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คํานํา

UAU10114

ขอตอนรับสูโลกของการขับขี่รถจักรยานยนตยามาฮา!

รถจกัรยานยนตยามาฮารุน GPD150-A เปนผลงานที่บรรจงสรางขึ้นจากประสบการณที่มีมายาวนานของยามาฮา และดวยการนําการออกแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช 

ทําใหสมรรถนะของรถจกัรยานยนตดีเยี่ยม จงึทําให ลกูคาไววางใจในชือ่เสียงของยามาฮา

กรุณาทําความเขาใจกับคูมือนี้ GPD150-A เพื่อผลประโยชนของทานเอง คูมือเลมนี้เปนการแนะนําการใชรถ การตรวจสอบ ตลอดจนการบํารุงรักษารถจักรยานยนตอยาง

ถูกวิธี โดยครอบคลมุถึงการปองกันและอันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึน้กับตัวทานเองอีกดวย

คูมือเลมนี้สามารถชวยเหลอืทานไดดีที่สุดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉนิขึ้น ถาทานมีขอสงสัยประการใด โปรดสอบถามผูจําหนายยามาฮาไดทุกแหงทั่วประเทศ

ทางบริษัทฯ มีความปรารถนาใหทานมีความปลอดภัยและความพอใจในการขับขี่ รวมถงึความปลอดภัยเปนอันดับหนึ่งเสมอ

ยามาฮามีการพัฒนาคุณภาพ รูปลักษณอยางตอเน ืองอยูเสมอ ในการจดัทําคูมือเลมนี้ ขอมูลทุกอยางจะเปนขอมูลที่ทันสมัยที่สุด ณ วันที่พ ิมพ ดังนั้นจึงอาจมีขอแตกตาง

บางประการระหวางคูมือกับรถจกัรยานยนตที่ไม ตรงกัน หากทานมีขอสงสัยใดๆ เกีย่วกบัคูมือเลมนี้ กรุณาติดตอ ผูจําหนายยามาฮา

คําเตอืน
UWA12412

กรณุาอานคูมือนี้อยางละเอียดและระมดัระวังกอนการใชรถจักรยานยนต
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ขอ

UAU10134

รายล

*ผลติ

ับบาดเจ็บตอบุคคลท ี่อาจเกิดขึ้นได ใหปฏิบัติ
เจ็บหรือการเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได

สงผลใหเกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
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มูลคูมือที่สําคญั

ะเอียดตอไปนี้จะชวยใหทานเขาใจเครื่องหมายและสัญลักษณในคูมือเลมนี้มากขึ้น:

ภัณฑและขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

นี่คือสัญลักษณเตือนความปลอดภัย แสดงการเตือนใหระวังอันตรายจากการไดร
ตามขอมูลความปลอดภัยทีต่ามหลังเครือ่งหมายนี ทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการบาด

คําเตือนเพื่อแสดงถงึสถานการณอันตราย หากทานไมสามารถปฏิบัติตามได อาจ
รายแรงได

ขอสังเกตเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายต อรถจักรยานยนตหรือทรัพยสินอื่น

ขอแนะนําเพื่อใหมีความชัดเจนหรือเขาใจในคูมือมากยิ่งขึ้น



ขอมูลคูมือที่สําคัญ
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ตําแ

1
UAU10385

ควรอ และการใชงานรถจักรยานยนตที่ถกูตอง 

หาม ี่ศูนยบริการยามาฮา 
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หนงฉลากตางๆ ที่สําคัญ

1-1

านและทําความเขาใจกับฉลากบนรถจกัรยานยนต ทุกแผนใหละเอียด เนื่องจากมีขอมูลที่สําคัญเกีย่วกบัความปลอดภัย

ลอกแผนฉลากออกจากตัวรถเด็ดขาด หากขอความบนแผนเลอืนลางจนอานไดยาก ทานสามารถซื้อแผนฉลากใหมไดท

1 2



ตําแหนงฉลากตางๆ ที่สําคัญ

1

2PL-F1568-01
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100kPa=1bar kPa, psi kPa, psi

150, 22 250, 36

150, 22 250, 36

2DP-F1668-00

1 2



2

สามารถมองเห็นวาทานไดขับรถผานมาทางนี้ 

ซึ่งจะเปนการลดโอกาสที่จะทําใหเกิดอุบัติเหต ุ

ได

และปฏิบัติดังตอไปนี้:

 สวมเสื้อผาที่มีสสีวาง

 ระมัดระวังการขบัขี่รถเมือ่เขาใกลสี่แยกและ

ผานสี่แยก ซึ่งบริเวณเหลานี้มักเกิดอุบัติเหตุ

กบัรถจกัรยานยนตบอยครั้ง

 ในการขับขี่ ใหผูขบัขี่คนอื่นๆ สามารถมอง

เห็นทาน เพื่อหลีกเลีย่งการเกิดอุบัติเหตุ

 อยาทําการบํารุงรักษารถจักรยานยนตโดย

ปราศจากความรูที่ถูกตอง ติดตอตัวแทน

จําหนายรถจกัรยานยนตเพื่อใหขอมูล

เกี่ยวกบัการบํารุงรักษาขั้นพื้นฐาน การบํารุง

รักษาแบบพิเศษตองกระทําโดยเจาหนาที่

ทีไ่ดรับใบรับรองเทานั้น
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ิธีแหงความปลอดภัย

UAU1026B

ของรถจักรยานยนตตองรับผิดชอบ
ะที่เปนเจาของรถจกัรยานยนต ทานตองมี

ผิดชอบตอการใชงานรถจกัรยานยนตให

และปลอดภัย

านยนตเปนยานพาหนะทางเดี่ยว

านและขับขีจ่ักรยานยนตอยางปลอดภัย

ับเทคนิคการขับขี่ที่ดี และความเชี่ยวชาญ

ับขี่ สิ่งจําเปนที่ควรทราบกอนการขบัข ี่รถ

ยนตมีดังนี้

รทราบ:

ดรับคําแนะนําลกัษณะการทํางานของอุปกรณ

วนตางๆ ของรถจกัรยานยนต

ฏบิัติตามคําเตือนและการบํารุงรักษาตามคูมือ

ูใชรถจกัรยานยนต

ดรบัการอบรมจากเจาหนาทีเ่กีย่วกบัขอกําหนด

ละเทคนิคในการขับขี่

วรเขารับบริการดานเทคนิคตามที่คูมือแนะนํา 

ละ/หรือบํารุงรักษาโดยตองทราบขอมูลดาน

คนิค

 อยาใชงานรถจกัรยานยนตโดยไมไดรับการ

ฝกสอน หรือคําแนะนําที่ถกูตอง เขาหลกัสูตร

ฝกอบรม ผูเริ่มตนควรไดรับไดฝกอบรมจาก

ผูสอนที่ไดรับใบรับรอง ติดตอตัวแทนจําหนาย

รถจกัรยานยนตเพื่อสอบถามเกีย่วกบัศูนยฝก

อบรมที่ใกลที่สุด

การขับขีอ่ยางปลอดภัย
ควรมีการตรวจสอบรถจักรยานยนตกอนการขับขี่

ทุกครั้ง เพื่อใหอยูในสภาพการใชงานที่ปลอดภ ัย 

หากไมมีการตรวจสอบหรือบํารุงรักษาที่ถกูตอง 

อาจเปนการเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุหรือ

ทําใหชิ้นสวนเสียหายได ดูหนา 5-1 สําหรับรายการ

ตรวจสอบกอนการใชงาน

 รถจกัรยานยนตนี้มีการออกแบบใหสามารถ

บรรทุกทั้งผูขับขี่และผูโดยสารได

 ผูขับขี่ทีไ่มมีจติสํานึกในการปฏิบัติตามกฎ

จราจรมักจะเปนตนเหตุของการเกดิอุบตัิเหตุ

ทั้งในรถยนตและรถจกัรยานยนต หากอุบัติเหตุ

เกดิขึ้นเพราะผูขบัรถยนตมองไมเห็นรถ

จกัรยานยนต ทานตองทําใหผูขับรถยนต
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แตงกายทีเ่หมาะสม
วนใหญคนที่เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจากรถ

านยนตมาจากการไดรับบาดเจ็บทางศีรษะ การ

มวกกันน็อคจงึเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูขับขี่

รยานยนตโดยเฉพาะ เพื่อปองกนัอุบัติเหตุหรือ

รบาดเจ็บทางศีรษะ

สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งเพื่อปองกันอุบัติเหต ุ

คลุมใบหนาหรือสวมแวนกันลม เพื่อปองกนั

อันตรายที่จะเกดิขึ้นกับสายตา ซึ่งสามารถชวย

ลดการบาดเจ็บและชวยลดอันตรายที่จะเกดิขึ้น

ได

สวมเสื้อคลมุ รองเทาที่แขง็แรงทนทาน กางเกง 

ถุงมือ และอื่นๆ สามารถปองกันหรือลด

รองรอยการถลอกได

ไมควรสวมเสื้อผาที่หลวมหรือคับจนเกินไป 

มิฉะนั้น อาจทําใหเสื้อผาไปพันกับคันเบรค

หรือลอ ทําใหเสียการควบคุมได ซึ่งเปนตนเหต ุ

ของการบาดเจบ็หรือการเกิดอุบัติเหตุ

สวมเสื้อผาคลุมทั้งขา ขอเทา และเทา เนื่องจาก

เครื่องยนตหรือทอไอเสียจะรอนมาก ขณะที่

กําลงัทํางานหรือหลงัการขับขี่ และสามารถ

ลวกผิวหนังได

ผูโดยสารควรศึกษาทําความเขาใจกับคําแนะนํา

ขางตนใหเขาใจอยางถองแท ซึ่งจะเปนการชวย

ปองกันอุบัติเหตุไดดวย
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บอยครั้งที่การเกดิอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจาก

ผูขบัขี่ไมมีความชํานาญในการขบัขี่ และยังไมมี

ใบอนุญาตในการขับขี่รถจักรยานยนต

 ทําการขอใบอนุญาตขับขีแ่ละเรียนรูกฎขอ

บังคับของใบอนุญาตขับขีร่ถจกัรยานยนต

ใหเขาใจ

 ทราบถงึขอจํากัดและทักษะในการขบัขี่รถ 

เพื่อชวยใหทานสามารถหลกีเลีย่งอุบัติเหตุ

ได

 ทางบริษัทสนับสนุนใหทานขับขี่รถ

จักรยานยนตตามกฎจราจร ซึ่งเมื่อทานทํา

ตามกฎจราจรก็จะเกดิเปนความคุนเคย

จนติดเปนนิสยั

บอยครั้งที่อุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาด

ของผูขับขี่ เชน วิ่งเขาโคงดวยความเร็วสูง

เกินไปทําใหรถวิ่งเลยโคงของถนน หรือหักรถ

เขาโคงมากเกินไป (เนื่องจากมุมเอียงของถนน

ไมเอียงพอรองรับกบัความเร็วของรถ)

 มีการปฏิบัติตามปายจํากัดความเร็ว และไม

ควรใชความเร็วเกินกวาปายจํากัดความเร็ว

ของถนนตางๆ

 ทุกครั้งเมื่อมีการเลี้ยวหรือเปลีย่นเสนทาง

ควรมีการใหสัญญาณกอน เพื่อใหผูขบัขี่

รถคันอื่นเหน็อยางชัดเจน

 ทานั่งของผูขับขี่และผูโดยสารควรมีทานั่งที่

ถกูตอง

 ผูขับขี่ควรจับแฮนดรถทั้ง 2 ขาง และวางเทา

บนที่พักเทาทั้ง 2 ขาง เพื่อควบคมุการขบัขี่

รถจกัรยานยนตใหดี

 ผูโดยสารควรจับผูขบัขี่ และจับรถหรือจับ

เหล็กกันตกไวเสมอโดยจับทั้งสองมอื 

และวางเทาทั้งสองขางไวบนที่พักเทาของ

ผูโดยสาร หามบรรทุกผูโดยสารถาเขาหรือ

เธอไมนั่งอยางถูกตอง และไมวางเทาบน

ที่พักเทา

 เมื่อขบัขี่รถไมควรดื่มสุราหรือเสพยาเสพยติด

อื่นๆ

 รถจักรยานยนตคนันี้ออกแบบขึ้นเพื่อใชงาน

บนทองถนนเทานั้น จึงไมเหมาะสําหรับการ

ใชงานทางวิบาก (off-road)

เครื่อง
โดยส

จักรย

สวมห

รถจกั

ลดกา















2

หลีก
ไอเส

มอน

หายใ

ใหป

อาจถ

คารบ

ไมม

กลิ่น

ของค

มากแ

ชวีิตไ

มอน

หลาย

ทาน

มอน

บริส





สิ่งของบรรทุกและอุปกรณตกแตง ควรจะมี

น้ําหนักเทาที่จําเปนเทานั้น และใหบรรจแุนบ

สนิทกบัรถจกัรยานยนต ใหบรรจุสิ่งของที่มี

น้ําหนักมากสุดไวใกลตรงกลางของรถ

จกัรยานยนตใหมากที่สุด และกระจายน้ําหนัก

ใหเทากันทั้ง 2 ขางของรถจักรยานยนต โดยมี

ความสมดุลและไมเสียการทรงตัว

การเปลีย่นน้ําหนักอาจจะทําใหเสียสมดุล

ทันที จึงตองแนใจวาการบรรทุกน้ําหนักและ

การเพิ่มอุปกรณตกแตงจะไมทําใหรถเสีย

สมดุล กอนการขับขี ่ตรวจสอบสิ่งของทีไ่ม

จําเปนและนําออกจากรถ

 ปรับระบบกนัสะเทือนใหเหมาะสมกับ

สิง่ของบรรทุก (สําหรับรุนที่ปรับระบบ

กนัสะเทือนไดเทานั้น) และตรวจสอบสภาพ

กบัแรงดันลมยาง

 ไมควรนําของที่มีขนาดใหญหรือมี

น้ําหนักมากมาผูกติดกับแฮนดบังคับเลีย้ว 

โชคอัพหนา หรือบังโคลนหนา เพราะสิ่ง

ของเหลานี้จะทําใหการหกัเลีย้วไมดี หรือ

ทําใหคอรถหมุนฝดได

รถจักรยานยนตรุนนี้ไมไดออกแบบมาเพื่อใช

ลากเทรลเลอรหรือติดรถพวงดานขาง
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เลี่ยงควันพิษจากคารบอนมอน็อกไซด
ียจากเครื่องยนตทั้งหมดมีสารคารบอน

็อกไซดอยู ซึ่งเปนอันตรายถงึแกชีวิตได การ

จโดยสูดสารคารบอนมอน็อกไซดเขาไปอาจทํา

วดหรือเวียนศีรษะ เซื่องซึม คลื่นไส เปนลม และ

งึแกชีวิตได

อนมอน็อกไซดเปนกาซที่ไมมีสี ไมมีกลิ่นและ

ีรส ซึ่งอาจมีอยูแตทานมองไมเห็นหรือไม ได

กาซไอเสียใดๆ เลยกไ็ด ระดับความอันตราย

ารบอนมอน็อกไซดสามารถเพิ่มขึ้นไดรวดเร ็ว

ละทานอาจถูกปกคลมุจนเปนอันตรายถงึแก

ด นอกจากนี้ ระดับความอันตรายของคารบอน

็อกไซดยังสามารถระเหยอยูไดหลายชั่วโมงหรือ

วันในบริเวณที่อากาศถายเทไดไมสะดวก หาก

พบวามีอาการคลายกับไดรับพิษจากคารบอน

็อกไซดใหออกจากบริเวณนั้นทันที สูดอากาศ

ุทธิ์ และพบแพทย

อยาติดเครื่องบริเวณพื้นที่ในอาคาร แมวาทาน

ถายเทอากาศโดยใชพัดลมหรือเปดหนาตาง

และประตู เนื่องจากจะเปนการทําใหคารบอน

มอน็อกไซดเพิ่มระดับความอันตรายไดรวดเร็ว

มาก

อยาติดเครื่องบริเวณที่อากาศถายเทไดไม

สะดวก หรือบริเวณที่ถูกปดลอมไวบางสวน 

เชน โรงเก็บรถ โรงรถ หรือที่จอดรถซึ่งสราง

โดยการตอหลงัคาจากดานขางตึก

 อยาติดเครื่องนอกอาคารในบริเวณที่ไอเสีย

สามารถถูกดูดเขาไปในอาคารโดยผานชองเปด

ตางๆ เชน หนาตาง และประตู

การบรรทุก
การเพิ่มอุปกรณตกแตงหรือสิ่งของบรรทุกจะทําให

รถจักรยานยนตรับน้ําหนักมากขึ้น สงผลใหบังคับ

ทิศทางไดไมดี ดังนั้นถาเปนไปได ควรหลกีเล ี่ยงการ

ตกแตงหรือบรรทุกของในรถจักรยานยนต ควรมีการ

ขบัขี่ดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ ดังนั้นการบรรทุก

หรือติดตั้งอุปกรณตกแตงเสริมของรถจักรยานยนต 

ใหปฏบิัติตามคําแนะนําดังตอไปนี้:

การรับน้ําหนักของผูขับขี่ ผูโดยสาร อุปกรณตกแตง 

และสิ่งของบรรทุกจะมีผลตอความสามารถในการ

ขบัขี่

การใชงานรถจักรยานยนตที่มนี้ําหนักบรรทุก

มากเกินไป อาจทําใหเกิดอุบัตเิหตุได

ขณะที่มีการบรรทุกของ ควรมีการระมัดระวังและ

เอาใจใสดังตอไปนี้:







น้ําหนักบรรทุกสูงสุด:

168 กก.
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อุปก
การ

ทาน

มีจํา

ออก

เหม

บริษ

ชิ้นส

รถจ

ทดส

จึงไ

ใชอ

ยาม

เปน

จําห

ชิ้นส
ทาน

และ

โปร

ดัดแ

ทาน

การ

รถจ

เปล

 อุปกรณตกแตงสวนใหญหรือสวนมากอาจ

จะมีผลกระทบอยางรุนแรงในเรื่องของ

ความสมดุลของตัวรถจกัรยานยนต เนื่อง

จากสงผลตอความลูลมตามหลกัอากาศ

พลศาสตร ซึ่งจะทําใหเสียการทรงตัวเนื่อง

จากแรงลม อุปกรณตกแตงเหลานี้อาจจะ

ทําใหเสียการทรงตัวเมื่อวิ่งผานรถยนตหรือ

พาหนะขนาดใหญ

 เนื่องจากอุปกรณตกแตงตางๆ สามารถทํา

ใหตําแหนงการขับขี่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะ

ทําใหการเคลือ่นไหวอยางอิสระของผูขบัขี่

มีขอจํากัด จึงสงผลตอความสามารถในการ

ควบคุมรถจกัรยานยนต ดงันั้นจงึไมแนะนํา

ใหตกแตงรถดวยอุปกรณที่บริษัทไมได

แนะนํา

การใสอุปกรณไฟฟาเพิ่มขึน้ในรถจกัรยานยนต

หรือดัดแปลง ควรทําดวยความระมัดระวัง

อยางมาก ถาอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งนั้นมีขนาด

กําลงัไฟฟามากกวาระบบไฟฟาของรถ

จักรยานยนต จะทําใหเกิดความเสียหาย และ

เปนตนเหตุของความเสียหายในระบบไฟหรือ

กําลงัของเครื่องยนต
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รณตกแตงแทของยามาฮา
เลือกอุปกรณตกแตงสําหรับรถจักรยานยนตของ

เปนสิ่งสําคัญ อุปกรณตกแตงแท ของยามาฮาซึ่ง

หนายที่ผูจําหนาย ยามาฮาเทานั้น จะไดรับการ

แบบทดสอบและรับรองจากยามาฮาแลววา

าะสม ในการใชงานกับรถจักรยานยนตของทาน

ัทจํานวนมากที่ไมเกีย่วของกบัยามาฮา ไดผลิต

วนและอุปกรณตกแตงหรือทําการดัดแปลง 

กัรยานยนตยามาฮา ทางยามาฮาไมไดทําการ

อบสินคาที่บริษัทเหลานี้ผลิต ดังนั้น ยามาฮา

มสามารถใหการรับประกนัหรือแนะนําใหทาน

ุปกรณตกแตงทดแทนที่ไมไดจําหนาย โดย

าฮา หรือการดัดแปลงที่ไมไดรับการแนะนํา

กรณีพิเศษ โดยยามาฮาได นอกจากสินคาที่ม ีการ

นายหรือติดตั้ง โดยผูจําหนายยามาฮาเทาน ั้น

วนหรอือุปกรณตกแตงทดแทน และการดัดแปลง
อาจพบวาสินคาทดแทนเหลานี้มีการออกแบบ 

คุณภาพคลายกบั อุปกรณตกแตงแทของยามาฮา 

ดระลกึวาอุปกรณตกแตงทดแทนหรือการ

ปลงเหลานี้ไมเหมาะสมกับรถจักรยานยนตของ

 เนื่องจากอันตรายที่อาจกับตัวทานหรือผูอื่น 

ติดตั้งสินคาทดแทนเหลานี้หรือทําการดัดแปลง

กัรยานยนตโดยผูอื่น ซึ่งทําใหเกดิการ

ีย่นแปลงตอลกัษณะการออกแบบหรือการใชงาน

รถจกัรยานยนต สามารถทําใหทานหรือผูอื่นเกดิการ

บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได และทานยังตอง

รับผดิชอบตอการบาดเจบ็อนัเนือ่งมาจากการดดัแปลง

รถจกัรยานยนตอีกดวย

ควรทําตามคาํแนะนําเชนเดยีวกบัหวัขอ “การบรรทกุ” 

เมื่อมีอุปกรณตกแตงเพิ่มขึ้นดังนี้

 ไมควรติดตั้งอุปกรณตกแตงหรือบรรทุก

สิง่ของที่อาจจะทําใหรถเสียสมดุล เพราะจะ

ทําใหสมรรถนะของรถจักรยานยนตลดลง 

ดงันั้น กอนที่จะมีการติดตั้งอุปกรณเสริมเขาไป

ตองมีความระมัดระวังและตรวจสอบใหแนใจ

วาจะไมทําใหระยะความสูงใตทองรถต่ําลง

หรือมุมของการเลี้ยวนอยลง ระยะยุบตัวของ

โชคถกูจํากัด การหมุนคอรถหรือควบคุมการ

ทํางานไมได หรือมีการบดบังลําแสงของ

ไฟหนาหรือทําใหเกิดการสะทอนเขาตาได

 การปรับแตงในสวนของแฮนดบังคบัเลี้ยว 

หรือโชคอัพหนาจะทําใหเกดิความไมเสถยีร 

เพราะการกระจายน้ําหนักของพื้นที่ไม

สมดุล สูญเสียความลูลมตามหลักอากาศ

พลศาสตร ถามีการปรับแตงเพิ่มเติมบริเวณ

พื้นที่ของแฮนดบังคับเลีย้วหรือโชคอัพหนา 

สิ่งจําเปนที่ตองมีการคํานึงถึงคือในเรื่องของ

ขนาดน้ําหนักที่ตองมีน้ําหนักเบาที่สุด





2

ยางห
ยางห

ทาน

และใ

ระบบ

ยาง ข

7-18

เกี่ยว

การข
ควรแ

ขนย







UAU57600

ขี่ปลอดภัยเพิ่มเติม

ตองแนใจวาใหสัญญาณชดัเจนขณะเลี้ยว

การเบรคบนถนนเปยกอาจทําไดยากลําบาก ให

หลกีเลีย่งการเบรครนุแรงเพราะรถจกัรยานยนต

อาจลื่นไถลได ควรคอยๆ เบรค เมื่อจะหยุดบน

พื้นผิวเปยก

คอยๆ ลดความเร็วลงเมื่อถงึหวัมุมทางแยก

หรือทางเลีย้ว เมื่อเลี้ยวขามพนแลว จึงคอยๆ 

เรงความเร็วเพิ่มขึ้น

ตองระมัดระวังเมื่อขบัผานรถยนตที่จอดนิ่งอยู 

ผูขับรถอาจมองไมเหน็ทาน และเปดประตู

ออกมาขวางทางที่รถวิ่งผาน

การขี่ขามทางรถไฟ ชองทางเดินรถยนต แผน

โลหะบนถนนที่มีการกอสรางและเปนหลมุบอ 

อาจทําใหเกดิการลื่นเมื่อถนนเปยก ใหชะลอ

ความเร็วและขับขามผานดวยความระมัดระวัง 

รักษาการทรงตัวของรถจกัรยานยนตใหดี 

ไมเชนนั้นอาจลืน่ลมได

ผาเบรคและแผนรองผาเบรคอาจเปยกเมื่อลาง

รถจักรยานยนต หลงัจากลางรถจกัรยานยนต

แลว ใหตรวจสอบเบรคกอนขับขี่
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รอืขอบลอทดแทน
รือขอบลอที่มาพรอมกับรถจกัรยานยนตของ

