
aRacer Smart
คู่มือผู้ใช้

บทน ำ
aRacer Smart
RC Super / RCMini5 สามารถปรบัไดโ้ดยใช้คอมพวิเตอรแ์ละ สมารท์โฟน (โทรศัพท์Android 

หรอื iPhone) ของ bLink และ กบับลูทูธของ bLink Pro Basic และ aRacer Smart คอื เครือ่งมอื
แบบงา่ยส าหรบั การเทยีบมาตรฐาน เหมาะส าหรบัเครือ่งยนตท์ีม่กีารปรบัแตง่ ท าหน้าทีเ่สมอืนตวัท า
ความสะอาดการไหลของอากาศสูง ทอ่ไอเสีย CAM หรอืเพิม่ขึน้ 25% ดา้นลา่ง หากการปรบัแตง่
อยูน่อกเหนือจากรายการเหลา่นี้ เราขอแนะน าให้ผู้ใช้ใช้ SpeedTuning S กบั RC Super series 

ECU เพือ่การสอบเทยีบทีส่มบูรณแ์บบเพือ่ประสิทธภิาพและคุณภาพของเครือ่งยนตท์ีด่ทีีสุ่ด aRacer 

Smart มฟีังกช์นัทีป่รากฎดา้นลา่งดงันี้:

1. มอนิเตอร์ → มอนิเตอรพ์ารามเิตอรส์ าหรบัการปรบัจูนหรอืการตรวจสอบสถานะ
เครือ่งยนต์

2. กำรเทียบมำตรฐำน →    
1.ฐำนเช้ือเพลิง:การตัง้คา่ฐานเชือ้เพลงิ
2.กำรปรบัเช้ือเพลิง:3D การตัง้คา่เชือ้เพลงิ
3.ควำมเร่งอตัรำเช้ือเพลิง:การตัง้คา่เชือ้เพลงิทีช่่วยเพิม่ขณะเรง่ความเร็ว
4.มุมจุดระเบิด:3D การตัง้คา่มุมจุดระเบดิ
5.RPM รอบเดินเบำ:การตัง้คา่ RPM ขณะรอบเดนิเบาเป้าหมาย
6.ขีดจ ำกดั RPM:การตัง้คา่ขดีจ ากดั RPM

7.ตวัควบคมุ VVA:การตัง้คา่ VVA บน RPM

8.กำรตดัเช้ือเพลิงเพื่อชะลอควำมเรว็:สวติชเ์ปิด / ปิดการตดัเชือ้เพลงิเพือ่ชะลอความเร็ว
9.กำรปรบัจูนอตัโนมติั (* 1):สวติชเ์ปิด/ปิดการปรบัจูนอตัโนมตั
10.WB O2 CL (* 1):สวติชว์งปิด/เปิดวงจร Close Loop ของ AFR แถบกว้าง
11.ควิก ชิฟต์:การตัง้คา่เวลาในการตดัควกิ ชฟิต
12. กำรเพ่ิมควำมเรว็:การเพิม่ความเร็วในแสดงผลบนหน้าจอแดชบอร์
13 พดัลมระบำยควำมร้อน:การตัง้คา่อณุหภูมโิดยการเปิดพดัลมระบายความร้อ
14.เรียนรู้เก่ียวกบั TPS:เรยีนรู้เกีย่วกบั TPS คา่ TPS 100%

3.รหสัข้อผิดพลำด → การอา่นรหสัข้อผดิพลาด
4. ดบูนัทึก → การวเิคราะหข์้อมลูทีบ่นัทกึไว้
5. ค่ำกำรจนู → บนัทกึหรอืโหลดคา่การจนูการเทยีบมาตรฐาน
6. ควิก เบิรน์ → อปัเดตคา่การจนูพืน้ฐานส าหรบั RCmini 5

