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คาํนํา
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ขอตอนรับสูโลกของการขบัขีร่ถจกัรยานยนตยามาฮา!

รถจกัรยานยนตยามาฮารุนYZF-R3A เปนผลงานทีบ่รรจงสรางขึน้จากประสบการณทีม่มีายาวนานของยามาฮา และดวยการนําการออกแบบเทคโนโลยีทีท่นัสมยัมาใช ทาํให

สมรรถนะของรถจกัรยานยนตดเียี่ยม จงึทําใหลกูค าไววางใจในชือ่เสยีงของยามาฮา

กรุณาทําความเขาใจกบัคูมอืนี้ YZF-R3A เพื่อผลประโยชนของทานเอง คูมอืเลมนี้เปนการแนะนําการใชรถ การตรวจสอบ ตลอดจนการบํารุงรักษารถจกัรยานยนตอยางถกูวิธี

โดยครอบคลมุถงึการปองกนัและอันตรายตางๆ ทีจ่ะเกดิขึน้กบัตัวทานเองอีกดวย

คูมอืเลมนี้สามารถชวยเหลอืทานไดดทีีส่ดุเมือ่เกดิเหตุฉกุเฉนิขึน้ ถาทานมขีอสงสยัประการใด โปรดสอบถามผูจาํหนายยามาฮาไดทกุแหงทั่วประเทศ

ทางบริษัทฯ มคีวามปรารถนาใหทานมีความปลอดภัยและความพอใจในการขบัขี ่รวมถงึความปลอดภัยเปนอันดบัหนึ่งเสมอ

ยามาฮามีการพัฒนาคณุภาพ รูปลกัษณอยางตอเน ืองอยูเสมอ ในการจดัทําคูมอืเลมนี้ ขอมลูทกุอยางจะเปนขอมลูทีท่นัสมยัที่สดุ ณ วันที่พ ิมพ ดงันั้นจงึอาจมีขอแตกตางบาง

ประการระหวางคูมอืกบัรถจกัรยานยนตทีไ่มตรงกนั หากทานมขีอสงสยัใดๆ เกีย่วกบัคูมอืเลมนี้ กรุณาติดตอ ผูจาํหนายยามาฮา

คําเตอืน
UWA10032

กรณุาอานคูมอืนีอ้ยางละเอียดและระมดัระวงักอนการใชรถจกัรยานยนต
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ขอ
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ราย

*ผล

รับบาดเจ็บตอบุคคลท ี่อาจเกิดขึ้นได ใหปฏิบัติ
ดเจ็บหรือการเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได

สงผลใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงหรอืเสยีชีวติได

ื่น
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มูลคูมือที่สาํคญั

ละเอียดตอไปนี้จะชวยใหทานเขาใจเครื่องหมายและสัญลักษณในคูมือเลมนี้มากขึ้น:

ติภัณฑและขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

นี่คือสัญลักษณเตือนความปลอดภัย แสดงการเตือนใหระวังอันตรายจากการได
ตามขอมูลความปลอดภัยทีต่ามหลังเครือ่งหมายนี ทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการบา

คําเตอืนเพื่อแสดงถงึสถานการณอันตราย หากทานไมสามารถปฏบิตัติามได อาจ

ขอสังเกตเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายต อรถจักรยานยนตหรือทรัพยสินอ

ขอแนะนําเพื่อใหมีความชัดเจนหรือเขาใจในคูมือมากยิ่งขึ้น



ขอมูลคูมือที่สาํคญั
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คว ัยและการใชงานรถจักรยานยนตที่ถกูตอง 

หา ที่ศูนยบริการยามาฮา
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แหนงฉลากตางๆ ทีส่าํคญั

1-1

รอานและทําความเขาใจกับฉลากบนรถจกัรยานยนต ทุกแผนใหละเอียด เนื่องจากมีขอมูลที่สําคัญเกีย่วกบัความปลอดภ

มลอกแผนฉลากออกจากตัวรถเด็ดขาด หากขอความบนแผนเลอืนลางจนอานไดยาก ทานสามารถซื้อแผนฉลากใหมได

1 2

3



ตาํแหนงฉลากตางๆ ทีส่าํคญั
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2PL-F1568-01



สามารถมองเห็นวาทานไดขับรถผานมาทางนี้

ซึ่งจะเปนการลดโอกาสที่จะทําใหเกิดอุบัติเหต ุ

ได

และปฏิบัติดังตอไปนี้:

 สวมเสื้อผาที่มีสสีวาง

 ระมัดระวังการขบัขี่รถเมือ่เขาใกลสี่แยกและ

ผานสี่แยก ซึ่งบริเวณเหลานี้มักเกิดอุบัติเหตุ

กบัรถจกัรยานยนตบอยครั้ง

 ในการขับขี่ ใหผูขบัขี่คนอื่นๆ สามารถมอง

เห็นทาน เพื่อหลีกเลีย่งการเกิดอุบัติเหตุ

 อยาทําการบาํรุงรักษารถจกัรยานยนตโดยปราศ

จากความรูที่ถกูตอง ติดตอตัวแทนจําหนาย

รถจักรยานยนตเพื่อใหขอมูลเกีย่วกับการ

บํารุงรักษาขั้นพื้นฐาน การบํารุงรักษาแบบ

พิเศษตองกระทําโดยเจาหนาที่ที่ไดรับใบรับ

รองเทานั้น

UB02EZU1.book  Page 1  Wednesday, August 2, 2017  8:47 AM
2 สิ่งท

ในฐ

ควา

ถกูต

รถจ

การ

กบั

สิ่งจ

กอน

สิ่งท









2-1

วิธีแหงความปลอดภัย

UAU1028B

ี่เจาของรถจักรยานยนตตองรับผิดชอบ

านะที่เปนเจาของรถจกัรยานยนต ทานตองมี

มรับผิดชอบตอการใชงานรถจกัรยานยนตให

องและปลอดภัย

ักรยานยนตเปนยานพาหนะทางเดี่ยว

ใชงานและขับขีจ่ักรยานยนตอยางปลอดภัยขึ้นอยู

เทคนิคการขบัขี่ที่ดี และความเชีย่วชาญของผ ูขบัขี่

ําเปนที่ควรทราบ

การขับขีร่ถจกัรยานยนตมีดังนี้

ี่ควรทราบ:

ไดรับคําแนะนําลกัษณะการทํางานของอุปกรณ

สวนตางๆ ของรถจกัรยานยนต

ปฏบิัติตามคําเตือนและการบํารุงรักษาตามคูมือ

ผูใชรถจกัรยานยนต

ไดรับการอบรมจากเจาหนาที เก ียวกบัขอกําหนด

และเทคนิคในการขับขี่

ควรเขารับบริการดานเทคนิคตามที่คูมือแนะนํา

และ/หรือบํารุงรักษาโดยตองทราบขอมูลดาน

เทคนิค

 อยาใชงานรถจกัรยานยนตโดยไมไดรับการ

ฝกสอน หรือคําแนะนําที่ถกูตอง เขาหลกัสูตร

ฝกอบรม ผูเริ่มตนควรไดรับไดฝกอบรมจาก

ผูสอนที่ไดรับใบรับรอง ติดตอตัวแทนจําหนาย

รถจกัรยานยนตเพื่อสอบถามเกีย่วกบัศูนยฝก

อบรมที่ใกลที่สุด

การขับขีอ่ยางปลอดภัย

ควรมีการตรวจสอบรถจักรยานยนตกอนการขับขี่ทุก

ครั้ง เพื่อใหอยูในสภาพการใชงานที่ปลอดภัย หาก

ไมมีการตรวจสอบหรือบํารุงรักษาที่ถูกตอง อาจเปน

การเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุหรือทําใหชิน้สวน

เสียหายได ดูหนา 5-1 สําหรับรายการตรวจสอบกอน

การใชงาน

 รถจกัรยานยนตนี้มีการออกแบบใหสามารถ

บรรทุกทั้งผูขับขี่และผูโดยสารได

 ผูขับขี่ทีไ่มมีจติสํานึกในการปฏิบัติตามกฎ

จราจรมักจะเปนตนเหตุของการเกดิอุบตัิเหตุ

ทั้งในรถยนตและรถจกัรยานยนต หากอุบัติเหตุ

เกดิขึ้นเพราะผูขบัรถยนตมองไมเห็นรถ

จกัรยานยนต ทานตองทําใหผูขับรถยนต



วธิีแหงความปลอดภยั

2



งแตงกายทีเ่หมาะสม

สวนใหญคนที่เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจากรถ

ยานยนตมาจากการไดรับบาดเจ็บทางศีรษะ การ

หมวกกันน็อคจงึเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูขับขี่

กัรยานยนตโดยเฉพาะ เพื่อปองกนัอุบัติเหตุหรือ

ารบาดเจ็บทางศีรษะ

สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งเพื่อปองกันอุบัติเหต ุ

คลุมใบหนาหรือสวมแวนกันลม เพื่อปองกนั

อันตรายที่จะเกดิขึ้นกับสายตา ซึ่งสามารถชวย

ลดการบาดเจบ็และชวยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นได 

สวมเสื้อคลมุ รองเทาที่แข็งแรง กางเกง ถุงมือ

และอื่นๆ สามารถปองกันหรือลดรองรอยการ

ถลอกได

ไมควรสวมเสื้อผาที่หลวมหรือคับจนเกินไป

มิฉะนั้น อาจทําใหเสื้อผาไปพันกับคันเบรค

ที่พักเทาหรือลอ ทําใหเสียการควบคุมได 

ซึ่งเปนตนเหตุของการบาดเจ็บหรือการเกิด

อุบัติเหตุ

สวมเสื้อผาคลุมทั้งขา ขอเทา และเทา เนื่องจาก

เครื่องยนตหรือทอไอเสียจะรอนมาก ขณะที่

กําลงัทํางานหรือหลงัการขับขี่ และสามารถ

ลวกผิวหนังได

ผูโดยสารควรศึกษาทําความเขาใจกับคําแนะนํา

ขางตนใหเขาใจอยางถองแท ซึ่งจะเปนการชวย

ปองกันอุบัติเหตุไดดวย
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 บอยครั้งที่การเกดิอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจากผ ู

ขบัขี่ไมมีความชํานาญในการขับขี่ และยังไมมี

ใบอนุญาตในการขับขี่รถจักรยานยนต

 ทําการขอใบอนุญาตขับขีแ่ละเรียนรูกฎขอ

บังคับของใบอนุญาตขับขีร่ถจกัรยานยนต

ใหเขาใจ

 ทราบถงึขอจํากัดและทักษะในการขบัขี่รถ

เพื่อชวยใหทานสามารถหลกีเลีย่งอุบัติเหตุ

ได

 ทางบริษัทสนับสนุนใหทานขับขี่รถ

จักรยานยนตตามกฎจราจร ซึ่งเมื่อทานทํา

ตามกฎจราจรก็จะเกดิเปนความคุนเคยจน

ติดเปนนิสัย

บอยครั้งที่อุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของ

ผูขบัขี่ เชน วิ่งเขาโคงดวยความเร็วสูงเก ินไป

ทําใหรถวิ่งเลยโคงของถนน หรือหกัรถเขาโคง

มากเกินไป (เนื่องจากมุมเอียงของถนนไมเอียง

พอรองรับกบัความเร็วของรถ)

 มีการปฏิบัติตามปายจํากัดความเร็ว และไม

ควรใชความเร็วเกินกวาปายจํากัดความเร็ว

ของถนนตางๆ

 ทุกครั้งเมื่อมีการเลี้ยวหรือเปลีย่นเสนทาง

ควรมีการใหสัญญาณกอน เพื่อใหผูขบัขี่รถ

คันอื่นเห็นอยางชัดเจน

 ทานั่งของผูขับขี่และผูโดยสารควรมีทานั่งที่

ถกูตอง

 ผูขับขี่ควรจับแฮนดรถทั้ง 2 ขาง และวางเทา

บนที่พักเทาทั้ง 2 ขาง เพื่อควบคมุการขบัขี่

รถจกัรยานยนตใหดี

 ผูโดยสารควรจับผูขบัขี่ และจับรถหรือจับ

เหล็กกันตกไวเสมอโดยจับทั้งสองมอื และ

วางเทาทั้งสองขางไวบนทีพ่ักเทาของผูโดย

สาร หามบรรทุกผูโดยสารถาเขาหรือเธอ

ไมนั่งอยางถูกตอง และไมวางเทาบนที่

พักเทา

 เมื่อขบัขี่รถไมควรดื่มสุราหรือเสพยาเสพยติด

อื่นๆ

 รถจักรยานยนตคนันี้ออกแบบขึ้นเพื่อใชงาน

บนทองถนนเทานั้น จึงไมเหมาะสําหรับการ

ใชงานทางวิบาก (off-road)

เครื่อ

โดย

จักร

สวม

รถจ

ลดก
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ไซ
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กล
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ใน

มีอ

ให
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ที่มีการบรรทุกของ ควรมีการระมัดระวังและ

ใสดังตอไปนี้:

สิ่งของบรรทุกและอุปกรณตกแตง ควรจะมี

น้ําหนักเทาที่จําเปนเทานั้น และใหบรรจแุนบ

สนิทกบัรถจกัรยานยนต ใหบรรจุสิ่งของที่มี

น้ําหนักมากสุดไวใกลตรงกลางของรถจกัรยาน

ยนตใหมากที่สุด และกระจายน้ําหนักใหเทากนั

ทั้ง 2 ขางของรถจกัรยานยนต โดยมีความสมดุล

และไมเสียการทรงตัว

การเปลีย่นน้ําหนักอาจจะทําใหเสียสมดุลทันที

จงึตองแนใจวาการบรรทุกน้ําหนักและการเพิ่ม

อุปกรณตกแตงจะไมทําใหรถเสียสมดุล กอน

การขับขี่ ตรวจสอบสิ่งของที่ไมจําเปนและนํา

ออกจากรถ

 ปรับระบบกนัสะเทือนใหเหมาะสมกับสิ่ง

ของบรรทุก (สําหรับรุนที่ปรับระบบกัน

สะเทือนไดเทานั้น) และตรวจสอบสภาพ

กบัแรงดันลมยาง

 ไมควรนําของที่มีขนาดใหญหรือมีน้ําหนัก

มากมาผูกติดกบัแฮนดบังคับเลี้ยว โชคอัพ

หนา หรือบังโคลนหนา ตัวอยางเชน ถงุนอน

ถงุผาหม เต็นท เพราะจะทําใหการหักเลี้ยว

ไมดี หรือทําใหคอรถหมุนฝดได
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ีกเลี่ยงควันพิษจากคารบอนมอน็อกไซด

สียจากเครื่องยนตทั้งหมดมีสารคารบอนมอน็อก

ดอยู ซึ่งเปนอันตรายถงึแกชวีิตได การหายใจ

สูดสารคารบอนมอน็อกไซดเขาไปอาจทําใหปวด

ือเวียนศีรษะ เซื่องซึม คลืน่ไส เปนลม และอาจถงึ

ชวีิตได

บอนมอน็อกไซดเปนกาซที่ไมมีสี ไมมีกล ิน

ะไมมีรส ซึ่งอาจมีอยูแตทานมองไมเห็นหรือไมได

ิ่นกาซไอเสียใดๆ เลยกไ็ด ระดับความอันตรายของ

บอนมอน็อกไซดสามารถเพิ่มขึ้นไดรวดเร็วมาก

ะทานอาจถูกปกคลมุจนเปนอันตรายถงึแกชวีิตได

กจากนี้ ระดับความอันตรายของคารบอนมอน็อก

ดยังสามารถระเหยอยูไดหลายชัว่โมงหรือหลายวัน

บริเวณที่อากาศถายเทไดไมสะดวก หากทานพบว า

าการคลายกบัไดรับพิษจากคารบอนมอน็อกไซด 

ออกจากบริเวณนั้นทันที สูดอากาศบริสุทธิ์ และ

แพทย

อยาติดเครื่องบริเวณพื้นที่ในอาคาร แมวาทาน

ถายเทอากาศโดยใชพัดลมหรือเปดหนาตางและ

ประตู เนื่องจากจะเปนการทําใหคารบอนมอน็อก

ไซดเพิ่มระดับความอันตรายไดรวดเร็วมาก

อยาตดิเครือ่งบรเิวณทีอ่ากาศถายเทไดไมสะดวก

หรอืบรเิวณทีถ่กูปดลอมไวบางสวน เชน โรง

เกบ็รถ โรงรถ หรือที่จอดรถซึง่สรางโดยการ

ตอหลงัคาจากดานขางตกึ

 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

การใชงานรถจักรยานยนตที่มนี้ําหนักบรรทุกมากเกิน

ไป อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได

ขณะ

เอาใจ





น้ําหนักบรรทุกสูงสุด:

160 กก.
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กา
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ซึ่ง

ออ

สม

บร

ชิ้น

รถ

ทด

ไม

ปก

หร

พิเ

หร

จํากัด การหมุนคอรถหรือควบคมุการทํางาน

ไมได หรือมีการบดบังลําแสงของไฟหนาหรือ

ทําใหเกิดการสะทอนเขาตาได

 การปรับแตงในสวนของแฮนดบังคับเลี้ยว

หรือโชคอัพหนาจะทําใหเกิดความไมเสถยีร

เพราะการกระจายน้ําหนักของพื้นที่ไมสมดุล

สูญเสียความลูลมตามหลักอากาศพลศาสตร

ถามีการปรับแตงเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ของ

แฮนดบังคับเลีย้วหรือโชคอัพหนา สิ่งจําเปน

ที่ตองมีการคํานึงถงึคือในเรื่องของขนาดน้ํา

หนักที่ตองมีน้ําหนักเบาที่สุด

 อุปกรณตกแตงสวนใหญหรือสวนมากอาจจะ

มีผลกระทบอยางรุนแรงในเรื่องของความ

สมดุลของตัวรถจักรยานยนต เนื่องจากสง

ผลตอความลูลมตามหลกัอากาศพลศาสตร

ซึ่งจะทําใหเสียการทรงตัวเนื่องจากแรงลม

อุปกรณตกแตงเหลานี้อาจจะทําใหเสียการ

ทรงตัวเมื่อวิ่งผานรถยนตหรือพาหนะขนาด

ใหญ

 เนื่องจากอุปกรณตกแตงตางๆ

สามารถทําใหตําแหนงการขับขี่เปลี่ยนแปลง

ไป ซึ่งจะทําใหการเคลื่อนไหวอยางอิสระ

ของผูขับขีม่ีขอจํากัด จงึสงผลตอความ
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 รถจักรยานยนตรุนนี้ไมไดออกแบบมาเพื่อใช

ลากเทรลเลอรหรือติดรถพวงดานขาง

กรณตกแตงแทของยามาฮา

รเลือกอุปกรณตกแตงสําหรับรถจักรยานยนตของ

นเปนสิ่งสําคัญ อุปกรณตกแตงแท ของยามาฮา

มีจําหนายที่ผูจําหนาย ยามาฮาเทานั้น จะไดรับการ

กแบบทดสอบและรบัรองจากยามาฮาแลววาเหมาะ

 ในการใชงานกับรถจกัรยานยนตของทาน

ิษัทจํานวนมากที่ไมเกีย่วของกบัยามาฮา ไดผลิต

สวนและอุปกรณตกแตงหรือทําการดัดแปลง

จกัรยานยนตยามาฮา ทางยามาฮาไมไดทําการ

สอบสินคาที่บริษัทเหลานี้ผลิต ดังนั้น ยามาฮาจึง

สามารถใหการรับประกนัหรือแนะนําใหทานใชอุ

รณตกแตงทดแทนที่ไมไดจําหนาย โดยยามาฮา 

ือการดัดแปลงที่ไมไดรับการแนะนําเปนกรณี

ศษ โดยยามาฮาได นอกจากสินคาที่มีการจําหน าย

ือติดตั้ง โดยผูจําหนายยามาฮาเทานั้น

ชิ้นสวนหรอือุปกรณตกแตงทดแทน และการดัดแปลง

ทานอาจพบวาสินคาทดแทนเหลานี้มีการออกแบบ

และคุณภาพคลายกบั อุปกรณตกแตงแทของยามาฮา 

โปรดระลึกวาอุปกรณตกแตงทดแทนหรือการดัดแปลง

เหลานี้ไมเหมาะสมกบัรถจกัรยานยนตของทาน เน ื่อง

จากอันตรายที่อาจกับตัวทานหรือผูอื่น การติดตั้ง

สินคาทดแทนเหลานี้หรือทําการดัดแปลงรถจกัรยาน

ยนตโดยผูอื่น ซึ่งทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงตอ

ลักษณะการออกแบบหรือการใชงานรถจกัรยานยนต

สามารถทําใหทานหรือผูอื่นเกิดการบาดเจ็บสาห ัส

หรือถึงแกชวีิตได และทานยังตองรับผิดชอบตอการ

บาดเจ็บอันเนื่องมาจากการดัดแปลงรถจักรยานยนต 

อีกดวย

ควรทําตามคาํแนะนําเชนเดยีวกบัหวัขอ “การบรรทกุ”

เมื่อมีอุปกรณตกแตงเพิ่มขึ้นดังนี้

 ไมควรติดตั้งอุปกรณตกแตงหรือบรรทุกสิ่ง

ของที่อาจจะทําใหรถเสียสมดุล เพราะจะทําให

สมรรถนะของรถจักรยานยนตลดลง ดังนั้น

กอนที่จะมีการติดตั้งอุปกรณเสริมเขาไปตองมี

ความระมัดระวังและตรวจสอบใหแนใจวาจะ

ไมทําใหระยะความสูงใตทองรถต่ําลงหรือมุม

ของการเลี้ยวนอยลง ระยะยุบตัวของโชคถูก



2


ยาง

ยาง

ทาน

แล

ระบ

ยาง

7-1

กบั

การ

คว

ยาย
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บัขี่ปลอดภัยเพิ่มเตมิ

ตองแนใจวาใหสัญญาณชดัเจนขณะเลี้ยว

การเบรคบนถนนเปยกอาจทําไดยากลําบาก ให

หลกีเลีย่งการเบรครนุแรงเพราะรถจกัรยานยนต

อาจลื่นไถลได ควรคอยๆ เบรค เมื่อจะหยุดบน

พื้นผิวเปยก

คอยๆ ลดความเร็วลงเมื่อถงึหวัมุมทางแยกหรือ

ทางเลีย้ว เมื่อเลี้ยวขามพนแลว จงึคอยๆ เรง

ความเร็วเพิ่มขึ้น

ตองระมัดระวังเมื่อขบัผานรถยนตที่จอดนิ่งอยู

ผูขับรถอาจมองไมเหน็ทาน และเปดประตูออก

มาขวางทางที่รถวิ่งผาน

การขี่ขามทางรถไฟ ชองทางเดินรถยนต แผน

โลหะบนถนนที่มีการกอสรางและเปนหลมุ

บอ อาจทําใหเกดิการลื่นเมื่อถนนเปยก ให

ชะลอความเร็วและขับขามผานดวยความระมัด

ระวัง รักษาการทรงตัวของรถจกัรยานยนตใหดี

ไมเชนนั้นอาจลืน่ลมได

ผาเบรคและแผนรองผาเบรคอาจเปยกเมื่อลาง

รถจักรยานยนต หลงัจากลางรถจกัรยานยนต

แลว ใหตรวจสอบเบรคกอนขับขี่
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สามารถในการควบคุมรถจักรยานยนต

ดังนั้นจงึไมแนะนําใหตกแตงรถดวยอุปกรณ

ที่บริษัทไมไดแนะนํา

การใสอุปกรณไฟฟาเพิ่มขึ้นในรถจกัรยานยนต

หรือดัดแปลง ควรทําดวยความระมัดระวัง

อยางมาก ถาอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งนั้นมีขนาด

กําลังไฟฟามากกวาระบบไฟฟาของรถจกัรยาน

ยนต จะทําใหเกดิความเสียหาย และเปนตนเหตุ

ของความเสียหายในระบบไฟหรือกําลังของ

เครื่องยนต

หรอืขอบลอทดแทน

หรือขอบลอที่มาพรอมกับรถจกัรยานยนตของ

ไดรับการออกแบบมาใหเหมาะสมกับสมรรถนะ

ะใหความสอดคลองในการทํางานรวมกนักับ

บการควบคุม การเบรค และความสบายที่สุดแลว

 ขอบลอ และขนาดอื่นๆ อาจไมเหมาะสม ดูหนา

7 สําหรับขอมูลจําเพาะและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยว

ยางเมื่อทําการเปลี่ยนยาง

ขนยายรถจักรยานยนต

รแนใจวาไดอานคําแนะนําตอไปนี้กอนทําการขน

รถจักรยานยนตดวยยานพาหนะอื่น

ถอดชิน้สวนที่หลุดงายทั้งหมดออกจากรถ

จกัรยานยนต

 ตรวจสอบวากอกน้ํามันเชือ้เพลงิ (ถามี) อยูใน

ตําแหนง ปด “OFF” และไมมีน้ํามันเชือ้เพลงิ

รั่วไหล

 ปรับลอหนาใหตรงไปดานหนาเมื่ออยูบนรถยก

หรือแทนรองบนรถบรรทุก และใสรางเพื่อ

ปองกนัไมใหเคลื่อนไหว

 เขาเกยีร (สําหรับรุนเกยีรธรรมดา)

 รัดรถจกัรยานยนตดวยเชือกรัด หรือแถบรัด ที่

เหมาะสมซึ่งยึดชิ้นสวนตางๆ ที่แข็งของรถ

จกัรยานยนต เชนโครง หรือแคลมปยึดโชคอัพ

หนาดานบน (และไมรวมแฮนดบังคับเลี้ยว

ที่ทําจากยาง หรือไฟเลี้ยว หรือชิ้นสวนอื่นๆ

ที่อาจแตกหกัได) เลือกตําแหนงสําหรับสายรัด

ใหเหมาะสม เพื่อไมใหสายรัดเสียดสีกับพื้นผิว

ที่เคลือบสีในระหวางการขนยาย

 ระบบกนัสะเทือนอาจมแีรงกระแทกบางจากการ

ยดึรถ แตกจ็ะไมกระแทกมากเกนิไปในระหวาง

การขนสง

จุดข
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2สวมหมวกที่ถกูตอง

สวมหมวกที่ไมถูกตอง

ของหมวกนิรภัยและการใชงาน

หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ: เหมาะสมสําหรับ

การขบัขี่ที่ความเร็วต่ําเทานั้น

UAUU0033

วมหมวกนิรภัย

U0003

U0007
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 สวมหมวกกนัน็อค ถงุมือ กางเกงขายาว 

