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อบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่

ูนยบริการยามาฮา

เตอรี่ 

ลบกอนถอดขั้วบวกเสมอ 

วงจรของระบบไฟฟา

ลับมาชารจไฟใหมทันที เมื่อ

ไฟฟาต่ํากวา 12.4 โวลต

ถจักรยานยนตยามาฮาทําการชารจ

รถของทาน

วาแบตเตอรี่มีสภาพการเก็บไฟ

ปลี่ยนใหมทันที

ตไมมีการใชงานมากกวา 1 เดือน

ตเตอรี่ออกจากตัวรถ (ดูรายละเอียด

นหัวขอ “การบํารุงรักษาและ

ยะ” (เรื่องแบตเตอรี่ หนา 7-50)
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การตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่

 ควรทําการตรวจส

ทุกๆ 3 เดือนโดยศ

 เมื่อมีการถอดแบต

ควรทําการถอดขั้ว

เพื่อปองกันการลัด

 ควรนําแบตเตอรี่ก

แบตเตอรี่มีแรงดัน

 ควรใหผูจําหนายร

ไฟแบตเตอรี่ใหกับ

 หากตรวจสอบพบ

ไมอยู ควรทําการเ

 หากรถจักรยานยน

ควรทําการถอดแบ

การเก็บแบตเตอรี่ใ

การปรับตั้งตามระ

YAMAHA



ยะเวลานานๆ หรือเร็วกวา

ดังนี้

ติ

ับ 

อรี่ไมมีไฟ ควรทําการแกไข 

ื่อสตารทเครื่องยนตใหติด

รือทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

a call center) ที่เบอรโทรศัพท 

ลพื้นที่เกิดปญหา*

ั่งรถจักรยานยนต
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การตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่

แบตเตอรี่จะมีโอกาสคายประจุมากขึ้น (ไมมีไฟ) เม ื่อไมมีการใชงานรถจักรยานยนตเปนระ

หากขาดการดูแลรักษาตรวจสอบตามระยะกําหนด ซึ่งอาจสงผลใหรถจักรยานยนตมีอาการ

1. เมื่อบิดสวิทชกุญแจไปที่ตําแหนง “ON” สัญญาณไฟเลี้ยวและแตรทํางานผิดปกติ

2. การทํางานของปมไฟฟาในถังน้ํามันเชื้อเพลิงผ ิดปกติ (หมุนชาลง)

3. เมื่อทําการกดสวิทชสตารทไฟฟา เสียงการหมุนของมอเตอรสตารทจะหมุนชาผิดปก

4. เมื่อพบอาการดังกลาว ใหทานรีบนํารถจักรยานยนตเขาตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ก

ศูนยบริการทันที

เมื่อสตารทเครือ่งยนตไมได (แบตเตอรี่ไมมไีฟ) ควรทําอยางไร
หากเกิดปญหาอาการสตารทเครื่องยนตไมได เนื่องจากแบตเต

เบื้องตนโดยมีขอแนะนําดังนี้

1. สามารถทําการพวงแบตเตอรี่จากรถจักรยานยนตคันอื่น เพ

2. ใหนํารถเขาตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ทันทีเมื่อม ีโอกาสห

3. ใหทําการติดตอศูนยรับเรื่องแจงปญหา 24 ชั่วโมง (Yamah

0-2263-9999 หรือโดยตรงกับทางรานผูจําหนายยามาฮาใก

* ทานสามารถดูเบอรโทรศัพทรายชื่อผูจาํหนายไดในสมุดรับประกันคุณภาพที่อยูใตเบาะน



คํานํา

UAU10103

ขอตอนรับสูโลกของการขับขีร่ถจักรยานยนตยามาฮา!
รถจกัรยานยนตยามาฮารุน WR155 เปนผลงานที่บรรจงสรางขึ้นจากประสบการณที่มีมายาวนานของยามาฮ า และ
ดวยการนําการออกแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ทำใหสมรรถนะของรถจักรยานยนตดีเยี่ยม จึงทําใหลกูคา
ไววางใจในชือ่เสียงของยามาฮา
กรุณาทําความเขาใจกับคูมือนี้ WR155 เพื่อผลประโยชนของคุณเอง คูมือเลมนี้เปนการแนะนําการใชรถ การตรวจสอบ 
ตลอดจนการบํารุงรักษารถจักรยานยนตอยางถูกวิธ ี โดยครอบคลุมถึงการปองกันปญหาและอันตรายตางๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นกับตัวคุณเองและผูอื่นอีกดวย

นอกจากนี้ ขอแนะนําตางๆ ภายในคูมือเลมนี้จะชวยใหคุณรักษารถจกัรยานยนตใหอยูในสภาพสมบูรณที่สดุ 
หากคุณมีขอสงสัยประการใด โปรดสอบถามผูจําหนายยามาฮาไดทุกแหงทั่วประเทศ
ทางบริษัทฯ ปรารถนาใหคุณปลอดภัยและพึงพอใจในการขับขี ่โปรดใหความสําคญักับความปลอดภัยเปน
อันดับหนึ่งเสมอ
ยามาฮามีการพัฒนาคุณภาพและรูปลกัษณอยางตอเนื่องอยูเสมอ ในการจดัทําคูมือเลมนี้ ขอมลูทุกอยางจะเปน
ขอมูลที่ทันสมัยที่สุด ณ วันที่พิมพ ดังนั้นจ ึงอาจมีขอแตกตางบางประการระหวางคูมือกับรถจักรยานยนตที่ไม
ตรงกนั หากคณุมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับคูมือเล มนี้ กรุณาติดตอผูจําหนายยามาฮา

คําเตอืน
UWA10032

กรุณาอานคูมอืนี้อยางละเอียดและระมัดระวังกอนการใชรถจักรยานยนต
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ขอมูลคูมือที่สําคญั

UAU10134

ขอมูล

*ผลติ า

ันตรายจากการบาดเจ็บ
ลอดภัยที่ตามหลัง
ีวิตทีอ่าจเกิดขึน้ได

สงผลใหถึงแกชีวิตหรือ

ารเกิดความเสียหายตอ

ยขึน้หรือชดัเจนขึ้น
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ที่มีความสําคัญเปนพิเศษภายในคูมือเลมนี้จะถกูกํากบัดวยสัญลักษณตอไปนี้:

ภัณฑและขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหน

นี่คือสัญลักษณเตือนความปลอดภัย แสดงการเตือนใหระวังอ
สวนบุคคลทีอ่าจเกิดขึน้ได ปฏิบัติตามขอความเกี่ยวกับความป
เครื่องหมายนี้ทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือการเสียช

คําเตือน แสดงถึงสถานการณอันตราย ซึ่งหากไมหล ีกเลี่ยงอาจ
ไดรับบาดเจ็บสาหัส

ขอควรระวงั แสดงถึงสิ่งที่ควรระวังเปนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงก
รถจักรยานยนตหรือทรพัยสินอื่น

ขอแนะนํา ใหขอมูลสําคญัเพื่อทําใหเขาใจขั้นตอนตางๆ ไดงา



ขอมูลคูมือที่สําคญั

UAUN0430

เจอริ่ง จํากัด

วิธีการใดๆ 
 
 จํากัด
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WR155
คูมือผูใชรถจักรยานยนต

©2020 โดย บริษัท ยามาฮามอเตอร อินโดนีเซีย แมนูแฟค
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1

นงฉลากตางๆ ที่สําคญั

UAUN2190

มีขอมูลที่สําคญัเกี่ยวกบัการใชงาน

ขาด
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ตําแห

อานและทําความเขาใจฉลากบนรถจักรยานยนตทุกแผ นอยางละเอียด เนื่องจาก

รถจกัรยานยนตอยางถกูตองและปลอดภัย หามลอกแผนฉลากออกจากตัวรถเด็ด

1 2



ตําแหนงฉลากตางๆ ที่สําคัญ

1
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B3M-F1668-00

150, 22

150, 22

150, 22

150, 22

100kPa=1bar kPa, psi kPa, psi

1

2

2PL-F1568-01



2

มูลดานความปลอดภยั

บรมที่ผานการรับรองเกีย่วกบั

ขับขี่อยางถูกตองและปลอดภัย

ดานเทคนิคตามที่คูมือแนะนํา 

จําเปนตามสภาพของเครื่องยนต

จกัรยานยนตโดยไมไดรับการฝก
แนะนําที่ถกูตอง เขาหลักสูตรฝก
ขบัขี่รถจกัรยานยนตควรไดรับ
ากผูสอนที่ผานการรับรอง ติดตอ
ายรถจักรยานยนตที่ไดรับอนุญาต
กีย่วกบัหลักสูตรฝกอบรมทีใ่กล

ภัย

บรถจกัรยานยนตกอนการขับขี่
วารถอยูในสภาพการใชงานที่
จสอบหรือบํารุงรักษารถ
ู ตองจะเพิ่มโอกาสในการเกิด
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UAU1031C

สิ่งที่เจาของรถจักรยานยนตตองรับผิดชอบ

ในฐานะเจาของรถจกัรยานยนต คณุตองมีความ

รับผิดชอบตอการใชงานรถจกัรยานยนตอยางถูกต อง

และปลอดภัย

รถจกัรยานยนตเปนยานพาหนะทางเดี่ยว

การใชงานและการขบัขี่รถจกัรยานยนตอยางปลอดภัย

ขึ้นอยูกบัเทคนิคการขบัขี่ที่ดีและความเชี่ยวชาญของ

ผูขับขี่ สิ่งจําเปนที่ควรทราบกอนการขบัขี่รถ

จักรยานยนตมีดังนี้

ผูขับขี่ควร:

 ไดรับคําแนะนําอยางละเอียดจากผูเชีย่วชาญ

เกี่ยวกับการทํางานของรถจกัรยานยนตในทุก

แงมุม

 ปฏิบัติตามคําเตือนและขอกําหนดในการบํารุง

รักษาที่อยูในคูมือผูใชรถจกัรยานยนตเลมนี้

 ไดรับการฝกอ

เทคนิคในการ

 เขารับบริการ

และ/หรือเมื่อ

 หามใชงานรถ
อบรมหรือคํา
อบรม ผูที่เพิ่ง
การฝกอบรมจ
ตัวแทนจําหน
เพื่อสอบถามเ
ที่สุด

การขับขีอ่ยางปลอด

ควรทําการตรวจสอ
ทุกครั้งเพื่อใหแนใจ
ปลอดภัย การไมตรว
จกัรยานยนตอยางถก
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อุบัติเ
สําหร




ที่ผูขับรถยนตคนอื่นๆ
คุณได หลกีเลีย่งการขับขี่
องผูขบัรถยนต
รักษารถจักรยานยนตโดย
ูที่ถูกตอง ติดตอตัวแทน
านยนตที่ไดรับอนุญาตเพื่อ
การบํารุงรักษาขัน้พื้นฐาน
างอยางตองดําเนินการโดย
รรับรองเทานั้น
ัติเหตุมีสาเหตุมาจากผ ูขับขี่

การขับขี ่และยังไมมีใบ

ยานยนต

าตขับขีแ่ละใหยืมรถ
ูที่มีใบอนุญาตขบัขี่เทานั้น
ะขอจํากัดของคณุเอง การ
ขตความสามารถของคุณ
งอุบัติเหตุได
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หตุหรือทําใหชิน้สวนเสียหายได ดูหนา 5-1 
ับรายการตรวจสอบกอนการใชงาน
รถจกัรยานยนตคันนี้ไดรับการออกแบบให

สามารถบรรทุกผูขบัขี่และผูโดยสารหนึ่งคน

ผูขับรถยนตที่มองไมเห็นรถจักรยานยนตใน

การจราจรคือสาเหตุหลกัของอุบัติเหตุระหวาง

รถยนตกับรถจักรยานยนต อุบตัิเหตุจํานวน

มากเกิดขึ้นเพราะผูขับรถยนตมองไมเหน็รถ

จักรยานยนต การทําใหตัวทานเปนที่มองเห็น

ไดอยางชัดเจนเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพใน

การลดอุบัติเหตุประเภทนี้

ดังนั้น:

 สวมเสื้อแจค็เก็ตสีสด
 ระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อเขาใกลสี่แยกและ

ผานสี่แยก เนื่องจากบริเวณเหลานี้มักเกิด
อุบัติเหตุกบัรถจกัรยานยนตบอยครั้ง

 ขับขี่ในตําแหนง
สามารถมองเห็น
ในจดุอับสายตาข

 หามทําการบํารุง
ปราศจากความร
จําหนายรถจักรย
ขอขอมลูเกี่ยวกับ
การบํารุงรักษาบ
บุคลากรทีผ่านกา

 บอยครั้งที่การเกดิอุบ

ไมมีความชํานาญใน

อนุญาตขบัขี่รถจกัร

 ทําการขอใบอนุญ
จักรยานยนตแกผ

 ทราบถงึทักษะแล
ไมขบัขี่เกินขอบเ
อาจชวยหลีกเลี่ย
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จบัแฮนดบังคับรถทั้งสองขางและ
ที่พักเทาทั้งสองขางขณะขับขี่เพื่อ
วบคุมรถจกัรยานยนตใหดี
วรจับผูขบัขี่ สายคาดเบาะ หรือ
กไวเสมอ โดยจับทั้งสองมือและ
องขางไวบนที่พักเทาของผู
ามบรรทุกผูโดยสารหากผูโดยสาร
วางเทาบนที่พักเทาไดอยางมั่นคง
ยูในสภาวะมึนเมาจากฤทธิ์

รือสารเสพติดอื่นๆ

าะสม

ียชีวิตดวยอุบัติเหตุจากรถ

การไดรับบาดเจบ็ทางศีรษะ 

จงึเปนปจจยัที่จําเปนที่สุดใน

ารบาดเจ็บทางศีรษะ

ภัยที่ผานการรับรองทุกครั้ง
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 ขอแนะนําใหคุณฝกขับขี่รถจักรยานยนตใน
บริเวณที่ไมมีการจราจรจนกระทั่งคุนเคย
กับรถจักรยานยนตและการควบคุมตางๆ
ของรถเปนอยางดี

 บอยครั้งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความผิดพลาด

ของผูขับขี่ เชน วิ่งเขาโคงดวยความเร็วสูง

เกินไปทําใหรถวิ่งเลยโคงของถนน หรือหักรถ

เขาโคงนอยเกินไป (มุมเอียงของรถไมเพียงพอ

กับความเร็วของรถ)

 ปฏิบัติตามปายจํากดัความเร็วและไมขับขี่
เร็วกวาที่สภาพถนนและการจราจรเอื้อ
อํานวย

 ใหสัญญาณกอนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเสนทาง
ทุกครั้ง ดูใหแนใจวาผูขบัขี่รถคันอื่นมอง
เห็นคณุ

 ทานั่งของผูขับขี่และผูโดยสารมีความสําคัญ

ตอการควบคุมรถอยางเหมาะสม

 ผูขบัขี่ควร
วางเทาบน
รักษาการค

 ผูโดยสารค
เหล็กกันต
วางเทาทั้งส
โดยสาร ห
ไมสามารถ

 หามขับขี่เมื่ออ

แอลกอฮอลห

เครื่องแตงกายที่เหม

โดยสวนใหญการเส

จกัรยานยนตเกดิจาก

การสวมหมวกนิรภัย

การปองกนัหรือลดก

 สวมหมวกนิร
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อนมอนอกไซด

ดมีแกสคารบอนมอนอกไซด 

การหายใจโดยสูดแกส

ปสามารถทําใหปวดศีรษะ 

งง และถงึแกชวีิตได

กสที่ไมมีสี ไมมีกลิน่ และ

มคุณจะมองไมเห็นหร ือ

งยนตใดๆ เลย คารบอน-

อันตรายถึงตายสามารถ

คุณจะหมดสติจนไม

 นอกจากนี้ คารบอน-

อันตรายถึงตายยังสามารถ

รือหลายวันในบริเวณที่

กคุณพบวามีอาการคลาย

อนอกไซด ใหออกจาก

บริสุทธิ์ และพบแพทย
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สวมกระบังปองกันใบหนาหรือแวนกนัลม ลม

ที่พัดเขาสูดวงตาซึ่งไมไดรับการปกปองอาจ

ทําใหทัศนวิสัยบกพรอง ซึ่งอาจสงผลใหมอง

เห็นอันตรายไดลาชา

การสวมเสื้อแจค็เกต็ รองเทาที่แขง็แรง กางเกง

ขายาว ถงุมือ ฯลฯ สามารถปองกันหรือลดการ

ถลอกหรือการเกิดแผลฉีกขาดได

ไมสวมเสื้อผาที่หลวมเกนิไป มิฉะนั้นเสื้อผา

อาจเขาไปติดในคันควบคุม ที่พักเทา หรือลอ 

และสงผลใหเกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

สวมเสื้อผาที่คลมุทั้งขา ขอเทา และเทาเสมอ 

เนื่องจากเครื่องยนตหรือทอไอเสียจะรอนมาก

ขณะที่รถกําลงัทํางานหรือภายหลังการขับขี่

และสามารถไหมผิวหนังได

ผูโดยสารควรปฏบิัติตามคําแนะนําขางตน

เชนกัน

หลีกเลี่ยงควันพิษจากคารบ

ไอเสียจากเครื่องยนตทั้งหม

ซึ่งเปนอันตรายถงึแกชีวิต 

คารบอนมอนอกไซดเขาไ

วิงเวียน งวงซึม คลืน่ไส งนุ

คารบอนมอนอกไซดเปนแ

ไมมีรส ซึ่งอาจปรากฏอยูแ

ไมไดกลิน่ไอเสียจากเครื่อ

มอนอกไซดในระดับที่เปน

เพิ่มขึ้นไดอยางรวดเร็วและ

สามารถชวยเหลือตัวเองได

มอนอกไซดในระดับที่เปน

ตกคางอยูไดหลายชัว่โมงห

อากาศถายเทไมสะดวก หา

กับไดรับพิษจากคารบอนม

บริเวณนั้นทันที สูดอากาศ
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วามระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อ
งหรือเพิ่มอุปกรณตกแตง ใชความ
เมื่อขับขี่รถจกัรยานยนตที่มีการ
ิดตั้งอุปกรณตกแตง หากมีการ
จักรยานยนต ใหปฏิบัติตาม

ผูขับขี่ ผูโดยสาร อุปกรณตกแตง 
องไมเกนิขีดจํากดัของน้ําหน ัก
งานรถจักรยานยนตที่มนี้ําหนัก
าจทําใหเกิดอุบัติเหตุได

ายในขดีจาํกดัของน้าํหนกัทีก่าํหนด 
อไปนี:้

สุด:

อนด)
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 อยาติดเครื่องบริเวณพื้นที่ในอาคาร แมคุณจะ
พยายามระบายไอเสียจากเครื่องยนตดวยพัดลม
หรือเปดหนาตางและประตู แตคารบอน-
มอนอกไซดก็ยังสามารถกอตัวจนถงึระดับที่
เปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว

 อยาติดเครื่องบริเวณที่อากาศถายเทไดไม
สะดวก หรือบริเวณที่ถกูปดลอมไวบางสวน 
เชน โรงเกบ็รถ โรงรถ หรือที่จอดรถซึ่งสราง
โดยการตอหลังคาจากดานขางตึก

 อยาติดเครื่องนอกอาคารในบริเวณที่ไอเสีย
สามารถถูกดูดเขาไปในอาคารผานชองเปด
ตางๆ เชน หนาตางและประตู

การบรรทกุ

การเพิ่มอุปกรณตกแตงหรือสิ่งของบรรทุกอาจสงผล
กระทบตอเสถยีรภาพและการบังคบัทิศทางของรถ
จักรยานยนตไดหากการกระจายน้ําหนักของรถมีการ
เปลีย่นแปลง ดังนั้น เพื่อหลกีเลีย่งโอกาสในการเกิด

อุบัติเหตุ จึงตองใชค
ทําการบรรทุกสิ่งขอ
ระมัดระวังเปนพิเศษ
บรรทุกสิ่งของหรือต
บรรทุกสิ่งของบนรถ
คําแนะนําตอไปนี้:
น้ําหนักโดยรวมของ
และสิ่งของบรรทุกต
บรรทุกสูงสุด การใช
บรรทกุมากเกินไปอ

ในการบรรทกุของภ
โปรดคาํนงึถงึปจจยัต

น้ําหนักบรรทุกสูง

160 กก. (353 ป
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ีขนาดใหญหรือมีน้ําหนัก

ฮนดบังคับ โชคอัพหนา 

ดานหนา ตัวอยางเชน 

ะพายขนาดใหญ หรือเต็นท 

รหักเลี้ยวไมดี หรือทําให



ี้ไมไดออกแบบมาเพื่อใช

ิดรถพวงดานขาง

าฮา

ําหรับรถจักรยานยนตของ
กแตงแทของยามาฮาซ ึ่งมี
าเทานัน้ ไดรบัการออกแบบ 
มาฮาแลววาเหมาะสมตอ
นตของคณุ
ามเกีย่วของกับยามาฮา ได

กแตงหรือทําการดัดแปลง
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สิ่งของบรรทุกและอุปกรณตกแตงควรมี
น้ําหนักนอยที่สุดและบรรทุกใหแนบกับ
รถจกัรยานยนตมากที่สุด ใหบรรจุสิ่งของที่มี
น้ําหนักมากที่สุดไวใกลกึ่งกลางของรถ
จักรยานยนตมากที่สุด และกระจายน้ําหนัก
ใหเทากนัทั้งสองขางของรถจกัรยานยนตเพื่อ
ความสมดุลและไมเสียการทรงตัว
หากน้ําหนักมีการยายที่ อาจทําใหเสียสมดุล
กะทันหันได ตรวจสอบใหแนใจอยูเสมอวาได
ติดตั้งอุปกรณตกแตงและยึดสิ่งของบรรทุกเขา
กับตัวรถแนนดีกอนขับขี่ ตรวจสอบการติดตั้ง
ของอุปกรณและการยึดของสิ่งบรรทุกเปน
ประจํา
 ปรับระบบกนัสะเทือนใหเหมาะกับสิ่งของ

