของ
ชิน้ส่วนรถบางชิน้ เจา้ของรถควรปฏิบัตติาม
ค�าแนะน�าทีส่มเหตผุลนี ้ ซ ึง่จะชว่ยป้องกนัไม่
ใหเ้กิดสนิม และยังท�าใหรู้ปลักษณ์ของรถ
จักรยานยนตด์ดูยี ิง่ขึน้

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

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

 ขอ้�วรระวงั
อยา่ฉีดน�้าใด ๆ ใกลก้บัทอ่ไอดี
โดยปกติ ท่อไอดีจะอยู่ใตท้ี่น่ังของผูข้ับขี ่ 
ใตถ้งัน�้ามนัเชือ้เพลงิหรอืใกลค้อพวงมาลยั
น�้าทีฉ่ีดไปรอบ ๆ  บรเิวณนี้อาจเขา้ไปในชดุ
กรองอากาศและเครือ่งยนต ์ ท�าใหช้ ิน้สว่นทัง้
สองเกดิความเสยีหาย

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

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

น�้ายาลา้งรถทีม่ฤีทธิอ์อ่น  อยา่ใชส้บูท่ีเ่ป็น
ดา่งสงู  ซึง่ใชก้นัทัว่ไปทีศ่นูยบ์รกิารลา้งรถ 
เพราะจะท�าใหเ้ป็นคราบ

•  ท�าความสะอาดรถจักรยานยนตด์ว้ยฟองน�้า
หรอืผา้นุ่ม  อยา่ใชแ้ผน่ขดัหรอืฝอยเหล็ก 
เพราะจะท�าลายพืน้ผวิเคลอืบ

•  ลา้งรถจักรยานยนต์ใหส้ะอาดดว้ยน�้ า
สะอาดเย็น

ภ�ยหลงัก�รล�้ง

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

หลังจากการลา้งรถจักรยานยนต์ ใหท้�าดัง 
ตอ่ไปนี:้
1.  เอาถงุพลาสตกิ เทปกาว และเปิดทอ่ไอดี
2.  หยอดน�้ามนัทีแ่กน โบลต ์และน๊อต
3.  ทดสอบเบรกกอ่นใชง้านรถจักรยานยนต์
4.  ใชผ้า้แหง้หรือหนังชามัวร์ซับคราบน�้ า

ที่ยั ง เหลืออยู่  อย่าใหม้ีน�้ า เกาะบนรถ
จักรยานยนต์เพราะจะท� าให เ้กิดการ
กดักรอ่น

5.  สตาร์ทเครื่องยนต์และปล่อยใหเ้ครื่อง
ท�างาน 5 นาท ี ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีาร
ระบายอากาศเพยีงพอส�าหรับควนัไอเสยี
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ก�รดแูลรกัษ�ชิ�้ง��สแีบบเง�
ชิน้งานสแีบบเงาควรท�าลา้งและท�าใหแ้หง้ตาม
ทีอ่ธบิายไวก้อ่นหนา้นี ้ แลว้ป้องกนัโดยใชส้าร
ขดัเงายานยนตค์ณุภาพสงู  ท�าตามค�าแนะน�า
ของผูผ้ลติและท�าซ�้าอยา่งสม�่าเสมอเพือ่รักษา
รปูลกัษณร์ถจักรยานยนตข์องคณุ

ก�รดแูลรกัษ�ชิ�้ง��สแีบบ
ด�้�
ชิน้งานสีแบบดา้นไม่จ�าเป็นตอ้งใชก้ารดูแล
รักษาทีพ่เิศษไปกวา่ทีไ่ดแ้นะน�าไวแ้ลว้ส�าหรับ
ชิน้งานสแีบบวาว
•  หา้มขดัหรอืลงแวกซช์ ิน้งานสแีบบดา้น
•  อยา่พยายามขดัรอยขดีขว่น