(บริเวณชายกางเกงและขอเทาเรียวลบีลงเพื่อไม

ใหปลวิสะบัด) และเสื้อแจค็เกต็สีสดเสมอ

 หามบรรทกุสมัภาระบนรถจกัรยานยนตมากเกนิ

ไป เพราะรถจกัรยานยนตที่บรรทุกเกนิกําลัง

จะไมมั่นคง ใชเชอืกที่แข็งแรงมัดสัมภาระเขา

กบัที่วางของทายรถ (ถามี) ใหแนนหนา การ

บรรทุกที่ไมแนนหนาจะทําใหรถจักรยานยนต

ทรงตัวไดไมมั่นคง และอาจรบกวน

สมาธิของผูขับขี่ได (ดูหนา 2-3)

การสวมหมวกนิรภัยที่ถูกตองจะสามารถปองกนั

ศีรษะของผูขับขีจ่ากอุบัติเหตุ โดยสวนใหญคนที่เสีย

ชีวิตดวยอุบัติเหตุจากรถจกัรยานยนตมาจากการไดรับ

บาดเจ็บทางศีรษะ การสวมหมวกกนัน็อคจึงเปนสิ่ง

จําเปนสําหรับผูขับขี่รถจักรยานยนตโดยเฉพาะ เพื่อ

ปองกันอุบัติเหตุหรือลดการบาดเจบ็ทางศีรษะ

ควรเลือกหมวกนิรภัยทีไ่ดรบัการรับรองเสมอ

ดังนั้นการเลอืกหมวกนิรภัยจะตองคํานึงถึงคุณสมบัติ

ดังหวัขอตอไปนี้

 เลือกหมวกนิรภัยที่มีความปลอดภัยตาม มาตร

ฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

 หมวกนิรภัยจะตองกระชบักับศีรษะผูขับขี่

ไมควรคับหรือหลวมเกนิไป

 ตองเปนหมวกนิรภัยที่ไมไดรับการกระแทก

อยางรุนแรงมากอน

การสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตอง

เมื่อสวมหมวกนิรภัยตองแนใจวาสายรัดคางที่หมวก

นิรภัยไดรัดคางผูขับขี่แลว ถาไมไดรัดจะทำใหหมวก

นิรภัยเลือ่นหลุดจากศีรษะ ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุตามมา

การ

การ

ชนิด



อาจถึงตายหรือพกิาร หากไมส

ZAU

ZAU
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หมวกนิรภัยแบบเต็มใบเปดหนา: เหมาะสม

สําหรับการขบัขี่ที่ความเร็วต่ําถงึความเร็วปาน

กลาง

หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ: เหมาะสมสําหรับ

การขับขี่ที่ความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูง

ZAUU0004

ZAUU0005

ZAUU0006



คาํอธิบาย

3

UAU10411

ม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ุมมองดานซาย

1 4 532

7 689
ถังพักน้ํายาหลอเย็น (หนา 7-13)

ฟวสหลกั (หนา 7-31)

เครื่องมือประจํารถ (หนา 7-2)

ล็อคเบาะนั่งผูโดยสาร (หนา 4-17)

กลองเอนกประสงค (หนา 4-19)

แหวนปรับตั้งสปริงพรีโหลดชดุโชคอัพหลัง (หนา 4-19)

คันเปลี่ยนเกียร (หนา 4-12)

8. โบลทถายน้ํามันเครื่อง (หนา 7-10)

9. กรองน้ํามันหลอลื่น (หนา 7-10)



คาํ

3

UAU10421

มุม

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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มองดานขวา

9

1 2 3

8 7 6 5

กลองฟวส (หนา 7-31)

แบตเตอรี่ (หนา 7-30)

ฝาถงัน้ํามันเชื้อเพลิง (หนา 4-14)

ไฟหนา (หนา 7-33)

ฝาชองเติมน้ํามันเครื่อง (หนา 7-10)

ชองตรวจเช็คระดับน้ํามันเครื่อง (หนา 7-10)

คันเบรคหลัง (หนา 4-13)

8. สวิทชไฟเบรคหลัง (หนา 7-21)

9. กระปุกน้ํามันเบรคหลัง (หนา 7-22)



คาํอธิบาย

3

UAU10431

กา

7 8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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รควบคมุและอุปกรณ

1 2 3 4 5 6

คันคลทัช (หนา 4-12)

สวิทชแฮนดซาย (หนา 4-11)

ชุดเรือนไมลมัลติ-ฟงกชัน่ (หนา 4-4)

สวิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ (หนา 4-1)

กระปุกน้ํามันเบรคหนา (หนา 7-22)

สวิทชแฮนดขวา (หนา 4-11)

ปลอกคันเรง (หนา 7-16)

คันเบรคหนา (หนา 4-12)



อุป

4

สว

สว

จดุ

ใชใ

จะอ

ตําแ

ไฟ

หน

ลกู

ขอ
เมือ่

จะต

เคร

อ็คคอรถ

หมุนแฮนดบังคับเลี้ยวไปทางดานซายจนสุด

กดและบิดลูกกญุแจจากตําแหนง “ ” ไปที่

ตําแหนงล็อค “LOCK” ขณะที่บิดใหกดลกู

กุญแจดวย

ดึงลูกกญุแจออก

L

ด

ิด

2
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ิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ

ิทชกญุแจ/การลอ็คคอรถใชสําหรับควบคมุวงจรไฟ

ระเบดิและวงจรสญัญาณไฟในรถทัง้คนั รวมทัง้

นการลอ็คคอรถจกัรยานยนต ซึง่ในตําแหนงตางๆ

ธบิายอยูดานลาง

UAU62480

 (เปด)

หนงสวิทชเปดระบบไฟใชงานไดทุกวงจร

เรือนไมล ไฟทาย ไฟสองปายทะเบียนและไฟหรี่

าจะสวางขึน้ และเครื่องยนตสามารถสตารทติดได

กญุแจถอดออกไมได

แนะนํา
สตารทเครื่องยนต ไฟหนาจะตดิโดยอัตโนมตั ิและ

ิดจนกระทั่งบิดกญุแจไปที่ตําแหนง “ ” แมวา

ื่องยนตจะหยุดกลางคันกต็าม

UAU54301

 (ปด)

ตําแหนงสวิทชปด ระบบไฟฟาทุกวงจรดับ ลูกกุญแจ

ถอดออกได

คําเตอืน
UWA16371

หามบิดลูกกุญแจไปที่ตําแหนง “ ” หรือ ล็อค 

“LOCK” ขณะที่รถจักรยานยนตกําลังเคลื่อนที่ 

มฉิะนั้นระบบไฟฟาทั้งหมดจะดับ ซึ่งอาจทําให

สูญเสียการควบคุมหรือเกิดอุบัติเหตุได

UAU60860

LOCK (ล็อค)

คอรถถกูลอ็ค และระบบไฟฟาทุกวงจรดับ ลกูกญุแจ

ถอดออกได

การล

1.

2.

3.

ON
OFF

OCK

1. ก

2. บ

1
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4

กา

กด

ขณ

UAU11081

ญาณเตือนไฟสูง “ ”

ญาณไฟนี้จะสวางขึน้เมื่อเปดสวิทชไฟสูง

UAU62530

ญาณไฟเตอืนแรงดันน้ํามนัเครื่อง “ ”

ตือนนี้จะสวางขึน้ถาแรงดันน้ํามันเครื่องต่ํา

รไฟฟาของไฟเตือนนี้สามารถตรวจสอบโดยการ

ุญแจไปที่ตําแหนง “ ” ไฟเตือนจะติดสวางขึ้น

คงอยูจนกระทั่งสตารทเครื่องยนต

ฟเตือนไมสวางขึ้นตั้งแตเริ่มตนเมื่อบ ิดกุญแจไป

แหนง “ ” ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการตรวจ

วงจรไฟฟา

ควรระวัง
ECA21210

ฟเตือนสวางขึน้เมือ่เครื่องยนตกําลังทํางาน ให

เครื่องยนตทันทีและตรวจเช็คระดับน้ํามนัเครื่อง

้ํามนัเครื่องอยูในระดับต่ํากวาระดับต่ําส ุด ใหเติม

ันเครื่องชนดิทีแ่นะนําจนไดระดับที่กําหนด ถา

ตอืนแรงดนัน้ํามนัเครือ่งยงัคงสวางอยู แมวาระดบั

ันเครื่องจะถูกตอง ใหดับเครือ่งยนตทันท ี และให

ผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบรถจักรยานยนต

1.

2.

1
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รปลดลอ็คคอรถ

ลกูกญุแจเขา และจากนั้นหมุนไปที่ตําแหนง “ ”

ะที่กดลกูกญุแจดวย

UAU49398

สัญญาณไฟและไฟเตือน

UAU11022

สัญญาณไฟเลี้ยว “ ”

สัญญาณไฟจะกะพริบ เมื่อสัญญาณไฟเลีย้วกะพริบ

UAU11061

สัญญาณไฟเกียรวาง “ ” 

สญัญาณไฟนีจ้ะตดิขึน้เมือ่เกยีรอยูในตําแหนงเกยีรวาง

สัญ

สัญ

สัญ

ไฟเ

วงจ

บิดก

และ

ถาไ

ที่ตํา

สอบ

ขอ
ถาไ

หยุด

ถาน

น้ําม

ไฟเ

น้ําม

ชาง

กด

บิด

2

1. สญัญาณไฟเกียรวาง “ ”

2. สญัญาณเตือนไฟสูง “ ”

3. สญัญาณไฟเลี้ยว “ ”

4. สญัญาณไฟจังหวะการเปลี่ยนเกียร

5. สญัญาณไฟเตือนปญหาเครื่องยนต “ ”

6. สญัญาณไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่อง “ ”

7. สญัญาณไฟเตือนระบบเบรคปองกันลอล็อค (ABS) “ ”

5 6

31 2 4

km/h
km/L
L/100km

7

ABS



อุป

4

ขอ
ถาไ

ตร

ถาจ

ถาไ

แล

จกั

สัญ

ไฟ

ใน

ไฟ

ตร

(ดูห

วงจ

บิด

ภาย

หา

ตําแ

ผูจ

คําเตอืน
UWA16041

ญาณไฟเตือน ABS ไมดับลงหลังจากขบัขี่ที่

เร็ว 10 กม./ชม. หรอืสูงกวา หรือถาไฟเตอืน

หรอืกะพริบขณะขับขี ่ระบบเบรคจะกลับสูการ

แบบธรรมดา หากเกิดอยางใดอยางหนึ่งขึ้น หรือ

าณไฟเตือนไมสวางขึ้นเลย ใหใชความระมดั

เปนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดลอล็อคใน

วางการเบรคฉกุเฉิน ใหผูจําหนายยามาฮา

สอบระบบเบรค และวงจรไฟฟาโดยเร็วที่สุด

นะนํา
สวิทชสตารทขณะที่เครื่องยนตกําลงัทํางาน

าณไฟเตือน ABS จะสวางขึน้ แตไมใชการ

นผิดปกติ

UAU62470

าณไฟจังหวะการเปลี่ยนเกียร

สดงนี้ สามารถตั้งใหเปดและปดไดที่ความเร็ว

งยนตตามที่ตองการ และใชเพื่อแจงคนขับเมื่อ

ลาเปลีย่นเกียรไปเปนเกียรที่สูงขึ้นถ ัดไป (ดูหนา

ําหรับคําอธิบายรายละเอียดที่เพิ่มขึน้ของไฟ

ง และวิธีการตั้งคา)
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แนะนํา
ฟเตือนไมดับลงหลงัจากสตารทเครื่องยนต ให

วจสอบระดับน้ํามันเครื่อง และเติมน้ํามันเครื่อง

ําเปน (ดูหนา 7-10)

ฟเตือนยังคงติดสวางหลงัจากเติมน้ํามันเคร ื่อง

ว ควรใหชางผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบรถ

รยานยนต

UAU62790

ญาณไฟเตือนปญหาเครื่องยนต “ ”

เตือนนี้จะติดขึ้นหรือกะพริบ เมื่อตรวจพบปญหา

ระบบวงจรไฟฟาที่ควบคมุเครื่องยนต เมื่อสัญญาณ

เตือนนี้ติดขึ้น ใหติดตอผูจําหนายยามาฮาเพื่อ

วจสอบระบบวิเคราะหปญหาของไฟเตือนนี้

นา 4-11 สําหรับคําอธิบายของตัววิเคราะหปญหา)

รไฟฟาของไฟเตือนนี้สามารถตรวจสอบโดยการ

กญุแจไปที่ตําแหนง “ ” ไฟเตือนนี้ควรติดขึน้

ใน 2-3 วินาที แลวดับไป

กไฟเตือนนีไ้มติดขึ้นทันทีที่บิดกญุแจไปที่

หนง “ ” หรือไฟเตือนติดสวางคาง โปรดติดตอ

ําหนายยามาฮาเพื่อตรวจสอบวงจรไฟฟา

ขอแนะนํา
ไฟเตือนปญหาเครื่องยนตจะสวางขึน้ขณะที่กด

สวิทชสตารท แตไมไดแสดงวาการทํางานผิดปกติ

แตอยางใด

UAU51662

สัญญาณไฟเตือน ABS “ ”

ในการทํางานปกติ สัญญาณไฟเตือน ABS จะสวางขึน้

เมื่อหมุนกุญแจไปที่ตําแหนงเปด “ON” และจะดับ

ลงหลังจากขับขีท่ี่ความเร็ว 10 กม./ชม. หรือสูงกวา

ถาสัญญาณไฟเตือน ABS:

 ไมสวาง เมือ่หมนุกญุแจไปทีต่ําแหนงเปด “ON” 

 สวางหรือกะพริบขณะขับขี่

 ไมดับลงหลังจากขบัขี่ที่ความเร็ว 10 กม./ชม.

หรือสูงกวา

ABS อาจทํางานผิดปกติ ถาหากเกิดขอใดขอหนึ่ง

ดานบนขึ้น ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบระบบโดย

เร็วที่สุด (ดูหนา 4-14 สําหรับคําอธิบายของระบบ

ABS)

ถาสัญ

ความ

สวาง

เบรค

สัญญ

ระวงั

ระห

ตรวจ

ขอแ
ถากด

สัญญ

ทํางา

สัญญ

ไฟแ

เครื่อ

ถงึเว

4-9 ส

แสด

ABS
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วง

บิด

ภา

หา

ตํา

ติด

ะขบัขี่จะทําใหผูขบัขี่เสียสมาธิ และเพิ่มความ

งในการเกิดอุบัติเหตุ

รือนไมลมัลติ-ฟงกชัน่ประกอบดวย:

มิเตอรวัดความเร็ว

มาตรวัดรอบเครื่องยนต

นาฬกิา

มาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิ

มิเตอรวัดอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

หนาจอแสดงเกียร

หนาจอแสดงผลมัลติ-ฟงกชั่น

สัญญาณไฟจังหวะการเปลี่ยนเกยีร

ตัววิเคราะหปญหา

นะนํา
แนใจวาบิดกุญแจไปที่ตําแหนง “ ” กอนใชงาน

“SEL”และ “RES” ยกเวนสําหรับการตั้งคาโหมด

คุมไฟตั้งเวลาเปลี่ยนเกยีร

อรวัดความเรว็

อรวัดความเร็วจะแสดงถึงความเร็วในการขับขี่

พาหนะ
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จรไฟฟาของไฟแสดงนี้สามารถตรวจสอบโดยการ

กุญแจไปที่ตําแหนง “ ” ไฟแสดงนี้ควรติดขึ้น

ยใน 2-3 วินาที แลวดับไป

กไฟแสดงนี้ไมติดขึ้นทันทีที่บิดกญุแจไปที่

แหนง “ ” หรือไฟแสดงติดสวางคาง โปรด

ตอผูจําหนายยามาฮาเพื่อตรวจสอบวงจรไฟฟา

UAUN0861

ชุดเรือนไมลมัลติ-ฟงกชัน่

คําเตอืน
UWA12423

กอนทําการเปลี่ยนการตั้งคาชุดเรอืนไมลมลัติฟงกชั่น

ตองแนใจวารถหยุดนิ่งแลว การเปลี่ยนการตั้งคา

ขณ

เสี่ย

ชุดเ



















ขอแ
ควร

ปุม 

ควบ

มิเต

มิเต

ยาน

1. ปุมเลือก “SEL”

2. ปุมรีเซท็ “RES”

3. มาตรวัดรอบเครื่องยนต

4. มาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลิง

5. สญัญาณไฟจังหวะการเปลี่ยนเกียร

6. นาฬิกา

7. หนาจอแสดงเกียร

8. มิเตอรวัดความเร็ว

9. จอแสดงมัลติ-ฟงกชั่น

10. มิเตอรวัดอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

10 91

32 4 65 7 8
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4

มาต

มาต

คว

กําล

เมื่อ

เคร

ที่ต

ขอ
หา

รอ

พื้น

วัดระดับน้ํามนัเชื้อเพลิง

วัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิจะบอกปริมาณน้ําม ัน

ลิงที่มีในถงั

ญุแจหมุนไปที่ตําแหนง “ ” แถบแสดงผลของ

วัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิจะกวาดทั้งหนาปด

น้ํามันเชือ้เพลงิ 1 รอบ และกลับสูปริมาณใน

นั้น เพื่อทดสอบวงจรไฟฟา

ถบแสดงของมาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลิงจะ

ถงึ “E” (วางเปลา) เนือ่งจากระดบัน้าํมนัเชือ้เพลงิ

อยูนอย เมื่อแถบแสดงขีดสุดทายเริ่มกะพริบ 

เติมน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเร็ว

นะนํา
วัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงินี้ติดตั้งระบบว ิเคราะห

า ถาตรวจพบปญหาในวงจรไฟฟา วงจรตอไปนี้

ทําซ้ําจนกระทั่งจะมีการแกไขปญหา:

1.

2.

าตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง

1
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รวัดรอบเครื่องยนต

รวัดรอบเครื่องยนตจะบอกใหผูขับขีท่ราบถ ึง

ามเร็วรอบเครื่องยนต และคงระดับใหอยูในชวง

งัความเร็วรอบเครื่องยนตที่ตองการ

บิดกญุแจไปที่ตําแหนง “ ” เข็มมาตรวัดรอบ

ื่องยนตจะกวาดทั้งหนาปด 1 รอบและจะกลับมา

ําแหนงศูนยรอบตอนาที เพื่อทดสอบวงจรไฟฟา

ควรระวัง
UCA10032

มใหเครื่องยนตทํางานในพื้นทีส่ีแดงของมาตรวัด

บเครื่องยนต

ที่สีแดง: 12,500 รอบตอนาที ขึ้นไป

นาฬิกา

นาฬกิาจะแสดงขึน้เมือ่หมนุกญุแจไปทีต่ําแหนง “ ”

การปรับตั้งนาฬิกา

1. หมุนกญุแจไปที่ตําแหนง “ ”

2. กดปุมเลือก “SEL” และปุมรีเซ็ท “RES” คางไว

พรอมกันอยางนอย 2 วินาที

3. เมื่อตัวเลขชัว่โมงเริ่มกะพริบ ใหกดปุมรีเซ็ท 

“RES” เพื่อตั้งเวลาชั่วโมง

4. กดปุมเลือก “SEL” และตัวเลขนาทีเริ่มกะพริบ

5. กดปุมรีเซ็ท “RES” เพื่อตั้งเวลานาที

6. กดปุมเลือก “SEL” และปลอยเพื่อเริ่มการ

ทํางานนาฬกิา

มาตร

มาตร

เชื้อเพ

เมื่อก

มาตร

ระดับ

ขณะ

การแ

ลดลง

เหลือ

ใหรีบ

ขอแ
มาตร

ปญห

จะถกู

มาตรวัดรอบเครื่องยนต

พื้นที่สีแดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต

21

km/h

km/L
L/100km

1. นาฬิกา

1

1. ม



อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

4

แถ

จา

กร

วง

มิเ

มิเ

น้ํา

เม

มิเ

ทั้ง

วง

ถา

จา

(ด

จอนี้จะแสดงเกียรที่เลือก ตําแหนงเกียรว าง จะ

งโดยสัญลกัษณ “ ” และโดยไฟแสดงเกียรวาง

สดงมัลติ-ฟงกชั่น

สดงผลมัลติ-ฟงกชัน่ ประกอบดวย:

มาตรวัดระยะทาง

มิเตอรบอกชวงระยะทาง 2 ระยะทาง

มิเตอรวัดระยะทางสํารองน้ํามันเชือ้เพลงิ

จอแสดงผลการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชือ้เพลงิชัว่

ขณะ

จอแสดงผลการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชือ้เพลงิโดย

เฉลี่ย

มิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง

ไฟเตือนการแสดงการเปลีย่นน้ํามันเครื่อง

1.

อแสดงมัลติ-ฟงกชั่น

1
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บแสดงระดับน้ํามันเชือ้เพลงิกะพริบแปดครั้ง

กนั้นดับลงประมาณสามวินาที ถาเกิดปญหาใน

ณีนี้ โปรดติดตอผูจําหนายยามาฮาเพื่อตรวจสอบ

จรไฟฟา

ตอรวัดอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

ตอรวัดอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นจะแสดงอุณหภูมิของ

ยาหลอเย็น

ื่อกุญแจหมุนไปที่ตําแหนง “ ” แถบแสดงผลของ

ตอรวัดอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นแบบดิจิตอล จะกวาด

ชวงอุณหภูมิ และจากนั้น จะกลับสู “C” เพือ่ทดสอบ

จรไฟฟา

แถบแสดงอันสุดทายดานขวากะพริบ ใหหยุดรถ 

กนั้นดับเครื่องยนต และปลอยใหเครื่องยนตเย็นลง

ูหนา 7-38)

ขอควรระวัง
UCA10022

อยาขบัรถจักรยานยนตตอไปในขณะทีเ่ครื่องยนต 

รอนจัด

ขอแนะนํา
อุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นจะตางกันเมื่อมีการเปล ี่ยน

สภาพอากาศ และภาระโหลดเครื่องยนต

หนาจอแสดงเกียร

หนา

แสด

จอแ

จอแ















มิเตอรวัดอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

1

1. สญัญาณไฟเกียรวาง “ ”

2. หนาจอแสดงเกียร

1 2

1. จ
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กด

มาต

“TR

เชือ้

การ

km

ระย

ลําด

OD


OIL

ถาแ

เพล

ไป

“TR

ใน

ผล

มาต

เพล

โด

ดงผลการสิน้เปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงชั่วขณะ

รถตั้งคาใหแสดงไดทั้ง “km/L” หรือ “L/100 km”

“km/L”: ระยะทางที่สามารถขับขี่ไดดวย

ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง 1 ลิตร ภายใตสภาวะ

การขับขี่ในขณะนั้นจะแสดงขึน้

“L/100 km”: ปริมาณน้ํามันเชือ้เพลงิที่จําเปน

ตอการเดินทาง 100 กม. ภายใตสภาวะการ

ขับขี่ในขณะนั้นจะแสดงขึ้น

องการเปลี่ยนสลับระหวางจอแสดงผลการสิ้น

งน้ํามันเชือ้เพลงิชัว่ขณะ ใหกดปุม “SEL” เปน

หนึ่งวินาที

นะนํา
ับขี่ที่ความเร็วต่ํากวา 20 กม./ชม. แถบแสดง 

_” จะปรากฏขึน้
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ปุม “SEL” เพื่อเปลี่ยนจอแสดงผลระหวางโหมด

รวัดระยะทาง “ODO”, โหมดชวงระยะทาง 

IP 1” และ “TRIP 2”, หมดการสิน้เปลืองน้ํามัน

เพลงิชัว่ขณะ “km/L” หรือ “L/100 km”, โหมด

สิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย “AVE_ _._

/L” หรือ “AVE_ _._ L/100 km” และโหมดชวง

ะทางการเปลีย่นน้ํามันเครื่อง “OIL TRIP” ตาม

ับดังนี้:

O  TRIP 1  TRIP 2  km/L or L/100 km

 AVE_ _._ km/L หรือ AVE_ _._ L/100 km 
 TRIP  ODO

ถบแสดงดานซายของมาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อ

งิเริ่มกะพริบ หนาจอจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

สูโหมดมิเตอรวัดระยะทางสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง

IP F” และจะเริ่มนับระยะทางที่ขับขี่จากจุดนั้น 

กรณีนี้ กดปุมเลือก “SEL” เพื่อเลอืกสลับจอแสดง

ระหวาง โหมดมาตรวัดชวงระยะทางตางๆ, โหมด

รวัดระยะทาง, โหมดการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อ

งิชัว่ขณะ และโหมดการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลงิ

ยเฉลีย่ตาม ลําดับดงันี้:

TRIP F  km/L หรือ L/100 km  AVE_ _._ km/L

หรือ AVE_ _._ L/100 km  OIL TRIP  ODO

 TRIP 1  TRIP 2  TRIP F

ในการปรับตั้งมาตรวัดชวงระยะทาง ใหเลือกโหมด

โดยการกดปุม “SEL” จากนั้นกดปุม “RES” คางอยาง

นอย 1 วินาที

หากทานไมปรับตั้งมิเตอรวัดระยะทางสํารองน้ํามัน

เชื้อเพลงิดวยตนเอง มิเตอรจะปรับตั้งตัวเองโดย

อัตโนมัติ และจอแสดงผลจะกลับไปยังโหมดกอนหนา

หลังจากเติมน้ํามันเชือ้เพลงิ และขับขี่ไป 5 กม.

จอแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิงชั่วขณะ

จอแส

สามา





หากต

เปลือ

เวลา

ขอแ
หากข

“_ _.

