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การตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่
ควรทําการตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่
ทุกๆ 3 เดือนโดยศูนยบริการยามาฮา
เมื่อมีการถอดแบตเตอรี่ 
ควรทําการถอดขั้วลบกอนถอดขั้วบวกเสมอ 
เพื่อปองกันการลัดวงจรของระบบไฟฟา
ควรนําแบตเตอรี่กลับมาชารจไฟใหมทันที เมื่อ
แบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟาต่ํากวา 12.4 โวลต
ควรใหผูจําหนายรถจักรยานยนตยามาฮาทําการชารจ
ไฟแบตเตอรี่ใหกับรถของทาน
หากตรวจสอบพบวาแบตเตอรี่มีสภาพการเก็บไฟ
ไมอยู ควรทําการเปลี่ยนใหมทันที
หากรถจักรยานยนตไมมีการใชงานมากกวา 1 เดือน
ควรทําการถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรถ (ดูรายละเอียด
การเก็บแบตเตอรีใ่นหัวขอ “การบํารุงรักษาและ
การปรับตั้งตามระยะ” (เรื่องแบตเตอรี่ หนา 7-45)

YAMAHA
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การตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่
แบตเตอรี่จะมีโอกาสคายประจุมากขึ้น (ไมมีไฟ) เม ื่อไมมีการใชงานรถจักรยานยนตเปนระยะเวลานานๆ หรือเร็วกวา
หากขาดการดูแลรักษาตรวจสอบตามระยะกําหนด ซึ่งอาจสงผลใหรถจักรยานยนตมีอาการดังนี้

1. เมื่อบิดสวิทชกุญแจไปที่ตําแหนง “ON” สัญญาณไฟเลี้ยวและแตรทํางานผิดปกติ
2. การทํางานของปมไฟฟาในถังน้ํามันเชื้อเพลิงผ ิดปกติ (หมุนชาลง)
3. เมื่อทําการกดสวิทชสตารทไฟฟา เสียงการหมุนของมอเตอรสตารทจะหมุนชาผิดปกติ
4. เมื่อพบอาการดังกลาว ใหทานรีบนํารถจักรยานยนตเขาตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่กับ 

ศูนยบริการทันที
เมื่อสตารทเครือ่งยนตไมได (แบตเตอรี่ไมมไีฟ) ควรทําอยางไร

หากเกิดปญหาอาการสตารทเครื่องยนตไมได เนื่องจากแบตเตอรี่ไมมีไฟ ควรทําการแกไข 
เบื้องตนโดยมีขอแนะนําดังนี้
1. สามารถทําการพวงแบตเตอรี่จากรถจักรยานยนตคันอื่น เพื่อสตารทเครื่องยนตใหติด
2. ใหนํารถเขาตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ทันทีเมื่อม ีโอกาสหรือทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม
3. ใหทําการติดตอศูนยรับเรื่องแจงปญหา 24 ชั่วโมง (Yamaha call center) ที่เบอรโทรศัพท 

0-2263-9999 หรือโดยตรงกับทางรานผูจําหนายยามาฮาใกลพื้นที่เกิดปญหา*

* ทานสามารถดูเบอรโทรศัพทรายชื่อผูจาํหนายไดในสมุดรับประกันคุณภาพที่อยูใตเบาะนั่งรถจักรยานยนต
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คํานํา
UAU60580

ขอตอนรับสูโลกของการขับขีร่ถจักรยานยนตยามาฮา!
รถจกัรยานยนตยามาฮารุน MW125A เปนผลงานที่บรรจงสรางขึ้นจากประสบการณที่มีมายาวนานของยามาฮา 
และดวยการนําการออกแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ทําใหสมรรถนะของรถจักรยานยนตดีเยี่ยม จึงทำใหลกูคา
ไววางใจในชือ่เสียงของยามาฮา
กรุณาทําความเขาใจกับคูมือนี้ MW125A เพื่อผลประโยชนของทานเอง คูมือเลมนี้เปนการแนะนําการใชรถ 
การตรวจสอบ ตลอดจนการบํารุงรักษารถจักรยานยนตอยางถกูวิธี โดยครอบคลุมถงึการปองกันและอันตราย
ตางๆ ที่จะเกิดขึน้กับตัวทานเองอีกดวย
คูมือเลมนี้สามารถชวยเหลอืทานไดดีที่สุดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ถาทานมีขอสงสัยประการใด โปรดสอบถาม
ผูจําหนายยามาฮาไดทุกแหงทั่วประเทศ
ทางบริษัทฯ มีความปรารถนาใหทานมีความปลอดภัยและความพอใจในการขับขี่ รวมถงึความปลอดภัย
เปนอันดับหนึ่งเสมอ
ยามาฮามีการพัฒนาคุณภาพ รูปลักษณอยางตอเนื่องอยูเสมอ ในการจดัทําคูมือเลมนี้ ขอมูลทุกอยางจะเปนขอมูล
ที่ทันสมัยที่สุด ณ วันที่พิมพ ดังนั้นจงึอาจม ีขอแตกตางบางประการระหวางคูมือกบัรถจกัรยานยนตที่ไมตรงกัน 
ถาหากทานมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกบัคูมือเลมน ี้ กรุณาติดตอผูจําหนายยามาฮา

คําเตอืน
UWA17780

กรุณาอานคูมอืนี้อยางละเอียดและระมัดระวัง กอนการใชรถจักรยานยนต 
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ขอมลูคูมอืที่สาํคัญ
UAU10134

รายละเอียดตอไปนี้จะชวยใหทานเขาใจเครื่องหมายและสัญลกัษณในคูมือเลมนี้มากขึ้น:

*ผลติภัณฑและขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

นี่คือสัญลักษณเตือนความปลอดภัย แสดงการเตือนใหระวังอันตรายจากการไดรับ
บาดเจ็บตอบุคคลที่อาจเกิดขึ้นได  ใหปฏบิัติตามขอมลูความปลอดภัยที่ตามหลัง
เครื่องหมายนี้ทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได

คําเตือนเพื่อแสดงถึงสถานการณอันตราย หากทานไมสามารถปฏิบัตติามได 
อาจสงผลใหเกิดการเสียชีวิตหรอืการบาดเจ็บรายแรงได

ขอควรระวงัเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายตอรถจักรยานยนตหรือทรัพยสินอื่น

ขอแนะนําเพื่อใหมคีวามชัดเจนหรือเขาใจในคูมือมากยิ่งขึน้
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ขอมลูคูมอืที่สาํคัญ

UAU37432

MW125A
คูมอืผูใชรถจักรยานยนตยามาฮา

©2014 โดยบริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด
พิมพครั้งที่ 1, พฤศจิกายน 2557

หามทําการคัดลอก
พิมพซ้ําสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมด 

ของคูมือเลมนี้ดวยวิธีการใดๆ 
ยกเวนไดรบัอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก 

บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด
พิมพในประเทศไทย
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1-1

1

ตําแหนงแผนฉลากตางๆ ที่สําคญั
UAU10385

ควรอานและทําความเขาใจกับแผนฉลากบนรถจกัรยานยนตทุกแผนใหละเอียด เนื่องจากมีขอมูลทีส่ำคัญเกีย่วกับ
ความปลอดภัยและการใชงานรถจักรยานยนตที่ถูกต อง หามลอกแผนฉลากออกจากตัวรถเด็ดขาด หากขอความ
บนแผนฉลากเลอืนลางจนอานไดยาก ทานสามารถซือ้แผนฉลากใหมไดที่ ศูนยบริการยามาฮา

1 2
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1-2

ตําแหนงแผนฉลากตางๆ ที่สําคญั
1

100kPa=1bar kPa, psi kPa, psi

175, 25 225, 33

175, 25 225, 33

2CM-F1668-30

1 2
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2

2-1

วิธีแหงความปลอดภยั
UAU60750

สิ่งที่เจาของรถจักรยานยนตตองรับผิดชอบ
ในฐานะที่เปนเจาของรถจักรยานยนต ทานตองมี
ความรับผิดชอบตอการใชงานรถจักรยานยนตให
ถูกตองและปลอดภัย
ยานพาหนะนี้เปนยานพาหนะสามลอ
การใชงานและขับขี่อยางปลอดภัยของรถจักรยานยนต
ขึ้นอยูกบัเทคนิคการขบัขี่ที่ดี และความเชีย่วชาญ
ของผูขับขี ่สิ่งจําเปนที่ควรทราบกอนการขับข ี่
รถจกัรยานยนตมีดังนี้
สิ่งที่ควรทราบ:

ไดรับคําแนะนําลักษณะการทํางานของอุปกรณ
สวนตางๆ ของรถจักรยานยนต
ปฏิบัติตามคําเตือนและการบํารุงรักษาตามคูมือ
ไดรับการอบรมจากเจาหนาที่เกี่ยวกับขอ
กําหนดและเทคนิคในการขับขี่
ควรเขารับบริการดานเทคนิคตามที่คูมือแนะนํา 
และ/หรือบํารุงรักษาโดยตองทราบขอมูลดาน
เทคนิค

ควรไดรับการอบรมที่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช
ยานพาหนะโดยอาจารยที่ผานการรับรองกอน
การขับขี่ โปรดติดตอตัวแทนยามาฮา เพื่อหา
สถานที่อบรมหลักสูตรที่ใกลที่สุด

เทคนิคการขบัขีอ่ยางปลอดภัย
ควรมีการตรวจสอบรถจักรยานยนตกอนการขับขี่
ทุกครั้ง เพื่อใหอยูในสภาพการใชงานที่ปลอดภ ัย 
หากไมมีการตรวจสอบหรือบํารุงรักษาที่ถูกตอง 
อาจเปนการเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุหรือ
ทําใหชิ้นสวนเสียหายได ดูหนา 5-1 สําหรับรายการ
ตรวจสอบกอนการใชงาน

รถจกัรยานยนตนี้มีการออกแบบใหสามารถ
บรรทุกทั้งผูขับขี่และผูโดยสารได
ผูขบัขีท่ีไ่มมจีติสาํนกึในการปฏบิตัติามกฎ
จราจรมกัจะเปนตนเหตขุองการเกดิอบุตัเิหต ุ
ทัง้ในรถยนตและรถจกัรยานยนต หาก
อบุตัเิหตเุกดิขึน้เพราะผูขบัรถยนตมองไมเห ็น
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รถจกัรยานยนต ทานตองทาํใหผูขบัรถยนต 
สามารถมองเหน็วาทานไดขบัรถผานมาทางนี ้
ซึง่จะเปนการลดโอกาสทีจ่ะทาํใหเกดิอบุตัเิหต ุได
และปฏิบัติดังตอไปนี้:

สวมเสื้อผาที่มีสีสวาง
ระมัดระวังการขับขีร่ถเมื่อเขาใกลสี่แยก 
และผานสี่แยกซึ่งบริเวณเหลานี้มักเกดิ
อุบัติเหตุกบัรถจกัรยานยนตบอยครั้ง
ในการขบัขี่ ใหผูขับขีค่นอื่นๆ สามารถมอง
เหน็ทาน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกดิอุบัติเหตุ
ไมควรบํารุงรักษายานพาหนะหากทาน
ขาดความรูที่เหมาะสม โปรดติดตอตัวแทน
จําหนายยามาฮาเกีย่วกับการบํารุงรักษา
ยานพาหนะเบื้องตน การบํารุงรักษา
บางอยางสามารถทําไดโดยชางที่ไดผาน
การรับรอง

บอยครั้งที่การเกดิอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจาก
ผูขบัขี่ไมมีความชํานาญในการขบัขี่ และยัง
ไมมีใบอนุญาตประจําตัวผูขับขี่

ทําการขอใบอนุญาตขับขีแ่ละเรียนรูกฎ 
ขอบังคับของใบอนุญาตขับขีร่ถจักรยานยนต
ใหเขาใจ
ทราบถงึขอจํากดัและทกัษะในการขบัขี่รถ 
เพื่อชวยใหทานสามารถหลกีเลีย่งอุบัตเิหตุได
ทางบริษัทสนับสนุนใหทานขับขี่รถ
จักรยานยนตตามกฎจราจร ซึ่งเมื่อทาน
ไมทําตามกฎจราจร ก็จะเกิดเปนความ
คุนเคยจนติดเปนนิสัย

บอยครั้งที่อุบัติเหตุเกิดจากความผิดพลาดของ
ผูขบัขี่รถจกัรยานยนต ซึ่งปกติอุบัติเหตุที่เกดิขึ้น 
เชน วิ่งเขาโคงดวยความเร็วสูงเกนิไปทําให
รถวิ่งเลยโคงของถนน หรือหักรถเขาโคงมาก
เกินไป (เนื่องจากมุมเอียงของถนนไมเอียงพอ
รองรับกบัความเร็วของรถ)
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มีการปฏิบัติตามปายจํากัดความเร็ว และ
ไมควรใชความเร็วเกนิกวาปายจํากัด
ความเร็วของถนนตางๆ
ทุกครั้งเมื่อมีการเลี้ยวหรือเปลี่ยนเสนทาง 
ควรมีการใหสัญญาณกอน เพื่อใหผูขับขี่
รถคันอื่นเหน็อยางชดัเจน

ทานั่งของผูขับขี่และผูโดยสารควรมีทานั่ง
ที่ถูกตอง

ผูขับขี่ควรจะจับแฮนดรถทั้ง 2 ขาง และวาง
เทาบนที่พักเทาทั้ง 2 ขาง เพื่อควบคุมการ
ขับขี่รถจักรยานยนตใหดี
ผูโดยสารควรจบัผูขับรถตลอดเวลา และ
จับรถหรือที่จับกันตกดานหลัง โดยจับทั้ง 
2 มือ และวางเทาทั้ง 2 ขางไวบนที่พักเทา
ของผูโดยสาร ใหผูโดยสารวางเทาไวบน
ที่พักเทาของผูโดยสาร กอนออกรถเสมอ

เมื่อขบัขี่รถไมควรดืม่สุราหรือเสพยาเสพยตดิ
อื่นๆ

รถจกัรยานยนตรุนนี้ไดรับการออกแบบมา
เพื่อใชบนถนนทางเรียบเทานั้น ไมเหมาะ
สําหรับการใชงานทางวิบาก

เครื่องแตงกายที่เหมาะสม
โดยสวนใหญคนที่เสียชวีิตดวยอุบัติเหตุจากรถ
จกัรยานยนตมาจากการไดรับบาดเจบ็ทางศีรษะ ดังนั้น 
ควรสวมหมวกกนัน็อคเพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือ
ลดการบาดเจบ็ทางศีรษะ

สวมหมวกกนัน็อคทุกครั้งเพื่อปองกันอุบัติเหต ุ
คลมุใบหนาหรือสวมแวนกนัลม เพื่อปองกัน
อันตรายที่จะเกิดขึ้นกบัสายตา ซึ่งสามารถชวย
ลดการบาดเจบ็และลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นได
สวมเสื้อคลุม รองเทาที่แข็งแรงทนทาน กางเกง 
ขายาว ถงุมือ และอื่นๆ ซึ่งสามารถปองกนัหรือ
ลดรองรอยการถลอกได
ไมควรสวมเสื้อผาที่หลวมหรือคับจนเกินไป 
มิฉะนั้น อาจทําใหเสื้อผาไปพันกับคันเบรค 
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ที่พักเทาหรือลอทําใหเสียการควบคมุ ซึ่งเปน
ตนเหตุของการบาดเจบ็หรือการเกดิอุบตัิเหตุ
เมื่อตองการจะขบัขี่รถจกัรยานยนตทุกครั้ง 
ควรสวมเสื้อผาคลุมทั้งขา ขอเทา และเทา 
ไมควรสัมผัสเครื่องยนตหรือทอไอเสียขณะที่
เครื่องยนตกําลังทํางานหรือหลังการขบัขี่เพราะ
เครื่องยนตจะรอนมาก และสามารถลวกผิวหนงั
ได 
ผูนั่งซอนทายควรศึกษาทําความเขาใจกับ
คําแนะนําขางตนใหเขาใจอยางถองแท

หลีกเลี่ยงควันพิษจากคารบอนมอน็อกไซด
ไอเสียจากเครื่องยนตทั้งหมดมีสารคารบอนมอน็อก-
ไซดอยู ซึ่งเปนอันตรายถงึแกชีวิตได  การหายใจโดย
สูดสารคารบอนมอน็อกไซดเขาไปอาจทําใหปวดหรือ
เวียนศีรษะ เซื่องซึม คลืน่ไส เปนลม และอาจถงึแก
ชวีิตได
คารบอนมอน็อกไซดเปนกาซที่ไมมีสี ไมมีกลิ น และ
ไมมีรส ซึ่งอาจมีอยูแตทานมองไมเห็นหรือไม ไดกลิน่ 

กาซไอเสียใดๆ เลยก็ได ระดับความอันตรายของ
คารบอนมอน็อกไซดสามารถเพิ่มขึ้นไดรวดเร็วมาก 
และทานอาจถกูปกคลุมจนเปนอันตรายถึงแกชวีิตได 
นอกจากนี้ ระดับความอันตรายของคารบอนมอน็อก-
ไซดยังสามารถระเหยอยูไดหลายชัว่โมงหรือหลายวัน 
ในบริเวณที่อากาศถายเทไดไมสะดวก หากทานพบว า
มีอาการคลายกับไดรับพิษจากคารบอนมอน็อกไซด  
ใหออกจากบริเวณนั้นทันที สูดอากาศบริสุทธิ์ และ
พบแพทย

อยาติดเครื่องบริเวณพื้นที่ในอาคาร แมวาทาน
ถายเทอากาศโดยใชพัดลมหรือเปดหนาตาง
และประตู เนื่องจากจะเปนการทําใหคารบอน-
มอน็อกไซดเพิ่มระดับความอันตรายไดรวดเร็ว
มาก
อยาติดเครื่องบริเวณที่อากาศถายเทไดไม
สะดวก หรือบริเวณที่ถกูปดลอมไวบางสวน 
เชน โรงเก็บรถ โรงรถ หรือที่จอดรถซึ่งสราง
โดยการตอหลังคาจากดานขางตึก
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อยาติดเครื่องนอกอาคารในบริเวณที่ไอเสีย 
สามารถถูกดูดเขาไปในอาคารโดยผานชองเปด
ตางๆ เชน หนาตาง และประตู

การบรรทกุ
การเพิ่มอุปกรณตกแตงหรือสิ่งของบรรทุกจะทําให
รถจกัรยานยนตรับน้ําหนักมากขึ้น สงผลใหบงัคบั
ทิศทางไดไมดี ดังนั้นถาเปนไปได ควรหลกีเล ี่ยง
การตกแตงหรือบรรทุกของในรถจักรยานยนต ควรมี
การขับขี่ดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ ดังนั้นการ
บรรทุกหรือ ติดตั้งอุปกรณตกแตงเสริมของรถ
จักรยานยนต ใหปฏิบัติตามคําแนะนําดังตอไปนี้:
การรับน้ําหนักของผูขับขี ่ผูโดยสาร อุปกรณตกแตง 
และสิ่งของบรรทุกจะมีผลตอความสามารถในการ
ขับขี่ หากขบัขีร่ถจักรยานยนตที่บรรทกุน้ําหนักมาก
เกินกวาน้ําหนักบรรทุกสูงสุด อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ได

ขณะทีม่ีการบรรทุกของ ควรมีการระมัดระวังและ
เอาใจใสดังตอไปนี้:

สิ่งของบรรทุกและอุปกรณตกแตง ควรจะมี
น้ําหนักเทาที่จําเปนเทานั้น และใหบรรจแุนบ
สนิทกบัรถจักรยานยนต ใหบรรจสุิ่งของที่มี
น้ําหนักมากสุดไวใกลตรงกลางของรถ
จกัรยานยนตใหมากที่สุด และกระจายน้ําหนัก
ใหเทากันทั้ง 2 ขางของรถจกัรยานยนต โดยมี
ความสมดุลและไมเสียการทรงตัว
การเปลีย่นน้ําหนักอาจจะทําใหเสียสมดุลทันที 
จงึตองแนใจวาการบรรทุกน้ําหนักและการเพิ่ม
อุปกรณตกแตงจะไมทําใหรถเสียสมดุลกอน
การขับขี่ ตรวจสอบสิ่งของที่ไมจําเปนและ
นําออกจากรถ

น้ําหนักบรรทุกสูงสุด:
169 กก.
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ปรับระบบกนัสะเทือนใหเหมาะสมกับสิ่ง
ของบรรทุก (เฉพาะรุนที่ปรับระบบกัน
สะเทือนไดเทานั้น) และตรวจสอบสภาพ
และความดันลมยาง
ไมควรนําของที่มีขนาดใหญหรือมีน้ําหนัก
มากมาผูกติดกับแฮนดบังคับ โชคอัพหนา 
บังโคลนหนา เพราะสิ่งของเหลานี้จะทําให
การหักเลี้ยวไมดี หรือทําใหคอรถหมนุฝดได

รถจกัรยานยนตรุนนี้ไมไดออกแบบมาเพื่อใช 
ลากเทรลเลอรหรือติดรถพวงดานขาง

อุปกรณตกแตงแท ของยามาฮา
การเลอืกอุปกรณตกแตงสําหรับรถจกัรยานยนตของ
ทานเปนสิ่งสําคัญ อุปกรณตกแตงแทของ ยามาฮาซึ่ง
มีจําหนายที่ตัวแทนจําหนายยามาฮาเทานั้นจะไดรับ
การออกแบบ ทดสอบ และรับรองจากยามาฮาแลว
วาเหมาะสมในการใชงานกับรถจักรยานยนตของทาน
บริษัทจํานวนมากที่ไมเกี่ยวของกับ ยามาฮาไดผลติ
ชิน้สวน และอุปกรณตกแตงหรือทําการดัดแปลง

รถจกัรยานยนตยามาฮา ทางยามาฮาไมไดทําการ
ทดสอบ สินคาที่บริษัทเหลานี้ผลติ ดังนั้น ยามาฮา
จึงไมสามารถใหการรับประกนัหรือแนะนําใหทานใช
อุปกรณตกแตงทดแทนที่ไมไดจําหนายโดย ยามาฮา 
หรือ การดัดแปลงที่ไมไดรับการแนะนําเปนกรณี
พิเศษโดย ยามาฮาได นอกจากสินคาที่มีการจําหน าย
หรือติดตั้งโดยตัวแทนจําหนาย ยามาฮาเทานั้น
ชิ้นสวนหรอือุปกรณตกแตงทดแทน และการดัดแปลง
ทานอาจพบวาสินคาทดแทนเหลานี้มีการออกแบบ
และคุณภาพคลายกบัอุปกรณตกแตงแทของยามาฮา 
โปรดระลกึวาอุปกรณตกแตงทดแทนหรือการดัด
แปลงเหลานี้ไมเหมาะสมกับรถจกัรยานยนตของทาน 
เนื่องจากอันตรายที่อาจเกดิกับตัวทานหรือผูอื่น การ
ติดตั้งสินคาทดแทนเหลานี้หรือทําการดัดแปลง
รถจกัรยานยนตโดยผูอื่น ซึ่งทําใหเกดิการ
เปลีย่นแปลงตอลกัษณะการออกแบบหรือการใชงาน
รถจกัรยานยนต สามารถทําใหทานหรือผูอื่นเกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได และทานยังตอง
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รับผิดชอบตอการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการดัดแปลง
รถจกัรยานยนตอีกดวย
ควรทําตามคําแนะนําเชนเดียวกับหัวขอ “การบรรทุก” 
เมื่อมีอุปกรณตกแตงเพิ่มขึ้นดังนี้

ไมควรติดตั้งอุปกรณตกแตงหรือบรรทุกสิ่งของ
ที่อาจจะทําใหรถเสียสมดุล เพราะจะทําให
สมรรถนะของรถจักรยานยนตลดลง ดังนั้น
กอนที่จะมีการติดตั้งอุปกรณเสริมเขาไป ตองมี
ความระมัดระวังและตรวจสอบใหแนใจวาจะ
ไมทําใหระยะความสูงใตทองรถต่ําลงหรือ
มุมของการเลี้ยวนอยลง ระยะยุบตัวของโชค 
ถูกจํากัด การหมุนคอรถหรือควบคมุการทํางาน
ไมได หรือมีการบดบังลําแสงของไฟหนาหรือ
ทําใหเกิดการสะทอนเขาตาได
• การปรับแตงในสวนของแฮนดบังคับหรือ 
โชคอัพหนาจะทําใหเกิดความไมเสถยีร 
เพราะการกระจายน้ําหนักของพื้นที่ไมสมดุล 
สูญเสียความลูลมตามหลักอากาศพลศาสตร 

ถามีการปรับแตงเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ของ
แฮนดบังคับหรือโชคอัพหนา สิ่งจําเปนที่
ตองมีการคํานึงถงึคือในเรื่องของขนาด
น้ําหนักที่ตองมีน้ําหนักเบาที่สุด
อุปกรณตกแตงสวนใหญหรือสวนมากอาจจะ
มีผลกระทบอยางรุนแรงในเรื่องของความ
สมดุลของตัวรถจกัรยานยนต เนื่องจากสงผล
ตอความลูลมตามหลกัอากาศพลศาสตร 
ซึ่งจะทําใหเสียการทรงตัวเนื่องจากแรงลม 
อุปกรณตกแตงเหลานี้อาจจะทําใหเสียการ
ทรงตัวเมื่อวิ่งผานรถยนต หรือพาหนะ
ขนาดใหญ
เนื่องจากอุปกรณตกแตงตางๆ สามารถทําให
ตําแหนงการขับขี่เปลีย่นแปลงไป ซึ่งจะ
ทําใหการเคลื่อนไหวอยางอิสระของผูขับขี่
มีขอจํากดั จงึสงผลตอความสามารถในการ
ควบคุมรถจักรยานยนต ดังนั้นจึงไมแนะนํา
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ใหตกแตงรถดวยอุปกรณที่บริษัทไมได
แนะนํา

การใสอุปกรณไฟฟาเพิ่มขึ้นในรถจักรยานยนต
หรือดัดแปลง ควรทําดวยความระมัดระวัง
อยางมาก ถาอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งนั้นมีขนาด
กําลังไฟฟามากกวาระบบไฟฟาของรถ
จักรยานยนต จะทําใหเกดิความเสียหาย และ
เปนตนเหตุของความเสยีหายในระบบไฟหรือ
กําลังของเครื่องยนต

ยางหรือขอบลอทดแทน
ยางหรือขอบลอที่มาพรอมกบัรถจกัรยานยนตของ
ทานไดรับการออกแบบมาใหเหมาะสมกับสมรรถนะ
และใหความสอดคลองในการทํางานรวมกนักับระบบ
การควบคุม การเบรค และความสบายที่สุดแลว ยาง 
ขอบลอ และขนาดอื่นๆ อาจไมเหมาะสม ดูหนา 7-28 
สําหรับขอมูลจําเพาะและรายละเอียดอื่นๆ เกีย่วก ับยาง 
เมื่อทําการเปลี่ยนยาง

การขนสงรถจักรยานยนต
ศึกษาคําแนะนําตอไปนี้กอนทําการขนสงรถ
จักรยานยนตดวยพาหนะอื่น

นําชิ้นสวนหรือสิ่งของที่อาจรวงหลนได
ทั้งหมดออกจากรถ
ตั้งลอหนาใหตรงในรางหรือในกระบะรถ 
และโยกใหอยูในรางเพื่อปองกนัการเคลือ่นที่
ยึดรถจกัรยานยนตดวยเครื่องยึด หรือใชสายรัด 
ที่เหมาะสมผูกกบัชิ้นสวนที่แข็งแรงของรถ เชน 
โครงรถ หรือแคลมปยึดโชคอัพหนาตัวบน 
(และไมผูกกบัแฮนดบังคับซึ่งยึดดวยยาง หรือ
ไฟเลี้ยว หรือชิน้สวนที่อาจแตกหักได) เลือก
ตําแหนงสําหรับพาดสายรัดอยางระมัดระวัง 
มิเชนนั้น สายรัดอาจเสียดสีกบัพื้นผิวสีของรถ
ในระหวางขนสงได
ระบบกนัสะเทือนอาจมีแรงกระแทกบางจาก
การยึดรถ แตก็จะไมกระแทกมากเกนิไปใน
ระหวางการขนสง 
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UAU60590

จุดขับขี่ปลอดภัยเพิ่มเติม
ตองแนใจวาใหสัญญาณชัดเจนขณะเลีย้ว
การเบรคบนถนนเปยกอาจทําไดยากลําบาก 
ใหหลีกเลี่ยงการเบรครุนแรงเพราะรถ
จักรยานยนตอาจลื่นไถลได ควรคอยๆ เบรค
เมื่อจะหยุดบนพื้นผิวเปยก
คอยๆ ลดความเร็วลงเมื่อถึงหัวมุมทางแยกหรือ
ทางเลี้ยว เมื่อเลีย้วขามพนแลว จงึคอยๆ เรง
ความเร็วเพิ่มขึน้
ตองระมัดระวังเมื่อขับผานรถยนตที่จอดนิ่งอยู 
ผูขบัรถอาจมองไมเห็นทาน และเปดประตู
ออกมาขวางทางที่รถวิ่งผาน
การขีข่ามทางรถไฟ ชองทางเดินรถยนต 
แผนโลหะบนถนนที่มีการกอสรางและเปน
หลุมบอ อาจทําใหเกิดการลื่นเมื่อถนนเปยก 
ใหชะลอความเร็วและขับขามผานดวยความ

ระมัดระวัง รักษาการทรงตัวของรถ
จกัรยานยนตใหดี ไมเชนนั้นอาจลืน่ลมได
แผนเบรคและแผนรองผาเบรคอาจเปยกเมื่อลาง
รถจกัรยานยนต หลังจากลางรถจกัรยานยนต
แลว ใหตรวจสอบเบรคกอนขับขี่
สวมหมวกกนัน็อค ถุงมือ กางเกงขายาว 
(บริเวณชายกางเกงและขอเทาเรียวลีบลงเพื่อไม
ใหปลิวสะบัด) และเสื้อแจค็เก็ตสีสดเสมอ
หามบรรทุกสัมภาระบนรถจักรยานยนตมาก
เกนิไป เพราะรถจักรยานยนตที่บรรทุกเกิน
กําลงัจะไมมั่นคง ใชเชือกที่แข็งแรงมัดสัมภาระ
เขากับที่วางของทายรถ (ถามี) ใหแนนหนา การ
บรรทุกที่ไมแนนหนาจะทําใหรถจกัรยานยนต
ทรงตัวไดไมมั่นคง และอาจรบกวนสมาธิของ
ผูขับขี่ได (ดูหนา 2-5)
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วิธีแหงความปลอดภัย
UAUU0033อาจถึงตายหรือพิการ หากไมสวมหมวกนิรภัย

การเลือกหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) ที่ถูกตอง
การสวมหมวกนิรภัยที่ถูกตองจะสามารถปองกันศีรษะของ
ผูขับขี่จากอุบัติเหตุ โดยสวนใหญคนที่เสียช ีวิตดวย
อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตมาจากการไดรับบาดเจ็บทาง
ศีรษะ ดังนั้น ควรสวมหมวกกันน็อคเพื่อปองกันอ ุบัติเหตุ
หรือลดการบาดเจ็บทางศีรษะ
หมวกนิรภัยนับวาเปนสวนหนึ่งของรถจักรยานยนต และ
เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูขับขี่รถจักรยานยนตโดยเฉพาะ
ดังนั้นการเลือก หมวกนิรภัยจะตองคํานึงถึงคุณสมบัติ
ดังหัวขอตอไปนี้

เลือกหมวกนิรภัยที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.)
หมวกนิรภัยจะตองกระชับกับศีรษะผูขับขี่ 
ไมควรคับหรือหลวมเกินไป
ตองเปนหมวกนิรภัยที่ไมไดรับการกระแทก
อยางรุนแรงมากอน

การสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตอง
เมื่อสวมหมวกนิรภยัตองแนใจวาสายรัดคางที่หมวกนิรภัย
ไดรัดคางผูขับขี่แลว ถาไมไดรัดจะทําใหหมวกนิรภัย
เลื่อนหลุดจากศีรษะ ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุตามมา
การสวมหมวกที่ถูกตอง

การสวมหมวกที่ไมถูกตอง
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ชนิดของหมวกนิรภัยและการใชงาน

หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ: เหมาะสมสําหรับ
การขบัขี่ที่ความเร็วต่ําเทานั้น

หมวกนิรภัยแบบเต็มใบเปดหนา: เหมาะสม
สําหรับการขับขี่ที่ความเร็วต่ําถึงความเร็ว
ปานกลาง

หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ: เหมาะสมสําหรับ
การขับขี่ที่ความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูง
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คําอธิบาย
UAU10411

มุมมองดานซาย

1 2 3 4

5678910

1. ตะขอแขวนเอนกประสงค (หนา 4-31)
2. ที่วางเทาผูโดยสาร (หนา 4-29)
3. กลองเอนกประสงค (หนา 4-29)
4. ไสกรองอากาศ (หนา 7-22)
5. ฝาชองเติมน้ํามันเฟองทาย (หนา 7-19)

6. โบลทถายน้ํามนัเฟองทาย (หนา 7-19)
7. โบลทถายน้ํามนัเครื่อง A (หนา 7-16)
8. ไสกรองอากาศชุดสายพานวี (หนา 7-22)
9. โบลทถายน้ํามนัเครื่อง B (หนา 7-16)
10. ถังพักน้ํายาหลอเย็น (หนา 7-21)
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คําอธิบาย
UAU10421

มุมมองดานขวา
1 3 4,5

6

2

8 7
1. เครื่องมือประจํารถ (หนา 7-2)
2. ที่วางเทาผูโดยสาร (หนา 4-29)
3. ฝาถังน้ํามันเชือ้เพลิง (หนา 4-23)
4. ฟวสหลัก (ดูหนา 7-46)
5. กลองฟวส (ดูหนา 7-46)

6. แบตเตอรี่ (ดูหนา 7-44)
7. หัวเทียน (หนา 7-11)
8. ฝาชองเติมน้ํามันเครื่อง (หนา 7-15)
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คําอธิบาย
UAU10431

การควบคุมและอุปกรณ
1

9

2 3 7 8654

1. คันเบรคหลัง (หนา 4-20)
2. สวิทชแฮนดซาย (หนา 4-18)
3. กระปุกน้ํามันเบรคหลงั (หนา 7-35)
4. ชุดเรือนไมลมัลติ-ฟงกชัน (หนา 4-11)
5. กระปุกน้ํามันเบรคหนา (หนา 7-35)

6. สวิทชสตารทมือ (หนา 4-19)
7. คันเบรคหนา (หนา 4-20)
8. ปลอกคันเรง (หนา 7-27)
9. สวิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ (หนา 4-4)
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคุม
UAU61021

ชุดรีโมทคอนโทรล

รถจกัรยานยนตรุนนี้ติดตั้งชดุรีโมทควบคุมที่กญุแจ 
เพื่อชวยในการคนหาตําแหนงรถในขณะจอด และเปด
ฝาครอบสวิทชกญุแจไดโดยอัตโนมัติดวยเชนกัน 
ตําแหนงตางๆ ของชุดรีโมทควบคุมสามารถอธิบาย
ไดดังตอไปนี้

เมือ่คนหารถจักรยานยนต
กดปุมรีโมทบนกุญแจ ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 2 ครั้ง และ
เสียงสัญญาณจะดังขึ้น 2 ครั้ง
วิธีการเปดฝาครอบสวิทชกุญแจหลัก
กดปุมรีโมทคางอยางนอย 1 วินาที ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 
1 ครั้ง และเสียงสัญญาณจะดังขึ้น 1 ครั้ง พรอมกับเปด
ฝาปดสวิทชกุญแจ
ขอแนะนํา

ไฟชองเสียบสวิทชกญุแจจะสวางขึ้น และจะดับ
ไปหลงัจากบิดสวิทชกุญแจไปที่ตําแหนงเปด 
(ON) เปนเวลา 30 วินาที  ถาแบตเตอรี่ออน 
ไฟชองเสียบสวิทชกญุแจจะกะพริบเปนเวลา 
30 วินาที
หากไมมีการใชงานกุญแจเปนเวลา 9 วัน 
ฟงกชั่นรีโมทจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ เพื่อ
ไมใหเปลืองแบตเตอรี่  เมื่อมีการบิดกุญแจ

1. กุญแจหลัก (กุญแจรีโมท)
2. ปุมควบคุมรีโมท
3. กุญแจสํารอง

3

1

2
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ
ไปที่ ตําแหนงเปด (ON) อีกครั้ง ฟงกชัน่นี้
จะถูกเรียกขึ้นมาทํางานเชนเดิม
การถือรีโมทไมถกูตอง หรือมีสิ่งอื่นกีดขวาง
จะลดระยะในการใชงาน

ขอควรระวัง
UCA20960

กุญแจหลักมแีบตเตอรี่และวงจรไฟฟา ควรถือดวย
ความระมดัระวัง และปฏิบัติดังตอไปนี้:

อยาทํากุญแจหลักตกหลน หรือไดรับการ
กระแทกแรง
อยาใหกุญแจหลักตกลงในน้ํา หรือของเหลว
อื่นๆ
อยาวางสิ่งของที่หนัก หรือใหมีแรงกดทับสูง
บนกุญแจหลัก
อยาวางกุญแจหลักไวในทีท่ี่มีอุณหภูมสิูง
อยาเปลี่ยนแปลงหรอืเปลี่ยนรูปรางกุญแจหลัก

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของกุญแจ
1. คลายสกรูออก

2. ถอดฝาครอบกุญแจหลกั แลวถอดชดุรีโมท
คอนโทรลออกจากกุญแจ

1. สกรู 

1
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3. นําแบตเตอรี่ในลูกกุญแจออก

4. ติดตั้งแบตเตอรี่กญุแจใหม ขอควรระวัง: ตอง
แนใจไดวาดานขัว้บวก (+) และขัว้ลบ (-) ของ
แบตเตอรี่หันหนาไปในทิศทางที่ถกูตอง 
[UCA21240]

1. ฝาปดกุญแจ

1. ชุดรีโมทคอนโทรล

1

1

1. แบตเตอรี่
1
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5. ติดตั้งชดุควบคุมรีโมทเขาไปในกุญแจหลกั

แลวจากนั้นใสฝาครอบกญุแจตามที่แสดง

6. ประกอบสกรู

UAUN0262

สวิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ

สวิทชกุญแจ/ล็อคคอรถจะควบคุมวงจรไฟจุดระเบิด 
และวงจรไฟแสงสวางในรถทั้งคนั รวมทั้งใชในการ
ล็อคคอรถ ซึ่งในตําแหนงตางๆ มีคําอธิบายอยูดานลาง
ขอแนะนํา
สวิทชกุญแจหลกั (กุญแจจุดระเบิด)/ลอ็คคอรถ จะ
ติดตั้งฝาปดชองเสยีบกญุแจนิรภัย (ดูหนา 4-7 สําหรับ
ขั้นตอนการเปดและปดฝาปดชองเสียบกุญแจนิรภ ัย)

ล็อค

ปิด
เปิด
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UAUT1972

ON (เปด)
ตําแหนงสวิทชเปด ระบบไฟใชงานไดทุกวงจร ไฟ
เรือนไมล ไฟแสงสวาง ไฟทาย และไฟหรี่หนา จะ
สวางขึ้น  เครื่องยนตสามารถสตารทติดได ลูกก ุญแจ
ถอดออกไมได
ขอแนะนํา
เมื่อสตารทเครื่องยนต ไฟหนาจะติดโดยอัตโนมตัิ และ
จะติดจนกระทั่งบิดกญุแจไปที่ตําแหนงปด “OFF” 
หรือเลื่อนขาตั้งขางลง

UAU10662

OFF (ปด)
ตําแหนงสวิทชปด ระบบไฟฟาทุกวงจรดับ ลกูกญุแจ
ถอดออกได

คําเตอืน
UWA10062

หามบิดลูกกุญแจไปที่ตําแหนงปด “OFF” หรอืล็อค 
“LOCK” ขณะที่รถจักรยานยนตกําลังเคลื่อนที่  
มฉิะนั้น ระบบไฟฟาทัง้หมดจะดับ ซึ่งอาจทําให
สูญเสียการควบคุมหรอืเกิดอุบัติเหตุได

UAU10685

LOCK (ล็อค)
คอรถถูกล็อค และระบบไฟฟาทุกวงจรดับ ลกูกญุแจ
ถอดออกได
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การลอ็คคอรถ

1. หมุนแฮนดบังคับเลี้ยวไปทางดานซายจนสุด
2. กดและบิดลกูกญแจจากตําแหนงปด “OFF” 

ไปที่ตําแหนงลอ็ค “LOCK” ขณะที่บิด ใหกด
ลูกกญแจดวย

3. ดึงลกูกญุแจออก

การปลดลอ็คคอรถ

เสียบลูกกุญแจ กดและบิดใหอยูที่ตําแหนงปด “OFF”

1. กด
2. บิด

1 2

1. กด
2. บิด

1 2
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UAU61010

กุญแจนิรภัย (ฝาครอบชองเสียบสวิทชกุญแจ
หลัก)

วิธีการเปดฝาครอบสวิทชกุญแจหลกั
ใชกุญแจรีโมท (ดูหนา 4-1) หรือเสียบหัวกุญแจนิรภ ัย
เขาไปในชองเสียบกุญแจนิรภัยตามภาพ จากนั้นหม ุน
กุญแจไปที่ตําแหนงเปด “OPEN” เพื่อเปดฝาครอบ

วิธีการปดฝาครอบสวิทชกญุแจหลัก
เลื่อนแขนคนัโยก “SHUT” เขาดานในเพื่อทําการปด
ฝาครอบสวิทชกุญแจ

1. แขนคันโยก “SHUT” 
2. กุญแจนิรภัย

1
2
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UAU49398

สัญญาณไฟและไฟเตือน
UAU11032

สัญญาณไฟเลี้ยว “ ” และ “ ”
สัญญาณไฟแตละดานจะกะพริบเมื่อเปดสวิทชควบคมุ
สัญญาณไฟ

UAU11081

สัญญาณเตือนไฟสูง “ ”
สัญญาณไฟนี้จะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิทชไฟสูง

UAU11447

สัญญาณไฟเตอืนอุณหภูมนิ้ํายาหลอเย็น “ ”
ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นหากเครื่องยนตเกิดความรอนสูง 
ถาเกิดปญหาในกรณีนี้ ใหดับเครื่องยนตทันทีแลวรอ
ใหเครื่องยนตเย็น
วงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้สามารถตรวจสอบโดยการ
บิดสวิทชกุญแจไปตําแหนงเปด “ON” ไฟเตือนนี้
ควรติดขึน้ภายใน 2-3 วินาที แลวดับไป

1. สัญญาณไฟเลีย้วซาย “ ”
2. สัญญาณไฟเตือนระบบเบรคปองกันลอล็อค (ABS) “ ”
3. สัญญาณไฟเตือนอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น “ ”
4. สัญญาณเตือนไฟสูง “ ”
5. สัญญาณไฟเตือนปญหาเครื่องยนต “ ”
6. สัญญาณไฟเลีย้วขวา “ ”

1 2 3 4 5 6

ABS
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ถาไฟเตือนนี้ไมติดขึ้นทันทีที่บิดสวิทชกญุแจไปที่
ตําแหนงเปด “ON” หรือไฟเตือนติดสวางคาง โปรด
ติดตอผูจําหนาย ยามาฮาเพื่อตรวจสอบวงจรไฟฟา

ขอควรระวัง
UCA10022

อยาขบัขี่รถจักรยานยนตตอไปในขณะเครื่องยนต 
รอนจัด

ขอแนะนํา
สําหรับรุนที่ติดตั้งพัดลมหมอน้ํา สวิทชพัดลม 
หมอน้ําจะเปดและปดการทํางานตามอุณหภูมิ
น้ํายาหลอเย็นในหมอน้ํา
ถาเครื่องยนตรอนจดั ดูหนา 7-55 สําหรับ
คําแนะนําเพิ่มเติม

UAU11506

สัญญาณไฟเตือนปญหาเครื่องยนต “ ”
สัญญาณไฟเตือนนี้จะติดขึ้น หรือกะพริบถาพบปญหา
ในวงจรไฟฟาที่ควบคุมเครื่องยนต เมื่อสัญญาณ
ไฟเตือนนี้ติดขึน้ ใหติดตอผูจําหนายยามาฮาเพื่อ
ตรวจสอบระบบ (ดูหนา 4-11 สําหรับคําอธิบายของ
ตัววิเคราะหปญหา)
วงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้สามารถตรวจสอบโดยการ
บิดสวิทชกุญแจไปตําแหนงเปด “ON” ไฟเตือนนี้
ควรติดขึ้นภายใน 2-3 วินาที แลวดับไป
ถาไฟเตือนนี้ไมติดขึ้นทันทีที่บิดสวิทชกุญแจไปที่
ตําแหนงเปด “ON” หรือไฟเตือนติดสวางคาง โปรด
ติดตอผูจําหนาย ยามาฮาเพื่อตรวจสอบวงจรไฟฟา
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UAUU1810

สัญญาณไฟเตือน ABS “ ”
ในการทํางานปกติ สัญญาณไฟเตือน ABS จะสวางขึ้น
เมื่อหมุนกญุแจไปที่ตําแหนงเปด “ON” และจะดับลง
หลังจากขับขีท่ี่ความเร็ว 10 กม./ชม. หรือสูงกวา
ถาสัญญาณไฟเตือน ABS:

ไมสวาง เมื่อหมุนกุญแจไปที่ตําแหนงเปด “ON” 
สวางหรือกะพริบขณะขับขี่
ไมดับลงหลังจากขบัขี่ที่ความเร็ว 10 กม./ชม. 
หรือสูงกวา

ABS อาจทํางานผิดปกติ ถาหากเกิดขอใดขอหนึ่ง
ดานบนขึ้น ใหผูจําหนายยามาฮา ตรวจสอบระบบ
โดยเร็วที่สดุ (ดูหนา 4-21 สําหรับคําอธิบายของระบบ 
ABS)

คําเตอืน
UWA16041

ถาสญัญาณไฟเตอืน ABS ไมดับลงหลังจากขบัขีท่ี่
ความเร็ว 10 กม./ชม. หรอืสูงกวา หรอืถาไฟเตือน
สวางหรือกะพริบขณะขบัขี ่ระบบเบรคจะกลับสู
การเบรคแบบธรรมดา หากเกิดอยางใดอยางหนึง่ขึน้ 
หรอืสัญญาณไฟเตือนไมสวางขึน้เลย ใหใชความ
ระมดัระวังเปนพเิศษเพื่อหลีกเลี่ยงการเกดิลอล็อค
ในระหวางการเบรคฉกุเฉนิ ใหผูจําหนายยามาฮา
ตรวจสอบระบบเบรค และวงจรไฟฟาโดยเร็วที่สดุ
ขอแนะนํา
สัญญาณไฟเตือน ABS จะสวางขึ้นขณะเรงเครื่องยนต  
เมื่อรถจักรยานยนตอยูบนขาตั้งกลาง แตนี่ไมได
แสดงวาการทํางานผิดปกติ

ABS
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UAU12095

ตัววิเคราะหปญหา
รถจกัรยานยนตรุนนี้ไดมีการติดตั้งตัววิเคราะหปญหา
สําหรับวงจรไฟฟาตางๆ ไว
หากตรวจพบปญหาในวงจรอื่นๆ ไฟเตือนปญหา
เครื่องยนตจะติดหรือกะพริบขึน้  ถาเกิดปญหาใน
กรณีนี้ ใหนํารถจักรยานยนตเขาทําการตรวจสอบกบั
ผูจําหนายยามาฮาทันที

ขอควรระวัง
UCA11171

หากเกิดเหตุการณดังกลาว กรุณานํารถจักรยานยนต 
ของทานเขาตรวจสอบทีผู่จําหนายยามาฮา

UAU61183ชุดเรือนไมลมัลติ-ฟงกชัน

1. นาฬิกา
2. ปุมเลือก “SELECT”
3. ตัวแสดงบอกระดับน้ํามันเชื้อเพลิง “ ”
4. มิเตอรบอกระดับน้ํามันเชือ้เพลิง
5. มิเตอรวัดความเร็ว
6. ปุมรีเซ็ท “RESET”
7. จอแสดงอุณหภูมิอากาศภายนอก
8. มาตรวัดระยะทาง/มิเตอรบอกชวงระยะทาง
9. ไฟเตือนการแสดงการเปลีย่นน้ํามันเครื่อง “OIL CHANGE”
10. ไฟแสดงการเปลี่ยนสายพานวี “V-BELT”

1 23 4 5 6

8910

7
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คําเตอืน
UWA12423

กอนทําการเปลี่ยนการตัง้คาชุดเรอืนไมลมลัติ- ฟงกชั่น 
ตองแนใจวารถหยดุนิง่แลว การเปลี่ยนการตัง้คาขณะ
ขบัขีจ่ะทําใหผูขบัขีเ่สยีสมาธิ และเพิ่มความเสีย่งใน
การเกิดอุบัตเิหตุ
ชดุเรือนไมลมัลติ-ฟงกชันประกอบดวย:

