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��าเตอื�, ขอ้�วรระวงั และ
หมายเหตุ
เนื้อหำทัง้หมดในคู่มือผูใ้ชเ้ล่มนี้โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งข อ้มูลส� ำคัญจะแสดงในรูปแบบ 
ตอ่ไปนี:้

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

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

หมายเหตุ

สญัลกัษณ์หมายเหตุแสดงจุดทีต่อ้งใส่ใจ
เป็�พเิศษส�าหรบัการใชง้า�ทีส่ะดวกและมี
ประสทิธภิาพเพิม่มากขึ�้

ป้ายเตอื�

ในบำงสว่นของรถจักรยำนยนตจ์ะสำมำรถมอง
เห็นสัญลักษณ์ (ดำ้นบน) ได ้สัญลักษณ์นี ้ 
หมำยถงึ ควรระวัง: โปรดอำ้งองิกับหนังสือ
คู่มือ และจะตำมดว้ยกำรแสดงภำพวัตถุที่
เกีย่วขอ้ง
อย่ำพยำยำมขี่รถจักรยำนยนต์หรือท�ำกำร 
ปรับตั ้งใด ๆ  โดยไม่อำ้งอิงกับค�ำแนะน�ำที่
เกีย่วขอ้งซึง่ไดร้ะบไุวใ้นหนังสอืคูม่อืเลม่นี้
ส�ำหรับต�ำแหน่งของป้ำยฉลำกทัง้หมดทีแ่สดง
สญัลกัษณน์ี ้ โปรดดหูวัขอ้ต�ำแหน่งฉลำกเตอืน
ในคูม่อืเจำ้ของรถเลม่นี ้ เมือ่จ�ำเป็น  สญัลกัษณ์
นี้จะปรำกฏในหนำ้ที่มีขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งดว้ย 
เชน่กนั

การบ�ารงุรกัษา
เพื่อใหอ้ำยุกำรใชง้ำนที่ยำวนำน ปลอดภัย 
และไม่เกดิปัญหำต่อรถจักรยำนยนตข์องท่ำน  
ควรให ต้ั วแทนจ� ำห น่ำยรถ จักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตด�ำเนนิกำรบ�ำรงุรักษำ
รถของทำ่น
เฉพำะตั วแทนจ� ำห น่ ำยรถ จักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตจะมคีวำมรู ้ อปุกรณ์
และทักษะที่จ� ำ เ ป็นต่อกำรบ� ำรุง รักษำรถ
จักรยำนยนต ์Triumph อยำ่งถกูตอ้ง
เพื่อคน้หำตัวแทนจ�ำหน่ำยของ Triumph 
ที่อ ยู่ ใ กล บ้ ำ้ น โปรด เข ำ้ ไปที่ เ ว็ บ ไซต ์
www.     triumph. co. uk หรอืโทรศพัทถ์งึผูแ้ทน
จ�ำหน่ำยที่ไดรั้บอนุญำตในประเทศของท่ำน  
ทีอ่ยูด่ังกลำ่วระบไุวใ้นหนังสอืบันทกึกำรเขำ้รับ
บรกิำร ซึง่ใหม้ำพรอ้มกบัหนังสอืคูม่อืเลม่นี้
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ระบบ�วบ�มุเสยีงรบกว�
หำ้มเปลีย่นแปลงระบบควบคมุเสยีงรบกวน
จะมีกำรเตือนถึงเจำ้ของว่ำทำงกฎหมำยจะ
หำ้ม:
1.  กำรถอดหรือกำรด�ำเนินกำรอย่ำงไม่มี

ป ร ะสิทธิภ ำพโดยบุคคลใด  ๆ     เพื่ อ 
จุดประสงคอ์ืน่ ๆ  ที่ไม่ใช่กำรบ�ำรุงรักษำ 
กำรซ่อมบ�ำรุง หรือกำรเปลี่ยนชิ้นส่วน
ของอุปกรณ์ใด ๆ  หรือองคป์ระกอบของ
งำนออกแบบที่รวมอยู่ ในยำนพำหนะ 
คันใหม่เพื่อจุดมุ่งหมำยดำ้นกำรควบคุม
เสยีงรบกวน ก่อนน�ำออกจ�ำหน่ำยหรอืจัด
ส่งไปยังผูซ้ ื้อปลำยทำง หรือในขณะที ่
ถกูใชง้ำน และ

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

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

ทอ่เฮดเดอร ์ หรอืสว่นประกอบอืน่  ๆ  ทีใ่ช ้
สง่กำ๊ซไอเสยี

•  กำรถอด  หรอืกำรเจำะสว่นใดสว่นหนึง่ของ
ระบบไอดี

•  ขำดกำรบ�ำรงุรักษำทีเ่หมำะสม
•  กำรเปลี่ยนชิน้ส่วนเคลื่อนที่ของรถ หรือ 

ชิ้นส่วนของระบบไอเสียหรือระบบไอด ี
ดว้ยชิน้ส่วนอื่นที่นอกเหนือจำกที่ผูผ้ลติ
ก�ำหนดไว ้

�ูม่อืผูใ้ช้

 ��าเตอื�
คูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นี ้รวมถงึค�ำแนะน�ำอืน่ ๆ ทัง้หมด
ที่ใหม้ำพรอ้มกับรถจักรยำนยนต์ถือเป็น 
ชิน้สว่นถำวรของรถจักรยำนยนต ์และควรเกบ็
รวมไวก้บัตวัรถแมจ้ะขำยตอ่แลว้กต็ำม
ก่อนกำรขับขี่ ผูข้ับรถทุกคนตอ้งอ่ำนคู่มือ 
ผูใ้ชเ้ลม่นีแ้ละค�ำแนะน�ำอืน่  ๆ  ทัง้หมดทีใ่ห ้
มำพรอ้มกับรถจักรยำนยนต์ เพื่อท�ำควำม 
คุน้เคยไดอ้ยำ่งถีถ่ว้นเกีย่วกบักำรใชง้ำนระบบ
ควบคมุรถจักรยำนยนตท์ีถ่กูตอ้ง  รวมไปถงึ
คณุลกัษณะ สมรรถนะ และขอ้จ�ำกดั
อย่ำใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยำนยนต์ของท่ำน 
เนื่องจำกกำรขี่รถโดยไม่คุน้เคยกับระบบ
ค วบคุ ม ร ถ จั ก ร ย ำนยนต์   คุณลั กษณะ 
สมรรถนะ  และขอ้จ�ำกดัตำ่ง  ๆ  จะท�ำใหเ้กดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ขอบคุณที่เลือกรถจักรยำนยนต์ Triumph 
รถจักรยำนยนตน์ีเ้ป็นผลติภณัฑข์อง Triumph 
ที่ใชว้ศิวกรรมที่ผ่ำนกำรพสิูจน์ กำรทดสอบ
อยำ่งละเอยีด  และควำมพยำยำมอยำ่งตอ่เนือ่ง
เพือ่ใหไ้ดค้วำมเชือ่มัน่  ควำมปลอดภยั  และ
สมรรถนะทีเ่ป็นเลศิ
โปรดอำ่นคูม่อืผูใ้ชเ้ลม่นีก้อ่นขีร่ถ  เพือ่ทีท่ำ่นจะ
ไดท้�ำควำมคุน้เคยไดอ้ย่ำงถีถ่ว้นเกีย่วกับกำร
ใชง้ำนระบบควบคุมรถจักรยำนยนตท์ี่ถูกตอ้ง 
รวมไปถงึคณุลกัษณะ สมรรถนะและขอ้จ�ำกดั
หนังสือคู่มือเล่มนี้ประกอบไปดว้ยเคล็ดลับ
ในกำรขี่รถอย่ำงปลอดภัย แต่ไม่ไดร้วมถึง
ทักษะและเทคนคิทัง้หมดทีจ่�ำเป็นต่อกำรขีร่ถ
จักรยำนยนตอ์ยำ่งปลอดภยั
Triumph ขอแนะน�ำใหผู้ข้ ีร่ถทุกคนเขำ้รับกำร 
ฝึกอบรมทีจ่�ำเป็นเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่สำมำรถใชร้ถ
จักรยำนยนตค์นันีไ้ดอ้ยำ่งปลอดภยั
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หนังสือคู่มือเจำ้ของเล่มนี้มีใหบ้ริกำรจำก
ตวัแทนจ�ำหน่ำยในประเทศของทำ่นในภำษำ:
•  องักฤษ
•  องักฤษแบบอเมรกินั
•  ภำษำอำหรับ
•  จนี
•  ดทัช์
•  ฝร่ังเศส
•  เยอรมนั
•  อติำลี
•  ญีปุ่่ น
•  โปรตเุกส
•  สเปน
•  สวเีดน
•  ไทย
•  ภำษำฟินนชิ (ออนไลนจ์ำก 

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

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

รถจกัรยา�ย�ต์

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

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

 ��าเตอื�
รถจักรยำนยนต์คันนี้ต ิดตั ้งเครื่องฟอกไอ
เสยีเชงิเร่งปฏกิริยิำไวท้ีด่ำ้นล่ำงเครื่องยนต ์ 
ซึง่จะมอีุณหภูมสิงูมำกพรอ้มกับระบบไอเสยี
ในขณะเครือ่งยนตท์�ำงำน
วสัดทุีต่ดิไฟไดเ้ชน่หญำ้ ฟำง/เสน้ฟำง ใบไม ้
เสือ้ผำ้  และกระเป๋ำสมัภำระ  ฯลฯ  อำจตดิไฟ
ไดห้ำกสมัผัสกบัสว่นใด  ๆ  ของระบบไอเสยี
และกลอ่งแคตฯ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทุกครั ้งว่ำวัสดุที่ต ิดไฟ 
ไดนั้น้ ไม่สำมำรถสัมผัสกับระบบไอเสยีหรอื
กลอ่งแคตฯ

 ��าเตอื�
รถจักรยำนยนตน์ี้ออกแบบขึน้เพื่อใชเ้ป็นรถ
สองลอ้ สำมำรถบรรทกุตวัผูข้ีร่ถเอง
น�้ ำหนักรวมของผูข้ับขี่ อุปกรณ์เสริมและ
สัมภำระตอ้งไม่เกินขีดจ� ำกัดกำรบรรทุก 
น�้ำหนักสงูสดุทีร่ะบใุนหวัขอ้ขอ้มลูจ�ำเพำะ
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��า้ม�ัเชือ้เพลงิและ 
�ว�ัทอ่ไอเสยี

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

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

หมวกก�ั�็อ�และ 
เ�รือ่งแตง่กาย

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

 ��าเตอื�
กำรไม่สวมหมวกกันน็อคอำจท�ำใหเ้สยีชวีติ
หรอืไดรั้บบำดเจ็บสำหสัได ้ หำ้มผูโ้ดยสำร
ซอ้นหำกไม่สำมำรถเหยียบที่พักเทำ้ของ 
ผูโ้ดยสำร

การจอดรถ

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

-  เครื่องยนตแ์ละระบบไอเสยีจะรอ้นขึน้ภำย
หลงักำรขบัขี ่ หำ้มจอดรถจักรยำนยนตใ์น
บรเิวณทีค่นเดนิเทำ้  สตัวเ์ลีย้ง  และ/หรอื
เด็กเล็กสำมำรถแตะตอ้งรถได ้

-  อย่ำจอดรถบนพื้นแฉะหรือบนพื้นผิวที ่
เอยีงมำก กำรจอดรถภำยใตส้ภำวะเหลำ่นี้
อำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนตล์ม้ได ้

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

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

Triumph จะไม่ รับผิดใด ๆ  ต่อขอ้บกพร่
องที่เก ิดจำกอุปกรณ์เชื่อมต่อของชิ้นส่วน  
อุปกรณ์ เส ริม  หรือชุดคอนเวอร์ชันที่ ไม่
ไดรั้บกำรรับรอง หรือกำรประกอบชิ้นส่วน  
อุปกรณ์เสรมิ หรือชดุคอนเวอรช์ันทีไ่ดรั้บกำร
รับรองโดยบคุลำกรทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรอง

การบ�ารงุรกัษาและอปุกรณ์

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

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

 ��าเตอื�
ถำ้รถจักรยำนยนตม์สีว่นเกีย่วขอ้งกบัอบุตัเิหต ุ
กำรประสำนงำ หรือลม้  ท่ำนตอ้งน� ำรถ
จักรยำนยนตข์องท่ำนไปยังตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บอนุญำต
เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบและซอ่ม
อุบั ติ เ หตุ ใ ด   ๆ     อ ำจ เ ป็ นสำ เหตุ ให ร้ ถ
จักรยำนยนตไ์ดรั้บควำมเสยีหำย ถำ้ไดรั้บกำร
ซ่อมแซมไม่ถูกวธิี อำจท�ำใหเ้กดิอุบัตเิหตุ
ขึน้อกีครัง้  ซึง่อำจท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจ็บหรอื 
เสยีชวีติได ้
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การขีร่ถ

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

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

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

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

 ��าเตอื�
สังเกตอย่ำงต่อเนื่องและสนองตอบกำร
เปลี่ยนแปลงของพื้นผิวถนน สภำพจรำจร 
และสภำพของลม ยำนพำหนะประเภทสอง
ลอ้ทกุคนัจะรับแรงจำกภำยนอก ซึง่อำจท�ำให ้
เกดิอบุตัเิหต ุ แรงดงักลำ่วรวมถงึ  แตไ่มจ่�ำกดั
เพยีง:
-  กระแสลมจำกรถทีว่ ิง่สวนมำ
-  หลุมบนพื้นถนน, พื้นผิวถนนที่เกดิควำม 
เสยีหำยหรอืไมเ่รยีบ

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

 ��าเตอื�
ผู ข้ั บขี่ ร ถต อ้ ง รั กษำกำรทรงตั วของรถ
จักรยำนยนต์โดยมือตอ้ง จับไวท้ี่แฮนด ์
บงัคบัเลีย้วตลอดเวลำ
หำกผูข้ีร้ถเอำมือออกจำกแฮนดบ์ังคับเลีย้ว 
จะส่งผลกระทบรำ้ยแรงต่อกำรขับขี่และ
เสถียรภำพของรถจักรยำนยนต์ ส่งผลให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
ขณะใชง้ำนรถจักรยำนยนต์ ผู ข้ ี่รถและ 
ผูโ้ดยสำร  (หำกม)ี  ตอ้งใชท้ีพั่กเทำ้ทีใ่หม้ำ
ทกุครัง้
กำรใชท้ี่พักเทำ้จะช่วยลดควำมเสี่ยงที่ทัง้ 
ผูข้ ี่รถและผูโ้ดยสำรไปสัมผัสกับชิ้นส่วน
ตำ่ง ๆ  ของรถจักรยำนยนตโ์ดยไมต่ัง้ใจ และ
ยังช่วยลดควำมเสีย่งจำกกำรไดรั้บบำดเจ็บ
เมือ่เสือ้ผำ้เขำ้ไปเกีย่วกบัชิน้สว่นตำ่ง ๆ

 ��าเตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอว่ำที่พักเทำ้ของ 
ผู โ้ ดยสำรขยำยออกจนสุด เมื่อบรรทุก 
ผูโ้ดยสำร
หำ้มซอ้นผูโ้ดยสำรขณะทีเ่ขำหรอืเธอ ไม่ได ้
ยดืทีพั่กเทำ้ของผูโ้ดยสำรออกจนสดุ
กำรวำงเทำ้ผดิต�ำแหน่งบนรถจักรยำนยนต ์
แทนทีจ่ะใชท้ีพั่กเทำ้อำจท�ำให:้
-  เทำ้หรอืเสือ้ผำ้ของผูโ้ดยสำรตดิ
-  ผูโ้ดยสำรสมัผัสถกูทอ่ไอเสยีรอ้น
กำรวำงเทำ้ผดิต�ำแหน่งบนรถจักรยำนยนต ์
แทนทีจ่ะใชท้ีพั่กเทำ้อำจท�ำให:้
-  ผูโ้ดยสำรบำดเจ็บสำหสั
-  รถจักรยำนยนต์ไม่มั่นคงและท�ำใหเ้กิด
อบุตัเิหตุ

-  รถจักรยำนยนตเ์สยีหำย
-  เสือ้ผำ้เสยีหำย

 ��าเตอื�
ตอ้งไม่ใชห้มุดพักเทำ้เป็นเครื่องน� ำว่ำรถ
จักรยำนยนตส์ำมำรถเอยีงไดอ้ย่ำงปลอดภัย
ไกลเพยีงใด
ซึง่ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขหลำยอยำ่ง  รวมถงึแตไ่ม่
จ�ำกดัเพยีง พืน้ผวิถนน สภำพยำง และสภำพ
อำกำศ
กำร เอียง รถด ว้ยมุมที่ ไม่ปลอดภัยอำจ
ท�ำใหร้ถทรงตัวไม่ดี สูญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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 ��าเตอื�
ตอ้งเปลี่ยนตัวบ่งชี้มุมเอียงก่อนที่จะสกึจน 
ขดีจ�ำกดัของมนั
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์โดยที่หมุดพักเทำ้
สึกเกินขีดก�ำหนดสูงสุดจะท�ำใหเ้อียงรถ
จักรยำนยนตด์ว้ยมมุทีไ่มป่ลอดภยั
กำร เอียง รถด ว้ยมุมที่ ไม่ปลอดภัยอำจ
ท�ำใหร้ถทรงตัวไม่ดี สูญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ 1

2

1. หมดุพกัเทา้
2. 5 มม. ขดีจ�ากดับรกิาร
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ป้ายเตอื�
ต�าแห�ง่ป้ายเตอื�
ป้ำยทีแ่สดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูนีแ้ละในหนำ้ตอ่  ๆ  ไป  จะท�ำใหท้ำ่นสงัเกตเห็นขอ้มลูส�ำคญั
ดำ้นควำมปลอดภยัในหนังสอืคูม่อืเลม่นี ้ กอ่นขบัขีร่ถ  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดท้�ำควำมเขำ้ใจและ
ปฏบิตัติำมขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัป้ำยเหลำ่นี้

6
5
4
3
2
N
1

R.P.M.

1 2 3 4

5 6
1. กระจก (ห�า้ 119)
2. การร�ัอ�ิ (ห�า้ 74)
3. เกยีร ์(ห�า้ 80)

4. โซข่บัเ�ลือ่� (ห�า้ 111)
5. ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมยาง (TPMS)  

(ถา้ตดิต ัง้) (ห�า้ 63)
6. ยาง (ห�า้ 127)
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ต�าแห�ง่ป้ายเตอื� (มตีอ่)

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

DAILY SAFETY CHECKS
TÄGLICHE SICHERHEITSKONTROLLEN

CONTROLES DE SECURITE QUOTIDIENS
CHEQUEOS DE SEGURIDAD DIARIOS

VERIFICAÇÕES DIÁRIAS DE SEGURANÇA
VERIFICHE GIORNALIERE DI SICUREZZA

DAGELIJSKE VEILIGHEIDSINSPECTIES
DAGLIG SÄKERHETSKONTROLL

運行前点検

1 2 3

4 5
1. การตรวจเช็�กอ่�การขบัขี ่(ห�า้ 75)
2. ��า้ม�ัเชือ้เพลงิ (ห�า้ 66)
3. หมวกก�ั�็อ� (ห�า้ 8)

4. ��า้หลอ่เย็� (ห�า้ 106)
5. ��า้ม�ัเ�รือ่ง (ห�า้ 101)
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การระบขุอ้มลูชิ�้สว่�

3 4 5

12 11 914

1

1015

72 6 8

13
1. ไฟห�า้
2. สญัญาณไฟห�า้
3. ฝาปิดถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
4. ถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
5. ชุดก�ัสะเทอื�หลงั
6. ไฟทา้ย
7. สญัญาณไฟหลงั
8. ไฟสอ่งป้ายทะเบยี�

9. โซข่บัเ�ลือ่�
10. ขาต ัง้ขา้ง
11. ��ัเปลีย่�เกยีร ์
12. ไสก้รอง��า้ม�ัเ�รือ่ง
13. ถงั��า้หลอ่เย็�ส�ารอง (เ�รือ่งมอืตดิกบั 

ฝาปิด)
14. �าลปิเปอรเ์บรกห�า้
15. จา�เบรกห�า้
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การระบขุอ้มลูชิ�้สว่� - ตอ่
5

101213 89

3

11

41 2 6 7

1. เบาะหลงั/ตวัยดึกระจงัเบาะที�่ ัง่
2. แบตเตอรี ่(ใตท้ ี�่ ัง่)
3. กลอ่งฟิวสห์ลกัและดา้�หลงั (ใตเ้บาะ)
4. กลอ่งฟิวสด์า้�ห�า้ (ใตถ้งั��า้ม�ั)
5. ชอ่งเสยีบอปุกรณเ์สรมิ
6. กระปกุ��า้ม�ัเบรกห�า้
7. ตะเกยีบห�า้

8. สาย�ลตัช์
9. ฝาปิดถงั��า้ม�ัเ�รือ่ง
10. แป้�เบรกหลงั
11. ทอ่เก็บเสยีง
12. �าลปิเปอรเ์บรกหลงั
13. จา�เบรกหลงั
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การระบชุิ�้สว่�ใ�มมุมองผูข้บัขี่

5421 6 7

10111213

8 9

14

3

1. ��ั�ลตัช์
2. ปุ่ มไฟสงู/ไฟยก
3. สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL)
4. ปุ่ มปรบัระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว�งที่
5. ปุ่ ม MODE
6. แผงห�า้ปดั
7. กระปกุ��า้ม�ัเบรกห�า้

8. สวติชไ์ฟฉุกเฉ�ิ
9. ��ัเบรกห�า้
10. สวติชส์ตารท์/ดบัเ�รือ่งย�ต์
11. ปุ่ ม HOME
12. สวติชไ์ฟเลีย้ว
13. จอยสติก๊
14. ปุ่ มแตร
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หมายเลขผลติภณัฑ์
หมายเลขตวัถงัรถ (VIN)

1

1. หมายเลขตวัถงัรถ

หมำยเลขตัวถังรถ (VIN) จะประทับไวท้ี ่
ดำ้นขวำมอืบรเิวณฐำนพวงมำลยัของโครงรถ
บันทึกหมำยเลขตัวถังรถลงในช่องที่ใหไ้ว ้
ดำ้นลำ่ง

 
 
 

หมายเลขเ�รือ่งย�ต์
1

1. หมายเลขเ�รือ่งย�ต์

หมำยเลขเครื่องยนต์จะประทับไวท้ี่ห อ้ง 
ขอ้เหวี่ยงเครื่องยนต์ ดำ้นบนของฝำครอบ
คลตัช์
บันทกึหมำยเลขเครื่องยนตล์งในช่องที่ใหไ้ว ้
ดำ้นลำ่ง
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หนำ้นีจ้งใจเวน้วำ่งไว ้
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กญุแจ

 ขอ้�วรระวงั
กุ ญ แ จ ทุ ก ด อ ก ที่ ใ ห ้ม ำ พ ร ้อ ม กั บ ร ถ
จักรยำนยนต์มีไวส้�ำหรับรถจักรยำนยนต์
แต่ละคันโดยเฉพำะ ไม่สำมำรถใชก้ับรถ
จักรยำนยนตค์นัอืน่ได ้
หำกกุญแจทัง้หมดสูญหำย หำไม่พบ หรือ
ช�ำรุด จะตอ้งเปลีย่นชุดควบคุมโครงรถทีร่ถ
จักรยำนยนต์
เพือ่หลกีเลีย่งคำ่ใชจ้ำ่ยและกำรเสยีเวลำโดย
ไมจ่�ำเป็น  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่กญุแจส�ำรอง
ทัง้หมดถกูเกบ็ไวใ้นทีป่ลอดภยั

มีกุญแจที่ใหม้ำพรอ้มกับรถจักรยำนยนต์อยู ่
สองดอก กญุแจอัจฉรยิะหนึง่ดอกและกญุแจ
แบบมำตรฐำนหนึง่ดอก

1

2

1. กญุแจแบบมาตรฐา�
2. กญุแจอจัฉรยิะ

กญุแจอจัฉรยิะ
กุญแจอัจฉรยิะจะควบคุมระบบจุดระเบดิแบบ
ไรก้ญุแจ คุณสำมำรถซือ้กญุแจอัจฉรยิะเพิม่
เตมิไดจ้ำกตัวแทนจ�ำหน่ำย Triumph ของคณุ  
อย่ำงไรก็ตำม สำมำรถตัง้โปรแกรมกุญแจเขำ้
กับรถจักรยำนยนต์ไดเ้พียงสองดอกเท่ำนั้น  
ซึง่สำมำรถรวมกนัทัง้กญุแจอัจฉรยิะและกญุแจ
แบบมำตรฐำน

หำกมีขอ้ผิดพลำดเกดิขึน้กับกุญแจอัจฉริยะ
หรอืแบตเตอรีก่ญุแจอจัฉรยิะหมดไปแลว้ ใหน้�ำ
กญุแจอัจฉรยิะไปทีต่ัวแทนจ�ำหน่ำย Triumph 
ทีใ่กลท้ีส่ดุเพือ่แกไ้ขปัญหำ
ดว้ยเหตุผลดำ้นควำมปลอดภัย ควรปิดกุญแจ
อจัฉรยิะทกุครัง้ทีน่�ำรถออกจำกรถจักรยำนยนต์

การเปลีย่�แบตเตอรีก่ญุแจอจัฉรยิะ

 ��าเตอื�
อำจมอีนัตรำยจำกกำรระเบดิหำกใชแ้บตเตอรี่
ทีไ่มถ่กูตอ้ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดใ้ชข้นำดและประเภท
แบตเตอรีท่ีถ่กูตอ้ง

 ��าเตอื�
แบตเตอรีม่วีสัดทุีเ่ป็นอนัตรำย
ควรเก็บแบตเตอรี่ใหพ้น้มือเด็กและเด็กเล็ก
เพือ่ป้องกนักำรกลนื
ถำ้มกีำรกลนื ใหพ้บแพทยใ์นทนัที

 ขอ้�วรระวงั
อย่ ำ ให ผ้ิวห นั งของคุณแตะต อ้ งกับขั ้ว
แบตเตอรี ่ แตะทีข่อบของแบตเตอรีเ่มือ่ถอืไว ้
เทำ่นัน้
สำรในผวิของคุณจะท�ำใหเ้กดิกำรสกึกร่อน
และท�ำใหอ้ำยกุำรใชง้ำนของแบตเตอรีส่ัน้ลง

เพือ่เปลีย่นแบตเตอรีก่ญุแจอจัฉรยิะ:
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำกญุแจอัจฉรยิะอยู่ใน

โหมดพำสซฟี (LED สแีดง)
•  ถอดตัวยดึฝำครอบแบตเตอรีโ่ดยใชก้ญุแจ

อลัเลน AF ขนำด 1.5 มม.
•  ถอดฝำครอบแบตเตอรี่
•  ถอดแบตเตอรีอ่อกโดยบันทกึทศิทำงของ

แบตเตอรีไ่ว ้
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•  ใส่แบตเตอรี่ล ิเ ธียม  CR2032 ขนำด 
3 โวลต ์กอ้นใหม่

•  เปลีย่นฝำครอบแบตเตอรีโ่ดยตรวจสอบให ้
แน่ใจวำ่ไดจั้ดต�ำแหน่งไวอ้ยำ่งถกูตอ้ง

•  ประกอบกลับตัวยดึฝำครอบแบตเตอรีแ่ละ
ขนัใหแ้น่นดว้ยแรง 0.3 Nm

การทิง้แบตเตอรี่
แบตเตอรีเ่กำ่จะตอ้งสง่ไปทีห่น่วยงำนรไีซเคลิ 
ซึง่จะชว่ยรับประกนัไดว้ำ่สำรทีเ่ป็นอนัตรำยจำก
กำรผลติแบตเตอรีจ่ะไมท่�ำลำยสิง่แวดลอ้ม

ระบบสตารท์ไรก้ญุแจ
ระบบสตำร์ทแบบไรกุ้ญแจช่วยใหส้ำมำรถ
สตำรท์รถจักรยำนยนตโ์ดยไมต่อ้งใชก้ญุแจบดิ

การท�างา�ของกญุแจอจัฉรยิะ
เพือ่จะสตำรท์รถจักรยำนยนตด์ว้ยระบบสตำรท์
แบบไรก้ญุแจ:
•  กุญแจอัจฉริยะตอ้งอยู่ในระยะใกลเ้คียง 

(หนึง่เมตร/สำมฟตุ)  จำกระบบเซนเซอร ์
มีเซ็นเซอร์ระบบอยู่ที่ด ำ้นขวำมือของ
รถจักรยำนยนต์ และเซ็นเซอร์ระบบอีก
ต�ำแหน่งอยูท่ีด่ำ้นหนำ้ของรถจักรยำนยนต ์
หำกกุญแจอัจฉริยะอยู่นอกระยะของ
เซนเซอร ์ ระบบจะไมต่อบสนองและไม่
สำมำรถเปิดใชง้ำนระบบสตำร์ทแบบไร ้
กญุแจ

2

1

1. ไฟแสดงสถา�ะ
2. ปุ่ มเปิด/ปิด

•  กดปุ่ ม ON/OFF (เปิด/ปิด)  บนกญุแจ
อัจฉริยะเพื่อใหกุ้ญแจท�ำงำน ไฟแสดง
สถ ำน ะ จ ะ แสด ง เ ป็ นสี เ ขี ย ว ค รู่ ห นึ่ ง  
เพือ่แสดงวำ่กญุแจอจัฉรยิะท�ำงำนแลว้
กำรกดปุ่ ม ON/OFF สัน้ ๆ จะแสดงสถำนะ
ของกญุแจอจัฉรยิะ  คอื  สแีดงปิด OFF 
และสเีขยีวเปิด ON

กำรกดปุ่ ม ON/OFF ยำวจะเปลีย่นสถำนะ
เป็น OFF หรอื ON หลงัจำกแสดงสสีถำนะ
เดมิกอ่น

•  หำกแบตเตอรี่กุญแจอัจฉรยิะหมด ใหใ้ช ้
กญุแจอจัฉรยิะเป็นกญุแจแบบมำตรฐำน

ส�ำหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรสตำร์ท
เครื่องยนต์ดว้ยระบบสตำร์ทแบบไรกุ้ญแจ  
ด ูหนำ้ 78

การท�างา�ของกญุแจแบบมาตรฐา�
หำกตอ้งกำรสตำรท์รถจักรยำนยนตด์ว้ยกญุแจ
แบบมำตรฐำน (หรือกุญแจแบบอัจฉรยิะหำก
แบตเตอรีห่มด):
•  กดปุ่ มมำตรฐำนบนเซ็นเซอร์ระบบที่อยู่

ดำ้นขวำมอืของรถจักรยำนยนต์

1. ต�าแห�ง่ของเซ�เซอรร์ะบบ

•  จะตอ้งถือกุญแจแบบมำตรฐำนติดกับ
เซนเซอร์ระบบขณะที่กดสวิตช์สตำร์ท 
Start/Stop เครื่องยนต์ในต� ำแหน่ง 
QUICK START หรอื Power ON/OFF  
(ด ูหนำ้ 54)
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แผ�ผงัแผงห�า้ปดั
รถจักรยำนยนตม์จีอแสดงผลแผงหนำ้ปัดทรำนซสิเตอรฟิ์ลม์บำง  (TFT)  จอส ี พรอ้มหนำ้จอขนำด  
5 นิว้ (12.7 ซม.)

Rider Name
Shift Indicator

Date/Time

Units
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Theme

Contrast

Display

Brightness

SET
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0
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1. �าฬกิา
2. ไฟสถา�ะระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว�งที่
3. สญัญาณไฟสถา�ะระบบป้องก�ัการ

โจรกรรม/สญัญาณก�ัขโมย (สญัญาณ 
ก�ัขโมยเป็�ชุดอปุกรณเ์สรมิ)

4. ไฟเตอื�ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมยาง 
(TPMS) (ถา้ตดิต ัง้)

5. ไฟเซ็�เซอรแ์ผงห�า้ปดั
6. ไฟเตอื�
7. ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
8. ไฟเตอื�ระบบ ABS
9. ไฟเตอื�ไฟสงู
10. อณุหภมูแิวดลอ้ม

11. ไฟเลีย้วดา้�ขวาและไฟฉุกเฉ�ิ
12. รายการเม�ทูีเ่ลอืก
13. ต�าแห�ง่ไฟเตอื�
14. สญัลกัษณเ์ม�หูลกั
15. เกจวดัระดบั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
16. โหมดขบัขีป่จัจบุ�ั
17. สญัลกัษณก์ารท�างา�ของ Bluetooth 

(หากตดิต ัง้)
18. ปลอกมอืจบัอุ�่ไฟฟ้า (ถา้ตดิต ัง้)
19. ต�าแห�ง่เกยีร ์
20. มาตรวดั�วามเร็ว
21. มาตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์
22. ไฟเลีย้วดา้�ซา้ยและไฟฉุกเฉ�ิ
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ไฟเตอื�

 ขอ้�วรระวงั
หำกไฟเตอืนสแีดงปรำกฏขึน้มำ จะตอ้งจอด
รถจักรยำนยนต์ทันที อ่ำนขอ้ควำมเตือนที่
ปรำกฎและแกไ้ขปัญหำ
ห ำ ก ไ ฟ เ ตื อ น สี เ ห ลื อ ง ป ร ำ ก ฏ ขึ้ น ม ำ  
ไม่จ�ำเป็นตอ้งจอดรถจักรยำนยนต์ในทันท ี
อำ่นขอ้ควำมเตอืนทีป่รำกฎและแกไ้ขปัญหำ

เมื่อเปิดสวติชจ์ุดระเบดิ ไฟเตอืนแผงหนำ้ปัด
จะสวำ่งขึน้ 1.5 วนิำท ี แลว้ดบัลง  (ยกเวน้ไฟที่
ตดิคำ้งไวจ้นกว่ำจะสตำร์ทเครื่องยนต ์ตำมที่
อธบิำยไวใ้นหนำ้ตอ่ไป)
ส�ำหรับขอ้ควำมค�ำเตือนและขอ้มูลเพิ่มเติม  
ด ูหนำ้ 31

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

สัญญำณไฟแสดงกำรท� ำ งำน 
ผดิปกต ิ (MIL)  ของระบบควบคมุ
กำรท�ำงำนของเครือ่งยนตจ์ะสว่ำง
ขึ้นเมื่อเปิดระบบจุดระเบิด (เพื่อ

แสดงว่ำระบบท�ำงำน) แต่ไม่ควรตดิขึน้ขณะที่
เครือ่งยนตท์�ำงำน
หำกเครื่องยนต์ก�ำลังท�ำงำนและเกิดควำม 
ผิดปกติกั บ ร ะบบกำร จัดกำ ร เค รื่ อ งยนต ์ 
ไฟ MIL จะสวำ่งขึน้และสญัลกัษณเ์ตอืนทัว่ไป
จะกระพรบิ  ในกรณีดงักลำ่ว  ระบบควบคมุกำร
ท�ำงำนของเครื่องยนต์จะเปลี่ยนเป็นโหมด 
"ส�ำรองกำรท�ำงำน" (Limp home mode) 
เ พื่ อ ใ ห ้ร ถ วิ่ ง ไ ด ้ถึ ง จุ ด หม ำยปล ำยทำ ง  
ถำ้ขอ้บกพร่องไม่รุนแรงจนเครื่องยนต์ไม่
สำมำรถท�ำงำนได ้

 ��าเตอื�
ลดควำมเร็วและอย่ำขับขี่รถต่อไปถำ้ไม่
จ�ำเป็นในขณะทีส่ญัญำณไฟ MIL ยงัตดิอยู ่ 
ข อ้บกพร่องดั งกล่ำวอำจส่งผลกระทบ 
รำ้ยแรงต่อสมรรถนะของเครือ่งยนต ์ระบบ
ไอเสีย  และอัต รำกำรสิ้น เปลืองน�้ ำมั น 
เชือ้เพลงิ
สมรรถนะของเครื่องยนตท์ี่ลดลงอำจท�ำให ้
กำรขี่รถอยู่ในสภำวะที่เป็นอันตรำย ท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

หมายเหตุ

ถา้สญัญาณไฟ MIL กะพรบิเมือ่เปิดระบบ
จุดระเบิด ให้ต ิดต่อตวัแท�จ�าห�่ายรถ
จกัรยา�ย�ต  ์Triumph ที่ไดร้บัอ�ุญาต
โดยเร็วทีสุ่ดเพือ่ท�าการแกไ้ขสถา�การณ์ 
ดงักลา่ว ใ�สถา�การณเ์หลา่�ี ้ เ�รือ่งย�ต์
จะไมท่�างา�

สญัญาณไฟเตอื� 
แรงด�ั��า้ม�ัเ�รือ่งต�า่

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

 ขอ้�วรระวงั
ดับเครื่องยนต์ทันทีถำ้สัญญำณไฟเตือน 
แรงดันน�้ำมันเครื่องต�่ำสว่ำงขึน้ อย่ำสตำร์ท
เครือ่งใหมจ่นกวำ่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
กำรเดินเครื่องยนต์เมื่อสัญญำณไฟเตือน
แรงดันน�้ ำมันเครื่องต�่ำสว่ำงขึ้นจะท�ำให ้
เครือ่งยนตไ์ดรั้บควำมเสยีหำยอยำ่งรนุแรง
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หมายเหตุ

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

ไฟระบบป้องก�ัการโจรกรรม/
สญัญาณก�ัขโมย
รถจักรยำนยนต ์ Triumph นีต้ดิตัง้กญุแจนริภยั 
ซึง่จะถกูเปิดใชง้ำนเมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที่
ต�ำแหน่ง OFF

ถา้ไมไ่ดต้ดิต ัง้สญัญาณก�ัขโมย
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต�ำแหน่ง OFF 
สัญญำณไฟระบบป้องกันกำรโจรกรรมจะ
กะพรบิตดิและดบัเป็นเวลำ 24 ชัว่โมงเพือ่
แสดงวำ่กญุแจนริภยัเปิดท�ำงำน  เมือ่บดิสวติช์
จดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON ระบบป้องกนักำร
โจรกรรมและสญัญำณไฟจะดบัลง
ถ ำ้สัญญำณไฟยั งติดอยู่   แสดงว่ ำ ร ะบบ
ป้องกนักำรโจรกรรมเกดิควำมผดิปกต ิ ซึง่ตอ้ง 
ตรวจสอบหำสำเหตุ โปรดติดต่อตัวแทน
จ� ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Tr iumph ที่ได ้
รับอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

ถา้ตดิต ัง้สญัญาณก�ัขโมย
สัญญำณไฟระบบป้องกันกำรโจรกรรม/
สัญญำณกันขโมยจะสว่ำงขึ้นเมื่อตรงตำม
สภำวะทีไ่ดอ้ธบิำยไวใ้นคูม่อืสญัญำณกันขโมย
ซึง่เป็นอปุกรณเ์สรมิของแทข้อง Triumph

ไฟเตอื�ระบบเบรกป้องก�ัลอ้ล็อก 
(ABS)

เมื่อบดิสวติชจ์ุดระเบดิไปที่ต�ำแหน่ง
เปิด  ไฟเตอืนระบบ ABS กะพรบิตดิ
และดับถือเป็นเรื่องปกติ ไฟจะยัง

กะพรบิตอ่ไปหลังจำกสตำรท์เครือ่งยนตจ์นกวำ่
รถจักรยำนยนต์จะวิ่งดว้ยควำมเร็วมำกกว่ำ 
10 กม./ชม. เป็นครัง้แรก แลว้ไฟจะดบัลง

หมายเหตุ

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

ถำ้ไฟเตอืนระบบ ABS ตดิคำ้ง แสดงวำ่ฟังกช์นั 
ABS ไมส่ำมำรถใชง้ำนไดเ้นือ่งจำก:
•  ผูข้บัขีร่ถปิดใชง้ำนระบบ ABS

•  ระบบ ABS เกดิควำมบกพรอ่ง  ซึง่ตอ้ง
ตรวจสอบหำสำเหตุ

ถำ้สญัญำณไฟแสดงตดิขึน้ขณะขีร่ถ  แสดงวำ่ 
ร ะบบ  ABS  เกิดควำมบกพร่อง  ซึ่งต อ้ ง 
ตรวจสอบหำสำเหตุ

ระบบ ABS แบบชว่ยการเขา้โ�ง้ (OCABS) 
(ถา้ตดิต ัง้)
ไฟเตือนจะกระพริบชำ้ ๆ  หำกปิดกำรใช ้
ระบบ ABS แบบช่วยกำรเขำ้โคง้ (OCABS)  
โดยโหมดกำรขบัขีแ่บบ OFF-ROAD หรอื 
OFF-ROAD PRO นอกจำกนี ้ จะมขีอ้ควำม
ปรำกฏบนจอแสดงผลของแผงหนำ้ปัด
ถำ้ไฟเตือนเกดิสว่ำงขึน้ในเวลำอื่นขณะขี่รถ 
แสดงวำ่ระบบ ABS เกดิควำมผดิปกต ิ ซึง่ตอ้ง
ตรวจสอบหำสำเหตุ

 ��าเตอื�
ถำ้ระบบ ABS ไม่ท�ำงำน ระบบเบรกจะท�ำ
หนำ้ที่เป็นระบบเบรกแบบไม่มีระบบ ABS 
ต่อไป ท่ำนตอ้งไม่ขีร่ถต่อไปถำ้ไฟเตอืนยัง
คงตดิอยู่ โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตโดย
เร็วที่สุดเพื่อตรวจเช็คควำมบกพร่องและ
ท�ำกำรแกไ้ข  ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรง
เกนิไปจะท�ำใหล้อ้ล็อก  ซึง่จะท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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สญัญาณไฟระบบ�วบ�มุการยดึเกาะ
ถ�� (TC)

สัญญำณไฟระบบควบคุมกำร 
ยดึเกำะ  (TC)  ใชเ้พือ่บง่ชีว้ำ่ระบบ
ควบคมุกำรยดึเกำะถนนเปิดท�ำงำน
และก�ำลังท�ำงำนเพื่อจ�ำกัดกำรลืน่

ไถลของลอ้หลงั  ในชว่งทีเ่รง่ควำมเร็วมำกหรอื
บนสภำพถนนทีเ่ปียกหรอืลืน่

 ��าเตอื�
ถำ้ระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนนไม่ท�ำงำน 
ทำ่นตอ้งระมัดระวังเมือ่เร่งควำมเร็วหรอืเลีย้ว
รถบนพืน้ถนนทีเ่ปียก/ลืน่  เพือ่หลกีเลีย่งกำร
เกดิลอ้หมนุฟรี
อย่ำขับรถนำนกว่ำที่จ� ำ เ ป็นถำ้สัญญำณ 
ไฟแสดงกำรท�ำงำนผดิปกตขิองระบบควบคมุ
กำรท� ำงำนของเครื่องยนต์  (MIL)  และ 
ไฟเตือนระบบควบคุมกำรยึด เกำะถนน
สว่ำงขึน้ โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตโดย
เร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่ง
กำรเลี้ยวรถกะทันหันและกำรเร่งควำมเร็ว
มำกเกินไปในสถำนกำรณ์นี้อำจท�ำใหล้อ้
หลงัหมนุฟร ี สง่ผลใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

หำกเปิดระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน:
•  ภำยใตส้ภำพกำรขีร่ถตำมปกต ิสัญญำณ

ไฟ TC จะปิดอยู่
•  สญัญำณไฟ TC จะกะพรบิอยำ่งรวดเร็วเมือ่

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

หำกปิดระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน:
•  สญัญำณไฟ TC จะไมต่ดิขึน้  ไฟเตอืนกำร

ปิดระบบ TC จะตดิสวำ่งขึน้แทน

หมายเหตุ

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

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

ไฟเตือนกำรปิดระบบ TC ไม่ควร 
จะตดิ ยกเวน้วำ่ระบบควบคมุกำรยดึ
เกำะถนนถกูปิดหรอืมคีวำมผดิปกติ
เกดิขึน้

ถำ้ไฟเตือนเกิดติดขึ้นในเวลำอื่นขณะขี่รถ 
แสดงวำ่ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนเกดิควำม
ผดิปกต ิซึง่ตอ้งตรวจสอบหำสำเหตุ

ไฟเลีย้ว
เมือ่ปรับสวติชไ์ฟเลีย้วไปทำงซำ้ย
หรอืทำงขวำ  สญัญำณเตอืนไฟ
เลี้ยวจะกะพริบหรือดับลงด ว้ย
ควำมเร็วเทำ่กนักบัไฟเลีย้ว

ไฟฉุกเฉ�ิ
ในกำรเปิดหรอืปิดไฟฉุกเฉิน ใหก้ดและปล่อย
สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
ท่ำนตอ้งบดิสวติชจ์ุดระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง ON 
เพือ่ใหไ้ฟฉุกเฉนิท�ำงำน
ไฟฉุกเฉนิจะยังตดิอยูถ่ำ้ปิดระบบจดุระเบดิไปที ่
OFF จนกวำ่จะกดสวติชไ์ฟฉุกเฉนิอกีครัง้

แสงไฟสงู
แสงไฟสูงจะเปิดเมื่อกดปุ่ มไฟสูง 
กำรกดปุ่ มแตล่ะครัง้จะสลับระหวำ่ง
ไฟต�ำ่และไฟสงู

หมายเหตุ

ถ้ า มี ก า ร ติ ด ต ั้ ง ไ ฟ เ ด ย์ ไ ล ท์ ที่ ร ถ
จกัรยา�ย�ต ์ปุ่ มไฟสูงจะมฟีังกช์�ัการ
ท�างา�เพิม่เตมิ
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ถำ้สวิตช์ไฟเดย์ไลท์อยู่ในต�ำแหน่งของไฟ 
เดยไ์ลท ์ใหก้ดปุ่ มไฟสูงคำ้งไวเ้พื่อเปิดไฟสูง 
ไฟจะยงัตดิอยูต่รำบเทำ่ทีย่งักดปุ่ มคำ้งไว ้ และ
จะดบัลงทนัททีีป่ลอ่ยปุ่ ม

หมายเหตุ

สวติชเ์ปิด/ปิดไฟไม่ไดป้ระกอบไวใ้�รถ
รุ่��ี ้ไฟทา้ยและไฟส่องป้ายทะเบยี�ทุก
ดวงจะท�างา�โดยอตัโ�มตัเิมือ่บดิสวติช ์
จดุระเบดิไปที ่ON
ไฟห�า้จะท�างา�เมือ่สวติชจ์ุดระเบดิอยู่ท ี ่
ON ไฟห�า้จะดบัลงขณะทีก่ดปุ่ มสตารท์จ�
สตารท์เ�รือ่งย�ตต์ดิ

ไฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
เมื่อเปิดระบบจุดระเบิดไปที่ ON 
และปรับสวิตช์ไฟเดย์ไลท์ไปที ่
‘Daytime Running Lights’  
ไฟเตอืนเดยไ์ลทจ์ะสวำ่งขึน้

ไฟเดย์ไลท์และไฟต�่ำของไฟหนำ้สำมำรถ
ควบคุมดว้ยตัวเองโดยใชส้วิตช์บนฝำครอบ
สวติชด์ำ้นซำ้ยมอื ด ูหนำ้ 30

 ��าเตอื�
อย่ำขับขี่นำนเกินควำมจ� ำ เ ป็นในสภำพ 
แสงแวดลอ้มทีไ่มด่กีบัไฟเดยไ์ลท ์ (DRL)  ที่
ใชง้ำน
กำรขบัขีก่บัไฟเดยไ์ลทใ์นควำมมดื ในอโุมงค ์
หรือสถำนที่ที่แสงแวดลอ้มไม่ดีมองไม่ชัด
อำจลดทัศนวสิัยของผูข้ับขีห่รอืท�ำใหส้ำยตำ
ผูใ้ชถ้นนคนอืน่พรำ่มวั
กำรท�ำใหผู้ใ้ชถ้นนคนอื่น ๆ  หรือตำพร่ำมัว
หรอืมทีัศนวสิัยในที ่ๆ  มแีสงนอ้ยอำจท�ำให ้
เกดิกำรสูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และอบุตัเิหตไุด ้

หมายเหตุ

ใ�ช่วงเวลากลางว�ัไฟเดยไ์ลท ์(DRL) 
ช่วยให้ผู ้ใช้ถ����อื่� ๆ  มองเห็�รถ
จกัรยา�ย�ตไ์ดช้ดัขึ�้
จะตอ้งใชไ้ฟห�า้ไฟต�่าใ�สภาพแวดลอ้ม
อื่� ๆ  เว ้�แต่สภาพถ��อ�ุญาตให้ใช ้
ไฟห�า้ไฟสงูได้

ไฟเตอื�ระดบั��า้ม�ัเชือ้เพลงิต�า่
  ไฟแสดงระดบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิต�ำ่จะ
สวำ่งขึน้เมือ่มนี�้ำมันเชือ้เพลงิเหลอือยู่
ในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิประมำณ 3.5 ลติร

ไฟเตอื�แรงด�ัลมยาง  
(ถา้ตดิต ัง้ TPMS)

 ��าเตอื�
หยดุรถจักรยำนยนตถ์ำ้ไฟเตอืนแรงดนัลมยำง
สวำ่งขึน้มำ
หำ้มขีร่ถจักรยำนยนตจ์นกวำ่ยำงรถไดรั้บกำร
ตรวจสอบ  และแรงดนัลมยำงมคีำ่แรงดนัเมือ่
ยำงเย็นตำมทีแ่นะน�ำ

หมายเหตุ

ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมยาง (TPMS) ม ี
ต ิดต ัง้ไว้ใ�บางรุ่�และสามารถใช้เป็�
อปุกรณเ์สรมิส�าหรบัรุ�่ทีไ่มม่ ีTPMS

ไฟเตอืนแรงดันลมยำงจะท�ำงำน
ร่ วมกับ ร ะบบตรวจวั ดแรงดั น 
ลมยำง (TPMS) (ด ูหนำ้ 63)
ไฟเตือนจะสว่ำงขึ้นเมื่อแรงดัน