1. จอแสดงการสิน้เปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงชัว่ขณะ

1



อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

4

จอ

จอ

สา

“A

จอ

โด

หา

สิ้น

เป

สดงเปลีย่นน้ํามันเครื่อง “OIL” จะกะพริบที่ระยะ

0 กม. แรก จากนั้นที่ 5,000 กม. และทุกๆ 5,000

 หลังจากนั้นจะแสดงใหเห็นวาควรจะเปลี่ยน

ันเครื่อง

จากการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง ควรปรับตั้งมิเตอร

ชวงระยะทางการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง และไฟ

นการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง การปรับตั้งทั้ง 2 อยาง

กมิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลีย่นน้ํามันเครื่อง

กดปุม “RES” ประมาณ 1 วินาที จากนั้น ขณะที่

L” และมิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลีย่นน้ํามัน

งกะพริบ กดปุม “RES” เปนเวลา 3 วินาที ไฟ

นการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องจะถูกปรับตั้ง

เปลีย่นน้ํามันเครื่องกอนไฟเตือนเปลี่ยนน้ํามัน

งจะสวาง (เชน กอนที่จะถงึการเปลีย่นถายน้ํามัน

งตามระยะ) ตองปรับตั้งมิเตอรบอกชวงระยะ

การเปลี่ยนน้ํามันเครื่องสําหรับการเปลี่ยน

ันเครื่องในระยะตอไป เพื่อที่จะแสดงเวลาใน

เปลี่ยนที่ถกูตอง

1.
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แสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย

แสดงผลการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉล ี่ย

มารถตั้งคาใหแสดงไดทั้ง “AVE_ _._ km/L” หรือ

VE_ _._ L/100 km”

แสดงผลนี้จะแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิ

ยเฉลี่ยตั้งแตการปรับตั้งครั้งลาสุด

 “AVE_ _._ km/L”: ระยะทางโดยเฉลีย่ที่

สามารถขับขี่ไดดวยปริมาณน้ํามันเชือ้เพลงิ 

1 ลิตรจะแสดงขึ้น

 “AVE_ _._ L/100 km”: ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง

โดยเฉลีย่ที่จําเปนตอการเดินทาง 100 กม.จะ

แสดงขึน้

กตองการเปลีย่นสลบัระหวางจอแสดงผลการ

เปลอืงน้ํามันเชือ้เพลงิชั่วขณะ ใหกดปุม “SEL” 

นเวลาหนึ่งวินาที

หากตองการปรับตั้งจอแสดงผลการสิ้นเปลืองน้ําม ัน

เชือ้เพลงิโดยเฉลีย่ ใหกดปุมเลอืก “RES” เปนเวลา

อยางนอยหนึ่งวินาที

ขอแนะนํา
หลังจากรีเซ็ทจอแสดงผลการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง

โดยเฉลี่ย “_ _._” จะปรากฏขึ้นจนกระทั่งมีการขับขี 

รถจกัรยานยนตไปไดระยะทาง 1 กม.

มิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลี่ยนน้ํามนัเครื่อง

มิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลีย่นน้ํามันเครื่องจะ

แสดงระยะเดินทางตั้งแตปรับตั้งครั้งลาสุด (เชน 

ตั้งแตการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องครั้งลาสุด)

ไฟแ

1,00

กม.

น้ําม

หลงั

บอก

เตือ

เลอื

และ

“OI

เครื่อ

เตือ

หาก

เครื่อ

เครื่อ

ทาง

น้ําม

การ

จอแสดงการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย

1

1. ไฟเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง “OIL”

2. มิเตอรบอกชวงระยะทางการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง

21



อุป

4

สัญ

สัญ

สาม







กดปุม “SEL” เพื่อยืนยันรูปแบบการทํางานของ

สัญญาณไฟที่เลือกโหมดควบคมุจะเปลี่ยนเปน

ฟงกชั่นการเปดใชงานสัญญาณไฟจังหวะการ

เปลี่ยนเกียร

วัดรอบเครื่องยนตจะแสดงการตั้งคาปจจุบ ัน

/นาที สําหรับโหมดฟงกชัน่การทํางาน และ

ดจุดปดการทํางาน

ั้งคาฟงกชั่นการทํางานการเปดใชงานสัญญาณ

ังหวะการเปลี่ยนเกยีร

นะนํา
ชั่นการทํางานการเปดใชงานสัญญาณไฟจังหวะ

ปลีย่นเกียรสามารถตั้งคาไดระหวาง 7,000 รอบ/

ีถึง 13,000 รอบ/นาที ตั้งแต 7,000 รอบ/นาที ถึง

0 รอบ/นาที สามารถตั้งคาสัญญาณไดเพิ่มขึ้น

 500 รอบ/นาที ตั้งแต 12,000 รอบ/นาทีถึง 13,000

/นาที สามารถตั้งคาสัญญาณไฟเพิ่มขึ้นทีละ 200

/นาที

กดปุม “RES” เพื่อเลือกความเร็วเครื่องยนต

ที่ตองการสําหรับการทํางานไฟแสดง

1.

2.
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ญาณไฟจังหวะการเปลี่ยนเกียร

ญาณไฟตั้งเวลาเปลี่ยนเกยีรมีการตั้งคาสี่ระดับที่

ารถปรับตั้งได

รูปแบบการกะพริบ: ฟงกชั่นนี้ชวยใหคุณเลือก

วาจะใหไฟแสดงติดสวางหรือไม และควรจะ

กะพริบหรือติดสวางเมื่อถกูกระตุน

จุดกระตุนการทํางาน: ฟงกชั่นนี้จะชวยใหคุณ

เลอืกความเร็วเครื่องยนตที่ไฟแสดงทํางาน

จุดปดการทํางาน: ฟงกชั่นนี้จะชวยใหคณุเลือก

ความเร็วเครื่องยนตที่ซึ่งไฟแสดงปดการทํางาน

 ความสวาง: ฟงกชั่นนี้จะชวยใหคุณปรับความ

สวางของไฟแสดงได

การปรับตั้งสัญญาณไฟจงัหวะการเปลี่ยนเกียร

1. หมุนกญุแจไปที่ตําแหนง “ ”

2. กดปุมตําแหนง “SEL” คางไว

3. หมุนกญุแจไปที่ตําแหนง “ ” และปลอยปุม

“SEL” หลังจากหาวินาที สัญญาณไฟจงัหวะ

การเปลี่ยนเกยีรสามารถปรับไดในขณะนี้

การตั้งคารูปแบบการกะพริบ

1. กดปุม “RES” เพื่อเลือกการตั้งคารูปแบบการ

กะพริบอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 สัญญาณไฟติดสวางคางเมื่อมีการเปด

ใชงาน (เลอืกการตั้งคานี้ เมื่อไฟแสดง

สวางอยู)

 สัญญาณไฟกะพริบเมื่อมีการเปดใชงาน

(เลือกการตั้งคานี้ เมื่อไฟแสดงกะพริบ

สี่ครั้งตอวินาที)

 ปดการทํางานของสัญญาณไฟ หรือก็คือ

สัญญาณไฟไมติดหรือไมกะพริบ (เลอืก

การตั้งคานี้ เมื่อไฟแสดงกะพริบหนึ่งครั้ง

ทุกๆ สองวินาที)

2.

มาตร

รอบ

โหม

การต

ไฟจ

ขอแ
ฟงก

การเ

นาท

12,00

ทีละ

รอบ

รอบ

1.

สัญญาณไฟจังหวะการเปลี่ยนเกียร

จอแสดงระดับความสวาง

1

2

km/h
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4

ฟง

ขอ

ตรวจพบปญหาในวงจรอื่นๆ ไฟเตือนปญหา

งยนตจะติดขึ้น และจอแสดงจะระบุรหัสผิดปกติ

ควรระวัง
UCA11591

จอแสดงผลแสดงรหัสขอผิดพลาดใดขึน้มาควร

ถไปตรวจสอบโดยเร็วที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงมิให

งยนตเสียหาย
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2. กดปุม “SEL” เพื่อยืนยันความเร็วรอบเครื่องยนต

ที่เลือก โหมดควบคุมเปลีย่นเปนโหมดการ

ตั้งคาปดการทํางาน

กชัน่การยกเลิกสัญญาณไฟจังหวะการเปลีย่นเกียร

แนะนํา
 ฟงกชั่นยกเลิกสัญญาณไฟจังหวะการเปลีย่น

เกียรสามารถตั้งคาไดระหวาง 7,000 รอบ/นาที

ถงึ 13,000 รอบ/นาที ตั้งแต 7,000 รอบ/นาทีถงึ

12,000 รอบ/นาที สามารถตั้งคาสัญญาณไดเพิ่ม

ขึน้ทีละ 500 รอบ/นาที ตั้งแต 12,000 รอบ/นาที

ถงึ 13,000 รอบ/นาที สามารถตั้งคาสัญญาณไฟ

เพิ่มขึ้นทีละ 200 รอบ/นาที

 ตองแนใจวาไดตั้งคาฟงกชัน่การยกเลิกการ

ทํางานที่ความเร็วรอบสูงกวาคาที่ตั้งสําหรับ

ฟงกชั่นการใชงาน มิฉะนั้นสัญญาณไฟจงัหวะ

การเปลีย่นเกียรจะยังคงไมทํางานอยู

1. กดปุม “RES” เพื่อเลอืกความเร็วรอบเครื่อง

ยนตที่ตองการสําหรับการยกเลิกสัญญาณไฟ

2. กดปุม “SEL” เพื่อยืนยันความเร็วรอบเครื่อง

ยนตที่เลือก โหมดควบคุมจะเปลี่ยนเปนฟงกชั่น

ความสวางของสัญญาณไฟจังหวะการเปลีย่น

เกียร

การปรับความสวางของสัญญาณไฟจังหวะการ

เปลีย่นเกียร

1. กดปุม “RES” เพื่อเลอืกระดับความสวางของ

ไฟสัญญาณที่ตองการ

2. กดปุม “SEL” เพื่อยืนยันระดับความสวางที่

เลือก จอแสดงผลกลับสูโหมดมาตรวัดระยะ

ทางหรือมาตรวัดชวงระยะทาง

ตัววิเคราะหปญหา

รถจกัรยานยนตรุนนี้ไดมีการติดตั้งตัววิเคราะหปญหา

สําหรับวงจรไฟฟาตางๆ ไว

หาก

เครื่อ

ขอ
หาก

นําร

เครื่อ

1. สญัญาณไฟเตือนปญหาเครื่องยนต “ ”

2. จอแสดงผลรหัสขอผิดพลาด

21

km/h



อุป

4

สว

ดาน

ดาน

UAU12661

ชดับเครือ่งยนต “ / ” 

วิทชที่ตําแหนง “ ” กอนสตารท เครื่องยนต กด

ชที่ตําแหนง “ ” เพื่อดับเครื่องยนตในกรณี

ิน เชน เมื่อรถจกัรยานยนตลมหรือสายคันเรงติด

UAU12713

ชสตารท “ ” 

วิทชนี้ เพื่อใหเครื่องยนตทํางาน ดูหนา 6-2 

รับคําแนะนําในการสตารทเครื่องยนต

UAU62500

ือนปญหาเครื่องยนตจะสวางขึ้นขณะที่หมุนกญุ

ที่ตําแหนง “ ” และกดสวิทชสตารท แตไมได

งวาการทํางานผิดปกติแตอยางใด

1.

2.

3.

4.

1.

2.
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UAU1234H

ิทชแฮนด

ซาย

ขวา

UAU12361

สวิทชไฟขอทาง “PASS”

เมื่อตองการกระพริบไฟหนา ใหกดที่สวิทชนี้

UAU62540

สวิทชไฟสูง/ต่ํ า“ / ” 

เลื่อนสวิทชไฟใหอยูที่ “ ” สําหรับเปดไฟสูง และ

เลื่อนสวิทชไฟใหอยูที่ “ ” สําหรับเปดไฟต่ํา

ขอแนะนํา
เมื่อปรับสวิทชไปที่ไฟต่ํา จะมีเพียงหลอดไฟหนา

ดานขวาเทานั้นที่ติดสวาง เมื่อปรับสวิทชไปที่ไฟสูง

หลอดไฟหนาทั้งคูจะติดสวาง

UAU12461

สวิทชไฟเลี้ยว “ / ” 

เมื่อตองการใหสัญญาณไฟเลี้ยวขวา ดันสวิทชไป

ที่ “ ” สัญญาณไฟเลี้ยวดานขวาจะติด เมื่อตองการ

ใหสัญญาณไฟเลีย้วซาย ดันสวิทชไปที่ “ ” 

สัญญาณไฟเลี้ยวดานซายจะติด เมื่อปลอยสวิทช 

สวิทชจะมาอยูที่ตําแหนงตรงกลาง เมื่อตองการ

ยกเลิกสัญญาณไฟเลี้ยว ใหกดปุมตรงกลางสวิทชไฟ

UAU12501

สวิทชแตร “ ” 

เมื่อตองการใชสัญญาณแตรใหกดที่สวิทชแตร

สวิท

กดส

สวิท

ฉกุเฉ

สวิท

กดส

สําห

ไฟเต

แจไป

แสด

สวิทชไฟขอทาง “PASS”

สวิทชไฟสูง/ต่ํ า “ / ”

สวิทชไฟเลี้ยว “ / ”

สวิทชแตร “ ”

สวิทชดับเครื่องยนต “ / ”

สวิทชสตารท “ ”

4
3

1

2

2

1
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คัน

คัน

ใน

แฮ

คว

เพ

คัน

ซึ่ง

UAU12892

เบรค

บรคติดตั้งอยูที่ติดตั้งอยูที่ดานขวาของแฮนด

บัเลี้ยว ในการเบรคหนา ใหบีบคันเบรคเขากบั

กคนัเรง

1. ันเบรค

1
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UAU12821

คลัทช

คลทัชติดตั้งอยูที่ปลอกแฮนดบังคบัเลี้ยวดานซาย

การปลอยคลทัช ใหบีบคนัคลัทชเขากับปลอก

นดบังคับเลีย้ว ในการเขาคลัทช ใหปลอยคนัคลทัช

รบีบคนัคลัทชอยางรวดเร็ว และปลอยอยางชาๆ 

ื่อใหคลทัชทํางานไดอยางราบรื่น

คลทัชนี้ไดติดตั้งสวิทชคลัทชอยูดวย

เปนสวนหนึ่งของระบบการตัดวงจรการสตารท

UAU12872

คันเปลี่ยนเกียร

คันเปลีย่นเกียรติดตั้งอยูทางดานซายของรถจกัรยาน

ยนตและใชรวมกับคนัคลัทชเมื่อตองการเปลี่ยนเกยีร

ในระบบสงกําลังเฟองตรงคงที่ ความเร็ว 6 ระดับซึ่ง

ติดตั้งอยูในรถจกัรยานยนตนี้

คัน

คันเ

บังค

ปลอ

คันคลทัช

1

1. คันเปลี่ยนเกียร

1
1. ค



อุป

4

คัน

คนั

ใน

นะนํา
ระบบ ABS จะทําการทดสอบระบบวิเคราะห

ปญหาดวยตัวเอง ในแตละครั้งที่สตารทรถ

จกัรยานยนตครั้งแรก หลังจากบิดกญุแจไปที่

ตําแหนง “ON” และรถจกัรยานยนตบิด วิ่งที่

ความเร็ว 10 กม./ชม. หรือสูงกวา ระหวาง

การทดสอบนี้ จะไดยินเสียงการทํางานจากชดุ

ควบคุมไฮดรอลกิ และเมื่อบีบคนัเบรคหรือ

แปนเบรคเบาๆ จะรูสึกถงึการสั่นที่คันเบรค

และแปนเบรค แตไมใชเปนการทํางานผิด

ปกติแตอยางใด

ระบบ ABS นี้ มีโหมดทดสอบ ซึ่งชวยใหผู

ขับไดรูถึงจังหวะของคันเบรคหรือแปนเบรค

เมื่อระบบ ABS ทํางาน อยางไรก็ดี จําเปนตอง

ใชเครื่องมือพิเศษ ดังนั้นควรปรึกศูนยบริการ

ยามาฮาของทาน

วรระวัง
UCA20100

ระวงัอยาทําใหเซ็นเซอรตรวจจับลอ หรือโรเตอร

ซอรตรวจจับลอเสียหาย มิฉะนั้น จะทําให

รถนะของระบบ ABS ไมสมบูรณ

1.
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UAU12944

เบรคหลัง

เบรคหลงัตดิตั้งอยูทางดานขวาของรถจกัรยานยนต

การเบรคลอหลงั ใหเหยียบคนัเบรคลง

UAU63040

ระบบเบรคปองกันลอล็อคแบบ ABS

คณุสมบัติของระบบ ABS (Anti-lock Brake System -

ระบบเบรคปองกันลอลอ็ค) ของยามาฮา เปนระบบ

ควบคุมดวยอิเล็คทรอนิคแบบคู โดยการทํางานของ

เบรคหนาและเบรคหลงัจะทํางานแยกกันอยางอิสระ

การใชงานระบบเบรค ABS ก็เหมือนกันการใชงาน

เบรคธรรมดา เมื่อมีการใชงานเบรค อาจจะใหความ

รูสึกเปนจังหวะที่คันเบรค หรือแปนแบรค ในสถาน

การณเชนนี้ใหใชเบรคอยางตอเนื่อง ปลอยให  ABS

ทํางานตอไป; หามใช “ปม” เบรค เพราะจะทําให

ประสิทธิภาพในการเบรคลดลง

คําเตอืน
UWA16051

ควรรักษาระยะหางดานหนารถจักรยานยนตให

เหมาะสมกับความเร็วในการขับขีเ่สมอ แมวาจะใช 

งานระบบ ABS ก็ตาม

 ABS จะทํางานไดดีที่สุดเมื่อมรีะยะเบรคที่ยาว

 ในบางสภาพถนน (ขรุขระหรือลูกรัง) อาจใช

ระยะในการเบรคมากกวาปกติ

ABS จะไดรับการตรวจสอบโดย ECU ซึ่งจะทําให

ระบบกลับสูสภาพเดิม เปนการเบรคแบบธรรมดา ถา

เกิดมีการทํางานผิดปกติเกิดขึ้น

ขอแ




ขอค
ระมดั

เซ็นเ

สมร

คันเบรคหลัง

1
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นะนํา
งัน้ํามันเชือ้เพลงิจะไมสามารถปดได หากกุญแจ

ยูในตัวล็อค นอกจากนี้ ก็จะยังดึงกุญแจออก

ด หากปดและลอ็คฝาปดไมถูกตอง

คําเตอืน
UWA11092

จากมกีารเติมน้ํามนัเชื้อเพลิง ตรวจสอบให

จวาไดปดฝาถงัน้ํามันเชื้อเพลิงแนนสนิทแลว

ันเชื้อเพลิงที่รั่วออกมาอาจทําใหเกิดอันตรายจาก

ิงไหมได

1.

2.

1.

2.
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UAU13075

ฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง

เมือ่ตองการเปดฝาปดถังน้ํามนัเชื้อเพลิง

เปดฝาครอบตัวล็อคฝาปดถังน้ํามันเชือ้เพลงิ เส ียบ

กุญแจเขากับตัวล็อค แลวบิดตามเข็มนาฬิกาไป 1/4 

รอบ จะเปนการปลดตัวล็อค และสามารถเปดฝาถัง

น้ํามันเชื้อเพลิงได

การปดฝาปดถังน้ํามนัเชื้อเพลิง

1. กดฝาถงัน้ํามันเชือ้เพลงิใหเขาที่โดยเสียบกญุแจ

คางไวกับตัวล็อค

2. บดิกุญแจทวนเขม็นาฬกิากลบัไปตําแหนงเดิม

แลวดึงกญุแจออกแลวปดฝาครอบตัวลอ็ค

ขอแ
ฝาถ

ไมอ

ไมไ

หลัง

แนใ

น้ําม

เพล

เซ็นเซอรตรวจจับลอหนา

โรเตอรเซน็เซอรตรวจจับลอหนา

เซ็นเซอรตรวจจับลอหลัง

โรเตอรเซน็เซอรตรวจจับลอหลัง

1
2

1

2

1. ฝาครอบตัวล็อคฝาถังน้ํามันเชือ้เพลิง

2. ปลดลอ็ค

2 1



อุป

4

น้ํา

ดูให

น้ํา

ใหป

เกิด

ในก

1

2

ี หากน้ํามนัเบนซินสัมผัสผิวหนัง ใหลางดวยสบู

้ํา หากน้ํามนัเบนซินเลอะเสื้อผา ใหเปลี่ยนเสื้อ

ที

UAUN0750

วรระวัง
UCA11401

พาะน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วเทานั้น การใช

นัเบนซินที่มสีารตะกั่วจะทําใหชิ้นสวนภายใน

ครือ่งยนต เชน วาลวและแหวนลูกสูบรวมทั้ง

ไอเสียเสียหายได

้ํามันเชื้อเพลิงที่แนะนํา:

น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วหรือน้ํามันแกสโซฮอล  

(E10)

วามจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง:

14.0 ลิตร
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UAU13222

มันเชื้อเพลิง

แนใจวามีน้ํามันเชือ้เพลงิในถังเพียงพอ

คําเตอืน
UWA10882

มันเบนซินและไอน้ํามนัเบนซินเปนสารไวไฟสูง

ฏบิัตติามคําแนะนําตอไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการ

เพลิงไหมและการระเบิด และเพื่อการลดโอกาส

ารไดรับบาดเจ็บขณะเติมน้ํามนัเชื้อเพลิง

. กอนเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ใหดับเครื่องยนตกอน

และดูใหแนใจวาไมมีผูใดนั่งอยูใกลกบัรถจกัร

ยานยนต หามเติมน้ํามันเชือ้เพลงิขณะสูบบุหรี่

หรือขณะที่อยูใกลกบัประกายไฟ เปลวไฟ หรือ

แหลงจุดระเบิดตางๆ เชน ไฟแสดงการทํางาน

ของเครื่องทําน้ํารอน และเครื่องอบผา

. ไมควรเติมน้ํามันเชือ้เพลงิจนลนถงั เมื่อเติม

น้ํามันเชื้อเพลิงตองแนใจวาไดใสหวัจายน้ํามัน

เชือ้เพลงิไปยังชองเติมถังน้ํามันเชื้อเพลิง หยุด

เติมเมื่อระดับน้ํามันเชื้อเพลิงถึงปลายทอเติมน้ํา

มัน เนื่องจากน้ํามันเชือ้เพลงิจะขยายตัวเมื่อร อน

ขึ้น ความรอนจากเครื่องยนตหรือแสงอาทิตย

อาจทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงไหลลนออกมาจากถงั

ได

3. เชด็น้ํามันเชือ้เพลงิที่หกทันที ขอควรระวัง: เช็ด
น้ํามันเชื้อเพลิงที่หกทันทีดวยผาสะอาด แหง 

และนุม เนื่องจากน้ํามนัเชื้อเพลิงอาจทําความ

เสียหายใหกับสีรถหรือชิ้นสวนพลาสติก [UCA10072]

4. ดูใหแนใจวาไดปดฝาปดถงัน้ํามันเชือ้เพลงิ

แนนสนิทดีแลว

คําเตอืน
UWA15152

น้ํามันเบนซินเปนสารมพีิษ และสามารถทําใหบาด

เจ็บหรือเสียชีวิตได ตองใชดวยความระมดัระว ัง หาม

ใชปากดูดน้ํามนัเบนซิน หากทานกลืนน้ํามนัเบนซิน

เขาไปเพียงเล็กนอย หรือสูดไอน้ํามันเบนซินเขาไป

จํานวนมาก หรือน้ํามันเบนซินเขาตา ใหไปพบแพทย

ทนัท

และน

ผาทัน

ขอค
ใชเฉ

น้ําม

ของเ

ระบบ

1. ทอเติมของถังน้ํามันเชือ้เพลิง

2. ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงสูงสุด

21

น

ค
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ท

เช

กอ

ควรระวัง
UCA10702

พาะน้ํามนัเบนซนิไรสารตะกั่วเทานัน้ การใช

นัเบนซนิทีม่สีารตะกัว่จะทาํใหระบบบําบัดไอเสยี

หายจนอาจซอมไมได

1.

2.
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UAUN0790

อระบายไอและทอน้ํามันลนของถังน้ํามัน

ื้อเพลิง

นใชงานรถจกัรยานยนต ใหปฏบิัติดังนี้:

 ตรวจสอบการเชื่อมตอทอยางแตละจดุ

 ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของ

ทอยาง ใหเปลีย่นหากชํารุดเสียหาย

 ตรวจสอบใหแนใจวาสวนปลายของทอแตละจดุ

ไมอุดตัน และทําความสะอาดถาจําเปน

 ตรวจสอบใหแนใจวาสวนปลายของทอแต

ละจดุ อยูดานนอกของบังลม

UAU13434

ระบบบําบัดไอเสีย

รถจกัรยานยนตรุนนี้มีระบบบําบัดไอเสีย (catalytic 

converter) ภายในระบบไอเสียของรถ

คําเตอืน
UWA10863

ระบบไอเสียจะมีความรอนหลังจากมีการใชงาน

เพื่อปองกันอันตรายจากไฟไหมหรือไฟลวก:

 หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับบริเวณทีอ่าจ

เกิดอันตรายจากไฟไหม เชน หญาหรือวัสดุอื่น

ทีต่ิดไฟงาย

 จอดรถจักรยานยนตในที่ทีไ่มมเีด็กหรือคนเดิน

พลุกพลาน เพื่อใหไมไดรับอันตรายจากการ

สมัผัสกับระบบไอเสีย

 ตองแนใจวาระบบไอเสียเย็นลงแลวกอนทําการ

ซอมบํารุง

 อยาปลอยใหเครื่องยนตเดินเบานานเกินกวา 

2-3 นาที การปลอยใหเครื่องยนตเดินเบาเปน

เวลานานจะทําใหเครื่องยนตรอนเกินไป

ขอ
ใชเฉ

น้ําม

เสยี

ทอน้ํามันลนของถังน้ํามันเชื้อเพลิง

ทอระบายไอของถังน้ํามันเชื้อเพลิง

2

1



อุป

4

เบา

เบา

การ

1

2

ถอดเบาะนั่งคนขับออกโดยการถอดโบลท

1.

2.