ไดรับการออกแบบมาใหเหมาะสมกับสมรรถนะ 

หความสอดคลองในการทํางานรวมกนักับ

การควบคุม การเบรค และความสบายที่สุดแลว 

อบลอ และขนาดอื่นๆ อาจไมเหมาะสม ดูหนา 

 สําหรับขอมูลจําเพาะและรายละเอียดอื่นๆ 

กบัยางเมื่อทําการเปลี่ยนยาง

นสงรถจักรยานยนต
นใจวาไดอานคําแนะนําตอไปนี้กอนทําการ

ายรถจักรยานยนตดวยยานพาหนะอื่น

ถอดชิน้สวนที่หลุดงายทั้งหมดออกจากรถ

จกัรยานยนต

ปรับลอหนาใหตรงไปดานหนาเมื่ออยูบนรถยก 

หรือแทนรองบนรถบรรทุก และใสรางเพื่อ

ปองกนัไมใหเคลือ่นไหว

รัดรถจกัรยานยนตดวยเชอืกรัด หรือแถบรัดที่

เหมาะสมซึ่งยึดชิ้นสวนตางๆ ที่แข็งของรถ

จกัรยานยนต เชนโครง หรือแคลมปยึดโชคอัพ

หนาดานบน (และไมรวมแฮนดบังคับเลีย้วที่

ทําจากยาง หรือไฟเลีย้ว หรือชิ้นสวนอื่นๆ 

ที่อาจแตกหกัได) เลือกตําแหนงสําหรับสายรัด

ใหเหมาะสม เพื่อไมใหสายรัดเสียดสีกับพื้นผิว

ที่เคลือบสีในระหวางการขนยาย

 ระบบกนัสะเทือนอาจมีแรงกระแทกบางจาก

การยึดรถ แตก็จะไมกระแทกมากเกินไปใน

ระหวางการขนสง

จุดขับ















วิธีแหงความปลอดภัย

2




วมหมวกที่ถกูตอง

วมหมวกที่ไมถูกตอง

องหมวกนิรภัยและการใชงาน
หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ: เหมาะสมสําหรับการ

ขับขี่ที่ความเร็วต่ําเทานั้น

UAUU0033

วมหมวกนิรภัย

0003

0007
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สวมหมวกกนัน็อค ถงุมือ กางเกงขายาว 

(บริเวณชายกางเกงและขอเทาเรียวลบีลงเพื่อ

ไมใหปลิวสะบัด) และเสื้อแจค็เก็ตสีสดเสมอ

หามบรรทุกสัมภาระบนรถจักรยานยนตมาก

เกินไป เพราะรถจักรยานยนตที่บรรทุกเกิน

กําลงัจะไมมั่นคง ใชเชอืกที่แข็งแรงมัดสัมภาระ

เขากบัที่วางของทายรถ (ถามี) ใหแนนหนา 

การบรรทุกที่ไมแนนหนาจะทําใหรถ

จกัรยานยนตทรงตัวไดไมมั่นคง และอาจ

รบกวนสมาธิของผูขับขีไ่ด (ดูหนา 2-3)

การสวมหมวกนิรภัยที่ถูกตองจะสามารถปองกนั

ศีรษะของผูขับขีจ่ากอุบัติเหตุ โดยสวนใหญคนที่

เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจากรถจกัรยานยนตมาจากการ

ไดรับบาดเจบ็ทางศีรษะ การสวมหมวกกันน็อคจงึ

เปนสิง่จาํเปนสําหรบัผูขบัขีร่ถจกัรยานยนตโดยเฉพาะ 

เพื่อปองกนัอุบัติเหตุหรือลดการบาดเจ็บทางศีรษะ

ควรเลือกหมวกนิรภัยทีไ่ดรบัการรับรองเสมอ
ดังนั้นการเลอืกหมวกนิรภัยจะตองคํานึงถึงคุณสมบัติ

ดังหวัขอตอไปนี้

 เลือกหมวกนิรภัยที่มีความปลอดภัยตาม 

มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

 หมวกนิรภัยจะตองกระชบักับศีรษะผูขับขี่

ไมควรคับหรือหลวมเกนิไป

 ตองเปนหมวกนิรภัยที่ไมไดรับการกระแทก

อยางรุนแรงมากอน

การสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตอง
เมื่อสวมหมวกนิรภัยตองแนใจวาสายรัดคางที่

หมวกนิรภัยไดรัดคางผูขับขีแ่ลว ถาไมไดรัดจะ

ทําใหหมวกนิรภัยเลื่อนหลดุจากศีรษะ ซึ่งอาจเกิด

อุบัติเหตุตามมา

การส

การส

ชนิดข


อาจถึงตายหรือพกิาร หากไมส

ZAUU

ZAUU



2
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หมวกนิรภัยแบบเต็มใบเปดหนา: เหมาะสม

สําหรับการขบัขี่ที่ความเร็วต่ําถงึความเร็ว

ปานกลาง

หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ: เหมาะสมสําหรับ

การขับขี่ที่ความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูง

ZAUU0004

ZAUU0005

ZAUU0006



คําอธิบาย

3

UAU10411

มุม

6
1. ก

2. ฝ

3. เ

4. ก

5. ไ

6. ฝ

7. โ

15)
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มองดานซาย

78,910

1 2 3 4 5

ลองเอนกประสงคดานหนา (หนา 4-15)

าถังน้ํามันเชือ้เพลิง (หนา 4-11)

ครื่องมือประจํารถ (หนา 7-1)

ลองเอนกประสงคดานหลัง (หนา 4-15)

สกรองอากาศ (หนา 7-15)

าชองเติมน้ํามันเฟองทาย (หนา 7-12)

บลทถายน้ํามนัเฟองทาย (หนา 7-12)

8. โบลทถายน้ํามันเครื่อง A (หนา 7-10)

9. โบลทถายน้ํามันเครื่อง B (หนา 7-10)

10. ไสกรองอากาศชุดสายพานวี (หนา 7-



คําอ

3

UAU10421

มุมม

4

1. ไฟ

2. แบ

3. กล

4. ไฟ

5. ถัง

6. ห

7. ฝา
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องดานขวา

1 2,3

567
ทาย/ไฟเบรค (หนา 7-30)

ตเตอรี่ (หนา 7-26)

องฟวส (หนา 7-28)

หนา (หนา 7-29)

พักน้ํายาหลอเย็น (หนา 7-13)

ัวเทียน (หนา 7-8)

ชองเติมน้ํามันเครื่อง (หนา 7-10)



คําอธิบาย

3

UAU10431

การ

7 8

9
1. ค

2. ส

3. ก

4. ช

5. ก

6. ส

7. ค
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ควบคุมและอุปกรณ

1 2 3 654

ันเบรคหลัง (หนา 4-10)

วิทชแฮนดซาย (หนา 4-9)

ระปุกน้ํามันเบรคหลัง (หนา 7-21)

ุดเรือนไมลมัลติ-ฟงกชนั (หนา 4-4)

ระปุกน้ํามันเบรคหนา (หนา 7-21)

วิทชสตารทมือ (หนา 4-9)

ันเบรคหนา (หนา 4-10)

8. ปลอกคันเรง (หนา 7-17)

9. สวิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ (หนา 4-1)



อุป

4

สวิท

สวิท

ไฟจด

ใชใน

ของส

ขอแน
สวิท

ติดต

ขั้นต

UAU10686

 (ล็อค)

ูกลอ็ค และระบบไฟฟาทุกวงจรดับ ลกูกญุแจ

กได

คคอรถ

หมุนแฮนดบังคับไปทางดานซายจนสุด

เมื่อกุญแจอยูในตําแหนงปด “OFF” ใหกด

กุญแจเขา และหมุนไปที่ตําแหนงลอ็ค “LOCK”

ดึงลูกกญุแจออก

LO

2
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UAUN0263

ชกุญแจ/การล็อคคอรถ

ชกญุแจ/การล็อคคอรถใชสําหรับควบคุมวงจร

ุ ระเบิดและวงจรสัญญาณไฟในรถทั้งคัน และ

การลอ็คคอรถจักรยานยนต ซึ่งในตําแหนงตางๆ 

วิทชกุญแจมีคําอธิบายอยูดานลาง

ะนํา
ชกญุแจหลัก (กญุแจจดุระเบิด)/ล็อคคอรถ จะ

ั้งฝาปดชองเสียบกุญแจนิรภัย (ดหูนา 4-2 สําหรับ

อนการเปดและปดฝาปดชองเสยีบกญุแจนิรภ ัย)

UAU60600

ON (เปด)

ตําแหนงสวิทชเปด ระบบไฟใชงานไดทุกวงจร 

ไฟเรือนไมล ไฟแสงสวาง ไฟทาย และไฟหรี่หนา 

จะสวางขึ้น และเครื่องยนตสามารถสตารทติดได 

ลกูกญุแจถอดออกไมได

ขอแนะนํา
เมื่อสตารทเครื่องยนต ไฟหนาจะติดโดยอัตโนมัติ 

และจะติดจนกระทั่งบิดกุญแจไปที่ “OFF” แมวา

เครื่องยนตจะหยุดกลางคันกต็าม

UAU10662

OFF (ปด)

ตําแหนงสวิทชปด ระบบไฟฟาทุกวงจรดับ ลูกกุญแจ

ถอดออกได

คําเตอืน
UWA10062

หามบิดลูกกุญแจไปที่ตําแหนงปด “OFF” หรือล็อค 

“LOCK” ขณะที่รถจักรยานยนตกําลังเคลื่อนที่ 

มฉิะนั้น ระบบไฟฟาทัง้หมดจะดับ ซึ่งอาจทําให

สูญเสียการควบคุมหรือเกิดอุบัติเหตุได

LOCK

คอรถถ

ถอดออ

การลอ็

1.

2.

3.

ON

OFF

CK

1. กด

2. บิด

1



ุปกรณและหนาที่ในการควบคุม

4

ขอแ
ถาค

ขวา

การ

1

2

UAU49398

าณไฟและไฟเตือน

UAU11032

ญาณไฟเลี้ยว “ ” และ “ ”

าณไฟเลีย้วแตละดวงจะกะพริบเมื่อเปดสวิทช

ุมสัญญาณไฟเลีย้วเลีย้ว

1. ก

2. บ

1

สัญญาณไฟเลี้ยวขวา “ ”

ญาณเตือนไฟสูง “ ”

ญาณไฟเตือนอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น “ ”

เตือนระบบเบรคปองกนัลอลอ็ค (ABS) “ ”

เตือนปญหาเครื่องยนต “ ”

สัญญาณไฟเลี้ยวซาย “ ”

1

2
3

ABS
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นะนํา
อรถไมล็อค ใหลองหมุนแฮนดบังคับกลับไปทาง

เลก็นอย

ปลดลอ็คคอรถ

. เสียบลกูกญุแจ

. เมื่อกญุแจอยูในตําแหนงล็อค “LOCK” ใหกด

กญุแจเขา และหมุนไปที่ตําแหนงปด “OFF”

UAUN0352

กุญแจนิรภัย (ฝาครอบชองเสียบสวิทช
กุญแจหลัก)

วิธีการเปดกญุแจนิรภัย

เสียบหัวกุญแจเขาไปในชองเสียบกญุแจนิรภัยตาม

ภาพ จากนั้นหมุนกุญแจไปที่ดานขวาเพื่อเปดกญุแจ

นิรภัย

วิธีการปดกญุแจนิรภัย

กดปุม “PUSH SHUT” เพื่อทําการปดกุญแจนิรภัย

สัญญ

ไฟสัญ

สัญญ

ควบค

ด

ิด

2
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UAUU1810

นระบบเบรค ABS “ ”

ทํางานปกติ สัญญาณไฟเตือน ABS จะสวาง

หมุนกุญแจไปที่ตําแหนงเปด “ON” และจะ

ลังจากขับขีท่ี่ความเร็ว 10 กม./ชม. หรือสูงกวา

ญาณไฟเตือน ABS:

ไมสวาง เมื่อหมุนกุญแจไปที่ตําแหนงเปด 

“ON” 

สวางหรือกะพริบขณะขับขี่

ไมดับลงหลงัจากขับขี่ที่ความเร็ว 10 กม./ชม. 

หรือสูงกวา

าจทํางานผิดปกติ ถาหากเกดิขอใดขอหนึ่งดาน

 ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบระบบโดยเร็ว

ดูหนา 4-10 สําหรับคําอธิบายของระบบ ABS)

คําเตอืน
UWA16041

ญาณไฟเตือน ABS ไมดับลงหลังจากขบัขี่ที่

ร็ว 10 กม./ชม. หรอืสูงกวา หรือถาไฟเตอืน

รอืกะพริบขณะขับขี ่ระบบเบรคจะกลับสู

รคแบบธรรมดา หากเกิดอยางใดอยางหนึ่งขึ้น 

ัญญาณไฟเตือนไมสวางขึน้เลย ใหใชความ

ะวังเปนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดลอล็อค

วางการเบรคฉุกเฉิน ใหผูจําหนายยามาฮา

อบระบบเบรค และวงจรไฟฟาโดยเร็วที่สุด

ABS
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UAU11081

าณเตือนไฟสูง “ ”

าณไฟนี้จะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิทชไฟสงู

UAU67440

าณไฟเตือนอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น “ ”

ือนนี้จะสวางขึ้นเมื่อเครื่องยนตเกิดความรอนสูง 

ดิปญหาในกรณีนี้ ใหดับเครื่องยนตทันทีแลวรอ

รื่องยนตเย็น

รถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้โดยการ

วิทชกญุแจไปตําแหนงเปด “ON” ไฟเตือนนี้ควร

ึ้น 2-3 วินาที แลวดับไป

ฟเตือนนีไ้มติดขึ้นทันทีที่บิดสวิทชกุญแจไปที่

นงเปด “ON” หรือไฟเตือนติดสวางคาง โปรด

อผูจําหนายยามาฮาเพื่อตรวจสอบวงจรไฟฟา

วรระวัง
UCA10022

ับรถจักรยานยนตตอไปในขณะที่เครื่องยนต 

จัด

ขอแนะนํา
ถาเครื่องยนตรอนจัด ดูหนา 7-37 สําหรับคําแนะนํา

เพิ่มเติม

UAU42775

สัญญาณไฟเตือนปญหาเครื่องยนต “ ”

ไฟเตือนนี้จะติดขึ้น เมื่อตรวจพบปญหาในระบบวงจร

ไฟฟาที่ควบคุมเครื่องยนต เมื่อสัญญาณไฟเตือนนี้

ติดขึ้น ใหติดตอผูจําหนายยามาฮาเพื่อตรวจสอบ

ระบบวิเคราะหปญหาของไฟเตือนนี้ (ดูหนา 4-8 

สําหรับคําอธิบายของตัววิเคราะหปญหา)

สามารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้โดยการ

บิดสวิทชกุญแจไปตําแหนงเปด “ON” ไฟเตือนนี้ควร

ติดขึ้น 2-3 วินาที แลวดับไป

หากไฟเตือนนี้ไมติดขึ้นทันทีทีบ่ิดสวิทชกุญแจไปที่

ตําแหนงเปด “ON” หรือไฟเตือนติดสวางคาง โปรด

ติดตอผูจําหนายยามาฮาเพื่อตรวจสอบวงจรไฟฟา

ไฟเตือ

ในการ

ขึน้เมื่อ

ดับลงห

ถาสัญ







ABS อ

บนขึน้

ที่สุด (

ถาสัญ

ความเ

สวางห

การเบ

หรือส

ระมดัร

ในระห

ตรวจส
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ขอแ
สัญ

เมื่อ

วาก

มาตรวัดความเร็ว

นาฬกิา

มาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิ

มาตรวัดการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงชั่วขณะ

จอแสดงผลมัลติ-ฟงกชนั

ะนํา
นใจวาไดหมุนกุญแจไปทางตําแหนงเปด “ON” 

ชปุมเลอืก “SELECT” และปุมรีเซ็ท “RESET”

วัดความเร็ว
วัดความเร็วจะแสดงถงึความเร็วในการขับขี่

าหนะ

า

าใชระบบเวลา 12 ชั่วโมง

ฬิกา

1
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นะนํา
ญาณไฟเตือน ABS จะสวางขึน้ขณะเรงเครื่องยนต  

รถจักรยานยนตอยูบนขาตั้งกลาง แตนี่ไมไดแสดง

ารทํางานผิดปกติ

UAU67262

ชุดเรือนไมลมัลติ-ฟงกชนั

คําเตอืน
UWA12423

กอนทําการเปลี่ยนการตัง้คาชุดเรอืนไมลมลัต-ิฟงกชัน 

ตองแนใจวารถหยุดนิ่งแลว การเปลี่ยนการตั้งคาขณะ

ขับขีจ่ะทําใหผูขับขีเ่สียสมาธิ และเพิ่มความเสี่ยง

ในการเกิดอุบัติเหตุ

ชุดเรือนไมลมัลติ-ฟงกชนัประกอบดวย:











ขอแน
ควรแ

กอนใ

มาตร
มาตร

ยานพ

นาฬิก

นาฬกิ

1. มาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลิง

2. นาฬิกา

3. มาตรวัดความเร็ว

4. มาตรวัดการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงชัว่ขณะ

5. ปุมรีเซท็ “RESET”

6. จอแสดงมัลติ-ฟงกชัน

7. ปุมเลือก “SELECT”

2 31 4

67 5

1. นา



อุป

4

การป

1.

2.

3.

4.

5.

6.

มาตร

ัดการสิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิงชั่วขณะ

ัดนี้จะแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพล ิงชัว่

ูกับการตั้งคาหนาจอที่เลือกสําหรับโหมดการ

ืองน้ํามันเชือ้เพลงิชัว่ขณะ “F/ECO” แถบทึบที่

ะมากขึ้นหรือลดลง

km/L: จํานวนของแถบทึบที่แสดงเพิ่มขึ้นเมื่อ

การใชงานรถจกัรยานยนตมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น

L/100 km: จํานวนของแถบทึบที่แสดงลดลง

เมื่อการใชงานรถจักรยานยนตมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น
1. ม

2. ตั

รวัดการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลิงชั่วขณะ

1
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รับตั้งนาฬิกา

หมุนกญุแจไปที่ตําแหนงเปด “ON”

กดปุมเลือก “SELECT” และปุมรีเซ็ท 

“RESET” คางไวพรอมกันอยางนอย 2 วินาที

เมื่อตัวเลขชัว่โมงเริ่มกะพริบ ใหกดปุมรีเซ็ท 

“RESET” เพื่อตั้งเวลาชัว่โมง

กดปุมเลือก “SELECT” และตัวเลขนาทีเริ่ม

กะพริบ

กดปุมรีเซ็ท “RESET” เพื่อตั้งเวลานาที

กดปุมเลือก “SELECT” และปลอยเพื่อเริ่ม

การทํางานนาฬิกา

วัดระดับน้ํามนัเชื้อเพลิง

มาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิจะบอกปริมาณน้ําม ัน

เชื้อเพลงิที่มีในถงั ขีดแสดงผลมาตรวัดระดับน้ํามัน

เชื้อเพลงิจะหายไปจนถงึ “E” (วาง) ตามระดับน้ํามัน

เชื้อเพลงิที่ลดลง เมื่อแถบทึบสุดทายและไฟเตือน

ระดับน้ํามันเชือ้เพลงิ “ ” เริ่มกะพริบ ตองทําการ

เติมน้ํามันใหเร็วที่สุด

ขอแนะนํา
มาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงินี้ไดรับการติดตั้งระบบ

วิเคราะหปญหา ถาตรวจพบปญหาในวงจรไฟฟา 

วงจรตอไปนี้จะถูกทําซ้ําจนกระทั่งจะมีการแกไข

ปญหา: แถบแสดงระดับน้ํามันเชื้อเพลิง และไฟเตือน

ระดับน้ํามันเชือ้เพลงิ “ ” กะพริบแปดครั้ง จากนั้น

ดับลงประมาณ 3 วินาที ถาเกิดปญหาในกรณีนี้ โปรด

ติดตอผูจําหนายยามาฮาเพื่อตรวจสอบวงจรไฟฟา

มาตรว

มาตรว

ขณะ

ขึน้อย

สิ้นเปล

แสดงจ





าตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง

วแสดงบอกระดับน้ํามันเชือ้เพลิง “ ”

1 2

1. มาต
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จอแ

จอแ

















วงระยะทางการเปลี่ยนสายพานวี โหมดการ

ลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงชั่วขณะ และโหมดการ

ลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยตาม ลําดับดังนี้:

 F  TRIP 1  TRIP 2  OIL TRIP  

LT TRIP  F/ECO  AVE F/ECO  ODO 

RIP F

รปรับตั้งมาตรวัดชวงระยะทาง ใหเลอืกโหมด

ารกดปุมเลือก “SELECT” จากนั้นกดปุมรีเซ็ท 

ET” คางอยางนอย 1 วินาที

ะนํา
หากทานไมรีเซ็ทมิเตอรบอกชวงระยะทาง

น้ํามันเชือ้เพลงิสํารองดวยตนเอง มิเตอรจะ

รีเซ็ทเองโดยอัตโนมัติ และจะหายไปจาก

หนาจอแสดง หลงัจากเติมน้ํามันเชื้อเพลิง 

และขับขี่ไป 5 กม.

ถาไมไดรีเซ็ทมิเตอรบอกชวงระยะทาง 1 และ 2 

มิเตอรจถูกรีเซ็ทเปน 0 และนับตอเนื่องหลังจาก

ถึง 9999.9 แลว

มาตรวัดระยะทางจะลอ็คที่ 999999 และไม

สามารถปรับตั้งได

1. จ

2DPF8199U1.book  Page 6  Wednesday, August 2, 2017  8:52 AM
อ

4-6

สดงมลัติ-ฟงกชัน

สดงมัลติ-ฟงกชัน ประกอบดวย:

มาตรวัดระยะทาง

มิเตอรบอกชวงระยะทาง 2 ระยะทาง (แสดง

ระยะทางที่ขบัขี่มาตั้งแตการตั้งคาเปนศูนย ครั้ง

ลาสุด)

มาตรวัดชวงระยะทางสํารองน้ํามันเชือ้เพลงิ 

(ซึ่งจะแสดงระยะเดินทางตั้งแตแถบทึบสุดทาย

ของมาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงเริ่มกะพริบ)

จอแสดงการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงชั่วขณะ

จอแสดงการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย

มิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลี่ยนน้ํามัน

เครื่อง

มิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลี่ยนสายพานวี

ไฟเตือนการแสดงการเปลีย่นน้ํามันเครื่อง

 ไฟแสดงการเปลี่ยนสายพานวี

 จอแสดงผลรหัสขอผิดพลาด

กดปุม “SELECT” เพื่อเปลี่ยนจอแสดงผลระหวาง

โหมดมาตรวัดระยะทาง “ODO” โหมดชวงระยะทาง 

“TRIP 1” และ “TRIP 2” โหมดชวงระยะทางการ

เปลีย่นน้ํามันเครื่อง “OIL TRIP” โหมดมิเตอรบอก

ชวงระยะทางการเปลี่ยนสายพานวี “V-BELT TRIP” 

โหมดการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลงิชั่วขณะ “F/ECO” 

(km/L หรือ L/100 km) และโหมดการสิ้นเปลืองน้ํามัน

เชือ้เพลงิโดยเฉลีย่ “AVE F/ECO” (km/L หรือ

L/100 km) ตามลําดับดังนี้:

ODO  TRIP 1  TRIP 2  OIL TRIP  

V-BELT TRIP  F/ECO  AVE F/ECO  ODO

ถาไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิง “ ” และแถบทึบ

สุดทายของมาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิเริ่มกะพริบ 

จอแสดงจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ เปนโหมดมาตรวัด

ชวงระยะทางสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง “TRIP-F” และ

เริ่มนับระยะทางจากจดุนั้น ในกรณีนี้ กดปุมเล ือก 

“SELECT” เพื่อเลือกสลบัจอแสดงผลระหวาง โหมด

มาตรวัดชวงระยะทางตางๆ มาตรวัดระยะทาง โหมด

ชวงระยะทางการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง โหมดมิเตอร

บอกช

สิ้นเป

สิ้นเป

TRIP

V-BE

 T

ในกา

โดยก

“RES

ขอแน






อแสดงมัลติ-ฟงกชัน

1



อุป

4

โหมด

จอแส

สามา





หากต

เปลอื

เปนเ

งการสลบัระหวางการตั้งคาจอแสดงผลการ

ืองน้ํามันเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่ ใหกดปุมเลอืก 

CT” เปนเวลาหนึ่งวินาที

งการรีเซ็ทการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพล ิงโดย

หกดปุมรีเซ็ท “RESET” เปนเวลาอยางนอย

ินาที

ะนํา
กปรับตั้งการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดย

สัญลักษณ “_ _._” จะปรากฏขึ้นจนกระทั่งมี

ขีร่ถจักรยานยนตไปไดระยะทาง 0.1 กม.