มาตรวัดความเร็ว
มิเตอรบอกระดับน้ํามันเชือ้เพลงิ
นาฬกิา
จอแสดงอุณหภูมิอากาศภายนอก
มาตรวัดระยะทาง
มิเตอรบอกชวงระยะทาง 2 ระยะทาง
มิเตอรบอกชวงระยะทางระดับน้ํามันเชือ้เพลงิ
สํารอง
มเิตอรบอกชวงระยะทางการเปลีย่นน้าํมันเครื่อง
มิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลีย่นสายพานวี

ไฟเตือนการแสดงการเปลีย่นน้ํามันเครื่อง
ไฟแสดงการเปลี่ยนสายพานวี

ขอแนะนํา
ควรแนใจวาไดหมุนกุญแจไปทางตําแหนงเปด “ON” 
กอนใชปุมเลอืก “SELECT” และปุมรีเซ็ท “RESET”
มิเตอรวัดความเร็ว

มิเตอรวัดความเร็วจะแสดงถึงความเร็วในการขับขี่
ยานพาหนะ

1. มิเตอรวัดความเร็ว

1
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มิเตอรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง

มิเตอรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลิงแสดงถึงปริมาณน้ํามัน
เชือ้เพลงิที่มีอยูในถัง การแสดงแถบทึบของมิเตอร
วัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิจะลดลงถึง “E” (วางเปล า) 
เนื่องจากระดับน้ํามันเชื้อเพลิงเหลอือยูนอย เมื่อแถบ
ทึบของมิเตอรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิอยูดานลางและ
ไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงเริ่มกระพริบ “ ” ตอง

ทําการเติมน้ํามันใหเร็วที่สุด เมื่อบิดสวิทชก ุญแจใน
ตําแหนงเปด “ON” แถบทึบของมิเตอรวัดระดับน้ํามัน
เชื้อเพลิงจะปรากฏทั้งหมดประมาณ 2-3 วินาที และ
จากนั้นมิเตอรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิจะแสดง
ปริมาณระดับน้ํามันเชือ้เพลงิที่เกิดขึ้นจริง
ขอแนะนํา
มิเตอรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลงินี้ติดตั้งระบบวิเคราะห
ปญหา ถาตรวจพบปญหาในวงจรไฟฟา แถบทึบและ
ไฟเตือนระดับน้ํามันเชือ้เพลงิจะเริ่มกระพริบท ั้งหมด 
ถาเกิดขึ้นโปรดติดตอผูจําหนายยามาฮาเพื่อทดสอบ
วงจรไฟฟา

1. ตัวแสดงบอกระดับน้ํามันเชื้อเพลิง “ ”
2. มิเตอรบอกระดับน้ํามันเชื้อเพลิง

1
2
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นาฬิกา

การปรับตั้งนาฬิกา:
1. กดปุมเลือก “SELECT” และปุมรีเซ็ท “RESET” 

คางไวพรอมกนัอยางนอย 2 วินาที
2. เมื่อตัวเลขชัว่โมงเริ่มกะพริบ ใหกดปุมรีเซ็ท 

“RESET” เพื่อตั้งเวลาชัว่โมง
3. กดปุมเลือก “SELECT” และตัวเลขนาทีเริ่ม

กะพริบ

4. กดปุมรีเซ็ท “RESET” เพื่อตั้งเวลานาที
5. กดปุมเลอืก “SELECT” และปลอยเพื่อเริ่มการ

ทํางานนาฬิกา
จอแสดงอุณหภูมอิากาศภายนอก “OUT TEMP”

จอแสดงอุณหภูมิอากาศภายนอกนี้จะแสดงจาก 
–10 °C ถงึ 40 °C เพิ่มขึ้นที่ละ 1 °C อุณหภูมิที่แสดง
อาจจะแตกตางจากอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจริง

1. นาฬิกา

1

1. จอแสดงอุณหภูมิอากาศภายนอก

1
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ขอแนะนํา
ถาอุณหภูมิภายนอกต่ํากวา –10 °C อุณหภูมิ
ที่ต่ํากวา –10 °C หนาจอจะไมแสดง
ถาอุณหภูมิอากาศภายนอกสูงกวา 40 °C 
อุณหภูมิที่สูงกวา 40 °C หนาจอจะไมแสดง
ความถูกตองของการอานอุณหภูมิอาจไดรับผล
กระทบเมื่อมีการขับขี่อยางชาๆ [ประมาณ
ต่ํากวา 20 กม./ชม. (12 ไมล/ชม.)] หรือเมื่อหยุด
ที่สัญญาณจราจร แยกทางรถไฟ และอื่นๆ

โหมดมเิตอรบอกระยะทางและมเิตอรบอกชวงระยะทาง

กดปุมเลอืก “SELECT” เพื่อเปลีย่นจอแสดงผลระหวาง
โหมดมเิตอรบอกระยะทาง “ODO”, โหมดมิเตอรบอก
ชวงระยะทาง “TRIP 1” และ “TRIP 2”, โหมดมเิตอร
บอกชวงระยะทางการเปลีย่นน้ํามนัเครือ่ง “OIL TRIP” 
และโหมดมเิตอรบอกชวงระยะทางการเปลีย่น
สายพานวี “BELT TRIP” ตามลําดับดังนี:้
ODO → TRIP 1 → TRIP 2 → OIL TRIP → 
BELT TRIP → ODO

1. มาตรวัดระยะทาง/มิเตอรบอกชวงระยะทาง

1
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เมื่อน้ํามันเชื้อเพลิงยังคงเหลอืในถงัน้ํามันเชื้อเพลิง 
1.6 ลติร โดยประมาณ แถบทึบดานลางของมิเตอร
วัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงและไฟเตือนระดับน้ําม ัน
เชือ้เพลงิเริ่มกระพริบ และจอแสดงผลจะเปลีย่นไปยัง
โหมดมิเตอรบอกชวงระยะทางน้ํามันเชื้อเพลิงสํารอง
อัตโนมัติ  “F” และเริ่มนับระยะเดินทางจากจุดที่เริ่ม
กระพริบ ในกรณีนี้กดปุมเลือก “SELECT” เพื่อเปลี่ยน
จอแสดงผลระหวางมิเตอรบอกชวงระยะทางตางๆ 
และโหมดมิเตอรบอกระยะทาง ตามลําดับดังนี้:
F → TRIP 1 → TRIP 2 → OIL TRIP → BELT 
TRIP → ODO → F
ปรับตั้งมิเตอรบอกชวงระยะทาง 1, 2 หรือมิเตอรบอก
ชวงระยะทางน้ํามนัเชื้อเพลิงสํารอง เลือกโดยการ
กดปุมเลือก “SELECT” และกดปุมรีเซ็ท “RESET” 
คางไวอยางนอยหนึ่งวินาที หากทานไมปรับตั้งมิเตอร
บอกชวงระยะทางน้ํามันเชื้อเพลิงสํารองดวยตนเอง 
มิเตอรจะปรับตั้งตัวเองโดยอัตโนมัติ และจอแสดงผล
จะกลบัไปยังโหมดกอนหนา หลังจากเติมน้ํามัน
เชือ้เพลงิ และขับขีไ่ป 5 กม.

การปรับตั้งมิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลีย่น
น้ํามันเครื่อง หรือมิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลีย่น
สายพานวี เลือกโดยการกดปุมเลอืก “SELECT” และ
จากนั้นกดปุมรีเซ็ท “RESET” 3-4 วินาที
ไฟเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง “OIL CHANGE”

ไฟเตือนนี้จะติดทีร่ะยะ 1000 กม. แรก จากนั้นที่ 
4,000 กม. และทุกๆ 4,000 กม. หลังจากนั้นจะแสดง
ใหเห็นวาควรจะเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง

1. ไฟเตือนการแสดงการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง “OIL CHANGE”
2. มิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง

1 2
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หลงัจากเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง ควรปรับตั้งไฟเตือนการ
เปลีย่นน้ํามันเครื่องและมิเตอรบอกชวงระยะทางการ
เปลีย่นน้ํามันเครื่อง การปรับตั้งทั้ง 2อยาง เล ือกมิเตอร
บอกชวงระยะทางการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องและกดปุม
รีเซ็ท “RESET” 1 วินาที ขณะไฟเตือนการเปลีย่น
น้ํามันเครื่อง “OIL CHANGE” กระพริบ กดปุมรีเซ็ท 
“RESET” 3 วินาที มิเตอรบอกชวงระยะทางน้ํามัน
เครื่องจะปรับตั้ง และไฟเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง
จะดับไป
หากเปลีย่นน้ํามันเครื่องกอนไฟเตือนเปลี่ยนน้ํามัน
เครื่องจะสวาง (เชน กอนที่จะถงึการเปลีย่นถายน้ํามัน
เครื่องตามระยะ) ตองปรับตั้งมิเตอรบอกชวงระยะทาง
การเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง สําหรับการเปลี่ยนน้ํามัน
เครื่องในระยะตอไป เพื่อที่จะแสดงเวลาในการเปลี่ยน
ที่ถูกตอง

ขอแนะนํา
ถามิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลี่ยนน้ํามันถูกรีเซ็ต
กอน 1000 กม. แรก ชวงระยะการเปลี่ยนถายน้ํามัน
ตามระยะถัดไปควรจะอยูที่ทุกๆ 4000 กม. หลงัจากนั้น
ไฟเตือนการเปลี่ยนสายพานวี “V-BELT”

ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นที่ทุกๆ 20,000 กม. เพื่อแสดงว า
ควรเปลีย่นสายพานวี

1. ไฟแสดงการเปลี่ยนสายพานวี “V-BELT”
2. มิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลีย่นสายพานวี

1 2
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หากไฟเตือนการเปลี่ยนสายพานวีสวางขึน้ หลังจาก
การเปลีย่นสายพานวี ใหปรับตั้งไฟเตือนการเปลีย่น
สายพานวี และมิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลีย่น
สายพานวี การปรับตั้งทั้ง 2 อยาง ใหเลอืกมิเตอรบอก
ชวงระยะทางการเปลี่ยนสายพานวี และจากนั้นกดปุม
รีเซ็ท “RESET” 1 วินาที ขณะไฟเตือนการเปลี่ยน
สายพานวี “V-BELT” กะพริบ ใหกดปุมรีเซ็ท 
“RESET” 3-4 วินาที มิเตอรบอกชวงระยะทางการ
เปลี่ยนสายพานวีจะถกูปรับตั้ง และไฟเตือนการ
เปลีย่นสายพานวีจะดับไป
หากเปลี่ยนสายพานวีกอนไฟเตือนการเปลีย่น
สายพานวีจะสวาง (เชน กอนจะถงึการเปลีย่น
สายพานวีตามระยะ) ตองปรับตั้งมิเตอรบอกชวง
ระยะทางการเปลีย่นสายพานวี สําหรับการเปลี่ยน
สายพานวีในระยะตอไป เพื่อที่จะแสดงเวลาในการ
เปลีย่นที่ถูกตอง

UAU1234H

สวิทชแฮนด 
ซาย

1. สวิทชไฟสงู/ต่ํ า “ / ”
2. สวิทชไฟเลีย้ว  “ / ”
3. สวิทชแตร “ ”

1

2

3
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ขวา 

UAU12401

สวิทชไฟสูง/ต่ํ า“ / ”
เลือ่นสวิทชไฟใหอยูที่ “ ” สําหรับเปดไฟสูง และ
เลือ่นสวิทชไฟใหอยูที่ “ ” สําหรับเปดไฟต่ํา

UAU12461

สวิทชไฟเลี้ยว “ / ”
เมื่อตองการใหสัญญาณไฟเลีย้วขวา ดันสวิทชไปที่ 
“ ” สัญญาณไฟเลีย้วดานขวาจะติด  เมื่อตองการให 
สัญญาณไฟเลี้ยวซาย ดันสวิทชไปที่ “ ” สญัญาณ
ไฟเลี้ยวดานซายจะติด เมื่อปลอยสวิทช สวิทช จะมา
อยูที่ตําแหนงตรงกลาง  เมื่อตองการยกเลิกสัญญาณ
ไฟเลี้ยว ใหกดปุมตรงกลางสวิทชไฟ

UAU12501

สวิทชแตร “ ”
เมื่อตองการใชสัญญาณแตรใหกดที่สวิทชแตร 

UAU12722

สวิทชสตารท “ ”
ยกขาตั้งขางขึ้น กดสวิทชพรอมกบับีบคันเบรคหนา
หรือหลงั เพื่อใหเครื่องยนตทํางาน ดูหนา 6-1 สําหรับ
คําแนะนําในการสตารทเครื่องยนต

1. สวิทชสตารท “ ”

1
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UAU12902

คันเบรคหนา

คันเบรคหนาติดตั้งอยูที่ดานขวาของแฮนดบังคบัเลี้ยว 
ในการใชเบรคหนา ใหบีบคันเบรคเขากบัปลอกคนัเรง 

UAUS1963

คันเบรคหลัง 

คันเบรคหลังติดตั้งอยูที่ดานซายของแฮนดบังคบัเลี้ยว 
ในการใชเบรคหลงั ใหบีบคันเบรคเขากบัแฮนดบังคับ
เลีย้ว
รถจกัรยานยนตรุนนี้ติดตั้งระบบกระจายเบรคหล ัง
แบบ UBS

1. คันเบรคหนา

1

1. คันเบรคหลัง

1
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เมื่อดึงคนัเบรคหลงั เบรคหลงัและสวนของเบรคหน า
ถูกนํามาใช  เพื่อประสิทธิภาพในการเบรคเต็มที่โดย
ใชคันเบรคทั้งสองพรอมกนั
ขอแนะนํา

ระบบกระจายแรงเบรคหลงัแบบ UBS เปนแบบ
กลไก จะสามารถเพิ่มความรูสึกถึงระยะฟรี
ในคันเบรคหนาเมื่อคันเบรคหลงัเริ่มถกูดึง
ระบบกระจายแรงเบรคหลงัแบบ UBS ไม
ทํางานเมื่อคันเบรคหนาถกูใชงานเพียงอยาง
เดียว

UAUU1840

ABS
คณุสมบัติของระบบ ABS (Anti-lock Brake System-
ระบบเบรคปองกันลอล็อค) ในยานพาหนะที่มีระบบ
บังคับเลีย้วลอหนาคูของทาน เปนระบบควบคุมดวย
อิเลค็ทรอนิคโดยการทํางานของเบรคหนาและ
เบรคหลงัจะทํางานแยกกันอยางอิสระ
การใชงานระบบเบรค ABS กเ็หมือนกันการใชงาน
เบรคธรรมดา เมื่อมีการใชงานเบรค อาจจะให
ความรูสึกเปนจงัหวะทีค่ันเบรค  ในสถานการณเชนนี้ 
ใหใชเบรคอยางตอเนื่อง ปลอยให ABS ทํางานตอไป; 
หามใช “ปม” เบรค เพราะจะทําใหประสิทธิภาพ
ในการเบรคลดลง

คําเตอืน
UWA16051

ควรรักษาระยะหางดานหนารถจักรยานยนตให
เหมาะสมกับความเรว็ในการขับขีเ่สมอ แมวาจะใช งาน
ระบบ ABS ก็ตาม
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ABS จะทํางานไดดีที่สุดเมื่อมรีะยะเบรคที่ยาว
ในบางสภาพถนน (ขรุขระหรือลูกรัง) อาจใช
ระยะในการเบรคมากกวาปกติ

ABS จะไดรับการตรวจสอบโดย ECU ซึ่งจะทําให
ระบบกลับสูสภาพเดิม เปนการเบรคแบบธรรมดา 
ถาเกิดมีการทํางานผิดปกติเกิดขึ้น
ขอแนะนํา

ระบบ ABS จะทําการทดสอบวิเคราะหปญหา
ดวยตวัเอง ในแตละครั้งทีส่ตารทรถจกัรยานยนต 
ครั้งแรก หลังจากบิดกญุแจไปที่ตําแหนง “ON” 
และรถจักรยานยนตบิด วิ่งที่ความเร็ว 10 กม./ชม. 
หรือสูงกวา ระหวางการทดสอบนี้ จะไดยินเสียง
การทํางานจากดานหนาของรถ และเมื่อบีบ
คันเบรคเบาๆ จะรูสึกถงึการสั่นที่คันเบรค 
แตไมใชเปนการทํางานผิดปกติแตอยางใด

ระบบ ABS นี้ มีโหมดทดสอบ ซึ่งชวยใหผูขับ
ไดรูถึงจังหวะของคนัเบรค เมื่อระบบ ABS 
ทํางาน อยางไรก็ดี จําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ 
ดังนั้นควรปรึกษาศูนยบริการยามาฮาของทาน

ขอควรระวัง
UCA20100

ระมัดระวงัอยาทําใหเซ็นเซอรตรวจจับลอ หรือ
โรเตอรเซ็นเซอรตรวจจับลอเสียหาย มิฉะนั้น จะทําให
สมรรถนะของระบบ ABS ไมสมบูรณ
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UAU37473

ฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิง

เมือ่ตองการเปดฝาถังน้ํามนัเชื้อเพลิง
1. เปดเบาะ (ดูหนา 4-28)
2. ใชมือหมุนฝาถงัน้ํามันในลกัษณะทวนเข็ม

นาฬิกา และดึงออก

1. เซน็เซอรตรวจจับลอหนา

1. เซน็เซอรตรวจจับลอหลัง

1

1

1. ฝาถงัน้ํามันเชื้อเพลิง
2. “ ” เครื่องหมาย

2

2

1
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การปดฝาถงัน้ํามันเชื้อเพลิง

1. ใสฝาถังบนถังน้ํามันทีเ่ปดอยู และหมุนใน
ลักษณะตามเข็มนาฬกิาจนกระทั่งจดุมารค 
“ ” บนฝาและถงัน้ํามันอยูในตําแหนง
เดียวกนั

2. ปดเบาะนั่งเขาที่เดิม

คําเตอืน
UWA11092

หลังจากมีการเตมิน้ํามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบใหแนใจ
วาฝาถังน้ํามันปดแนนสนิทแลว น้ํามันเชื้อเพล ิงที่รั่ว
ออกมาอาจทําใหเกิดอันตรายจากเพลิงไหมได

UAU13222

น้ํามันเชื้อเพลิง
ดูใหแนใจวามีน้ํามันเชื้อเพลิงในถงัอยางเพ ียงพอ

คําเตอืน
UWA10882

น้ํามนัเบนซินและไอน้ํามันเบนซินเปนสารไวไฟสูง 
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการ
เกิดเพลิงไหมและการระเบิด และเพื่อการลดโอกาส
ในการไดรับบาดเจ็บขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

1. กอนเติมน้ํามันเชือ้เพลงิ ใหดับเครื่องยนตกอน 
และดูใหแนใจวาไมมีผูใดนั่งอยูใกลกับ
รถจักรยานยนต หามเติมน้ํามันเชื้อเพลิงขณะ
สูบบุหรี่ขณะที่อยูใกลกบัประกายไฟ เปลวไฟ 
หรือแหลงจุดระเบิดตางๆ เชน ไฟแสดงการ
ทํางานของเครื่องทําน้ํารอน และเครื่องอบผา

2. ไมควรเติมน้ํามันเชื้อเพลิงจนลนถัง เมือ่เติม
น้ํามันเชือ้เพลงิตองแนใจวาไดใสหัวจาย
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น้ํามันเชือ้เพลงิไปยังชองเติมถงัน้ํามันเชื้อเพลิง 
หยุดเติมเมื่อระดับน้ํามันเชือ้เพลงิถงึปลายทอ
เติมน้ํามันเชือ้เพลงิ เนื่องจากน้ํามันเชื้อเพล ิง
จะขยายตัวเมื่อรอนขึน้ ความรอนจากเครื่องยนต 
หรือแสงอาทิตยอาจทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงไหล
ลนออกมาจากถังได

3. เชด็น้ํามันเชื้อเพลิงที่หกทันที ขอควรระวัง: 
เช็ดน้ํามันเชื้อเพลิงที่หกทันทดีวยผาสะอาด 
แหง และนุม เนื่องจากน้ํามันเชื้อเพลิงอาจทํา
ความเสียหายใหกับสีรถหรือชิ้นสวนพลาสติก 
[UCA10072]

4. ดูใหแนใจวาไดปดฝาปดถงัน้ํามันเชือ้เพลงิ
แนนสนิทดแีลว

คําเตอืน
UWA15152

น้ํามนัเบนซินเปนสารมพีิษ และสามารถทําใหบาดเจ ็บ
หรือเสียชีวิตได ตองใชดวยความระมดัระวัง ห ามใช
ปากดูดน้ํามันเบนซิน หากทานกลืนน้ํามันเบนซิน 
เขาไปเพียงเล็กนอย หรือสูดไอน้ํามันเบนซินเขาไป
จํานวนมาก หรือน้ํามันเบนซินเขาตา ใหไปพบแพทย
ทนัที หากน้ํามนัเบนซินสัมผัสผิวหนัง ใหลางดวยสบู
และน้ํา หากน้ํามันเบนซินเลอะเสื้อผา ใหเปลี่ยนเสื้อผา
ทนัที 

1. ทอเติมน้ํามันเชื้อเพลิง
2. ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงสงูสุด

1 2
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UAUU0045

ขอควรระวัง
UCA11401

ใชเฉพาะน้ํามันเบนซินแบบไรสารตะกั่วเทานั้น การใช
น้ํามันเบนซินที่มสีารตะกั่วจะทําใหชิ้นสวนภายใน
ของเครื่องยนต เชน วาลวและแหวนลูกสูบรวมทั้ง
ระบบไอเสียเสียหายได 

น้ํามนัเชื้อเพลิงแกสโซฮอล
แกสโซฮอลมี 2 ประเภทคือ:  แกสโซฮอลที่มีสวนผสม
ของเอทานอลแอลกอฮอล และอีกประเภทหนึ่งมีสวน
ผสมของเมทานอลแอลกอฮอล  ทานสามารถใช
แกสโซฮอลในรถจกัรยานยนตยามาฮาได หากมสีวน
ผสมของเอทานอลแอลกอฮอลไมเกิน 10% [E10] 
ทางยามาฮา ไมแนะนําใหใชแกสโซฮอลที่มีสวนผสม
ของเมทานอลแอลกอฮอล เพราะอาจทําใหเกิดความ
เสียหายตอระบบน้ํามันเชื้อเพลิงหรือเกิดปญหา
ประสิทธิภาพของรถจกัรยานยนต

น้ํามันเชื้อเพลิงที่แนะนํา:
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วหรือน้ํามันแกสโซฮอล  
(E10)

ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง:
6.6 ลิตร
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UAU13434

ระบบบําบัดไอเสีย
รถจกัรยานยนตรุนนี้มีระบบบําบัดไอเสีย (catalytic 
converter) ภายในระบบไอเสียของรถ

คําเตอืน
UWA10863

ระบบไอเสียจะมคีวามรอนหลังจากมีการใชงาน 
เพื่อปองกันอันตรายจากไฟไหมหรือไฟลวก:

หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับบริเวณทีอ่าจ
เกิดอันตรายจากไฟไหม เชน หญาหรือวัสดุอื่น
ที่ติดไฟงาย
จอดรถจักรยานยนตในที่ทีไ่มมเีด็กหรือคนเดิน
พลุกพลาน เพื่อใหไมไดรับอันตรายจากการ
สัมผัสกับระบบไอเสีย
ตองแนใจวาระบบไอเสียเย็นลงแลวกอนทําการ
ซอมบํารุง

อยาปลอยใหเครื่องยนตเดินเบานานเกินกวา 
2-3 นาท ี การปลอยใหเครื่องยนตเดินเบาเปน
เวลานาน จะทําใหเครื่องยนตรอนเกินไป 

ขอควรระวัง
UCA10702

ใชเฉพาะน้ํามันเบนซินแบบไรสารตะกั่วเทานั้น ใช
เฉพาะน้ํามนัเบนซินไรสารตะกั่วเทานั้น การใชน้ํามัน
เบนซินที่มสีารตะกั่วจะทําใหระบบบําบัดไอเสีย
เสียหายจนอาจซอมไมได 
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UAU60620

เบาะนั่ง
การเปดเบาะนั่ง

1. ตั้งยานพาหนะบนขาตั้งกลาง
2. ใสลกูกญุแจที่สวิทชกุญแจ และบิดลกูกญุแจ

ทวนเข็มนาฬิกาไปที่ตําแหนงเปด “SEAT 
OPEN”

