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อบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่ 

ูนยบริการยามาฮา

เตอรี่ ควรทําการถอดขั้วลบกอน 

เพื่อปองกันการลัดวงจรของระบบ 

ลับมาชารจไฟใหมทันที เมื่อ 

ไฟฟาต่ํากวา 12.4 โวลต

ถจักรยานยนตยามาฮาทําการชารจ 

รถของทาน

วาแบตเตอรี่มีสภาพการเก็บไฟ 

ปลี่ยนใหมทันที

ตไมมีการใชงานมากกวา 1 เดือน 

ตเตอรี่ออกจากตัวรถ (ดูรายละเอียด 

นหวัขอ “การบํารุงรักษาและ 

ยะ” (เรื่องแบตเตอรี่ หนา  7-49) 
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การตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่ 
 ควรทําการตรวจส

ทุกๆ 3 เดือนโดยศ

 เมื่อมีการถอดแบต

ถอดขั้วบวกเสมอ 

ไฟฟา

 ควรนําแบตเตอรี่ก

แบตเตอรี่มีแรงดัน

 ควรใหผูจําหนายร

ไฟแบตเตอรี่ใหกับ

 หากตรวจสอบพบ

ไมอยู ควรทําการเ

 หากรถจักรยานยน

ควรทําการถอดแบ

การเก็บแบตเตอรี่ใ

การปรับตั้งตามระ

YAMAHA



ะเวลานานๆ หรือเร็วกวา

ดังนี้

ติ

 

อรี่ไมมีไฟ ควรทําการแกไข 

ื่อสตารทเครื่องยนตใหติด

รือทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

a call center) ที่เบอรโทรศัพท 

ลพื้นที่เกิดปญหา*

ตเบาะนั่งรถจักรยานยนต
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อาการแบตเตอรี่ไมมีไฟ (แบตเตอรี่คายประจุ)
แบตเตอรี่จะมีโอกาสคายประจุมากขึ้น (ไมมีไฟ) เมื่อไมมีการใชงานรถจักรยานยนตเปนระย

หากขาดการดูแลรักษาตรวจสอบตามระยะกําหนด ซึ่งอาจสงผลใหรถจักรยานยนตมีอาการ

1. เมื่อบิดสวิทชกุญแจไปที่ตําแหนง “ON” สัญญาณไฟเลี้ยวและแตรทํางานผิดปกติ

2. การทํางานของปมไฟฟาในถังน้ํามันเชื้อเพลิงผดิปกติ (หมุนชาลง)

3. เมื่อทําการกดสวิทชสตารทไฟฟา เสียงการหมุนของมอเตอรสตารทจะหมุนชาผิดปก

4. เมื่อพบอาการดังกลาว ใหทานรีบนํารถจักรยานยนตเขาตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่กับ

ศูนยบริการทันที

เมื่อสตารทเครื่องยนตไมได (แบตเตอรี่ไมมีไฟ) ควรทําอยางไร
หากเกิดปญหาอาการสตารทเครื่องยนตไมได เนื่องจากแบตเต

เบื้องตนโดยมีขอแนะนําดังนี้

1. สามารถทําการพวงแบตเตอรี่จากรถจักรยานยนตคันอื่น เพ

2. ใหนํารถเขาตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ทันทีเมื่อมีโอกาสห

3. ใหทําการติดตอศูนยรับเรื่องแจงปญหา 24 ชั่วโมง (Yamah

0-2263-9999 หรือโดยตรงกับทางรานผูจําหนายยามาฮาใก

* ทานสามารถดูเบอรโทรศัพทรายชื่อผูจําหนายไดในสมุดรับประกันคุณภาพที่อยูใ



คํานําUAU10050

UAU10103

ขอตอนรับสูโลกของการขับขี่รถจกัรยานยนตยามาฮา!

รถจักรยานยนตยามาฮารุน T115FL/FLS/FLSE/FLSEC เปนผลงานที่บรรจงสรางขึน้จากประสบการณที่มีมายาว

นานของยามาฮา และดวยการนําการออกแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ทําใหสมรรถนะของรถจกัรยานยนต

ดีเยี่ยม จึงทําใหลกูคาไววางใจในชื่อเสียงของยามาฮา

กรุณาทําความเขาใจกับคูมือนี้เพื่อผลประโยชนของทานเอง คูมือเลมนี้เปนการแนะนําการใชรถ การตรวจสอบ 

ตลอดจนการบํารุงรักษารถจักรยานยนตอยางถูกวิธี โดยครอบคลมุถึงการปองกันและอันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึน้

กับตัวทานเองอีกดวย

คูมือเลมนี้สามารถชวยเหลือทานไดดีที่สุดเมื่อเกดิเหตุฉกุเฉินขึน้ ถาทานมีขอสงสัยประการใด โปรดสอบถาม 

ผูจําหนายยามาฮาไดทุกแหงทั่วประเทศ

ทางบริษัทฯ มีความปรารถนาใหทานมีความปลอดภัยและความพอใจในการขับขี่ รวมถึงความปลอดภัยเปน

อันดับหนึ่งเสมอ

ยามาฮามีการพัฒนาคุณภาพ รูปลักษณอยางตอเนื่องอยูเสมอ ในการจดัทําคูมือเลมนี้ ขอมูลทุกอยางจะเปนขอมูล

ที่ทันสมัยที่สุด ณ วันที่พิมพ ดังนั้นจงึอาจมีขอแตกตางบางประการระหวางคูมือกับรถจักรยานยนตที่ไมตรงกนั 

ถาหากทานมีขอสงสัยใดๆ เกีย่วกับคูมือเลมนี้ กรุณาติดตอผูจําหนายยามาฮา
UWA10032


_ 

กรุณาอานคูมือนี้อยางละเอียดและระมดัระวัง กอนการใชรถจักรยานยนต
_ 
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ขอมูลคูมือที่สําคัญ
UAU10134

ขึ้น:

หนา 

อันตรายจากการไดรับ

ปลอดภัยที่ตามหลัง

ียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได

รถปฏิบัติตามได อาจสงผล

านยนตหรือทรัพยสินอื่น

UAU10124
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รายละเอียดตอไปนี้จะชวยใหทานเขาใจเครื่องหมายและสัญลกัษณในคูมือเลมนี้มาก

*ผลิตภัณฑและขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวง

นี่คือสัญลักษณเตือนความปลอดภัย แสดงการเตือนใหระวัง

บาดเจ็บตอบุคคลที่อาจเกิดขึ้นได ใหปฏิบัติตามขอมูลความ

เครื่องหมายนี้ทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือการเส

คําเตือนเพื่อแสดงถึงสถานการณอันตราย หากทานไมสามา

ใหเกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บรายแรงได

ขอควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายตอรถจักรย

ขอแนะนําเพื่อใหมีความชัดเจนหรือเขาใจในคูมือมากยิ่งขึน้



ขอมูลคูมือที่สําคัญ

UAV37432

 จํากัด

เลมนี้ดวยวิธีการใดๆ

ฮามอเตอร จํากัด
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คูมอืผูใชรถจักรยานยนตยามาฮา

รุน T115FL/FLS/FLSE/FLSEC

สงวนลิขสิทธิ์ ©2017 โดยบริษัท ไทยยามาฮามอเตอร

พิมพครั้งที่ 1, กรกฎาคม 2560

หามทําการคัดลอก พิมพซ้ําสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของคูมือ

ยกเวนไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก บริษัท ไทยยามา

พิมพในประเทศไทย
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นฉลากตางๆ ที่สําคัญ
UAU10385

 เนื่องจากมีขอมูลที่สําคัญ

ากออกจากตัวรถเด็ดขาด 

หมไดที่ศูนยบริการยามาฮา
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1-1

ตําแหนงแผ

ควรอานและทําความเขาใจกบัแผนฉลากบนรถจักรยานยนตทุกแผนใหละเอียด

เกี่ยวกบัความปลอดภัยและการใชงานรถจักรยานยนตที่ถูกตอง หามลอกแผนฉล

หากขอความบนแผนฉลากเลอืนลางจนอานไดยาก ทานสามารถซื้อแผนฉลากใ

1 2 3 4

ZAUV0644

1-ตําแหนงแผนฉลากตางๆ ที่สําคัญ

UAU45764



ตําแหนงแผนฉลากตางๆ ที่สําคญั

psi kPa, psi

 29 225, 33

 29 280, 41

2VP-F1668-00
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1-2

1 2

3

100kPa=1bar kPa, 

200,

200,

4



วิธีแหงความปลอดภัย

ัย

ถจกัรยานยนตกอนการขับขี่

ภาพการใชงานที่ปลอดภัย หาก

รือบํารุงรักษาที่ถกูตอง อาจเปน

เกดิอุบัติเหตุหรือทําใหชิ้นสวน

 สําหรับรายการตรวจสอบกอน

นี้มีการออกแบบใหสามารถ

ขี่และผูโดยสารได

นี้จะไดรับการออกแบบมาให

อยางไรก็ดี ใหปฏิบัติตามกฎ

มอ 

สํานึกในการปฏิบตัิตามกฎ

นตนเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

ละรถจักรยานยนต หากอุบัติเหตุ

ูขบัรถยนตมองไมเห็นรถ
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สิ่งที่เจาของรถจักรยานยนตตองรับผิดชอบ

ในฐานะที่เปนเจาของรถจกัรยานยนต ทานตองมีความ

รับผิดชอบตอการใชงานรถจกัรยานยนตใหถูกตอง

และปลอดภัย

รถจักรยานยนตเปนยานพาหนะสองลอ

การใชงานและขบัขี่อยางปลอดภัยขึ้นอยูกบัเทคนิค

การขบัขี่ที่ดี และความเชี่ยวชาญของผูขับขี่ สิ่งจําเปน

ที่ควรทราบกอนการขบัขี่รถจกัรยานยนตมีดังนี้

สิ่งที่ควรทราบ:

● ไดรับคําแนะนําลกัษณะการทํางานของ

อุปกรณสวนตางๆ ของรถจักรยานยนต

● ปฏิบัติตามคําเตือนและการบํารุงรักษาตามคูมือ

● ไดรับการอบรมจากเจาหนาที่เกีย่วกบัขอ

กําหนดและเทคนิคในการขับขี่

● ควรเขารับบริการดานเทคนิคตามที่คูมือแนะนํา 

และ/หรือบํารุงรักษาโดยตองทราบขอมูลดาน

เทคนิค

การขบัขี่อยางปลอดภ

ควรมีการตรวจสอบร

ทุกครั้ง เพื่อใหอยูในส

ไมมีการตรวจสอบห

การเพิ่มโอกาสในการ

เสียหายได ดูหนา 5-1

การใชงาน

● รถจักรยานยนต

บรรทุกทั้งผูขับ

_ 

แมวารถจักรยานยนต

บรรทุกผูโดยสารได 

ขอบังคบัในทองถิน่เส
_

● ผูขับขีท่ี่ไมมีจติ

จราจรมักจะเป

ทั้งในรถยนตแ

เกดิขึ้นเพราะผ

1-วิธีแหงความปลอดภัย

UAU10226



วิธีแหงความปลอดภัย

และทักษะในการขับขี่รถ 

ามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ

นุนใหทานขับขี่รถ

กฎจราจร ซึ่งเมื่อทานไม

 ก็จะเกิดเปนความคุนเคย

กิดจากความผิดพลาดของ

ิเหตุที่เกิดขึ้น เชน วิ่งเขาโคง

ไปทําใหรถวิ่งเลยโคงของ

โคงมากเกนิไป (เนื่องจาก

เอียงพอรองรับกับความเร็ว

ปายจํากดัความเร็ว และไม

กนิกวาปายจํากัดความเร็ว
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จกัรยานยนต ทานตองทําใหผูขบัรถยนต

สามารถมองเห็นวาทานไดขับรถผานมาทางนี้ 

ซึ่งจะเปนการลดโอกาสที่จะทําใหเกิดอุบัติเหตุ

ได

เพราะฉะนั้น:

● สวมเสื้อผาที่มีสีสวาง

● ระมัดระวังการขับขี่รถเมื่อเขาใกลสี่แยก

และผานสี่แยกซึ่งบริเวณเหลานี้มักเกิด

อุบัติเหตุบอยครั้ง

● ในการขับขี ่ใหผูขับขี่คนอื่นๆ สามารถมอง

เหน็ทาน เพื่อหลกีเลี่ยงการเกดิอุบัติเหตุ

● บอยครั้งที่การเกดิอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจาก

ผูขับขี่ไมมีความชํานาญในการขบัขี่ และยังไมมี

ใบอนุญาตประจําตัวผูขับขี่

● ทําการขอใบอนุญาตขบัขี่และเรียนรูกฎขอ

บังคับของใบอนุญาตขบัขี่รถจกัรยานยนต

ใหเขาใจ

● ทราบถึงขอจํากัด

เพื่อชวยใหทานส

ได

● ทางบริษัทสนับส

จกัรยานยนตตาม

ทําตามกฎจราจร

จนติดเปนนิสัย

● บอยครั้งที่อุบัติเหตุเ

ผูขับขี่ ซึ่งปกติอุบัต

ดวยความเร็วสูงเกิน

ถนน หรือหักรถเขา

มุมเอียงของถนนไม

ของรถ)

● มีการปฏบิัติตาม

ควรใชความเร็วเ

ของถนนตางๆ
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ะสม

ียชีวิตดวยอุบัติเหตุจากรถ

ารไดรับบาดเจ็บทางศีรษะ ดังนั้น 

ค เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือลด

็อคทุกครั้งเพื่อปองกนัอุบัติเหตุ

ือสวมแวนกันลม เพื่อปองกัน

ิดขึน้กับสายตา ซึ่งสามารถชวย

และลดอันตรายที่จะเกิดขึน้ได

องเทาที่แข็งแรงทนทาน กางเกง

ละอื่นๆ ซึ่งสามารถปองกนัหรือ

ถลอกได

ผาที่หลวมหรือคับจนเกินไป 

ําใหเสื้อผาไปพันกับคันเบรค 

อทําใหเสียการควบคุม ซึ่งเปน

บาดเจ็บหรือการเกิดอุบัติเหตุ

รื่องยนตหรือทอไอเสียขณะที่
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● ทุกครั้งเมื่อมีการเลีย้วหรือเปลีย่นเสนทาง 

ควรมีการใหสัญญาณกอน เพื่อใหผูขับขี่

รถคันอื่นเห็นอยางชัดเจน

● ทานั่งของผูขับขีแ่ละผูโดยสารควรมีทานั่ง

ที่ถูกตอง

● ผูขบัขี่ควรจะจบัแฮนดรถทั้ง 2 ขาง และวาง

เทาบนที่พักเทาทั้ง 2 ขาง เพื่อควบคุมการ

ขับขี่รถจกัรยานยนตใหดี

● ผูโดยสารควรจับผูขับรถตลอดเวลา และจับ

รถหรือที่จับกันตกดานหลัง โดยจับทัง้ 2 มอื 

และวางเทาทัง้ 2 ขางไวบนที่พักเทาของ

ผูโดยสาร

● เมื่อขับขี่รถไมควรดื่มสุราหรือเสพยาเสพยติด

อื่นๆ

● รถจกัรยานยนตรุนนี้ไดรับการออกแบบมา

เพื่อใชบนถนนทางเรียบเทานั้น ไมเหมาะ

สําหรับการใชงานทางวิบาก

เครื่องแตงกายทีเ่หมา

โดยสวนใหญคนที่เส

จักรยานยนตมาจากก

ควรสวมหมวกกันน็อ

การบาดเจบ็ทางศีรษะ

● สวมหมวกกนัน

● คลมุใบหนาหร

อันตรายที่จะเก

ลดการบาดเจบ็

● สวมเสื้อคลมุ ร

ขายาว ถงุมือ แ

ลดรองรอยการ

● ไมควรสวมเสื้อ

มิฉะนั้น อาจท

ที่พักเทาหรือล

ตนเหตุของการ

● ไมควรสัมผัสเค
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นเปนอันตรายถงึแกชวีิตได 

ตรายของคารบอนมอน็อก-

ูไดหลายชัว่โมงหรือหลายวัน 

ไดไมสะดวก หากทานพบวา

ิษจากคารบอนมอน็อกไซด 

ที สูดอากาศบริสุทธิ์ และ

ณพื้นที่ในอาคาร แมวาทาน

ชพัดลมหรือเปดหนาตางและ

เปนการทําใหคารบอนมอ-

ความอันตรายไดรวดเร็ว

ณที่อากาศถายเทไดไม

ที่ถูกปดลอมไวบางสวน 

งรถ หรือที่จอดรถซึ่งสราง

จากดานขางตึก
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เครื่องยนตกําลงัทํางานหรือหลงัการขับขี่เพราะ

เครื่องยนตจะรอนมาก และสามารถลวกผิวหนัง

ได เมื่อตองการจะขับขี่รถจักรยานยนตทุกครั้ง

ควรสวมเสื้อผาคลมุทั้งขา ขอเทา และเทา

● ผูนั่งซอนทายควรศึกษาทําความเขาใจกับ

คําแนะนําขางตนใหเขาใจอยางถองแท ซึ่งจะ

เปนการชวยปองกนัอุบัติเหตุไดดวย

หลีกเลี่ยงควันพิษจากคารบอนมอน็อกไซด

ไอเสียจากเครื่องยนตทั้งหมดมีสารคารบอนมอน็อก-

ไซดอยู ซึ่งเปนอันตรายถึงแกชีวิตได การหายใจโดย

สูดสารคารบอนมอน็อกไซดเขาไปอาจทําใหปวดหรือ

เวียนศีรษะ เซื่องซึม คลืน่ไส เปนลม และอาจถึงแก

ชวีิตได

คารบอนมอน็อกไซดเปนกาซที่ไมมีส ีไมมีกลิน่ และ

ไมมีรส ซึ่งอาจมีอยูแตทานมองไมเหน็หรือไมไดกลิน่

กาซไอเสียใดๆ เลยก็ได ระดับความอันตรายของ

คารบอนมอน็อกไซดสามารถเพิ่มขึ้นไดรวดเร็วมาก 

และทานอาจถูกปกคลมุจ

นอกจากนี้ ระดับความอัน

ไซดยังสามารถระเหยอย

ในบริเวณที่อากาศถายเท

มีอาการคลายกบัไดรับพ

ใหออกจากบริเวณนั้นทัน

พบแพทย

● อยาติดเครื่องบริเว

ถายเทอากาศโดยใ

ประตู เนื่องจากจะ

น็อกไซดเพิ่มระดับ

มาก

● อยาติดเครื่องบริเว

สะดวก หรือบริเวณ

เชน โรงเกบ็รถ โร

โดยการตอหลังคา
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อง ควรมีการระมัดระวังและ

และอุปกรณตกแตง ควรจะมี

ําเปนเทานั้น และใหบรรจแุนบ

ยานยนต ใหบรรจุสิ่งของที่มี

ไวใกลตรงกลางของรถ

มากที่สุด และกระจายน้ําหนัก

 ขางของรถจักรยานยนต โดยมี

ะไมเสียการทรงตัว

นักอาจจะทําใหเสียสมดุลทันที 

การบรรทุกน้ําหนักและการเพิ่ม

จะไมทําใหรถเสียสมดุล กอน

สอบสิ่งของที่ไมจําเปนและ

ุด: 

อนด)
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● อยาติดเครื่องนอกอาคารในบริเวณที่ไอเสีย

สามารถถกูดูดเขาไปในอาคารโดยผานชองเปด

ตางๆ เชน หนาตาง และประตู

การบรรทุก

การเพิ่มอุปกรณตกแตงหรือสิง่ของบรรทุกจะทําให

รถจักรยานยนตรับน้ําหนักมากขึ้น สงผลใหบังคับ

ทิศทางไดไมดี ดังนั้นถาเปนไปได ควรหลกีเลีย่งการ

ตกแตงหรือบรรทุกของในรถจักรยานยนต ควรมีการ

ขับขี่ดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ ดังนั้นการบรรทกุ

หรือติดตั้งอุปกรณตกแตงเสริมของรถจกัรยานยนต 

ใหปฏบิัติตามคําแนะนําดังตอไปนี้:

การรับน้ําหนักของผูขับขี่ ผูโดยสาร อุปกรณตกแตง 

และสิ่งของบรรทกุจะมผีลตอความสามารถในการ

ขับขี่ หากขบัขีร่ถจักรยานยนตที่บรรทกุน้ําหนักมาก

เกินกวาน้ําหนักบรรทกุสูงสุด อาจทําใหเกิดอุบัตเิหตุ

ได

ขณะที่มีการบรรทุกข

เอาใจใสดังตอไปนี้:

● สิ่งของบรรทุก

น้ําหนักเทาที่จ

สนิทกบัรถจกัร

น้ําหนักมากสุด

จกัรยานยนตให

ใหเทากันทั้ง 2

ความสมดุลแล

● การเปลีย่นน้ําห

จงึตองแนใจวา

อุปกรณตกแตง

การขับขี่ ตรวจ

นําออกจากรถ

น้ําหนักบรรทุกสูงส

153 กก. (337 ป
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ี่ยวของกับยามาฮาไดผลติ

ตงหรือทําการดัดแปลง

างยามาฮาไมไดทําการ

ลานี้ผลติ ดงันั้น ยามาฮาจงึไม

หรือแนะนําใหทานใช

ี่ไมไดจําหนายโดยยามาฮา 

รับการแนะนําเปนกรณีพิเศษ

ินคาที่มีการจําหนายหรือ

ยยามาฮาเทานั้น

ตงทดแทน และการดัดแปลง

ทนเหลานี้มีการออกแบบ

รณตกแตงแทของยามาฮา 

แตงทดแทนหรือการดัด

กบัรถจกัรยานยนตของทาน 

ิดกบัตัวทานหรือผูอื่น การ

นี้หรือทําการดัดแปลงรถ

ทําใหเกิดการเปลีย่นแปลง
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● ปรับระบบกันสะเทือนใหเหมาะสมกับ