าครอบกลาง

กรู

าะนั่งคนขับ

ลท

2

1

2
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UAU62621

ะนั่ง

ะนั่งผูโดยสาร

ถอดเบาะนั่งผูโดยสาร

. เสียบกุญแจเขากับตัวล็อคเบาะนั่ง แลวหมุน

ตามเข็มนาฬกิา

. ในขณะที่กญุแจอยูในตําแหนงนั้น ใหยกดาน

หลงัของเบาะนั่งผูโดยสารขึ้น แลวดึงออก

การใสเบาะนั่งผูโดยสาร

1. สอดปุมยื่นบนดานหนาของเบาะนั่งผูโดยสาร

เขาไปในตัวยึดเบาะนั่งตามที่แสดง และจากนั้น

กดที่ดานหลงัของเบาะนั่งลงเพื่อล็อคใหเขาท ี่

2. ดึงลกูกญุแจออก

เบาะนั่งคนขับ

การถอดเบาะนั่งคนขับ

1. ถอดเบาะนั่งผูโดยสาร

2. ถอดฝาครอบกลางโดยการถอดสกรูออก

3.

ล็อคเบาะนั่งผูโดยสาร

ปลดล็อค

2

1

1. เขี้ยวลอ็ค

2. ที่ยึดเบาะ

1

2

2

1. ฝ

2. ส

1. เบ

2. โบ

1
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กา

ขอ
เพ

รถ

ปลดหมวกกันน็อค

เบาะนั่งผูโดยสาร

หมวกกนัน็อคอออกจากทีแ่ขวนหมวกกนัน็อค

จากนั้นติดตั้งเบาะนั่ง

1.

2.

มวกนิรภัย

บาะนั่งผูโดยสาร

1

2
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รใสเบาะนั่งคนขับ

1. สอดปุมยื่นบนดานหนาของเบาะนั่งคนขบัเขา

ไปในตัวยึดเบาะนั่งตามที่แสดง และจากนั้น

วางเบาะนั่งลงในตําแหนงเดิม

2. ติดตั้งโบลทยึดเบาะนั่งคนขับ

3. ประกอบฝาครอบกลางกลับคืนโดยติดตั้งสกรู

4. ติดตั้งเบาะนั่งผูโดยสาร

แนะนํา
ื่อความปลอดภัย ควรตรวจสอบใหแนใจวาเบาะ

ปดสนิทกอนขบัขี่รถจกัรยานยนต

UAU62930

ที่แขวนหมวกกันน็อค

ที่แขวนหมวกกนัน็อคจะอยูใตเบาะที่นั่งผูโดยสาร

การเก็บหมวกกันน็อค

1. ถอดเบาะนั่งผูโดยสาร (ดหูนา 4-17)

2. ยึดหมวกกันน็อคเขากับที่แขวนหมวกกันน็อค

และจากนั้นติดตั้งเบาะนั่งผูโดยสารใหแนน

คําเตอืน! อยาขบัขี่รถโดยแขวนหมวกกันน็อค

ไวกับที่แขวน เพราะหมวกกันน็อคอาจไปชน

กับวัตถุตางๆ จะทําใหรถเสียการทรงตัว และ

เกิดอุบัติเหตุได [UWA10162]

การ

ถอด

ถอด

และ

เขี้ยวล็อค

ที่ยึดเบาะ

1

2

1. ที่แขวนหมวกกันน็อค

1 1. ห

2. เ
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4

กล

กล

(ดูห

เมื่อ

ปร

ไวเ

คว

หา

169

UAU68140

ปรับตั้งชุดโชคอัพหลัง

คอัพหลงันี้ไดมีการติดตั้งคันปรับตั้งแหวนปรับ

ิงโชค

วรระวัง
UCA10102

องกันกลไกชํารดุเสียหาย อยาพยายามหมุน

วาคาสูงสุดหรือต่ําสุด

ตั้งสปริงโชคดังตอไปนี้

ถอดที บงัโซขบัโดยการถอดโบลทพรอมกบับ ูชรอง

ในการเพิ่มแรงสปริงโชคและทําใหระบบกัน

สะเทือนแขง็ขึ้น ใหหมุนโบลทปรับตั้งไปใน

ทิศทาง (a) ในการลดแรงสปริงโชคและทําให

1.

ี่บังโซขับ

ลทและบูชรอง

2

1
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UAU62550

องเอนกประสงค

องเอนกประสงคติดตั้งอยูใตเบาะนั่งผูโดยสาร

นา 4-17)

จดัเก็บเอกสารหรืออื่นๆ ไวในกลองเอนก

ะสงค ควรแนใจวาไดหอหุมดวยถุงพลาสติก

พื่อไมใหเอกสารเปยก เมื่อจะลางรถจักรยานยนต

รระวังไมใหน้ําเขาไปในกลองเอนกประสงคได 

คําเตอืน
UWA15401

มบรรทกุน้ําหนักบนตวัรถจักรยานยนตเกิน 

 กิโลกรัม

UAU39672

กระจกมองหลัง

กระจกมองหลงัของรถจักรยานยนตสามารถพับไป

ดานหนาหรือดานหลงัได สําหรับการจอดในพื้นที่

แคบ พับกระจกกลับมาสูตําแหนงเดิมกอนการขับขี่

คําเตอืน
UWA14372

แนใจวาพับกระจกมองหลังกลับสูตําแหนงเดิมแล ว

กอนการขบัขี่

การ

ชดุโช

สปร

ขอค
เพื่อป

เกินก

ปรับ

1.

2.

กลองเอนกประสงค

1

1. ตําแหนงการขับขี่

2. ตําแหนงจอดรถ

1 1

2 2

2 2

1. ท

2. โบ
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UAU15152

อสายรัดสัมภาระ

อสายรัดสัมภาระจะอยูบนที่วางพักเทาในของ

ยสารในแตละขาง

1.

2.

3.

4.

ะขอสายรัดสมัภาระ

1
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ระบบกนัสะเทือนนุมลง ใหหมุนโบลทปรับ

ตั้งไปในทิศทาง (b)

 จดัแนวรองบากที่เหมาะสมในแหวน

ปรับตั้ง ใหตรงกับตัวแสดงตําแหนงบน

โชคอัพหลงั

 ใชประแจขันชนิดพิเศษ และดามขัน

โบลทที่รวมมาในเครื่องมือประจํารถ

เพื่อทําการปรับ 3. ติดตั้งตัวบังโซขับโดยการติดตั้งบูชรองและ

โบลท จากนั้นขันแนนโบลทตามคาแรงขัน

ทีก่ําหนด

ตะข

ตะข

ผูโด

ดามขันโบลท

ประแจขันชนิดพิเศษ

แหวนปรับตั้งสปริงโชค

ตัวแสดงตําแหนง

7 6 5 4 3 2 1

4

(b)
(a)

32
1

การปรับตั้งสปริงโชค:

ต่ําสุด (นุม):

1

มาตรฐาน:

3

สูงสุด (แข็ง):

7

คามาตรฐานแรงบิด:

โบลทยึดตัวบังโซขับ:

10 นิวตัน-เมตร

1. ต
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4

ขา

ขาต

ขาง

หา

หร

เลื่อ

แล
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UAU37491

ตั้งขาง

ั้งขางติดตั้งอยูดานซายของโครงรถ ยกขาต ั้ง

ขึน้ หรือเหยียบลงดวยเทาโดยจับตัวรถใหต ั้งตรง

คําเตอืน
UWA14191

มขบัขี่รถจักรยานยนตโดยไมไดยกขาตั้งขางขึ้น

ือขาตั้งขางฝด และไมสามารถเก็บขึ้นได (หร ือ

นหลนลงได)มฉิะนั้น ขาตั้งขางอาจสัมผัสพื้น

ะรบกวนสมาธิของผูขบัขี่ ทําใหเสียการทรงตัวได

UAU15393

ระบบการตัดวงจรการสตารท

ระบบการตัดวงจรการสตารท (ประกอบดวยสวิทช

คลัทช และสวิทชเกียรวาง) ปองกันการสตารท

เมื่อระบบสงกําลังเขาเกียรอยู และไมไดบีบคันคลัทช

ใหตรวจสอบการทํางานของระบบการตัดวงจรการ

สตารทเปนประจําตามขัน้ตอนตอไปนี้

ขอแนะนํา
การตรวจสอบนี้จะเชื่อถือไดอยางมากถาไดมีการอุน

เครื่องยนต
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ำงานไม�ถูกต�อง
านยนต จนกว�าจะได�รับการตรวจสอบ
ฮ�า

 

านไม�ถูกต�อง
านยนต จนกว�าจะได�รับการตรวจสอบ
ฮ�า

 

ปกติ ใหนำรถจักรยานยนตเขาตรวจ
ยามาฮากอนขับขี่
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เมื่อเครื่องยนต�ดับอยู� :
1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ตั้งสวิทช�ดับเครื่องยนต�ไว�ที่ตำแหน�ง “ ”.
2. บิดกุญแจไปที่ตำแหน�ง “ON” 
3. เข�าเกียร�ว�าง
4. กดสวิทช�สตาร�ท
เครื่องยนตติดหรือไม ?

สวิทช�เกียร�ว�างอาจท
ไมควรขับขี่รถจักรย
จากผู�จำหน�ายยามา5. ดับเครื่อง

6. เข�าเกียร�
7. ดึงคันคลัชท�ค�างไว�
8. กดสวิทช�สตาร�ท
เครื่องยนตติดหรือไม ? สวิทช�คลัทช�อาจทำง

ไมควรขับขี่รถจักรย
จากผู�จำหน�ายยามา

ระบบเป�นปกติ สามารถขับขี่รถจักรยานยนตได

ใช ไมใช

หากพบการทำงานผิด
สอบระบบที่ผูจำหนาย

คำเตือน

ใช ไมใช



เพ

5

UAU15599

ตรว ปฏบิตัิตามขัน้ตอนการตรวจสอบและบํารุงรักษา

ตาม
UWA11152

หาก ใชรถหากทานพบสิง่ผิดปกต ิหากขัน้ตอนทีร่ะบุไว

ในค

ตรว

หนา

น้ํา

ือ้เพลิง 

4-15, 4-16

น้ํา 7-10

น้ํา 7-13

เบ 7-21, 7-22
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จสอบรถจกัรยานยนตของทานทกุครั้งกอนใชงาน เพื่อใหมัน่ใจวารถของทานอยูในสภาพพรอมใชงานและปลอดภัย ให

กาํหนดเวลาทีร่ะบไุวในคูมอืผูใชรถจกัรยานยนตเสมอ

คําเตอืน

ไมมกีารตรวจสอบหรอืบํารงุรกัษาทีถ่กูตอง อาจเปนการเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัตเิหตหุรอืทำใหชิ้นสวนเสยีหายได อยา

ูมอืนีไ้มสามารถแกไขปญหาได ใหนํารถจกัรยานยนตเขารบัการตรวจสอบทีผู่จาํหนายยามาฮ า

จสอบรายการตอไปนี ้กอนการใชงานรถจกัรยานยนต:

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ

มันเชื้อเพลิง

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง

 เติมน้ํามันเชื้อเพลงิ ถาจําเปน

 ตรวจสอบการรั่วซมึของทอน้ํามันเชื้อเพลิง

 ตรวจสอบการอุดตัน การแตกราว หรือการชํารุดของท อระบายและทอน้ํามนัลนของถังน้ํามันเช

และตรวจสอบจุดเชือ่มตอทอ

มันเครื่อง

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง

 ถาจําเปน ใหเติมน้ํามันเครื่องที่แนะนําจนถึงระดับที่กําหนด

 ตรวจสอบเครื่องยนตเพื่อปองกันการรั่วซึม

ยาหลอเย็น

 ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็นในถัง

 ถาจําเปน ใหเติมน้ํายาหลอเย็นที่แนะนําจนถึงระดับที่กําหนด

 ตรวจสอบการรั่วซมึของระบบระบายความรอน

รคหนา

 ตรวจสอบการทํางาน

 ถาระดับคันเบรคลึกผิดปกติ ใหนํารถเขาตรวจสอบระบบไฮดรอลิกที่ผูจําหนายยามาฮา

 ตรวจสอบความสึกของผาเบรค

 เปลี่ยน ถาจําเปน

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคที่กระปุกน้ํามันเบรค

 ถาจําเปน ใหเติมน้ํามันเบรคที่กําหนดใหอยูในระดับที่กําหนด

 ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพือ่ปองกันการรั่ว



ยั – การตรวจสอบกอนการใชงาน

5

เบ 7-21, 7-22

ค 7-19

ป
ลอกคันเรง

7-16, 7-26

ส 7-26

โ 7-23, 7-25

ล 7-17, 7-18

ค 7-26

หนา
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รคหลัง

 ตรวจสอบการทํางาน

 ถาระดับคันเบรคลึกผิดปกติ ใหนํารถเขาตรวจสอบระบบไฮดรอลิกที่ผูจําหนายยามาฮา

 ตรวจสอบความสึกของผาเบรค

 เปลีย่น ถาจําเปน

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคที่กระปุกน้ํามันเบรค

 ถาจําเปน ใหเติมน้ํามันเบรคที่กําหนดใหอยูในระดับที่กําหนด

 ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพื่อปองกันการรั่ว

ลัทช

 ตรวจสอบการทํางาน

 ทําการหลอลื่นสาย ถาจําเปน

 ตรวจสอบระยะฟรีคันคลัทช

 ทําการปรับตั้ง ถาจําเปน

ลอกคันเรง

 ตรวจสอบความคลองตัวเพื่อความสะดวกในการใชงาน

 ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง

 ถาตองการปรับตั้ง ใหทําการปรับตั้งระยะฟรีปลอกคันเรงและหลอลื่นชุดสายคันเรง และเบาป

ไดที่รานผูจําหนายยามาฮา

ายควบคมุตางๆ
 ตรวจสอบความคลองตัวเพื่อความสะดวกในการใชงาน

 ทําการหลอลื่น ถาจําเปน

ซขับ

 ตรวจสอบระยะหยอนโซขับ

 ทําการปรับตั้ง ถาจําเปน

 ตรวจสอบสภาพโซ

 ทําการหลอลื่น ถาจําเปน

อและยาง

 ตรวจสอบความเสียหาย
 ตรวจสอบสภาพยางและความสกึของดอกยาง
 ตรวจสอบลมยาง
 ทําการแกไข ถาจําเปน

นัเบรคหลังและคนัเปลี่ยนเกียร
 ตรวจสอบความคลองตัวเพื่อความสะดวกในการใชงาน

 ทําการหลอลื่นเดือยตางๆ ของขาเบรคและคันเปลี่ยนเกียร ถาจําเปน

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ



เพ

5

คัน 7-27

ขา 7-28

จุด —

อุป —

หนา
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เบรคและคันคลัทช
 ตรวจสอบความคลองตัวเพื่อความสะดวกในการใชงาน

 ควรหลอลื่นดวยน้ํามันในจุดที่จําเปน

ตั้งขาง
 ตรวจสอบความคลองตัวเพื่อความสะดวกในการใชงาน

 ทําการหลอลื่นเดือย ถาจําเปน

ยึดโครงรถ
 ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัวแนนแลว

 ขันใหแนน ถาจําเปน

กรณ ไฟ สัญญาณไฟ และสวิทช
 ตรวจสอบการทํางาน

 ทําการแกไข ถาจําเปน

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ
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อา

คุน

หน

เข

หา

อา

ซึ่ง

UAUN0073

ควรระวัง
UCAN0072

ขับขีผ่านน้ําลึก มิฉะนั้นเครื่องยนตอาจเสยีหาย

วรหลีกเลี่ยงหลุม, บอ เนื่องจากอาจจะลึกกว า

ดคิดไว
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UAU15952

นคูมือผูใชรถจกัรยานยนตโดยละเอียดเพื่อทําความ

เคยกบัการควบคุมตางๆ หากมีการควบคุมหรือ

าที่การทํางานใดของรถจกัรยานยนตที่ทานไม

าใจ ทานสามารถปรึกษาผูจําหนายยามาฮาได

คําเตอืน
UWA10272

กทานไมทําความคุนเคยกับการควบคุมตางๆ

จนําไปสูการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต

สามารถทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือไดรับบาดเจ็บได

UAU62513

ขอแนะนํา
รถจกัรยานยนตรุนนี้ไดติดตั้ง:

 เซ็นเซอรตรวจจบัการเอียงของรถเพื่อดับเครื่อง

ยนตในกรณีที่พลกิคว่ํา ในกรณีนี้ จอแสดง

จะแสดงรหัสขอผิดพลาด 30 ขึ้นแตไมถือวา

เปนการทํางานผิดปกติหมุนกุญแจไปที่

ตําแหนง “ ” และจากนั้นไปที่ตําแหนง “ ”

เพื่อลบรหสัขอผิดพลาดหากไมทําเชนนี้ จะไม

สามารถสตารทเครื่องยนตได แมวาเครื่องยนต

จะหมุนเมื่อทําการกดสวิทชสตารทก็ตาม

 ระบบดับเครื่องยนตอัตโนมัติ เครื่องยนตจะดับ

โดยอัตโนมัติ หากมีการปลอยใหเครื่องเดินเบา

นานกวา 20 นาที หากเครื่องยนตดับ ใหกด

สวิตชสตารทมือเพื่อสตารทเครื่องอีกครั้ง

ขอ
หาม

ได ค

ที่คา



กา

6

กา

เพื่อ

สต

ตอ





1

UAU16673

เปลี่ยนเกียร

ปลีย่นเกียรชวยในการควบคุมการสงกําลงัท ี่

ะสมสําหรับการออกตัว การเรง และการไตที่ส ูง

น

เปนการแสดงตําแหนงตางๆ ของเกียร

นะนํา
องการเขาเกียรวาง ใหเหยียบคนัเปลี่ยนเกยีร

นลางซ้ําๆ จนสุด แลวยกขึ้นเลก็นอย

ันเปลี่ยนเกียร

ําแหนงเกียรวาง

1
N
2
3
4
5
6

1

2
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UAUN0810

รสตารทเครื่องยนต

ใหระบบตัดตอวงจรสตารทเปดใหสามารถ

ารทเครื่องยนตได

งมีลกัษณะตรงตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

ระบบสงกําลงัอยูในตําแหนงเกียรวาง

ระบบสงกําลงัเขาเกียรอยู

พรอมกับดึงคันคลทัชไว

ดูหนา 4-21 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

. บิดกุญแจไปที่ตําแหนง “ ” และดูใหแนใจ

วาไดเลื่อนสวิทชดับเครื่องยนตไวที่ตําแหน ง

“ ” แลว สัญญาณไฟเตือนปญหาเครื่องยนต 

ควรติดขึน้ 2-3 วินาที แลวดับไป ขอควรระวัง:
ถาไฟเตือนไมดับ โปรดติดตอผูจําหนาย

ยามาฮาเพื่อตรวจสอบวงจรไฟฟา [UCAT1121]

สัญญาณไฟเตือน ABS ควรจะสวางขึน้เมื่อ

หมุนสวิทชกญุแจไปที่ตําแหนงเปด “ON” และ

จะดับลงหลงัจากขบัขี่ที่ความเร็ว 10 กม./ชม.

หรือสูงกวา

ขอควรระวัง
UCA17682

ถาสัญญาณไฟเตือน ABS ไมสวางขึน้ และจากนั้นดับ

ตามที่อธิบายไวดานบน ใหดูหนา 4-2 สําหรับตรวจ

เช็ควงจรไฟเตือน

2. เขาเกยีรวาง สัญญาณไฟเกยีรวางควรสวางขึ้น

หากไมสวาง ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการ

ตรวจสอบวงจรไฟฟา

3. สตารทเครื่องยนตโดยการกดสวิทชสตารท

ถาสตารทเครื่องยนตไมติด ใหปลอยสวิทช

สตารทมือ รอสัก 2-3 วินาที แลวลองสตารท

อีกครั้ง การพยายามสตารทในแตละครั้ง ควรใช

เวลาใหนอยที่สุดเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ไมควร

สตารทเครื่องยนตเกนิ 10 วินาทีในการสตารท

แตละครั้ง

ขอควรระวัง
UCA11043

เพื่อรักษาเครื่องยนตใหมอีายุการใชงานทีย่าวนาน

ไมควรเรงเครื่องยนตมากขณะเครื่องเย็น

การ

การเ

เหมา

เปนต

ในรูป

ขอแ
หากต

ลงดา

1. ค

2. ต
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ข
UAU16842

ะรันอินเครื่องยนต

ีชวงเวลาใดจะสําคัญที่สุดในอายุการใชงานของ

กัรยานยนตมากไปกวาชวงระยะ 0 กม. ถงึ 1,600

 (รันอิน) สําหรับการคํานึงถึงระยะดังกลาว ควรทำ

มเขาใจใหละเอียดตามคูมือ

สภาพเครื่องยนตใหม ควรหลกีเลีย่งการใชงาน

ักเกินไปในชวงระยะแรกที่ 1,600 กม. การ

านของชิ้นสวนภายในเครื่องยนตที่เคลื่อนท ี่เสียด

 ทําใหเกดิระยะชองวางที่เกดิการสึกหรออยาง

เร็ว หรือควรหลกีเลีย่งการกระทําใดๆ ที่อาจทำ

ครื่องยนตรอนเกนิไป

UAU17094

,000 กม.

เลีย่งการทํางานเกิน 7,000 รอบ/นาที 

วรระวัง: หลังจาก 1,000 กม. แรกของการขบัขี่

มกีารเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง และกรองและไส

งน้ํามันเครือ่ง [UCA10303]

0–1,600 กม.

เลีย่งการทํางานเกิน 8400 รอบ/นาที
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อควรระวัง
UCA10261

 แมระบบสงกําลังจะอยูในตําแหนงเกียรวาง

ก็หามปลอยใหรถไหลเปนเวลานานขณะดับ

เครื่องอยู และหามลากรถจักรยานยนตเปน

ระยะทางไกล ระบบสงกําลังจะมกีารหลอลื่น

อยางเหมาะสมตอเมือ่เครื่องยนตทํางานอยู

เทานั้น การหลอลื่นไมเพียงพออาจทําใหระบบ

สงกําลังเสียหาย

 ใชคลัทชเสมอขณะเปลี่ยนเกียรเพื่อหลีกเลี่ยง

มใิหสรางความเสียหายตอเครื่องยนต ระบบ

สงกําลัง และเพลาสงกําลัง ซึ่งไมไดออกแบบ

มาเพื่อตานทานแรงกระแทกจากการฝนเปลี่ยน

เกียร

UAU16811

คําแนะนําวิธีลดความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง 

(วิธีการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง)

ความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงสวนใหญเกิดจากลักษณะ

การขับขี่รถของแตละบุคคล ซึ่งคําแนะนําวิธีลดความ

ความสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิง ใหพิจารณาดังนี้:

 เปลี่ยนเกยีรขึ้นอยางรวดเร็ว และหลีกเลี่ยงการ

ใชความเร็วรอบเครื่องสูงขณะเรงเครื่อง

 ไมเรงเครื่องยนตขณะเปลีย่นเกยีรต่ํา และหลีก

เลี่ยงการใชความเร็วเครื่องยนตสูงโดยไมมี

โหลดภาระบนเครื่องยนต

 ดบัเครื่องยนตแทนที่จะปลอยใหเครื่องยนตเด ิน

เบาเปนเวลานาน (เชน ในการจราจรที่ติดขดั เมื่อ

หยุดรอสัญญาณไฟจราจรหรือรอรถไฟผาน)

ระย

ไมม

รถจ

กม.

ควา

ดวย

ที่หน

ทําง

สีกัน

รวด

ใหเ

0–1

หลกี

ขอค
ตอง

กรอ

100

หลกี



กา

6

1,6

ใน

ขอ
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00 กม. ขึ้นไป

ระยะนี้สามารถใชรถจกัรยานยนตไดเปนปกติ

ควรระวัง
UCA10311

รักษาความเร็วรอบเครื่องยนตไมใหอยูในพื้นที่

สีแดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต

หากมปีญหาใดๆ เกิดขึ้นในระยะรนัอินเครื่อง

ยนต กรุณานํารถจักรยานยนตของทานเขา

ตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮา

UAU17214

การจอดรถ 

เมื่อทําการจอดรถ ใหดับเครื่องยนตและดึงลูกกุญแจ

ออกจากสวิทชกุญแจ

คําเตอืน
UWA10312

 เนื่องจากเครือ่งยนตและระบบไอเสียมคีวาม

รอนสูง จึงไมควรจอดรถในที่ที่อาจมีเด็กหรือ

คนเดินสัมผัสและถกูไฟลวกได

 ไมควรจอดรถบริเวณพื้นที่ลาดเอียง หรือพื้น

ดินที่ออน มฉิะนั้น อาจจะทําใหรถลมเสียหาย

ได ซึ่งมีโอกาสทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงรั่วและ

เกิดไฟไหมได

 หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับพื้นหญาแหง

หรือวัตถุที่ลุกติดไฟไดงาย
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UAUU1241

ขอ

สิ่ง

าพในการขับขี่ที่ดีดวยอายุ

งชิ้นสวนเครื่องยนต 
อกสูบ เปนตน)

งยนต กระบอกสูบสึก 
แหวนลูกสูบ เปนตน
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ควรจําทั่วไป

ที่จะไดรับหากทานรูจกัการใชรถจกัรยานยนตและการดูแลรักษาที่ถกูตอง

1. ลูกคาสามารถใชรถจักรยานยนตยามาฮาไดเต็มศักยภาพ 2. รถจักรยานยนตสามารถรักษาสมรรถภ
 การใชงานที่นานขึ้น

เปรียบเทียบการสึกหรอขอ
(ลูกสูบ แหวนลูกสูบ กระบ

100%

สภ
าพ

กา
รท

ำง
าน

ที่ส
มบ

ูรณ


ปราศจาก
การบำรุงรักษา

ระยะทางที่ใช (กม.)
การยกเครื่อ
การเปลี่ยน

มีการบำรุงรักษา

ZAUU0738



กา

6

สูงกวาทั่วไป เมื่อตองการขาย

UB02EZU1.book  Page 6  Wednesday, August 2, 2017  8:47 AM
รทาํงานของรถจกัรยานยนตและจดุที่สาํคญัของการขับขี่

6-6

3. สามารถลดคาน้ำมันเชื้อเพลิง และคาใชจายในการซอม
 บำรุง

4. รถจักรยานยนตไดรับการประเมินราคา

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

100%

ปราศจาก
การบำรุงรักษา

ระยะทางที่ใช (กม.)

มีการบำรุงรักษา

ลูกคามีคาใชจาย
(คาน้ำมันเชื้อเพลิง คาบำรุงรักษา และคาซอมแซม)

ปราศจากการบำรุงรักษา

มีการบำรุงรักษา

มีการซอมใหญดวยคาซอมที่แพง

ระยะทางที่ใช (กม.)