ร�ยก�รอลมูเิ�ยีม - ไมเ่�ลอืบ
หรอืท�สี
ชิ้นส่วนเช่น คันคลัตช์และคันเบรก ลอ้รถ 
ที่ครอบเครื่องยนต์ ครีบระบายความรอ้น
เครือ่งยนต ์ คานดา้นบนและดา้นลา่งและเรอืน
ปีกผเีสือ้ในรถบางรุน่  ตอ้งท�าความสะอาดอยา่ง
ถกูวธิเีพือ่รักษารปูลกัษณใ์หอ้ยูไ่ดน้าน  กรณุา
ตดิตอ่ตวัแทนจ�าหน่ายของทา่น  หากไมแ่น่ใจ
ว่าชิน้ส่วนใดในรถจักรยานยนต์ของท่านเป็น 
อลูมเินียมที่ไม่ไดเ้คลือบดว้ยสหีรือแล็กเกอร์
และเพื่อขอค�าแนะน�าเกีย่วกับวธิีการท�าความ
สะอาดชิน้สว่นเหลา่นัน้
ใ ช ้น�้ า ย า เ ค ลื อ บ ผิ ว อ ะ ลู มิ เ นี ย ม ยี่ ห ้อ ที ่
เหมาะสม  ซึง่ไมม่สีว่นประกอบทีเ่ป็นผงขดัหรอื
มฤีทธิก์ดักรอ่น
ท�าความสะอาดชิน้สว่นทีเ่ป็นอะลูมเินียมอย่าง
สม�า่เสมอ  โดยเฉพาะ  เมือ่ใชใ้นสภาพอากาศ
ทีร่นุแรง  ในจดุทีช่ ิน้สว่นตอ้งลา้งดว้ยมอืเปลา่
และเชด็ใหแ้หง้ทกุครัง้ทีใ่ชเ้ครือ่งยนต์
ไมอ่นุญาตใหเ้รยีกรอ้งสทิธกิารประกนัเนือ่งจาก
การบ�ารงุรักษาทีไ่มเ่พยีงพอ
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ก�รท���ว�มสะอ�ดชิ�้สว่�
โ�รเมยีมและสแต�เลส
ชิน้สว่นโครเมยีมและสแตนเลสทัง้หมดของรถ
จักรยานยนตข์องท่านจะตอ้งท�าความสะอาด
อยา่งสม�่าเสมอเพือ่ป้องกันไมใ่หรู้ปลักษณ์เกดิ
การเสือ่มสภาพ

ก�รล�้ง
ลา้งตามทีอ่ธบิายไวก้อ่นหนา้นี้

ก�รเช็ดใหแ้หง้
ท�าใหช้ ิน้สว่นโครเมยีมและสแตนเลสแหง้มาก
ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าไดด้ว้ยผา้นุ่มหรอืหนังชามวัร์

ก�รป้องก�ั

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

เมื่อชิ้นส่วนโครเมียมและสแตนเลสแหง้  
ใหใ้ชผ้ลติภัณฑท์�าความสะอาดโครเมยีมทีเ่ป็น
ลขิสทิธิเ์ฉพาะ โดยท�าตามค�าแนะน�าของผูผ้ลติ
ขอแนะน�าใหท้�าการป้องกนัรถจักรยานยนตต์าม
ปกต ิ เพราะจะป้องกนัและท�าใหร้ปูลกัษณข์อง
รถดดูยี ิง่ขึน้

โ�รเมยีมสดี��
ชิน้ส่วนเช่นโคมไฟหนา้และกระจกของบาง
รุ่นจะตอ้งท�าความสะอาดอย่างถูกตอ้งเพื่อ
รักษารปูลกัษณข์องมนั  โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จ�าหน่ายของท่านถา้ไม่แน่ใจว่าส่วนประกอบ
ของรถจักรยานยนตช์ ิน้ส่วนใดทีเ่ป็นโครเมยีม 
สดี�า  รักษารปูลกัษณข์องชิน้สว่นโครเมยีมสดี�า
ไวโ้ดยการทาน�้ามนัเบาบนพืน้ผวิไวบ้าง ๆ
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ก�รท���ว�มสะอ�ด 
ระบบไอเสยี
ควรท�าความสะอาดชิน้ส่วนทัง้หมดของระบบ
ไอเสยีของรถจักรยานยนตอ์ย่างสม�่าเสมอเพือ่
ป้องกันไม่ใหรู้ปลักษณ์เกิดการเสื่อมสภาพ  
ค� าแนะน� า เหล่ านี้ ส ามารถใช ก้ั บชิ้นส่ วน
โครเมียม สแตนเลสขัดเงา และคาร์บอน
ไฟเบอร์ ระบบไอเสียสีดา้นควรจะท�าความ
สะอาดตามขา้งตน้  โดยอา่นขัน้ตอนการดแูลใน
หวัขอ้ชิน้งานสดีา้น กอ่นหนา้นี้