ลมยำงลอ้หนำ้หรือลอ้หลังต�่ำกว่ำค่ำแรงดันที่
แนะน�ำเทำ่นัน้  ไฟเตอืนจะไมส่วำ่งขึน้ถำ้สบูลม
ยำงมำกกวำ่ปกติ
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เมือ่ไฟเตอืนสวำ่งขึน้  สญัลกัษณ ์ TPMS ทีใ่ช ้
แสดงแรงดันและยำงทีแ่บนจะปรำกฏบนส่วน
แสดงผลโดยอตัโนมตัิ

1. ไฟเตอื�แรงด�ัลมยาง
2. ไฟบง่ชีย้างหลงั
3. ไฟบง่ชีย้างห�า้

แรงดันลมยำงทีไ่ฟเตอืนสว่ำงขึน้มกีำรชดเชย
อณุหภมูถิงึ 20°C แตไ่มแ่สดงบนสว่นแสดง
ผลแรงดนัทีเ่ป็นตวัเลขทีเ่ชือ่มโยงกนั ด ูหนำ้ 127 
แมส้ว่นแสดงผลตัวเลขดูเหมอืนหรอืใกลเ้คยีง
กับแรงดันลมยำงมำตรฐำนเมือ่ไฟเตอืนตดิขึน้ 
จะเป็นกำรบง่ชีถ้งึแรงดนัลมยำงต�ำ่  ซึง่สำเหตทุี่
เป็นไปไดม้ำกทีส่ดุคอืยำงร่ัวซมึ
นอกจำกนี ้ ไฟเตอืนแรงดนัลมยำงจะสอ่งสวำ่ง
เพือ่ระบเุมือ่แบตเตอรีข่องเซ็นเซอรอ์ยูใ่นระดับ
ต�ำ่หรอืสญัญำณขำดหำย

��าเตอื�และขอ้�วามใหข้อ้มลู
เป็นไปไดท้ีจ่ะมกีำรแจง้เตอืนและขอ้มูลหลำย
ขอ้ควำมที่จะแสดงผลเมื่อมีควำมผิดพลำด
เกดิขึน้  ในกรณีเชน่นี ้ ขอ้ควำมเตอืนจะมคีวำม
ส�ำคัญมำกกว่ำขอ้ควำมระบุขอ้มูลและจะมี
สญัลกัษณเ์ตอืนแสดงในจอแสดงผล  จ�ำนวน
ขอ้ควำมเตอืนทีม่ผีลอยู่ในปัจจุบันจะแสดงบน
หนำ้จอดว้ย

ขอ้ควำมค�ำเตือนและขอ้มูลดังต่อไปนี้อำจ
จะแสดงถำ้มีกำรตรวจพบควำมผดิปกตใินรถ
จักรยำนยนต์

แรงดนัน�้ำมนัต�ำ่ - ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้แีดง)

มอเตอรส์ตำรท์ถกูปิดใชง้ำน - 
ตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำย
(ไฟบง่ชีส้แีดง)

ตรวจสอบเครือ่งยนต์
(ไฟบง่ชีส้สีม้)

ระบบ ABS ปิดใชง้ำน - ตรวจสอบ
คูม่อื
(ไฟบง่ชีส้สีม้)

ไฟแบตเตอรีต่�ำ่ - ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้แีดง)

สญัญำณเซน็เซอรย์ำงหนำ้/ยำงหลงั 
- ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้แีดง)
แบตเตอรีย่ำงหนำ้/ยำงหลงัต�ำ่ - 
ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้สีม้)

ระบบ TC ปิดใชง้ำน - ตรวจสอบคูม่อื
(ไฟบง่ชีส้สีม้)

เกนิวนัก�ำหนดเขำ้รับบรกิำร - ตดิตอ่
ตวัแทนจ�ำหน่ำย
(ไฟบง่ชีส้สีม้)
ขอ้ควรระวงั: อณุหภมูอิำกำศต�ำ่ - 
มคีวำมเสีย่งทีพ่ืน้ผวิเป็นน�้ำแข็ง
(ไฟแสดงสถำนะสนี�้ำเงนิหรอืสขีำว)

ส�ำหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค�ำเตือนและ
ขอ้ควำมเตอืน โปรดด ูหนำ้ 44
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มาตรวดัระยะทางและมาตรวดั
�วามเร็ว
มำตรวัดควำมเ ร็ วแสดงควำมเ ร็ วของรถ
จักรยำนยนตข์ณะวิง่บนถนน

53
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12:34 15.5c

RPM X 1000
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1. มาตรวดั�วามเร็ว

ในกำรเขำ้ถงึหนำ้จอมำตรวัดควำมเร็วใหก้ดปุ่ ม 
Home ยำว
มำตรวัดระยะทำงจะแสดงระยะทำงทัง้หมดที่
รถจักรยำนยนตไ์ดว้ิง่ไป  มำตรวดัระยะทำงจะ
แสดงในชอ่งขอ้มลูกำรบรกิำรเทำ่นัน้
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1. มาตรวดัระยะทาง

มาตรวดัรอบเ�รือ่งย�ต์
มำตรวัดรอบเครื่องยนตจ์ะแสดงควำมเร็วรอบ
เครือ่งยนตด์ว้ยจ�ำนวนรอบตอ่นำท ี - rpm 
(รอบ/นำท)ี  ทีส่ว่นทำ้ยในชว่งมำตรวดัรอบ
เครื่องยนต์จะมีพื้นที่สีแดง ควำมเร็วรอบ
เครื่องยนตใ์นพื้นที่สแีดงจะมีควำมเร็วสูงกว่ำ
ควำมเร็วรอบเครือ่งยนตส์งูสดุทีแ่นะน�ำ  และสงู
กวำ่ชว่งสมรรถนะทีด่ทีีส่ดุ
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1. �วามเร็วรอบเ�รือ่งย�ต ์(รอบตอ่�าท)ี 
แสดงใ�ห�า้จอ

2. โซ�สแีดง

เกจวดัระดบั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
เกจวัดระดับน�้ ำมันเชื้อเพลงิจะแสดงปริมำณ
น�้ำมนัเชือ้เพลงิในถงัจำก E (หมดถงั)  ถงึ F 
(เต็มถงั)
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1. เกจวดัระดบั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
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เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจระบบจุดระเบิด น�้ ำมัน 
เชือ้เพลงิทีเ่หลอือยูใ่นถังน�้ำมันเชือ้เพลงิจะถกู
ระบดุว้ยจ�ำนวนขดีบนมำตรวดัทีแ่สดงเต็ม
เมือ่ถังน�้ำมันเชือ้เพลงิเต็มสว่นมำตรวัดทัง้หมด
จะแสดงเต็ม  เมือ่ถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิหมดสว่น
มำตรวดัทัง้หมดจะวำ่งเปลำ่  เครือ่งหมำยอืน่ ๆ 
บนเกจจะแสดงระดับน�้ำมันเชือ้เพลงิปำนกลำง 
ซึง่อยูร่ะหวำ่งระดบัเต็มกบัระดบัหมด
หลงัจำกเตมิน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  ระบบจะปรับปรงุ
ขอ้มูลของเกจวัดระดับน�้ ำมันเชื้อเพลิงและ
ขอ้มูลระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�้ำมันหมดในขณะทีท่่ำน
ขีร่ถจักรยำนยนต ์ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัลกัษณะกำร
ขี่รถ กำรปรับปรุงขอ้มูลอำจใชเ้วลำนำนถงึ
หำ้นำที ส�ำหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับขอ้มูล
สถำนะน�้ำมนัเชือ้เพลงิ โปรดด ูหนำ้ 53

เกจวดัอณุหภมู�ิ�า้หลอ่เย็�
เกจวัดอุณหภูมนิ�้ ำหล่อเย็นจะแสดงอุณหภูมิ
ของน�้ำหลอ่เย็นเครือ่งยนต์
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1. เกจวดัอณุหภมู�ิ�า้หลอ่เย็�

เมื่อสตำร์ทเครื่องยนต์ขณะเย็น มำตรวัด
อณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็นจะแสดงผลวำ่งเปลำ่  เมือ่
อุณหภูมเิพิม่ขึน้ส่วนมำตรวัดจะแสดงขีดเต็ม
มำกขึน้  เมือ่สตำรท์เครือ่งยนตข์ณะทีเ่ครือ่ง
รอ้น  เกจวดัอณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็นจะแสดงจ�ำนวน
แทง่เกจแสดงระดบัทีส่มัพันธก์นั  โดยขึน้อยูก่บั
อณุหภมูเิครือ่งยนต์
ชว่งอณุหภมูปิกตอิยูร่ะหวำ่ง Low (ต�ำ่)  และ 
High (สงู) บนเกจวดัอณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็น

เมือ่เครือ่งยนตท์�ำงำน หำกอณุหภมูนิ�้ำหลอ่เย็น
เครือ่งยนตส์งูจนเป็นอนัตรำย  ไฟเตอืนอณุหภมูิ
น�้ ำหล่อเย็นสูงจะติดสว่ำงขึ้นมำในต�ำแหน่ง 
ไฟเตอืนและจะแสดงขอ้ควำมเตอืน

 ขอ้�วรระวงั
ดับเครื่องยนต์ทันทีถำ้ไฟเตือนอุณหภูม ิ
น�้ำหล่อเย็นสูงสว่ำงขึน้ อย่ำสตำร์ทเครื่อง
ใหมจ่นกวำ่จะแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
กำรเดินเครื่องยนต์เมื่อไฟเตือนอุณหภูม ิ
น�้ำหลอ่เย็นสงูสวำ่งขึน้จะท�ำใหเ้ครือ่งยนตไ์ด ้
รับควำมเสยีหำยอยำ่งรนุแรง

อณุหภมูอิากาศโดยรอบ
อณุหภมูอิำกำศแวดลอ้มจะแสดงในหน่วยอยำ่ง
ใดอยำ่งหนึง่ระหวำ่ง oC หรอื oF

เมือ่รถจักรยำนยนตจ์อดอยูก่บัที ่ ควำมรอ้นจำก
เครือ่งยนตอ์ำจสง่ผลกระทบตอ่ควำมแมน่ย�ำใน
กำรแสดงผลอณุหภมูโิดยรอบ
เมือ่รถจักรยำนยนตเ์ริม่เคลือ่นที ่ สว่นแสดงผล
จะกลบัสูป่กตเิมือ่เวลำผำ่นไปไมน่ำน
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1. อณุหภมูอิากาศโดยรอบ

เพือ่เปลีย่นหน่วยอณุหภมูจิำก °C หรอื °F ใหดู้
ที ่หนำ้ 40
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สญัลกัษณ�์�า้�า้งแข็ง

 ��าเตอื�
น�้ำแข็งสดี�ำ  (บำงครัง้เรยีกวำ่  น�้ำแข็งใส)  จะ
ก่อตัวขึน้เมื่อมีอุณหภูมสิูงกว่ำจุดเยือกแข็ง 
(0°C (32°F))  สองสำมองศำ  โดยเฉพำะบน
สะพำนและในพืน้ทีร่ม่
ใชค้วำมระมัดระวังเป็นพิเศษทุกครั ้งเมื่อ
อณุหภมูติ�ำ่  และลดควำมเร็วในสภำวะกำรขี่
รถทีอ่ำจเกดิอนัตรำยได ้เชน่ ในสภำพอำกำศ
ไมด่ี
กำรขบัรถดว้ยควำมเร็วมำกเกนิไป  กำรเรง่
ควำมเร็วอยำ่งกะทนัหนั กำรเบรกอยำ่งรนแรง 
หรอืกำรเขำ้โคง้อยำ่งรวดเร็วเมือ่ถนนลืน่อำจ
ส่งผลใหสู้ญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

สญัลักษณ์น�้ำคำ้งแข็งจะสวำ่งขึน้
ถำ้อุณหภูมอิำกำศโดยรอบมีค่ำ 
4°C (39°F) หรอืต�ำ่กวำ่
สัญลักษณ์กำรเป็นน�้ำแข็งจะยัง

คงสวำ่งจนกวำ่อณุหภมูจิะสงูขึน้ถงึ 6°C (42°F)
นอกจำกนี ้จะมขีอ้ควำมปรำกฏในชอ่งขอ้มลู

สว่�แสดงผลต�าแห�ง่เกยีร ์
สว่นแสดงผลต�ำแหน่งเกยีรจ์ะแสดงวำ่รถอยูใ่น
เกยีรใ์ด  (หนึง่ถงึหก)  เมือ่ระบบสง่ก�ำลงัอยูใ่น
ต�ำแหน่งเกยีรว์ำ่ง (ไมไ่ดเ้ลอืกเกยีร)์ สว่นแสดง
ผลจะแสดง N
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1. สว่�แสดงผลต�าแห�ง่เกยีร ์(แสดงต�าแห�ง่
เกยีรว์า่ง)
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1. การแสดงผลต�าแห�ง่เกยีร ์(ภาพแสดง
ต�าแห�ง่เกยีรห์า้)
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การ�วบ�มุห�า้จอแสดงผล
ตำรำงดำ้นล่ำงจะอธิบำยไอคอนบนแผง 
หนำ้ปัดและปุ่ มที่ใช ใ้นกำรเลื่อนดูเมนูบน 
หนำ้ปัดทีอ่ธบิำยไวใ้นหนังสอืคูม่อืเลม่นี้

สญัลกัษณ์ ��าอธบิายและการท�างา�
ปุ่ ม Home (ฝำครอบสวติชด์ำ้น
ขวำมอื)

m ปุ่ ม Mode (ฝำครอบสวติชด์ำ้น
ซำ้ยมอื)
ลกูศรเลอืก (แสดงดำ้นขวำ)
เลือ่นซำ้ย/ขวำโดยใชจ้อยสติ๊ก
มตีวัเลอืกในชอ่งขอ้มลู - เลือ่น
โดยจอยสติ๊กขึน้/ลง
กดสัน้ ๆ (กดและปลอ่ย) ดว้ยปุ่ ม
กลำงจอยสติ๊ก
กดยำว (กดคำ้งไว)้ ดว้ยปุ่ ม
กลำงจอยสติ๊ก
รเีซต็คำ่ปัจจบุนั (ท�ำโดยกำรกด
จอยสติ๊กยำวเทำ่นัน้)

โหมดการขบัขี่
โหมดขับขีจ่ะชว่ยใหส้ำมำรถปรับกำรตัง้คำ่กำร
ตอบสนองของปีกผเีสือ้  (MAP),  ระบบเบรก
ป้องกนัลอ้ล็อก  (ABS)  และระบบควบคมุกำร
ยดึเกำะถนน  (TC)  ใหเ้หมำะสมกบัสภำพของ
ถนนและควำมตอ้งกำรของผูข้บัขีร่ถ
ท่ำนสำมำรถเลือกโหมดขับขีไ่ดอ้ย่ำงสะดวก
โดยใชปุ้่ ม MODE และจอยสติ๊กทีฝ่ำครอบ
สวติชด์ำ้นซำ้ยมอื  ขณะทีร่ถจักรยำนยนตก์�ำลงั
วิง่หรอืจอดอยูก่บัที ่ด ูหนำ้ 36

หำกผูข้ับขี่แกไ้ขโหมดกำรขับขี่ (นอกเหนือ
จำกโหมดผูข้ับขี่) ไอคอนจะเปลี่ยนดังแสดง
ดำ้นลำ่ง

��าอธบิาย ไอ�อ�เร ิม่ต�้ ไอ�อ�แกไ้ข
โดยผูข้บัขี่

RAIN (ฝนตก)

ROAD (ถนน)

SPORT (สปอรต์)

TRACK (สนำม)

RIDER (ผูข้บัขี)่ -

โหมดกำรขับขี่แต่ละโหมดสำมำรถปรับได ้
ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนำ้ 46

ตวัเลอืกในกำรตัง้คำ่ ABS, MAP และ TC จะ
แตกตำ่งกนัในแตล่ะรุน่
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การเลอืกโหมดขบัขี่

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

-  ในสภำพถนนและสภำพอำกำศดี
-  ในพืน้ทีท่ีป่ล่อยใหร้ถจักรยำนยนตแ์ล่นไป
ไดอ้ยำ่งปลอดภยั

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

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

กำรไม่ปฏบิัตติำมค�ำเตอืนทีส่�ำคัญนี้จะท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
เมือ่เลอืกโหมดขบัขี ่ ใหใ้ชร้ถจักรยำนยนตบ์น
ถนนที่ไม่มีกำรจรำจรเพื่อสรำ้งควำมคุน้เคย
กบักำรตัง้คำ่ใหม่
อย่ำใหผู้ อ้ ื่นยืมรถจักรยำนยนต์ของท่ำน
เนื่องจำกบุคคลอื่นอำจเปลี่ยนกำรตั ้งค่ำ
โหมดขบัขีจ่ำกคำ่ทีคุ่น้เคย  ท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
หำกระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน  (TC)  ถกู
ปิดกำรใชง้ำนในเมนูหลักตำมที่อธิบำยใน 
หนำ้ 43  กำรตัง้คำ่ TC ทีบ่นัทกึไวส้�ำหรับ
โหมดกำรขบัขีท่ัง้หมดจะถกูแทนที่
TC จะปิดใชง้ำนต่อไปโดยไม่ค�ำนึงถึงกำร 
เลอืกโหมดขับขีข่องคุณจนกว่ำจะมกีำรเปิด
ใชง้ำนใหมห่รอืระบบจุดระเบดิถกูปิดและเปิด
ใหมอ่กีครัง้
ถำ้ปิดใชง้ำนระบบควบคุมกำรยดึเกำะถนน  
รถจักรยำนยนตจ์ะท�ำงำนตำมปกต ิ แตไ่มม่ี
กำรควบคมุกำรยดึเกำะถนน  ในสถำนกำรณน์ี ้ 
กำรเร่งควำมเร็วมำกเกินไปบนพื้นถนนที่
เปียก/ลืน่อำจท�ำใหล้อ้หลงัลืน่ไถล  สง่ผลให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
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หมายเหตุ

โหมดการขบัขีม่�ีา่เร ิม่ต�้ที ่ ROAD เมือ่
ระบบจดุระเบดิถกูบดิไปที ่ ON หากมกีาร
เลอืกโหมด RIDER �ร ัง้สดุทา้ยทีร่ะบบจดุ
ระเบดิถกูปิดไปที ่ OFF ขณะ ABS หรอื TC 
ต ัง้�า่ไวท้ ี ่OFF ใ�โหมดทีต่อ้งการ
ข้อ�วามเตือ�จะแสดงว่ามีการเปลี่ย�
โหมดการขบัขี ่ �อกจาก�ีย้งัชว่ยใหม้ชีว่ง
เวลาส ั�้ ๆ  ทีจ่ะปรบัโหมดการขบัขี่เป็�
โหมดการขบัขีเ่ดมิ
มฉิะ� ั�้ ระบบจะจ�าโหมดขบัขีท่ ีเ่ลอืกไว�้ร ัง้
ลา่สุดและเปิดใชง้า�โหมดดงักลา่วเมือ่บดิ
สวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON
ถา้ไอ�อ�โหมดไมป่รากฏขึ�้เมือ่บดิสวติช์
จดุระเบดิไปทีต่�าแห�ง่ ON ตรวจสอบให้
แ�ใ่จวา่สวติชด์บัเ�รือ่งย�ตอ์ยูท่ ีต่�าแห�ง่ 
RUN
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Rain
ABS
Rain
MAP
Rain
TC
Rain

43

1

52

1. ปุ่ ม MODE
2. โหมดขบัขีป่จัจบุ�ั
3. ชอ่งเลอืกโหมดขบัขี่
4. โหมดขบัขีป่จัจบุ�ัทีเ่ลอืก
5. การต ัง้�า่โหมดขบัขีป่จัจบุ�ัทีเ่ลอืก

เพือ่เลอืกโหมดกำรขบัขี:่
•  กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE ทีฝ่ำครอบสวติช์

ดำ้นซำ้ยมอืเพือ่เปิดใชง้ำนชอ่งเลอืกโหมด
กำรขบัขี่

•  ไอคอนโหมดกำรขบัขีท่ีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจบุันจะ
ถกูเนน้ไว ้

ในกำรเปลีย่นโหมดกำรขบัขีท่ีเ่ลอืก:
•  ก ด จอยสติ๊ ก ล งห รื อ ขึ้น   ห รื อ กดปุ่ ม 

MODE ซ�้ำ  ๆ  จนโหมดกำรขบัขีท่ีต่อ้งกำร 
ถกูไฮไลตท์ีก่ลำงชอ่งเลอืกโหมดกำรขบัขี่

•  กำรกดสัน้ ๆ  ที่กลำงจอยสติ๊ กจะเลือก
โหมดกำรขับขี่ที่ตอ้งกำร และไอคอน
โหมดกำรขับขี่ที่ด ำ้นขวำของหนำ้จอ 
แสดงผลจะเปลีย่น

•  โหมดทีเ่ลอืกจะเปิดใชง้ำนเมือ่เงือ่นไขตอ่
ไปนีส้�ำหรับกำรเปลีย่นโหมดครบทกุขอ้:

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

•  สวติชด์บัเครือ่งยนตอ์ยูท่ีต่�ำแหน่ง RUN

รถจกัรยา�ย�ตจ์อดอยูก่บัที ่ - เ�รือ่งย�ต์
ท�างา�
•  เลอืกเกยีรว์ำ่งหรอืเขำ้คลตัช์
รถจกัรยา�ย�ตก์�าลงัเ�ลือ่�ที่
ภำยในเวลำ 30 วนิำททีีเ่ลอืกโหมดกำรขบัขี ่ 
ผูข้บัขีจ่ะตอ้งด�ำเนนิกำรสิง่ตอ่ไปนีพ้รอ้มกนั:
•  ปิดคนัเรง่
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไมไ่ดใ้ชเ้บรก  (ปลอ่ย

ใหร้ถจักรยำนยนตแ์ลน่ไป)

หมายเหตุ

ไมส่ามารถเลอืกโหมด RIDER ไดข้ณะรถ
จกัรยา�ย�ตก์�าลงัเ�ลือ่�ที ่ หากการต ัง้�า่ 
TC ไวท้ ี ่OFF
ใ�กรณี�ี ้ รถจกัรยา�ย�ตจ์ะตอ้งหยดุจอด
กอ่�ทีจ่ะเปลีย่�แปลงโหมดการขบัขีไ่ด ้

ถำ้กำรเปลี่ยนแปลงโหมดกำรขับขี่ยั งไม ่
เสร็จสิน้  ไอคอนจะสลบัระหวำ่งโหมดกำรขบัขี่
ก่อนหนำ้นี้และโหมดกำรขับขี่ที่เลือกใหม่
จนกว่ำจะมกีำรเปลีย่นแปลงเสร็จสมบูรณ์หรอื
ถกูยกเลกิไป
กำรเลือกโหมดกำรขับขี่เสร็จสมบูรณ์แลว้ใน
ตอนนีแ้ละสำมำรถขบัขีไ่ดต้ำมปกติ
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เม�หูลกั
เพือ่เขำ้ถงึเมนูหลกั:
•  กดปุ่ ม HOME ทีฝ่ำครอบสวติชแ์ฮนด์

บงัคบัเลีย้วดำ้นขวำ
•  เลือ่นเมนูหลักโดยกดจอยสติ๊กลง/ขึน้จน

กระทั่งเลอืกสัญลักษณ์ทีต่อ้งกำรถูกเลอืก
ไว ้และแสดงรำยกำรตวัเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง
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เมนูหลักช่วยใหส้ำมำรถเขำ้ถงึตัวเลอืกดังต่อ
ไปนี:้

สญัลกัษณ์ ��าอธบิาย
การแสดงผล
เมนูนีช้ว่ยในกำรตัง้คำ่ตวัเลอืก
กำรแสดงผล ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิ ด ูหนำ้ 39

รถจกัรยา�ย�ต์
เมนูนีจ้ะชว่ยใหป้รับตัง้คำ่
คณุสมบตัติำ่ง ๆ ของรถ
จักรยำนยนต ์ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่
เตมิ ด ูหนำ้ 42

การเด�ิทาง
เมนูนีจ้ะชว่ยในกำรตัง้คำ่ทรปิ 
กำรเดนิทำงที ่1 และ 2 ส�ำหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ด ูหนำ้ 50

Bluetooth® (ถา้ตดิต ัง้)
เมนูนีช้ว่ยในกำรตัง้คำ่กำร
เชือ่มตอ่ Bluetooth® ส�ำหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ใหด้ทูีคู่ม่อืระบบ
กำรเชือ่มตอ่ My Triumph 
Connectivity

คูม่อืระบบกำรเชือ่มตอ่ 
My Triumph Connectivity 
อำ่นไดท้ำงอนิเทอรเ์น็ต
ที:่ https://www.
triumphinstructions. com/

ป้อนหมำยเลขชิน้สว่น 
'A9820200’ ลงในชอ่งคน้หำ
เพือ่ใชง้ำนคูม่อืนี้
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เม�กูารแสดงผล
เมนูกำรแสดงผลจะช่วยใหส้ำมำรถก�ำหนด
คำ่ตวัเลอืกของหนำ้จอตำ่ง ๆ

เพือ่เขำ้ถงึเมนู Display:
•  จำกเมนูหลักใหก้ดจอยสติ๊กลงและเลอืก 

Display

•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
•  เลือกตัวเลือกที่ตอ้งกำรจำกรำยกำรเพื่อ

เขำ้ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

Display - �วามสวา่ง
เมนูควำมสว่ำงชว่ยใหส้ำมำรถปรับควำมสว่ำง
ของหนำ้จอแสดงผลได ้

วธิปีรับควำมสวำ่งของหนำ้จอแสดงผล:
•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่ปรับลด/เพิม่ระดับ

ควำมสวำ่ง

•  เมื่อระดับควำมสว่ำงถูกตั ้งไวท้ี่ระดับที่
ตอ้งกำรแลว้  ใหก้ดจอยสติ๊กไปทำงซำ้ย
เพือ่กลบัไปทีเ่มนู Display

หมายเหตุ

ใ�แสงแดดสว่าง การต ัง้�่า�วามสว่าง 
ห�า้จอต�่าจะถูกปรบั�่าใหม่โดยอตัโ�มตั ิ
เพือ่ใหแ้�่ใจว่าจะสามารถเห็�ห�า้ปัดได้
ตลอดเวลา

หมายเหตุ

อย่าปิดเซ็�เซอร์แสงบ�ห�้าจอเพราะ
จะท�าให�้วามสว่างและ�วาม�มชดัของ 
ห�า้จอท�างา�ไมถ่กูตอ้ง

Display - �วาม�มชดั
เมนูควำมคมชดัหนำ้จอ  (Contrast)  ชว่ยให ้
สำมำรถปรับควำมคมชัดของหนำ้จอแสดงผล
ได ้

มสีำมตวัเลอืกใหเ้ลอืก:
•  สงู - ตวัเลอืกนีจ้ะล็อกหนำ้จอแสดงผล

ใหเ้ป็นเวอร์ชั่นพื้นหลังสีขำวของสไตล ์
หนำ้จอแสดงผลแตล่ะแบบเพือ่ใหม้องเห็น
ชดัเจนสดุในเวลำกลำงวนั

•  อตัโนมตั ิ - ตวัเลอืกนีจ้ะใชเ้ซน็เซอรว์ดั
แสงเพื่อปรับควำมคมชัดไปทีก่ำรตัง้ค่ำที่
เหมำะสมทีส่ดุ  ในแสงแดดสวำ่ง  กำรตัง้
ค่ำควำมคมชัดต�่ำจะถูกปรับค่ำใหม่โดย
อัตโนมัตเิพื่อใหแ้น่ใจว่ำจะสำมำรถเห็น
หนำ้ปัดไดต้ลอดเวลำ
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•  ต�ำ่ - ตวัเลอืกนีจ้ะล็อกหนำ้จอแสดงผล
ใหเ้ป็นเวอร์ชั่นพื้นหลังสีด�ำของสไตล ์
หนำ้จอแสดงผลแตล่ะแบบเพือ่ใหม้องเห็น
ชดัเจนสดุในเวลำกลำงคนื

ในกำรเลอืกตวัเลอืก:
•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่เลอืกตัวเลอืกควำม

คมชดัสงู อตัโนมตั ิหรอืต�ำ่
•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
•  ดันจอยสติ๊กไปทำงซำ้ยเพือ่กลับไปทีเ่มนู 

Display

หมายเหตุ

อย่าปิดเซ็�เซอร์แสงบ�ห�้าจอเพราะ
จะท�าให�้วามสว่างและ�วาม�มชดัของ 
ห�า้จอท�างา�ไมถ่กูตอ้ง

Display - ธมี
เมนูธมีชว่ยใหส้ำมำรถเลอืกหนำ้จอแสดงผลได ้
หลำยแบบ

หำกตอ้งกำรเปลีย่นธมี:
•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่เลอืกธมีทีต่อ้งกำร
•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
•  ดันจอยสติ๊กไปทำงซำ้ยเพือ่กลับไปทีเ่มนู 

Display

Display - ภาษา
เมนูภำษำ  (LANGUAGE)  ชว่ยกำรเลอืกใช ้
ภำษำทีต่อ้งกำรแสดงในหนำ้จอแสดงผล

ในกำร เลือกภำษำที่ต อ้งกำรส� ำห รับกำร 
แสดงผล:
•  เลือ่นรำยกำรโดยกำรขยับจอยสติ๊กขึน้/ลง

จนภำษำทีต่อ้งกำรถกูไฮไลตไ์ว ้
•  กดตรงกลำงจอยสติ๊ กเพื่อเลือกภำษำที่

ตอ้งกำร
•  ดันจอยสติ๊กไปทำงซำ้ยเพือ่กลับไปทีเ่มนู 

Display

Display - ห�ว่ย (Units)
เมนูหน่วยชว่ยใหส้ำมำรถเลอืกหน่วยกำรวัดที่
ตอ้งกำร
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กำรเปลีย่นหน่วยของกำรวดั:
•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้น เพื่อ เลือกไฮไลต์

ตวัเลอืกทีต่อ้งกำร  (DISTANCE (ระยะ
ทำง)/ECONOMY (ควำมประหยัด) , 
T E M P E R AT U R E  ( อุณหภู มิ )   ห รื อ 
PRESSURE (ควำมดนั))

•  กดปุ่ มตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึน้เพื่อเลือกหน่วยวัดที่

ตอ้งกำรจำกเมนูแบบเลือ่นลง:
•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
•  ดันจอยสติ๊กไปทำงซำ้ยเพือ่กลับไปทีเ่มนู 

Display

ห�ว่ยของตวัเลอืกการวดั
DISTANCE  
(ระยะทำง)

Miles (ไมล)์
Km (กม.)

ECONOMY  
(ควำมประหยดั):

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

KM/L
TEMPERATURE 
(อณุหภมู)ิ

°C

°F

PRESSURE  
(แรงดนั)

PSI

bar (บำร)์
KPa

Display - ว�ัทีแ่ละเวลา
ตวัเลอืก Date and Time (วนัทีแ่ละเวลำ)  
ใชใ้นกำรปรับวนัทีแ่ละเวลำ

วธิตีัง้คำ่รปูแบบวนัทีแ่ละเวลำ:
•  เลื่อนดูตัว เลือกวันที่และเวลำโดยใช ้

จอยสติ๊ก
•  กดตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยันตัวเลอืกที่

ตอ้งกำรเปลีย่นแปลง
•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลือกตัวเลขที่

ตอ้งกำร
•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
•  ท�ำตำมขัน้ตอนเดยีวกนัเพือ่เปลีย่นตวัเลอืก

วนัทีแ่ละเวลำอืน่ ๆ

Display - Shift Indicator (แสดงผล
การเปลีย่�เกยีร)์
เมนู Shift Indicator (แสดงผลกำรเปลีย่น
เกยีร)์ จะชว่ยใหป้รับตวับง่ชีก้ำรเปลีย่นเกยีรไ์ด ้
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สำมำรถก�ำหนดและตัง้คำ่ขดีรอบเครือ่งยนตไ์ด ้
เอง  และสำมำรถปิดกำรใชง้ำนไฟเปลีย่นเกยีร์
ได ้ เมือ่เครือ่งยนตผ์ำ่นชว่งกำรรันอนิ (ที ่ 1,600 
กม.)  ตวัเลอืก Running In จะถกูแทนทีด่ว้ย 
ตวัเลอืก Default

หำกตอ้งกำรปิดใชง้ำนกำรบง่ชีเ้ปลีย่นเกยีร:์
•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่เลอืกตวัเลอืกปิดใช ้

งำน (Disabled)
•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
•  ดันจอยสติ๊กไปทำงซำ้ยเพือ่กลับไปทีเ่มนู 

Display

เมื่อตอ้งกำรปรับขีดควำมเร็วรอบเครื่องยนต ์
(RPM) ส�ำหรับไฟเปลีย่นเกยีร:์
•  กดจอยสติ๊ กลง /ขึ้น เพื่อ เลือก  User 

Defined (ผูใ้ชก้�ำหนดเอง)  จำกนัน้กดปุ่ ม
กลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึน้เพื่อเลือกจำกตัวเลข 

RPM ทีก่�ำหนดไวล้ว่งหนำ้ดงัทีแ่สดง
•  กดตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยันตัวเลอืกที่

ตอ้งกำร
•  ดันจอยสติ๊กไปทำงซำ้ยเพือ่กลับไปทีเ่มนู 

Display

Display - Rider Name (ชือ่ผูข้บัขี)่
เมนู Rider Name ท�ำใหส้ำมำรถป้อนชือ่ 
ผูข้ับขีใ่นระบบแผงหนำ้ปัดและแสดงในหนำ้จอ
ตอ้นรับ/เริม่ตน้ใชง้ำน

เพือ่จะป้อนชือ่ของผูข้บัขี:่
•  ใชจ้อยสติ๊ กเลื่อนแป้นพิมพ์และเลือกตัว

อกัษรตวัแรกของชือ่ผูข้บัขี่
•  กดปุ่ มจอยสติ๊ กเพื่อยืนยัน ตัวอักษรจะ

ปรำกฏทีด่ำ้นบนของแป้นพมิพ์
•  ท�ำซ�้ำขัน้ตอนนี้จนเลอืกชือ่ผูข้ับขีท่ัง้หมด

แลว้ จ�ำกดัสงูสดุ 13 ตวัอกัษร
•  กำรเลอืก  ?123 จะแสดงแป้นพมิพส์ว่น

สญัลกัษณแ์ละตวัเลขใหเ้ลอืกใช ้
•  เลอืก CONFIRM และคลกิทีปุ่่ มจอยสติ๊ก

เพือ่ยนืยนัชือ่ผูข้บัขี่
•  ตอนนี้ชื่อผู ข้ับขี่จ ะปรำกฏบนหนำ้จอ

ตอ้นรับ
•  เลอืก CANCEL (ยกเลกิ)  เพือ่กลบัไปที่

เมนู Display โดยไมท่�ำกำรเปลีย่นแปลง
ใด ๆ

เม�รูถจกัรยา�ย�ต์
เมนู Bike (ตัง้คำ่รถจักรยำนยนต)์  ชว่ยให ้
สำมำรถก�ำหนดค่ำคุณสมบัตติ่ำง ๆ  ของรถ
จักรยำนยนตไ์ด ้

เพือ่เขำ้ถงึเมนู Bike:
•  จำกเมนูหลักใหก้ดจอยสติ๊กลงและเลอืก 

Bike

•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
•  เลือกตัวเลือกที่ตอ้งกำรจำกรำยกำรเพื่อ

เขำ้ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
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มตีวัเลอืกดงัตอ่ไปนี:้
•  อปุกรณช์ว่ยขบัขี่
• TPMS

•  น�้ำหลอ่เย็น
•  ค�ำเตอืน
• Service

•  กำรตัง้คำ่

Bike - Riding Aids (อปุกรณช์ว่ยขบัขี)่
เมนู Riding Aids ชว่ยใหส้ำมำรถก�ำหนดคำ่
โหมดกำรขบัขีปั่จจบุนัไดข้ณะทีร่ถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัเคลือ่นที่
ส�ำหรับขอ้มูลเกี่ยวกับตัวเลือกส�ำหรับโหมด 
กำรขีแ่ตล่ะโหมด โปรดด ูหนำ้ 46

1. โหมดขบัขีป่จัจบุ�ั
2. ตวัเลอืก ABS
3. ตวัเลอืก MAP
4. ตวัเลอืก TC

กำรเปลีย่นกำรตัง้คำ่โหมดกำรขบัขี:่
•  จำกเมนู Bike กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่

เลอืกตวัเลอืก Riding Aids

•  กดจอยสติ๊ กไปซำ้ย/ขวำเพื่อ เลื่อนด ู
ตวัเลอืก ABS, MAP และ TC

•  เมื่ออยู่ในเมนูที่ถูกตอ้ง ใหก้ดจอยสติ๊ ก
ลง/ขึน้เพื่อเลือกและไฮไลต์กำรตัง้ค่ำที่
ตอ้งกำร

•  กดตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยันตัวเลอืกที่
ตอ้งกำร

•  ดันจอยสติ๊กไปทำงขวำเพือ่กลับไปทีเ่มนู
กอ่นหนำ้

Bike - TPMS (ถา้ตดิต ัง้)

 ��าเตอื�
หยดุรถจักรยำนยนตถ์ำ้ไฟเตอืนแรงดนัลมยำง
สวำ่งขึน้มำ
หำ้มขีร่ถจักรยำนยนตจ์นกวำ่ยำงรถไดรั้บกำร
ตรวจสอบ  และแรงดนัลมยำงมคีำ่แรงดนัเมือ่
ยำงเย็นตำมทีแ่นะน�ำ

เมนูระบบตรวจวดัแรงดนัลมยำง  (TPMS)  จะ
แสดงคำ่แรงดนัลมยำงลอ้หนำ้และลอ้หลงั

ยำงหนำ้หรือหลังจะถูกไฮไลต์ไวท้ี่ภำพรถ
จักรยำนยนตเ์พื่อระบุว่ำแรงดันลมยำงต�่ำกว่ำ
คำ่แรงดนัทีแ่นะน�ำ
ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั TPMS และ 
แรงดนัลมยำง โปรดด ูหนำ้ 128
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Bike - Warnings (��าเตอื�)
ค�ำเตือนและขอ้ควำมแสดงขอ้มูลทัง้หมดจะ
ปรำกฏในหนำ้จอหลัก มีตัวอย่ำงแสดงอยู่ที่
ดำ้นลำ่ง

เพือ่ดคู�ำเตอืน:
•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่ดคู�ำเตอืนแตล่ะขอ้ 

(หำกมมีำกกวำ่หนึง่ขอ้)
•  ตัวนับค�ำเตือนจะแสดงจ�ำนวนค�ำเตือน

ทัง้หมดทีม่อียู่
•  ดันจอยสติ๊กไปทำงซำ้ยเพือ่กลับไปทีเ่มนู 

Display

การเตอื�แบตเตอรีต่�า่
ถำ้ไดต้ดิตัง้ช ิน้สว่น  เชน่  ปลอกมอืจับอุน่
ไฟฟ้ำ  และชิน้สว่นดงักลำ่วเปิดท�ำงำนขณะที่
เครือ่งยนตอ์ยูใ่นรอบเดนิเบำ  เมือ่เวลำผำ่นไป
ชว่งหนึง่  แรงดนัไฟฟ้ำของแบตเตอรีจ่ะลดลง
ต�่ำกว่ำแรงดันไฟฟ้ำที่ไดก้�ำหนดไวล้่วงหนำ้
และขอ้ควำมเตอืนจะปรำกฏ

Bike - Service (บรกิาร)
เมนูบรกิำรจะแสดงช่วงเวลำกำรเขำ้รับบรกิำร
และมำตรวดัระยะทำง

ช่วงเวลำกำรเขำ้รับบริกำรจะแสดงระยะทำง
และวนัทีก่�ำหนดในกำรเขำ้รับบรกิำรดว้ย

Bike - Settings (การต ัง้�า่)
เ ม นู ก ำ รตั ้ง ค่ ำ ช่ ว ย ให ส้ ำ ม ำ ร ถตั ้ง ค่ ำ ร ถ
จักรยำนยนตไ์ดห้ลำยสว่น

ตวัเลอืกกำรตัง้คำ่ ไดแ้ก:่
•  โหมดกำรขบัขี่
•  ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน
• Triumph Shift Assist

•  ไฟเลีย้ว
•  รเีซต็เป็นคำ่เริม่ตน้จำกโรงงำน
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การต ัง้�า่ - โหมดการขบัขี่

1. โหมดขบัขีป่จัจบุ�ั
2. ชอ่งเลอืกโหมดขบัขี่
3. โหมดขบัขีป่จัจบุ�ัทีเ่ลอืก
4. การต ัง้�า่โหมดขบัขีป่จัจบุ�ัทีเ่ลอืก

เพือ่เขำ้ถงึเมนูโหมดกำรขบัขี:่
•  กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE ทีฝ่ำครอบสวติช์

ดำ้นซำ้ย
หรอื:
•  จำกเมนู Settings กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่

เลอืกตวัเลอืก Riding Modes

•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
•  เลื่อนลง/ขึ้นโดยใชจ้อยสติ๊ กเพื่อเลือก

โหมดกำรขับขีท่ี่ตอ้งกำร กดปุ่ มปุ่ มตรง
กลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

•  ตัวเลอืกกำรตัง้คำ่ทีเ่กีย่วขอ้งส�ำหรับโหมด
กำรขบัขีท่ีเ่ลอืกจะปรำกฏขึน้ในขณะนี้
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การเลอืกโหมดการขบัขี่
อำ้งองิกบัตำรำงตอ่ไปนีส้�ำหรับตวัเลอืก ABS, MAP และ TC ทีใ่ชง้ำนไดส้�ำหรับแตล่ะโหมดกำร
ขบัขี่

Riding Mode

RAIN (ฝ�ตก) ROAD (ถ��) SPORT (สปอรต์) TRACK (ส�าม) RIDER (ผูข้บัขี)่

ระบบเบรกป้องก�ัลอ้ล็อก (ABS)

Road

Track

MAP (การตอบส�องของ��ัเรง่)

Rain

Road

Sport

Traction Control (TC)

Rain

Road

Sport

Track

ปิด ผำ่นทำงเมนู ผำ่นทำงเมนู ผำ่นทำงเมนู

รหสั

มำตรฐำน (กำรตัง้คำ่เริม่ตน้จำกโรงงำน)

ตวัเลอืกทีเ่ลอืกได ้

ตวัเลอืกทีไ่มส่ำมำรถใชไ้ด ้
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การต ัง้�า่ ABS

 ��าเตอื�
ถำ้ ปิดใช ง้ำนระบบ  ABS ระบบเบรกจะท� ำหน ำ้ที่ เ ป็นระบบเบรกที่ไม่ ใช่ร ะบบ  ABS 
ในสถำนกำรณ์นี้  กำรเบรกแรงเกินไปจะท�ำใหล้อ้ล็อก ซึ่งจะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุม 
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

��าอธบิายการต ัง้�า่ ABS

ROAD (ถนน)

กำรตัง้คำ่ระบบ ABS ทีเ่หมำะสมทีส่ดุส�ำหรับกำรใชร้ถบนถนน
ฟังกช์ัน่ ABS แบบปรับส�ำหรับกำรเขำ้โคง้จะเปิดใชง้ำนในโหมดนี้
มฟัีงกช์นักำรเบรกจ�ำกดัในโหมดนี้
ฟังกช์นั 'Anti-stoppie' (ป้องกนักำรยกลอ้หลงั) เปิดใชง้ำนส�ำหรับกำรใชเ้บรกทกุแบบ

TRACK (สนำม)

กำรตัง้คำ่ระบบ ABS ทีเ่หมำะสมทีส่ดุส�ำหรับกำรใชร้ถในสนำม
ฟังกช์ัน่ ABS แบบปรับส�ำหรับกำรเขำ้โคง้จะปิดใชง้ำนในโหมดนี้
มฟัีงกช์นักำรเบรกจ�ำกดัในโหมดนี้
ฟังกช์นั 'Anti-stoppie’ (ป้องกนักำรยกลอ้หลงั) เปิดใชง้ำนในกำรใชเ้บรกแบบฉุกเฉนิ
ฟังกช์นั 'Anti-stoppie’ (ป้องกนักำรยกลอ้หลงั) ปิดใชง้ำนในกำรใชเ้บรกตอ่เนือ่ง
FRONT WHEEL (เบรกหนำ้) – ABS จะยอมใหม้กีำรไถลของลอ้หนำ้มำกขึน้เมือ่เทยีบกบั
กำรตัง้คำ่ ROAD

REAR WHEEL - กำรใชเ้บรกหลงัท�ำให ้ABS ท�ำงำนตำมกำรตัง้คำ่ ROAD กำรใชท้ัง้เบรก
หนำ้และเบรกหลงัพรอ้มกนัท�ำใหร้ะบบ ABS ยอมใหล้อ้หลงัลืน่ไถลไดม้ำกขึน้เมือ่เทยีบกบั
กำรตัง้คำ่ ROAD

การต ัง้�า่ MAP

��าอธบิายการต ัง้�า่ MAP

ROAD (ถนน) กำรตอบสนองของปีกผเีสือ้มำตรฐำน

RAIN (ฝนตก) ลดกำรตอบสนองของปีกผเีสือ้คนัเรง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบักำรตัง้คำ่ ROAD ส�ำหรับกำร 
ใชง้ำนในสภำพถนนเปียกหรอืลืน่

SPORT (สปอรต์) เพิม่กำรตอบสนองของปีกผเีสือ้เมือ่เปรยีบเทยีบกบักำรตัง้คำ่แบบ Road

การต ัง้�า่ระบบ�วบ�มุการยดึเกาะถ��

 ��าเตอื�
ถำ้ปิดใชง้ำนระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนน  รถจักรยำนยนตจ์ะท�ำงำนตำมปกต ิ แตไ่มม่กีำรควบคมุ
กำรยดึเกำะถนน
ในสถำนกำรณ์นี้ กำรเร่งควำมเร็วมำกเกนิไปบนพื้นถนนที่เปียก/ลืน่อำจท�ำใหล้อ้หลังลืน่ไถล  
สง่ผลใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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��าอธบิายการต ัง้�า่ระบบ�วบ�มุการยดึเกาะ
ROAD (ถนน) กำรตัง้คำ่ระบบกำรยดึเกำะถนนทีเ่หมำะสมทีส่ดุส�ำหรับกำรใชร้ถบนถนน

RAIN (ฝนตก) กำรตัง้คำ่ระบบกำรยดึเกำะถนนทีด่ทีีส่ดุส�ำหรับสภำวะลืน่ จะยอมใหล้อ้หลงัลืน่ไถลนอ้ย
ทีส่ดุ

SPORT (สปอรต์) ชว่ยเพิม่กำรลืน่ไถลของลอ้หลงัเมือ่เทยีบกบักำรตัง้คำ่ ROAD

TRACK (สนำม) ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนตัง้คำ่ส�ำหรับกำรใชง้ำนในสนำม ยอมใหม้กีำรลืน่ไถลของ 
ลอ้หลงัมำกขึน้เมือ่เทยีบกบักำรตัง้คำ่ ROAD
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การต ัง้�า่ - Traction Control
ระบบควบคมุกำรยดึเกำะ  (TC)  สำมำรถปิดกำร
ใชง้ำนไดช้ัว่ครำว  ระบบควบคมุกำรยดึเกำะ
ถนน  ไมส่ำมำรถปิดใชง้ำนไดถ้ำวร  ระบบจะถกู
เปิดใชง้ำนโดยอัตโนมัตเิมือ่ปิดระบบจุดระเบดิ
แลว้เปิดใหมอ่กีครัง้
หำกตอ้งกำรเปิดใชง้ำน/ปิดใชง้ำนระบบควบคมุ
กำรยดึเกำะ:
•  จำกเมนู Settings กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่

เลอืกตวัเลอืก Traction Control

•  ดันจอยสติ๊ กไปทำงขวำเพื่อ เลื่อนจุด 
ตัวเลื่อนไปทำงขวำเพื่อเปิดใชง้ำนระบบ
ควบคมุกำรยดึเกำะ

•  ดันจอยสติ๊ กไปทำงซำ้ยเพื่อ เลื่อนจุด 
ตัวเลื่อนไปทำงซำ้ยเพื่อปิดใชง้ำนระบบ
ควบคมุกำรยดึเกำะ

ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับระบบควบคมุกำร
ยดึเกำะ ดทูี ่หนำ้ 62

การต ัง้�า่ - Triumph shift assist
Triumph Shift Assist (TSA)  จะตดัก�ำลงั
เครื่องยนตช์ั่วขณะเพื่อใหเ้ขำ้เกยีร์ไดโ้ดยไม่
ตอ้งปิดคนัเรง่ปีกผเีสือ้หรอืใชค้ลตัช ์ ฟีเจอรน์ี้
ใชไ้ดก้บัทัง้กำรเปลีย่นเกยีรข์ ึน้และลง
ตอ้งใชค้ลตัชใ์นกำรหยดุและออกตวั
Triumph Shift Assist จะไมท่�ำงำนหำกใช ้
คลัตชห์รือหำกพยำยำมผลักเกียร์ขึน้โดยไม่
ตัง้ใจเมือ่รถอยูท่ีเ่กยีร ์6
จะตอ้งใชแ้รงกดแป้นเหยียบเพื่อใหแ้น่ใจว่ำ
สำมำรถเปลีย่นเกยีรไ์ดอ้ยำ่งรำบรืน่
วธิเีปิดใชง้ำน/ปิดใชง้ำน Triumph Shift 
Assist:
•  จำกเมนู Settings กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่

เลอืกตวัเลอืก Triumph Shift Assist

•  ดันจอยสติ๊ กไปทำงขวำเพื่อ เลื่อนจุด 
ตั ว เลื่อนไปทำงขวำ เพื่อ เ ปิดใช ง้ ำน 
Triumph Shift Assist