สิ่งของบรรทุก (เฉพาะรุนที่ปรับระบบกนั

สะเทือนไดเทานั้น) และตรวจสอบสภาพ

และความดันลมยาง

● ไมควรนําของที่มีขนาดใหญหรือมีน้ําหนัก

มากมาผูกติดกับแฮนดบังคับ โชคอัพหนา 

บังโคลนหนา เพราะสิ่งของเหลานี้จะทําให

การหักเลี้ยวไมดี หรือทําใหคอรถหมุนฝดได

● รถจักรยานยนตรุนนี้ไมไดออกแบบมาเพื่อใช

ลากเทรลเลอรหรือติดรถพวงดานขาง

อุปกรณตกแตงแทของยามาฮา

การเลอืกอุปกรณตกแตงสําหรับรถจกัรยานยนตของ

ทานเปนสิ่งสําคัญ อุปกรณตกแตงแทของยามาฮาซึ่งมี

จําหนายที่ตัวแทนจําหนายยามาฮาเทานั้นจะไดรับการ

ออกแบบ ทดสอบ และรับรองจากยามาฮาแลววา

เหมาะสมในการใชงานกับรถจกัรยานยนตของทาน

บริษัทจํานวนมากที่ไมเก

ชิน้สวนและอุปกรณตกแ

รถจักรยานยนตยามาฮา ท

ทดสอบสินคาที่บริษัทเห

สามารถใหการรับประกนั

อุปกรณตกแตงทดแทนท

หรือการดัดแปลงที่ไมได

โดยยามาฮาได นอกจากส

ติดตั้งโดยตัวแทนจําหนา

ชิ้นสวนหรืออุปกรณตกแ

ทานอาจพบวาสินคาทดแ

และคณุภาพคลายกับอุปก

โปรดระลกึวาอุปกรณตก

แปลงเหลานี้ไมเหมาะสม

เนื่องจากอันตรายที่อาจเก

ติดตั้งสินคาทดแทนเหลา

จกัรยานยนตโดยผูอื่น ซึ่ง
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งในสวนของแฮนดบังคับหรือ

าจะทําใหเกิดความไมเสถียร 

ระจายน้ําหนักของพื้นที่ไม

สียความลูลมตามหลกัอากาศ

ามีการปรับแตงเพิ่มเติมบริเวณ

นดบังคับหรือโชคอัพหนา สิ่ง

งมีการคํานึงถงึคอืในเรื่องของ

ักที่ตองมีน้ําหนักเบาที่สุด

แตงสวนใหญหรือสวนมากอาจ

ทบอยางรุนแรงในเรื่องของความ

ัวรถจักรยานยนต เนื่องจาก

ามลูลมตามหลักอากาศพล

ะทําใหเสยีการทรงตัวเนื่องจาก

รณตกแตงเหลานี้อาจจะทําให

ตัวเมื่อวิ่งผานรถยนตหรือ

ดใหญ

1FPF8199U5.book  Page 7  Monday, July 17, 2017  4:58 PM
2-7

ตอลกัษณะการออกแบบหรือการใชงานรถ

จักรยานยนต สามารถทําใหทานหรือผูอื่นเกดิการ

บาดเจบ็สาหสัหรือถงึแกชวีิตได และทานยังตอง

รับผิดชอบตอการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการดัดแปลง

รถจักรยานยนตอีกดวย

ควรทําตามคําแนะนําเชนเดียวกบัหัวขอ “การบรรทุก” 

เมื่อมีอุปกรณตกแตงเพิ่มขึ้นดังนี้

● ไมควรติดตั้งอุปกรณตกแตงหรือบรรทุกสิ่ง

ของที่อาจจะทําใหรถเสียสมดุล เพราะจะทําให

สมรรถนะของรถจกัรยานยนตลดลง ดังนั้น

กอนที่จะมีการติดตั้งอุปกรณเสริมเขาไป ตองมี

ความระมัดระวังและตรวจสอบใหแนใจวาจะ

ไมทําใหระยะความสูงใตทองรถต่ําลงหรือมุม

ของการเลีย้วนอยลง ระยะยุบตัวของโชคถกู

จํากัด การหมุนคอรถหรือควบคุมการทํางาน

ไมได หรือมีการบดบังลําแสงของไฟหนาหรือ

ทําใหเกดิการสะทอนเขาตาได

● การปรับแต

โชคอัพหน

เพราะการก

สมดุล สูญเ

พลศาสตร ถ

พื้นที่ของแฮ

จําเปนที่ตอ

ขนาดน้ําหน

● อุปกรณตก

จะมีผลกระ

สมดุลของต

สงผลตอคว

ศาสตร ซึ่งจ

แรงลม อุปก

เสียการทรง

พาหนะขนา
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นการทํางานรวมกนักับระบบ

ะความสบายที่สุดแลว ยาง 

าจไมเหมาะสม ดูหนา 7-27 

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับยาง 

ต

อนทําการขนสงรถ

อื่น

ของที่อาจรวงหลนได

นรางหรือในกระบะรถ และ

ื่อปองกันการเคลือ่นที่

ดวยเครื่องยึด หรือใชสายรัด

ิ้นสวนที่แขง็แรงของรถ เชน 

ปยึดโชคอัพหนาตัวบน 

ดบังคับซึ่งยึดดวยยาง หรือ

วนที่อาจแตกหักได) เลอืก
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● เนื่องจากอุปกรณตกแตงตางๆ สามารถทําให

ตําแหนงการขบัขี่เปลีย่นแปลงไป ซึ่งจะ

ทําใหการเคลือ่นไหวอยางอิสระของผูขับขี่

มีขอจํากัด จึงสงผลตอความสามารถในการ

ควบคุมรถจกัรยานยนต ดังนั้นจงึไมแนะนํา

ใหตกแตงรถดวยอุปกรณที่บริษัทไมได

แนะนํา

● การใสอุปกรณไฟฟาเพิ่มขึ้นในรถจกัรยานยนต 

หรือดัดแปลง ควรทําดวยความระมัดระวัง

อยางมาก ถาอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งนั้นมีขนาด

กําลงัไฟฟามากกวาระบบไฟฟาของรถ

จกัรยานยนต จะทําใหเกิดความเสียหาย และ

เปนตนเหตุของความเสียหายในระบบไฟหรือ

กําลงัของเครื่องยนต

ยางหรือขอบลอทดแทน

ยางหรือขอบลอที่มาพรอมกบัรถจักรยานยนตของ

ทานไดรับการออกแบบมาใหเหมาะสมกบัสมรรถนะ

และใหความสอดคลองใ

การควบคุม การเบรค แล

ขอบลอ และขนาดอื่นๆ อ

สําหรับขอมูลจําเพาะและ

เมื่อทําการเปลี่ยนยาง

การขนสงรถจักรยานยน

ศึกษาคําแนะนําตอไปนี้ก

จกัรยานยนตดวยพาหนะ

● นําชิน้สวนหรือสิ่ง

ทั้งหมดออกจากรถ

● ตั้งลอหนาใหตรงใ

โยกใหอยูในรางเพ

● ยึดรถจักรยานยนต

ที่เหมาะสมผูกกบัช

โครงรถ หรือแคลม

(และไมผูกกับแฮน

ไฟเลีย้ว หรือชิน้ส
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UAU57610

พิ่มเติม 
สัญญาณชดัเจนขณะเลี้ยว

นเปยกอาจทําไดยากลําบาก ให

รครุนแรงเพราะรถจักรยานยนต

 ควรคอยๆ เบรคเมื่อจะหยุดบน

เร็วลงเมื่อถงึหวัมุมทางแยกหรือ

ี้ยวขามพนแลว จงึคอยๆ เรง

ึ้น

เมื่อขบัผานรถยนตที่จอดนิ่งอยู 

งไมเหน็ทาน และเปดประตูออก

ถวิ่งผาน

รางรถราง แผนเหล็กบนสถานที่

 และฝาทอระบายน้ําจะลื่นมาก

ลอความเร็วและขับขามผานดวย

ัง รักษาการทรงตัวของรถ

ดี ไมเชนนั้นอาจลืน่ลมได
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ตําแหนงสําหรับพาดสายรัดอยางระมัดระวัง 

มิเชนนั้น สายรัดอาจเสียดสีกับพื้นผิวสีของรถ

ในระหวางขนสงได

● ระบบกันสะเทือนอาจมีแรงกระแทกบางจาก

การยึดรถ แตกจ็ะไมกระแทกมากเกินไปใน

ระหวางการขนสง 

จุดขับขี่ปลอดภัยเ
● ตองแนใจวาให

● การเบรคบนถน

หลีกเลี่ยงการเบ

อาจลื่นไถลได

พื้นผิวเปยก

● คอยๆ ลดความ

ทางเลี้ยว เมื่อเล

ความเร็วเพิ่มข

● ตองระมัดระวัง

ผูขับรถอาจมอ

มาขวางทางที่ร

● ทางขามรถไฟ 

กอสรางปูถนน

เมื่อเปยก ใหชะ

ความระมัดระว

จกัรยานยนตให
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● แผนเบรคหรือผาเบรคอาจเปยกเมื่อลางรถ

จกัรยานยนต หลังจากลางรถจกัรยานยนตแลว 

ใหตรวจสอบเบรคกอนขับขี่

● สวมหมวกกนัน็อค ถงุมือ กางเกงขายาว 

(บริเวณชายกางเกงและขอเทาเรียวลบีลงเพื่อ

ไมใหปลิวสะบัด) และเสื้อแจ็คเก็ตสีสดเสมอ

● หามบรรทุกสัมภาระบนรถจักรยานยนตมาก

เกินไป เพราะรถจักรยานยนตที่บรรทุกเกิน

กําลงัจะไมมั่นคง ใชเชอืกที่แข็งแรงมัดสัมภาระ

เขากบัที่วางของทายรถ (ถามี) ใหแนนหนา การ

บรรทุกที่ไมแนนหนาจะทําใหรถจักรยานยนต

ทรงตัวไดไมมั่นคง และอาจรบกวนสมาธิของ

ผูขับขี่ได (ดูหนา 2-5) 



วิธีแหงความปลอดภัย
UAUU0033

หมวกนิรภัย
างถูกตอง

งแนใจวาสายรัดคางที่หมวกนิรภัย

ไมไดรัดจะทําใหหมวกนิรภัย

อาจเกิดอุบัติเหตุตามมา

ง
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อาจถงึตายหรือพิการ หากไมสวม
การเลือกหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) ที่ถูกตอง

การสวมหมวกนิรภยัที่ถูกตองจะสามารถปองกัน

ศีรษะของผูขับขี่จากอุบัติเหตุ หมวกนิรภัยนับวาเปน

สวนหนึ่งของรถจักรยานยนต และเปนสิ่งจําเปน

สําหรับผูขับขี่รถจักรยานยนตโดยเฉพาะ ดังนั้น

การเลือกหมวกนิรภัยจะตองคํานึงถึงคุณสมบัติดัง

หัวขอตอไปนี้

● เลือกหมวกนิรภัยที่มีความปลอดภัยตาม

มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

● หมวกนิรภัยจะตองกระชับกับศีรษะผูขับขี่ 

ไมควรคับหรือหลวมเกินไป

● ตองเปนหมวกนิรภัยที่ไมไดรับการกระแทก

อยางรุนแรงมากอน

การสวมหมวกนิรภัยอย

เมื่อสวมหมวกนิรภัยตอ

ไดรัดคางผูขับขี่แลว ถา

เลื่อนหลุดจากศีรษะ ซึ่ง

ZAUU0003

การสวมหมวกที่ถูกตอง

ZAUU0007

การสวมหมวกที่ไมถูกตอ



วิธีแหงความปลอดภัย

ต็มใบ เหมาะสมสําหรับการ 
นกลางถึงความเร็วสูง
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ชนิดของหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค)

ZAUU0004

● หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ เหมาะสมสําหรับการ 
ขับขี่ที่ความเร็วต่ําเทานั้น

ZAUU0005

● หมวกนิรภัยแบบเต็มใบเปดหนา เหมาะสม
สําหรับการขับขี่ ที่ความเร็วต่ําถงึความเร็ว
ปานกลาง

ZAUU0006

● หมวกนิรภัยแบบเ
ขับขี่ที่ความเร็วปา



คําอธิบาย
UAU10411

 4-9)
ง (หนา 7-17)

5
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มุมมองดานซาย 

1. สญัญาณไฟเลี้ยวหนา (หนา 7-55)
2. ไฟหนา (หนา 7-52)
3. ที่แขวนหมวกกันน็อค (หนา 4-17)
4. เครื่องมือประจํารถ (หนา 7-2)
5. ไฟทาย/ไฟเบรค (หนา 7-54)

6. คันเปลี่ยนเกียร (หนา
7. โบลทถายน้ํามันเครื่อ

ZAUV0646

1

6

2 3 4

7

1-คําอธิบาย

UAU10403



คําอธิบาย
UAU10421

 (หนา 7-15)

)

า 7-15)

5
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มุมมองดานขวา 

1. ฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิง (หนา 4-11)

2. แบตเตอรี่ (หนา 7-49)

3. สวิทชไฟเบรคหลัง (หนา 7-32)

4. กระปุกน้ํามันเบรคหนา (หนา 7-36)

5. กรองอากาศ (หนา 7-20)

6. ฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

7. คันสตารทเทา (หนา 4-15

8. คันเบรคหลัง (หนา 4-10)

9. ไสกรองน้ํามันเครื่อง (หน

6 7 8 9

1 2 3 4



คําอธิบาย
UAU10431

ถ (หนา 4-1)

5
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การควบคุมและอุปกรณ 

1. สวิทชแฮนดซาย (หนา 4-8)

2. ชุดเรือนไมล (หนา 4-6)

3. เกจวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลิง (หนา 4-7)

4. สวิทชแฮนดขวา (หนา 4-8)

5. ปลอกคันเรง (หนา 7-23)

6. สวิทชกุญแจ/ล็อคคอร

3
4

F

E

Km/h
20

0

40

60 80
100

120

140

160

2

1

1 2 3 4

6



อุปกรณและหนาที่ในการควบคุม
UAU10641

ไฟใชงานไดทุกวงจร 

ทติดได ลกูกญุแจถอดออก

นต ไฟหนา ไฟเรือนไมล 

โนมัติ

UAU10662

ไฟฟาทุกวงจรดับ ลูกกุญแจ

UWA10062

หนงปด “OFF” หรอืล็อค 

ยานยนตกําลังเคลื่อนที่ 

มดจะดับ ซึ่งอาจทําให

ิดอุบัติเหตุได 

UAU5531A
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UAUU0351

สวิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ 

สวิทชกญุแจ/ลอ็คคอรถจะควบคุมวงจรไฟจดุระเบิด
และวงจรไฟสัญญาณในรถทั้งคัน รวมทั้งใชในการ
ลอ็คคอรถและการเปดเบาะนั่งเชนกัน ซึ่งในตําแหนง
ตางๆ มีคําอธิบายอยูดานลาง

_ 

สวิทชกญุแจหลัก (กุญแจจดุระเบิด) จะติดตั้งฝาปด
ชองเสียบกุญแจนิรภัย
_ 

ON

ตําแหนงสวิทชเปด ระบบ

เครื่องยนตสามารถสตาร

ไมได 

เมื่อทําการสตารทเครื่องย

และไฟทายจะติดโดยอัต

OFF (ปด)

ตําแหนงสวิทชปด ระบบ

ถอดออกได


_ 

หามบิดลูกกุญแจไปที่ตําแ

“LOCK” ขณะที่รถจักร

มฉิะนั้น ระบบไฟฟาทั้งห

สูญเสียการควบคุมหรือเก
_ 

ZAUV0233

1-อุปกรณแ



ะหนาที่ในการควบคุม

ยายามหมุนแฮนดบังคับกลบัไป

ดบิดใหอยูที่ตําแหนง “OFF”
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อุปกรณแล
UAUU1043

LOCK (ล็อค)

คอรถถูกล็อค และระบบไฟฟาทุกวงจรดับ สามารถ

ถอดลูกกุญแจออกได

การลอ็คคอรถ

1. หมุนแฮนดบังคับเลีย้วไปทางดานซายจนสุด

2. กดและบิดลกูกญุแจจากตําแหนง “OFF” ไปที่

ตําแหนง “LOCK”

3. ดึงลกูกญุแจออก

ถาคอรถไมล็อค ใหพ

ทางขวาเล็กนอย

การปลดลอ็คคอรถ

เสียบลูกกุญแจ และก



อุปกรณและหนาที่ในการควบคุม
UAUU0822

บชองเสียบสวิทช

2
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UWAU0042


_ 

● หามบิดลูกกุญแจไปที่ตําแหนง “OFF” หรือ 

“LOCK” ขณะทีร่ถจักรยานยนตกําลังเคลื่อนที่ 

มฉิะนั้น ระบบไฟฟาทั้งหมดจะดับ ซึ่งอาจทําให

สูญเสียการควบคุมหรอืเกิดอุบัติเหตุได

● หากรถจักรยานยนตลมลง หลังจากตั้งรถขึน้ได

แลว กรุณาตรวจสอบใหแนใจวาไมมนี้ํามนัรั่ว 

หากมีการรัว่ไหลของน้ํามัน โปรดสงใหผูแทน

จําหนายยามาฮาทําการตรวจสอบ 
_ 

กุญแจนิรภัย (ฝาครอ
กุญแจหลัก) 

1. กุญแจนิรภัย

2. กุญแจจุดระเบิด

1

ZAUV0280



ะหนาที่ในการควบคุม

สียบสวิทชกุญแจหลกั

” เพื่อปดฝาครอบ 
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อุปกรณแล

การเปดฝาครอบชองเสียบสวิทชกญุแจหลัก

เสียบหวักญุแจนิรภัยเขาไปในชองเสียบกญุแจนิรภัย

ตามภาพ แลวบิดกุญแจนิรภัยไปทางขวาเพื่อเปดฝา

การปดฝาครอบชองเ

กดปุม “PUSH SHUT

_ 

ZAUV0281 ZAUV0304

1



อุปกรณและหนาที่ในการควบคุม
UAU11032

ละ “ ” 

อมกบัการเปดสวิทชควบคุม

หรือขวา 

UAU11061

” 

อยูในตําแหนงเกยีรวาง 

UAU37612

” “3” และ “4” 

เขาเกียรในตําแหนง 1, 2, 3 

UAUE0261

ครื่องยนต “ ” 

ขึ้นถาพบปญหาในวงจร

ต เมื่อสัญญาณไฟเตือนนี้

ยยามาฮาเพื่อตรวจสอบระบบ

รยานยนต

งจรไฟฟาของไฟเตือนนี้ได

ปที่ตําแหนงเปด “ON” 
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UAU1100B

สัญญาณไฟและไฟเตือน สัญญาณไฟเลี้ยว “ ” แ

สัญญาณไฟจะกะพริบพร

สัญญาณไฟเลี้ยวดานซาย

สัญญาณไฟเกียรวาง “

สัญญาณไฟนี้จะสวางเมื่อ

สัญญาณไฟเกียร “1” “2
สัญญาณไฟนี้จะสวางเมื่อ

และ 4 (เกียรสูงสุด) 

สัญญาณไฟเตือนปญหาเ

สัญญาณไฟเตือนนี้จะติด

ไฟฟาที่ควบคุมเครื่องยน

ติดขึน้ ใหติดตอผูจําหนา

วิเคราะหปญหาของรถจัก

ทานสามารถตรวจสอบว

โดยการบิดสวิทชกุญแจไ

1. สัญญาณไฟเลี้ยวซาย “ ”

2. สัญญาณไฟเตือนปญหาเครื่องยนต “ ”

3. สัญญาณเตือนไฟสูง “ ”

4. สัญญาณไฟเลี้ยวขวา “ ”

5. สัญญาณไฟเกียรวาง “ ”

6. สัญญาณไฟเกียร “1” “2” “3” และ “4”

6

5
4321ZAUV0234



ะหนาที่ในการควบคุม
UAUT1822

ดวยหนาปดเรือนไมลและ

 หนาปดเรือนไมลจะแสดงถงึ

สวนมิเตอรบอกระยะทางจะบอก

ด 

2
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อุปกรณแล

ไฟเตือนนี้ควรติดขึ้นภายใน 2-3 วินาที แลวดับไป

ถาไฟเตือนนี้ไมติดขึ้นทันทีทีบ่ิดสวิทชกุญแจไปที่

ตําแหนงเปด “ON” หรือไฟเตือนติดสวางคาง โปรด

ติดตอผูจําหนายยามาฮาเพื่อตรวจสอบวงจรไฟฟา 

UAU11081

สัญญาณเตือนไฟสูง “ ” 

สัญญาณไฟนี้จะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิทชไฟสูง 

ชุดเรือนไมล 

ชุดเรือนไมลประกอบ

มิเตอรบอกระยะทาง

ความเร็วในการขับขี ่

ระยะทางที่ขับขี่ทั้งหม

1. ชุดเรือนไมล

2. มิเตอรบอกระยะทาง

1

ZAUV0235



อุปกรณและหนาที่ในการควบคุม

 “ON” สามารถอานระดับ
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UAU37053

มิเตอรวัดระดบัน้ํามันเชื้อเพลิง 

แสดงถึงจํานวนน้ํามันในถังน้ํามันเชือ้เพลงิ ถาเข็ม

เลือ่นไปที่ตําแหนง “E” หมายถงึน้ํามันเชือ้เพลงิลดลง

เมื่อเข็มเลื่อนเขาไปใกลเสนสีแดง แสดงวามีน้ํามัน

เหลือในถงั จะตองมีการเติมน้ํามันใหเร็วที่สุด

_ 

เมื่อกญุแจอยูในตําแหนง

น้ํามันได 
_ 

1. เกจวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลิง

2. พื้นที่สีแดง

1

2

ZAUV0236



ะหนาที่ในการควบคุม

UAU12401

/ ” 

ี่ “ ” สําหรับเปดไฟสูง เลือ่น

” สําหรับเปดไฟต่ํา 

1
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อุปกรณแล
UAU1234H

สวิทชแฮนด  

ดานซาย

ดานขวา

สวิทชไฟสูง/ต่ํา “

เลือ่นสวิทชไฟใหอยูท

สวิทชไฟใหอยูที่ “

1. สวิทชแตร “ ”

2. สวิทชไฟเลี้ยว “ / ”

3. สวิทชไฟสูง/ต่ํา “ / ”

3

2
1

ZAUV0237
1. สวิทชสตารทมือ

ZAUV0238 



อุปกรณและหนาที่ในการควบคุม
UAU37462

ะบบสงกําลังแบบเฟอง 

จะอยูที่ดานซายของตัวรถ

 ใหใชปลายเทากดที่คันเกียร

ียรต่ําลง ใหใชสนเทากดที่
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UAU12461

สวิทชไฟเลี้ยว “ / ” 

เมื่อตองการใหสัญญาณไฟเลี้ยวขวา ดันสวิทชไปที่ 

“ ” สัญญาณไฟเลี้ยวดานขวาจะติด เมื่อตองการให

สัญญาณไฟเลีย้วซาย ดันสวิทชไปที่ “ ” สัญญาณ

ไฟเลีย้วดานซายจะติด เมื่อปลอยสวิทช สวิทชจะมา

อยูที่ตําแหนงตรงกลาง เมื่อตองการยกเลิกสัญญาณ

ไฟเลีย้ว ใหกดปุมตรงกลางสวิทชไฟ 

UAU12501

สวิทชแตร “ ” 

เมื่อตองการใชสัญญาณแตรใหกดที่สวิทชแตร 

UAU12713

สวิทชสตารทมอื “ ” (T115FLSE)