บรรทุก (เฉพาะรุนที่ปรับระบบกันสะเทือนได) 

และตรวจสอบสภาพกับแรงดันลมของยาง

 หามนําสิ่งของที่ม

มากมาผูกติดกับแ

หรือกนักระแทก

ถุงนอน กระเปาส

เพราะจะทําใหกา

คอรถหมุนฝดได

 รถจักรยานยนตรุนน

ลากเทรลเลอรหรือต

อุปกรณตกแตงแทของยาม

การเลือกอุปกรณตกแตงส
คุณเปนสิ่งสําคัญ อุปกรณต
จําหนายทีผู่จําหนายยามาฮ
ทดสอบ และรับรองจากยา
การใชงานกับรถจกัรยานย
บริษัทจํานวนมากที่ไมมีคว

ผลิตชิน้สวนและอุปกรณต



2
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ตอการบาดเจ็บสาหัสหร ือถงึแก

องรับผิดชอบตอการบาดเจ็บอัน

ปลงรถจกัรยานยนตอีกดวย

ตกแตง ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา

ะนําที่ใหไวในหัวขอ “การบรรทุก”

รณตกแตงหรือบรรทุกสิ่งของที่

รถนะของรถดอยลง ตรวจสอบ

งอยางละเอียดกอนที่จะติดตั้ง 

าจะไมทําใหระยะความสูงใตทอง

ุมของการเลีย้วนอยลง ระยะยุบ

จํากดั การหมุนคอรถหรือการ

จํากดั หรือบดบังลําแสงของไฟ

สะทอนแสง

ุปกรณตกแตงบริเวณแฮนดบังคับ
พัหนาอาจทําใหเกดิความไมเสถยีร
ารกระจายน้ําหนักที่ไมเหมาะสม
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ขอ

รถจกัรยานยนตยามาฮา ทางยามาฮาไมไดทําการ

ทดสอบสินคาที่บริษัทเหลานี้ผลิต ดังนั้น ยามาฮาจึง

ไมสามารถใหการรับประกนัหรือแนะนําใหคณุใช

อุปกรณตกแตงทดแทนที่ไมไดจําหนายโดยยามาฮา 

หรือการดัดแปลงที่ไมไดรับการแนะนําเปนกรณีพ ิเศษ

โดยยามาฮา แมวาจะจําหนายหรือติดตั้งโดยผูจำหนาย

ยามาฮากต็าม

ชิ้นสวนหรืออุปกรณตกแตงทดแทน และการดัดแปลง

คุณอาจพบวาสินคาทดแทนเหลานี้มีการออกแบบและ

คุณภาพเหมือนกับอุปกรณตกแตงแทของยามาฮา 

แตโปรดทราบวาอุปกรณตกแตงทดแทนหรือการ

ดดัแปลงบางอยางไมเหมาะกบัรถจกัรยานยนตของค ุณ 

เนื่องจากอาจทําใหเกิดอันตรายแกตัวคุณหรือผู อื่นได 

การติดตั้งสินคาทดแทนหรือทําการดัดแปลงอื่นๆ ก ับ

รถจกัรยานยนตของคุณอาจทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลง

ตอการออกแบบหรือลกัษณะการทํางานของรถ สงผล

ใหคุณหรือผูอื่นเสี่ยง

ชวีิตได และคุณยังต

เนื่องมาจากการดัดแ

ในการติดตั้งอุปกรณ

ตอไปนี้ รวมถึงคําแน

 ไมติดตั้งอุปก

อาจทําใหสมร

อุปกรณตกแต

เพื่อใหแนใจว

รถต่ําลงหรือม

ตัวของโชคถูก

ควบคุมรถถกู

หนาหรือแผน

 การติดตั้งอ
หรือโชคอ
เนื่องจากก
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ขอมูลดานความปลอดภัย

นการเพิ่มอุปกรณไฟฟา

ากอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งมี

กกวาระบบไฟฟาของรถ

ผลใหไฟฟาขดัของ ซึ่งเปน

ียไฟแสงสวางหรือกําลงั

นอันตรายได

กบัรถจกัรยานยนตของคณุ

มาะสมกับสมรรถนะของ

ถ การเบรค และความสบาย

ัวที่สุด ยาง ขอบลอ และ

ม ดูหนา 7-28 สําหรับขอมูล

พิ่มเติมเกีย่วกับการเปลีย่น
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หรือการสูญเสียความลูลมตามหลักอากาศ
พลศาสตร หากมีการเพิ่มอุปกรณตกแตง
บริเวณแฮนดบังคบัหรือโชคอัพหนา ตองให
มีน้ําหนักนอยที่สุดและติดตั้งใหนอยที่สุด

 อุปกรณตกแตงที่มีขนาดใหญอาจสงผล
กระทบตอเสถยีรภาพของรถจกัรยานยนต
เปนอยางมาก เนื่องจากสงผลตอความลูลม
ตามหลกัอากาศพลศาสตร ลมอาจทําใหรถ
ยกตัวขึ้น หรือรถอาจไมเสถยีรเมื่อเผชญิกับ
ลมขวาง นอกจากนี้ อุปกรณตกแตงเหลานี้
ยังอาจทําใหเสียการทรงตัวเมื่อวิ่งผาน
ยานพาหนะที่มีขนาดใหญ

 อุปกรณตกแตงบางชนิดสามารถทําให
ทาทางในการขับขี่ของผูขับขี่เปลีย่นแปลง
ไปจากปกติ ทาทางที่ไมถกูตองนี้จะจํากดั
อิสระในการขยับตัวของผูขับขี่ และอาจ
จํากดัความสามารถในการควบคุมรถ จึงไม
แนะนําใหตกแตงรถดวยอุปกรณดังกลาว

 ใชความระมัดระวังใ

ในรถจกัรยานยนต ห

ขนาดกําลงัไฟฟามา

จกัรยานยนต อาจสง

เหตุใหเกิดการสูญเส

ของเครื่องยนตจนเป

ยางหรือขอบลอทดแทน

ยางและขอบลอที่มาพรอม

ไดรับการออกแบบมาใหเห

รถ และทําใหการควบคุมร

ผสมผสานกนัไดอยางลงต

ขนาดอื่นๆ อาจไมเหมาะส

จําเพาะของยางและขอมูลเ

ยาง
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มูลดานความปลอดภยั

สําหรับสายรัดอยางระมัดระวัง

รัดเสียดสีกับพื้นผิวที่ทําสีใน

นยาย

 ควรกดทับระบบกันสะเทือนไว

ารผูกหรือมัด เพื่อปองกนัไมให

ตเดงขึ้นอยางรุนแรงในระหวาง
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ขอ

การขนสงรถจักรยานยนต

ตองแนใจวาไดอานคําแนะนําตอไปนี้กอนทําการ

ขนยายรถจกัรยานยนตดวยยานพาหนะอื่น

 ถอดชิ้นสวนที่หลดุงายทั้งหมดออกจากรถ

จักรยานยนต

 ตรวจสอบวากอกน้ํามันเชือ้เพลงิ (ถามี) อยูใน

ตําแหนง “OFF” และไมมีน้ํามันเชื้อเพลิงรั่วไหล

 ปรับลอหนาใหตรงไปดานหนาเมื่ออยูบนรถยก

หรือกระบะรถ โดยยึดไวในรางไมใหเคลือ่นที่

 เขาเกียร (สําหรับรุนเกียรธรรมดา)

 รัดรถจักรยานยนตไวใหแนนดวยสายรัดหรือ

แถบรัดที่เหมาะสม โดยใหแนบกับชิน้สวนที่

แข็งของรถจกัรยานยนต เชน โครงรถหรือ

แคลมปยึดโชคอัพหนาดานบน (และไมแนบกบั

ชิ้นสวน เชน แฮนดบังคบัที่ติดตั้งบนชิน้สวน

ยาง หรือไฟเลีย้ว หรือชิน้สวนที่อาจแตกหักได) 

เลอืกตําแหนง

เพื่อไมใหสาย

ระหวางการข

 หากเปนไปได

บางสวนดวยก

รถจกัรยานยน

การขนสง
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ขอมูลดานความปลอดภัย

คําแน











ผานดวยความระมัดระวัง 

งรถจกัรยานยนตใหดี 

ด

งผาเบรคอาจเปยกเมื่อลาง

งัจากลางรถจักรยานยนต

รคกอนขับขี่

มือ กางเกงขายาว (ชาย

ื่อไมใหปลวิสะบัด) และ

อ

บนรถจักรยานยนตมาก

ยานยนตที่บรรทุกเกินกําลงั

ที่แข็งแรงมัดสัมภาระเขา

 (ถามี) ใหแนน ของบรรทุก

ําใหรถจกัรยานยนตทรงตัว

รบกวนสมาธิของผูขับขี่ได 
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UAU57610

ะนําเพื่อการขับขี่อยางปลอดภัยเพิ่มเติม

ตองแนใจวาใหสัญญาณชัดเจนขณะเลีย้ว

การเบรคบนถนนเปยกอาจทําไดยากมาก หลกี

เลีย่งการเบรครุนแรง เพราะรถจักรยานยนต

อาจลื่นไถลได ควรคอยๆ เบรค เมื่อจะหยุดบน

พื้นเปยก

คอยๆ ลดความเร็วลงเมื่อถึงหัวมุมทางแยกหรือ

ทางเลีย้ว เมื่อเลี้ยวขามพนแลว จึงคอยๆ เรง

ความเร็วเพิ่มขึ้น

ระมัดระวังเมื่อขับขี่ผานรถยนตที่จอดอยู ผู ขับ

รถอาจมองไมเห็นคุณ และเปดประตูออกมา

ขวางทางที่รถวิ่งผาน

การขบัขีข่ามทางรถไฟ รางของรถราง แผนโลหะ

บนถนนที่มีการกอสราง และฝาทอระบายน้ํา

อาจทําใหเกิดการลืน่เมื่อถนนเปยก ใหชะลอ

ความเร็วและขบัขาม

รักษาการทรงตัวขอ

มิฉะนั้นอาจลื่นลมไ

 ผาเบรคและแผนรอ

รถจักรยานยนต หล

แลว ใหตรวจสอบเบ

 สวมหมวกนิรภัย ถงุ

กางเกงปลายสอบเพ

เสื้อแจ็คเก็ตสีสดเสม

 หามบรรทุกสัมภาระ

เกินไป เพราะรถจักร

จะไมมั่นคง ใชเชอืก

กบัที่วางของทายรถ

ที่มัดไวไมแนนจะท

ไดไมมั่นคง และอาจ

(ดูหนา 2-5)
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UAUU0033

หมวกนิรภัย
อยางถกูตอง

งทุกครั้ง ในกรณีที่เกดิอุบ ัติเหตุ 
มวกนิรภัยจะเลื่อนหลดุหากม ี


อง
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อาจถึงตายหรือพิการหากไมสวม
การขับขี่รถจกัรยานยนตคันนี้โดยไมสวมหมวกนิรภัย
ทีผ่านการรบัรองจะเพิม่โอกาสในการบาดเจบ็ทางศรีษะ
อยางรุนแรงหรือถึงแกชวีิตในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ โดย
สวนใหญการเสยีชวีติดวยอุบตัเิหตจุากรถจกัรยานยนต
หรือจักรยานยนตขนาดเลก็เกดิจากการไดรับบาดเจบ็
ทางศีรษะ การสวมหมวกนิรภัยจงึเปนปจจยัทีจ่ําเปน
ที่สุดในการปองกนัหรือลดการบาดเจ็บทางศีรษะ

เลือกหมวกนิรภัยที่ผานการรับรองเสมอ

การเลือกหมวกนิรภัยจะตองคํานึงถงึคุณสมบัติดัง

ตอไปนี้

 หมวกนิรภัยตองมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
“มอก.”

 หมวกนริภัยตองมขีนาดพอดกีบัศรีษะของผูขบัข ี่
 หามทําใหหมวกนิรภัยถกูกระแทกอยางรุนแรง

การสวมหมวกนิรภัย

รัดคางดวยสายรัดคา
มีโอกาสนอยมากที่ห
การรัดสายรัดคางไว

การสวมหมวกที่ถูกต

ZAUU0003
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การส

ชนิดข



ใบเปดหนา: ใชสําหรับ

็วต่ําถงึความเร็วปานกลาง

ใบ: ใชสําหรับการขับขี่

างถงึความเร็วสูง

ZAUU
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วมหมวกทีไ่มถูกตอง

องหมวกนิรภัยและการใชงาน

หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ: ใชสําหรับการขบัขี่

ดวยความเร็วต่ําเทานั้น

 หมวกนิรภัยแบบเต็ม

การขับขีด่วยความเร

เทานั้น

 หมวกนิรภัยแบบเต็ม

ดวยความเร็วปานกล

0007

ZAUU0004

ZAUU0005

ZAUU0006
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คําอธิบาย

UAU10411

้ํายาหลอเย็น (หนา 7-21)

)

โชคของชุดโชคอัพหลัง (หนา 4-26)

า 4-18)

-35)
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มุมมองดานซาย
1

10 9 8 7

2 3 4 5 6

1. แบตเตอรี่ (หนา 7-50)

2. ชุดเครื่องมอื (หนา 7-2)

3. กลองฟวส (หนา 7-52)

4. สกรูปรับรอบเดินเบา (หนา 7-25)

5. เบาะนั่ง (หนา 4-24)

6. ชองตรวจเช็คระดับน

7. ขาตั้งขาง (หนา 4-28

8. แหวนปรับตั้งสปริง

9. คันเปลี่ยนเกียร (หน

10. ผาเบรคหนา (หนา 7
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คําอธิบาย

UAU10421มุมม

1. ไฟ

2. ไฟ

3. กร

4. กร

5. ฝา

6. กร

7. ไฟ

7-15)

นา 7-15)
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องดานขวา
3 4 5 6 7 8 921

13 12 11 10

เลี้ยวดานหลัง (หนา 7-58/7-57)

ทาย/ไฟเบรค (หนา 7-57)

ะปุกน้ํามันเบรคหลงั (หนา 7-36)

องอากาศ (หนา 7-24)

ปดถงัน้ํามันเชื้อเพลิง (หนา 4-20)

ะปุกน้ํามันเบรคหนา (หนา 7-36)

เลี้ยวดานหนา (หนา 7-58)

8. ไฟหนา (หนา 7-54)

9. ไฟหรี่ (หนา 7-56)

10. ไสกรองน้ํามันเครื่อง (หนา 

11. กานวัดระดับน้ํามันเครื่อง (ห

12. คันเบรคหลัง (หนา 4-19)

13. ผาเบรคหลัง (หนา 7-35)
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UAU10431

5 6 7

นา 4-15)

-26)

4-19)
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การควบคุมและอุปกรณ
1 2 3 4

1. คันคลัทช (หนา 4-18)

2. สวิทชแฮนดซาย (หนา 4-15)

3. สวิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ (หนา 4-1)

4. จอแสดงผลมัลติฟงกชัน (หนา 4-5)

5. สวิทชแฮนดขวา (ห

6. ปลอกคันเรง (หนา 7

7. คันเบรคหนา (หนา 



4

อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

สวิท

สวิทช

ระบบ

ตางๆ

UAU85040

งจร และไฟสองสวาง

สตารทเครื่องยนตได 

ได

ตเตอรี่หมด อยาปลอยให

งเปดเมื่อเครื่องยนตไมได 

ดยอัตโนมัติเมื่อสตารท

UAU10662

ามารถถอดกญุแจออกได

LO
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UAU10462

ชกุญแจ/ล็อคคอรถ

กญุแจ/ลอ็คคอรถจะควบคมุระบบจุดระเบิดและ

ไฟสองสวาง และใชในการลอ็คคอรถ ตําแหนง

 ของสวิทชกุญแจมีคําอธิบายดังตอไปนี้

ON (เปด)

ระบบไฟฟาใชงานไดทุกว

ของรถจะสวางขึ้น สามารถ

ไมสามารถถอดกุญแจออก

ขอแนะนํา
 เพื่อปองกันไมใหแบ

กญุแจอยูในตําแหน

ทํางาน

 ไฟหนาจะสวางขึ้นโ

เครื่องยนต

OFF (ปด)

ระบบไฟฟาทุกวงจรดับ ส

ON
OFF

CK
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ะหนาที่ในการควบคุม

คับไปทางดานซายจนสุด

นตําแหนง “OFF” ใหกดกุญแจ

ไปที่ตําแหนง “LOCK”

2
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อุปกรณแล

คําเตอืน
UWA10062

หามบิดกุญแจไปที่ตําแหนง “OFF” หรือ “LOCK” 

ขณะที่รถจักรยานยนตกําลังเคลื่อนที่ มิฉะนั้นระบบ

ไฟฟาทั้งหมดจะดับ ซึ่งอาจทําใหสูญเสียการควบค ุม

หรือเกิดอุบัตเิหตุได

UAU1068B

LOCK (ล็อค)

คอรถถกูลอ็ค และระบบไฟฟาทุกวงจรดับ สามารถ

ถอดกุญแจออกได

การลอ็คคอรถ

1. หมุนแฮนดบัง

2. เมื่อกุญแจอยูใ

เขาไปและบิด

3. ดึงกุญแจออก

1. กด

2. บิด

1
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

ขอแน
หากค
ทางข

การป

จากต

ที่ตําแ

UAU1100E

1. กด

2. บิด

1

”

”

ย็น “ ”

5
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ะนํา
อรถไมลอ็ค ใหลองหมุนแฮนดบังคับกลบัไป
วาเล็กนอย

ลดล็อคคอรถ

ําแหนง “LOCK” ใหกดกญุแจเขาไปและบิดไป

หนง “OFF”

ไฟแสดงและไฟเตือน

2

1. ไฟแสดงเกียรวาง “ ”

2. ไฟแสดงไฟเลี้ยว “

3. ไฟแสดงไฟสูง “ ”

4. ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต “

5. ไฟเตือนอุณหภูมิน้ํายาหลอเ

1 2 3 4



4

ะหนาที่ในการควบคุม

องรถจักรยานยนต ไฟจะสวางข ึ้น

ับลง หากไฟไมสวางขึ้น หรือหาก

ํารถจักรยานยนตเขาตรวจสอบ

UCA10022

ยนตตอไปในขณะทีเ่ครื่องยนต

UAU77561

งยนต “ ”

ือ่ตรวจพบปญหาในเครื่องยนต

จกัรยานยนตอื่นๆ หากเกดิกรณีนี ้

ยนตเขาตรวจสอบระบบวิเคราะห

นายยามาฮา

B3MF8199U0.book  Page 4  Wednesday, January 22, 2020  2:30 PM
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อุปกรณแล

UAU11022

ไฟแสดงไฟเลี้ยว “ ”

ไฟแสดงนี้จะกะพริบเมื่อไฟเลีย้วกะพริบ

UAU11061

ไฟแสดงเกียรวาง “ ”

ไฟแสดงนี้จะสวางเมื่อระบบสงกําลังอยูในตําแหนง

เกยีรวาง

UAU11081

ไฟแสดงไฟสูง “ ”

ไฟแสดงนี้จะสวางเมื่อเปดสวิทชไฟสูง

UAU11449

ไฟเตือนอุณหภูมนิ้ํายาหลอเย็น “ ”

ไฟเตือนนี้จะสวางขึน้เมื่อเครื่องยนตเกิดความรอนสูง 

หากเกดิกรณีนี้ ใหดับเครื่องยนตทันทีแลวรอให

เครื่องยนตเย็น (ดูหนา 7-68)

สําหรับรุนที่มีพัดลมหมอน้ํา พัดลมหมอน้ําจะเป ิดหรือ

ปดโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

ขอแนะนํา
เมื่อเปดการทํางานข

สองสามวินาทีแลวด

ไฟสวางคาง โปรดน

ที่ผูจําหนายยามาฮา 

ขอควรระวัง
อยาขับขีร่ถจักรยาน

รอนจัด

ไฟเตือนปญหาเครื่อ

ไฟเตือนนี้จะสวางเม

หรือระบบควบคมุรถ

โปรดนํารถจกัรยาน

ปญหาที่ตวัรถที่ผูจําห
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

ขอแน
เมื่อเป

สวาง

โปรด

ยามาฮ

UAU86811

ัน

แปรผัน)

ิง

4 5 6 7
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ะนํา
ดการทํางานของรถจกัรยานยนต ไฟนี้ควร

ขึ้นสองสามวินาทีแลวดับลง หากไมเปนเชนนั้น 

นํารถจักรยานยนตเขาตรวจสอบที่ผูจําหนาย

า

ชุดเรือนไมลมัลติฟงกช

1. ปุม “RESET/SELECT”

2. จอแสดงเกียร

3. มาตรวัดรอบเครื่องยนต

4. มาตรวัดความเร็ว

5. ไฟแสดง VVA (ระบบวาลว

6. มาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพล

7. จอแสดงผลมัลติฟงกชนั

1 32
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ะหนาที่ในการควบคุม

ดงความเร็วในการขบัขี่รถ

UAU87180

นต

นตชวยใหผูขบัขีส่ามารถตรวจสอบ

อบเครื่องยนตใหอยูในชวงกําลัง

นต

1
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อุปกรณแล

คําเตอืน
UWA12423

กอนเปลี่ยนแปลงการตั้งคาใดๆ ที่ชุดเรือนไมล

มัลติฟงกชัน ตองแนใจวารถหยุดนิ่งแลว การ

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาขณะขบัขีอ่าจทําใหผูขบัขี่

เสียสมาธิและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัตเิหตุ

UAU86831

มาตรวัดความเร็ว

มาตรวัดความเร็วแส

จกัรยานยนต

มาตรวัดรอบเครื่องย

มาตรวดัรอบเครือ่งย

และรักษาความเร็วร

ที่เหมาะสม1. มาตรวัดความเร็ว

1

1. มาตรวัดรอบเครื่องย
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

ขอค
หามใ

นาทีส

พื้นท

ขึน้ไป

มาตร

ลิงแสดงปริมาณน้ํามัน
ือ้เพลงิ ขีดแสดงผลของ
ลิงจะหายไปจาก “F” (เต ็ม) 
น้ํามันเชือ้เพลงิที่ลดลง เมื่อ
าณ 1.6 ลติร (0.42 US gal, 
ะเริ่มกะพริบ ใหเติมน้ํามัน