•  ดันจอยสติ๊ กไปทำงซำ้ยเพื่อ เลื่อนจุด 
ตั ว เ ลื่ อ น ไปทำงซ ำ้ย เพื่ อ ปิ ด ใช ง้ ำน 
Triumph Shift Assist

ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Triumph Shift 
Assist โปรดด ูหนำ้ 81

การต ัง้�า่ - ไฟเลีย้ว
กำรตัง้คำ่ไฟเลีย้วสำมำรถเปลีย่นแปลงได ้
กำรเปลีย่นกำรตัง้คำ่ไฟเลีย้ว:
•  จำกเมนู Settings กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่

เลอืกตวัเลอืก Indicators (ไฟเลีย้ว)
•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลือกตัวเลือก

ไฟเลี้ยวที่ตอ้งกำร กดปุ่ มปุ่ มตรงกลำง 
จอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

ตวัเลอืกการต ัง้�า่ไฟเลีย้ว

ปรับดว้ย
ตนเอง

ปิดฟังกช์นัยกเลกิตนเอง
จะตอ้งปิดไฟเลีย้วดว้ยตวัเอง
โดยใชส้วติชไ์ฟเลีย้ว

ปิดอตัโนมตัิ

เปิดฟังกช์นัยกเลกิตนเอง
กำรกดสวติชไ์ฟเลีย้วสัน้ ๆ จะ
เป็นกำรเปิดใชง้ำนไฟเลีย้ว
กะพรบิสำมครัง้
กำรกดสวติชไ์ฟเลีย้วยำวจะเปิด
ใชง้ำนไฟเลีย้วเป็นเวลำแปด
วนิำทแีละอกี 65 เมตร

ส�ำหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟเลี้ยว ดูที ่
หนำ้ 56

การต ัง้�า่ - รเีซ็ตเป็��า่เร ิม่ต�้จาก
โรงงา�
ตัวเลือกกำรรีเซ็ตเป็นค่ำเริ่มตน้จำกโรงงำน 
(Factory Reset)  ชว่ยรเีซต็กำรตัง้คำ่เป็นคำ่
เริม่ตน้
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เม�กูารเด�ิทาง
เมนูกำรเดนิทำง  (Journey)  ชว่ยก�ำหนดคำ่
ขอ้มลูกำรเดนิทำงดว้ยรถจักรยำนยนต์

เพือ่เขำ้ถงึเมนู Journey:
•  จำกเมนูหลักใหก้ดจอยสติ๊กลงและเลอืก 

Journey

•  กดปุ่ มปุ่ มตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
•  เลือกตัวเลือกที่ตอ้งกำรจำกรำยกำรเพื่อ

เขำ้ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

Journey - มาตรวดัระยะทางทรปิ
มีมำตรวัดระยะทำงอยู่สองทรปิใหใ้ชง้ำนและ
รเีซต็ไดใ้นชอ่งขอ้มลู

หำกตอ้งกำรดูมำตรวัดระยะทำงทริปใดทริป
หนึง่:
•  กดจอยสติ๊กไปทำงซำ้ยหรอืขวำเพือ่เลอืก 

1 หรอื 2 จำกแท็บ

•  จำกนั้นขอ้มูลมำตรวัดกำรเดินทำงที่
เกีย่วขอ้งจะปรำกฏขึน้มำ

กำรรเีซต็มำตรวดัระยะทำงทรปิ:
•  เลอืกมำตรวดัระยะทำงทรปิทีจ่ะรเีซต็
•  กดกลำงจอยสติ๊ กคำ้งไวน้ำนกว่ำหนึ่ง

วนิำที
•  มำตรวดัระยะทำงทรปิจะถกูรเีซต็

Journey - การต ัง้�า่มาตรวดัระยะทาง
ทรปิ
เมนูกำรตัง้ค่ำระยะทำงทริปช่วยใหส้ำมำรถ
รเีซ็ตมำตรวัดระยะทำงทรปิดว้ยตนเองหรอืโดย
อตัโนมตัิ

กำรรเีซต็มำตรวดัระยะทำงออกทรปิ:
•  กดจอยสติ๊ กไปทำงซำ้ย/ขวำเพื่อเลือก 

แท็บกำรตัง้คำ่มำตรวดัระยะทำงทรปิ  (Trip 
Settings)

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลือกตัวเลือก 
มำตรวดัระยะทำงทรปิทีต่อ้งกำร  กดปุ่ มปุ่ ม
ตรงกลำงจอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั
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•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลือกตัวเลือก
กำรรีเซ็ตที่ตอ้งกำร จำกนั้นกดปุ่ มกลำง 
จอยสติ๊กเพือ่ยนืยนั

ตวัเลอืกการต ัง้�า่ทรปิ

อตัโนมตัิ

ตวัเลอืกนีจ้ะรเีซต็มำตรวดัระยะ
ทำงทรปิแตล่ะครัง้ หลงัจำก
ปิดสวติชก์ญุแจตำมเวลำที่
ก�ำหนดไว ้1, 2, 4, 8, 12 หรอื 
16 ชัว่โมง

ปรับดว้ย
ตนเอง

ตวัเลอืกนีจ้ะรเีซต็มำตรวดัระยะ
ทำงทรปิทีเ่ลอืกเมือ่ผูข้บัขีร่เีซต็
มำตรวดัระยะทำงทรปิทีเ่ลอืก
ดว้ยตนเอง

การเด�ิทาง - จบัเวลารอบ
เมนูจับเวลำรอบ  (Lap Timer) ชว่ยใหส้ำมำรถ
จับเวลำระยะทำง/รอบตำมทีก่�ำหนดและเปรยีบ
เทยีบกบัรอบกอ่นหนำ้ทีจั่บเวลำไว ้

วธิเีริม่รอบใหม:่
•  กำรกดสัน้  ๆ  ทีก่ลำงจอยสติ๊กจะเริม่รอบ

ใหม ่ ตวันับรอบจะเริม่นับรอบแรก  จะแสดง
ผลเป็น THIS LAP (รอบนี)้

•  กำรกดกลำงจอยสติ๊ กนำนขึน้ (เกนิสอง
วนิำท)ี  จะเป็นกำรหยดุกำรจับเวลำ  ลำ้ง
ขอ้มลูทีเ่กบ็ไว ้และเริม่ตน้รอบใหม่

•  กำรกดที่กลำงจอยสติ๊ กสัน้ ๆ  อีกครัง้จะ
เป็นกำรเริม่รอบใหม ่และเวลำและควำมเร็ว
สูงสุดของรอบก่อนหนำ้จะแสดงในจอ 
แสดงผลเป็น PREV LAP

•  ข อ้มูล จับเวลำรอบที่บันทึก เก็บไว จ้ะ 
แสดงในแท็บ Lap Timer Review  
ดกูำรจับเวลำรอบ  ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ  
ด ูหนำ้ 51

การเด�ิทาง - ดกูารจบัเวลารอบ
เมนูดกูำรจับเวลำรอบจะแสดงเซสชนัและเวลำ
รอบทีถ่กูบนัทกึเกบ็ไว ้
สำมำรถจัดเก็บไดสู้งสุดหำ้เซสชันและสูงสุด 
24 รอบตอ่เซสชนั  เมือ่ถงึขดีจ�ำกดันี ้ เซสชนั
กอ่นหนำ้นีจ้ะถกูเขยีนทบั
กำรดเูซสชนัและเวลำตอ่รอบ:
•  กดจอยสติ๊ กไปทำงซำ้ย/ขวำเพื่อเลือก

แท็บ Trip Review

รำยกำรเซสชันที่บันทึกไวท้ั ้งหมดจะ
ปรำกฏขึน้มำ เซสชนัจะแสดงโดยเรยีงตำม
เวลำและวนัที่

•  กดจอยสติ๊ กลง/ขึ้นเพื่อเลือกเซสชันที่
ตอ้งกำร

•  กำรกดที่กลำงจอยสติ๊ กค ำ้งไว จ้ะลบ
เซสชนัทีเ่ลอืกไว ้
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•  กำรกดที่กลำงจอยสติ๊ กสั ้น ๆ  จะเปิด
รำยกำรเวลำรอบส�ำหรับเซสชนัทีเ่ลอืก

เวลำรอบทัง้หมดส�ำหรับเซสชนัทีเ่ลอืกจะแสดง
ตำมล�ำดบัทีบ่นัทกึไว ้
ขอ้มลูควำมเร็วสงูสดุจะปรำกฏเฉพำะเมือ่เลอืก
กำรตัง้คำ่ควำมเร็วสงูสดุ ด ูหนำ้ 52 
ขอ้มูลเวลำและควำมเร็วสูงสุดที่ไฮไลต์เป็น 
สเีขยีวแสดงเวลำทีเ่ร็วทีส่ดุและควำมเร็วสงูสดุ
ทีบ่นัทกึไว ้
•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่เลอืกรอบทีต่อ้งกำร
•  กำรกดทีก่ลำงจอยสติ๊กคำ้งไวจ้ะลบรอบที่

เลอืกไวจ้ำกเซสชนั
•  ดันจอยสติ๊กไปทำงซำ้ยเพือ่กลับไปทีเ่มนู 

Journey

การเด�ิทาง - การต ัง้�า่การจบัเวลา
รอบ
เมนูกำรตัง้คำ่จับเวลำรอบชว่ยใหส้ำมำรถแสดง
รำยละเอียดบำงอย่ำงในหนำ้จอกำรจับเวลำ
รอบได ้

ในกำรแสดงขอ้มลูควำมเร็วสงูสดุในหนำ้จอกำร
จับเวลำรอบ:
•  กดจอยสติ๊ กไปทำงซำ้ย/ขวำเพื่อเลือก 

แท็บกำรตั ้งค่ำกำรจับเวลำรอบ (Lap 
Timer Settings)

•  กดจอยสติ๊กลง/ขึน้เพือ่เลอืกตวัเลอืก Top 
Speed (ควำมเร็วสงูสดุ)

•  ดันจอยสติ๊ กไปทำงขวำเพื่อ เลื่อนจุด 
ตวัเลือ่นไปทำงขวำเพือ่เปิดใชง้ำนตวัเลอืก 
Top Speed ตอนนีข้อ้มลูควำมเร็วสงูสดุจะ
แสดงในหนำ้จอจับเวลำรอบ

•  ดันจอยสติ๊ กไปทำงซำ้ยเพื่อ เลื่อนจุด 
ตัวเลือ่นไปทำงซำ้ยเพือ่ปิดใชง้ำนตัวเลอืก 
Top Speed ตอนนีข้อ้มลูควำมเร็วสงูสดุจะ
ไมแ่สดงในหนำ้จอจับเวลำรอบ

ส�ำหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับขอ้มูลควำมเร็ว
สงูสดุทีแ่สดงไว ้โปรดด ูหนำ้ 51
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การเด�ิทาง - สถา�ะเชือ้เพลงิ
เมนู Fuel Status (สถำนะเชือ้เพลงิ) จะแสดง
ขอ้มลูกำรบรโิภคเชือ้เพลงิ
หลังจำกเตมิน�้ำมันเชือ้เพลงิ ระบบจะปรับปรุง
ขอ้มูลของเกจวัดระดับน�้ ำมันเชื้อเพลิงและ
ขอ้มูลระยะทีว่ ิง่ไดจ้นน�้ำมันหมดในขณะทีท่่ำน
ขีร่ถจักรยำนยนต ์ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัลกัษณะกำร
ขีร่ถ  กำรปรับปรงุขอ้มลูอำจใชเ้วลำนำนถงึหำ้
นำที

1. อตัราการสิ�้เปลอืง��า้ม�ัเชือ้เพลงิเฉลีย่
2. อตัราการสิ�้เปลอืง��า้ม�ัเชือ้เพลงิขณะห�ึง่
3. ระยะทีว่ ิง่ไดจ้���า้ม�ัหมด

อตัราการสิ�้เปลอืง��า้ม�ัเชือ้เพลงิเฉลีย่
นี่ เ ป็นกำรแสดงอัตรำกำรสิ้นเปลืองน�้ ำมัน 
เชือ้เพลงิเฉลีย่
กำรกดที่ศูนย์จอยสติ๊ กคำ้งไวจ้ะรีเซ็ตขอ้มูล
กำรใชเ้ชือ้เพลงิโดยเฉลีย่  หลงัจำกรเีซต็ใหม ่
จะแสดงเป็น --.- จนกวำ่รถจะวิง่ไดร้ะยะทำง 
0.1 กม.
อตัราการสิ�้เปลอืง��า้ม�ัเชือ้เพลงิขณะ
ห�ึง่
แสดงอัตรำกำรสิน้เปลืองน�้ ำมันเชื้อเพลงิใน
เวลำขณะนัน้  ถำ้รถจักรยำนยนตจ์อดนิง่กบัที ่
จะแสดง --.-
ระยะทีว่ ิง่ไดจ้���า้ม�ัหมด
ส่วนนี้จะแสดงถงึระยะทำงโดยประมำณที่รถ
สำมำรถวิง่ตอ่ไปไดด้ว้ยน�้ำมันเชือ้เพลงิทีเ่หลอื
อยูใ่นถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ

เม� ูBluetooth®
ส� ำห รับขอ้มูล เพิ่ม เติม เกี่ยวกับคุณสมบัต ิ
B l u e t o o t h®   ดู   คู่ มื อ ก ำ ร เ ชื่ อ ม ต่ อ 
My Triumph Connectivity 

คู่ มื อ ร ะ บบก ำ ร เ ชื่ อ มต่ อ  M y  Tr i u m p h 
Connectivity อ่ำนไดท้ำงอินเทอร์เน็ตที่: 
https://www.     triumphinstructions. com/
ป้อนหมำยเลขชิน้สว่น  'A9820200’  ลงในชอ่ง
คน้หำเพือ่ใชง้ำนคูม่อืนี้
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สวติชแ์ฮ�ดบ์งั�บัเลีย้ว 
ดา้�ขวา

8

7

6
5

1

4

3

2

1. สวติชไ์ฟฉุกเฉ�ิ
2. ปุ่ มล็อกแฮ�ดบ์งั�บัเลีย้ว
3. สวติชส์ตารท์/ดบัเ�รือ่งย�ต์
4. ต�าแห�ง่ เปิด/ปิด เ�รือ่ง
5. ต�าแห�ง่ STOP
6. ต�าแห�ง่ RUN
7. ต�าแห�ง่ QUICK START
8. ปุ่ ม HOME

สว่นต่อไปนี้อธบิำยเกีย่วกับกำรท�ำงำนของปุ่ ม
และสวติชท์ีแ่ฮนดบ์งัคบัเลีย้ว

ปุ่ มไฟฉุกเฉ�ิ
เพื่อเปิดหรือปิดไฟฉุกเฉิน ใหก้ดและปล่อย
สวติชไ์ฟฉุกเฉนิ
สวิตช์จุดระเบิดจะตอ้งอยู่ในต�ำแหน่ง  ON 
ไฟฉุกเฉินจึงจะท�ำงำนได ้แต่ไฟฉุกเฉินจะ 
ติดคำ้งแม ้ว่่ำปิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ OFF 
จนกวำ่จะกดปุ่ มไฟฉุกเฉนิอกีครัง้

ปุ่ มล็อกแฮ�ดบ์งั�บัเลีย้ว

 ��าเตอื�
เพื่อ เหตุผลด ำ้นควำมมั่ นคงและควำม
ปลอดภยั  ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดใ้ชล็้อก
แฮนด์ไวเ้สมอเมื่อปล่อยรถจักรยำนยนต์ไว ้
โดยไมม่คีนเฝ้ำ
กำรใชร้ถจักรยำนยนตโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญำต
อำจท�ำใหผู้ข้ ี่รถ ผูใ้ชถ้นนคนอื่น ๆ และคน
เดนิเทำ้ไดรั้บบำดเจ็บ และยังอำจท�ำใหร้ถ
จักรยำนยนตข์องทำ่นเกดิควำมเสยีหำยได ้

ในกำรล็อกรถจักรยำนยนต ์ ใหห้มนุแฮนดฯ์  ไป
ทำงซำ้ยจนสดุแลว้กดปุ่ มล็อกแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว

ต�าแห�ง่เปิด/ปิดเ�รือ่ง
ต�ำแหน่งเปิด/ปิดเครือ่งยนตจ์ะสลับวงจรไฟฟ้ำ
และแผงหนำ้ปัดระหวำ่งเปิดหรอืปิด  ซึง่ชว่ย
ใหส้ำมำรถใชง้ำนแผงหนำ้ปัดไดโ้ดยไม่ตอ้ง
สตำรท์เครือ่งยนต์

 ขอ้�วรระวงั
อย่ำปล่อยใหส้วติชจ์ุดระเบดิอยู่ในต�ำแหน่ง 
ON เป็นชว่งเวลำนำน  ๆ  เพรำะอำจท�ำให ้
ชิ้นส่วนไฟฟ้ำเกิดควำมเสียหำยและจะ
เป็นกำรคำยประจแุบตเตอรี่

ต�าแห�ง่ STOP
ต�ำแหน่ง STOP จะดบัเครือ่งยนต์

หมายเหตุ

แมส้วติชด์บัเ�รือ่งย�ตจ์ะดบัเ�รือ่งย�ต ์
แตจ่ะไมด่บัวงจรไฟฟ้าท ัง้หมด และอาจ
ท�าให้สตารท์เ�รื่องย�ตใ์หม่ได้ยากขึ�้
เ�ือ่งจากแบตเตอรีท่ ี�่ายประจุ
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ต�าแห�ง่ RUN
สวติชส์ตำรท์/ดบัเครือ่งยนตต์อ้งอยูใ่นต�ำแหน่ง 
RUN เพือ่ใหร้ถจักรยำนยนตท์�ำงำน

ต�าแห�ง่ QUICK START
ต�ำแหน่ง QUICK START จะใชง้ำนสตำรท์เตอร์
ไฟฟ้ำเพือ่ใหส้ำมำรถเริม่ตน้สตำรท์เครือ่งยนต์
ไดเ้ร็วขึน้
จำกทีด่บัระบบจดุระเบดิ  ใหก้ดสวติชส์ตำรท์/
ดบัเครือ่งยนตค์ำ้งไวใ้นต�ำแหน่ง QUICKSTART 
ภำยใตเ้งือ่นไขทีถู่กตอ้งทัง้หมดเพือ่เริม่ตน้รถ
จักรยำนยนต์
ส�ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ดทูี ่หนำ้ 78

ปุ่ ม HOME
จะใชปุ้่ ม  HOME เพื่อ เข ำ้ถึง เม นูหลักบน 
จอแสดงผลทีห่นำ้ปัด
กดและปลอ่ยปุ่ ม HOME เพือ่เลอืกระหวำ่งเมนู
หลกัและกำรแสดงหนำ้ปัด

สวติชแ์ฮ�ดบ์งั�บัเลีย้ว 
ดา้�ซา้ย

5
6

1

2

3

4

7

1. สวติชป์รบัระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว�งที่
2. สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
3. ปุ่ ม MODE
4. สวติชไ์ฟเลีย้ว
5. ปุ่ มจอยสติก๊
6. ปุ่ มแตร
7. ปุ่ มไฟสงู

สว่นต่อไปนี้อธบิำยเกีย่วกับกำรท�ำงำนของปุ่ ม
และสวติชท์ีแ่ฮนดบ์งัคบัเลีย้ว

ปุ่ มปรบัระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว�งที่
ปุ่ มปรับระบบควบคุมควำมเร็วคงที่เป็นสวติช์
สองทำง  ดำ้นบนท�ำเครือ่งหมำย RES/+  และ
ดำ้นลำ่ง SET/-
ส�ำหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบควบคุม
ควำมเร็วคงที ่ด ูหนำ้ 59

สวติชไ์ฟเดยไ์ลท ์(DRL) (ถา้ตดิต ัง้)
เมื่อเปิดระบบจุดระเบิดและปรับ
สวติชไ์ฟเดยไ์ลทไ์ปทีโ่หมด  ‘DRL’ 
ไฟเตอืนไฟเดยไ์ลทจ์ะสวำ่งขึน้
ไฟเดยไ์ลทแ์ละไฟต�่ำของไฟหนำ้

สำมำรถควบคุมดว้ยตัวเองโดยใชส้วิตช์ไฟ 
DRL ดนัสวติชไ์ปขำ้งหนำ้ทำงดำ้นบนส�ำหรับ
โหมด DRL และดนัสวติชไ์ปทำงดำ้นหลงัทำง
ดำ้นลำ่งส�ำหรับโหมดไฟหนำ้ไฟต�ำ่
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 ��าเตอื�
อย่ำขับขีน่ำนเกนิควำมจ�ำเป็นในสภำพแสง
แวดลอ้มทีไ่มด่กีบัไฟเดยไ์ลท ์ (DRL)  ทีใ่ช ้
งำน
กำรขบัขีก่บัไฟเดยไ์ลทใ์นควำมมดื ในอโุมงค ์
หรือสถำนที่ที่แสงแวดลอ้มไม่ดีมองไม่ชัด
อำจลดทัศนวสิัยของผูข้ับขีห่รอืท�ำใหส้ำยตำ
ผูใ้ชถ้นนคนอืน่พรำ่มวั
กำรท�ำใหผู้ใ้ชถ้นนคนอื่น ๆ  หรือตำพร่ำมัว
หรอืมทีศันวสิยัในที ่ ๆ  มแีสงนอ้ยอำจท�ำให ้
เกดิกำรสูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และอบุตัเิหตไุด ้

หมายเหตุ

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

ปุ่ ม MODE
เมือ่กดและปลอ่ยปุ่ ม MODE จะเป็นกำรเปิด 
ใชง้ำนเมนูเลือกโหมดกำรขับขี่ในหนำ้จอ 
แสดงผล  กำรกดปุ่ มโหมดตอ่ไปจะเลือ่นผำ่น
โหมดกำรขบัขีท่ีใ่ชง้ำนได ้ ดกูำรเลอืกโหมด
กำรขบัขีท่ี ่หนำ้ 36

กดปุ่ ม MODE คำ้งไวเ้พือ่เปิดใชง้ำนโหมด 
ROAD และเปิดใชง้ำน ABS และระบบควบคมุ
กำรยดึเกำะ หำกปิดใชง้ำนไว ้
ส�ำหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับกำรเลอืกโหมด
กำรขบัขีแ่ละกำรตัง้คำ่ ดทูี ่หนำ้ 43

สวติชไ์ฟเลีย้ว
เมือ่กดสวติชไ์ฟเลีย้วไปดำ้นซำ้ยหรอืดำ้นขวำ
แลว้ปลอ่ย  ไฟเลีย้วดวงทีส่มัพันธก์นัจะกะพรบิ
แลว้ดบัลง  เพือ่จะปิดไฟเลีย้ว  ใหก้ดและปลอ่ย
สวติชไ์ฟเลีย้วไปทีต่�ำแหน่งกลำง

รุ�่ทีม่าพรอ้มไฟเลีย้วปิดอตัโ�มตั ิ
กำรกดและปล่อยปุ่ มไฟเลีย้วไปทำงซำ้ยหรือ
ขวำจะท�ำใหไ้ฟเลีย้วทีต่รงกันสว่ำงขึน้และดับ
สำมครัง้แลว้ปิด
กำรกดและปล่อยปุ่ มไฟเลีย้วไปทำงซำ้ยหรือ
ขวำนำนขึน้จะท�ำใหไ้ฟเลีย้วทีต่รงกันกระพรบิ
เปิดและปิด
ไฟเลี้ยวจะถูกปิดโดยอัตโนมัตหิลังจำกแปด
วนิำทแีละหลงัจำกขบัขีอ่กี 65 เมตร
หำกตอ้งกำรปิดกำรใชง้ำนระบบไฟเลี้ยวปิด
อัตโนมัตใิหดู้ที่เมนูกำรตัง้ค่ำรถจักรยำนยนต ์
หนำ้ 49

สำมำรถปิดไฟเลีย้วไดด้ว้ยตนเองได ้ เพือ่จะปิด
ไฟเลีย้ว  ใหก้ดและคลำยสวติชไ์ฟเลีย้วไปที่
ต�ำแหน่งกลำง

ปุ่ มจอยสติก๊
มกีำรใชจ้อยสติ๊กเพือ่ด�ำเนนิกำรแต่ละฟังกช์ั่น 
ของหนำ้ปัด:
•  ขึน้ - เลือ่นเมนูจำกดำ้นลำ่งไปดำ้นบน
•  ลง - เลือ่นเมนูจำกดำ้นบนลงดำ้นลำ่ง
•  ซำ้ย - เลือ่นเมนูไปทำงซำ้ย
•  ขวำ - เลือ่นเมนูไปทำงขวำ
•  กลำง - กดเพือ่ยนืยนัตวัเลอืก

ปุ่ มแตร
เมื่อกดปุ่ มแตรโดยที่สวิตช์จุดระเบิดอยู่ที่
ต�ำแหน่ง ON แตรจะดงัขึน้

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

รุ�่ทีม่ไีฟเดยไ์ลท ์(DRL)
ถำ้สวิตช์ไฟเดย์ไลท์อยู่ในต�ำแหน่งของไฟ 
เดยไ์ลท ์ (DRL)  ใหก้ดปุ่ มไฟสงูคำ้งไวเ้พือ่
เปิดไฟสงู  ไฟจะยงัตดิอยูต่รำบเทำ่ทีย่งักดปุ่ ม 
คำ้งไว ้และจะดบัลงทนัททีีป่ลอ่ยปุ่ ม
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หำกสวทิช ์ DRL อยูใ่นต�ำแหน่งไฟต�ำ่  ใหก้ด
ปุ่ มไฟสงูเพือ่เปิดไฟสงู  กำรกดปุ่ มแตล่ะครัง้จะ
สลบัระหวำ่งไฟต�ำ่และไฟสงู

หมายเหตุ

สวติชเ์ปิด/ปิดไฟไม่ไดป้ระกอบไวใ้�รถ
รุ�่�ี ้ ไฟทา้ยและไฟสอ่งป้ายทะเบยี�ทกุ
ดวงจะท�างา�โดยอตัโ�มตัเิมือ่บดิสวติชจ์ดุ
ระเบดิไปที ่ON
ไฟห�า้จะท�างา�เมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไป
ทีต่�าแห�ง่ ON และเ�รือ่งย�ตท์�างา�

รุ�่ทีไ่มม่ไีฟเดยไ์ลท ์(DRL)
กดปุ่ มไฟสงูเพือ่เปิดใชง้ำนไฟสงู กำรกดปุ่ ม
แตล่ะครัง้จะสลบัระหวำ่งไฟต�ำ่และไฟสงู

หมายเหตุ

สวติชเ์ปิด/ปิดไฟไม่ไดป้ระกอบไวใ้�รถ 
รุ�่�ี ้ ไฟบอกต�าแห�ง่ ไฟทา้ยและไฟสอ่ง
ป้ายทะเบยี�ทกุดวงจะท�างา�โดยอตัโ�มตั ิ
เมือ่บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที ่ON
ไฟห�า้จะท�างา�เมือ่บดิสวติชจ์ุดระเบดิไป
ทีต่�าแห�ง่ ON และเ�รือ่งย�ตท์�างา�

ตวัปรบั��ัเบรกและ��ั�ลตัช์

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

แป้นปรับจะอยู่ที่คันคลัตช์และคันเบรกหนำ้  
ตั วป รับจะช่วยให เ้ปลี่ยนระยะจำกแฮนด ์
บังคับเลี้ยวไปที่คันโยกเพื่อใหเ้หมำะกับช่วง
กวำ้งของมอืผูใ้ชร้ถ

��ัเบรกห�า้
มตีวัปรับสองตวัตดิอยูก่บัคนัเบรก  ตวัปรับควำม
กวำ้งและตวัปรับอตัรำสว่น

cjxm_1

3

21

1. แป้�ปรบัชว่งหา่ง
2. ��ัเบรก
3. ตวัปรบัอตัราสว่�
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ตวัปรบั�วามกวา้ง
แป้นปรับจะชว่ยใหเ้ปลีย่นระยะจำกแฮนดบ์ังคับ
เลีย้วไปทีค่ันเบรกเพือ่ใหเ้หมำะกับควำมกวำ้ง
ของมอืผูใ้ชร้ถ
เมือ่ตอ้งกำรปรับคนัเบรกหนำ้:
•  หมนุแป้นปรับทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดระยะ

ถงึแฮนดบ์ังคับเลี้ยวหรือตำมเข็มนำฬกิำ
เพือ่เพิม่ระยะหำ่งจำกแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว

•  ระยะทำงจำกปลอกมือจับถึงคันเบรกที่
ปล่อยจะมีระยะสัน้ที่สุดเมื่อลอ้แป้นปรับ 
ถกูปรับจนสดุทำงดำ้นทวนเข็มนำฬกิำ

ตวัปรบัอตัราสว่�
ตัวปรับอัตรำส่วนจะขยับกำ้นกระทุง้ของแม่
ปัม้เบรกไปทำงซำ้ยหรอืขวำทลีะ 1 มม.  ตัง้แต ่
19 มม. ถงึ 21 มม. โดย 19 มม. ใหผู้ข้บัขีม่กีำร
เบรกทีล่กึขึน้/นุ่มขึน้ ขณะที ่21 มม. มกีำรเบรก
ทีส่ัน้ลง/กระชบัขึน้
เมือ่ตอ้งกำรปรับคนัเบรกหนำ้:
•  หมุนตัวปรับอัตรำส่วนไปยังต�ำแหน่งที ่

ผูข้บัขีต่อ้งกำร
•  ลอ้หมนุจะหมนุและคลกิเขำ้สูต่�ำแหน่ง
ตั วป รับอัตรำส่วนมีต� ำแหน่งคันโยกสำม
ต�ำแหน่ง:
• 19 (19 มม.)  ส�ำหรับเบรกทีรู่ส้กึนุ่มขึน้โดย

คนัโยกลกึขึน้
• 20 (20 มม.) ส�ำหรับเบรกทีรู่ส้กึกระชบัขึน้

โดยคนัโยกลกึปำนกลำง
• 21 (21 มม.)  ส�ำหรับเบรกทีรู่ส้กึกระชบัโดย

คนัโยกลกึนอ้ยทีส่ดุ

หมายเหตุ

ท่ า � จ ะ ไ ด้ย ิ� เ สีย ง � ลิก เ มื่อ ล้อ ป ร ับ
อตัราสว่�ล็อกเขา้ต�าแห�ง่
มเี�รือ่งหมายบ�ลอ้ทีม่องเห็�ไดส้ีต่�าแห�ง่ 
19 - 20 - 21 - 20
ลอ้ปรบัอตัราส่ว�สามารถหมุ�ไดท้ ัง้ตาม
เข็ม�าฬกิาและทว�เข็ม�าฬกิาเพือ่ต ัง้การ
ต ัง้�า่ทีต่อ้งการ

��ั�ลตัช์
มีตั วป รับควำมกว ำ้งติดตั ้งอยู่ที่คันคลัตช ์ 
ตัวปรับจะช่วยปรับระยะระหว่ำงแฮนด์บังคับ
เลีย้วกบัคันเบรกเพือ่ใหเ้หมำะกบัชว่งกวำ้งของ
มอืผูใ้ชร้ถ

1 2

1. แป้�ปรบั
2. ��ั�ลตัช์

กำรปรับควำมกวำ้งคนัคลตัช:์
•  หมนุแป้นปรับทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดระยะ

ถงึแฮนดบ์ังคับเลี้ยวหรือตำมเข็มนำฬกิำ
เพือ่เพิม่ระยะหำ่งจำกแฮนดบ์งัคบัเลีย้ว

•  ระยะทำงจำกปลอกมือจับถึงคันโยกที่
ปลอ่ยจะมรีะยะสัน้ทีส่ดุเมือ่ลอ้ปรับถูกปรับ
จนสดุทำงดำ้นทวนเข็มนำฬกิำ
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การ�วบ�มุ��ัเรง่

 ��าเตอื�
คอยระวงัเมือ่  "รูส้กึ"  ถงึกำรเปลีย่นแปลงของ
กำรควบคมุคนัเรง่  ถำ้พบควำมเปลีย่นแปลง 
ใหน้�ำรถไปตรวจสอบระบบคันเร่งที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำต
กำรเปลี่ยนแปลงอำจเกิดจำกควำมสึกใน
ระบบกลไก ซึง่อำจท�ำใหก้ำรควบคุมคันเร่ง
ตดิขดั
กำรควบคมุคันเรง่ตดิหรอืคำ้งจะท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้

ร ถ จั ก ร ย ำ น ย น ต์ มี มื อ บิ ด คั น เ ร่ ง แ บ บ
อเิล็กทรอนิกสเ์พื่อเปิดและปิดคันเร่งปีกผเีสือ้ 
ไมม่สีำยเคเบลิทีท่�ำหนำ้ทีโ่ดยตรงในระบบและ
ไมส่ำมำรถปรับตัง้
ตรวจสอบปีกผเีสือ้เปิดออกไดอ้ยำ่งรำบรืน่ โดย
ไมม่แีรงฝืน และสำมำรถปิดไดโ้ดยไมต่ดิขดั
ถำ้กำรควบคมุคนัเรง่ผดิปกต ิสญัญำณไฟแสดง
กำรท�ำงำนผดิปกต ิ(MIL) จะสวำ่งขึน้ แลว้หนึง่
ในสภำวะของเครือ่งยนตต์อ่ไปนีอ้ำจเกดิขึน้
• MIL สวำ่งขึน้  กำรเคลือ่นทีข่องปีกผเีสือ้

และจ�ำนวนรอบต่อนำทขีองเครือ่งยนตจ์ะ
ถกูจ�ำกดั

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

• MIL สวำ่งขึน้ เครือ่งยนตส์ตำรท์ไมต่ดิ
ส�ำหรับสภำวะทัง้หมดที่กล่ำวถงึ โปรดตดิต่อ
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อตรวจเช็คควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

ระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว�งที่

 ��าเตอื�
ระบบควบคุมควำมเร็วคงที่ตอ้งใชง้ำนใน
สถำนที ่ ทีส่ำมำรถขีร่ถไดอ้ยำ่งปลอดภยัดว้ย
ควำมเร็วทีส่ม�ำ่เสมอเทำ่นัน้
ไม่ควรใชร้ะบบควบคุมควำมเร็วคงทีเ่มือ่ขีร่ถ
ในสภำพจรำจรตดิขัด หรือบนถนนที่มีโคง้
อนัตรำย/โคง้ทีเ่ป็นมมุบอด หรอืเมือ่ถนนลืน่
กำรใชร้ะบบควบคุมควำมเร็วคงที่ในสภำพ
จรำจรตดิขดั  บนถนนทีม่โีคง้อนัตรำย/โคง้
ทีเ่ป็นมมุบอด  หรอืเมือ่ถนนลืน่  อำจท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
ควรขี่รถจักรยำนยนต์ Triumph ภำยใน
ควำมเร็วทีก่ฎหมำยก�ำหนดส�ำหรับกำรขับขี่
บนทอ้งถนน
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ยควำมเร็วสูงอำจ
เป็นอันตรำยไดเ้นื่องจำกเวลำที่ใชใ้นกำร
ตอบโตส้ภำพจรำจรที่เก ิดขึ้นนั้นจะลดลง
อย่ำงเด่นชัดในขณะทีค่วำมเร็วบนทอ้งถนน
เพิม่สงูขึน้
ลดควำมเร็วทุกครัง้ในสภำวะกำรขับขีท่ีอ่ำจ
เกดิอนัตรำยได ้เชน่ ในสภำพอำกำศไมด่หีรอื
กำรจรำจรตดิขดั
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 ��าเตอื�
ขบัขีร่ถจักรยำนยนต ์ Triumph ดว้ยควำมเร็ว
สูงบนถนนที่ใชใ้นกำรแข่งขันหรือบนสนำม
แขง่รถเทำ่นัน้
ในขณะนั้น ผูท้ี่สำมำรถใชค้วำมเร็วสูงได ้
ควรเป็นผูข้ี่รถที่ผ่ำนกำรอบรมทำงเทคนิค
ที่จ�ำเป็นต่อกำรขี่รถควำมเร็วสูง และควร
คุน้เคยตอ่กำรใชค้ณุลกัษณะตำ่ง  ๆ  ของรถ
จักรยำนยนตใ์นทกุสภำพ
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ดว้ยควำมเร็วสูงใน 
สภำวะอืน่ ๆ  จะเกดิอันตรำยและอำจน�ำไปสู่
กำรสญูเสยีกำรควบคมุรถและเกดิอบุตัเิหตุ

หมายเหตุ

ระบบ�วบ�ุม�วามเร็ว�งทีจ่ะไมท่�างา�ถา้
เกดิ�วามผดิปกตทิีร่ะบบ ABS และไฟเตอื�
ระบบ ABS สวา่งขึ�้
ระบบ�วบ�ุม�วามเร็ว�งทีจ่ะท�างา�ตอ่ไป
หากเลอืกโหมดการขบัขีโ่ดยต ัง้�่า ABS 
เป็� Off-Road หรอื Off
ระบบ�วบ�ุม�วามเร็ว�งทีจ่ะท�างา�ตอ่ไป
หาก ABS ถกูปิดใชง้า�

ปุ่ มควบคุมควำมเร็วคงที่อยู่ที่ฝำครอบสวติช์
ดำ้นซำ้ย  และสำมำรถใชส้ัง่งำนไดโ้ดยผูข้ีร่ถ
ขยบัปุ่ มเพยีงเล็กนอ้ย

1
2

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

ระบบควบคุมควำมเร็วคงที่สำมำรถเปิดหรือ
ปิดไดต้ลอดเวลำ  แตไ่มส่ำมำรถเปิดใชง้ำนได ้
จนกว่ำจะมีสภำวะตรงตำมที่ไดอ้ธบิำยไวใ้น 
หนำ้ 60

การเปิดใชง้า�ระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว
�งที่
เพื่อเปิดระบบควบคุมควำมเร็วคงที่ กดปุ่ ม 
SET/- สญัลกัษณร์ะบบควบคมุควำมเร็วคงทีจ่ะ
แสดงในหนำ้จอแสดงผล  ควำมเร็วของระบบ
ควบคมุควำมเร็วคงทีจ่ะแสดงคำ่  '--'  แสดงให ้
เห็นวำ่ยงัไมไ่ดก้�ำหนดควำมเร็ว
ในกำรเปิดใชร้ะบบควบคมุควำมเร็วคงที ่รถของ
ทำ่นตอ้งอยูใ่นสภำวะตอ่ไปนี้
•  รถ จักรยำนยนต์ต อ้งวิ่งด ว้ยควำมเ ร็ว

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

•  รถจักรยำนยนตอ์ยูใ่นเกยีร ์3 หรอืสงูกวำ่
•  เมื่อบรรลุเงื่อนไขเหล่ำนี้ทั ้งหมดใหก้ด

ปุ่ ม SET/- เพือ่เปิดใชง้ำนระบบควบคมุ
ควำมเร็วคงที่ สัญลักษณ์ระบบควบคุม
ควำมเร็วคงทีจ่ะแสดงเป็นสเีขยีวในหนำ้จอ 
TFT เพือ่แสดงวำ่เปิดใชง้ำนระบบควบคมุ
ควำมเร็วคงทีแ่ลว้
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ค�ำวำ่ SET จะปรำกฏขึน้ถดัจำกสญัลกัษณร์ะบบ
ควบคมุควำมเร็วคงที ่ ควำมเร็วระบบควบคมุ
ควำมเร็วคงที่ที่ตัง้ค่ำไวจ้ะปรำกฏขึน้และไฟ
ระบบควบคุมควำมเร็วคงทีจ่ะสว่ำงขึน้ในมำตร
วัดควำมเร็วรอบซึง่แสดงว่ำมีกำรเปิดใชง้ำน
ระบบควบคมุควำมเร็วคงที่

1. สญัลกัษณร์ะบบ�วบ�มุ�วามเร็ว�งที่
2. การบง่ชีก้ารต ัง้�า่ระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว

�งที่
3. �วามเร็วทีก่�าห�ดไวส้�าหรบัการ�วบ�มุ

�วามเร็ว

ระบบควบคุมควำมเร็วคงทีจ่ะรักษำควำมเร็วที่
ตัง้คำ่ไวจ้นกวำ่:
•  ควำมเร็วที่ตัง้ไวถู้กปรับตำมที่อธบิำยไว ้

หนำ้ 61

•  ระบบควบคุมควำมเ ร็วคงที่ถูกปิดกำร
ท�ำงำนตำมทีอ่ธบิำยไว ้หนำ้ 61

การปรบัการต ัง้�า่�วามเร็วขณะทีอ่ยู่
ใ�ระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว�งที่
เพื่อปรับควำมเร็วขณะอยู่ในระบบควบคุม
ควำมเร็วคงทีใ่หก้ดและปลอ่ย:
•  ปุ่ ม RES/+ เพือ่เพิม่ควำมเร็ว
•  ปุ่ ม SET/- เพือ่ลดควำมเร็ว
ทุกครัง้ที่กดปุ่ มจะเป็นกำรลดควำมเร็วลงครัง้
ละ 1 กม./ชม.  หรอื 1 ไมล/์ชม.  ถำ้กดปุ่ มคำ้ง
ไว ้ ควำมเร็วจะเพิม่ขึน้ครัง้ละหนึง่หน่วยอยำ่ง
ตอ่เนือ่ง
ปลอ่ยปุ่ มปรับเมือ่ควำมเร็วทีต่อ้งกำรปรำกฏบน
หนำ้จอแลว้

หมายเหตุ

�วามเร็วทีต่ ัง้�่าไวส้�าหรบัระบบ�วบ�ุม
�วามเร็ว�งทีจ่ะกระพรบิจ�ถงึ�วามเร็ว
ใหม่
ถา้ขีร่ถบ�ทางลาดช�ัและระบบ�วบ�ุม
�วามเร็ว�งทีไ่ม่สามารถรกัษา�วามเร็วที่
ก�าห�ดไวไ้ด ้ ห�า้จอแสดง�วามเร็วของ
ระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว�งทีจ่ะกะพรบิจ�รถ
จกัรยา�ย�ตว์ ิง่ถงึ�วามเร็วทีต่ ัง้ไว ้

อีกวิธีในกำรเพิ่มควำมเร็วในระบบควบคุม
ควำมเร็วคงทีค่อืกำรเรง่ควำมเร็วจนถงึควำมเร็ว
ทีต่อ้งกำรโดยใชป้ลอกคนัเรง่  จำกนัน้  กดปุ่ ม
ปรับ SET/-

การปิดใชง้า�ระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว
�งที่
ระบบควบคมุควำมเร็วคงทีส่ำมำรถปิดใชง้ำนได ้
ดว้ยวธิกีำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ตอ่ไปนี้
•  บดิปลอกคนัเรง่ไปขำ้งหนำ้จนสดุ
•  ดงึคนัคลตัช์
•  ใชเ้บรกหนำ้หรอืเบรกหลงั
•  เร่งควำมเร็วโดยบิดคันเร่งนำนกว่ำ 60 

วนิำที
•  กดปุ่ ม SET คำ้งไวส้องวนิำที
เมือ่เลกิใชง้ำน ไฟระบบควบคมุควำมเร็วคงทีจ่ะ
ไม่ปรำกฎในมำตรวัดรอบเครื่องยนตอ์กีต่อไป 
แตต่วัชีว้ดักำร SET ระบบและควำมเร็วทีต่ัง้ไว ้
ยงัแสดงในหนำ้จอแสดงผล ซึง่ระบวุำ่ไดบ้นัทกึ
กำรตัง้คำ่ระบบควบคมุควำมเร็วคงทีแ่ลว้
กำรตัง้ค่ำระบบควบคมุควำมเร็วคงทีจ่ะกลับมำ
ท�ำงำนตำมทีอ่ธบิำยไวใ้น  หนำ้ 62  หำกไม่
ไดปิ้ดระบบควบคุมควำมเร็วคงที่โดยกำรบดิ
สวติชจ์ดุระเบดิไปต�ำแหน่ง OFF
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การเร ิม่ใช�้วามเร็วทีก่�าห�ดไวส้�าหรบั
ระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว�งทีต่อ่

 ��าเตอื�
เมื่อเริ่มใชร้ะบบควบคุมควำมเร็วคงที่ต่อ 
อกีครัง้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจทุกครัง้ว่ำสภำพ
กำรจรำจรเหมำะสมต่อควำมเร็วทีไ่ดก้�ำหนด
ไว ้
กำรใชร้ะบบควบคุมควำมเร็วคงที่ในสภำพ
จรำจรตดิขัด บนถนนที่มีโคง้อันตรำย/โคง้
ทีเ่ป็นมมุบอด  หรอืเมือ่ถนนลืน่  อำจท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

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

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

หมายเหตุ

ก า ร ต ั้ง �่ า � ว า ม เ ร็ ว ใ � ร ะ บ บ � ว บ �ุม
�วามเร็ว�งที่จะกระพริบจ�กว่าจะถึง
�วามเร็วทีต่ ัง้ไวอ้กี�ร ัง้

ระบบ�วบ�มุการยดึเกาะถ�� 
(TC)

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

กำรไม่ปฏิบัติตำมขอ้มูลขำ้งตน้อำจท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนจะช่วยรักษำ
กำรยดึเกำะถนนเมือ่เร่งควำมเร็วบนพืน้ถนนที่
เปียก/ลืน่  ถำ้เซนเซอรต์รวจพบวำ่ลอ้หลงัสญู
เสยีกำรยดึเกำะ  (ลืน่)  ระบบควบคมุกำรยดึเกำะ
ถนนจะท�ำงำน และเปลี่ยนก�ำลังเครื่องยนต์
จนกว่ำจะเรยีกคนืกำรยดึเกำะถนนของลอ้หลัง
ได ้ไฟเตือนระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนน
จะกะพรบิขณะที่ระบบท�ำงำน และผูข้ี่รถอำจ
สังเกตเห็นควำมเปลี่ยนแปลงจำกเสียงของ
เครือ่งยนต์

หมายเหตุ

ระบบ�วบ�ุมการยดึเกาะถ��จะไมท่�างา�
ถา้มกีารท�างา�ผดิปกตกิบั ABS ไฟเตอื�
ส�าหรบัระบบ ABS ระบบ�วบ�มุ�วามเร็ว
�งที ่และ MIL จะสวา่งขึ�้
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การต ัง้�า่ระบบ�วบ�มุการยดึเกาะ
ถ��

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

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

สำมำรถตัง้คำ่ระบบควบคมุกำรยดึเกำะไดต้ำมที่
อธบิำยใน หนำ้ 49 
เมือ่ปิดระบบควบคุมกำรยดึเกำะ ไฟเตอืนกำร
ปิดระบบ TC จะสวำ่งขึน้มำ
ระบบควบคุมกำรยึดเกำะถนนมีค่ำเริ่มตน้ที่
เปิดใชง้ำน หลังจำกปิดและเปิดสวติช์ระบบ 
จดุระเบดิอกีครัง้

ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมยาง 
(TPMS) (ถา้ตดิต ัง้)

 ��าเตอื�
หำ้มแยกแรงดนัลมยำงออกจำกกำรตรวจสอบ
ประจ�ำวนัเนือ่งจำกกำรตดิตัง้ TPMS (ระบบ
วดัแรงดนัลมยำง)
ตรวจสอบแรงดนัลมยำงเมือ่ยำงเย็น  โดยใช ้
เกจวดัแรงดนัลมยำงทีแ่มน่ย�ำ  (ดหูนังสอืคูม่อื
เจำ้ของ)
กำรใชร้ะบบ TPMS เพือ่ก�ำหนดแรงดนัลม
ยำงอำจท�ำใหไ้ดแ้รงดันลมยำงทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

หมายเหตุ

ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมยาง (TPMS) มใีห้
เลอืกเป็�อปุกรณเ์สรมิใ�บางรุ�่ ตอ้งตดิ
ต ัง้โดยตวัแท�จ�าห�า่ย Triumph ทีไ่ดร้บั
อ�ญุาต
สว่�แสดงผล TPMS บ�แผงห�า้ปดัจะถกู
เปิดใชง้า�เมือ่ระบบไดร้บัการตดิต ัง้เทา่� ั�้

เซนเซอร์แรงดันลมยำงติดตั ้งไวท้ี่ลอ้หนำ้
และลอ้หลัง เซ็นเซอร์เหล่ำนี้จะวัดแรงดัน
ลมยำงจำกดำ้นในของยำง แลว้ส่งขอ้มูล
แรงดันไปที่แผงหนำ้ปัด เซ็นเซอร์เหล่ำ
นี้ จ ะ ไม่ส่ งข อ้มูลจนกว่ ำ รถ จักรยำนยนต์
จะวิ่งด ว้ยควำมเ ร็วมำกกว่ำ  20 กม./ชม.  
(12 ไมล์/ชม.) เสน้ประสองเสน้จะปรำกฏบน
หนำ้จอแสดงผลจนกว่ำจะไดรั้บสัญญำณ 
แรงดนัลมยำง เซน็เซอรใ์นแตล่ะลอ้จะท�ำงำน
เป็นอสิระจำกกัน ดังนั้นเซ็นเซอร์จึงสำมำรถ
เปิดและอปัเดตโดยอตัโนมตัใินเวลำตำ่งกนั
จะมีป้ำยผนึกตดิไวท้ี่วงลอ้เพื่อบ่งชีต้�ำแหน่ง
ของเซนเซอรแ์รงดนัลมยำง ซึง่อยูใ่กลว้ำลว์
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หนำ้จอแสดงผล TPMS บนแผงหนำ้ปัดจะถกู
เปิดใชง้ำนเมือ่ระบบไดรั้บกำรตดิตัง้เทำ่นัน้