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

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

ก�รเช็ดใหแ้หง้
ท�าใหร้ะบบไอเสยีแหง้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได ้
ดว้ยผา้นุ่มหรอืหนังชามวัส ์ หา้มเดนิเครือ่งยนต์
เพื่อเ ป่าระบบใหแ้หง้ เพราะจะท�าใหเ้กิด 
รอยดา่ง

ก�รป้องก�ั

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

เมื่อระบบไอเสียแหง้ ใหใ้ชส้เปรย์ป้องกันรถ
จักรยานยนตท์ีเ่ป็นลขิสทิธิเ์ฉพาะลงบนพืน้ผวิ
ตามค�าแนะน�าของผูผ้ลติ
ขอแนะน� าใหท้�าการป้องกันระบบตามปกต ิ
เพราะจะป้องกันและท�าใหรู้ปลักษณ์ของระบบ
ดดูยีิง่ขึน้

ก�รดแูลเบ�ะ

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

เพื่อช่วยรักษารูปลักษณ์ของรถ ท�าความ
สะอาดเบาะรถโดยใชฟ้องน�้าหรอืผา้เช็ดกับน�้า
สบู่
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ก�รท���ว�มสะอ�ด 
กระจกห��้รถ (ถ�้ตดิต ัง้)

 

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

 ขอ้�วรระวงั
สาร เคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน   เช่น  น�้ ากรด
แบตเตอรี่จะท�าใหก้ระจกหนา้รถเกดิความ 
เสยีหาย อย่าใหส้ารเคมีที่มีฤทธิก์ัดกร่อน
สมัผัสโดนกระจกหนา้รถ

 ขอ้�วรระวงั
ผลติภณัฑ ์ เชน่  น�้ายาเชด็กระจก  น�้ายาขดั
คราบแมลง น�้ายาเคลอืบกระจก ผงขดั น�้ามนั
เบนซนิหรือผงท�าละลายที่มีฤทธิ์แรง เช่น 
แอลกอฮอล ์อะซโิตน คารบ์อนเตตระคลอไรด ์
จะท�าใหก้ระจกหนา้รถเกดิความเสยีหาย
อย่าใหผ้ลติภัณฑ์เหล่านี้สัมผัสโดนกระจก
หนา้รถ

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

ก�รดแูลรกัษ�ผลติภณัฑท์ีท่��
จ�กห�งั
ขอแนะน�าใหท้�าความสะอาดเบาะหนังเป็นระยะ 
ๆ  ดว้ยผา้ชบุน�้าบดิหมาด  แลว้ปลอ่ยใหแ้หง้เอง
ตามธรรมชาตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง  ซึง่จะชว่ยรักษา
รูปลักษณ์ของหนังและช่วยใหม้ั่นใจว่าเบาะที่
น่ังจะมอีายกุารใชง้านยาวนาน
ผลติภณัฑท์ีท่�าจากหนังของ Triumph เป็น
ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ การขาดการดแูลรักษาจะ
ท�าใหเ้กดิความเสยีหายและสกึอยา่งถาวร
ท�าตามค�าแนะน�างา่ย  ๆ  เหลา่นีเ้พือ่ยดือายขุอง
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นหนัง:
•  หา้มใชผ้ลติภัณฑท์�าความสะอาดครัวเรอืน 

สารฟอกขาว ผงซักฟอกทีผ่สมสารฟอก
ขาว  หรอืสารละลายใด  ๆ  ท�าความสะอาด
ผลติภณัฑท์ีท่�าจากหนัง

•  หา้มแชผ่ลติภณัฑท์ีท่�าจากหนังไวใ้นน�้า
•  หลกีเลีย่งการโดนความรอ้นโดยตรงจาก

ไฟและหมอ้น�้า  ซึง่จะท�าใหห้นังแหง้กรอบ
และบดิเบีย้ว

•  อย่าปลอ่ยใหผ้ลติภัณฑท์ีท่�าจากหนังโดน
แสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานาน

•  อย่าเป่าแหง้ผลติภัณฑท์ีท่�าจากหนังโดย
ใชค้วามรอ้นโดยตรงไมว่า่ในเวลาใดก็ตาม

•  ถา้ผลติภณัฑท์ีท่�าจากหนังเปียก  ใหซ้บั
น�้ าดว้ยผา้นุ่มและสะอาด แลว้ปล่อยให ้
ผลติภณัฑแ์หง้เองตามธรรมชาตทิีอ่ณุหภมูิ
หอ้ง
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•  หลกีเลีย่งอย่าใหผ้ลติภัณฑท์ีท่�าจากหนัง
โดนเกลอืในระดบัสงู  เชน่  น�้าทะเล/น�้า
เกลอื  หรอืพืน้ผวิถนนทีป่กคลมุดว้ยน�้าแข็ง
และหมิะในฤดหูนาว