7. กำรตัง้ค่ำ → การตัง้คา่บลทูธู
8. ข่ำวสำร→ ตรวจสอบขา่วสารเกีย่วกบั aRacer

* 1: จ าเป็นตอ้งใช้โมดลู AF1 ของ AFR แถบกว้าง

หมำยเหตุ:
ส่วนประกอบในการท างานของ RCMini5 ECU ถกูออกแบบมาเพือ่การ
แขง่ขนัเทา่นั้น
กรณุำอย่ำใช้ ECU บนท้องถนนทัว่ไป.กรุณาปิดสวติชกุ์ญแจและรอประมาณ 10 วนิาทเีพือ่บนัทกึ
คา่พารามเิตอรก์ารเทยีบมาตรฐานใน ECU หลงัจากท าการปรบัจนู



ดำวน์โหลด aRacer Smart
เล่ือน① เมนูหลกั และคลิก② กำรตัง้ค่ำ

คลิก③ ปุ่ มสแกนหำอปุกรณ์ เลือก④ โมดลู bLink และ⑤ ใส่หมำยเลขคู่ท่ีเป็น
ค่ำเร่ิมต้น (0000) และ⑥ คลิก OK

①

②

③

④

⑥

⑤

เช่ือมต่อกบั ECU โดย bLink และ
bLink Pro Basic

หมำยเหตุ:
กรณุำเช่ือมต่อ aRacer ECU เข้ำกบัโมดลู bLink หรือ bLink Pro Basic ส ำหรบัแอปพลิเค
ชนั aRacer Smart APP

aRacer Smart 
Lite

aRacer Smart

แพลตฟอรม์
ระบบปฏบิตักิาร

iOS / Android iOS / Android

ราคา ฟรี ชารจ์

ตรวจสอบเกจ ใช่ (Lite) ใช่ (Lite & 
Pro)

ดาวนโ์หลด Cloud ไม่ ใช่

บนัทกึข้อมลู& การ
วเิคราะหผ์า่นทาง

โทรศัพท์

ใช่ ใช่

การเทยีบมาตรฐาน
พืน้ฐาน

ไม่ ใช่

AutoTune ไม่ ใช่

การเชือ่มตอ่ RC 
Super

ใช่ ใช่

ทดสอบ ก าลงั ไม่ ใช่



⑦ คลิกปุ่ มย้อนกลบัจำกนัน้ ⑧ aRacer Smart จะเช่ือมต่อกบั
RCmini5

⑧

⑦

1. Monitor

Monitor PRO Monitor Lite

คลกิปุ่ม Monitor PRO 
สามารถเปลีย่นโหมด
มอนเิตอรจ์าก Lite เป็น PRO
ได้

บทน ำฟังกช์นักำรท ำงำนของ aRacer Smart

(ไมร่องรบั aRacer Smart รุน่ Pro-
Basic)



1. ฐานเชือ้เพลงิ (199% ~
0%) ปรบัฐานเชือ้เพลงิ

ส าหรบัช่วงการท างาน
ทัง้หมด 100 คอื คา่
พืน้ฐาน, 110 คอื คา่
เชือ้เพลงิทีเ่พิม่ขึน้ 10%, 
90 คอื คา่เชือ้เพลงิที่
ลดลง 10%

2. การปรบัอตัรา
เชือ้เพลงิ (199% ~ 0%)

3. การเรง่เชือ้เพลงิ
(199% ~ 0%)

4. มุมจุดระเบดิ (+10 ~ -
20)การแก้ไขเชือ้เพลงิแบบ 3D: 

ปจัจยัเชือ้เพลงิจากกระบอก
สูบทัง้หมดโดย TPS% และ
RPM 100 คอื คา่พืน้ฐาน, 110 
คอื คา่เชือ้เพลงิทีเ่พิม่ขึน้
10%, 90 คอื คา่เชือ้เพลงิที่
ลดลง 10%

การตัง้คา่อตัราการเรง่เชือ้เพลงิ
เพิม่หรอืลด % อตัราการเรง่
เชือ้เพลงิเพือ่ปรบัปรุงการ
ตอบสนองของคนัเรง่