เิตอรบอกชวงระยะทางการเปลี่ยนน้ํามนัเครือ่ง

บอกชวงระยะทางการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องจะ

ะยะเดินทางตั้งแตปรับตั้งครั้งลาสุด (เชน 

ารเปลีย่นน้ํามันเครื่องครั้งลาสุด)

1. จอ

สดงการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง “OIL”

อรบอกชวงระยะทางการเปลีย่นน้ํามันเครื่อง

21
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การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงชั่วขณะ

ดงผลการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิชัว่ขณะ 

รถตัง้คาใหแสดงไดทั้ง “km/L” หรอื “L/100 km”

“km/L”: ระยะทางที่สามารถขับขีไ่ดดวย

ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง 1 ลิตร ภายใตสภาวะ

การขับขี่ในขณะนั้นจะแสดงขึ้น

“L/100 km”: ปริมาณน้ํามันเชือ้เพลงิที่จําเปน

ตอการเดินทาง 100 กม. ภายใตสภาวะการขับขี่

ในขณะนั้นจะแสดงขึ้น

องการสลบัระหวางการตัง้คาจอแสดงผลการส ิ้น

งน้ํามันเชื้อเพลิงชั่วขณะ ใหกดปุม “SELECT” 

วลาหนึ่งวินาที

ขอแนะนํา
หากขับขี่ที่ความเร็วต่ํากวา 10 กม./ชม. สัญลกัษณ 

“_ _._” จะปรากฏขึน้

โหมดการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย

จอแสดงผลนี้จะแสดงการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิง

โดยเฉลีย่ตั้งแตการรีเซ็ทครั้งลาสุด

จอแสดงผลการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิโดยเฉล ี่ย 

สามารถตัง้คาใหแสดงไดทัง้ “km/L” หรอื “L/100 km”

 “km/L”: ระยะทางโดยเฉลี่ยที่สามารถขบัขี่ได

ดวยปริมาณน้ํามันเชือ้เพลงิ 1 ลติรจะแสดงขึ้น

 “L/100 km”: ปริมาณน้ํามันเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่ที่

จําเปนตอการเดินทาง 100 กม. จะแสดงขึ้น

หากตอ

สิ้นเปล

“SELE

หากตอ

เฉลี่ย ใ

หนึ่งว

ขอแน
หลังจา

เฉลี่ย, 

การขับ

โหมดม

มิเตอร

แสดงร

ตั้งแตก

แสดงการสิน้เปลืองน้ํามันเชื้อเพลงิชัว่ขณะ

1

1. จอแสดงการสิน้เปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลีย่

1

1. ไฟแ

2. มิเต
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4

ไฟแ

ระย

4,00

หลงั

เครื่อ

หลงั

บอก

แสด

เลอื

และ

“OI

น้ําม

3 วิน

หาก

เครื่อ

เครื่อ

ทาง

เครื่อ

เปล

ทางการเปลี่ยนสายพานวีกะพริบ กดปุมรีเซ็ท 

ET” เปนเวลา 3 วินาที ไฟแสดงการเปลีย่น

านวีจะถูกรีเซ็ท 

ลีย่นสายพานวีกอนไฟแสดงการเปลี่ยน

านวีจะสวาง (เชน กอนจะถึงการเปลี่ยน

านวีตามระยะ) ตองปรับตั้งมิเตอรบอกชวง

ทางการเปลี่ยนสายพานวี สําหรับการเปลีย่น

านวีในระยะตอไป เพื่อทีจ่ะแสดงเวลาในการ

ที่ถกูตอง

วิเคราะหปญหา

รยานยนตรุนนี้ไดมีการติดตั้งตัววิเคราะห

าสําหรับวงจรไฟฟาตางๆ ไว

เตือนปญหาเครื่องยนต “ ”

แสดงผลรหัสขอผิดพลาด

1

2

2DPF8199U1.book  Page 8  Wednesday, August 2, 2017  8:52 AM
อ

4-8

สดงเปลีย่นน้ํามันเครื่อง “OIL” จะกะพริบที่

ะ 1,000 กม. แรก จากนั้นที่ 4,000 กม. และทุกๆ 

0 กม. 

จากนั้นจะแสดงใหเหน็วาควรจะเปลีย่นน้ําม ัน

ง

จากการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง ควรปรับตั้งมิเตอร

ชวงระยะทางการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง และไฟ

งการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง การปรับตั้งทั้ง 2 อยาง 

กมิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง

กดปุมรีเซ็ท “RESET” 1 วินาที จากนั้น ขณะที่ 

L” และมิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลีย่น

ันเครื่องกะพริบ กดปุมรีเซ็ท “RESET” เปนเวลา 

าที ไฟเตือนการเปลีย่นน้ํามันเครื่องจะถูกร ีเซ็ท

เปลีย่นน้ํามันเครื่องกอนไฟเตือนเปลี่ยนน้ํามัน

งจะสวาง (เชน กอนที่จะถงึการเปลีย่นถายน้ํามัน

งตามระยะ) ตองปรับตั้งมิเตอรบอกชวงระยะ

การเปลี่ยนน้ํามันเครื่องสําหรับการเปลี่ยนน้ํามัน

งในระยะตอไป เพื่อที่จะแสดงเวลาในการ

ีย่นที่ถกูตอง

โหมดมเิตอรบอกชวงระยะทางการเปลี่ยนสายพานวี

มิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลีย่นสายพานวีจะ

แสดงระยะเดินทางตั้งแตรีเซ็ทครั้งลาสุด (เชน 

ตั้งแตการเปลี่ยนสายพานวีครั้งลาสุด)

ไฟแสดงการเปลี่ยนสายพานวี “V-BELT” จะกะพริบ

ทุกๆ 25,000 กม. หลงัจากนั้นจะแสดงใหเหน็วาควร

จะเปลี่ยนสายพานวี

หลงัจากเปลี่ยนสายพานวี ใหรีเซ็ทมเิตอรบอกชวง

ระยะทางการเปลี่ยนสายพานวี และไฟแสดงการ

เปลีย่นสายพานวีใหม การปรับตั้งทั้ง 2 อยาง ให เลอืก

มิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลีย่นสายพานวี และ

จากนั้นกดปุมรีเซ็ท “RESET” เปนเวลา 1 วินาที 

จากนั้น ขณะที่ “V-BELT” และมิเตอรบอกชวง

ระยะ

“RES

สายพ

หากเป

สายพ

สายพ

ระยะ

สายพ

เปลีย่น

โหมด

รถจกั

ปญห

1. ไฟแสดงการเปลี่ยนสายพานวี “V-BELT”

2. มิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลี่ยนสายพานวี

21

1. ไฟ

2. จอ



อุป

4

หากต

เครื่อ

ถาจอ

และจ

สอบ

ขอค
หากจ

นํารถ

เครือ่

UAU12401

ไฟสูง/ต่ํ า“ / ” 

วิทชไฟนี้ใหอยูที่ “ ” สําหรับเปดไฟสูง 

ื่อนสวิทชไฟใหอยูที่ “ ” สําหรับเปดไฟต่ํา

UAU12461

ไฟเลี้ยว “ / ”

งการใหสัญญาณไฟเลีย้วขวา ดันสวิทชไปที่

ง “ ” สัญญาณไฟเลี้ยวดานขวาจะติด เมื่อ

รใหสัญญาณไฟเลีย้วซาย ดันสวิทชไปที่

ง “ ” สัญญาณไฟเลี้ยวดานซายจะติด เมื่อ

วิทช สวิทชจะมาอยูที่ตําแหนงตรงกลาง เมื่อ

รยกเลิกสัญญาณไฟเลี้ยว ใหกดปุมตรงกลาง

ไฟ

UAU12501

แตร “ ” 

งการใชสัญญาณแตรใหกดที่สวิทชแตร

UAU12722

สตารท “ ” 

ั้งขางขึ้น กดสวิทชพรอมกบับีบคันเบรคหนา

ลงั เพื่อใหเครื่องยนตทํางาน ดูหนา 6-1 

คําแนะนําในการสตารทเครื่องยนต
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รวจพบปญหาในวงจรอื่นๆ ไฟเตือนปญหา

งยนตจะติดขึ้น และจอแสดงจะระบุรหสัผิดปกติ

แสดงระบุรหัสผิดปกติ ใหจดหมายเลขรหัส 

ากนั้นใหนํารถจกัรยานยนตของทานเขาตรวจ

ที่ผูจําหนายยามาฮา

วรระวัง
UCA11591

อแสดงผลแสดงรหัสขอผิดพลาดใดขึ้นมา ควร

ไปตรวจสอบโดยเร็วทีสุ่ด เพื่อหลีกเลี่ยงมิให

งยนตเสียหาย

UAU1234H

สวิทชแฮนด

ดานซาย

ดานขวา 

สวิทช

เลื่อนส

และเล

สวิทช

เมื่อตอ

ตําแหน

ตองกา

ตําแหน

ปลอยส

ตองกา

สวิทช

สวิทช

เมื่อตอ

สวิทช

ยกขาต

หรือห

สําหรับ

1. สวิทชไฟสูง/ต่ํ า “ / ”

2. สวิทชไฟเลี้ยว “ / ”

3. สวิทชแตร “ ”

1. สวิทชสตารท “ ”

1

2

3

1
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คัน

คันเ

ในก

คันเ

UAU66680

เบรคปองกันลอล็อค ABS
มบัติของระบบ ABS (Anti-lock Brake System - 

เบรคปองกนัลอลอ็ค) ของยามาฮา เปนระบบ

ุมดวยอิเลค็ทรอนิคแบบคู โดยการทํางานของ

นาและเบรคหลังจะทํางานแยกกันอยางอิสระ

งานระบบเบรค ABS ก็เหมือนกนัการใชงาน

รรมดา เมื่อมีการใชงานเบรค ABS อาจจะให

รูสึกเปนจังหวะที่คันเบรค ในสถานการณเช นนี้

เบรคอยางตอเนื่อง ปลอยให ABS ทํางานตอไป; 

ช “ปม” เบรค เพราะจะทําใหประสิทธิภาพใน

รคลดลง

คําเตอืน
UWA16051

ักษาระยะหางดานหนารถจักรยานยนตให

สมกับความเร็วในการขบัขี่เสมอ แมวาจะ

ระบบเบรค ABS ก็ตาม

ABS จะทํางานไดดีที่สุดเมื่อมีระยะเบรคที่ยาว

ในบางสภาพถนน (ขรุขระหรือลูกรัง) อาจใช

ระยะในการเบรคมากกวาปกติ

จะไดรับการตรวจสอบโดย ECU ซึ่งจะทําให

กลบัสูสภาพเดิม เปนการเบรคแบบธรรมดา 

มีการทํางานผิดปกติเกดิขึ้น

1. ค
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UAU12902

เบรคหนา

บรคหนาติดตั้งอยูที่ดานขวาของแฮนดบังคับเลีย้ว 

ารใชเบรคหนา ใหบีบคนัเบรคเขากับปลอก

รง

UAU12952

คันเบรคหลัง

คันเบรคหลัง ติดตั้งอยูที่ดานซายของแฮนดบังคับ 

ในการใชเบรคหลัง ใหบีบคันเบรคนี้เขากบัปลอก

แฮนดบังคับ

ระบบ
คุณส

ระบบ

ควบค

เบรคห

การใช

เบรคธ

ความ

ใหใช

หามใ

การเบ

ควรร

เหมาะ

ใชงาน





ABS 

ระบบ

ถาเกดิ

ันเบรคหนา

1

1. คันเบรคหลัง

1



อุป

4

ขอแน




ขอค
ระมดั

โรเต

จะท

UAU66690

ถังน้ํามันเชื้อเพลิง

งการเปดฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง
ครอบตัวลอ็คฝาปดถงัน้ํามันเชื้อเพลิง เส ียบ

เขากบัตัวลอ็ค แลวบิดตามเขม็นาฬกิาไป 

บ จะเปนการปลดตัวลอ็ค และสามารถเปด

้ํามันเชื้อเพลิงได

ฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง
ใสฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิงเขาไปในที่เปดถ ัง

น้ํามันโดยใชกุญแจที่สอดเขาไปในชองล็อค 

และใหหันเครื่องหมาย “ ” ไปดานหนา

รอบตัวล็อคฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิง

ล็อค

1

2

3
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ะนํา
ระบบ ABS จะทําการทดสอบระบบวิเคราะห

ปญหาดวยตัวเอง ในแตละครั้งที่สตารท

รถจกัรยานยนตครั้งแรก หลังจากบิดกญุแจ

ไปที่ตําแหนง “ON” และรถจักรยานยนตวิ่งที่

ความเร็ว 10 กม./ชม. หรือสูงกวา ระหวาง

การทดสอบนี้ จะไดยินเสียงการทํางานจาก

ดานหนาของรถ และเมื่อบีบคนัเบรคเบาๆ 

จะรูสึกถึงการสั่นที่คันเบรค แตไมใชเปนการ

ทํางานผิดปกติแตอยางใด

ระบบ ABS นี้ มีโหมดทดสอบ ซึ่งชวยใหผูขับ

ไดรูถงึจงัหวะของคันเบรค เมื่อระบบ ABS 

ทํางาน อยางไรก็ดี จําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ 

ดังนั้นควรปรึกษาศูนยบริการยามาฮาของทาน

วรระวัง
UCA20100

ระวังอยาทําใหเซ็นเซอรตรวจจับลอ หรือ

อรเซ็นเซอรตรวจจับลอเสียหาย มฉิะนั้น 

ําใหสมรรถนะของระบบ ABS ไมสมบูรณ

ฝาปด

เมื่อตอ
เปดฝา

กญุแจ

1/4 รอ

ฝาถังน

การปด
1.

1. เซ็นเซอรตรวจจับลอหนา

2. โรเตอรเซ็นเซอรตรวจจับลอหนา

1. เซ็นเซอรตรวจจับลอหลัง

2. โรเตอรเซ็นเซอรตรวจจับลอหลงั

2
1

1

2

1. ฝาค

2. ล็อค

3. ปลด
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2

ขอแ
ฝาถ

ไมอ

ไมไ

หลัง

วาไ

เชื้อ

ไหม

เช็ดน้ํามันเชือ้เพลงิที่หกทันที ขอควรระวัง: 
เช็ดน้ํามนัเชื้อเพลิงที่หกทนัทีดวยผาสะอาด 

แหง และนุม เนื่องจากน้ํามนัเชื้อเพลิงอาจทํา

ความเสียหายใหกับสีรถหรือชิ้นสวนพลาสตกิ 

[UCA10072]

ดูใหแนใจวาไดปดฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง

แนนสนิทดีแลว

คําเตอืน
UWA15152

เบนซินเปนสารมีพิษ และสามารถทําให

็บหรือเสียชีวิตได ตองใชดวยความระมดัระวัง 

ชปากดูดน้ํามันเบนซิน หากทานกลืนน้ํามัน

ินเขาไปเพียงเล็กนอย หรือสูดไอน้ํามันเบนซิน

จํานวนมาก หรือน้ํามันเบนซินเขาตา ใหไปพบ

1. “ เติมของถังน้ํามันเชื้อเพลิง

ดับน้ํามันเชื้อเพลิงสงูสุด

2 1
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. บิดกญุแจทวนเข็มนาฬกิากลบัไปตําแหนงเดิม 

แลวดึงกญุแจออกแลวปดฝาครอบตัวลอ็ค

นะนํา
งัน้ํามันเชือ้เพลงิจะไมสามารถปดได หากกญุแจ

ยูในตัวล็อค นอกจากนี้ ก็จะยังดึงกุญแจออก

ด หากปดและล็อคฝาปดไมถกูตอง

คําเตอืน
UWA10132

จากมกีารเติมน้ํามนัเชื้อเพลิง ตรวจสอบใหแนใจ

ดปดฝาถังน้ํามนัเชื้อเพลิงแนนสนิทแลว น้ํามัน

เพลิงทีร่ั่วออกมาอาจทําใหเกิดอันตรายจากเพลิง

ได

UAU13213

น้ํามันเชื้อเพลิง
ดูใหแนใจวามีน้ํามันเชื้อเพลิงในถงัเพียงพอ

คําเตอืน
UWA10882

น้ํามนัเบนซนิและไอน้ํามันเบนซินเปนสารไวไฟสงู 

ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด

เพลิงไหมและการระเบิด และเพื่อการลดโอกาสในการ

ไดรับบาดเจ็บขณะเตมิน้ํามันเชื้อเพลิง

1. กอนเติมน้ํามันเชือ้เพลงิ ใหดับเครื่องยนตกอน 

และดูใหแนใจวาไมมีผูใดนั่งอยูใกลกับรถ

จกัรยานยนต หามเติมน้ํามันเชือ้เพลงิขณะ

สบูบุหรี่ หรือขณะที่อยูใกลกับประกายไฟ 

เปลวไฟ หรือ แหลงจุดระเบิดตางๆ เชน 

ไฟแสดงการทํางานของเครื่องทําน้ํารอน 

และเครื่องอบผา

2. ไมควรเติมน้ํามันเชื้อเพลิงจนลนถัง หยุดเติม

เมื่อระดับน้ํามันเชือ้เพลงิถงึปลายทอเติมน้ํามัน 

เนื่องจากน้ํามันเชือ้เพลงิจะขยายตัวเมื่อรอนขึ้น 

ความรอนจากเครื่องยนตหรือแสงอาทิตยอาจ

ทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงไหลลนออกมาจากถงัได

3.

4.

น้ํามัน

บาดเจ

หามใ

เบนซ

เขาไป

แสดงตําแหนงการปรับตั้ง " ”

1

1. ทอ

2. ระ



อุป

4

แพท

ดวยส

เปลี่ย

ขอค
ใชเฉ

น้ําม

ของเ

ระบบ

น้ําม

แกส

ผสม

มีสว

ใชแก

สวน

ทางย

UAU58300

มันลนของถังน้ํามันเชื้อเพลิง

งานรถจักรยานยนต ใหปฏิบัติดังนี้:

ตรวจสอบการเชือ่มตอ และการเดินทอน้ํามัน

ลนของถังน้ํามันเชื้อเพลิง

ตรวจสอบทอน้ํามันลนของถังน้ํามันเชือ้เพลงิ

เพื่อดูรอยแตกหรือความเสียหาย และเปลี่ยน

ถาจําเปน

ตรวจสอบใหแนใจวาทอน้ํามันลนของถัง

น้ํามันเชื้อเพลิงไมอุดตัน และทําความสะอาด

ถาจําเปน

น

ค
้ํามันลนของถังน้ํามันเชื้อเพลิง

1
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ยทันที หากน้ํามันเบนซินสัมผัสผิวหนัง ใหล าง

บูและน้ํา หากน้ํามนัเบนซินเลอะเสื้อผา ให

นเสื้อผาทันที

UAUU0045

วรระวัง
UCA11401

พาะน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วเทานั้น การใช

ันเบนซินที่มสีารตะกั่วจะทําใหชิ้นสวนภายใน

ครื่องยนต เชน วาลวและแหวนลูกสูบรวมทั้ง

ไอเสียเสียหายได

ันเชื้อเพลิงแกสโซฮอล

โซฮอลมี 2 ประเภทคือ: แกสโซฮอลที่มีสวน

ของเอทานอลแอลกอฮอล และอีกประเภทหนึ่ง

นผสมของเมทานอลแอลกอฮอล ทานสามารถ

สโซฮอลในรถจักรยานยนตยามาฮาได หากมี

ผสมของเอทานอลแอลกอฮอลไมเกนิ 10% (E10) 

ามาฮาไมแนะนําใหใชแกสโซฮอลที่มีสวนผสม

ของเมทานอลแอลกอฮอล เพราะอาจทําใหเกดิความ

เสียหายตอระบบน้ํามันเชือ้เพลงิหรือเกดิปญหา

ประสิทธิภาพของรถจักรยานยนต

ทอน้ํา

กอนใช







้ํามันเชื้อเพลิงที่แนะนํา:

น้ํามันเบ็นซินไรสารตะกั่วหรือน้ํามันแกสโซฮอล 

(E10)

วามจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง:

6.6 ลิตร 1. ทอน



ุปกรณและหนาที่ในการควบคุม

4

ระบ
รถจ

con

ระบ

ปอง









UAU60620

นั่ง

ดเบาะนั่ง
ตั้งรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง

เสียบกุญแจเขาไปในสวิทชกุญแจ และหมุน

ทวนเขม็นาฬกิาไปที่ตําแหนงเปด “SEAT 

OPEN”

ะนํา
ิดกญแจไมตองดันกุญแจเขาไป

พับเบาะนั่งขึ้น

ดเบาะนั่ง
พับเบาะนั่งลง และกดเบาะใหเขาตําแหนงลอ็ค

1
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UAU13434

บบําบัดไอเสีย
กัรยานยนตรุนนี้มีระบบบําบัดไอเสีย (catalytic 

verter) ภายในระบบไอเสียของรถ

คําเตอืน
UWA10863

บไอเสียจะมีความรอนหลังจากมีการใชงาน เพื่อ

กันอันตรายจากไฟไหมหรือไฟลวก:

หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับบริเวณทีอ่าจ

เกิดอันตรายจากไฟไหม เชน หญาหรือวัสดุอื่น

ทีต่ิดไฟงาย

จอดรถจักรยานยนตในที่ทีไ่มมเีด็กหรือคนเดิน

พลุกพลาน เพื่อใหไมไดรับอันตรายจากการ

สัมผัสกับระบบไอเสีย

ตองแนใจวาระบบไอเสียเย็นลงแลวกอนทําการ

ซอมบํารุง

อยาปลอยใหเครื่องยนตเดินเบานานเกินกวา 

2-3 นาที การปลอยใหเครื่องยนตเดินเบาเปน

เวลานานจะทําใหเครื่องยนตรอนเกินไป

ขอควรระวัง
UCA10702

ใชเฉพาะน้ํามนัเบนซินไรสารตะกั่วเทานั้น การใช

น้ํามนัเบนซนิที่มีสารตะกั่วจะทําใหระบบบําบัด

ไอเสียเสียหายจนอาจซอมไมได

เบาะ

การเป
1.

2.

ขอแน
ขณะบ

3.

การป
1.

1. เปด



อุป

4

2.

ขอแน
เพื่อค

ปดส

อนกประสงคดานหลัง
อนกประสงคดานหลงัติดตั้งอยูใตเบาะน ั่ง 

งนี้สําหรับใสของชิ้นใหญได (ดูหนา 4-14)

คําเตอืน
UWAT1052

กลองเอนกประสงคดานหลังสามารถรับ

น้ําหนักได 5 กก. ไมควรบรรทุกน้ําหนักเกินนี้

หามบรรทุกน้ําหนักบนตัวรถจักรยานยนต

เกินน้ําหนักสูงสุดที่ 168 กก.