1. ไฟเตอื� TPMS
2. ตวับง่ชีแ้รงด�ัลมยางลอ้หลงั
3. ตวับง่ชีแ้รงด�ัลมยางลอ้ห�า้

แรงด�ัลมยาง

 ��าเตอื�
หำ้มใชร้ะบบตรวจวดัแรงดนัลมยำง  (TPMS) 
เป็นเกจวัดแรงดันลมยำงเมื่อท�ำกำรปรับ
คำ่แรงดนัลมยำง
เพือ่แรงดนัลมยำงทีถ่กูตอ้ง  ใหต้รวจสอบแรง
ดันลมยำงทุกครัง้เมื่อยำงเย็นและใชเ้กจวัด
แรงดนัลมยำงทีแ่มน่ย�ำ
กำรใชร้ะบบ TPMS เพือ่ก�ำหนดแรงดนัลม
ยำงอำจท�ำใหไ้ดแ้รงดันลมยำงทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ขอ้�วรระวงั
หำ้มใชน้�้ำยำอุดกำรร่ัวซมึหรอืน�้ำยำอืน่ ๆ  ที่
มลีักษณะเดยีวกันปิดกัน้กำรไหลของอำกำศ
ไปยงัทำงเขำ้เซนเซอร ์ TPMS กำรปิดกัน้
ชอ่งแรงดนัอำกำศของเซนเซอร ์TPMS ขณะ
ท�ำงำนจะท�ำใหเ้ซนเซอรถ์กูปิดกัน้  ท�ำใหเ้กดิ
ควำมเสยีหำยตอ่ชดุเซนเซอร ์ TPMS โดยไม่
สำมำรถซอ่มแซมได ้
ควำมเสยีหำยที่เกดิจำกกำรใชน้�้ำยำอุดกำร
ร่ัวซมึหรอืกำรบ�ำรงุรักษำทีไ่มถ่กูตอ้งไมถ่อืวำ่
เป็นช�ำรุดจำกกำรผลติและไม่ครอบคลุมภำย
ใตก้ำรรับประกนั
น� ำรถของท่ำนไปประกอบยำงที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทุกครัง้ และแจง้ทำงศูนย์ว่ำลอ้รถ
ของทำ่นมกีำรตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดนัลมยำง

 ขอ้�วรระวงั
จะมป้ีำยผนกึตดิไวท้ีว่งลอ้เพือ่บ่งชีต้�ำแหน่ง
ของเซนเซอรแ์รงดนัลมยำง
ตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัในกำรเปลีย่นยำง  เพือ่
ป้องกันไม่ใหเ้ซนเซอร์แรงดันลมยำงเกิด
ควำมเสยีหำย
น� ำรถของท่ำนไปประกอบยำงที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทุกครัง้ และแจง้ทำงศูนย์ว่ำลอ้รถ
ของทำ่นมกีำรตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดนัลมยำง

แรงดันลมยำงทีแ่สดงบนแผงหนำ้ปัดจะบง่บอก
ถงึแรงดนัลมยำงตำมจรงิ  ณ  เวลำทีเ่ลอืกสว่น
แสดงผลนั้น ซึง่อำจแตกต่ำงจำกแรงดันลม
ยำงทีก่�ำหนดไวเ้มือ่ยำงเย็น  เนือ่งจำกยำงอำจ
รอ้นขึน้ในขณะทีท่ำ่นขีร่ถจักรยำนยนต ์ ท�ำให ้
อำกำศภำยในยำงขยำยตัวและแรงดันลมยำง
เพิม่มำกขึน้  แรงดนัลมยำงเมือ่เย็นซึง่ก�ำหนด
โดย Triumph จะค�ำนงึถงึสภำวะนี้
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ตอ้งปรับระดับแรงดันลมยำงเมือ่ยำงเย็นและใช ้
เกจวดัแรงดนัลมยำงทีแ่มน่ย�ำเทำ่นัน้  ไมค่วรใช ้
จอแสดงผลแรงดันลมยำงบนแผงหนำ้ปัดเมือ่
ท�ำกำรปรับแรงดนัลมยำง ส�ำหรับแรงดนัลมยำง
ทีแ่นะน�ำ ใหด้ใูนสว่นขอ้มลูจ�ำเพำะ

แบตเตอรีเ่ซ็�เซอรแ์รงด�ัลมยาง
เมื่อแรงดันไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ในเซนเซอร ์
ลมยำงอยู่ในระดับต�่ำ จะมีขอ้ควำมแสดงใน
หนำ้จอแผงหนำ้ปัด  และสญัลกัษณ ์ TPMS จะ
บ่งชี้ว่ำเซนเซอร์ของลอ้ใดที่มีแรงดันไฟฟ้ำ
ของแบตเตอรี่ต�่ำ ถำ้แบตเตอรี่หมดเกลี้ยง  
เฉพำะเสน้ประจะปรำกฏบนหนำ้จอแผงหนำ้ปัด 
ไฟเตอืน TPMS สแีดงจะตดิขึน้ สว่นสญัลกัษณ ์
TPMS จะกะพรบิอยำ่งตอ่เนือ่ง  ตดิตอ่ตวัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตของท่ำนเพือ่น�ำรถไปเปลีย่นเซนเซอร ์
และบันทกึหมำยเลขผลติภัณฑล์งในชอ่งทีใ่ห ้
ไวใ้นหวัขอ้หมำยเลขซเีรยีลของเซน็เซอร์
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต� ำแหน่ง  ON 
ถำ้สัญลักษณ์ TPMS กะพรบิต่อเนื่องหรือไฟ
เตอืน TPMS ตดิคำ้งแสดงวำ่มขีอ้บกพรอ่งเกดิ
ขึน้กบัระบบ TPMS ตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตเพือ่น�ำ
รถไปตรวจสอบหำขอ้บกพรอ่ง

หมายเลขรหสัเซ็�เซอรแ์รงด�ัลมยาง
หมำยเลขรหัสส�ำหรับเซ็นเซอร์แรงดันลม
ยำงจะถูกพมิพไ์วบ้นฉลำกซึง่อยู่บนเซ็นเซอร ์
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตอำจตอ้งใชห้มำยเลขนีส้�ำหรับกำร
บ�ำรงุรักษำหรอืวเิครำะหปั์ญหำ
เมือ่ตดิตัง้  ระบบตรวจวดัแรงดนัลมยำง  เขำ้กบั
รถจักรยำนยนต ์ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ตวัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ Triumph ที่ไดรั้บ
อนุญำตไดบ้ันทกึหมำยเลขรหัสไวท้ีเ่ซ็นเซอร์
แรงดันลมยำงลอ้หนำ้และลอ้หลังในช่องว่ำง
ดำ้นลำ่งนี้

เซ็�เซอรแ์รงด�ัลมยางลอ้ห�า้

 
 
 

เซ็�เซอรแ์รงด�ัลมยางลอ้หลงั

 
 
 

ยางอะไหล่
เมือ่จะเปลีย่นยำง  ควรน�ำรถไปใสย่ำงทีต่วัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้  และตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ทำง
ทำงพนักงำนรับรูว้ำ่ตอ้งตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดัน
ลมยำงเขำ้กบัลอ้รถ
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��า้ม�ัเชือ้เพลงิ

Pb

RON/ROZ min. 95

E5 E10

3900695

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

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

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

การปรบัเทยีบเ�รือ่งย�ต์
ในบำงสภำพแวดลอ้ม อำจตอ้งมีกำรปรับ
เทยีบเครือ่งยนต ์ โปรดตดิตอ่สอบถำมตวัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทกุครัง้

 ขอ้�วรระวงั
รถจักรยำนยนตจ์ะเสยีหำยอยำ่งถำวรถำ้ใชร้ถ
กบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิทีไ่มเ่กรดไมถ่กูตอ้ง  หรอื
กำรปรับเทยีบเครือ่งยนตไ์มถ่กูตอ้ง
ตรวจสอบให แ้ น่ ใจทุกค รั ้ง ว่ ำ ใช น้�้ ำ มั น 
เชือ้เพลงิทีม่คีณุภำพและเกรดถกูตอ้ง
ควำม เสียหำยที่ เ ก ิด จ ำกกำ ร ใช น้�้ ำ มั น 
เชื้อเพลงิหรือกำรปรับเทียบเครื่องยนต์ไม ่
ถกูตอ้งไมถ่อืวำ่เป็นช�ำรดุจำกกำรผลติและไม่
ครอบคลมุภำยใตก้ำรรับประกนั

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

หมายเหตุ

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

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

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

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

-  หลงัจำกเตมิน�้ำมนั  ตรวจสอบทกุครัง้วำ่ได ้
ปิดฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิอยำ่งถกูตอ้ง

-  เนื่องจำกน�้ำมันเบนซนิ (น�้ำมันเชือ้เพลงิ) 
มคีวำมไวไฟสงู  กำรทีน่�้ำมนัเชือ้เพลงิหก
หรือร่ัว หรือกำรไม่ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำ
ดำ้นควำมปลอดภัยที่ระบุไวข้ำ้งตน้จะน�ำ
ไปสูอ่นัตรำยจำกไฟไหมไ้ด ้ ซึง่จะท�ำให ้
เกดิควำมเสยีหำยตอ่ทรัพยส์นิ  ท�ำใหผู้อ้ ืน่ 
บำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

ฝาปิดถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
รถจักรยำนยนต์นี้มีฝำปิดถังน�้ ำมันแบบไม่ใช ้
กญุแจ  ท�ำใหส้ำมำรถเปิดฝำถงัน�้ำมนัไดโ้ดยไม่
ตอ้งใชก้ญุแจกำยภำพ
เพือ่เปิดฝำถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ:
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่กญุแจอจัฉรยิะเปิดอยู่

และอยูห่ำ่งจำกรถจักรยำนยนตไ์มเ่กนิหนึง่
เมตร

•  ยกแผน่ปิดขนำดเล็กขึน้
•  ถอดฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
กำรปิดและกำรล็อกฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ:
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่กญุแจอจัฉรยิะเปิดอยู่

และอยูห่ำ่งจำกรถจักรยำนยนตไ์มเ่กนิหนึง่
เมตร

•  กดฝำปิดถังน�้ำมันเชือ้เพลงิเขำ้ต�ำแหน่งจน
ล็อก ‘คลกิ’ เขำ้ที่

•  ปิดแผน่ปิดขนำดเล็ก
หำกฝำถังน�้ำมันแบบไม่ใชกุ้ญแจไม่ยอมเปิด 
ใหน้� ำรถจักรยำนยนต์ของคุณไปที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำย Triumph ที่อยู่ใกลท้ี่สุด หำกไม่
สำมำรถ ใหป้ฏิบัติตำมขัน้ตอนกำรเปิดแบบ
ฉุกเฉนิ

การเปิดแบบฉุกเฉ�ิ

 ��าเตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดจ้อดรถจักรยำนยนต์
ไวอ้ยำ่งมัน่คงและมกีำรรองรับอยำ่งเพยีงพอ
รถจักรยำนยนตท์ีป่ระคองไวอ้ย่ำงถูกตอ้งจะ
ชว่ยป้องกนัไมใ่หล้ม้
รถจักรยำนยนตท์ี่ไม่มั่นคงอำจลม้ได ้ท�ำให ้
ผู ้ป ฏิ บั ติ ง ำ น บ ำ ด เ จ็ บ ห รื อ ท� ำ ใ ห ้ร ถ
จักรยำนยนตเ์สยีหำย

ประแจอัลเลนส�ำหรับกำรเปิดฉุกเฉินตดิอยู่ที ่
ฝำครอบถงัฯ ส�ำรอง ด ูหนำ้ 74
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เพื่อเขำ้ถงึฝำถังน�้ ำมันเพื่อเตมิน�้ ำมันในกรณี
ฉุกเฉนิ:
•  ใชป้ระแจอัลเลนฉุกเฉิน ถอดตัวยดึฝำปิด

ถงัน�้ำมนัออก

1

2

1

1. ตวัยดึฝาปิดถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ

•  มี ส ำ ย เ ค เ บิล ยึด อ ยู่ กั บ ฝ ำ ถั ง น�้ ำ มั น  
ถ อดฝ ำถั ง น�้ ำ มั น แล ะซีล ออกอย่ ำ ง
ระมัดระวัง โดยเอยีงสว่นประกอบทัง้หมด
ไปทำงดำ้นหนำ้ของรถจักรยำนยนต์

3

2

1

1. ซลี
2. ปะเก็�ยาง
3. สายเ�เบลิ

•  เก็บฝำปิดถังน�้ำมันเชือ้เพลงิและซลีไวใ้กล ้
กบัรถจักรยำนยนต ์ อยำ่ใหส้ำยเคเบลิยดื 
ระวงัอยำ่ใหช้ดุสถีงัน�้ำมนัเสยีหำย

•  เมือ่ถอดฝำปิดถงัน�้ำมนัและซลีออก ปะเกน็
ยำงอำจหลุดออกได ้บันทกึทศิทำงและ
ต�ำแหน่งไวส้�ำหรับกำรตดิตัง้ใหม่

•  ค่อย ๆ  เตมิน�้ ำมันในถังน�้ ำมันเชื้อเพลงิ  
ด ูหนำ้ 69 

 ��าเตอื�
กำรเตมิน�้ำมันลน้ถังน�้ำมันเชือ้เพลงิอำจท�ำให ้
น�้ำมนัหก
ถำ้น�้ ำมั ้นเชื้อเพลิงหก ใหเ้ช็ดรอยหกออก
ใหห้มดโดยทันที และทิ้งวัสดุที่ใชอ้ย่ำง
ปลอดภยั
ระวงัอยำ่ท�ำน�้ำมันเชือ้เพลงิหกใกลส้ำยเคเบลิ 
หรอืรสูำยเคเบลิ  หกใสเ่ครือ่งยนต ์ ทอ่ไอเสยี 
ยำงรถ หรอืชิน้สว่นอืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์
เนือ่งจำกน�้ำมนัเชือ้เพลงิไวไฟสงู กำรทีน่�้ำมนั
เชื้อเพลงิหกหรือร่ัว หรือกำรไม่ปฏบิัตติำม 
ค�ำแนะน�ำดำ้นควำมปลอดภัยทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้
จะน�ำไปสูอ่นัตรำยจำกไฟไหมไ้ด ้ ซึง่จะท�ำให ้
เกดิควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ ท�ำใหผู้อ้ ื่น
บำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำซีลและปะเก็นยำง
ตดิกับฝำถังน�้ำมันเชือ้เพลงิในต�ำแหน่งที ่
ถกูตอ้ง

•  ประกอบฝำถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  ซลี  และ 
ปะเก็น อย่ำงระมัดระวังโดยไม่ใหส้ำย
เคเบลิยดืหรอืถกูหนบี

•  ประกอบตัวยึดฝำปิดถังน�้ ำมันและขันให ้
แน่นดว้ยแรง 2.5 Nm

•  น�ำรถจักรยำนยนตไ์ปหำตัวแทนจ�ำหน่ำย 
Triumph ที่ใกลท้ี่สุดเพื่อตรวจสอบและ 
แกไ้ข
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การเตมิ��า้ม�ัลงใ�ถงั��า้ม�ั
เชือ้เพลงิ

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

 ขอ้�วรระวงั
หลกีเลีย่งกำรเตมิน�้ำมันในสภำพทีฝ่นตกหรอื
เต็มไปดว้ยฝุ่ นละออง ซึง่ส ิง่ทีป่ะปนในอำกำศ
อำจปนเป้ือนน�้ำมนัเชือ้เพลงิได ้
น�้ำมันเชือ้เพลงิทีป่นเป้ือนอำจท�ำใหช้ ิน้ส่วน
ของระบบน�้ำมันเชือ้เพลงิเกดิควำมเสยีหำย
ได ้

คอ่ย ๆ  เตมิน�้ำมันลงในถังน�้ำมันเชือ้เพลงิเพือ่
ชว่ยป้องกนัไมใ่หน้�้ำมนัหก อยำ่เตมิน�้ำมนัจนถงึ
ระดับทีส่งูกวำ่ฐำนของชอ่งเตมิน�้ำมันเชือ้เพลงิ 
เพรำะจะท�ำใหม้ั่นใจไดว้่ำมีช่องอำกำศเพียง
พอส�ำหรับกำรขยำยตัวของน�้ ำมันเชื้อเพลิง
ถำ้น�้ำมันเชือ้เพลงิภำยในถังขยำยตัวจำกกำร 
ดูดซับควำมรอ้นจำกเครื่องยนต์หรือจำก
แสงแดดสอ่งโดยตรง

21

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

หลงัจำกเตมิน�้ำมนั  ตรวจสอบทกุครัง้วำ่ไดปิ้ด
ฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิอยำ่งถกูตอ้ง
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เบาะ� ัง่

 ��าเตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดจ้อดรถจักรยำนยนต์
ไวอ้ยำ่งมัน่คงและมกีำรรองรับอยำ่งเพยีงพอ
รถจักรยำนยนตท์ีป่ระคองไวอ้ย่ำงถูกตอ้งจะ
ชว่ยป้องกนัไมใ่หล้ม้
รถจักรยำนยนตท์ี่ไม่มั่นคงอำจลม้ได ้ท�ำให ้
ผู ้ป ฏิ บั ติ ง ำ น บ ำ ด เ จ็ บ ห รื อ ท� ำ ใ ห ้ร ถ
จักรยำนยนตเ์สยีหำย

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

ส�ำหรับขอ้มูลเกีย่วกับกำรท�ำควำมสะอำด ดูที ่
หนำ้ 154

การถอดเบาะที�่ ัง่ผูโ้ดยสาร/กระจงั
�รอบที�่ ัง่
ในกำรถอดเบำะทีน่ั่งผูโ้ดยสำรหรอืกระจังครอบ
ทีน่ั่ง (เรยีกวำ่ทีน่ั่งผูโ้ดยสำรส�ำหรับขัน้ตอนนี)้:
•  คลำยฝำปิดทีน่ั่งผูโ้ดยสำร

•  ถอดตวัยดึฝำปิดทีน่ั่งผูโ้ดยสำรออก

B01233

1

2

1. ฝาปิดที�่ ัง่ผูโ้ดยสาร (ตวัยดึเบาะ� ัง่ 
ผูโ้ดยสารอยูด่า้�ลา่ง)

2. ที�่ ัง่ผูโ้ดยสาร
3. เบาะผูข้บัขี่

หมายเหตุ

อยา่ดงึเบาะที�่ ัง่ผูโ้ดยสารขึ�้ระหวา่งการ
ถอดออก

B01235

1

2

1. ชอ่ง (ที�่ ัง่)
2. ล ิ�้ (โ�รงซบัเฟรม)

•  ปลดช่องที่น่ังผูโ้ดยสำรออกจำกลิน้และ
เลื่อนไปขำ้งหนำ้เพื่อถอดออกจำกรถ
จักรยำนยนตอ์ยำ่งสมบรูณ์
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การตดิต ัง้เบาะที�่ ัง่ผูโ้ดยสาร/กระจงั
�รอบที�่ ัง่

 ��าเตอื�
หำ้มขี่รถจักรยำนยนต์ที่คลำยหรือถือตัวยดึ
เบำะน่ังออก  เพรำะเบำะทัง้คูจ่ะไมม่ัน่คงและ
อำจขยบัเขยือ้นได ้
เบำะผูข้ับขี่และผูโ้ดยสำรสำมำรถยึดและ
รองรับน�้ำหนักไดอ้ย่ำงถูกตอ้งเมื่อประกอบ 
ตวัยดึไวอ้ยำ่งถกูตอ้งเทำ่นัน้
เบำะทีห่ลวมหรือหลุดอำจท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

กำรตดิตัง้เบำะน่ังผูโ้ดยสำรหรือกระจังครอบ 
ทีน่ั่ง:
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดต้ดิตัง้เบำะที่น่ัง

ของผูข้บัขีไ่วอ้ยำ่งถกูตอ้ง ด ูหนำ้ 72

•  เลือ่นเบำะน่ังผูโ้ดยสำรไปดำ้นหลงั  ลงบน
ลิน้ของโครงซบัเฟรม

B01235

1

2

1. ชอ่ง (ที�่ ัง่)
2. ล ิ�้ (โ�รงซบัเฟรม)

•  ตดิตัง้แลว้ขันตัวยดึเบำะทีน่ั่งผูโ้ดยสำรให ้
แน่นดว้ยแรง 5 Nm

B01234

1

2

1. ตวัยดึเบาะที�่ ัง่ผูโ้ดยสาร (ฝาปิดเบาะที�่ ัง่ 
ผูโ้ดยสารจะสวมดา้�บ�พอด)ี

2. ที�่ ัง่ผูโ้ดยสาร

•  ประกอบฝำปิดเบำะที่น่ังผูโ้ดยสำรลงบน 
ตวัยดึทีน่ั่งผูโ้ดยสำร

•  ยดึทีน่ั่งไว ้ และตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดย้ดึ
จนแน่นสนทิดแีลว้

การถอดเบาะที�่ ัง่ผูข้บัขี่
หมายเหตุ

ตอ้งถอดที�่ ัง่ผูโ้ดยสารหรอื�รอบที�่ ัง่ออก
กอ่�ทีจ่ะถอดเบาะที�่ ัง่ของผูข้บัขี่

กำรถอดเบำะผูข้บัขี:่
•  ถอดที่น่ังผูโ้ดยสำรหรือกระจังครอบที่น่ัง 

(ด ูหนำ้ 70)
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•  ถอดตวัยดึเบำะน่ังผูข้บัขีส่องคนทีด่ำ้นหลัง
เบำะทีน่ั่ง

B01238

1

2

1. ตวัยดึเบาะที�่ ัง่ผูข้บัขี่

•  ยกที่น่ังขึ้นจำกทำงดำ้นหลังและเลื่อน
ไปทำงดำ้นทำ้ยเพื่อถอดออกจำกรถ
จักรยำนยนตอ์ยำ่งสมบรูณ์

B01239

1

2

1. ล ิ�้ (เบาะผูข้บัขี)่
2. ฐา�ยดึถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ

การตดิต ัง้เบาะที�่ ัง่ผูข้บัขี่

 ��าเตอื�
หำ้มขี่รถจักรยำนยนต์ที่คลำยหรือถือตัวยดึ
เบำะน่ังออก  เพรำะเบำะทัง้คูจ่ะไมม่ัน่คงและ
อำจขยบัเขยือ้นได ้
เบำะผูข้ับขี่และผูโ้ดยสำรสำมำรถยึดและ
รองรับน�้ำหนักไดอ้ย่ำงถูกตอ้งเมื่อประกอบ 
ตวัยดึไวอ้ยำ่งถกูตอ้งเทำ่นัน้
เบำะทีห่ลวมหรือหลุดอำจท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

กำรตดิตัง้เบำะทีน่ั่งผูข้บัขี:่
•  สวมลิน้ของที่น่ังเขำ้ใตแ้ป้นยึดถังน�้ ำมัน

เชือ้เพลงิ

B01239

1

2

1. ล ิ�้ (เบาะผูข้บัขี)่
2. ฐา�ยดึถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ

•  ลดดำ้นหลังของเบำะลงจนชิดกับรูบน 
ซบัเฟรมดำ้นทำ้ย
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•  ตดิตัง้ตัวยึดเบำะน่ังผูข้ับขี่สองตัวที่ดำ้น
ทำ้ยเบำะที่น่ัง และขันใหแ้น่นดว้ยแรง 
5 Nm

B01238

1

2

1. ตวัยดึเบาะที�่ ัง่ผูข้บัขี่
2. เบาะผูข้บัขี่

•  จับทีน่ั่งไว ้ และใชแ้รงดงึขึน้เพือ่ตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวำ่ไดย้ดึไวม้ัน่คงดแีลว้

•  ประกอบกลับที่น่ังผูโ้ดยสำรหรือกระจัง
ครอบทีน่ั่ง (ด ูหนำ้ 71)

ขาต ัง้ขา้ง

 ��าเตอื�
รถจักรยำนยนต์ไดต้ดิตัง้ระบบกำรเชือ่มต่อ
เพื่อป้องกันไม่ใหข้ีร่ถโดยทีข่ำตัง้ขำ้งยังอยู่
ในต�ำแหน่งลง
อยำ่พยำยำมขีร่ถโดยเอำขำตัง้ขำ้งลงหรอืยุง่
เกีย่วกบักลไกกำรเชือ่มตอ่  เพรำะจะท�ำให ้
เกดิสภำวะกำรขบัขีท่ีเ่ป็นอนัตรำย น�ำไปสูก่ำร
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

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

รถจักรยำนยนตจ์ะมขีำตัง้ขำ้ง ซึง่ท�ำใหจ้อดรถ
จักรยำนยนตไ์ด ้

1

1. ขาต ัง้ขา้ง

เมื่อใชข้ำตัง้ขำ้ง ใหบ้ดิแฮนด์บังคับเลี้ยวไป
ทำงซำ้ยจนสดุทุกครัง้ แลว้ใหร้ถจักรยำนยนต์
อยูใ่นเกยีรห์นึง่
เมือ่ไรกต็ำมทีใ่ชข้ำตัง้ขำ้ง  กอ่นจะขบัขีร่ถ  ให ้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วำ่ไดย้กขำตัง้ขำ้งขึน้
จนสดุหลงัจำกทีน่ั่งบนรถจักรยำนยนตแ์ลว้
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำในกำรจอดรถอย่ำงปลอดภัย 
โปรดดบูท วธิกีำรขีร่ถจักรยำนยนต์
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ชุดเ�รือ่งมอืและ 
ห�งัสอื�ูม่อืเจา้ของ
�ูม่อืผูใ้ช้
คู่มือผู ใ้ ช ข้องรถจะ จัดมำใหพ้ร อ้มกับ รถ
จักรยำนยนต์
ชุดเ�รือ่งมอื
ชดุเครือ่งมอืประกอบดว้ย  ประแจตวั C และ
เครือ่งมอืปรับตัง้สองชิน้  เครือ่งมอืปรับตัง้สอง
ชิ้นอยู่ที่ดำ้นใตฝ้ำปิดถังน�้ ำหล่อเย็นส�ำรอง 
ส�ำหรับขอ้มลูเกีย่วกับกำรถอดฝำปิดถังน�้ำหลอ่
เย็นส�ำรอง ด ูหนำ้ 108

1

2

1. ประแจอลัเล�หกเหลีย่ม 4 มม.
2. เ�รือ่งมอืปรบั Torx T30

ประแจหกเหลีย่ม 4 มม.  ใชส้�ำหรับกำรเปิด
ฉุกเฉนิเพือ่ถอดฝำถงัน�้ำมนั
เครือ่งมอืปรับ Torx T30 มสี�ำหรับกำรถอดเบำะ
ทีน่ั่ง/กระจังครอบเบำะ และกำรปรับไฟหนำ้

การร�ัอ�ิ

R.P.M.

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

สงูตลอดเวลำ;
•  หลีก เลี่ยงกำรขี่รถด ว้ยควำมเ ร็วรอบ

เครือ่งยนตค์งทีเ่ป็นระยะเวลำนำน  ไมว่ำ่จะ
เร็วหรอืชำ้;

•  หลกีเลีย่งกำรสตำรท์รถ กำรดบัเครือ่ง หรอื
เร่งควำมเร็วอย่ำงรุนแรง ยกเวน้ในกรณี
ฉุกเฉนิ;

•  อย่ำขี่รถดว้ยควำมเร็วมำกกว่ำ 3/4 ของ
ควำมเร็วสงูสดุ

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

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

ลงทกุครัง้กอ่นทีเ่ครือ่งยนตเ์ริม่สะทำ้น;
•  อย่ำขี่รถดว้ยควำมเร็วรอบเครื่องยนต์สูง

โดยไมจ่�ำเป็น  กำรเปลีย่นเกยีรข์ ึน้จะชว่ย
ลดอัตรำกำรสิ้นเปลืองน�้ ำมันเชื้อเพลิง 
ลดเสียงรบกวน และช่วยปกป้องสภำพ
แวดลอ้ม

การตรวจเช็�กอ่�การขบัขี่

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

ตรวจสอบรำยกำรต่อไปนี้ทุกวันก่อนขีร่ถของ
ท่ำน ท่ำนใชเ้วลำเพียงไม่นำน และกำร 
ตรวจสอบเหล่ำนี้จะชว่ยใหท้่ำนมั่นใจถงึกำรขี่
รถทีป่ลอดภยัและเชือ่ใจได ้
ถำ้พบสิ่งผิดปกติใด ๆ  ในขณะตรวจสอบ
จุดต่ำง ๆ  เหล่ำนี้ ใหดู้บท กำรบ�ำรุงรักษำ
และกำรปรับตัง้ค่ำ หรือไปที่ตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
เพื่อสอบถำมถึงกำรด� ำเนินกำรเพื่อใหร้ถ
จักรยำนยนต์ของท่ำนกลับเขำ้สู่สภำวะกำร
ท�ำงำนทีป่ลอดภยั
ใหต้รวจสอบสิง่ตอ่ไปนี:้
��า้ม�ัเชือ้เพลงิ: มนี�้ำมันในถังน�้ำมันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอ ไมม่กีำรร่ัวซมึ (หนำ้ 66)
�� ้าม �ั เ�รื่อง :   ร ะดั บน�้ ำ มั นที่ถู กต อ้ ง ใน 
ตำแมว เติมน�้ ำมันตำมขอ้ก�ำหนดที่ถูกตอ้ง
ตำมทีต่อ้งกำร ไม่มกีำรร่ัวไหลจำกเครือ่งยนต ์
(หนำ้ 101)
โซข่บัเ�ลือ่�: ปรับตัง้คำ่ใหถ้กูตอ้ง (หนำ้ 112)
ยาง/ลอ้: แรงดันลมยำงถูกตอ้ง (เมื่อเย็น) 
ควำมสกึ/ควำมลกึของดอกยำง,  ควำมเสยีหำย
ของยำง/ลอ้, ยำงร่ัวซมึ ฯลฯ (หนำ้ 127)
�็อต, โบลต,์ สกร:ู ตรวจสอบดว้ยตำเปลำ่
ว่ำชิ้นส่วนของระบบกันสะเทือนและระบบ 
บงัคบัเลีย้ว,  คำน และชดุควบคมุทัง้หมดไดข้นั
แน่นและยดึไวอ้ย่ำงถูกตอ้ง ตรวจสอบทุกจุด
เพือ่ดตูวัยดึหลวม/ช�ำรดุ
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การบงั�บัรถจกัรยา�ย�ต:์ รำบรื่น แต่ไม่
หลุดเมื่อบิดไปทำงซำ้ยจนสุดหรือไปทำง
ขวำจนสุด ไม่เกี่ยวตดิกับสำยควบคุมเสน้อื่น 
(หนำ้ 121)
เบรก: ดงึคนัเบรก  แลว้กดแป้นเบรกเพือ่ตรวจ
สอบควำมตำ้นทำนที่ถูกตอ้ง ตรวจสอบคัน
เบรก/แป้นเบรกที่มีระยะเกนิก่อนจะถงึควำม
ตำ้นทำน  หรอืรูส้กึวำ่กำรควบคมุหยุน่ตวัเมือ่ใช ้
งำน (หนำ้ 114)
ผา้เบรกห�า้: ตรวจสอบว่ำมีวัสดุเสียดทำน
เหลืออยู่บนผำ้เบรกทัง้หมดอย่ำงเหมำะสม 
(หนำ้ 114)
ระดบั�� ้าม ั� เบรก:   ไม่ มีก ำ ร ร่ั วซึมของ
น�้ ำมันเบรก ระดับน�้ ำมันเบรกตอ้งอยู่ระหว่ำง
เครือ่งหมำย MAX และ MIN ในกระปกุน�้ำมนั
ทัง้สองจดุ (หนำ้ 117)

โช�๊ห�า้: ท�ำงำนอยำ่งรำบรืน่ ไมม่รีอยร่ัวทีซ่ลี
โชค๊ (หนำ้ 122 )
ปีกผเีสือ้: ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำปลอกคันเร่ง
มือบดิกลับไปที่ต�ำแหน่งรอบเดนิเบำโดยไม่
ตดิขดั (หนำ้ 59)
�ลตัช:์ ท�ำงำนอย่ำงรำบรื่นและระยะฟรีของ
สำยถกูตอ้ง (หนำ้ 110)
��า้หล่อเย็�: ไม่มีกำรร่ัวซมึของน�้ำหล่อเย็น 
ตรวจสอบระดับน�้ำหล่อเย็นในถังน�้ำหล่อเย็น
ส�ำรอง (เมือ่เครือ่งยนตเ์ย็น) (หนำ้ 107)
อุปกรณ์ไฟฟ้า: ไฟทุกดวงและแตรท�ำงำน
อยำ่งถกูตอ้ง (หนำ้ 144)
การดบัเ�รื่องย�ต:์ สวิตช์ดับเครื่องยนต์
สำมำรถดบัเครือ่งยนตไ์ด ้(หนำ้ 78)
ขาต ัง้: กลับไปทีต่�ำแหน่งขึน้จนสดุตำมแรงตงึ
สปรงิ สปรงิรัง้กลบัไมช่�ำรดุหรอืลำ้ (หนำ้ 73)
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การดบัเ�รือ่งย�ต์

 ขอ้�วรระวงั
โดยปกต ิเครื่องยนตจ์ะดับเมื่อบดิสวติชจ์ุด
ระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF

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

0
N
MPH

RPM X 1000
0 10

3

2

1

1. สญัญาณไฟแสดงต�าแห�ง่เกยีรว์า่ง
2. สวติชด์บัเ�รือ่งย�ต ์- ต�าแห�ง่ STOP
3. สวติชห์ลกัระบบสตารท์ - ต�าแห�ง่ OFF 

(ถา้ตดิต ัง้)

กำรดบัเครือ่งยนต:์
•  ปิดลิน้ปีกผเีสือ้ใหส้นทิ
•  เลอืกต�ำแหน่งเกยีรว์ำ่ง
•  บิดสวิตช์ดับเครื่องยนต์ไปที่ต� ำแหน่ง 

STOP (ปิด)
•  บดิสวติชห์ลักระบบสตำร์ทไปที่ต�ำแหน่ง

ปิด OFF (ถำ้ตดิตัง้)
•  เลอืกเกยีรห์นึง่
•  จอดรถจักรยำนยนต์บนพื้นรำบ แข็งแรง

โดยใชข้ำตัง้ขำ้ง
•  ล็อคพวงมำลยั

 ขอ้�วรระวงั
อย่ ำ เ ปิ ด ส วิต ช์จุ ด ร ะ เ บิดทิ้ ง ไ ว ้โ ด ยที่
เครื่องยนต์ยังดับอยู่ ซ ึง่จะท�ำใหเ้กดิควำม 
เสยีหำยทำงไฟฟ้ำ

การสตารท์เ�รือ่งย�ต์

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

 ขอ้�วรระวงั
อย่ำใชม้อเตอร์สตำร์ทตดิต่อกันนำนกว่ำหำ้
วินำทีเนื่องจำกมอเตอร์สตำร์ทจะรอ้นจัด 
ท�ำใหแ้บตเตอรีเ่ร ิม่คำยประจุ
รอ 15 วนิำทรีะหวำ่งกำรใชม้อเตอรส์ตำรท์
แต่ละครัง้เพื่อใหร้ะบำยควำมรอ้นและฟ้ืนฟู
พลงังำนแบตเตอรี่
อย่ำปล่อยใหเ้ครื่องยนต์เดินเบำเป็นเวลำ
นำนเพรำะจะท�ำใหเ้กดิควำมรอ้นสงู  ซึง่เป็น
สำเหตใุหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำย
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 ขอ้�วรระวงั
หำกเครือ่งยนตไ์มส่ตำรท์  ใหร้ออยำ่งนอ้ยหำ้
วนิำทีก่อนที่จะพยำยำมสตำร์ทเครื่องยนต ์
อกีครัง้
หำกเครื่องยนต์ไม่สำมำรถสตำร์ทหลังจำก
พยำยำมสำมครั้ง ระบบสตำร์ทจะถูกปิด
กำรใชง้ำนเป็นเวลำสองนำทีเพื่อป้องกัน
แบตเตอรีแ่ละระบบสตำรท์
หำกเครือ่งยนตย์ังไม่สำมำรถสตำรท์ไดห้ลัง
จำกพยำยำมอกีหกครัง้  อยำ่พยำยำมสตำรท์
อกี  ปรกึษำตวัแทนจ�ำหน่ำย Triumph ทีไ่ด ้
รับอนุญำตของคณุ
กำรพยำยำมสตำร์ทเครื่องยนต์ต่อเนื่องจะ
ท�ำใหเ้กิดควำมเสียหำยอย่ำงรำ้ยแรงกับ
แบตเตอรีห่รอืระบบสตำรท์

0
N
MPH

RPM X 1000
0 10

2

1

3

1. สวติชจ์ดุระเบดิหลกั (ถา้ตดิต ัง้)
2. สวติชส์ตารท์/ดบัเ�รือ่งย�ต ์- ต�าแห�ง่ 

QUICK START
3. สญัญาณไฟแสดงต�าแห�ง่เกยีรว์า่ง

กำรสตำรท์เครือ่งยนต์
•  ตรวจสอบใหแ้ น่ใจว่ำสวิตช์หลักของ

ระบบจดุระเบดิ  (หำกตดิตัง้)  ถกูเปิดไป
ทีต่�ำแหน่ง ON ด ู สวติชจ์ดุระเบดิหลกั  
(ถำ้ตดิตัง้)

•  บบีคนัคลตัชเ์ขำ้หำแฮนดบ์งัคบัเลีย้วจนสดุ
•  กดปุ่ มสตำร์ท/ดับเครื่องยนต์คำ้งไวท้ี่

ต�ำแหน่ง QUICK START จนเครือ่งยนตเ์ริม่
ท�ำงำน

•  ท�ำใหแ้น่ใจว่ำระบบสง่ก�ำลังอยู่ทีต่�ำแหน่ง
เกยีรว์ำ่ง

รถจักรยำนยนต์มีสวิตช์ล็อคมอเตอร์สตำร์ท 
สวิตช์จะช่วยป้องกันไม่ใหม้อเตอร์สตำร์ท
ท�ำงำนเมือ่ระบบสง่ก�ำลังไมอ่ยูท่ีต่�ำแหน่งเกยีร์
วำ่งหลงัจำกเอำขำตัง้ขำ้งลง
ถำ้กำงขำตัง้ขำ้งออกขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำน
และระบบส่งก�ำลังไม่อยู่ที่ต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง 
เครือ่งยนตจ์ะดบัลงไมว่ำ่คลตัชจ์ะอยูท่ีต่�ำแหน่ง
ใดกต็ำม

หมายเหตุ

ชพิกญุแจจะประกอบอยูใ่�ดอกกญุแจเพือ่
ปิดกญุแจ�ริภยั ถอืกญุแจระบบจดุระเบดิ
ไว้ใกล้รถจกัรยา�ย�ต์เพียงดอกเดียว 
การมีกุญแจสองดอกอยู่ใกล้กบัสว ิตช์
อาจรบกว�สญัญาณระหว่างชิปกุญแจ
กบักญุแจ�ริภยั ใ�สถา�การณ�์ี ้ กญุแจ
�ริภยัจะยงั�งท�างา�จ�กว่าจะ��ากุญแจ
ออกไปห�ึง่ดอก
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การออกรถ
กำรยำ้ยรถจักรยำนยนต:์
•  ดงึคนัคลตัชแ์ละเลอืกเกยีรห์นึง่
•  เปิดปีกผีเสื้อออกเล็กนอ้ย แลว้ค่อย ๆ 

ปลอ่ยคนัคลตัช์
•  ขณะที่คลัตชเ์ริม่ท�ำงำน ใหเ้ปิดปีกผีเสือ้

ออกอีกเล็กนอ้ย เพื่อใหค้วำมเร็วรอบ
เครือ่งยนตม์มีำกพอทีเ่ครือ่งยนตจ์ะไม่ดับ
ลง

การเปลีย่�เกยีร ์

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

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

11

2

3
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6
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1. ��ัเปลีย่�เกยีร ์
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กำรเปลีย่นเกยีร:์
•  ปิดลิน้ปีกผเีสือ้ขณะทีด่งึคนัคลตัช์
•  เปลีย่นเป็นเกยีรท์ีส่งูขึน้หรอืต�ำ่ลง
•  เปิดปีกผเีสือ้บำงสว่นขณะปลอ่ยคนัคลตัช์
•  ใชค้ลตัชท์กุครัง้เมือ่เปลีย่นเกยีร์

หมายเหตุ

กลไกการเปลีย่�เกยีรเ์ป็�แบบล็อกห�ึง่
จ งัหวะ ซึ่งหมาย�วามว่า  ส�าหรบัการ
เ�ลื่อ�ที่แต่ละ�ร ัง้ของ��ัเปลี่ย�เกียร ์
ท่า�สามารถเลอืกเกยีรไ์ดท้ลีะต�าแห�่ง  
ใ�ล�าดบัสงูขึ�้หรอืต�า่ลง

ชุดอปุกรณ ์Triumph Shift 
Assist (TSA) (ถา้ตดิต ัง้)

 ขอ้�วรระวงั
Triumph Shift Assist (TSA) เหมำะส�ำหรับ
กำรใชง้ำนบนถนน
หำ้มน�ำมำใชร้ะหวำ่งขบัขีอ่อฟโรด

 ขอ้�วรระวงั
ในกรณีที่เก ิดควำมผิดปกติกับระบบ TSA 
ขณะขบัขี ่ระบบ TSA จะถกูปิดกำรใชง้ำน
ใชค้ลัตชเ์พื่อเปลี่ยนเกยีร์ตำมปกต ิมฉิะนั้น
อำจเกิดควำมเสียหำยต่อเครื่องยนต์หรือ 
ชดุเกยีรไ์ด ้
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph โดยเร็วที่สุดเพื่อตรวจเช็คควำม 
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

 ขอ้�วรระวงั
กำรเปลี่ยนเกียร์จะตอ้งด�ำเนินกำรดว้ยกำร
เหยยีบแป้นอยำ่งทีร่วดเร็วและหนักแน่น  เพือ่
ใหม้ั่นใจไดว้่ำแป้นเหยยีบเคลือ่นทีเ่ต็มระยะ
ของมนั
ตอ้งระวงัเสมอเมือ่เปลีย่นเกยีร ์ หลงัจำก
เปลีย่นเกยีร ์ ตอ้งเหยยีบแป้นใหส้ดุกอ่นทีจ่ะ
เปลีย่นเกยีรไ์ดอ้กีครัง้
กำรเปลี่ยนเกียร์ที่ไม่ถูกตอ้งอำจท� ำให ้
เครื่องยนต์และระบบส่งก�ำลังเกิดควำม 
เสยีหำยได ้

Triumph Shift Assist (TSA)  จะปรับแรงบดิ
ของเครือ่งยนตเ์พือ่ใหเ้ขำ้เกยีรไ์ดโ้ดยไม่ตอ้ง
ปิดคนัเรง่ปีกผเีสือ้หรอืใชค้ลตัช์
TSA ไม่ใช่ระบบอัตโนมัตสิ�ำหรับกำรเปลี่ยน 
เกียร์ ตอ้งเลือกและเปลี่ยนเกียร์ดว้ยวธิีปกติ
โดยใชแ้ป้นเกยีรต์ำมทีอ่ธบิำยไวใ้น หนำ้ 80
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TSA ใชไ้ดก้ับทัง้กำรเปลี่ยนเกียร์ขึน้และลง 
ตอ้งใชค้ลัตชใ์นกำรหยุดและออกตัว ตอ้งใช ้
คลัตช์เมื่อเลือกเกียร์จำกเกียร์ว่ำง และเมื่อ
เลอืกเกยีรว์ำ่งจำกเกยีรอ์ืน่ ๆ
Triumph Shift Assist จะไมท่�ำงำนหำก:
•  บบีคลตัช์
•  พยำยำมเปลีย่นเกยีรส์งูขึน้โดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

เมือ่อยูใ่นเกยีร ์6
•  พยำยำมเปลีย่นเกยีรล์งโดยไมไ่ดต้ัง้ใจเมือ่

อยูใ่นเกยีร ์1
•  พยำยำมเปลีย่นเกยีร์สูงขึน้ขณะควำมเร็ว

รอบเครือ่งยนตต์�ำ่มำก
•  พยำยำมเปลีย่นเกยีรล์งขณะควำมเร็วรอบ

เครือ่งยนตส์งูมำก
•  พยำยำมเปลี่ยนเกียร์ขึ้นระหว่ำงเครื่อง

โอเวอรรั์น
•  ตวัจ�ำกดัควำมเร็วรถก�ำลงัท�ำงำน
•  ใชง้ำนระบบควบคมุควำมเร็วคงที่
•  ระบบควบคมุกำรยดึเกำะถนนก�ำลงัท�ำงำน
•  หำกเกยีรก์อ่นหนำ้นีย้งัไมจั่บอยำ่งเต็มที่
•  คันเรง่ปีกผเีสือ้มกีำรเปลีย่นระหวำ่งเปลีย่น

เกยีร์
หำก TSA ไมท่�ำงำน คณุสำมำรถใชค้ลตัชเ์พือ่
เปลีย่นเกยีรไ์ดต้ำมปกติ

การเบรก
รถจักรยำนยนตท์ุกรุ่นมรีะบบเบรกทีร่วมมำกับ
รถ รว่มกบัระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก (ABS)
ระบบเบรกแบบบูรณำกำรบำงส่วนนี้ไดรั้บกำร
ออกแบบมำเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรเบรก
ของผูข้บัขี่
เมือ่ผูข้บัขีใ่ชง้ำนเบรกหนำ้ จะมกีำรใชง้ำนเบรก
หลงัดว้ยเล็กนอ้ย เพือ่ท�ำใหก้ำรเบรกสมดลุ
ระดับกำรใชเ้บรกหลังนัน้สัมพันธก์ับระดับแรง
เบรกทีผู่ข้บัขีใ่ชผ้ำ่นคนัเบรกหนำ้
กำรใชแ้ป้นเบรกหลงัเพยีงอยำ่งเดยีวจะเป็นกำร
ใชเ้บรกหลงัเทำ่นัน้
เพื่อประสทิธิภำพกำรเบรกสูงสุด ใหใ้ชง้ำน 
คนัเบรกหนำ้กบัแป้นเบรกรว่มกนัเสมอ

1

1. ��ัเบรกห�า้

1

1. แป้�เบรกหลงั
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 ��าเตอื�
เมือ่จะเบรก โปรดปฏบิตัติำมรำยกำรตอ่ไปนี:้
-  ปิดคันเร่งปีกผีเสื้อใหส้นิท โดยปล่อยให ้
คลัตชท์�ำงำนเพื่อใหเ้ครื่องยนตช์่วยชะลอ
รถจักรยำนยนต์

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

-  เมือ่จะหยดุรถ  ควรใชเ้บรกทัง้สองพรอ้มกนั
ทกุครัง้  โดยปกต ิ ควรใสเ่บรกหนำ้มำกกวำ่
เบรกหลงัเล็กนอ้ย

-  เปลี่ยนเกยีร์ลงหรือปลดคลัตชอ์อกจนสุด 
ซึง่เป็นกำรป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งยนตด์บั

-  หำ้มเบรกจนล็อก  เพรำะอำจท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

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

 ��าเตอื�
เพื่อควำมปลอดภัยของคุณ ควรใชค้วำม
ระมดัระวงัเป็นพเิศษเมือ่เบรกรถ  เรง่ควำมเร็ว 
หรอืเลีย้วรถ  เนือ่งจำกกำรด�ำเนนิกำรดงักลำ่ว
โดยขำดควำมระมัดระวังจะท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคุมและเกดิอุบัตเิหตุ กำรใชเ้บรกหนำ้
หรือเบรกหลังแยกกันจะลดประสิทธิภำพ
กำรเบรกทัง้หมด  กำรเบรกรนุแรงมำกอำจ
ท�ำใหล้อ้ใดลอ้หนึ่งล็อก ท�ำใหค้วบคุมรถ
จักรยำนยนต์ไดย้ำกขึน้ และอำจท�ำใหเ้กดิ
อบุตัเิหต ุ(ด ูค�ำเตอืนระบบ ABS)
หำกเป็นไปได ้ ใหล้ดควำมเร็วหรอืเบรกกอ่น
ทีจ่ะเขำ้โคง้เนือ่งจำกกำรปิดปีกผเีสือ้หรอืกำร
เบรกทีก่ลำงโคง้จะท�ำใหล้อ้หมนุฟร ี ซึง่จะ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
เมือ่ขีร่ถในสภำพทีเ่ปียกหรอืฝนตก  หรอืบน
พืน้ถนนทีไ่มแ่ข็งแรง  สมรรถภำพในกำรหยดุ
รถและหกัเลีย้วจะลดลง กำรขบัขีท่ัง้หมดของ
ท่ำนภำยใตส้ภำวะเหล่ำนี้ควรเป็นไปอย่ำง 
รำบรืน่  กำรเรง่ควำมเร็ว  กำรเบรก  หรอืกำร
เลี้ยวรถอย่ำงกะทันหันจะท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

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

 ��าเตอื�
อย่ำแล่นรถโดยดับเครือ่งยนต ์และอย่ำลำก
พว่งรถจักรยำนยนต์
ระบบส่งก�ำลังไดรั้บกำรหล่อลื่นจำกแรงดัน
สำรหลอ่ลืน่ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์�ำงำนเทำ่นัน้
กำรหล่อลื่นไม่เพียงพอจะท�ำใหร้ะบบส่ง
ก�ำลงัเกดิควำมเสยีหำยหรอืกระตกุ  ซึง่น�ำ
ไปสู่กำรสูญเสียกำรควบคุมกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุดท้นัที

 ��าเตอื�
เมื่อใชร้ถจักรยำนยนตบ์นถนนที่ไม่แข็งแรง 
เปียก  หรอืเต็มไปดว้ยโคลน  ประสทิธภิำพใน
กำรเบรกจะลดลงจำกฝุ่ น โคลน หรอืควำมชืน้
ทีเ่กำะตวับนรถ
ในสภำวะเหลำ่นี ้ ใหเ้บรกแตเ่นิน่ ๆ  ทกุครัง้ 
เพือ่ใหแ้น่ใจว่ำพืน้ผวิระบบเบรกสะอำดพอที่
จะท�ำกำรเบรก
กำรขีร่ถจักรยำนยนตโ์ดยทีเ่บรกปนเป้ือนดว้ย
ฝุ่ น  โคลน  หรอืควำมชืน้  อำจเป็นสำเหตใุห ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

ระบบเบรกป้องก�ัลอ้ล็อก (ABS)

 ��าเตอื�
ฟังกช์ัน่ ABS จะพยำยำมเพิม่โอกำสสงูสดุใน
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตข์ณะท�ำกำรเบรก 
ระยะกำรเบรกที่สัน้ลงที่เป็นไปไดท้ี่ระบบ 
ABS ยอมใหภ้ำยใตส้ถำนกำรณ์บำงอย่ำง 
ไมใ่ชส่ ิง่ทดแทนส�ำหรับกำรฝึกหดัขีร่ถทีด่ี
ขีร่ถโดยใชค้วำมเร็วตำมที่กฎหมำยก�ำหนด
ทกุครัง้
หำ้มขีร่ถโดยขำดควำมระมัดระวังและไมใ่สใ่จ
ตำมควร และควรลดควำมเร็วทุกครั ้งโดย
ไตรต่รองจำกสภำพอำกำศ  ถนน  และกำร
จรำจร
ใชค้วำมระมัดระวังเมื่อเลี้ยวรถ ถำ้ใชเ้บรก
ขณะเขำ้โคง้  ระบบ ABS จะไมส่ำมำรถถว่ง 
น�้ำหนักและโมเมนตมัของรถจักรยำนยนต ์ซึง่
จะท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
ใ น บ ำ ง ส ถ ำ น ก ำ รณ์   เ ป็ น ไ ป ไ ด ้ว่ ำ ร ถ
จักรยำนยนตท์ีม่รีะบบ ABS อำจตอ้งใชร้ะยะ
หยดุรถทีย่ำวกวำ่

ส�ำหรับขอ้มูลเกี่ยวกับฟังก์ชัน ABS และกำร
ท�ำงำน ด ูหนำ้ 46

ไฟเตอื�ระบบ ABS

เ มื่ อ บิด ส วิต ช์จุ ด ร ะ เ บิด ไ ปที่
ต�ำแหน่ง ON กำรทีไ่ฟเตอืนระบบ 
ABS กะพรบิขึน้และดบัลงถอืเป็น
เรือ่งปกต ิ ด ู หนำ้ 28  ถำ้ไฟเตอืน

ระบบ ABS ตดิคำ้ง  แสดงวำ่ฟังกช์นั ABS ไม่
สำมำรถใชง้ำนไดเ้นือ่งจำก:
•  ผูข้บัขีร่ถปิดใชง้ำนระบบ ABS

•  ระบบ ABS เกดิควำมบกพรอ่ง  ซึง่ตอ้ง
ตรวจสอบหำสำเหตุ

ถำ้มไีฟเตอืนตดิขึน้ขณะขบัขีร่ถ  แสดงวำ่ระบบ 
ABS เกดิควำมบกพรอ่ง  ซึง่ตอ้งตรวจสอบหำ
สำเหตุ
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หมายเหตุ

การท�างา�ของระบบ ABS อาจรูส้กึเหมอื�
ตอ้งใชแ้รงกดทีแ่ป้�ห�กัขึ�้หรอืเหมอื� 
��ัเบรกและแป้�เหยยีบส ั�่เป็�รอบ ๆ
ระบบ ABS อาจถกูเปิดใชง้า�จากการ
เปลี่ย�ระดบัขึ้�ลงของพื้�ผิวถ��โดย
กะท�ัห�ั

 ��าเตอื�
ถำ้ระบบ ABS ไมท่�ำงำน  ระบบเบรกจะท�ำ
หนำ้ทีเ่ป็นระบบเบรกแบบไมม่รีะบบ ABS ตอ่
ไป
ทำ่นตอ้งไมข่ีร่ถตอ่ไปถำ้ไฟเตอืนยงัคงตดิอยู่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเช็คควำมบกพร่องและท�ำกำรแกไ้ข  
ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรงเกนิไปจะท�ำให ้
ลอ้ล็อก ซึง่จะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
ไฟเตือนระบบ  ABS จะสว่ำงขึ้น เมื่อลอ้
หลังขับเคลื่อนดว้ยควำมเร็วสูงนำนกว่ำ 30 
วนิำทีขณะที่รถจักรยำนยนตต์ัง้อยู่บนขำตัง้  
กำรตอบสนองดงักลำ่วเป็นสิง่ปกติ
เมื่อ ปิดระบบจุด ร ะ เบิด  แล ว้สตำร์ทรถ
จักรยำนยนต์ใหม่ ไฟเตือนจะติดจนกว่ำ
รถจักรยำนยนต์วิ่งด ว้ยควำมเ ร็วสูงกว่ำ 
30 กม./ชม. (19 ไมล/์ชม.)