S

ZAUU0739
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กา

จะ

ให

คอื

จดุ

กา

ชว

ยะ

ภา

ภูม

บคุ

เร

หา

รัก

หร

หา

โป

UAU17303

บการควบคุมแกสไอเสียรถจกัรยานยนตไมใช

หมลพิษทางอากาศลดลงเทานั้น แตมีความสําคัญ

ารทํางานเครื่องยนตในสภาวะที่เหมาะสม

างบํารุงรักษาตามระยะ การใหบริการที่เกี่ยวของ

ารควบคุมแกสไอเสียตองจดัเปนกลุมแยก

ใหบริการตองใชขอมูลเฉพาะ ความรู และ

รณ การบํารุงรักษา การเปลี่ยนหรือการซอมแซม

รณและระบบ อาจจะดําเนินการซอมโดยสถาน

กอบการ หรือผูที่ไดรับการรับรอง (ถามี) ตัวแทน

นาย ยามาฮาไดรับการฝกอบรมและติดตั้งอุปกรณ

ใหการบริการเหลานี้โดยเฉพาะ
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UAU17245

รตรวจสอบการปรับตัง้และการหลอลืน่ตามระยะ

ชวยใหรถจกัรยานยนตของทานมปีระสทิธภิาพ และ

ความปลอดภัยในการขบัขีม่ากยิ่งขึน้ ความปลอดภยั

ภาระหนาทีข่องเจาของและผูขบัขีร่ถจกัรยานยนต

สําคญัตางๆ สาํหรับการตรวจสอบ การปรบัแตง

รหลอลืน่ จะอธบิายรายละเอยีดในหนาถดัไป

งระยะเวลาทีก่ําหนดในตารางการบาํรุงรกัษาตามระ

 ควรพิจารณาเปนคําแนะนําทัว่ไปโดยควรขบัขีอ่ย ู

ยใตสภาวะปกต ิอยางไรกต็ามขึน้อยูกบัสภาพอากาศ

ปิระเทศ ทําเล และลกัษณะการใชงานของแตละ

คล ซึง่มผีลตอระยะเวลาในการบํารงุรักษาวาจะ

ว็หรอืชา

คําเตอืน
UWA10322

กทานทําการบํารุงรกัษาไมถูกตอง หรือทําการบํารงุ

ษาผิดวิธี อาจเพิ่มความเสี่ยงในการไดรับบาดเจ็บ

ือถงึแกชีวติขณะทาํการบํารงุรกัษา หรือขณะใชงาน

กทานไมคุนเคยกับการบํารุงรกัษารถจักรยานยนต

รดใหผูจําหนายยามาฮาเปนผูดําเนินการแทน

คําเตอืน
UWA15123

ดับเครื่องยนตขณะทําการบํารุงรักษายกเวนในกรณ ีที่

ระบุไว

 เครื่องยนตทีก่ําลังทํางานจะมีชิ้นสวนที่เคลื่อน

ทีอ่ยู ซึ่งสามารถเกี่ยวชิ้นสวนรางกายหรอื

เสื้อผา และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งทําใหเกิด

ไฟดูดหรือเพลิงไหมได

 การปลอยใหเครื่องทํางานขณะทําการบํารุง

รกัษาอาจทําใหดวงตาไดรับบาดเจ็บ เกิดการ

ลวกไหม เพลิงไหม หรือไดรับพิษจากกาซ

คารบอนมอน็อกไซด – อาจถงึแกชีวิตได ดูหนา

2-3 สําหรบัขอมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกาซคารบอน

มอน็อกไซด

คําเตอืน
UWA15461

จานเบรค แมปมเบรคตวัลาง ดรัมเบรค และผาเบรค

จะรอนมากระหวางการใชงาน เพื่อเปนการหลีกเล ี่ยง

การถกูลวกไหม ควรปลอยใหชิ้นสวนเบรคเย็นลง

กอนทีจ่ะสัมผัส

ระบ

ทําใ

ตอก

ตาร

กับก

การ

อุปก

อุปก

ประ

จําห

เพื่อ



กา

7

เคร

เคร

(ดูห

ขอ

ชดุ

ละ

เคร

การ

1.

2.
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ื่องมือประจํารถ

ื่องมือประจํารถจะอยูที่ดานใตเบาะนั่งผู โดยสาร

นา 4-17) และยึดเขาที่ดวยโอริง

มูลดานการบริการจะรวมอยูในคูมือเลมนี้

เครื่องมือเหลานี้จะชวยใหทานสามารถดูแลรักษาแ

 ซอมแซมรถของทานอยางงายดาย อยางไรก็ตาม

ื่องมือพิเศษ เชน ประแจขันแรงบิด อาจจําเปนตอ

บํารุงรักษารถอยางถกูวิธี

ขอแนะนํา
หากทานไมมีชุดเครื่องมือประจํารถ หรือไมมีประสบ

การณเกี่ยวกับการบํารุงรักษารถมากอน ทานสามารถ

นํารถเขาศูนยบริการยามาฮา เพื่อใหชางดําเนินการ

ตรวจสอบใหทานได

เครื่องมือประจํารถ

โอริง

1

2
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UAU62940

ขอ

ําหนายยามาฮาเปนผูดําเนินการ 

UAUN0410

ตา

ล

ระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ

ประจําป
. 15,000 กม. 

หรือ 

15 เดือน

20,000 กม. 

หรือ 

20 เดือน

1   

2 

3




4 

5   

6   
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แนะนํา
 การตรวจสอบประจําปตองทําทกุป ยกเวนถามีการบำรุงรักษาตามระยะกิโลเมตรแทน

 ตั้งแต 25,000 กม. หรือ 25 เดือน ใหเริ่มนับระยะในการบํารุงรักษาซ้ําอีกตั้งแต 5,000 กม. หรือ 5 เดือน

 รายการที่มีเครื่องหมายดอกจนั (*) จําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ ขอมูล และทักษะดานเทคนิค ดังนั้นควรใหชางผูจ

รางการบํารุงรักษาตามระยะสําหรับระบบควบคุมมลพิษแกสไอเสีย

ําดับ จดุตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง (แลวแต

1,000 กม. 

หรือ 

1 เดือน

5,000 กม. 

หรือ 

5 เดือน

10,000 กม

หรือ 

10 เดือน

* ทอน้ํามันเชื้อเพลิง
• ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของ

ทอน้ํามันเชือ้เพลิง
 

* ไสกรองปมน้ํามันเชื้อเพลิง
• ตรวจสอบสภาพ

• เปลีย่น ถาจําเปน


* หัวเทียน

• ตรวจสอบสภาพ

• ทําความสะอาดและตรวจสอบระยะหาง

เขี้ยวหัวเทียน



• เปลีย่น 

* วาลว
• ตรวจสอบระยะหางวาลว

• ทําการปรับตั้ง ถาจําเปน


* ระบบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง • ปรับใหสอดคลองกัน  

* ระบบไอเสีย
• ตรวจสอบการรั่วซึม
• ขันใหแนน ถาจําเปน
• เปลีย่นปะเกน็ ถาจําเปน

 



กา

7

7   

ลํา

ะยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ

ประจําป
 15,000 กม. 

หรือ 

15 เดือน

20,000 กม. 

หรือ 

20 เดือน
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* ระบบประจุอากาศแบบ AIS 

• ตรวจสอบความเสียหายของวาลวปด-เปด 

หรีดวาลวและทอ

• เปลี่ยนชิ้นสวนที่สึกหรอ ถาจําเปน

 

ดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง (แลวแตร

1,000 กม. 

หรือ 

1 เดือน

5,000 กม. 

หรือ 

5 เดือน

10,000 กม.

หรือ 

10 เดือน
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UAUN0422

ตา

ล

ระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ

ประจําป
. 15,000 กม. 

หรือ 

15 เดือน

20,000 กม. 

หรือ 

20 เดือน

1  15,000 กม.

2  

3   

4  

5
  

รอถึงคาที่กําหนด

6
  

รอถึงคาที่กําหนด

7
  

ทุกๆ 4 ป

8 ทุกๆ 2 ป

9  

10   
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รางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นโดยทั่วไป

ําดับ จดุตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง (แลวแต

1,000 กม. 

หรือ 

1 เดือน

5,000 กม. 

หรือ 

5 เดือน

10,000 กม

หรือ 

10 เดือน

ไสกรองอากาศ • เปลีย่น ทุกๆ

ทอตรวจสอบกรองอากาศ • ทําความสะอาด   

* แบตเตอรี่
• ตรวจสอบแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่
• ชารจไฟ ถาจําเปน

  

คลัทช
• ตรวจสอบการทํางาน
• ปรับตั้ง

  

* เบรคหนา

• ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามันเบรค และ
การรั่วของน้ํามันเบรค

  

• เปลีย่นผาเบรค เมื่อสึกห

* เบรคหลัง

• ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามันเบรค 
และการรั่วของน้ํามันเบรค

  

• เปลีย่นผาเบรค เมื่อสึกห

* ทอน้ํามันเบรค

• ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหาย
• ตรวจสอบความถูกตองของการเดนิทอและตัวยึด

 

• เปลีย่น

* น้ํามันเบรค • เปลีย่น

* ลอรถ • ตรวจสอบความสึกหรอและการแกวง-คด  

* ยาง

• ตรวจสอบหนายาง และการสกึหรอ
• เปลีย่น ถาจําเปน
• ตรวจสอบลมยาง
• ทําการแกไข ถาจําเปน

 



กา

7

11  

12
 

 20,000 กม.

13 นยนตที่ขับข ี่ขณะฝนตก หรือในบริเวณที่มีน้ําขัง

14
 

 20,000 กม.

15   

16   
17   
18   
19   

ลํา

ะยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ

ประจําป
 15,000 กม. 

หรือ 

15 เดือน

20,000 กม. 

หรือ 

20 เดือน
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* ลูกปนดุมลอ • ตรวจสอบการชํารุดหรือความเสยีหายของลูกปน  

* สวิงอารม
• ตรวจสอบจุดยึดและระยะคลอน  
• หลอลื่นดวยจาระบีลิเธยีม ทุกๆ

โซขับ

• ตรวจสอบระยะหยอน การวางแนว และสภาพ

ของโซ

• ปรับตั้ง และหลอลื่นขอตอโซใหทั่วดวยน้ําม ัน

หลอลื่นพิเศษ

 ทุกๆ 800 กม. และหลังจากลางรถจักรยา

* ลูกปนคอรถ
• ตรวจสอบระยะคลอนและสภาพลูกปนคอรถ   
• หลอลื่นดวยจาระบีลิเธยีม ทุกๆ

* จดุยดึโครงรถ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และ

สกรูทุกตัวแนนแลว
 

เพลาเดือยคันเบรค • หลอลื่นดวยจาระบีซิลโิคน  
เพลาเดือยคันเบรคหลัง • หลอลื่นดวยจาระบีลิเธยีม  
เพลาเดือยคันคลัทช • หลอลื่นดวยจาระบีลิเธยีม  
เพลาเดือยคันเปลี่ยนเกียร • หลอลื่นดวยจาระบีลิเธยีม  

ดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง (แลวแตร

1,000 กม. 

หรือ 

1 เดือน

5,000 กม. 

หรือ 

5 เดือน

10,000 กม.

หรือ 

10 เดือน
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20   

21  

22  

23  

24 

25
  

ทุกๆ 3 ป

26   

27   

28   

29   

ล

ระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ

ประจําป
. 15,000 กม. 

หรือ 

15 เดือน

20,000 กม. 

หรือ 

20 เดือน
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ขาตั้งขาง
• ตรวจสอบการทํางาน

• หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม
 

* โชคอัพหนา • ตรวจสอบการทํางานและการรั่วซึมของน้ํามัน  

* ชุดโชคอัพหลัง
• ตรวจสอบการทํางานและการรั วของนำมนัโชค

อัพหลัง
 

น้ํามันเครื่อง
• เปลีย่น

• ตรวจสอบระดับและการรั่วของน้ํามันเครื่อง
  

ไสกรองน้ํามันเครื่อง • เปลีย่น 

* ระบบหลอเย็น
• ตรวจสอบการรั่วซึมและระดับน้ํายาหลอเย็น  
• เปลีย่นเปนน้ํายาหลอเย็นแทของยามาฮา

*
สวิทชเบรคหนาและเบรค

หลัง
• ตรวจสอบการทํางาน   

ชิ้นสวนที่มีการเคลื่อนที่และ

สายตางๆ
• หลอลื่น  

* ปลอกคันเรง

• ตรวจสอบการทํางาน

• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง และปรับตั้ง 

ถาจําเปน

• หลอลื่นสายและเบาปลอกคันเรง

 

*
ไฟแสงสวาง สัญญาณไฟ 

และสวิทช

• ตรวจสอบการทํางาน

• ปรับตั้งลําแสงไฟหนา
  

ําดับ จดุตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง (แลวแต

1,000 กม. 

หรือ 

1 เดือน

5,000 กม. 

หรือ 

5 เดือน

10,000 กม

หรือ 

10 เดือน



กา

7

UAU18671

ขอ




ุกๆ 2ป
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แนะนํา
ตองเปลีย่นไสกรองอากาศบอยครั้งขึน้ หากขบัข ี่ในบริเวณที่เปยกหรือมีฝุนมากกวาปกติ

การบํารุงรักษาระบบเบรคไฮดรอลิก

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคเปนประจํา และถาจําเปนใหเติมใหไดระดับมาตรฐานที่กําหนด

 เปลีย่นชิ้นสวนภายใน เชน ซีลน้ํามันของแมปมเบรคตัวบนและแมปมเบรคตัวลาง พรอมกับเปลี่ยนน้ํามันเบรคท

 เปลีย่นสายเบรคทุกๆ 4 ป หรือเมื่อเกิดการชํารุดหรือเสียหาย



รุงรักษาและการปรับตัง้ตามระยะ

7

กา

หัว

สา

อย

แล

ดัง

ทํา

แล

ยัง

ลูก

แต

สม

ใน

น้ํา

ไม

จัก

ตร

หา

คา

ให

นะนํา
มมีประแจขนัแรงบิดใหประมาณคราวๆ โดยใช

มนุหวัเทยีนเขาตามรองเกลยีวของฝาสบูประมาณ

1/2 รอบจนแนน อยางไรก็ตาม ควรจะขันใหแนน

ที่มาตรฐานกําหนดใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
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UAU19643

รตรวจสอบหวัเทียน

เทียนนับวาเปนชิน้สวนสําคัญของเครื่องยนตซึ่ง

มารถทําการตรวจสอบเปนระยะได โดยเฉพาะ

างยิ่งโดยผูจําหนายยามาฮา เนื่องจากความร อน

ะคราบตะกอนทําใหหัวเทียนสึกกรอนอยางชาๆ

นั้น จึงควรถอดหัวเทียนออกมาตรวจสอบและ

ความสะอาดตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษา

ะการหลอลืน่ตามระยะ นอกจากนี้ สภาพหวัเทียน

สามารถแสดงถงึสภาพการทํางานของเครื่องยนต

ถวยกระเบื้องเคลือบรอบเขี้ยวกลางของหัวเท ียน

ละตวัควรเปนสนี้าํตาลปานกลางถงึออน (สทีีเ่หมาะ

เมื่อขับขี่รถตามปกติ) และหัวเทียนทั้งหมดที่ติดตั้ง

เครื่องยนตควรมีสีเดียวกัน ถาหัวเทียนเปนสี

ตาลแกๆ อาจแสดงถึงสภาพเครื่องยนตที่ไมปกติ 

ควรพยายามวินิจฉยัปญหาดวยตัวเอง โปรดนํารถ

รยานยนตของทาน ไปใหชางผูจําหนายยามาฮา

วจสอบแกไข

กหัวเทียนมีทาทีวาเขี้ยวสึก กรอนและมีเขม า

รบอนปริมาณมากหรือมีคราบอื่นๆ ควรเปลี่ยน

ม

กอนติดตั้งหวัเทียน ควรวัดระยะหางเขี้ยวหัวเทียน

ดวยเกจวัดระยะหางเขี้ยวหัวเทียนและปรับตั้งตาม

ขอกําหนด ถาจําเปน

ทําความสะอาดพื้นผิวของประเก็นหวัเทียนและหนา

สัมผัสรองหัวเทียน และจากนั้นเช็ดสิ่งสกปรก

ออกจากเกลียวหวัเทียน

ขอแ
ถาไ

มอืห

1/4–

ตาม

เบอรหัวเทียนตามมาตรฐาน:

NGK/CR8E

1. ระยะหางเขี้ยวหวัเทียน

ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน:

0.7–0.8 มม. 

คามาตรฐานแรงบิด:

หัวเทียน:

13 นิวตัน-เมตร



กา

7

กล

รถ

ไว 

ออ

ตอ







ถาน้ํามันเครื่องอยูในระดับต่ํากวาระดับต่ําส ุด

ใหเติมน้ํามันชนิดเครื่องที่แนะนําจนไดระดับท ี่

กําหนด

ปลี่ยนน้ํามนัเครื่อง (มหีรือไมมีการเปลี่ยนไส

น้ํามนัเครื่อง)

ตั้งรถจักรยานยนตในพื้นที่ราบ

สตารทเครื่องใหเครื่องยนตอุนพอประมาณแลว

ดับเครื่อง

วางอางรับน้ํามันเครื่องไวใตชองถายน้ํามัน

เครื่อง เพื่อรองรับน้ํามันเครื่องที่ใชแลว

าปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

องตรวจเช็คระดับน้ํามันเครื่อง

ีดบอกระดับสูงสุด

ีดบอกระดับต่ําสุด

2

1
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UAU61990

องดกัไอน้ํามัน

จักรยานยนตรุนนี้ไดมีการติดตั้งกลองดักไอน้ํามัน

เพื่อปองกันการปลอยไอระเหยน้ํามันเชื้อเพลิง

กไปในบรรยากาศ กอนจะใชรถจักรยานยนตคนันี้

งแนใจวาไดทําการตรวจสอบดังตอไปนี้:

ตรวจสอบการเชือ่มตอทอยางแตละจดุ

ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของทอยาง

และกลองดักไอน้ํามัน เปลีย่น เมื่อเสียหาย

ตรวจสอบใหแนใจวาชองระบายอากาศของกลอง

ดักไอน้ํามันไมอุดตัน และทําความสะอาด

ถาจําเปน

UAU62632

น้ํามันเครื่องและกรองน้ํามันเครื่อง

ควรจะทําการตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่องกอนที่จะมี

การขบัขีร่ถ นอกจากนีจ้ะตองทาํการเปลีย่นถายน้ํามนั

เครื่อง และกรองน้ํามันเครื่องตามระยะที่กําหนดใน

ตารางการบํารุงรักษา และการหลอลื่นตามระยะ

การตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่อง

1. ตั้งรถจักรยานยนตบนพื้นผิวราบและใหอยูใน

แนวตั้งตรงขึ้น การที่รถเอียงเพียงเล็กนอยอาจ

ทําใหการอานระดับน้ํามันเกิดความคลาด

เคลือ่นได

2. สตารทเครื่องใหเครื่องยนตอุนพอประมาณแลว

ดับเครื่อง

3. รอสักครูจนกวาน้ํามันจะตกตะกอน จากนั้นจึง

ตรวจสอบระดับน้ํามันผานชองตรวจวัดระดับ

น้ํามันที่อยูดานขวาลางของอางขอเหวี่ยง

ขอแนะนํา
น้ํามันเครื่องควรอยูในระดับกึ่งกลางระหวางข ีดบอก

ระดับต่ําสุดและสูงสุด

4.

การเ

กรอง

1.

2.

3.

1. ฝ

2. ช

3. ข

4. ข

4
3
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7

ขอ
ขา

เค

นะนํา
จสอบใหแนใจวาไดประกอบโอริงเขาที่อยาง

องแลว

. ประกอบไสกรองนำมันเครื องอันใหมดวยประแจ

ถอดกรองน้ํามัน แลวขันตามแรงบิดที่กําหนด

ดวยประแจขันแรงบิด

1.

2.

อริง
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4. ถอดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง โบลทถาย

น้ํามันเครื่องและปะเก็นออก เพื่อถายน้ํามัน

เครื่องออกมาจากหองเครื่องยนต

แนะนํา
มขั้นตอนที่ 5–7 ถาไมมีการเปลีย่นกรองน้ํามัน

รื่อง

5. ถอดกรองน้ํามันเครื่องออกดวยประแจถอด

กรองน้ํามัน

ขอแนะนํา
ประแจถอดกรองน้ํามันเครื่องมีจําหนายที่ผูจําหนาย

ยามาฮา

6. ทาน้ํามันเครื่องสะอาดบางๆ ที่โอริงของกรอง

น้ํามันเครื่องอันใหมใหทั่ว

ขอแ
ตรว

ถูกต

7

โบลทถายน้ํามนัเครื่อง

ปะเก็น

21

1. ประแจถอดกรองน้ํามัน

2. กรองน้ํามันเครื่อง

1 2

1. โ



กา

7
8

ขอ
ติด

นะนํา
แนใจวาไมมีคราบน้ํามันบนชิน้สวนตางๆ

จากเครื่องยนตและระบบไอเสียเย็นลงแลว

วรระวัง
UCA11621

เพื่อปองกันคลัทชลื่น (เนื่องจากน้ํามนัเครื่อง

จะหลอลื่นคลัทชดวย) หามผสมสารเคมเีพิ่ม

เติมใดๆ ลงไป ไมควรใชน้ํามันดีเซลทีร่ะบุ

สําหรบั “CD” หรือน้ํามนัที่มคีุณภาพสูงกวา

ที่กําหนด นอกจากนี้ ไมควรใชน้ํามนัที่ติดฉลาก

“ENERGY CONSERVING II” หรอืสูงกวา

น้ํามันทีผ่สม สารเคม ีหรือวัสดุหลอลื่นอื่นๆ 

ซึ่งอาจเปนเหตุ ทําใหคลัทชลื่นได

ระวังเศษวัสดุ เศษสิ่งสกปรกตกลงไปในหอง

เครื่องยนต

สตารทเครื่องยนต อุนเครื่องสักครู แลวตรวจ

สอบดูใหแนใจวาไมมีน้ํามันรั่วซึมออกมา ถาม ี

น้ํามันรั่วออกมา ใหดับเครื่องยนตทันทีและ

ตรวจสอบสาเหตุ

นะนํา
จากสตารคเครื่องยนต ไฟเตือนแรงดันน้ํามัน

งควรจะดับลง

1.
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. ประกอบโบลทถายนำมันเครื องและปะเกน็อันใหม

แลวขนัโบลทใหแนนตามแรงบิดที่กําหนด

แนะนํา
ตั้งปะเก็นอันใหมตามที่แสดง

9. เติมน้ํามันเครื่องที่แนะนําตามปริมาณที่กําหนด

จากนั้นปดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

และขันใหแนน

ขอแ
ดูให

หลัง

ขอค




10.

ขอแ
หลัง

เครื่อ

ประแจขันแรงบิด

คามาตรฐานแรงบิด:

ไสกรองน้ํามันเครื่อง:

17 นิวตัน-เมตร

1

1. โบลทถายน้ํามันเครื่อง

2. ปะเก็น

คามาตรฐานแรงบิด:

โบลทถายน้ํามันเครื่อง:

20 นิวตัน-เมตร

น้ํามันเครื่องที่แนะนํา:

ดูหนา 9-1

ปริมาณน้ํามัน:

ไมมีการเปลี่ยนไสกรองน้ํามันเครื่อง:

1.80 ลิตร

มีการเปลี่ยนไสกรองน้ํามันเครื่อง:

2.10 ลิตร

2

1
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ข
ถา

สว

เค

สอ

1

. หากน้ํายาหลอเย็นอยูที่ขดีบอกระดับต่ําสุดหรือ
ต่ํากวา ใหถอดบังลมขางดานซาย และฝาครอบ
ถังน้ํายาหลอเย็นออก เพื่อเขาไปที่ถงัน้ํายา
หลอเย็น

ีดบอกระดับสงูสดุ

ีดบอกระดับต่ําสดุ

ังพักน้ํายาหลอเย็น

ังลมขางดานซาย

บลท

1

2

3

2

1

2

2
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อควรระวัง
UCA20860

ไฟเตือนแรงดันน้ํามนัเครื่องกะพริบ หรือยังคง

างอยู แมวาระดับน้ํามนัเครื่องจะถูกตอง ใหดับ

รื่องยนตทันที และใหชางผูจําหนายยามาฮาตรวจ

บรถจักรยานยนต

1. ดับเครื่องยนต รอสักครูจนกวาน้ํามันจะตก

ตะกอน แลวทําการตรวจสอบระดับน้ํามัน

เครื่อง และเติมถาจําเปน

UAU20071

น้ํายาหลอเย็น

ควรทําการตรวจสอบวัดระดับน้ํายาหลอเย็นกอนการ

ขับขี่รถทุกครั้ง นอกจากนี้จะตองทําการเปลีย่น

น้ํายาหลอ เย็นตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษา

และการหลอลืน่ตามระยะ

UAU62641

การตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็น

1. ตั้งรถจกัรยานยนตบนพื้นผิวราบและใหอยูใน

แนวตั้งตรงขึ้น

ขอแนะนํา
 ตองตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็นในขณะเครื่อง

เย็นยนต เนื่องจากระดับน้ํายาหลอเย็นจะเปลี่ยน

ไปตามอุณหภูมิเครื่องยนต

 ดแูนใจวารถจกัรยานยนตอยูในตําแหนงตั้งตรง

เมื่อตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็น การที่รถ

เอียงเพียงเล็กนอยอาจทําใหการอานระดับ

น้ํามันเกดิความคลาดเคลื่อนได

2. ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็นในถังพักน้ํายา

หลอเย็น

ขอแนะนํา
ระดับน้ํายาหลอเย็นควรอยูระหวางขีดบอกระดับ

สูงสุดและต่ําสุด

3

1. ข

2. ข

3. ถ

1. บ

2. โ



กา

7

4

นะนํา
ีย้วล็อคบนบังลมเขากบัชองตามที่แสดง

UAU33032

ลี่ยนน้ํายาหลอเย็น

ปลี่ยนน้ํายาหลอเย็นตามที่กําหนดในตารางการบํารุง

และการหลอลื่นตามระยะ ควรใหชางผูจําหน าย

ฮา เปนผูดําเนินการเปลี่ยนน้ํายาหลอเย็นใหกับทาน 

ือน! หามเปดฝาปดหมอน้ําในขณะที่เครื่องยนต

นอยู [UWA10382]

1.