รระวัง
UCA21150

ําใหขึน้ใจเมือ่ตองการใชกลองเอนกประสงค

เนื่องจากกลองเอนกประสงคมกัจะสะสม

ความรอนเมือ่อยูกลางแดด หรอืจากความรอน

ของเครื่องยนต ดังนั้นจึงไมควรเก็บสิ่งของใดๆ 

งเอนกประสงคดานหลัง

1
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ดึงลกูกญุแจออก

ะนํา
วามปลอดภัย ควรตรวจสอบใหแนใจวาเบาะรถ

นิทกอนการขับขี่

UAU57081

กลองเอนกประสงค

กลองเอนกประสงคดานหนา
กลองเอนกประสงคดานหนาอยูที่ดานหนาของรถ

จกัรยานยนต ใชกลองนีส้ําหรับใสของชิน้เล็กๆ

คําเตอืน
UWA17250

 กลองเอนกประสงคดานหนาสามารถรับ

น้ําหนักได 1.5 กก. ไมควรบรรทกุน้ําหนักเกิน

 หามวางสิ่งของใดๆ ในกลองเอนกประสงค

ดานหนาซึ่งจะขัดขวางการทํางานของรถ

ของคุณ

กลองเ
กลองเ

ใชกลอ





ขอคว
โปรดจ



1. กลองเอนกประสงคดานหนา

1 1. กลอ



ุปกรณและหนาที่ในการควบคุม

4







ขอแ
อยา

ถูกเ

 ออกตัว ดังนั้น ควรตรวจสอบระบบนี้เปน

ําและใหผูจําหนายยามาฮาทําการซอมบํารุง

ะบบทํางานไมถกูตอง
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ทีไ่วตอความรอน เครื่องอุปโภค หรือวัตถุไวไฟ 

ไวภายในกลองเอนกประสงค

เพื่อหลีกเลี่ยงความชื้นภายในกลองเอนก

ประสงค ควรหอสิ่งของที่เปยกในถุงพลาสติก 

เมือ่ตองการเก็บในกลองเอนกประสงค

เนื่องจากกลองเอนกประสงคอาจเปยกชื้นใน

ขณะลางรถ จึงควรนําสิ่งของที่เก็บอยูภายใน

ออกหรอืเก็บไวในถุงพลาสติก

อยาเก็บของมีคาหรือสิ่งที่แตกหักงายไวใน

กลองเอนกประสงค

นะนํา
ทิ้งรถจักรยานยนตของทานไวขณะที่เบาะนั่ง

ปดไว

UAU15306

ขาตั้งขาง
ขาตัง้ขางตดิตั้งอยูดานซายของโครงรถ ยกขาต ั้งขางขึน้ 

หรือเหยียบลงดวยเทาโดยจบัตัวรถใหตั้งตรง

ขอแนะนํา
สวิทชขาตั้งขางแบบติดตั้งมากับรถเปนสวนหน ึ่งของ

ระบบการตัดวงจรการสตารท ซึ่งจะตัดการจุดระเบิด

ในบางสถานการณ (ดูหวัขอตอไปนี้สําหรับคําอธิบาย

เกี่ยวกับระบบการตัดวงจรการสตารท)

คําเตอืน
UWA10242

หามขับขีร่ถจักรยานยนตโดยไมไดยกขาตั้งขางขึน้

หรือขาตั้งขางฝด และไมสามารถเก็บขึน้ได (หร ือ

เลื่อนหลนลงได)มิฉะนั้น ขาตัง้ขางอาจสัมผัสพื้น

และรบกวนสมาธิของผูขบัขี ่ทําใหเสียการทรงตัวได 

ระบบการตัดวงจรการสตารทของยามาฮา ออกแบบ

ขึ้นเพื่อชวยเตือนใหผูขับขีไ่มลืมยกขาตั้งขางขึ้นกอน

จะเริ่ม

ประจ

หากร



อุป

4

ระบ
ตรวจ

ดังน
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UAUT1096

บการตัดวงจรการสตารท
สอบการทํางานของสวิทชขาตั้งขางตามขั้นตอน

ี้



ุปกรณและหนาที่ในการควบคุม

4กลางเสมอระหวาง

รถใหผูจำหนายยามาฮา
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หมุนกุญแจในตำแหนงเปด (ON)

ยกขาตั้งขางขึ้น

กดสวิทชสตารท พรอมทั้งบีบคันเบรคหนาหรือ
หลังเครื่องยนตจะติด

ลดขาตั้งขางลง

ถาเครื่องยนตหยุด

สวิทชขาตั้งขางใชงานได

• รถจักรยานยนตจะตองตั้งอยูบนขาตั้ง
การตรวจสอบ

• หากตรวจพบความผิดปกติ ทานสามา
ตรวจสอบระบบกอนการขับขี่

คำเตือน



เพื่อ

5

UAU15599

ตรวจ ปฏบิัติตามขั้นตอนการตรวจสอบและ

บํารุง
UWA11152

หากไ าใชรถหากทานพบสิ่งผิดปกติ หากขั้นตอน

ทีร่ะบ

ตรวจ

หนา

น้ําม 4-12, 4-13

น้ําม 7-10

น้ําม 7-12

น้ําย 7-13

เบรค 7-20, 7-20, 7-21
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สอบรถจกัรยานยนตของทานทุกครั้งกอนใชงาน เพื่อใหมั่นใจวารถของทานอยูในสภาพพรอมใชงานและปลอดภัย ให

รักษาตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในคูมือผูใชรถจกัรยานยนตเสมอ

คําเตอืน

มมีการตรวจสอบหรือบํารุงรักษาที่ถูกตอง อาจเปนการเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุหรือทำใหชิ้นสวนเสียหายได อย

ุไวในคูมือนี้ไมสามารถแกไขปญหาได ใหนํารถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮา

สอบรายการตอไปนี้ กอนการใชงานรถจกัรยานยนต:

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ

ันเชื้อเพลิง

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง

 เติมน้ํามันเชื้อเพลงิ ถาจําเปน

 ตรวจสอบการรั่วซมึของทอน้ํามันเชื้อเพลิง

 ตรวจสอบการอุดตัน การแตกราว หรือการชํารุดของท อน้ํามันลนของถังน้ํามันเชื้อเพลิง 

และตรวจสอบจุดเชือ่มตอทอ

ันเครื่อง

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง

 ถาจําเปน ใหเติมน้ํามันเครื่องที่แนะนําจนถึงระดับที่กําหนด

 ตรวจสอบเครื่องยนตเพื่อปองกันการรั่วซึม

ันเฟองทาย  ตรวจสอบรถจักรยานยนตเพื่อปองกันการรั่วซึม

าหลอเย็น

 ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็นในถัง

 ถาจําเปน ใหเติมน้ํายาหลอเย็นที่แนะนําจนถึงระดับที่กําหนด

 ตรวจสอบการรั่วซมึของระบบระบายความรอน

หนา

 ตรวจสอบการทํางาน

 ถาระดับคันเบรคลึกผิดปกติ ใหนํารถเขาตรวจสอบระบบไฮดรอลิกที่ผูจําหนายยามาฮา

 ตรวจสอบความสึกของผาเบรค

 เปลี่ยน ถาจําเปน

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคที่กระปุกน้ํามันเบรค

 ถาจําเปน ใหเติมน้ํามันเบรคที่กําหนดใหอยูในระดับที่กําหนด

 ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพือ่ปองกันการรั่ว



 – การตรวจสอบกอนการใชงาน

5

เบร 7-20, 7-20, 7-21

ปล 7-17, 7-23

สาย 7-23

ลอ 7-18, 7-19

คนั 7-24

ขาต 7-24

จดุ —

อุป —

สว 4-16

หนา
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คหลัง

 ตรวจสอบการทํางาน

 ถาระดับคันเบรคลึกผิดปกติ ใหนํารถเขาตรวจสอบระบบไฮดรอลิกที่ผูจําหนายยามาฮา

 ตรวจสอบความสึกของผาเบรค

 เปลีย่น ถาจําเปน

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคที่กระปุกน้ํามันเบรค

 ถาจําเปน ใหเติมน้ํามันเบรคที่กําหนดใหอยูในระดับที่กําหนด

 ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพื่อปองกันการรั่ว

อกคันเรง

 ตรวจสอบความคลองตัวเพื่อความสะดวกในการใชงาน

 ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง

 ถาตองการปรับตั้ง ใหทําการปรับตั้งระยะฟรีปลอกคันเรงและหลอลื่นชุดสายคันเรง 

และเบาปลอกคันเรงไดที่รานผูจําหนายยามาฮ า

ควบคมุตางๆ
 ตรวจสอบความคลองตัวเพื่อความสะดวกในการใชงาน

 ทําการหลอลื่น ถาจําเปน

และยาง

 ตรวจสอบความเสียหาย

 ตรวจสอบสภาพยางและความลกึของดอกยาง

 ตรวจสอบลมยาง

 ทําการแกไข ถาจําเปน

เบรค
 ตรวจสอบความคลองตัวเพื่อความสะดวกในการใชงาน

 ควรหลอลื่นดวยน้ํามันในจุดที่จําเปน

ั้งกลาง, ขาตั้งขาง
 ตรวจสอบความคลองตัวเพื่อความสะดวกในการใชงาน

 ควรหลอลื่นดวยน้ํามันในจุดที่จําเปน

ยดึโครงรถ
 ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัวแนนแลว

 ขันใหแนน ถาจําเปน

กรณ ไฟ สัญญาณไฟ และสวิทช
 ตรวจสอบการทํางาน

 ทําการแกไข ถาจําเปน

ิทชขาตัง้ขาง 
 ตรวจสอบการทํางานของระบบตัดวงจรการจุดระเบิด (ด ับเครื่องยนต)

 หากระบบทํางานไมถูกตอง ใหนํารถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮา

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ



การ

6

อานค

เขาใจ

หนา

ไมเข

หากท

อาจน

ซึ่งส

UAU66720

ตารทเครื่องยนต

รระวัง
UCA10251

 6-3 สําหรับคําแนะนําการเบรก-อิน เพื่อทําการ

เครื่องยนตเมือ่มกีารใชงานเปนครั้งแรก

การสตารทในระบบตัดวงจรการจุดระเบิด 

าขาตั้งขางขึ้นกอน

 4-17 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

หมุนกญุแจไปที่ตําแหนงเปด “ON”

สัญญาณไฟเตือนดังตอไปนี้จะสวางขึ้น

ประมาณ 2-3 วินาที แลวจะดับลง

 สัญญาณไฟเตือนปญหาเครื่องยนต

 สัญญาณไฟเตือนอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

รระวัง
UCA15485

ตอืนไมติดขึ้นทนัทีที่บิดสวิทชกุญแจไปใน 

งเปด “ON” หรือไฟเตือนติดสวางคาง ดูหนา 

หรับการตรวจสอบวงจรไฟเตือน

2DPF8199U1.book  Page 1  Wednesday, August 2, 2017  8:52 AM
ทํางานของรถจักรยานยนตและจุดที่สําคัญของการขับขี่

6-1

UAU15952

ูมือผูใชรถจกัรยานยนตโดยละเอียดเพื่อทําความ

กบัการควบคุมตางๆ หากมีการควบคุมหรือ

ที่การทํางานใดของรถจักรยานยนตที่ทาน

าใจ ทานสามารถปรึกษาผูจําหนายยามาฮาได

คําเตอืน
UWA10272

านไมทําความคุนเคยกับการควบคุมตางๆ 

ําไปสูการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต 

ามารถทําใหเกิดอุบัตเิหตุหรือไดรับบาดเจ็บได

UAUN0073

ขอควรระวัง
UCAN0072

หามขบัขี่ผานน้ําลึก มิฉะนั้นเครื่องยนตอาจเสียหาย

ได ควรหลีกเลี่ยงหลุม, บอ เนื่องจากอาจจะลึกกว า

ทีค่าดคิดไว

การส

ขอคว
ดูหนา

สตารท

สําหรับ

ตองเอ

ดูหนา

1.

ขอคว
ถาไฟเ

ตําแหน

4-2 สํา
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6

ขอ
ถาส

ตาม

เช็ค

2

3

ขอ
เพื่อ

ไมค

UAU16782

รงและการลดความเร็ว

เร็วของรถสามารถเพิ่มหรือลดไดดวยการบิด

ง ในการเพิ่มความเร็วใหบิดคันเรงไปทาง

นง (a) ในการลดความเร็วใหบิดคันเรงไปทาง

นง (b)

(b)

(a)

9

2DPF8199U1.book  Page 2  Wednesday, August 2, 2017  8:52 AM
การทํางานของรถจักรยานย

6-2

สัญญาณไฟเตือน ABS ควรจะสวางขึ้นเมื่อ

หมุนสวิทชกุญแจไปที่ตําแหนงเปด “ON” และ

จะดับลงหลังจากขับขีท่ี่ความเร็ว 10 กม./ชม. 

หรือสูงกวา

ควรระวัง
UCA17682

ัญญาณไฟเตือน ABS ไมสวางขึ้น และจากนั้นดับ

ที่อธิบายไวดานบน ใหดูหนา 4-2 สําหรับตรวจ

วงจรไฟเตือน

. ผอนคันเรงจนสุด

. สตารทเครื่องยนตโดยการกดสวิทชสตารท 

พรอมกบับีบคันเบรคหนาหรือหลงั

ถาสตารทเครื่องยนตไมติด ใหปลอยสวิทช

สตารทมือ รอสัก 2-3 วินาที แลวลองสตารท

อีกครั้ง การพยายามสตารทในแตละครั้ง ควรใช

เวลาใหนอยที่สุดเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ไมควร

สตารทเครื่องยนตเกิน 10 วินาทีในการสตารท

แตละครั้ง

ควรระวัง
UCA11043

รักษาเครื่องยนตใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน 

วรเรงเครื่องยนตมากขณะเครื่องเย็น

UAU45093

การใชรถ

1. ขณะบีบคันเบรคหลงัดวยมือซาย และจบัเหลก็

กนัตกดวยมือขวา และนํารถจกัรยานยนตลง

จากขาตั้งกลาง

2. นัง่ในทาครอมบนเบาะ แลวปรับกระจกมอง

หลัง

3. เปดสวิทชสัญญาณไฟเลีย้ว

4. ตรวจสอบสภาพการจราจร บดิคนัเรง (ดานขวา) 

เบาๆ ในการออกตัว

5. ปดสวิทชสัญญาณไฟเลี้ยว

การเ

ความ

คันเร

ตําแห

ตําแห
1. เหล็กกันตก

1

ZAUM019



การ

6

การ









1.

2.

UAU16842

รันอินเครื่องยนต

 งเวลาใดจะสําคัญที่สุดในอายุการใชงานของ

ยานยนตมากไปกวาชวงระยะ 0 กม. ถึง 

กม. (รันอิน) สําหรับการคํานึงถึงระยะดังกลาว 

ความเขาใจใหละเอียดตามคูมือ

าพเครื่องยนตใหม ควรหลีกเลี่ยงการใชงานที่

นิไปในชวงระยะแรกที่ 1,600 กม. การทํางาน

สวนภายในเครื่องยนตที่เคลื่อนที่เสียดสีกัน 

กิดระยะชองวางที่เกิดการสึกหรออยางรวดเร็ว 

วรหลกีเลีย่งการกระทําใดๆ ที่อาจทําให

ยนตรอนเกินไป

UAUM2012

0 กม.

ี่ยงการบิดคนัเรงเกนิ 1/3 รอบของคนัเรง 

ระวงั: หลังจาก 1,000 กม. ของการทํางาน 

ลี่ยนน้ํามันเครื่อง และน้ํามนัเฟองทาย [UCA11662]

1,600 กม.

ี่ยงการบิดคนัเรงเกนิ 1/2 รอบของคนัเรง
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UAU16794

เบรค

คําเตอืน
UWA10301

หลีกเลี่ยงการเบรคแรงหรือกะทนัหัน (โดย

เฉพาะอยางยิ่งในขณะที่กําลังเอียงไปทาง

ดานใดดานหนึ่ง) มิฉะนั้นรถจักรยานยนต

อาจลื่นไถลหรือพลิกคว่ําได

การขีข่ามทางรถไฟ ชองทางเดินรถยนต แผน

โลหะบนถนนทีม่ีการกอสรางและเปนหลุมบอ 

อาจทําใหเกิดการลื่นเมื่อถนนเปยก ดังนั้นจึง

ควรลดความเร็วเมือ่เขาใกลบรเิวณดังกลาว 

และควรเพิ่มความระมดัระวังใหมากขึน้

ควรจําใหขึ้นใจวาการเบรคบนถนนที่เปยก 

จะทําไดยากกวาปกติมาก

ขับชาๆ เมื่อลงจากเนิน เนื่องจากการเบรคขณะ

ลงเนินจะทําไดยาก

ผอนคนัเรงจนสุด

บีบคันเบรคหนาและหลังพรอมๆ กันโดยคอยๆ 

เพิ่มความแรงในการบีบ

UAU16821

คําแนะนําวิธีลดความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง 

(วิธีการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง)

ความสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิสวนใหญเกิดจาก

ลกัษณะการขับขี่รถของแตละบุคคล ซึ่งคําแนะนําวิธี

ลดความความสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิ ใหพิจารณา

ดังนี้:

 หลกีเลีย่งการใชความเร็วรอบเครื่องสูงขณะ

เรงเครื่อง

 หลกีเลีย่งการใชความเร็วสูงที่เครื่องยนตไม มี

ภาระโหลด

 ดับเครื่องยนตแทนที่จะปลอยใหเครื่องยนต

เดินเบาเปนเวลานาน (เชน ในการจราจรที่

ติดขัด เมื่อหยุดรอสัญญาณไฟจราจรหรือรอ

รถไฟผาน)

ระยะ

ไมมีชว

รถจักร

1,600

ควรทํา

ดวยสภ

หนักเก

ของชิ้น

ทําใหเ

หรือค

เครื่อง

0–1,00

หลีกเล

ขอควร
ควรเป

1,000–

หลีกเล
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1,60

ในร

ขอ
หาก

กรณุ

ผูจํา
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0 กม. ขึน้ไป

ะยะนี้สามารถใชรถจักรยานยนตไดเปนปกติ

ควรระวัง
UCA10271

มีปญหาใดๆ เกิดขึ้นในระยะรันอินเครือ่งยนต  

านํารถจักรยานยนตของทานเขาตรวจสอบที่

หนายยามาฮา

UAU17214

การจอดรถ 

เมื่อทําการจอดรถ ใหดับเครื่องยนตและดึงลกูกุญแจ

ออกจากสวิทชกญุแจ

คําเตอืน
UWA10312

 เนื่องจากเครื่องยนตและระบบไอเสียมีความ

รอนสูง จงึไมควรจอดรถในที่ทีอ่าจมเีด็กหรือ

คนเดินสัมผัสและถูกไฟลวกได

 ไมควรจอดรถบรเิวณพื้นที่ลาดเอียง หรอื

พื้นดินที่ออน มฉิะนั้น อาจจะทําใหรถลม

เสียหายได ซึ่งมีโอกาสทําใหน้ํามนัเชื้อเพลิง

รัว่และเกิดไฟไหมได

 หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับพื้นหญาแหง

หรือวัตถทุี่ลุกตดิไฟไดงาย



การ

6

UAUU1241

ขอค

สิ่งท

รรถภาพในการขับขี่ที่ดีด�วยอาย ุ

รอของชิ้นส�วนเครื่องยนต � 
 กระบอกสูบ เป�นต�น)

กเครื่องยนต � กระบอกสูบสึก 
ปลี่ยนแหวนลูกสูบ เป �นต �น
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วรจําทั่วไป

ี่จะไดรับหากทานรูจักการใชรถจักรยานยนตและการดูแลรักษาที่ถูกตอง

1. ลูกค�าสามารถใช�รถจักรยานยนต�ยามาฮ�าได�เต็มศักยภาพ 2. รถจักรยานยนต�สามารถรักษาสม
การใช�งานที่นานขึ้น

เปรียบเทียบการสึกห
(ลูกสูบ แหวนลูกสูบ

100%

สภ
าพ
กา
รท
ำง
าน

ที่ส
มบ

ูรณ
� ปราศจาก

การบำรุงรักษา

ระยะทางที่ใช� (กม.) การย
การเ

มีการบำรุงรักษา

ZAUU0738



นตและจุดที่สําคัญของการขับขี่

6

าคาสูงกว�าทั่วไป เมื่อต �องการขาย
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3. สามารถลดค�าน้ำมันเชื้อเพลิง และค�าใช�จ�ายในการซ�อม
บำรุง

4. รถจักรยานยนต�ได�รับการประเมินร

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

100%

ปราศจาก
การบำรุงรักษา

ระยะทางที่ใช� (กม.)

มีการบำรุงรักษา

ลูกค�ามีค�าใช�จ�าย
(ค�าน้ำมันเชื้อเพลิง ค�าบำร ุงรักษา และค�าซ�อมแซม)

ปราศจากการบำรุงรักษา

มีการบำรุงรักษา
มีการซ�อมใหญ�ด�วยค�าซ�อมที่แพง

ระยะทางที่ใช� (กม.)

S

ZAUU0739



การ

7

การต

จะชว

และใ

ปลอ

จกัรย

การป

หนา

ชวงร

ระยะ

อยูภา

อากา

แตล

วาจะ

หากท

บํารุง

บาดเ

ขณะ

จักรย

การแ

UAU39692

มือประจํารถ

ื่องมือประจํารถติดตั้งอยูใตเบาะนั่ง (ดูหนา 

ดานการบริการจะรวมอยูในคูมือเลมนี้ ชุด

มือเหลานี้จะชวยใหทานสามารถดูแลรักษาและ 

ซมรถของทานอยางงายดาย อยางไรกต็าม 

มือพิเศษ เชน ประแจขันแรงบิด อาจจําเปน

บํารุงรักษารถอยางถูกวิธี

ะนํา
านไมมีชุดเครื่องมือประจํารถ หรือไมมี

บการณเกี่ยวกับการบํารุงรักษารถมากอน ทาน

ถนํารถเขาศูนยบริการยามาฮา เพื่อใหชาง

การตรวจสอบใหทานได

องมือประจํารถ

1
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UAU17246

รวจสอบการปรับตั้งและการหลอลื่นตามระยะ 

ยใหรถจักรยานยนตของทานมีประสิทธิภาพ 

หความปลอดภัยในการขับขีม่ากยิ่งขึ้น ความ

ดภัยคือภาระหนาที่ของเจาของและผูขับขี่รถ

านยนต จดุสําคญัตางๆ สําหรับการตรวจสอบ 

รับแตง การหลอลืน่ จะอธิบายรายละเอียดใน

ถดัไป

ะยะเวลาที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาตาม

 ควรพิจารณาเปนคําแนะนําทั่วไปโดยควรขับขี่

ยใตสภาวะปกติ อยางไรกต็ามขึน้อยูกับสภาพ

ศ ภูมิประเทศ ทําเล และลกัษณะการใชงานของ

ะบุคคล ซึ่งมีผลตอระยะเวลาในการบํารุงรักษา

เร็วหรือชา

คําเตอืน
UWA10322

านทําการบํารุงรักษาไมถูกตอง หรอืทําการ

รกัษาผิดวิธี อาจเพิ่มความเสี่ยงในการไดรับ

จ็บหรือถึงแกชีวิตขณะทําการบํารุงรกัษา หรือ

ใชงาน หากทานไมคุนเคยกับการบํารุงรกัษารถ

านยนต โปรดใหผูจําหนายยามาฮาเปนผูดำเนนิ

ทน

คําเตอืน
UWA15123

ดับเครื่องยนตขณะทําการบํารุงรักษายกเวนในกรณ ี

ทีร่ะบุไว

 เครื่องยนตที่กําลังทํางานจะมชีิ้นสวนที่

เคลื่อนที่อยู ซึ่งสามารถเกี่ยวชิ้นสวนรางกาย

หรือเสื้อผา และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งทำให

เกิดไฟดูดหรอืเพลิงไหมได

 การปลอยใหเครื่องทํางานขณะทําการบํารุง

รักษาอาจทําใหดวงตาไดรับบาดเจ็บ เกิดการ

ลวกไหม เพลิงไหม หรือไดรับพิษจากกาซ

คารบอนมอน็อกไซด – อาจถึงแกชีวิตได ดูหนา 

2-3 สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาซ

คารบอนมอน็อกไซด

คําเตอืน
UWA15461

จานเบรค แมปมเบรคตัวลาง ดรัมเบรค และผาเบรค

จะรอนมากระหวางการใชงาน เพื่อเปนการหลีกเล ี่ยง

การถูกลวกไหม ควรปลอยใหชิ้นสวนเบรคเย็นลง

กอนที่จะสัมผัส

เครื่อง

ชดุเคร

4-14)

ขอมูล

เครื่อง

ซอมแ

เครื่อง

ตอการ

ขอแน
หากท

ประส

สามาร

ดําเนิน

1. เครื่
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UAUU0621

ขอแ




 หนายยามาฮาเปนผูดําเนินการ 

UAUU1293

ตาร

ลําด

ะยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ

ประจําป
12,000 กม.

หรือ 

14 เดือน

16,000 กม.

หรือ 

18 เดือน

1   

2 2,000 กม.