รไฟฟา ขีดแสดงระดับ

้ําๆ หากเกดิกรณีนี้ โปรด

จสอบที่ผูจําหนายยามาฮา

1. มา
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วรระวัง
UCA23050

หเครื่องยนตทํางานในพื้นทีร่อบเครื่องยนตตอ

ูง

ี่รอบเครื่องยนตตอนาทสีูง: 11,000 รอบ/นาที 

UAU86841

วัดระดับน้ํามนัเชื้อเพลิง

มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพ
เชือ้เพลิงที่มีในถงัน้ํามันเช
มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพ
จนถงึ “E” (วาง) ตามระดับ
น้ํามันเชื้อเพลิงเหลอืประม
0.35 Imp.gal) ขีดสุดทายจ
เชือ้เพลิงโดยเร็วที่สุด

ขอแนะนํา
หากตรวจพบปญหาในวงจ

น้ํามันเชื้อเพลิงจะกะพริบซ

นํารถจักรยานยนตเขาตรว

ตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง

1
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ะหนาที่ในการควบคุม

UAU87390

รทีเ่ลือก ตําแหนงเกียรวางจะ

โดยไฟแสดงเกียรวาง

2
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อุปกรณแล

UAU87370

ไฟแสดง VVA

รถจกัรยานยนตรุนนี้ติดตั้งระบบวาลวแปรผัน (VVA) 

เพื่อการประหยัดน้ํามันเชือ้เพลงิที่ดีเยี่ยม และการเรง

ความเร็วทั้งในชวงความเร็วต่ําและความเร็วสูง ไฟ

แสดง VVA จะสวางขึ้นเมื่อระบบวาลวแปรผันถูก

สลับไปเปนชวงความเร็วสูง

จอแสดงเกียร

จอแสดงนี้แสดงเกีย

แสดงโดย “ ” และ

1. ไฟแสดง VVA (ระบบวาลวแปรผัน)

1

1. ไฟแสดงเกียรวาง

2. จอแสดงเกียร

1
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

จอแส

จอแส







อืงน้ํามันเชื้อเพลิงชั่วขณะ

m)

อืงน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย

รือ AVE_ _._ L/100 km)

 เพื่อเปลี่ยนจอแสดงตาม

 2  TRIP F  clock  

VE_ _._ km/L หรือ 

DO

น้ํามันเชื้อเพลงิคงเหลอืจะ

อยูในระดับต่ําเทานั้น

1. จอ
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UAUN2880

ดงผลมลัติฟงกชัน

ดงผลมัลติฟงกชันประกอบดวย:

มาตรวัดระยะทาง (ODO)

มาตรวัดชวงระยะทาง 2 ระยะทาง (TRIP 1 และ

TRIP 2)

มาตรวัดชวงระยะทางของน้ํามันเชื้อเพลิงคง

เหลอื (TRIP F)

 นาฬิกา

 จอแสดงการสิ้นเปล

(km/L หรือ L/100 k

 จอแสดงการสิ้นเปล

(AVE_ _._ km/L ห

กดปุม “RESET/SELECT”

ลําดับดังนี้:

ODO  TRIP 1  TRIP

km/L หรือ L/100 km  A

AVE_ _._ L/100 km  O

ขอแนะนํา
มาตรวัดชวงระยะทางของ

ปรากฏเมื่อน้ํามันเชื้อเพลิง

แสดงผลมัลติฟงกชัน

1
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ะหนาที่ในการควบคุม

UAU88060

าง

างจะแสดงระยะทางที่ขับขี่ตั้งแต

ตรวัดชวงระยะทาง ใหเปลี่ยนจอ

วงระยะทางที่ตองการรีเซ็ท 

ET/SELECT” จนกวาจะรีเซ็ท

ง

1
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อุปกรณแล

UAU86890

มาตรวัดระยะทาง

มาตรวัดระยะทางจะแสดงระยะการเดินทางทั้งหมด

ของรถจักรยานยนต

ขอแนะนํา
มาตรวัดระยะทางจะล็อคที่ 999999 และไมสามารถ

รีเซ็ทได

มาตรวัดชวงระยะท

มาตรวัดชวงระยะท

การรีเซ็ทครั้งลาสุด

หากตองการรีเซ็ทมา

แสดงเปนมาตรวัดช

จากนั้นกดปุม “RES

1. มาตรวัดระยะทาง

1

1. มาตรวัดชวงระยะทา
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

ขอแน
มาตร

9999.

มาตร

งมาตรวัดระดับน้ํามัน

ดงจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

ของน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลอื 

ยะทางที่ขับขี่จากจดุนั้น

ชวงระยะทางของน้ํามัน

 “RESET/SELECT” จน

ะยะทางของน้ํามันเชือ้เพลงิ

ะรีเซ็ทเองโดยอัตโนมัติ

ลังจากเติมน้ํามันเชือ้เพลงิ

)

1. มา
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ะนํา
วัดชวงระยะทางจะรีเซ็ทและนับตอหลังจากถ ึง 

9

UAU87610

วัดชวงระยะทางของน้ํามนัเชื้อเพลิงคงเหลือ

หากขีดแสดงผลสุดทายขอ

เชือ้เพลิงเริ่มกะพริบ จอแส

เปนมาตรวัดชวงระยะทาง

“TRIP F” และจะเริ่มนับระ

หากตองการรีเซ็ทมาตรวัด

เชือ้เพลิงคงเหลอื ใหกดปุม

กวาจะรีเซ็ท

ขอแนะนํา
หากไมรีเซ็ทมาตรวัดชวงร

คงเหลอืดวยตนเอง ระบบจ

และหายไปจากจอแสดงห

และขับขี่ไป 5 กม. (3 ไมล

ตรวัดชวงระยะทางของน้ํามันเชื้อเพลิงคงเหลอื

1
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ะหนาที่ในการควบคุม

T/SELECT” จนตัวเลขนาทีเริ่ม

T/SELECT” เพื่อตั้งเวลานาที

T/SELECT” จนตัวเลขนาทีหยุด

การตั้งคาแลว

ET/SELECT” เพื่อยืนยันการตั้งคา

ฬกิาจะไมตั้งคาและจะกลบัไปส ู
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อุปกรณแล

UAUN2960

นาฬิกา

นาฬกิาใชระบบเวลาแบบ 12 ชัว่โมง

การตั้งนาฬิกา

1. กดปุม “RESET/SELECT” จนตัวเลขชั่วโมงเริ่ม

กะพริบ

2. ใชปุม “RESET/SELECT” เพื่อตั้งเวลาชัว่โมง

3. กดปุม “RESE

กะพริบ

4. ใชปุม “RESE

5. กดปุม “RESE

กะพริบ ยืนยัน

ขอแนะนํา
หากไมกดปุม “RES

ภายใน 90 วินาที นา

เวลากอนหนานั้น

1. นาฬิกา

1
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

จอแส

จอแส
สภาว
ไดทั้ง
การส
SELE

ี่สามารถขับขี่ไดดวยน้ํามัน

 ลติร

น้ํามันเชื้อเพลิงที่จําเปน

กม.

10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) 

1. จอ
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UAU87750

ดงการสิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิงชั่วขณะ

ดงแสดงการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงภายใต
ะการขับขี่ปจจบุัน โดยสามารถตั้งคาใหแสดง
 “km/L” หรือ “L/100 km” สลบัหนวยการวัด
ิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงโดยกดปุม “RESET/
CT” จนกวาหนวยการวัดจะเปลี่ยนไป

 “km/L”: ระยะทางท

เชื้อเพลิงปริมาณ 1.0

 “L/100 km”: ปริมาณ

ตอการเดินทาง 100 

ขอแนะนํา
เมื่อขับขี่ที่ความเร็วต่ํากวา 

“_ _._” จะปรากฏขึ้น

แสดงการสิน้เปลืองน้ํามันเชื้อเพลงิชัว่ขณะ

1



4

ะหนาที่ในการควบคุม

 “_ _._” จะปรากฏขึน้จนกวารถ

ไดระยะหนึ่ง

รวัดการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิ

L” กับ “L/100 km” ไดโดยทําการ

ดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพล ิง

า 4-13)

UAUN2890

ักทายผูขับขีด่วยขอความ “Hi bro” 

องรถจักรยานยนต ชื่อผูใชงาน 

นจากโรงงาน แตสามารถตั้งคา
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UAU87811

จอแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย

จอแสดงนี้จะแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิโดย

เฉลีย่ตั้งแตการรีเซ็ทครั้งลาสุด หากตองการรีเซ็ทจอ

แสดง ใหกดปุม “RESET/SELECT” จนกวาจะรีเซ็ท

ขอแนะนํา
 หลงัจากรีเซ็ท

จะเคลือ่นที่ไป

 สลบัหนวยกา

ระหวาง “km/

เปลีย่นที่จอแส

ชัว่ขณะ (ดูหน

หนาจอตอนรับ

หนาจอตอนรับจะท

เมื่อเปดการทํางานข

“bro” เปนคาตั้งเริ่มต

ชือ่ของคุณได

1. จอแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลิงโดยเฉลี่ย

1
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

การต

1.

2.

3.

4.

5.

UAU1234N

”

”

4 5
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ั้งคาชือ่ผูใชงาน

ปดการทํางานของรถจกัรยานยนต

กดปุม “RESET/SELECT” คางไว

เปดการทํางานของรถจกัรยานยนต จากนั้น

ปลอยปุม “RESET/SELECT” หลงัจากผานไป 

4 วินาที

เมื่ออักษรตัวแรกเริ่มกะพริบ ใหกดปุม 

“RESET/SELECT” เพื่อเปลี่ยนไปยังตัวอักษร

ถัดไป

กดปุม “RESET/SELECT” จนตัวอักษรหยุด

กะพริบ เปนการยืนยันตัวอักษรที่เลือก แลว

อักษรตัวที่สองจะเริ่มกะพริบ ทําซ้ําขั้นตอนนี้

สําหรับตัวอักษรทั้ง 6 ตัว หลังจากตั้งคาอักษร

ตัวที่หกแลว อักษรทั้งหมดจะกะพริบสองครั้ง

และจอแสดงจะออกจากโหมดการตั้งคาโดย

อัตโนมัติ

สวิทชแฮนดบังคับ

ซาย 

1. สวิทชแตร “ ”

2. สวิทชไฟเลีย้ว “ / ”

3. สวิทชไฟฉกุเฉิน “OFF/

4. สวิทชไฟขอทาง “PASS”

5. สวิทชไฟสงู/ต่ํา “ /

1 2 3
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ะหนาที่ในการควบคุม

UAU12402

/ ”

” สําหรับเปดไฟสูง และที่ 

ฟต่ํา

UAU12461

/ ”

าณไฟเลีย้วขวา ดันสวิทชนี้ไปที่ 

สัญญาณไฟเลี้ยวซาย ดนัสวิทชนี้

ยสวิทช สวิทชจะกลบัมาอยูท ี่

องการยกเลิกไฟเลีย้ว ใหกด

ับมาอยูที่ตําแหนงกลาง

UAU12501

ารใชสัญญาณแตร
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ขวา 

UAU12362

สวิทชไฟขอทาง “PASS”

กดสวิทชนี้เพื่อกะพริบไฟหนา

ขอแนะนํา
เมื่อตั้งสวิทชไฟสูง/ต่ําเปน “ ” สวิทชไฟขอทาง

จะไมมีผล

สวิทชไฟสูง/ต่ํา “

ปรับสวิทชนี้ไปที่ “

“ ” สําหรับเปดไ

สวิทชไฟเลี้ยว “

เมื่อตองการใหสัญญ

“ ” เมื่อตองการให

ไปที่ “ ” เมื่อปลอ

ตําแหนงกลาง หากต

สวิทชลงหลังจากกล

สวิทชแตร “ ”

กดสวิทชนี้เมื่อตองก

1. สวิทชดับเครื่องยนต “ / ”

2. สวิทชสตารท “ ”

1 2
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

สวิทช

ปรับส

เครื่อง

เครื่อง

คว่ําห

สวิทช

กดสว

ดูหนา

สตาร

สวิทช

ไฟฉุก

ใชใน

จอดร

ื่อเปดไฟฉุกเฉิน หาก

สวิทชไปที่ “OFF”
UCA10062

านเมือ่เครื่องยนตไมได

าจจะหมดได

B3MF8199U0.book  Page 17  Wednesday, January 22, 2020  2:30 PM
4-17

UAU12664

ดับเครื่องยนต “ / ” 

วิทชนี้ไปที่ “ ” (ทํางาน) กอนสตารท

ยนต ปรับสวิทชนี้ไปที่ “ ” (หยุด) เพื่อด ับ

ยนตในกรณีฉุกเฉนิ เชน เมื่อรถจักรยานยนต

รือเมื่อคันเรงติด

UAU12713

สตารท “ ” 

ิทชนี้ในการหมุนเครื่องยนตดวยมอเตอรสตารท 

 6-2 สําหรับคําแนะนําในการสตารทกอน

ทเครื่องยนต

UAUN2210

ไฟฉุกเฉิน “ /OFF”

เฉนิ (การกะพริบไฟเลีย้วทั้งหมดพรอมกนั) 

กรณีฉุกเฉนิ เชน เพื่อเตือนผูขับขีค่นอ ื่นๆ เมื่อคุณ

ถในบริเวณที่อาจมีอันตรายจากการจราจร

ปรับสวิทชนี้ไปที่ “ ” เพ

ตองการปดไฟฉุกเฉิน ปรับ

ขอควรระวัง
หามใชไฟฉุกเฉินเปนเวลาน

ทํางาน มฉิะนั้นแบตเตอรีอ่
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ะหนาที่ในการควบคุม

UAU12876

อยูทางดานซายของรถจักรยานยนต 

ปนเกยีรที่สูงขึ้น ใหเลื อนคัน

ตองการเปลีย่นเปนเกียร ที่ต่ําลง 

ยีรลง (ดูหนา 6-4)
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UAU12823

คันคลัทช

เมื่อตองการถอนเครื่องยนตจากการสงกําลงั เชน เมื่อ
เปลีย่นเกียร ใหดึงคนัคลัทชเขาหาแฮนดบังค ับ ปลอย
คันคลทัชเพื่อใหคลัทชเขาประกบและสงกําลังไปยัง
ลอหลงั

ขอแนะนํา
ควรบีบคันคลทัชอยางรวดเร็วและปลอยอยางชาๆ เพื่อ
การทํางานที่ราบรื่น (ดูหนา 6-4)

คันเปลี่ยนเกียร

คันเปลี่ยนเกียรติดตั้ง

หากตองการเปลี่ยนเ

เปลี่ยนเกยีรขึ้น หาก

ใหเลือ่นคันเปลีย่นเก

1. คันคลัทช

1

1. คันเปลี่ยนเกียร

1
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

คันเบ

คันเบ

ในกา

ปลอก

UAU12944

านขวาของรถจกัรยานยนต 

ียบคันเบรคหลัง

1. คัน
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รคหนา

รคหนาติดตั้งอยูทางดานขวาของแฮนดบังคบั 

รเบรคลอหนา ใหบีบคันเบรคหนาเขากบั

คันเรง

คันเบรคหลัง

คันเบรคหลังติดตั้งอยูทางด

ในการเบรคลอหลัง ใหเหย

เบรคหนา

11

1. คันเบรคหลัง

1
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ะหนาที่ในการควบคุม

้ํามนัเชื้อเพลิง

้ํามันเชื้อเพลิงใหเขาที่โดยเสียบ

เข็มนาฬิกากลับไปตําแหนงเดิม 

ออก

ัวล็อค

จะไมสามารถปดได หากกุญแจ

กจากนี้ กจ็ะยังดึงกญุแจออกไมได 

ดไมถกูตอง

UWA11142

ใหแนใจวาไดปดฝาถงัน้ําม ัน

ลว น้ํามนัเชื้อเพลิงที่รั่วออกมา

มได
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UAUM2083

ฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง

การเปดฝาปดถงัน้ํามันเชื้อเพลิง

1. เปดฝาครอบตัวลอ็คฝาปดถงัน้ํามันเชือ้เพลงิ

2. เสียบกุญแจแลวบิดทวนเข็มนาฬิกา 1/4 รอบ 
จะเปนการปลดตัวลอ็ค และสามารถเปดฝา
ถังน้ํามันเชือ้เพลงิได

การติดตั้งฝาปดถังน

1. กดฝาปดถังน

กุญแจคางไว

2. บิดกญุแจตาม

แลวดึงกุญแจ

3. ปดฝาครอบต

ขอแนะนํา
ฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิง

ไมอยูในตัวลอ็ค นอ

หากปดและล็อคฝาป

คําเตอืน

กอนขับขี ่ตรวจสอบ

เชื้อเพลิงแนนสนิทแ

อาจทําใหเกิดเพลิงไห

1. ฝาครอบตัวล็อคฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลงิ

2. ปลดล็อค

1
2
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

น้ํามัน

ตรวจ

น้ํามัน

ใหปฏ

เพลิงไ

ไดรับ

1.

ลงิจนลนถงั หยุดเติมเมื่อ

งิถงึปลายทอเติมน้ํามัน 

พลงิจะขยายตัวเมื่อรอนขึ้น 

ยนตหรือแสงอาทิตยจงึอาจ

งิไหลลนออกมาจากถงัได

ิง

1
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เชื้อเพลิง

ใหแนใจวามีน้ํามันเบนซินในถังเพียงพอ

คําเตอืน
UWA10882

เบนซินและไอน้ํามนัเบนซินเปนสารไวไฟสูง 

ิบัตติามคําแนะนําตอไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด

หมและการระเบิด และเพื่อลดความเสี่ยงในการ

บาดเจ็บขณะเติมน้ํามนัเชื้อเพลิง

กอนเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ใหดับเครื่องยนตและ

ตองแนใจวาไมมีผูใดนั่งอยูบนรถจักรยานยนต 

หามเติมน้ํามันเชื้อเพลิงขณะสูบบุหรี่ หรือขณะ

ที่อยูใกลกับประกายไฟ เปลวไฟ หรือแหลงจดุ

ระเบิดตางๆ เชน ไฟแสดงการทํางานของ

เครื่องทําน้ํารอนและเครื่องอบผา

2. อยาเติมน้ํามันเชือ้เพ

ระดับน้ํามันเชือ้เพล

เนื่องจากน้ํามันเชือ้เ

ความรอนจากเครื่อง

ทําใหน้ํามันเชือ้เพล

1. ทอเติมของถังน้ํามันเชื้อเพล

2. ระดับน้ํามันเชื้อเพลงิสงูสดุ

2
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ะหนาที่ในการควบคุม

UAUU0045

UCA11401

ินไรสารตะกั่วเทานั้น การใช

รตะกั่วจะทําใหชิ้นสวนภายใน

 วาลวและแหวนลูกสูบ รวมทั้ง

มเสียหายไดเปนอยางมาก

นิด: แกสโซฮอลชนิดที่มีเอทานอล

ิดที่มีเมทานอล แกสโซฮอลชนิด

ถใชไดหากมีปริมาณเอทานอลไม

นะนํา:
รสารตะกั่วเทานั้น
ือ้เพลิง:
S gal, 1.8 Imp.gal)
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3. เช็ดน้ํามันเชือ้เพลงิที่หกทันที ขอควรระวัง: 
เช็ดน้ํามนัเชื้อเพลิงที่หกทนัทีดวยผานุมที่

สะอาดและแหง เนื่องจากน้ํามนัเชื้อเพลิงอาจ

ทําความเสียหายใหกับพื้นผิวที่ทําสีหรือชิ้นสวน

พลาสติก [UCA10072]

4. ดูใหแนใจวาไดปดฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง

แนนดีแลว

คําเตอืน
UWA15152

น้ํามันเบนซินเปนสารมีพิษและสามารถทําใหบาดเจ ็บ

หรือเสียชีวิตได ตองใชดวยความระมดัระวัง ห ามใช

ปากดูดน้ํามนัเบนซิน หากกลืนน้ํามนัเบนซินเขาไป 

หรือสูดไอน้ํามันเบนซินเขาไป หรอืน้ํามันเบนซิน

เขาตา ใหรีบพบแพทยทนัที หากน้ํามนัเบนซินสัมผัส

ผิวหนัง ใหลางดวยสบูและน้ํา หากน้ํามนัเบนซินเลอะ

เสื้อผา ใหเปลี่ยนเสื้อผาทนัที

ขอควรระวัง
ใชเฉพาะน้ํามันเบนซ

น้ํามนัเบนซินที่มสีา

ของเครือ่งยนต เชน

ระบบไอเสียเกิดควา

แกสโซฮอล

แกสโซฮอลมีสองช

และแกสโซฮอลชน

ที่มีเอทานอลสามาร

น้ํามันเชื้อเพลิงที่แ
น้ํามันเบนซินไ

ความจถุังน้ํามันเช
8.1 ลิตร (2.1 U
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

เกนิ 1

ชนิดท

เสียห

กบัสม

UAU13435

ระบบบําบัดไอเสีย 

ดการปลอยแกสไอเสีย

UWA10863

หลังจากทํางาน เพื่อ

มหรือการลวกผิวหนัง:

ยนตใกลกับบริเวณทีอ่าจ

หม เชน หญาหรือวัสดุอื่นๆ 

ในบริเวณทีไ่มมเีด็กหรือ

พื่อไมใหไดรับอันตรายจาก

อเสียที่มคีวามรอน

เสียเย็นลงแลวกอนทําการ
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0% (E10) ยามาฮาไมแนะนําใหใชแกสโซฮอล

ี่มีเมทานอล เนื่องจากสามารถทําใหเกิดความ

ายแกระบบน้ํามันเชือ้เพลงิหรือเกดิปญหาเกี่ยว

รรถนะของรถได

ระบบบําบัดไอเสีย

ระบบไอเสียประกอบดวย

(catalytic converter) เพื่อล

ที่เปนอันตราย

คําเตอืน

ระบบไอเสียจะมีความรอน

ปองกันอันตรายจากไฟไห

 หามจอดรถจักรยาน

เกิดอันตรายจากไฟไ

ทีต่ิดไฟงาย

 จอดรถจักรยานยนต

คนเดินพลุกพลาน เ

การสัมผัสกับระบบไ

 ตองแนใจวาระบบไอ

บํารุงรักษา
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ะหนาที่ในการควบคุม

UAU13962

ดึงเบาะนั่งออก

1
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อุปกรณแล

 อยาปลอยใหเครื่องยนตเดินเบานานเกินกวา

สองสามนาที การปลอยใหเครื่องยนตเดินเบา

เปนเวลานานจะทําใหเครื่องยนตรอน

เบาะนั่ง

การถอดเบาะนั่ง

คลายโบลท จากนั้น

1. โบลท



4

อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

การต
1.