การแก้ไขมุมจุดระเบดิ
3D: + หมายถงึ การเพิม่
มุมจุดระเบดิของฐาน -
หมายถงึ การลดมุมจุด
ระเบดิของฐาน

2. กำรเทียบ
มำตรฐำน



5. RPM รอบเดนิเบา
(+960 ~ -960) ปรบั RPM รอบเดนิเบาตาม

เป้าหมายส าหรบัการใช้งานพเิศษ
เช่น การตัง้ CAM สูง... ฯลฯ

6. ขดีจ ากดั RPM (3000 ~ 
16000RPM) ตัง้คา่ RPM ลมิติเตอรข์อง

เครือ่งยนต์
ถ้าคา่ RPM สูงกวา่คา่ในลมิติ
เตอรจ์ะมกีารตดัเชือ้เพลงิ

7. ตวัควบคุม VVA (0 ~ 12750RPM)
เกณฑก์ าหนด RPM ส าหรบัการ
ควบคุม VVA เมือ่คา่ RPM สูงกวา่
เกณฑแ์ละตวัควบคุม VVA เปิด
อยู่

VVA = ระบบวาลว์แปรผนั

8. การตดั
เชือ้เพลงิเมือ่
ชะลอความเร็ว

จะมกีารตดัเชือ้เพลงิเมือ่ชะลอ
ความเร็วเพือ่ปรบัปรุงอตัราการ
บรโิภคเชือ้เพลงิ การสันดาปของ
เชือ้เพลงิภายนอกกระบอกสบู และ
การฉุดของเครือ่งยนตเ์น่ืองจาก
การคนืคนัเรง่ ไมม่กีารตดั
เชือ้เพลงิเมือ่ชะลอความเร็วเพือ่
ปรบัปรุงการตอบสนองของคนัเรง่
และการฉุดของเครือ่งยนต์
เน่ืองจากการคนืคนัเรง่
เปิด = การตดัเชือ้เพลงิเมือ่มชีะลอ
ความเร็ว
ปิด = การไมต่ดัเชือ้เพลงิเมือ่ชะลอ
ความเร็ว



11. ควกิ ชฟิต์

①
②
③
④

⑥

⑤

⑦

① QuickShiftOn 

ปิด = ปิดใช้งาน
เปิด = เปิดใช้งาน

②ShiftCutByFuel 

OFF = การจุดระเบดิดว้ยประกายไฟออ่น
ON = การตดัน ้ามนัเชือ้เพลงิ

③ QuickShiftTension

OFF = เซ็นเซอรบ์งัคบัแรงอดัเมือ่ชฟิตข์ึน้
ON = เซ็นเซอรบ์งัคบัแรงตงึเมือ่ชฟิตข์ึน้

④ QuickShiftDown (ส ำหรบั ETC 

เท่ำนัน้) ปิด = ปิดใช้งาน
เปิด = เปิดใช้งาน

⑤ เกณฑก์ำรตัง้ระดบัแรงอดั
ฟงักช์นั QS ถกูเรยีกเมือ่ NBO2_AD มี
คา่มากกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว้

⑥ เกณฑก์ำรตัง้ระดบัควำมตึง
ฟงักช์นั QS ถกูเรยีกใช้เมือ่ NBO2_AD 

มคีา่น้อยกวา่เกณฑก์ารตัง้ระดบัทีถ่กู
เรยีกใช้

⑦ ระยะเวลำ
ระยะเวลาการปรบัควกิ ชฟิเตอร์

9. ปรบัจนูอตัโนมตัิ (ไมร่องรบั aRacer Smart Pro-

Basic)

aRacer ECU สามารถท างาน
รว่มกบัโมดลู AF1 (โมดลู AFR
แถบกว้าง) ส าหรบัวงแหวน
เชือ้เพลงิแบบปิดของ AFR แถบ
กว้าง (WB O2 วงแหวน
เชือ้เพลงิแบบปิดคอื การ
ปรบัแก้อตัราการเชือ้เพลงิให้
เร็วกวา่ AutoTune แตผ่ลลพัธ์
จะไมถู่กบนัทกึใน ECU 
หลงัจากปิดกุญแจสวติช์
สตารท์เครือ่งยนต)์