3
 

8,000 กม.

4 

5   

6   
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นะนํา
การตรวจสอบประจําปตองทําทกุป ยกเวนถามีการบำรุงรักษาตามระยะกิโลเมตรแทน

ตั้งแต 20,000 กม. เปนตนไป ใหเริ่มนับชวงเวลาในการบํารุงรักษาซ้ําอีกตั้งแต 4,000 กม.

รายการที่มีเครื่องหมายดอกจนั (*) จําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ ขอมูล และทักษะดานเทคนิค ดังนั้นควรใหชางผูจํา

างการบํารุงรักษาตามระยะสําหรับระบบควบคุมมลพิษแกสไอเสีย

ับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง (แลวแตร

1,000 กม.

หรือ 

2 เดือน

4,000 กม.

หรือ 

6 เดือน

8,000 กม.

หรือ 

10 เดือน

* ทอน้ํามันเชื้อเพลิง
 ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของทอ

น้ํามันเชื้อเพลิง
 

* ไสกรองปมน้ํามันเชื้อเพลิง
 ตรวจสอบสภาพ

 เปลีย่น ถาจําเปน
ทุกๆ 1

หัวเทียน

 ตรวจสอบสภาพ

 ทําความสะอาดและตรวจสอบระยะหาง

เขี้ยวหัวเทียน

 

 เปลีย่น ทุกๆ 

* วาลว
 ตรวจสอบระยะหางวาลว

 ทําการปรับตั้ง ถาจําเปน


* ระบบหัวฉีดน้าํมันเชื้อเพลงิ  ตรวจสอบความเร็วรอบเดินเบาเครื่องยนต  

* ระบบไอเสีย

 ตรวจสอบการรั่วซึม

 ขันใหแนน ถาจําเปน

 เปลีย่นปะเก็น ถาจําเปน

 



การ

7

UAUU1286

ตาร

ลําด

ยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ

ประจําป
12,000 กม.

หรือ 

14 เดือน

16,000 กม.

หรือ 

18 เดือน

1 ,000 กม.

2  

3  

4   

5
  

ถึงคาที่กําหนด

6
  

ถึงคาที่กําหนด

7
  

ๆ 4 ป

8 ๆ 2 ป

9  

10   
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างการบํารุงรักษาและการหลอลื่นโดยทั่วไป

ับ จดุตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง (แลวแตระ

1,000 กม.

หรือ 

2 เดือน

4,000 กม.

หรือ 

6 เดือน

8,000 กม.

หรือ 

10 เดือน

ไสกรองอากาศ  เปลี่ยน ทุกๆ 12

ทอตรวจสอบกรองอากาศ  ทําความสะอาด   

* ไสกรองอากาศชุดสายพานวี
 ทําความสะอาด

 เปลี่ยน ถาจําเปน
 

* แบตเตอรี่
 ตรวจสอบแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่

 ชารจไฟ ถาจําเปน
  

* เบรคหนา

 ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามันเบรค และ

การรั่วของน้ํามันเบรค
  

 เปลี่ยนผาเบรค เมื่อสึกหรอ

* เบรคหลัง

 ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามันเบรค และ

การรั่วของน้ํามันเบรค
  

 เปลี่ยนผาเบรค เมื่อสึกหรอ

* ทอน้ํามันเบรค

 ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสยีหาย

 ตรวจสอบความถูกตองของการเดินทอและตัวยึด
 

 เปลี่ยน ทุก

* น้ํามันเบรค  เปลี่ยน ทุก

* ลอรถ  ตรวจสอบความสึกหรอและการแกวง-คด  

* ยาง

 ตรวจสอบหนายาง และการสึกหรอ

 เปลี่ยน ถาจําเปน

 ตรวจสอบลมยาง

 ทําการแกไข ถาจําเปน
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7

11  

12
 

4,000 กม.

13   

14   

15   

16   

17   

18  

19  

20
ดงการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องกะพริบ

. 

21 

ลําด

ะยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ

ประจําป
12,000 กม.

หรือ 

14 เดือน

16,000 กม.

หรือ 

18 เดือน
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* ลูกปนดุมลอ
 ตรวจสอบความหลวมหรือความเสียหายของ

ลูกปน
 

* ลูกปนคอรถ
 ตรวจสอบระยะคลอนและสภาพลูกปนคอรถ   

 หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม ทุกๆ 2

* จุดยึดโครงรถ
 ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท 

และสกรูทุกตัวแนนแลว
 

เพลาเดือยคันเบรคหนา  หลอลื่นดวยจาระบีซิลิโคน  

เพลาเดือยคันเบรคหลัง  หลอลื่นดวยจาระบีซิลิโคน  

ขาตัง้ขาง, ขาตั้งกลาง
 ตรวจสอบการทํางาน

 หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม
 

* สวิทชขาตั้งขาง  ตรวจสอบการทํางาน   

* โชคอพัหนา  ตรวจสอบการทํางานและการรั่วซึมของน้ํามัน  

* ชุดโชคอัพหลัง
 ตรวจสอบการทํางานและการรั่วของน้ํามัน

โชคอัพหลัง
 

น้ํามันเครื่อง
 เปลีย่น  เมื่อไฟแส

 ตรวจสอบระดับและการรั่วของน้ํามันเครื่อง ทุกๆ 4,000 กม

* ตะแกรงกรองน้ํามันเครื่อง  ทําความสะอาด 

ับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง (แลวแตร

1,000 กม.

หรือ 

2 เดือน

4,000 กม.

หรือ 

6 เดือน

8,000 กม.

หรือ 

10 เดือน



การ

7

22
  

,000 กม.

23
 

ทุกๆ 12,000 กม.

24
 

านวีกะพริบ [ทุกๆ 25,000 กม.]

25 ,000 กม.

26   

27   

28   

29   

ลําด

ยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ

ประจําป
12,000 กม.

หรือ 

14 เดือน

16,000 กม.

หรือ 

18 เดือน
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* ระบบระบายความรอน
 ตรวจสอบการรั่วซมึและระดับน้ํายาหลอเย็น  

 เปลี่ยนน้ํายาหลอเย็น ทุกๆ 12

น้ํามันเฟองทาย
 ตรวจสอบรถจักรยานยนตเพือ่ปองกันการรั่วซึม   

 เปลี่ยน 

* สายพานวี
 ตรวจสอบการชํารุดเสียหาย และการสึกหรอ 

 เปลี่ยน เมื่อไฟแสดงการเปลี่ยนสายพ

* พูเลยหลังสายพานวี  หลอลื่น ทุกๆ 12

*
สวิทชเบรคหนาและ

เบรคหลัง
 ตรวจสอบการทํางาน   

ชิ้นสวนที่มีการเคลื่อนที่

และสายตางๆ
 หลอลื่น  

* ปลอกคนัเรง

 ตรวจสอบการทํางาน

 ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง และปรับตั้ง 

ถาจําเปน

 หลอลื่นสายและเบาปลอกคันเรง

 

*
ไฟแสงสวาง สัญญาณไฟ 

และสวิทช

 ตรวจสอบการทํางาน

 ปรับตั้งลําแสงไฟหนา
  

ับ จดุตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง (แลวแตระ

1,000 กม.

หรือ 

2 เดือน

4,000 กม.

หรือ 

6 เดือน

8,000 กม.

หรือ 

10 เดือน
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UAU66860

ขอแ


อัด มิฉะนั้น อาจชํารุดเสียหายได





วามีการชํารุดหรือสึกหรอเกินกวาจะรับได 



ุกๆ 2ป



นต เชน วาลวและแหวนลกูสูบรวมทั้งระบบ
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นะนํา
กรองอากาศ

 กรองอากาศของรถรุนนี้ใชไสกรองอากาศกระดาษเคลอืบน้ํามันแบบใชแลวทิ้ง ซึ่งไมตองทําความสะอาดดวยลม

 ตองเปลีย่นไสกรองอากาศบอยครั้งขึน้ หากขบัข ี่ในบริเวณที่เปยกหรือมีฝุนมากกวาปกติ

กรองอากาศหองสายพานวี

 ตองเปลีย่นไสกรองอากาศบอยครั้งขึน้ หากขบัข ี่ในบริเวณที่เปยกหรือมีฝุนมากกวาปกติ

สายพานวี

 ควรตรวจสอบสายพานวีในระยะเริ่มตนที่ 8,000 กม. และทกุๆ 4,000 กม. หลังจากนั้น เปลีย่นสายพานวี หากพบ

ตองเปลีย่นสายพานวีทุกๆ 25,000 กม. ถงึแมวาจะไมพบการชํารุดหรือสึกหรอใดๆ ก็ตาม

การบํารุงรักษาระบบเบรคไฮดรอลกิ

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคเปนประจํา และถาจําเปนใหเติมใหไดระดับมาตรฐานที่กําหนด

 เปลี่ยนชิน้สวนภายใน เชน ซลีน้ํามันของแมปมเบรคตัวบนและแมปมเบรคตัวลาง พรอมกับเปลี ยนน้ํามันเบรคท

 เปลี่ยนสายเบรคทุกๆ 4 ป หรือเมื่อเกดิการชํารุดหรือเสียหาย

การบํารุงรักษาระบบน้ํามันเชื้อเพลิง

 ใชเฉพาะน้ํามันเบนซินไรสารตะกัว่เทานั้น การใชน้ํามันเบนซินที่มีสารตะกั่วจะทําใหชิ้นสวนภายในของเครื่องย

ไอเสียเสียหายได

 เปลี่ยนฝาครอบชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงทุกๆ สองป หรือถาแตกหรือเสียหาย

 ตรวจสอบเพื่อดูการอุดตันหรือการชํารุดเสียหายของไสกรองน้ํามันเชือ้เพลงิทุกๆ 12,000 กม.

การบํารุงรักษาแบตเตอรี่

 ควรทําการตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่ทุกๆ 3 เดือน

 ควรนําแบตเตอรี่กลบัมาชารจไฟใหมทันที เมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟาต่ํากวา 12.4 โวลต

 หากตรวจสอบพบวาแบตเตอรี่ที่มีสภาพเกบ็ไฟไมอยู ควรทําการเปลี่ยนใหมทันที
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การ

ฝาคร

การบ

ในบ

ฝาคร

การถ

1.

พับเก็บที่พักเทาของผูโดยสารดานขวากลับสู

ตําแหนงเดิม

บ B

ดฝาครอบ

ถอดฝาครอบ A

ถอดตัวยึดฝาครอบและโบลท

1. ฝา

2. ฝา

รอบ B

ึดฝาครอบ

2

1
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UAU18773

ถอดและการติดตั้งฝาครอบ

อบที่แสดงในรูปจําเปนที่จะตองถอดออกเพื่อ

ํารุงรักษาหรือซอมแซมตามที่อธิบายในบทนี้ 

ทนี้จะแสดงถงึการถอด-ประกอบฝาครอบ

UAU67270

อบ A

อดฝาครอบ

ถอดโบลทยึดออก

2. กางที่พักเทาของผูโดยสารดานขวาออก และ

จากนั้นดึงฝาครอบออกดานนอก

การประกอบฝาครอบ

1. วางฝาครอบในตําแหนงเดิม แลวยึดดวยโบลท

2.

ฝาครอ

การถอ

1.

2.

ครอบ A

ครอบ B

1

2

1. ฝาครอบ A

2. โบลท

1
2

2

1. ฝาค

2. ตัวย
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UAU67161

รวจสอบหัวเทียน

ียนเปนสวนประกอบที่สําคญัของเครื่องยนต  

ิน้สวนที่ทําการตรวจสอบและบํารุงรักษาไดงาย 

ากความรอนและคราบตะกอนทําใหหัวเทียน

อนอยางชาๆ ดังนั้น จึงควรถอดหัวเทียนออกมา

สอบและทําความสะอาดตามที่กําหนดในตาราง

ํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ นอกจากนี้ 

หัวเทียนยังสามารถแสดงถงึสภาพการทํางาน

รื่องยนต

อดหัวเทียน

ตั้งรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง

ถอดฝาครอบ A และ B (ดูหนา 7-7)

ถอดปลั๊กหัวเทียน

1. โ

2. ต

1. พ

ั๊กหัวเทียน

1
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. ถอดพรมแผงพื้นดานขวา โดยการดึงขึ้น

. ถอดโบลทออก และจากนั้นดึงฝาครอบออกไป

ดานนอก

การประกอบฝาครอบ

1. วางฝาครอบในตําแหนงเดิม แลวยึดดวยโบลท

2. วางพรมแผงพื้นดานขวา ไวในตําแหนงเดิม 

และกดลงไปเพื่อยึดเขาที่

3. ใสโบลทและตัวยึดฝาครอบ

4. ติดตั้งฝาครอบ A

การต

หัวเท

เปนช

เนื่องจ

สึกกร

ตรวจ

การบ

สภาพ

ของเค

การถ

1.

2.

3.

บลท

ัวยึดฝาครอบ

รมแผงพื้น

1

2

1

1. โบลท

1

1. ปล
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4.

การต

1.

ขอแน
ถาหวั

เครื่อ

ดวยต

ชางผ

ะกอบหัวเทยีน

ทําความสะอาดพื้นผิวของประเกน็หัวเทียน

และหนาสัมผัสรองหัวเทียน และจากนั้นเชด็

สิ่งสกปรกออกจากเกลยีวหัวเทียน

ประกอบหัวเทียนดวยประแจเชค็แรงบิด และ

ขันใหแนนตามแรงบิดในการขันหัวเทียนที่

กําหนด

ะนํา
ีประแจเชค็แรงขันใหประมาณคราวๆ โดยใช 

นุหวัเทยีนเขาตามรองเกลยีวของฝาสบูประมาณ 

2 รอบจนแนน อยางไรกต็าม ควรจะขนัใหแนน

าตรฐานกําหนดใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได

ประกอบปลัก๊หัวเทียน

ะนํา
บปลั๊กหวัเทียนโดยใหอยูในตําแหนงตามที่

นภาพ และสายไฟหวัเทียนไมสัมผัสกับ

นโดยรอบ

1. บ

าตรฐานแรงบิด:

หวัเทียน:

13 นิวตัน-เมตร
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ถอดหัวเทียนดังรูปดวยบล็อคหัวเทียน ซึ่งรวม

อยูในเครื่องมือประจํารถ

รวจสอบหัวเทียน

ตรวจสอบกระเบื้องสีขาวรอบๆ แกนกลางของ

หัวเทียนวายังเปนสีน้ําตาลออนๆ ปานกลาง

หรือไม (แสดงวาเครื่องยนตปกติ)

ะนํา
เทียนเปนสีน้ําตาลแกๆ  อาจแสดงถงึสภาพ

งยนตที่ไมปกติ ไมควรพยายามวินิจฉยัปญหา

ัวเอง โปรดนํารถจักรยานยนตของทาน ไปให

ูจําหนายยามาฮาตรวจสอบแกไข

2. ตรวจสอบหวัเทียนของทานวามีการสึกกรอน 

หรือมีคราบเขมาจบัหรือไม ในกรณีที่มีการ

สึกกรอนหรือมีคราบเขมาจับมาก ควรเปลีย่น

ใหม ถาจําเปน

3. วัดระยะหางเขี้ยวดวยฟลเลอรเกจ ในกรณีที่

จําเปน ใหปรับระยะหางเขี้ยวหวัเทียนตาม

ระยะที่กําหนดไว

การปร

1.

2.

ขอแน
ถาไมม

มอืหม

1/4–1/

ตามที่ม

3.

ขอแน
ประกอ

แสดงใ

ชิน้สว

ล็อคหัวเทียน

1 เบอรหัวเทียนตามมาตรฐาน:

NGK/CPR8EA-9

1. ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน

ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน:

0.8–0.9 มม. (0.031–0.035 นิ้ว)

คาม
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ะนํา
เครื่องควรอยูระหวางปลายของกานวัดระดับ

เครื่อง และเครื่องหมายบอกระดบัสูงสุด

ถาน้ํามันเครื่องไมอยูระหวางปลายของกานวัด 

ระดับน้ํามันเครื่องและเครื่องหมายบอกระดับ

สูงสุด ใหเติมน้ํามันเครื่องชนิดที่แนะนําจนถึง

ระดับที่ถูกตอง

ใสกานวัดระดับน้ํามันเครื่องลงในชองเติม

น้ํามันเครื่อง แลวขนัฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

ใหแนน

1. ป

2. ส

ปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

นวัดระดับน้ํามันเครื่อง

บอกระดับสงูสดุ

ายของกานวัดระดับน้ํามันเครื่อง

1

2

3

4

2DPF8199U1.book  Page 10  Wednesday, August 2, 2017  8:52 AM
การบําร

7-10

. ประกอบฝาครอบ

UAU66991

น้ํามันเครื่องและตะแกรงกรองน้ํามันเครื่อง

ควรจะทําการตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่องกอนที่จะมี

การขับขี่รถ นอกจากนี้ จะตองทําการเปลีย่นน้ําม ัน

เครื่อง และทําความสะอาดตะแกรงกรองน้ํามันเครื่อง

ตามที่กาํหนดในตารางการบํารงุรกัษาและการหลอลืน่

ตามระยะ

การตรวจวัดระดับน้ํามนัเครื่อง

1. ตั้งรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง การที่รถ

เอียงเพียงเล็กนอยอาจทําใหการอานระดับ

น้ํามันเกดิความคลาดเคลื่อนได

2. สตารทเครื่องใหเครื่องยนตอุนพอประมาณ

แลวดับเครื่อง

3. รอสักครูเพื่อใหน้ํามันตกตะกอน แลวจึงหมุน

เปดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่องออก ใชผาเช็ด

ทําความสะอาดกานวัดระดับน้ํามันเครื่อง แลว

ใสกลบัเขาไปในตําแหนงเดิม (ไมตองขัน

เกลยีว) และดึงกานวัดระดับน้ํามันเครื่องออก

มาอีกครั้งเพื่อตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่อง 

คําเตอืน! หมอพักไอเสียและแผนปองกันหมอ

พักไอเสียจะรอนมากขณะใชงาน ใหรอจนกวา

หมอพักไอเสียและแผนปองกันหมอพักไอเสีย

เย็นลงกอน แลวจึงถอดฝาชองเติมน้ํามนัเครื่อง 

เพื่อหลีกเลี่ยงความรอนจากหมอพักไอเสีย 

[UWA17810]

ขอแน
น้ํามัน

น้ํามัน

4.

5.

ลั๊กหัวเทียน

ายไฟหัวเทียน

1

2

1. ฝา

2. กา

3. ขีด

4. ปล
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การเ

ตะแก

1.

2.

3.

ติดตั้งโบลทถายน้ํามันเครื่อง A และปะเกน็ใหม 

จากนั้นขนัแนนโบลทถายน้ํามันเครื่องทั้งคูตาม

คามาตรฐานแรงบิด

เติมน้ํามันเครื่องที่แนะนําตามปริมาณที่กําหนด 

จากนั้นปดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง และขนั

ใหแนน

ะนํา
ใจวาไมมีคราบน้ํามันบนชิน้สวนตางๆ หลัง

รื่องยนตและระบบไอเสียเย็นลงแลว

รระวัง
UCA11621

เพื่อปองกันคลัทชลื่น (เนื่องจากน้ํามนัเครื่องจะ

หลอลื่นคลัทชดวย) หามผสมสารเคมีเพิ่มเติม

าตรฐานแรงบิด:

โบลทถายน้ํามันเครื่อง A:

20 นิวตัน-เมตร

โบลทถายน้ํามันเครื่อง B:

32 นิวตัน-เมตร

ันเครื่องที่แนะนํา:

ดูหนา 9-1

าณน้ํามัน:

0.90 ลิตร
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ปลี่ยนถายน้ํามนัเครื่องและการทําความสะอาด

รงกรองน้ํามนัเครื่อง

สตารทเครื่องใหเครื่องยนตอุนพอประมาณ

แลวดับเครื่อง

วางอางรับน้ํามันเครื่องไวใตชองถายน้ํามัน

เครื่อง เพื่อรองรับน้ํามันเครื่องที่ใชแลว

ถอดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่องและโบลทถาย

น้ํามันเครื่อง A และ B ออก เพื่อถายน้ํามัน

เครื่องออกมาจากหองเครื่องยนต ขอควรระวัง: 
เมือ่คลายโบลทถายน้ํามนัเครื่อง B, โอริง, 

สปริงอัด ออก และตะแกรงกรองน้ํามนัเครื่อง

จะหลุดออกมา ระวังอยาใหชิ้นสวนเหลานี้

หายไป [UCAT1022]

4. ทําความสะอาดตะแกรงกรองน้ํามันเครื่อง

ดวยสารละลาย หลังจากนั้น ใหตรวจสอบวา

ตะแกรงกรองชํารุดเสียหายหรือไม ถาชํารุด

ใหเปลี่ยนใหม

5. ติดตั้งตะแกรงกรองน้ํามันเครื่อง สปริงอัด 

โอริงอันใหม และโบลทถายน้ํามันเครื่อง B

ขอแนะนํา
ตรวจสอบใหแนใจวาไดประกอบโอริงเขาที่อยาง

ถกูตองแลว

6.

7.

ขอแน
ดูใหแน

จากเค

ขอคว


1. โบลทถายน้ํามันเครื่อง A

2. ปะเก็น

3. ตะแกรงกรองน้ํามันเครื่อง

4. สปริงอัด

5. โอริง

6. โบลทถายน้ํามันเครื่อง B

1

3

4
5

6

2
คาม

น้ําม

ปริม
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8

9

10

ถอดโบลทถายน้ํามันเฟองทายและปะเกน็ออก 

เพื่อใหน้ํามันไหลออกมาจากชดุเฟองทาย

ชองเติมน้ํามันเฟองทาย 

ริง

ลทถายน้ํามันเฟองทาย

เก็น

1

2

12

2DPF8199U1.book  Page 12  Wednesday, August 2, 2017  8:52 AM
การบําร

7-12

ใดๆ ลงไป ไมควรใชน้ํามันดีเซลทีร่ะบุสําหรับ 

“CD” หรอืน้ํามันทีม่ีคุณภาพสูงกวาที่กําหนด 

นอกจากนี้ ไมควรใชน้ํามนัที่ติดฉลาก 

“ENERGY CONSERVING II” หรือสูงกวา

น้ํามนัที่ผสมสารเคม ีหรือวัสดุหลอลื่นอื่นๆ 

ซึ่งอาจเปนเหตุทําใหคลัทชลื่นได

ระวังเศษวัสดุ เศษสิ่งสกปรกตกลงไปในหอง

เครื่องยนต

. สตารทเครื่องยนต อุนเครื่องสักครู แลว

ตรวจสอบดูใหแนใจวาไมมีน้ํามันรั่วซึมออกมา 

ถามีน้ํามันรั่วออกมา ใหดับเครื่องยนตทันทีและ

ตรวจสอบสาเหตุ

. ดับเครื่องยนต แลวตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่อง

และเติมถาจําเปน

. รีเซ็ทมเิตอรบอกชวงระยะทางการเปลี่ยน

น้ํามันเครื่อง และไฟแสดงการเปลีย่นน้ํามัน

เครื่อง “OIL” (ดูหนา 4-6 สําหรับขั้นตอนการ

ปรับตั้ง)

UAU20067

น้ํามันเฟองทาย

ชุดเฟองทายตองไดรับการตรวจสอบการรั่วของ

น้ํามันทุกครั้งกอนการขบัขี่ ถาพบวามีการรั่วเกิดขึ้น 

กรุณานํายานพาหนะของทานใหชางผูจําหนาย

ยามาฮาตรวจสอบและแกไข นอกจากนี้น้ํามัน

เฟองทายตองไดรับการเปลี่ยนตามที่กําหนดในตาราง

การบํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ

1. ติดเครื่องยนต อุนน้ํามันเฟองทายโดยขับรถ

สกัระยะ จากนั้นดับเครื่องยนต

2. ตั้งรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง 

3. วางที่รองน้ํามันเครื่องใตชดุเฟองทายเพื่อใส

น้ํามันที่ใชแลว

4. ถอดฝาเติมน้ํามันเฟองทาย และโอริงออกจาก

ชดุเฟองทาย

5.

1. ฝา

2. โอ

1. โบ

2. ปะ



การ

7

6.

7.

8.

9.