2.

ขอแน
ตรวจ
จกัรย

UAUN2950

ละคูมือการรับประกันอยู
งการเขาถึงเอกสารเหลานี้ 
บ B (ดูหนา 7-10) ในการ
อกสาร ตองแนใจวาได สอด
ื่อไมใหเอกสารเสียหาย

1. เขี้ย

2. ที่ย

2
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ิดตั้งเบาะนั่ง
สอดเขี้ยวลอ็คที่ดานหนาของเบาะนั่งเขาไป
ในที่ยึดเบาะนั่งดังภาพ

วางเบาะนั่งในตําแหนงเดิม แลวขนัโบลท
ใหแนน

ะนํา
สอบใหแนใจวาเบาะรถปดสนิทกอนขบัขี่รถ
านยนต

การจัดเก็บเอกสาร

คูมือผูใชรถจักรยานยนตแ
ในตําแหนงดังภาพ หากตอ
ใหถอดเบาะนั่งและฝาครอ
จัดเก็บเอกสารในชองเก็บเ
เอกสารเก็บไวในกระเปาเพ
หรือเปยก

วล็อค

ึดเบาะนั่ง

1. ชองเก็บเอกสาร

2. ฝาครอบ B

1



4

ะหนาที่ในการควบคุม

วนปรับตั้งใหตรงกับตัวแสดง

หลงั

ค

(b)

2
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อุปกรณแล

UAU14835

การปรับตั้งชุดโชคอัพหลัง

ชุดโชคอัพหลังนี้ติดตั้งแหวนปรับตั้งสปริงโช ค

ขอควรระวัง
UCA10102

เพื่อปองกันกลไกชํารุดเสียหาย อยาพยายามหมนุเกิน

กวาการตั้งคาสูงสุดหรือต่ําสุด

ปรับตั้งสปริงโชคดังตอไปนี้

หมุนแหวนปรับตั้งไปในทิศทาง (a) เพื่อเพิ่มแรงสปริง

โชค

หมุนแหวนปรับตั้งไปในทิศทาง (b) เพื่อลดแรงสปริง

โชค
จดัแนวรอยบากที่แห

ตําแหนงบนโชคอัพ

1. นัทปรับตั้งสปริงโช

2. ตัวแสดงตําแหนง

1

(a)
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

ชุดโช
ทําคว
อัพหล




บูเสียรปูทรงหรอืเสยีหาย 

ะบอกสบูจะทําใหสมรรถนะ

หลังที่เสียหายหรือเสื่อม

ําชุดโชคอัพหลังไปให

ื่อดําเนินการตอไป

กา
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คําเตอืน
UWA10222

คอัพหลังนี้มีแกสไนโตรเจนแรงดันสูง อานและ
ามเขาใจขอมูลตอไปนี้กอนการทํางานกับชุดโชค
ัง
หามเปลี่ยนแปลงหรือพยายามเปดชุดกระบอก

สูบ

หามนําชุดโชคอัพหลังไปใกลเปลวไฟหรือ

แหลงกําเนิดความรอนสูงอื่นๆ เพราะอาจทําให

ระเบิดเนื่องจากมีแรงดันแกสสงูเกินไป

 หามทําใหกระบอกส

ความเสยีหายของกร

การหนวงลดลง

 หามกําจัดชุดโชคอัพ

สภาพดวยตนเอง น

ผูจําหนายยามาฮาเพ

รตั้งคาสปริงโชค:
ต่ําสุด (นุม):

1
มาตรฐาน:

2
สูงสุด (แข็ง):

5
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ะหนาที่ในการควบคุม

UAU15397

รสตารท

การสตารทเมื่อเขาเกียรโดยที่ไม

อบระบบตามระยะที่กําหนดดวย

นี้จะเชือ่ถอืไดมากที่สุดหากมีการ

กอน

ะ 4-15 สําหรับขอมูลการทํางาน
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อุปกรณแล

UAU37491

ขาตั้งขาง

ขาตั้งขางอยูทางดานซายของโครงรถ ยกขาตั้งข างขึ้น

หรือเหยียบลงดวยเทาขณะจับตัวรถใหตั้งตรง

คําเตอืน
UWA14191

หามขับขีร่ถจักรยานยนตโดยไมไดยกขาตั้งขางขึน้ 

หรือหากไมสามารถเลื่อนขาตัง้ขางขึน้ไดอยาง

เหมาะสม (หรือเลื่อนหลนลงได) มิฉะนั้นขาตั้งขาง

อาจสัมผัสพื้นและรบกวนสมาธิของผูขบัขี่ สงผลให

สูญเสียการควบคุมได

ระบบการตัดวงจ

ระบบนีช้วยปองกัน

บีบคนัคลัทช ตรวจส

ขัน้ตอนตอไปนี้

ขอแนะนํา
 การตรวจสอบ

อุนเครื่องยนต

 ดูหนา 4-1 แล

ของสวิทช



4

อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

อง
วาจะไดรับการตรวจสอบจากผูจําหนาย

ง
กวาจะไดรับการตรวจสอบจากผูจําหนาย

ระ

ํารถจักรยานยนตเขาตรวจสอบระบบที่
เม
1.
2.
3.
4.
เค

5.
6.
7.
8.
9.
เค
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สวิทชเกียรวางอาจทํางานไมถูกต
ไมควรขับขี่รถจักรยานยนต จนก
ยามาฮา

สวิทชคลัทชอาจทํางานไมถูกตอ
ไมควรขับขี่รถจักรยานยนต จน
ยามาฮาบบเปนปกติ สามารถขับขี่รถจักรยานยนตได

ใช ไมใช

หากพบการทํางานผิดปกติ ใหน
ผูจําหนายยามาฮากอนขับขี่

คำเตือนื่อเครื่องยนตดับอยู:
 ตั้งคาสวิทชดับเครื่องยนตไปที่ตําแหนงทํางาน
 บิดสวิทชกุญแจไปที่ตําแหนงเปด
 เขาเกียรวาง
 กดสวิทชสตารท
รื่องยนตติดหรือไม?

 ดับเครื่องยนต
 ตั้งคาสวิทชดับเครื่องยนตไปที่ตําแหนงทํางาน
 เขาเกียร
 ดึงคันคลัชทคางไว
 กดสวิทชสตารท
รื่องยนตติดหรือไม

ไมใชใช



5

วจสอบกอนการใชงาน

UAU1559A

รใชงานที่ปลอดภ ัย ปฏบิัติตาม

กัรยานยนตเสมอ
UWA11152

ารเกิดอุบัตเิหตุหรือทําใหชิ้นสวน

มสามารถแกไขปญหาได ใหนํา

หนา

4-21

7-15
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เพื่อความปลอดภัย – การตร

ตรวจสอบรถจักรยานยนตกอนการขับขี่ทุกครั้งเพ ื่อใหแนใจวารถอยูในสภาพกา

ขั้นตอนการตรวจสอบและบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาท ี่ระบุไวในคูมือผูใชรถจ

คําเตอืน

การไมตรวจสอบหรือบํารุงรักษารถจักรยานยนตอยางถูกตองจะเพิ่มโอกาสในก

เสียหายได อยาใชรถหากทานพบสิ่งผิดปกติใดๆ หากขั้นตอนที่ระบุไวในคูมือนี้ไ

รถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮา

ตรวจสอบรายการตอไปนี้กอนการใชงานรถจักรยานยนต:

รายการ การตรวจสอบ

น้ํามันเชื้อเพลงิ

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเชือ้เพลิงในถัง

 เติมน้ํามันเชื้อเพลิงตามความจําเปน

 ตรวจสอบการรั่วซึมของทอน้ํามันเชื้อเพลิง

น้ํามันเครื่อง

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง

 หากจําเปน ใหเติมน้ํามนัเครื่องที่แนะนําจนถึงระดับที่กําหนด

 ตรวจสอบรถจักรยานยนตเพื่อดูการรั่วซึมของน้ํามัน
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เพื่อความปลอดภัย – การตรวจสอบกอนการใชงาน

น้ํายา 7-21

เบรค

ายยามาฮา

7-35, 7-36

เบรค

ายยามาฮา

7-35, 7-36

หนา
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หลอเย็น

 ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็นในถงัพกั

 หากจําเปน ใหเติมน้ํายาหลอเย็นที่แนะนําจนถึงระดับที่กําหนด

 ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบระบายความรอน

หนา

 ตรวจสอบการทํางาน

 หากออนหรือหยุนตัว ใหนํารถเขารับการไลลมระบบไฮดรอลิกที่ผูจําหน

 ตรวจสอบความสึกของผาเบรค

 เปลี่ยนตามความจําเปน

 ตรวจสอบระดับน้ํามันในกระปุกน้ํามัน

 หากจําเปน ใหเติมน้ํามันเบรคที่กําหนดใหอยูในระดับที่กําหนด

 ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพื่อดูการรั่วซึม

หลงั

 ตรวจสอบการทํางาน

 หากออนหรือหยุนตัว ใหนํารถเขารับการไลลมระบบไฮดรอลิกที่ผูจําหน

 ตรวจสอบความสึกของผาเบรค

 เปลี่ยนตามความจําเปน

 ตรวจสอบระดับน้ํามันในกระปุกน้ํามัน

 หากจําเปน ใหเติมน้ํามันเบรคที่กําหนดใหอยูในระดับที่กําหนด

 ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพื่อดูการรั่วซึม

รายการ การตรวจสอบ
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วจสอบกอนการใชงาน

7-32

อลื่นสายคันเรงและเบา

7-26, 7-43

7-43

7-39, 7-42

หนา
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เพื่อความปลอดภัย – การตร

คลัทช

 ตรวจสอบการทํางาน

 ทําการหลอลื่นปลายสายตามความจําเปน

 ตรวจสอบระยะฟรีคันคลทัช

 ปรับตั้งตามความจําเปน

ปลอกคันเรง

 ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

 ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง

 หากจําเปน 

ใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับตั้งระยะฟรีปลอกคันเรงและหล

ปลอกคันเรง

สายควบคุมตางๆ
 ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

 หลอลื่นตามความจําเปน

โซขับ

 ตรวจสอบระยะหยอนโซขับ

 ปรับตั้งตามความจําเปน

 ตรวจสอบสภาพโซ

 หลอลื่นตามความจําเปน

รายการ การตรวจสอบ
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เพื่อความปลอดภัย – การตรวจสอบกอนการใชงาน

ลอแล 7-28, 7-31

คันเบ 7-45

คันเบ

คันค
7-44

ขาตั้ง 7-45

จุดยึด —

อุปกร

และส
—

หนา
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ะยาง

 ตรวจสอบความเสียหาย

 ตรวจสอบสภาพยางและความลึกของดอกยาง

 ตรวจสอบแรงดันลมยาง

 แกไขตามความจําเปน

รคหลงั
 ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

 หลอลืน่จุดเดือยหมุนที่คันเบรคหลังตามความจําเปน

รคหนาและ

ลัทช

 ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

 หลอลืน่จุดเดือยหมุนที่คันเบรคหนาและคันคลัทชตามความจําเปน

ขาง
 ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

 หลอลืน่เดือยหมุนตามความจําเปน

โครงรถ
 ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัวแนนดี

 ขันใหแนนตามความจําเปน

ณ ไฟ สัญญาณ 

วิทช

 ตรวจสอบการทํางาน

 แกไขตามความจําเปน

รายการ การตรวจสอบ
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นําที่สําคญัในการขับขี่

UAU16842

ยนต

ายุการใชงานของเครื่องยนต ที่จะ

หวาง 0 ถึง 1,600 กม. (1,000 ไมล) 

ความเขาใจเนื้อหาตอไปนี้โดย

นตใหม ควรหลกีเลีย่งการบรรทุก

ะยะ 1,600 กม. (1,000 ไมล) แรก 

ื่องยนตจะเสียดสีและขัดตัวจนมี

านที่ถูกตอง ในชวงนี้ จะตองไม

จนสุดเปนเวลานาน หรือใน

ผลใหเครื่องยนตเกิดความรอน
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การทํางานของรถจักรยานยนตและคําแนะ

UAU15952

อานคูมือผูใชรถจกัรยานยนตโดยละเอียดเพื่อให

คุนเคยกบัการควบคมุตางๆ หากมีการควบคมุหรือ

ฟงกชนัใดที่คณุไมเขาใจ สามารถปรึกษาผูจําหนาย

ยามาฮาได

คําเตอืน
UWA10272

การไมทําความคุนเคยกับการควบคุมตางๆ อาจนําไปสู

การสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต ซึ่งอาจทําให 

เกิดอุบัติเหตหุรอืการบาดเจ็บได

ระยะรันอินเครื่อง

ไมมีชวงเวลาใดในอ

สําคัญไปกวาชวงระ

ดวยเหตุนี้ จึงควรทํา

ละเอียด

เนื่องจากเปนเครื่องย

น้ําหนักเกินในชวงร

ชิน้สวนตางๆ ในเคร

ระยะหางในการทําง

ใชงานโดยบิดคันเรง

สภาวะใดๆ ที่อาจสง

มากเกินไป
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การทํางานของรถจักรยานยนตและคําแนะนําที่สําคัญในการขับขี่

0–1,0
หลีกเ
ขอคว
ของก
ไสกร

1,000
หลีกเ

1,600
ในตอ

ขอค




UAU54462



ะเปดใหสามารถสตารท

ตําแหนงเกียรวางหรือ

ยีรอยูพรอมกับบีบคัน

และตั้งสวิทชดับเครื่องยนต

งและไฟเตือนตอไปนี้

าทีแลวดับลง (ดหูนา 4-3)

ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต

B3MF8199U0.book  Page 2  Wednesday, January 22, 2020  2:30 PM
6-2

UAU17104

00 กม. (0–600 ไมล)
ลี่ยงการทํางานเกิน 5,000 รอบ/นาทีเปนเวลานาน 
รระวัง: หลังจาก 1,000 กม. (600 ไมล) แรก
ารขับขี่ ตองมีการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง และ
องน้ํามนัเครื่อง [UCA11153]

–1,600 กม. (600–1,000 ไมล)
ลี่ยงการทํางานเกิน 7,500 รอบ/นาทีเปนเวลานาน

 กม. (1,000 ไมล) ขึน้ไป
นนี้สามารถใชรถจักรยานยนตไดตามปกติ

วรระวัง
UCA10311

รักษาความเร็วรอบเครื่องยนตไมใหอยูในพื้นที่
สีแดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต
หากมปีญหาใดๆ เกี่ยวกับเครื่องยนตเกิดขึ้นใน
ระยะรันอินเครื่องยนต โปรดนํารถจักรยานยนต
เขาตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮาทันที

การสตารทเครื่องยนต

ระบบการตัดวงจรสตารทจ

เครื่องยนตไดเมื่อ:

 ระบบสงกําลังอยูใน

 ระบบสงกําลังเขาเก

คลัทชไว

การสตารทเครื่องยนต

1. บิดสวิทชกุญแจเปด

ไปที่ตําแหนงทํางาน

2. ตรวจสอบวาไฟแสด

สวางขึ้นสองสามวิน

ขอแนะนํา
อยาสตารทเครื่องยนตหาก

ติดคาง
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นําที่สําคญัในการขับขี่

UAU45312

ี้ไดมีการติดตั้งเซ็นเซอร ตรวจวัด

รื่องในกรณีที่มีการพลกิคว่ํา ใน

กุญแจแลวจงึเปดอีกครั้ง มิฉะนั้น

เครื่องยนตไดแมวาเครื่องยนต

สตารทกต็าม
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การทํางานของรถจักรยานยนตและคําแนะ

ขอควรระวัง
UCA26710

หามใชงานรถจักรยานยนตตอไปหากไฟเตือนติดคาง 

โปรดนํารถจักรยานยนตเขาตรวจสอบที่ผูจําหนาย

ยามาฮา

3. เขาเกียรวาง

4. สตารทเครื่องยนตโดยการกดสวิทชสตารท

5. ปลอยสวิทชสตารทเมื่อเครื่องยนตสตารท หรือ

หลังจากผานไป 5 วินาที รอ 10 วินาทีกอนกด

สวิทชอีกครั้งเพื่อใหแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่

กลับคืนมา

ขอควรระวัง
UCA11043

เพื่อรักษาเครื่องยนตใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน 

หามเรงเครือ่งยนตแรงขณะเครื่องยนตเย็น!

ขอแนะนํา
รถจักรยานยนตรุนน

มุมเอียงรถเพื่อดับเค

กรณีนี้ ใหปดสวิทช

จะไมสามารถสตารท

จะหมุนเมื่อกดสวิทช
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ขอค
หามข

ความ

จะลึก

UAUU2190

ควบคุมการสงกําลัง

ตัว การเรงความเร็ว 
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UAUN0073

วรระวัง
UCAN0072

บัขี่ผานน้ําลึก มิฉะนั้นเครื่องยนตอาจไดรับ

เสียหาย ควรหลีกเลี่ยงหลุมบอ เนื่องจากอาจ

กวาที่คาดคิดไว

การเปลี่ยนเกียร

การเปลี่ยนเกยีรชวยในการ

เครื่องยนตสําหรับการออก

การขึ้นเนิน ฯลฯ

1. คันเปลี่ยนเกียร

2. ตําแหนงเกียรวาง
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นําที่สําคญัในการขับขี่

UAU16811

การลดการสิ้นเปลืองน้ํามัน

เชื้อเพลิงโดยมากขึ้นอยูกับ

งแตละบุคคล คําแนะนําเพื่อ

มันเชือ้เพลงิมีดังนี้:

ึ้นอยางรวดเร็ว และไมใชความเร็ว

ตสูงขณะเรงเครื่อง

นตขณะเปลี่ยนเกียรลง และหลีก

ามเร็วรอบเครื่องยนตสูงโดยไมมี

งยนต

แทนที่จะปลอยใหเครื่องยนต

ลานาน (เชน ในการจราจรที่ติดขัด 

ญาณไฟจราจร หรือรอรถไฟ
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การทํางานของรถจักรยานยนตและคําแนะ

ขอแนะนํา
หากตองการเขาเกยีรวาง ( ) ใหเหยียบคันเปลีย่นเกียร

ลงซ้ําๆ จนสุดแลวยกขึ้นเลก็นอย

ขอควรระวัง
UCA10261

 แมระบบสงกําลังจะอยูในตําแหนงเกียรวาง 

แตก็หามปลอยใหรถไหลเปนเวลานานขณะดับ

เครื่องอยู และหามลากรถจักรยานยนตเปน

ระยะทางไกล ระบบสงกําลังจะมกีารหลอลื่น

อยางเหมาะสมเมือ่เครื่องยนตทํางานอยูเทานั้น 

การหลอลื่นที่ไมเพียงพออาจทําใหระบบสง

กําลังเสียหาย

 ใชคลัทชขณะเปลี่ยนเกียรทกุครัง้เพื่อหลีกเลี่ยง

มใิหเกิดความเสยีหายตอเครือ่งยนต ระบบสง

กําลัง และเพลาสงกําลัง ซึง่ไมไดออกแบบมา

เพื่อตานทานแรงกระแทกจากการฝนเปลี่ยนเกียร

คําแนะนําสําหรับ

เชื้อเพลิง

การสิ้นเปลอืงน้ํามัน

ลกัษณะการขับขี่ขอ

ลดการสิ้นเปลอืงน้ํา

 เปลีย่นเกียรข

รอบเครื่องยน

 ไมเรงเครื่องย

เลีย่งการใชคว

โหลดบนเครื่อ

 ดับเครื่องยนต

เดินเบาเปนเว

เมื่อหยุดรอสัญ

ผาน)
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การจ

ในกา

สวิทช
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UAU17214

อดรถ

รจอดรถ ใหดับเครื่องยนตแลวดึงกญุแจออกจาก

กญุแจ

คําเตอืน
UWA10312

เนื่องจากเครือ่งยนตและระบบไอเสียจะเกิด

ความรอนสูง จึงไมควรจอดรถในบริเวณที่อาจ

มีเด็กหรือคนเดินสัมผัสและถูกความรอนไหม

ผิวหนัง

ไมจอดรถบริเวณพื้นทีล่าดเอียงหรือพื้นดินที่

ออนนุม มฉิะนั้นอาจจะทําใหรถลมซึ่งมีโอกาส

ทําใหน้ํามนัเชื้อเพลิงรั่วและเกิดไฟไหมได

หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับพื้นหญาแหง

หรือวัสดุที่ลุกตดิไฟไดงาย
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ะการปรับตัง้ตามระยะ

UWA10322

ักรยานยนตอยางเหมาะสมหรือ

วิธีอาจเพิ่มความเสี่ยงในการได

กชีวิตขณะทําการบํารุงรักษาหรือ

ไมคุนเคยกับการบํารุงรักษา

ดใหผูจําหนายยามาฮาดําเนิน

UWA15123

ําการบํารุงรักษา ยกเวนในกรณ ี

ําลังทํางานจะมชีิ้นสวนที่

ามารถเกี่ยวอวัยวะหรือเสื้อผา 

ไฟฟาทีท่ําใหเกิดไฟดูดหรือ
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การบํารุงรักษาแล