 ��าเตอื�
ระบบ  ABS จะท� ำงำนโดยเปรียบเทียบ
ควำมเร็วสมัพัทธข์องลอ้หนำ้และลอ้หลงั
กำรใชย้ำงรถที่ไม่แนะน� ำอำจส่งผลต่อ
ควำมเร็วของลอ้รถ  เป็นสำเหตใุห ้ ABS ไม่
ท�ำงำน  ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิ
อบุตัเิหต ุ ในสภำพทีร่ะบบ ABS ควรท�ำงำน
ไดต้ำมปกติ

ABS แบบปรบัเขา้กบัโ�ง้
ระบบ  ABS แบบปรับส�ำห รับกำรเขำ้โคง้
เป็นระบบที่ออกแบบมำเพื่อช่วยใหค้วบคุม
ไดม้ำกขึน้  หำก ABS เปิดใชง้ำนขณะทีร่ถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัเอยีงตวัเขำ้โคง้
มี เ ซ น เ ซ อ ร์ที่ ต ร ว จ จั บ มุ ม เ อี ย ง ข อ ง ร ถ
จักรยำนยนตอ์ยำ่งตอ่เนือ่ง หำกรถจักรยำนยนต์
ก�ำลงัเอยีงเขำ้โคง้และระบบ ABS ถกูเปิด 
ใชง้ำน  ระบบจะใชค้ำ่มมุเอยีงทีว่ดัไดเ้พือ่บงัคบั 
ABS ในลกัษณะทีเ่หมำะสมทีส่ดุ  เพือ่ชว่ยให ้
ผูข้บัขีส่ำมำรถควบคมุรถจักรยำนยนตไ์ด ้
ส�ำหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรใชง้ำน 
ฟังกช์ัน่นี ้ดทูี ่หนำ้ 46

 ��าเตอื�
ระบบ ABS แบบปรับส�ำหรับกำรเขำ้โคง้
เป็นระบบที่ออกแบบมำเพื่อช่วยผูข้ับขี่ใน
สถำนกำรณก์ำรเบรกฉุกเฉนิ
ระบบถูกออกแบบมำเพื่อใหผู้ข้ับขี่ควบคุม
ไดม้ำกขึน้  หำก ABS เปิดใชง้ำนขณะทีร่ถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัเอยีงตวัเขำ้โคง้
ประสทิธภิำพกำรควบคุมทีเ่พิม่ขึน้จำกระบบ
เบรกทีป่รับส�ำหรับกำรเขำ้โคง้ภำยใตเ้งือ่นไข
บำงอยำ่ง  ไมส่ำมำรถทดแทนกำรฝึกขบัขีใ่ห ้
เกง่
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 ��าเตอื�
ขีร่ถโดยใชค้วำมเร็วตำมที่กฎหมำยก�ำหนด
ทกุครัง้
หำ้มขีร่ถโดยขำดควำมระมัดระวังและไมใ่สใ่จ
ที่สมควร และควรลดควำมเร็วทุกครั ้งโดย
ไตรต่รองจำกสภำพอำกำศ  ถนน  และกำร
จรำจร
ใชค้วำมระมดัระวงัเมือ่เลีย้วรถ
หำกรถจักรยำนยนตก์�ำลังเอียงเขำ้โคง้และ
ระบบ ABS ถกูเปิดใชง้ำน  ระบบจะใชค้ำ่
มุมเอียงที่วัดจำกเซนเซอร์เพื่อใช  ้ABS ใน
ลกัษณะทีเ่หมำะสมทีส่ดุ  เพือ่ชว่ยใหผู้ข้บัขี่
สำมำรถควบคมุรถจักรยำนยนตไ์ด ้ อยำ่งไร
กต็ำม  ระบบ ABS แบบปรับส�ำหรับกำรเขำ้
โคง้ไม่สำมำรถทำนน�้ำหนักและแรงเหวี่ยง
ของรถจักรยำนยนต์หรือกำรเบรกหนักเกนิ
ไปขณะเขำ้โคง้  ซึง่อำจสง่ผลใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนต ์และเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ภำยใตส้ถำนกำรณบ์ำงอยำ่ง  อำจมคีวำม
เป็นไปไดท้ีร่ถจักรยำนยนตท์ีม่รีะบบ ABS 
แบบปรับส�ำหรับกำรเขำ้โคง้อำจตอ้งใชร้ะยะ
ทำงในกำรหยุดรถไกลกว่ำรถจักรยำนยนต์
ทีเ่ทยีบเทำ่ซึง่ไมม่รีะบบ ABS หรอืรถ
จักรยำนยนตท์ีม่รีะบบ ABS แตไ่มไ่ดต้ดิตัง้
ระบบ ABS แบบปรับส�ำหรับกำรเขำ้โคง้

 ��าเตอื�
หำกระบบ ABS แบบปรับส�ำหรับกำรเขำ้โคง้
ไมท่�ำงำน  ไฟเตอืน ABS จะสวำ่งขึน้และ
ขอ้ควำมเตอืนจะปรำกฏบนหนำ้จอ
ในสถำนกำรณเ์ชน่นี ้ ระบบ ABS จะยงัคง
ท�ำงำนตอ่ไป  แตไ่มม่ฟัีงกช์ัน่ปรับตวัส�ำหรับ
กำรเขำ้โคง้ โดยมเีงือ่นไขวำ่:
-  ไมม่ขีอ้บกพรอ่งอืน่ ๆ ของ ABS

-  ผูข้บัขีไ่มไ่ดปิ้ดใชง้ำนระบบ ABS

ท่ำนตอ้งไม่ขี่รถต่อไปถำ้ไฟเตือนยังคงตดิ
อยู ่ ในกรณีทีเ่กดิขอ้บกพรอ่ง  โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ตรวจเชค็ควำม
บกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข
ในสถำนกำรณน์ี ้ กำรเบรกแรงเกนิไประหวำ่ง
เขำ้โคง้ อำจท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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การจอดรถ

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

 ��าเตอื�
น�้ำมนัเบนซนิไวไฟสงูมำก  และอำจท�ำใหเ้กดิ
กำรระเบดิไดภ้ำยใตบ้ำงสถำนกำรณ์
ถำ้จอดรถจักรยำนยนตข์ำ้ง ๆ  โรงจอดรถหรอื
อำคำรอืน่ ๆ  ตอ้งแน่ใจวำ่มกีำรระบำยอำกำศ
พอเหมำะ และรถตอ้งไม่อยู่ต ิดกับแหล่ง 
เปลวไฟหรอืประกำยไฟใด ๆ  รวมไปถงึเครือ่ง
มอือืน่ๆ ทีม่ไีฟน�ำวถิี
กำรไมป่ฏบิัตติำมค�ำแนะน�ำขำ้งตน้อำจท�ำให ้
เกดิไฟไหม ้ สรำ้งควำมเสยีหำยแตท่รัพยส์นิ
และกำรบำดเจ็บเสยีหำยสว่นบคุคล

 ��าเตอื�
อย่ำจอดรถบนพื้นถนนที่แฉะหรือลำดเอียง
มำกเกนิไป
กำรจอดรถจักรยำนยนต์ภำยในสภำวะ 
ดงักลำ่วอำจท�ำใหร้ถลม้  เป็นสำเหตใุหเ้กดิ
ควำมเสยีหำยต่อทรัพยส์นิและกำรบำดเจ็บ
เสยีหำยสว่นบคุคล

กำรจอดรถจักรยำนยนต:์
•  เลอืกเกยีรว์ำ่ง  แลว้บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปที่

ต�ำแหน่ง OFF

•  เลอืกเกยีรห์นึง่
•  ล็อคพวงมำลยัเพือ่ป้องกนักำรโจรกรรม
•  จอดรถบนพืน้รำบและแข็งแรงทุกครัง้เพือ่

ป้องกนัไมใ่หร้ถจักรยำนยนตล์ม้  ซึง่ส�ำคญั
เป็นอยำ่งยิง่เมือ่จอดรถบนทำงวบิำก

•  เมือ่จอดรถจักรยำนยนตบ์นเนนิเขำ ใหจ้อด
โดยหันหนำ้ขึน้เนินเพื่อป้องกันไม่ใหร้ถ
กลิง้ตกจำกขำตัง้ เขำ้เกยีรห์นึง่เพือ่ป้องกนั
ไมใ่หร้ถจักรยำนยนตเ์คลือ่นที่

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

•  อย่ำจอดรถบนทำงลำดลงดำ้นขำ้ง (ขำ้ง
ถนน)  ทีม่แีนวเอยีงมำกกวำ่ 6 ° และอยำ่
จอดรถโดยหนัหนำ้รถลงเนนิ

•  อยำ่ปลอ่ยใหส้วติชอ์ยูท่ีต่�ำแหน่ง P เป็น
เวลำนำนเนื่องจำกจะเป็นกำรคำยประจุ
แบตเตอรี่
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ขอ้�วร��า�งึใ�การใชร้ถดว้ย
�วามเร็วสงู

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

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

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

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

ท ัว่ไป
ตอ้งแน่ใจวำ่ไดบ้�ำรุงรักษำรถจักรยำนยนตต์ำม
ตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำ

เบรก
ตรวจสอบวำ่เบรกหนำ้และเบรกหลังท�ำงำนได ้
อยำ่งถกูตอ้ง

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

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

��า้ม�ัเ�รือ่ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำระดับน�้ำมันเครือ่งถูกตอ้ง 
เมื่อเตมิน�้ำมัน ตรวจใหแ้น่ใจว่ำใชช้นิดและ
เกรดของน�้ำมนัทีถ่กูตอ้ง
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โซข่บัเ�ลือ่�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำโซ่ขับเคลื่อนปรับและ
หล่อลื่นอย่ำงถูกตอ้งแลว้ ตรวจสอบโซ่หำ 
รอ่งรอยควำมสกึและควำมเสยีหำย

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

 ขอ้�วรระวงั
ในหลำยประเทศ ระบบไอเสยีส�ำหรับรถรุ่น
นี้ไดต้ดิตัง้เครือ่งฟอกไอเสยีเชงิเร่งปฏกิริยิำ
เพือ่ชว่ยลดระดบักำรปลอ่ยไอเสยี
เครื่องฟอกไอเสียเชงิเร่งปฏิกริ ิยำอำจเกดิ
ควำมเสียหำยอย่ำงถำวรถำ้ปล่อยใหร้ถ
จักรยำนยนตน์�้ำมันหมด หรือถำ้ระดับน�้ำมัน
เชือ้เพลงิทีใ่ชไ้ดอ้ยูใ่นระดบัต�ำ่มำก
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทกุครัง้วำ่มนี�้ำมันเชือ้เพลงิ
เพยีงพอตอ่กำรเดนิทำง

สมัภาระ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ปิดชอ่งบรรจสุมัภำระ ล็อก
และประกอบตดิกับรถจักรยำนยนต์แน่นสนิท
ดแีลว้

อื�่ๆ
ตรวจสอบดว้ยสำยตำวำ่ตวัยดึทกุตวัแน่นสนทิ

การบงั�บัเลีย้ว
ตรวจสอบแฮนด์บังคับเลี้ยวว่ำบิดไดอ้ย่ำง
รำบรื่นโดยไม่มีระยะฟรีหรือฝืดมำกเกินไป  
ตอ้งแน่ใจว่ำสำยควบคุมไม่กดีขวำงกำรบังคับ
เลีย้วไมว่ำ่จะในทำงใด

ยาง
กำรขบีขีร่ถดว้ยควำมเร็วสงูจะท�ำใหย้ำงท�ำงำน
หนัก  ซึง่ยำงทีอ่ยูใ่นสภำพทีด่สี�ำคญัอยำ่งยิง่
ตอ่กำรขบัขีอ่ยำ่งปลอดภยั  ตรวจสอบสภำพ
ทัง้หมด  สบูลมยำงใหไ้ดแ้รงดนัทีถ่กูตอ้ง  (เมือ่
ยำงรถเย็น)  และตรวจสอบควำมสมดลุของลอ้ 
ประกอบจุกลมยำงใหแ้น่นหลังจำกตรวจสอบ
แรงดนัลมยำง ปฏบิตัติำมขอ้มลูทีใ่หไ้วเ้กีย่วกบั
กำรตรวจสอบยำงและควำมปลอดภัยของยำง
จำกบท กำรบ�ำรงุรักษำและขอ้มลูจ�ำเพำะ
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หนำ้นีจ้งใจเวน้วำ่งไว ้
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อปุกรณเ์สรมิ, สมัภาระ และผูโ้ดยสาร
กำรเพิม่อุปกรณ์เสรมิและกำรบรรทุกน�้ำหนัก
เพิ่มจะส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะดำ้นกำร
ทรงตวั  ท�ำใหก้ำรทรงตวัของรถจักรยำนยนต์
เปลีย่นแปลงไปและตอ้งลดควำมเร็วลงอย่ำง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ขอ้มลูตอ่ไปนีไ้ดจั้ดท�ำขึน้เพือ่
เป็นเครือ่งบง่ชีถ้งึอนัตรำยทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำร
เพิม่อุปกรณ์เสรมิกับรถจักรยำนยนต์และกำร
บรรทกุผูโ้ดยสำร รวมถงึกำรบรรทกุน�้ำหนักเพิม่

อปุกรณเ์สรมิ

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

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

Triumph จะไมรั่บผดิใดๆ ตอ่ขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิ
จำกอปุกรณเ์ชือ่มตอ่ของชิน้สว่น  อปุกรณเ์สรมิ  
หรอืชดุคอนเวอรช์นัทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรอง  หรอื
กำรประกอบชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม หรือชุด 
คอนเวอรช์ันทีไ่ดรั้บกำรรับรองโดยบุคลำกรที่
ไมไ่ดรั้บกำรรับรอง
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 ��าเตอื�
ตอ้งตดิตัง้อปุกรณเ์สรมิ Triumph ของแท ้
ส�ำหรับรุน่รถจักรยำนยนต ์Triumph ทีถ่กูตอ้ง
เทำ่นัน้
ต อ้ งตรวจสอบค� ำแนะน� ำ ในกำรติดตั ้ง
จำก Triumph เกี่ยวขอ้งกับอุปกรณ์เสริม 
Triumph ของแททุ้กครั ้ง ตรวจสอบให ้
แน่ใจว่ำรุ่นรถจักรยำนยนต์ Triumph ที ่
จ ะ ติด ตั ้ง อุ ป ก รณ์ เ ส ริม  Tr i u m p h  นั้ น  
ผ่ำนกำรรับรองว่ำเป็นอุปกรณ์เสริมของแท ้
จำก Triumph ทีใ่ชง้ำนได ้ ส�ำหรับค�ำแนะน�ำ
ในกำรตดิตัง้จำก Triumph ทัง้หมด โปรดดทูี ่
www.     triumphinstructions. com

หำ้มตดิตัง้อุปกรณ์เสริม Triumph ของแท ้ 
กบัรุน่รถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่น
รำยกำรค�ำแนะน�ำในกำรตดิตัง้จำก Triumph 
เนื่องจำกอำจส่งผลต่อกำรควบคุม ควำม
มัน่คง  หรอืกำรท�ำงำนดำ้นอืน่ ๆ  ของรถ
จักรยำนยนต์ ที่อำจท� ำให เ้กิดอุบัติเหต ุ 
บำดเจ็บ หรอืเสยีชวีติได ้

 ��าเตอื�
ห ้ำ ม ขั บ ขี่ ร ถ จั ก ร ย ำ น ย น ต์ ที่ ต ิ ด ตั ้ ง 
อุปกรณ์เสริม หรือรถจักรยำนยนต์ที่มีกำร
บรรทกุน�้ำหนักประเภทใดกต็ำม  ดว้ยควำมเร็ว
มำกกวำ่ 130 กม./ชม.  (80 ไมล/์ชม.)  
ไม่ว่ำในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้สองกรณี 
อย่ำพยำยำมขับขี่รถดว้ยควำมเร็วมำกกว่ำ 
130 กม./ชม. (80 ไมล/์ชม.) แมเ้ป็นควำมเร็ว
ตำมทีก่ฎหมำยอนุญำตกต็ำม
อุปกรณ์เสริมและ/หรือกำรบรรทุกน�้ ำหนัก
จะท�ำใหค้วำมมั่นคงและกำรทรงตัวของรถ
จักรยำนยนตเ์ปลีย่นแปลงไป
กำรไม่เผื่อถึงกำรเปลี่ยนแปลงในดำ้นกำร
ทรงตัวของรถจักรยำนยนตอ์ำจท�ำใหส้ญูเสยี
กำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอุบัตเิหตุ
ได ้ เมือ่ขบัขีด่ว้ยควำมเร็วสงู  ตอ้งตระหนัก
เสมอว่ำกำรตัง้ค่ำของรถจักรยำนยนต์และ
ปัจจัยแวดลอ้มสำมำรถมีผลต่อควำมมั่นคง
ของรถจักรยำนยนตข์องคุณไดอ้ย่ำงรำ้ยแรง 
ยกตวัอยำ่งเชน่:
-  ภำระบรรทกุทีไ่มส่มดลุทีท่ัง้สองดำ้นของรถ
จักรยำนยนต์

-  กำรตัง้ค่ำระบบกันสะเทือนดำ้นหนำ้และ
ดำ้นหลงัทีไ่มถ่กูตอ้ง

-  แรงดนัลมยำงทีป่รับไมถ่กูตอ้ง
-  ยำงทีส่กึหรอมำกไปหรอืสกึหรอไมเ่ทำ่กนั
-  ลมดำ้นขำ้งและลมปะทะจำกยำนพำหนะ
อืน่ ๆ

-  เสือ้ผำ้หลวม
โปรดจ�ำไวว้ำ่ขดีจ�ำกดัสงูสดุ 130 กม./ชม. 
(80 ไมล/์ชม.)  จะลดลงถำ้ตดิตัง้อปุกรณ์
เสรมิทีไ่มผ่ำ่นกำรรับรอง มกีำรบรรทกุน�้ำหนัก
ทีไ่มถ่กูตอ้ง  ยำงรถสกึ  สภำพโดยรวมของ
รถจักรยำนยนต ์ และสภำพอำกำศหรอืสภำพ
ถนนทีไ่มด่ี
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ก�าลงัโหลด

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

 ��าเตอื�
อย่ำพยำยำมเก็บสิง่ของใด ๆ  ไวร้ะหว่ำงถัง
น�้ำมนัเชือ้เพลงิและโครงรถ
เพรำะอำจกีดขวำงระบบบังคับเลี้ยว ซึง่จะ
ท�ำใหร้ถสญูเสยีกำรทรงตวัและเกดิอบุตัเิหตุ
น�้ ำหนักที่เพิ่มเขำ้ไปที่แฮนด์บังคับเลี้ยว
หรือโช๊คหนำ้จะเป็นกำรเพิม่น�้ำหนักของชุด 
บังคับเลีย้ว และจะท�ำใหสู้ญเสยีกำรควบคุม
ระบบบงัคบัเลีย้ว ซึง่น�ำไปสูอ่บุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
น�้ำหนักบรรทกุสงูสดุของกระเป๋ำเก็บสัมภำระ
แตล่ะใบถกูระบไุวบ้นฉลำกภำยในกระเป๋ำเก็บ
สมัภำระ
อย่ำใหเ้กนิขีดจ�ำกัดน�้ำหนักบรรทุกนี้เพรำะ
อำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนต์ไม่มั่นคง ท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
ถำ้ใชท้ี่น่ังผูโ้ดยสำรบรรทุกสิ่งของขนำด
เล็ก สิง่ของดังกล่ำวตอ้งมีน�้ำหนักไม่เกนิ 
5 กก.  (11 ปอนด)์  และตอ้งไมท่�ำใหส้ญูเสยี 
กำรควบคุมรถจักรยำนยนต์ โดยตอ้งรัด
สิง่ของดังกล่ำวใหแ้น่น และตอ้งไม่ยื่นเกนิ
ทำ้ยรถจักรยำนยนต์
กำรบรรทุกสิ่งของที่มีน�้ ำหนักเกิน 5 กก.  
(11 ปอนด)์  ทีรั่ดไมแ่น่น  ทีท่�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคุมรถ หรือยื่นเกินดำ้นทำ้ยหรือดำ้น
ขำ้งของรถจักรยำนยนตจ์ะท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
แมจ้ะบรรทุกสิ่งของขนำดเล็กไวบ้นที่น่ัง 
ผูโ้ดยสำรอยำ่งถกูตอ้ง  ควำมเร็วสงูสดุของ
รถจักรยำนยนตต์อ้งไมเ่กนิ 130 กม./ชม.  
(80 ไมล/์ชม.)
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ผูโ้ดยสาร

 ��าเตอื�
กำรบรรทุกผูโ้ดยสำรจะส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิำพในกำรเบรกและกำรทรงตัวของ
รถจักรยำนยนต์
ผูข้ ีร่ถตอ้งค�ำนวณกำรเปลีย่นแปลงเหลำ่นีเ้มือ่
ตอ้งขีร่ถจักรยำนยนตโ์ดยมผีูโ้ดยสำร  และ
ไม่ควรพยำยำมด�ำเนินกำรดังกล่ำวถำ้ไม่ได ้
ผำ่นกำรฝึกฝน  หรอืถำ้รูส้กึไมคุ่น้เคยหรอืไม่
สะดวกต่อกำรเปลีย่นแปลงของคุณลักษณะ
กำรขบัขีร่ถจักรยำนยนตท์ีเ่กดิขึน้
กำรขีร่ถโดยไมค่�ำนวณเมือ่มผีูโ้ดยสำรไปดว้ย 
อำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนตส์ญูเสยีกำรทรงตัว
และเกดิอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
หำ้มบรรทุกผูโ้ดยสำรถำ้เขำหรือเธอไม่สูง
พอทีจ่ะวำงเทำ้ไวบ้นทีพั่กเทำ้ทีม่ไีวใ้ชง้ำน
ผูโ้ดยสำรที่สูงไม่ถึงระดับที่พักเทำ้จะไม่
สำมำรถ น่ังบนรถจักรยำนยนต์ไดอ้ย่ำง
ปลอดภยั  และท�ำใหไ้มม่ัน่คง  น�ำไปสูก่ำร 
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ

 ��าเตอื�
ผูโ้ดยสำรควรไดรั้บกำรชีแ้นะว่ำเขำหรือเธอ
สำมำรถท�ำใหร้ถจักรยำนยนต์สูญเสียกำร
ทรงตวัถำ้ขยบัรำ่งกำยโดยกระทนัหนั  หรอืใช ้
ต�ำแหน่งทีน่ั่งไมถ่กูตอ้ง
ผูข้ีร่ถควรชีแ้นะผูโ้ดยสำรดงันี:้
-  ผู ้โ ด ย ส ำ ร ต ้อ ง น่ั ง นิ่ ง   ๆ     ขณ ะที่ ร ถ
จักรยำนยนตก์�ำลังแล่นและตอ้งไม่ยุ่งเกีย่ว
กบักำรท�ำงำนของรถจักรยำนยนต์

-  เทำ้ของผูโ้ดยสำรตอ้งวำงไวบ้นที่พักเทำ้ 
ผูโ้ดยสำร  และตอ้งจับสำยรัดเบำะ  เอวหรอื
สะโพกของผูข้ีร่ถใหแ้น่น

-  แนะน�ำใหผู้โ้ดยสำรเอนตัวตำมผูข้ี่รถเมื่อ
แลน่รถเขำ้โคง้  และตอ้งไมเ่อนตวัถำ้ผูข้ีร่ถ
ไมไ่ดด้�ำเนนิกำรดงักลำ่ว

 ��าเตอื�
หำ้มบรรทุกสัตวเ์ลีย้งบนรถจักรยำนยนตข์อง
ทำ่น
สตัวเ์ลีย้งจะขยับเขยือ้นโดยฉับพลันและทำ่น
ไมอ่ำจคำดเดำได ้ ซึง่อำจท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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 ��าเตอื�
Triumph Motorcycles จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ 
ต่อควำมเสยีหำยหรือกำรบำดเจ็บทีเ่กดิจำก
กำรบ�ำรุงรักษำทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืกำรปรับตัง้ที่
ไมเ่หมำะสม  โดยเจำ้ของรถเป็นผูด้�ำเนนิกำร
เอง
กำรละเลยกำรบ�ำรุงรักษำหรือท�ำอย่ำงไม ่
ถูกตอ้ง อำจน� ำไปสู่สภำพกำรขับขี่ที่เป็น
อนัตรำยได ้
ตอ้งใหต้ัวแทนจ�ำหน่ำย  Triumph ที่ได ้
รับอนุญำตเป็นผูด้� ำเนินกำรซ่อมบ�ำรุงรถ
จักรยำนยนตต์ำมก�ำหนดเวลำ

 ��าเตอื�
กำรบ�ำรุงรักษำทัง้หมดถือว่ำส�ำคัญต่อชวีติ
และตอ้งไมล่ะเลย  กำรบ�ำรงุรักษำและกำร
ปรับตัง้ที่ไม่ถูกตัองอำจท�ำใหช้ ิน้ส่วนของ
รถจักรยำนยนตห์นึ่งช ิน้ส่วนหรือมำกกว่ำนัน้
ท�ำงำนผิดปกต ิรถจักรยำนยนต์ที่ท�ำงำน 
ผดิปกตอิำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้
สภำพอำกำศ  ภมูปิระเทศ  และทีต่ัง้ทำง
ภูมิศำสตร์ส่งผลกระทบต่อกำรบ�ำรุงรักษำ 
ควรปรับตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำใหต้รงตำม
สภำพแวดลอ้มที่ใชง้ำนรถจักรยำนยนต ์ 
รวมทัง้ควำมประสงคข์องเจำ้ของรถ
ตอ้งใชเ้ครือ่งมอืพเิศษ  ควำมรู ้ และกำรฝึก
อบรม จงึจะด�ำเนนิกำรตำมรำยกำรบ�ำรงุรักษำ
ทีไ่ดร้ะบุไวใ้นตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำไดอ้ย่ำง
ถูกตอ้ง ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตเทำ่นัน้ทีม่เีครือ่งมอื
พเิศษและควำมรูด้งักลำ่ว
กำรละเลยกำรบ�ำรุงรักษำหรือท�ำอย่ำงไม ่
ถู ก ต อ้ ง   อ ำจน� ำ ไปสู่ ส ภ ำพกำ รขั บขี่ที่
เ ป็นอันตรำยได ้ตอ้งใหต้ัวแทนจ�ำหน่ำย 
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตเป็นผูด้�ำเนินกำร 
ซอ่มบ�ำรงุรถจักรยำนยนตต์ำมก�ำหนดเวลำ

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

2.  รถจักรยำนยนตท์ีว่ ิง่ประมำณ 16,000 กม. 
ต่อปีตอ้งน�ำไปรับกำรบ�ำรุงรักษำประจ�ำปี 
และด�ำเนินกำรตำมรำยกำรตรวจเช็คตำม
ระยะทำงทีไ่ดก้�ำหนดไวพ้รอ้มกนั

3.  รถจักรยำนยนตท์ีว่ ิง่มำกกวำ่ 16,000 กม. 
ต่อปีตอ้งบ�ำรุงรักษำตำมรำยกำรตรวจเช็ค
ตำมระยะทำงเมื่อรถจักรยำนยนต์วิ่งถึง
ระยะทำงทีก่�ำหนด  นอกจำกนี ้ รำยกำรที่
ยดึตำมรำยปีตอ้งไดรั้บกำรบ�ำรุงรักษำเมือ่
ถงึชว่งเวลำประจ�ำปีทีก่�ำหนดไว ้

ในทุกกรณี รถตอ้งไดรั้บกำรบ�ำรุงรักษำก่อน
หรือตำมช่วงเวลำกำรบ�ำรุงรักษำที่ก�ำหนด
ไว ้ ทำ่นสำมำรถขอค�ำแนะน�ำเกีย่วกบัตำรำง
กำรบ�ำรุงรักษำทีเ่หมำะสมกับรถจักรยำนยนต์
ของท่ำนมำกที่สุดไดจ้ำกตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
Triumph Motorcycles จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ 
ต่อควำมเสียหำยหรือกำรบำดเจ็บที่เกดิจำก
กำรบ�ำรงุรักษำทีไ่มถ่กูตอ้งหรอืกำรปรับตัง้ทีไ่ม่
เหมำะสม

สญัลกัษณบ์รกิาร/สญัลกัษณ�์�าเตอื�
ท ัว่ไป

  สญัลกัษณบ์รกิำรจะสวำ่งขึน้มำเป็น
เ ว ล ำ ห ้ำ วิ น ำ ที ห ลั ง จ ำ ก ที่ ร ถ
จักรยำนยนต์สตำร์ทเพื่อเตือนว่ำมี

ก� ำหนดเขำ้ รับบริกำรในอีกประมำณ  100 
กโิลเมตร (60 ไมล)์ สญัลกัษณ ์บรกิำรจะสวำ่ง
ขึน้มำถำวร เมื่อครบก�ำหนดระยะทำงนั้นแลว้ 
และจะตดิคำ้งจนรเีซ็ตระยะกำรบรกิำรใหมด่ว้ย
เครือ่งมอืวเิครำะหปั์ญหำ Triumph

นอกจำกนี้ สัญลักษณ์เตือนทั่วไปจะ
ปรำกฎถำ้มีขอ้ผิดพลำดเกิดขึ้นกับ 
ABS  หรือ เครื่อ งยนต์ และ /หรือ  

ไฟเตอืน ABS และ/หรอื MIL ตดิอยู ่ โปรด
ติดต่อตั ว แทนจ� ำห น่ ำย รถ จัก รยำนยนต ์
Triumph ที่ไดรั้บอนุญำตโดยเร็วที่สุดเพื่อ 
ตรวจเชค็ควำมบกพรอ่งและท�ำกำรแกไ้ข

หมายเหตุ

รายการทีท่�าเ�รือ่งหมาย * ใ�ตารางดงัตอ่
ไป�ีม้�ีา่แรงเพิม่เตมิ �อกเห�อื�า่ใชจ้า่ย
และเวลาของบรกิารพื�้ฐา� ซึง่รวมเฉพาะ
เวลาใ�การตรวจสอบเทา่� ั�้
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ตารางการบ�ารงุรกัษาตามก�าห�ดเวลา

รายละเอยีดดา้�การใชง้า�

มาตรวดัระยะทางอา่��า่เป็�กโิลเมตร หรอืชว่งเวลา ไมว่า่รายการใดถงึกอ่�
การเขา้รบั

บรกิาร 
�ร ัง้แรก

การเขา้
รบับรกิาร
ประจ�าปี

การเขา้รบับรกิารตามระยะกโิลเมตร

ประจ�าว�ั
การบรกิาร 
1,000 กม./ 

6 เดอื�
ปี

การบรกิาร 
16,000/ 

48,000 กม.
การบรกิาร 
32,000 กม.

การบรกิาร 
64,000 กม.

การหลอ่ลื�่
ระบบระบำยควำมรอ้นน�้ำมนัเครือ่งและเครือ่งยนต ์- 
ตรวจหำรอยร่ัว • • • • • •

น�้ำมนัเครือ่ง - เปลีย่นใหม่ • • • • •

ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง - เปลีย่นใหม่ • • • • •

ระบบ��า้ม�ัเชือ้เพลงิและระบบ�วบ�มุการท�างา�ของเ�รือ่งย�ต์
ระบบน�้ำมนัเชือ้เพลงิ - ตรวจหำกำรร่ัวซมึ • • • • • •
สำยวำลว์ปีกผเีสือ้ไอเสยี - ตรวจสอบสำยดรูอยถลอก  
รอยแตก หรอืควำมเสยีหำย/ปรับตัง้ • • • • •

แผน่กรองอำกำศ - เปลีย่นใหม ่(เปลีย่นใหบ้อ่ยขึน้ถำ้ขบัขีใ่น
สภำพเปียกหรอืทีม่ฝีุ่ นเป็นประจ�ำ) • •

หวัเทยีน - เปลีย่นใหม่ • •

ระบบระบาย�วามรอ้�
ระบบระบำยควำมรอ้น - ตรวจหำกำรร่ัวซมึ • • • • • •
ระดบัน�้ำหลอ่เย็น - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ • • • • • •
ระบบระบำยควำมรอ้น - ตรวจสอบทอ่น�้ำหลอ่เย็นดรูอยถลอก 
รอยแตก หรอื ควำมเสยีหำย เปลีย่นใหมถ่ำ้จ�ำเป็น • • • • •

น�้ำหลอ่เย็น - เปลีย่นใหม ่- ทกุ 3 ปี, ไมว่ำ่ระยะทำงขบัขี่
เทำ่ใดกต็ำม* ทกุสำมปี ไมนั่บระยะทำงเป็นไมล์

เ�รือ่งย�ต์
คลตัช ์- ตรวจสอบกำรท�ำงำน • • • • • •
สำยคลตัช ์- ตรวจสอบกำรท�ำงำนและปรับตำมควำมจ�ำเป็น 
(รุน่ทีม่คีลตัชแ์บบสำยเทำ่นัน้) • • • • • •

แกนหมนุคนัคลตัช ์- ท�ำควำมสะอำด/หยอดจำระบี • • • • •

ระยะหำ่งวำลว์ - ตรวจสอบ/ปรับตัง้* • •

ไทมิง่เพลำลกูเบีย้ว - ตรวจสอบ/ปรับตัง้* • •

ลอ้และยาง
ลอ้ -ตรวจสอบควำมเสยีหำย • • • • • •
กำรสกึของยำง/ควำมเสยีหำยของยำง - ตรวจสอบ • • • • • •
แรงดนัลมยำง - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ • • • • • •

ลกูปืนลอ้ - ตรวจสอบควำมสกึ/กำรท�ำงำนไมต่ดิขดั • •

ลกูปืนลอ้หลงั - หลอ่ลืน่ (รุน่ทีม่สีวงิอำรม์ดำ้นเดยีวเทำ่นัน้) • •

ยำงกนักระแทกสเตอร ์- เปลีย่นใหม่ • •

ดมุหลงัแบบเยือ้งศนูย ์- หลอ่ลืน่ • •
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รายละเอยีดดา้�การใชง้า�

มาตรวดัระยะทางอา่��า่เป็�กโิลเมตร หรอืชว่งเวลา ไมว่า่รายการใดถงึกอ่�
การเขา้รบั

บรกิาร 
�ร ัง้แรก

การเขา้
รบับรกิาร
ประจ�าปี

การเขา้รบับรกิารตามระยะกโิลเมตร

ประจ�าว�ั
การบรกิาร 
1,000 กม./ 

6 เดอื�
ปี

การบรกิาร 
16,000/ 

48,000 กม.
การบรกิาร 
32,000 กม.

การบรกิาร 
64,000 กม.

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

ลกูปืนคอเฟรม - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ - ยกเวน้กำรบรกิำร
ครัง้แรก • • • •

แกนหมนุสวงิอำรม์ - หลอ่ลืน่ • •

ชดุกนัสะเทอืนหลงัและคนัสง่ - หลอ่ลืน่ (เฉพำะรุน่ทีม่ ี
ชดุกนัสะเทอืนหลงัชดุเดยีวเทำ่นัน้) • •

น�้ำมนัโชค๊ - เปลีย่นใหม่ •

เบรก
ระบบเบรก - ตรวจสอบกำรท�ำงำน • • • • • •
ผำ้เบรก - ตรวจสอบระดบัควำมสกึ* • • • • • •
ระดบัน�้ำมนัเบรก - ตรวจสอบ • • • • • •
น�้ำมนัเบรก - เปลีย่นใหม ่- ทกุ 2 ปี, ไมว่ำ่ระยะทำงขบัขี่
เทำ่ใดกต็ำม* ทกุสองปี ไมนั่บระยะทำงเป็นไมล์

ชุดเฟืองทา้ย
กำรหยอ่นของโซข่บัเคลือ่น - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ • • • • • •
แถบป้องกนักำรเสยีดสขีองโซข่บั - ตรวจสอบควำมสกึ  
รอยแตก หรอืควำมเสยีหำย* • • • • • •

โซข่บัเคลือ่น - ตรวจสอบควำมสกึ* • • • • •

โซข่บัเคลือ่น - หยอดน�้ำมนั • • • • •

ไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้ำ แผงหนำ้ปัด และโคมไฟ - ตรวจสอบ/ปรับตัง้ • • • • • •

ท ัว่ไป
หมดุพักเทำ้ - ตรวจสอบควำมสกึหรอ* • • • • • •
ขำตัง้คูแ่ละหรอืขำตัง้ขำ้ง - ตรวจสอบควำมสกึหรอ/กำร
ท�ำงำนทีร่ำบรืน่ • • • • • •

แผงหนำ้ปัด ECM โครงรถ ECM กญุแจไรส้ำย และ ECM 
เครือ่งยนต ์- ตรวจสอบดกูำรดำวนโ์หลดคำ่สอบเทยีบลำ่สดุ
โดยใชเ้ครือ่งมอืวเิครำะหปั์ญหำของ Triumph

• • • • •

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

• • • • •

ด�ำเนนิกำรงำนคำ้งในจดหมำยขำ่วกำรบรกิำรและ 
งำนรับประกนัทีเ่หลอืทัง้หมด • • • • •

ด�ำเนนิกำรขบัขีท่ดสอบ • • • • •

กรอกหนังสอืบนัทกึกำรเขำ้รับบรกิำรและรเีซท็สญัญำณ 
ไฟแสดงกำรเขำ้รับบรกิำร (ถำ้ตดิตัง้) • • • • •
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��า้ม�ัเ�รือ่ง

 ��าเตอื�
รถจักรยำนยนตท์ีท่�ำงำนโดย  ใชน้�้ำมนัเครือ่ง
ทีป่นเป้ือน  เสือ่มสภำพ  หรอืไมเ่พยีงพอ  จะ
ท�ำใหเ้ครือ่งยนตส์กึเร็วขึน้  และอำจสง่ผลให ้
เครือ่งยนตห์รอืระบบสง่ก�ำลงัตดิขดั
กำรตดิขัดของเครือ่งยนตห์รอืระบบส่งก�ำลัง
อำจท�ำใหร้ถจักรยำนยนตส์ญูเสยีกำรควบคมุ
กะทนัหนัและเกดิอบุตัเิหตุ

เพือ่ใหเ้ครือ่งยนต ์ ระบบสง่ก�ำลงั  และคลตัช์
ท�ำงำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง ใหรั้กษำน�้ำมันเครื่อง
ไวใ้นระดับทีถู่กตอ้ง รวมทัง้เปลีย่นน�้ำมันและ 
ไสก้รองน�้ำมันเครื่องตำมขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุง
รักษำตำมก�ำหนดเวลำ

การตรวจสอบระดบั��า้ม�ัเ�รือ่ง

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

 ��าเตอื�
ถำ้เครื่องยนตเ์พิง่ท�ำงำนไปไม่นำน ชิน้ส่วน
ระบบไอเสยีอำจรอ้นจัดจนจับไมไ่ด ้
กำรสัมผัสโดนส่วนประกอบทีร่อ้นอำจท�ำให ้
ผวิหนังไหมไ้ด ้
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ใหผ้ิวหนังบำดเจ็บ ตอ้ง
ปล่อยใหช้ ิน้สว่นทีร่อ้นเย็นลงกอ่นท�ำงำนกับ
ระบบไอเสยี

 ขอ้�วรระวงั
กำรเดนิเครือ่งยนตโ์ดยมนี�้ำมันเครือ่งไมเ่พยีง
พอจะท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำย
ถำ้สญัญำณไฟเตอืนแรงดันน�้ำมันเครือ่งต�ำ่ยัง
ตดิอยู ่ ใหด้บัเครือ่งยนตท์นัท ี แลว้ตรวจสอบ
สถำนกำรณ์

หมายเหตุ

การบ่งชี้ท ี่แม่�ย�าของระดบั�� ้าม�ัใ�
เ�รือ่งย�ตจ์ะแสดงขึ�้เมือ่เ�รือ่งย�ตม์ี
อุณหภูมกิารท�างา�ปกตเิท่า� ั�้ และรถ
จกัรยา�ย�ตอ์ยูใ่�ลกัษณะต ัง้ตรง (ไมใ่ช่
อยูบ่�ขาต ัง้ขา้ง)

B01159

2

1

3

4

1. ฝาปิดชอ่งเตมิ��า้ม�ัเ�รือ่ง
2. ตาแมว
3. ขดีระดบับ� (สงูสดุ)
4. ขดีระดบัลา่ง (ข ั�้ต�า่)
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เพือ่ตรวจสอบระดบัน�้ำมนัเครือ่ง:
•  สตำรท์เครือ่งยนตแ์ละเดนิเบำประมำณหำ้

นำที
•  ดับเครื่องยนต์ แลว้รออย่ำงนอ้ยหำ้นำที

เพือ่ปลอ่ยใหน้�้ำมนัเขำ้ที่
•  โปรดทรำบวำ่ทำ่นจะมองเห็นระดับน�้ำมันที่

ตำแมว
•  เมื่อถูกตอ้ง ควรจะมองเห็นน�้ ำมันได ้

ระหว่ำงระดับบนและระดับล่ำงที่ช่อง 
ตำแมว

•  ถำ้จ�ำเป็นตอ้งเตมิน�้ำมันใหถ้งึระดับน�้ำมัน 
ถอดปลั๊ กฝำปิดช่องเตมิน�้ำมันเครื่องแลว้
ใชก้ระบวยทีเ่หมำะสมเตมิน�้ำมนั  ทลีะนอ้ย 
จนระดบัทีต่ำแมวถกูตอ้ง

•  เมื่อไดร้ะดับน�้ำมันที่ถูกตอ้ง ใหป้ระกอบ 
และขนัปลั๊กชอ่งเตมิน�้ำมนัใหแ้น่น

การเปลีย่���า้ม�ัเ�รือ่งและไสก้รอง

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

 ��าเตอื�
น�้ำมนัเครือ่งอำจรอ้นจัด
หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสกับน�้ ำมันเครื่องที่รอ้น 
โดยชดุป้องกนัทีเ่หมำะสม ถงุมอื และแวน่ตำ
นริภยั
กำรสมัผัสโดนน�้ำมนัเครือ่งทีร่อ้น  อำจท�ำให ้
ผวิหนังถกูลวกหรอืไหมไ้ด ้

 ��าเตอื�
ถำ้เครื่องยนตเ์พิง่ท�ำงำนไปไม่นำน ชิน้ส่วน
ระบบไอเสยีอำจรอ้นจัดจนจับไมไ่ด ้
กำรสัมผัสโดนส่วนประกอบทีร่อ้นอำจท�ำให ้
ผวิหนังไหมไ้ด ้
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ใหผ้ิวหนังบำดเจ็บ ตอ้ง
ปล่อยใหช้ ิน้สว่นทีร่อ้นเย็นลงกอ่นท�ำงำนกับ
ระบบไอเสยี

น�้ ำมันเครื่องและไสก้รองน�้ ำมันเครื่องตอ้ง
เปลีย่นใหม่ตำมขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุงรักษำตำม
ก�ำหนดเวลำ
•  อุ่นเครื่องยนต์จนรอ้นมำกพอ แลว้ดับ

เครือ่งยนต ์ แลว้ยดึรถจักรยำนยนตใ์หอ้ยู่
ในต�ำแหน่งตัง้ฉำกกบัพืน้รำบ
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•  ถอดคลิปลวด และถอดเซ็นเซอร์แรง
เปลีย่นเกยีร ์ TSA ออกจำกขอ้ตอ่เปลีย่น
เกยีร์

B01552

1

2

1. �ลปิห�บีสายไฟ
2. เซ็�เซอรต์รวจจบัแรงเปลีย่�เกยีร ์TSA

•  คลำยตัวยึด แลว้ถอดฝำครอบดำ้นนอก 
สเตอรด์ำ้นหนำ้

B01301

1

2

1. ฝา�รอบสเตอร์
2. ตวัยดึ

•  บันทกึทศิทำงของลวดน�ำและเสน้ทำงของ
ชุดสำยไฟ และท่อผ่ำนลวดน�ำไวส้�ำหรับ
กำรตดิตัง้

•  ถอดขัว้ต่อสวติชข์ำตัง้ขำ้งออกจำกฝำปิด
กรองน�้ำมนั

•  คลำยตัวยดึและถอดฝำครอบกรองน�้ำมัน
เครือ่งและลวดน�ำออก

B01551

5
4

2
17

6

3

1. ข ัว้ตอ่สวติชข์าต ัง้ขา้ง
2. ตวัยดึ
3. ฝา�รอบ
4. ปลอก��าสายไฟ
5. ชุดสายไฟยอ่ยเ�รือ่งย�ต์
6. ทอ่ระบายถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
7. ทอ่ระบายถงั��า้หลอ่เย็�ส�ารอง

•  วำงอำ่งถำ่ยน�้ำมนัเครือ่งใตเ้ครือ่งยนต์
•  ถอดปลั๊กถำ่ยน�้ำมนัและทิง้แหวนกนัร่ัวไป

B01165

1

2

1. �อ๊ตถา่ย��า้ม�ัเ�รือ่ง
2. ไสก้รอง��า้ม�ัเ�รือ่ง

•  คลำยไสก้รองน�้ ำมัน เครื่องแล ว้ถอด
ออกโดยใชชุ้ดเครื่องมือประจ�ำรถของ 
Triumph T3880313 - ประแจไสก้รอง
น�้ำมนั  ทิง้ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่งตวัเกำ่ดว้ย
วธิกีำรทีไ่มท่�ำลำยสิง่แวดลอ้ม
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•  ทำน�้ำมนัเครือ่งทีส่ะอำดบำงๆ  ลงบนแหวน
ซลีของไสก้รองน�้ำมนัเครือ่งตวัใหม่

•  ประกอบไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง  แลว้ขนัให ้
แน่นดว้ยแรง 10 Nm โดยใชเ้ครือ่งมอื
บรกิำร T3880313 - ประแจไสก้รองน�้ำมนั

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

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

•  ตดิตัง้ฝำครอบกรองน�้ำมนั  พรอ้มกบัลวด
น�ำในทศิทำงเดยีวกันกับทีบ่ันทกึไวใ้นกำร
ถอด ขนัแน่นตวัยดึดว้ยแรง 3 Nm.