กดสวิทช เพื่อใหเครื่องยนตทํางาน ดหูนา 6-2 สําหรับ

คําแนะนําในการสตารทเครื่องยนต 

คันเปลี่ยนเกียร 

รถจักรยานยนตรุนนี้ใชร

4 เกยีร ซึ่งคันเปลี่ยนเกยีร

_ 

ในการเปลี่ยนเกยีรสูงขึ้น

หนา และในการเปลีย่นเก

คนัเกียรหลงั 
_ 

1. คันเปลี่ยนเกียร

1

ZAUV0239



ะหนาที่ในการควบคุม
UAU12944

อยูดานขวาใกลฐานเครื่องยนต 

ังคับผาเบรคใหทํางานเมื่อ

1
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อุปกรณแล
UAU12892

คันเบรคหนา 

คันเบรคหนาติดตั้งอยูที่ดานขวาของแฮนดบังคับเลีย้ว 

ในการใชเบรคหนา ใหบีบคันเบรคเขากับปลอกคันเรง 

คันเบรคหลัง 

คันเบรคหลังจะติดตั้ง

ใชเทาเหยียบลงเพื่อบ

ตองการใหรถหยุด 

1. คันเบรคหนา

1

ZAUV0240ZAUV0240ZAUV0240

1. คันเบรคหลัง

ZAUV0282ZAUV0282ZAUV0282



อุปกรณและหนาที่ในการควบคุม

ลิง

ันที่เปดอยู และหมุนใน

ฬิกาจนกระทั่งจุดมารค 

ังน้ํามันอยูในตําแหนง

มิ
UWA11092

ชื้อเพลิง ตรวจสอบใหแนใจ

ิทแลว น้ํามนัเชื้อเพลิงที่รัว่

รายจากเพลิงไหมได 
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UAU37473

ฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิง 

เมื่อตองการเปดฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิง

1. เปดเบาะ (ดูหนา 4-16 สําหรับการเปด-ปดเบาะ)

2. ใชมือหมุนฝาถังน้ํามันในลักษณะทวนเขม็

นาฬิกา และดึงออก

การปดฝาถังน้ํามนัเชื้อเพ

1. ใสฝาถังบนถังน้ําม

ลักษณะตามเข็มนา

“ ” บนฝาและถ

เดียวกนั

2. ปดเบาะนั่งเขาที่เด


_ 

หลังจากมีการเติมน้ํามันเ

วาฝาถงัน้ํามันปดแนนสน

ออกมาอาจทําใหเกิดอันต
_ 1. ฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิง

2. จุดมารค “ ”

1

2

ZAUV0382



ะหนาที่ในการควบคุม

ลิงที่หกทันที ขอควรระวัง: เช็ด
ที่หกทันทดีวยผาสะอาด แหง 

ากน้ํามนัเชื้อเพลิงอาจทําความ

ีรถหรือชิ้นสวนพลาสตกิ 

ปดฝาปดถังน้ํามันเชือ้เพลงิ

ว

ูงสุด

2
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อุปกรณแล
UAU13232

น้ํามันเชื้อเพลิง 
ตองแนใจวามีน้ํามันเชื้อเพลิงในถงัอยางเพียงพอ

UWA10882


_ 

น้ํามนัเบนซินและไอน้ํามันเบนซินเปนสารไวไฟสูง 

ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด

เพลิงไหมและการระเบิด และเพื่อการลดโอกาสในการ

ไดรับบาดเจ็บขณะเติมน้ํามนัเชื้อเพลิง 
_

1. กอนเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ใหดับเครื่องยนตกอน 

และดูใหแนใจวาไมมีผูใดนั่งอยูใกลกบัรถ

จักรยานยนต หามเติมน้ํามันเชื้อเพลิงขณะ

สูบบุหรี่หรือขณะที่อยูใกลกับประกายไฟ 

เปลวไฟ หรือแหลงจดุระเบิดตาง ๆ เชน ไฟ

แสดงการทํางานของเครื่องทําน้ํารอน และ

เครื่องอบผา

2. ไมควรเติมน้ํามันเชือ้เพลงิจนลนถงั

3. เชด็น้ํามันเชื้อเพ

น้ํามันเชื้อเพลิง

และนุม เนื่องจ

เสียหายใหกับส

[UCA10072]

4. ดูใหแนใจวาได

แนนสนิทดีแล

1. ทอเติมน้ํามันเชื้อเพลงิ

2. ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงส

1



อุปกรณและหนาที่ในการควบคุม

นี้ใชเทคโนโลยี Flex Fuel 
านการใชน้ํามันเชือ้เพลงิ
ฮอล (น้ํามันเบนซิน/
20,E85) ใหไดสัดสวนกัน
นยนตที่อุณหภูมิโดยรอบ
ชน้ํามันเบนซิน หรือ แกส 
่ํากวา เพื่อกระตุนการสตารท

UCAT1300

เพลิงทีแ่นะนําเทานั้น การใช
ารตะกั่วจะทําใหชิ้นสวน
นต เชน วาลวและแหวน
ไอเสียเสียหายได

พลิงตางชนิดกันในปริมาณ
ถงั ระบบ Flex fuel จะใช
น้ํามนัเชื้อเพลิงชนิดใหม
างในชวงแรก
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UWA15152


_ 

น้ํามันเบนซินเปนสารมีพิษ และสามารถทําใหบาดเจ็บ

หรือเสียชีวิตได ตองใชดวยความระมัดระวัง หามใช

ปากดูดน้ํามนัเบนซิน หากทานกลืนน้ํามนัเบนซินเขา

ไปเพียงเล็กนอย หรือสูดไอน้ํามันเบนซินเขาไป

จํานวนมาก หรือน้ํามนัเบนซินเขาตา ใหไปพบแพทย

ทันท ีหากน้ํามนัเบนซินสัมผัสผิวหนัง ใหลางดวยสบู

และน้ํา หากน้ํามนัเบนซินเลอะเสื้อผา ใหเปลี่ยนเสื้อผา

ทันท ี
_ 

UAUU1930

_ 

● รถจกัรยานยนตรุน
ซึ่งเปนการผสมผส
เบนซินและแกสโซ
แกสโซฮอล E10,E

● เมื่อขับขี่รถจกัรยา
ต่ํากวา 15 °C ใหใ
โซฮอล E20 หรือต
เครื่องยนตใหดีขึ้น

_ 

_ 

● ใชเฉพาะน้ํามนัเชื้อ
น้ํามนัเบนซินทีม่ีส
ภายในของเครื่องย
ลูกสูบรวมทั้งระบบ

● เมือ่เติมน้ํามันเชื้อเ
ที่มากกวาน้ํามันใน
เวลาในการตอบรับ
อาจมกีารกระตุกบ

_

น้ํามันเชื้อเพลิงที่แนะนํา:

น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วหรือน้ํามันแกสโซฮอล

(น้ํามันเบนซิน/น้ํามันแกสโซฮอล E10,E20,E85)

ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง:

4.0 ลิตร (1.1 US gal, 0.9 Imp.gal)



ะหนาที่ในการควบคุม
UCA10701

ินไรสารตะกั่วเทานั้น การใช

ตะกั่วจะทําใหระบบบําบัดไอเสีย

มได 
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อุปกรณแล
UAU13434

ระบบบําบัดไอเสีย 
รถจักรยานยนตรุนนี้มีระบบบําบัดไอเสีย (catalytic 
converter) ภายในระบบไอเสียของรถ

UWA10863


_ 

ระบบไอเสียจะมีความรอนหลังจากมกีารใชงาน เพื่อ
ปองกันอันตรายจากไฟไหมหรือไฟลวก:

● หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับบริเวณที่อาจ
เกิดอันตรายจากไฟไหม เชน หญาหรือวัสดุอื่น
ที่ติดไฟงาย

● จอดรถจักรยานยนตในทีท่ี่ไมมีเด็กหรือคน
เดินพลุกพลาน เพื่อใหไมไดรับอันตรายจากการ
สัมผัสกับระบบไอเสีย

● ตองแนใจวาระบบไอเสียเย็นลงแลว กอนทําการ
ซอมบํารุง

● อยาปลอยใหเครื่องยนตเดินเบานานเกินกวา 
2-3 นาที การปลอยใหเครื่องยนตเดินเบาเปน
เวลานาน จะทําใหเครื่องยนตรอนเกินไป 

_

_ 

ใชเฉพาะน้ํามนัเบนซ

น้ํามันเบนซินที่มีสาร

เสียหายจนอาจซอมไ
_ 



อุปกรณและหนาที่ในการควบคุม
UAUU0371

ดิังนี้

บนขาตั้งกลาง

ญุแจ และบิดลกูกญุแจ

ที่ตําแหนงเปด “OPEN”

1
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UAU37650

คันสตารทเทา 

ถาสวิทชมอเตอรสตารทไมสามารถทํางานไดหรือเสีย 

ใหทําการสตารทเครื่องยนตดวยการสตารทเทา โดย

ในการสตารทเครื่องยนต ใชเทาเหยียบคันสตารทลง

เบาๆ จนกระทั่งชดุสตารทและเกยีรขบกันสนิท 

จากนั้นจึงเหยียบคันสตารทเพื่อทําการติดเครื่องยนต 

เบาะนั่ง 

การเปดเบาะนั่ง ใหปฏิบัต

1. ตั้งรถจักรยานยนต

2. ใสกญุแจที่สวิทชก

ทวนเข็มนาฬกิาไป

1. คันสตารทเทา

1

ZAUV0315

1. สวิทชกุญแจล็อคเบาะ

2. เบาะนั่ง

2

ZAUV0242ZAUV0242ZAUV0242



ะหนาที่ในการควบคุม
UAU37482

็อค 

จะอยูในตําแหนงใตเบาะนั่ง

า 4-16 สําหรับการเปด-ปด และ

คแขวนเขากับที่แขวน แลวทํา

เขาตามเดิมใหสนิท คําเตอืน! 

แขวนหมวกกันนอ็คไวกับที่
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อุปกรณแล

_ 

ขณะบิดกุญแจ ไมตองดันกุญแจเขาไป 
_

3. เปดเบาะนั่งขึ้น

การปดเบาะนั่ง ใหปฏิบัติดังนี้

1. พับเบาะลง และกดเบาะใหเขาตําแหนงล็อค

2. ดึงกญุแจออกจากสวิทชกุญแจ หากตองทิ้งรถไว

โดยไมมีผูดูแล

_ 

เพื่อความปลอดภัย ควรตรวจสอบใหแนใจวาเบาะรถ

ปดสนิทกอนขับขี่รถจักรยานยนต 
_ 

ที่แขวนหมวกกันน

ที่แขวนหมวกกันน็อค

การเก็บหมวกกันน็อค

1. เปดเบาะ (ดูหน

การลอ็คเบาะ)

2. นําหมวกกนัน็อ

การปดเบาะนั่ง

อยาขับขี่รถโดย

1. ที่แขวนหมวกกันน็อค

1

ZAUV0317



อุปกรณและหนาที่ในการควบคุม
UAU37892

เบาะ (ดูหนา 4-16 สําหรับ

ผูใชรถหรือเอกสารตางๆ ควร

ไมใหเอกสารเปยกเวลา

้ําเขาชองเก็บของ 
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แขวน เพราะหมวกกันน็อคอาจไปชนกับวัตถุ

ตางๆ จะทําใหรถเสียการทรงตัว และเกิด

อุบัติเหตุได [UWA10162]

การปลดหมวกกันน็อคออก

เปดเบาะ แลวนําหมวกกนัน็อคออกจากที่แขวน แลว

ปดเบาะเขาตามเดิม 

กลองเอนกประสงค 

กลองเอนกประสงคอยูใต

การเปด-ปดเบาะ)

เมื่อเกบ็สิ่งของ เชน คูมือ

ใสซองพลาสติกกอน เพื่อ

ลางรถ ตองระวังอยาใหน

1. กลองเอนกประสงค

1

ZAUV0318



ะหนาที่ในการควบคุม
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อุปกรณแล
UAU37491

ขาตั้งขาง 
ขาตั้งขางติดตั้งอยูบริเวณดานซายของโครงรถ ยก

ขาตั้งขางขึ้นหรือเหยียบลงดวยเทาโดยจับตัวรถให

ตั้งตรง
UWA14191


_ 

หามขบัรถโดยที่ขาตัง้ขางเลื่อนลงอยู หรือยังไม

สามารถเก็บขาตั้งขางเขาทีไ่ดอยางถกูตอง (หรือไมได

เลื่อนขึ้น) ไมเชนนั้น ขาตั้งขางจะสัมผัสถูกพื้นและ

รบกวนผูขับขี ่ซึ่งอาจทําใหไมสามารถควบคุมรถได 



เพื่อความปลอดภัย – การตรวจสอบกอนการใชงาน
UAU15599

ยูในสภาพการใชงาน

ะบุไวในคูมือผูใชเสมอ
UWA11152

ัตเิหตุหรือทําใหชิ้นสวนเสีย

ขปญหาได ใหนํารถ

หนา 

4-12

7-15

UAU15584
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ตรวจสอบรถจักรยานยนตของทานทุกครั้งกอนใชงาน เพื่อใหมั่นใจวารถของทานอ

ที่ปลอดภัย ใหปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบและบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาที่ร


_ 

การตรวจสอบหรือบํารุงรักษารถจักรยานยนตไมถูกตองจะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบ

หาย อยาใชรถหากทานพบสิ่งผิดปกต ิหากขัน้ตอนที่ระบุไวในคูมอืนี้ไมสามารถแกไ

จักรยานยนตเขารับการตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮา
_

ตรวจสอบรายการตอไปนี้ กอนการใชรถจกัรยานยนต:

หัวขอ การตรวจสอบ

น้ํามันเชื้อเพลิง
• ตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง
• เติมน้ํามันเชื้อเพลิงเมื่อจําเปน
• ตรวจสอบทอน้ํามันเชื้อเพลิง เพือ่ปองกันการรั่ว

น้ํามันเครือ่ง
• ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง
• ควรเตมิน้ํามันเครื่องตามระดับที่กําหนด
• ตรวจสอบเครื่องยนตเพือ่ปองกันการรั่วของน้ํามันเครื่อง

1-เพื่อความ



จสอบกอนการใชงาน

ดรอลิก

7-33, 7-34, 7-36

7-31, 7-34

ลื่นชุดสายคันเรง
7-23, 7-43

7-43

7-38, 7-42

หนา 
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เพื่อความปลอดภัย – การตรว

เบรคหนา

• ตรวจสอบการทํางาน
• ถาระดบัคันเบรคลึกผิดปกติ ใหนํารถเขาตรวจสอบเกี่ยวกับระบบไฮ
• ตรวจสอบการสึกหรอของผาเบรค
• ทําการเปลี่ยน ถาจําเปน
• ตรวจสอบระดับของน้ํามันเบรคในกระปุกน้ํามันเบรค
• ควรเติมน้ํามันเบรคที่กําหนดใหอยูในระดับที่กําหนด
• ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพือ่ปองกันการรั่ว

เบรคหลัง
• ตรวจสอบการทํางาน
• ตรวจสอบระยะฟรี
• ควรปรับตั้งเมื่อจําเปน

ปลอกคันเรง

• ตรวจสอบความคลองตัวเพื่อความสะดวกในการใชงาน
• ตรวจสอบระยะฟรีของปลอกคันเรง
• ถาตองการปรับตั้ง ใหทําการปรับตั้งระยะฟรีปลอกคันเรง และหลอ
และเบาปลอกคันเรงไดที่รานผูจําหนายยามาฮา

สายควบคุมตางๆ
• ตรวจสอบใหแนใจวาการทํางานเปนปกติ
• ควรหลอลื่นดวยน้ํามันในกรณีจําเปน

โซขับ

• ตรวจสอบความตึงหยอนของโซ
• ปรับตัง้เมื่อจําเปน
• ตรวจสอบสภาพของโซขับ
• ทําการหลอลื่น เมื่อจําเปน

หัวขอ การตรวจสอบ



เพื่อความปลอดภัย – การตรวจสอบกอนการใชงาน

7-24, 7-28

7-44

7-44

7-45

—

—

หนา 
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ลอและยาง

• ตรวจสอบความเสียหาย
• ตรวจสอบสภาพยางและความสึกของดอกยาง
• ตรวจสอบลมยาง
• เติมลมยาง เมื่อจําเปน

คันเบรคหลัง
• ควรแนใจวาการทํางานของคันเบรคหลังเปนปกติ
• ควรหลอลื่นดวยน้ํามันในจุดที่จําเปน

คันเบรค
• ตรวจสอบใหแนใจวาการทํางานของคันเบรคเปนปกติ
• ควรหลอลื่นดวยน้ํามันในจุดที่จําเปน

ขาตั้งกลาง/ขาตั้งขาง
• ควรแนใจวาขาตั้งรถทํางานไดปกติ
• ควรหลอลื่นดวยน้ํามันในจุดที่จําเปน

จุดยึดโครงรถ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูแนนแลว
• ขันใหแนนเมื่อจําเปน

อุปกรณ/ไฟ/สัญญาณไฟ 
และสวิทช

• ตรวจสอบการทํางาน
• แกไขในกรณีที่ชํารุด

หัวขอ การตรวจสอบ



ที่สําคัญของการขับขี่

เครื่องยนตได หากแรงดันไฟฟา

11.50 โวลต หรือไมมกีารติดตั้ง
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การทํางานของรถจักรยานยนตและจุด
UAU15952

อานคูมือผูใชโดยละเอียดเพื่อทําความคุนเคยกับการ

ควบคมุตางๆ หากมีการควบคุมหรือหนาที่การทํางาน

ใดของรถจักรยานยนตที่ทานไมเขาใจ ทานสามารถ

ปรึกษาผูจําหนายยามาฮาได
UWA10272


_ 

หากทานไมทําความคุนเคยกับการควบคุมตางๆ อาจ

นําไปสูการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต ซึ่ง

สามารถทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือไดรับบาดเจ็บได 
_ 

UAU58351
UCAN0070

_ 

หามขบัขี่ผานน้ําลึก มฉิะนั้นเครื่องยนตอาจเสียหาย

ได ควรหลีกเลี่ยงหลุม บอ เนื่องจากอาจจะลึกกวาที่

คาดคิดไว
_ 

_ 

จะไมสามารถสตารท

ของแบตเตอรี่ต่ํากวา 

แบตเตอรี่ 
_ 

1-การทํางานของรถจักรยานยนตและ

UAU15948



การทํางานของรถจักรยานยนตและจุดที่สําคัญของการขับขี่

นตเกิน 5 วินาทีในการ

าเครื่องยนตสตารทไมติด

 ควรใชคันสตารทเทาในการ

แทน

UCA11043

อีายุการใชงานทีย่าวนาน ไม

ะเครื่องเย็น! 

1/4 รอบ
(10 มม.)
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UAUV0441

การสตารทและการอุนเครื่องขณะเครื่องเย็น 
1. บิดกญุแจไปที่ตําแหนง “ON”

2. เปลี่ยนเกียรไปตําแหนงเกยีรวาง (ดูหนา 6-3) 

สัญญาณไฟเกียรวางจะสวางขึ้น หากไฟไมติด 

ใหชางผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบระบบไฟ

3. ตั้งรถจกัรยานยนตบนขาตั้งกลาง
UWA14201


_ 

กอนทําการสตารทเครือ่งยนต ตองแนใจวาเกียรอยู

ในตําแหนงเกียรวาง (N) และรถจักรยานยนตอยูใน

ตําแหนงขาตั้งกลางเสมอ 
_

4. สตารทเครื่องยนตโดยการกดปุมสตารท หรือ

กดคันสตารทเทาดานลาง

5. หากสตารทเครื่องยนตโดยการกดสวิทชสตารท

ไมติด ใหลองบิดคันเรงไป 1/4 รอบของคันเรง 

(10 มม.) การลองสตารทแตละครั้งควรใชเวลา

ใหนอยที่สุดเพื่อประหยัดไฟจากแบตเตอรี่ ไม

ควรสตารทเครื่องย

สตารทแตละครั้ง ถ

ดวยการสตารทมือ

สตารทเครื่องยนต

_ 

เพื่อรกัษาเครื่องยนตใหม

ควรเรงเครื่องยนตมากขณ
_ 

ZAUV0319



ที่สําคัญของการขับขี่

ียรจากเกียร 4 ไปยังตําแหนง

รถทําได เมื่อรถจกัรยานยนต

UCA15181

าเกียรสนิทแลว 

ครั้งใหลดคันเรง 

ญาณไฟเกียรวาง (N) ติด เมือ่

ําแหนงเกียรวาง 
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การทํางานของรถจักรยานยนตและจุด
UAU37551

การเปลี่ยนเกียร 

คันเกียรใชควบคุมการสงกําลงัที่เหมาะสมเมื่อเริ่ม

สตารท การเรงเครื่องยนตและการไตที่สูง เปนตน เมื่อ

เขาเกียรใหลดคันเรงทุกครั้ง (ตามภาพประกอบ)

_ 

การเปลี่ยนตําแหนงเก

เกยีรวาง (N) ไมสามา

แลนอยู 
_

_ 

● ตองแนใจวาเข

● การเขาเกียรทุก

● ตองแนใจวาสัญ

เขาเกียรอยูในต
_ 1. คันเปลี่ยนเกียร

2. เกียรวาง

4
3
2
1
N

ZAUV0243

1 2



การทํางานของรถจักรยานยนตและจุดที่สําคัญของการขับขี่
UAU16831

 
ี่สุดในอายุการใชงานของ

าชวงระยะ 0 กม. ถึง 

การคํานึงถึงระยะดังกลาว

ียดตามคูมือ

 ควรหลีกเลีย่งการใชงานที่

รกที่ 1,000 กม. การทํางาน

ยนตที่เคลื่อนที่เสียดสีกัน

ิดการสึกหรออยางรวดเร็ว 

ทําใดๆ ที่อาจทําให

UAU37793

 1/3 รอบของคนัเรง

วลานาน ใหดับเครื่อง ปลอย

ดับตางๆ กนั ไมควรใช

เวลานาน
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UAU16811

คําแนะนําวิธีลดความสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิง (วิธีการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง)
ความสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิสวนใหญเกิดจาก

ลกัษณะการขับขี่รถของแตละบุคคล ซึ่งคําแนะนําวิธี

ลดความความสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิ ใหพิจารณา

ดังนี้

● เปลี่ยนเกียรใหรวดเร็ว และหลีกเลี่ยงการใช

ความเร็วรอบเครื่องสูงขณะเรงเครื่อง

● ไมควรเรงเครื่องยนตขณะที่เปลี่ยนเกียรต่ํา และ

หลีกเลี่ยงการใชความเร็วสูงที่เครื่องยนตไมมี

ภาระ

● ดับเครื่องยนตแทนที่จะปลอยใหเครื่องยนต

เดินเบาเปนเวลานาน (เชน ในการจราจรที่ติดขัด 

เมื่อหยุดรอสัญญาณไฟจราจรหรือรอรถไฟ

ผาน) 

ระยะรันอินเครื่องยนต
ไมมีชวงเวลาใดจะสําคญัท

รถจักรยานยนตมากไปกว

1,000 กม. (รันอิน) สําหรับ

ควรทําความเขาใจใหละเอ

ดวยสภาพเครื่องยนตใหม

หนักเกนิไปในชวงระยะแ

ของชิ้นสวนภายในเครื่อง

ทําใหเกิดระยะชองวางที่เก

หรือควรหลกีเลีย่งการกระ

เครื่องยนตรอนเกนิไป

ระยะ 0 ถึง 150 กม.