UAU17246

การตรวจสอบ การปรับตั้ง และการหลอลื่นตามระยะ

จะชวยใหรถจักรยานยนตของคุณอยูในสภาพที่

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุด ความปลอดภัยเปน

ความรับผดิชอบของเจาของและผูขบัขีร่ถจกัรยานยนต 

จุดสําคัญตางๆ สําหรับการตรวจสอบ การปรับตั้ง และ

การหลอลืน่รถจกัรยานยนตจะอธิบายในหนาถัดไป

ชวงระยะที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาตามระยะ

เปนเพียงคําแนะนําทั่วไปภายใตสภาวะการขับขี่ปกติ 

อยางไรก็ตาม ระยะในการบํารุงรักษาอาจจําเปนตอง

สั้นขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ภูมิประเทศ 

ตําแหนงทางภูมิศาสตร และลกัษณะการใชงานของ

แตละบุคคล

คําเตอืน

การไมดูแลรักษารถจ

ทําการบํารุงรักษาผิด

รบับาดเจ็บหรือถึงแ

ขณะใชงาน หากคุณ

รถจักรยานยนต โปร

การแทน

คําเตอืน

ดับเครือ่งยนตขณะท

ทีร่ะบุเปนอยางอื่น

 เครื่องยนตที่ก

เคลื่อนทีซ่ึ่งส

และมชีิ้นสวน

เพลิงไหมได
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ



ดิสกเ

จะรอ

ไหมผ

จะสัม

UAU85230

ดังภาพ

ะเครื่องมือตางๆ ที่ใหมา

สามารถทําการบํารุงรักษา

ลก็ๆ นอยๆ ได อยางไร

วัดแรงบิดและเครื่องม ือ

บางรายการอยางถูกตอง

1
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การปลอยใหเครื่องยนตทํางานขณะทําการ

บํารุงรักษาอาจทําใหดวงตาไดรับบาดเจ็บ 

เกิดการไหมผิวหนัง เพลิงไหม หรือไดรับพิษ

จากแกสคารบอนมอนอกไซด – จนอาจถงึแก

ชีวิตได ดูหนา 2-4 สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยว

กับแกสคารบอนมอนอกไซด

คําเตอืน
UWA15461

บรค แมปมเบรคตัวลาง ดรมัเบรค และผาเบรค

นมากในระหวางการใชงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการ

ิวหนัง ควรปลอยใหชิ้นสวนเบรคเย็นลงกอนที่

ผัส

ชุดเครื่องมือ

ชุดเครื่องมืออยูในตําแหนง

ขอมูลที่อยูในคูมือเลมนี้แล

ในชดุเครื่องมือชวยใหคณุ

เพื่อปองกนัและซอมแซมเ

ก็ตาม จําเปนตองใชประแจ

อื่นๆ เพื่อทําการซอมบํารุง

1. ชุดเครื่องมือ



7

ะการปรับตัง้ตามระยะ

B3MF8199U0.book  Page 3  Wednesday, January 22, 2020  2:30 PM
7-3

การบํารุงรักษาแล

ขอแนะนํา
หากคุณไมมีเครื่องมือหรือประสบการณที่จําเปน

ในการบํารุงรักษารถ กรุณาใหผูจําหนายยามาฮา

ดําเนินการแทน
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

UAUU0621

ขอแน
 ตรแทน

 ,000 กม.

 ะดานเทคนิค จงึควรให

UAUU1294

ตารา

ลําดับ

 (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําป

8,000 12,000 16,000 

10 14 18

1 *    

2 *  12,000 กม. (7,500 ไมล)
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ะนํา
การตรวจสอบประจําปตองทําทุกป ยกเวนหากมีการบำรุงรักษาตามระยะกิโลเม

ตั้งแต 20,000 กม. เปนตนไป ใหเริ่มนับชวงเวลาในการบํารุงรักษาซ้ําอีกตั้งแต 4

รายการที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) จําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ ขอมูล และทักษ

ผูจําหนายยามาฮาเปนผูดําเนินการ

งการบํารุงรักษาตามระยะสําหรับระบบควบคุมแก สไอเสีย

รายการ งานตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง

กม. 1,000 4,000 

เดือน 2 6

ทอน้ํามันเชื้อเพลิง
 ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของทอน้ํามัน
เชื้อเพลิง



ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง
 ตรวจสอบสภาพ
 เปลี่ยนตามความจําเปน

ทกุ
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ทุก 8,000 กม. (5,000 ไมล)

 

    

    

 

ระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําป

4,000 8,000 12,000 16,000 

6 10 14 18
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3 * หัวเทียน

 ตรวจสอบสภาพ
 ทําความสะอาดและปรบัระยะหางเขี้ยวหัวเทียน

 เปลี่ยน

4 * วาลว
 ตรวจสอบระยะหางวาลว
 ปรับตั้งตามความจําเปน

5 * ระบบหัวฉีดน้ํามันเชือ้เพลิง  ปรับความเร็วรอบเดินเบาเครื่องยนต 

6 * ระบบไอเสีย
 ตรวจสอบการรัว่
 ขันใหแนนตามความจําเปน
 เปลี่ยนปะเก็นตามความจําเปน

7 *
ระบบควบคมุการระเหยของ
น้ํามันเชือ้เพลิง

 ตรวจสอบความเสียหายของระบบควบคุม
 เปลี่ยนตามความจําเปน

ลําดับ รายการ งานตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

มาตรวัด

กม. 1,000 

เดือน 2
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UAUU1287

ตารา

ลําดับ

 (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําป

8,000 12,000 16,000 

10 14 18

1 *    

2
*    

* 24,000 กม. (15,000 ไมล)

3   

4 *    

5   

6 *
   

ื่อสึกหรอถึงคาที่กําหนด

7 *
   

ื่อสึกหรอถึงคาที่กําหนด
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งการบํารุงรักษาและการหลอลื่นทั่วไป

รายการ งานตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง

กม. 1,000 4,000 

เดือน 2 6

ตรวจสอบระบบวิเคราะห
หัวฉีด

 ทําการตรวจสอบการทํางานโดยใชเครื่องวิเคราะห
ระบบหัวฉีดยามาฮา

 ตรวจสอบรหัสขอผิดพลาด
 

ไสกรองอากาศหลัก  ทําความสะอาด  

ไสกรองอากาศรอง  เปลี่ยน ทกุ 

ทอตรวจสอบไสกรองอากาศ  ทําความสะอาด  

แบตเตอรี่
 ตรวจสอบแรงดันไฟฟา
 ชารจไฟตามความจําเปน

 

คลัทช
 ตรวจสอบการทํางาน
 ปรับตั้ง

 

เบรคหนา

 ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามัน และการรั่วของ
น้ํามัน

 

 เปลี่ยนผาเบรค เม

เบรคหลัง

 ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามัน และการรั่วของ
น้ํามัน

 

 เปลี่ยนผาเบรค เม
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ทุก 4 ป

ทุก 2 ป

   

    

   

 กม. (600 ไมล) หรือหลังจากลางรถจักรยานยนต 
ขับขี่ขณะฝนตก หรือในบริเวณที่มีน้ําขัง

   

ทุก 24,000 กม. (14,000 ไมล)

    

ระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําป

4,000 8,000 12,000 16,000 

6 10 14 18
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8 * ทอน้ํามันเบรค

 ตรวจสอบรอยแตกหรอืความเสียหาย
 ตรวจสอบความถูกตองของการเดินทอและการยึด

 เปลี่ยน

9 * น้ํามันเบรค  เปลี่ยน

10 * ลอ
 ตรวจสอบการแกวง-คด ความตงึซีล่วด และความเสยีหาย
 ขันซี่ลวดใหแนน ถาจําเปน



11 * ยาง

 ตรวจสอบความลึกของดอกยางและความเสียหาย
 เปลี่ยนตามความจําเปน
 ตรวจสอบแรงดันลมยาง
 แกไขตามความจําเปน

12 * ลูกปนลอ  ตรวจสอบความหลวมหรอืความเสียหายของลูกปน

13 โซขับ
 ตรวจสอบระยะหยอน การวางแนว และสภาพของโซ
 ปรับตั้งและหลอลื่นโซใหทั่วดวยน้ํามนัหลอลื่นโซ
โอริงพิเศษ

ทุก 1,000

14 * ลูกปนคอรถ
 ตรวจสอบระยะคลอนของลูกปนและความฝดของคอรถ 

 หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม

15 * จุดยึดโครงรถ
 ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัว
แนนดี

ลําดับ รายการ งานตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

มาตรวัด

กม. 1,000 

เดือน 2
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16    

17    

18    

19    

20 *   

21 *   

22 *
  

 

23    

24  

25 *
   

ทุก 3 ป

26 *    

ลําดับ

 (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําป

8,000 12,000 16,000 

10 14 18
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เพลาเดือยคันเบรคหนา  หลอลื่นดวยจาระบีซิลิโคน 

เพลาเดือยคันเบรคหลัง  หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม 

เพลาเดือยคันคลัทช  หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม 

ขาตั้งขาง
 ตรวจสอบการทํางาน
 หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม

 

โชคอัพหนา  ตรวจสอบการทํางานและการรั่วซึมของน้ํามัน 

ชุดโชคอัพหลัง  ตรวจสอบการทํางานและการรัว่ของน้ํามนัโชคอัพหล ัง 

รีเลยอารมระบบกันสะเทอืน
หลังและจุดเดือยแขนตอ

 ตรวจสอบการทํางาน 

 หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม

น้ํามันเครื่อง
 เปลี่ยน
 ตรวจสอบระดับน้ํามันและดูการรั่วซึมของน้ํามัน

 

ไสกรองน้ํามันเครื่อง  เปลี่ยน 

ระบบระบายความรอน

 ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็นและการรั่วซึมของ
น้ํายาหลอเย็น



 เปลี่ยนน้ํายาหลอเย็น

สวิทชเบรคหนาและเบรคหลัง  ตรวจสอบการทํางาน  

รายการ งานตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง

กม. 1,000 4,000 

เดือน 2 6
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UAU18662

ุนมากกวาปกติ

ามความจําเปน
ลาง พรอมกับเปลีย่นน้ํามันเบรค

    

    

    

ระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําป

4,000 8,000 12,000 16,000 

6 10 14 18
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ขอแนะนํา
 ตองเปลี่ยนไสกรองอากาศบอยครั้งขึ้นหากขับข ี่ในบริเวณที่เปยกหรือมีฝ
 การบํารุงรักษาระบบเบรคไฮดรอลกิ 

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคเปนประจํา และเติมใหได ระดับที่กําหนดต
 เปลีย่นชิน้สวนภายในของกระบอกสูบแมปมเบรคและแมปมเบรคตัว

ทุก 2 ป
 เปลีย่นทอน้ํามันเบรคทุก 4 ป หรือเมื่อเกิดรอยแตกหรือเสียหาย

27 ชิ้นสวนที่เคลื่อนที่และสายตางๆ  หลอลื่น

28 * ปลอกคันเรง

 ตรวจสอบการทํางาน
 ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง และปรับตั้งตามความ
จําเปน

 หลอลื่นสายคันเรงและเบาปลอกคันเรง

29 * ไฟ สัญญาณ และสวิทช
 ตรวจสอบการทํางาน
 ปรับตั้งลําแสงไฟหนา



ลําดับ รายการ งานตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

มาตรวัด

กม. 1,000 

เดือน 2
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การถ

จําเปน

บํารุง

หวัขอ

UAUN2901

ฝาครอบ เสียบกุญแจเขากับ

เข็มนาฬิกา 1/4 รอบ

ากนั้นดึงฝาครอบออก

1. ฝา

2. ฝา

3. ฝา

B3MF8199U0.book  Page 10  Wednesday, January 22, 2020  2:30 PM
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UAU18773

อดและการติดตั้งฝาครอบ

ตองถอดฝาครอบที่แสดงในรูปออกเพื่อทําการ

รักษาบางรายการตามที่อธิบายไวในบทนี้ อางอิง

นี้ทุกครั้งเมื่อตองการถอดและติดตั้งฝาครอบ

ฝาครอบ A

การถอดฝาครอบ

1. เลื่อนเปดตัวปดล็อค

ตัวล็อค แลวบิดตาม

2. ถอดตัวยึดแบบเร็ว จ

ครอบ A

ครอบ B

ครอบ C

1

32
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นตําแหนงเดิม

บเร็ว

นเขม็นาฬกิา 1/4 รอบ ถอดออก 

ัวปดลอ็คฝาครอบ

ดูหนา 4-24)

กนั้นดึงฝาครอบออก
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การติดตั้งฝาครอบ

1. ใสรูที่ดานลางของฝาครอบเขากบัเขี้ยวล็อค

บนขายึดกลองแบตเตอรี่

2. วางฝาครอบใ

3. ติดตั้งตัวยึดแบ

4. หมุนกญุแจทว

และเลือ่นปดต

ฝาครอบ B

การถอดฝาครอบ

1. ถอดเบาะนั่ง (

2. ถอดโบลท จา
1. ตัวปดล็อค

2. ตัวยึดแบบเร็ว

3. ฝาครอบ A

4. รู

5. เขี้ยวล็อค

1

2
3

4
5
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การต

1.

2.

ออกดังภาพ

ิม แลวติดตั้งโบลท

1. โบ

2. ฝา

1
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ิดตั้งฝาครอบ

วางฝาครอบในตําแหนงเดิม แลวติดตั้งโบลท

ติดตั้งเบาะนั่ง

ฝาครอบ C

การถอดฝาครอบ

ถอดโบลท แลวดึงฝาครอบ

การติดตั้งฝาครอบ

วางฝาครอบในตําแหนงเด

ลท

ครอบ B

1

2

1. โบลท

2. ฝาครอบ C

1

2

1
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ังรูปดวยบล็อคหวัเทียนซึ่ง

ที่ผูจําหนายยามาฮา

ยีน

วนกระเบื้องรอบเขี้ยวกลางของ

เปนสีน้ําตาลออนถงึปานกลาง

งวาเครื่องยนตปกติ)

1
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UAU19614

การตรวจสอบหัวเทียน

หัวเทียนเปนสวนประกอบที่สําคญัของเครื่องยนต  

ซึ่งสามารถทําการตรวจสอบไดงาย เนื่องจากความ

รอนและคราบตะกอนทําใหหวัเทียนสึกกรอนอยาง

ชาๆ จึงควรถอดหัวเทียนออกมาตรวจสอบตามที่

กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นตาม

ระยะ นอกจากนี้ สภาพของหัวเทียนยังแสดงถึงสภาพ

ของเครื่องยนตได

การถอดหัวเทียน

1. ถอดปลั๊กหัวเทียน

2. ถอดหวัเทียนด

สามารถหาได

การตรวจสอบหัวเท

1. ตรวจสอบฉน

หัวเทียนวายัง

หรือไม (แสด

1. ปลั๊กหัวเทียน
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ขอแน
หากห

อาจท

ดวยต

ยามาฮ

2.

3.

ิวของปะเก็นหัวเทียนและ

ียน จากนั้นเชด็สิ่งสกปรก

ียน

หัว

.035 นิ้ว)
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ะนํา
ัวเทียนเปนสีอื่นอยางชัดเจน แสดงวาเครื่องยนต

ํางานไมปกติ อยาพยายามวินิจฉัยปญหาดังกล าว

ัวเอง โปรดนํารถจักรยานยนตไปใหผูจําหนาย

าตรวจสอบแกไข

ตรวจสอบหวัเทียนวามีการสึกกรอนของเขี้ยว 

มีคราบเขมาคารบอนปริมาณมากหรือคราบ

อื่นๆ หรือไม และเปลี่ยนใหมตามความจําเปน

วัดระยะหางเขี้ยวหัวเทียนดวยเกจวัดความหนา

ของเสนลวด และหากจําเปน ใหปรับระยะหาง

เขี้ยวหัวเทียนใหไดตามคาที่กําหนดไว

การติดตัง้หัวเทียน

1. ทําความสะอาดพื้นผ

หนาสัมผัสรองหวัเท

ออกจากเกลยีวหัวเท

เทียนที่กําหนด:
NGK/MR8E9

1. ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน

ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน:
0.8–0.9 มม. (0.031–0

1

ZAUM0037
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UAUM2584

สกรองน้ํามันเครื่อง

น้ํามันเครื่องทุกครั้งกอนขับขี่ 
ําการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง และ
งตามระยะที่กําหนดในตารางการ
ลอลืน่ตามระยะ

น้ํามนัเครื่อง

ยนตบนพื้นราบและใหอยูใน
ง การที่รถเอียงเพียงเลก็นอยก็
อานระดับคลาดเคลื่อนได
 อุนเครื่องสักพัก จากนั้นดับ

นาทีเพื่อใหน้ํามันตกตะกอน 
งเติมน้ํามันเครื่องออก เช็ดกานวัด
รื่องใหสะอาดแลวใสกลับเขาไป
ิม (โดยไมตองขันเกลยีว) จากนั้น
ับน้ํามันเครื่องออกมาอีกครั้งเพ ื่อ
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2. ติดตั้งหัวเทียนดวยบลอ็คหัวเทียน และขันให

แนนตามคาแรงบิดที่กําหนด

ขอแนะนํา
หากไมมีประแจวัดแรงบิด ใหประมาณคราวๆ โดย

หมุนเกนิการขันดวยมือไปอีก 1/4–1/2 รอบ อยางไร

ก็ตาม ควรจะขันใหแนนตามที่มาตรฐานกําหนดโดย

เร็วที่สุด

3. ติดตั้งปลั๊กหัวเทียน

น้ํามันเครื่องและไ

ควรตรวจสอบระดับ
นอกจากนี้ จะตองท
ไสกรองน้ํามันเครื่อ
บํารุงรักษาและการห

การตรวจสอบระดับ

1. ตั้งรถจักรยาน
ตําแหนงตั้งตร
อาจทําใหการ

2. สตารทเครื่อง
เครื่องยนต

3. รอสองถึงสาม
ถอดฝาปดชอ
ระดับน้ํามันเค
ในตําแหนงเด
ดึงกานวัดระด

คาแรงบิดในการขัน:
หัวเทียน:

13 N·m (1.3 kgf·m, 9.6 lb·ft)
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ขอแน
น้ํามัน

สูงสุด

ูต่ํากวาขีดบอกระดับต่ําสุด 

นิดที่แนะนําจนไดระดับ

ติมน้ํามัน1. ฝา

1
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ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง ขอควรระวัง: หาม
ใชงานรถจักรยานยนตจนกวาจะทราบวาระดับ
น้ํามันเครื่องมีเพียงพอหรือไม [UCA10012]

ะนํา
เครื่องควรอยูระหวางขีดบอกระดับต่ําสุดกบั

4. หากน้ํามันเครื่องอย

ใหเติมน้ํามันเครื่องช

ที่กําหนด

5. ประกอบฝาปดชองเปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

1

1. กานวัดระดับน้ํามันเครื่อง

2. ขีดบอกระดับสงูสดุ

3. ขีดบอกระดับต่ําสุด

2
3

ZAUE1300
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ดตะแกรงกรองน้ํามันเครื่อง

ย

ื่อง

4
3
2
1

5
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การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง (มีหรือไมมกีารเปลี่ยน

ไสกรองน้ํามันเครือ่ง)

1. สตารทเครื่อง อุนเครื่องสักพัก จากนั้นดับ

เครื่องยนต

2. วางอางน้ํามันเครื่องไวใตเครื่องยนตเพื่อรองรับ

น้ํามันเครื่องที่ใชแลว

3. เปดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง และถอดโบลท

ถายพรอมโอริง สปริงอัด และตะแกรงกรอง

น้ํามันเครื่องออกเพื่อถายน้ํามันเครื่องออกจาก

หองเครื่องยนต ขอควรระวัง: เมือ่คลายโบลท
ถายน้ํามนัเครื่องออก โอริง สปรงิอัด และ

ตะแกรงกรองน้ํามนัเครื่องจะหลุดออกมา 

ระวังอยาใหชิ้นสวนเหลานี้สูญหาย [UCA11002]
4. ทําความสะอา

ดวยสารละลา

1. โบลทถายน้ํามันเคร

2. โอริง

3. สปริงอัด

4. ตะแกรงกรอง

5. อางน้ํามัน
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ขอแน
ขามข
เครื่อง

5.

6.