•  ตดิตัง้ขัว้ต่อสวติชข์ำตัง้ขำ้งเขำ้กับฝำปิด
กรองน�้ำมนั

•  จัดเสน้ทำงชดุสำยไฟและท่อผ่ำนลวดน�ำ
ตำมทีบ่นัทกึไวใ้นกำรถอด

B01551

5
4

2
17

6

3

1. ข ัว้ตอ่สวติชข์าต ัง้ขา้ง
2. ตวัยดึ
3. ฝา�รอบ
4. ปลอก��าสายไฟ
5. ชุดสายไฟยอ่ยเ�รือ่งย�ต์
6. ทอ่ระบายถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
7. ทอ่ระบายถงั��า้หลอ่เย็�ส�ารอง

•  จัดต�ำแหน่งฝำครอบสเตอร์เขำ้กับหอ้ง 
ขอ้เหวีย่ง  โดยใหท้อ่ถงัน�้ำหลอ่เย็นส�ำรอง 
ท่อระบำยถังน�้ ำมันเชื้อ เพลิง  และชุด 
สำยไฟเซ็นเซอรอ์อกซเิจนอยู่ในต�ำแหน่ง
ทีบ่นัทกึไวใ้นกำรถอด

•  โปรดสังเกตว่ำตัวยดึดำ้นซำ้ยล่ำงใชย้ดึ 
ฝำครอบกรองน�้ ำมันไวร้ะหว่ำงฝำครอบ 
สเตอรแ์ละหอ้งขอ้เหวีย่งดว้ย
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•  ตดิตัง้และขนัตวัยดึใหแ้น่นดว้ยแรง 10 Nm

B01301

1

2

1. ฝา�รอบสเตอร์
2. ตวัยดึ

•  ตดิตัง้ลูกหมำกเซ็นเซอร์แรงเปลีย่นเกยีร ์
TSA ดำ้นบนเขำ้กบัขอ้ตอ่เปลีย่นเกยีรแ์ละ
ยดึดว้ยคลปิลวด

B01552

1

2

1. �ลปิห�บีสายไฟ
2. เซ็�เซอรต์รวจจบัแรงเปลีย่�เกยีร ์TSA

•  สตำร์ทเครื่องยนต์แลว้ปล่อยใหเ้ดนิเบำ
อยำ่งนอ้ย 30 วนิำที

 ขอ้�วรระวงั
กำรเพิม่ควำมเร็วรอบเครื่องยนตส์ูงกว่ำรอบ
เดินเบำก่อนที่น�้ ำมันจะกระจำยไปทั่วทุก 
ชิน้ส่วนของเครื่องยนต์จะท�ำใหเ้ครื่องยนต์
เกดิควำมเสยีหำยและตดิขดั
เร่งควำมเร็วรอบเครื่องยนต์หลังจำกเดิน
เครือ่งยนตแ์ลว้ 60 วนิำทเีทำ่นัน้เพือ่ใหน้�้ำมนั
เครือ่งไดไ้หลเวยีนอยำ่งเต็มที่

 ขอ้�วรระวงั
ถำ้แรงดันน�้ ำมันเครื่องต�่ำเกนิไป สัญญำณ 
ไฟเตือนแรงดันน�้ ำมันเครื่องต�่ำจะสว่ำงขึน้  
ถำ้ไฟยังตดิอยู่ในขณะที่เครื่องยนต์ท�ำงำน 
ใหด้ับเครื่องยนต์ทันทีแลว้ตรวจสอบหำ
สำเหตุ
กำรเดนิเครือ่งยนตด์ว้ยแรงดันน�้ำมันเครือ่งต�ำ่
จะท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำมเสยีหำย

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

•  ดับเครื่องยนต์แลว้ตรวจสอบระดับน�้ำมัน
เครือ่งอกีครัง้ ปรับถำ้จ�ำเป็น

การก�าจดั��า้ม�ัเ�รือ่งและไสก้รอง
��า้ม�ัเ�รือ่งทีใ่ชแ้ลว้
เพื่อเป็นกำรปกป้องสิง่แวดลอ้ม อย่ำเทน�้ำมัน
ลงบนพื้น ลงในท่อระบำยน�้ ำหรือท่อระบำย 
น�้ ำเสีย หรือลงในแม่น�้ ำล�ำคลอง อย่ำวำง 
ไสก้รองน�้ำมันเครือ่งทีใ่ชแ้ลว้ปนกับขยะทั่วไป 
หำกมขีอ้สงสยั โปรดตดิตอ่หน่วยงำนทอ้งถิน่
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ขอ้มลูจ�าเพาะและเกรด��า้ม�ัเ�รือ่ง 
(10W/40 & 10W/50)
เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ที่ ฉี ด ด ้ว ย น�้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง
ประสิทธิภำพสูงของ  Triumph ไดรั้บกำร
ออกแบบขึน้เพื่อใหใ้ชน้�้ำมันเครื่องส�ำหรับรถ
จักรยำนยนตแ์บบกึง่สังเครำะหห์รอืสังเครำะห ์
10W/40 หรอื 10W/50 ทีต่รงตำมมำตรฐำน 
API SH (หรอืสงูกวำ่)  และ JASO MA เชน่ 
น�้ ำมันเครื่อง Castrol Power 1 Racing 4T 
10W-40 (สงัเครำะหแ์ท)้  ในบำงประเทศ
จ� ำ ห น่ ำ ย ใ น ชื่ อ  C a s t r o l  P o w e r  R S 
Racing 4T 10W-40 (สงัเครำะหแ์ท)้
ดูตำรำงดำ้นล่ำงส�ำหรับควำมหนืดของน�้ำมัน
เครือ่งทีถ่กูตอ้ง (10W/40 หรอื 10W/50) ทีใ่ช ้
ในพืน้ทีข่ีร่ถของทำ่น

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

ระบบระบาย�วามรอ้�

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

หมายเหตุ

รถจกัรยา�ย�ตม์าพรอ้มกบัสารหล่อเย็� 
D2053 ซึง่เป็�สารหล่อเย็�ส�าหรบัใชง้า�
ตลอดท ัง้ปี พรอ้มเท�โ�โลยสีารเตมิแตง่
อ�ิทรยี ์ (รูจ้กัก�ัใ�ชือ่ OAT) เมือ่สง่จาก
โรงงา� ม�ัมสีสีม้และมกีารผสมสารยบัย ัง้
การแข็งตวัโมโ�เอธลิ�ีไกล�อล 50%
สารหล่อเ ย็�  D2053 ที่จ ดั เตรียมโดย 
Triumph ให้การป้องก�ัการแข็งตวัถึง 
-40°C
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สารป้องก�ัการกดักรอ่� 

 ��าเตอื�
น�้ำหลอ่เย็น D2053 OAT ประกอบดว้ยสำร
ป้องกันกำรกัดกร่อนและสำรป้องกันกำร 
แข็งตัว ซึ่งเหมำะส�ำหรับเครื่องยนต์และ 
หมอ้น�้ำทีเ่ป็นอะลมูเินยีม  ใชน้�้ำหลอ่เย็นตำม
ค�ำแนะน�ำจำกผูผ้ลติทกุครัง้
สำรหล่อ เ ย็นมีสำร เคมีที่ เ ป็นพิษที่ เ ป็น
อนัตรำยตอ่รำ่งกำยมนุษย์
กำรสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตำอำจท�ำให ้
เกดิกำรระคำยเคอืงอยำ่งรนุแรง  สวมใสถ่งุมอื
ป้องกนั  เสือ้ผำ้  และอปุกรณป้์องกนัตำเมือ่
จัดกำรกบัสำรหลอ่เย็น
หำกมกีำรสดูดมสำรหลอ่เย็น  ใหน้�ำบคุคลนัน้
ออกไปรับอำกำศบริสุทธิ์และใหห้ำยใจได ้
สะดวก  ในกรณีทีส่งสยัหรอืมอีำกำรผดิปกติ
ใหไ้ปพบแพทย์
ถำ้สำรหลอ่เย็นหกรดผวิหนัง  ใหล้ำ้งออกดว้ย
น�้ำสะอำดทนัท ีถอดเสือ้ผำ้ทีเ่ป้ือนออก
ถำ้สำรหล่อเย็นเขำ้ตำ ใหล้ำ้งออกดว้ยน�้ ำ
สะอำดอยำ่งนอ้ย 15 นำทแีละรบีไปพบแพทย์
ในทนัที
ถำ้กลนืสำรหลอ่เย็น  ใหล้ำ้งปำกดว้ยน�้ำและ
รบีไปพบแพทยใ์นทนัที
เก็บสำรหลอ่เย็นใหพ้น้มอืเด็ก

หมายเหตุ

��า้หลอ่เย็� D2053 OAT ทีจ่ดัหาโดย 
Triumph ผสมเสร็จแลว้ และไมจ่�าเป็�ตอ้ง
เจอืจางกอ่�จะเตมิลงใ�ระบบระบาย�วาม
รอ้�

เพื่อป้องกันไม่ใหร้ะบบระบำยควำมรอ้นเกดิ
สนิม จ�ำเป็นตอ้งใชส้ำรเคมีป้องกันสนิมใน 
น�้ำหลอ่เย็น

ถำ้ไมใ่ชน้�้ำหลอ่เย็นทีม่สีำรป้องกนัสนมิ  ระบบ
ระบำยควำมรอ้นจะสะสมสนิมและตะกรันใน
โพรงน�้ ำและหมอ้น�้ ำ ซึ่งจะปิดกั ้นทำงเดิน 
น�้ำหลอ่เย็น  และจะลดประสทิธภิำพของระบบ
ระบำยควำมรอ้นเป็นอยำ่งมำก
หำ้มผสมสำรหล่อเย็นประเภทต่ำง ๆ เขำ้ 
ดว้ยกัน กำรผสมสำรหล่อเย็นประเภทต่ำง ๆ 
เขำ้ดว้ยกนัจะลดประสทิธภิำพของสำรหลอ่เย็น
และลดอำยกุำรใชง้ำน  เมือ่เปลีย่นสำรหลอ่เย็น
ขอแนะน�ำใหล้ำ้งระบบระบำยควำมรอ้นดว้ยน�้ำ
สะอำดอยำ่งละเอยีด

การตรวจสอบระดบั��า้หลอ่เย็�
สำมำรถมองเห็นถังน�้ำหล่อเย็นส�ำรองไดจ้ำก
ดำ้นซำ้ยของรถจักรยำนยนต ์ ระดบัน�้ำหลอ่เย็น
ภำยในถังน�้ำหลอ่เย็นส�ำรองสำมำรถตรวจสอบ
ไดโ้ดยไมต่อ้งถอดฝำครอบใด ๆ

หมายเหตุ

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

B01146

1

3

2

4

1. ฝา�รอบถงั��า้หลอ่เย็�ส�ารอง
2. ถงั��า้หลอ่เย็�ส�ารอง
3. เ�รือ่งหมาย MAX
4. เ�รือ่งหมาย MIN
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กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนัเบรก:
•  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพื้นรำบและอยู่ใน

ต�ำแหน่งตัง้ตรง
•  ตรวจสอบใหแ้ น่ใจว่ำ เครื่องยนต์เ ย็น  

(อยูอ่ณุหภมูหิอ้งหรอือณุหภมูแิวดลอ้ม)
•  ต ร ว จ ส อ บ ร ะ ดั บ น�้ ำ ห ล่ อ เ ย็ น ใ น ถั ง 

น�้ำหล่อเย็นส�ำรอง ระดับน�้ำหล่อเย็นตอ้ง
อยูร่ะหวำ่งเครือ่งหมำย MAX และ MIN

•  ถำ้น�้ำหลอ่เย็นต�ำ่กวำ่ระดบัต�ำ่สดุ  ทำ่นตอ้ง
ปรับระดบัน�้ำหลอ่เย็น

การปรบัระดบั��า้หลอ่เย็�

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

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

B01160

2

1
4

3

5

6

1. ฝา�รอบถงั��า้หลอ่เย็�ส�ารอง
2. เดอืยยดึ
3. ยางรอง
4. ฝาปิดถงั��า้หลอ่เย็�ส�ารอง
5. เ�รือ่งหมาย MAX
6. เ�รือ่งหมาย MIN

กำรปรับระดบัน�้ำมนัเบรก:
•  ปล่อยใหเ้ครื่องยนต์เ ย็นลงอย่ำงนอ้ย 

30 นำที
•  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพื้นรำบและอยู่ใน

ต�ำแหน่งตัง้ตรง
•  จับฝำครอบถังน�้ำหล่อเย็นส�ำรองไวใ้นมอื

ทัง้สองขำ้งใหม้ัน่คงและคอ่ย ๆ ดงึขอบบน
ของแผงขำ้งออกจำกรถจักรยำนยนตจ์น
เดอืยดำ้นบนพน้จำกยำงรอง  (ทิง้ยำงรอง
ไวท้ีเ่ดมิ)

•  ร ะดั บน�้ ำหล่อ เ ย็นจะต อ้ งอยู่ ร ะหว่ ำ ง
เครือ่งหมำย MAX (ขดีบน) และ MIN (ขดี
ลำ่ง) บนถงัน�้ำหลอ่เย็นส�ำรอง
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•  ถอดฝำปิดถังน�้ำหล่อเย็นส�ำรองออกจำก
ถงัน�้ำหลอ่เย็นส�ำรอง

•  เตมิสำรหลอ่เย็นผสมผำ่นชอ่งเตมิจนระดับ
จะถงึเครือ่งหมำย MAX

•  ใสฝ่ำปิดถงัน�้ำหลอ่เย็นส�ำรองอกีครัง้
•  จั ดต� ำแห น่ ง เดือยบนฝำครอบถั งน�้ ำ 

หลอ่เย็นส�ำรองเขำ้กบัปลอกยำง
•  กดใหแ้น่นเพือ่ยดึฝำครอบ
•  จับฝำครอบและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำได ้

ล็อกจนแน่นสนทิดแีลว้

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

หมอ้��า้และทอ่ออ่�

 ��าเตอื�
พัดลมจะท�ำงำนโดยอัตโนมัตเิมือ่เครือ่งยนต์
ท�ำงำน
ตอ้งเกบ็มอืและเสือ้ผำ้ใหห้ำ่งจำกพัดลม
กำรสมัผัสกบัพัดลมทีก่�ำลังหมนุอยูอ่ำจท�ำให ้
เกดิอบุัตเิหตแุละ/หรอืกำรบำดเจ็บสว่นบคุคล
ได ้

 ขอ้�วรระวงั
กำรใชว้ธิฉีีดน�้ำแรงดนัสงู  เชน่  จำกเครือ่งมอื
ลำ้งรถหรอืป๊ัมอดัฉีดน�้ำแรงดนัสงู  จะท�ำให ้
ครบีหมอ้น�้ำเกดิควำมเสยีหำย  เป็นสำเหตใุห ้
เกดิรอยร่ัวและท�ำใหป้ระสทิธภิำพของหมอ้น�้ำ
ลดลง
อย่ำปิดกัน้หรือเบี่ยงกระแสลมจำกหมอ้น�้ ำ
ดว้ยกำรตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิทีไ่มไ่ดรั้บอนุญำต 
ไม่ว่ำจะที่ด ำ้นหนำ้หมอ้น�้ ำหรือดำ้นหลัง
พัดลมระบำยควำมรอ้น
กำรกดีขวำงกระแสลมของหมอ้น�้ำจะท�ำให ้
เกดิควำมรอ้นสงู  ท�ำใหเ้ครือ่งยนตเ์กดิควำม
เสยีหำยได ้

ตรวจสอบท่ออ่อนหมอ้น�้ ำหำรอยแตกหรือ
กำรเลือ่มสภำพ  และเข็มขดัรัดทอ่แรงตงึคงที่
ดูควำมแน่นตำมขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุงรักษำ
ตำมก�ำหนดเวลำ ขอใหต้ัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตเปลีย่น
ชิน้สว่นทีช่�ำรดุ
ตรวจสอบรังผึ้งระบำยควำมรอ้นหมอ้น�้ ำและ
ครบีวำ่มกีำรปิดกัน้จำกแมลง  ใบไม ้ หรอืโคลน
หรือไม่ ชะลำ้งสิง่ปิดกัน้ออกโดยฉีดน�้ ำดว้ย 
แรงดนัต�ำ่
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�ลตัช์
รถจักรยำนยนตไ์ดต้ดิตัง้คลตัชแ์บบควบคมุดว้ย
สำย
การปรบั��ั�ลตัช์
ถำ้คันคลัตชม์ีระยะฟรีมำกเกนิไป คลัตชอ์ำจ
ไม่ปล่อยจนสุด ซึง่จะท�ำใหเ้ปลี่ยนเกียร์และ
เลอืกเกยีรว์ำ่งไดย้ำก  ซึง่อำจท�ำใหเ้ครือ่งยนต์
ดบั  และควบคมุรถจักรยำนยนตไ์ดย้ำก  ในทำง
กลบักนั  ถำ้คนัคลตัชม์รีะยะฟรไีมพ่อ  คลตัช์
อำจไมข่บจนสดุ  ท�ำใหค้ลตัชล์ืน่  ซึง่จะลด
ประสทิธภิำพและท�ำใหค้ลตัชส์กึกอ่นก�ำหนด
ต ้อ ง ต ร ว จ ส อ บ ร ะ ย ะ ฟ รี คั น ค ลั ต ช์ ต ำ ม 
ขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรงุรักษำตำมก�ำหนดเวลำ

1 32

1. ตวัปรบั
2. การต ัง้�า่ 2 - 3 มม. ทีถ่กูตอ้ง
3. ��ั�ลตัช์

กำรปรับคนัคลตัช:์
•  หมนุตัวปรับปรับตัง้จนไดร้ะยะฟรคีันคลัตช์

ทีถ่กูตอ้ง
•  ตรวจสอบว่ำมีระยะฟรีคันคลัตชท์ี่คันโยก 

2 ‑ 3 มม.
•  ถำ้ระยะฟรมีคีำ่ไมถ่กูตอ้ง ใหท้�ำกำรปรับคำ่
•  ถำ้ไม่สำมำรถปรับตัง้ค่ำไดถู้กตอ้งโดยใช ้

ตวัปรับคนัคลตัช ์ ใหใ้ชต้วัปรับสำยคลตัชท์ี่
ปลำยดำ้นลำ่งของสำยคลตัช์

การปรบัสาย�ลตัช์
กอ่นปรับสำยคลตัช ์ใหท้�ำดงัตอ่ไปนี:้
•  ตรวจสอบกำรท�ำงำนของคลัตชด์ว้ยกำรดงึ

คันคันคลัตชเ์ขำ้หำมอืจับแฮนดบ์ังคับเลีย้ว
เพือ่ทีจ่ะปลดคลตัช์

•  ตรวจสอบว่ำคันคลัตชก์ลับไปที่ต�ำแหน่ง
หนำ้สุดเมื่อปล่อยคลัตช์ (อนุญำตใหม้ี
ระยะฟรตีำมทีก่�ำหนด)

•  ตรวจสอบวำ่สำยคลตัชถ์กูเดนิในเสน้ทำงที่
ถตูอ้งและไมม่กีำรงอเป็นมมุแหลมหรอืบดิ
ไปตำมควำมยำวของมนั

•  ตรวจสอบกำรท�ำงำนของตัวปรับควำม
กวำ้งคนัคลตัช์

•  ถำ้ไม่สำมำรถปรับตัง้ค่ำไดถู้กตอ้งโดยใช ้
ตวัปรับคนัคลตัช ์ ใหใ้ชต้วัปรับสำยคลตัชท์ี่
ปลำยดำ้นลำ่งของสำยคลตัช์

1 2

1. �อ๊ตล็อกตวัปรบั
2. สาย�ลตัชด์า้��อก

กำรปรับสำยคลตัช:์
•  คลำยน็อตล็อกตวัปรับ
•  หมุนตัวปรับสำยดำ้นนอกเพือ่ใหม้รีะยะฟร ี

2 - 3 มม. ทีค่นัคลตัช์
•  ขนัแน่นน๊อตล็อกตวัปรับตัง้ดว้ยแรง 3 Nm
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โซข่บัเ�ลือ่�

 ��าเตอื�
โซ่ที่สกึหรือหลวม หรือโซ่ที่แตกหรือหลุด
ออกจำกสเตอรอ์ำจไปเกีย่วเฟืองเครือ่งยนต์
หรอืล็อกลอ้หลงัได ้
โซท่ีไ่ปกดีขวำงสเตอรเ์ครือ่งยนตจ์ะท�ำใหผู้ข้ ี่
รถไดรั้บบำดเจ็บและท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุ
รถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ในท�ำนองเดยีวกัน กำรล็อกลอ้หลังจะท�ำให ้
สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

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

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

ไวใ้นบทขอ้มลูจ�ำเพำะ
•  หยอดสำรหล่อลื่นที่ด ำ้นข ำ้งลูกกลิ้ง  

จำกนัน้ จอดรถจักรยำนยนตท์ิง้ไวโ้ดยไม่
ใชง้ำนอยำ่งนอ้ยแปดชัว่โมง  (ควรเป็นชว่ง
กลำงคืน) ซึ่งจะช่วยใหส้ำรหล่อลื่นซึม
เขำ้ไปในโอรงิ โซ ่ฯลฯ

•  กอ่นขีร่ถ ใหเ้ชด็สำรหลอ่ลืน่สว่นเกนิออก
•  ถำ้โซ่ขับเคลื่อนสกปรกมำกเป็นพิเศษ  

ใหท้�ำควำมสะอำดก่อน แลว้ทำสำรหล่อ
ลืน่ตำมทีร่ะบไุวข้ำ้งตน้

 ขอ้�วรระวงั
อย่ำใชเ้ครื่องฉีดน�้ำแบบแรงดันสูงท�ำควำม
สะอำดโซเ่พรำะอำจท�ำใหส้ว่นประกอบโซไ่ด ้
รับควำมเสยีหำย
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การตรวจสอบระยะฟร ี
ของโซข่บัเ�ลือ่�

 ��าเตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดจ้อดรถจักรยำนยนต์
ไวอ้ยำ่งมัน่คงและมกีำรรองรับอยำ่งเพยีงพอ
รถจักรยำนยนตท์ีป่ระคองไวอ้ย่ำงถูกตอ้งจะ
ชว่ยป้องกนัไมใ่หล้ม้
รถจักรยำนยนตท์ี่ไม่มั่นคงอำจลม้ได ้ท�ำให ้
ผู ้ป ฏิ บั ติ ง ำ น บ ำ ด เ จ็ บ ห รื อ ท� ำ ใ ห ้ร ถ
จักรยำนยนตเ์สยีหำย

1

1. ต�าแห�ง่ทีเ่�ลือ่�ทีแ่�วต ัง้ไดส้งูสดุ

กำรตรวจสอบระยะฟรขีองโซ:่
•  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ และอยู่ใน

ต�ำแหน่งตัง้ตรง โดยไมม่กีำรบรรทกุใด ๆ
•  หมุนลอ้หลังโดยกดรถจักรยำนยนต์เพื่อ

คน้หำต�ำแหน่งที่โซ่แน่นที่สุด แลว้วัด
กำรเคลือ่นทีแ่นวตัง้ทีก่ ึง่กลำงโซ่ระหว่ำง 
สเตอร์

•  กำรเคลือ่นไหวในแนวตัง้ของโซข่บัเคลือ่น
ตอ้งอยูใ่นชว่ง 32 - 42 มม.

การปรบัระยะฟรขีองโซข่บัเ�ลือ่�

B01436

2

1
1

32

1. โบลตย์ดึตวัปรบัเยีอ้งศ�ูย์
2. ตวัปรบัเยือ้งศ�ูย์
3. ประแจตวั C

กำรปรับกำรเคลือ่นไหวอสิระของโซข่บัเคลือ่น:
•  คลำยโบลตย์ดึตวัปรับ
•  ใชป้ระแจตวั C หมนุตวัปรับเยือ้งศนูยต์ำม

เข็มนำฬกิำเพือ่เพิม่กำรเคลือ่นทีใ่นแนวตัง้ 
หมุนทวนเข็มนำฬกิำเพื่อลดกำรเคลือ่นที่
ในแนวตัง้

B01436

21

ล�าดบัการข�ัแ��่
เมือ่ตัง้ค่ำโซไ่ดอ้ย่ำงถูกตอ้งแลว้ ใหข้ันโบลต์
ยดึตวัปรับเยือ้งศนูยต์ำมล�ำดบัตอ่ไปนี:้
•  โบลตย์ดึตวัทีห่นึง่ 28 Nm

•  โบลตย์ดึตวัทีส่อง 28 Nm

•  ขันโบลต์ยึดตัวที่หนึ่งอีกครั ้งดว้ยแรง 
28 Nm
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•  ขันโบลต์ยึดตัวที่สองอีกครั ้งด ว้ยแรง 
28 Nm

 ��าเตอื�
กำรใชง้ำนรถจักรยำนยนต์โดยมีโบลต์ดุม/
โบลต์ยึดตัวปรับเยื้องศูนย์ไม่มั่นคงอำจส่ง
ผลใหข้ำดเสถียรภำพและบังคับรถจักรยำน
ยนตไ์ดลัดลง  กำรทรงตวัและกำรขบัขีท่ีไ่ม่
สมบรูณ์อำจท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุและเกดิ
อบุตัเิหตไุด ้

•  ตรวจสอบประสิทธิภำพของเบรกหลัง 
แกไ้ขถำ้จ�ำเป็น

•  ด�ำเนินกำรตรวจสอบกำรปรับตั ้งโซ่ขับ
เคลือ่นอกีครัง้ ปรับตัง้คำ่ใหมถ่ำ้จ�ำเป็น

 ��าเตอื�
กำรใชร้ถจักรยำนยนตด์ว้ยเบรกที่ช�ำรุดเป็น
อนัตรำย  ทำ่นตอ้งน�ำรถไปด�ำเนนิกำรแกไ้ข
อำกำรที่ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตกอ่น  จงึจะสำมำรถ
ขีร่ถจักรยำนยนตไ์ดอ้กีครัง้
กำรไม่แก ไ้ขอำกำรดั งกล่ำวอำจท� ำให ้
ประสทิธภิำพในกำรเบรกลดนอ้ยลง ท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุหรอืเกดิอบุตัเิหตไุด ้

การตรวจสอบ�วามสกึ 
ของโซข่บัเ�ลือ่�และสเตอร์

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

กำรใชโ้ซข่ับเคลือ่นทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรองอำจ
ท�ำใหโ้ซข่ับเคลือ่นแตกหรอือำจท�ำใหโ้ซข่ับ
เคลือ่นหลดุออกจำกสเตอร ์ท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

 ขอ้�วรระวงั
ถำ้พบวำ่สเตอรส์กึ  ใหเ้ปลีย่นสเตอรแ์ละโซ่
ขบัเคลือ่นพรอ้มกนัทกุครัง้
กำรเปลี่ยนสเตอร์ที่ส ึกโดยไม่เปลี่ยนโซ ่
ขับเคลื่อนจะท�ำใหส้เตอร์ตัวใหม่ส ึกก่อน
ก�ำหนด

1

2

1. วดัโซ ่20 ขอ้ตอ่
2. ��า้ห�กั
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กำรตรวจสอบควำมสกึหรอของโซ่ขับเคลื่อน
และเฟือง:
•  ถอดบงัโซ่
•  ดงึโซใ่หต้งึโดยแขวนลกูตุม้ขนำด 10 ‑ 20 

กก. บนโซ่
•  วดัควำมยำวของโซ ่ 20 ขอ้ตอ่จำกสว่นที่

ยดืออกของโซ ่ จำกจดุกึง่กลำงสลกัของ
สลกัตวัที ่ 1 ไปทีจ่ดุกึง่กลำงสลกัของสลกั
ตวัที ่ 21 เนือ่งจำกโซอ่ำจสกึไมเ่ทำ่กนั  
ใหท้�ำกำรวดัหลำยๆ แหง่

•  ถำ้ควำมยำวมำกกว่ำถำ้ควำมยำวเกนิขีด
จ�ำกดับรกิำรสงูสดุ 319 มม. ตอ้งเปลีย่นโซ่
เสน้ใหม่

•  หมุนลอ้หลังและตรวจสอบโซข่ับเคลือ่นดู
ลกูกลิง้ช�ำรดุ สลกัและขอ้ตอ่โซห่ลวม

•  นอกจำกนี ้ ใหต้รวจสอบสเตอรด์ซู ึฟั่นเฟือง
ช�ำรดุหรอืสกึไมส่ม�ำ่เสมอหรอืมำกเกนิไป

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

•  ประกอบกลบับงัโซ ่ขนัแน่นตวัยดึ 6 Nm

เบรก
การเตรยีมสภาพผา้เบรกและจา�เบรกใหม่

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

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

การตรวจสอบการสกึหรอของเบรก

 ��าเตอื�
ถ ้ำ ป ร ะ ก อบผ ้ำ เ บ ร ก ใ หม่ แ บ บ เ ฉพ ำ ะ  
ใหต้รวจสอบว่ำแผ่นยดึผำ้เบรกมีควำมหนำ
อยำ่งนอ้ย 4.5 มม.
กำรประกอบผำ้เบรกที่แผ่นยึดหนำไม่ถึง 
4.5 มม. อำจท�ำใหเ้บรกท�ำงำนขัดขอ้งเนื่อง 
จำกกำรสญูเสยีผำ้เบรกจำกควำมสกึ

ตอ้งตรวจสอบผำ้เบรกตำมขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุง
รักษำตำมก�ำหนดเวลำ และเปลีย่นใหม่ถำ้สกึ 
หรอืมคีวำมหนำไมถ่งึคำ่ควำมหนำต�ำ่สดุในกำร
รับบรกิำร
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ถำ้ควำมหนำทีร่อยตอ่ของผำ้เบรกแผ่นใดนอ้ย
กวำ่ 1.0 มลิลเิมตร (0.04 นิว้) (ดำ้นหนำ้) หรอื 
1.5 มลิลเิมตร (0.06 นิว้) (ดำ้นหลงั) ใหเ้ปลีย่น
ผำ้เบรกทัง้หมดในวงลอ้
ผำ้เบรกส�ำหรับรถรุน่นีท้ีม่ำจำก Triumph จะมี
แผน่ยดึหนำอยำ่งนอ้ย 4.5 มม. ใชแ้ละประกอบ
ผำ้เบรกที่เป็นอะไหล่จำกตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทกุครัง้

1 2

1. �าลเิปอรเ์บรก
2. ผา้เบรก

4.5 mm

1 2

1. แผ�่ยดึ
2. ผา้เบรก

การชดเชย�วามสกึของผา้เบรก

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

จะมีกำรชดเชยควำมสึกของจำนเบรกและ 
ผำ้เบรกโดยอตัโนมตั ิ โดยจะไมม่ผีลกระทบ
ตอ่กำรท�ำงำนของแป้นเบรกหรอืคนัเบรก  ไมม่ ี
ช ิน้สว่นใด ๆ  ทีล่อ้หนำ้และลอ้หลังทีต่อ้งปรับ 
ตัง้คำ่
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��า้ม�ัดสิกเ์บรก

 ��าเตอื�
น�้ ำมันเบรกมีคุณสมบัติในกำรดูดซับ ซึ่ง
หมำยควำมว่ำน�้ำมันสำมำรถดูดซับควำมชืน้
จำกอำกำศได ้
ควำมชืน้ทีถู่กดดูซับจะลดจุดเดอืดของน�้ำมัน
เบรกลงมำก  ท�ำใหป้ระสทิธภิำพในกำรเบรก
ลดลง
ดว้ยสำเหตุนี้  ตอ้งเปลี่ยนน�้ ำมันเบรกตำม 
ขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรุงรักษำตำมก�ำหนดเวลำ
เสมอ
ใชน้�้ำมนัเบรกใหมจ่ำกภำชนะทีปิ่ดสนทิ  และ
หำ้มใชน้�้ำมันเบรกจำกภำชนะที่ไม่ปิดสนิท
หรอืจำกภำชนะทีเ่คยเปิดไวก้อ่นแลว้
หำ้มผสมน�้ำมนัเบรกตำ่งเกรด ตำ่งยีห่อ้
ตรวจสอบกำรร่ัวซมึของน�้ ำมันเบรกรอบ ๆ  
ขอ้ตอ่เบรก  ซลี  และขอ้ตอ่  รวมทัง้ตรวจสอบ
สำยเบรก  ดกูำรเสือ่งสภำพ  รอยแตก  และ
ควำมเสยีหำย
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งตำ่ง ๆ กอ่นขีร่ถทกุครัง้
กำรไม่ปฏิบัติตำมและใชร้ำยกำรเหล่ำนี ้ 
จะท�ำใหเ้กดิสภำวะกำรขับขี่ที่เป็นอันตรำย  
น� ำไปสู่กำรสูญเสียกำรควบคุมและเกิด
อบุตัเิหตไุด ้

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

ตรวจสอบระดับน�้ำมันเบรกในในกระปุกน�้ำมัน
เบรก  แลว้เปลีย่นน�้ำมนัเบรกตำมขอ้ก�ำหนดกำร
บ� ำ รุ ง รั กษำตำมก� ำหนด เวลำ   ใช เ้ฉพำะ
น�้ ำมันเบรก DOT 4 ตำมที่แนะน� ำไวใ้นบท  
ขอ้มูลจ�ำเพำะ ตอ้งเปลี่ยนน�้ำมันเบรกถำ้ท่ำน
สงสัยว่ำมีกำรปนเป้ือนจำกควำมชื้นหรือสิ่ง 
ปนเป้ือนอืน่

หมายเหตุ

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

 ��าเตอื�
ถำ้ระดับน�้ ำมันเบรกในกระปุกน�้ ำมันดำ้นใด 
ด ำ้ นหนึ่ ง ลดลงมำก โปรดติดต่ อขอ 
ค� ำ แ น ะ น� ำ จ ำ ก ตั ว แ ท น จ� ำ ห น่ ำ ย ร ถ
จักรยำนยนต์ Triumph ที่ได รั้บอนุญำต 
กอ่นจะขบัขีร่ถของทำ่น
กำรขีร่ถทีร่ะดับน�้ำมันเบรกพร่องลง หรือทีม่ี
กำรร่ัวซมึของน�้ำมนัเบรกเป็นอนัตรำย  และจะ
ลดประสทิธภิำพของเบรก  ท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

3

1

2

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

กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนัเบรกหนำ้:
•  ตรวจสอบระดับน�้ำมันเบรกที่มองเห็นได ้

ในส่วนขีดระดับบนและขีดระดับล่ำงของ
กระปกุน�้ำมนั

•  ระดับน�้ ำมันเบรกในกระปุกน�้ ำมันตอ้งอยู่
ระหว่ำงขดีระดับสูงสุดและขดีระดับต�่ำสุด 
(เมือ่กระปกุน�้ำมนัอยูใ่นแนวนอน)

กำรปรับระดบัน�้ำมนัเบรกหนำ้:
•  คลำยสกรูฝำปิดครอบและถอดฝำปิด

กระปกุน�้ำมนัและไดอะแฟรมซลี

•  เตมิน�้ำมันในกระปุกน�้ำมันจนถงึขีดระดับ 
MAX โดยใชน้�้ำมนัเบรก DOT 4 จำก
ภำชนะทีปิ่ดสนทิ

•  ตดิตัง้ซีลไดอะแฟรมลงในฝำปิดกระปุก
น�้ ำมันและตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำรูส�ำหรับ 
ตั ว ยึ ด ใ น ฝ ำ ก ร ะ ปุ ก น�้ ำ มั น แ ล ะ ซี ล 
ไดอะแฟรมอยูใ่นแนวตรงกนั

1

2

33

1. ฝาปิดกระปกุ��า้ม�ั
2. ไดอะแฟรมซลี
3. รสูกรยูดึฝาปิดกระปกุ��า้ม�ั

•  ติดตัง้สกรูยึดฝำปิดกระปุกน�้ ำมันเขำ้กับ 
ชดุฝำปิดกระปกุน�้ำมนัและซลีไดอะแฟรม
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•  จับชุดส่วนประกอบไวด้ ว้ยกันและ จัด
ต�ำแหน่งฝำปิดกระปกุน�้ำมนั ซลีไดอะแฟรม 
และสกรูยึดฝำปิดกระปุกน�้ ำมันเขำ้กับ
กระปกุน�้ำมนั

1

2

1. ฝาปิดกระปกุ��า้ม�ั ซลีไดอะแฟรม และ 
ชุดสกรยูดึฝาปิดกระปกุ��า้ม�ั

2. กระปกุ��า้ม�ั

•  ขนัสกรล็ูอกฝำปิดกระปกุน�้ำมันใหแ้น่นดว้ย
แรง 1 Nm

 ��าเตอื�
หำกสกรูฝำปิดกระปกุน�้ำมันถกูขันไวแ้น่นเกนิ
ไปอำจท�ำใหน้�้ำมนัเบรกร่ัวได ้
ถำ้เพิกเฉยต่อค�ำเตือนนี้อำจน�ำไปสู่สภำวะ
กำรขับขีท่ี่เป็นอันตรำย ท�ำใหสู้ญเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

การตรวจสอบและปรบัระดบั��า้ม�ั
เบรกหลงั

 ��าเตอื�
ถ ้ำ ร ะ ดั บ น�้ ำ มั น เ บ ร ก ใ น ก ร ะ ปุ ก น�้ ำ มั น 
ดำ้นใดดำ้นหนึง่ลดลงมำก  โปรดตดิตอ่ขอ 
ค� ำ แ น ะ น� ำ จ ำ ก ตั ว แ ท น จ� ำ ห น่ ำ ย ร ถ
จักรยำนยนต์ Triumph ที่ได รั้บอนุญำต 
กอ่นจะขบัขีร่ถของทำ่น
กำรขีร่ถทีร่ะดับน�้ำมันเบรกพร่องลง หรือทีม่ี
กำรร่ัวซมึของน�้ำมนัเบรกเป็นอนัตรำย  และจะ
ลดประสทิธภิำพของเบรก  ท�ำใหส้ญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ท่ำนสำมำรถมองกระปุกน�้ำมันไดจ้ำกทำงดำ้น
ขวำของรถจักรยำนยนต ์ไปทำงท่อเก็บเสยีง 
ใตเ้บำะผูข้บัขี่

1

2

1. ขดีระดบับ�
2. ขดีระดบัลา่ง

กำรตรวจสอบระดบัน�้ำมนัเบรกหลงั:
•  ตรวจสอบระดับของน�้ำมันเบรกทีม่องเห็น

ไดใ้นกระปกุ
•  ระดับน�้ำมันเบรกตอ้งอยู่ระหว่ำงขีดระดับ

บนและขดีระดบัลำ่ง  (เมือ่กระปกุน�้ำมนัอยู่
ในแนวนอน)

กำรปรับระดบัน�้ำมนัเบรกหลงั:
•  ค ล ำ ยฝ ำ ปิ ด ก ร ะ ปุ ก น�้ ำ มั น แ ล ะ ถอด 

ไดอะแฟรมซลีออก
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•  เตมิน�้ำมันในกระปกุน�้ำมันจนถงึขดีระดบับน
โดยใชน้�้ำมนัเบรก DOT 4 จำกภำชนะทีปิ่ด
สนทิ

•  ประกอบกลบัฝำปิดกระปกุน�้ำมนั ตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวำ่ไดป้ระกอบไดอะแฟรมซลีอยำ่ง
ถกูตอ้ง

สวติชไ์ฟเบรก

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

ไฟเบรกจะถูกเปิดใชง้ำนโดยอสิระจำกเบรก
หนำ้หรือเบรกหลัง เมื่อสวิตช์จุดระเบิดอยู่
ทีต่�ำแหน่ง ON ถำ้ไฟเบรกไมท่�ำงำนเมือ่ดงึ
คนัเบรกหนำ้หรอืเหยยีบแป้นเบรกหลงั  น�ำรถ 
ของท่ำนไปตรวจสอบหำสำเหตุและแกไ้ข 
ขอ้บกพร่องทีต่ัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต

กระจก

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

 ��าเตอื�
อย่ำพยำยำมที่จะท�ำควำมสะอำดหรือปรับ
กระจกขณะขบัขีร่ถจักรยำนยนต ์ กำรปลอ่ย
มือของผูข้ับขี่ออกจำกแฮนด์บังคับเลี้ยวใน
ขณะขับขีร่ถจักรยำนยนตจ์ะลดควำมสำมำรถ
ของผูข้ับขี่ในกำรรักษำกำรควบคุมของรถ
จักรยำนยนต์
ควำมพยำยำมทีจ่ะท�ำควำมสะอำดหรือปรับ
กระจกขณะขับขี่รถจักรยำนยนต์อำจท�ำให ้
เกดิกำรสูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้
ท�ำควำมสะอำดหรือปรับกระจกขณะที่รถ
จักรยำนยนตจ์อดนิง่เทำ่นัน้
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 ��าเตอื�
กำรปรับกำ้นกระจกปลำยแฮนด์ไม่ถูกตอ้ง
อำจเป็นเหตใุหก้ำ้นกระจกสัมผัสกับถังน�้ำมัน 
เชือ้เพลงิ  คนัเบรก  หรอืคนัคลตัชห์รอืสว่น
อืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์
ซึง่จะจ�ำกัดกำรท�ำงำนของเบรกหรือคลัตช ์
หรอืจ�ำกดั กำรเคลือ่นไหวของกำรบงัคบัเลีย้ว 
ส่งผลใหสู้ญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ
ปรับกระจกตำมทีต่อ้งกำรเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำมัน
ไม่สัมผัสกับส่วนอืน่ ๆ  ของรถจักรยำนยนต ์
หลังจำกกำรปรับ ทดลองขยับแฮนด์บังคับ
เลี้ยวไปจนสุดล็อกดำ้นซำ้ยมือและขวำมือ 
ขณะที่ตรวจสอบว่ำกระจกไม่สัมผัสกับถัง
น�้ำมันเชือ้เพลงิ คันเบรกหรือคันคลัตชห์รือ
สว่นอืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์

 ขอ้�วรระวงั
กำรปรับกำ้นกระจกปลำยแฮนด์ไม่ถูกตอ้ง
อำจเป็นเหตใุหก้ำ้นกระจกสัมผัสกับถังน�้ำมัน 
เชือ้เพลงิ  คนัเบรก  หรอืคนัคลตัชห์รอืสว่น
อืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์
ซึง่จะท�ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อถังน�้ ำมัน 
เชือ้เพลงิ  คนัเบรกหรอืคนัคลตัช ์ หรอืสว่น
อืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์
ปรับกระจกตำมทีต่อ้งกำรเพือ่ใหแ้น่ใจว่ำมัน
ไม่สัมผัสกับส่วนอืน่ ๆ  ของรถจักรยำนยนต ์
หลงัจำกกำรปรับ  ทดลองขยบัแฮนดบ์งัคบั
เลี้ยวไปจนสุดล็อกดำ้นซำ้ยมือและขวำมือ 
ขณะที่ตรวจสอบว่ำกระจกไม่สัมผัสกับถัง
น�้ำมนัเชือ้เพลงิ  คนัเบรกหรอืคนัคลตัชห์รอื
สว่นอืน่ ๆ ของรถจักรยำนยนต์

กระจกปลำยแฮนด์จะถูกติดตั ้งโดยตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตของท่ำนและโดยปกตแิลว้ไม่จ�ำเป็น
ตอ้งปรับใด  ๆ  หำกจ�ำเป็นตอ้งปรับ  หำ้มหมนุ
กระจกเกนิ 75° เมือ่วดัจำกสว่นแนวตัง้ของแขน
กระจก

75°

1

1. สว่�แ�วต ัง้ของแข�กระจก
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ลกูปื��อ/ลกูปื�ลอ้

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

การตรวจสอบระบบบงั�บัเลีย้ว

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

หมายเหตุ

ตรวจสอบลกูปื�ลอ้พรอ้มก�ักบัลกูปื��อ

การตรวจสอบระบบบงั�บัเลีย้วหาระยะฟรี

กำรตรวจสอบกำรบงัคบัเลีย้ว:
•  หยอดน�้ำมันและตรวจสอบสภำพลกูปืนคอ 

(คอเฟรม)  ตำมขอ้ก�ำหนดกำรบ�ำรงุรักษำ
ตำมก�ำหนดเวลำ

•  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ ในต�ำแหน่ง
ตัง้ตรง

•  ยกลอ้หนำ้ขึน้เหนือพื้น แลว้ใชแ้ม่แรงยก
รถจักรยำนยนต์

•  ยื นที่ ด ้ำ นหน ้ำ ข อ ง ร ถ จั ก ร ย ำนยนต ์ 
จับที่ปลำยดำ้นล่ำงของโช๊คหนำ้ แลว้
พยำยำมเลือ่นในทศิทำงจำกหนำ้ไปหลงั

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

•  เอำแมแ่รงออก แลว้วำงรถจักรยำนยนตบ์น
ขำตัง้ขำ้ง

การตรวจสอบลกูปื�ลอ้

 ��าเตอื�
กำรใชง้ำนรถที่ลูกปืนลอ้หนำ้หรือลูกปืนลอ้
หลังช�ำรุดหรือสกึเป็นอันตรำย และอำจท�ำ
เกิดกำรทรงตัวและกำรขับขี่ที่ไม่สมบูรณ์  
ซึ่งท�ำใหเ้กิดอุบัติเหตุได ้ถำ้มีขอ้สงสัย  
ก่อนขีร่ถ ควรน�ำรถจักรยำนยนตข์องท่ำนไป
ตรวจสอบทีต่ัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต

ถำ้ลูกปืนลอ้ที่ลอ้หนำ้หรือลอ้หลังท�ำใหม้ี
ระยะฟรใีนดมุลอ้  เกดิเสยีงดงัมำก  หรอืถำ้ลอ้
หมนุตดิขดั  ควรน�ำรถไปตรวจสอบลกูปืนลอ้ที่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำต
ลกูปืนลอ้ตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบตำมชว่งเวลำ
ทีก่�ำหนดไวใ้นตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำ
กำรตรวจสอบลกูปืนลอ้:
•  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ ในต�ำแหน่ง

ตัง้ตรง
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•  ยกลอ้หนำ้ขึน้เหนือพื้น แลว้ใชแ้ม่แรงยก
รถจักรยำนยนต์

•  ยืนที่ดำ้นขำ้งของรถจักรยำนยนต์ แลว้
ค่อย ๆ  กระแทกดำ้นบนของลอ้หนำ้จำก
ดำ้นหนึง่ไปยงัอกีดำ้นหนึง่

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

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

•  เอำแมแ่รงออก แลว้วำงรถจักรยำนยนตบ์น
ขำตัง้ขำ้ง

ระบบก�ัสะเทอื�ห�า้

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

การตรวจสอบโช�๊ห�า้

การตรวจสอบโช�๊ห�า้
กำรตรวจสอบโชค๊หนำ้:
•  จอดรถจักรยำนยนตบ์นพืน้รำบ
•  ขณะจับแฮนดบ์ังคับเลีย้วและเหยยีบเบรก

หนำ้ ใหป๊ั้มโชค๊ขึน้ลงหลำยๆ ครัง้
•  ถำ้พบควำมลำ้หรือไม่เรียบ โปรดตดิต่อ

ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph 
ทีไ่ดรั้บอนุญำต

•  ตรวจสอบระบบกันสะเทอืนแตล่ะต�ำแหน่ง
ดรูอ่งรอยควำมเสยีหำย  รอยขดีขว่นบนพืน้
ผวิเลือ่น หรอืกำรร่ัวซมึของน�้ำมนั

•  ถ ำ้พบคว ำม เสียห ำยห รือ ก ำ ร ร่ั วซึม
ใด ๆ  โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถ
จักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
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ตารางการปรบั�า่ 
ระบบก�ัสะเทอื�ห�า้

 ��าเตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำควำมสมดุลระหว่ำง 
โชค๊หนำ้และโชค๊หลงัยงัคงถกูตอ้ง
ควำมไม่สมดลุของระบบกันสะเทอืนจะท�ำให ้
คุณลักษณะในกำรบังคับรถเปลีย่นแปลงไป
จนเห็นไดช้ัด ท�ำใหสู้ญเสยีกำรควบคุมและ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
ดูขอ้มูลเพิ่มเติมจำกตำรำง หรือสอบถำม
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตของทำ่น

รถจักรยำนยนตจั์ดส่งจำกโรงงำนโดยปรับตัง้ 
โช๊คหนำ้ที่ตั ้งค่ำกำรขับขี่ส� ำหรับคนเดียว 
(ปกติ)  ตำมที่แสดงไว ใ้นตำรำงระบบกัน
สะเทอืนดำ้นหนำ้ทีเ่กีย่วขอ้ง  กำรปรับคำ่ระบบ
กันสะเทือนแบบสบำย จะเป็นกำรขับขี่แบบ
สบำย ๆ  เป็นกำรใชค้ณุลกัษณะกำรขบัขีท่ัว่ไป 
และกำรขีร่ถโดยล�ำพัง
ตำรำงกำรตั ้งค่ำชุดกันสะเทือนแสดงค่ำที่
แนะน�ำส�ำหรับชุดกันสะเทอืนดำ้นหนำ้เท่ำนัน้ 
ขอ้ก�ำหนดในกำรตัง้ค่ำอำจแตกต่ำงกันตำม 
น�้ำหนักของผูข้ีร่ถและควำมชืน่ชอบสว่นบคุคล