หลีกเลี่ยงการบิดคนัเรงเกนิ

หลังทําการติดเครื่องยนตเ

ใหเย็น 5-10 นาที

ควรเปลีย่นความเร็วในระ

ความเร็วระดับเดียวกนัเปน



ที่สําคัญของการขับขี่
UAU17214

ดับเครื่องยนตและดึงลูกกญุแจ

UWA10312

ยนตและระบบไอเสียมีความ

วรจอดรถในที่ทีอ่าจมีเด็กหรือ

ละถูกไฟลวกได

บริเวณพื้นทีล่าดเอียงหรือพื้นดิน

ําใหรถลมเสียหายได ซึ่งมีโอกาส

เพลิงรั่ว และเกิดไฟไหมได

รยานยนตใกลกับพื้นหญาแหง

ิดไฟไดงาย 

1FPF8199U5.book  Page 5  Monday, July 17, 2017  4:58 PM
6-5

การทํางานของรถจักรยานยนตและจุด

ระยะ 150 ถึง 500 กม.

หลีกเลีย่งการบิดคันเรงเกิน 1/2 รอบของคันเรง

รอบเครื่องยนตจะสงผานไปยังเฟองโดยตรง แตไม

ควรบิดคันเรงจนสุด

ระยะ 500 ถึง 1,000 กม.

หลีกเลีย่งการบิดคันเรงเกิน 3/4 รอบของคันเรง

ระยะ 1,000 กม.ขึน้ไป

หลีกเลีย่งการบิดคันเรงเต็มที ่และควรใชความเร็วใน

ระดับตางกัน ขอควรระวัง: หลังจาก 1,000 กม.แรก

ของการขับขี ่ควรมีการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง เปลี่ยน

ปลอกหรือไสกรองน้ํามันเครือ่ง และทําความสะอาด

ตะแกรงกรองน้ํามนั ถามปีญหาใดๆ เกิดขึน้ในระยะ

รันอินเครื่องยนต กรุณานํารถจักรยานยนตของทาน

เขาตรวจสอบทีผู่จําหนายยามาฮา [UCA10363]

การจอดรถ 
เมื่อทําการจอดรถ ให

ออกจากสวิทชกญุแจ


_ 

● เนื่องจากเครื่อง

รอนสูง จึงไมค

คนเดินสัมผัสแ

● ไมควรจอดรถ

ทีอ่อน อาจจะท

ทําใหน้ํามนัเชื้อ

● หามจอดรถจัก

หรือวัตถุทีลุ่กต
_ 



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

ุนเคยกับการบํารุงรักษา
ผูจําหนายยามาฮาเปนผู

UWA15123

รบํารุงรักษา ยกเวนในกรณี

ทํางานจะมีชิ้นสวนทีเ่คลื่อนที่

วชิ้นสวนรางกายหรอืเสื้อผา 

รอนิกสซึ่งทําใหเกิดไฟดูด

ทํางานขณะทําการบํารุง

งตาไดรับบาดเจ็บ เกิดการ

 หรือไดรับพิษจากกาซ

ด – อาจถึงแกชีวิตได ดูหนา 

พิ่มเติมเกี่ยวกับกาซ

ด 

UAU1722X
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UAU17246

การตรวจสอบ การปรับตั้ง และการหลอลื่นตามระยะ
จะชวยใหรถจักรยานยนตของทานมีประสิทธิภาพ
และใหความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้น ความ
ปลอดภัยคือภาระหนาที่ของเจาของและผูขบัขี่รถ
จกัรยานยนต จดุสําคัญตางๆ สําหรับการตรวจสอบ 
การปรับแตง การหลอลืน่ จะอธิบายรายละเอียดใน
หนาถัดไป
ชวงระยะเวลาที่ระบุในตารางการบํารุงรักษาตามระยะ 
ควรพิจารณาตามคําแนะนําทั่วไป โดยควรขับขี่อยู
ภายใตสภาวะปกติ อยางไรก็ตามก็ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ ภูมิประเทศ ทําเล และลักษณะการใชงานของ
แตละบุคคล ซึง่มีผลตอระยะเวลาในการบํารุงรักษาวา
จะเร็วหรือชา

UWA10322


_ 

หากทานทําการบํารุงรักษาไมถกูตอง หรือทําการบํารุง
รักษาผิดวิธี อาจเปนการเพิ่มความเสี่ยงในการไดรับ
บาดเจ็บหรือถงึแกชีวิตขณะทําการบํารุงรักษาหรือ

ขณะใชงาน หากทานไมค
รถจักรยานยนต โปรดให
ดําเนินการแทน 
_


_ 

ดับเครือ่งยนตขณะทํากา

ทีร่ะบุไว

● เครื่องยนตที่กําลัง

อยู ซึ่งสามารถเกี่ย

และชิ้นสวนอิเล็กท

หรือเพลิงไหมได

● การปลอยใหเครื่อง

รักษาอาจทําใหดว

ลวกไหม เพลิงไหม

คารบอนมอน็อกไซ

2-4 สําหรับขอมูลเ

คารบอนมอน็อกไซ
_

1-การบํารุง



การปรับตั้งตามระยะ
UAU17382

 

ติดตัง้อยูใตเบาะนัง่ (ดหูนา 4-16)

จะรวมอยูในคูมือเลมนี้ ชดุ 
ยใหทานสามารถดูแลรักษาและ
อยางงายงาย ๆ อยางไรกต็าม 
น แรงบิดของเครื่องมือที่ใช
ี่จาํเปนตอการดูแลซอมแซมรถ
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การบํารุงรักษาและ
UWA15461


_ 

จานเบรค แมปมเบรคตัวลาง ดรัมเบรค และผาเบรค

จะรอนมากในระหวางการใชงาน เพื่อเปนการ

หลีกเลี่ยงการถูกลวกไหม ควรปลอยใหชิ้นสวนเบรค

เย็นลงกอนที่จะสัมผัส 
_ 

เครื่องมือประจํารถ

ชดุเครื่องมอืประจาํรถ

ขอมูลดานการบริการ
เครื่องมือเหลานี้จะชว
ซอมแซมรถของทาน
วิธีการ ใชเครื่องมือ เช
ขันนัท นา จะเปนสิ่งท
อยางถกูวิธี

1. เครื่องมือประจํารถ

1

ZAUV0244ZAUV0244ZAUV0244



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
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_ 

หากทานไมมีชดุเครื่องมือประจาํรถหรือไมมี 

ประสบการณเกี่ยวกบัการบํารุงรักษารถมากอน ทาน 

สามารถนํารถเขาศูนยบริการยามาฮา เพื่อใหชาง 

ดําเนินการตรวจเช็คใหทานได 
_ 



การปรับตั้งตามระยะ
UAUU0621

ิโลเมตรแทน

ั้งแต 4,000 กม.

ะทักษะดานเทคนิค ดังนั้น ควร

UAUU1293

ีย 

มาตรวัดระยะทาง 
วแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําป00 8,000 12,000 16,000

6 10 14 18

    

ทกุๆ 12,000 กม.

 

ทกุๆ 10,000 กม.
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การบํารุงรักษาและ

_ 

● การตรวจสอบประจําปตองทําทุกป ยกเวนถามกีารบํารุงรักษาตามระยะก

● ตั้งแต 20,000 กม.เปนตนไป ใหเริ่มนับชวงเวลาในการบํารุงรักษาซ้ําอีกต

● รายการที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) จําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ ขอมูล แล

ใหชางผูจําหนายยามาฮาเปนผูดําเนินการ 
_ _ 

ตารางการบํารุงรักษาตามระยะสําหรับระบบควบคุมมลพิษแกสไอเส

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา
(แล

กม. 1,000 4,0

เดือน 2

1 * ทอน้ํามันเชือ้เพลิง
• ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของทอน้ํามัน

เชื้อเพลิง

2 *
ไสกรองปมน้ํามัน
เชื้อเพลิง

• ตรวจสอบสภาพ
• เปลี่ยน ถาจําเปน

3 หัวเทียน

• ตรวจสอบสภาพ

• ทําความสะอาดและตรวจสอบระยะหางเขี้ยวหัวเทียน

• เปลี่ยน



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

UAUU1286

 

   

   

รวัดระยะทาง 
ระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําป8,000 12,000 16,000

10 14 18

ทุกๆ 16,000 กม.

  

รวัดระยะทาง 
ระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําป8,000 12,000 16,000

10 14 18
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ตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นโดยทั่วไป 

4 * วาลว
• ตรวจสอบระยะหางวาลว

• ทําการปรับตั้ง ถาจําเปน

5 *
ระบบหัวฉีดน้ํามัน

เชื้อเพลิง
• ตรวจสอบความเร็วรอบเดนิเบาเครื่องยนต  

6 * ระบบไอเสีย

• ตรวจสอบการรั่วซึม

• ขันใหแนน ถาจําเปน

• เปลี่ยนปะเก็น ถาจําเปน



ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาต
(แลวแต

กม. 1,000 4,000

เดือน 2 6

1 ไสกรองอากาศ • เปลี่ยน

2
ทอตรวจสอบกรอง
อากาศ

• ทําความสะอาด  

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารงุรกัษา

มาต
(แลวแต

กม. 1,000 4,000

เดือน 2 6



การปรับตั้งตามระยะ

    

    

เมื่อสกึหรอถึงคาที่กําหนด

    

เมื่อสกึหรอถึงคาที่กําหนด

    

เมื่อสกึหรอถึงคาที่กําหนด

    

ทุกๆ 4 ป

ทุกๆ 2 ป

   

   

มาตรวัดระยะทาง 
วแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําป00 8,000 12,000 16,000

6 10 14 18
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การบํารุงรักษาและ

3 * แบตเตอรี่
• ตรวจสอบแรงดนัไฟฟาแบตเตอรี่
• ชารจไฟ ถาจําเปน



4

* เบรคหนา (ดิสกเบรค)

• ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามันเบรค และการรั่ว
ของน้ํามันเบรค



• เปลี่ยนผาเบรค

* เบรคหนา (ดรัมเบรค)
• ตรวจสอบการทํางาน และปรับระยะฟรีคันเบรค 

• เปลี่ยนผาเบรค

5 * เบรคหลัง
• ตรวจสอบการทํางาน และปรับระยะฟรีคันเบรคหลัง 

• เปลี่ยนผาเบรค

6 *
ทอน้ํามันเบรค 
(ดิสกเบรค)

• ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหาย
• ตรวจสอบความถูกตองของการเดินทอและตวัยึด

• เปลี่ยน

7 * น้ํามันเบรค (ดิสกเบรค) • เปลี่ยน

8

* ลอรถ (ลอแม็ก) • ตรวจสอบความสึกหรอและการแกวง-คด

* ลอรถ (ซี่ลวด)

• ตรวจสอบความสึกหรอ ความตึงของซี่ลวดและ

การแกวง-คด

• ขนัซี่ลวดใหแนนถาจําเปน



ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารงุรกัษา
(แล

กม. 1,000 4,0

เดือน 2



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

   

  

  

ทุกๆ 12,000 กม. 

. และหลงัจากลางรถจักรยานยนต,
ฝนตก หรอืในบริเวณทีม่ีน้ําขัง

  

ทุกๆ 12,000 กม.

   

รวัดระยะทาง 
ระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําป8,000 12,000 16,000

10 14 18
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9 * ยาง

• ตรวจสอบหนายาง และการสึกหรอ
• เปลี่ยนตามความจําเปน
• ตรวจสอบลมยาง
• ทําการแกไข ถาจําเปน



10 * ลูกปนดุมลอ • ตรวจสอบการชํารุดหรือความเสียหายของลูกปน 

11 * สวิงอารม
• ตรวจสอบจุดยึดและระยะคลอน 

• หลอลื่นดวยจาระบลีิเธียม

12 โซขับ

• ตรวจสอบระยะหยอน การวางแนว และสภาพของ
โซขับ

• ปรับตั้ง และหลอลื่นขอตอโซใหทั่วดวยน้ํามัน
หลอลื่นพิเศษ

ทุกๆ 500 กม
ขับขีข่ณะ

13 * ลูกปนคอรถ
• ตรวจสอบระยะคลอนและสภาพลูกปนคอรถ  

• หลอลื่นดวยจาระบลีิเธียม

14 * จุดยึดโครงรถ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัว
แนนแลว



ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาต
(แลวแต

กม. 1,000 4,000

เดือน 2 6



การปรับตั้งตามระยะ

    

    

    

    

   

ทกุๆ 20,000 กม.

   

   

 

    

    

มาตรวัดระยะทาง 
วแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําป00 8,000 12,000 16,000

6 10 14 18
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การบํารุงรักษาและ

15

เพลาเดือยคันเบรค 

(ดิสกเบรค)
• หลอลืน่ดวยจาระบีซิลิโคน

เพลาเดือยคันเบรค 

(ดรัมเบรค)
• หลอลืน่ดวยจาระบีลิเธียม

16 เพลาเดือยคันเบรคหลัง • หลอลืน่ดวยจาระบีลิเธียม

17 ขาตั้งขาง, ขาตั้งกลาง
• ตรวจสอบการทํางาน
• หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม

18 * โชคอัพหนา
• ตรวจสอบการทํางานและการรั่วซึมของน้ํามัน

• เปลี่ยนน้ํามันโชคอัพหนา

19 * ชุดโชคอัพหลัง • ตรวจสอบการทาํงานและการรั วของนำมันโชคอัพหลัง

20 น้ํามันเครื่อง
• เปลี่ยน
• ตรวจสอบระดับและการรั่วของน้ํามันเครื่อง



21 * ไสกรองน้ํามันเครื่อง • เปลี่ยน 

22 *
สวิทชเบรคหนา
และหลัง

• ตรวจสอบการทํางาน 

23
ชิ้นสวนที่มีการ
เคลื่อนที่และสายตางๆ

• หลอลื่น

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารงุรกัษา
(แล

กม. 1,000 4,0

เดือน 2



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

UAU18681

วทิ้ง ซึ่งไมตองทําความ

มากกวาปกติ

ตรฐานที่กําหนด
ตัวลาง พรอมเปลี่ยน

   

   

ัดระยะทาง 
ะยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําป8,000 12,000 16,000

10 14 18
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_ 

● กรองอากาศ
● กรองอากาศของรถรุนนี้ใชไสกรองอากาศกระดาษเคลอืบน้ํามันแบบใชแล

สะอาดดวยลมอัด มิฉะนั้น อาจชํารุดเสียหายได
● ตองเปลีย่นไสกรองอากาศบอยครั้งขึ้น หากขับขี่ในบริเวณที่เปยกหรือมีฝุน

● การบํารุงรักษาระบบเบรคไฮดรอลกิ
● ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคเปนประจําและถาจําเปน ใหเติมใหไดระดับมา
● เปลีย่นชิ้นสวนภายใน เชน ซีลน้ํามันของแมปมเบรคตัวบน และแมปมเบรค

น้ํามันเบรคทุกๆ 2 ป
● เปลีย่นทอน้ํามันเบรคทุกๆ 4 ป หรือเมือ่เกดิการแตกหักหรือชํารุดเสียหาย 

_ 

24 * ปลอกคันเรง

• ตรวจสอบการทํางาน
• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง และปรับตัง้ถาจําเปน
• หลอลื่นสายและเบาปลอกคันเรง



25 *
ไฟแสงสวาง 
สัญญาณไฟและสวิทช

• ตรวจสอบการทํางาน
• ปรับตั้งลําแสงไฟหนา

 

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรว
(แลวแตร

กม. 1,000 4,000

เดือน 2 6



การปรับตั้งตามระยะ
UAU18983

ลวดึงบังลมออกดังรูปที่แสดง

เดิม แลวยึดบังลมดวยสกรู

1
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การบํารุงรักษาและ
UAU18732

การถอดและการติดตั้งบังลมและฝาครอบ 

บังลมและฝาครอบที่แสดงในรูปจําเปนที่จะตองถอด

ออกเพื่อทําการบํารุงรักษาหรือซอมแซม ในบทนี้จะ

แสดงถงึการถอด-ประกอบบังลมและฝาครอบ 

บังลม A และ B 

การถอดบังลม

คลายสกรูยึดบังลม แ

การประกอบบังลม

วางบังลมในตําแหนง

1. บังลม A

2. บังลม B

3. ฝาครอบ A

ZAUV0658

3 2
1

1. สกรู

2. บังลม A

ZAUV0659

2



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

2 1
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1. สกรู

2. บังลมดานหลัง

ZAUV0660

1 2

1. บังลม B

2. สกรู

ZAUV0247



การปรับตั้งตามระยะ
UAU19605

ทียน 
กอบที่สําคญัของเครื่องยนต 

รวจสอบและบํารุงรักษาไดงาย 

ะคราบตะกอนทําใหหัวเทียน

ังนั้นจงึควรถอดหัวเทียนออกมา

ามสะอาดตามตารางการบํารุง

ตามระยะ นอกจากนี้ สภาพของ

สดงถึงสภาพการทํางานของ

ียน

ังรูป ดวยบล็อคหัวเทียนซึ่งอยูใน

ะจํารถ
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การบํารุงรักษาและ
UAU19211

ฝาครอบ A 

การถอดฝาครอบ

คลายสกรูแลวดึงฝาครอบออก

การประกอบฝาครอบ

วางฝาครอบในตําแหนงเดิมแลวยึดดวยสกรู 

การตรวจสอบหัวเ
หัวเทียนเปนสวนประ

เปนชิน้สวนที่ทําการต

เนื่องจากความรอนแล

สึกกรอนอยางชาๆ ด

ตรวจสอบ และทําคว

รักษาและการหลอลื่น

หัวเทียนยังสามารถแ

เครื่องยนตไดอีกดวย

การถอดหัวเทียน

1. ถอดปลัก๊หวัเท

2. ถอดหวัเทียนด

ชดุเครื่องมือปร
1. ฝาครอบ A

2. สกรู

21

ZAUV0649



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

รยานยนตของทานไปให

จสอบแกไข 

ของทานวามีการสึกกรอน

บัหรือไม ในกรณีที่มีการ

าบเขมาจบัมาก ควรเปลีย่น

วยฟลเลอรเกจ ในกรณีที่

ะหางเขี้ยวหวัเทียนตามระยะ

ฐาน:
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การตรวจสอบหัวเทียน

1. ตรวจสอบกระเบื้องสีขาวรอบๆ แกนกลางของ

หวัเทยีนวายังเปนสีน้ําตาลออนๆ ปานกลาง

หรือไม (แสดงวาเครื่องยนตปกติ)

_ 

ถาหัวเทียนเปนสีน้ําตาลแกๆ อาจแสดงถงึสภาพ

เครื่องยนตที่ไมปกติ ไมควรพยายามวินิจฉัยปญหา

ดวยตัวเอง โปรดนํารถจัก

ชางผูจําหนายยามาฮาตรว
_

2. ตรวจสอบหวัเทียน

หรือมีคราบเขมาจ

สึกกรอนหรือมีคร

ใหมถาจําเปน

3. วัดระยะหางเขี้ยวด

จําเปน ใหปรับระย

ที่กําหนดไว

1. ปลั๊กหัวเทียน

1

ZAUV0287

เบอรหัวเทยีนตามมาตร

NGK/CR6HSA



การปรับตั้งตามระยะ

ียนดวยประแจเช็คแรงบิด และ

แรงบิดในการขันหวัเทียนที่

ขนั ใหประมาณคราวๆ โดยใช

ามรองเกลยีวของฝาสูบ ประมาณ 

 อยางไรกต็าม ควรจะขันใหแนน

ดใหเร็วทีสุ่ดเทาทีจ่ะทําได 

วัเทียน 

-เมตร

1FPF8199U5.book  Page 14  Monday, July 17, 2017  4:58 PM
7-14

การบํารุงรักษาและ

การประกอบหัวเทยีน

1. ทําความสะอาดบริเวณรองหวัเทียนและหนา

สัมผัสของแหวนรอง

2. ประกอบหวัเท

ขันใหแนนตาม

กําหนด

_ 

ถาไมมปีระแจเชค็แรง

มือหมนุหวัเทยีนเขาต

1/4–1/2 รอบจนแนน

ตามที่มาตรฐานกําหน
_

3. ประกอบปลัก๊ห

A. ระยะหางเขี้ยวหวัเทียน

ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน:

0.6–0.7 มม.

แรงบิดขันแนน:

หัวเทียน:

12.5 นิวตัน



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

ใหมๆ  อยาเปดฝาปดชองเติม

ะน้ํามันเครือ่งที่ยังรอนอยูอาจ

ใุหเกิดการบาดเจ็บหรือ

กวาน้ํามันเครื่องเย็นลงแลว 

ันเครื่อง [UWA17640] 

ตดิเครื่องยนตจนกวาจะแนใจ

ียงพอในถัง [UCA10012]
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UAUV0455

น้ํามันเครื่องและไสกรองน้ํามันเครื่อง 
ควรตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่องกอนที่จะมีการขับขี่

รถ นอกจากนี้จะตองทําการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องและ

ไสกรองน้ํามันเครื่องตามที่กําหนดในตารางการบํารุง

รักษาและการหลอลื่นตามระยะ

การตรวจวัดระดับน้ํามนัเครื่อง

1. ตั้งรถจกัรยานยนตบนพื้นผิวราบ และใหอยูใน

แนวตั้งตรงขึ้น การที่รถเอียงเพียงเลก็นอยอาจ

ทําใหการตรวจวัดระดับคลาดเคลื่อนได

2. สตารทเครื่องใหเครื่องอุนพอประมาณ แลว

ดับเครื่อง

3. รอสักครูเพื่อใหน้ํามันตกตะกอน

4. หมุนเปดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่องออก และใช

ผาเชด็ทําความสะอาดกานวัดระดับน้ํามันเครื่อง

แลวใสกลับเขาไปในตําแหนงเดิม (ไมตองขนั

เกลียว) และดึงกานวัดระดับน้ํามันเครื่องออกมา

อีกครั้งเพื่อตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่อง คําเตือน! 