องน้ํามันเครื่องเขาที่เดิม

ากนั้นขนัใหแนนตามคา

1. โบ

2. ฝา งน้ํามันเครื่อง:

, 7.4 lb·ft)
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ะนํา
ั้นตอนที่ 5–7 หากไมมีการเปลี่ยนไสกรองน้ํามัน

คลายโบลทเพื่อถอดฝาครอบไสกรองน้ํามัน
เครื่องออก

ถอดและเปลีย่นไสกรองน้ํามันเครื่องและโอริง

7. ติดตั้งฝาครอบไสกร

แลวยึดดวยโบลท จ

แรงบิดที่กําหนด

ลท

ครอบไสกรองน้ํามันเครื่อง

1. ไสกรองน้ํามันเครื่อง

2. โอริง

คาแรงบิดในการขัน:
โบลทฝาครอบไสกรอ

10 N·m (1.0 kgf·m
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UCA11621

ใหคลัทชลื่นไถล (เนื่องจาก

ะหลอลื่นคลัทชเชนกัน) หาม

ตมิแตงใดๆ หามใชน้ํามันดีเซล

 “CD” หรือน้ํามันทีม่ีคุณภาพ

ด นอกจากนี้ หามใชน้ํามนัที่

ERGY CONSERVING II” 

นํา:

น้ํามันเครื่อง:

.90 US qt, 0.75 Imp.qt)
น้ํามันเครื่อง:

.00 US qt, 0.84 Imp.qt)
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ขอแนะนํา
ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสโอริงเขาที่อยางถกูตอง

แลว

8. ติดตั้งตะแกรงกรองน้ํามันเครื่อง สปริงอัด โอริง 

และโบลทถายน้ํามันเครื่อง จากนั้นขันใหแนน

ตามคาแรงบิดที่กําหนด ขอควรระวัง: กอน
ติดตั้งโบลทถายน้ํามันเครื่อง อยาลืมติดตั้งโอริง 

สปริงอัด และตะแกรงกรองน้ํามนัเขาทีด่วย 

[UCA10422]

9. เติมน้ํามันเครื่องที่แนะนําตามปริมาณที่กําหนด 

จากนั้นปดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่องและขนั

ใหแนน

ขอควรระวัง
 เพื่อปองกันไม

น้ํามันเครือ่งจ

ผสมสารเคมเี

ที่ระบุสําหรับ

สูงกวาที่กําหน

ติดฉลาก “EN

หรือสูงกวา

คาแรงบิดในการขัน:
โบลทถายน้ํามันเครื่อง:

32 N·m (3.2 kgf·m, 24 lb·ft)

น้ํามันเครื่องที่แนะ
ดูหนา 9-1

ปริมาณน้ํามัน:
การเปลี่ยนถาย

0.85 ลิตร (0
มีการถอดกรอง

0.95 ลิตร (1
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10.

11.

UAU85450

E

รื่องแทของ YAMAHA 

ลงใหลและความเชือ่ของ

นสวนประกอบของ

จดัตั้งทีมผูเชี่ยวชาญจาก

มี อิเลก็ทรอนิกส และ

เพื่อพัฒนาเครื่องยนตพรอม

มันเครื่อง YAMALUBE 

กคุณสมบัติตางๆ ของน้ํามัน

งในอัตราสวนที่เหมาะสม

ันเครื่องที่ตรงตามมาตรฐาน

ําใหน้ํามันเครื่องทั่วไป 

และน้ํามันเครื่องสังเคราะห

มบัติและคุณประโยชน

ง ประสบการณที่สั่งสม

น้ํามันเครื่องอันยาวนาน
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ระวังไมใหสิ่งแปลกปลอมเขาไปในหอง

เครื่องยนต

สตารทเครื่องยนต และปลอยใหเครื่องยนต

เดินเบาสักครูพรอมกบัตรวจสอบวาไมมีน้ํามัน

รั่วซึมออกมา หากมีน้ํามันรั่วออกมา ใหดับ

เครื่องยนตทันทีและตรวจหาสาเหตุ

ดับเครื่องยนต จากนั้นตรวจสอบระดับน้ํามัน

เครื่องและเติมตามความจําเปน

ทําไมตอง YAMALUB

YAMALUBE คอืน้ํามันเค

ซึ่งถอืกําเนิดมาจากความห

วิศวกรที่วา น้ํามันเครื่องเป

เครื่องยนตที่สําคญัมาก เรา

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เค

การทดสอบบนถนนขึ้นมา

กับน้ํามันเครื่องที่จะใช น้ํา

ใชประโยชนอยางเต็มที่จา

ตั้งตน และผสมสารเติมแต

เพื่อใหไดผลลพัธเปนน้ําม

ประสิทธิภาพของเรา นั่นท

น้ํามันเครื่องกึ่งสังเคราะห 

ของ YAMALUBE มีคุณส

อันเปนเอกลักษณของตัวเอ

จากการวิจัยและการพัฒนา
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UAU20071

้ํายาหลอเย็นกอนขับขี่ทุกคร ั้ง 
นน้ํายาหลอเย็นตามที่กําหนด
ักษาและการหลอลื่นตามระยะ

UAUM2595

น้ํายาหลอเย็น

ยนตบนพื้นราบและใหอยูใน
ง

ะดับน้ํายาหลอเย็นในขณะ
 เนื่องจากระดับน้ํายาหลอเย็น
ามอุณหภูมิเครื่องยนต
ถจักรยานยนตอยูในตําแหนงตั้ง
วัดระดับน้ํายาหลอเย็น การที่รถ
นอยก็อาจทําใหการอานระดับ
ด
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ของยามาฮาตั้งแตชวงทศวรรษ 1960 ทําให 

YAMALUBE เปนตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเครื่องยนต

ยามาฮาของคณุ

น้ํายาหลอเย็น
ควรตรวจวัดระดับน
นอกจากนี้ ตองเปลี่ย
ในตารางการบํารุงร

การตรวจสอบระดับ

1. ตั้งรถจักรยาน
ตําแหนงตั้งตร

ขอแนะนํา
 ตองตรวจวัดร

เครื่องยนตเย็น
จะเปลีย่นไปต

 ดูใหแนใจวาร
ตรงเมื่อตรวจ
เอียงเพียงเลก็
คลาดเคลื่อนไ
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2.

ขอแน
น้ํายาห

สูงสุด

เย็นอยูที่ขดีบอกระดับ

ถอดเบาะนั่ง (ดูหนา 4-24) 

พักน้ํายาหลอเย็น คําเตือน! 

ักน้ํายาหลอเย็นเทานั้น อย า

มอน้ําในขณะที่เครื่องยนต

1. ถัง

2. ขีด

3. ขีด

1
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ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็นในถงัพักน้ํายา

หลอเย็น

ะนํา
ลอเย็นควรอยูระหวางขดีบอกระดับต่ําสุดกบั

3. หากระดับน้ํายาหลอ

ต่ําสุดหรือต่ํากวา ให

จากนั้นเปดฝาปดถัง

เปดเฉพาะฝาปดถังพ

พยายามเปดฝาปดห

ยังรอนอยู [UWA15162]

พกัน้ํายาหลอเย็น

บอกระดับสูงสุด

บอกระดับต่ําสุด

1 2

3

1. ฝาปดถังพักน้ํายาหลอเย็น
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UAU33032

เย็น

อเย็นตามระยะที่กําหนดในตาราง

ารหลอลืน่ตามระยะ ใหผู

ารเปลี่ยนน้ํายาหลอเย็น คําเตือน! 

ดหมอน้ําในขณะที่เครือ่งยนต
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4. เติมน้ํายาหลอเย็นหรือน้ํากลั่นจนถึงระดับที่

กําหนด ปดฝาปดถงัพักน้ํายาหลอเย็น และติดตั้ง

เบาะนั่ง ขอควรระวัง: หากไมมนี้ํายาหลอเย็น 

ใหใชน้ํากลั่นหรือน้ําประปาที่ไมกระดางแทน 

หามใชน้ํากระดางหรือน้ําเกลือเนื่องจากจะเปน

อันตรายตอเครือ่งยนต หากใชน้ําแทนน้ํายา

หลอเย็น ใหเปลี่ยนกลับไปเปนน้ํายาหลอเย็น

โดยเร็วที่สุด มิฉะนั้นระบบระบายความรอนจะ

ไมสามารถปองกันการแข็งตัวและการกัดกรอน

ได หากเติมน้ําลงไปในน้ํายาหลอเย็น ใหผู

จําหนายยามาฮาตรวจสอบความเขมขนของ

สารปองกันการแข็งตัวในน้ํายาหลอเย็นโดยเร็ว

ที่สุด มฉิะนั้นประสิทธิภาพของน้ํายาหลอเย็น

จะลดลง [UCA10473]

การเปลี่ยนน้ํายาหลอ

ตองเปลี่ยนน้ํายาหล

การบํารุงรักษาและก

จําหนายยามาฮาทําก

อยาพยายามเปดฝาป

ยังรอนอยู [UWA10382]

ความจุถังพักน้ํายาหลอเย็น:
0.25 ลิตร (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)
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ไสกร

ควรท

ระยะ

โดยผ

บอยค

เปนป

สะอา

หากจ

การท

1.

รือน้ํา ใหถอดทอออกเพื่อ

ละติดตั้งกลบัเขาไป

ศ
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UAUU2170

องอากาศและทอตรวจสอบ

ําความสะอาดหรือเปลีย่นไสกรองอากาศตาม

ที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาตามระยะ 

ูจําหนายยามาฮา บํารุงรักษาไสกรองอากาศให

รั้งขึ้นหากขับขี่ในบริเวณที่เปยกหรือม ีฝุนมาก

ระจํา นอกจากนี้ ควรตรวจสอบและทําความ

ดทอตรวจสอบไสกรองอากาศเปนประจํา 

ําเปน

ําความสะอาดทอตรวจสอบไสกรองอากาศ

ตรวจสอบทอเพื่อดูการสะสมของสิ่งสกปรก

หรือน้ํา

2. หากพบสิ่งสกปรกห

ทําความสะอาดทอแ

1. ทอตรวจสอบไสกรองอากา

1
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อบเดินเบาที่กําหนดตามที่อธ ิบาย

ูจําหนายยามาฮาทําการปรับตั้ง

า

บาเครื่องยนต:
บ/นาที

1
(b)

(a)
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UAU34302

การปรับความเร็วรอบเดินเบาเครื่องยนต

ตองตรวจสอบความเร็วรอบเดินเบาเครื่องยนต และ

หากจําเปน ใหปรับตั้งตามระยะที่กําหนดในตาราง

การบํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ

ควรอุนเครื่องยนตกอนทําการปรับตั้งนี้

ตรวจสอบความเร็วรอบเดินเบาเครื่องยนต และหาก

จําเปน ใหปรับตั้งตามขอกําหนดโดยการหมุนสกรู

ปรับรอบเดินเบา ในการเพิ่มความเร็วรอบเดินเบา

เครื่องยนต ใหหมุนสกรูไปทางตําแหนง (a) ในการ

ลดความเร็วรอบเดินเบาเครื่องยนต ใหหมุนสกรูไป

ทางตําแหนง (b)

ขอแนะนํา
หากไมไดความเร็วร

ไวดานบน ควรใหผ

1. สกรูปรับรอบเดินเบ

ความเร็วรอบเดินเ
1300–1500 รอ
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

การป

วัดระ

ทํากา

หากจ

เบาเครื่องยนตใหถูกตอง

รปรับตั้งระยะฟรีปลอก

ลอกคนัเรง ใหหมุนนัท

กคันเรงไปในทิศทาง (a) 

ลอกคันเรง ใหหมนุนัท

 (b)

1. ระ

ระ
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UAU21377

รับตั้งระยะฟรีปลอกคันเรง

ยะฟรีปลอกคันเรงดังภาพ

รตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรงเปนระยะ และ

ําเปนใหปรับตั้งตามขัน้ตอนตอไปนี้

ขอแนะนํา
ตองปรับความเร็วรอบเดิน

กอนการตรวจสอบและกา

คันเรง

1. คลายนัทลอ็ค

2. ในการเพิ่มระยะฟรีป

ปรับตั้งระยะฟรีปลอ

ในการลดระยะฟรีป

ปรับตั้งไปในทิศทาง

ยะฟรีปลอกคันเรง

ยะฟรีปลอกคันเรง:
3.0–5.0 มม. (0.12–0.20 นิ้ว)

1
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ะการปรับตัง้ตามระยะ

UAU21403

อบที่สําคญัของเครื่องยนต และ

าลวจะเปลี่ยนแปลงเมื่อใชงาน 

อบและปรับตั้งตามระยะที่

ารบํารุงรักษาตามระยะ วาลวที่

ผลใหสารผสมอากาศกับน้ําม ัน

น เครื่องยนตเกดิเสียงดัง และ

นที่สุด เพื่อปองกันปญหาดังกลาว 

าฮาตรวจสอบและปรับตั้งระยะ

ม่ําเสมอ

งทําขณะเครื่องยนตเย็น

B3MF8199U0.book  Page 27  Wednesday, January 22, 2020  2:30 PM
7-27

การบํารุงรักษาแล

3. ขันนัทล็อค

ระยะหางวาลว

วาลวเปนสวนประก

เนื่องจากระยะหางว

จงึตองทําการตรวจส

กําหนดไวในตารางก

ไมไดปรับตั้งอาจสง

เชื้อเพลิงไมไดสัดสว

เครื่องยนตเสียหายใ

ตองใหผูจําหนายยาม

หางวาลวตามระยะส

ขอแนะนํา
การบํารุงรักษานี้ตอ

1. นัทลอ็ค

2. นัทปรับตั้ง

(b)

(a)
2 1
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

ยาง

ยางเป

สภาว

ดังนั้น

ตลอด

ที่กําห

แรงด
ควรต

และป

การใช

อาจท

หรือถ

ารปรับแรงดันลมยางตอง

ั่นคือเมือ่อุณหภูมิของยาง

อบ)

างใหสอดคลองกับความ

ถึงน้ําหนักรวมของผูขับขี่ 

ละอุปกรณตกแตงที่

รุนนี้
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นสิ่งเดียวที่สัมผัสกบัถนน ความปลอดภัยในทุก

ะการขับขี่ขึน้อยูกับสวนเลก็ๆ ที่สัมผัสกบัถนน 

จึงจําเปนตองบํารุงรักษายางใหอยูในสภาพที่ดี

เวลา และเปลีย่นเมื่อถงึเวลาที่เหมาะสมดวยยาง

นด

ันลมยาง
รวจสอบแรงดันลมยางทุกครั้งกอนการขับขี่ 

รับตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10504

รถจักรยานยนตโดยทีแ่รงดันลมยางไมถูกต อง

ําใหสูญเสียการควบคุมจนเกิดการบาดเจ็บสาห ัส

ึงแกชีวิตได

 การตรวจสอบและก

ทําขณะที่ยางเย็น (น

เทากับอุณหภูมโิดยร

 ตองปรับแรงดันลมย

เร็วในการขบัขี่ รวม

ผูโดยสาร สัมภาระ แ

กําหนดไวสําหรับรถ
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ะการปรับตัง้ตามระยะ

UWA10512

มากเกินไป การใชงานรถ

นักบรรทกุมากเกินไปอาจ



ยาง
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คําเตอืน

หามบรรทกุน้ําหนัก

จักรยานยนตทีม่ีน้ําห

ทําใหเกิดอุบัติเหตไุด

การตรวจสอบสภาพ

แรงดันลมยาง (วัดขณะยางเย็น):
1 คน:

หนา:
150 kPa (1.50 kgf/cm², 22 psi)

หลัง:
150 kPa (1.50 kgf/cm², 22 psi)

2 คน:
หนา:

150 kPa (1.50 kgf/cm², 22 psi)
หลัง:

150 kPa (1.50 kgf/cm², 22 psi)
น้ําหนักบรรทุกสูงสุด:

รถจักรยานยนต:

160 กก. (353 ปอนด)
น้ําหนักบรรทุกสูงสุดของรถจักรยานยนตคือ

น้ําหนักรวมของผูขับขี่ ผูโดยสาร สัมภาระ และ

อุปกรณตกแตงทั้งหมด

1. แกมยาง

2. ความลึกรองดอกยาง
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

ตองต
ตามข
บนดอ
หรือม
ที่ผูจํา





ีป่ะไว หากหลีกเลี่ยงไมได  

ระวัง และเปลี่ยนใหมใหเร็ว

คุณภาพสูง

ดวยความเร็วปานกลาง

หมๆ เนื่องจากตองรอให

en in) กอนจึงจะใชยางได

ชนิดมียางใน

ายุแมวาจะไมไดใชงานหรือ

ารแตกของดอกยางและแกม

ของโครงยางรวมดวย เปน

ามอายุ จงึควรตรวจสอบ

ูเชีย่วชาญเพื่อให แนใจวา

ชตอไป

คว
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รวจสอบสภาพยางทุกครั้งกอนการขับขี ่หากลาย
วาง (ความลกึต่ําสุดของรองดอกยาง) แสดงขึน้
กยาง หรือหากยางมีตะปูหรือเศษแกวฝงอยู 
ีการฉีกขาดของแกมยาง ใหนํารถไปเปลีย่นยาง
หนายยามาฮาทันที

คําเตอืน
UWA10563

การขบัขี่รถจักรยานยนตทีย่างเสื่อมสภาพนั้น

เปนอันตราย เมือ่ลายตามขวางของดอกยางเริ่ม

แสดงขึ้น ใหนํารถไปเปลี่ยนยางทีผู่จําหนาย

ยามาฮาทันที

การเปลี่ยนชิ้นสวนที่เกี่ยวของกับเบรคและลอ

ทั้งหมด รวมถึงยาง ควรใหผูจําหนายยามาฮา

ที่มคีวามรูความชํานาญเปนผูดําเนินการ

 ไมแนะนําใหใชยางท

ใหปะยางอยางระมดั

ทีสุ่ดดวยผลิตภัณฑ

 ขบัขี่รถจักรยานยนต

หลังจากเปลี่ยนยางใ

หนายางเขาที่ (brok

เต็มประสิทธิภาพ

ขอมลูเกี่ยวกับยาง

รถจกัรยานยนตรุนนี้ใชยาง

ยางมีการเสื่อมสภาพตามอ

ใชในบางโอกาสเทานั้น ก

ยาง ซึ่งบางครั้งมีการเสียรูป

สิ่งที่บงถึงการเสื่อมสภาพต

อายุของยางที่เกาเกบ็โดยผ

ยางมีความเหมาะสมที่จะใ

ามลึกรองดอกยางต่ําสุด (หนาและหลัง):
1.0 มม. (0.04 นิ้ว)
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ะการปรับตัง้ตามระยะ

UAU49713

ตของคุณมีสมรรถนะในการ

านและปลอดภัย ควรปฏิบัติตาม

ละลอเพื่อดูรอยแตก การผิดรูป

หายอื่น หากพบวามีความเสียหาย

นํายางไปใหผูจําหนายยามาฮา

าพยายามซอมหรือดดัลอที่โคงงอ

หตรงดวยตัวเอง

ามหลวมของซี่ลอ หากพบวาซี่ลอ

ลอไปใหผูจําหนายยามาฮาปรับ

ยางไมเหมาะสมเปนสาเหตุให 

ลอไมถกูตอง

ศูนยลอทุกครั้งที่มีการเปลีย่นลอ

ี่ไมไดศูนยทําใหความสามารถใน

คมุลดลง และอายุของยางสั้นลง
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คําเตอืน
UWA10462

ยางหนาและยางหลังของรถจักรยานยนตควรเปนยาง
ยี่หอและรูปแบบเดียวกัน มฉิะนั้นสมรรถนะในการบังคบั
รถอาจลดลง ซึ่งสามารถนําไปสูการเกดิอบุัติเหตุได

หลงัการทดสอบอยางละเอียด รายชื่อยางตอไปนี้
เทานั้นที่ไดรับการยอมรับวาสามารถใชกับรถ
จักรยานยนตยามาฮารุนนี้ได

ลอซี่ลวด

เพื่อใหรถจักรยานยน

ขบัขี่สูง มีความทนท

รายการตอไปนี้

 ตรวจสอบแต

และความเสีย

ใดเกิดขึ้น ให

ตรวจสอบ อย

หรือเสียหายใ

 ตรวจสอบคว

หลวม ควรนํา

ตั้ง ซี่ลอที่ขันอ

ตําแหนงศูนย

 ควรทําการตั้ง

หรือยาง ลอท

การบังคบัควบ

ยางหนา:
ขนาด:

2.75-21 45P
ผูผลิต/รุน:

IRC/TRAILS GP-21F
ยางหลัง:

ขนาด:

4.10-18 59P
ผูผลิต/รุน:

IRC/TRAILS GP-22R
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

การป

วัดระ

ชตามระยะที่กําหนด และ

ี้ตามความจําเปน

บัที่คันคลทัช

ันคลทัช ใหหมุนโบลท

ลัทชไปในทิศทาง (a) 

ันคลทัช ใหหมุนโบลท

 (b)

ี่อธิบายไวดานบนแลว 

ี่คนัคลัทชไปในทิศทาง (a) 

คลัทช

เครื่องยนต

1. โบ

2. ระ

ระ

2 
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รับตั้งระยะฟรีคันคลัทช

ยะฟรีคนัคลัทชดังภาพ

ตรวจสอบระยะฟรีคันคลทั

ปรับตั้งตามขั้นตอนตอไปน

1. เลื่อนตัวครอบยางกล

2. คลายนัทลอ็ค

3. ในการเพิ่มระยะฟรีค

ปรับตั้งระยะฟรีคันค

ในการลดระยะฟรีค

ปรับตั้งไปในทิศทาง

ขอแนะนํา
หากไดระยะฟรีคันคลัทชท

ใหขามขั้นตอนที่ 4–7

4. หมุนโบลทปรับตั้งท

จนสุดเพื่อคลายสาย

5. คลายนัทลอ็คที่หอง

ลทปรับตั้งระยะฟรีคันคลัทช

ยะฟรีคันคลัทช

ยะฟรีคันคลัทช:
10.0–15.0 มม. (0.39–0.59 นิ้ว)

a

b

1
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ะการปรับตัง้ตามระยะ

UAU37914

ยะฟรีคันเบรคหนา

ลายคันเบรคหนา หากมีระยะฟรี 

ามาฮาตรวจสอบระบบเบรค

คหนา

1
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6. ในการเพิ่มระยะฟรีคันคลทัช ใหหมุนนัทปรับ

ตั้งระยะฟรีคนัคลัทชไปในทิศทาง (a) ในการ

ลดระยะฟรีคนัคลัทช ใหหมุนนัทปรับตั้งไปใน

ทิศทาง (b)

7. ขันนัทล็อคที่หองเครื่องยนต

8. ขันนัทล็อคที่คันคลัทชและจากนั้นเลื่อนตัว

ครอบยางไปยังตําแหนงเดิม

การตรวจสอบระ

ไมควรมีระยะฟรีที่ป

โปรดใหผูจําหนายย

1. นัทลอ็ค

2. นัทปรับตั้งระยะฟรีคันคลัทช (หองเครื่องยนต)

1

2

(a)

(b)