2.

อง

ี้ยวลอ็ค

ังลมขางดานซาย

3

2

1
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. ถอดฝาปดถังพักน้ํายาหลอเย็นออก เติมน้ํายา

หลอเย็นจนถึงขีดบอกระดับสูงสุด และปดฝา

ถังพักน้ํายาหลอเย็น คําเตอืน! เปดเฉพาะฝา

ปดถงัพักน้ํายาหลอเย็นเทานั้น หามเปดฝาปด

หมอน้ําในขณะที่เครื่องยนตยังรอนอยู

[UWA15162] ขอควรระวัง: ถาไมมีน้ํายาหลอเย็น
ใหใชน้ํากลัน่หรือน้ํากอกทีไ่มกระดางแทน หามใช 

น้ํากระดางหรือน้ําเกลอื เนื่องจากจะมผีลเสียตอ

เครื่องยนต ถาใชน้ําแทนน้ํายาหลอเย็น ใหเปล ี่ยน

กลับไปเปนน้ํายาหลอเย็นทนัทีเทาที่เปนไปได 

ไมเชนนั้น เครื่องยนตจะไมสามารถระบาย

ความรอนไดเพียงพอ และระบบระบายความรอน

จะไมสามารถปองกันการแข็งตัวและการกดั

กรอนได ถาเติมน้ําลงไปในน้ํายาหลอเย็นให

ศูนยบริการยามาฮาตรวจสอบความเขมขนของ

สารปองกันการแขง็ตวัในน้ํายาหลอเย็นทันที

เทาทีเ่ปนไปไดไมเชนนั้นประสิทธิภาพของ

น้ํายาหลอเย็นจะลดลง [UCA10473]

5. ติดตั้งฝาปดถังพักน้ํายาหลอเย็น

6. ติดตั้งบังลมดานขางซายโดยใสโบลทยึด

ขอแ
ยึดเข

การเป

ตองเ

รักษา

ยามา

คําเต

ยังรอ

โบลท

ฝาปดถงัพกัน้ํายาหลอเย็น

2

1

1. ฝาปดถังพกัน้ํายาหลอเย็น

น้ํายาหลอเย็นที่แนะนํา:

น้ํายาหลอเย็นแทของยามาฮา

ความจุถังพักน้ํายาหลอเย็น (ถึงขีดบอกระดับสูงสุด):

0.25 ลิตร

1

1. ช

2. เข

3. บ

1
2
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กา

ท

คว

กา

กร

จัก

คว

สภ

กา

อยาขับขีร่ถโดยไมใสไสกรองอากาศ เพราะจะ

ทําใหเสื้อสูบ ลูกสูบเกิดการชํารุดและสึกหรอ

เร็วกวาปกต ิ[UCA10482]

. ประกอบฝาครอบหมอกรองอากาศแลวยึดดวยสกรู

. ติดตั้งฝาครอบดานขางซายโดยใสโบลทยึด

ทําความสะอาดทอตรวจสอบไสกรองอากาศ

. ตรวจสอบทอดานหนาของหมอกรองอากาศ

เพื่อปองกนัการสะสมของสิ่งสกปรกหรือน้ํา

. หากพบสิ่งสกปรกหรือน้ํา ใหถอดทอออก

ทําความสะอาดและประกอบกลบัเขาไป
1.

2.

อตรวจสอบกรองอากาศ

1
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UAU62650

รเปลี่ยนไสกรองอากาศและทําความสะอาด

อตรวจสอบ

รเปลี่ยนไสกรองอากาศตามระยะที่กําหนดในตาราง

รบํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ เปลีย่นไส 

องอากาศอยางสม่ําเสมอ หากมีการใชรถ

รยานยนตในพื้นที่ที่มีความเปยกชืน้หรือม ีฝุนมาก

รตรวจสอบและทําความสะอาดทอตรวจสอบ

าพไสกรองอากาศ ถาจําเปน

รเปลี่ยนไสกรองอากาศ

1. ถอดฝาครอบดานขางซายโดยถอดโบลทออก

2. คลายสกรูเพื่อถอดฝาครอบหมอกรอง

3. ดงึไสกรองอากาศออก

4. ใสไสกรองอากาศอันใหมเขากบัหมอกรอง

อากาศ ขอควรระวัง: ดูใหแนใจวาไดใสไสกรอง
อากาศเขากับหมอกรองอากาศอยางถูกตอง

5

6

การ

1

2

ฝาครอบขางดานซาย

โบลท

2
2

1

1. ฝาปดหมอกรองอากาศ

2. สกรู

1. ไสกรองอากาศ

1

22

1

1. ท



กา

7

กา

ระย

0.2

เชค็

แล

ปร

UAU62582

นสิ่งเดียวที่สมัผัสกบัถนน ความปลอดภัยใน

ภาวะการขับขี่ ขึ้นอยูกบัสวนเลก็ ๆ ที่สัมผัสกับ

นั่นคือ ยาง ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองบํารุงรักษา

หอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา และเปลีย่นเมื่อถงึ

ที่เหมาะสมดวยขนาดยางที่กําหนด

ดันลมยาง

ีการตรวจสอบความดันลมยางทุกครั้งกอน

ับขี่

คําเตอืน
UWA10504

ชรถจักรยานยนตโดยทีค่วามดนัลมยางไมถกูตอง

ําใหสูญเสียการควบคุม จนอาจทําใหเกิดการ

จ็บสาหัสหรอืถงึแกชีวิตได

การตรวจสอบความดันลมยาง ตองตรวจสอบ

ขณะทีย่างเย็น (อุณหภูมขิองยางเทากับ

อุณหภูมบิรรยากาศ)

การปรับความดันลมยาง ตองปรับใหเหมาะสม

กับความเร็วในการขบัขี่ รวมทั้งน้ําหนักผูขับข ี่

ผูซอนทาย สัมภาระ และน้ําหนักของอุปกรณ

ตกแตงทีเ่พิ่มขึน้ของรถรุนนี้

1.
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UAU21385

รตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง

ะฟรีสายคันเรงควรอยูที่ระยะ 3.0–5.0 มม. (0.12–

0 นิ้ว) ที่ปลายดานในของปลอกคันเรง การตรวจ

ระยะฟรีปลอกคันเรง ควรปรับตามที่ระยะกําหนด

ะหากจําเปน ควรใหชางผูจําหนายยามาฮาเปนผู

ับตั้ง

UAU21402

การปรับตั้งระยะหางวาลว

การที่ระยะหางของวาลวมีมากเกนิไป เนื่องจากการ

ใชงานทําใหสวนผสมระหวางอากาศกบัน้ํามันไมได

สัดสวน หรือทําใหเครื่องยนตเกิดเสียงดัง เพื่อปองกนั

ปญหาดังกลาว ควรใหชางผูจําหนายยามาฮาเปนผู

ปรับตั้งระยะหางของวาลวตามที่กําหนดในตารางการ

บํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ

ยาง

ยางเป

ทุกส

ถนน

ยางใ

เวลา

ความ

ควรม

การข

การใ

อาจท

บาดเ





ระยะฟรีปลอกคันเรง

1
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ไม

รถ

ให

คําเตอืน
UWA10582

การขบัขีร่ถจักรยานยนตที่ยางชํารุดหรือสึก

นั้นเปนสิ่งอันตราย เมือ่ลายตามขวางของยาง

เริ่มแสดงขึ้น ใหนํารถไปเปลี่ยนยางทนัทีที่

ผูจําหนายยามาฮา

การเปลี่ยนลอทัง้หมดและชิ้นสวนตางๆ ที่เกี่ยว

ของกับเบรค รวมทัง้ยางควรใหชางผูจําหนาย

ยามาฮาที่มคีวามรูความชํานาญเปนผูทําหนาที่นี้

ขับขี่รถจักรยานยนตดวยความเร็วปานกลาง

หลังจากเปลี่ยนยางใหมๆ เนื่องจากตองรอให

หนายางเขาที่ (broken in) กอน เพื่อใหใชยางได

เต็มประสิทธิภาพ

ลูเกี่ยวกับยาง

กัรยานยนตรุนนี้ใชยางแบบไมมียางในและวาลว

ลับยาง อายุของยาง แมวายางจะไมไดถกูใช งาน 

ใชในบางโอกาส การที่ดอกยางและแกมยางแตก 

ครั้งอาจเกดิจากการผิดรูปของโครงยาง ซึ่งเป ็น

ี่ยืนยันถึงอายุของยาง ดังนั้น จึงควรตรวจสอบ

ุของยางที่เกาเกบ็โดยผูเชีย่วชาญ เพื่อให แนใจวา

มีความเหมาะสมที่จะใชตอไป
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คําเตอืน
UWA10512

ควรบรรทุกสัมภาระน้ําหนักมากเกินไป การใชงาน

จักรยานยนตที่มนี้ําหนักบรรทุกมากเกินไป อาจทํา

เกิดอุบัติเหตุได

การตรวจสอบสภาพยาง

ควรตรวจสอบสภาพยางทุกครั้งเปนประจํากอนการ

ใชรถ ถาลายตามขวางของดอกยางที่แสดงในรูป 

(ความลกึต่ําสุดของรองดอกยาง) แสดงขึ้นบนยาง 

หรือถายางมีรอยขีดหรือโดนเศษแกว เศษตะปู หรือ

มีการฉีกขาดของแกมยาง ใหนํารถไปเปลี่ยนยางทันที

ที่ผูจําหนายยามาฮา







ขอม

รถจ

กันก

หรือ

บาง

สิ่งท

อาย

ยาง

ความดันลมยาง (วัดขณะยางเยน็):

ดานหนา (1 คน):

200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)

ดานหลัง (1 คน):

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)

ดานหนา (2 คน):

200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)

ดานหลัง (2 คน):

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)

น้ําหนักบรรทกุสูงสุด*:

160 กก. (353 ปอนด)

* น้ําหนักรวมของคนขับ ผูโดยสาร 

สัมภาระและอุปกรณตกแตง 

1. แกมยาง

2. ขีดจํากัดความสึกของดอกยาง

3. ความลึกรองดอกยาง

มาตรฐานความลึกรองดอกยาง (หนาและหลัง):

1.0 มม.



กา

7

ยาง

ทีม่

สม

สูก

หล

ทด

สาม

UAU62662

ปรับตั้งระยะฟรีคลัทช

ฟรีคลทัชควรอยูที่ระยะ 10.0–15.0 มม. 

–0.59 นิ้ว) ดังที่แสดงในรูป ควรมีการตรวจสอบ

ฟรีคลทัชตามระยะทีก่ําหนด และถาจําเปน ให 

ตั้งตามขั้นตอนตอไปนี้

คลายนัทลอ็คที่คนัคลัทช

ในการเพิ่มระยะฟรีคลัทช

ใหหมุนโบลทปรับตั้งระยะฟรีคลทัชทีอ่ยูบน

คลัทชไปในทิศทาง (a) ในการลดระยะฟรีคลัทช 

ใหหมุนโบลทปรับตั้งไปในทิศทาง (b)

ลทปรับตั้งระยะฟรีคลัทช

ัทล็อค

ยะฟรีคลัทช

2 1

(a)

(b)
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คําเตอืน
UWA10462

หนาและยางหลังของรถจักรยานยนตควรเปนยาง

ีรูปแบบและทําจากวัสดุชนิดเดียวกัน มิฉะนั้น

รรถนะในการบังคับรถจะลดลง ซึ่งสามารถนําไป

ารเกิดอุบัตเิหตุได

ังการทดสอบ รายชื่อยางตอไปนี้เทานั้นทีผ่านการ

สอบจากบริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด วา

ารถใชกับรถจกัรยานยนตยามาฮาได

UAU21963

ลอแม็ก

เพื่อใหรถจักรยานยนตของทานมีสมรรถนะในการ

ขบัขี่สูง มีความทนทานและปลอดภัย ทานควรคํานึง

ถงึจดุที่สําคญัของลอรถดังตอไปนี้

 ควรตรวจสอบรอยแตกราว ความโคงงอ หรือ 

การบิดงอของวงลอกอนขับขี่ทุกครั้ง หากพบวา

ยางและลอรถมีการชํารุดหรือเสียหาย ควรให

ชางของผูจําหนายยามาฮา เปนผูเปลี่ยนลอให 

ไมควรซอมแซมลอรถดวยตนเอง แมจะเปน

การซอมแซมเล็กๆ นอยๆ กต็าม ลอรถที่มีการ

เสียรูปทรงหรือแตกตองเปลี่ยนลอใหม

 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนลอและยาง ควรตรวจ

สอบขนาดของยางวามีความสมดุลกับลอหรือ

ไม มิฉะนั้น อาจทําใหประสิทธิภาพในการ

ขับขี่และการบังคับควบคุมลดลง และอายุของ

ยางสั้นลง

การ

ระยะ

(0.39

ระยะ

ปรับ

1.

2.

ยางหนา:

ขนาด:

110/70-17M/C (54H)

ผูผลิต/รุน:

MICHELIN/PILOT STREET

ยางหลัง:

ขนาด:

140/70-17M/C (66H)

ผูผลิต/รุน:

MICHELIN/PILOT STREET

1. โบ

2. น

3. ระ

3
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ขอ
หา

ขั้น

. ขันแนนนัทลอ็คที่คันคลทัช

1.

2.

อง

ขี้ยวล็อค

ังลมขางดานขวา

3

1
2

2

1
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แนะนํา
กยังไมไดระยะฟรีคลทัชที่กําหนด ใหทําตาม

ตอน 3–8

3. หมุนโบลทปรับตั้งที่คลัทชไปในทิศทาง (a) จน

สุด เพื่อปลดสายคลทัช

4. ถอดบังลมดานขางขวาโดยถอดโบลทออก

5. คลายนัทลอ็คที่หองเครื่องยนต

6. ในการเพิ่มระยะฟรีคลทัช ใหหมุนนัทปรับตั้ง

ระยะฟรีคลทัชไปในทิศทาง (a) ในการลด 

ระยะฟรีคลทัช ใหหมุนนัทปรับตั้งไปใน

ทิศทาง (b)

7. ขนัแนนนัทลอ็คที่หองเครื่องยนต

8. ติดตั้งบังลมดานขางขวาโดยใสโบลทยึด

ขอแนะนํา
ยึดเขี้ยวลอ็คบนบังลมเขากับชองตามที่แสดง

9

บังลมขางดานขวา

โบลท

2

1

2

2 1. นัทล็อค

2. นัทปรับตั้งระยะฟรีคลัทช

2
(b)

(a)

1

1. ช

2. เ

3. บ
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การ

ไม

ชาง

คัน

ระบ

จึงค

อาก

ทีอ่

ทํา

การ

UAU22393

ตรวจสอบผาเบรคหนาและผาเบรคหลัง

ีการตรวจสอบความสึกของผาเบรคหนาและ

ตามระยะที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษา และ

ลอลื่นตามระยะ

UAU22432

รคหนา 

รคหนาแตละอันจะมีขดีบอกพิกดัความสึก เพ ื่อ

ูใชสามารถตรวจสอบความสึกของผาเบรคเองได

มตองถอด-ประกอบชิ้นสวนเบรค ซึ่งการตรวจ

ความสึกของผาเบรค ใหดูที่ขีดบอกพิกดัความ

าผาเบรคมีความสึกจนเข็มชี้เลยขีดกําหนดการ

น ควรใหชางผูจําหนายยามาฮา เปลีย่นผาเบรค

ุด

1.

ีดบอกพิกัดความสึกผาเบรค

1
1
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UAU37914

ตรวจสอบระยะฟรคีันเบรค

ควรมีระยะฟรีที่คันเบรค หากมีระยะฟรี โปรดให

ผูจําหนายยามาฮาเปนผูตรวจสอบระบบเบรค

คําเตอืน
UWA14212

เบรคที่ออนหรือหยุนจะบงบอกถึงการทํางานของ

บไฮดรอลิกในเบรคหนาวามีอากาศเขาไป ดังนั้น

วรใหชางผูจําหนายยามาฮาทําการไลลม (ไล ฟอง

าศ) ออกจากระบบไฮดรอลิก เนื่องจากฟองอากาศ

ยูในระบบไฮดรอลิกนั้น จะทําใหสมรรถนะการ

งานของเบรคลดลง ซึ่งจะสงผลตอการสูญเสีย

ทรงตัวของรถและอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

UAU36504

สวิทชไฟเบรค

ไฟเบรคจะติดขึน้เมื่อมีการทํางานแปนเบรคและคัน

เบรค และควรสวางขึน้กอนการเบรคจะทํางาน

เล็กนอย หากจําเปน ใหทําการปรับสวิทชไฟเบรค

หลังโดยผูจําหนายยามาฮา

การ

ควรม

หลัง

การห

ผาเบ

ผาเบ

ใหผ

โดยไ

สอบ

สึก ถ

ใชงา

ทั้งช

ไมมีระยะฟรีคันเบรค

1

1. ข
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ผา

ผา

เบ

ผา

เบ

ที่ข

ชี้เ

ยา

คหลัง

คําเตอืน
UWA16011

บํารุงรักษาที่ไมถูกตองอาจทําใหสูญเสียประสิทธิ

ของการเบรค สิ่งทีค่วรระมัดระวัง:

หากน้ํามนัเบรคมนีอยเกินไปอาจกอใหเกิด

อากาศในระบบเบรค ซึ่งอาจสงผลใหประสิทธิ

ภาพในการเบรคลดลง

ทําความสะอาดฝาเตมิกอนการเปดออก ใช

เฉพาะน้ํามนัเบรค DOT 4 จากภาชนะทีซ่ีลไว

เทานั้น

1.
ีดบอกระดับต่ําสดุ

้ํามนัเบรคที่กําหนด:

น้ํามันเบรคของแทยามาฮา (DOT 4)

1
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UAU36721

เบรคหลัง

เบรคหลังแตละอันจะมีขีดบอกพิกดัความสึกผา

รค เพื่อใหผูใชสามารถตรวจสอบความสึกของ

เบรคเองไดโดยไมตองถอด-ประกอบชิน้สวนของ

รค ซึ่งการตรวจสอบความสึกของผาเบรค ใหดู

ีดบอกพิกัดความสึก ถาผาเบรคมีความสึกจนเข็ม

ลยขีดกําหนดการใชงาน ควรใหชางผูจําหนาย

มาฮา เปลี่ยนผาเบรคทั้งชดุ

UAU66670

การตรวจสอบระดับน้ํามันเบรค

กอนการขับขี่ ควรตรวจสอบระดับน้ํามันเบรความี

อยูถงึระดับขัน้ต่ําที่กําหนดหรือไม ตรวจสอบระดับ

น้ํามันเบรคกับระดับสูงสุดของกระปุกน้ํามันเบรค

ใหเติมน้ํามันเบรค ในกรณีที่จําเปน

เบรคหนา

เบร

การ

ภาพ





ขีดบอกพกิัดความสึกผาเบรค

1
1

1. ขีดบอกระดับต่ําสดุ

1 1. ข

น



กา

7







ขอ
น้ํา

เสีย

ทีห่

เมื่อ

ลด

ผาเ

ตอ

UAU22733

เปลี่ยนถายน้ํามันเบรค

ํารถของทานไปเปลี่ยนน้ํามันเบรคที่ผูจําหน าย

ฮา ตามระยะที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษา 

ารหลอลื่นตามระยะ นอกจากนี้ ควรตรวจสอบ

ของซีลน้ํามันที่อยูบนแมปมเบรคตัวบนและแม

รคตัวลางวาอยูในสภาพดีหรือไม ในขณะ

กันกค็วรเปลี่ยนสายน้ํามันเบรคตามระยะที่

ดดานลาง หรือเมื่อไรกต็ามที่มีการชํารุดหรือ

ซีลน้ํามัน: เปลี่ยนทุกๆ 2 ป

ทอน้ํามันเบรค:  เปลีย่นทุกๆ 4 ป
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ใชน้ํามนัเบรคคุณภาพตามทีก่ําหนดไวเทานั้น

มิฉะนั้นอาจทําใหซีลยางเสื่อมได ซึ่งจะกอให

เกิดการรั่วของระบบเบรค

ควรเติมน้ํามันเบรคชนิดเดียวกับที่มอียูแลว

การเติมน้ํามนัเบรคอื่นนอกเหนือจาก DOT 4 

อาจทําใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมทีี่อันตราย

ควรระวังไมใหน้ําเขาไปในกระปุกน้ํามนัเบรค

ขณะทําการเติมน้ํามันเบรค เนื่องจากน้ําที่ปน

เขาไปจะสงผลใหเกิดฟองอากาศในสายน้ํามนั

เมือ่ไดรับความรอน และสิ่งสกปรกอาจจะอุด

ตันที่วาลวของชุดไฮดรอลิก 

ควรระวัง
UCA17641

มันเบรคอาจทําใหพื้นสีผิวหรือชิ้นสวนพลาสติก

หายได ดังนั้น จึงควรทําความสะอาดน้ํามันเบรค

กทันททีุกครัง้

ผาเบรคมีความสึก ระดับของน้ํามันเบรคจะคอยๆ 

ลงเปนปกติ ระดับน้ํามันเบรคที่ต่ําลงอาจแสดงถ ึง

บรคสึกและ/หรือมีการรั่วของระบบเบรค ดังนั้น 

งแนใจวาไดทําการตรวจสอบการสึกของผาเบรค

และการรั่วของระบบเบรค หากระดับน้ํามันเบรค

ลดลงอยางรวดเร็ว ควรใหชางผูจําหนายยามาฮา

ตรวจสอบหาสาเหตุกอนการขบัขี่

การ

ควรน

ยามา

และก

สภาพ

ปมเบ

เดียว

กําหน

รั่วซึม
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ระ

คว

แล

กา

ขอ
ขณ

คว

. ในการปรับโซขบัใหตึง ใหหมุนโบลทปรับตั้ง

ระยะความตึงโซที่ปลายทั้งสองขางของสวิง

อารมไปในทิศทาง (a) ในการปรับโซขับใหหยอน

ใหหมุนโบลทปรับตั้งที่ปลายทั้งสองขางของ

สวิงอารมไปในทิศทาง (b) จากนั้นดันลอหลัง

ไปขางหนา ขอควรระวัง: โซขบัทีห่ยอน ไมพอ

ดีจะทําใหเครื่องยนตทํางานมากเกินไป และ

ชิ้นสวนอื่นๆ ที่สําคัญของรถจักรยานยนตและ

อาจทําใหโซเลื่อนไหลหรือแตกหักได เพื่อปองกนั

ไมใหเกดิภาวะนี้ขึน้ ใหรักษาระยะหยอนโซขบัให

เปนไปตามขอกําหนด [UCA10572]

ัทแกนลอ

ัทลอ็ค

าปดตัวดึงโซขับ

2

1

3
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UAU22762

ยะความตึงโซ

รตรวจสอบระยะความตึงโซทุกครั้งกอนการขบัข ี่

ะถาจําเปน ใหปรับตั้ง

UAU22776

รตรวจสอบระยะระยะความตงึโซ

1. ตั้งรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งขาง

แนะนํา
ะทําการตรวจสอบและปรับตั้งระยะความตึงโซไม

รวางน้ําหนักใดๆ บนรถจกัรยานยนต

2. เขาเกียรวาง

3. วัดระยะความตึงโซดังรูปที่แสดง

4. หากระยะความตึงโซไมถกูตอง ใหปรับตาม

ขัน้ตอนตอไปนี้

UAU62980

การปรับตั้งระยะหยอนโซขบั

ใหปรึกษาผูจําหนายยามาฮา กอนทําการปรับระยะ

ความตึงโซ

1. ถอดฝาปดตัวดึงโซขับ และจากนั้นคลายนัท

แกนลอ และนัทลอ็คบนแตละดานของสวิง

อารม

2

ระยะความตึงโซ:

35.0–45.0 มม. (1.38–1.77 นิ้ว)

1. ระยะหยอนโซขับ

1

1. น

2. น

3. ฝ



กา

7

ขอ
ใน

ดูให

ตําแ

UAU23026

ทําความสะอาดและการหลอลื่นโซขับ

ําความสะอาดและหลอลื่นโซขับตามระยะที่

ดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นตาม

 โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อขับขี่ในบริเวณที่มีฝุน

งหรือโคลนมาก มิฉะนั้นโซขับจะสึกหรอเร็ว 

ําการบํารุงรักษาโซขับตามขัน้ตอนตอไป

วรระวัง
UCA10584

ําการหลอลื่นโซขบั หลังการลางทําความสะอาด

รยานยนตหรือขบัขีใ่นบริเวณที่เปยก

ทําความสะอาดโซขับดวยน้ํามันกาดและแปรง

นุมขนาดเลก็ ขอควรระวัง: เพื่อปองกันโอริง
ชํารุดเสียหาย หามใชเครื่องทําความสะอาด

แรงดันไอน้ํา เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง หรือสาร

ทําละลายที่ไมเหมาะสมในการทําความสะอาด

โซขับ [UCA11122]

เชด็โซขับใหแหง

หลอลืน่โซขับใหทั่วดวยน้ํามันหลอลื่นพิเศษ

ขอควรระวัง: อยาใชน้ํามันเครื่องหรือสารหลอ
ลื่นอื่นใดกับโซขับ เพราะอาจมีสารที่ทําใหโอร ิง

ชํารุดเสียหายได [UCA11112]

1.

1.

2.
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แนะนํา
การใชเครื่องหมายปรับตั้งบนสวิงอารมทั้งสองขาง

แนใจวาตัวปรับตั้งความตึงโซขับทั้งสองอยูใน

หนงเดียวกนั เพื่อใหตําแหนงศูนยลอถกูตอง

3. ขันนัทแกนลอ ตามดวยนัทลอ็คตามแรงบิด

ที่กําหนด

4. ตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับตั้งความตึงโซ

ทั้งสองอยูในตําแหนงเดียวกัน ระยะความตึง

โซถูกตอง และการเคลื่อนที่ของโซขับมีความ

ราบรื่น

5. ติดตั้งฝาปดตัวดึงโซขับ

การ

ควรท

กําหน

ระยะ

ละออ

ใหท

ขอค
ตองท

รถจัก

1.

2.

3.