หลังจากดับเครื่อง

น้ํามนัเครื่อง เพรา

พุงออกมา เปนเหต

สูญเสียได ใหรอจน

จึงเปดชองเติมน้ําม

ขอควรระวัง: อยา
วามนี้ํามันเครื่องเพ

1. ฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

1

ZAUV0288ZAUV0288ZAUV0288



การปรับตั้งตามระยะ

้ํามันเครื่อง

ื่อง (ดวยการเปลี่ยนหรือไม

เครือ่ง)

พื่ออุนเครื่องยนตสักพัก แลวดับ

ันเครื่องไวใตชองถายน้ํามัน

รับน้ํามันเครื่องที่ใชแลว

เติมน้ํามันเครื่อง โบลทถายน้ํามัน

น็ออก เพื่อใหน้ํามันเครื่องไหล

งเครื่องยนต
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การบํารุงรักษาและ

_ 

ระดับน้ํามันเครื่องควรอยูระหวางขีดบอกระดับสูงสุด

และต่ําสุด 
_

5. ถาน้ํามันเครื่องอยูต่ํากวาขีดบอกระดับต่ําสุด 
ใหเติมน้ํามันเครื่องชนิดที่แนะนําจนถึงระดับ
ที่กําหนด

6. ปดฝาชองเติมน

การเปลี่ยนน้ํามนัเคร

เปลี่ยนไสกรองน้ํามัน

1. สตารทเครื่อง เ

เครื่องยนต

2. วางอางรับน้ําม

เครื่อง เพื่อรอง

3. ถอดฝาปดชอง

เครื่องและปะเก

ออกมาจากหอ

1. กานวัดระดับน้ํามันเครื่อง

2. ขีดบอกระดับสงูสดุ

3. ขีดบอกระดับต่ําสดุ

2
3

1

ZAUV0289



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

กรองน้ํามันเครื่องและโอริง 

รื่อง

2
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_ 

ใหขามขั้นตอนที่ 4–6 หากไมไดเปลีย่นไสกรองน้ํามัน

เครื่อง 
_

4. ถอดฝาครอบไสกรองน้ํามันเครื่องโดยการ

คลายโบลท 

5. ถอดและเปลีย่นไส

1. โบลทถายน้ํามันเครื่อง

1
ZAUV0249

1. โบลท

2. ฝาครอบไสกรองน้ํามันเค

ZAUV0290ZAUV0290ZAUV0290

1



การปรับตั้งตามระยะ

ไดประกอบโอริงเขากบัฝาครอบ

ถายน้ํามันเครื่องและปะเก็น

ขันโบลทใหแนนตามคาแรงบิด

งที่แนะนําตามปริมาณที่กําหนด 

ปดฝาชองเติมน้ํามันเครื่อง และ

การขัน:

เครื่อง:

มตร
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การบํารุงรักษาและ

6. ปดฝาครอบไสกรองน้ํามันเครื่อง แลวขันโบลท

ใหแนนตามคาแรงบิดที่กําหนด

_ 

ตรวจสอบใหแนใจวา

อยางถกูตองแลว 
_

7. ประกอบโบลท

ตัวใหม จากนั้น

ที่กําหนด 

8. เติมน้ํามันเครื่อ

หลังจากนั้น ให

ขันใหแนน

1. ไสกรองน้ํามันเครื่อง

2. โอริง

มาตรฐานแรงบิดในการขัน:

โบลทยึดฝาครอบไสกรองน้ํามันเครื่อง:

10 นิวตัน-เมตร

2

1

ZAUV0291

มาตรฐานแรงบิดใน

โบลทถายน้ํามัน

20 นิวตัน-เ



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
UCA10441

ื่องแลว ใหแนใจวาได

ดังที่ไดอธิบายไวดานลาง

อก สตารทเครื่องยนต รักษา

ี่ทิ้งไวสกัครู จนน้ํามันเครื่อง

รอสักพักแลวไมมีน้ํามัน

 ใหดับเครื่องทันที และใหนํา

ละแกไขที่ผูจําหนายยามาฮา

แรงดันน้ํามันแลว ใหขัน

นตามคาแรงบิดที่กําหนด

ขัน:
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_ 

ดูใหแนใจวาไมมีคราบน้ํามันบนชิน้สวนตาง ๆ หลงั

จากเครื่องยนตและระบบไอเสียเย็นลงแลว 
_

UCAW0033

● ไมควรใชนํามันดีเซลที่ระบุสําหรับ “CD” 

น้ํามนัที่ผสมสารเคมหีรือวัสดุหลอลื่นอื่น ๆ 

อาจเปนเหตทุําใหคลัทชลื่นได

● ระวงัเศษวัสดุ เศษสิ่งสกปรกตกลงไปในหอง

เครื่องยนต

หลังจากเปลี่ยนน้ํามันเคร

ตรวจสอบแรงดันน้ํามนั 

9. ถอดโบลทไลลมอ

รอบเดินเบาใหคงท

ไหลออกหมด หาก

เครื่องไหลออกมา

รถเขาตรวจสอบแ

10. หลงัจากตรวจสอบ

โบลทไลลมใหแน

น้ํามันเครื่องที่แนะนํา:

ดูหนา 9-1

ปริมาณน้ํามนัเครื่อง:

มีการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง:

0.80 ลิตร (800 ซีซี.)

ถอดกรองน้ํามันเครื่องออก:

0.85 ลิตร (850 ซีซี.)

มาตรฐานแรงบิดในการ

โบลทไลลม:

7 นิวตัน-เมตร



การปรับตั้งตามระยะ
UAUB1282

งอากาศและการทําความ
บ 

ากาศตามระยะทีก่ําหนดในตาราง

รหลอลื่นตามระยะ ใหเปลี่ยน

รั้งขึ้น หากใชรถจกัรยานยนต

กชื้นหรือมีฝุนมาก และตอง

มสะอาดทอตรวจสอบใหบอย

ศ

2

1

1FPF8199U5.book  Page 20  Monday, July 17, 2017  4:58 PM
7-20

การบํารุงรักษาและ

11. สตารทเครื่องยนต อุนเครื่องทิ้งไวสักครู แลว

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีน้ํามันรั่วซึมออกมา 

ถามีน้ํามันรั่วออกมา ใหดับเครื่องยนตทันที 

แลวนํารถเขาตรวจสอบและแกไขที่ผูจําหนาย

ยามาฮา

12. ดับเครื่องยนต แลวตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่อง

และเติม ถาจําเปน 

การเปลี่ยนไสกรอ
สะอาดทอตรวจสอ
ควรเปลีย่นไสกรองอ

การบํารุงรักษาและกา

ไสกรองอากาศบอยค

ในพื้นที่ที่มีความเปย

ตรวจสอบและทําควา

ครั้งขึน้ ถาจําเปน

1. ฝาปดหมอกรองอากา

2. ไสกรองอากาศ

ZAUV0250ZAUV0250ZAUV0250



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

วจสอบไสกรอง

สอบดงัรูป เพื่อปองกันการ

รกหรือน้ํามัน

 น้ํา หรือน้ํามันใหถอดทอ

ะอาด แลวประกอบทอเขาที่

1
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1. คลายสรูเพื่อถอดฝาปดหมอกรองอากาศ

2. ดึงไสกรองอากาศออกมาเปลี่ยน

3. ใสไสกรองอากาศอันใหมเขาไปในหมอกรอง

อากาศ ดังรูป ขอควรระวัง: ควรตรวจสอบให
แนใจวาใสไสกรองอากาศไวในหมอกรองอากาศ

อยางถกูตอง อยาขับขีร่ถโดยไมใสไสกรอง

อากาศเพราะจะทําใหเสื้อสูบ ลูกสูบเกิดการ

ชํารุดและสึกหรอเร็วกวาปกติ [UCA10482]

4. ประกอบฝาปดหมอกรองอากาศ แลวยึดดวย

สกรู

การทําความสะอาดทอตร

1. ตรวจสอบทอตรวจ

สะสมของสิ่งสกป

2. หากพบสิ่งสกปรก

ออก แลวทําความส

ตําแหนงเดิม 
ZAUV0252

1. ทอตรวจสอบไสกรอง



การปรับตั้งตามระยะ

เดินเบาเครื่องยนตไดตามที่

ํารถของทานไปใหผูจําหนาย

ฮาทําการปรับตั้งให 

บา

รื่องยนตเดินเบา: 

บ/นาที

1

a b

1FPF8199U5.book  Page 22  Monday, July 17, 2017  4:58 PM
7-22

การบํารุงรักษาและ
UAU21341

การปรับตั้งรอบเครื่องยนตเดินเบา
ตองทําการตรวจสอบรอบเครื่องยนตเดินเบา และถา

จําเปน ใหปรับตั้งตามตารางการบํารุงรักษาและการ

หลอลืน่ตามระยะ

ควรอุนเครื่องยนตกอนปรับตั้งรอบเครื่องยนตเดินเบา

_ 

● เครื่องยนตที่อุนเครื่องแลว จะตอบสนองการเรง

อยางรวดเร็ว

● ในการปรับตั้งรอบเดินเบาจําเปนตองใช

เครื่องมือวัดรอบเครื่องยนต (แทคโคมิเตอร)
_

1. คีบเครื่องมอืวัดรอบเครื่องยนต (แทคโคมิเตอร) 

เขาที่หัวเทียน

2. ตรวจสอบความเร็วรอบเครื่องยนต ในกรณีที่

จําเปน ควรปรับรอบเครื่องยนตตามที่กําหนด 

โดยหมุนสกรูปรับตั้งตามทิศทาง (a) รอบ

เครื่องยนตจะเพิ่มขึน้ และหมุนสกรูตามทิศทาง 

(b) รอบเครื่องยนตจะลดลง

_ 

ถาไมสามารถตั้งรอบ

กําหนดขางบน ควรน

รถจกัรยานยนตยามา
_

1. สกรูปรับตั้งรอบเดินเ

คามาตรฐานรอบเค

1,400–1,600 รอ



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

ื่องยนตเดินเบา กอนที่จะมี

ระยะฟรีปลอกคนัเรง 

ปดานหลัง

รีปลอกคันเรง ใหหมุนนัท

าง (a) และในการลดระยะฟรี

มุนนัทปรับตั้งไปในทิศทาง 

 แลวเลื่อนฝาครอบยางกลบั
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UAU48433

การปรับตั้งระยะฟรีปลอกคันเรง 

ระยะฟรีปลอกคันเรงควรอยูที่ระยะ 3.0–7.0 มม. 

ที่ปลอกคันเรง การตรวจเช็คระยะฟรีปลอกคนัเรง 

ควรปรับตามระยะที่กําหนด

_ 

ควรมีการปรับตั้งรอบเคร

การตรวจเชค็และปรับตั้ง
_

1. เลื่อนฝาครอบยางไ

2. คลายนัทล็อค

3. ในการเพิ่มระยะฟ

ปรับตั้งไปในทิศท

ปลอกคนัเรง ใหห

(b)

4. ขันนัทลอ็คใหแนน

เขาที่ 1. นัทล็อค

2. นัทปรับตั้ง

C. ระยะฟรีปลอกคันเรง

(a)

C

(b)

12ZAUV0403



การปรับตั้งตามระยะ
UAU70051

ระหวางตัวรถและพื้นถนน การ
ูกับการเกาะพื้นถนนที่ดีเยี่ยม 
เปนสิ่งจําเปนและเปลีย่นยางใน
ดวยมาตรฐานของยางที่ระบุไว

ามดันลมยางทุกครั้งกอนการ

UWA10504

ตโดยที่ความดันลมยางไมถูกตอง
ควบคุม และเกิดการบาดเจ็บ
ได
ความดันลมยาง ตองตรวจสอบ
(อุณหภูมขิองยางเทากับอุณหภูมิ

ันลมยาง ตองปรับใหเหมาะสม
การขับขี่ รวมทั้งน้ําหนักผูขบัขี่ 
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การบํารุงรักษาและ
UAU21402

การปรับตั้งระยะหางวาลว 
การที่ระยะหางของวาลวมีมากเกนิไป เนื่องจากการ

ใชงานทําใหสวนผสมระหวางอากาศกับน้ํามันไมได

สัดสวน หรือทําใหเครื่องยนตเกิดเสียงดัง เพื่อปองกัน

ปญหาดังกลาว ควรใหชางผูจําหนายยามาฮาเปนผู

ปรับตั้งระยะหางของวาลวตามที่กําหนดในตาราง

การบํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ 

ยาง 
ยางเปนสวนที่สัมผัส
ขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้นอย
ดังนั้นการบํารุงรักษา
ระยะเวลาที่เหมาะสม

ความดันลมยาง
ควรมีการตรวจเชค็คว

ขับขี่ 


การใชรถจักรยานยน
อาจทําใหสูญเสียการ
สาหัสหรือถึงแกชีวิต

● การตรวจสอบ
ขณะที่ยางเย็น 
บรรยากาศ)

● การปรับความด
กับความเร็วใน



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
UWA10512

้ําหนักมากเกินไป การใชงาน

ักบรรทุกมากเกินไปอาจ

ยาง
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ผูซอนทาย สัมภาระ และน้ําหนักของอุปกรณ
ตกแตงที่เพิ่มขึ้นของรถรุนนี้ 

ไมควรบรรทุกสัมภาระน

รถจักรยานยนตที่มีน้ําหน

ทําใหเกิดอุบัติเหตไุด

การตรวจสอบสภาพยาง

ความดันลมยาง (วดัขณะยางเย็น):

1 คน:

ยางหนา:

200 kPa (2.00 kgf/cm2, 29 psi)

ยางหลัง:

225 kPa (2.25 kgf/cm2, 33 psi)

2 คน:

ยางหนา:

200 kPa (2.00 kgf/cm2, 29 psi)

ยางหลัง:

280 kPa (2.80 kgf/cm2, 41 psi)

น้ําหนักบรรทุกสูงสุด*:

153 กก.

* น้ําหนักรวมของคนขับ ผูโดยสาร สัมภาระ 

และอุปกรณตกแตง

1. แกมยาง

2. ขีดจํากัดความลึกของดอก

3. ความลึกรองดอกยาง



การปรับตั้งตามระยะ

มชํานาญเปนผูทําหนาที่นี้

ไมควรใชการปะยาง ควรเปลี่ยน

าจําเปนตองปะ ควรเปลี่ยนยาง

ี่สุดโดยใชยางในทีม่ีคุณภาพสูง

นยนตดวยความเร็วปานกลาง

ยางใหมๆ เนื่องจากตองรอให

broken in) กอน เพื่อใหใชยาง

ิภาพ

ชยางแบบมียางใน (Tube tire)

ไดใชงานหรือใชเปนบางโอกาส 

ละแกมยาง โครงลอเสียรูป เปน

ได ยางที่เกาและใชงานนานแลว

จสอบโดยชางผูเชี่ยวชาญเพื่อการ
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การบํารุงรักษาและ

ควรจะตรวจสอบสภาพของยางทุกครั้งเปนประจํา
กอนใชรถ ถาลายตามขวางของยางที่แสดงดังรูปที่ 2 
(ความลึกต่ําสุดของรองดอกยาง) ถายางมีรอยขีดหรือ
โดนเศษแกว เศษตะปู หรือมีการฉีกขาดของแกมยาง 
ทานควรจะนํารถไปเปลีย่นยางทันทีที่รานผูจําหนาย
ยามาฮา

UWA10563


● ควรใหชางผูจําหนายยามาฮาเปลี่ยนยางที่สกึให

รถของทานนอกจากนี้การขบัขี่รถจักรยานยนต
ที่ยางชํารุดหรือสึก ถือวาเปนการทําผิดกฎหมาย 
เนื่องจากการกระทําดังกลาวทําใหสมรรถภาพ
ในการขบัขีล่ดลง และทําใหสูญเสียการทรงตัว

● การเปลี่ยนลอ และชิ้นสวนตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับ

เบรค รวมทัง้ยาง ควรใหชางผูจําหนายยามาฮา

ทีม่ีความรูควา

● กรณีที่ยางในรั่ว

ยางในใหม แตถ

ในใหมใหเร็วท

● ขบัขี่รถจักรยา

หลังจากเปลี่ยน

หนายางเขาที่ (

ไดเต็มประสิทธ
_

ขอมลูเกี่ยวกับยาง

รถจกัรยานยนตรุนนี้ใ

อายุของยาง, แมจะไม

รองลึกของดอกยางแ

ขอสังเกตของอายุยาง

จะตองไดรับการตรว

ใชงานที่เหมาะสม

มาตรฐานความลึกรองดอกยาง (หนาและหลัง):

1.0 มม.



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
UAUU0292

งทานมีสมรรถนะในการ

ละปลอดภัย ทานควรคํานึง

ังตอไปนี้

การฉกีขาด โคงงอหรือการ

บยางและการหลวมของซี่

ารขับขี่ หากพบวายางและ

รือเสียหาย ควรใหชางของ

ปนผูเปลี่ยนให ไมควรซอม

เองแมวาจะเปนการซอมแซม

ที่มีการเสียรูปทรงหรือฉีก

ลอใหม

ี่ยนลอและยาง ควรตรวจสอบ 

วามสมดุลกับลอหรือไม

ูญเสียสมรรถภาพในการ

ชงานของลอสั้นลง
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UWA10462


ยางหนาและยางหลังของรถจกัรยานยนตควรเปนยาง
ที่มรีูปแบบและทําจากวัสดุชนิดเดียวกัน มิฉะนั้น 
สมรรถนะในการบังคับรถจะลดลง ซึ่งสามารถนําไปสู
การเกิดอุบัติเหตุได

หลงัการทดสอบ รายชือ่ยางตอไปนี้เทานั้นที่ผานการ
ทดสอบจากบริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด วา
สามารถใชกบัรถจกัรยานยนตยามาฮาได

ลอรถ 

เพื่อใหรถจักรยานยนตขอ

ขบัขี่สูง มีความทนทานแ

ถงึจดุที่สําคัญของลอรถด

● ควรที่จะตรวจสอบ

ชํารุดอื่น ๆ ของขอ

ลอรถทุกครั้งที่มีก

ลอรถมีการชํารุดห

ผูจําหนายยามาฮาเ

แซมลอรถดวยตน

เล็กๆ นอยๆ ลอรถ

ขาดควรจะเปลีย่น

● ทุกครั้งที่มกีารเปล

ขนาดของยางวามีค

มิฉะนั้นอาจทําใหส

ขับขี่ หรืออายุการใ

ยางหนา:
ขนาด:

70/90–17M/C 38P 
โรงงานผลิต/รุน:

MAXXIS/M6230
ยางหลัง:

ขนาด:
80/90 17M/C 50P

โรงงานผลิต/รุน:
MAXXIS/M6230



การปรับตั้งตามระยะ

นัเบรคหนา ใหหมุนนัทปรับตั้ง

ตองการลดระยะฟรีคันเบรค 

ไปในทิศทาง (b)

UWA10651

ับตั้งระยะฟรคีันเบรคไดตามที่

ามารถนํารถไปใหชางผูจําหนาย

ใหได

เบรค

(a)
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การบํารุงรักษาและ
UAU58371

การตรวจสอบระยะฟรีคันเบรคหนา
วัดระยะฟรีคันเบรคหนาตามที่แสดง

T115FL

ตรวจสอบระยะฟรีคนัเบรคหนาตามระยะที่กําหนด

และถาจําเปน ใหปรับตั้งระยะฟรีคันเบรคหนาดังนี้

ในการเพิ่มระยะฟรีค

ไปในทิศทาง (a) หาก

ใหหมุนโบลทปรับตั้ง


_ 

ถาทานไมสามารถปร

อธิบายดานบน ทานส

ยามาฮาเปนผูปรบัตัง้
_ 

1. ระยะฟรีคันเบรค

ระยะฟรีคันเบรคหนา:
10.0–20.0 มม.

1

ZAUV0255ZAUV0255ZAUV0255

1. นัทปรับตั้งระยะฟรีคัน

1

(b)

ZAUV0385



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
UWA14212

จะบงบอกถงึการทํางานของ

นาวามอีากาศเขาไป ดังนั้น 

ามาฮาทําการไลลม (ไลฟอง

ดรอลิก เนื่องจากฟองอากาศ

ั้น จะทําใหสมรรถนะการ

ึ่งจะสงผลตอการสูญเสียการ

ใหเกิดอุบัตเิหตุได 
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T115FLS/FLSE/FLSEC

ไมควรมีระยะฟรีที่คันเบรคหนา หากมีระยะฟรี โปรด

ใหชางผูจําหนายยามาฮาเปนผูตรวจสอบระบบเบรค


_ 

คันเบรคทีอ่อนหรือหยุน

ระบบไฮดรอลิกในเบรคห

จึงควรใหชางผูจําหนายย

อากาศ) ออกจากระบบไฮ

ทีอ่ยูในระบบไฮดรอลิกน

ทํางานของเบรคลดลง ซ

ทรงตวัของรถและอาจกอ
_ 

1. ไมมีระยะฟรีคันเบรค

ZAUV0256ZAUV0256ZAUV0256

1



การปรับตั้งตามระยะ

เบรคหลงัตามระยะทีก่ําหนด

ตัง้ระยะฟรีคนัเบรคหลงัดงันี้

เบรคหลงั ใหหมุนนัทปรับตั้ง

ทศิทาง (a) หากตองการลด

 ใหหมุนโบลทปรบัตั้งไปใน

รคหลัง

1
(b)
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การบํารุงรักษาและ
UAU39815

การปรับตั้งระยะฟรีเบรคหลัง
วัดระยะฟรีคันเบรคหลงัที่สวนปลายคันเบรคหลัง

ตามที่แสดง

ตรวจสอบระยะฟรีคนั

และถาจําเปน ใหปรับ

ในการเพิ่มระยะฟรคีัน

ที่กานเบรคหลงัไปใน

ระยะฟรคีันเบรคหลงั

ทิศทาง (b)

1. ระยะฟรีเบรคหลัง

Brake pedal free play:
20.0–30.0 มม.