ถาระดับน้ํายาหลอเย็นอยูต่ํากวาระดับต่ําสุด 

ใหถอดแผนยางวางเทาดานขวา โดยดึงขึ้น

ค

น

ป

ตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็น

อกระดับสูงสุด

อกระดับต่ําสุด

ยางวางเทา

1

1
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ประกอบโบลทถายน้ํามันเฟองทายและปะเกน็

อันใหม แลวขันโบลทใหแนนตามแรงบิดที่

กําหนด

เติมน้ํามันเฟองทายที่แนะนําตามปริมาณที่

กําหนด คําเตือน! ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่ง

แปลกปลอมใดๆ ตกลงไปในชุดเฟองทาย และ

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีน้ํามันเครื่องหกเลอะ

ที่ลอและยาง [UWA11312]

ปดฝาเติมน้ํามันเฟองทาย และโอริงอันใหม 

จากนั้นขนัใหแนน

ตรวจสอบการรั่วของน้ํามันในชุดเฟองทาย 

หากมีน้ํามันรั่ว ใหตรวจสอบหาสาเหตุ

UAU20071

น้ํายาหลอเย็น

ควรทําการตรวจสอบวัดระดับน้ํายาหลอเย็นกอนการ

ขบัขี่รถทุกครั้ง นอกจากนี้จะตองทําการเปลีย่นน้ํายา

หลอเย็นตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและ

การหลอลื่นตามระยะ

UAU67000

การตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็น

1. ตั้งรถจักรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง

ขอแนะนํา
 ตองตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็นในขณะ

เครื่องเย็นยนต เนื่องจากระดับน้ํายาหลอเย็น

จะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิเครื่องยนต

 ดูแนใจวารถจักรยานยนตอยูในตําแหนงตั้งตรง 

เมื่อตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็น การที่รถเอียง

เพียงเลก็นอยอาจทําใหการอานระดับน้ํามัน

เกดิความคลาดเคลื่อนได

2. ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็นผานชองตรวจวัด

ขอแนะนํา
ระดับน้ํายาหลอเย็นควรอยูระหวางขีดบอกระดับ

สูงสุดและต่ําสุด

3.

ามาตรฐานแรงบิด:

โบลทถายน้ํามันเฟองทาย:

20 นิวตัน-เมตร

้ํามันเฟองทายที่แนะนํา:

ดูหนา 9-1

ริมาณน้ํามัน:

0.15 ลิตร

1. ชอง

2. ขีดบ

3. ขีดบ

1. แผน

2

3
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5

UAU33032

ลี่ยนน้ํายาหลอเยน็

ลีย่นน้ํายาหลอเย็นตามที่กําหนดในตารางการ

รักษาและการหลอลื่นตามระยะ ควรใหชางผู 

ายยามาฮา เปนผูดําเนินการเปลี่ยนน้ํายาหลอเย็น

ทาน คําเตือน! หามเปดฝาปดหมอน้ําในขณะที่

ยนตยังรอนอยู [UWA10382]

1. ฝ
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. ถอดฝาปดถงัพักน้ํายาหลอเย็นออก

. ถอดฝาปดถงัพักน้ํายาหลอเย็นออก เติมน้ํายา

หลอเย็นจนถงึขดีบอกระดับสูงสุด และปดฝา

ถงัพักน้ํายาหลอเย็น คําเตือน! เปดเฉพาะฝาปด

ถงัพักน้ํายาหลอเย็นเทานั้น หามเปดฝาปดหมอ

น้ําในขณะที่เครื่องยนตยังรอนอยู [UWA15162] 

ขอควรระวัง: ถาไมมีน้ํายาหลอเย็น ใหใชน้ํา

กลั่นหรือน้ํากอกทีไ่มกระดางแทน หามใชน้ํา

กระดางหรือน้ําเกลือ เนื่องจากจะมผีลเสียตอ

เครื่องยนต ถาใชน้ําแทนน้ํายาหลอเย็น ให

เปลี่ยนกลับไปเปนน้ํายาหลอเย็นทันทีเทาที่

เปนไปได ไมเชนนั้น เครื่องยนตจะไมสามารถ

ระบายความรอนไดเพียงพอ และระบบระบาย

ความรอนจะไมสามารถปองกันการแขง็ตวัและ

การกัดกรอนได ถาเติมน้ําลงไปในน้ํายา

หลอเย็น ใหศูนยบริการยามาฮาตรวจสอบ

ความเขมขนของสารปองกันการแข็งตัวใน

น้ํายาหลอเย็นทันทีเทาที่เปนไปไดไมเชนนั้น

ประสิทธิภาพของน้ํายาหลอเย็นจะลดลง 

[UCA10473]

6. ติดตั้งฝาปดถงัพักน้ํายาหลอเย็น

7. วางแผนยางวางเทาดานขวา ไวในตําแหนงเดิม 

และกดลงไปเพื่อยึดเขาที่

การเป

ตองเป

บํารุง

จําหน

ใหกับ

เครื่อง

าปดถังพักน้ํายาหลอเย็น

1

1. ฝาปดถังพักน้ํายาหลอเย็น

น้ํายาหลอเย็นที่แนะนํา:

น้ํายาหลอเย็นแทของยามาฮา

ความจุถังพักน้ํายาหลอเย็น (ถึงขีดบอกระดับสูงสุด):

0.25 ลิตร

1
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ไสก

สาย

ควรเ

ไสก

การบ

บํารุง

จกัรย

ควรต

สภาพ

สายพ

การเ

1.

2.

ขบัขีร่ถโดยไมใสไสกรองอากาศ เพราะจะ

ทําใหเสื้อสูบ ลูกสูบเกิดการชํารุดและสึกหรอ

เร็วกวาปกติ [UCA10482]

ประกอบฝาครอบหมอกรองอากาศแลวยึดดวย

สกรู

ความสะอาดทอตรวจสอบไสกรองอากาศ

ตรวจสอบทอดานลางของหมอกรองอากาศ 

เพื่อปองกันการสะสมของสิ่งสกปรกหรือน้ํา

หากพบสิ่งสกปรกหรือน้ํา ใหถอดทอออกจาก

แคลมปรัดมาทําความสะอาดและประกอบกลบั

เขาไป

รวจสอบกรองอากาศ

1
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UAU67171

รองอากาศและไสกรองอากาศชุด

พานวี

ปลีย่นไสกรองอากาศ และควรทําความสะอาด

รองอากาศชดุสายพานวีตามที่กําหนดในตาราง

ํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ ใหทําการ

รักษาไสกรองอากาศบอยครั้งขึ้น หากใชรถ

านยนตในพื้นที่ที่มีความเปยกชื้นหรือม ีฝุนมาก 

รวจสอบและทําความสะอาดทอ ตรวจสอบ

ไสกรองอากาศและไสกรองอากาศชดุ

านวี ถาจําเปน

ปลี่ยนไสกรองอากาศ

ตั้งรถจักรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง

คลายสกรูเพื่อถอดฝาครอบหมอกรอง

3. ดึงไสกรองอากาศออก

4. ใสไสกรองอากาศอันใหมเขากับหมอกรอง

อากาศ ขอควรระวัง: ดูใหแนใจวาไดใสไสกรอง
อากาศเขากับหมอกรองอากาศอยางถกูตอง อยา

5.

การทํา

1.

2.

1. ฝาครอบหมอกรองอากาศ

2. สกรู

1. ไสกรองอากาศ

2

21

1

1. ทอต
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การ

1

2

3

ะนํา
องอากาศควรเปยกแตไมโชก

ใสไสกรองอากาศเขาในหมอกรองอากาศชุด

สายพานวี

ประกอบฝาครอบไสกรองอากาศแลวยึดดวย

สกรู

ําความสะอาดทอตรวจสอบชุดสายพานวี

ตรวจสอบทอดานหลังของชดุสายพานวี เพื่อ

ปองกันการสะสมของสิ่งสกปรกหรือน้ํา

1. ฝ

2. ส

มนัที่แนะนํา:

น้ํามันไสกรองอากาศแบบโฟมของยามาฮา หรือ

น้ํามันไสกรองอากาศแบบโฟมอื่นที่มีคุณภาพ

ตรวจสอบชุดสายพานวี

1
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ทําความสะอาดไสกรองอากาศชุดสายพานวี

. ตั้งรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง

. คลายสกรูเพื่อถอดฝาปดหมอกรองอากาศชดุ

สายพานวีออกจากหมอกรองอากาศชดุ

สายพานวี

. ดึงไสกรองอากาศชดุสายพานวีออกมา และ

ทําความสะอาดโดยใชสารละลาย หลังจาก

ทําความสะอาด บีบใหแหง คําเตือน! ใชสาร

ทําความสะอาดชิ้นสวนทีร่ะบุเทานั้น เพื่อ

หลีกเลี่ยงเหตุไฟไหมหรือระเบิด อยาใชน้ํามนั

เบนซินหรือสารทําละลายทีม่ีจุดวาบไฟต่ํา 

[UWA10432] ขอควรระวัง: จบัไสกรองอากาศ

อยางเบามอืและระมดัระวัง เพื่อปองกันไมให

ไสกรองอากาศเสียหาย อยาบิดไสกรองอากาศ 

[UCA10522]

4. ใชน้ํามันเครื่องชนิดที่แนะนําชโลมพื้นผิว

ไสกรองทัง้หมด แลวบีบน้ํามันสวนเกินออก

ขอแน
ไสกร

5.

6.

การท

1.

าปดหมอกรองอากาศชุดสายพานวี

กรู

2

2

1

1. ไสกรองอากาศชุดสายพานวี

1

น้ํา

1. ทอ
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2. UAU21402

รับตั้งระยะหางวาลว

ะยะหางของวาลวมีมากเกนิไป เนื่องจากการ

ทําใหสวนผสมระหวางอากาศกบัน้ํามันไมได

น หรือทําใหเครื่องยนตเกิดเสียงดัง เพื่อปองกัน

ดังกลาว ควรใหชางผูจําหนายยามาฮาเปนผู

ั้งระยะหางของวาลวตามที่กําหนดในตาราง

รุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ
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หากพบสิ่งสกปรกหรือน้ํา ใหถอดทอออกจาก

แคลมปรัดมาทําความสะอาดและประกอบกลบั

เขาไป

UAU21385

การตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง

ระยะฟรีปลอกคนัเรงควรอยูที่ระยะ 3.0–5.0 มม. 

(0.12–0.20 นิ้ว) ที่ปลายดานในของปลอกคันเรง 

การตรวจเชค็ระยะฟรีปลอกคันเรง ควรปรับตามที่

ระยะกําหนด และหากจําเปน ควรใหชางผูจําหนาย

ยามาฮาเปนผูปรับตั้ง

การป

การที่ร

ใชงาน

สัดสว

ปญหา

ปรับต

การบํา

1. ระยะฟรีปลอกคันเรง

1
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ยาง

ยาง

ทุกส

ถนน

ยาง

เวลา

แรง

ควร

ขับข

การ

อาจ

บาด





รวจสอบสภาพยาง

รวจสอบสภาพยางทุกครั้งเปนประจํากอนการ

 ถาลายตามขวางที่แสดงในรูป (ความลึกต่ําสุด

องดอกยาง) แสดงขึน้บนยาง หรือถายางมีรอย

ือโดนเศษแกว เศษตะปู หรือมีการฉีกขาดของ

าง ใหนํารถไปเปลีย่นยางทันทีทีผู่จําหนาย

า

มยาง

จํากัดความสึกของดอกยาง

ามลึกรองดอกยาง

ตรฐานความลึกรองดอกยาง (หนาและหลัง):

1.0 มม.
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UAU64400

เปนสิ่งเดียวที่สัมผัสกับถนน ความปลอดภัยใน

ภาวะการขับขี่ ขึ้นอยูกับสวนเล็ก ๆ ที่สมัผัสกบั

นั่นคอื ยาง ดังนั้น จงึจําเปนที่จะตองบํารุงรักษา

ใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา และเปลี่ยนเมื่อถึง

ที่เหมาะสมดวยขนาดยางที่กําหนด

ดันลมยาง

มีการตรวจสอบแรงดันลมยางทุกครั้งกอนการ

ี่

คําเตอืน
UWA10504

ใชรถจักรยานยนตโดยที่แรงดันลมยางไมถูกต อง

ทําใหสูญเสียการควบคุม จนอาจทําใหเกิดการ

เจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได

การตรวจสอบแรงดันลมยาง ตองตรวจสอบ

ขณะที่ยางเย็น (อุณหภูมขิองยางเทากับ

อุณหภูมโิดยรอบ)

ควรเติมลมยางใหเหมาะสมกับความเร็วในการ

ขบัขี่ รวมทัง้น้ําหนักผูขบัขี่ ผูโดยสาร สัมภาระ 

และน้ําหนักของอุปกรณตกแตงที่เพิ่มขึ้นของ

รถรุนนี้

คําเตอืน
UWA10512

ไมควรบรรทุกสัมภาระน้ําหนักมากเกินไป การใชงาน

รถจักรยานยนตที่มนี้ําหนักบรรทุกมากเกินไป อาจ

ทําใหเกิดอุบัติเหตุได

การต

ควรต

ใชรถ

ของร

ขีดหร

แกมย

ยามาฮ

แรงดันลมยาง (วัดขณะยางเย็น):

1 คน:

หนา:

150 kPa (1.50 kgf/cm², 22 psi)

หลัง:

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)

2 คน:

หนา:

150 kPa (1.50 kgf/cm², 22 psi)

หลัง:

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)

น้ําหนักบรรทุกสูงสุด*:

168 กก.

* น้ําหนักรวมของคนขับ ผูโดยสาร สัมภาระและ
อุปกรณตกแตง 

1. แก

2. ขีด

3. คว

มา
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ขอม

รถจัก

กนัก

อายุข

บางโ

อาจเ

ถงึอา

ที่เกา

เหมา

UAU21963

็ก

รถจักรยานยนตของทานมีสมรรถนะในการ

ูง มีความทนทานและปลอดภัย ทานควรคํานึง

ี่สําคญัของลอรถดังตอไปนี้

ควรตรวจสอบรอยแตกราว ความโคงงอ หรือ 

การบิดงอของวงลอกอนขับขี่ทุกครั้ง หากพบ

วายางและลอรถมีการชํารุดหรือเสียหาย ควรให

ชางของผูจําหนายยามาฮา เปนผูเปลี่ยนลอให  

ไมควรซอมแซมลอรถดวยตนเอง แมจะเปน

การซอมแซมเลก็ๆ นอยๆ กต็าม ลอรถที่มีการ

เสียรูปทรงหรือแตกตองเปลี่ยนลอใหม

ทุกครั้งที่มีการเปลีย่นลอและยาง ควร

ตรวจสอบขนาดของยางวามีความสมดุลกับ

ลอหรือไม มิฉะนั้น อาจทําใหประสิทธิภาพ

ในการขับขีแ่ละการบังคับควบคุมลดลง และ

อายุของยางสั้นลง
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คําเตอืน
UWA10582

การขบัขี่รถจักรยานยนตทีย่างชํารุดหรือสึก

นั้นเปนสิ่งอันตราย เมื่อลายตามขวางของยาง

เริม่แสดงขึน้ ใหนํารถไปเปลี่ยนยางทันทีทีผู่

จําหนายยามาฮา

การเปลี่ยนลอทั้งหมดและชิ้นสวนตางๆ ที่

เกี่ยวของกับเบรค รวมทั้งยางควรใหชางผู

จําหนายยามาฮาที่มคีวามรูความชํานาญเปน

ผูทําหนาที่นี้

ขับขีร่ถจักรยานยนตดวยความเร็วปานกลาง

หลังจากเปลี่ยนยางใหมๆ  เนื่องจากตองรอให

หนายางเขาที ่(broken in) กอน เพื่อใหใชยาง

ไดเตม็ประสิทธิภาพ

ลูเกี่ยวกับยาง

รยานยนตรุนนี้ใชยางแบบไมมียางในและวาลว

ลบัยาง

องยาง แมวายางจะไมไดถูกใชงาน หรือใช ใน

อกาส การที่ดอกยางและแกมยางแตก บางครั้ง

กดิจากการผิดรูปของโครงยาง ซึง่เปนสิ่งที่ยืนยัน

ยุของยาง ดังนั้น จึงควรตรวจสอบอายุของยาง

เก็บโดยผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหแนใจวายางมีความ

ะสมที่จะใชตอไป

คําเตอืน
UWA10462

ยางหนาและยางหลังของรถจักรยานยนตควรเปนยาง

ทีม่ีรูปแบบและทําจากวัสดุชนิดเดียวกัน มิฉะนั้น 

สมรรถนะในการบังคับรถจะลดลง ซึ่งสามารถนํา

ไปสูการเกิดอุบัติเหตุได

หลังการทดสอบ รายชื่อยางตอไปนี้เทานั้นที่ผาน

การทดสอบจากบริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด 

วาสามารถใชกับรถจักรยานยนตยามาฮาได

ลอแม

เพื่อให

ขบัขี่ส

ถงึจดุท





ยางหนา:

ขนาด:

110/70-13M/C 48P

ผูผลิต/รุน:

IRC/SS-570F

ยางหลัง:

ขนาด:

130/70-13M/C 63P

ผูผลิต/รุน:

IRC/SS-560R
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หนา

หลัง

UAU22393

รวจสอบผาเบรคหนาและผาเบรคหลัง

ีการตรวจสอบความสึกของผาเบรคหนาและ

ามระยะที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษา และ

ลอลืน่ตามระยะ

UAU22432

คหนา 

คหนาแตละอันจะมีรองพิกดัวัดความสึก เพื่อ

ชสามารถตรวจสอบความสึกของผาเบรคเองได 

มตองถอด-ประกอบชิน้สวนเบรค ซึ่งการ

สอบความสึกของผาเบรค ใหดูที่รองพิกดัวัด

สึก ถาผาเบรคสึกจนถึงขึดซึ่งเกือบไมเห็นรอง

ัดความสึก ควรใหชางผูจําหนายยามาฮา เปลีย่น

คทั้งชดุ

1. ไ

1. ไ

1

งพิกัดวัดความสึกของผาเบรค

1
1
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UAU50861

ตรวจสอบระยะฟรีคันเบรคหนาและหลัง
ไมควรมีระยะฟรีที่คันเบรค หากมีระยะฟรี โปรดให

ชางผูจําหนายยามาฮาเปนผูตรวจสอบระบบเบรค

คําเตอืน
UWA14212

คันเบรคที่ออนหรือหยุนจะบงบอกถึงการทํางานของ

ระบบไฮดรอลิกในเบรคหนาวามอีากาศเขาไป ดังนั้น 

จึงควรใหชางผูจําหนายยามาฮาทําการไลลม (ไล ฟอง

อากาศ) ออกจากระบบไฮดรอลิก เนือ่งจากฟองอากาศ

ที่อยูในระบบไฮดรอลิกนั้น จะทําใหสมรรถนะการ

ทํางานของเบรคลดลง ซึ่งจะสงผลตอการสูญเสีย

การทรงตวัของรถและอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

การต

ควรม

หลงัต

การห

ผาเบร

ผาเบร

ใหผูใ

โดยไ

ตรวจ

ความ

พิกัดว

ผาเบร

มมีระยะฟรีคันเบรคหนา

มมีระยะฟรีคันเบรคหนา

1

1. รอ
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ผาเบ

ผาเบ

ผาเบ

ผาเบ

เบรค

รองพ

จนเห

ใหช

ลัง

คําเตอืน
UWA15991

รุงรักษาทีไ่มถูกตองอาจทําใหสูญเสีย

ธิภาพของการเบรค สิ่งที่ควรระมดัระวัง:

หากน้ํามันเบรคมีนอยเกินไปอาจกอใหเกิด

อากาศในระบบเบรค ซึ่งอาจสงผลให

ประสิทธิภาพในการเบรคลดลง

ทําความสะอาดฝาเติมกอนการเปดออก 

ใชเฉพาะน้ํามนัเบรค DOT 4 จากภาชนะ

ที่ซีลไวเทานั้น

1. รอ
อกระดับต่ําสุด

ันเบรคที่กําหนด:

น้ํามันเบรคของแทยามาฮา (DOT 4)

1
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UAU22461

รคหลัง

รคหลงัแตละอันจะมีพิกดัวัดความสึกของ

รค เพื่อใหผูใชสามารถตรวจสอบความสึกของ

รคเองไดโดยไมตองถอด-ประกอบชิน้สวนของ

 ในการตรวจสอบความสึกของผาเบรค ใหดูที่

ิกัดวัดความสึกขณะใชเบรค ถาผาเบรคสึก

็นรองพิกัดวัดความสึกเกือบถงึดิสกเบรค ควร

างผูจําหนายยามาฮาเปลีย่นผาเบรคใหใหมทั้งชดุ

UAU60680

การตรวจสอบระดับน้ํามันเบรค

กอนการขับขี ่ควรตรวจสอบระดับน้ํามันเบรความีอยู

เกินระดับขั้นต่ําสุดที่กําหนดหรือไม ตรวจสอบระดับ

น้ํามันเบรคกบัระดับสูงสุดของกระปุกน้ํามันเบรค 

ใหเติมน้ํามันเบรค ในกรณีที่จําเปน

เบรคหนา

เบรคห

การบํา

ประสิท





งพิกัดวัดความสึกของผาเบรค

1

1. ขีดบอกระดับต่ําสุด

1

1. ขีดบ

น้ําม
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ขอ
น้ําม

เสีย

ที่หก

เมื่อ

ลดล

ผาเบ

ตอง

UAU22733

ปลี่ยนถายน้ํามันเบรค

ํารถของทานไปเปลีย่นน้ํามันเบรคที่ผูจําหน าย

า ตามระยะที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษา 

ารหลอลืน่ตามระยะ นอกจากนี้ ควรตรวจสอบ

ของซีลน้ํามันที่อยูบนแมปมเบรคตัวบนและ

เบรคตัวลางวาอยูในสภาพดีหรือไม ในขณะ

นัก็ควรเปลีย่นสายน้ํามันเบรคตามระยะที่

ดดานลาง หรือเมื่อไรก็ตามที่มีการชํารุดหรือ

ซีลน้ํามัน: เปลีย่นทุกๆ 2 ป

ทอน้ํามันเบรค:  เปลีย่นทุกๆ 4 ป
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ใชน้ํามันเบรคคุณภาพตามที่กําหนดไวเทานั้น 

มฉิะนั้นอาจทําใหซีลยางเสื่อมได ซึ่งจะกอให

เกิดการรั่วของระบบเบรค

ควรเติมน้ํามนัเบรคชนิดเดียวกับที่มีอยูแลว 

การเตมิน้ํามันเบรคอื่นนอกเหนือจาก DOT 4 

อาจทําใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่อันตราย

ระวังไมใหน้ําเขาไปในกระปุกน้ํามันเบรค ขณะ

ทําการเตมิน้ํามันเบรค เนื่องจากน้ําที่ปนเขาไป

จะสงผลใหเกิดฟองอากาศในสายน้ํามนัเมื่อ

ไดรับความรอน

ควรระวัง
UCA17641

นัเบรคอาจทําใหพื้นสีผิวหรือชิ้นสวนพลาสติก

หายได ดังนั้น จึงควรทําความสะอาดน้ํามนัเบรค

ทันทีทกุครั้ง

ผาเบรคมีความสึก ระดับของน้ํามันเบรคจะคอยๆ 

งเปนปกติ ระดับน้ํามันเบรคที่ต่ําลงอาจแสดงถ ึง

รคสกึและ/หรือมีการรั่วของระบบเบรค ดังนั้น 

แนใจวาไดทําการตรวจสอบการสึกของผาเบรค

และการรั่วของระบบเบรค หากระดับน้ํามันเบรค

ลดลงอยางรวดเร็ว ควรใหชางผูจําหนายยามาฮา

ตรวจสอบหาสาเหตุกอนการขับขี่

การเ

ควรน

ยามาฮ

และก

สภาพ

แมปม

เดียวก

กําหน

รั่วซึม
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การ

ควรน

ยามา

และก

UAU49921

รวจสอบและการหลอลื่นปลอกคันเรง

ายคันเรง

ารขับขี ่ควรตรวจสอบการทํางานของปลอก

ทุกครั้ง นอกจากนี้ ควรใหผูจําหนายยามาฮา

หลอลืน่สายคันเรงตามที่กําหนดในตารางการ

ักษาและการหลอลืน่ตามระยะดวย
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UAUU0311