10. WB O2 CL

aRacer ECU สามารถท างานรว่มกบัโมดลู
AF1 (โมดลู AFR แถบกว้าง) ส าหรบั
AutoTune AutoTune ปรบัแก้คา่การจนู
เชือ้เพลงิอตัโนมตัเิพือ่ให้เหมาะสมกบัคา่
AFR เป้าหมายเต็มช่วงเมือ่เครือ่งยนตว์ิง่
บนแชสซหีรอืบนท้องถนนเมือ่อุณหภูมิ
ของเครือ่งยนตส์งูกวา่ 80 ℃ และไมม่รีหสั
ข้อผดิพลาดปรากฎขึน้ AutoTune คอื การ
ปรบัแก้เชือ้เพลงิในสภาวะรอบทีค่งทีแ่ละ
ท าการบนัทกึคา่ไว้ในหน่วยความจ าของ
ECUกุญ
แจ
ปิด

กุญ
แจ
เปิด

ปิด
AutoTune

รอ 10 วนิาที

เมือ่เสร็จส้ินขัน้ตอน AutoTune

หากปิด AutoTune โดยไมม่ไีฟแสดงสถานะ
กุญแจปิด คา่การจนูเชือ้เพลงิทีม่กีารปรบัจะไม่
ถกูบนัทกึลงในหน่วยความจ า



13. พดัลม
ระบายความ
รอ้น

12. เพิม่ความเร็ว
การเพิม่ความเร็วยานพาหนะ
(0 ~ 4.0), 1 คอื การตัง้คา่
เริม่ต้น, 1.1 คอื การเพิม่
ความเร็วยานพาหนะขึน้ 10%, 
0.9 คอื การชะลอความเร็ว
ยานพาหนะลง 10% 

เมือ่เปลีย่นข้อมูลเกีย่วกบั
Sprocket หรอืสเปคยางรถ ให้
ใช้พารามเิตอรน้ี์เพือ่ปรบัแก้
ความเร็ว

ตามประเภทของเครือ่งยนตท์ีม่ี
การปรบัแตง่ ผู้ขบัขีส่ามารถ
ปรบัอุณหภูมทิีแ่ตกตา่งกนัของ
การท างานของได้ และพดัลมจะ
ปิดเมือ่สวติชพ์ดัลมถงึทีอ่ณุหภมูิ
ลบ 5 ℃

14. เรยีนรู้
เกีย่วกบั TPS เมือ่ลิน้ผเีส้ือเปิดกว้าง หากคา่ TPS 

น้อยกวา่ 97%
หรอืลิน้ผเีส้ือไมไ่ดเ้ปิดกว้าง แต่
คา่ TPS% อยูท่ี่ 100% เรยีบรอ้ย
แลว้
คลกิปุ่มเริม่เรยีนรู้เพือ่
เรยีนรู้คา่ TPS ที่ 100%



3. รหสัข้อผิดพลำด 4. ดบูนัทึก

aRacer Smart สามารถแสดง
รหสัข้อผดิพลาดหาก
ข้อผดิพลาด EFI เกดิขึน้ ตรวจ
พบรหสัข้อผดิพลาดบางรหสัใน
ขณะทีเ่ครือ่งยนตท์ างาน

คลกิรหสั Malf. 1. คลกิปุ่ ม ดบูนัทกึ 2. เลอืกไฟลบ์นัทกึ

2. คุณสามารถเลือ่นหน้าจอเพือ่ย้ายแผนภูมแิละซูมเข้าดว้ยน้ิวได้
และกดหน้าจอ 1 วนิาทเีพือ่ย้ายตวัชีต้ าแหน่งได้