1

ZAUV0292ZAUV0292ZAUV0292

1. นัทปรับตั้งระยะฟรีเบ

(a)

ZAUV0257ZAUV0257ZAUV0257



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
UAU22274

ารใชเบรคหลงัและคันเบรค 

รเบรคจะทํางานเล็กนอย 

ตั้งสวิทชไฟเบรคหลังดังนี้ 

หนา ควรใหผูจําหนาย



หลัง

1
(a)

2
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UWA10681


_ 

● หลังจากปรบัตัง้ระยะหยอนของโซขับหรือ

ถอดและใสลอหลัง ใหตรวจสอบระยะฟรี

เบรคหลังดวย

● ถาทานไมสามารถปรับตั้งระยะฟรีเบรคหลังได

ตามที่อธิบายดานบน ทานสามารถนํารถใหชาง

ผูจําหนายยามาฮาเปนผูทําการปรับตั้งใหได

● เมื่อปรับตั้งระยะฟรเีบรคหลังแลว ควร

ตรวจสอบการทํางานของสวิทชไฟเบรคดวย 
_ 

สวิทชไฟเบรค 

ไฟเบรคจะทํางานเมื่อมีก

และควรสวางขึ้นกอนกา

หากจําเปน ใหทําการปรับ

แตสําหรับสวิทชไฟเบรค

ยามาฮาทําการปรับตั้งให

1. สวิทชไฟเบรคหลงั

2. นัทปรับตั้งสวิทชไฟเบรค

(b)

ZAUV0293ZAUV0293ZAUV0293



การปรับตั้งตามระยะ
UAUU1423

บรคหนาและผาเบรคหลัง 

ผาเบรค

ผาเบรค

2
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การบํารุงรักษาและ

หมุนนัทปรับตั้งสวิทชไฟเบรคหลงัขณะใสสวิทชไฟ

เบรคหลงัเขาที่ ไฟเบรคจะติดเร็วขึน้ ถาหมุนนัทปรับ

ตั้งในทิศทาง (a) และไฟเบรคจะติดชาลง ถาหมุนนทั

ปรับตั้งในทิศทาง (b) 

การตรวจสอบผาเ
(T115FL)

1. เสนบอกพกิัดความสึก

2. เข็มบอกพกิัดความสึก

1

ZAUV0260



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

ยียบเบรคเต็มที่ ถาผาเบรค

สึกถึงเสนจํากดัความสึก 

าฮาเปลีย่นผาเบรคทั้งชุด
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ควรทําการตรวจสอบความสึกหรอของผาเบรคหนา

และผาเบรคหลงั ตามที่กําหนดในตารางการบํารุง

รักษาและการหลอลื่นตามระยะ ผาเบรคหนาและ

ผาเบรคหลงัจะมีเข็มบอกพิกัดความสึก เพื่อใหผูใช

สามารถตรวจสอบความสึกของผาเบรคเองไดโดย

ไมตองถอด-ประกอบผาเบรค ซึ่งการตรวจสอบ

การสึกของผาเบรค ใหดูที่ตําแหนงของเข็มบอกพิกัด

ความสึกขณะที่บีบหรือเห

สึกจนเข็มบอกพิกัดความ

ควรใหชางผูจําหนายยาม

1. เสนบอกพกิัดความสึกผาเบรค

2. เข็มบอกพกิัดความสึกผาเบรค

9

1
2

ZAUV0259ZAUV0259ZAUV0259



การปรับตั้งตามระยะ

จะมีขีดบอกพิกัดความสึก เพื่อ

สอบความสึกของผาเบรคเองได

กอบชิน้สวนเบรค ซึ่งการ

องผาเบรค ใหดูที่ขีดบอกพิกัด

ีความสึกจนเข็มชี้เลยขีดกําหนด

งผูจําหนายยามาฮาเปลีย่น

1FPF8199U5.book  Page 34  Monday, July 17, 2017  4:58 PM
7-34

การบํารุงรักษาและ
UAU22382

การตรวจสอบผาเบรคหนา และผาเบรคหลัง 
(T115FLS/FLSE/FLSEC)
ควรจะทําการตรวจสอบความสึกของผาเบรคหนาและ

ผาเบรคหลังตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษา

และการหลอลื่นตามระยะ 

UAU22432

ผาเบรคหนา

ผาเบรคหนาแตละอัน

ใหผูใชสามารถตรวจ

โดยไมตองถอด-ประ

ตรวจสอบความสึกข

ความสึก ถาผาเบรคม

การใชงาน ควรใหชา

ผาเบรคทั้งชดุ 

1. ขีดบอกพกิัดความสึกผาเบรคหนา

1
1

ZAUV0258



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
UAU37004

้ํามันเบรค (T115FLS/

ควรตรวจสอบระดับของ

ับที่กําหนดหรือไม ให

เบรคอยูในระดับบนสุด

น้ํามันเบรคมีนอย ควรเติม

1
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UAU22541

ผาเบรคหลัง

ผาเบรคหลงัจะมีเข็มบอกพิกัดความสึก เพื่อใหผูใช
สามารถตรวจสอบความสึกของผาเบรคเองได โดยไม
ตองถอด-ประกอบผาเบรค ซึ่งการตรวจสอบการสึก
ของผาเบรค ใหดูที่ตําแหนงของเข็มบอกพิกดัความสึก
ขณะที่บีบหรือเหยียบเบรคเต็มที่ ถาผาเบรคสึกจนเข็ม
บอกพิกัดความสึกถึงเสนจํากดัความสึก ควรใหชาง
ผูจําหนายยามาฮาเปลีย่นผาเบรคทั้งชดุ 

การตรวจสอบระดับน
FLSE/FLSEC)
กอนทีจ่ะขับขีร่ถทุกครั้ง 

น้ํามันเบรความีอยูถึงระด

ตรวจสอบวาระดับน้ํามัน

ของกระปุกดิสกเบรค ถา

น้ํามันเบรค

1. เสนบอกพกิัดความสึกผาเบรคหลัง

2. เข็มบอกพกิัดความสึกผาเบรคหลัง

9

1
2

ZAUV0259ZAUV0259ZAUV0259

1. ขีดบอกระดับต่ําสุด

ZAUV0661



การปรับตั้งตามระยะ

เบรคชนิดเดียวกับที่มีอยูอยู 

อื่นนอกเหนือจาก DOT 3 หรือ 

ใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่

น้ําเขาไปในกระปุกน้ํามนัเบรค

้ํามันเบรค เนื่องจากน้ําที่ปน

ใหเกิดฟองอากาศในสายน้ํามัน

รอน

UCA17641

พื้นสีผิวหรือชิ้นสวนพลาสติก

ังนั้นจังควรทําความสะอาด

ีทุกครัง้

ึกหรอ ระดับของน้ํามันเบรคจะ

ย ซึ่งเปนสิ่งที่ปกติ ระดับน้ํามัน

งึการสึกของผาเบรค และ/หรือ

บเบรคได ดังนั้น จึงควรทําการ
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การบํารุงรักษาและ

UWA15981


การดูแลรักษาทีไ่มเหมาะสมอาจเปนเหตุใหความ

สามารถในการทํางานของเบรคลดลง สิ่งทีค่วร

ระมัดระวัง :

● การทีน่้ํามนัเบรคมนีอยเกินไป อาจกอใหเกิด

อากาศในระบบเบรค ซึ่งอาจสงผลให

ประสิทธิภาพในการเบรคลดลง

● ทําความสะอาดฝาชองเติมกอนดึงออกมา ใหใช

น้ํามนัเบรค DOT 3 หรือ DOT 4 เทานั้น

● ควรใชน้ํามันเบรคทีก่ําหนดไวเทานั้น  มฉิะนั้น

อาจทําใหซีลยางเสื่อมได และสมรรถนะในการ

ทํางานของเบรคลดลงได

● ควรเติมน้ํามนั

หากเติมน้ํามนั

DOT 4 อาจทํา

อันตรายได

● ควรระวังไมให

ในขณะทีเ่ตมิน

เขาไปจะสงผล

เมื่อไดรับความ

น้ํามันเบรคอาจทําให

เสียหายเปนรอยได  ด

น้ํามันเบรคทีห่กทันท

เมื่อผาเบรคเกิดการส

คอยๆ ลดลงหรือมีนอ

เบรคที่ต่ําอาจแสดงถ

เกดิการรั่วซึมของระบ

น้ํามันเบรคที่กําหนด:

DOT 3 หรือ DOT 4



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
UAU22724

 (T115FLS/FLSE/

ี่ยนน้ํามันเบรคตามระยะที่

ุงรักษาและการหลอลืน่ตาม

จสอบสภาพของซีลน้ํามัน

และแมปมเบรคตัวลางวา

ขณะเดียวกันกค็วรเปลี่ยน

นด หรือเมื่อไรกต็ามที่มี

ุกๆ 2 ป

ุกๆ 4 ป 
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ตรวจสอบการสึกของผาเบรค และการรั่วของระบบ

เบรคดวย หากระดับน้ํามันเบรคลดลงอยางรวดเร็ว 

ควรนํารถของทานไปตรวจสอบที่รานผูจําหนาย

ยามาฮากอนขบัขี่ 

การเปลี่ยนน้ํามันเบรค
FLSEC)
ควรนํารถของทานไปเปล

กําหนดในตารางการบําร

ระยะ นอกจากนี้ ควรตรว

ที่อยูบนแมปมเบรคตัวบน

อยูในสภาพดีหรือไม ใน

สายเบรคตามระยะที่กําห

การชํารุดหรือรั่ว

● ซีลน้ํามัน: เปลีย่นท

● สายเบรค: เปลี่ยนท



การปรับตั้งตามระยะ

นโซขับถกูตอง ใหประกอบ

สอบ ถาระยะหยอนโซขับ

รับตั้งดังตอไปนี้ 

1
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UAU22762

โซขับ 
โซควรไดรับการตรวจสอบเสมอกอนการขบัขี่รถ โดย

ทําการปรับตั้งและหลอลื่นตามกําหนดเวลา และ

ทําการปรับตั้งเมื่อจําเปน 

UAU49263

การตรวจสอบระยะหยอนโซขับ

1. ตั้งรถจักรยานยนตบนขาตั้งกลาง

_ 

ไมควรมีสิ่งของอยูบนรถจกัรยานยนต ในขณะทําการ

ตรวจสอบระยะหยอนโซขับ 
_

2. เปลีย่นเกียรไปที่ตําแหนงเกียรวาง

3. ถอดฝาปดทอตรวจสอบระยะหยอนโซขับ

4. วัดระยะหยอนโซขับดังรูป
5. หากระยะหยอ

ฝาปดทอตรวจ

ไมถูกตอง ใหป

1. ระยะหยอนโซขับ

ระยะหยอนโซขับ:

30.0–40.0 มม.

ZAUV0262ZAUV0262ZAUV0262



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

มุนนัทปรับตั้งระยะหยอน

ารมตามทิศทาง (a) คลายโซ

อหลงัไปขางหนา แลวขันนัท

ควรระวัง: โซที่หยอนมาก
ือ่งยนตทํางานหนัก ซึ่งอาจ

การแตกหัก ชํารดุ หรือทําให

ันปญหาที่อาจจะเกิดขึน้ 

มมาตรฐานกําหนด [UCA10572]

รับตั้งโซขับอยูบนขางสวิง

รับลอหลังของทั้ง 2 ขางให
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การปรับตั้งระยะหยอนของโซขบั
ควรปรึกษาผูจําหนายยามาฮากอนทําการปรับตั้งระยะ
หยอนของโซขับ

1. คลายนัทปรับตั้งระยะฟรีเบรคหลังและนัทกาน
รับแรงบิดเบรค

2. คลายนัทแกนลอ จากนั้นคลายนัทลอ็คที่ปลาย
แตละขางของสวิงอารม

3. ปรับโซใหตึงโดยห

โซขับที่ปลายสวิงอ

ใหหยอนโดยดันล

ตามทิศทาง (b) ขอ
เกินไปจะทําใหเคร

จะเปนสาเหตุของ

โซลื่นได เพื่อปองก

ควรตั้งโซใหตึงตา

_ 

ที่แกนปรับตั้งจะมีมารคป

อารม ใชมารคนี้ในการป

ตรงกัน 
_

1. นัทล็อค

2. นัทปรับตั้งระยะหยอนโซขับ

3. มารคปรับตั้ง

4. นัทแกนลอ

a

b

12 3 4

ZAUV0263ZAUV0263ZAUV0263



การปรับตั้งตามระยะ

อ ใหจับแกนลอดวยประแจ
ขณะทําการขนั 

ะยะฟรีเบรคหลัง (ดูหนา 7-31) 
ากปรับตั้งระยะฟรีเบรคหลัง 
สอบการทํางานของไฟเบรคดวย 

ดึงใหอยูในตําแหนงเดิม ระยะ
ับถกูตอง และโซขับหมุนได

ทอตรวจสอบระยะโซขับ 

การขัน:

ตร

มตร

ิดเบรค:

มตร
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4. ขันนัทลอ็คทั้งสองแลวนัทที่แกนลอ และนัท

กานรับแรงบิดเบรคใหแนนตามมาตรฐาน

กําหนด

_ 

เมื่อขันแนนนัทแกนล
เพื่อไมใหหมุนตามใน
_

5. ทําการปรับตั้งร
คําเตือน! หลังจ
ใหทําการตรวจ
[UWA16081]

6. ตองแนใจวาถูก
หยอนของโซข
อยางราบเรียบ

7. ประกอบฝาปด

1. นัทล็อค

2. นัทปรับตั้งระยะหยอนโซขับ

3. มารคปรับตั้ง

(a)

1
2

3

(b)

ZAUV0264

มาตรฐานแรงบิดใน

นัทล็อค:

7 นิวตัน-เม

นัทแกนลอ:

60 นิวตัน-เ

นัทกานรับแรงบ

19 นิวตัน-เ



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

าดใหทั่วถึง ควรใหผูจําหนาย

แชในสารโซเวนต 

สายตางๆ ดวยสารหลอลืน่

ารหลอลื่นคณุภาพสูงอื่นให

มุนโซไปรอบๆ ใหทั่วและ

าโซหมุนไดคลอง 
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การทําความสะอาดและการหลอลื่นโซขับ 
โซมีสวนประกอบหลายอยาง ซึ่งสวนประกอบนั้นจะ

ทํางานรวมกัน จงึควรมีการทําความสะอาดและ

หลอลืน่โซตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและ

การหลอลืน่ตามระยะ และถาไมมีการบํารุงรักษาอยาง

ถกูวิธีก็จะทําใหโซสึกหรอเร็ว ควรมีการบํารุงรักษา

สม่ําเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขับขี่รถบริเวณที่มี

โคลนหรือฝุนละอองมากๆ การซอมบํารุงโซมีดังนี้
UCA10584

_ 

ควรมีการหลอลื่นโซหลังจากทีท่ําการลางทําความ

สะอาดรถ ขบัขี่ในขณะมฝีนตก หรือขบัขี่ในบริเวณ

ที่เปยก 
_

1. ทําความสะอาดโคลนหรือฝุนละอองที่ติดมากับ

โซดวยแปรงหรือผา

_ 

สําหรับการทําความสะอ

ยามาฮาถอดโซแลวนําไป
_

2. หลอลืน่โซขับและ

ของยามาฮาหรือส

ทั่วทั้งเสนโซ โดยห

เพียงพอจนแนใจว



การปรับตั้งตามระยะ
UAUE1191

การหลอลื่นคันเรงและ
 
วจสอบการทํางานของคันเรง

รใหผูจําหนายยามาฮาทําการ

มที่กาํหนดในตารางการบํารุง

ตามระยะดวย

ไวดวยฝาครอบยาง ควรแนใจ

ดีแลว แมจะใสฝาครอบไดอยาง

นัการถกูน้ําเขาไดไมเต็มที่นัก 

ระมัดระวังอยาใหน้ําเขาไปใน

รงในขณะทําการลางรถ หาก

บสกปรก ใหเชด็ดวยผาชบุน้ํา
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UAU23098

การตรวจสอบและการหลอลื่นสายควบคุม
ตาง ๆ 
กอนการขบัขี่ทุกครั้ง ควรตรวจสอบการทํางานของ

สายควบคุมตางๆ วายังอยูในสภาวะปกติหรือไม และ

หลอลืน่ถาจําเปน หากสายควบคุมตางๆ เกดิการชํารุด

หรือมีการเคลือ่นไหวที่ไมคลองตัว ควรนําไปใหชาง

ผูจําหนายยามาฮาทําการตรวจสอบหรือเปลีย่นใหม 

คําเตอืน! การชํารุดทีผ่ิวดานนอกของสายควบคุมตางๆ 

อาจทําใหเกิดสนิมภายในสาย และทําใหสายเคลื่อนที่

อยางตดิขัด จึงควรเปลี่ยนสายใหมใหเร็วที่สดุ เพื่อ

ปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น [UWA10711]

การตรวจสอบและ
สายควบคุมตาง ๆ
กอนการขับขี่ ควรตร

ทุกครั้ง นอกจากนี้ คว

หลอลืน่สายคันเรงตา

รักษาและการหลอลื่น

สายคันเรงจะถูกครอบ

วาไดใสฝาครอบแนน

ถูกตองแลวกย็ังปองก

ดังนั้นจึงตองใชความ

ฝาครอบหรือสายคันเ

สายคันเรงหรือฝาครอ

พอหมาด สารหลอลื่นที่แนะนํา:

น้ํามันหลอลื่นโซและสายควบคุมของยามาฮา

หรือน้ํามันหลอลื่นที่เทียบเทา



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
UAU23185

รหลอลื่นคันเบรคหลัง 
ํางานของคันเบรคหลัง

รทําการหลอลื่นเดือย
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การตรวจสอบและการหลอลื่นคันเบรค 
กอนการขับขี่ทุกครั้ง ควรตรวจสอบการทํางานของ

คันเบรค และควรหลอลืน่ในจดุที่จําเปน

การตรวจสอบและกา
ควรมีการตรวจสอบการท

ทุกครั้งกอนขบัขี่ และคว

คนัเบรคหลงัเมื่อจําเปน

สารหลอลื่นที่แนะนํา:

สําหรับรุนดรัมเบรค:

จาระบีลิเธียม

สําหรับรุนดิสกเบรค:

จาระบีซิลิโคน 

สารหลอลื่นที่กําหนด:

จาระบีลิเธียม 

ZAUV0379



การปรับตั้งตามระยะ
UWA10742

ั้งขางมีการเคลื่อนทีข่ึ้นและลง

นํารถไปใหชางผูจําหนายยามาฮา

ะนั้น ขาตัง้กลางหรือขาตั้งขาง

ทําใหเสียการทรงตัว ทําให

 

ํา:
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UAU23215

การตรวจสอบและการหลอลื่นขาตั้งกลางและ
ขาตั้งขาง 

กอนการขบัขี่ทุกครั้ง ควรตรวจสอบวาขาตั้งกลางและ

ขาตั้งขางมีการเคลือ่นตัวขณะใชงานฝดหรือไม และ

หลอลืน่ที่จุดหมุน ถาจําเปน


_ 

ถาขาตั้งกลางหรือขาต

ไมคลองหรือฝด ควร

ทําการตรวจสอบ มิฉ

อาจสัมผัสกับพื้นและ

สูญเสียการควบคุมได
_

ZAUV0380

สารหลอลื่นที่แนะน

จาระบีลิเธียม 



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
UAU23273

หนา 
พและการทํางานของโชคอัพ

ารางการบํารุงรักษาและการ

ีรอยฉีกขาด การชํารุดเสียหาย 

ือไม

บนพื้นผิวราบ และใหอยูใน

ตือน! เพื่อหลีกเลี่ยงการได

ถจักรยานยนตใหมัน่คง เพื่อ

กรถลม [UWA10752]

 ใหกดคอรถอยางแรงที่

ดหลายๆ ครั้ง เพื่อตรวจสอบ

หนาวามีการดีดตัวอยาง
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การหลอลื่นจุดหมุนของสวิงอารม 
ควรจะมีการหลอลื่นจดุหมุนสวิงอารมโดยผูจําหนาย

ยามาฮาตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการ

หลอลืน่ตามระยะ

การตรวจสอบโชคอัพ
ควรมีการตรวจสอบสภา

หนาตามที่กําหนดไวในต

หลอลื่นตามระยะ

การตรวจสอบสภาพ

ตรวจสอบทอภายในวาม

หรือการรั่วของน้ํามันหร

การตรวจสอบการทํางาน

1. ตั้งรถจักรยานยนต

แนวตั้งตรงขึน้ คําเ

รับบาดเจ็บ ใหตั้งร

ปองกันอันตรายจา

2. ขณะที่บีบคันเบรค

แฮนดบังคับ และก

แรงอัดของโชคอัพ

ราบรื่นหรือไม

สารหลอลื่นที่กําหนด:

จาระบีลิเธียม 



การปรับตั้งตามระยะ
UAU45512

ังคับเลี้ยว 
รสึกหรือหลวม อาจกอใหเกดิ

ดังนั้น จึงควรตรวจสอบการ

ลีย้วตามที่กําหนดในตารางการ

ลอลื่นตามระยะ

นตบนขาตั้งกลาง คําเตือน! เพื่อ

ดรับบาดเจ็บ ใหหนุนรองรถเพื่อ

นตใหมั่นคง เพื่อปองกัน

ลม [UWA10752] 
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UCA10591

_ 

ถาโชคอัพหนาเกิดการชํารดุเสียหายหรอืทํางานไม

ราบรื่น ใหนํารถของทานไปใหผูจําหนายยามาฮา

ตรวจสอบแกไข 
_ 

การตรวจสอบชุดบ
ถาลูกปนคอรถเกดิกา

อันตรายตอผูขับขี่ได 

ทํางานของชุดบังคับเ

บํารุงรักษาและการห

1. ตั้งรถจกัรยานย

หลีกเลี่ยงการไ

ตั้งรถจักรยานย

อันตรายจากรถ
ZAUV0265ZAUV0662



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
UAU23292

อ 
นลอหนาและลอหลังตามที่

ุงรักษาและการหลอลืน่ตาม

ขัดหรือฝด ควรนํารถเขา

ผูจําหนายยามาฮา 
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2. จบัสวนลางสุดของแขนบังคับเลีย้วและโยก

ไปมา ถาแขนบังคับเลี้ยวมีระยะฟรีหรือหลวม 

ควรนํารถจักรยานยนตของทานไปตรวจสอบ

และแกไขที่รานผูจําหนายยามาฮา 

การตรวจสอบลูกปนล
ควรมีการตรวจสอบลกูป

กําหนดในตารางการบําร

ระยะ ถาดุมลอหรือลอติด

ตรวจสอบลูกปนลอที่ราน

ZAUV0266



การปรับตั้งตามระยะ
UWA10761

ไลทเปนสารพิษและมอีันตราย 

อบไปดวยกรดซัลฟูริก ซึ่งอาจ

มอยางรุนแรง ดังนั้น จึงควร

ผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผา

 ควรปองกันดวงตาของทาน

งทํางานใกลกับแบตเตอรี่ ในกรณี

กาย ควรปฐมพยาบาลเบื้องตน

อไปนี้

างดวยน้ําเปลามากๆ

น้ําหรือนมทันทใีนปริมาณมาก 

บแพทยทนัที

ดวยน้ําเปลาประมาณ 15 นาท ี

บแพทย

ํางานของแบตเตอรีก่อใหเกิดแกส

ั้น ควรหลีกเลี่ยงอยาใหเกิด

วไฟ สูบบุหรี่ หรอือื่นๆ ใกลกับ
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การบํารุงรักษาและ
UAU23376