ขอแนะนํา
ขณะบิดกญแจไมตองดันกุญแจเขาไป 

3. เปดเบาะนั่งขึ้น
การปดเบาะนั่ง

1. พับเบาะลง และกดเบาะใหเขาตําแหนงลอ็ค
2. ดึงลูกกุญแจออก

ขอแนะนํา
ควรตรวจสอบใหแนใจวาเบาะปดสนิทกอนการขับข ี่

1. เปด

1
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UAUT3711ที่วางเทาผูโดยสาร

การใชที่วางเทาผูโดยสาร ดึงออกตามที่รูปแสดง
การเก็บที่วางเทาผูโดยสาร ดันกลับไปที่ตําแหน งเดิม

UAU61130กลองเอนกประสงค

กลองเอนกประสงคใตเบาะ (ดูหนา 4-28)

คําเตอืน
UWA10962

กลองเอนกประสงคสามารถรับน้ําหนักได 
5 กิโลกรัม
หามบรรทุกน้ําหนักบนตัวรถจักรยานยนตเกิน 
169 กิโลกรัม

1. ที่วางเทาผูโดยสาร

1

1. กลองเอนกประสงค

1
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ขอควรระวัง
UCA21150

โปรดจําใหขึน้ใจเมือ่ตองการใชกลองเอนกประสงค
เนื่องจากกลองเอนกประสงคมกัจะสะสม
ความรอนเมือ่อยูกลางแดด หรอืจากความรอน
ของเครื่องยนต ดังนั้นจึงไมควรเก็บสิ่งของใดๆ 
ที่ไวตอความรอน เครือ่งอุปโภค หรือวัตถุไวไฟ
ไวภายในกลองเอนกประสงค
เพื่อหลีกเลี่ยงความชื้นภายในกลองเอนก
ประสงค ควรหอสิ่งของทีเ่ปยกในถงุพลาสติก
เมื่อตองการเก็บในกลองเอนกประสงค
เนื่องจากกลองเอนกประสงคอาจเปยกชื้นใน
ขณะลางรถ จึงควรนําสิ่งของทีเ่ก็บอยูภายใน
ออกหรือเก็บไวในถุงพลาสตกิ
อยาเก็บของมคีาหรือสิ่งทีแ่ตกหักงายไวใน
กลองเอนกประสงค 

การเก็บหมวกกันน็อคในกลองเอนกประสงค ใหหัน
หนาหมวกกันน็อคไปทางดานหลัง
ขอแนะนํา

หมวกกันน็อคบางประเภทไมสามารถเกบ็ไว
ในกลองเอนกประสงคได ขึ้นอยูกับขนาดและ
รูปราง
อยาทิ้งรถจกัรยานยนตของทานไวขณะที่
เบาะนั่งถูกเปดไว
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UAU61380

ตะขอแขวนเอนกประสงค
การใชตะขอแขวนเอนกประสงคโดยการดึงออกมา 
ดังแสดงในรูป
การเก็บตะขอแขวนเอนกประสงคโดยการกดกลับเขา
ในตําแหนงเดิม

คําเตอืน
UWAT1032

ตะขอแขวนเอนกประสงคสามารถรับน้ําหนัก
ได 1 กิโลกรมั
หามบรรทุกน้ําหนักบนตัวรถจักรยานยนตเกิน 
169 กิโลกรัม

1. ตะขอแขวนเอนกประสงค

1
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UAU15306

ขาตั้งขาง
ขาตัง้ขางติดตัง้อยูบริเวณดานซายของโครงรถ ยกขาตั้ง
ขางขึน้หรือเหยียบลงดวยเทาโดยจบัตวัรถใหต ั้งตรง
ขอแนะนํา
สวิทชขาตั้งขางแบบติดตั้งมากบัรถเปนสวนหน ึ่งของ
ระบบตัดวงจรการจุดระเบิด ซึ่งจะตัดการจุดระเบิด
ในบางสถานการณ   (ดูหัวขอตอไปสําหรับคําอธิบาย
เกีย่วกบัระบบตัดวงจรการจุดระเบิด)

คําเตอืน
UWA10242

หามขบัขี่รถจักรยานยนตโดยไมไดยกขาตั้งขางขึ้น
หรือขาตั้งขางไมสามารถเก็บขึน้ได (หรือเลื่อนหลน
ลงได) มิฉะนั้น ขาตั้งขางอาจสัมผัสพื้นและรบกวน
สมาธิของผูขับขี่ ทําใหเสียการทรงตัวได ระบบตัด
วงจรการจดุระเบิดของยามาฮาออกแบบขึน้เพื่อชวย

เตอืนใหผูขับขี่ ไมลืมยกขาตั้งขางขึน้กอนจะเริ่ม
ออกตัว  ดังนั้น ควรตรวจสอบระบบนี้เปนประจํา 
และใหผูจําหนาย ยามาฮาทําการซอมบํารุงหากระบบ
ทํางานไมถกูตอง 
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UAUT1096

ระบบตัดวงจรการจุดระเบิด
ตรวจสอบการทํางานของสวิทชขาตั้งขางตามขั้นตอนดังนี้

หมุนกุญแจในตำแหนงเปด (ON)

ยกขาตั้งขางขึ้น

กดสวิทชสตารท พรอมทั้งบีบคันเบรคหนาหรือ
หลังเครื่องยนตจะติด

ลดขาตั้งขางลง

ถาเครื่องยนตหยุด

สวิทชขาตั้งขางใชงานได

• รถจักรยานยนตจะตองตั้งอยูบนขาตั้งกลางเสมอระหวาง
การตรวจสอบ

• หากตรวจพบความผิดปกติ ทานสามารถใหผูจำหนายยามาฮา
ตรวจสอบระบบกอนการขับขี่

คำเตือน
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ
UAU61140

ขั้วตอเสริมกระแสไฟตรง
ขอควรระวัง

UCA21160

ไมควรใชอุปกรณเสริมที่เชื่อมตอเขากับขั้วตอไฟ
กระแสตรงเสริมในขณะที่เครือ่งดับ และไมควรใชไฟ
เกินกวา 120 W (10 A) มิฉะนั้น ฟวสอาจขาดหรอื
แบตเตอรี่อาจหมดได

รถจกัรยานยนตรุนนี้ไดติดตั้งขั้วตอเสริมกระแส
ไฟตรง อุปกรณเสริมขนาด 12–V ที่เชือ่มตอกับขัว้ตอ
เสริมกระแสไฟตรงจะสามารถใชไดเมื่อกุญแจอยูใน
ตําแหนงเปด “ON”

1. ขั้วตอเสริมกระแสไฟตรง

1

2CMF8199U1.book  Page 34  Tuesday, December 9, 2014  4:09 PM



5-1

5

เพื่อความปลอดภัย – การตรวจสอบกอนการใชงาน
UAU15598

ตรวจสอบรถจักรยานยนตของทานทุกครั้งกอนใชงาน เพื่อใหมั่นใจวารถของทานอยูในสภาพการใช งาน
ที่ปลอดภัย ใหปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบและบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในคูมือผูใชเสมอ

คําเตอืน
UWA11152

หากไมมกีารตรวจสอบหรือบํารุงรักษาที่ถูกตอง อาจเปนการเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตหุรอืทำใหชิ้นสวน
เสียหายได อยาใชรถหากทานพบสิ่งผิดปกติ หากขั้นตอนที่ระบุไวในคูมือนี้ไมสามารถแกไขป ัญหาได ใหนํา
รถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮา
ตรวจสอบรายการตอไปนี้ กอนการใชรถจกัรยานยนต :

หัวขอ การตรวจสอบ หนา 

น้ํามันเชื้อเพลิง
• ตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง
• เติมน้ํามันเชื้อเพลิงเมื่อจําเปน
• ตรวจสอบทอน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อปองกันการรั่ว

4-24

น้ํามันเครื่อง
• ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง
• ควรเตมิน้ํามันเครื่องตามระดบัที่กําหนด
• ตรวจสอบเครื่องยนตเพือ่ปองกันการรั่วซึม

7-14

น้ํามันเฟองทาย • ตรวจสอบเครื่องยนตเพือ่ปองกันการรั่วซึม 7-18
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เพื่อความปลอดภัย – การตรวจสอบกอนการใชงาน

น้ํายาหลอเย็น
• ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็น
• ควรเติมน้ํายาหลอเย็นใหไดตามระดบัทีก่ําหนด
• ตรวจสอบระบบหลอเย็นเพือ่ปองกันการรั่วของน้ํายาหลอเย็น

7-20

เบรคหนา

• ตรวจสอบการทํางาน
• ถาระดับคันเบรคลึกผดิปกติ ใหนํารถเขาตรวจสอบเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิก
• ตรวจสอบการสกึหรอของผาเบรค
• ทําการเปลี่ยน ถาจําเปน
• ตรวจสอบระดับของน้ํามันเบรคทีก่ระปุกน้ํามันเบรค
• ควรเติมน้ํามันเบรคที่กําหนดใหอยูในระดบัที่กำหนด
• ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพือ่ปองกันการรั่ว

7-33, 7-35

เบรคหลัง

• ตรวจสอบการทํางาน
• ถาระดับคันเบรคลึกผดิปกติ ใหชางผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิก
• ตรวจสอบการสกึหรอของผาเบรค
• ทําการเปลี่ยน ถาจําเปน
• ตรวจสอบระดับของน้ํามันเบรคทีก่ระปุกน้ํามันเบรค
• ควรเติมน้ํามันเบรคที่กําหนดใหอยูในระดบัที่กำหนด
• ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพือ่ปองกันการรั่ว

7-33, 7-35

ปลอกคันเรง
• ตรวจสอบความคลองตวัเพือ่ความสะดวกในการใชงาน
• ตรวจสอบระยะฟรีของปลอกคันเรง
• ถาตองการปรับตั้ง ใหทําการปรับตั้งระยะฟรีปลอกคันเรงและหลอลื่นชุดสายคันเรง 
และเบาปลอกคันเรงไดที่รานผูจําหนายยามาฮ า

7-27, 7-38

หัวขอ การตรวจสอบ หนา 
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เพื่อความปลอดภัย – การตรวจสอบกอนการใชงาน

สายควบคุมตางๆ • ตรวจสอบความคลองตัวเพื่อความสะดวกในการใชงาน
• ควรหลอลื่นดวยน้ํามันในกรณีจําเปน 7-38

ลอและยาง
• ตรวจสอบความเสยีหาย
• ตรวจสอบสภาพยางและความสึกของดอกยาง
• ตรวจสอบลมยาง
• เติมลมยาง เมื่อจําเปน

7-28, 7-31

คันเบรค • ตรวจสอบความคลองตัวเพื่อความสะดวกในการใชงาน
• ควรหลอลื่นดวยน้ํามันในจุดทีจ่ําเปน 7-39

ขาตั้งกลาง, ขาตั้งขาง • ตรวจสอบความคลองตัวเพื่อความสะดวกในการใชงาน
• ควรหลอลื่นดวยน้ํามันในจุดทีจ่ําเปน 7-40

จุดยึดโครงรถ • ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูแนนแลว
• ขันใหแนนเมื่อจําเปน —

อุปกรณ/ไฟ/สัญญาณไฟ 
และสวิทช

• ตรวจสอบการทํางาน
• แกไขในกรณีทีช่ํารุด —

สวิทชขาตั้งขาง • ตรวจสอบการทํางานของระบบตัดวงจรการจุดระเบดิ (ด ับเครื่องยนต)
• หากระบบทํางานไมถูกตอง ใหนํารถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮา 4-32

หัวขอ การตรวจสอบ หนา 

2CMF8199U1.book  Page 3  Tuesday, December 9, 2014  4:09 PM



6-1

6

การทํางานของรถจักรยานยนตและจุดที่สําคัญของการขับขี่
UAU15952อานคูมือผูใชโดยละเอียดเพื่อทําความคุนเคยกับการ

ควบคุมตางๆ หากมีการควบคุมหรือหนาที่การทํางาน
ใดของรถจกัรยานยนตที่ทานไมเขาใจ ทานสามารถ
ปรึกษาผูจําหนาย ยามาฮาได

คําเตอืน
UWA10272

หากทานไมทําความคุนเคยกับการควบคุมตางๆ อาจ 
นําไปสูการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต ซึ่ง
สามารถทําใหเกิดอุบัติเหตหุรอืไดรับบาดเจ็บได

UAU45311

ขอแนะนํา
รถจักรยานยนตรุนนี้ไดมีการติดตั้งเซ็นเซอร ตรวจจับ
การเอียงของรถเพื่อดับเครื่องในกรณีที่มีการพลกิคว่ํา  
ในการสตารทเครื่องยนตหลงัจากมีการพลกิคว่ํา 
ดูใหแนใจวาบิดสวิทชกุญแจไปที่ตําแหนงปด “OFF” 
จากนั้นไปที่ตําแหนงเปด “ON” แลว หากไมทําเชนนี้ 
จะไมสามารถสตารทเครื่องยนตได แมวาเครื่องยนต
จะหมุนเมื่อทําการกดสวิทชสตารทกต็าม

UAUU1820การสตารทเครื่องยนต
ขอควรระวัง

UCA10251

ดูหนา 6-5 สําหรับการสตารทเครื่องยนตเมื่อมกีาร
ใชงานเปนครัง้แรก
สําหรับการสตารทในระบบตัดวงจรการจดุระเบิด 
ตองเอาขาตั้งขางขึ้นกอน
ดูหนา 4-33 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

1. บิดกญุแจไปที่ตําแหนงเปด “ON”
สัญญาณไฟเตือนดังตอไปนี้จะสวางขึน้
ประมาณ 2-3 วินาที แลวจะดับลง

สัญญาณไฟเตือนปญหาเครื่องยนต
สัญญาณไฟเตือนอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

ขอควรระวัง
UCA15485

ถาไฟเตือนไมติดขึน้ทันททีี่บิดสวิทชกุญแจไปใน
ตําแหนงเปด “ON” หรือไฟเตือนติดสวางคาง ดูหนา 
4-8 สําหรับการตรวจสอบวงจรไฟเตือน
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การทํางานของรถจักรยานยนตและจุดที่สําคัญของการขับขี่
สัญญาณไฟเตือน ABS ควรจะสวางขึน้เมื่อบิดสวิทช
กุญแจไปที่ตําแหนงเปด “ON” และจะดับลงหลังจาก
ขับขี่ที่ความเร็ว 10 กม./ชม. หรือสูงกวา

ขอควรระวัง
UCA17682

ถาสัญญาณไฟเตอืน ABS ไมสวางขึ้นหรือไมดับ และ
จากนั้นดับตามที่อธิบายไวดานบน ใหดูหนา 4-10 สำหรับ
ตรวจเช็ควงจรไฟเตือน

2. ไมตองบิดคนัเรง
3. สตารทเครื่องยนตโดยการกดสวิทชสตารท 

พรอมกับบีบคันเบรคหนาหรือหลัง
หากสตารทเครื่องยนตไมตดิ ใหปลอยสวิทช
สตารท รอสักครู แลวลองสตารทอีกครั้ง การ
พยายามสตารทแตละครัง้ควรใชเวลาใหนอยที่
สุดเพื่อรักษาแบตเตอรี่ ไมควรสตารทเครือ่งยนต
เกนิ 10 วนิาทใีนการสตารทแตละครั้ง

ขอควรระวัง
UCA11043

เพื่อรักษาเครื่องยนตใหมอีายุการใชงานทีย่าวนาน 
ไมควรเรงเครื่องยนตมากขณะเครื่องเย็น! 
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การทํางานของรถจักรยานยนตและจุดที่สําคัญของการขับขี่
UAU60640

การใชรถ
1. บีบคันเบรคดวยมือซาย และจบัเหลก็กนัตกดวย

มือขวาและนํายานพาหะนะลงจากขาตั้งกลาง

2. นั่งในทาครอมบนเบาะ ปรับกระจกมองหลงั
3. เปดสวิทชสัญญาณไฟเลี้ยว
4. ตรวจสอบสภาพการจราจร บิดคันเรง (ดานขวา) 

เบาๆ ในการออกตัว
5. ปดสวิทชสัญญาณไฟเลีย้ว

UAU16782

การเรงและการลดความเร็ว

ความเร็วของรถสามารถเพิ่มหรือลดไดดวยการบิด
คันเรง ในการเพิ่มความเร็วใหบิดคันเรงไปทาง
ตําแหนง (a) ในการลดความเร็วใหบิดคันเรงไปทาง
ตําแหนง (b)

1. เหล็กกันตก

1

(b)

(a)
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การทํางานของรถจักรยานยนตและจุดที่สําคัญของการขับขี่
UAU60650

การเบรค 
คําเตอืน

UWA17790

หลีกเลี่ยงการเบรคแรงหรือกะทันหัน (โดย
เฉพาะอยางยิ่งในขณะที่กําลังเอียงไปทางดานใด
ดานหนึ่ง) มฉิะนั้นรถจักรยานยนตอาจลื่นไถล 
หรือพลิกคว่ําได
การขีข่ามทางรถไฟ ชองทางเดินรถยนต แผน
โลหะบนถนนที่มกีารกอสรางและเปนหลุมบอ 
อาจทําใหเกิดการลื่นเมื่อถนนเปยก ดังนั้นจึง
ควรลดความเร็วเมือ่เขาใกลบริเวณดังกลาว 
และควรเพิ่มความระมดัระวังใหมากขึ้น
ควรจําใหขึ้นใจวา การเบรคบนถนนที่เปยก
จะทําไดยากกวาปกตมิาก
ขับชาๆ เมื่อลงจากเนิน เนื่องจากการเบรค
ขณะลงเนินจะทําไดยาก

1. ผอนคันเรงจนสุด
2. บีบคันเบรคหนาและหลังพรอมๆ กัน โดยคอยๆ 

เพิ่มความแรงในการบีบ 
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การทํางานของรถจักรยานยนตและจุดที่สําคัญของการขับขี่
UAU16821

คําแนะนําวิธีลดความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อ
เพลิง (วิธีการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง)
ความสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิสวนใหญเกิดจาก
ลกัษณะการขับขี่รถของแตละบุคคล ซึ่งคําแนะนํา
วิธีลดความความสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิง ใหพิจารณา
ดังนี้:

หลกีเลีย่งการใชความเร็วรอบเครื่องสูงขณะ
เรงเครื่อง
หลกีเลีย่งการใชความเร็วสูงที่เครื่องยนตไม มี
ภาระ
ดับเครื่องยนตแทนที่จะปลอยใหเครื่องยนต
เดินเบาเปนเวลานาน (เชน ในการจราจรที่ติดขัด 
เมื่อหยุดรอสัญญาณไฟจราจรหรือรอรถไฟ
ผาน)

UAU16831ระยะรันอินเครื่องยนต
ไมมีชวงเวลาใดจะสําคัญที่สุดในอายุการใชงานของ 
รถจกัรยานยนตมากไปกวาชวงระยะ 0 กม. ถงึ 
1,000 กม. (รันอิน)  สําหรับการคํานึงถึงระยะดังกลาว 
ควรทําความเขาใจใหละเอียดตามคูมือ
ดวยสภาพเครื่องยนตใหม ควรหลกีเลีย่งการใชงาน
ที่หนักเกินไปในชวงระยะแรกที ่1,000 กม.  การทํางาน 
ของชิน้สวนภายในเครื่องยนตที่เคลือ่นที่เสียดสีกนั 
ทําใหเกดิระยะชองวางที่เกดิการสึกหรออยางรวดเร็ว 
หรือควรหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่อาจทําให 
เครื่องยนตรอนเกนิไป 

UAU61040

ระยะ 0–150 กม.
หลกีเลีย่งการบิดคันเรงเกิน 1/3 รอบของคันเรง
หลงัทําการติดเครื่องยนตเวลานานใหดับเครื่อง 
ปลอยใหเย็น 5-10 นาที
ควรเปลี่ยนความเร็วในระดับตางๆ กนั  ไมควรใช
ความเร็วระดับเดียวกนัเปนเวลานาน
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ระยะ 150–500 กม.
หลกีเลีย่งการบิดคันเรงเกิน 1/2 รอบของคันเรง
รอบเครื่องยนตจะสงผานไปยังเฟองโดยตรง แตไม
ควรบิดคันเรงจนสุด
ระยะ 500–1,000 กม.
หลกีเลีย่งการบิดคันเรงเกิน 3/4 รอบของคันเรง
ระยะ 1,000 กม.ขึน้ไป
หลกีเลีย่งการบิดคันเรงเต็มที่ และควรใชความเร็วใน
ระดับตางกัน ขอควรระวัง: หลังจาก 1,000 กม. แรก
ของการขบัขี่ ควรแนใจวามกีารเปลี่ยนถายน้ําม ัน
เครื่อง และน้ํามันเฟองทาย ทําความสะอาดตะแกรง
กรองน้ํามันเครือ่ง [UCA16502]

ขอควรระวัง
UCA10271

ถามีปญหาใดๆ เกิดขึ้นในระยะรันอินเครื่องยนต  
กรุณานํารถจักรยานยนตของทานเขาตรวจสอบ
ที่ผูจําหนายยามาฮาทันที

UAU17214

การจอดรถ
เมื่อทําการจอดรถ ใหดับเครื่องยนตและดึงลูกกุญแจ
ออกจากสวิทชกุญแจ

คําเตอืน
UWA10312

เนื่องจากเครื่องยนตและระบบไอเสยีมี
ความรอนสูง จึงไมควรจอดรถในทีท่ี่อาจมเีด็ก
หรือคนเดินสัมผัสและถูกไฟลวกได
ไมควรจอดรถบริเวณพื้นทีล่าดเอียงหรือพื้นดิน
ที่ออน มฉิะนั้น อาจทําใหรถลมเสียหายได 
ซึ่งมีโอกาสทําใหน้ํามนัเชื้อเพลิงรั่ว และเกิด
ไฟไหมได
หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับพื้นหญาแหง
หรือวัตถุที่ลุกติดไฟไดงาย
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UAUU1241

ขอควรจําทั่วไป
สิ่งที่จะไดรับหากทานรูจักการใชรถจักรยานยนตและการดูแลรักษาที่ถูกตอง

1. ลูกคาสามารถใชรถจักรยานยนตยามาฮาไดเต็มศักยภาพ 2. รถจักรยานยนตสามารถรักษาสมรรถภาพในการขับขี่ที่ดีดวยอายุ
 การใชงานที่นานขึ้น

เปรียบเทียบการสึกหรอของชิ้นสวนเครื่องยนต 
(ลูกสูบ แหวนลูกสูบ กระบอกสูบ เปนตน)

100%

สภ
าพ

กา
รท

ำง
าน

ที่ส
มบู

รณ
 ปราศจาก

การบำรุงรักษา

ระยะทางที่ใช (กม.) การยกเครื่องยนต กระบอกสูบสึก 
การเปลี่ยนแหวนลูกสูบ เปนตน

มีการบำรุงรักษา

ZAUU0738
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3. สามารถลดคาน้ำมันเชื้อเพลิง และคาใชจายในการซอม
 บำรุง

4. รถจักรยานยนตไดรับการประเมินราคาสูงกวาทั่วไป เมื่อตองการขาย

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

100%

ปราศจาก
การบำรุงรักษา

ระยะทางที่ใช (กม.)

มีการบำรุงรักษา

ลูกคามีคาใชจาย
(คาน้ำมันเชื้อเพลิง คาบำรุงรักษา และคาซอมแซม)

ปราศจากการบำรุงรักษา

มีการบำรุงรักษา
มีการซอมใหญดวยคาซอมที่แพง

ระยะทางที่ใช (กม.)