1. ไมมีระยะฟรีคันเบร
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คันเบ

เขาไป

ทํากา

กอนใ

ในระ

ลดลง

เกิดอุบ

UAU22275

วิทชที่เชือ่มตอกับคันเบรค

จสอบวาไฟเบรคสวางขึ้น

นอยหรือไม หากจําเปน 

ดังนี้

ลัง

1

2

(b)
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คําเตอืน
UWA14212

รคหนาที่ออนหรือหยุนอาจแสดงวามีอากาศ

ในระบบไฮดรอลิก จึงควรใหผูจําหนายยามาฮา

รไลลม (ไลฟองอากาศ) ออกจากระบบไฮดรอลิก

ชงานรถจักรยานยนต เนื่องจากฟองอากาศที่อยู

บบไฮดรอลิกจะทําใหสมรรถนะในการเบรค

 ซึ่งอาจสงผลใหสูญเสียการควบคุมและกอให 

ัติเหตุได

สวิทชไฟเบรค

ไฟเบรคจะเปดใชงานดวยส

หนาและคันเบรคหลัง ตรว

กอนการเบรคจะทํางานเลก็

ใหปรับสวิทชไฟเบรคหลงั

1. สวิทชไฟเบรคหลงั

2. นัทปรับตั้งสวิทชไฟเบรคห

(a)
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UAU22322

เบรคหนาและผาเบรคหลัง

ของผาเบรค

1 1
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หมุนนัทปรับตั้งสวิทชไฟเบรคหลังขณะยึดสวิทชไฟ

เบรคหลงัใหเขาที่ หากตองการทําใหไฟเบรคสวาง

เร็วขึ้น ใหหมุนนัทปรับตั้งไปในทิศทาง (a) หากตอง

การทําใหไฟเบรคสวางชาลง ใหหมุนนัทปรับตั้งไปใน

ทิศทาง (b)

ขอแนะนํา
สวิทชไฟเบรคหนาควรทําการบํารุงรักษาโดยผู

จําหนายยามาฮา

การตรวจสอบผา

เบรคหนา

1. รองพกิัดวัดความสึก



7

การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

เบรคห

ตองต

หลงัต

การห

วดัคว

ผาเบร

การต

ความ

ความ

UAU22584

มันเบรค

น้ํามันเบรคอยูเหนือข ีดบอก

เบรคขนานกบัพื้นขณะ

UCA17641

ทีท่าํสหีรอืชิ้นสวนพลาสตกิ

สะอาดน้าํมนัเบรคทีห่กทนัที

1. รอ
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ลัง

รวจสอบความสกึของผาเบรคหนาและผาเบรค

ามระยะที่กาํหนดในตารางการบํารงุรกัษาและ

ลอลืน่ตามระยะ ผาเบรคแตละชิน้จะมรีองพ ิกดั

ามสกึเพือ่ใหผูใชสามารถตรวจสอบความสึกของ

คไดโดยไมตองถอดแยกชิน้สวนของเบรค ใน

รวจสอบความสึกของผาเบรค ใหดทูีร่องพกิัดวัด

สกึ หากผาเบรคสกึจนเกอืบไมเหน็รองพิกดัวดั

สกึ ควรใหผูจําหนายยามาฮาเปลีย่นผาเบรคทัง้ชดุ

การตรวจสอบระดับน้ํา

กอนขับขี่ ใหตรวจสอบวา

ระดับต่ําสุด

ขอแนะนํา
ดูใหแนใจวากระปุกน้ํามัน

ตรวจสอบ

ขอควรระวัง
น้าํมนัเบรคอาจทาํใหพื้นผิว

เสยีหายได จงึตองทาํความ

ทกุครัง้

งพิกัดวัดความสึกของผาเบรค

1 1

น้ํามันเบรคที่กําหนด:
DOT 4



7

ะการปรับตัง้ตามระยะ

ึก เปนเรื่องปกติที่ระดับของน้ํามัน

รคที่ต่ําอาจแสดงถึงความสึกของ

ารรั่วของระบบเบรค จึงตองแนใจ

บความสึกของผาเบรคและการรั่ว

ค
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เบรคหนา เบรคหลัง

เมื่อผาเบรคมีความส

เบรคจะคอยๆ ลดลง

 ระดับน้ํามันเบ

ผาเบรคหรือก

วาไดตรวจสอ

ของระบบเบร

1. ขีดบอกระดับต่ําสดุ

1

1. ขีดบอกระดับต่ําสุด

1
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การบ

สามา







ชนิดเดียวกันเสมอ การเตมิ

ที่ไมใช DOT 4 อาจสงผลให

นอันตราย

ขาไปในกระปุกน้ํามนัเบรค

 น้ําจะทําใหจุดเดือดของ

อยางมาก และอาจทําให

าศในระบบเบรค
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หากระดับน้ํามันเบรคลดลงกะทันหนั ควรให

ผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบหาสาเหตุกอนขับขี่

ตอ

คําเตอืน
UWA15991

ํารุงรักษาอยางไมถูกตองอาจทําใหสูญเสียความ

รถในการเบรค ปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปนี้:

น้ํามันเบรคทีไ่มเพียงพออาจทําใหอากาศเขาไป

ในระบบเบรค สงผลใหประสิทธิภาพในการ

เบรคลดลง

ทําความสะอาดฝาปดชองเตมิกอนเปดออก 

ใชเฉพาะน้ํามนัเบรค DOT 4 จากบรรจุภัณฑ

ที่ซีลไวเทานั้น

ใชน้ํามนัเบรคที่กําหนดไวเทานั้น มฉิะนั้นอาจ

ทําใหซลียางเสื่อมสภาพ เปนเหตุใหเกิดการ

รั่วซึม

 เติมดวยน้ํามนัเบรค

น้ํามนัเบรคชนดิอื่น

เกิดปฏิกิริยาเคมทีี่เป

 ระมัดระวังไมใหน้ําเ

ขณะเตมิน้ํามันเบรค

น้ํามนัเบรคต่ําลงเปน

เกิดแรงดันฟองอาก
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UAU22762

หยอนโซขับทุกครั้งกอนการขับขี่

มจําเปน

UAU74253

หยอนโซขบั

ยนตไวบนขาตั้งขาง

ปรับตั้งระยะหยอนโซขับ ไมควร

จักรยานยนต

โซขับดังภาพ
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UAUM1362

การเปลี่ยนถายน้ํามันเบรค

ควรนํารถของทานเขารับการเปลีย่นถายน้ํามันเบรคที่

ผูจําหนายยามาฮาตามระยะที่กําหนดในตารางการ

บํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ นอกจากนี้ 

ควรเปลี่ยนทอน้ํามันเบรคทุกๆ 4 ป และเมื่อใดกต็าม

ที่ทอเสียหายหรือรั่ว

ระยะหยอนโซขับ

ควรตรวจสอบระยะ

และปรับตั้งตามควา

การตรวจสอบระยะ

1. ตั้งรถจักรยาน

ขอแนะนํา
ขณะตรวจสอบและ

มีน้ําหนักใดๆ บนรถ

2. เขาเกยีรวาง

3. วัดระยะหยอน
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4.

ละอาจทําใหโซเลื่อนไหล

กันไมใหเกิดภาวะนี้ขึน้ 

นโซขับใหตรงตามคาที่

UAU3431B

ขบั

อนทําการปรับตั้งระยะ

ะนัทลอ็คที่แตละดานของ

ตึง ใหหมุนโบลทปรับตั้ง

ี่แตละดานของสวิงอารมไป

รคลายความตึงของโซขับ 

ั้งที่แตละดานของสวิงอารม

กนั้นดันลอหลังไปขางหนา

1. ระ

ระ
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หากระยะหยอนโซขับไมถูกตอง ใหปรับตาม

ขั้นตอนตอไปนี้ ขอควรระวัง: ระยะหยอน
โซขับทีไ่มพอดีจะทําใหเครื่องยนต รวมถึง

ชิ้นสวนที่สําคัญอื่นๆ ของรถจกัรยานยนต

ทํางานหนักเกินไป แ

หรือแตกได เพื่อปอง

ตองรักษาระยะหยอ

กําหนด [UCA10572]

การปรับตั้งระยะหยอนโซ

ปรึกษาผูจําหนายยามาฮาก

หยอนโซขบั

1. คลายนัทแกนลอแล

สวิงอารม

2. ในการปรับโซขบัให

ระยะหยอนโซขับท

ในทิศทาง (a) ในกา

ใหหมุนโบลทปรับต

ไปในทิศทาง (b) จา

ยะหยอนโซขับ

ยะหยอนโซขับ:
30.0–40.0 มม. (1.18–1.57 นิ้ว)

1
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 ตามดวยนัทล็อคตามคาแรงบิด

แนใจวาตัวปรับความตึงโซขับอยู

ียวกัน ระยะหยอนโซขับถกูตอง 

ับไดอยางราบรื่น

ัน:

9 kgf·m, 51 lb·ft)

6 kgf·m, 12 lb·ft)
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ขอแนะนํา
ใชเครื่องหมายจัดแนวที่แตละดานของสวิงอารมตรวจ

ใหแนใจวาตัวปรับตั้งความตึงโซขับทั้งสองอยูใน

ตําแหนงเดียวกนัเพื่อใหตําแหนงศูนยลอถกูตอง

3. ขันนัทแกนลอ

ที่กําหนด

4. ตรวจสอบให

ในตําแหนงเด

และโซขับขย

1. นัทแกนลอ

2. เครื่องหมายจัดแนว

3. นัทปรับตั้งระยะหยอนโซขับ

4. นัทลอ็ค

4
(a)

(b)

3

1

2

คาแรงบิดในการข
นัทแกนลอ:

69 N·m (6.
นัทล็อค:

16 N·m (1.
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การท

ตองท

กําหน

ระยะ

หรือเป

ใหทํา

ขอค
ตองห

จักรย

1.

ดวยน้ํามันหลอลืน่โซโอริง

 หามใชน้ํามนัเครื่องหรือ

โซขบั เพราะอาจมสีารที่

 [UCA11112]
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UAU23026

ําความสะอาดและการหลอลื่นโซขับ

ําความสะอาดและหลอลืน่โซขับตามระยะที่

ดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นตาม

 โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อขับขี่ในบริเวณที่มีฝุนมาก

ยก มิฉะนั้นโซขับจะสึกหรออยางรวดเร็ว 

การบํารุงรักษาโซขับตามขัน้ตอนตอไปนี้

วรระวัง
UCA10584

ลอลื่นโซขับหลังการลางทําความสะอาดรถ

านยนตหรือขับขีใ่นบริเวณที่เปยก

ทําความสะอาดโซขับดวยน้ํามันกาดและ
แปรงนุมขนาดเล็ก ขอควรระวัง: เพื่อปองกัน
โอริงเสียหาย หามใชเครื่องทําความสะอาด
แรงดันไอน้ํา เครื่องฉดีน้ําแรงดันสูง หรือสาร
ทําละลายที่ไมเหมาะสมในการทําความสะอาด
โซขับ [UCA11122]

2. เช็ดโซขับใหแหง

3. หลอลื่นโซขับใหทั่ว

พิเศษ ขอควรระวัง:
สารหลอลื่นอื่นใดกับ

ทําใหโอริงเสียหายได
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UAU23115

ะการหลอลื่นปลอกคันเรง

ํางานของปลอกคนัเรงทุกครั้งกอน

ใหผูจําหนายยามาฮาทําการ

ามระยะทีก่ําหนดในตารางการ

ยางติดตั้งอยู ตรวจใหแนใจวาตัว

ีแลว แมวาจะติดตั้งตัวครอบอยาง

รถปองกันน้ําเขาไดอยางสมบูรณ 

ระวังไมเทน้ําลงบนตัวครอบหรือ

ารลางรถ หากสายหรือตัวครอบ

ๆ เชด็ใหสะอาด
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UAU23098

การตรวจสอบและการหลอลื่นสายควบคุม

ตางๆ

กอนการขับขี่ทุกครั้ง ควรตรวจสอบการทํางานของ

สายควบคุมทั้งหมดรวมถึงสภาพของสาย หลอลืน่สาย

และปลายสายตามความจําเปน หากสายชํารุดหรือ

ขยับไดไมราบรื่น ใหผูจําหนายยามาฮาดําเนินการ

ตรวจสอบหรือเปลีย่นใหม คําเตือน! ความเสียหาย

ที่ผิวดานนอกของสายควบคุมตางๆ อาจทําใหเกิดสนิม

ภายในสายและทําใหสายขยับไดยาก จึงควรเปลี่ยน

สายใหมโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อปองกันไมใหเกิดสภาวะที่

ไมปลอดภัย [UWA10712]

การตรวจสอบแล

และสายคันเรง

ควรตรวจสอบการท

ขบัขี่ นอกจากนี้ ควร

หลอลืน่สายคนัเรงต

บํารุงรักษาตามระยะ

สายคันเรงมีตัวครอบ

ครอบติดตั้งไวแนนด

ถกูตอง ก็ยังไมสามา

จงึตองใชความระมัด

สายโดยตรงเมื่อทําก

สกปรก ใชผาหมาด
สารหลอลื่นที่แนะนํา:

น้ํามันหลอลื่นสายควบคุมของยามาฮาหรือน้ํามัน
หลอลื่นที่เหมาะสม
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การต

และค

ควรต

คลทัช

และค

คันเบ
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UAU23144

รวจสอบและการหลอลื่นคันเบรคหนา

ันคลัทช

รวจสอบการทํางานของคันเบรคหนาและคัน

ทุกครั้งกอนขับขี่ และหลอลืน่เดือยคันเบรคหนา

นัคลัทชตามความจําเปน

รคหนา

คันคลัทช

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
คันเบรคหนา:

จาระบีซิลิโคน
คันคลัทช:

จาระบีลิเธียม
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UAU23203

ะการหลอลื่นขาตั้งขาง

ควรตรวจสอบวาขาตั้งขางมีการ

นฝดหรือไม และเดือยของขาต ั้ง

อลืน่ตามความจําเปน
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UAU23185

การตรวจสอบและการหลอลื่นคันเบรคหลัง

ควรตรวจสอบการทํางานของคันเบรคหลงัทุกครั้งกอน

การขับขี่ และทําการหลอลืน่เดือยคนัเบรคตามความ

จําเปน

การตรวจสอบแล

กอนการขับขีทุ่กครั้ง

เคลื่อนตัวขณะใชงา

ขางควรไดรับการหล

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธยีม
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ถาขา

เขาทํา

มฉิะน

ของผ

UAU23252

ะเทือนหลัง

สะเทือนหลังตองไดรับการ

าฮาตามระยะที่กําหนดไว

ะการหลอลืน่ตามระยะ

สา
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คําเตอืน
UWA10732

ตั้งขางมีการเคลื่อนทีข่ึ้นและลงฝด ควรนํารถ

การตรวจสอบหรือซอมทีผู่จําหนายยามาฮา

ั้นขาตัง้ขางอาจสัมผัสกับพื้นและรบกวนสมาธิ

ูขับขี ่สงผลใหสูญเสียการควบคุมได

การหลอลื่นระบบกันส

จุดเดือยหมุนของระบบกัน

หลอลืน่โดยผูจําหนายยาม

ในตารางการบํารุงรักษาแล

รหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธียม

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธยีม
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UAU23273

คอัพหนา

และการทํางานของโชคอัพหนา
ที่กําหนดไวในตารางการบํารุง
ืน่ตามระยะ

ชคตัวในวามีรอยขดีขวน ความ
ของน้ํามันหรือไม

ํางาน

ยนตบนพื้นราบและใหอยูใน

ง คําเตือน! เพื่อหลีกเลี่ยงการ

ุนรองรถใหมัน่คงเพื่อปองกัน

ารที่รถลม [UWA10752]

เบรคหนา ใหกดแฮนดบังคับลง

 ครั้งเพื่อตรวจสอบวาโชคอัพหนา

ตัวไดอยางราบรื่นหรือไม
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UAUM1653

การหลอลื่นเดือยสวิงอารม

เดือยสวิงอารมตองไดรับการหลอลืน่โดยผูจําหนาย

ยามาฮาตามระยะที่กําหนดไวในตารางการบํารุงรักษา

และการหลอลืน่ตามระยะ

การตรวจสอบโช

ตองตรวจสอบสภาพ
ดังตอไปนี้ตามระยะ
รักษาและการหลอล

การตรวจสอบสภาพ

ตรวจสอบกระบอกโ
เสียหาย หรือการรั่ว

การตรวจสอบการท

1. ตั้งรถจักรยาน

ตําแหนงตั้งตร

บาดเจ็บ ใหหน

อันตรายจากก

2. ขณะที่บีบคัน

แรงๆ หลายๆ

ยุบตัวและคนื

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธยีม
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ขอค
หากโ

จักรย

ซอม

UAU23285

เลี้ยว

มอาจกอใหเกดิอันตรายได 

นของชดุบังคับเลี้ยว

นดในตารางการบํารุงรักษา

นือพื้น (ดหูนา 7-60) 

ี่ยงการบาดเจ็บ ใหหนุนรอง

กันอันตรายจากการทีร่ถลม 

โชคอัพหนาและพยายาม

โชคอัพหนามีระยะฟรี 

ตไปใหผูจําหนายยามาฮา

ชุดบังคับเลีย้ว
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วรระวัง
UCA10591

ชคอัพหนาชํารุดหรือทํางานไมราบรื่น ใหนํารถ

านยนตไปใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบหรือ

การตรวจสอบชุดบังคับ

ลูกปนคอรถที่สึกหรือหลว

จึงตองตรวจสอบการทํางา

ดังตอไปนี้ตามระยะที่กําห

และการหลอลืน่ตามระยะ

1. ยกลอหนาใหลอยเห

คําเตือน! เพื่อหลีกเล

รถใหมัน่คงเพื่อปอง

[UWA10752]

2. จบัสวนลางของแกน

โยกไปมา หากแกน

ใหนํารถจกัรยานยน

ตรวจสอบและแกไข
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UAU23292

ปนลอ

ลกูปนลอหนาและลอหลงัตาม

รางการบํารงุรักษาและการหลอล ื่น

ะคลอนทีด่มุลอหรอืหากลอหมนุ

รถเขาตรวจสอบลกูปนลอทีผู่
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การตรวจสอบลูก

ตองทําการตรวจสอบ

ระยะทีก่ําหนดในตา

ตามระยะ หากมรีะย

ไดไมราบรืน่ ควรนํา

จาํหนายยามาฮา
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

แบต

รถจัก
(Valv
ตรวจ
อยางไ
แบตเ

UWA10761

ั้นเปนพิษและเปนอันตราย

วยกรดซัลฟวริกซึ่งสามารถ

แรงได จึงควรหลีกเลี่ยงไม 

รอืเสื้อผาสัมผัสถูกน้ํายา 

กุครั้งเมือ่ตองทํางานใกล

ีที่สัมผัสถูกรางกาย ให

ีการตอไปนี้

ยน้ําเปลาปริมาณมาก

ือนมปริมาณมากและรีบไป

น้ําเปลาเปนเวลา 15 นาที

ทยทนัที

ของแบตเตอรี่กอใหเกิด

ตอการระเบิด ดังนั้น 

เกิดประกายไฟ เปลวไฟ 

1. แบ

2. สา

3. สา
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เตอรี่

รยานยนตรุนนี้ติดตั้งแบตเตอรี่ชนิด VRLA 
e Regulated Lead Acid) ซึ่งไมจําเปนตอง
สอบระดับน้ํายาอิเลก็โทรไลตหรือเติมน้ํากล ั่น 
รก็ตาม ตองตรวจสอบการเชือ่มตอสาย
ตอรี่และปรับใหแนนตามความจําเปน

คําเตอืน

 น้ํายาอิเล็กโทรไลตน

เนื่องจากประกอบด

ไหมผิวหนังอยางรุน

ใหผิวหนัง ดวงตา ห

และปกปองดวงตาท

กับแบตเตอรี่ ในกรณ

ปฐมพยาบาลดวยวิธ

 ภายนอก: ลางดว

 ภายใน: ดื่มน้ําหร

พบแพทยทันที

 ดวงตา: ลางดวย

และรีบไปพบแพ

 กระบวนการทํางาน

แกสไฮโดรเจนที่งาย

ควรหลีกเลี่ยงอยาให

ตเตอรี่

ยแบตเตอรี่ขั้วลบ (สีดํา)

ยแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง)

3

1

2
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UCA16522

ตเตอรี่ชนิด VRLA (Valve 

id) ตองใชเครื่องชารจแบตเตอรี ่

แบบพิเศษ การใชเครื่องชารจ

ําใหแบตเตอรี่เสียหาย

รใชรถนานกวาหนึ่งเดือน ใหถอด

จากตัวรถ ชารจไฟใหเต็ม และนํา

็นและแหง ขอควรระวัง: ในการ
ี่ ดูใหแนใจวาไดปดสวิทชกุญแจ

อดสายขั้วลบของแบตเตอรี่กอน 

ยขัว้บวก [UCA16304]
บ็แบตเตอรี่ไวนานกวาสองเดือน 

อยางนอยเดือนละครั้งและชารจ

ามจําเปน
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สูบบุหรี่ ฯลฯ ใกลกับแบตเตอรี่ และควรชารจ

แบตเตอรี่ในที่ที่มอีากาศถายเทเพียงพอ

 เก็บแบตเตอรี่ใหพนมอืเด็ก

ขอควรระวัง
UCA10621

อยาพยายามถอดซีลของเซลลแบตเตอรี่เนื่องจากจะ

ทําใหแบตเตอรีเ่สียหายอยางถาวร

การชารจแบตเตอรี่

ใหผูจาํหนายยามาฮาชารจแบตเตอรีท่นัทหีากแบตเตอรี่

หมด โปรดทราบวาแบตเตอรีม่แีนวโนมทีจ่ะหมดได

เร็วขึน้หากตดิตัง้อปุกรณอเิลก็ทรอนกิสเสรมิใหกบัรถ

จกัรยานยนต

ขอควรระวัง
สําหรับการชารจแบ

Regulated Lead Ac

(แรงดันไฟฟาคงที่) 

แบตเตอรีท่ั่วไปจะท

การเก็บแบตเตอรี่

1. หากจะไมมีกา

แบตเตอรี่ออก

ไปเก็บในที่เย

ถอดแบตเตอร

แลว จากนั้นถ

แลวจึงถอดสา

2. หากตองการเก

ใหตรวจสอบ

ใหเต็มตามคว
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

3.