แบตเตอรี่ 

รถจักรยานยนตรุนนี้ติดตั้งแบตเตอรี่ชนิด VRLA 

(Valve Regulated Lead acid) ซึ่งไมจําเปนตอง

ตรวจสอบระดับน้ํายาอิเล็คโตรไลทหรือเติมน้ํากลัน่ 

อยางไรกต็ามตองมีการตรวจสอบขั้วตอแบตเตอรี่ 

และขันใหแนน ถาจําเปน


_ 

● น้ํายาอีเล็คโตร

เนื่องจากประก

ทําใหผิวหนังไห

หลีกเลี่ยงไมให

สัมผัสกับน้ํายา

ทกุครั้ง เมื่อตอ

ทีน่้ํากรดถูกราง

ดวยวิธีการดังต

● ภายนอก: ล

● ภายใน: ดื่ม

และรีบไปพ

● ดวงตา: ลาง

และรีบไปพ

● กระบวนการท

ไฮโดรเจน ดังน

ประกายไฟ เปล

1. ขั้วแบตเตอรี่

ZAUV0376

1



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

พิเศษ การใชเครื่องชารจ

บตเตอรี่ชํารุดเสียหาย 

มากกวา 1 เดือน ควรถอด

ตัวรถ ชารจไฟใหเต็ม และนํา

และแหง ขอควรระวัง: 
ตเตอรี่ ดูใหแนใจวาสวิทช

FF” จากนั้น ถอดขัว้ลบของ

จึงถอดขั้วบวก [UCA16303]

ตเตอรี่ไวนานกวาสองเดือน 

นอยเดือนละครั้ง และชารจ

นนําไปติดตั้งเขากับรถ 

ทําการติดตั้งแบตเตอรี่ ดูให

จอยูที่ปด “OFF” จากนั้น 

เตอรี่กอน แลวจึงตอขัว้ลบ 
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แบตเตอรี่ และควรทําการชารจแบตเตอรี่ในที่

ทีม่ีอากาศถายเท

● ควรเก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก 
_

UCA10621

_ 

อยาพยายามถอดซีลครอบเซลลแบตเตอรี่ออก เพราะ

อาจทําใหแบตเตอรี่ชํารดุเสียหายโดยถาวร 
_

การชารจแบตเตอรี่

ใหผูแทนจําหนายยามาฮาชารจแบตเตอรี่ทันที หากดู

เหมือนจะคายประจไุฟออก อยาลมืวาแบตเตอรี่มี

แนวโนมจะคายประจไุฟไดเร็วขึ้น หากติดตั้งอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสใหกบัรถจกัรยานยนต
UCA16522

_ 

หากตองการชารจแบตเตอรี่ชนิด VRLA (Valve 

Regulated Lead Acid) ตองใชเครื่องชารจแบตเตอรี่ 

(แรงดันไฟฟาคงที่) แบบ

แบตเตอรีท่ั่วไปจะทําใหแ
_

การเก็บแบตเตอรี่

1. หากไมมีการใชรถ

แบตเตอรี่ออกจาก

ไปเก็บไวในที่เย็น

ขณะทําการถอดแบ

กุญแจอยูทีป่ด “O

แบตเตอรี่กอน แลว

2. หากตองการเก็บแบ

ใหตรวจสอบอยาง

ใหเต็ม หากจําเปน

3. ชารจไฟใหเต็มกอ

ขอควรระวัง: ขณะ
แนใจวาสวิทชกุญแ

ตอขั้วบวกของแบต

[UCA16841]



การปรับตั้งตามระยะ
UAU23463

งของชองเก็บแบตเตอรี่ดานหลัง

12)

ฟวสใหมตามขั้นตอนตอไปนี้

จไปที่ตําแหนง “OFF” เพื่อปด

1
2
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การบํารุงรักษาและ

4. หลงัติดตั้งแลว ดูใหแนใจวาไดตอขั้วแบตเตอรี่

อยางถกูตองแลว
UCA16531

_ 

ชารจแบตเตอรี่อยูเสมอ การเก็บแบตเตอรี่ที่คายประจุ

ไฟออกหมดอาจทําใหแบตเตอรีช่ํารุดเสียหายโดย

ถาวร 
_ 

การเปลี่ยนฟวส 

ชองใสฟวสอยูดานขา

ฝาครอบ A (ดูหนา 7-

ถาฟวสขาด ใหเปลีย่น

1. บิดสวิทชกญุแ

วงจรไฟฟา

1. ฟวสสํารอง

2. ฟวสหลัก

ZAUV0267ZAUV0267ZAUV0267



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
UAU23855

นา 
บฮาโลเจน หากหลอดไฟหนา

นตอไปนี้
UCA10651

นี้ชํารุด:

นแกวของหลอดไฟหนา 

้ํามัน เพราะจะทําใหมวั และ

ละอายุการใชงานของ

นั้น ควรใชผาสะอาดชุบ

เนอรเช็ดทําความสะอาด

อยนิ้วมือที่หลอดไฟหนา

า

ติกเกอรที่เลนสไฟหนา

าที่มขีนาดวัตตสูงกวาที่
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2. ถอดฟวสที่ขาดออก แลวเปลีย่นใหม โดยใช

ฟวสซึ่งมีจํานวนแอมปตามที่กําหนด คําเตือน! 

อยาใชฟวสที่มกีําลังไฟสูงกวาที่กําหนดแทน

ของเกาที่ชํารุด เนื่องจากกําลังไฟสูงจะทําใหเกิด

อันตรายตอระบบไฟฟา และอาจทําใหเกิดไฟ

ลุกไหมได [UWA15132]

3. หมุนสวิทชไปที่ตําแหนง “ON” ทําการเปด

สวิทชเพื่อตรวจสอบการทํางานของวงจรไฟฟา

4. ถาฟวสขาดอีก ควรใหผูจําหนายยามาฮาเปนผู

ตรวจสอบระบบไฟฟาให 

การเปลี่ยนหลอดไฟห
รถรุนนี้ติดตั้งไฟหนาแบ

ขาด ใหเปลี่ยนตามขัน้ตอ

_ 

ระวังอยาใหชิ้นสวนเหลา

● หลอดไฟหนา

อยาสัมผัสสวนทีเ่ป

และอยาใหเปอนน

ทําใหความสวาง แ

หลอดไฟสั้นลง ดัง

แอลกอฮอลหรือทิน

คราบสกปรกหรือร

● เลนสครอบไฟหน

อยาติดฟลมหรือส

อยาใชหลอดไฟหน

กําหนดไว 
_

ขนาดฟวสที่กําหนด:

15.0 แอมป



การปรับตั้งตามระยะ

ดไฟหนา และถอดหลอดไฟ

าหลอดใหมใหเขาที่ แลวยึด

ขัว้ยึดหลอดไฟ

3 4
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การบํารุงรักษาและ

1. ถอดบังลม B ออกพรอมกับชดุไฟหนา (ดหูนา 

7-10 สําหรับการถอด-ประกอบ)

2. ถอดขั้วปลั๊กไฟหนา แลวถอดฝาครอบหลอดไฟ

หนาออก 3. ปลดขั้วยึดหลอ

ที่ขาดออก

4. ใสหลอดไฟหน

หลอดไฟเขากับ

A. อยาสัมผัสสวนที่เปนแกวของหลอดไฟ 1. ขั้วปลัก๊ไฟหนา

2. ฝาครอบยาง

3. ขั้วยึดหลอดไฟหนา

4. หลอดไฟหนา

1 2

ZAUV0268



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
UAU43041

ิดสวาง ใหทําการตรวจเชค็

ลอดไฟโดยชางผูจําหนาย
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5. ประกอบฝาครอบหลอดไฟหนา แลวตอขั้วปลั๊ก

6. ประกอบบังลมพรอมกับชดุไฟหนา

7. ใหผูจําหนายยามาฮาปรับตั้งลําแสงไฟหนาให

ทาน ถาจําเปน 

ไฟทาย/ไฟเบรค 
หากไฟทาย/ไฟเบรคไมต

ระบบไฟฟาหรือเปลี่ยนห

ยามาฮา 



การปรับตั้งตามระยะ

ี่เสียออกจากขั้วหลอด

มเขากบัขั้วหลอด 
UCAU0081

ทีม่กีําลังไฟแตกตางจากทีก่ําหนด 
รกะพรบิของหลอดไฟเลี้ยว

อดไฟเลีย้ว (พรอมกับหลอดไฟ) 
็มนาฬิกา

วหนา

1
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การบํารุงรักษาและ
UAUU0174

การเปลี่ยนหลอดสัญญาณไฟเลี้ยวหนา 
UCA10671

_ 

ขอแนะนําใหผูจําหนายยามาฮาเปนผูดําเนินการ 
_

1. ตั้งรถจักรยานยนตบนขาตั้งกลาง
2. ถอดบังลม (ดูหนา 7-10)
3. ถอดขั้วหลอดไฟเลี้ยว (ออกพรอมกับหลอดไฟ) 

โดยหมุนทวนเข็มนาฬกิา

4. ถอดหลอดไฟท

5. ใสหลอดไฟให

หากใชหลอดไฟเลี้ยว
อาจมผีลกระทบตอกา

6. ประกอบขัว้หล
โดยหมุนตามเข

7. ประกอบบังลม1. ขั้วหลอดสัญญาณไฟเลี้ยวหนา

1

ZAUV0270ZAUV0270ZAUV0663

1. หลอดสัญญาณไฟเลี้ย

ZAUV0664



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
UAU24361

UAU57482

/FLSE/FLSEC)
UWA10822

เจ็บ ใหตั้งรถจักรยานยนต

ายจากรถลม 

บนขาตั้งกลาง (ขาตั้งคู)
กลอหนา

1
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UAUT1331

หลอดสัญญาณไฟเลี้ยวหลัง
หากสัญญาณไฟเลี้ยวหลังไมติดสวาง ใหทําการ

ตรวจเชค็ระบบไฟฟาหรือเปลีย่นหลอดไฟโดยชาง

ผูจําหนายยามาฮา 

ลอหนา 

การถอดลอหนา (T115FLS


_ 

เพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับบาด

ใหมัน่คง เพื่อปองกันอันตร
_

1. ตั้งรถจักรยานยนตไว
2. ถอดสายไมลออกจา

1. สายไมล

2. นัทแกนลอและแหวนรอง

22
ZAUV0274ZAUV0274ZAUV0377



การปรับตั้งตามระยะ

ระหวางแกนโชคหนาทั้งสอง

อเพียงระหวางผาเบรคหนาทั้ง

นเบรคและเดือยบนชุดเฟองไมล

กโชคพอดี 

วนรองและนัทแกนลอ ตามลําดับ

12
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การบํารุงรักษาและ

3. ถอดนัทแกนลอหนาและแหวนรอง
4. ดึงแกนลอออก แลวถอดลอออก ตามลําดับ 

ขอควรระวัง: หลังทําการถอดลอและดิสกเบรค
ออกมาพรอมกับจานเบรคที่ติดอยู หามกําเบรค 
เนื่องจากจะมแีรงดันใหผาเบรคหนีบติดกัน 
[UCA11073]

การประกอบลอหนา (T115FLS/FLSE/FLSEC)

1. ประกอบชุดเฟองไมลเขากับดุมลอโดยใหรอง
ที่ดุมลอสวมเขากับรองที่ชดุเฟองไมลพอดี

2. ยกลอขึ้นใสเขา

_ 

ตองแนใจวาชองวางพ

สองกอนทําการใสจา

เขากับรองบนกระบอ
_

3. ใสแกนลอ แห
1. ชุดเฟองไมลวัดความเร็ว

1

ZAUV0272ZAUV0272

1. เดือย

2. รอง

ZAUV0274ZAUV0274ZAUV0274



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

L)
UWA10822

าดเจ็บ ใหตั้งรถจักรยานยนต
ตรายจากรถลม 

บนขาตั้งกลาง
ลอออกดวยการคลายนัท
เบรค แลวจึงถอดสายเบรค
ี้ยวดันเบรคหนาและแผนรอง

1FPF8199U5.book  Page 57  Monday, July 17, 2017  4:58 PM
7-57

4. ใหลอหนารถจกัรยานยนตอยูกบัที่โดยปลด

ขาตั้งกลางใหลอแตะกับพื้น

5. ขนัแนนนัทแกนลอตามแรงบิดที่กําหนด 

_ 

เมื่อทําการขันนัทแกนลอใหใชประแจจับยึดแกนลอ

ไมใหหมุนตามขณะทําการขัน 
_

6. กําเบรคหนา แลวใหทําการกด (ใชน้ําหนัก

ตัวกด) ที่แฮนดหลายๆ ครั้ง และตรวจสอบวา

โชคหนาเดงกลับอยางนิ่มนวล

7. ตอสายไมลเขาตําแหนงเดิม 

การถอดลอหนา (T115F


_ 

เพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับบ
ใหมัน่คง เพื่อปองกันอัน
_

1. ตั้งรถจักรยานยนต
2. ถอดสายเบรคที่ดุม

ปรับตั้งระยะฟรีคนั
ออกจากแขนลกูเบ
ผาเบรค

มาตรฐานแรงบิดในการขัน: 

นัทแกนลอ: 

39 นิวตัน-เมตร



การปรับตั้งตามระยะ

(T115FL)

องผาเบรคหนาที่ดุมลอ ดังรูป

หวางแกนโชคอัพหนา

ผนรองผาเบรคหนาเขากันพอดี

อัพ 

ทางดานขวา จากนั้นจงึใสนัท

หลอแตะพื้น
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การบํารุงรักษาและ

3. ถอดสายไมลออกโดยการถอดคลิปลอ็ค
4. ถอดสลกัล็อค
5. ถอดนัทแกนลอหนาและแหวนรอง
6. ดึงแกนลอออก จากนั้นจึงถอดลอ 

การประกอบลอหนา 

1. ประกอบแผนร

2. ยกลอขึ้นใสระ

_ 

ตองแนใจวารองในแ

กับตัวยึดบนแกนโชค
_

3. ใสแกนลอจาก

แกนลอ

4. ลดลอหนาลงใ

1. นัทปรับตั้งระยะฟรีคันเบรคหนา

2. สายเบรค

3. สายไมล

4. นัทแกนลอหนา

ZAUV0273ZAUV0273

1

4
3

2

ZAUV0381



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
UAU25081

UAU57220

UWA10822

าดเจ็บ ใหตั้งรถจักรยานยนต
ตรายจากรถลม 

ลาง โดยคลายสกรูออก

ลงั

1FPF8199U5.book  Page 59  Monday, July 17, 2017  4:58 PM
7-59

5. ตอสายเบรคที่แผนรองผาเบรคหนา และที่ตัวยึด

คนัแฮนดบังคบั

6. ตอสายเรือนไมลและยึดดวยคลปิ

7. ขนัแนนนัทแกนลอตามแรงบิดที่กําหนด

8. ปรับตั้งระยะฟรีคันเบรค (ดูหนา 7-29)

9. เลื่อนฝาครอบยางกลบัเขาตําแหนงเดิม

ลอหลัง  

การถอดลอหลัง


_ 

เพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับบ
ใหมัน่คง เพื่อปองกันอัน
_

1. ถอดฝาครอบโซตัว

2. คลายนัทแกนลอห

มาตรฐานแรงบิดในการขัน:

นัทแกนลอ:

39 นิวตัน-เมตร



การปรับตั้งตามระยะ

ยใชขาตั้งกลาง

ระยะฟรีเบรคหลัง และจากนั้น

รคออกจากคันเพลาลกูเบี้ยว

หลัง

รคหลัง

เบรคหลัง

รอง

3

4

5
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3. คลายนัทล็อคและนัทปรับตั้งความตึงหยอนของ

โซทั้งสองขางที่ดานทายของสวิงอารม

4. คลายนัทกานรับแรงบิดเบรคที่แผนฝกเบรค
หลงั

5. ถอดแยกกานบิดเบรคจากแผนยึดผาเบรค โดย
ถอดสลกั นทั แหวนรอง และโบลทตามลําดับ

6. ตั้งรถใหตรงโด

7. ถอดนัทปรับตั้ง

ถอดแยกกานเบ

เบรค

1. นัทแกนลอและแหวนรอง

2. นัทปรับตั้งโซขับ

3. นัทล็อค

4. โบลทและนัทกานบิดเบรคหลัง

6

3

2

4

1

ZAUV0276ZAUV0276ZAUV0276

1. แขนลูกเบี้ยวดันเบรค

2. นัทปรับตั้งระยะฟรีเบ

3. กานเบรคหลัง

4. โบลทและนัทกานบิด

5. นัทแกนลอและแหวน

2

1

ZAUV0277ZAUV0277



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

อยูบนแกนลอกอนติดตั้ง

ทัแกนลอ

บนคนัเพลาลูกเบี้ยวเบรค 

ระยะฟรีเบรคหลงัเขาที่กาน

บรคเขากับแผนฝกเบรคโดย

ง และนัท

โซขับ (ดูหนา 7-39)

ลงจากขาตั้งกลางใหลอหลัง

บิดเบรคและนัทแกนลอให

ี่กําหนด จากนั้นสอดสลกั

ขากบันัทแกนลอ คําเตือน! 

ัวใหมกับนัทแกนลอเสมอ 
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8. ถอดนัทแกนลอและแหวนรอง แลวดึงแกนลอ

หลังออก

_ 

หามถอดแหวนรองที่ดานขวาของแกนลอออกเพื่อไม

ใหหลนหายไป 
_

9. ดันลอไปขางหนา แลวถอดโซออกจากชดุ

สเตอรหลงั

_ 

ไมจําเปนตองถอดโซขับออก เมื่อทําการถอดหรือ

ใสลอ 
_

10. ถอดลอหลัง 

วิธีการใสลอหลัง

1. ติดตั้งโซขับลงบนสเตอรหลัง

2. ใสลอโดยสอดแกนลอจากทางดานขวา

_ 

ดูใหแนใจวามีแหวนรอง

แกนลอ 
_

3. ใสแหวนรองและน

4. ติดตั้งกานเบรคลง

แลวใสนัทปรับตั้ง

เบรค

5. ตอกานรับแรงบิดเ

ใสโบลท แหวนรอ

6. ปรับตั้งระยะหยอน

7. ยกรถจกัรยานยนต

สัมผัสกับพื้น

8. ขันนัทกานรับแรง

แนนตามแรงบิดท

ปลายแยกตัวใหมเ

ใชสลักปลายแยกต

[UWA10702]



การปรับตั้งตามระยะ
UAU25852

ยามาฮาจะไดรับการตรวจสอบ

ะมีการสงรถออกจากโรงงาน 

าตางๆ เกดิขึ้นตามมาได ไมวาจะ

งน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบกําลงัอัด 

เปนตน ซึ่งจะสงผลใหสตารท

จทําใหสูญเสียกําลงั

า ควรนํารถของทานไปใหชาง

จสอบแกไข เนื่องจากชางของผู

ความสามารถ และประสบการณ

ือที่พรอม อยางไรก็ตาม ทานควร

คัญของเครื่องยนตดวยตัวทาน

นอะไหลก็ควรเลอืกใชอะไหล

 การใชอะไหลที่ลอกเลียนแบบ

นการทํางานลดลงหรือมีอายุการ

ลแท 
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_ 

ขณะขันนัทแกนลอใหแนน ใหจบัแกนลอดวยประแจ 

เพื่อไมใหหมุนตาม 
_

9. ปรับตั้งระยะฟรีเบรคหลงั (ดูหนา 7-31)
UWA10661


_ 

หลังจากปรับตั้งระยะฟรีเบรคหลังแลว ใหทําการ

ตรวจสอบการทํางานของไฟเบรคดวย 
_

10. ประกอบฝาครอบโซตัวลาง แลวขันสกรูให

แนน

การแกไขปญหา 
แมวารถจักรยานยนต

อยางละเอียด กอนที่จ

แตกอ็าจจะยังมีปญห

เปนปญหาในเรื่องขอ

หรือระบบจุดระเบิด 

เครื่องยนตยากและอา

ถารถของทานมีปญห

ผูจําหนายยามาฮาตรว

จําหนายนั้นมีความรู 

ดานเทคนิค มีเครื่องม

ตรวจสอบระบบที่สํา

เองดวยเชนกนั

เมื่อทานตองการเปลีย่

แทของยามาฮาเทานั้น

อาจทําใหสมรรถนะใ

ใชงานที่สั้นกวาอะไห

มาตรฐานแรงบิดในการขัน: 

นัทกานรับแรงบิดเบรค: 

19 นิวตัน-เมตร 

นัทแกนลอ: 

60 นิวตัน-เมตร



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
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นอกจากนี้อาจทําใหทานเสียคาซอมบํารุงมากกวาเดิม

ก็เปนได
UWA15142


_ 

ขณะตรวจสอบระบบน้ํามันเชื้อเพลิง หามสูบบุหรี่ 

และดูใหแนใจวาไมมเีปลวไฟหรือประกายไฟใน

บริเวณนั้น รวมทั้งไฟแสดงการทํางานของเครื่องทํา

น้ํารอน หรือเตาไฟ น้ํามันเบนซินหรือไอน้ํามัน

เบนซินสามารถจุดติดหรือระเบิดได ซึ่งทําใหไดรับ

บาดเจ็บหรือทําใหทรพัยสินเสียหายได 
_ 



การปรับตั้งตามระยะ
UAUT1985
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ตารางการแกไขปญหา 