S

ZAUU0739
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
UAU17245การตรวจสอบการปรับตั้ง และการหลอลื่นตามระยะ 

จะชวยใหรถจักรยานยนตของทานมีประสิทธิภาพและ
ใหความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้น  ความปลอดภัย
คือภาระหนาที่ของเจาของและผูขับขี่รถจักรยานยนต 
จุดสําคัญตางๆ สําหรับการตรวจสอบ การปรับแตง 
การหลอลื่น จะอธิบายรายละเอียดในหนาถดัไป
ชวงระยะเวลาที่ระบุในตารางการบํารุงรักษาตามระยะ 
ควรพิจารณาตามคําแนะนําทั่วไป โดยควรขับขี่อยูภายใต
สภาวะปกติ อยางไรก็ตามก็ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 
ภูมิประเทศ ทําเล และลักษณะการใชงานของแตละ
บุคคล ซึ่งมีผลตอระยะเวลาในการบํารุงรักษาวาจะเร็ว
หรือชา

คําเตอืน
UWA10322

หากทานทําการบํารุงรักษาไมถูกตอง หรือทําการบํารุง 
รักษาผิดวิธี อาจเปนการเพิ่มความเสี่ยงในการไดรับ
บาดเจ็บหรือถึงแกชีวิตขณะทําการบํารุงรักษาหรือ
ขณะใชงาน หากทานไมคุนเคยกับการบํารุงรักษา
รถจักรยานยนต โปรดใหผูจําหนายยามาฮาเปนผู 
ดําเนินการแทน 

คําเตอืน
UWA15123

ดับเครื่องยนตขณะทําการบํารุงรักษา ยกเวนในกรณ ีที่
ระบุไว

เครื่องยนตที่กําลังทํางานจะมีชิ้นสวนที่เคลื อนที่
อยู ซึ่งสามารถเกี่ยวชิ้นสวนรางกายหรือเสื้อผา 
และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสซึ่งทําใหเกิดไฟดูด
หรือเพลิงไหมได
การปลอยใหเครื่องทํางานขณะทําการบํารุงรักษา
อาจทําใหดวงตาไดรับบาดเจ็บ เกิดการลวกไหม 
เพลิงไหม หรือไดรับพิษจากกาซคารบอน-
มอน็อกไซด อาจถึงแกชีวิตได ดูหนา 2-4 สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาซคารบอนมอน็อกไซด

คําเตอืน
UWA15461

จานเบรค แมปมเบรคตัวลาง ดรัมเบรค และผาเบรค
จะรอนมากในระหวางการใชงาน  เพื่อเปนการ
หลีกเลี่ยงการถูกลวกไหม ควรปลอยใหชิ้นสวนเบรค
เย็นลงกอนที่จะสัมผัส 
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การบํารุงรักษาและการปรับตัง้ตามระยะ
UAU17303

ระบบการควบคุมแกสไอเสียรถจกัรยานยนตไมใช
ทําใหมลพิษทางอากาศลดลงเทานั้น แตมีความสําคญั
ตอการทํางานเครื่องยนตในสภาวะที่เหมาะสม  ตาม
ตารางบํารุงรักษาตามระยะ การใหบริการที่เกี่ยวของ
กับการควบคุมแกสไอเสียตองจดัเปนกลุมแยก การให
บริการตองใชขอมูลเฉพาะ ความรู และอุปกรณ การ
บํารุงรักษา การเปลี่ยนหรือการซอมแซมอุปกรณและ
ระบบ อาจจะดําเนินการซอมโดยสถานประกอบการ
หรือผูที่ไดรับการรับรอง (ถามี)  ตัวแทนจําหนาย
ยามาฮาไดรับการฝกอบรมและติดตั้งอุปกรณเพื่อให
การบริการเหลานี้โดยเฉพาะ

UAU39692เครื่องมือประจํารถ

ชดุเครือ่งมอืประจํารถตดิตั้งอยูใตเบาะนัง่ (ดหูนา 4-28)
ขอมูลดานการบริการจะรวมอยูในคูมือเลมนี้ ชุด
เครื่องมือเหลานี้จะชวยใหทานสามารถดูแลรักษาและ
ซอมแซมรถของทานอยางงายดาย อยางไรกต็าม 
วิธีการใชเครื่องมือ เชน แรงบิดของเครื่องมือที่ใช
ขนันัท นาจะเปนสิ่งที่จําเปนตอการดูแลซอมแซมรถ
อยางถูกวิธี

1. เครื่องมือประจํารถ

1
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

ขอแนะนํา
หากทานไมมีชุดเครื่องมือประจํารถหรือไมมี
ประสบการณเกี่ยวกับการบํารุงรักษารถมากอน ทาน
สามารถนํารถเขาศนูยบริการยามาฮา เพื่อใหชาง
ดําเนินการตรวจสอบใหทานได 
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การบํารุงรักษาและการปรับตัง้ตามระยะ

ขอแนะนํา
UAUU0621

การตรวจสอบประจําปตองทําทุกป ยกเวนถามีการบำรุงรักษาตามระยะกโิลเมตรแทน
ตั้งแต 20,000 กม. เปนตนไป ใหเริ่มนับชวงเวลาในการบํารุงรักษาซ้ําอีกตั้งแต 4,000 กม.
รายการที่มีเครื่องหมายดอกจนั (*) จําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ ขอมูล และทักษะดานเทคนิค ดังนั้น ควร
ใหชางผูจําหนายยามาฮาเปนผูดําเนนิการ 

UAUU1293

ตารางการบํารุงรักษาตามระยะสําหรับระบบควบคุมมลพิษแกสไอเสีย

ลําดบั จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา
มาตรวัดระยะทาง 

(แลวแตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ
ประจําปกม. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000

เดือน 2 6 10 14 18
1 * ทอน้ํามันเชื้อเพลิง • ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของทอน้ํามนัเชื้อเพลิง √ √ √ √ √

2 * ไสกรองปมน้ํามัน
เชื้อเพลิง

• ตรวจสอบสภาพ
• ทําการเปลีย่น ถาจําเปน ทุกๆ 12,000 กม.

3 หวัเทียน
• ตรวจสอบสภาพ
• ทําความสะอาดและตรวจสอบระยะหางเขีย้วหัวเทยีน √ √ √ √

• เปลี่ยน ทกุๆ 8,000 กม. 

4 * วาลว • ตรวจสอบระยะหางวาลว
• ปรบัตั้ง ถาจําเปน √ √
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UAUU1286ตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นโดยทั่วไป 

5 * ระบบหวัฉีดน้ํามนั
เชื้อเพลิง • ตรวจสอบความเร็วรอบเดินเบาเครื่องยนต √ √ √ √ √ √

6 * ระบบไอเสีย
• ตรวจสอบการรั่วซึม
• ขันใหแนน ถาจําเปน
• เปลีย่นปะเกน็ ถาจําเปน

√ √ √ √ √

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา
มาตรวัดระยะทาง 

(แลวแตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ
ประจําปกม. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000

เดอืน 2 6 10 14 18
1 ไสกรองอากาศ • เปลีย่น ทุกๆ 16,000 กม. 

2 ทอตรวจสอบ
กรองอากาศ • ทําความสะอาด √ √ √ √ √

3 * ไสกรองอากาศชุด
สายพานวี

• ทําความสะอาด
• เปลีย่น ถาจําเปน √ √ √ √

4 * แบตเตอรี่ • ตรวจสอบแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่
• ชารจแบตเตอรี่ ถาจําเปน √ √ √ √ √ √

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา
มาตรวัดระยะทาง 

(แลวแตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ
ประจําปกม. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000

เดอืน 2 6 10 14 18
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5 * เบรคหนา • ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามนัเบรค และการรัว่ของน้ํามนัเบรค √ √ √ √ √ √
• เปลี่ยนผาเบรค เมื่อสึกหรอถึงคาที่กําหนด

6 * เบรคหลงั
• ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามนัเบรค และการรัว่ของน้ํามนัเบรค
• ตรวจสอบระยะฟรีคันเบรค และปรบัตั้งถาจําเปน √ √ √ √ √ √

• เปลี่ยนผาเบรค เมื่อสึกหรอถึงคาที่กําหนด

7 * ทอน้ํามันเบรค
• ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหาย
• ตรวจสอบความถกูตองของการเดินทอและตัวยึด √ √ √ √ √

• เปลี่ยน ทุกๆ 4 ป
8 * น้ํามันเบรค • เปลี่ยน ทุกๆ 2 ป

9 * ลอรถ • ตรวจสอบความสึกหรอ และการแกวง-คด √ √ √ √
• ตั้งศูนยลอหนา เมือ่เปลี่ยนยางหรอืลอ

10 * ยาง
• ตรวจสอบหนายาง และการสึกหรอ
• เปลี่ยน ถาจําเปน
• ตรวจสอบลมยาง
• แกไขในกรณีที่ชํารุด

√ √ √ √ √

11 * ลกูปนดมุลอ • ตรวจสอบการชํารุดหรอืความเสียหายของลูกปน √ √ √ √

ลําดบั จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา
มาตรวัดระยะทาง 

(แลวแตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ
ประจําปกม. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000

เดือน 2 6 10 14 18
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12 * ระบบบังคับเลี้ยว
• ตรวจสอบระยะคลอนและสภาพลูกปนคอรถ √ √ √ √ √
• หลอลืน่ดวยจาระบีลเิธียม ทุกๆ 24,000 กม. 
• ตรวจสอบแขนบังคับเลี้ยว  และเปลีย่นตามความจําเปน √ √ √ √ √

13 * ระบบการเอียง • ตรวจสอบระยะคลอน และสภาพลกูปน √ √ √ √ √
14 * จุดยึดโครงรถ • ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัทโบลท และสกรแูนนแลว √ √ √ √ √
15 เพลาเดือยคันเบรคหนา • หลอลืน่ดวยจาระบีซิลโิคน √ √ √ √ √
16 เพลาเดือยคันเบรคหลัง • หลอลืน่ดวยจาระบีซิลโิคน √ √ √ √ √

17 * ระบบกระจายแรง
เบรคหลังแบบ UBS

• หลอลื่นแขนจุดหมุนและชิ้นสวนที่มีการเคลื่อนที่ดวยจาระบีซิลิโคน √ √ √ √ √
• หลอลืน่ปลายสายดวยจาระบีจาระบลีิเธียม √ √ √ √ √

18 ขาตั้งขาง, ขาตั้งกลาง • ตรวจสอบการทํางาน
• หลอลืน่ดวยจาระบีลเิธียม √ √ √ √ √

19 * สวทิชขาตั้งขาง • ตรวจสอบการทํางาน √ √ √ √ √ √
20 * โชคอัพหนา • ตรวจสอบระยะยุบตัวและการรัว่ของน้ํามันโชค √ √ √ √
21 * ชุดโชคอัพหลงั • ตรวจสอบการทํางานและการรัว่ของน้ํามนัโชคอัพหล ัง √ √ √ √

22 น้ํามนัเครื่อง • เปลีย่นถายน้ํามนัเครื่อง
• ตรวจสอบระดับและการรัว่ของน้ํามนัเครื่อง √ √ √ √ √

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา
มาตรวัดระยะทาง 

(แลวแตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ
ประจําปกม. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000

เดอืน 2 6 10 14 18
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23 ตะแกรงกรองน้ํามัน
เครื่อง • ทําความสะอาด √ √

24 * ระบบหลอเย็น • ตรวจสอบการรั่วซมึและระดับน้ํายาหลอเย็น √ √ √ √ √
• เปลี่ยนเปนน้ํายาหลอเย็นแทของยามาฮา ทุกๆ 3 ป

25 น้ํามันเฟองทาย • ตรวจสอบเครื่องยนตเพือ่ปองกนัการรั่วซึม √ √ ทกุๆ 8,000 กม. 
• เปลี่ยนถายน้ํามันเครือ่ง √ ทุกๆ 12,000 กม.

26 * สายพานวี • ตรวจสอบการชํารุดเสียหาย และการสึกหรอ √ √ √ √
• เปลี่ยน ทุกๆ 20,000 กม.

27 * สวิทชเบรคหนาและ
สวิทชเบรคหลงั • ตรวจสอบการทํางาน √ √ √ √ √ √

28 ชิ้นสวนทีม่กีารเคลื่อน
ทีแ่ละสายตางๆ • หลอลื่น √ √ √ √ √

29 * ปลอกคันเรง
• ตรวจสอบการทํางาน
• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคนัเรง และปรับตั้ง ถาจําเปน
• หลอลื่นสายและเบาปลอกคนัเรง

√ √ √ √ √

30 * ไฟแสงสวาง 
สญัญาณไฟ และสวิทช

• ตรวจสอบการทํางาน
• ปรบัตั้งลําแสงของไฟหนา √ √ √ √ √ √

ลําดบั จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา
มาตรวัดระยะทาง 

(แลวแตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ
ประจําปกม. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000

เดือน 2 6 10 14 18
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ขอแนะนํา
UAU60771

กรองอากาศ
กรองอากาศของรถรุนนี้ใชไสกรองอากาศกระดาษเคลือบน้ํามันแบบใชแลวทิ้ง ซึ่งไมตองทําความ
สะอาดดวยลมอัด มิฉะนั้น อาจชํารุดเสียหายได
ตองเปลี่ยนไสกรองอากาศบอยครั้งขึ้น หากขับข ี่ในบริเวณที่เปยกหรือมีฝุนมากกวาปกติ

กรองอากาศหองสายพานวี
ตองเปลี่ยนไสกรองอากาศบอยครั้งขึ้น หากขับข ี่ในบริเวณที่เปยกหรือมีฝุนมากกวาปกติ

สายพานวี
ควรตรวจสอบสายพานในระยะเริ่มตนที่ 8,000 กม. และทุกๆ 4,000 กม. หลังจากนั้น เปลีย่นสายพาน
หากพบวามีการชํารุดหรือสึกหรอเกนิกวาจะรับได  ตองเปลีย่นสายพานทุก ๆ 20,000 กม. ถงึแมวาจะ
ไมพบการชํารุดหรือสึกหรอใด ๆ ก็ตาม

การบํารุงรักษาระบบเบรคไฮดรอลิก
ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคเปนประจํา และถาจําเปนใหเติมใหไดระดับมาตรฐานที่กําหนด และหลัง
จากถอดประกอบแมปมเบรคตัวบนและแมปมเบรคต ัวลาง ใหเปลีย่นน้ํามันเบรคทุกครั้ง
เปลีย่นชิ้นสวนภายใน เชน ซีลน้ํามันของแมปมเบรคตัวบนและแมปมเบรคตัวลาง พรอมกบัเปลี่ยน
น้ํามันเบรคทุก 2 ป
เปลีย่นสายเบรคทุก 4 ป หรือเมื่อเกิดการแตกหักหรือชํารุดเสียหาย
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UAU18752

การถอดและการติดตั้งฝาครอบ
ฝาครอบที่แสดงในรูปดานบนจําเปนที่จะตองถอด
ออกเพื่อการบํารุงรักษาหรือซอมแซม ในบทนี้จะ
แสดงถึงการถอด-ประกอบฝาครอบ 

UAU56941

ฝาครอบ A
การถอดฝาครอบ

1. เปดเบาะ (ดูหนา 4-28)
2. คลายสกรู แลวดึงฝาครอบออกดังรูปที่แสดง

1. ฝาครอบ A

1

1. ฝาครอบ A
2. สกรู 

1

2

2
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การประกอบฝาครอบ

1. วางฝาครอบในตําแหนงเดิม แลวยึดดวยสกรู

2. ปดเบาะ

UAUT2074

การตรวจสอบหวัเทียน 
หัวเทียนเปนสวนประกอบที่สําคญัของเครื่องยนต  
เปนชิน้สวนที่ทําการตรวจสอบและบํารุงรักษาไดงาย 
เนื่องจากความรอนและคราบตะกอนทําใหหัวเทียน
สึกกรอนอยางชาๆ ดังนั้น จึงควรถอดหวัเทียนออกมา
ตรวจสอบและทําความสะอาดตามที่กําหนดในตาราง
การบํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ นอกจากนี ้
สภาพหัวเทียนยังสามารถแสดงถงึสภาพการทํางาน
ของเครื่องยนต
การถอดหัวเทียน

1. ถอดฝาครอบ A (ดูหนา 7-10)
2. ถอดปลั๊กหัวเทียน
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3. ถอดหวัเทยีนดงัรปูดวยบลอ็คหัวเทียน สามารถ
ใชไดที่ศูนยผูจําหนายยามาฮา

การตรวจสอบหัวเทยีน
1. ตรวจสอบกระเบื้องสีขาวรอบๆ แกนกลางของ

หัวเทียนวายังเปนสีน้ําตาลออนๆ ปานกลาง
หรือไม (แสดงวาเครื่องยนตปกติ)

1. ปลั๊กหัวเทียน

1

1. บล็อคหัวเทียน

1
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ขอแนะนํา
ถาหวัเทียนเปนสีน้ําตาลแกๆ  อาจแสดงถงึสภาพ
เครื่องยนตที่ไมปกติ ไมควรพยายามวินิจฉยัปญหา
ดวยตัวเอง โปรดนํารถจักรยานยนตของทานไปให
ชางผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบแกไข 

2. ตรวจสอบหวัเทียนของทานวามีการสึกกรอน 
หรือมีคราบเขมาจบัหรือไม ในกรณีที่มีการ
สึกกรอนหรือมีคราบเขมาจับมาก ควรเปลีย่น
ใหม ถาจําเปน

3. วัดระยะหางเขี้ยวดวยฟลเลอรเกจ ในกรณีที่
จําเปน ใหปรับระยะหางเขี้ยวตามระยะที่
กําหนด

การประกอบหัวเทียน
1. ทําความสะอาดผิวหนาของประเก็นหวัเทียน

และหนาสัมผัสรองหวัเทียน และจากนั้นเชด็
สิ่งสกปรกออกจากเกลยีวหวัเทียน

เบอรหัวเทียนตามมาตรฐาน:
NGK/CR7E

1. ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน

ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน:
0.7–0.8 มม.
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2. ประกอบหัวเทียนดวยประแจเชค็แรงบิด และ

ขันใหแนนตามแรงบิดในการขันหวัเทียนที่
กําหนด

ขอแนะนํา
ถาไมมีประแจเช็คแรงขันใหประมาณคราวๆ โดยใช  
มือหมุนหัวเทียนเขาตามรองเกลียวของฝาสูบประมาณ 
1/4–1/2 รอบจนแนน อยางไรก็ตาม ควรจะขันใหแนน 
ตามที่มาตรฐานกําหนดใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได 

3. ประกอบปลั๊กหัวเทียน
4. ประกอบฝาครอบ

UAU61001

น้ํามันเครื่องและตะแกรงกรองน้ํามันเครื่อง
ควรตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่องกอนที่จะมีการข ับขีร่ถ 
นอกจากนี้ จะตองทําการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง และทํา
ความสะอาดตะแกรงกรองน้ํามันเครื่องตามที่กําหนด 
ในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ
การตรวจวัดระดับน้ํามันเครือ่ง

1. ตั้งรถจักรยานยนตบนขาตั้งกลาง การที่รถเอียง
เพียงเลก็นอยอาจทําใหการตรวจวัดระดับคลาด
เคลือ่นได

2. สตารทเครื่องใหเครื่องอุนพอประมาณ แลวดับ
เครื่อง

3. รอสกัครูเพื่อใหน้ํามันตกตะกอน แลวจงึหมุน
เปดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่องออก ใชผาเชด็
ทําความสะอาดกานวัดระดับน้ํามันเครื่อง แลว
ใสกลบัเขาไปในตําแหนงเดมิ (ไมตองขนัเกลยีว) 
และดงึกานวัดระดับน้ํามันเครื่องออกมาอีกครั้ง 

คามาตรฐานแรงบิด:
หัวเทียน:

13 นิวตัน-เมตร
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เพื่อตรวจวัดระดับน้ํามนัเครื่อง คําเตอืน! หมอ
พักไอเสยีและแผนปองกันหมอพักไอเสยีจะรอน
มากขณะใชงาน  ใหรอจนกวาหมอพักไอเสยีและ
แผนปองกันหมอพักไอเสียเยน็ลงกอน แลวจึง
ถอดฝาชองเตมิน้ํามนัเครือ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงความ
รอนจากหมอพัก ไอเสีย [UWA17810]

ขอแนะนํา
น้ํามันเครื่องควรอยูระหวางปลายของกานวัดระดับ
น้ํามันเครื่อง และเครื่องหมายบอกระดับสูงสุด

4. ถาน้ํามันเครื่องไมอยูระหวางปลายของกานวัด
ระดับน้ํามันเครื่องและเครื่องหมายบอกระดับ
สูงสุด ใหเติมน้ํามันเครื่องชนิดที่แนะนําจนถึง
ระดับทีถู่กตอง

1. ฝาชองเติมน้ํามันเครื่อง
2. เกจวัดระดับน้ํามันเครื่อง
3. ขีดบอกระดับสงูสดุ
4. ปลายของกานวัดระดับน้ํามันเครื่อง

1

2

3
4
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5. ใสกานวัดระดับน้ํามันเครื่องลงในชองเติม

น้ํามันเครื่อง แลวขนัฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง
ใหแนน

การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องและการทําความสะอาด
ตะแกรงกรองน้ํามันเครื่อง

1. สตารทเครื่องใหเครื่องอุนพอประมาณ แลวดับ
เครื่อง

2. วางอางรับน้ํามันเครื่องไวใตชองถายน้ํามัน
เครื่องเพื่อรองรับน้ํามันเครื่องที่ใชแลว

3. ถอดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่องและโบลทถาย
น้ํามันเครื่อง A และ B ออก เพื่อถายน้ํามัน
เครื่องออกมาจากหองเครื่องยนต ขอควรระวัง: 
เมือ่คลายโบลทถายน้ํามันเครือ่ง B โอริง สปรงิ
อัดออก และตะแกรงกรองน้ํามันเครื่องจะหลุด
ออกมา ระวงัอยาใหชิ้นสวนเหลานี้หายไป 
[UCAT1022]

4. ทาํความสะอาดตะแกรงกรองน้าํมนัเครือ่งดวย
สารละลาย หลงัจากนัน้ ใหตรวจสอบวาตะแกรง
กรองชาํรดุเสยีหายหรือไม ถาชาํรดุใหเปลีย่นใหม

1. โบลทถายน้ํามันเครื่อง A 
2. ปะเก็น
3. ตะแกรงกรองน้ํามันเครื่อง
4. สปริงอัด
5. โอริง
6. โบลทถายน้ํามันเครื่อง B 

1

3

4
5

6

2
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5. ตรวจสอบวาโอริงชํารุดเสียหายหรือไม ถาชํารุด

ใหเปลี่ยนใหม
6. ติดตั้งตะแกรงกรองน้ํามันเครื่อง สปริงอัด โอริง 

และโบลทถายน้ํามันเครื่อง B
ขอแนะนํา
ตรวจสอบใหแนใจวาไดประกอบโอริงเขาที่อยาง
ถกูตองแลว 

7. ติดตั้งโบลทถายน้ํามันเครื่อง A และจากนั้น
ขันแนนโบลทถายน้ํามันเครื่องทั้งคูตามคา
มาตรฐานแรงบิด

8. เติมน้ํามันเครื่องที่แนะนําตามปริมาณที่กําหนด 
หลังจากนั้นใหปดฝาชองเติมน้ํามันเครื่อง และ
ขนัใหแนน

ขอแนะนํา
ดูใหแนใจวาไมมีคราบน้ํามันบนชิ้นสวนตางๆ 
หลงัจากเครื่องยนตและระบบไอเสียเย็นลงแลว

ขอควรระวัง
UCA11621

ไมควรใชน้ํามันดีเซลที่ระบุสําหรับ “CD” หรือ 
น้ํามนัที่มีคุณภาพสูงกวาที่กําหนด นอกจากนี ้
ไมควรใชน้ํามันทีต่ิดฉลาก “ENERGY 

คามาตรฐานแรงบิด:
โบลทถายน้ํามันเครื่อง A:

22 นิวตัน-เมตร
โบลทถายน้ํามันเครื่อง B:

20 นิวตัน-เมตร

น้ํามันเครือ่งที่แนะนํา:
ดูหนา 9-1

ปริมาณน้ํามันเครื่อง:
0.80 ลิตร (800 ซี.ซี.)
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CONSERVING II” หรือสูงกวาน้ํามนัที่ผสม 
สารเคมี หรือวัสดุหลอลื่นอื่นๆ ซึ่งอาจเปนเหตุ
ทําใหคลัทชลื่นได 
ระวังเศษวัสดุ เศษสิ่งสกปรกตกลงไปในหอง
เครื่องยนต 

9. สตารทเครื่องยนต อุนเครื่องสักครู แลวตรวจ
สอบใหแนใจวาไมมีน้ํามันรั่วซึมออกมา ถามี
น้ํามันรั่วออกมา ใหดับเครื่องยนตทันทีและ
ตรวจสอบสาเหตุ

10. ดับเครื่องยนต แลวตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่อง 
และเติมถาจําเปน 

11. ปรับตั้งมิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลีย่น
น้ํามันเครื่อง และไฟเตือนแสดงการเปลี่ยน
น้ํามันเครื่อง “OIL CHANGE” (ดูหนา 4-15 
สําหรับขั้นตอนการปรับตั้ง)