ตารางการต ัง้�า่ระบบก�ัสะเทอื�ห�า้

การบรรทกุ การปรบั�วาม
แข็งสปรงิ1

การขีร่ถโดย
ล�าพงั

ปกติ 4

สบำย (นุ่มกวำ่) 4

สปอรต์  
(แน่นกวำ่) 4

Track 4

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสาร 4
1 จ�ำนวนรอบกำรหมนุตำมเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งทวน
เข็มนำฬกิำจนสดุ

การบรรทกุ
�วามห�ว่ง

ของการ
��ืตวัของ

โช�๊1

�วามห�ว่ง
ของการ

ยบุตวัของ
โช�๊1

การขีร่ถ
โดยล�าพงั

สบำย  
(นุ่มกวำ่) 20 20

ปกติ 15 15

สปอรต์ 
(แน่นกวำ่) 12 12

Track 10 10

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสาร 15 15
1 จ�ำนวนกำรคลกิทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งตำมเข็ม
นำฬกิำจนสดุ - โปรดทรำบวำ่จดุหยดุครัง้แรก (ต�ำแหน่ง
คลกิ) จะนับเป็น 1

การปรบั�วามแข็งสปรงิ
ตัวปรับควำมแข็งสปรงิจะอยูท่ีด่ำ้นบนของโชค๊
แตล่ะตวั

1

1. ตวัปรบั�วามแข็งสปรงิ
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กำรปรับกำรตัง้คำ่พรโีหลดสปรงิ:
•  หมุนตัวปรับตำมเข็มนำฬกิำเพือ่เพิม่ควำม

แข็งพรโีหลด  หรอืทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลด
พรโีหลด

•  นับจ�ำนวนกำรหมุนตำมเข็มนำฬิกำจำก
ต�ำแหน่งหมนุทวนเข็มจนสดุทกุครัง้  แลว้
ปรับโชค๊ทัง้สองตวัใหม้คีำ่เดยีวกนั

การปรบั�วามห�ว่งของการยบุตวั
ของโช�๊
ตัวปรับควำมหน่วงของกำรยบุตัวของโชค๊จะอยู่
ทีด่ำ้นบนของโชค๊ดำ้นซำ้ย

1

1. ตวัปรบั�วามห�ว่งของการยบุตวัของโช�๊

เพื่อเปลีย่นแรงควำมหน่วงของกำรยุบตัวของ
โชค๊:
•  ใชป้ระแจอลัเลน 3 มม.  หมนุตวัปรับตำม

เข็มนำฬิกำเพื่อเพิ่ม หรือหมุนทวนเข็ม
นำฬกิำเพือ่ลดแรงหน่วง

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

การปรบั�วามห�ว่งของการ��ืตวั
ของโช�๊
ตัวปรับแรงหน่วงของกำรคนืตัวของโชค๊จะอยูท่ี่
ดำ้นบนของโชค๊ดำ้นขวำ

1

1. ตวัปรบัแรงห�ว่งของการ��ืตวัของโช�๊

เพื่อเปลีย่นแรงควำมหน่วงของกำรคนืตัวของ
โชค๊:
•  ใชป้ระแจอลัเลน 3 มม.  หมนุตวัปรับตำม

เข็มนำฬิกำเพื่อเพิ่ม หรือหมุนทวนเข็ม
นำฬกิำเพือ่ลดแรงหน่วง

•  นับจ�ำนวนกำรคลกิจำกต�ำแหน่งทวนเข็ม
นำฬกิำจนสดุทกุครัง้  โดยกำรหยดุครัง้แรก 
(ต�ำแหน่งคลกิ) จะนับเป็นศนูย์
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โช�๊หลงั
โชค๊หลังสำมำรถปรับควำมหน่วงของกำรยบุตัว
ของโชค๊และควำมหน่วงของกำรคนืตวัของโชค๊

ตารางการปรบั�า่ 
ระบบก�ัสะเทอื�หลงั

 ��าเตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำควำมสมดุลระหว่ำง 
โชค๊หนำ้และโชค๊หลงัยงัคงถกูตอ้ง
ควำมไม่สมดลุของระบบกันสะเทอืนจะท�ำให ้
คุณลักษณะในกำรบังคับรถเปลีย่นแปลงไป
จนเห็นไดช้ัด ท�ำใหสู้ญเสยีกำรควบคุมและ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
ดูขอ้มูลเพิ่มเติมจำกตำรำง หรือสอบถำม
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำตของทำ่น

รถจักรยำนยนตจั์ดส่งจำกโรงงำนโดยปรับตัง้ 
โช๊คหลังที่ตั ้งค่ำกำรขับขี่ส� ำหรับคนเดียว 
( ปกติ )   ต ำ มที่ แ สด ง ไ ว ใ้ นต ำ ร ำ ง ร ะ บบ 
กันสะเทือนที่เกี่ยวขอ้ง กำรปรับค่ำระบบ 
กันสะเทือนแบบสบำย จะเป็นกำรขับขี่แบบ
สบำย ๆ  เป็นกำรใชค้ณุลกัษณะกำรขบัขีท่ัว่ไป 
และกำรขีร่ถโดยล�ำพัง
ตำรำงกำรตั ้งค่ำชุดกันสะเทือนแสดงค่ำที่
แนะน�ำส�ำหรับชุดกันสะเทอืนดำ้นหลังเท่ำนัน้ 
ขอ้ก�ำหนดในกำรตัง้ค่ำอำจแตกต่ำงกันตำม 
น�้ำหนักของผูข้ีร่ถและควำมชืน่ชอบสว่นบคุคล

ตารางการต ัง้�า่ระบบก�ัสะเทอื�หลงั

การบรรทกุ
�วามห�ว่ง

ของการ
��ืตวัของ

โช�๊1

�วามห�ว่ง
ของการ

ยบุตวัของ
โช�๊1

การขีร่ถ
โดยล�าพงั

สบำย  
(นุ่มกวำ่) 20 ต�ำ่สดุ

ปกติ 16 20

สปอรต์ 
(แน่นกวำ่) 13 17

Track 10 13

ผูข้ ีร่ถและผูโ้ดยสาร 10 10
1 จ�ำนวนกำรคลกิทวนเข็มนำฬกิำจำกต�ำแหน่งตำมเข็ม
นำฬกิำจนสดุ โปรดทรำบวำ่กำรหยดุครัง้แรก (ต�ำแหน่ง
คลกิ) จะนับเป็นหนึง่

การปรบั�วามห�ว่งของการยบุตวั
ของโช�๊
ตวัปรับควำมหน่วงของกำรยบุตวัสำมำรถเขำ้ถงึ
ไดจ้ำกดำ้นหลงัของรถจักรยำนยนต ์ ตัง้อยูใ่กล ้
กบักระปกุน�้ำมนัโชค๊หลงั

1

1. ตวัปรบั�วามห�ว่งของการยบุตวัของโช�๊

เพือ่เปลีย่นกำรตัง้ค่ำควำมหน่วงของกำรยบุตัว
ของโชค๊:
•  ใหห้มุนตัวปรับตำมเข็มนำฬิกำเพื่อเพิ่ม

ควำมหน่วงของกำรยุบตัวของโช๊ค และ
หมนุทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดควำมหน่วง

•  นับจ�ำนวนกำรคลกิจำกต�ำแหน่งทวนเข็ม
นำฬกิำจนสดุทกุครัง้  โดยกำรหยดุครัง้แรก 
(ต�ำแหน่งคลกิ) จะนับเป็นศนูย์
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การปรบั�วามห�ว่งของการ��ืตวั
ของโช�๊
ตวัปรับควำมหน่วงของกำรคนืตวัสำมำรถเขำ้ถงึ
ไดจ้ำกดำ้นหลงัของรถจักรยำนยนต ์ ตัง้อยูใ่กล ้
กบักระปกุน�้ำมนัโชค๊หลงั

1

1. ตวัปรบัแรงห�ว่งของการ��ืตวัของโช�๊

เพือ่เปลีย่นกำรตัง้คำ่ควำมหน่วงของกำรคนืตัว
ของโชค๊:
•  ใหห้มุนตัวปรับตำมเข็มนำฬิกำเพื่อเพิ่ม

ควำมหน่วงของกำรคนืตวัของโชค๊  และ
หมนุทวนเข็มนำฬกิำเพือ่ลดควำมหน่วง

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

หมดุพกัเทา้

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

ตวับง่ชีม้มุเอยีงอยูบ่นทีพั่กเทำ้ของผูข้ีร่ถ

1

2

1. หมดุพกัเทา้
2. ขดีจ�ากดัการสกึหรอสงูสดุ

หมดุพักเทำ้จะตอ้งเปลีย่นใหมเ่มือ่สกึหรอจนถงึ
ขดีสดุ คอื ยำวเหลอืไมถ่งึ 5 มลิลเิมตร
ตรวจสอบควำมสึกของหมุดพักเทำ้อย่ำง
สม�ำ่เสมอ
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ยาง

รถจักรยำนยนต์คันนี้ต ิดตัง้ยำงที่ไม่มียำงใน 
วำลว์  และวงลอ้  ใชเ้ฉพำะยำงทีม่สีญัลกัษณ ์
TUBELESS เทำ่นัน้  และวำลว์ทีไ่มม่ยีำงที ่
วงลอ้โดยมสีญัลกัษณ ์TUBELESS

เ�รือ่งหมายทีย่างรถ

TU
BE
LES

S

เ�รือ่งหมายทีล่อ้รถ

แรงด�ัลมยางของยาง

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

 ��าเตอื�
แรงดันลมยำงทีล่ดลงส�ำหรับกำรขบัขีบ่นทำง
วบิำกจะท�ำใหส้ญูเสยีเสถยีรภำพในกำรวิง่บน
พืน้ถนน
ตรวจสอบใหแ้น่ใจทุกครัง้ว่ำไดป้รับตัง้แรง
ดันลมยำงตำมที่ไดอ้ธบิำยไวใ้นส่วนขอ้มูล
จ�ำเพำะส�ำหรับกำรใชร้ถบนพืน้ถนน
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ที่มีแรงดันลมยำง
ไม่ถูกตอ้งจะท�ำใหสู้ญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตท์�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

แรงดันลมยำงที่ถูกตอ้งจะท�ำใหร้ถทรงตัวได ้
ดทีีส่ดุ  ผูข้ ีร่ถไดรั้บควำมสะดวกสบำย  และ
อำยกุำรใชง้ำนของยำงยำวนำนขึน้  กอ่นขีร่ถ  
ตรวจสอบแรงดันลมยำงทุกครัง้เมื่อยำงเย็น 
ตรวจสอบแรงดันลมยำงทุกวันและปรับถำ้
จ�ำเป็น  ดรูำยละเอยีดเกีย่วกบัแรงดนัลมยำงที่
ถกูตอ้งไดใ้นบท ขอ้มลูจ�ำเพำะ
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ระบบตรวจวดัแรงด�ัลมยาง (TPMS) 
(ถา้ตดิต ัง้)

 ขอ้�วรระวงั
จะมป้ีำยผนกึตดิไวท้ีว่งลอ้เพือ่บ่งชีต้�ำแหน่ง
ของเซนเซอรแ์รงดนัลมยำง
ตอ้งใชค้วำมระมดัระวงัในกำรเปลีย่นยำง  เพือ่
ป้องกันไม่ใหเ้ซนเซอร์แรงดันลมยำงเกิด
ควำมเสยีหำย
น� ำรถของท่ำนไปประกอบยำงที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทุกครัง้ และแจง้ทำงศูนย์ว่ำลอ้รถ
ของทำ่นมกีำรตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดนัลมยำง

 ขอ้�วรระวงั
หำ้มใชน้�้ำยำอุดกำรร่ัวซมึหรอืน�้ำยำอืน่ ๆ  ที่
มลีักษณะเดยีวกันปิดกัน้กำรไหลของอำกำศ
ไปยงัทำงเขำ้เซนเซอร ์ TPMS กำรปิดกัน้
ชอ่งแรงดนัอำกำศของเซนเซอร ์TPMS ขณะ
ท�ำงำนจะท�ำใหเ้ซนเซอรถ์กูปิดกัน้  ท�ำใหเ้กดิ
ควำมเสยีหำยตอ่ชดุเซนเซอร ์ TPMS โดยไม่
สำมำรถซอ่มแซมได ้
ควำมเสยีหำยที่เกดิจำกกำรใชน้�้ำยำอุดกำร
ร่ัวซมึหรอืกำรบ�ำรงุรักษำทีไ่มถ่กูตอ้งไมถ่อืวำ่
เป็นช�ำรุดจำกกำรผลติและไม่ครอบคลุมภำย
ใตก้ำรรับประกนั
น� ำรถของท่ำนไปประกอบยำงที่ตัวแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำตทุกครัง้ และแจง้ทำงศูนย์ว่ำลอ้รถ
ของทำ่นมกีำรตดิตัง้เซนเซอรแ์รงดนัลมยำง

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

ปรับแรงดันลมยำงเมื่อยำงเย็นเท่ำนั้นโดยใช ้
เกจวดัแรงดนัทีแ่มน่ย�ำ  อยำ่ใชห้นำ้จอแสดงผล
แรงดนัลมยำงในแผงหนำ้ปัด

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

�วามลกึของดอกยางต�า่สดุทีแ่�ะ��า

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

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

2 มม. (0.08 นิว้)

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

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

การเปลีย่�ยาง
รถจักรยำนยนต์ Triumph ทุกคันไดรั้บกำร
ทดสอบอย่ำงระมัดระวังและครอบคลุมทั ้ง
สภำวะกำรขับขีเ่พือ่ใหแ้น่ใจวำ่มกีำรรับรองกำร
ใชย้ำงร่วมกันทีเ่กดิประสทิธภิำพมำกทีสุ่ดกับ
รถแตล่ะรุน่  เมือ่ซือ้ยำงอะไหล ่ จ�ำเป็นตอ้งใช ้
ยำงและยำงใน  (ถำ้ตดิตัง้)  ทีไ่ดรั้บกำรรับรอง 
ประกอบลงในคูย่ำงทีไ่ดรั้บกำรรับรอง  กำรใช ้
ยำงและยำงในที่ไม่ผ่ำนกำรรับรอง หรือยำง
และยำงในทีไ่ดรั้บกำรรับรองในสภำวะกำรใช ้
งำนรว่มกนัทีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรอง  อำจท�ำใหร้ถ
จักรยำนยนตส์ญูเสยีกำรทรงตวั  สญูเสยีกำร
ควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้
รำยชือ่ยำงทีผ่่ำนกำรรับรองทีก่�ำหนดใหใ้ชไ้ด ้
กับรถจักรยำนยนต์ของท่ำน ขอรับไดจ้ำก
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำต  หรอืตรวจสอบทำงอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่ www.     triumph. co. uk น�ำรถของทำ่นไป
ประกอบยำงและยำงในและถว่งสมดลุทีต่วัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำต  ซึง่มทีกัษะและกำรฝึกอบรมทีจ่�ำเป็น
เพือ่รับประกันไดถ้งึกำรตดิตัง้ทีป่ลอดภัยและมี
ประสทิธภิำพ

เมือ่ตอ้งใชย้ำงหรอืยำงในอะไหล ่ โปรดตดิตอ่
ตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ที่
ไดรั้บอนุญำต  ซึง่จะจัดกำรเลอืกยำงและยำง
ในโดยใชย้ำงคู่ที่ถูกตอ้ง จำกรำยชือ่ที่ไดรั้บ
กำรรับรอง และประกอบยำงและยำงในตำม 
ค�ำแนะน�ำจำกผูผ้ลติยำง
ใน เ ริ่มต น้   ย ำงและยำง ในใหม่ จ ะ ไม่ ให ้
คุณลักษณะในกำรขับขี่เช่นเดียวกับยำงและ
ยำงในที่สกึ และผูข้ี่รถตอ้งใชร้ะยะกำรขี่รถที่
เพยีงพอ (ประมำณ 160 กม. (100 ไมล)์) เพือ่
ใหคุ้น้เคยกบัคณุลกัษณะกำรขบัขีใ่หม่
หลงัจำกประกอบ 24 ชัว่โมง  ตอ้งตรวจสอบ
และปรับแรงดันลมยำง และตรวจสอบยำง
และยำงในว่ำมีกำรขึน้รูปอย่ำงถูกตอ้งหรือไม ่
ด�ำเนินกำรแกไ้ขถำ้จ�ำเป็น หลังจำกประกอบ
ยำง ตอ้งด�ำเนินกำรตรวจสอบและปรับตัง้ค่ำ
แบบเดยีวกนัเมือ่รถวิง่ไป 160 กม. (100 ไมล)์

 ��าเตอื�
ยำงในตอ้งใชก้ับรถจักรยำนยนตท์ี่ประกอบ
ลอ้แบบซีล่อ้  และยำงทีม่เีครือ่งหมำย TUBE 
TYPE

ยำงทีม่เีครือ่งหมำย TUBELESS ทีไ่ดรั้บกำร
รับรองบำงยีห่อ้อำจเหมำะทีจ่ะใชก้ับยำงใน
เทำ่นัน้  ซึง่ในกรณีนี ้ จะมกีำรท�ำเครือ่งหมำย
ที่แกม้ยำงดว้ยขอ้ควำมว่ำสำมำรถประกอบ
ยำงในได ้
ก ำ ร ใ ช ้ย ำ ง ใ น กั บ ย ำ ง มี เ ค รื่ อ ง ห ม ำ ย 
TUBELESS และไมม่เีครือ่งหมำยวำ่สำมำรถ
ใชก้ับยำงในได ้หรือใชย้ำงในกับลอ้แม็กที่
มเีครือ่งหมำย SUITABLE FOR TUBELESS 
TYRES จะท�ำใหเ้กดิยำงแบน  สง่ผลใหเ้สยี
กำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตุ
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 ��าเตอื�
หำ้มประกอบยำงชนิดที่มียำงในกับขอบลอ้
ไมม่ยีำงใน
ขอบใน  ยำงจะไมเ่ขำ้ที ่ และยำงจะหลดุออก
จำกวงลอ้  ท�ำใหย้ำงแบนอยำ่งรวดเร็ว  ซึง่จะ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละ
เกดิอบุตัเิหตุ
หำ้มติดตั ้งยำงในกับยำงแบบไม่มียำงใน 
(Tubeless) ที่ไม่มีเครื่องหมำยที่เหมำะสม 
เพรำะจะท�ำใหเ้กดิแรงเสยีดทำนภำยในยำง 
สง่ผลใหม้กีำรสะสมควำมรอ้น  ซึง่อำจท�ำให ้
ยำงระเบิด ส่งผลใหย้ำงแบนอย่ำงรวดเร็ว 
สญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต ์ และเกดิ
อบุตัเิหตุ

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

 ��าเตอื�
ถำ้สงสยัวำ่ยำงเกดิควำมเสยีหำย  เชน่  หลงั
จำกชนขอบถนน  ใหน้�ำรถไปตรวจสอบยำง
ทัง้ภำยในและภำยนอกที่ตัวแทนจ�ำหน่ำย 
รถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต
ควำมเสียหำยของยำงไม่ไดม้องเห็นจำก
ภำยนอกเพยีงอยำ่งเดยีวเสมอไป
กำรใชร้ถจักรยำนยนต์ที่ยำงช�ำรุดจะท�ำให ้
สญูเสยีกำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตไุด ้

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

 ��าเตอื�
ระบบ  ABS จะท� ำงำนโดยเปรียบเทียบ
ควำมเร็วสมัพัทธข์องลอ้หนำ้และลอ้หลงั
กำรใชย้ำงรถที่ไม่แนะน� ำอำจส่งผลต่อ
ควำมเร็วของลอ้รถ เป็นสำเหตุใหฟั้งก์ชัน 
ABS ไมท่�ำงำน  ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถ
จักรยำนยนต์และเกดิอุบัติเหตุ ในสภำพที่
ระบบ ABS ควรท�ำงำนไดต้ำมปกติ

 ��าเตอื�
จ�ำเป็นตอ้งถ่วงลอ้อย่ำงแม่นย�ำเพือ่กำรขับขี่
รถจักรยำนยนต์อย่ำงมั่นคงและปลอดภัย 
หำ้มถอดหรอืเปลีย่นตะกัว่ลอ้  ควำมสมดลุ
ของลอ้ที่ไม่ถูกตอ้งอำจท�ำใหร้ถเสียกำร
ทรงตวั  ท�ำใหเ้กดิกำรสญูเสยีกำรควบคมุและ
เกดิอบุตัเิหตไุด ้
เมือ่ตอ้งใชค้วำมสมดลุของลอ้  เชน่  หลงัจำก
เปลีย่นยำงหรอืยำงใน  โปรดตดิตอ่ตวัแทน
จ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์ Triumph ทีไ่ดรั้บ
อนุญำต
ใชเ้ฉพำะตะกัว่ลอ้แบบตดิเทำ่นัน้  ตะกัว่ตอก
ลอ้เหล็กจะท�ำใหล้อ้รถ  ยำง  หรอืยำงในเกดิ
ควำมเสยีหำย  ท�ำใหย้ำงแบน  สญูเสยีกำร
ควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้
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 ��าเตอื�
ย ำ ง แ ล ะ ย ำ ง ใ นที่ เ ค ย ใ ช ก้ั บ ไ ด น ำ โ ม
มิเตอร์แบบลูกกลิ้งอำจเกิดควำมเสียหำย  
ในบำงกรณี ควำมเสียหำยอำจมองไม่เห็น
จำกพืน้ผวิภำยนอกของยำงรถ
ตอ้งเปลีย่นยำงและยำงในใหม่ภำยหลังกำร
ใชง้ำนดงักลำ่ว  เนือ่งจำกกำรใชย้ำงและยำง
ในที่ช�ำรุดอย่ำงต่อเนื่องจะท�ำใหร้ถเสยีกำร
ทรงตวั  สญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตไุด ้

แบตเตอรี่
จักรยำนยนต์คันนี้มีแบตเตอรี่ล ิเธียมไอออน 
LiFePO4 

 ��าเตอื�
แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนมวีสัดทุีเ่ป็นอนัตรำย
ระวั ง ให เ้ ด็กและสัตว์ เ ลี้ย งอยู่ห่ ำ งจำก
แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนทกุเวลำ

 ��าเตอื�
อยำ่พยำยำมเปิด  ถอดประกอบ  หรอืเจำะ
แบตเตอรีล่เิธยีมไอออน
อยำ่กระแทก  โยน  หรอืท�ำใหแ้บตเตอรีถ่กู
กระทบอยำ่งรนุแรง
กำรกระท�ำเหลำ่นี้อำจท�ำใหแ้บตเตอรีล่เิธยีม
ไอออนระบำยกำ๊ซทีม่อีณุหภมูสิงูมำก
แบตเตอรี่ล ิเธียมไอออนจะระบำยก๊ำซที่
มีอุณหภูมิสูงจนส่วนประกอบภำยในถูก
ใชจ้นหมด ท�ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อรถ
จักรยำนยนตแ์ละหรอืกำรบำดเจ็บสำหัสหรอื
เสยีชวีติ

 ��าเตอื�
หำ้มแช่แบตเตอรี่ในน�้ำ อย่ำใชง้ำนหรือเก็บ
แบตเตอรีใ่กลแ้หลง่ก�ำเนดิไฟหรอืควำมรอ้น
กำรสมัผัสกบัน�้ำ  ควำมรอ้น  หรอืไฟจะกอ่ให ้
เกดิควำมเสยีหำยที่ไม่สำมำรถแกไ้ขไดก้ับ
แบตเตอรี่และหรือกำรบำดเจ็บสำหัสหรือ 
เสยีชวีติ
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 ��าเตอื�
หำกขณะแบตเตอรี่ถูกใชง้ำนหรือถูกชำร์จ
ใหม ่ และเกดิกลิน่แปลก  เกดิควำมรอ้น  เสยี
รปูทรง  เปลีย่นส ี หรอืมลีกัษณะผดิปกตใิน
ลกัษณะใด  ๆ  ใหด้บัรถจักรยำนยนตท์นัทหีรอื
ถอดสำยชำรจ์แบตเตอรีแ่ละหยดุกำรใชง้ำน
ห ำกท� ำ ไ ด อ้ ย่ ำ ง ปลอดภั ย   ใ ห ย้ ำ้ ย ร ถ
จักรยำนยนตห์รือแบตเตอรี่ออกไปขำ้งนอก
ไปยงัทีป่ลอดภยั
กำรใชง้ำนต่อไปอำจส่งผลใหเ้กิดควำม 
เสยีหำยที่ไม่สำมำรถแกไ้ขไดก้ับแบตเตอรี ่
กับรถจักรยำนยนต์ และ/หรือกำรบำดเจ็บ
สำหสัหรอืเสยีชวีติได ้

การถอดแบตเตอรี่

 ��าเตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดจ้อดรถจักรยำนยนต์
ไวอ้ยำ่งมัน่คงและมกีำรรองรับอยำ่งเพยีงพอ
รถจักรยำนยนตท์ีป่ระคองไวอ้ย่ำงถูกตอ้งจะ
ชว่ยป้องกนัไมใ่หล้ม้
รถจักรยำนยนตท์ี่ไม่มั่นคงอำจลม้ได ้ท�ำให ้
ผู ้ป ฏิ บั ติ ง ำ น บ ำ ด เ จ็ บ ห รื อ ท� ำ ใ ห ้ร ถ
จักรยำนยนตเ์สยีหำย

 ��าเตอื�
ก่อนปลดแบตเตอรี่หรือถอดฟิวส์ ใหจ้ด
บนัทกึกำรตัง้คำ่โหมดของผูข้บัขีท่กุครัง้
เมือ่เปลีย่นฟิวสห์รอืเชือ่มตอ่แบตเตอรีอ่กีครัง้ 
ควรจะรเีซ็ตกำรตัง้ค่ำโหมดของผูข้ับขีต่ำมที่
บนัทกึไว ้
ควำมลม้เหลวในกำรรีเซ็ตรถจักรยำนยนต์
ตำมกำรตัง้ค่ำของผูข้ับขี่และขับขี่โดยไม่รู ้
ตัวอำจท�ำใหเ้กดิกำรสูญเสียกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนตแ์ละอบุตัเิหตไุด ้

 ��าเตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำบัสบำร์ของแบตเตอรี ่
ขัว้บวกและขัว้ลบไมส่มัผัสกนั
อยำ่กลบัชอ่งขัว้บวก (+) หรอืขัว้ลบ (-)
กำรลัดวงจรขั ้วบวกและขั ้วลบอำจท�ำให ้
แบตเตอรีร่ะบำยกำ๊ซทีอ่ณุหภมูสิงูมำก
กำ๊ซทีถ่กูระบำยออกมำมอีณุหภมูสิงูซึง่ท�ำให ้
รถจักรยำนยนต์เสียหำยอย่ำงไม่สำมำรถ
แกไ้ขไดแ้ละ/หรือท�ำใหบ้ำดเจ็บสำหัสหรือ
เสยีชวีติ

กำรถอดแบตเตอรีอ่อก:
• ถอดเบำะทีน่ั่งออก ด ูหนำ้ 71

• บิดสวิตช์จุดระเบิดไปที่ต�ำแหน่ง OFF
แลว้รออยำ่งนอ้ย 2 นำทเีพือ่ให ้ ECM
เครือ่งยนตด์�ำเนนิขัน้ตอนกำรปิดสวติชใ์ห ้
เสร็จ

• ถอดสำยไฟขัว้ลบแบตเตอรี ่(สดี�ำ)

B01220

1 2

1. ข ัว้ลบแบตเตอรี่ (สีด�า)
2. ตวัยดึ
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 ขอ้�วรระวงั
บัสบำร์ของแบตเตอรี่เ ป็นส่วนขยำยจำก 
ขัว้บวกของแบตเตอรี่
กำรปล่อยใหบ้ัสบำร์สัมผัสกับขั ้วลบของ
แบตเตอรี่ห รือส่ วนใดส่วนหนึ่ งของรถ
จักรยำนยนตจ์ะท�ำใหแ้บตเตอรีล่ดัวงจร
กำรลัดวงจรของแบตเตอรีจ่ะท�ำใหแ้บตเตอรี่
และหรือรถจักรยำนยนต์เสียหำยอย่ำงไม่
สำมำรถแกไ้ขได ้

• คลำยคลปิฝำปิดบัสบำร์ขัว้บวก (สีแดง)
แลว้เปิดฝำออก

B01221

1
2

1. ฝาปิดบสับารข์ ัว้บวกของแบตเตอรี่
2. �ลปิฝาปิดข ัว้บวกแบตเตอรี่

• ถอดสำยไฟแบตเตอรีข่ัว้บวก (สแีดง) และ
วำงใหห้ำ่งจำกขัว้

B01222_1

2

1

1. ข ัว้บวกแบตเตอรี ่(สแีดง)
2. ฝา�รอบบสับารส์ายไฟข ัว้บวก (สแีดง)

แบตเตอรี่

• ปิดฝำครอบบสับำรข์ัว้บวก  (สแีดง)  ของ
แบตเตอรี่

• ถอดตัวยดึสองตัวออกแลว้ถอดตัวค�้ำดำ้น
หนำ้ออก

B01219

21

1. ตวัยดึ
2. ตวั��า้ดา้�ห�า้

• ปลดสำยรัดแบตเตอรี่ออกจำกตะขอและ
ถอดแบตเตอรีอ่อกอยำ่งระมดัระวงั

B01221_3

1

2

1. สายรดัแบตเตอรี่
2. ขอเกีย่ว
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การชารจ์แบตเตอรี่

 ขอ้�วรระวงั
กำรชำร์จไฟเกินและกำรคำยประจุอย่ำง
รุนแรงจะท�ำใหแ้บตเตอรี่ล ิเธียมไอออน 
เสยีหำย
อยำ่ใหแ้รงดนัไฟฟ้ำลดต�ำ่กวำ่ 12.8 โวลต์
ตรวจสอบเสมอว่ำแรงดันไฟฟ้ำในกำรชำร์จ
ถูกจ�ำกัดไวท้ี่แรงดันตำมที่แสดงในตำรำง
อตัรำกำรชำรจ์สงูสดุ

 ขอ้�วรระวงั
ชำรจ์แบตเตอรีโ่ดยใชเ้ครือ่งชำรจ์แบตเตอรี่
ที ่ Triumph แนะน�ำเทำ่นัน้  ซึง่ออกแบบมำ
ส�ำหรับแบตเตอรีล่เิธยีมโดยเฉพำะ
ปฏบิัตติำมค�ำแนะน�ำทีใ่หม้ำพรอ้มกับเครื่อง
ชำรจ์แบตเตอรีเ่สมอ
อย่ำใชเ้ครือ่งชำรจ์แบตเตอรีต่ะกั่วกรดเพรำะ
อำจท�ำใหแ้บตเตอรี่เสียหำยรุนแรงหรือ
ท�ำลำยแบตเตอรี่
อยำ่ใชเ้ครือ่งชำรจ์แบตเตอรีท่ีม่โีหมด  'สลำย
ซลัเฟอร'์  หรอื  'ปรับสภำพ'  โดยอตัโนมตัิ
เพรำะจะท�ำใหแ้บตเตอรีเ่สยีหำยรุนแรงหรอื
ท�ำลำยแบตเตอรี่

ถำ้ตอ้งกำรควำมช่วยเหลอืในกำรเลอืกเครื่อง
ชำร์จแบตเตอรี่ กำรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ำ
ของแบตเตอรี่ หรือกำรชำร์จไฟแบตเตอรี ่
โปรดตดิต่อตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์
Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำตใกลบ้ำ้น
แบตเตอรี่ล ิเธียมไอออนจะถูกชำร์จไวล้่วง
หน ำ้ที่ 75% ของควำมจุก่อนที่จ ะขนส่ง
ทำงรถไฟ  ทำงถนน  หรอืทำงทะเล  และที ่
ควำมจ ุ30% ส�ำหรับกำรขนสง่ทำงอำกำศ

เนื่องจำกเทคโนโลยีลเิธียมมีอัตรำกำรคลำย
ประจุตัวเองต�่ำกว่ำแบตเตอรี่ชนิดกรดตะกั่ว 
จึงสำมำรถจัดเก็บแบตเตอรี่ล ิเธียมไอออน
นี้ ไดน้ำนกว่ำ เดิมก่อนที่จะตอ้งชำร์จใหม ่
อย่ำงไรก็ตำม เช่นเดียวกับแบตเตอรี่อื่น ๆ 
ประสทิธภิำพกำรสตำรท์จะไดรั้บผลกระทบเมือ่
อณุหภมูโิดยรอบต�ำ่กวำ่ -5°

ส�ำหรับกำรเก็บแบตเตอรี่เป็นเวลำนำน (เกนิ
สองสัปดำห)์ ควรถอดแบตเตอรี่ออกจำกรถ
จักรยำนยนต ์แลว้ชำรจ์ไฟโดยใชเ้ครือ่งชำรจ์
แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บกำรรับรอง กำรท�ำเชน่นี้จะ
ป้องกนัไมใ่หแ้บตเตอรีถ่กูคลำยประจจุนหมด
ในกำรชำรจ์แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนใหด้�ำเนนิ
กำรดงันี:้
•  ตอ้งถอดแบตเตอรีอ่อกจำกรถจักรยำนยนต์

กอ่นชำรจ์แยกตำ่งหำก ด ูหนำ้ 132

•  ปฏิบัติตำมค�ำแนะน� ำที่ใหม้ำพรอ้มกับ
เครือ่งชำรจ์แบตเตอรีท่ีผ่ำ่นกำรรับรอง

•  ชำร์จแบตเตอรี่ดว้ยกระแสไฟที่ต�่ำกว่ำ
กระแสชำรจ์สงูสดุ  (MAX Charging 
Current) ทีพ่บบนฉลำกกำรชำรจ์

•  หำกแบตเตอรีร่อ้นเมือ่สมัผัส  ใหห้ยดุชำรจ์
และปล่อยใหแ้บตเตอรี่เย็นลงก่อนที่จะ
กลบัมำชำรจ์ตอ่

•  หลงัจำกชำรจ์แบตเตอรี ่ ปลอ่ยทิง้ไว ้ 1 ถงึ 
2 ชัว่โมงกอ่นตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้ำ  หำก
แรงดนัไฟฟ้ำนอ้ยกวำ่ 12.4 โวลตจ์�ำเป็น
ตอ้งมกีำรชำรจ์เพิม่เตมิ

แบตเตอรี่ล ิเธียมไอออนสำมำรถชำร์จได ้
อย่ำงรวดเร็วตรำบเท่ำที่แรงดันไฟฟ้ำต�่ำกว่ำ 
14.7 โวลต ์กระแสไฟชำรจ์ทีแ่นะน�ำอยูใ่นชว่ง 
0.5A - 8A (โดยที ่A คอืควำมจขุองแบตเตอรี)่
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เครือ่งชำรจ์แบตเตอรีจ่ะจ�ำกัดแรงดันไฟฟ้ำไว ้
ระหวำ่ง 14.0-14.7 โวลตเ์มือ่ชำรจ์  ไมส่ำมำรถ
ชำร์จแบตเตอรี่ไดเ้ต็มที่หำกแรงดันไฟฟ้ำใน
กำรชำรจ์ต�ำ่กวำ่ 14.0 โวลต ์ แบตเตอรีอ่ำจ 
เสยีหำยไดห้ำกแรงดนัไฟฟ้ำในกำรชำรจ์สงูกวำ่ 
14.7 โวลต์

อตัราการชารจ์สงูสดุ
ฉลากแบตเตอรี่ อตัราการชารจ์

CCA (-10°C): 165A
กำรชำรจ์โดยผูใ้ช:้
สงูสดุ - 14.7 โวลต์

8.0Ah (20HR)
กำรชำรจ์โดยผูใ้ช:้
สงูสดุ - 8 แอมป์

การบ�ารงุรกัษาแบตเตอรี่
แบตเตอรีล่เิธยีมไอออนเป็นแบตเตอรีปิ่ดผนกึ
ในกำรรักษำสภำพแบตเตอรีล่เิธยีมไอออนให ้
ด�ำเนนิกำรดงันี:้
•  ถอดสำยแบตเตอรี ่ - เริม่จำกขัว้ลบ  (สำย

สดี�ำ)  กอ่นหำกเกบ็รถจักรยำนยนตห์รอืใช ้
งำนไม่บ่อย หรือใชเ้ครื่องชำรจ์แบตเตอรี่
ลเิธียมไอออนที่แนะน�ำเพื่อรักษำสภำพ
แบตเตอรี่

•  หำกแบตเตอรีถู่กทิง้ไวเ้ป็นระยะเวลำนำน 
ใหต้รวจสอบแรงดนัไฟฟ้ำ หำกต�ำ่กวำ่ 12.4 
โวลต ์ ใหช้ำรจ์แบตเตอรีใ่หมต่ำมทีอ่ธบิำย
ไวใ้น หนำ้ 134

•  ท�ำควำมสะอำดแบตเตอรี่โดยใชผ้ำ้แหง้
สะอำด

•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำขัว้แบตเตอรี่สะอำด
และยดึไวแ้น่นหนำ

•  หมั่นตรวจสอบขัว้แบตเตอรีอ่ยำ่งสม�ำ่เสมอ
วำ่มสีำรตกคำ้งหรอืไม ่ ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
ว่ำสะอำดและปรำศจำกควำมชืน้เพรำะจะ
ท�ำใหจ้่ำยพลังงำนจำกแบตเตอรีไ่ดอ้ย่ำง
สม�ำ่เสมอ

การเก็บแบตเตอรี่
ในกำรชำร์จแบตเตอรี่ล ิเธียมไอออนอย่ำง 
ถกูตอ้ง ใหด้�ำเนนิกำรดงันี:้
•  ตอ้งเก็บแบตเตอรี่ไวท้ี่สถำนะกำรชำร์จ

ประมำณ 100% เสมอ
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอวำ่สถำนะกำรชำรจ์

ของแบตเตอรีไ่ดรั้บกำรตรวจสอบอยำ่งตอ่
เนือ่งหำกปลอ่ยทิง้ไวเ้ป็นเวลำนำน  เพือ่ไม่
ใหค้ำยประจอุอกจนหมด

•  เก็บแบตเตอรี่ไวใ้นบรเิวณที่สะอำด แหง้ 
และมอีำกำศถำ่ยเท

•  ควรเก็บแบตเตอรีใ่หห้ำ่งจำกควำมรอ้นและ
ไฟ

•  อย่ำใหแ้บตเตอรี่สัมผัสกับสำรกัดกร่อน 
ใด ๆ

การก�าจดัแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ล ิเธียมไอออน ไม่ว่ำจะไดรั้บกำร
ดูแลอย่ำงดเีพยีงใดก็มเีวลำทีต่อ้งเปลีย่นใหม ่ 
ในกรณีนี้ ใหค้ำยประจุแบตเตอรี่ออกใหห้มด
กอ่นทิง้แบตเตอรีต่ำมขัน้ตอนทีถ่กูตอ้ง

 ��าเตอื�
แบตเตอรี่ล ิเธียมไอออนถือเป็นผลิตภัณฑ์
อนัตรำยประเภท 9

หำ้มเผำแบตเตอรีล่เิธยีมไอออน
หำ้มบดอดัแบตเตอรีล่เิธยีมไอออน
หำ้มผำ่แบตเตอรีล่เิธยีมไอออน
หำ้มทิง้แบตเตอรี่ลเิธียมไอออนรวมกับขยะ
ครัวเรอืนทัว่ไป
หำ้มฝังแบตเตอรีล่เิธยีมไอออนในพืน้ดนิ
หำ้มส่งแบตเตอรี่ล ิเธียมไอออนที่เสียหำย
ทำงไปรษณียห์รอืผูใ้หบ้รกิำรพัสดุ
หำกไม่ปฏิบัติตำมอำจน� ำไปสู่ปัญหำดำ้น 
สิง่แวดลอ้มทีร่ำ้ยแรง  กำรบำดเจ็บ  หรอืกำร
เสยีชวีติได ้
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 ��าเตอื�
แบตเตอรี่ล ิเธียมไอออนถือเป็นผลิตภัณฑ์
อั น ต ร ำ ยป ร ะ เ ภท  9  แล ะต อ้ ง ถื อ เ ป็ น
ผลติภณัฑอ์นัตรำย
หำกแบตเตอรี่ล ิเธียมไอออนไดรั้บควำม 
เสยีหำย  รวมถงึกำรโป่งหรอืแตกและขัว้หลดุ
ออก คุณตอ้งน� ำไปที่จุดรวบรวมของเสีย
อนัตรำย
ตอ้งตรวจสอบกับหน่วยงำนทอ้งถิ่นเสมอ
ว่ำสำมำรถใส่แบตเตอรี่ลเิธียมไอออนลงใน 
ถังขยะทั่วไปไดห้รอืไม่เนื่องจำกถอืเป็นขยะ
อนัตรำย

 ��าเตอื�
อย่ำพยำยำมเปิด ถอดประกอบ หรือเจำะ
แบตเตอรีล่เิธยีมไอออน
อยำ่กระแทก  โยน  หรอืท�ำใหแ้บตเตอรีถ่กู
กระทบอยำ่งรนุแรง
กำรกระท�ำเหลำ่นี้อำจท�ำใหแ้บตเตอรีล่เิธยีม
ไอออนระบำยกำ๊ซทีม่อีณุหภมูสิงูมำก
แบตเตอรี่ล ิเธียมไอออนจะระบำยก๊ำซที่
มีอุณหภูมิสูงจนส่วนประกอบภำยในถูก
ใชจ้นหมด ท�ำใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อรถ
จักรยำนยนตแ์ละหรอืกำรบำดเจ็บสำหัสหรอื
เสยีชวีติ

การตดิต ัง้แบตเตอรี่

 ��าเตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดจ้อดรถจักรยำนยนต์
ไวอ้ยำ่งมัน่คงและมกีำรรองรับอยำ่งเพยีงพอ
รถจักรยำนยนตท์ีป่ระคองไวอ้ย่ำงถูกตอ้งจะ
ชว่ยป้องกนัไมใ่หล้ม้
รถจักรยำนยนตท์ี่ไม่มั่นคงอำจลม้ได ้ท�ำให ้
ผู ้ป ฏิ บั ติ ง ำ น บ ำ ด เ จ็ บ ห รื อ ท� ำ ใ ห ้ร ถ
จักรยำนยนตเ์สยีหำย

 ��าเตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำบัสบำร์ของแบตเตอรี ่
ขัว้บวกและขัว้ลบไมส่มัผัสกนั
อยำ่กลบัชอ่งขัว้บวก (+) หรอืขัว้ลบ (-)
กำรลัดวงจรขั ้วบวกและขั ้วลบอำจท�ำให ้
แบตเตอรีร่ะบำยกำ๊ซทีอ่ณุหภมูสิงูมำก
กำ๊ซทีถ่กูระบำยออกมำมอีณุหภมูสิงูซึง่ท�ำให ้
รถจักรยำนยนต์เสียหำยอย่ำงไม่สำมำรถ
แกไ้ขไดแ้ละ/หรือท�ำใหบ้ำดเจ็บสำหัสหรือ
เสยีชวีติ

กำรตดิตัง้แบตเตอรี:่
•  ตดิตัง้แบตเตอรีล่งในถำดแบตเตอรี่
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•  ประกอบกลบัสำยรัดแบตเตอรี่

B01221_3

1

2

1. สายรดัแบตเตอรี่
2. ขอเกีย่ว

•  เชือ่มตอ่สำยไฟแบตเตอรีอ่กีครัง้  โดยเริม่
จำกสำยขัว้บวก  (สแีดง)  ขนัขัว้ไฟฟ้ำให ้
แน่นดว้ยแรง 4.5 Nm

•  ทำจำระบบีำง ๆ ทีข่ัว้ตอ่เพือ่ป้องกนัสนมิ

B01222_2

2

1

1. �ลปิฝาปิดข ัว้บวกแบตเตอรี่
2. ฝาปิดบสับารข์ ัว้บวกของแบตเตอรี่

•  ครอบขัว้บวกดว้ยฝำปิดครอบบสับำร์

B01221

1
2

1. ฝาปิดบสับารข์ ัว้บวกของแบตเตอรี่
2. �ลปิฝาปิดข ัว้บวกแบตเตอรี่

•  ตดิตัง้ตวัค�้ำดำ้นหนำ้  ยดึดว้ยตวัยดึสองตวั
และขนัใหแ้น่นดว้ยแรง 8 Nm

B01219

21

1. ตวัยดึ
2. ตวั��า้ดา้�ห�า้

•  เชื่อมต่อสำยไฟดำ้นขัว้ลบ (สีด�ำ) ของ
แบตเตอรี่   ขันตั วยึดให แ้ น่นด ว้ยแรง 
4.5 Nm
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•  ทำจำระบบีำง ๆ ทีข่ัว้ตอ่เพือ่ป้องกนัสนมิ

B01220

1 2

1. ตวัยดึ
2. ข ัว้ลบแบตเตอรี ่(สดี�า)

ถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
ตอ้งยกถังน�้ำมันขึน้อย่ำงระมัดระวังเพือ่เขำ้ถงึ
กลอ่งฟิวสด์ำ้นหนำ้  ปฏบิตัติำมขัน้ตอนตอ่ไปนี้
เพือ่ใหย้กและตดิตัง้ถังน�้ำมันเชือ้เพลงิไดอ้ยำ่ง
ปลอดภยั

การยกถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ

 ��าเตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดจ้อดรถจักรยำนยนต์
ไวอ้ยำ่งมัน่คงและมกีำรรองรับอยำ่งเพยีงพอ
รถจักรยำนยนตท์ีป่ระคองไวอ้ย่ำงถูกตอ้งจะ
ชว่ยป้องกนัไมใ่หล้ม้
รถจักรยำนยนตท์ี่ไม่มั่นคงอำจลม้ได ้ท�ำให ้
ผู ้ป ฏิ บั ติ ง ำ น บ ำ ด เ จ็ บ ห รื อ ท� ำ ใ ห ้ร ถ
จักรยำนยนตเ์สยีหำย

 ��าเตอื�
หำ้มถ่ำยน�้ ำมันเชื้อเพลิงออกจำกถังน�้ ำมัน
ดว้ยอปุกรณท์ีไ่มไ่ดม้ำตรฐำน และไมผ่ำ่นกำร
รับรอง
อำจเกดิเพลงิไหมซ้ึง่กอ่ใหเ้กดิควำมเสยีหำย
ต่อทรัพย์สินหรือเกิดกำรบำดเจ็บจำกกำร
ใชอุ้ปกรณ์ซ่อมแซมระบบบเชื้อเพลิงที่ไม ่
เหมำะสม
ใชอุ้ปกรณ์จัดกำรเชือ้เพลงิระดับมอือำชพีที่
ผำ่นกำรรับรองเสมอ



การบ�ารงุรกัษา

139

 ��าเตอื�
กำรถำ่ยหรอืแยกน�้ำมันจำกถังน�้ำมันเชือ้เพลงิ
ออกจำกถังน�้ำมันเชือ้เพลงิตอ้งด�ำเนนิกำรใน
บรเิวณทีม่กีำรระบำยอำกำศเพยีงพอ
ภำชนะที่ใชบ้รรจุน�้ ำมันเชื้อเพลิงจะตอ้งมี
ปรมิำตรมำกเพยีงพอส�ำหรับน�้ำมันเชือ้เพลงิที่
จะระบำยหรอืถำ่ยออก ควรท�ำเครือ่งหมำยบน
ภำชนะรองรับใหช้ดัเจน  แลว้เกบ็ไวใ้นพืน้ที่
เก็บรักษำทีป่ลอดภยั  ซึง่ตรงตำมขอ้ก�ำหนด
ของหน่วยงำนในทอ้งถิน่
เมือ่ถ่ำยหรอืแยกน�้ำมันเชือ้เพลงิออกจำกถัง
น�้ำมนัเชือ้เพลงิ  ควรยดึตำมขอ้ควรระมดัระวงั
เกีย่วกบัแหลง่จดุระเบดิและแหลง่ก�ำเนดิไฟ
กำรไมป่ฏบิตัติำมค�ำเตอืนขำ้งตน้จะท�ำใหเ้กดิ
อันตรำยดำ้นควำมปลอดภัยทีอ่ำจท�ำใหเ้กดิ
กำรบำดเจ็บทำงรำ่ยกำยได ้

ในกำรยกถงัน�้ำมนั:
•  ถอดเบำะทีน่ั่งผูโ้ดยสำรหรือกระจังครอบ 

ทีน่ั่ง ด ูหนำ้ 70

•  ถอดเบำะทีน่ั่งผูข้บัขี ่ด ูหนำ้ 71

•  ถอดแบตเตอรีอ่อก ด ูหนำ้ 132

•  ใชเ้ครื่องมือส�ำหรับหอ้งปฏิบัติงำนดำ้น
รถยนตท์ีเ่หมำะสม  ซึง่ผำ่นกำรรับรองวำ่ใช ้
จัดกำรน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  ถำ่ยน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
ออกจำกถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ

•  ถอดตัวยดึดำ้นหนำ้ออกจำกทัง้สองดำ้น
ของแป้นยดึดำ้นหลงั

•  คลำยแต่อย่ำถอดตัวยดึดำ้นหลังออกจำก
ทัง้สองดำ้นของแป้นยดึดำ้นหลงั

B01273

432

1

1. ตวัยดึดา้�ห�า้ของแป้�ยดึดา้�หลงั  
(แสดงดา้�ซา้ยมอื)

2. ตวัยดึดา้�หลงัของแป้�ยดึดา้�หลงั  
(แสดงดา้�ซา้ยมอื)