ตรวจสอบสภาพสายพาน

ํารถจักรยานยนตของทานไปใหผูจําหนาย

ฮาตรวจสอบสายพานตามตารางการบํารุงรักษา

ารหลอลืน่ตามระยะ

UAU23098

การตรวจสอบและการหลอลื่นสายควบคุม

ตางๆ

กอนการขับขีทุ่กครั้ง ควรตรวจสอบการทํางานของ

สายควบคมุตางๆ วายังอยูในสภาวะปกติหรือไม และ

หลอลื่นถาจําเปน หากสายควบคุมตางๆ เกิดการชำรุด 

หรือมีการเคลือ่นไหวที่ไมคลองตัว ควรนําไปใหชาง

ผูจําหนายยามาฮาทําการตรวจสอบหรือเปลี่ยนใหม  

คําเตือน! การชํารดุทีผ่ิวดานนอกของสายควบคุม

ตางๆ อาจทําใหเกิดสนิมภายในสายและทําใหสาย

เคลื่อนที่อยางติดขดั จึงควรเปลี่ยนสายใหมโดยเร็ว

ทีสุ่ด เพื่อปองกันอันตรายทีจ่ะเกิดขึน้ [UWA10712]

การต

และส

กอนก

คนัเรง

ทําการ

บํารุงร

สารหลอลื่นที่แนะนํา:

น้ํามันหลอลื่นโซและสายควบคุมของยามาฮาหรือ

น้ํามันเครื่อง
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การ

คันเ

คันเ

ควร

คันเ

และ

UAU23215

รวจสอบและการหลอลื่นขาตั้งกลางและ

ขาง

ารขับขี่ทุกครั้ง ควรตรวจสอบวาขาตั้งกลาง

าตั้งขางมีการเคลื่อนตัวขณะใชงานฝดหรือไม 

ลอลืน่ที่จดุหมุนถาจําเปน

คําเตอืน
UWA10742

ตั้งกลางหรือขาตั้งขางมีการเคลื่อนทีข่ ึ้นและลง

องหรือฝด ควรนํารถไปใหชางผูจําหนาย

ฮา ทําการตรวจสอบหรือซอมแซม มฉิะนั้น 

กลางหรือขาตัง้ขาง อาจสัมผัสกับพื้นและทําให

รทรงตัว ทําใหสูญเสียการควบคุมได
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UAU23173

หลอลื่นคันเบรคหนาและคันเบรคหลัง

บรคหนา

บรคหลัง

มีการหลอลื่นเดือยตางๆ ของคันเบรคหนาและ

บรคหลังตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษา 

การหลอลืน่ตามระยะ

การต

ขาตั้ง

กอนก

และข

และห

ถาขา

ไมคล

ยามา

ขาตั้ง

เสียกา

สารหลอลื่นทีแ่นะนํา:

จาระบีซิลิโคน



การ

7

รระวัง
UCA10591

อัพหนาเกิดการชํารุดเสียหายหรือทํางานไม

 ใหนํารถจักรยานยนตของทานไปใหผู

ยยามาฮา ตรวจสอบหรือซอม

ส
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UAU23273

การตรวจสอบโชคอัพหนา

ควรมีการตรวจสอบสภาพและการทํางานของโชคอัพ

หนาตามที่กําหนดไวในตารางการบํารุงรักษาและการ

หลอลื่นตามระยะ

การตรวจสอบสภาพ

ตรวจสอบทอภายในวามีรอยฉีกขาด การชํารุด

เสียหาย หรือการรั่วของน้ํามันหรือไม

การตรวจสอบการทํางาน

1. ตั้งรถจักรยานยนตบนพื้นผิวราบและใหอยู

ในแนวตั้งตรงขึ้น คําเตือน! เพื่อหลีกเลี่ยง

การไดรับบาดเจ็บ ใหหนุนรองรถเพื่อตั้งรถ

จักรยานยนตใหมัน่คง เพื่อปองกันอันตราย

จากรถลม [UWA10752]

2. ขณะที่บีบคันเบรคหนา ใหกดคอรถอยางแรง

ที่แฮนดบังคับ และกดหลายๆ ครั้ง เพื่อ

ตรวจสอบแรงอัดของโชคอัพหนาวามีการ

ดีดตัวอยางราบรื่นหรือไม

ขอคว
ถาโชค

ราบรื่น

จําหนา

ารหลอลื่นที่แนะนํา:

จาระบีลิเธียม
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การ

ถาล

อันต

ทําง

บําร

1

2

UAU50291

เตอรี่

ตอรี่จะอยูใตเบาะนั่ง (ดูหนา 4-14)

รยานยนตรุนนี้ติดตั้งแบตเตอรี่ชนิด VRLA 

e Regulated Lead Acid) ซึ่งไมจําเปนตอง

สอบระดับน้ํายาอีเลค็โตรไลทหรือเติมน้ํากล ั่น 

รก็ตาม ตองมีการตรวจสอบขัว้ตอแบตเตอรี่ 

ันใหแนนถาจําเปน

คําเตอืน
UWA10761

น้ํายาอีเล็คโตรไลทเปนสารพิษและมอีันตราย 

เนื่องจากประกอบไปดวยกรดซัลฟูริก ซึ่งอาจ

ทําใหผิวหนังไหมอยางรนุแรง ดังนั้นจึงควร

หลีกเลี่ยงไมใหผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผา

ตเตอรี่

ยแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง)

ยแบตเตอรี่ขั้วลบ (สดีํา)

1 2

3
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UAU45512

ตรวจสอบชุดบังคับเลี้ยว

ูกปนคอรถเกดิการสึกหรือหลวม อาจกอใหเกดิ

รายตอผูขับขี่ได ดังนั้น จึงควรตรวจสอบการ

านของชุดบังคับเลีย้วตามที่กําหนดในตารางการ

ุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ

. ตั้งรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง คําเตือน! 

เพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับบาดเจ็บ ใหหนุนรองรถ

เพื่อตัง้รถจักรยานยนตใหมั่นคง เพื่อปองกัน

อันตรายจากรถลม [UWA10752]

. จบัสวนลางสุดของแกนโชคอัพหนาและโยก

ไปมา ถาแกนโชคอัพหนามีระยะฟรีหรือหลวม 

ควรนํารถจักรยานยนตของทานไปตรวจสอบ

และแกไขที่รานผูจําหนายยามาฮา

UAU23292

การตรวจสอบลูกปนลอ

ควรมีการตรวจสอบลูกปนลอหนาและลอหลงัตามที่

กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลืน่ตาม

ระยะ ถาดุมลอติดขดัหรือฝด ควรนํารถเขาตรวจสอบ

ลูกปนลอที่รานผูจําหนายยามาฮา

แบต

แบตเ

รถจกั

(Valv

ตรวจ

อยางไ

และข



1. แบ

2. สา

3. สา



การ

7





การช

ใหผูจ

ทันท

วาแบ

หากต

จกัรย

หลงัติดตั้งแลว ดูใหแนใจวาไดตอขั้วแบตเตอรี่

อยางถกูตองแลว

รระวัง
UCA16531

บตเตอรี่อยูเสมอ การเก็บแบตเตอรี่ที่คาย

ฟออกหมด อาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย

วร
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สัมผัสกับน้ํายา ควรปองกันดวงตาของทาน

ทุกครั้งเมื่อตองทํางานใกลกับแบตเตอรี่ ในกรณ ี

น้ํากรดถูกรางกาย ควรปฐมพยาบาลเบื้องตน 

ดวยวิธีดังตอไปนี้

 ภายนอก: ลางดวยน้ําเปลามากๆ

 ภายใน: ดื่มน้ําหรือนมทนัทีในปริมาณมาก 

และรีบไปพบแพทยทันที

 ดวงตา: ลางดวยน้ําเปลาประมาณ 15 นาที

และรีบไปพบแพทย

กระบวนการทํางานของแบตเตอรี่กอใหเกิด

แกสไฮโดรเจน ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงอยาใหเกิด

ประกายไฟ เปลวไฟ สูบบุหรี่ หรืออื่นๆ ใกลกับ

แบตเตอรี่ และควรทําการชารจแบตเตอรี่ในที่

ที่มอีากาศถายเท

ควรเก็บแบตเตอรี่ใหพนมอืเด็ก

ารจแบตเตอรี่

ําหนายรถจักรยานยนตยามาฮาชารจแบตเตอรี่

ี หากแบตเตอรี่มีการคายประจไุฟออก อยาลืม

ตเตอรี่มีแนวโนมจะคายประจไุฟไดเร็วขึ้น 

ิดตั้งอุปกรณอิเลก็ทรอนิกสเสริมใหกับรถ

านยนต

ขอควรระวัง
UCA16522

หากตองการชารจแบตเตอรี่ชนิด VRLA (Valve 

Regulated Lead Acid) ตองใชเครือ่งชารจแบตเตอรี่ 

(แรงดันไฟฟาคงที)่ แบบพิเศษ การใชเครือ่งชารจ

แบตเตอรี่ทัว่ไปจะทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย

การเก็บแบตเตอรี่

1. หากไมมีการใชรถมากกวา 1 เดือน ควรถอด

แบตเตอรี่ออกจากตัวยานพาหนะ ชารจไฟ

ใหเต็ม และนําไปเก็บไวที่เย็นและแหง 

ขอควรระวัง: ขณะทําการถอดแบตเตอรี่ ดูให
แนใจวาไดบิดกุญแจไปที่ตําแหนง ปด “OFF” 

แลวจากนั้น ถอดขั้วลบของแบตเตอรี่กอน แลว

จึงถอดขัว้บวก [UCA16303]

2. หากตองการเกบ็แบตเตอรี่ไวนานกวาสองเดือน

ใหตรวจสอบอยางนอยเดือนละครั้ง และชารจ

ใหเต็ม ถาจําเปน

3. ชารจไฟใหเต็มกอนนําไปติดตั้งเขากับรถ 

ขอควรระวัง: ขณะทําการติดตั้งแบตเตอรี่ 
ดูใหแนใจวาไดบิดกุญแจไปทีต่ําแหนงปด 

“OFF” แลว จากนั้นตอขั้วบวกแบตเตอรี่กอน 

แลวจึงตอขั้วลบแบตเตอรี่ [UCA16841]

4.

ขอคว
ชารจแ

ประจุไ

โดยถา
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การ

กลอ

ใตเบ

ถอดฟวสที่ขาดออก แลวเปลี่ยนใหมโดยใช

ฟวสซึ่งมีขนาดแอมปตามที่กําหนด คําเตือน! 

ไมควรใชฟวสที่มกีําลังไฟสูงกวาที่กําหนดแทน

ของเกาทีช่ํารุด เนื่องจากกําลังไฟสูงจะทําให

เกิดอันตรายตอระบบไฟฟา และอาจทําใหเกิด

ไฟลุกไหมได [UWA15132]

1. ก

ครอบแบตเตอรี่

รู

1

2
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UAU66790

เปลี่ยนฟวส

งฟวส ซึ่งมีฟวสของวงจรตางๆ อยู จะติดตั้งอยู

าะนั่งคนขับ (ดูหนา 4-14)

ถาฟวสขาด ใหเปลีย่นใหมตามขั้นตอนตอไปนี้

1. บดิสวิทชกุญแจไปที่ตําแหนงปด “OFF” เพื่อ

ตรวจสอบการปดวงจรไฟฟา

2. เปดเบาะนั่ง (ดูหนา 4-14)

3. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก โดยการถอดสกรู

4.

ลองฟวส

1

1. ฟวสหลกั 1

2. ฟวสโซลินอยด ABS

3. ฟวสหลกั 2

4. ฟวสไฟทาย

5. ฟวสระบบสัญญาณไฟเลี้ยว

6. ฟวสชดุควบคุม ABS

7. ฟวสมอเตอร ABS 

8. ฟวสสํารอง

1 2 3 4 5 6

78

1. ฝา

2. สก
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5.

6.

7.

8.

UAU67290

ลี่ยนหลอดไฟหรี่

ยานยนตรุนนี้ติดตั้งไฟหรี่ 2 หลอด หากไฟหรี่

ติด ใหทําการเปลี่ยนตามขัน้ตอนตอไปนี้

คลายสกรู เพื่อถอดบังลมออก

คลายโบลท เพื่อถอดฝาครอบไฟหนาตัวบน

ข

ม

ู

22

1
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บิดกุญแจไปที่ตําแหนงเปด “ON” และเปดวงจร

ไฟฟาที่ตองการเพื่อตรวจสอบวาอุปกรณ

ทํางานหรือไม

หากฟวสขาดอีก ควรใหผูจําหนายยามาฮา

เปนผูตรวจสอบระบบไฟฟาให

ประกอบฝาครอบแบตเตอรี่กลบัคืนโดยติดตั้ง

สกรู

ปดเบาะนั่งเขาที่เดิม

UAU62850

ไฟหนา

รถจักรยานยนตรุนนี้มีไฟหนาแบบ LED

ถาไฟหนาไมสวางขึ้น ควรใหชางผูจําหนายยามาฮา

ตรวจสอบวงจรไฟฟาให

ขอควรระวัง
UCA16581

อยาติดฟลมหรอืสติก๊เกอรทีเ่ลนสไฟหนา

การเป

รถจักร

หนาไม

1.

2.

นาดฟวสที่กําหนด:

ฟวสหลัก:

15.0 A

ฟวสหลัก 2:

7.5 A

ฟวสไฟทาย:

7.5 A

ฟวสระบบสัญญาณไฟเลี้ยว:

7.5 A

ฟวสมอเตอร ABS:

30.0 A

ฟวสโซลินอยด ABS:

15.0 A

ฟวสชุดควบคุม ABS:

7.5 A 1. บังล

2. สกร
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4

UAU67300

รค

รยานยนตรุนนี้มีไฟเบรคแบบ LED

เบรคไมสวางขึ้น ใหชางผูจําหนายยามาฮ า

สอบแกไข

1. ฝ

2. โ

1. ข
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. ถอดขั้วหลอดไฟหรี่ (พรอมกับหลอดไฟ) ออก

โดยหมุนขัว้หลอดทวนเข็มนาฬกิา

. ถอดหลอดไฟที่ขาด โดยดึงออกมา

5. ใสหลอดไฟอันใหมเขาไปที่ขั้วหลอดไฟ

6. ประกอบขั้วหลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดย

หมุนตามเข็มนาฬกิา

7. ติดตั้งฝาครอบไฟหนาตัวบน โดยใสโบลทยึด

8. ประกอบฝาครอบหนากลบัคืนโดยใสสกรู

ไฟเบ

รถจกั

ถาไฟ

ตรวจ

าครอบไฟหนาตัวบน

บลท

ั้วหลอดไฟหรี่

2

1

1

1. หลอดไฟหรี่หนา

1
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การ

1.

2.

3.

ดึงฝาครอบดานซายและขวาออกมาดานนอก

เลก็นอย และดึงชุดไฟทายไปดานหลงั

1. เห

2. โบ

1

ู

ึดฝาครอบ

ู

ึดฝาครอบ

2

1

2

1
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UAU67310

เปลี่ยนหลอดไฟทาย

เปดเบาะนั่ง (ดูหนา 4-14)

คลายโบลท เพื่อถอดเหล็กกันตกออก

ถอดฝาครอบไฟทายโดยการถอดสกรูออก

4. ถอดตัวยึดฝาครอบและสกรู

5.

ล็กกันตก

ลท

2 1. ฝาครอบไฟทาย

2. สกรู

1. ตัวยึดฝาครอบ

1 2

1

1. สกร

2. ตัวย

1. สกร

2. ตัวย
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6

7

ติดตั้งเหลก็กนัตกแลวยึดดวยโบลท จากนั้น

ขันแนนตามแรงขันที่กําหนด

ปดเบาะนั่งเขาที่เดิม

1. ช

2. ฝ

1. ข

1

มาตรฐานแรงบิด:

โบลทยึดเหล็กกันตก:

17 นิวตัน-เมตร
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. ถอดขั้วหลอดไฟทาย (พรอมกับหลอดไฟ) ออก

โดยหมุนทวนเข็มนาฬกิา

. ถอดหลอดไฟที่ขาด โดยดึงออกมา

8. ใสหลอดไฟอันใหมเขาไปที่ขั้วหลอดไฟ

9. ประกอบขั้วหลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดย

หมุนตามเข็มนาฬกิา

10. วางชดุไฟทายในตําแหนงเดิม แลวติดตั้งสกรู

และตัวยึดฝาครอบ

11. ประกอบฝาครอบไฟทายกลับคืนโดยติดตั้ง

สกรู

12.

13.

ุดไฟทาย

าครอบดานขาง

ั้วหลอดไฟทาย

1

2

1. หลอดไฟทาย

1
คา
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การ

1.

2.

3.

UAU67320

ลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวดานหลัง

เปดเบาะนั่ง (ดูหนา 4-14)

คลายโบลท เพื่อถอดเหลก็กันตกออก

ถอดฝาครอบไฟทายโดยการถอดสกรูออก

1. ขั้

็กกันตก

ท

2
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UAU43054

เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวหนา

ตั้งรถจักรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง

ถอดขั้วหลอดไฟเลี้ยว (พรอมกบัหลอดไฟ) 

ออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา

ถอดหลอดไฟที่ขาด โดยดึงออกมา

4. ใสหลอดไฟอันใหมเขาไปที่ขั้วหลอดไฟ

5. ประกอบขั้วหลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดย

หมุนตามเข็มนาฬิกา

การเป

1.

2.

3.

วหลอดสัญญาณไฟเลี้ยว

1

1. หลอดสัญญาณไฟเลี้ยว

1

1. เหล

2. โบล

1
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4

5

ปดเบาะนั่งเขาที่เดิม

1. ฝ

2. ส

1. ข

มาตรฐานแรงบิด:

โบลทยึดเหล็กกันตก:

17 นิวตัน-เมตร
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. ถอดขั้วหลอดไฟเลีย้ว (พรอมกับหลอดไฟ) 

ออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬกิา

. ถอดหลอดไฟที่ขาด โดยดึงออกมา

6. ใสหลอดไฟอันใหมเขาไปที่ขั้วหลอดไฟ

7. ประกอบขั้วหลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดย

หมุนตามเข็มนาฬกิา

8. ประกอบฝาครอบไฟทายกลับคืนโดยติดตั้ง

สกรู

9. ติดตั้งเหลก็กนัตกแลวยึดดวยโบลท จากนั้น

ขนัแนนตามแรงขันที่กําหนด

10.

าครอบไฟทาย

กรู

ั้วหลอดสัญญาณไฟเลีย้ว

1 2

1

1. หลอดสญัญาณไฟเลี้ยว

1 คา



การ

7

การ

แมวา

ละเอ

ยังมีป

ในเร

จดุระ

และอ

ตารา

รวดเ

ระบบ

ชางข

มีปร

อยาง

เครื่อ

เมื่อท

แทข

อาจท

การใ

ทาน

ขณะ

และด

บริเว
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UAU25882

แกไขปญหา 

ยานพาหนะยามาฮาจะไดรับการตรวจสอบอยาง

ียดกอนที่จะมีการสงออกจากโรงงาน แตก็อาจจะ

ญหาตางๆ เกดิขึ้นตามมาได ไมวาจะเปนปญหา

ื่องของน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบกําลังอัด หรือระบบ

เบิด เปนตน ซึ่งจะสงผลใหสตารทเครื่องยาก 

าจทําใหสูญเสียกําลัง

งการแกไขปญหาตอนี้ จะทําใหทานมีความ

ร็วและเปนขั้นตอนที่งายสําหรับการตรวจสอบ

สําคัญของเครื่องยนตดวยตัวทานเอง เนื่องจาก

องผูจําหนายยามาฮานั้นมีความรู ความสามารถ 

ะสบการณดานเทคนิค และมีเครื่องมือที่พรอม 

ไรก็ตาม ทานควรตรวจสอบระบบที่สําคัญของ

งยนตดวยตัวทานเองดวยเชนกนั

านตองการเปลี่ยนอะไหล ก็ควรเลอืกใชอะไหล

องยามาฮาเทานั้น การใชอะไหลที่ลอกเลยีนแบบ

ําใหสมรรถนะในการทํางานลดลง หรือมีอายุ

ชงานที่สั้นกวาอะไหลแท นอกจากนี้อาจทําให

เสียคาซอมบํารุงมากกวาเดิมก็เปนได

คําเตอืน
UWA15142

ตรวจสอบระบบน้ํามันเชื้อเพลิง หามสูบบุหรี่ 

ูใหแนใจวาไมมเีปลวไฟหรือประกายไฟใน

ณนั้น รวมทั้งไฟแสดงการทํางานของเครื่อง

ทําน้ํารอนหรือเตาไฟ น้ํามันเบนซินหรอืไอน้ํามัน

เบนซินสามารถจุดติดหรือระเบิดได ซึง่ทําใหไดรับ

บาดเจ็บหรือทําใหทรัพยสินเสียหายได
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UAU42706

ตาร

ปญ

รสตาร �ทด�วยไฟฟ�า

ถ�าเครื่องยนต�สตาร �ทไม�ติด 
ให�ตรวจสอบระบบจุดระเบิด

ื่องยนต�สตาร �ทไม�ติด ให�ตรวจสอบ
อัด

ไม�ติด 

�า
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างการแกไขปญหา

หาในการสตารทหรือประสิทธิภาพเครื่องยนตต่ํา

แห�ง

เป �ยก ทำกา

ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่ และให�ศูนย�ผู�
จำหน�ายยามาฮ�าทำการชาร�จแบตเตอรี่ 
ถ�าจำเป�น

ถ�าเคร
กำลัง

ทำการสตาร �ทด�วยไฟฟ�า
เครื่องยนต�หมุนเร็ว

เครื่องยนต �หมุนช�า

แบตเตอรี่อยู�ในสภาพดี

ตรวจสอบระดับน้ำมันในถัง
น้ำมันเพียงพอ

ไม�มีน้ำมัน

ตรวจสอบแบตเตอรี่

เติมน้ำมัน ถ�าเครื่องยนต�สตาร �ท
ตรวจสอบแบตเตอรี่

ทำการสตาร �ทด�วยไฟฟ�า
มีกำลังอัด

ไม�มีกำลังอัด

ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให �นำรถเข�า
ตรวจสอบที่ศูนย�ผู�จำหน�ายยามาฮ�า

นำรถเข�าตรวจสอบที่ศูนย�ผู�จำหน�ายยามาฮ

ถอดหัวเทียนออกมา และ
ตรวจสอบสภาพการสึกกร�อน

เช็ดด�วยผ�าแห�ง และให �มีระยะห�างเขี้ยวหัวเทียน
ตามที่กำหนด หรือเปลี่ยนหัวเทียน

นำรถเข�าตรวจสอบที่ศูนย�ผู�จำหน�ายยามาฮ�า

2. แบตเตอรี่

1. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

4. กำลังอัด

3. ระบบจุดระเบิด



การ

7

เครือ่
UWAT1041

 ไดรบับาดเจ็บรายแรง ใหรอจนกวาเครื่องยนต

 ืออยูออกมา เมื่อหมดเสียงฮีส ใหกดฝาปดลง

ขอแน
ถาไม ด

ใหศูนยบริการยามาฮาทำการ
ตรวจสอบและซอมแซมระบบ
ระบายความรอน

เติมน้ำยาหลอเย็น (ดูขอแนะนำ)

งยนตรอนจัดอีก ใหศูนยบริการ
ะซอมแซมระบบระบายความรอน
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งยนตรอนจัด

คําเตอืน

หามเปดฝาปดหมอน้ําขณะเครื่องยนตและหมอนำรอน น้ําและไอน้ําที่รอนจัดอาจพุงออกมาดวยแรงดันซึ่งอาจทําให

จะเย็นตัว

ใหวางเศษผา เชน ผาขนหนูไวเหนือฝาปดหมอน้ํา แลวหมุนฝาปดชาๆ ทวนเขม็นาฬิกาที่ตัวกักเพื่อคลายแรงดันที่เหล

พรอมกับหมนุทวนเข็มนาฬกิา แลวเปดฝาปดออก

ะนํา
มีน้ํายาหลอเย็น สามารถใชน้ํากอกแทนชัว่คราว และใหเปลีย่นกลับไปเปนน้ํายาหลอเย็นที่แนะนําทันทีเทาที่เปนไปไ