UAU60660

น้ํามันเฟองทาย
ชดุเฟองทายตองไดรับการตรวจสอบการรั่วของ
น้ํามันทุกครั้งกอนการขับขี่ ถาพบวามีการรั่วเกิดขึน้ 
กรุณานํายานพาหนะของทานใหชางผูจําหนายยามาฮา
ตรวจสอบและแกไข นอกจากนี้น้ํามันเฟองทายตอง
ไดรับการเปลี่ยนตามที่กําหนดในตารางการบํารุง
รักษาและการหลอลืน่ตามระยะ

1. ติดเครื่องยนต อุนเครื่องโดยขับรถสักระยะ 
จากนั้นดับเครื่องยนต

2. ตั้งยานพาหนะใหอยูบนขาตั้งกลาง
3. วางที่รองน้ํามันเครื่องใตชุดเฟองทายเพื่อใส

น้ํามันที่ใชแลว
4. ถอดฝาเติมน้ํามันเฟองทาย และโอริงออกจาก

ชดุเฟองทาย
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5. ถอดโบลทถายน้ํามันเฟองทายและปะเก็นออก 
เพื่อใหน้ํามันไหลออกมาจากชุดเฟองทาย

6. ประกอบโบลทถายน้ํามันเฟองทายและปะเก็น
อันใหม แลวขันโบลทใหแนนตามแรงบิดที่
กําหนด

1. ฝาชองเติมน้ํามันเฟองทาย
2. โอริง

1

2

1. โบลทถายน้ํามนัเฟองทาย
2. ปะเก็น

คามาตรฐานแรงบิด:
โบลทถายน้ํามันเฟองทาย:

22 นิวตัน-เมตร

1

2
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7. เติมน้ํามันเฟองทายที่แนะนําตามปริมาณที่

กําหนด คําเตือน! ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่ง
แปลกปลอมใดๆ ตกลงไปในชุดเฟองทาย และ
ตรวจสอบใหแนใจวาไมมนี้ํามันเครือ่งหกเลอะ
ที่ลอและยาง [UWA11312]

8. ปดฝาเติมน้ํามันเฟองทายและโอริงอันใหม แลว
ขันใหแนน

9. ตรวจสอบการรั่วของน้ํามันในชุดเฟองทาย หาก
มีน้ํามันรั่ว ใหตรวจสอบหาสาเหตุ

UAU20071

น้ํายาหลอเย็น
ควรจะทาํการตรวจสอบวดัระดบัน้ํายาหลอเย็นกอนท ี่
จะขบัขีร่ถ นอกจากนีจ้ะตองทําการเปลีย่นน้ํายาหลอ
เย็นตามทีก่ําหนดในตารางการบํารุงรกัษาและการ
หลอลืน่ตามระยะ

UAU60672

การตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็น
1. ตั้งยานพาหนะใหอยูบนขาตั้งกลาง

ขอแนะนํา
ตองตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็นในขณะเครื่อง
เย็น เนื่องจากระดับน้ํายาหลอเย็นจะเปลี่ยนไป
ตามอุณหภูมิเครื่องยนต
ดูแนใจวายานพาหนะอยูในตําแหนงตั้งตรง 
เมื่อตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็น การที่รถเอียง
เพียงเลก็นอยอาจทําใหการตรวจวัดระดับ
คลาดเคลื่อนได

น้ํามนัเฟองทายที่แนะนํา:
ดูหนา 9-1

ปริมาณน้ํามันเฟองทาย (เปลี่ยนถายตามระยะ):
0.20 ลิตร (200 ซี.ซี.)
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2. ตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็นในถงัพักน้ํายา

หลอเย็น
ขอแนะนํา
ระดับน้ํายาหลอเย็นควรอยูระหวางขีดบอกระดับสูง
สุดและต่ําสุด 

3. ถาระดบัน้ํายาหลอเย็นอยูที่ขีดบอกระดับต่ําส ุด 
ใหถอดฝาปดถังพักน้ํายาหลอเย็น

4. เติมน้ํายาหลอเย็นจนถงึขดีบอกระดับสูงสุด 
แลวจึงปดฝาปดถงัพักน้ํายาหลอเย็น คําเตือน! 
เปดเฉพาะฝาปดถังน้ํายาหลอเย็นเทานั้น หาม
เปดฝาปดหมอน้ําในขณะที่เครื่องยนตยังรอน
อยู [UWA15162] ขอควรระวัง: ถาไมมนี้ํายาหลอเย็น 
ใหใชน้ํากลั่นหรือน้ํากอกที่ไมกระดางแทน 
หามใชน้ํากระดางหรือน้ําเกลือ เนื่องจากจะมี
ผลเสียตอเครื่องยนต ถาใชน้ําแทนน้ํายาหลอเย ็น 
ใหเปลี่ยนกลับไปเปนน้ํายาหลอเย็นทนัทีเทาท ี่
เปนไปได ไมเชนนั้น เครื่องยนตจะไมสามารถ
ระบายความรอนไดเพียงพอ และระบบระบาย
ความรอนจะไมสามารถปองกันการแขง็ตวัและ
การกัดกรอนได ถาเติมน้ําลงไปในน้ํายาหลอเย็น 
ใหศูนยบริการยามาฮาตรวจสอบความเขมขน
ของสารปองกันการแข็งตัวในน้ํายาหลอเย็นทัน

1. ฝาปดถงัพกัน้ํายาหลอเย็น
2. ถังพกัน้ํายาหลอเย็น
3. ขีดบอกระดับสูงสุด
4. ขีดบอกระดับต่ําสุด

1

2

3
4
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ทีเทาทีเ่ปนไปไดไมเชนนั้น ประสิทธิภาพของ
น้ํายาหลอเย็นจะลดลง [UCA10473]

UAU33032

การเปลี่ยนน้ํายาหลอเยน็
ตองเปลีย่นน้ํายาหลอเย็นตามที่กําหนดในตารางการ
บํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ ควรใหชางผู 
จําหนายยามาฮาเปนผูดําเนินการเปลี่ยนน้ํายาหลอเย็น
ใหกับทาน คําเตือน! หามเปดฝาปดหมอน้ําในขณะที่
เครื่องยนตยังรอนอยู [UWA10382]

UAU60992

ไสกรองอากาศและไสกรองอากาศชุด
สายพานวี 
ควรเปลีย่นไสกรองอากาศ และควรทําความสะอาด
ไสกรองอากาศชุดสายพานวีตามที่กําหนดในตาราง
การบํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ ใหทําการ
บํารุงรักษาไสกรองอากาศบอยครั้งขึ้น หากใชรถ
จกัรยานยนตในพื้นที่ที่มีความเปยกชืน้หรือม ีฝุนมาก 
ควรตรวจสอบและทําความสะอาดทอตรวจสอบ
สภาพไสกรองอากาศและไสกรองอากาศชดุสายพานวี
ถาจําเปน
การเปลี่ยนไสกรองอากาศ

1. ตั้งรถจักรยานยนตบนขาตั้งกลาง
2. คลายสกรูเพื่อถอดฝาครอบหมอกรอง

น้ํายาหลอเย็นที่แนะนํา:
น้ํายาหลอเย็นแทของยามาฮา

ความจุถังพักน้ํายาหลอเย็น (ถึงขีดบอกระดับสูงสุด):
0.33 ลิตร (330 ซี.ซี.)
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3. ดึงไสกรองอากาศออก
4. ใสไสกรองอากาศอันใหมเขากบัหมอกรอง

อากาศ ขอควรระวัง: ควรตรวจสอบใหแนใจวา
ใสไสกรองอากาศไวในหมอกรองอากาศอยาง
ถกูตอง อยาขับขีร่ถโดยไมใสไสกรองอากาศ
เพราะจะทําใหเสื้อสูบ ลูกสูบเกิดการชํารุดและ
สึกหรอเรว็กวาปกติ [UCA10482]

1. ฝาปดหมอกรองอากาศ
2. สกรู 

1

2

1. ไสกรองอากาศ

1
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5. ประกอบฝาครอบหมอกรองอากาศแลวยึดดวย

สกรู
ขอแนะนํา
ตรวจสอบวาไสกรองอากาศมีการชํารุดและอุดตัน
หรือไม หากพบใหเปลี่ยนตามความเหมาะสม

การทําความสะอาดทอตรวจสอบไสกรองอากาศ

1. ตรวจสอบทอดานลางของหมอกรองอากาศ 
เพื่อปองกันการสะสมของสิง่สกปรกหรือน้ํา

2. หากพบสิ่งสกปรกหรือน้ํา ใหถอดทอออกจาก
แคลมปรัดมาทําความสะอาดและประกอบกลบั
เขาไป

1. ไสกรองอากาศ

1

1. ทอตรวจสอบกรองอากาศ

1
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การทําความสะอาดไสกรองอากาศชุดสายพานวี

1. ตั้งรถจักรยานยนตบนขาตั้งกลาง
2. คลายโบลทเพื่อถอดฝาปดหมอกรองอากาศ

ชุดสายพานวี

3. ดงึไสกรองอากาศชดุสายพานวอีอกมาและทาํความ
สะอาดโดยใชสารละลาย จากนั้นบีบใหแหง 

คําเตือน! ใชสารทําความสะอาดชิ้นสวนที่ระบุ
เทานั้น เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุไฟไหมหรือระเบิด 
อยาใชน้ํามันเบนซินหรือสารทําละลายทีม่ีจุด
วาบไฟต่ํา [UWA10432] ขอควรระวัง: จับไส
กรองอากาศอยางเบามือและระมดัระวัง เพื่อ
ปองกันไมใหไสกรองอากาศเสียหาย อยาบิด
ไสกรองอากาศ [UCA10522]

1. ฝาปดหมอกรองอากาศชุดสายพานวี
2. โบลท

1
2

2

1. ไสกรองอากาศชุดสายพานวี

1
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4. ใชน้ํามันเครื่องชนิดที่แนะนําชโลมพื้นผิว
ไสกรองทั้งหมด แลวบีบน้ํามันสวนเกินออก

ขอแนะนํา
ไสกรองอากาศควรเปยกแตไมโชก

5. ใสไสกรองอากาศเขาในหมอกรองอากาศชุด
สายพานวี

6. ประกอบฝาปดหมอกรองอากาศเขาที่เดิม
แลวยึดดวยโบลท

การทําความสะอาดทอตรวจสอบหองสายพานวี

1. ตรวจสอบทอดานหลงัของชุดสายพานวี เพื่อ
ปองกนัการสะสมของสิ่งสกปรกหรือน้ํา

2. หากพบสิ่งสกปรกหรือน้ํา ใหถอดทอออกจาก
แคลมปรัดมาทําความสะอาดและประกอบกลบั
เขาไป

น้ํามนัที่แนะนํา:
น้ํามันไสกรองอากาศแบบโฟมของยามาฮา หรือ 
น้ํามันไสกรองอากาศแบบโฟมอื่นที่มีคุณภาพ

1. ทอตรวจสอบหองสายพานวี

1
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UAU21385

การตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง

ระยะฟรีปลอกคันเรงควรอยูที่ระยะ 3.0–7.0 มม. 
ที่ขอบดานในของปลอกคันเรง  การตรวจเช็คระยะฟรี
ปลอกคันเรง ควรปรับตามที่ระยะกําหนด และหาก
จําเปน ควรใหชางผูจําหนายยามาฮาเปนผูปรับตั้ง

UAU21402

การปรับตั้งระยะหางวาลว
การที่ระยะหางของวาลวมีมากเกินไป เนือ่งจากการ
ใชงานทําใหสวนผสมระหวางอากาศกับน้ํามันไมได
สัดสวน หรือทําใหเครื่องยนตเกดิเสียงดัง เพื่อปองกนั
ปญหาดังกลาว ควรใหชางผูจําหนายยามาฮาเปนผูปรับ
ตั้งระยะหางของวาลวตามที่กําหนดในตารางการบํารุง
รักษาและการหลอลื่นตามระยะ

1. ระยะฟรีปลอกคันเรง

1
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UAU61212

ยาง
ยางเปนสิง่เดียวทีส่มัผสักบัถนน ความปลอดภัยในทกุ
สภาวะการขบัขี ่ขึน้อยูกบัสวนเลก็ ๆ ทีส่มัผสักบัถนน 
นัน่คอื ยาง ดังนัน้ จงึจําเปนทีจ่ะตองบํารงุรกัษายางให
อยูในสภาพทีด่ตีลอดเวลา และเปลีย่นเมือ่ถงึเวลาที่
เหมาะสมดวยขนาดยางทีก่ําหนด
ความดันลมยาง
ควรมีการตรวจสอบความดันลมยางทุกครั้งกอนการ
ขับขี่

คําเตอืน
UWA10504

การใชรถจักรยานยนตโดยที่ความดันลมยางไมถูกตอง
อาจทําใหสูญเสียการควบคุม และเกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรือถึงแกชีวิตได

การตรวจสอบความดันลมยาง ตองตรวจสอบ
ขณะที่ยางเย็น (อุณหภูมิของยางเทากับอุณหภูมิ
บรรยากาศ)

การปรับความดันลมยาง ตองปรับใหเหมาะสม
กับความเร็วในการขบัขี่ รวมทัง้น้ําหนักผูขบัข ี่ 
ผูซอนทาย สัมภาระ และน้ําหนักของอุปกรณ 
ตกแตงทีเ่พิ่มขึน้ของรถรุนนี้ 

คําเตอืน
UWA10512

ไมควรบรรทุกสัมภาระน้ําหนักมากเกินไป การใชงาน
รถจักรยานยนตที่มีน้ําหนักบรรทุกมากเกินไป อาจ
ทําใหเกิดอุบัติเหตไุด

ความดันลมยาง (วัดขณะยางเย็น):
ยางหนา:

175 kPa (1.75 kgf/cm², 25 psi)
ยางหลัง:

225 kPa (2.25 kgf/cm², 33 psi)
น้ําหนักบรรทุกสูงสุด*:

169 กก.
* น้ําหนักรวมของคนขับ ผูโดยสาร สัมภาระ 
และอุปกรณตกแตง 
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การตรวจสอบสภาพยาง

ควรตรวจสอบสภาพยางทุกครั้งเปนประจํากอนการ
ใชรถ ถาลายตามขวางที่แสดงในรูป (ความลกึต่ําสุด
ของรองดอกยาง) แสดงขึ้นบนยาง หรือถายางมีรอย
ขีดหรือโดนเศษแกว เศษตะปู หรือมีการฉีกขาดของ
แกมยาง ใหนํารถไปเปลี่ยนยางทันทีที่ผูจําหนาย
ยามาฮา

ขอแนะนํา
มาตรฐานดอกยางของแตละประเทศมีมาตรฐานไม
เหมือนกัน จงึควรเลือกใชยางตามที่แตละประเทศกําหนด 

คําเตอืน
UWA10582

ควรใหชางผูจําหนายยามาฮาเปลี่ยนยางทีส่กึให
รถของทาน นอกจากนีก้ารขบัขีร่ถจกัรยานยนต
ทีย่างชํารุดหรอืสกึ ถอืเปนการทําผิดกฎหมาย 
เนือ่งจากการกระทาํดังกลาว ทาํใหสมรรถนภาพ
ในการขบัขีล่ดลง และทําใหสญูเสยีการทรงตวั
การเปลี่ยนลอทัง้หมด และชิ้นสวนตางๆ ที่
เกี่ยวของกับเบรค รวมทั้งยางควรใหชางผู
จําหนายยามาฮาที่มีความรูความชํานาญ
เปนผูทําหนาที่นี้

1. แกมยาง
2. ขีดจํากัดความสกึดอกยาง
3. ความลึกรองดอกยาง

มาตรฐานความลึกรองดอกยาง (หนาและหลัง):
1.0 มม.
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ขับขี่รถจักรยานยนตดวยความเร็วปานกลาง 
หลังจากเปลี่ยนยางใหมๆ เนื่องจากตองรอให
หนายางเขาที่ (broken in) กอน เพื่อใหใชยาง
ไดเต็มประสทิธิภาพ 

ขอมลูเกี่ยวกับยาง
รถจกัรยานยนตรุนนี้ใชยางแบบไมมียางในและวาลว
กันกลับ
อายุของยาง แมวายางจะไมไดถูกใชงาน หรือใช ใน
บางโอกาส การที่ดอกยางและแกมยางแตก บางครั้ง
อาจเกิดจากการผิดรูปของโครงยาง ซึ่งเปนสิ่งที่ยืนยัน
ถึงอายุของยาง ดังนั้น จงึควรตรวจสอบอายุของยาง
ที่เกาเกบ็โดยผูเชีย่วชาญ เพื่อใหแนใจวา ยางมคีวาม
เหมาะสมที่จะใชตอไป

คําเตอืน
UWA10462

ยางหนาและยางหลังของรถจักรยานยนตควรเปนยาง
ที่มรีูปแบบและทําจากวัสดุชนิดเดียวกัน มฉิะนัน้ 

สมรรถนะในการบังคับรถจะลดลง ซึง่สามารถนําไป
สูการเกิดอุบัติเหตไุด 
หลังการทดสอบ รายชื่อยางตอไปนี้เทานั้นที่ผานการ
ทดสอบจากบริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากดั วา
สามารถใชกับรถจักรยานยนตยามาฮาได

ยางหนา:
ขนาด:

90/80-14M/C 43P
ผูผลิต/รุน:

CHENG SHIN/M6231
ยางหลัง:

ขนาด:
110/90-12 64P

ผูผลิต/รุน:
CHENG SHIN/M6232
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UAU61160

ลอแม็ก
เพื่อใหรถจักรยานยนตของทานมีสมรรถนะในการข ับ
ขี่สงู มีความทนทานและปลอดภัย ทานควรคํานึงถงึ
จดุที่สําคญัของลอรถดังตอไปนี้

ควรตรวจสอบรอยแตกราว ความโคงงอ หรือ
การบิดงอของวงลอกอนขับขี่ทุกครั้ง หากพบ
วายางและลอรถมีการชํารุดหรือเสียหาย ควรให
ชางของผูจําหนายยามาฮาเปนผูเปลี่ยนลอให  ไม
ควรซอมแซมลอรถดวยตนเองแมวาจะเปนการ
ซอมแซมเลก็ๆ นอยๆ ก็ตาม ลอรถที่มีการเสีย
รูปทรงหรือแตก ตองเปลีย่นลอใหม
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนลอและยาง ควรตรวจสอบ
ขนาดของยางวามีความสมดุลกับลอหรือไม 
มิฉะนั้นอาจทําใหประสิทธิภาพในการขบัขี่ 
และการบังคับควบคมุลดลง

UAU49351

การตรวจสอบระยะฟรีคันเบรคหนา

ไมควรมีระยะฟรีที่คันเบรค หากมีระยะฟรี โปรดให
ชางผูจําหนายยามาฮาเปนผูตรวจสอบระบบเบรค

1. ไมมีระยะฟรีคันเบรค

1
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คําเตอืน
UWA14212

คันเบรคที่ออนหรือหยุนจะบงบอกถึงการทํางานของ
ระบบไฮดรอลิกในเบรคหนาวามีอากาศเขาไป ดังนั้น 
จึงควรใหชางผูจําหนายยามาฮาทําการไลลม (ไล ฟอง
อากาศ) ออกจากระบบไฮดรอลิก  เนื่องจากฟองอากาศ
ที่อยูในระบบไฮดรอลิกนั้น จะทําใหสมรรถนะการ
ทํางานของเบรคลดลง ซึ่งจะสงผลตอการสูญเสียการ
ทรงตัวของรถและอาจกอใหเกิดอุบัติเหตไุด 

UAU60760

การตรวจสอบระยะฟรีคันเบรคหลัง

วัดระยะฟรีคนัเบรคหลงัดังแสดงในภาพ ตรวจสอบ
ระยะฟรีคันเบรคเปนระยะ หากพบวาระยะฟรีคันเบรค
อยูที่ 20 มม. (0.79 นิ้ว) หรือมากกวา ใหตัวแทน
จําหนายยามาฮา ทําการตรวจสอบและปรับตั้งระบบ
เบรค

1. ระยะฟรีคันเบรคหลงั

1
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คําเตอืน
UWA10642

ระยะฟรีคันเบรคที่ไมถูกตองแสดงถึงสภาวะอันตราย
ในระบบเบรค อยาใชรถจักรยานยนตจนกวาจะได
ทําการตรวจสอบหรอืซอมแซมระบบเบรคโดย
ผูจําหนายยามาฮาแลว

UAU22393

การตรวจสอบผาเบรคหนาและผาเบรคหลัง
ควรจะทําการตรวจสอบความสึกของผาเบรคหนาและ
ผาเบรคหลังตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและ
การหลอลืน่ตามระยะ

UAU22432

ผาเบรคหนา 

1. ขีดบอกพกิัดความสึกผาเบรค

1
1
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ผาเบรคหนาแตละอันจะมีขีดบอกพิกัดความสึก เพ ื่อ
ใหผูใชสามารถตรวจสอบความสึกของผาเบรคเองได
โดยไมตองถอด-ประกอบชิน้สวนเบรค ซึ่งการตรวจ
สอบความสึกของผาเบรค ใหดูที่ขีดบอกพิกัดความสึก 
ถาผาเบรคมีความสึกจนเข็มชีเ้ลยขดีกําหนดการใชงาน 
ควรใหชางผูจําหนายยามาฮาเปลี่ยนผาเบรคทั้งชุด 

UAU36721

ผาเบรคหลัง

ผาเบรคหลงัแตละอันจะมีขีดบอกพิกัดความสึก เพ ื่อ
ใหผูใชสามารถตรวจสอบความสึกของผาเบรคเองได
โดยไมตองถอด-ประกอบชิ้นสวนเบรค ซึ่งการตรวจ
สอบความสึกของผาเบรค ใหดูที่ขดีบอกพิกดัความสึก 
ถาผาเบรคมีความสึกจนเข็มชีเ้ลยขีดกําหนดการใชงาน 
ควรใหชางผูจําหนายยามาฮาเปลีย่นผาเบรคทั้งชดุ 

1. ขีดบอกพกิัดความสกึผาเบรค

1
1
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UAU66670

การตรวจสอบระดับน้ํามันเบรค
กอนการขับขี ่ควรตรวจสอบระดับน้ํามันเบรความีอยู
ถงึระดับขัน้ต่ําที่กําหนดหรือไม ตรวจสอบระดับเบรค
ที่ดานบนของแมปมเบรคตัวบน และเติมน้ํามันเบรค
ในกรณีที่จําเปน

เบรคหนา

เบรคหลัง

1. ขีดบอกระดับต่ําสุด

1

1. ขีดบอกระดับต่ําสุด

น้ํามันเบรคที่กําหนด:
น้ํามันเบรคของแทยามาฮา (DOT 4)

1
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คําเตอืน
UWA16011

การบํารุงรักษาที่ไมถูกตองอาจทําใหสูญเสียประสิทธิ
ภาพของการเบรค สิ่งทีค่วรระมัดระวัง:

หากน้ํามนัเบรคมนีอยเกินไปอาจกอใหเกิด
อากาศในระบบเบรค ซึ่งอาจสงผลใหประสิทธิ
ภาพในการเบรคลดลง
ทําความสะอาดฝาเตมิกอนการเปดออก ใช
เฉพาะน้ํามนัเบรค DOT 4 จากภาชนะทีซ่ีลไว
เทานั้น
ใชน้ํามันเบรคทีก่ําหนดไวเทานั้น มิฉะนั้นอาจ
ทําใหซีลยางเสื่อมได ซึ่งจะกอใหเกิดการรั่วของ
ระบบเบรค
ควรเติมน้ํามนัเบรคชนิดเดียวกับที่มอียูแลว  
การเติมน้ํามนัเบรคอื่นนอกเหนือจาก DOT 4 
อาจทําใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทีอ่ันตราย

ควรระวังไมใหน้ําหรือฝุนผงเขาไปในกระปุก
น้ํามันเบรคขณะทําการเติมน้ํามนัเบรค 
เนื่องจากน้ําที่ปนเขาไปจะสงผลใหเกิดฟอง
อากาศในสายน้ํามนัเมือ่ไดรบัความรอนและ
ฝุนผงอาจอุดตันวาลวชุดไฮดรอลิคของ ABS

ขอควรระวัง
UCA17641

น้ํามนัเบรคอาจทําใหพื้นสีผิวหรือชิ้นสวนพลาสตกิ
เสียหายได ดังนั้น จึงควรทําความสะอาดน้ํามนัเบรค
ทีห่กทนัทีทุกครั้ง
เมื่อผาเบรคเกดิการสึกหรอ ระดับน้ํามันเบรคจะค อยๆ 
ลดลงเปนปกติ ระดับน้ํามันเบรคที่ต่ําลงอาจแสดงถ ึง
ผาเบรคสึกและ/หรือมีการรั่วของระบบเบรค ดังนั้น
ตองแนใจวาไดทําการตรวจสอบการสึกของผาเบรค
และการรั่วของระบบเบรค หากระดับน้ํามันเบรค
ลดลงอยางรวดเร็ว ควรใหชางผูจําหนายยามาฮา
ตรวจสอบหาสาเหตุกอนการขับขี่