5. ค่ำกำรจนู

บนัทึกค่ำกำรจนู (บนัทึกค่ำกำรจนูปัจจบุนับนสมำรท์โฟนของคณุ)

1. คลกิปุ่ มคา่การจูน 2. คลกิบนัทกึคา่การจูนปัจจบุนั

3. กรอกชือ่คา่การจนู
และหมายเหตุ จากนั้น
ให้คลกิบนัทกึ

4. คา่การจูนถูกบนัทกึไว้
แลว้

โหลดค่ำกำรจนู (โหลดค่ำกำรจนูจำกสมำรท์โฟนของคณุ)

1. คลกิปุ่ มคา่การจูน 2. เลอืกคา่การจูน

3. คลกิ ใช่เพือ่โหลดคา่
การจูน

4. คา่การจูนถูกโหลดแลว้



6. ควิก เบิรน์
(ดำวน์โหลดและแฟลชค่ำกำรจนูจำก Cloud) 

② เลอืกผู้ผลติ
③ เลอืกรุน่
④ เลอืกเน้ือหาคา่การจูน
⑤กด ไปท่ี แฟลช และ
กด ใช่ เพือ่เริม่แฟลช aRacer 

Smart จะดาวนโ์หลดแคไ่ฟลท์ี่
คุณไดเ้ลอืก

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑦หลงัจากแฟลชสมบูรณ์
(100%) aRacer SMART จะ
เชือ่มโยงกบั aRacer Smart ใหม่
โดยอตัโนมตัิ กรณุาปิดเครือ่ง 10 

วนิาทแีละเสร็จส้ินการแฟลช

⑥ กด ใช่ เพือ่เริม่แฟลช
① กด ควิก เบิรน์



8. ข่ำวสำร
น่ีคอื ขา่วสารลา่สดุจาก aRacer 

รวมถงึกจิกรรมและการเผยแพร่
ผลติภณัฑใ์หม่

7. กำรตัง้ค่ำ
① เปิดใช้งานบลทูธูอตัโนมตัเิมือ่เปิด
เครือ่ง aRacer SMART

②ปิดใช้งานบลทูธูอตัโนมตัเิมือ่ปิด
เครือ่ง aRacer SMART

③ สวติชฟั์งกช์นั GPS ส าหรบั
ความเร็วและแหลง่ทีม่าระดบัความ
สงูอืน่
(ตรวจสอบพารามเิตอร:์ 

GPS_Speed และ GPS_Altitude) 

④ ตัง้คา่คยีก์ารส่ือสาร
⑤ bLink เพือ่เชือ่มตอ่
⑥ bLink ทัง้หมดทีพ่บหรอืจบัคู่

①
②
③

④

⑤

⑥

ตัง้ค่ำคียก์ำรส่ือสำร

① กดปุ่ มตัง้คา่คยีก์ารส่ือสาร

② ป้อนคยีก์ารส่ือสารใหม่
③กด ป้อน เพือ่ส้ินสดุการท างาน
คยีค์า่เริม่ต้นของ ECU คอื 888888

①

②

③



แนะน ำขัน้ตอนกำรปรบัจนู
ส ำหรบั aRacer SMART

การตัง้คา่ "ฐานเชือ้เพลงิ":
ปรบั "ฐานเชือ้เพลงิ" เพือ่ตรวจสอบวา่ข้อมลู WB AFR มี
คา่ระหวา่ง 12 ~ 13.5 ในช่วงรอบเดนิเบาและลิน้ผเีส้ือเปิด
กว้างโดยไมโ่หลด จากนั้นคุณสามารถแตะเบรกหลงั
เล็กน้อยเพือ่ตรวจสอบวา่ข้อมลู WB AFR ปิดอยูท่ี่ 12 ~ 

13.5 พรอ้มการโหลดหรอืไม่ ปรบัฐานเชือ้เพลงิเพือ่ปรบั
ข้อมลู WB AFR ให้ใกลเ้คยีงกบั AFR เป้าหมายโดยไม่
ต้องโหลด