รอจนกวาเคร�องยนต
จะเย็นลง

ตรวจสอบระดับน้ำยาหลอเย็น
ในถังพักและหมอน้ำ

ระดับน้ำยา
หลอเย็นปกติ

ระดับน้ำยาหลอเย็นต่ำ
ตรวจสอบระบบระบาย
ความรอนเพ�อหาการรั่ว

สตารทเคร�องยนต ถาเคร�อ
ยามาฮาทำการตรวจสอบแล

มีการรั่ว

ไมมีการรั่ว



ละการเก็บรักษารถจักรยานยนต

8

ขอค

ขอ
รถบ

แนใ

ยาม

สะอ

หรือ

ชิ้นส

เสีย

แบบ

กับ ซลี ปะเก็น และแกนลอ ใหลางสิ่งสกปรก

และสารขจดัคราบมันออกดวยน้ําทุกครั้ง

ําความสะอาด

วรระวัง
UCA10784

หลีกเลี่ยงการใชน้ํายาทําความสะอาดลอชนิด

เปนกรดแก โดยเฉพาะกับลอซี่ลวด ถาตองใช

น้ํายาดังกลาวเพื่อขจัดคราบสกปรกทีล่างออก

ยาก อยาปลอยทิ้งน้ํายาไวในบริเวณที่ทําความ

สะอาดนานกวาที่แนะนําไว นอกจากนี้ ใหลาง

บริเวณดังกลาวใหทั่วดวยน้ําเช็ดใหแหงทันท ี 

แลวฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอน

การทําความสะอาดที่ไมถูกตองอาจทําให

ชิ้นสวนพลาสตกิ (เชน บังลม ฝาครอบ หนากาก 

บังลม เลนสไฟหนา เลนสเรือนไมล และอื่นๆ) 

และหมอพักไอเสียเสียหายได ใชเฉพาะผา

เนื้อนุมหรือฟองน้ําที่สะอาดชุบน้ําในการทํา

ความสะอาดพลาสติก อยางไรก็ตาม น้ําอาจ

ทําความสะอาดชิ้นสวนพลาสตกิไดไมหมด 

อาจใชน้ํายาทําความสะอาดอยางออนชวยได 

และตองแนใจ วาไดลางน้ํายาทําความสะอาด

ที่ตกคางอยูดวยน้ําเปลาออกจนหมด มิฉะนั้น

อาจทําใหชิ้นสวนพลาสติกเสียหายได
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UAU37834

วรระวงัเกี่ยวกับสแีบบผิวดาน

ควรระวัง
UCA15193

างรุนมชีิ้นสวนตกแตงเปนสีแบบผิวดาน ตอง

จวาไดสอบถามขอคําแนะนํา จากผูจําหนาย

าฮาแลววาตองใชผลิตภัณฑใดกอนทําความ

าดรถ การใชแปรง ผลิตภัณฑสารเคมีรุนแรง 

สารประกอบทําความสะอาดเมื่อทําความสะอาด

วนเหลานั้น จะเกิดรอยขดีขวนหรือทําใหพ ื้นผิว

หายได ไมควรใชแวกซเคลือบชิ้นสวนทีต่กแตงสี

ผิวดาน

UAU66830

การดแูลรักษา

การออกแบบที่เปดโลงของรถจกัรยานยนตแสดงให

เห็นถงึความนาทึ่งของเทคโนโลยี แตกท็ําใหเกิดความ

เสียหายไดงายขึ้นดวย สนิมและการกัดกรอนสามารถ

เกิดขึน้ได แมวาจะใชสวนประกอบที่มีคุณภาพสูง 

ทอไอเสียที่เปนสนิมอาจลามไปถงึตัวรถไดโดยไมทัน

รูตัว อยางไรก็ตาม สนิมจะทําใหรูปลักษณโดยรวม

ของรถจักรยานยนตตองเสียไป การดูแลรักษาที่

ถูกตองและบอยครั้งไมเพียงแตจะเปนเงื่อนไขใน

การรับประกนัเทานั้น แตยังทําใหรถจกัรยานยนต 

ของทานดูดี ยืดอายุการใชงานและใหประสิทธิภาพ

สูงสุดอีกดวย

กอนทําความสะอาด
1. ครอบปลายทอไอเสียดวยถงุพลาสติกหลังจาก

เครื่องยนตเย็นแลว

2. ดใูหแนใจวาไดประกอบฝาปดและฝาครอบ

ทัง้หมด รวมทั้งขั้วตอและขัว้เสียบไฟฟา

ทัง้หมด และปลั๊กหัวเทียนอยางแนนหนาแลว

3. ขจัดคราบสกปรกฝงแนน เชน รอยน้ํามันไหม 

บนหองเครื่องยนต ทําความสะอาดดวยสาร

ขจัดคราบมันและแปรง แตหามใชสารดงักลาว

การท

ขอค






การ
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ความสะอาดหนากากบังลม

ี่ยงการทําความสะอาดดวยสารทําความสะอาด

างหรือกรดอยางรุนแรง, น้ํามันเบนซิน, น้ํามัน

รือสารทําละลายอื่นๆ ทําความสะอาด

ากบังลมดวยผาหรือฟองน้ําชุบสารทําความ

ชนิดออน และจากนั้นลางออกดวยน้ําใหทั่วถึง 

การทําความสะอาดเพิ่มเติม ใหใชสารทําความ

หนากากบังลมของยามาฮา หรือสารทําความ

หนากากบังลมคุณภาพสูง สารทําความสะอาด

ิกบางชนิดอาจทําใหเกดิรอยขีดขวนบน

ากบังลม กอนใชสารทําความสะอาดประเภท

รทดสอบในสวนของหนากากบังลม ซึ่งไมมี

ทบตอทัศนวิสัยตอการมองเห็น และลบออก

งาย

กทําความสะอาด
เชด็รถจกัรยานยนตใหแหงดวยชามัวสหรือ

ผาซับน้ํา

ใชสารขดัโครเมียมเพื่อขัดเงาชิน้สวนตางๆ 

ที่เปนโครเมียม อะลมูิเนียม และเหลก็สเตนเลส

รวมทั้งระบบไอเสีย (คราบสีคล้ําบนเหลก็

สเตนเลสที่เกดิจากความรอนก็สามารถขจัด

ออกดวยการขัดแบบนี้)
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หามใชผลิตภัณฑเคมทีี่มีฤทธิ์รุนแรงกับ

ชิ้นสวนพลาสติก หลีกเลี่ยงการใชผาหรือ

ฟองน้ํา ที่สัมผัสโดนผลิตภัณฑทําความสะอาด

ที่มฤีทธิ์รุนแรงหรือกัดกรอนสารทําละลายหรือ

ทินเนอร น้ํามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) สารกําจัด

สนิม หรือสารปองกันสนิม น้ํามันเบรค น้ํายา

ตานการแข็งตัว หรือน้ํายาอีเล็คโตรไลท

หามใชหัวฉดีน้ําแรงดันสูงหรือเครื่องทําความ

สะอาดแบบแรงดันไอน้ําสูง เนื่องจากจะทําให

น้ําแทรกซึมและทําลายบริเวณตอไปนี้คือ ซีล 

(ของลอและลูกปนสวิงอารม โชคอัพหนา และ

เบรค) ชิ้นสวนของระบบไฟฟา (ขั้วปลั๊ก ขั้วตอ 

หนาปด สวิทช และไฟสองสวาง) ทอ และชอง

ระบายอากาศ

สําหรับรถจักรยานยนตรุนที่ติดตั้งหนากาก

บังลม: หามใชน้ํายาทําความสะอาดที่มฤีทธิ์

รุนแรงหรือฟองน้ําเนื้อแขง็ เนื่องจากจะทําให

มัวหรือเปนรอยขดีขวน สารทําความสะอาด 

พลาสติกบางชนิดอาจทําใหเกิดรอยขีดขวน

บน หนากากบังลม ทดสอบผลิตภัณฑดังกลาว

ในบริเวณซอกเล็กๆ ของหนากากบังลมกอน 

เพื่อใหแนใจวาจะไมทําใหเกิดรอยขีดขวน ถา

หนากากบังลมเปนรอยขดีขวน ใหใชสารขัด

พลาสติกที่มคีุณภาพหลังการลาง

หลังจากใชงานตามปกติ

ขจัดสิ่งสกปรกออกดวยน้ําอุน น้ํายาทําความสะอาด

อยางออนและฟองน้ํานุมที่สะอาด แลวลางออกให ทั่ว

ดวยน้ําสะอาด ใชแปรงสีฟนหรือแปรงลางขวดใน

บริเวณที่เขาถึงไดยาก สิ่งสกปรกหรือซากแมลงท ี่ลาง

ออกยากจะลางออกไดงายขึ้น ถาใชผาเปยกคลุม

บริเวณดังกลาวเปนเวลาสองสามนาทีกอนทําความ

สะอาด

หลังจากขับขีข่ณะฝนตกหรือใกลทะเล

เนื่องจากเกลือทะเลจะมีคุณสมบัติกดักรอนอยาง

รุนแรง ใหปฏบิัติดังตอไปนี้หลังจากขับขีข่ณะฝนตก

หรือใกลทะเล

1. ทําความสะอาดรถจักรยานยนตดวยน้ําเย็นและ

น้ํายาทําความสะอาดอยางออน หลงัจาก

เครื่องยนตเย็นลงแลว ขอควรระวัง: หามใช
น้ําอุน เนื่องจากจะเพิ่มปฏิกิรยิากัดกรอนของ

เกลือ [UCA10792]

2. ฉีดสเปรยปองกนัการกดักรอนบนพื้นผิวโลหะ

ทั้งหมด รวมทั้งสวนที่เคลอืบโครเมียมและ

นิกเกิลเพื่อปองกนัการกดักรอน

การทํา

หลีกเล

ที่เปนด

เบรค ห

หนาก

สะอาด

สําหรับ

สะอาด

สะอาด

พลาสต

หนาก

นั้น คว

ผลกระ

ไดโดย

หลังจา
1.

2.
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UAU36564

็บรักษา

สั้น
ษารถจักรยานยนตไวในที่แหงและเย็น หาก

ใหคลมุดวยผาคลุมซึ่งถายเทอากาศไดเพื่อ

 ตรวจใหแนใจวาเครื่องยนต และระบบทอ

เย็นลงแลวกอนคลุมรถจักรยานยนต

วรระวัง
UCA10821

การเก็บรถจักรยานยนตไวในหองทีม่ีอากาศ

ถายเทไมดีหรือคลุมดวยผาใบขณะยังเปยกอยู 

จะทําใหน้ําและความชื้นซึมผานเขาไปภายใน 

และเกิดสนิมได

หากตองการปองกันการกัดกรอน ตองหลกีเลี่ยง

หองใตดนิชื้นแฉะ คอกสตัว (เพราะมแีอมโมเนยี) 

และบริเวณที่เก็บสารเคมทีี่มฤีทธิ์รุนแรง

ยาว
ะเก็บรถจักรยานยนตไวหลายเดือน:

ปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งหมดในสวน “การดูแล

รักษา” ของบทนี้
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. สําหรับการปองกันการกดักรอน ขอแนะนํา

ใหฉีดสเปรยปองกนัการกัดกรอนบนพื้นผิว

โลหะทั้งหมด รวมทั้งสวนที่เคลือบโครเมียม

และนิกเกลิเพื่อปองกันการกัดกรอน

. ใชสเปรยน้ํามันเปนสารทําความสะอาด

อเนกประสงคเพื่อขจดัสิ่งสกปรกที่เหลืออยู

. แตมสีในบริเวณที่เสียหายเลก็นอยเนื่องจาก

เศษหิน ฯลฯ

. ลงแวกซบนพื้นผิวที่ทําสีทั้งหมด

. ปลอยรถจักรยานยนตทิ้งไวใหแหงสนิท 

กอนเก็บหรือคลมุผา

คําเตอืน
UWA10943

ุแปลกปลอมบนเบรคหรือยางอาจทําใหสูญเสีย

ควบคุมได

ดูใหแนใจวาไมมคีราบน้ํามันหรือแวกซบน

เบรคหรอืยาง หากจําเปน ใหทําความสะอาด

จานดิสกเบรคและสายเบรคดวยน้ํายาทําความ

สะอาดหรือน้ํายาขัดจานดิสกเบรค แลวลางยาง

ดวยน้ําอุน และน้ํายาทําความสะอาดอยางออน

 กอนขับขีร่ถจักรยานยนต ใหทดสอบ

ประสิทธิภาพในการเบรคและลักษณะการ

เขาโคงของรถจักรยานยนตกอน

ขอควรระวัง
UCAU0022

 ลงสเปรยน้ํามันและแวกซแตพอควร และเช็ด

สวนที่เกินออกใหหมด

 หามลงน้ํามนัหรือแวกซบนชิ้นสวนทีเ่ปนยาง, 

พลาสตกิ หรือไฟหนา, ไฟทาย และเลนสกระจก

มาตรวัด แตใหใชผลิตภัณฑดูแลรักษาที่

เหมาะสมแทน

 หลีกเลี่ยงการใชสารขดัหยาบ เนื่องจากจะเปน

การทําลายเนื้อสี

ขอแนะนํา
 ใหขอคําแนะนํา จากผูจําหนายยามาฮาสําหรับ

ผลติภัณฑที่เหมาะสม

 การลางทําความสะอาดสภาพอากาศที่มีฝนตก 

หรืออากาศชืน้อาจทําใหเลนสไฟหนาเกิดฝาได 

ใหเปดไฟหนาสักระยะเพื่อไลความชื้นออก

จากเลนส

การเก

ระยะ
เกบ็รัก

จําเปน

กันฝุน

ไอเสีย

ขอค




ระยะ
กอนจ

1.
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เติมน้ํามันเชื้อเพลิงลงในถงัใหเต็ม และเติมสาร

รักษาสภาพน้ํามันเชือ้เพลงิ (ถามี) เพื่อปองกัน

ไมใหถงัน้ํามันเชือ้เพลงิเปนสนิม และน้ํามัน

เชือ้เพลงิเสื่อมสภาพ

ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อปกปองกระบอกส ูบ 

แหวนลกูสูบ ฯลฯ มิใหถกูกดักรอน

a. ถอดฝาครอบหัวเทียนและหัวเทียนออกมา

b. เทน้ํามันเครื่องขนาดหนึ่งชอนชาผานชอง

ใสหวัเทียน

c. ใสปลัก๊หัวเทียนเขากับหวัเทียน แลววาง

หวัเทยีนลงบนฝาสบูเพื่อใหไฟฟาลงกราวด 

(ซึ่งจะจํากัดการเกดิประกายไฟในขัน้ตอน

ตอไป)

d. ติดเครื่องยนตหลายๆ ครั้งดวยสตารทมือ 

(เพื่อใหน้ํามันไปเคลือบผนังกระบอกสูบ)

e. ถอดปลั๊กหัวเทียนออกจากหัวเทียน แลวใส

หัวเทียนและปลั๊กหัวเทียน คําเตือน! เพื่อ

ปองกันการชํารุดเสียหาย หรือไดรบั

บาดเจ็บจากการจุดระเบิด ตองแนใจวา

ตอสายดินเขี้ยวของหัวเทียนขณะสตารท

เครื่องยนต [UWA10952]

4. หลอลืน่สายควบคุมทั้งหมดและเดือยตางๆ 

ของคนับังคับและคนัควบคมุทั้งหมดรวมทั้ง

ของขาตั้งขาง/ขาตั้งกลางดวย

5. หากจําเปน ใหตรวจสอบและแกไขแรงดัน

ลมยางใหถูกตอง แลวยกรถจกัรยานยนตเพื่อ

ใหลอทั้งสองลอยขึ้นจากพื้น หรือหมุนลอ

เลก็นอยทุกเดือน เพื่อปองกันลอยางเสื่อมสภาพ

เฉพาะจุดเดียว

6. ใชถุงพลาสติกคลมุทอระบายหมอพักไอเสีย

ไวเพื่อปองกันความชื้นเขาไปภายใน

7. ถอดแบตเตอรี่ออก และชารจใหเต็ม เกบ็ไวใน

ที่แหงและเย็น และชารจเดือนละครั้ง หามเก็บ

แบตเตอรี่ไวในที่เย็นจดัหรืออุนจดั [ต่ํากวา 0 °C 

(30°F) หรือมากกวา 30 °C (90°F)] สําหรับ

รายละเอียดการเกบ็รักษาแบตเตอรี่ ดูหนา 7-26

ขอแนะนํา
ควรซอมรถจักรยานยนตในจดุที่จําเปนกอนที่จะมี

การเกบ็รถจกัรยานยนต
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ามจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง:

6.6 ลิตร

ามจุการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง:

1.4 ลิตร

น้ํามันเชื้อเพลิง:
นลิ้นเรง:

เครื่องหมาย ID:

2DP1 00

น:
ลิต/รุน:

NGK/CPR8EA-9

ยะหางเขี้ยวหวัเทียน:

0.8–0.9 มม. (0.031–0.035 นิ้ว)

:
ิดคลัทช:

แบบแหง, แรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง, ผาเบรค 

กําลัง:
ราทดเกียรหลัก:
1.000
งทาย:
เฟอง
ราทดเฟองทาย:
10.208 (56/16  35/12)
ิดของการสงกําลัง:
สายพานวีอตัโนมัติ

ถ:
ิดโครงรถ:

อันเดอรโบน

คาสเตอร:

26.00 °

ยะเทรล:

92 มม. (3.6 นิ้ว)
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ด:
วามยาวทั้งหมด:

1,955 มม. (77.0 นิ้ว)
วามกวางทั้งหมด:

740 มม. (29.1 นิ้ว)
วามสูงทั้งหมด:

1,115 มม. (43.9 นิ้ว)
วามสูงจากพื้นถึงเบาะ:

765 มม. (30.1 นิ้ว)
วามยาวแกนลอหนาถึงลอหลัง:

1,350 มม. (53.1 นิ้ว)
วามสูงจากพื้นถึงเครื่องยนต:

135 มม. (5.31 นิ้ว)
ัศมีการเลี้ยวต่ําสุด:

2.0 ม. (6.56 ฟตุ)

นัก:
วมน้ํามันหลอลื่นและน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง:

127 กก.

งยนต:
นิดเครื่องยนต:

4 จังหวะ
ะบบระบายความรอน:
ระบายความรอนดวยน้ํา

นิดของวาลว:
SOHC

ํานวนของกระบอกสูบ:
กระบอกสูบเดี่ยว

ริมาตรกระบอกสูบ:
155 ซม.³

ระบอกสูบ ´ ระยะชัก:
58.0  58.7 มม. (2.28  2.31 นิ้ว)

ัตราสวนการอัด:
10.5 : 1

ระบบสตารท:
สตารทไฟฟา

ระบบหลอลื่น:
อางน้ํามันหลอลื่นแบบเปยก

น้ํามันเครื่อง:
ยี่หอที่แนะนํา:

YAMALUBE
เกรดความหนืดของ SAE:

10W-40
เกรดน้ํามันเครื่องที่แนะนํา:

API service ชนิด SG หรือสงูกวา, มาตรฐาน JASO MA 
หรือ MB

ปริมาณน้ํามันเครื่อง:
ไมมีการเปลี่ยนไสกรองน้ํามันเครื่อง:

0.90 ลิตร

น้ํามันเฟองทาย:
ชนิด:

น้ํามันเครื่อง SAE 10W-30 ประเภท SE หรือสูงกวา 

หรือน้ํามันเกียร SAE 85W GL-3 

ปริมาณ:

0.15 ลิตร

ปริมาณน้ํายาหลอเย็น:
ถังพักน้ํายาหลอเย็น (ถงึขีดบอกระดับสงูสุด):

0.25 ลิตร

ความจุหมอน้ํา (รวมในสายตางๆ):

0.46 ลิตร

กรองอากาศ:
ไสกรองอากาศ:

ไสกรองกระดาษเคลอืบน้ํามัน

น้ํามันเชื้อเพลิง:
น้ํามันเชื้อเพลิงที่แนะนํา:

น้ํามันเบ็นซนิไรสารตะกั่วหรือน้ํามันแกสโซฮอล (E10)

คว

คว

หัวฉีด
เรือ

หัวเทีย
ผูผ

ระ

คลัทช
ชน

การสง
อัต

เฟอ

อัต

ชน

โครงร
ชน

มุม

ระ
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ยางห
ช

ข

ผูผ

ยางห
ช

ข

ผูผ

การบ
น

แรงด
1 

2 

ลอหน
ช

ะเคลื่อนของลอ:
90 มม. (3.5 นิ้ว)

ฟฟา:
ดันไฟฟาระบบ:
12 V
บจุดระเบิด:
ทีซีไอ
บการชารจ:
เอซ ีแมกนีโต

อรี่:

YTZ7V
ดันไฟฟา, ความจุ:
12 V, 6.0 Ah (10 HR)

ไฟฟาหลอดไฟ,วัตต   จํานวน:
นา:

LED
บรค/ไฟทาย:
LED/10.0 W  1
ลี้ยวหนา:
10.0 W  2
ลี้ยวหลัง:
10.0 W  2
รี่หนา:

5.0 W  2
รือนไมล:
LED
รือนไมล (มาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลิง):
LED
ญาณเตือนไฟสูง:
LED
ญาณไฟเลี้ยว:
LED
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นา:
นิด:
ไมมียางใน

นาด:
110/70-13M/C 48P
ลติ/รุน:
IRC/SS-570F

ลัง:
นิด:
ไมมียางใน

นาด:
130/70-13M/C 63P
ลติ/รุน:
IRC/SS-560R

รรทุก:
้ําหนักบรรทุกสงูสดุ:

168 กก.
(น้ําหนักรวมของคนขับ ผูโดยสาร สัมภาระและอปุกรณ
ตกแตง)

ันลมยาง (วัดขณะยางเย็น):
คน:
หนา:

150 kPa (1.50 kgf/cm², 22 psi)
หลัง:

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)
คน:
หนา:

150 kPa (1.50 kgf/cm², 22 psi)
หลัง:

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)
า:

นิดลอ:

ลอแม็ก

ขนาดวงลอ:
13M/C x MT3.00

ลอหลัง:
ชนิดลอ:

ลอแม็ก
ขนาดวงลอ:

13M/C x MT3.50

เบรคหนา:
ชนิด:

ดิสกเบรคเดี่ยวไฮดรอลิก
น้ํามันเบรคที่กําหนด:

น้ํามันเบรคของแทยามาฮา (DOT 4)

เบรคหลัง:
ชนิด:

ดิสกเบรคเดี่ยวไฮดรอลิก
น้ํามันเบรคที่กําหนด:

น้ํามันเบรคของแทยามาฮา (DOT 4)

ระบบกันสะเทือนหนา:
ชนิด:

เทเลสโคปก
สปริง:

คอยลสปริง
โชคอัพ:

โชคอัพน้ํามัน
ระยะเคลื่อนของลอ:

100 มม. (3.9 นิ้ว)

ระบบกันสะเทือนหลัง:
ชนิด:

ยูนิทสวิง
สปริง:

คอยลสปริง
โชคอัพ:

โชคอัพน้ํามัน

ระย

ระบบไ
แรง

ระบ

ระบ

แบตเต
รุน:

แรง

แรงดัน
ไฟห

ไฟเ

ไฟเ

ไฟเ

ไฟห

ไฟเ

ไฟเ

สัญ

สัญ
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ฟเตือนอุณหภูมิน้ําหลอเย็น:

LED

ัญญาณไฟเตือนปญหาเครื่องยนต:

LED

ัญญาณไฟเตือน ABS:

LED

:
วสหลกั:

15.0 A

วสหลกั 2:

7.5 A

วสไฟทาย:

7.5 A

วสระบบสัญญาณไฟเลี้ยว:

7.5 A

วสชดุควบคุม ABS:

7.5 A

วสมอเตอร ABS:

30.0 A

วสโซลินอยด ABS:

15.0 A
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10

UAU26364

ตัวเลขที่แสดงถึงขอมูลรถของทาน

บันทึกหมายเลขโครงรถและหมายเลขเครื่องยนต

ในชองวางที่กําหนดดานลาง เพื่อเปนประโยชน

ในการสั่งซื้อชิ้นสวนอะไหลจากผูแทนจําหนาย

ยามาฮา หรือใชเปนหมายเลขอางอิงในกรณีที่รถ

ถกูขโมย

หมายเลขโครงรถ:

หมายเลขเครื่องยนต:

UAU26411

หมายเลขโครงรถ 

หมายเลขโครงรถจะถกูตอกอยูที่โครงรถ

ขอแนะนํา
หมายเลขโครงรถใชเพื่อแสดงถึงรถจกัรยานยนต

แตละคัน และอาจใชเพื่อเปนหมายเลขสําหรับขึ้น

ทะเบียนรถจักรยานยนตกับเจาหนาที่ในทองที่ของ

ทาน

UAU26442

หมายเลขเครือ่งยนต

หมายเลขเครื่องยนตจะถูกปมอยูบนหองเครื่องยนต

1. หมายเลขโครงรถ

1

1. หมายเลขเครื่องยนต

1
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