2CMF8199U1.book  Page 36  Tuesday, December 9, 2014  4:09 PM



7-37

7

การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
UAU22733

การเปลี่ยนถายน้ํามันเบรค 
ควรนํารถของทานไปเปลี่ยนน้ํามันเบรคที่ผูจําหน าย
ยามาฮาตามระยะที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษา
และการหลอลื่นตามระยะ นอกจากนี้ ควรตรวจสอบ
สภาพของซีลน้ํามนัที่อยูบนแมปมเบรคตัวบนและ
แมปมเบรคตัวลางวาอยูในสภาพดีหรือไม ในขณะ
เดียวกันกค็วรเปลี่ยนสายน้ํามันเบรคตามระยะที่
กําหนดดานลาง หรือเมื่อไรกต็ามที่มีการชํารุดหรือ
รั่วซึม

ซีลน้ํามัน: เปลีย่นทุกๆ 2 ป
ทอน้ํามันเบรค: เปลี่ยนทุกๆ 4 ป

UAUU0311

การตรวจสอบสภาพสายพาน 
ควรนํารถจกัรยานยนตของทานไปใหผูจําหนาย 
ยามาฮาตรวจสอบสายพานตามตารางการบํารุงรักษา 
และการหลอลืน่ตามระยะ
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UAU23098

การตรวจสอบและการหลอลื่นสายควบคุม
ตางๆ 
กอนการขับขี่ทุกครั้ง ควรตรวจสอบการทํางานของ
สายควบคุมตางๆ วายังอยูในสภาวะปกติหรือไม และ
หลอลืน่ถาจําเปน หากสายควบคุมตางๆ เกิดการชำรุด 
หรือมีการเคลื่อนไหวที่ไมคลองตัว ควรนําไปใหชาง
ผูจําหนายยามาฮาทําการตรวจสอบหรือเปลีย่นใหม  
คําเตือน! การชํารุดที่ผิวดานนอกของสายควบคุมตางๆ 
อาจทําใหเกิดสนิมภายในสายและทําใหสายเคลื่อนท ี่
อยางติดขดั จึงควรเปลี่ยนสายใหมใหเรว็ที่สุด เพื่อ
ปองกันอันตรายทีจ่ะเกิดขึ้น [UWA10712]

UAU49921

การตรวจสอบและการหลอลื่นคันเรงและ
สายคันเรง 
กอนการขับขี ่ควรตรวจสอบการทํางานของคันเรง
ทุกครั้ง นอกจากนี้ ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการ
หลอลื่นสายคันเรงตามที่กําหนดในตารางการบํารุง
รักษาและการหลอลืน่ตามระยะดวย

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
น้ํามันหลอลื่นโซและสายควบคุมของยามาฮา
หรือน้ํามันเครื่อง
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UAU23173

การหลอลื่นคันเบรคหนาและคันเบรคหลัง
คันเบรคหนา

คันเบรคหลัง

ควรมีการหลอลื่นเดือยตางๆ ของคันเบรคหนาและ
คันเบรคหลังตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษา 
และการหลอลืน่ตามระยะ

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีซิลิโคน
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UAU23215

การตรวจสอบและการหลอลื่นขาตั้งกลางและ
ขาตั้งขาง

กอนการขับขี่ทุกครั้ง ควรตรวจสอบวาขาตั้งกลางและ
ขาตั้งขางมีการเคลื่อนตัวขณะใชงานฝดหรือไม  และ
หลอลืน่ที่จุดหมุนถาจําเปน

คําเตอืน
UWA10742

ถาขาตัง้กลางหรือขาตั้งขางมกีารเคลื่อนที่ข ึ้นและลง
ไมคลองหรือฝด ควรนํารถไปใหชางผูจําหนายยามาฮา 
ทําการตรวจสอบ มฉิะนั้น ขาตั้งกลางหรือขาตั้งขาง
อาจสัมผัสกับพื้นและทําใหเสยีการทรงตัว ทําให
สูญเสียการควบคุมได 

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธียม
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UAU23273

การตรวจสอบโชคอัพหนา 
ควรมีการตรวจสอบสภาพและการทํางานของโชคอัพ
หนาตามที่กําหนดไวในตารางการบํารุงรักษาและ
การหลอลืน่ตามระยะ
การตรวจสอบสภาพ
ตรวจสอบทอภายในวามีรอยฉีกขาด การชํารุดเสียหาย
หรือการรั่วของน้ํามันหรือไม
การตรวจสอบการทํางาน

1. ตั้งรถจักรยานยนตบนพื้นผิวราบ และใหอยู
ในแนวตั้งตรงขึ้น คําเตือน! เพื่อหลีกเลี่ยง
การไดรับบาดเจ็บ ใหหนุนรองรถเพื่อตั้ง
รถจักรยานยนตใหมั่นคง เพื่อปองกันอันตราย
จากรถลม [UWA10752]

2. ขณะทีบ่ีบคันเบรค ใหกดคอรถอยางแรงที่
แฮนดบังคับ และกดหลายๆ ครั้ง เพื่อตรวจสอบ
แรงอัดของโชคอัพหนาวามีการดีดตัวอยาง
ราบรื่นหรือไม

ขอควรระวัง
UCA10591

ถาโชคอัพหนาเกิดการชํารุดเสียหายหรือทํางานไม
ราบรื่น ใหนํารถของทานไปใหผูจําหนายยามาฮา 
ตรวจสอบหรือซอม
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UAU45512

การตรวจสอบชุดบังคับเลี้ยว 
ถาลูกปนคอรถเกดิการสึกหรือหลวม อาจกอใหเกดิ
อันตรายตอผูขับขี่ได ดังนั้น จึงควรตรวจสอบการ
ทํางานของชุดบังคับเลีย้วตามที่กําหนดในตารางการ
บํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ

1. ตั้งรถจกัรยานยนตบนขาตั้งกลาง คําเตือน! 
เพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับบาดเจ็บ ใหหนุนรอง
รถจักรยานยนตใหมัน่คง เพื่อปองกันอันตราย
จากรถลม [UWA10752]

2. จับสวนลางสุดของแขนบังคับเลีย้วและโยก
ไปมา ถาแขนบังคบัเลี้ยวมีระยะฟรีหรือหลวม 
ควรนํารถจกัรยานยนตของทานไปตรวจสอบ
และแกไขที่รานผูจําหนายยามาฮา 

2CMF8199U1.book  Page 42  Tuesday, December 9, 2014  4:09 PM



7-43

7

การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
UAU23292

การตรวจสอบลูกปนลอ 

ควรมีการตรวจสอบลกูปนลอหนาและลอหลังตาม
ที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่น
ตามระยะ  ถาดุมลอหรือลอติดขัดหรือฝด ควรนํารถเขา 
ตรวจสอบลูกปนลอที่รานผูจําหนายยามาฮา 

UAU61420

การตรวจสอบแขนบังคับเลี้ยว

แขนบังคับเลีย้วตองตรวจสอบตามที่กําหนดไวใน
ตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ ถาม ี
ระยะคลอนในแขนบังคับเลีย้ว โปรดใหชางผู
จําหนายยามาฮา เปนผูตรวจสอบแขนบังคับเลีย้ว
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UAU61390

การตรวจสอบระบบการเอียง
ระบบการเอียงตองไดรับการตรวจสอบโดยศูนย
ผูจําหนายยามาฮาตามที่กําหนดไวในตารางการ
บํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ

UAU60690แบตเตอรี่ 

แบตเตอรี่ติดตั้งอยูดานหลังฝาครอบ A (ดูหนา 7-10)
ยานพาหนะรุนนี้ติดตั้งแบตเตอรี่ชนิด VRLA (Valve 
Regulated Lead Acid) ซึ่งไมจําเปนตองตรวจสอบ
ระดับน้ํายาอีเลค็โตรไลทหรือเติมน้ํากลัน่ อยางไร
กต็าม ตองมีการตรวจสอบขั้วตอแบตเตอรี่ และขนั
ใหแนนถาจําเปน

1. แบตเตอรี่ขั้วลบ (สีดํา)
2. แบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง)
3. แบตเตอรี่ 

1
2

3
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คําเตอืน
UWA10761

น้ํายาอีเล็คโตรไลทเปนสารพิษและมีอันตราย 
เนื่องจากประกอบไปดวยกรดซัลฟูริก ซึ่งอาจ
ทําใหผิวหนังไหมอยางรุนแรง ดังนั้น จึงควร
หลีกเลี่ยงไมใหผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผาสัมผัส
กับน้ํายา ควรปองกันดวงตาของทานทุกครั้ง 
เมื่อตองทํางานใกลกับแบตเตอรี่ ในกรณีที่
น้ํากรดถกูรางกายควรปฐมพยาบาลเบื้องตน 
ดวยวิธีการดังตอไปนี้

ภายนอก: ลางดวยน้ําเปลามากๆ
ภายใน: ดื่มน้ําหรือนมทนัทีในปริมาณมาก 
และรีบไปพบแพทยทันที
ดวงตา: ลางดวยน้ําเปลาประมาณ 15 นาที 
และรีบไปพบแพทย

กระบวนการทํางานของแบตเตอรี่กอใหเกิด
แกสไฮโดรเจน  ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงอยาใหเกิด
ประกายไฟ เปลวไฟ สูบบุหรี่ หรืออื่นๆ ใกลกับ
แบตเตอรี่ และควรทําการชารจแบตเตอรี่ในที่

ทีม่ีอากาศถายเท
ควรเก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก

การชารจแบตเตอรี่
ใหผูแทนจําหนายรถจักรยานยนตยามาฮาชารจ
แบตเตอรี่ทันที หากดูเหมือนคายประจไุฟออก อยาลืม
วาแบตเตอรี่มีแนวโนมคายประจไุฟไดเร็วขึ้น หาก
ติดตั้งอุปกรณอิเลก็ทรอนิกสเสริมใหกบัยานพาหนะ
ขอควรระวัง

UCA16522

หากตองการชารจแบตเตอรีช่นิด VRLA (Valve 
Regulated Lead Acid) ตองใชเครื่องชารจแบตเตอรี่ 
(แรงดันไฟฟาคงที่) แบบพิเศษ  การใชเครือ่งชารจ
แบตเตอรี่ทั่วไปจะทําใหแบตเตอรีช่ํารุดเสียหาย
การเก็บแบตเตอรี่

1. หากไมมีการใชรถมากกวา 1 เดือน ควรถอด
แบตเตอรี่ออกจากตัวยานพาหนะ ชารจไฟ
ใหเต็ม และนําไปเกบ็ไวที่เย็นและแหง 
ขอควรระวัง: ขณะทําการถอดแบตเตอรี่ 
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ดูใหแนใจวาสวิทชกุญแจอยูที่ปด “OFF” 
จากนั้นถอดขั้วลบของแบตเตอรี่กอน แลวจึง
ถอดขัว้บวก [UCA16303]

2. หากตองการเก็บแบตเตอรี่ไวนานกวาสองเดือน 
ใหตรวจสอบอยางนอยเดือนละครั้ง และชารจ
ใหเต็ม ถาจําเปน

3. ชารจไฟใหเต็มกอนนําไปติดตั้งเขากับรถ 
ขอควรระวัง: ขณะทําการตดิตั้งแบตเตอรี ่ดู
ใหแนใจวาสวิทชกุญแจอยูที่ปด “OFF” จากนั้น
ตอขัว้บวกของแบตเตอรีก่อน แลวจึงตอขัว้ลบ 
[UCA16841]

4. หลังการติดตั้ง ดูใหแนใจวาไดตอขั้วแบตเตอรี่
อยางถูกตองแลว

ขอควรระวัง
UCA16531

ชารจแบตเตอรีอ่ยูเสมอ การเก็บแบตเตอรี่ทีค่ายประจุ
ไฟออกหมดอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหายโดย
ถาวร

UAU60983

การเปลี่ยนฟวส
ฟวสหลกัและกลองฟวสซึ่งมีฟวสของวงจรตางๆ อยู
จะติดตั้งอยูใตเบาะนั่งคนขับ (ดูหนา 4-28)

1. กลองฟวส
2. ฟวสหลักสํารอง
3. ฟวสหลัก

1
2

3
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ถาฟวสขาด ใหเปลีย่นใหมตามขั้นตอนตอไปนี้

1. บิดสวิทชกุญแจไปที่ตําแหนงปด “OFF” เพื่อ
ตรวจสอบการปดวงจรไฟฟา

2. เปดเบาะนั่ง (ดูหนา 4-28)
3. ถอดฝาครอบกลองฟวสดังรูปที่แสดง

4. ถอดฟวสที่ขาดออก แลวเปลีย่นใหมโดยใชฟวส
ซึ่งมีจํานวนแอมปตามที่กําหนด  คําเตอืน! ไม
ควรใชฟวสทีม่ีกําลังไฟสูงกวาทีก่ําหนดแทน

1. ฟวสรอง (สําหรับนาฬิกา)
2. ฟวสระบบสัญญาณไฟเลีย้ว
3. ฟวสไฟหนา
4. ฟวสชุดควบคุม ABS
5. ฟวสมอเตอร ABS
6. ฟวสโซลินอยด ABS
7. ฟวสสํารอง

1
2

3
4
5

6

7

1. ฝาครอบกลองฟวส

1
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ของเกาทีช่ํารุด เนื่องจากกําลังไฟสูงจะทําให
เกิดอันตรายตอระบบไฟฟา และอาจทําใหเกิด
ไฟลุกไหมได [UWA15132]

5. บิดกญุแจไปที่ตําแหนงเปด “ON” และเปดวงจร
ไฟฟาที่ตองการเพื่อตรวจสอบวาอุปกรณทํางาน
หรือไม

6. หากฟวสขาดอีก ควรใหผูจําหนายยามาฮาเปน
ผูตรวจสอบระบบไฟฟาให 

7. ใสฝาครอบกลองฟวส แลวปดเบาะนั่ง
ขนาดฟวสที่กําหนด:

ฟวสหลัก:
20.0 A

ฟวสไฟหนา:
15.0 A

ฟวสระบบสัญญาณไฟเลี้ยว:
10.0 A

ฟวสมอเตอร ABS:
30.0 A

ฟวสโซลินอยด ABS:
20.0 A

ฟวสชุดควบคุม ABS:
10.0 A

ฟวสรอง:
10.0 A
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UAU23765การเปลี่ยนหลอดไฟหนา

รถจักรยานยนตรุนนี้ใชหลอดไฟหนาฮาโลเจน ถา
หลอดไฟหนาขาด ใหเปลีย่นตามขั้นตอนตอไปนี้

ขอควรระวัง
UCA10651

ระวังอยาใหชิ้นสวนเหลานี้ชํารุด:
หลอดไฟหนา
อยาสัมผัสสวนที่เปนแกวของหลอดไฟหนา 
และอยาใหเปอนน้ํามันเพราะจะทําใหมัว และ
ทําใหความสวางและอายุการใชงานของหลอด
ไฟสั้นลง ดังนั้นควรทําความสะอาดหลอดไฟ
ดวยการใชผาสะอาดชุบแอลกอฮอลหรือ
ทินเนอรเช็ดทําความสะอาดคราบสกปรก
หรือรอยนิ้วมอืที่หลอดไฟหนา
เลนสครอบไฟหนา
อยาติดฟลมหรือสติ๊กเกอรที่เลนสไฟหนา
อยาใชหลอดไฟหนาที่มขีนาดวัตตสูงกวาที่
กําหนดไว

1. ปลดขั้วไฟหนา และจากนั้นถอดฝาครอบ
หลอดไฟหนาออก

1. อยาสัมผัสสวนที่เปนแกวของหลอดไฟ
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2. ปลดขอยึดหลอดไฟหนา และจากนั้นถอด
หลอดไฟที่ขาดออก

3. ใสหลอดไฟหลอดหนาอันใหมกลบัเขาไป แลว
ยึดใหแนนกับขัว้ยึดหลอดไฟ

4. ประกอบฝาครอบหลอดไฟหนา และจากนั้นตอ
ขั้วไฟหนา

5. ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับตั้งลําแสง
ไฟหนาให ถาจําเปน

1. ปลั๊กไฟหนา
2. ฝาครอบหลอดไฟหนา

1

2

1. ตัวยึดหลอดไฟหนา

1
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UAU54501

ไฟหรี่หนา

รถจักรยานยนตรุนนี้มีไฟหรี่หนาแบบ LED
ถาหลอดไฟหรี่หนาไมสวางขึน้ ใหชางผูจําหน าย
ยามาฮาตรวจสอบแกไข

UAU24182

ไฟทาย/ไฟเบรค
รถจกัรยานยนตรุนนี้มีไฟทาย/ไฟเบรคแบบ LED
หากไฟทาย/ไฟเบรคไมติดสวาง ควรใหชางผูจําหนาย
ยามาฮาทําการตรวจสอบ

1. ไฟหรี่หนา

1
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UAU61170

หลอดสัญญาณไฟเลี้ยว
ถาไฟเลีย้วไมสวางขึ้น ใหชางผูจําหนายยามาฮา
ตรวจสอบวงจรไฟฟาหรือเปลีย่นหลอดไฟใหม

UAU60700

การแกไขปญหา 
แมวายานพาหนะยามาฮาจะไดรับการตรวจสอบอยาง
ละเอียดกอนที่จะมีการสงออกจากโรงงาน แตก็อาจจะ
ยังมีปญหาตางๆ เกิดขึ้นตามมาได ไมวาจะเปนปญหา
ในเรื่องของน้ํามันเชือ้เพลงิ ระบบกําลังอัด หรือระบบ
จดุระเบิดเปนตน ซึ่งจะสงผลใหสตารทเครื่องยนต
ยากและอาจทําใหสูญเสียกําลัง
ตารางการแกไขปญหาตอนี้ จะทําใหทานมีความ
รวดเร็วและเปนขั้นตอนที่งายสําหรับการตรวจสอบ
ระบบสําคัญของเครื่องยนตดวยตัวทานเอง อยางไร
กต็ามควรนํายานพาหนะของทานไปใหชางยามาฮา
ตรวจสอบแกไข เนื่องจากชางของผูจําหนายนั้น
มีความรู ความสามารถและประสบการณดานเทคนิค
มีเครื่องมือที่พรอม
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เมื่อทานตองการเปลี่ยนอะไหล ก็ควรเลอืกใชอะไหล
แทของยามาฮาเทานั้น  การใชอะไหลที่ลอกเลียนแบบ 
อาจทําใหสมรรถนะในการทํางานลดลงหรือมีอายุการ
ใชงานที่สั้นกวาอะไหลแท นอกจากนี้อาจทําใหทาน
เสียคาซอมบํารุงมากกวาเดิมกเ็ปนได

คําเตอืน
UWA15142

ขณะตรวจสอบระบบน้ํามันเชื้อเพลิง หามสูบบุหรี่ 
และดูใหแนใจวาไมมเีปลวไฟหรือประกายไฟใน
บริเวณนั้น รวมทั้งไฟแสดงการทํางานของเครื่อง
ทําน้ํารอน หรือเตาไฟ น้ํามนัเบนซินหรือไอน้ํามนั
เบนซินสามารถจุดติดหรือระเบิดได ซึ่งทําใหไดรับ
บาดเจ็บหรือทําใหทรัพยสินเสียหายได 
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UAU61350

ตารางการแกไขปญหา 

ปญหาในการสตารทหรือประสทิธิภาพเครื่องยนตต่ํา 

แหง

เปยก เปดลิ้นเรง 1/2 และทำการสตารทดวยไฟฟา

ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่ และใหศูนยผู
จำหนายยามาฮาทำการชารจแบตเตอรี่ 
ถาจำเปน

ถาเครื่องยนตสตารทไมติด 
ใหตรวจสอบระบบจุดระเบิด

ถาเครื่องยนตสตารทไมติด ใหตรวจสอบ
กำลังอัด

ทำการสตารทดวยไฟฟา
เครื่องยนตหมุนเร็ว

เครื่องยนตหมุนชา

แบตเตอรี่อยูในสภาพดี

ตรวจสอบระดับน้ำมันในถัง
น้ำมันเพียงพอ

ไมมีน้ำมัน

ตรวจสอบแบตเตอรี่

เติมน้ำมัน ถาเครื่องยนตสตารทไมติด 
ตรวจสอบแบตเตอรี่

ทำการสตารทดวยไฟฟา
มีกำลังอัด

ไมมีกำลังอัด

ถาเครื่องยนตสตารทไมติด ใหนำรถเขา
ตรวจสอบที่ศูนยผูจำหนายยามาฮา

นำรถเขาตรวจสอบที่ศูนยผูจำหนายยามาฮา

ถอดหัวเทียนออกมา และ
ตรวจสอบสภาพการสึกกรอน

เช็ดดวยผาแหง และใหมีระยะหางเขี้ยวหัวเทียน
ตามที่กำหนด หรือเปลี่ยนหัวเทียน

นำรถเขาตรวจสอบที่ศูนยผูจำหนายยามาฮา

2. แบตเตอรี่

1. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

4. กำลังอัด

3. ระบบจุดระเบิด
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เครือ่งยนตรอนจัด

คําเตอืน
UWAT1041

หามเปดฝาปดหมอน้ําขณะเครื่องยนตและหมอน้ํารอน น้ําและไอน้ําทีร่อนจัดอาจพุงออกมาดวยแรงดัน 
ซึ่งอาจทําใหไดรับบาดเจ็บรายแรง  ใหรอจนกวาเครื่องยนตจะเย็นตวั
ใหวางเศษผา เชน ผาขนหนูไวเหนือฝาปดหมอน้ํา แลวหมนุฝาปดชาๆ ทวนเข็มนาฬกิาที่ตัวกักเพื่อคลาย
แรงดันที่เหลืออยูออกมา  เมือ่หมดเสียงฮีสใหกดฝาปดลง พรอมกับหมนุทวนเข็มนาฬิกาแลวเปดฝาปดออก

ขอแนะนํา
ถาไมมีน้ํายาหลอเย็น สามารถใชน้ํากอกแทนชั่วคราวและใหเปลี่ยนกลบัไปเปนน้ํายาหลอเย็นที่แนะนําทันที
เทาที่เปนไปได

รอจนกวาเคร�องยนต
จะเย็นลง

ตรวจสอบระดับน้ำยาหลอเย็น
ในถังพักและหมอน้ำ

ระดับน้ำยา
หลอเย็นปกติ

ระดับน้ำยาหลอเย็นต่ำ
ตรวจสอบระบบระบาย
ความรอนเพ�อหาการรั่ว

ใหศูนยบริการยามาฮาทำการ
ตรวจสอบและซอมแซมระบบ
ระบายความรอน

เติมน้ำยาหลอเย็น (ดูขอแนะนำ)

สตารทเคร�องยนต ถาเคร�องยนตรอนจัดอีก ใหศูนยบริการ
ยามาฮาทำการตรวจสอบและซอมแซมระบบระบายความรอน

มีการรั่ว

ไมมีการรั่ว
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UAU37834

ขอควรระวังเกี่ยวกับสีแบบผิวดาน
ขอควรระวัง

UCA15193

รถบางรุนมชีิ้นสวนตกแตงเปนสีแบบผิวดาน ตองแน
ใจวาไดสอบถามขอคําแนะนําจากผูจําหนายยามาฮา
แลววาตองใชผลิตภัณฑใดกอนทําความสะอาดรถ 
การใชแปรง ผลิตภัณฑสารเคมีรุนแรง หรือสาร
ประกอบทําความสะอาดเมื่อทําความสะอาดชิ้นสวน
เหลานั้น จะเกิดรอยขดีขวนหรือทําใหพื้นผิว เสียหาย
ได ไมควรใชแวกซเคลือบชิ้นสวนทีต่กแตงสีแบบผิว
ดาน

UAU61030

การดูแลรักษา
การออกแบบที่เปดโลงของรถจกัรยานยนตแสดงให
เห็นถึงความนาทึ่งของเทคโนโลยี แตก็ทําใหเกิดความ
เสียหายไดงายขึน้ดวย สนิมและการกดักรอนสามารถ
เกิดขึ้นไดแมวาจะใชสวนประกอบที่มีคุณภาพสูง 
ทอไอเสียที่เปนสนิมอาจลามไปถึงตัวรถไดโดยไมทัน
รูตัว อยางไรก็ตาม สนมิจะทําใหรูปลกัษณโดยรวม
ของรถจกัรยานยนตตองเสียไป การดูแลรักษาที่ถูก
ตองและบอยครั้งไมเพียงแตจะเปนเงื่อนไขในการรับ
ประกนัเทานั้น แตยังทําใหรถจักรยานยนตของทานดูดี 
ยืดอายุการใชงาน และใหประสิทธิภาพสูงสุดอีกด วย
กอนทําความสะอาด