"การปรบัเชือ้เพลงิ" เพือ่การปรบัเต็มช่วงขณะโหลดบน
ถนน:

กรณุาปรบัและตรวจสอบขอ้มลู WB AFR ในทกุช่วงการ
ท างานของเครือ่งยนต์ ของรอบเครือ่งยนต์
คา่ AFR เต็มช่วงควรอยูท่ี่ 12 ~ 13.5

การปรบั "มมุจุดระเบดิ":

ปรบั "มมุจุด ระเบดิ "เพือ่ประสิทธภิาพทีด่ทีีส่ดุขณะทีปี่ก
ผเีส้ือเปิดกว้าง จากนั้น กรณุาตรวจสอบวา่หากเครือ่งน็อก
เต็มช่วงและท าให้การตัง้ไฟ "มมุจุดระเบดิ" ออ่นไปหรอืไม่

กรณุาเลอืกคา่การจนูเริม่ต้นของ aRacer บนฐานข้อมลูควกิ
เบริน์กอ่น จากนั้นให้สตารท์เครือ่งยนตจ์นถงึอณุหภูมทิี่
80°C

การปรบัรายการอืน่:

คุณสามารถตรวจสอบการตัง้คา่ของ "Fuel Acc", "RPM of 

Idle", "RPM Limiter"," WB O2 CL "," Dec Fuel Cut "... ฯลฯ

บนัทกึคา่การจูนเองหรอืไม:่

ข้อมลูการปรบัเป็นแบบเรยีลไทมโ์ดยจะมกีารอปัโหลดไปที่
หน่วยความจ าของ ECUหรอืดาวนโ์หลดข้อมลูจาก ECU ไปยงั
aRacer Smart เมือ่ท าการเชือ่มตอ่ แตข่้อมลูจะไมถู่กเก็บ ไว้ใน
สมารท์โฟน หากคุณปิดเครือ่ง กรณุาตรวจสอบให้แน่ใจวา่คณุ
ต้องการบนัทกึคา่การจนูบน สมารท์โฟน กอ่นทีคุ่ณจะปิดเครือ่ง

☆เคล็ดลบั:
1. กอ่นทีจ่ะท าการปรบัจนู กรณุายนืยนัประเภท ECU ของคุณ
กบัยานพาหนะเป้าหมายของคุณ
2. ส าหรบัผลการปรบัจูนทีด่ทีีส่ดุ กรณุาใช้โมดลู AFR แถบ
กว้าง AF1 (WB AFR) ส าหรบัการตัง้คา่
3 หากปรมิาณซซีเีครือ่งยนตเ์พิม่ขึน้จาก 125 ซซีเีป็น 155 ซซีี
กรณุาตัง้คา่ "ฐานเชือ้เพลงิ" = 124% (155/125 = 124%)
หากปรบัอตัราการไหลของหวัฉีดไว้ที่ 25% กรณุาตัง้คา่ "ฐาน
เชือ้เพลงิ" = 99% ((155/125)/125% = 99%)
4 คุณสามารถปรบัคนัเรง่เล็กน้อย (TPS <30%) และตรวจสอบ
ข้อมลู WB AFR โดยไมต่้องโหลดกอ่นทีจ่ะนั่งขีบ่นแชสซหีรอื
บนท้องถนน
5. คุณสามารถปรบัมมุจุดระเบดิไดเ้พือ่ให้ไดป้ระสิทธภิาพ
สงูสดุบนเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการทดสอบก าลงังาน แรงมา้
แรงบดิ และอืน่ๆ ของเครือ่งยนต์



กรอกรายละเอยีดยานพาหนะคนั
ใหม่

9. กำรทดสอบก ำลงั
คลกิ การทดสอบก าลงั เพือ่เริม่การ
ทดสอบสมรรถนะ

ยนืยนัข้อมลูค าเตอืนดา้นความ
ปลอดภยั

คลกิปุ่ มบวกเพือ่เพิม่รถจกัรยานยนต์
คนัใหมห่รอืเลอืกรุน่เกา่

ตรวจสอบความเร็วของยานพาหนะ ECU วา่
เหมอืนกบัความเร็ว GPS กอ่น ใช้แอป
aRacer Smart เพือ่ปรบัความเร็วของ
ยานพาหนะ aRacer ECU  