นัทปรับตั้งระยะหยอนโซขับ

เครื่องหมายปรับตั้ง

ตัวดึงโซขับ

1(a)

(b)

1

2

คามาตรฐานแรงบิด:

นัทแกนลอ:

57 นิวตัน-เมตร

นัทล็อค:

16 นิวตัน-เมตร



รุงรักษาและการปรับตัง้ตามระยะ

7

กา

กอ

สา

หล

หร

ผูจ
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ตา
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ที่ส

UAU44275

ตรวจสอบและการหลอลื่นคันเบรคหลัง

คันเปลี่ยนเกียร

ตรวจสอบการทํางานของขาเบรคและคันเปลีย่น

ทุกครั้งกอนการขับขี่ และทําการหลอลื่นเดือย

บรคหลังและคันเปลีย่นเกียร ถาจําเปน

บรคหลัง

ปลี่ยนเกียร
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UAU23098

รตรวจสอบและการหลอลืน่สายควบคมุตางๆ

นการขับขี่ทุกครั้ง ควรตรวจสอบการทํางานของ

ยควบคุมตางๆ วายังอยูในสภาวะปกติหรือไม และ

อลืน่ถาจําเปน หากสายควบคุมตางๆ เกดิการชำรุด

ือมีการเคลื่อนไหวที่ไมคลองตัว ควรนําไปใหชาง

ําหนายยามาฮาทําการตรวจสอบหรือเปลีย่นใหม 

เตือน! การชํารุดที่ผิวดานนอกของสายควบคุม

งๆ อาจทําใหเกิดสนิมภายในสายและทําใหสาย

ลื่อนทีอ่ยางติดขัด จึงควรเปลี่ยนสายใหมโดยเร็ว

ดุ เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น [UWA10712]

UAU49921

การตรวจสอบและการหลอลื่นคันเรงและสาย

คันเรง

กอนการขับขี่ ควรตรวจสอบการทํางานของคันเรง

ทุกครั้ง นอกจากนี้ ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการ

หลอลืน่สายคันเรงตามที่กําหนดในตารางการบํารุง

รักษาและการหลอลื่นตามระยะดวย

การ

และ

ควร

เกยีร

คันเ

คันเ

คันเ

สารหลอลื่นที่แนะนํา:

น้ํามันหลอลื่นโซและสายควบคุมของยามาฮาหรือ

น้ํามันเครื่อง
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ารหลอลื่นที่แนะนํา:

คันเบรค:

จาระบีซิลิโคน

คันคลัทช:

จาระบีลิเธียม
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UAU23144

การตรวจสอบและการหลอลื่นคันเบรคและ

คันคลัทช

ควรตรวจสอบการทํางานของคันเบรคและคันคลทัช

ทุกครั้งกอนการขับขี ่และทําการหลอลื่นเดือยค ัน

เบรคและคันคลทัช ถาจําเปน

คันเบรค

คันคลัทช

สารหลอลื่นที่แนะนํา:

จาระบีลิเธียม

ส
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คว
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UAU23273

ตรวจสอบโชคอัพหนา

มีการตรวจสอบสภาพและการทํางานของโชคอัพ

ตามที่กําหนดไวในตารางการบํารุงรักษาและการ

ลืน่ตามระยะ

ตรวจสอบสภาพ

จสอบทอภายในวามีรอยฉีกขาด

ชํารุดเสียหาย หรือการรั่วของน้ํามันหรือไม

ตรวจสอบการทํางาน

. ตั้งรถจกัรยานยนตบนพื้นผิวราบและใหอยูใน

แนวตั้งตรงขึ้น คําเตือน! เพื่อหลีกเลี่ยงการ

ไดรบับาดเจ็บ ใหหนุนรองรถเพื่อตั้งรถ

จักรยานยนตใหมั่นคง เพื่อปองกันอันตราย

จากรถลม [UWA10752]

. ขณะที่บีบคันเบรคหนา ใหกดคอรถอยางแรง

ที่แฮนดบังคบัเลี้ยว และกดหลายๆ ครั้ง เพื่อ

ตรวจสอบแรงอัดของโชคอัพหนาวามีการดีด

ตัวอยางราบรื่นหรือไม
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UAU23203

รตรวจสอบและการหลอลื่นขาตั้งขาง 

นการขับขี่ทุกครั้งควรตรวจสอบวาขาตั้งขางมีการ

ลือ่นตัวขณะใชงานฝดหรือไมและหลอลื่นทีเ่ดือย

จําเปน

คําเตอืน
UWA10732

ขาตั้งขางมกีารเคลื่อนที่ขึน้และลงไมคลองหรือฝด

รนํารถเขาทําการตรวจสอบหรอืซอมที่ผูจําหนาย

มาฮา มฉิะนั้นขาตัง้ขางอาจสัมผัสกับพื้นและทํา

เสียการทรงตัว ทําใหสูญเสียการควบคุมได

UAUM1653

การหลอลื่นเดือยสวิงอารม

เดือยสวิงอารมตองไดรับการหลอลืน่โดยศูนยผู

จําหนายยามาฮาตามที่กําหนดไวในตารางการบํารุง

รักษาและการหลอลื่นตามระยะ

การ

ควร

หนา

หลอ

การ

ตรว

การ

การ

1

2

สารหลอลื่นที่แนะนํา:

จาระบีลิเธยีม

สารหลอลื่นทีแ่นะนํา:

จาระบีลิเธยีม
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ถาโ

ราบ

จําห

UAU23292

ตรวจสอบลูกปนลอ

ีการตรวจสอบลกูปนลอหนาและลอหลังตาม

นดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่น

ะยะ ถาดุมลอติดขดัหรือฝด ควรนํารถเขา

สอบลูกปนลอที่รานผูจําหนายยามาฮา
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ควรระวัง
UCA10591

ชคอัพหนาเกิดการชํารุดเสียหายหรือทํางานไม

รื่น ใหนํารถจักรยานยนตของทานไปใหผู

นายยามาฮา ตรวจสอบหรือซอม

UAU23285

การตรวจสอบชุดบังคับเลี้ยว

ถาลกูปนคอรถเกิดการสึกหรือหลวม อาจกอใหเกิด

อันตรายตอผูขบัขี่ได ดังนั้น จงึควรตรวจสอบการ

ทํางานของชดุบังคบัเลี้ยวตามที่กําหนดในตารางการ

บํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ

1. ยกลอหนาใหลอยเหนือพื้น (ดูหนา 7-38) 

คําเตือน! เพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับบาดเจ็บ ให

หนุนรองรถเพื่อตั้งรถจักรยานยนตใหมัน่คง

เพื่อปองกันอันตรายจากรถลม [UWA10752]

2. จับสวนลางสุดของแขนบังคับเลี้ยวและโยก

ไปมา ถาแขนบังคับเลีย้วมีระยะฟรีหรือหลวม 

ควรนํารถจกัรยานยนตของทานไปตรวจสอบ

และแกไขที่รานผูจําหนายยามาฮา

การ

ควรม

ที่กําห

ตามร

ตรวจ



รุงรักษาและการปรับตัง้ตามระยะ

7

แบ

แบ

รถ

(V

ตร

อย

แล

ควรระวัง
UCA10621

ถอดซีลเซลลในแบตเตอรี ่เนื่องจากอาจทําให

เตอรี่เสียหายอยางถาวร

ชารจแบตเตอรี่

ูจําหนายรถจักรยานยนตยามาฮาชารจแบตเตอรี่

ี หากแบตเตอรี่มีการคายประจุไฟออก อยาลืมวา

เตอรี่มีแนวโนมจะคายประจุไฟไดเร็วขึ้น หาก

ั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเสริมใหกบัรถจักรยาน



ควรระวัง
UCA16522

ตองการชารจแบตเตอรี่ชนิด VRLA (Valve 

ulated Lead Acid) ตองใชเครื่องชารจแบตเตอรี่

ดันไฟฟาคงที่) แบบพิเศษ การใชเครื่องชารจ

เตอรี่ทั่วไปจะทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย

เก็บแบตเตอรี่

. หากไมมีการใชรถมากกวา 1 เดือน ควรถอด

แบตเตอรี่ออกจากตัวยานพาหนะ ชารจไฟให

เต็ม และนําไปเก็บไวที่เย็นและแหง 

ขอควรระวัง: ขณะทําการถอดแบตเตอรี่ ดูให

1.

2.

3.
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UAU62521

ตเตอรี่

ตเตอรี่จะอยูใตเบาะนั่งคนขับ (ดูหนา 4-17)

จกัรยานยนตรุนนี้ติดตั้งแบตเตอรี่ชนิด VRLA 

alveRegulated Lead Acid) ซึ่งไมจําเปนตอง

วจสอบระดับน้ํายาอีเลค็โตรไลทหรือเติมน้ํากล ั่น

างไรก็ตาม ตองมีการตรวจสอบขัว้ตอแบตเตอรี่ 

ะขันใหแนนถาจําเปน

คําเตอืน
UWA10761

 น้ํายาอีเล็คโตรไลทเปนสารพิษและมอีันตราย

เนื่องจากประกอบไปดวยกรดซัลฟูริก ซึ่งอาจ

ทําใหผิวหนังไหมอยางรุนแรง ดังนั้นจึงควร

หลีกเลี่ยงไมใหผิวหนัง ดวงตา หรือเสือ้ผา

สมัผัสกับน้ํายา ควรปองกันดวงตาของทาน

ทกุครั้งเมือ่ตองทํางานใกลกับแบตเตอรี่ ในกรณ ี

น้ํากรดถูกรางกาย ควรปฐมพยาบาลเบื้องตน 

ดวยวิธีดังตอไปนี้

 ภายนอก: ลางดวยน้ําเปลามากๆ

 ภายใน: ดื่มน้ําหรอืนมทันทีในปริมาณมาก 

และรีบไปพบแพทยทนัที

 ดวงตา: ลางดวยน้ําเปลาประมาณ 15 นาที

และรีบไปพบแพทย

 กระบวนการทํางานของแบตเตอรี่กอใหเกิด

แกสไฮโดรเจน ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงอยาใหเกิด

ประกายไฟ เปลวไฟ สูบบุหรี่ หรืออื่นๆ ใกลกับ

แบตเตอรี ่และควรทําการชารจแบตเตอรี่ในที่

ทีม่ีอากาศถายเท

 ควรเก็บแบตเตอรีใ่หพนมือเด็ก

ขอ
หาม

แบต

การ

ใหผ

ทันท

แบต

ติดต

ยนต

ขอ
หาก

Reg

(แรง

แบต

การ

1

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ขั้วลบ (สีดํา)

แบตเตอรี่ขั้วบวก (สแีดง)

1

2

3
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2

3

4

ขอ
ชาร

ไฟ

ถาว

เชือ่มตอขั้วสายรีเลยสตารทเตอร และจากนั้น

เลือ่นฝาครอบไปที่ตําแหนงเดิม

วางถาดในตําแหนงเดิม แลวจากนั้นติดตั้งตัวยึด

ฝาครอบ

ติดตั้งเบาะนั่งผูโดยสาร

งฟวส 1 จะอยูที่ดานหลงัของฝาครอบกลาง

า 4-17)

าครอบรีเลยสตารทเตอร

ั้วสายรีเลยสตารทเตอร

วสหลัก

วสหลักสํารอง

1

2

3

4
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แนใจวาไดบิดกุญแจไปที่ตําแหนง “ ” แลว

จากนั้น ถอดขั้วลบของแบตเตอรี่กอน แลวจึง

ถอดขั้วบวก [UCA17712]

. หากตองการเกบ็แบตเตอรี่ไวนานกวาสองเดือน

ใหตรวจสอบอยางนอยเดือนละครั้ง และชารจ

ใหเต็ม ถาจําเปน

. ชารจไฟใหเต็มกอนนําไปติดตั้งเขากับรถ

ขอควรระวัง: ขณะทําการติดตั้งแบตเตอรี่ ดูให
แนใจวาไดบิดกุญแจไปที่ตําแหนง “ ” แลว

จากนั้นเชื่อมตอขั้วบวกของแบตเตอรี่กอน แลว

จึงเชื่อมตอขัว้ลบ [UCA17722]

. หลงัติดตั้งแลว ดูใหแนใจวาไดตอขั้วแบตเตอรี่

อยางถกูตองแลว

ควรระวัง
UCA16531

จแบตเตอรี่อยูเสมอ การเก็บแบตเตอรี่ที่คายประจุ

ออกหมด อาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหายโดย

ร

UAUN0820

การเปลี่ยนฟวส

ฟวสหลักติดตั้งอยูใตเบาะนั่งผูโดยสาร (ดูหนา 4-17)

การเขาถงึฟวสหลัก ใหทําดังตอไปนี้

1. ถอดเบาะนั่งผูโดยสาร (ดูหนา 4-17)

2. ถอดถาดโดยการถอดตัวยึดฝาครอบออก

3. ดึงฝาครอบรีเลยสตารทเตอรกลบั จากนั้นปลด

ขั้วสายรีเลยสตารทเตอรตามที่แสดง

4.

5.

6.

กลอ

(ดูหน

1. ตัวยึดฝาครอบ

2. ถาด

2

1

1. ฝ

2. ข

3. ฟ

4. ฟ
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กล . บิดสวิทชกุญแจไปทีต่ําแหนง “ ” เพื่อตรวจ

สอบการปดวงจรไฟฟา

. ถอดฟวสที่ขาดออก แลวเปลี่ยนใหมโดยใช

ฟวสซึ่งมีขนาดแอมปตามที่กําหนด คําเตือน! 

ไมควรใชฟวสที่มกีําลังไฟสูงกวาที่กําหนดแทน

ของเกาทีช่ํารุด เนื่องจากกําลังไฟสูงจะทําให

เกิดอันตรายตอระบบไฟฟา และอาจทําใหเกิด

ไฟลุกไหมได [UWA15132]

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

นาดฟวสที่กําหนด:
ฟวสหลัก:

30.0 แอมป
ฟวสไฟหนา:

15.0 แอมป
ฟวสระบบสัญญาณไฟเลี้ยว:

7.5 แอมป
ฟวสจุดระเบิด:

15.0 แอมป
ฟวสมอเตอรพัดลมหมอน้ํา:

7.5 แอมป
ฟวสมอเตอร ABS :

30.0 แอมป
ฟวสโซลินอยด ABS:

15.0 แอมป
ฟวสชุดควบคุม ABS:

7.5 แอมป
ฟวสรอง:

7.5 แอมป

UB02EZU1.book  Page 31  Wednesday, August 2, 2017  8:47 AM
การบํา

7-31

องฟวส 1 กลองฟวส 2 จะอยูใตเบาะนั่งคนขบั (ดูหนา 4-17)

กลองฟวส 2

ถาฟวสขาด ใหเปลีย่นใหมตามขั้นตอนตอไปนี้

1

2

กลองฟวส 1

ฟวสจุดระเบิด

ฟวสระบบสัญญาณไฟเลี้ยว

ฟวสชดุควบคุม ABS

ฟวสรอง (สําหรับนาฬกิา)

ฟวสไฟหนา

ฟวสมอเตอรพัดลมหมอน้ํา

ฟวสสํารอง

7 1

2
3

5

6

4

1. กลองฟวส 2

1. ฟวสสํารอง

2. ฟวสโซลินอยด ABS

3. ฟวสมอเตอร ABS 

1

1 2 3

ข
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3

4

ถอดฝาครอบหลอดไฟหนา โดยหมุนทวนเข็ม

นาฬิกา

ปลดขั้วสายไฟหนาออก

ยาสัมผัสสวนที่เปนแกวของหลอดไฟ

าครอบหลอดไฟหนา
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. บิดกุญแจไปที่ตําแหนง “ ” และเปดวงจร

ไฟฟาที่ตองการเพื่อตรวจสอบวาอุปกรณ

ทํางานหรือไม

. หากฟวสขาดอีก ควรใหผูจําหนายยามาฮาเปน

ผูตรวจสอบระบบไฟฟาให

UAU39014

การเปลี่ยนหลอดไฟหนา

รถจักรยานยนตรุนนี้มีไฟหนาชนิดหลอดฮาโลเจน

ถาหลอดไฟหนาขาด ใหเปลีย่นตามขั้นตอนตอไปนี้

ขอควรระวัง
UCA10651

ระวังอยาใหชิ้นสวนเหลานี้ชํารุด:

 หลอดไฟหนา

อยาสัมผัสสวนที่เปนแกวของหลอดไฟหนา

และอยาใหเปอนน้ํามันเพราะจะทําใหมัว และ

ทําใหความสวางและอายุการใชงานของหลอด

ไฟสั้นลง ดังนั้นควรทําความสะอาดหลอดไฟ 

ดวยการใชผาสะอาดชุบแอลกอฮอลหรือทิน

เนอรเช็ดทําความสะอาดคราบสกปรก หรือรอย

นิ้วมือทีห่ลอดไฟหนา

 เลนสครอบไฟหนา

อยาตดิฟลมหรือสติ๊กเกอรที่เลนสไฟหนา

อยาใชหลอดไฟหนาที่มขีนาดวัตตสูงกวาที่

กําหนดไว

1.

2.

1. อ

1. ฝ

1
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UAU39021

อดไฟหรี่หนา

ฟหรี่หนาไมสวางขึน้ ใหชางผูจําหนายยามาฮา

จสอบวงจรไฟฟาหรือเปลีย่นหลอดไฟใหม

1.

1.

ฟหรี่หนา
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3. ปลดขอยึดหลอดไฟหนา และจากนั้นถอด

หลอดไฟที่ขาดออก

4. ใสหลอดไฟหลอดหนาอันใหมกลับเขาไป

แลวยึดใหแนนกับขั้วยึดหลอดไฟ

5. ตอขั้วสายไฟหนา

6. ติดตั้งฝาครอบหลอดไฟหนา

โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา

7. ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับตั้งลําแสง

ไฟหนาให ถาจําเปน

หล

ถาไ

ตรว

ขั้วไฟหนา

ตัวยึดหลอดไฟหนา

1

1

1. ไ

1



กา

7

ไฟ

รถ

หา

ยาม

ถอดหลอดไฟที่ขาด โดยดึงออกมา

ใสหลอดไฟอันใหมเขาไปที่ขั้วหลอดไฟ

ประกอบขั้วหลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดย

หมุนตามเข็มนาฬิกา

ติดตั้งเลนสไฟเลี้ยว โดยการใสสกรู ขอควรระวัง:
อยาไขสกรูแนนเกินไป มิฉะนั้นเลนสอาจแตก

หักได [UCA11192]

ั้วหลอดสัญญาณไฟเลี้ยว

1
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UAU24182

ทาย/ไฟเบรค

จักรยานยนตรุนนี้ติดตั้งไฟทาย/ไฟเบรคแบบ LED

กไฟทาย/ไฟเบรคไมติดสวาง ควรใหชางผูจําหนาย

าฮาทําการตรวจสอบ

UAU62590

การเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยว

1. ถอดเลนสไฟเลีย้ว โดยคลายสกรูออก

2. ถอดขั้วหลอดไฟเลี้ยว (พรอมกบัหลอดไฟ) 

ออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา

3.

4.

5.

6.

1. เลนสไฟเลีย้ว

2. สกรู

1

2
1. ข
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กา
. ใสหลอดไฟอันใหมเขาไปที่ขั้วหลอดไฟ

. ประกอบขั้วหลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดยดัน

เขาไป

. ติดตั้งฝาครอบดานลางบังโคลนหลัง โดยติดตั้ง

โบลทและสกรู

. ติดตั้งบังโคลน โดยการใสตัวยึดฝาครอบ

1.

2.
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UAU62670

รเปลี่ยนหลอดไฟสองปายทะเบียน

1. ถอดบังโคลนออก โดยการถอดตัวยึดฝาครอบ

2. ถอดฝาครอบดานลางบังโคลนหลงั โดยถอด

โบลทและสกรูออก

3. ถอดขั้วหลอดไฟสองปายทะเบียน (พรอมกบั

หลอดไฟ) โดยดึงออก

4. ถอดหลอดไฟที่ขาด โดยดึงออกมา

5

6

7

8

บังโคลน

ตัวยึดฝาครอบ

1

2

1. โบลท

2. สกรู

3. ฝาครอบดานลางบังโคลนหลัง

1. หลอดไฟสองปายทะเบียน

2. ขั้วหลอดไฟสองปายทะเบียน

3

2

1

2
2

1

2

1
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กา

เนื่อ

ตาม

ลอ

จกั

อย

การ

ยน

แข

การ

1

2

การ

ยก

หร

ไวใ

แต

้ํารอนหรือเตาไฟ น้ํามันเบนซินหรอืไอน้ํามัน

ินสามารถจุดติดหรือระเบิดได ซึ่งทําใหไดรับ

จ็บหรือทําใหทรัพยสนิเสียหายได
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UAU24351

รหนุนรองรถจักรยานยนต

งจากรถรุนนี้ไมไดติดตั้งขาตั้งกลาง ควรปฏบิัติ

ขอควรระวังตอไปนี้เมื่อทําการถอดลอหนาและ

หลัง หรือทําการบํารุงรักษาอื่นๆ ที่ตองใหรถ

รยานยนตตั้งตรง ตรวจสอบวารถจกัรยานยนต

ูในตําแหนงที่มั่นคงและบนพื้นราบกอนเริ่มดําเนิน

บํารุงรักษา อาจวางกลองไมแขง็แรงไวใตเคร ื่อง

ตเพื่อเพิ่มความมั่นคง อาจวางกลองไม

็งแรงไวใตเครื่องยนตเพื่อเพิ่มความมั่นคง

ทําการบํารุงรักษาลอหนา

. ตั้งศูนยสวนหลงัของรถจักรยานยนตโดยใช

ขาตั้งรถจกัรยานยนตหรือหากไมมีขาตั้งรถ

จักรยานยนต ใหวางแมแรงไวใตโครงรถ

หนาลอหลงั

. ยกลอหนาขึ้นจากพื้นโดยใชขาตั้งรถจักรยานยนต

ทําการบํารุงรักษาลอหลัง

ลอหลังขึ้นจากพื้นโดยใชขาตั้งรถจกัรยานยนต

ือหากไมมีขาตั้งรถจกัรยานยนต ใหวางแมแรง

ตโครงรถ หนาลอหลงัแตละขางหรือใตสวิงอารม

ละขาง

UAU25872

การแกไขปญหา 

แมวารถจกัรยานยนตยามาฮา จะไดรับการตรวจสอบ

อยางละเอียดกอนที่จะมีการสงรถออกจากโรงงาน

แตก็อาจจะยังมีปญหาตางๆ เกดิขึ้นตามมาได ไมวา

จะเปนปญหาในเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบกำลงั

อัด หรือระบบจดุระเบิด เปนตน ซึ่งจะสงผลให

สตารทเครื่องยาก และอาจทําใหสูญเสียกําลัง

ตารางการแกไขปญหาตอนี้ จะทําใหทานมีความ

รวดเร็วและเปนขั้นตอนที่งายสําหรับการตรวจสอบ

ระบบสําคญัของเครื่องยนตดวยตัวทานเอง เนื่องจาก

ชางของผูจําหนายยามาฮานั้นมีความรู ความสามารถ 

มีประสบการณดานเทคนิค และมีเครื่องมือที่พรอม

อยางไรกต็าม ทานควรตรวจสอบระบบที่สําคัญ

ของเครื่องยนตดวยตัวทานเองดวยเชนกัน

เมื่อทานตองการเปลี่ยนอะไหล ก็ควรเลอืกใชอะไหล

แทของยามาฮาเทานั้น การใชอะไหลทีล่อกเลยีนแบบ

อาจทําใหสมรรถนะในการทํางานลดลง หรือมีอายุ

การใชงานที่สั้นกวาอะไหลแท นอกจากนี้อาจทํา

ใหทานเสียคาซอมบํารุงมากกวาเดิมก็เปนได

คําเตอืน
UWA15142

ขณะตรวจสอบระบบน้ํามันเชื้อเพลิง หามสูบบุหรี่ 

และดูใหแนใจวาไมมเีปลวไฟหรือประกายไฟใน

บริเวณนั้น รวมทั้งไฟแสดงการทํางานของเครื่อง

ทําน

เบนซ

บาดเ
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ตา

ปญ

ารสตาร�ทด�วยไฟฟ�า

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

ครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�ตรวจสอบ
ังอัด

ร�ทไม�ติด 
รี่

าฮ�า
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รางการแกไขปญหา

หาในการสตารทหรือประสิทธิภาพเครื่องยนตต่ํา

แห�ง

เป�ยก ทำก

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

ถ�าเ
กำล

ทำการสตาร�ทด�วยไฟฟ�า
เครื่องยนต�หมุนเร็ว

เครื่องยนต�หมุนช�า

แบตเตอรี่อยู�ในสภาพดี

ตรวจสอบระดับน้ำมันในถัง
น้ำมันเพียงพอ

ไม�มีน้ำมัน

ตรวจสอบแบตเตอรี่

เติมน้ำมัน ถ�าเครื่องยนต�สตา
ตรวจสอบแบตเตอ

ทำการสตาร�ทด�วยไฟฟ�า
มีกำลังอัด

ไม�มีกำลังอัด

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

นำรถเข�าตรวจสอบที่ศูนย�ผู�จำหน�ายยาม

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



กา

7

เคร
UWAT1041

 หไดรบับาดเจ็บรายแรง ใหรอจนกวาเครื่องยนต

 ลืออยูออกมา เมือ่หมดเสียงฮ ีส ใหกดฝาปด

ขอ
ถาไ ได

ใหศูนยบริการยามาฮาทำการ
ตรวจสอบและซอมแซมระบบ
ระบายความรอน

เติมน้ำยาหลอเย็น (ดูขอแนะนำ)

�องยนตรอนจัดอีก ใหศูนยบริการ
ละซอมแซมระบบระบายความรอน
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ือ่งยนตรอนจัด

คําเตอืน

หามเปดฝาปดหมอน้ําขณะเครื่องยนตและหมอนำรอน น้ําและไอน้ําที่รอนจัดอาจพุงออกมาดวยแรงดันซึ่งอาจทําใ

จะเย็นตัว

ใหวางเศษผา เชน ผาขนหนูไวเหนือฝาปดหมอน้ํา แลวหมนุฝาปดชาๆ ทวนเข็มนาฬิกาที่ตัวกักเพื อคลายแรงดันที่เห