•  ถา้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการโดนเกลือ  
ใหท้�าความสะอาดผลิตภัณฑ์ที่ท�าจาก
หนังทนัทเีมือ่โดนเกลอื  โดยใชผ้า้ชบุน�้า
บดิหมาด  แลว้ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้เอง
ตามธรรมชาตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

•  ท�าความสะอาดรอยเล็ก  ๆ  ดว้ยผา้ชบุน�้า
บดิหมาด  แลว้ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้เอง
ตามธรรมชาตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

•  เก็บผลติภัณฑท์ีท่�าจากหนังไวใ้นกระเป๋า
ผา้หรือกล่องกระดาษเพื่อใหก้ารปกป้อง
เมือ่ท�าการเกบ็รักษา หา้มใชถ้งุพลาสตกิ

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

แลว้เชด็ใหแ้หง้
•  เตมิน�้ามนัไรส้ารตะกัว่ดว้ยเกรดทีถ่กูตอ้งลง

ในถงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ และเตมิสารคงสภาพ
น�้ามนัเชือ้เพลงิ  (ถา้ม)ี  โดยปฏบิตัติาม 
ค�าแนะน�าของผูผ้ลติสารคงสภาพน�้ามัน
เชือ้เพลงิ

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

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

•  เปลี่ยนน�้ ามันเครื่องและไสก้รองน�้ ามัน
เครือ่ง (ดทูี ่หนา้ 86)

•  ตรวจสอบแรงดันลมยาง และแกไ้ขให ้
ถกูตอ้งถา้จ�าเป็น (ดหูวัขอ้ขอ้มลูจ�าเพาะใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้ง)

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

•  หยอดน�้ ามันและปรับโซ่ขับเคลื่อนถา้
จ�าเป็น (ดทูี ่หนา้ 93)

•  ต อ้ งแ น่ ใ จ ว่ า ได เ้ ติมน�้ า หล่ อ เ ย็ นที่ มี
อัตราส่วนผสม  50% (โปรดทราบว่า
น�้าหลอ่เย็น D2053 OAT ทีจั่ดใหโ้ดย 
Tr iumph ผสมเสร็จแลว้ และไม่ตอ้ง 
เจือจาง) และน�้ ากลั่นแบตเตอรี่ในระบบ
ระบายความรอ้น (ดทูี ่หนา้ 88)

•  ถอดแบตเตอรี่แลว้เก็บไวใ้นที่ที่ไม่ถูก
แสงแดดส่องโดยตรง  ไม่มีความชื้น 
หรอือณุหภมูเิยอืกแข็ง  ระหวา่งการเกบ็
รักษา  ควรชารจ์แบตเตอรีแ่บบปกต ิ (หนึง่
แอมแปรห์รอืต�า่กวา่)  ทกุ  ๆ  สองสปัดาห์
โดยประมาณ (ดทูี ่หนา้ 112)

•  เก็บรถจักรยานยนตใ์นพื้นที่เย็นและแหง้ 
ไมม่แีสงแดดสอ่ง  และมกีารเปลีย่นแปลง
ของอณุหภมูใินชว่งวนันอ้ยมาก

•  คลมุรถจักรยานยนตด์ว้ยผา้คลมุแบบรพูรนุ
เพือ่ป้องกันฝุ่ นและสิง่สกปรกเกาะทีต่ัวรถ 
หลีกเลี่ยงการใชว้ัสดุที่ท�าจากพลาสตกิ
หรือไม่มีรูระบาย ซึง่จะกีดขวางการการ
ไหลของลม และท�าใหเ้กดิการสะสมของ
ความรอ้นและความชืน้