น ้าหนกัรวมจะตอ้งถกูตอ้ง มฉิะนั้นคา่ผลการ
ทดสอบจะค านวณออกมาไมถู่กตอ้ง

เกยีร:์ส าหรบัรถจกัรยานยนตท์ีม่อีตัราทด
เกยีรค์งที่
CVT:ส าหรบัสกู๊ตเตอร์ (แกน x ของผลการ
ทดสอบจะกลายเป็นความเร็วยานพาหนะ)

ผลการทดสอบก าลงัอาจไดร้บัผลกระทบจาก
ปจัจยัตา่งๆ มากมาย เช่น ความเร็วของ
ยานพาหนะ (ตอ้งถกูตอ้ง) และน ้าหนกัรวม
(ตอ้งถกูตอ้ง)

หากคา่ตวัแปรไมถู่กตอ้ง ผลการทดสอบก็จะ
ไมถ่กูตอ้ง



คลกิ "บนัทกึผลลพัธ"์ เพือ่บนัทกึ
ผลการทดสอบ

ตัง้เงือ่นไขการทดสอบก าลงังาน
แรงมา้ แรงบดิ และอืน่ๆ ของ
เครือ่งยนต์ คลกิ "เริม่ต้น" เพือ่เริม่
การทดสอบ

เมือ่ "พรอ้มทีจ่ะไป" แสดงขึน้ ให้
เปิดกว้างปีกผเีส้ือเพือ่เริม่การ
ทดสอบ

เมือ่ "เสร็จสมบูรณ"์ แสดงขึน้ ให้
ปิดปีกผเีส้ือเพือ่เสร็จส้ินการ
ทดสอบ และคลกิปุ่ ม รายงาน
เพือ่ตรวจสอบผลลพัธ์

ECU:ความเร็วจาก ECU (ไมใ่ช่
รถจกัรยานยนตท์ัง้หมดทีส่่งข้อมลูความเร็วรถ
ไปที่ ECU)

GPS:ความเร็วจาก GPS บนโทรศัพทม์อืถอื
(ไมแ่นะน า)
Race GPS:ความเร็วจากชุดแข่ง GPS

ช่วงทดสอบ:ช่วงความเร็วรอบตอ่นาทสี าหรบั
การทดสอบ
เวลาทดสอบ:ตอ้งนานกว่า 5 วนิาที



คลกิ "บนัทกึผลลพัธ"์ เพือ่บนัทกึผล
การทดสอบ

ตัง้เงือ่นไขการทดสอบการเรง่ความเร็ว
คลกิ "เริม่ต้น" เพือ่เริม่การทดสอบ

เมือ่ "พรอ้มทีจ่ะไป" แสดงขึน้ ให้
เปิดกว้างปีกผเีส้ือเพือ่เริม่การ
ทดสอบ

เมือ่ "เสร็จสมบูรณ"์ แสดงขึน้ ให้ปิด
ปีกผเีส้ือเพือ่เสร็จส้ินการทดสอบ
และคลกิปุ่ ม รายงาน เพือ่ตรวจสอบ
ผลลพัธ์

ECU:ความเร็วจาก ECU (ไมใ่ช่
รถจกัรยานยนตท์ัง้หมดทีส่่งข้อมลูความเร็วรถ
ไปที่ ECU)

GPS:ความเร็วจาก GPS บนโทรศัพทม์อืถอื
(ไมแ่นะน า)
Race GPS:ความเร็วจากชุดแข่ง GPS

ช่วงทดสอบ:ช่วงความเร็วส าหรบัการทดสอบ
เวลาทดสอบ:ตอ้งนานกว่า 5 วนิาที