การทําความสะอาดและการเก็บรักษารถจักรยานยนต

ติดตั้งอยางแนนหนาแลว

งแนน เชน รอยน้ํามันไหม

วามสะอาดดวยสารขจัด

 แตหามใชสารดังกลาวกับ

 โซขบั และแกนลอ ใหลาง

ขจัดคราบมันออกดวยน้ําทุก

UCA10773

ยาทําความสะอาดลอชนิด

พาะกับลอซี่ลวด ถาตองใช

จัดคราบสกปรกที่ลางออก

้ํายาไวในบริเวณทีท่ําความ

นะนําไว นอกจากนี้ ใหลาง

ทัว่ดวยน้ํา เช็ดใหแหงทนัที 

กันการกัดกรอน

UAU25983
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UAU26005

การดูแลรักษา 
การออกแบบที่เปดโลงของรถจักรยานยนตแสดงให

เหน็ถึงความนาทึ่งของเทคโนโลยี แตก็ทําใหเกดิความ

เสียหายไดงายขึ้นดวย สนิมและการกัดกรอนสามารถ

เกดิขึ้นไดแมวาจะใชสวนประกอบที่มีคุณภาพสูง 

ทอไอเสียที่เปนสนิมอาจลามไปถึงตัวรถไดโดยไมทัน

รูตัว อยางไรก็ตาม สนิมจะทําใหรูปลกัษณโดยรวม

ของรถจักรยานยนตตองเสียไป การดูแลรักษาที่

ถกูตองและบอยครั้งไมเพียงแตจะเปนเงือ่นไขในการ

รับประกันเทานั้น แตยังทําใหรถจักรยานยนตของทาน

ดูดี ยืดอายุการใชงาน และใหประสิทธิภาพสูงสุด

อีกดวย

กอนทําความสะอาด

1. ครอบปลายทอไอเสียดวยถงุพลาสติกหลงัจาก

เครื่องยนตเย็นแลว

2. ดูใหแนใจวาฝาปดและฝาครอบทั้งหมด รวมทั้ง

ขัว้ตอและขั้วเสียบไฟฟาทั้งหมด และจกุขัว้

หัวเทียนไดรับการ

3. ขจัดคราบสกปรกฝ

บนหองแครง ทําค

คราบมันและแปรง

ซีล ปะเกน็ เฟองโซ

สิ่งสกปรกและสาร

ครั้ง

การทําความสะอาด

_ 

● หลีกเลี่ยงการใชน้ํา

เปนกรดแก โดยเฉ

น้ํายาดังกลาวเพื่อข

ยาก อยาปลอยทิ้งน

สะอาดนานกวาที่แ

บริเวณดังกลาวให

แลวฉีดสเปรยปอง

1-การทําความสะอาดและการเก็บรักษ



รักษารถจักรยานยนต

้ําแรงดันสูงหรือเครื่องทําความ
น้ําแรงดันสูง เนื่องจากจะทําให
ะทําลายบริเวณตอไปนี้คือ ซีล 
ริ่งสวิงอารม โชคอัพหนา และ
ะกอบทางไฟฟา (ขั้วปลั๊ก ขัว้ตอ 
 และไฟสองสวาง) ทอและชอง

ยานยนตทีต่ิดตั้งหนากากบงัลม: 
ความสะอาดทีม่ฤีทธิ์รุนแรงหรอื
 เนือ่งจากจะทําใหหมองหรือ
 สารทําความสะอาดพลาสตกิ

ําใหเกิดรอยขดีขวนบนแผงบังลม 
ฑดงักลาวในบริเวณซอกเล็กๆ 

เพื่อใหแนใจวาจะไมทําใหเกิดรอย
ากากบงัลมเปนรอยขดีขวน ใหใช
กิที่มคีุณภาพหลังจากลางทํา
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การทําความสะอาดและการเก็บ

● การทาํความสะอาดทีไ่มถกูตองอาจทําใหชิ้นสวน
พลาสตกิ (เชน บงัลม ฝาครอบ หนากากบงัลม 
เลนสไฟหนา เลนสแผงหนาปด และอื่นๆ) และ
ปลายทอไอเสียเสยีหายได ใชเฉพาะผาเนือ้นุม
หรือฟองน้าํทีส่ะอาดชุบน้ําในการทําความ
สะอาดพลาสตกิ อยางไรก็ตาม น้ําอาจทาํความ
สะอาดชิ้นสวนพลาสตกิไดไมหมด อาจใชน้ํา
ผสมน้ํายาทําความสะอาดอยางออนชวยได และ
ตองแนใจวาไดลางน้ํายาทาํความสะอาดทีต่กคาง
อยูดวยน้าํเปลาออกจนหมด มฉิะนัน้ อาจทาํให
ชิ้นสวนพลาสตกิเสยีหายได

● หามใชผลิตภัณฑเคมทีี่มีฤทธิ์รุนแรงกับชิ้นสวน
พลาสติก หลีกเลี่ยงการใชผาหรือฟองน้ําที่
สัมผัสโดนผลิตภัณฑทําความสะอาดทีม่ีฤทธิ์
รุนแรงหรือกัดกรอน สารทําละลายหรือ
ทินเนอร น้ํามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) สารกําจัด
สนิมหรือสารปองกันสนิม น้ํามนัเบรค สาร
ปองกันการเปนน้ําแขง็หรือน้ําแบตเตอรี่

● หามใชหัวฉีดน
สะอาดแบบไอ
น้ําแทรกซมึแล
(ของลอและแบ
เบรค) สวนปร
หนาปด สวิทช
ระบายอากาศ

● สําหรับรถจักร
หามใชน้ํายาทํา
ฟองน้ําเนื้อแขง็
เปนรอยขดีขวน
บางชนิดอาจท
ทดสอบผลิตภัณ
ของแผงบังลม
ขดีขวน ถาหน
สารขดัพลาสต
ความสะอาด 

_



การทําความสะอาดและการเก็บรักษารถจักรยานยนต

จักรยานยนตดวยน้ําเย็นและ

าดอยางออน หลงัจาก

 ขอควรระวัง: หามใชน้ําอุน 

กิิริยากัดกรอนของเกลือ 

ารกดักรอนบนพื้นผิวโลหะ

นที่เคลือบโครเมียมและ

การกดักรอน

ตใหแหงดวยชามัวสหรือผา

นัที และหลอลื่นเพื่อปองกัน

เพื่อขัดเงาชิน้สวนตางๆ ที่

เินียม และเหล็กสแตนเลส 

ีย (คราบสีคล้ําบนเหล็ก

1FPF8199U5.book  Page 3  Monday, July 17, 2017  4:58 PM
8-3

หลงัจากใชงานตามปกติ

ขจดัสิ่งสกปรกออกดวยน้ําอุน น้ํายาทําความสะอาด

อยางออน และฟองน้ํานุมที่สะอาด แลวลางออกใหทั่ว

ดวยน้ําสะอาด ใชแปรงสีฟนหรือแปรงลางขวดใน

บริเวณที่เขาถงึไดยาก สิ่งสกปรกหรือซากแมลงที่ลาง

ออกยากจะลางออกไดงายขึ้นถาใชผาเปยกคลุมบริเวณ

ดังกลาวเปนเวลาสองสามนาทีกอนทําความสะอาด

หลงัจากขับขี่ขณะฝนตก ใกลทะเล หรือบนถนน

บริเวณที่มีไอทะเล

เนื่องจากเกลอืทะเลหรือเกลือที่อยูบนถนนในชวงฤดู

หนาวจะมีคุณสมบัติกดักรอนอยางรุนแรงเมือ่รวมตัว

กับน้ํา ใหปฏบิัติดังตอไปนี้หลังจากขบัขี่ขณะฝนตก 

ใกลทะเล หรือบนถนนบริเวณที่มีไอทะเล

_ 

เกลือทะเลบนถนนในชวงฤดูหนาวอาจจะยังตกคางอยู

จนถึงฤดูใบไมผล ิ
_

1. ทําความสะอาดรถ

น้ํายาทําความสะอ

เครื่องยนตเย็นแลว

เนื่องจากจะเพิ่มปฏ

[UCA10792]

2. ฉีดสเปรยปองกันก

ทั้งหมดรวมทั้งสว

นิกเกลิเพื่อปองกัน

หลังจากทําความสะอาด

1. เช็ดรถจักรยานยน

ซับน้ํา

2. เช็ดโซขบัใหแหงท

ไมใหเกดิสนิม

3. ใชสารขัดโครเมียม

เปนโครเมียม อลูม

รวมทั้งระบบไอเส



รักษารถจักรยานยนต

มคีราบน้ํามันหรือแวกซบน

อ

ความสะอาดจานเบรคและสาย

ทําความสะอาดและน้ํายาขดัจาน

างลอดวยน้ําอุน และน้ํายาทํา

างออน กอนขับขีใ่นความเร็ว

สอบประสทิธิภาพในการเบรค

รเขาโคงของรถจักรยานยนต

UCA10801

และแวกซแตพอควร 

ทีเ่กินออกใหหมด

รือแวกซบนชิ้นสวนยางหรือ

ผลิตภัณฑดูแลรักษาที่เหมาะสม

สารขดัหยาบ เนื่องจากจะไป
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การทําความสะอาดและการเก็บ

สแตนเลสที่เกดิจากความรอนก็สามารถขจัด

ออกดวยการขัดแบบนี้)

4. สําหรับการปองกนัการกัดกรอน ขอแนะนําให

ฉีดสเปรยปองกันการกดักรอนบนพื้นผิวโลหะ

ทั้งหมดรวมทั้งสวนที่เคลือบโครเมียมและ

นิกเกิลเพื่อปองกันการกดักรอน

5. ใชสเปรยน้ํามันเปนสารทําความสะอาด

อเนกประสงคเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่เหลืออยู

6. แตมสีในบริเวณที่เสียหายเล็กนอยเนื่องจากเศษ

หิน ฯลฯ

7. ลงแวกซบนพื้นผิวที่ทําสีทั้งหมด

8. ปลอยรถจกัรยานยนตทิ้งไวใหแหงสนิทกอน

เก็บหรือคลมุผา
UWA11132


_ 

วัตถุแปลกปลอมบนเบรคหรือยางอาจทําใหสูญเสีย

การควบคุมได

● ดูใหแนใจวาไม

เบรคหรือยางล

● ถาจําเปน ใหทํา

เบรคดวยน้ํายา

เบรค แลวลางย

ความสะอาดอย

ทีสู่งขึน้ ใหทด

และลักษณะกา

กอน 
_

_ 

● ลงสเปรยน้ํามัน

และใหเช็ดสวน

● หามลงน้ํามนัห

พลาสติก ใหใช

● หลีกเลี่ยงการใช

ทําลายเนื้อสี 
_



การทําความสะอาดและการเก็บรักษารถจักรยานยนต
UAUM1903

ไวในที่แหงและเย็น หากจํา

ึ่งถายเทอากาศไดเพื่อกนัฝุน 

ละระบบไอเสียนั้นเย็นแลว

ยนต
UCA10811

ยนตไวในหองทีร่ะบาย

คลุมดวยผาใบทบึขณะที่รถ

น้ําและความชื้นแทรกซึมเขา

ิม

วรหลีกเลี่ยงการเก็บไวใน

 คอกสัตว (เนื่องจากมี

ริเวณทีเ่ก็บสารเคมีรนุแรง 
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_ 

● ใหขอคําแนะนําจากศูนยบริการยามาฮาสําหรับ

ผลติภัณฑที่เหมาะสม

● การลางรถ การขับขีใ่นขณะที่ฝนตกหรืออากาศ

ชืน้อาจทําใหเลนสไฟหนาเกิดฝาได ใหเปด

ไฟหนาสักระยะเพื่อไลความชื้นออกจากเลนส 
_ 

การเก็บรักษา 

ระยะสั้น

เก็บรักษารถจกัรยานยนต

เปน ใหคลมุดวยที่ครอบซ

ตองแนใจวาเครื่องยนตแ

กอนทีจ่ะคลมุรถจกัรยาน

_ 

● การเก็บรถจักรยาน

อากาศไดไมดีหรือ

ยังเปยกอยูจะทําให

ไปและทําใหเกิดสน

● เพื่อปองกันสนิม ค

หองใตดินที่อับชื้น

แอมโมเนีย) และบ
_



รักษารถจักรยานยนต

ยนตหลายๆ ครั้งดวยสตารทเตอร 
ันไปเคลอืบผนังกระบอกสูบ)
ัวเทียนออกจากหัวเทียน แลวใส
ะจกุขั้วหัวเทียน คําเตือน! เพื่อ
ชํารุดเสียหาย หรือไดรับบาดเจ็บ
ระเบิด ตองแนใจวาตอสายดิน
ัวเทียนขณะสตารทเครื่องยนต 

บคุมทั้งหมดและจุดหมุนของ
นัควบคมุทั้งหมด รวมทั้งของ
กลางดวย
ตรวจสอบและแกไขแรงดันลม
แลวยกรถจกัรยานยนตเพื่อใหลอ
จากพื้น หรือหมุนลอเลก็นอย
องกันลอยางเสื่อมสภาพเฉพาะ

คลมุปลายทอไอเสียไวเพื่อ
ืน้เขาไปภายใน

1FPF8199U5.book  Page 6  Monday, July 17, 2017  4:58 PM
8-6

การทําความสะอาดและการเก็บ

ระยะยาว

กอนจะเก็บรถจกัรยานยนตไวหลายเดือน:
1. ปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งหมดในสวน “การดูแล

รักษา” ของบทนี้
2. เติมน้ํามันเชื้อเพลิงลงในถงัใหเต็ม และเติมสาร

รักษาสภาพน้ํามันเชือ้เพลงิ (ถามี) เพื่อปองกัน
ไมใหถงัน้ํามันเชือ้เพลงิเปนสนิม และน้ํามัน
เชือ้เพลงิเสื่อมสภาพ

3. ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อปกปองกระบอก
สูบ แหวนลูกสูบ ฯลฯ มิใหถกูกัดกรอน
a. ถอดฝาครอบหัวเทียนและหัวเทียนออกมา
b. เทน้ํามันเครื่องขนาดหนึ่งชอนชาผานชอง

ใสหัวเทียน เพื่อเคลอืบกระบอกลกูสูบและ
ลูกสูบ

c. ใสจกุขั้วหัวเทียนเขากับหวัเทียน แลววาง
หัวเทียนลงบนฝาสูบเพื่อใหไฟฟาลงกราวด 
(ซึ่งจะจํากัดการเกดิประกายไฟในขั้นตอน
ตอไป)

d. หมุนเครื่อง
(เพื่อใหน้ําม

e. ถอดจกุขั้วห
หัวเทียนแล
ปองกันการ
จากการจุด
เขี้ยวของห
[UWA10952]

4. หลอลื่นสายคว
คันบังคับและค
ขาตั้งขาง/ขาตั้ง

5. หากจําเปน ให
ยางใหถูกตอง 
ทั้งสองลอยขึ้น
ทุกเดือน เพื่อป
จดุเดียว

6. ใชถงุพลาสติก
ปองกนัความช



การทําความสะอาดและการเก็บรักษารถจักรยานยนต
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7. ถอดแบตเตอรี่ออกและชารจใหเต็ม เก็บไวในที่
แหงและเย็นและชารจเดือนละครั้ง หามเก็บ
แบตเตอรี่ไวในที่เย็นจัดหรืออุนจัด [ต่ํากวา 0 °C 
(30 °F) หรือสูงกวา 30 °C (90 °F)] สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกบ็แบตเตอรี่ ดูหนา 
7-50

_ 

ควรซอมรถจักรยานยนตในจุดที่จําเปนกอนที่จะมีการ

เกบ็รถจกัรยานยนต 



ขอมูลจําเพาะ

กสูบ กระบอกสูบเดี่ยว
ูบ 114 ซม.3

ยะชกั 50.0  57.9 มม.
9.3 :1
T115FL/FLS สตารทเทา
T115FLSE/FLSEC
สตารทไฟฟา
และสตารทเทา
แบบเปยก

YAMALUBE
10W-40
API service ชนิด SG 
หรือสูงกวา, มาตรฐาน 
JASO MA

0.8 ลติร (800 ซี.ซี.)
ันเครื่อง

0.85 ลติร (850 ซี.ซี.)
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รุน T115FL/FLS/FLSE/FLSEC
ขนาด

ความยาวทั้งหมด 1,940 มม.
ความกวางทั้งหมด

T115FL 710 มม.
T115FLS/FLSE/FLSEC 715 มม.

ความสูงทั้งหมด 1,075 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ 775 มม.
ความยาวแกนลอหนาถึงลอหลงั 1,235 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเครื่องยนต 155 มม.
รัศมีการเลี้ยวต่ําสุด 1,800 ม.

น้ําหนัก
รวมน้ํามันเครื่องและน้ํามัน
เชือ้เพลงิเต็มถงั

T115FL/FLS 95 กก.
T115FLSE/FLSEC 97 กก.

เครื่องยนต
ชนิดเครื่องยนต 4 จังหวะ ระบายความรอน

ดวยอากาศ SOHC

การจดัวางกระบอ
ปริมาตรกระบอกส
กระบอกสูบ  ระ
อัตราสวนการอัด
ระบบสตารท 

ระบบหลอลื่น
น้ํามันเครื่อง

ยี่หอที่แนะนํา
ชนิด
เกรด

ปริมาณ
มีการเปลี่ยน
น้ํามันเครื่อง
ถอดกรองน้ําม
ออก

1-ขอมูลจําเพาะ

UAU26323



ขอมูลจําเพาะ

2.900 (58/20)
โซขับ
2.857 (40/14)
เฟองตรง 4 สปด

2.833 (34/12)
1.875 (30/16)
1.353 (23/17)
1.045 (23/22)

แบ็คโบน
26.3 องศา
73 มม.

มียางใน
70/90-17MC/38P
MAXXIS/M6230
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กรองอากาศ
ไสกรองอากาศ กระดาษเคลือบน้ํามัน

น้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันเชือ้เพลงิที่แนะนํา น้ํามันเบนซนิไรสารตะกั่ว

หรือน้ํามันแกสโซฮอล
(น้ํามันเบนซิน/น้ํามัน
แกสโซฮอล E10,E20,
E85)

ความจุถงัน้ํามันเชือ้เพลงิ 4.0 ลิตร (4,000 ซี.ซี.)
หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง

เรือนลิน้เรง:
เครื่องหมาย ID: 1FD6

หัวเทยีน
ผูผลติ/รุน NGK CR6HSA
ระยะหางเขี้ยวหวัเทียน 0.6-0.7 มม.

คลัทช
ชนิดคลทัช แบบเปยก แบบหลาย

แผน และแรงเหวี่ยงหนี
ศูนยกลางอัตโนมัติ

ระบบสงกําลัง
อัตราทดเกียรหลกั
เฟองทาย
อัตราทดเกียรรอง
ชนิดของการสงกําลัง
อัตราทดเกียร

เกยีร 1 
เกยีร 2 
เกยีร 3 
เกยีร 4 

โครงรถ
ชนิดของตัวถงั
มุมคาสเตอร
ระยะเทรล

ยางลอหนา
ชนิด
ขนาด
ผูผลิต/รุน



ขอมูลจําเพาะ

ลอแม็ก (T115FLSEC)
ลอซี่ลวด (T115FL,
T115FLS,T115FLSE)
1.40  17

ลอแม็ก (T115FLSEC)
ลอซี่ลวด (T115FL,
T115FLS,T115FLSE)
1.60  17

ดรัมเบรค
E/ ดิสกเบรคเดี่ยว

ไฮดรอลคิ
นํา DOT 3 หรือ 4 

(T115FLS/FLSE/
FLSEC

ดรัมเบรค
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การบรรทุก:
น้ําหนักบรรทุกสูงสุด: 153 กก. (337 ปอนด)
(น้ําหนักรวมคนขับ ผูโดยสาร สัมภาระและ
อุปกรณตกแตง)

ยางลอหลัง
ชนิด มียางใน
ขนาด 80/90-17MC/50P
ผูผลิต/รุน MAXXIS/M6230

แรงดันลมยาง (เติมขณะยางเย็น)
1 คน:

ลอหนา 200 kPa (2.00 kgf/cm2)
 29 psi

ลอหลัง 225 kPa (2.25 kgf/cm2)
33 psi

2 คน:
ลอหนา 200 kPa (2.00 kgf/cm2)

29 psi
ลอหลัง 280 kPa (2.80 kgf/cm2)

41 psi

ลอหนา
ชนิดของลอ

ขนาดกระทะลอ
ลอหลัง

ชนิดของลอ

ขนาดกระทะลอ
เบรคหนา

ชนิด
T115FL
T115FLS/FLS
FLSEC

น้ํามันเบรคที่แนะ

เบรคหลัง
ชนิด



ขอมูลจําเพาะ

วน
HS1, 35.0 W/35.0 W  1
18.0 W/5.0 W  1
10 W  2
10 W  2
1.7 W  1
1.7 W  1

 1.7 W  4
1.7 W  1
1.7 W  2

นต 1.7 W  1

15 แอมป
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ระบบกันสะเทอืนหนา
ชนิด เทเลสโคปก
ชนิดของสปริง คอลยสปริง
ระยะเคลื่อนของลอ 100 มม.

ระบบกันสะเทอืนหลัง
ชนิด สวิงอารม
ชนิดของสปริง คอลยสปริง
ระยะเคลื่อนของลอ 78 มม.

ระบบไฟฟา
แรงดันไฟฟาระบบ 12 V
ระบบจดุระเบิด TCI
ระบบการชารจ เอซี แมกนีโต

แบตเตอรี่
รุน GTZ4V
แรงดันไฟฟา, ความจุ 12 V, 3.0 Ah

ไฟหนา
ชนิดของหลอดไฟ หลอดฮาโลเจน

วัตตของหลอดไฟ  จําน
ไฟหนา
ไฟทาย/ไฟเบรค
ไฟเลีย้วหนา
ไฟเลีย้วหลงั
ไฟเรือนไมล
ไฟเตือนเกียรวาง
ไฟเตือนตําแหนงเกียร
ไฟเตือนไฟสูง
ไฟเตือนไฟเลีย้ว
ไฟเตอืนปญหาเครือ่งย

ฟวส
ฟวสหลกั



ขอมูลผูบริโภค
UAU26411

กูตอกอยูบนเฟรมตัวถัง

พื่อแสดงถึงรถจกัรยานยนตแต

เปนหมายเลขสําหรับขึ้น

นตกบัเจาหนาที่ในทองที่ของ

1-ขอ
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UAU26364

ตัวเลขที่แสดงถึงขอมูลรถของทาน 
บันทึกหมายเลขที่แสดงถงึขอมูลรถของทานและ

หมายเลขเครื่องในชองวางที่กําหนดดานลาง เพื่อเปน

ประโยชนในการสั่งซื้อชิน้สวนอะไหลจากผูแทน

จําหนายยามาฮา หรือใชเปนหมายเลขอางอิงในกรณีที่

รถถูกขโมย

หมายเลขโครงรถ:

หมายเลขเครื่อง:

หมายเลขตัวถังรถ 

หมายเลขตัวถงัรถจะถ

_ 

หมายเลขตัวถงัรถใชเ

ละคัน และอาจใชเพื่อ

ทะเบียนรถจกัรยานย

ทาน 
_ 

1. หมายเลขตัวถงัรถ

1
ZAUV0278ZAUV0278ZAUV0278

มูลผูบริโภค

UAU26348



ขอมูลผูบริโภค
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UAU26442

หมายเลขเครื่อง 

หมายเลขเครื่องจะประทับอยูบนหองเครื่องยนต

1. หมายเลขเครื่อง

YAMAHA

1

ZAUV0295ZAUV0295ZAUV0295
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    Se

Yamalube ECO PLUS

Yamalu

Coolant

Hi-Grade GreasePart Cleaneribitor & 
icant
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Yamalube 4TYammalubbe 4T Yamalube 4-AT

Brake Fluidbe Gear

Yamalube 4T

Rust Inh
       Lubr

Carbon CleanerSupension G-10 Chain lube
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