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

หนา้ 113)
•  ถา้เก็บรถจักรยานยนตไ์วน้านกว่าสีเ่ดือน 

ใหเ้ปลีย่นน�้ามนัเครือ่ง (ดทูี ่หนา้ 86)
•  ตรวจสอบทกุจดุทีร่ะบไุวใ้นบท  การตรวจ

เชค็กอ่นการขบัขี่
•  กอ่นสตารท์เครือ่งยนต ์ ใหถ้อดหวัเทยีน

ออกจากกระบอกสบูแตล่ะตวั
•  เอาขาตัง้ขา้งลง
•  หมุน เครื่องยนต์ด ว้ยมอเตอร์สตาร์ท

หลาย ๆ ครัง้
•  ประกอบกลบัหวัเทยีน  โดยขนัแน่น 12 Nm 

แลว้สตารท์เครือ่งยนต์
•  ตรวจสอบแรงดันลมยาง และแกไ้ขให ้

ถกูตอ้งถา้จ�าเป็น (ดหูวัขอ้ขอ้มลูจ�าเพาะใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้ง)

•  ท�าความสะอาดรถตลอดทัง้คนั
•  ตรวจสอบเบรกว่าท�างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง

หรอืไม่
•  ทดสอบขีร่ถจักรยานยนตด์ว้ยความเร็วต�า่
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ขอ้มลูจ��เพ�ะ
ข��ดมติ,ิ ���้ห�กั และสมรรถ�ะ
ทา่นสามารถขอรายการขนาดมติ ิน�้าหนัก และรายละเอยีดสมรรถนะไดจ้ากตวัแทน
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ตไดท้ี ่
www.  triumph. co. uk

ก�รบรรทกุ���้ห�กั Trident
การบรรทกุน�้าหนักสงูสดุ 205 กก.

เ�รือ่งย�ต์ Trident
ประเภท ลกูสบูวางเรยีงกนั 3 สบู
ปรมิาตร 660 ซซีี
ความกวา้งกระบอกสบู x ระยะชกั 74.04 x 51.1 มม.
อตัราสว่นก�าลงัอดั 11:95:1
หมายเลขกระบอกสบู ซา้ยไปขวา
ล�าดบักระบอกสบู 1 ดา้นซา้ย
ล�าดบัการจดุระเบดิ 1-2-3

ก�รหลอ่ลื�่ Trident
ระบบหลอ่ลืน่ อา่งน�้ามนัเครือ่งแบบเปียก
ความจนุ�้ามนัเครือ่ง:
แบบแหง้ 3.40 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง/น�้ามนั 3.00 ลติร
เปลีย่นเฉพาะน�้ามนัเครือ่ง 2.80 ลติร

ระบบระบ�ย�ว�มรอ้� Trident
ประเภทน�้าหลอ่เย็น สารหลอ่เย็น Triumph D2053 OAT (ผสมลว่งหนา้)
อตัราสว่นน�้า/สารป้องกนัการแข็งตวั 50/50 (ผสมเสร็จ โดยจัดเตรยีมจาก Triumph)
ความจนุ�้าหลอ่เย็น 2.36 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด (เฉลีย่) 71°C

ระบบ���้ม�ัเชือ้เพลงิ Trident
ประเภท การฉีดน�้ามนัเชือ้เพลงิแบบอเิล็กทรอนกิส์
หวัฉีด ท�างานดว้ยโซลนิอยด์
ป๊ัมน�้ามนัเชือ้เพลงิ ไฟฟ้าแบบแช่
แรงดนัน�้ามนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บาร์
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���้ม�ัเชือ้เพลงิ Trident
ประเภท 91 RON ไรส้ารตะกัว่
ความจถุงัน�้ามนัเชือ้เพลงิ (รถ
จักรยานยนตต์ัง้ตรง) 17.4 ลติร

ระบบจดุระเบดิ Trident
ระบบการจดุระเบดิ เหนีย่วน�าแบบดจิติอล
ระบบลอ๊กควบคมุรอบความเร็ว 10,500 รอบ/นาที
หวัเทยีน NGK CR9EK

ระยะหา่งระหวา่งเขีย้วหวัเทยีน 0.60-0.75 มม.
ความคลาดเคลือ่นของระยะหา่ง +/- 0.075 มม.