1. ครอบปลายทอไอเสียดวยถุงพลาสติกหลงัจาก
เครื่องยนตเย็นแลว
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2. ดูใหแนใจวาไดประกอบฝาปดและฝาครอบ

ทั้งหมด รวมทั้งขั้วตอและขั้วเสียบไฟฟาทั้งหมด 
และจุกขั้วหัวเทียนอยางแนนหนาแลว

3. ขจดัคราบสกปรกฝงแนน เชน รอยน้ํามันไหม
บนหองเครื่องยนต ทําความสะอาดดวยสาร
ขจดัคราบมันและแปรง แตหามใชสารดังกลาว
กับซีล ปะเก็น และแกนลอ ใหลางสิ่งสกปรก
และสารขจัดคราบมันออกดวยน้ําทุกครั้ง

การทําความสะอาด

ขอควรระวัง
UCA20970

หลีกเลี่ยงการใชน้ํายาทําความสะอาดลอชนิด
เปนกรดแกโดยเฉพาะกับลอซี่ลวด ถาตองใช
น้ํายาดังกลาวเพื่อขจัดคราบสกปรกที่ลางออก
ยาก อยาปลอยทิง้น้ํายาไวในบริเวณทีท่ําความ
สะอาดนานกวาทีแ่นะนําไว และใหลางบริเวณ

ดังกลาวใหทั่วดวยน้ํา เช็ดใหแหงทันท ีแลวฉดี
สเปรยปองกันการกัดกรอน
การทําความสะอาดที่ไมถูกตองอาจทําให
ชิ้นสวนพลาสติก (เชน บังลม ฝาครอบ หนากาก
บังลม เลนสครอบไฟหนา เลนสครอบแผง 
หนาปด และอื่นๆ) และหมอพักไอเสียเสียหายได 
ใชเฉพาะผาเนื้อนุมหรือฟองน้ําที่สะอาด
ชุบน้ําในการทําความสะอาดพลาสติกเทานั้น 
อยางไรก็ตาม น้ําอาจทําความสะอาดชิ้นสวน
พลาสตกิไดไมหมด อาจใชน้ํายาทําความสะอาด
อยางออนชวยได  และตองแนใจวาไดลางน้ํายา
ทําความสะอาดทีต่กคางอยูดวยน้ําเปลาออกจน
หมด มฉิะนั้น อาจทําใหชิ้นสวนพลาสตกิ
เสียหายได
หามใชผลิตภัณฑเคมีที่มฤีทธิ์รุนแรงกับชิ้นสวน
พลาสตกิ หลีกเลี่ยงการใชผาหรือฟองน้ําที่
สัมผัสโดนผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มฤีทธิ์
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รุนแรงหรือกัดกรอน สารทําละลายหรือ 
ทินเนอร น้ํามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) สารกําจัด
สนิมหรือสารปองกันสนิม น้ํามันเบรค สาร
ปองกันการเปนน้ําแขง็ หรอืน้ํายาอีเล็คโตรไลท
หามใชหัวฉีดน้ําแรงดันสูงหรอืเครือ่งทําความ
สะอาดแบบไอน้ําแรงดันสูง เนื่องจากจะทําให
น้ําแทรกซึมและทําลายบริเวณตอไปนี้คือ: ซีล 
(ของลอและแบริ่งสวิงอารม โชคอัพหนา และ
เบรค) ชิ้นสวนของระบบไฟฟา (ขัว้ตอ ขัว้เสียบ 
หนาปด สวิทช และไฟสองสวาง) ทอและชอง
ระบายอากาศ
สําหรับรถจักรยานยนตที่ตดิตั้งหนากากบังลม:  
หามใชน้ํายาทําความสะอาดทีม่ีฤทธิ์รุนแรงหรือ
ฟองน้ําเนื้อแข็ง เนื่องจากจะทําใหมวัหรือเปน
รอยขดีขวน สารทําความสะอาดพลาสติกบาง
ชนิดอาจทําใหเกิดรอยขดีขวนบนหนากากบัง
ลม ทดสอบผลิตภัณฑดังกลาวในบริเวณซอก

เล็กๆ ของหนากากบังลมกอน เพื่อใหแนใจวาจะ
ไมทําใหเกิดรอยขดีขวน ถาแผงบังลมเปนรอย
ขดีขวน ใหใชสารขดัพลาสติกที่มคีุณภาพหลัง
การลาง

ขอควรระวัง
UCAU0061

ใชความระมัดระวังขณะทําความสะอาดหมอน้ํา 
เครื่องฉดีน้ําแรงดันสูงอาจทําใหครีบหมอน้ําเส ียหาย
ได ใหฉดีครีบหมอน้ําในแนวเฉียง และรักษาระยะหาง
ของหัวฉดีกับครีบหมอน้ําอยางนอย 50 ซม. เสมอ 
ขณะทําการฉีด
หลังจากใชงานตามปกติ
ขจัดสิ่งสกปรกออกดวยน้ําอุน น้ํายาทําความสะอาด
อยางออน และฟองน้ํานุมที่สะอาด แลวลางออกใหทั่ว
ดวยน้ําสะอาด ใชแปรงสีฟนหรือแปรงลางขวดใน
บริเวณที่เขาถึงไดยาก สิ่งสกปรกหรือซากแมลงท ี่ลาง
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ออกยากจะลางออกไดงายขึ้น ถาใชผาเปยกคลุม
บริเวณดังกลาวเปนเวลา 2-3 นาทีกอนทําความสะอาด
หลังจากขับขีข่ณะฝนตกหรือใกลทะเล
เนื่องจากเกลือทะเลจะมีคุณสมบัติกดักรอนอยาง
รุนแรง ใหปฏบิัติดงัตอไปนี้หลังจากขับขีข่ณะฝนตก
หรือใกลทะเล

1. ทําความสะอาดรถจักรยานยนตดวยน้ําเย็น 
และน้ํายาทําความสะอาดอยางออน หลังจาก
เครื่องยนตเย็นแลว ขอควรระวัง: หามใชน้ําอุน 
เนื่องจากจะเพิ่มปฏิกิรยิากัดกรอนของเกลือ 
[UCA10792]

2. ฉีดสเปรยปองกนัการกดักรอนบนพื้นผิวโลหะ
ทั้งหมด รวมทั้งสวนที่เคลอืบโครเมียมและ
นิกเกิลเพื่อปองกนัการกดักรอน

การทําความสะอาดหนากากบังลม
หลกีเลีย่งการทําความสะอาดดวยสารทําความสะอาด
ที่เปนดางหรือกรดอยางรุนแรง, น้ํามันเบนซิน, 
น้ํามันเบรค หรือสารทําละลายอื่นๆ  ทําความสะอาด
หนากากบังลมดวยผาหรือฟองน้ําชุบสารทําความ
สะอาดชนิดออน และจากนั้นลางออกดวยน้ําใหทั่วถึง 
สําหรับการทําความสะอาดเพิ่มเติม ใหใชสารทําความ
สะอาดหนากากบังลมของยามาฮา หรือสารทําความ
สะอาดหนากากบังลมคณุภาพสูง สารทําความสะอาด
พลาสติกบางชนิดอาจทําใหเกิดรอยขีดขวนบน
หนากากบังลม กอนใชสารทําความสะอาดประเภท
นั้น ควรทดสอบในสวนของหนากากบังลม ซึ่งไมมี
ผลกระทบตอทัศนวิสัยตอการมองเหน็ และลบออกได
โดยงาย
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หลังทําความสะอาด

1. เช็ดรถจักรยานยนตใหแหงดวยชามัวสหรือ
ผาซับน้ํา

2. ใชสารขัดโครเมียมเพื่อขดัเงาชิ้นสวนตางๆ 
ที่เปนโครเมียม อะลมูิเนียม และเหล็กสเตนเลส 
รวมทั้งระบบไอเสีย  (คราบสีคล้ําบนเหลก็ 
สเตนเลสที่เกิดจากความรอนกส็ามารถขจดัออก
ดวยการขัดแบบนี้)

3. สําหรับการปองกนัการกดักรอน ขอแนะนําให
ฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอนบนพื้นผิวโลหะ
ทั้งหมด รวมทั้งสวนที่เคลอืบโครเมียมและ 
นิกเกลิเพื่อปองกันการกัดกรอน

4. ใชสเปรยน้ํามันเปนสารทําความสะอาดอเนก
ประสงคเพื่อขจดัสิ่งสกปรกที่เหลอือยู

5. แตมสีในบริเวณที่เสียหายเลก็นอยเนื่องจากเศษ
หิน ฯลฯ

6. ลงแวกซบนพื้นผิวที่ทําสีทั้งหมด

7. ปลอยรถจกัรยานยนตทิ้งไวใหแหงสนิทกอน
เกบ็หรือคลุมผา

คําเตอืน
UWA17830

วัตถุแปลกปลอมบนเบรคหรือยางอาจทําใหสูญเสีย
การควบคุมได

ดูใหแนใจวาไมมีคราบน้ํามนัหรือแวกซบนเบรค
หรือยางลอ หากจําเปน 
ใหทําความสะอาดจานเบรคและสายเบรคดวย
น้ํายาทําความสะอาดและน้ํายาขัดจานเบรค 
แลวลางยางลอดวยน้ําอุน และน้ํายาทําความ
สะอาดอยางออน
กอนการขับขีร่ถจักรยานยนต ใหทดสอบ
ประสิทธิภาพในการเบรคและลักษณะการเขา
โคงกอน
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ขอควรระวัง
UCAU0022

ลงสเปรยน้ํามนัและแวกซแตพอควร และเช็ด
สวนที่เกินออกใหหมด
หามลงน้ํามนัหรอืแวกซบนชิ้นสวนยาง พลาสตกิ 
หรือไฟหนา ไฟทาย และเลนสครอบ แผงหนาปด 
ใหใชผลิตภัณฑดแูลรกัษาทีเ่หมาะสม
หลีกเลี่ยงการใชสารขัดหยาบ เนื่องจากจะเปน
การทําลายเนื้อสี

ขอแนะนํา
ใหขอคาํแนะนําจากผ ูจาํหนายยามาฮาสาํหรับผลติ
ภัณฑที่เหมาะสม
การลางทําความสะอาด สภาพอากาศที่มีฝนตก 
หรืออากาศชื้นอาจทําใหเลนสครอบแผงหนา
ปดเกดิฝาได ใหเปดไฟหนาสักระยะเพื่อไล
ความชืน้ 

UAU60721

การเก็บรักษา
ระยะสั้น
เก็บรักษารถจกัรยานยนตไวในที่แหงและเย็น หาก
จําเปน ใหคลุมดวยที่ครอบซึ่งถายเทอากาศไดเพื่อ
กันฝุน ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องยนตและระบบ
ไอเสียเย็นลงแลวกอนคลุมรถจักรยานยนต

ขอควรระวัง
UCA21170

การเก็บรถจักรยานยนตไวในหองที่มอีากาศถาย
เทไมดีหรือคลุมดวยผาใบขณะยังเปยกอยู จะ
ทําใหน้ําและความชื้นซึมผานเขาไปภายใน และ
เกิดสนิมได
หากตองการปองกันการกัดกรอน ตองหลกีเลี่ยง
หองใตดนิชืน้แฉะ คอกสตัว (เพราะมแีอมโมเนยี) 
และบริเวณทีเ่ก็บสารเคมทีีม่ฤีทธิ์รนุแรง 
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ระยะยาว
กอนจะเก็บรถจักรยานยนตไวหลายเดือน:

1. ปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งหมดในสวน “การดูแล
รักษา” ของบทนี้

2. เติมน้ํามันเชือ้เพลงิลงในถังใหเต็ม และเติมสาร
รักษาสภาพน้ํามันเชื้อเพลิง (ถามี) เพื่อปองกัน
ไมใหถังน้ํามนัเชื้อเพลิงเปนสนิม และน้ํามัน
เชื้อเพลิงเสื่อมสภาพ

3. ปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปนีเ้พื่อปกปองกระบอก
สูบ แหวนลกูสูบ ฯลฯ มิใหถูกกัดกรอน
a. ถอดฝาครอบหัวเทียนและหัวเทียนออกมา
b. เทน้ํามันเครื่องขนาดหนึ่งชอนชาผานชอง

ใสหัวเทียน
c. ใสปลั๊กหัวเทียนเขากับหัวเทียน แลววาง

หวัเทียนลงบนฝาสูบเพื่อใหไฟฟาลงกราวด 
(ซึ่งจะจํากัดการเกดิประกายไฟในขั้นตอน
ตอไป)

d. หมุนเครื่องยนตหลายๆ ครั้งดวยการสตารท 
(เพื่อใหน้ํามันไปเคลือบผนังกระบอกสูบ)

e. ถอดปลัก๊หัวเทียนออกจากหัวเทียน แลว
ใสหวัเทียนและปลัก๊หวัเทียน คําเตือน! 
เพื่อปองกันความเสียหายหรือบาดเจ็บจาก
ประกายไฟ ใหตอไฟฟาลงกราวดขณะ
หมุนเครื่องยนต [UWA10952]

4. หลอลื่นสายควบคุมทั้งหมดและเดือยตางๆ ของ
คันบังคับและคันควบคุมทัง้หมด รวมทั้งของ
ขาตั้งขาง/ขาตั้งกลางดวย

5. หากจําเปน ใหตรวจสอบและแกไขแรงดันลม
ยางใหถูกตอง แลวยกรถจักรยานยนตเพื่อใหลอ
ทั้งสองลอยขึ้นจากพื้น หรือหมุนลอเล็กนอย
ทุกเดือน เพื่อปองกนัลอยางเสื่อมสภาพเฉพาะ
จดุเดียว

6. ใชถงุพลาสติกคลมุทอระบายหมอพักไอเสียไว
เพื่อปองกันความชืน้เขาไปภายใน
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7. ถอดแบตเตอรี่ออกและชารจใหเต็ม เก็บไวในที่

แหงและเย็น และชารจเดือนละครั้ง หามเก็บ
แบตเตอรี่ไวในที่เย็นจดัหรืออุนจดั [ต่ํากวา 0 °C 
(30 °F) หรือสูงกวา 30°C (90 °F)] สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัการเก็บแบตเตอรี่ ดูหนา 
7-44

ขอแนะนํา
ควรซอมรถจักรยานยนตในจดุที่จําเปนกอนที่จะมีการ
เกบ็รถจกัรยานยนต
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ขอมูลจําเพาะ
รุน MW125A
ขนาด

ความยาวทั้งหมด 1,905 มม.
ความกวางทั้งหมด 735 มม.
ความสูงทั้งหมด 1,215 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ 780 มม.
ความยาวแกนลอหนาถึงลอหลัง 1,310 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเครื่องยนต 120 มม.
รัศมีการเลี้ยวต่ําสุด 2,300 มม.

น้ําหนัก
รวมน้ํามันเครื่องและน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง: 156 กก.

เครื่องยนต
ชนิดเครื่องยนต ระบายความรอน

ดวยน้ํา 4 จังหวะ, SOHC
การจัดวางกระบอกสูบ กระบอกสูบเดี่ยว 
ปริมาตรกระบอกสูบ 124 ซม.³
กระบอกสูบ × ระยะชกั 52.4 × 57.9 มม. 
อัตราสวนการอัด 10.9 : 1
ระบบสตารท สตารทไฟฟา
ระบบหลอลื่น แบบเปยก

น้ํามนัเครื่อง
ยี่หอที่แนะนํา YAMALUBE
ชนิด SAE 10W-40, 20W-40 

หรือ 20W-50
เกรดน้ํามันเครื่องที่แนะนํา API service ชนิด SG 

หรือสูงกวา, มาตรฐาน 
JASO MA หรือ MB

ปริมาณน้ํามันเครื่อง
(เปลี่ยนถายตามระยะ) 0.80 ลิตร (800 ซี.ซ.ี)

น้ํามนัเฟองทาย
ชนิด น้ํามันเฟองทาย 

YAMALUBE AT หรือ
น้ํามันหลอลื่น 
เกรด 10W-40 หรือ 
SAE 10W-30 ชนิด SE

ปริมาณ 
(เปลี่ยนถายตามระยะ) 0.20 ลิตร (200 ซี.ซ.ี)

ปริมาณน้ํายาหลอเย็น
น้ํายาหลอเย็นที่แนะนํา น้ํายาหลอเย็นแทของ

ยามาฮาเทานั้น
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ถังพกัน้ํายาหลอเย็น 
(ถึงขีดบอกระดับสงูสดุ) 0.33 ลิตร (330 ซ.ีซี.)
ความจุหมอน้ํา (รวมในสาย) 0.37 ลิตร (370 ซ.ีซี.)

กรองอากาศ
ไสกรองอากาศ ไสกรองกระดาษเคลอืบ

น้ํามัน
น้ํามันเชื้อเพลิง

น้ํามันเชือ้เพลิงที่แนะนํา น้ํามันเบนซนิไรสารตะกั่ว
หรือน้าํมันแกสโซฮอล (E10)

ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง 6.6 ลิตร (6,600 ซี.ซ.ี)
ระบบหัวฉีดน้ํามันเชือ้เพลิง

เรือนลิ้นเรง
(เครื่องหมาย ID) 1PN1 01

หัวเทียน:
ผูผลติ/รุน NGK/CR7E
ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน 0.7–0.8 มม.

คลัทช
ชนิดคลัทช แบบแหง, แรงเหวี่ยง 

หนีศูนยอัตโนมัติ

ระบบสงกําลัง
อัตราทดเกียรหลัก 1.000
อัตราทดเฟองทาย 9.533 (44/15 x 39/12)
ชนิดของการสงกําลัง สายพานวีอัตโนมัติ

โครงรถ
ชนิดของตัวถัง ทอเหล็กกลา อันเดอรโบน
มุมคาสเตอร 20 องศา
ระยะเทรล 68 มม.
ระยะหางลอหนา 385.0 มม.

ยางหนา
ชนิด ไมมียางใน
ขนาด 90/80-14M/C 43P
ผูผลิต/รุน CHENG SHIN/M6231

ยางหลัง
ชนิด ไมมียางใน
ขนาด 110/90-12 64P
ผูผลิต/รุน CHENG SHIN/M6232

การบรรทกุ
น้ําหนักบรรทุกสูงสุด 169 กก.
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ความดันลมยาง (วัดขณะยางเย็น)

ยางหนา 175 kPa 
(1.75 kgf/cm², 25 psi)

ยางหลัง 225 kPa 
(2.25 kgf/cm², 33 psi)

ลอหนา
ชนิดของลอ ลอแม็ก
ขนาดกระทะลอ 14M/C x MT2.15

ลอหลัง
ชนิดของลอ ลอแม็ก
ขนาดกระทะลอ 12 x MT2.15

ระบบกระจายแรงเบรคหลังแบบ UBS
การใชงาน ทําการเบรคดวยเบรคหลัง

เบรคหนา
ชนิด ดิสกเบรค
การใชงาน ใชมือขวา
น้ํามันเบรคที่แนะนํา YAMAHA GENUINE 

BRAKE FLUID (DOT 4)

เบรคหลัง
ชนิด ดิสกเบรค
การใชงาน ใชมอืซาย
น้ํามันเบรคที่แนะนํา YAMAHA GENUINE 

BRAKE FLUID (DOT 4)
ระบบรองรับน้ําหนักหนา

ชนิด เทเลสโคปก
ชนิดของสปริง/โชคอัพ คอลยสปริง/โชคอัพน้ํามัน
ระยะเคลื่อนของลอ 90 มม.

ระบบรองรับน้ําหนักหลัง
ชนิด ยูนิตสวิง
ชนิดของสปริง/โชคอัพ คอลยสปริง/โชคอัพน้ํามัน
ระยะเคลื่อนของลอ 89 มม.

ระบบไฟฟา
ระบบจุดระเบิด ทีซไีอ
ระบบการชารจ เอซี แมกนีโต

แบตเตอรี่
รุน YTZ7V
แรงดันไฟฟา, ความจุ 12 V, 6.0 Ah

ไฟหนา
ชนิดของหลอดไฟ หลอดไฟฮาโลเจน
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แรงดันไฟฟาของหลอดไฟ, วัตต × จํานวน

ไฟหนา 12 V, 60.0 W/55.0 W × 1
ไฟทาย/ไฟเบรค LED
ไฟเลี้ยวหนา 12 V, 10.0 W × 2
ไฟเลี้ยวหลงั 12 V, 10.0 W × 2
ไฟหรี่หนา LED
ไฟเรือนไมล LED
ไฟเตือนไฟสงู LED
ไฟเตือนไฟเลีย้ว LED
ไฟเตือนอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น LED
ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต LED
ไฟเตือน ABS LED

ฟวส
ฟวสหลัก 20.0 A
ฟวสไฟหนา 20.0 A
ฟวสระบบสัญญาณไฟเลีย้ว 10.0 A
ฟวสชุดควบคุม ABS 10.0 A
ฟวสมอเตอร ABS 30.0 A
ฟวสโซลินอยด ABS 20.0 A
ฟวสรอง 10.0 A
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ขอมูลผูบริโภค
UAU26364

ตัวเลขที่แสดงถึงขอมูลรถของทาน
บันทึกหมายเลขและหมายเลขเครื่องยนตในชองวาง
ที่กําหนดดานลาง เพื่อเปนประโยชนในการสั่งซ ื้อ
ชิ้นสวนอะไหลจากผูแทนจําหนายยามาฮา หรือใช 
เปนหมายเลขอางอิงในกรณีที่รถถกูขโมย
หมายเลขตัวถังรถ:

หมายเลขเครื่อง:

UAU26411

หมายเลขตัวถงัรถ

หมายเลขตัวถงัรถจะถูกตอกอยูบนเฟรมตัวถงั
ขอแนะนํา
หมายเลขตวัถงัรถใชเพือ่แสดงถงึรถจกัรยานยนต
แตละคนั และอาจใชเพือ่เปนหมายเลขสําหรับขึน้
ทะเบยีนรถจกัรยานยนตกบัเจาหนาทีใ่นทองทีข่องทาน 

1. หมายเลขตัวถังรถ

1
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ขอมูลผูบริโภค
UAUU1221

หมายเลขเครื่องยนต 

ตําแหนงของหมายเลขเครื่องยนตจะปมดานซายของ
เครื่องยนต (ดานลางของหองแครงสายพาน)

1. หมายเลขเครื่องยนต
1
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์ตนยงอ่ืรคเน่ืลอ่ลหนัมำ้น
ะวหงัจ 4

(90793-AT405/407) (90793-AT404/406) (90793-AT413)
(90793-AT201) (90793-AT408)

(90793-AT802)
ะวหงัจ 4

์ตนยงอ่ืรคเน่ืลอ่ลหนัมำ้น น็ยเอ่ลหายำ้น
์หะารคเงสัง่ึกน่ืลอ่ลหนัมำ้น

มย่ีมเีรพบัดะรกิตมเตโออ์ตนยงอ่ืรคเ
กิตมเตโออ์ตนยงอ่ืรคเน่ืลอ่ลหนมัำ้น

์ตนยงอ่ืรคเน่ืลอ่ลหนัมำ้น
ะวหงัจ 2

Yamalube 2T Yamalube 4TYammalubbe 4TY l b 2T Yamalube 4-AT Yamalube ECO PLUS

ครบเนัมำ้น
(90793-43111)

Brake Fluid

 ีซีซ 001 (90793-AT801)
์รยีกเนัมำ้น

 ีซีซ 051 (90793-AT804)

Yamalube Gear

CoolantYamalube 4T

งูสพาภณุคีบะราจ
(90793-AT826-T0)

Hi-Grade Grease
 นว่สน้ิชดาอะสมาวคำทายำ้น

(90793-AC822)

T413413131333)))))))))

Part Cleaner

น่ืลอ่ลหะลแ มินสนักายำ้น
(90793-AT823)

Rust Inhibitor & 
       Lubricantา่มขเบารคดัจขายนัมำ้น

ิตกปรตูส
(90793-AY803)

Carbon Cleaner
พัอค้ชโนัมำ้น

(90793-AT811)

Supension G-10
์รอตเส่ซโน่ืลอ่ลหีบะราจ

(90793-AT824)

Chain lube
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