ลงพรอมกับหมุนทวนเขม็นาฬิกา แลวเปดฝาปดออก

แนะนํา
มมีน้ํายาหลอเย็น สามารถใชน้ํากอกแทนชัว่คราว และใหเปลีย่นกลับไปเปนน้ํายาหลอเย็นที่แนะนําทันทีเทาที่เปนไป

รอจนกวาเคร�องยนต
จะเย็นลง

ตรวจสอบระดับน้ำยาหลอเย็น
ในถังพักและหมอน้ำ

ระดับน้ำยา
หลอเย็นปกติ

ระดับน้ำยาหลอเย็นต่ำ
ตรวจสอบระบบระบาย
ความรอนเพ�อหาการรั่ว

สตารทเคร�องยนต ถาเคร
ยามาฮาทำการตรวจสอบแ

มีการรั่ว

ไมมีการรั่ว



และการเกบ็รักษารถจกัรยานยนต

8

ขอ

ข
รถ

ตอ

ยา

สะ

สา

ชิ้น

เส

สีแ

ทําความสะอาด

ควรระวัง
UCA10773

หลีกเลี่ยงการใชน้ํายาทําความสะอาดลอชนิด

เปนกรดแก โดยเฉพาะกับลอซี่ลวด ถาตองใช

น้ํายาดังกลาวเพื่อขจัดคราบสกปรกทีล่างออก

ยาก อยาปลอยทิ้งน้ํายาไวในบริเวณที่ทําความ

สะอาดนานกวาที่แนะนําไว นอกจากนี้ ใหลาง

บริเวณดังกลาวใหทั่วดวยน้ําเช็ดใหแหงทันท ี

แลวฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอน

การทําความสะอาดที่ไมถูกตองอาจทําใหชิ้น

สวนพลาสติก (เชน บังลม ฝาครอบ หนากาก

บังลม เลนสไฟหนา เลนสเรือนไมล และอื่นๆ)

และหมอพักไอเสียเสียหายได ใชเฉพาะผาเนื้อ

นุมหรือฟองน้ําทีส่ะอาดชุบน้ําในการทําความ

สะอาดพลาสติก อยางไรก็ตาม น้ําอาจทําความ

สะอาดชิ้นสวนพลาสติกไดไมหมด อาจใชน้ํายา

ทําความสะอาดอยางออนชวยได และตองแนใจ 

วาไดลางน้ํายาทําความสะอาดทีต่กคางอยูดวย

น้ําเปลาออกจนหมด มิฉะนั้นอาจทําใหชิ้นสวน

พลาสติกเสียหายได
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UAU37834

ควรระวังเกี่ยวกับสีแบบผิวดาน

อควรระวัง
UCA15193

บางรุนมชีิ้นสวนตกแตงเปนสีแบบผิวดาน

งแนใจวาไดสอบถามขอคําแนะนํา จากผูจําหนาย

มาฮาแลววาตองใชผลิตภัณฑใดกอนทําความ

อาดรถ การใชแปรง ผลิตภัณฑสารเคมีรนุแรง หรอื

รประกอบทําความสะอาดเมือ่ทําความสะอาด

สวนเหลานั้น จะเกิดรอยขดีขวนหรือทําใหพ ื้นผิว

ียหายได ไมควรใชแวกซเคลือบชิ้นสวนทีต่กแตง

บบผิวดาน

UAU62960

การดูแลรักษา

การออกแบบที่เปดโลงของรถจกัรยานยนตแสดงให

เห็นถงึความนาทึ่งของเทคโนโลยี แตกท็ําใหเกิดความ

เสียหายไดงายขึ้นดวย สนิมและการกัดกรอนสามารถ

เกิดขึน้ได แมวาจะใชสวนประกอบที่มีคุณภาพสูง ทอ

ไอเสยีทีเ่ปนสนมิอาจลามไปถงึตวัรถไดโดยไมท ันรูตวั

อยางไรก็ตาม สนิมจะทําใหรูปลักษณโดยรวมของ

รถจกัรยานยนตตองเสียไป การดูแลรักษาที่ถกูตอง

และบอยครั้งไมเพียงแตจะเปนเงื่อนไขในการร ับ

ประกันเทานั้น แตยังทําใหรถจักรยานยนตของทาน

ดูดี ยืดอายุการใชงานและใหประสิทธิภาพสูงสุด

อีกดวย

กอนทําความสะอาด

1. ครอบปลายทอไอเสียดวยถงุพลาสติกหลังจาก

เครื่องยนตเย็นแลว

2. ดใูหแนใจวาไดประกอบฝาปดและฝาครอบ

ทัง้หมด รวมทั้งขั้วตอและขัว้เสียบไฟฟา

ทัง้หมด และปลั๊กหัวเทียนอยางแนนหนาแลว

3. ขจัดคราบสกปรกฝงแนน เชน รอยน้ํามันไหม 

บนหองเครื่องยนต ทําความสะอาดดวยสาร

ขจัดคราบมันและแปรง แตหามใชสารดงักลาว

กบั ซีล ปะเก็น และแกนลอ ใหลางสิ่งสกปรก

และสารขจดัคราบมันออกดวยน้ําทุกครั้ง

การ

ขอ






กา
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ําความสะอาดหนากากบังลม

เลี่ยงการทําความสะอาดดวยสารทําความสะอาด
ดางหรือกรดอยางรุนแรง น้ํามันเบนซิน 
ันเบรค หรือสารทําละลายอื่นๆ ทําความสะอาด
กากบังลมดวยผาหรือฟองน้ําชุบสารทําความ
าดชนิดออน และจากนั้นลางออกดวยน้ําใหทั่วถึง
รับการทําความสะอาดเพิ่มเติม ใหใชสารทําความ
าดหนากากบังลมของยามาฮา หรือสารทําความ 
าดหนากากบังลมคุณภาพสูง สารทําความสะอาด
ติกบางชนิดอาจทําใหเกดิรอยขีดขวนบนหนา
ังลม กอนใชสารทําความสะอาดประเภทนั้น 
ดสอบในสวนของหนากากบังลม ซึ่งไมมีผล
บตอทัศนวิสัยตอการมองเหน็ และลบออกได
าย

จากทําความสะอาด

เชด็รถจกัรยานยนตใหแหงดวยชามัวสหรือผา

ซับน้ํา

เชด็โซขับใหแหงทันที และทําการหลอลืน่เพื่อ

ปองกนัการเกิดสนิม

ใชสารขดัโครเมียมเพื่อขัดเงาชิน้สวนตางๆ ท ี่

เปนโครเมียม อะลมูิเนียม และเหลก็สเตนเลส

รวมทั้งระบบไอเสยี (คราบสีคล้ําบนเหลก็สเตน

เลสที่เกิดจากความรอนก็สามารถขจัดออกดวย

การขัดแบบนี้)
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หามใชผลิตภัณฑเคมทีีม่ฤีทธิ์รนุแรงกบัชิ้นสวน

พลาสติก หลีกเลี่ยงการใชผาหรือฟองน้ํา ที่

สัมผัสโดนผลิตภัณฑทําความสะอาดทีม่ีฤทธิ์

รนุแรงหรือกัดกรอนสารทําละลายหรอืทนิเนอร

น้ํามันเชื้อเพลิง (เบนซิน) สารกําจัดสนิม หรือ

สารปองกันสนิม น้ํามนัเบรค น้ํายาตานการ

แขง็ตวั หรือน้ํายาอีเล็คโตรไลท

หามใชหัวฉดีน้ําแรงดันสูงหรือเครื่องทําความ

สะอาดแบบแรงดนัไอน้าํสูง เนือ่งจากจะทาํใหน้ํา

แทรกซมึและทาํลายบรเิวณตอไปนีค้ือ ซลี (ของ

ลอและลูกปนสวิงอารม โชคอัพหนา และเบรค)

ชิ้นสวนของระบบไฟฟา (ขัว้ปลั๊ก ขัว้ตอ หนาปด

สวิทช และไฟสองสวาง) ทอ และชองระบาย

อากาศ

สําหรับรถจักรยานยนตรุนที่ติดตั้งหนากาก

บังลม: หามใชน้ํายาทําความสะอาดทีม่ฤีทธิ์

รนุแรงหรือฟองน้าํเนื้อแขง็ เนือ่งจากจะทาํใหมวั

หรือเปนรอยขดีขวน สารทาํความสะอาด 

พลาสตกิบางชนดิอาจทําใหเกิดรอยขดีขวนบน

หนากากบงัลม ทดสอบผลิตภัณฑดงักลาวใน

บริเวณซอกเล็กๆ ของหนากากบงัลมกอน เพื่อให

แนใจวาจะไมทําใหเกิดรอยขีดขวน ถาหนากาก

บังลมเปนรอยขีดขวน ใหใชสารขดัพลาสติก

ที่มคีุณภาพหลังการลาง

หลังจากใชงานตามปกติ

ขจัดสิ่งสกปรกออกดวยน้ําอุน น้ํายาทําความสะอาด

อยางออนและฟองน้ํานุมที่สะอาด แลวลางออกให ทั่ว

ดวยน้ําสะอาด ใชแปรงสีฟนหรือแปรงลางขวดใน

บริเวณที่เขาถึงไดยาก สิ่งสกปรกหรือซากแมลงท ี่ลาง

ออกยากจะลางออกไดงายขึ้น ถาใชผาเปยกคลุม

บริเวณดังกลาวเปนเวลาสองสามนาทีกอนทําความ

สะอาด

หลังจากขับขีข่ณะฝนตกหรือใกลทะเล

เนื่องจากเกลือทะเลจะมีคุณสมบัติกดักรอนอยาง

รุนแรง ใหปฏบิัติดังตอไปนี้หลังจากขับขีข่ณะฝนตก

หรือใกลทะเล

1. ทาํความสะอาดรถจกัรยานยนตดวยน้าํเยน็และ

น้าํยาทาํความสะอาดอยางออน หลงัจากเครือ่ง

ยนตเยน็ลงแลว ขอควรระวงั: หามใชน้าํอุน เนือ่ง

จากจะเพิ่มปฏกิิรยิากัดกรอนของเกลอื [UCA10792]

2. ฉีดสเปรยปองกนัการกดักรอนบนพื้นผิวโลหะ

ทั้งหมด รวมทั้งสวนที่เคลอืบโครเมียมและ

นิกเกิลเพื่อปองกนัการกดักรอน

การท

หลีก
ที่เปน
น้ําม
หนา
สะอ
สําห
สะอ
สะอ
พลาส
กากบ
ควรท
กระท
โดยง

หลัง

1.

2.

3.
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วัต

กา

UAU26183

เก็บรักษา

ะสั้น

รักษารถจักรยานยนตไวในที่แหงและเย็น หาก

นใหคลมุดวยผาคลุมซึ่งถายเทอากาศไดเพื่อกัน

ตรวจใหแนใจวาเครื่องยนต และระบบทอไอเสีย

ลงแลวกอนคลุมรถจักรยานยนต

ควรระวัง
UCA10811

การเก็บรถจักรยานยนตไวในหองทีม่ีอากาศ

ถายเทไมดีหรือคลุมดวยผาใบขณะยังเปยกอยู

จะทําใหน้ําและความชื้นซึมผานเขาไปภายใน

และเกิดสนิมได

หากตองการปองกันการกัดกรอน ตองหลีก

เลี่ยงหองใตดินชื้นแฉะ คอกสัตว (เพราะมีแอม

โมเนีย) และบริเวณทีเ่กบ็สารเคมทีีม่ีฤทธิร์ุนแรง

ะยาว

จะเก็บรถจักรยานยนตไวหลายเดือน:

. ปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งหมดในสวน “การดูแล

รักษา” ของบทนี้

UB02EZU1.book  Page 3  Wednesday, August 2, 2017  8:47 AM
การทาํความสะอาด

8-3

4. สําหรับการปองกันการกดักรอน ขอแนะนํา

ใหฉีดสเปรยปองกนัการกัดกรอนบนพื้นผิว

โลหะทั้งหมด รวมทั้งสวนที่เคลือบโครเมียม

และนิกเกลิเพื่อปองกันการกัดกรอน

5. ใชสเปรยน้ํามันเปนสารทําความสะอาดเอนก-

ประสงคเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่เหลอือยู

6. แตมสีในบริเวณที่เสียหายเลก็นอยเนื่องจากเศษ

หนิ ฯลฯ

7. ลงแวกซบนพื้นผิวที่ทําสีทั้งหมด

8. ปลอยรถจักรยานยนตทิ้งไวใหแหงสนิท กอน

เก็บหรือคลมุผา

คําเตอืน
UWA11132

ถุแปลกปลอมบนเบรคหรือยางอาจทําใหสูญเสีย

รควบคุมได

 ดใูหแนใจวาไมมคีราบน้ํามนัหรือแวกซบนเบรค

หรือยาง

 หากจําเปน ใหทําความสะอาดจานดิสกเบรค

และสายเบรคดวยน้ํายาทําความสะอาดหรอืน้ํา

ยาขดัจานดิสกเบรค แลวลางยางดวยน้ําอุน และ

น้ํายาทําความสะอาดอยางออน

กอนขับขีร่ถจักรยานยนตในความเร็วทีสู่งขึน้

ใหทดสอบประสิทธิภาพในการเบรคและ

ลักษณะการเขาโคงของรถจักรยานยนตกอน

ขอควรระวัง
UCA10801

 ลงสเปรยน้ํามันและแวกซแตพอควร และเช็ด

สวนที่เกินออกใหหมด

 หามลงน้ํามนัหรือแวกซบนชิ้นสวนทีเ่ปนยาง

หรือพลาสติก แตใหใชผลิตภัณฑดูแลรักษาที่

เหมาะสมแทน

 หลีกเลี่ยงการใชสารขดัหยาบ เนื่องจากจะเปน

การทําลายเนื้อสี

ขอแนะนํา
 ใหขอคําแนะนํา จากผูจําหนายยามาฮาสําหรับ 

ผลติภัณฑที่เหมาะสม

 การลางทําความสะอาดสภาพอากาศที่มีฝนตก

หรืออากาศชืน้อาจทําใหเลนสไฟหนาเกิดฝาได

ใหเปดไฟหนาสักระยะเพื่อไลความชื้นออกจาก

เลนส

การ

ระย

เกบ็

จําเป

ฝุน 

เย็น

ขอ




ระย

กอน

1



กา
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2

3

นะนํา
อมรถจกัรยานยนตในจดุที่จําเปน กอนที่จะมี

กบ็รถจกัรยานยนต
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. เติมน้ํามันเชื้อเพลิงลงในถงัใหเต็ม และเติมสาร

รักษาสภาพน้ํามันเชือ้เพลงิ (ถามี) เพื่อปองกัน

ไมใหถงัน้ํามันเชือ้เพลงิเปนสนิม และน้ํามัน

เชือ้เพลงิเสื่อมสภาพ

. ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อปกปองกระบอก

สูบ แหวนลูกสูบ ฯลฯ มิใหถกูกัดกรอน

a. ถอดฝาครอบหัวเทียนและหัวเทียนออกมา

b. เทน้ํามันเครื่องขนาดหนึ่งชอนชาผานชอง

ใสแตละหวัเทียน

c. ใสปลั๊กหัวเทียนเขากับหัวเทียน แลววาง

หัวเทียนลงบนฝาสบูเพื่อใหไฟฟาลงกราวด

(ซึ่งจะจํากัดการเกิดประกายไฟในขัน้ตอน

ตอไป)

d. ติดเครื่องยนตหลายๆ ครั้งดวยสตารทมือ 

(เพื่อใหน้ํามันไปเคลือบผนังกระบอกสูบ)

คําเตือน! เพื่อปองกันการชํารุดเสียหาย

หรือไดรับบาดเจ็บจากการจุดระเบิด ตอง

แนใจวาตอสายดินเขี้ยวของหัวเทียนขณะ

สตารทเครื่องยนต [UWA10952]

e. ถอดปลัก๊หัวเทียนออกจากหัวเทียน แลว

ใสหวัเทียนและปลัก๊หวัเทียน

4. หลอลืน่สายควบคุมทั้งหมดและเดือยตางๆ

ของคนับังคับและคนัควบคมุทั้งหมดรวมทั้ง

ของขาตั้งขาง/ขาตั้งกลางดวย

5. หากจําเปน ใหตรวจสอบและแกไขแรงดัน

ลมยางใหถูกตอง แลวยกรถจกัรยานยนตเพื่อ

ใหลอทั้งสองลอยขึ้นจากพื้น หรือหมุนลอ

เลก็นอยทุกเดือน เพื่อปองกันลอยางเสื่อม

สภาพเฉพาะจุดเดียว

6. ใชถุงพลาสติกคลมุทอระบายหมอพักไอเสียไว

เพื่อปองกันความชืน้เขาไปภายใน

7. ถอดแบตเตอรี่ออก และชารจใหเต็ม เกบ็ไว

ในที่แหงและเย็น และชารจเดือนละครั้ง หาม

เกบ็แบตเตอรี่ไวในที่เย็นจดัหรืออุนจดั [ต่ํากวา

0 °C (30°F) หรือมากกวา 30 °C (90°F)] สําหรับ

รายละเอียดการเกบ็รักษาแบตเตอรี่ ดูหนา 7-30

ขอแ
ควรซ

การเ
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ขน

น้ํา

เค

ันเชื้อเพลิง:
้ํามันเชื้อเพลิงที่แนะนํา:
น้ํามนัเบนซนิไรสารตะกั่วหรือน้ํามันแกสโซฮอล  (E10)

วามจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง:
14.0 ลิตร

วามจุการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง:
3.0 ลิตร

ีดน้ํามันเชื้อเพลิง:
รือนลิ้นเรง:

เครื่องหมาย ID:
2MS1 00

ียน:
ูผลิต/รุน:

NGK/CR8E
ะยะหางเขี้ยวหวัเทียน:

0.7–0.8 มม.
ช:
นิดคลัทช:
แบบเปยก หลายแผนซอนกัน

บสงกําลัง:
ัตราทดเกียรหลัก:

3.043 (70/23)
ฟองทาย:

โซขับ
ัตราทดเกียรรอง:

3.071 (43/14)
นิดของการสงกําลัง:

6 สปด ขับคงที่
ารทํางาน:

เทาซาย

ัตราทดเกียร:

เกียร 1:

2.500 (35/14)
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าด:
ความยาวทั้งหมด:

2,090 มม. 
ความกวางทั้งหมด:

720 มม.
ความสูงทั้งหมด:

1,135 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ:

780 มม.
ความยาวแกนลอหนาถึงลอหลัง:

1,380 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเครื่องยนต:

160 มม. 
รัศมีการเลี้ยวต่ําสุด:

2,700 มม.
หนัก:
รวมน้ํามันหลอลื่นและน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง:

170 กก. 
รื่องยนต:
ชนิดเครื่องยนต:

ระบายความรอนดวยน้ํา 4 จังหวะ, DOHC
การจัดวางกระบอกสูบ:

2 สบู แถวเรียง
ปริมาตรกระบอกสูบ:

321 ซม.³
กระบอกสูบ  ระยะชกั:

68.0  44.1 มม. (2.68  1.74 นิ้ว)
อัตราสวนการอัด:

11.2 : 1
ระบบสตารท:

สตารทไฟฟา

ระบบหลอลื่น:

อางน้ํามันหลอลื่นแบบเปยก

น้ํามันเครื่อง:
ยี่หอที่แนะนํา:

YAMALUBE
ชนิด:

SAE 10W-30, 10W-40, 10W-50, 15W-40, 20W-40 หรือ 
20W-50

เกรดน้ํามันเครื่องที่แนะนํา:

API service ชนิด SG หรือสงูกวา, มาตรฐาน JASO MA
ปริมาณน้ํามันเครื่อง:

ไมมีการเปลี่ยนไสกรองน้ํามันเครื่อง:
1.80 ลิตร

มีการเปลี่ยนไสกรองน้ํามันเครื่อง:
2.10 ลิตร

ปริมาณน้ํายาหลอเย็น:
ถังพักน้ํายาหลอเย็น (ถงึขีดบอกระดับสงูสุด):

0.25 ลิตร
ความจุหมอน้ํา (รวมในสาย):

0.96 ลิตร
กรองอากาศ:

ไสกรองอากาศ:

ไสกรองกระดาษเคลอืบน้ํามัน

น้ําม
น

ค

ค

หัวฉ
เ

หัวเท
ผ

ร

คลัท
ช

ระบ
อ

เ

อ

ช

ก

อ

–20 –10 0 10 20 30 40 50 ˚C

10 30 50 70 90 1100 130 ˚F

SAE 10W-30

SAE 15W-40

SAE 20W-40

SAE 20W-50

SAE 10W-40

SAE 10W-50



ขอ

9

โคร

ยาง

ยาง

การ

้ํามันเบรคที่กําหนด:
น้ํามันเบรคของแทยามาฮา (DOT 4)
กันสะเทือนหนา:
นิด:
เทเลสโคปก

นิดสปริง/โชคอัพ:
คอยลสปริง/โชคอัพน้ํามัน
ยะเคลื่อนลอ:
130 มม. (5.1 นิ้ว)
กันสะเทือนหลัง:
นิด:
สวิงอารม

นิดสปริง/โชคอัพ:
คอยลสปริง/โชคอัพน้ํามัน
ยะเคลื่อนของลอ:
125 มม.
ไฟฟา:
บบจุดระเบิด:
ทีซีไอ
บบการชารจ:
เอซ ีแมกนีโต

ตอรี่:
:
GTZ8V
งดันไฟฟา, ความจุ:
12 V, 7.0 Ah
า:

นิดหลอดไฟ:
หลอดไฟฮาโลเจน
ันไฟฟาหลอดไฟ, วัตต  จํานวน:
หนา:
12 V, 55.0 W  2
ทาย/ไฟเบรค:

LED
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เกียร 2:
1.824 (31/17)

เกียร 3:
1.348 (31/23)

เกียร 4:
1.087 (25/23)

เกียร 5:
0.920 (23/25)

เกียร 6:
0.800 (24/30)

งรถ:
ชนิดโครงรถ:

ไดมอน
มุมคาสเตอร:

25.00 °
ระยะเทรล:

95 มม.
หนา:
ชนิด:

ไมมียางใน
ขนาด:

110/70-17M/C (54H)
ผูผลติ/รุน:

MICHELIN/PILOT STREET
หลัง:
ชนิด:

ไมมียางใน
ขนาด:

140/70-17M/C (66H)
ผูผลติ/รุน:

MICHELIN/PILOT STREET

บรรทุก:

น้ําหนักบรรทุกสงูสดุ:

160 กก. (353 ปอนด)

(น้ําหนักรวมของคนขับ ผูโดยสาร สัมภาระและอุปกรณ

ตกแตง)

ความดันลมยาง (วัดขณะยางเย็น):
ดานหนา (1 คน):

200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)
ดานหลัง (1 คน):

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)
ดานหนา (2 คน):

200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)
ดานหลัง (2 คน):

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)
ลอหนา:

ชนิดลอ:

ลอแม็ก

ขนาดวงลอ:
17M/C x MT2.75

ลอหลัง:
ชนิดลอ:

ลอแม็ก
ขนาดวงลอ:

17M/C x MT4.00
เบรคหนา:

ชนิด:
ดิสกเบรคเดี่ยว

การทํางาน:
แฮนดดานขวา

น้ํามันเบรคที่กําหนด:
น้ํามันเบรคของแทยามาฮา (DOT 4)

เบรคหลัง:
ชนิด:

ดิสกเบรคเดี่ยว

การทํางาน:

เทาขวา

น

ระบบ
ช

ช

ระ

ระบบ
ช

ช

ระ

ระบบ
ระ

ระ

แบตเ
รุน

แร

ไฟหน
ช

แรงด
ไฟ

ไฟ



ขอมูลจําเพาะ

9ฟว

UB02EZU1.book  Page 3  Wednesday, August 2, 2017  8:47 AM
9-3

ไฟเลี้ยวหนา
12 V, 10.0 W  2

ไฟเลี้ยวหลัง:
12 V, 10.0 W  2

ไฟหรี่หนา:
12 V, 5.0 W  1

ไฟสองปายทะเบียน:
12 V, 5.0 W  1

ไฟเรือนไมล:
LED

ไฟสัญญาณไฟเกียรวาง:
LED

สัญญาณเตือนไฟสงู:
LED

สัญญาณไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่อง:
LED

สัญญาณไฟเลี้ยว:
LED

สัญญาณไฟเตือนปญหาเครื่องยนต:
LED

สัญญาณไฟเตือน ABS:
LED

ส:
ฟวสหลกั:

30.0 แอมป
ฟวสไฟหนา:

15.0 แอมป
ฟวสระบบสัญญาณไฟเลี้ยว:

7.5 แอมป
ฟวสจุดระเบิด:

15.0 แอมป
ฟวสมอเตอรพัดลมหมอน้ํา:

7.5 แอมป

ฟวสชดุควบคุม ABS:

7.5 แอมป

ฟวสมอเตอร ABS :

30.0 แอมป

ฟวสโซลินอยด ABS:

15.0 แอมป

ฟวสรอง:

7.5 แอมป
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ตัว

บัน

ชอ

สั่ง

หร

หม

หม

UAU26442

ยเลขเครือ่งยนต

ยเลขเครื่องยนตจะถูกปมอยูบนหองเครื่องยนต

มายเลขเครื่องยนต

1
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UAU26364

เลขที่แสดงถึงขอมูลรถของทาน

ทึกหมายเลขตัวถังรถและหมายเลขเครื่องยนตใน

งวางที่กําหนดดานลาง เพื่อเปนประโยชนในการ

ซื้อชิน้สวนอะไหลจากผูแทนจําหนายยามาฮ า

ือใชเปนหมายเลขอางอิงในกรณีที่รถถกูขโมย

ายเลขตัวถงัรถ:

ายเลขเครื่อง:

UAU62971

หมายเลขโครงรถ 

หมายเลขตัวถงัรถจะตอกอยูที่ตัวถงัรถใตเบาะนั่ง

ผูโดยสาร (ดูหนา 4-17)

ขอแนะนํา
หมายเลขตัวถงัรถใชเพื่อแสดงถงึรถจกัรยานยนต

แตละคัน และอาจใชเพื่อเปนหมายเลขสําหรับขึ้น

ทะเบียนรถจักรยานยนตกับเจาหนาที่ในทองที่ของ

ทาน

หมา

หมา

1. หมายเลขตัวถงัรถ

1

1. ห
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