ระบบสง่ก��ลงั Trident
ประเภทของระบบสง่ก�าลงั 6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอดเวลา
ชนดิของคลตัช์ แผน่เปียกหลายแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�าลงัสดุทา้ย RK 520 KMW, 520 โซ,่ 120 ขอ้
อตัราขบัปฐมภมูิ 1.854 (41/76)
อตัราทดเกยีร:์
อตัราทดเฟืองรวม 3.188 (16/51)
เกยีร ์1 2.867 (15/43)
เกยีร ์2 2.053 (19/39)
เกยีร ์3 1.565 (23/36)
เกยีร ์4 1.286 (21/27)
เกยีร ์5 1.107 (28/31)
เกยีร ์6 0.967 (30/29)

 ���เตอื�
ใชเ้ฉพาะยางทีแ่นะน�าเทา่นัน้ตามการจับคูท่ีร่ะบไุว ้
หา้มใชย้างตา่งยีห่อ้รว่มกนั  หรอืน�ายางยีห่อ้เดยีวกนัแตค่ณุสมบตัติา่งกนัมาใชร้ว่มกนั  เพราะอาจ
ท�าใหส้ญูเสยีการควบคมุรถจักรยานยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ย�งทีไ่ดร้บัก�รรบัรอง 
ทา่นสามารถขอรายชือ่ยางทีผ่า่นการรับรองทีก่�าหนดใหใ้ชไ้ดก้บัรถจักรยานยนตร์ุน่ตา่ง ๆ เหลา่นี้
ไดจ้ากตวัแทนจ�าหน่ายรถจักรยานยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญาต หรอืตรวจสอบทางอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่www.  triumph. co. uk
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ย�ง Trident
ขนาดยาง:
หนา้ 120/70 ZR17 58W

หลงั 180/55 ZR17 73W

แรงดนัลมยาง (เย็น):
หนา้ 2.34 บาร์
หลงั 2.90 บาร์

อปุกรณไ์ฟฟ้� Trident
ชนดิแบตเตอรี่ YTX9-BS

ความจแุบตเตอรี่ 12 โวลต,์ 8 แอมป์
อลัเทอรเ์นเตอร์ 14 โวลต ์34 แอมป์ ที ่5,000 รอบตอ่นาที
ไฟบอกต�าแหน่งดา้นหนา้ LED

ไฟหนา้ LED

ไฟเบรก/ทา้ย LED

ไฟสอ่งป้ายทะเบยีน 12 โวลต ์5 วตัต์
สญัญาณไฟเลีย้ว 12 โวลต ์10 วตัต์

โ�รงรถ Trident
มมุเรค 24.9°

มมุเทรล 111 มม.

แรงข�ั Trident
ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

น็อตปรับตัง้โซ่ 3 Nm

น็อตล็อกตวัปรับตัง้โซ่ 15 Nm

บงัโซ่ 9 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 3.5 Nm

ไสก้รองน�้ามนัเครือ่ง 10 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอา่งน�้ามนัเครือ่ง 25 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 110 Nm
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���้ม�ัและส�รหลอ่ลื�่ Trident
ลกูปืนและแกน จาระบเีบอร ์NLGI 2

น�้ามนัเบรก น�้ามนัเบรค DOT 4

น�้าหลอ่เย็น สารหลอ่เย็น Triumph D2053 OAT (ผสมลว่งหนา้)
โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมาะส�าหรับโซ ่XW-ring

น�้ามนัเครือ่ง

น�้ามนัเครือ่งส�าหรับรถจักรยานยนตแ์บบกึง่สงัเคราะหห์รอื
สงัเคราะห ์10W/40 หรอื 10W/50 ทีต่รงตามมาตรฐาน 
API SH (หรอืสงูกวา่) และ JASO MA เชน่ น�้ามนัเครือ่ง 
Castrol Power 1 Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะห์
แท)้ ในบางประเทศจ�าหน่ายในชือ่ Castrol Power RS 
Racing 4T 10W‑40 (สงัเคราะหแ์ท)้
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ขอ้มลูก�รอ�มุตั ิ
หวัขอ้สว่นนีป้ระกอบดว้ยขอ้มลูการอนุมตัทิีจ่�าเป็นตอ้งมใีนคูม่อืเจา้ของเลม่นี้

ย�ง
ตามขอ้มลูอา้งองิเกีย่วกบัระเบยีบควบคมุคณุภาพยางรถ  พ.ศ. 2552 (Pneumatic Tyres and 
Tubes for Automotive Vehicles (Quality Control) Order, 2009, Cl.) ฉบบัที ่3 (ค) ประกาศ
โดย M/s. Triumph Motorcycles Ltd.  วา่ยางทีป่ระกอบกบัรถจักรยานยนตค์นันีต้รงตาม 
ขอ้ก�าหนดของ IS 15627: 2005 และเป็นไปตามขอ้ก�าหนดภายใตข้อ้บงัคบั Central Motor 
Vehicle Rules (CMVR) 1989
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หนา้นีจ้งใจเวน้วา่งไว ้