3. สกรตูวัหยดุ (แสดงทางซา้ยมอื)
4. แป้�ยดึดา้�หลงั

•  ถอดตวัยดึออกจำกแป้นยดึดำ้นหนำ้

B01272

2

1

1. ถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
2. ตวัยดึ

•  หำผูช้ว่ยส�ำหรับกำรเอยีงถังน�้ำมันไปทำง
ดำ้นหลังเพือ่เขำ้ถงึดำ้นใตแ้ละกล่องฟิวส์
ดำ้นหนำ้
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B01271_1 1

1. ต�าแห�ง่กลอ่งฟิวสด์า้�ห�า้

การตดิต ัง้ถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ

 ��าเตอื�
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำไดจ้อดรถจักรยำนยนต์
ไวอ้ยำ่งมัน่คงและมกีำรรองรับอยำ่งเพยีงพอ
รถจักรยำนยนตท์ีป่ระคองไวอ้ย่ำงถูกตอ้งจะ
ชว่ยป้องกนัไมใ่หล้ม้
รถจักรยำนยนตท์ี่ไม่มั่นคงอำจลม้ได ้ท�ำให ้
ผู ้ป ฏิ บั ติ ง ำ น บ ำ ด เ จ็ บ ห รื อ ท� ำ ใ ห ้ร ถ
จักรยำนยนตเ์สยีหำย

กำรประกอบถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิอกีครัง้
•  กดดำ้นหนำ้ของถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ

•  ประกอบตัวยดึแป้นยดึถังน�้ำมันเชือ้เพลงิ
เขำ้กับโครงรถและขันใหแ้น่นดว้ยแรง 
10 Nm

B01272

2

1

1. ถงั��า้ม�ัเชือ้เพลงิ
2. ตวัยดึ

•  ตดิตัง้ตัวยึดดำ้นหนำ้เขำ้กับทัง้สองดำ้น
ของแป้นยดึดำ้นหลงั

•  ขันตัวยึดดำ้นหนำ้และดำ้นทำ้ยแป้นยึด
หลงัใหแ้น่นดว้ยแรง 9 Nm

B01273

432

1

1. ตวัยดึดา้�ห�า้ของแป้�ยดึดา้�หลงั  
(แสดงดา้�ซา้ยมอื)

2. ตวัยดึดา้�หลงัของแป้�ยดึดา้�หลงั  
(แสดงดา้�ซา้ยมอื)

3. สกรตูวัหยดุ (แสดงทางซา้ยมอื)
4. แป้�ยดึดา้�หลงั
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 ��าเตอื�
เพื่อช่วยลดอันตรำยเกี่ยวกับกำรเตมิน�้ำมัน 
ควรปฏบิัตติำมค�ำแนะน�ำเพือ่ควำมปลอดภัย
เกีย่วกบัน�้ำมนัเชือ้เพลงิทกุครัง้
-  น�้ ำมันเบนซนิ (น�้ ำมันเชื้อเพลิง) มีควำม
ไวไฟสูง และสำมำรถระเบิดไดใ้นบำง
สถำนกำรณ ์ เมือ่จะเตมิน�้ำมนั  ใหบ้ดิสวติช์
จดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF

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

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

-  หลังจำกเตมิน�้ำมัน ตรวจสอบทุกครัง้ว่ำได ้
ปิดฝำปิดถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิอยำ่งถกูตอ้ง

-  เนื่องจำกน�้ำมันเบนซนิ (น�้ำมันเชือ้เพลงิ) มี
ควำมไวไฟสูง กำรที่น�้ำมันเชือ้เพลงิหก
หรือร่ัว หรือกำรไม่ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำ
ดำ้นควำมปลอดภัยที่ระบุไวข้ำ้งตน้จะน�ำ
ไปสู่อันตรำยจำกไฟไหมไ้ด ้ซึง่จะท�ำให ้
เกดิควำมเสยีหำยต่อทรัพยส์นิ ท�ำใหผู้อ้ ืน่
บำดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

• ใช  ้เครือ่งมือส�ำหรับห  ้
องปฏิบตั ิง นด  ้ำน 
รถยนต์ ทีเ่หม ะสม 
ซึง่ผ่ำนก รรับรองว่ำ ใช ้
จัดก รน�้ำมันเช้ือเพลิง  เติมน�้ำมันที่ถ่ำย 
ออกไว ้กลับลงไปในถังน�ำ้มันเช ื้อเพลิง

• ป ร ะกอบกลับส ยไฟแบต เตอ ร่ี 
( ดู หน้ ำ 136)

• สต ร์ ทเคร่ ืองยนต์ และตรวจสอ
บก รรัว่ซึม 
ของน�้ำมันเช้ือเพลิงอย่ำงระมัดระวัง  แก ้ไข 
ต มคว มจ�ำเปน็

• ประกอบกลับเบ ะผู้ขับขี่ ดู หน้ ำ 72

• ประกอบกลับทีน่ั่งผูโ้ดยส รหรือกระ
จัง ครอบที่นั่ง ดู หน้ ำ 71
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กลอ่งฟิวส์

 ��าเตอื�
เปลีย่นฟิวสข์ำดดว้ยฟิวสใ์หมท่ีม่พีกิัดถกูตอ้ง
ทกุครัง้ (ตำมทีร่ะบไุวบ้นฝำครอบกลอ่งฟิวส)์
หำ้มเปลีย่นฟิวสท์ีข่ำดแลว้ดว้ยฟิวสท์ีม่พีกิัด
ตำ่งกนั
กำรใชฟิ้วส์ไม่ถูกตอ้งอำจท�ำใหเ้กดิปัญหำ
ดำ้นไฟฟ้ำ ท�ำใหร้ถจักรยำนยนตไ์ดรั้บควำม
เสยีหำย สูญเสยีกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
และเกดิอบุตัเิหตุ

อำกำรฟิวส์ขำดจะบ่งชี้ข ึ้นเมื่อระบบทัง้หมด
ที่ ป้ อ ง กั น ด ้ว ย ฟิ ว ส์ดั ง ก ล่ ำ ว ไ ม่ ท� ำ ง ำ น  
เมือ่ตรวจสอบฟิวสข์ำด ใหใ้ชต้ำรำงเพือ่พสิจูน์
ว่ำฟิวส์ตัวใดขำด หมำยเลขฟิวส์ที่ระบุไวใ้น
ตำรำงจะตรงกันกับหมำยเลขที่พิมพ์ไวบ้น 
ฝำครอบกลอ่งฟิวส์
กล่องฟิวส์ดำ้นหนำ้อยู่ใตถ้ังน�้ ำมันเชื้อเพลิง 
กล่องฟิวส์ดำ้นหลังและฟิวส์หลัก 40 แอมป์  
อยูท่ีใ่ตเ้บำะผูข้บัขี่

กลอ่งฟิวสห์�า้
กลอ่งฟิวสด์ำ้นหนำ้อยูใ่ตถ้งัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ

B01271_1 1

1. กลอ่งฟิวสห์�า้
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กลอ่งฟิวสห์�า้
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ต�าแห�ง่ วงจรทีป้่องก�ั  พกิดั 
(แอมป์) 

1 ECM โครงรถ แตร  
ไฟสอ่งป้ำยทะเบยีน 10

2

ECM โครงรถ, ไฟทำ้ย, 
ไฟแสดงต�ำแหน่ง 
ดำ้นหนำ้ DRL Control 
Logic, กำรปลกุแผง 
หนำ้ปัด, ไฟเลีย้ว 
ดำ้นหนำ้, มอืจับแบบอุน่
ไฟฟ้ำ

10

3

ECM โครงรถ, ไฟ
หนำ้ไฟต�ำ่, ไฟหนำ้ 
ไฟหลกั, ไฟเลีย้ว 
ดำ้นหลงั, ไฟแสดง
ต�ำแหน่งดำ้นหนำ้ DRL 
Control Power

10

4 ECM โครงรถ 10

5

ECM โครงรถ พัดลม
ระบำยควำมรอ้น,  
โซลนิอยดม์อเตอร์
สตำรท์, ป๊ัมน�้ำมนั 
เชือ้เพลงิ

20

6 วำลว์ปีกผเีสือ้ดำ้นไอเสยี 
(EXBV) 10

7 ระบบเบรกป้องกนัลอ้
ล็อก (ABS) 25

8 ระบบจดุระเบดิ 7.5

9 ECM เครือ่งยนต์ 15

กลอ่งฟิวสห์ลงั
กลอ่งฟิวสด์ำ้นหลงัอยูใ่ตเ้บำะผูข้บัขี่

1

1. กลอ่งฟิวสห์ลงั

10A AUX5A SPARE 5A ACC

1 2 3
ฝา�รอบกลอ่งฟิวสห์ลงั

ต�าแห�ง่ วงจรทีป้่องก�ั  พกิดั 
(แอมป์) 

1 อปุกรณเ์สรมิ 5

2 สว่นเสรมิ 10

3 ส�ำรอง 5
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กลอ่งฟิวสห์ลกั
กลอ่งฟิวสห์ลกั 40 แอมป์อยูท่ีใ่ตเ้บำะผูข้บัขี่

B01348

3

2

1

1. ฟิวสห์ลกั
2. สายไฟแบตเตอรี่
3. ข ัว้ตอ่ไฟฟ้าฟิวสห์ลกั

ไฟห�า้

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

 ��าเตอื�
อย่ำพยำยำมปรับแสงไฟหนำ้ขณะที่รถ
จักรยำนยนตก์�ำลงัแลน่
ควำมพยำยำมทีจ่ะปรับแสงไฟหนำ้ขณะทีร่ถ
จักรยำนยนตก์�ำลังแล่น จะส่งผลใหสู้ญเสยี
กำรควบคมุและเกดิอบุตัเิหตุ
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 ขอ้�วรระวงั
อย่ำคลุมไฟหนำ้หรือเลนสด์ว้ยวัสดุที่ปิดกัน้
กำรไหลของอำกำศ หรือปิดกัน้ไม่ใหค้วำม
รอ้นไหลออกจำกเลนสข์องไฟหนำ้
กำรคลุมเลนสไ์ฟหนำ้ขณะใชง้ำนดว้ยวัสดุที่
เป็นเสือ้ผำ้  สมัภำระ  เทปกำว  อปุกรณท์ีใ่ช ้
เปลี่ยนหรือปรับแสงไฟหนำ้ หรือฝำครอบ
เลนสไ์ฟหนำ้ที่ไม่ใช่ของแทจ้ะท�ำใหเ้ลนส ์
ไฟหนำ้รอ้นจัดและบดิเบีย้ว  ท�ำใหช้ดุไฟหนำ้
เกดิควำมเสยีหำยโดยไมส่ำมำรถซอ่มแซมได ้
ควำมเสยีหำยทีเ่กดิจำกควำมรอ้นสงูไมถ่อืวำ่
เป็นควำมช�ำรดุจำกกำรผลติและไมค่รอบคลมุ
ภำยใตก้ำรรับประกนั
ถำ้ตอ้งคลมุไฟหนำ้ขณะใชง้ำน  เชน่  ตอ้งปิด
เลนสไ์ฟหนำ้เมือ่อยูใ่นสนำมกำรแขง่ขนั ทำ่น
ตอ้งถอดไฟหนำ้ออก

การปรบัไฟห�า้
หมายเหตุ

ตรวจสอบและแกไ้ขแรงด�ัลมยางกอ่�ปรบั
ไฟห�า้
ล�าแสงแ�วต ัง้ของไฟห�า้ดา้�ซา้ยมอืและ
ดา้�ขวามอืจะตอ้งปรบัรว่มก�ัเทา่� ั�้ ทา่�
ไมส่ามารถปรบัล�าแสงแยกจากก�ัได้

B01282

3

1

2

1. ตวัยดึ
2. เ�รือ่งหมายปรบัศ�ูยซ์บัเฟรมดา้�ห�า้
3. ซบัเฟรมดา้�ห�า้

วธิปีรับไฟหนำ้ในแนวตัง้:
•  เปิดสวิตช์จุดระเบิด ไม่จ� ำเป็นตอ้งติด

เครือ่งยนต์
•  เปิดแสงไฟต�ำ่
•  คลำยตวัยดึสองตวัทีย่ดึแป้นยดึไฟหนำ้เขำ้

กับซับเฟรมใหม้ำกพอทีจ่ะขยับไฟหนำ้ได ้
เล็กนอ้ย

•  กำรขยับแป้นยดึไปขำ้งหนำ้จะขยับไฟหนำ้
ขึน้  กำรขยบัแป้นยดึไปขำ้งหลงัจะขยบัไฟ
หนำ้ลง

•  ขนัตวัยดึแป้นยดึไฟหนำ้ดว้ยแรง 6 Nm

•  ตรวจสอบกำรตัง้คำ่ล�ำแสงไฟหนำ้
•  ปิดไฟหนำ้ เมื่อป รับแสงไฟไดต้ำมที่

ตอ้งกำรแลว้
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การเปลีย่�ไฟห�า้
ชดุไฟหนำ้เป็นชดุไฟ LED ทีปิ่ดผนกึ  ไมต่อ้ง
มีกำรบ�ำรุงรักษำ จะตอ้งเปลีย่นชุดไฟหนำ้ใน
กรณีทีไ่ฟหนำ้ลม้เหลว

ไฟทา้ย
ชดุไฟทำ้ยเป็นชดุไฟ LED ทีปิ่ดผนกึ  ไมต่อ้งมี
กำรบ�ำรงุรักษำ ตอ้งเปลีย่นชดุไฟทำ้ยในกรณีที่
ไฟทำ้ยลม้เหลว

สญัญาณไฟเลีย้ว
ชดุไฟเลีย้วเป็น LED เป็นแบบปิดผนกึ  ไมต่อ้ง
มกีำรบ�ำรงุรักษำ  ตอ้งเปลีย่นชดุไฟเลีย้วทัง้ชดุ
ในกรณีทีไ่ฟเลีย้วลม้เหลว

ไฟสอ่งป้ายทะเบยี�
ชดุไฟสอ่งป้ำยทะเบยีนเป็นชดุไฟ LED แบบ
ปิดผนกึ ไมต่อ้งมกีำรบ�ำรงุรักษำ จะตอ้งเปลีย่น
ชุดไฟส่องป้ำยทะเบียนในกรณีที่ไฟส่องป้ำย
ทะเบยีนลม้เหลว
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การท�า�วามสะอาดและการเก็บรกัษา
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การท�า�วามสะอาด
กำรท�ำควำมสะอำดบอ่ย ๆ  อยำ่งสม�ำ่เสมอเป็น
สว่นทีส่�ำคัญตอ่กำรบ�ำรุงรักษำรถจักรยำนยนต์
ของท่ำน ถำ้ท�ำควำมสะอำดอย่ำงสม�่ำเสมอ  
จะรักษำรปูลกัษณไ์วไ้ดน้ำนหลำยปี
จ�ำเป็นตอ้งท�ำควำมสะอำดดว้ยน�้ ำธรรมดำ
ที่ผสมน�้ ำยำลำ้งรถทุกครั ้ง แต่จ� ำเป็นตอ้ง
ท�ำควำมสะอำดทนัททีีร่ถโดนลมทะเล น�้ำทะเล 
ขีร่ถบนถนนทีเ่ต็มไปดว้ยฝุ่ นหรอืโคลน  และใน
ฤดหูนำวทีถ่นนปกคลมุไปดว้ยหมิะหรอืน�้ำแข็ง
อย่ำใชผ้งซักฟอกทั่วไป เนื่องจำกกำรใช ้
ผลติภณัฑด์งักลำ่วจะท�ำใหร้ถขึน้สนมิเร็วขึน้
แม ภ้ำยใต เ้ งื่อนไขของกำร รับประกันรถ
จักรยำนยนต ์ซึง่ครอบคลุมถงึกำรขึน้สนมิของ
ชิน้ส่วนรถบำงชิน้ เจำ้ของรถควรปฏิบัตติำม
ค�ำแนะน�ำที่สมเหตุผลนี้ ซึง่จะช่วยป้องกันไม่
ใหเ้กิดสนิม และยังท�ำใหรู้ปลักษณ์ของรถ
จักรยำนยนตด์ดูยี ิง่ขึน้

การเตรยีมลา้งรถ
ก่อนลำ้งรถ ตอ้งระมัดระวังอย่ำใหน้�้ ำโดน
ต�ำแหน่งตอ่ไปนี้
ส่วนปล่อยไอเสียด ำ้นทำ้ย:  คลุมดว้ยถุง
พลำสตกิ แลว้รัดดว้ยยำงเสน้
คันเบรกและคันคลัตช,์ ฝำครอบสวติชท์ีแ่ฮนด์
บงัคบัเลีย้ว: คลมุดว้ยถงุพลำสตกิ
สวติชจ์ุดระเบดิและล็อกคอ ใชเ้ทปกำวปิดชอ่ง
เสยีบกญุแจ
ถอดเครือ่งประดบั  เชน่ แหวน นำฬกิำ ซปิหรอื
หวัเข็มขดั  ซึง่อำจขดีขว่นหรอืท�ำลำยพืน้ผวิที่
ทำสหีรอืขดัเงำ
ใชฟ้องน�้ำท�ำควำมสะอำดหรือผำ้เช็ดแยกกัน
ส�ำหรับกำรลำ้งท�ำควำมสะอำดพื้นผวิที่ทำส/ี
ขัดเงำ และบริเวณโครงรถ บริเวณโครงรถ  
(เช่น ลอ้ และใตบ้ังโคลน) จะโดนฝุ่ นและ 
สิง่สกปรกจำกถนนทีท่�ำใหเ้กดิกำรถลอกมำก 
ซึ่งจะไปขีดข่วนพื้นผิวที่ทำสี/ขัดเงำถำ้ใช ้
ฟองน�้ำหรอืผำ้เชด็อนัเดยีวกนั
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จดุทีต่อ้งระวงั

 ขอ้�วรระวงั
อย่ำใชเ้ครื่องฉีดน�้ ำแรงดันสูงหรือเครื่อง
ท�ำควำมสะอำดดว้ยไอน�้ำ
กำรใชเ้ครื่องฉีดน�้ ำแรงดันสูงและเครื่อง
ท�ำควำมสะอำดดว้ยไอน�้ ำอำจท�ำใหซ้ีล 
เสยีหำย และท�ำใหน้�้ำและไอน�้ำเขำ้สู่ลูกปืน
และส่วนประกอบอื่น ๆ  ที่ก่อใหเ้กิดกำร
สกึหรอกอ่นก�ำหนดจำกกำรกัดกร่อนและกำร
หลอ่ลืน่ทีถ่กูลำ้งออกไป

 ขอ้�วรระวงั
อยำ่ฉีดน�้ำใด ๆ ใกลก้บัทอ่ไอดี
โดยปกติ ท่อไอดีจะอยู่ใตท้ี่น่ังของผูข้ับขี ่ 
ใตถ้งัน�้ำมนัเชือ้เพลงิหรอืใกลค้อพวงมำลยั
น�้ำทีฉ่ีดไปรอบ ๆ  บรเิวณนี้อำจเขำ้ไปในชดุ
กรองอำกำศและเครือ่งยนต ์ ท�ำใหช้ ิน้สว่นทัง้
สองเกดิควำมเสยีหำย

อยำ่ใหน้�้ำเขำ้ไปใกลส้ว่นตำ่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี:้
•  ทอ่ไอดี
•  อปุกรณไ์ฟฟ้ำใด ๆ ทีม่องเห็นได ้
•  คำลปิเปอรเ์บรกและกระบอกเบรก
•  ตวัเรอืนสวติชแ์ฮนดบ์งัคบัเลีย้ว
•  ลกูปืนคอเฟรม
•  แผงหนำ้ปัด
•  ฝำปิดถงัน�้ำมนัเครือ่ง
•  ทอ่หำยใจกลอ่งเฟืองดอกจอก (ถำ้ตดิตัง้)
•  ดำ้นหลงัของไฟหนำ้
•  เบำะน่ัง
•  ซลีและลกูปืนระบบกนัสะเทอืน
•  ดำ้นลำ่งถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ
•  ลกูปืนลอ้

หมายเหตุ

การใช้สบู่ท ีม่�ีวามเป็�ด่างสูงจะท�าใหม้ ี
สารตก�า้งบ�พื�้ผวิงา�ส ีและยงัท�าให้
เกดิ�ราบ��า้ได้
�วรใชส้บูท่ ีเ่ป็�ดา่งต�า่เพือ่ช่วยใ�ข ั�้ตอ�
การท�า�วามสะอาด
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การลา้ง
ในกำรลำ้งรถจักรยำนยนต ์ใหท้�ำดงัตอ่ไปนี:้
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่เครือ่งยนตเ์ย็น
•  เตรียมส่วนผสมของน�้ ำสะอำดเย็นและ

น�้ำยำลำ้งรถทีม่ฤีทธิอ์อ่น  อยำ่ใชส้บูท่ีเ่ป็น
ดำ่งสงู  ซึง่ใชก้นัทัว่ไปทีศ่นูยบ์รกิำรลำ้งรถ 
เพรำะจะท�ำใหเ้ป็นครำบ

•  ท�ำควำมสะอำดรถจักรยำนยนตด์ว้ยฟองน�้ำ
หรอืผำ้นุ่ม  อยำ่ใชแ้ผน่ขดัหรอืฝอยเหล็ก 
เพรำะจะท�ำลำยพืน้ผวิเคลอืบ

•  ลำ้งรถจักรยำนยนต์ใหส้ะอำดดว้ยน�้ ำ
สะอำดเย็น

ภายหลงัการลา้ง

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

หลังจำกกำรลำ้งรถจักรยำนยนต ์ใหท้�ำดังต่อ
ไปนี:้
•  เอำถงุพลำสตกิ เทปกำว และเปิดทอ่ไอดี
•  หยอดน�้ำมนัทีแ่กน โบลต ์และน๊อต
•  ทดสอบเบรกกอ่นใชง้ำนรถจักรยำนยนต์
•  ใชผ้ำ้แหง้หรือหนังชำมัวร์ซับครำบน�้ ำ

ที่ยังเหลืออยู่ อย่ำใหม้ีน�้ ำเกำะบนรถ
จักรยำนยนต์เพรำะจะท� ำให เ้กิดกำร
กดักรอ่น

•  สตำร์ทเครื่องยนต์และปล่อยใหเ้ครื่อง
ท�ำงำน 5 นำท ี ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มกีำร
ระบำยอำกำศเพยีงพอส�ำหรับควนัไอเสยี
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การดแูลรกัษาชิ�้งา�สแีบบเงา
ชิน้งำนสแีบบเงำควรท�ำลำ้งและท�ำใหแ้หง้ตำม
ทีอ่ธบิำยไวก้อ่นหนำ้นี ้ แลว้ป้องกนัโดยใชส้ำร
ขดัเงำยำนยนตค์ณุภำพสงู  ท�ำตำมค�ำแนะน�ำ
ของผูผ้ลติและท�ำซ�้ำอยำ่งสม�่ำเสมอเพือ่รักษำ
รปูลกัษณร์ถจักรยำนยนตข์องคณุ

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

รายการอลมูเิ�ยีม - ไมเ่�ลอืบ
หรอืทาสี
ชิ้นส่วนเช่น คันคลัตช์และคันเบรก ลอ้รถ 
ที่ครอบเครื่องยนต์ ครีบระบำยควำมรอ้น
เครือ่งยนต ์ คำนดำ้นบนและดำ้นลำ่งและเรอืน
ปีกผเีสือ้ในรถบำงรุน่  ตอ้งท�ำควำมสะอำดอยำ่ง
ถกูวธิเีพือ่รักษำรปูลกัษณใ์หอ้ยูไ่ดน้ำน  กรณุำ
ตดิตอ่ตวัแทนจ�ำหน่ำยของทำ่น  หำกไมแ่น่ใจ
วำ่ชิน้สว่นใดในรถจักรยำนยนตข์องทำ่นเป็นอลู
มเินียมทีไ่ม่ไดเ้คลอืบดว้ยสหีรอืแล็กเกอรแ์ละ
เพือ่ขอค�ำแนะน�ำเกีย่วกบัวธิกีำรท�ำควำมสะอำด
ชิน้สว่นเหลำ่นัน้
ใ ช ้น�้ ำ ย ำ เ ค ลื อ บ ผิ ว อ ะ ลู มิ เ นี ย ม ยี่ ห ้อ ที ่
เหมำะสม  ซึง่ไมม่สีว่นประกอบทีเ่ป็นผงขดัหรอื
มฤีทธิก์ดักรอ่น
ท�ำควำมสะอำดชิน้สว่นทีเ่ป็นอะลูมเินียมอย่ำง
สม�ำ่เสมอ  โดยเฉพำะ  เมือ่ใชใ้นสภำพอำกำศ
ทีรุ่นแรง ในจุดทีช่ ิน้ส่วนตอ้งลำ้งดว้ยมอืเปล่ำ
และเชด็ใหแ้หง้ทกุครัง้ทีใ่ชเ้ครือ่งยนต์
ไมอ่นุญำตใหเ้รยีกรอ้งสทิธกิำรประกนัเนือ่งจำก
กำรบ�ำรงุรักษำทีไ่มเ่พยีงพอ
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การท�า�วามสะอาดชิ�้สว่�
โ�รเมยีมและสแต�เลส
ชิน้สว่นโครเมยีมและสแตนเลสทัง้หมดของรถ
จักรยำนยนตข์องท่ำนจะตอ้งท�ำควำมสะอำด
อยำ่งสม�่ำเสมอเพือ่ป้องกันไมใ่หรู้ปลักษณ์เกดิ
กำรเสือ่มสภำพ

การลา้ง
ลำ้งตำมทีอ่ธบิำยไวก้อ่นหนำ้นี้

การเช็ดใหแ้หง้
ท�ำใหช้ ิน้สว่นโครเมยีมและสแตนเลสแหง้มำก
ทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะท�ำไดด้ว้ยผำ้นุ่มหรอืหนังชำมวัร์

การป้องก�ั

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

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

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

หมายเหตุ

ปล่อยให้ระบบไอเสียเย็�ลงก่อ�จะล้าง
ท�า�วามสะอาดเพื่อ ป้องก�ัไม่ให้เก ิด 
รอยดา่งจาก��า้

การลา้ง
ลำ้งตำมทีอ่ธบิำยไวก้อ่นหนำ้นี้
ท�ำใหแ้น่ใจว่ำไม่มีน�้ ำหรือสบู่เขำ้ไปในท่อ 
ไอเสยี

การเช็ดใหแ้หง้
ท�ำใหร้ะบบไอเสียแหง้มำกที่สุดเท่ำที่จะ
ท�ำไดด้ว้ยผำ้นุ่มหรือหนังชำมัวส์ หำ้มเดิน
เครือ่งยนตเ์พือ่เป่ำระบบใหแ้หง้  เพรำะจะท�ำให ้
เกดิรอยดำ่ง

การป้องก�ั

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

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

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

เพื่อช่วยรักษำรูปลักษณ์ของรถ ท�ำควำม
สะอำดเบำะรถโดยใชฟ้องน�้ำหรอืผำ้เช็ดกับน�้ำ
สบู่

การท�า�วามสะอาด 
กระจกห�า้รถ (ถา้ตดิต ัง้)

 

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

 ขอ้�วรระวงั
สำร เคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน   เช่น  น�้ ำกรด
แบตเตอรี่จะท�ำใหก้ระจกหนำ้รถเกดิควำม 
เสยีหำย อย่ำใหส้ำรเคมีที่มีฤทธิก์ัดกร่อน
สมัผัสโดนกระจกหนำ้รถ

 ขอ้�วรระวงั
ผลติภณัฑ ์ เชน่  น�้ำยำเชด็กระจก  น�้ำยำขดั
ครำบแมลง น�้ำยำเคลอืบกระจก ผงขดั  น�้ำมนั
เบนซนิหรือผงท�ำละลำยที่มีฤทธิ์แรง เช่น 
แอลกอฮอล ์อะซโิตน คำรบ์อนเตตระคลอไรด ์
จะท�ำใหก้ระจกหนำ้รถเกดิควำมเสยีหำย
อย่ำใหผ้ลติภัณฑ์เหล่ำนี้สัมผัสโดนกระจก
หนำ้รถ
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ท�ำควำมสะอำดกระจกหนำ้รถดว้ยน�้ำยำหรอืสบู่
ทีม่ฤีทธิอ์อ่นผสมกบัน�้ำสะอำดเย็น
หลังจำกท�ำควำมสะอำด ลำ้งออกดว้ยน�้ ำ  
แลว้เชด็ใหแ้หง้ดว้ยผำ้นุ่มไมเ่ป็นขยุ
ถำ้ควำมโปร่งใสของกระจกหนำ้รถลดนอ้ย
ลงจำกรอยขีดข่วนหรือกำรออกซไิดส ์ซึง่ไม่
สำมำรถเช็ดออกได ้ท่ำนตอ้งเปลีย่นกระจก
หนำ้รถใหม่

การดแูลรกัษาผลติภณัฑท์ีท่�า
จากห�งั
ขอแนะน�ำใหท้�ำควำมสะอำดเบำะหนังเป็น 
ระยะ ๆ  ดว้ยผำ้ชบุน�้ำบดิหมำด แลว้ปล่อยให ้
แหง้เองตำมธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง ซึง่จะชว่ย
รักษำรูปลักษณ์ของหนังและช่วยใหม้ั่นใจว่ำ
เบำะทีน่ั่งจะมอีำยกุำรใชง้ำนยำวนำน
ผลติภัณฑ์ที่ท�ำจำกหนังของ Triumph เป็น
ผลติภณัฑธ์รรมชำต ิ กำรขำดกำรดแูลรักษำจะ
ท�ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยและสกึอยำ่งถำวร
ท�ำตำมค�ำแนะน�ำงำ่ย  ๆ  เหลำ่นีเ้พือ่ยดือำยขุอง
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นหนัง:
•  หำ้มใชผ้ลติภัณฑท์�ำควำมสะอำดครัวเรอืน 

สำรฟอกขำว  ผงซกัฟอกทีผ่สมสำรฟอก
ขำว  หรอืสำรละลำยใด  ๆ  ท�ำควำมสะอำด
ผลติภณัฑท์ีท่�ำจำกหนัง

•  หำ้มแชผ่ลติภณัฑท์ีท่�ำจำกหนังไวใ้นน�้ำ
•  หลกีเลีย่งกำรโดนควำมรอ้นโดยตรงจำก

ไฟและหมอ้น�้ำ  ซึง่จะท�ำใหห้นังแหง้กรอบ
และบดิเบีย้ว

•  อย่ำปลอ่ยใหผ้ลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังโดน
แสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลำนำน

•  อย่ำเป่ำแหง้ผลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังโดย
ใชค้วำมรอ้นโดยตรงไมว่ำ่ในเวลำใดกต็ำม

•  ถำ้ผลติภัณฑ์ที่ท�ำจำกหนังเปียก ใหซ้ับ
น�้ ำดว้ยผำ้นุ่มและสะอำด แลว้ปล่อยให ้
ผลติภณัฑแ์หง้เองตำมธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูิ
หอ้ง

•  หลีกเลี่ยงอย่ำใหผ้ลิตภัณฑ์ที่ท� ำจำก
หนังโดนเกลอืในระดบัสงู  เชน่  น�้ำทะเล/ 
น�้ ำเกลือ หรือพื้นผิวถนนที่ปกคลุมดว้ย 
น�้ำแข็งและหมิะในฤดหูนำว

•  ถำ้ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรโดนเกลือ  
ใหท้�ำควำมสะอำดผลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนัง
ทันทเีมื่อโดนเกลอื โดยใชผ้ำ้ชุบน�้ำบดิ
หมำด แลว้ปล่อยใหผ้ลิตภัณฑ์แหง้เอง
ตำมธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง

•  ท�ำควำมสะอำดรอยเล็ก ๆ ดว้ยผำ้ชุบน�้ำ
บดิหมำด  แลว้ปลอ่ยใหผ้ลติภณัฑแ์หง้เอง
ตำมธรรมชำตทิีอ่ณุหภมูหิอ้ง
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•  เก็บผลติภัณฑท์ีท่�ำจำกหนังไวใ้นกระเป๋ำ
ผำ้หรือกล่องกระดำษเพื่อใหก้ำรปกป้อง
เมือ่ท�ำกำรเกบ็รักษำ หำ้มใชถ้งุพลำสตกิ

การเก็บรกัษา
การเตรยีมการกอ่�การเก็บรกัษา
เพื่อเตรียมรถจักรยำนยนตส์�ำหรับกำรจัดเก็บ 
ใหท้�ำดงันี:้
•  ท�ำควำมสะอำดยำนพำหนะตลอดทัง้คัน

แลว้เชด็ใหแ้หง้
•  เตมิน�้ำมนัไรส้ำรตะกัว่ดว้ยเกรดทีถ่กูตอ้งลง

ในถงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ และเตมิสำรคงสภำพ
น�้ ำมันเชื้อเพลิง (ถำ้มี) โดยปฏิบัติตำม 
ค�ำแนะน�ำของผูผ้ลติสำรคงสภำพน�้ำมัน
เชือ้เพลงิ

 ��าเตอื�
น�้ำมนัเบนซนิไวไฟสงูมำก  และอำจท�ำใหเ้กดิ
กำรระเบดิภำยใตส้ถำนกำรณบ์ำงอยำ่ง
บดิสวติชจ์ดุระเบดิไปทีต่�ำแหน่ง OFF หำ้มสบู
บหุรี่
ตอ้งแน่ใจว่ำพื้นทีนั่น้ระบำยอำกำศไดด้แีละ
ปรำศจำกแหล่งเปลวไฟหรือประกำยไฟใด 
ซึง่รวมถงึเครือ่งมอืทีม่ไีฟน�ำวถิี

•  ถอดหัวเทียนออกจำกกระบอกสูบแต่ละ 
ตัว แลว้หยดน�้ำมันเครื่องสองสำมหยด  
(5 ซซี)ี  ลงในกระบอกสบูแตล่ะตวั  ใชเ้ศษ
ผำ้ปิดรหูวัเทยีน  เมือ่สวติชด์บัเครือ่งยนต์
อยูท่ีต่�ำแหน่ง RUN กดปุ่ มสตำรท์ประมำณ
สองสำมวนิำทเีพือ่เคลอืบผนังกระบอกสบู
ดว้ยน�้ำมนั  ประกอบหวัเทยีน  โดยขนัแน่น 
12 Nm

•  เปลี่ยนน�้ ำมันเครื่องและไสก้รองน�้ ำมัน
เครือ่ง (ดทูี ่หนำ้ 102)

•  ตรวจสอบแรงดันลมยำง และแกไ้ขให ้
ถกูตอ้งถำ้จ�ำเป็น (ดหูวัขอ้ขอ้มลูจ�ำเพำะใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้ง)

•  ยกรถจักรยำนยนตไ์วบ้นขำตัง้เพื่อยกลอ้
รถทั ้งสองลอ้ขึ้นจำกพื้น (ถำ้ไม่ส�ำเ ร็จ  
วำงแผ่นไมใ้ตล้อ้หนำ้และลอ้หลังเพือ่ชว่ย
ซบัควำมชืน้ใหห้ำ่งจำกยำงรถ)
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•  ฉี ดน�้ ำ มั น ป้องกันสนิม   (มีผลิตภัณฑ์
มำกมำยในตลำด  ซึง่ตวัแทนจ�ำหน่ำยของ
ท่ำนสำมำรถใหข้อ้มูลประจ�ำพื้นที่ได)้  
บนพืน้ผวิโลหะทีไ่มไ่ดท้ำสเีพือ่ป้องกนักำร
เกดิสนมิ  ป้องกนัไมใ่หน้�้ำมนัโดนชิน้สว่นที่
เป็นยำง จำนเบรก หรอืคำลปิเปอรเ์บรก

•  หยอดน�้ ำมันและปรับโซ่ขับเคลื่อนถำ้
จ�ำเป็น (ดทูี ่หนำ้ 111)

•  ต อ้ งแ น่ ใ จ ว่ ำ ได เ้ ติมน�้ ำ หล่ อ เ ย็ นที่ มี
อัตรำส่วนผสม  50% (โปรดทรำบว่ำ 
น�้ำหลอ่เย็น HD4X Hybrid OAT ทีจั่ดให ้
โดย Triumph ผสมเสร็จแลว้  และไมต่อ้ง
เจือจำง) และน�้ ำกลั่นแบตเตอรี่ในระบบ
ระบำยควำมรอ้น (ดทูี ่หนำ้ 106)

•  ถอดแบตเตอรี่แลว้เก็บไวใ้นที่ที่ไม่ถูก
แสงแดดส่องโดยตรง ไม่มีควำมชื้น 
หรอือณุหภมูเิยอืกแข็ง  ระหวำ่งกำรเกบ็
รักษำ  ควรชำรจ์แบตเตอรีแ่บบปกต ิ (หนึง่
แอมแปรห์รอืต�ำ่กวำ่)  ทกุ  ๆ  สองสปัดำห์
โดยประมำณ (ดทูี ่หนำ้ 134)

•  เก็บรถจักรยำนยนตใ์นพื้นที่เย็นและแหง้ 
ไมม่แีสงแดดสอ่ง  และมกีำรเปลีย่นแปลง
ของอณุหภมูใินชว่งวนันอ้ยมำก

•  คลมุรถจักรยำนยนตด์ว้ยผำ้คลมุแบบรพูรนุ
เพือ่ป้องกันฝุ่ นและสิง่สกปรกเกำะทีต่ัวรถ 
หลีกเลี่ยงกำรใชว้ัสดุที่ท�ำจำกพลำสตกิ
หรอืไมม่รีรูะบำย  ซึง่จะกดีขวำงกำรกำร
ไหลของลม  และท�ำใหเ้กดิกำรสะสมของ
ควำมรอ้นและควำมชืน้

การเตรยีมการภายหลงัการเก็บรกัษา
เพือ่เตรยีมรถจักรยำนยนตส์�ำหรับกำรขับขีห่ลัง
จัดเกบ็ ใหท้�ำดงันี:้
•  ประกอบแบตเตอรี่ (ถำ้ถอดออก) (ดูที ่

หนำ้ 136)
•  ถำ้เก็บรถจักรยำนยนตไ์วน้ำนกว่ำสีเ่ดือน 

ใหเ้ปลีย่นน�้ำมนัเครือ่ง (ดทูี ่หนำ้ 102)
•  ตรวจสอบทุกจุดทีร่ะบุไวใ้นบท กำรตรวจ

เชค็กอ่นกำรขบัขี่
•  ก่อนสตำร์ทเครื่องยนต์ ใหถ้อดหัวเทียน

ออกจำกกระบอกสบูแตล่ะตวั

•  เอำขำตัง้ขำ้งลง
•  หมุน เครื่องยนต์ด ว้ยมอเตอร์สตำร์ท

หลำย ๆ ครัง้
•  ประกอบกลบัหวัเทยีน  โดยขนัแน่น 12 Nm 

แลว้สตำรท์เครือ่งยนต์
•  ตรวจสอบแรงดันลมยำง และแกไ้ขให ้

ถกูตอ้งถำ้จ�ำเป็น (ดหูวัขอ้ขอ้มลูจ�ำเพำะใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้ง)

•  ท�ำควำมสะอำดรถตลอดทัง้คนั
•  ตรวจสอบเบรกว่ำท�ำงำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง

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

การบรรทกุ��า้ห�กั Speed Triple 1200 RS
กำรบรรทกุน�้ำหนักสงูสดุ 195 กก. (430 ปอนด)์

เ�รือ่งย�ต์ Speed Triple 1200 RS
ประเภท In-line 3 สบู 12 วำลว์
ปรมิำตร 1160 ซซีี
ควำมกวำ้งกระบอกสบู x ระยะชกั 90 x 60.7 มม.
อตัรำสว่นก�ำลงัอดั 13.2:1
หมำยเลขกระบอกสบู ซำ้ยไปขวำ
ล�ำดบักระบอกสบู 1 ดำ้นซำ้ย
ล�ำดบักำรจดุระเบดิ 1-2-3

การหลอ่ลื�่ Speed Triple 1200 RS
ระบบหลอ่ลืน่ แรงดนักำรหลอ่ลืน่, อำ่งน�้ำมนัเครือ่งแบบเปียก
ควำมจนุ�้ำมนัเครือ่ง:
แบบแหง้ 3.35 ลติร
เปลีย่นไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง/น�้ำมนั 3.10 ลติร
เปลีย่นเฉพำะน�้ำมนัเครือ่ง 2.90 ลติร

ระบบระบาย�วามรอ้� Speed Triple 1200 RS
ประเภทน�้ำหลอ่เย็น สำรหลอ่เย็น Triumph D2053 OAT (ผสมลว่งหนำ้)
อตัรำสว่นน�้ำ/สำรป้องกนักำรแข็งตวั 50/50 (ผสมเสร็จ โดยจัดเตรยีมจำก Triumph)
ควำมจนุ�้ำหลอ่เย็น 2.4 ลติร
เทอรโ์มสแตตเปิด (เฉลีย่) 71°C
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ระบบ��า้ม�ัเชือ้เพลงิ Speed Triple 1200 RS
ประเภท กำรฉีดน�้ำมนัเชือ้เพลงิแบบอเิล็กทรอนกิส์
หวัฉีด ท�ำงำนดว้ยโซลนิอยด์
ป๊ัมน�้ำมนัเชือ้เพลงิ ไฟฟ้ำแบบแช่
แรงดนัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ (เฉลีย่) 3.5 บำร์

��า้ม�ัเชือ้เพลงิ Speed Triple 1200 RS
ประเภท 95 RON ไรส้ำรตะกัว่
ควำมจถุงัน�้ำมนัเชือ้เพลงิ  
(รถจักรยำนยนตต์ัง้ตรง) 15.5 ลติร

ระบบจดุระเบดิ Speed Triple 1200 RS
ระบบกำรจดุระเบดิ เหนีย่วน�ำแบบดจิติอล
ระบบลอ๊กควบคมุรอบควำมเร็ว 11,400 รอบ/นำที
หวัเทยีน NGK LMAR9E-J

ระยะหำ่งระหวำ่งเขีย้วหวัเทยีน 0.7 มม.
ควำมคลำดเคลือ่นของระยะหำ่ง +0.00/-0.1 มม.

ระบบสง่ก�าลงั Speed Triple 1200 RS
ประเภทของระบบสง่ก�ำลงั 6 จังหวะ, เฟืองขบกนัตลอดเวลำ
ชนดิของคลตัช์ แผน่เปียกหลำยแผน่
โซข่บัระยะสง่ก�ำลงัสดุทำ้ย RK 525, 118 ขอ้
อตัรำขบัปฐมภมูิ 1.85:1 (76/41)
อตัรำทดเกยีร:์
อตัรำทดเฟืองรวม 2.588:1 (17/44)
เกยีร ์1 2.412 (17/41)
เกยีร ์2 1.955 (22/43)
เกยีร ์3 1.636 (22/36)
เกยีร ์4 1.417 (24/34)
เกยีร ์5 1.280 (25/32)
เกยีร ์6 1.192 (26/31)
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 ��าเตอื�
ใชเ้ฉพำะยำงทีแ่นะน�ำเทำ่นัน้ตำมกำรจับคูท่ีร่ะบไุว ้
หำ้มใชย้ำงตำ่งยีห่อ้รว่มกนั  หรอืน�ำยำงยีห่อ้เดยีวกนัแตค่ณุสมบตัติำ่งกนัมำใชร้ว่มกนั  เพรำะอำจ
ท�ำใหส้ญูเสยีกำรควบคมุรถจักรยำนยนตแ์ละเกดิอบุตัเิหตไุด ้

ยางทีไ่ดร้บัการรบัรอง 
ทำ่นสำมำรถขอรำยชือ่ยำงทีผ่ำ่นกำรรับรองทีก่�ำหนดใหใ้ชไ้ดก้บัรถจักรยำนยนตร์ุน่ตำ่ง ๆ เหลำ่นี้
ไดจ้ำกตวัแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต ์Triumph ทีไ่ดรั้บอนุญำต หรอืตรวจสอบทำงอนิเทอรเ์น็ต
ไดท้ี ่www.     triumph. co. uk

ยาง Speed Triple 1200 RS
ขนำดยำง:
หนำ้ 120/70 R17

หลงั 190/55 R17

แรงดนัลมยำง (เย็น):
หนำ้ 2.34 บำร์
หลงั 2.90 บำร์

อปุกรณไ์ฟฟ้า Speed Triple 1200 RS
ชนดิแบตเตอรี่ HJTZ14S-FPZ

ควำมจแุบตเตอรี่ 12V 8Ah

อลัเทอรเ์นเตอร์ 34A

ไฟบอกต�ำแหน่งดำ้นหนำ้ LED

ไฟหนำ้ LED

ไฟเบรก/ทำ้ย LED

ไฟสอ่งป้ำยทะเบยีน LED

สญัญำณไฟเลีย้ว LED

โ�รงรถ Speed Triple 1200 RS
มมุเรค 23.6°

มมุเทรล 102.4 มม.
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แรงข�ั Speed Triple 1200 RS
ขัว้แบตเตอรี่ 4.5 Nm

โบลตย์ดึตวัปรับเยีอ้งศนูย์ 28 Nm

บงัโซ่ 6 Nm

น็อตยดึคนัคลตัช์ 3.5 Nm

ตวัยดึแป้นยดึไฟหนำ้ 6 Nm

ไสก้รองน�้ำมนัเครือ่ง 10 Nm

ตวัยดึเบำะทีน่ั่งผูโ้ดยสำร/กระจังครอบ
ทีน่ั่ง 5 Nm

หวัเทยีน 12 Nm

ปลั๊กอำ่งน�้ำมนัเครือ่ง 25 Nm

น๊อตล็อกสลกัลอ้หลงั 230 Nm

��า้ม�ัและสารหลอ่ลื�่ Speed Triple 1200 RS
ลกูปืนและแกน จำระบเีบอร ์NLGI 2

น�้ำมนัเบรก น�้ำมนัเบรค DOT 4

น�้ำหลอ่เย็น น�้ำหลอ่เย็น Triumph HD4X Hybrid OAT (ผสมลว่งหนำ้)
โซข่บัเคลือ่น สเปรยห์ลอ่ลืน่โซท่ีเ่หมำะส�ำหรับโซ ่XW-ring

น�้ำมนัเครือ่ง

น�้ำมนัเครือ่งส�ำหรับรถจักรยำนยนตแ์บบกึง่สงัเครำะหห์รอื
สงัเครำะห ์10W/40 หรอื 10W/50 ทีต่รงตำมมำตรฐำน
API SH (หรอืสงูกวำ่) และ JASO MA เชน่ น�้ำมนัเครือ่ง
Castrol Power 1 Racing 4T 10W‑40 (สงัเครำะห์
แท)้ ในบำงประเทศจ�ำหน่ำยในชือ่ Castrol Power RS
Racing 4T 10W‑40 (สงัเครำะหแ์ท)้
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ขอ้มลูการอ�มุตั ิ
หวัขอ้สว่นนีป้ระกอบดว้ยขอ้มลูกำรอนุมตัทิีจ่�ำเป็นตอ้งมใีนคูม่อืเจำ้ของเลม่นี้

ยาง
ตำมขอ้มลูอำ้งองิเกีย่วกบัระเบยีบควบคมุคณุภำพยำงรถ  พ.ศ. 2552 (Pneumatic Tyres 
and Tubes for Automotive Vehicles (Quality Control) Order, 2009, Cl.)  ฉบบัที ่ 3 (ค) 
ประกำศโดย M/s. Triumph Motorcycles Ltd.  วำ่ยำงทีป่ระกอบกบัรถจักรยำนยนตค์นันีต้รงตำม 
ขอ้ก�ำหนดของ IS 15627: 2005 และเป็นไปตำมขอ้ก�ำหนดภำยใตข้อ้บงัคบั Central Motor 
Vehicle Rules (CMVR) 1989

ภา�ผ�วกการรบัรองระบบกญุแจไรส้ายอจัฉรยิะ

การเปลีย่�แบตเตอรีก่ญุแจอจัฉรยิะ

 ��าเตอื�
อำจมอีนัตรำยจำกกำรระเบดิหำกใชแ้บตเตอรีท่ีไ่มถ่กูตอ้ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดใ้ชข้นำดและประเภทแบตเตอรีท่ีถ่กูตอ้ง

 ��าเตอื�
แบตเตอรีม่วีสัดทุีเ่ป็นอนัตรำย
ควรเกบ็แบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็กและเด็กเล็กเพือ่ป้องกนักำรกลนื
ถำ้มกีำรกลนื ใหพ้บแพทยใ์นทนัที

เพือ่เปลีย่นแบตเตอรีก่ญุแจอจัฉรยิะ:
•  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่กญุแจอจัฉรยิะอยูใ่นโหมดพำสซฟี (LED สแีดง)
•  ถอดตวัยดึฝำครอบแบตเตอรีโ่ดยใชก้ญุแจอลัเลน AF ขนำด 1.5 มม.
•  ถอดฝำครอบแบตเตอรี่
•  ถอดแบตเตอรีอ่อกโดยบนัทกึทศิทำงของแบตเตอรีไ่ว ้
•  ใสแ่บตเตอรีล่เิธยีม CR2032 ขนำด 3 โวลต ์กอ้นใหม่
•  เปลีย่นฝำครอบแบตเตอรีโ่ดยตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดจั้ดต�ำแหน่งไวอ้ยำ่งถกูตอ้ง
•  ประกอบกลบัตวัยดึฝำครอบแบตเตอรีแ่ละขนัใหแ้น่นดว้ยแรง 0.3 Nm

การทิง้แบตเตอรี่
แบตเตอรีเ่กำ่จะตอ้งสง่ไปทีห่น่วยงำนรไีซเคลิ  ซึง่จะชว่ยรับประกนัไดว้ำ่สำรทีเ่ป็นอนัตรำยจำกกำร
ผลติแบตเตอรีจ่ะไมท่�ำลำยสิง่แวดลอ้ม
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หนำ้นีจ้งใจเวน้วำ่งไว ้