4.

ขอค
รักษา

แบตเ

ชํารุด

UAUM2602

20
A

20A 15A 5A

5A 5A 5A15
A

15
A

123

7

456
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ชารจไฟใหเต็มกอนนําไปติดตั้งเขากับรถ 

ขอควรระวัง: ในการตดิตั้งแบตเตอรี ่ดูใหแนใจ
วาไดปดสวิทชกุญแจแลว จากนั้นเชื่อมตอสาย

ขั้วบวกของแบตเตอรี่กอน แลวจึงเชื่อมตอสาย

ขั้วลบ [UCA16842]
หลงัการติดตั้ง ดูใหแนใจวาไดตอขั้วแบตเตอรี่

อยางถกูตอง

วรระวัง
UCA16531

แบตเตอรี่ใหมปีระจุเต็มอยูเสมอ การเก็บ

ตอรี่ทีค่ายประจุไฟออกหมดอาจทําใหแบตเตอร ี่

เสียหายโดยถาวร

การเปลี่ยนฟวส

1. ฟวสหลกั

2. ฟวสสํารอง

3. ฟวสขั้ว 1

4. ฟวสไฟหนา

5. ฟวสระบบไฟสัญญาณ

6. ฟวสจุดระเบิด

7. ฟวสอะไหล
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ี่ “ON” และเปดวงจรไฟฟาที่มี

วจสอบวาอุปกรณทํางานหรือไม

อีกในทันที ควรใหผูจําหนาย

อบระบบไฟฟา

ัญญาณ:
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กลองฟวสติดตั้งอยูดานหลังฝาครอบ A (ดูหนา 7-10)

หากฟวสขาด ใหเปลี่ยนใหมตามขั้นตอนตอไปนี้

1. บิดกุญแจไปที่ “OFF” และปดวงจรไฟฟาที่

ตองการตรวจสอบ

2. ถอดฟวสที่ขาดออก แลวเปลี่ยนใหมโดยใชฟวส

ซึ่งมีกําลงัไฟตามที่กําหนด คําเตอืน! หามใช

ฟวสทีม่ีกําลังไฟสูงกวาทีก่ําหนด เนื่องจากจะ

ทําใหระบบไฟฟาเกิดความเสียหายเปนอยาง

มากและอาจทําใหไฟไหม [UWA15132]

3. บิดกญุแจไปท

ปญหาเพื่อตร

4. หากฟวสขาด

ยามาฮาตรวจส

ฟวสทีก่ําหนด:
ฟวสหลัก:

20.0 A
ฟวสจุดระเบิด:

5.0 A
ฟวสระบบไฟส

15.0 A
ฟวสไฟหนา:

15.0 A
ฟวสขั้ว 1:

5.0 A
ฟวสสํารอง:

5.0 A
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การเ

รถจัก

หลอด

ขอค








อกพรอมดวยชุดไฟหนา

 จากนั้นดึงขึ้นดังภาพ

งหลอดไฟ
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UAU45218

ปลี่ยนหลอดไฟหนา

รยานยนตรุนนี้ใชหลอดไฟหนาฮาโลเจน หาก

ไฟหนาขาด ใหเปลีย่นตามขั้นตอนตอไปนี้

วรระวัง
UCA26690

อยาสัมผัสสวนที่เปนแกวของหลอดไฟหนา 

มิฉะนั้นจะสงผลเสียตอความสวางและอายุการ

ใชงานของหลอดไฟ

ขจัดสิ่งสกปรก น้ํามนั หรือรอยนิ้วมือออกจาก

หลอดไฟใหหมดโดยใชผาชุบแอลกอฮอลหรือ

ทินเนอร

อยาใชหลอดไฟหนาที่มกีําลังวตัตสูงกวาที่

กําหนดไว

อยาติดฟลมสีหรือสติกเกอรที่เลนสไฟหนา

1. ถอดบังลมไฟหนาอ

โดยการคลายโบลท

1. อยาสัมผัสสวนที่เปนแกวขอ
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อดไฟหนา จากนั้นถอดหลอดไฟ

1
2
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2. ปลดขั้วสายไฟหนา จากนั้นถอดฝาครอบหลอด

ไฟหนาออก 3. ปลดตัวยึดหล

ที่ขาดออก

1. โบลท

1

1. ขั้วสายไฟหนา

2. ฝาครอบหลอดไฟ
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4.

5.

6.

7.

UAU45226

ี่ 

ลีย่นตามขั้นตอนตอไปนี้

นา 7-54)

ี่ (พรอมกับหลอดไฟ) โดย

โดยการดึงออกมา

1. ตัว 1
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ใสหลอดไฟหนาอันใหมเขาไป แลวยึดกับตัวยึด

หลอดไฟใหแนน

ติดตั้งฝาครอบหลอดไฟ จากนั้นตอขั้วสาย

ติดตั้งบังลมไฟหนา (พรอมดวยชดุไฟหนา) 

เขาไปในตําแหนงเดิม จากนั้นติดตั้งโบลท

ใหผูจําหนายยามาฮาปรับตั้งลําแสงไฟหนา

ตามความจําเปน

การเปลี่ยนหลอดไฟหร

หากหลอดไฟหรี่ขาด ใหเป

1. ถอดชุดไฟหนา (ดูห

2. ถอดขั้วหลอดไฟหร

การดึงออกมา

3. ถอดหลอดไฟที่ขาด

ยึดหลอดไฟหนา

1

1. ขั้วหลอดไฟหรี่
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UAUM2611

ไฟทาย/ไฟเบรค

B (ดูหนา 7-10)

ไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดยหมุน

า

ที่ขาดออกโดยการดันเขาไปและ

นาฬกิา

เบรค

1
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4. ใสหลอดไฟใหมเขาไปในขัว้

5. ติดตั้งขั้วหลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดยการดนั

เขาไป

6. ติดตั้งชุดไฟหนา

การเปลี่ยนหลอด

1. ถอดฝาครอบ 

2. ถอดขั้วหลอด

ทวนเข็มนาฬิก

3. ถอดหลอดไฟ

หมุนทวนเขม็

1. ขั้วหลอดไฟทาย/ไฟ
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

4.

5.

6.

UAU24205

ี้ยว

นสไฟเลี้ยว

ออกโดยการดันเขาไปและ

า

1
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ใสหลอดไฟใหมเขาไปในขั้ว ดันเขาไปและ

หมุนตามเข็มนาฬิกาจนสุด

ติดตั้งขัว้หลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดยการ

หมุนตามเข็มนาฬิกา

ติดตั้งฝาครอบ

การเปลี่ยนหลอดไฟเล

1. ถอดสกรูเพื่อถอดเล

2. ถอดหลอดไฟที่ขาด

หมุนทวนเข็มนาฬกิ

1. เลนสไฟเลี้ยว

2. สกรู

2
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UAU24314

ไฟสองปายทะเบียน

อดชดุไฟสองปายทะเบียนออก

ไฟสองปายทะเบียน (พรอมกับ

ยการดึงออกมา

ที่ขาดโดยการดึงออกมา

เบียน

1

2
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3. ใสหลอดไฟใหมเขาไปในขัว้ ดันเขาไปและ

หมุนตามเข็มนาฬกิาจนสุด

4. ติดตั้งเลนสโดยการขันสกรู ขอควรระวัง: อยา
ขันสกรูแนนเกินไป มิฉะนั้นเลนสอาจแตกได 
[UCA11192]

การเปลี่ยนหลอด

1. ถอดสกรูเพื่อถ

2. ถอดขั้วหลอด

หลอดไฟ) โด

3. ถอดหลอดไฟ

1. หลอดไฟสองปายทะ

2. สกรู
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4.

5.

6.

UAU67131

นยนต

ั้งขาตั้งกลาง ให ใชขาตั้ง
ารถอดลอหนาหรือล อหลงั 
อื่นๆ ที่ตองใหรถ

ตอยูในตําแหนงที่เปนพื้น

นินการบํารุงรักษา

อยาง)

1
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ใสหลอดไฟใหมเขาไปในขั้ว

ติดตั้งขัว้หลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดยการ

ดันเขาไป

ติดตั้งชดุไฟสองปายทะเบียนโดยการติดตั้งสกร ู

การหนุนรองรถจักรยา

เนื่องจากรถรุนนี้ไมไดติดต
เพื่อการบํารุงรักษาเมื่อทําก
หรือเมื่อทําการบํารุงรักษา
จักรยานยนตตั้งตรง
ตรวจสอบวารถจักรยานยน

ราบและมั่นคงกอนเริ่มดําเ

1. ขาตั้งเพื่อการบํารุงรักษา (ตัว
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จากพื้นตามขั้นตอนกอนหนา 
รถจกัรยานยนต”
ื่อถอดแมปมเบรคตัวลางออก 

 หามบีบเบรคหลังจากที่ถอด
ั ลางออกมา มฉิะนั้นจะมแีรงดัน
ีบติดกัน [UCA22240]

ตัวลาง

2

3
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การบํารุงรักษาแล

UAU24361

ลอหนา

UAU62605

การถอดลอหนา

คําเตอืน
UWA10822

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ใหหนุนรองรถใหมัน่คงเพื่อ

ปองกันอันตรายจากการที่รถลม

1. คลายนัทแกนลอ และโบลทยึดแมปมเบรค

ตัวลาง
2. ยกลอหนาขึ้น

“การหนุนรอง
3. คลายโบลทเพ

ขอควรระวัง:
แมปมเบรคตว
ใหผาเบรคหน

1. นัทแกนลอ

2. โบลทยึดแมปมเบรค

3. แมปมเบรคตัวลาง

1
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4.

5.

การต

1.

2.

3.

ขอแน
ดูใหแ

ประก

4.

5.

ดบงัคับหลายๆ ครั้งเพื่อ

หนาทํางานถกูตองหรือไม

, 38 lb·ft)
ัวลาง:

, 26 lb·ft)

chapter7.fm  Page 62  Friday, February 14, 2020  8:49 AM
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ถอดนัทแกนลอออก

ดึงแกนลอออก แลวถอดลอ

ิดตั้งลอหนา

ยกลอขึ้นใสเขาระหวางแกนโชคอัพหนา

ใสแกนลอจากดานขวา จากนั้นติดตั้งนัทแกนลอ

ใสโบลทเพื่อติดตั้งแมปมเบรคตัวลาง

ะนํา
นใจวามีชองวางระหวางผาเบรคเพียงพอกอน

อบแมปมเบรคตัวลางเขากับดิสกเบรค

ลดระดบัลอหนาลงมาอยูบนพื้น จากนั้นนํา

ขาตั้งขางลง

ขันนัทแกนลอและโบลทยึดแมปมเบรคตัวลาง

ตามคาแรงบิดที่กําหนด

6. กดน้ําหนักลงที่แฮน

ตรวจสอบวาโชคอัพ

คาแรงบิดในการขัน:
นัทแกนลอ:

52 N·m (5.2 kgf·m
โบลทยึดแมปมเบรคต

35 N·m (3.5 kgf·m
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จากพื้นตามขัน้ตอนในหนา 7-60

อออก

หนา จากนั้นถอดโซขับออกจาก

ลัง

นโซขับ

1
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UAU25081

ลอหลัง

UAU57901

การถอดลอหลัง

คําเตอืน
UWA10822

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ใหหนุนรองรถใหมัน่คงเพื่อ

ปองกันอันตรายจากการที่รถลม

1. คลายนัทล็อค และนัทปรับตั้งระยะหยอนโซขบั

ที่ปลายแตละดานของสวิงอารม

2. คลายนัทแกนลอ 3. ยกลอหลังขึ้น

4. ถอดนัทแกนล

5. กดลอไปดาน

เฟองโซดานห

1. นัทแกนลอ

2. นัทปรับตั้งระยะหยอ

3. นัทล็อค

3
2
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ขอแน




6.

นลอออก

วัง: หามบีบเบรคหลังจาก
รคออกมา มิฉะนั้นจะมี

นีบติดกัน [UCA11073]

1
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ะนํา
หากถอดโซขับไดยาก ใหถอดแกนลอออกกอน 

จากนั้นยกลอขึ้นใหสามารถถอดโซขับออกจาก

เฟองโซดานหลังได

ไมจําเปนตองถอดแยกโซขบัเพื่อถอดและ

ติดตั้งลอหลัง

ยกลอขึ้นเล็กนอยขณะยึดแมปมเบรคตัวลาง 

แลวดึงแกนลอออก

ขอแนะนํา
อาจใชคอนยางชวยเคาะแก

7. ดึงลอออก ขอควรระ
ทีถ่อดลอและดิสกเบ

แรงดันใหผาเบรคห

1. แกนลอ
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ากบัเฟองโซดานหลัง

ลอ

ลงัลงมาอยูบนพื้น จากนั้นนํา

ยอนโซขับ (ดูหนา 7-39)

 จากนั้นขนันัทล็อคตามคาแรงบิด

ัน:

9 kgf·m, 51 lb·ft)

6 kgf·m, 12 lb·ft)
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การบํารุงรักษาแล

การตดิตัง้ลอหลัง

1. ติดตั้งลอและขายึดแมปมเบรคตัวลาง โดยสอด
แกนลอจากดานซายมือ

ขอแนะนํา
 ควรแนใจวาชองที่ขายึดแมปมเบรคตัวลาง

ประกบเขากันไดพอดีกบัประกับที่สวิงอารม
 ดูใหแนใจวามีชองวางระหวางผาเบรคเพียงพอ

กอนการติดตั้งลอ

2. ติดตั้งโซขับเข

3. ติดตั้งนัทแกน

4. ลดระดับลอห

ขาตั้งขางลง

5. ปรับตั้งระยะห

6. ขันนัทแกนลอ

ที่กําหนด

1. ประกับ

2. ชอง

คาแรงบิดในการข
นัทแกนลอ:

69 N·m (6.
นัทล็อค:

16 N·m (1.
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การแ

แมวา

อยางล

ปญห

ระบบ

ระเบิด

และอ

ตาราง

รวดเร

คุณเอ

จําเปน

ยามาฮ

ประส

ซอมร

 ก็ควรเลอืกใชอะไหล แท

เลยีนแบบอาจมองดูเหม ือน

ีคุณภาพดอยกวา อายุการ

งผลใหตองทําการซอม

UWA15142

นัเชื้อเพลิง หามสูบบุหรี่ 

ไฟหรือประกายไฟใน

งการทํางานของเครือ่ง

นัเบนซินหรือไอน้ํามนั

ระเบิดได สงผลใหเกิดการ

รัพยสินเสียหาย
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UAU25872

กไขปญหา

รถจกัรยานยนตยามาฮาจะไดรับการตรวจสอบ

ะเอียดกอนที่จะสงออกจากโรงงาน แตกอ็าจเกิด

าในระหวางการทํางานได ไมวาจะเปนปญหาใน

น้ํามันเชือ้เพลงิ ระบบกําลังอัด หรือระบบจุด

เปนตน ซึ่งอาจสงผลใหสตารทเครื่องได ยาก

าจทําใหสูญเสียกําลงั

การแกไขปญหาตอไปนี้แสดงขั้นตอนที่งายและ

็วในการตรวจสอบระบบที่สําคัญเหลานี้ดวยตัว

ง อยางไรก็ตาม หากรถจักรยานยนตของคุณ

ตองไดรับการซอมแซมใดๆ ควรใหผูจําหนาย

าเปนผูดําเนินการ เนื่องจากมีชางที่มีทักษะ 

บการณ ความรู และเครื่องมือที่จําเปนในการ

ถจกัรยานยนตอยางถกูตอง

เมื่อตองการเปลี่ยนอะไหล

ของยามาฮาเทานั้น อะไหล

อะไหลยามาฮา แตมักจะม

ใชงานที่สั้นกวา และอาจส

บํารุงที่มีคาใชจายสูง

คําเตอืน

ขณะตรวจสอบระบบน้ําม

และดูใหแนใจวาไมมีเปลว

บริเวณนั้น รวมทัง้ไฟแสด

ทําน้ํารอนหรือเตาไฟ น้ําม

เบนซินสามารถจุดตดิหรือ

บาดเจ็บสาหัสหรือทําใหท
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UAU86350

รื่องยนตสตารทไมติด
รวจสอบแบตเตอรี่

ํารถเขา
ฮา

ายยามาฮา

ถาเครื่องยนตสตารทไมติด
ใหตรวจสอบกําลังอัด

ทําการสตารทดวยไฟฟา

ถาเครื่องยนตสตารทไมติด
ใหตรวจสอบการจุดระเบิดะทําการ
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การบํารุงรักษาแล

ตารางการแกไขปญหา

ตรวจสอบระดับนํ้ามัน
เชื้อเพลิงในถัง

1. น้ำมันเชื้อเพลิง
นํ้ามันเชื้อเพลิงเพียงพอ

ไมมีนํ้ามันเชื้อเพลิง

ตรวจสอบแบตเตอรี่

ถาเค
ใหต

ทําการสตารท
ดวยไฟฟา

4. กำลังอัด
มีกําลังอัด

ไมมีกําลังอัด

ถาเครื่องยนตสตารทไมติด ใหน
ตรวจสอบที่ศูนยผูจําหนายยามา

นํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยผูจําหน

ถอดหัวเทียนออกมาและ
ตรวจสภาพการสึกกรอน

3. ระบบจุดระเบิด เช็ดดวยผาแหง และปรับตั้งใหมีระยะหางเขี้ยว
หัวเทียนตามที่กําหนด หรือเปลี่ยนหัวเทียน

นํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยจําหนายยามาฮา

ทําการสตารท
ดวยไฟฟา

2. แบตเตอรี่
เครื่องยนตหมุนเร็ว

เครื่องยนตหมุนชา

แบตเตอรี่อยูในสภาพดี

แหง

เปยก

เติมนํ้ามันเชื้อเพลิง

ตรวจสอบการตอสายแบตเตอรี่ แล
ชารจแบตเตอรี่ ถาจําเปน
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UAU86420

เครือ่ง
UWAT1041

 ี่รอนจัดอาจพุ งออกมาดวย
ลง

 ็มนาฬิกาชาๆ เพื่อคลาย
นเข็มนาฬิกา จากน ั้นถอด

ขอแน
หากไ นน้ํายาหลอเย็นที่แนะนํา
โดยเร

รอจน
จะเย

นตรอนจัดอีก ใหศูนยบริการยามาฮา
ซมระบบระบายความรอน

ใหศูนยบริการยามาฮาทําการตรวจสอบ
และซอมแซมระบบระบายความรอน

เติมนํ้ายาหลอเย็น (ดูขอแนะนํา)
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ยนตรอนจัด

คําเตอืน

หามเปดฝาปดหมอน้ําในขณะที่เครื่องยนตและหมอน้ํายังรอนอยู น้ําและไอน้ําท
แรงดันซึ่งสามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสได ใหรอจนกวาเครื่องยนตจะเย็น
วางเศษผาหนาๆ เชน ผาขนหนู ไวเหนือฝาปดหมอน้ํา จากนั้นหมุนฝาปดทวนเข
แรงดันที่เหลืออยูออกมา เมือ่เสียงเดือดหยุดลง ใหกดฝาปดลงพรอมกับหมนุทว
ฝาปดออก

ะนํา
มมีน้ํายาหลอเย็น สามารถใชน้ําประปาแทนได ชัว่คราว แตตองเปลี่ยนกลบัไปเป
็วที่สดุ

กวาเครื่องยนต
็นลง

ตรวจสอบระดับนํ้ายาหลอเย็น
ในถังพักและหมอนํ้า

ระดับนํ้ายาหลอเย็น
ปกติ

ระดับนํ้ายาหลอเย็นตํ่า
ตรวจสอบระบบระบาย
ความรอนเพื่อหาการรั่ว

สตารทเครื่องยนต ถาเครื่องย
ทําการตรวจสอบและซอมแ

มีการรั่ว

ไมมีการรั่ว
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รักษารถจักรยานยนต

UCA26280

ยางไมถูกตองอาจทําใหความ

ลไกของรถไดรับความเสียหาย 

สะอาดแบบแรงดันไอน้ําหรือ

รงดันสูง แรงดันน้ําที่มากเกินไป

ั่วซึมและทําใหลูกปนลอ เบรค 

ละอุปกรณไฟฟาเสื่อมสภาพได 

ใชน้ํายาทําความสะอาดแรงดันสูง 

ในเครื่องลางรถแบบหยอดเหรียญ

รง รวมถึงน้ํายาทําความสะอาด

รดแก โดยเฉพาะกับลอซี่ลวดหรอื

รง สารประกอบทําความสะอาด

อน หรือแวกซบนชิ้นสวนที่

ผิวดาน แปรงขัดอาจขีดขวนและ
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การทําความสะอาดและการเก็บ

UAU84990

การดแูลรักษา

การทําความสะอาดรถจักรยานยนตอยางทั่วถงึเปน
ประจําไมเพียงทําใหรูปลักษณภายนอกของรถดูดี
เทานั้น แตยังชวยปรับปรุงสมรรถนะทั่วไปใหด ีขึ้น
และยืดอายุการใชงานของสวนประกอบตางๆ ดวย 
นอกจากนี้ การลาง การทําความสะอาด และการขัด
ยังเปนโอกาสที่คุณจะไดตรวจสอบสภาพของรถบอย
ครั้งขึน้อีกดวย ตองแนใจวาไดลางรถหลังจากขบัขี่
กลางฝนหรือใกลกับทะเล เนื่องจากเกลอืทะเลมีฤทธิ์
กัดกรอนโลหะ

ขอแนะนํา
 ผลติภัณฑสําหรับดแูลและบํารุงรักษาของแท

ของยามาฮาวางจําหนายในตลาดตางๆ ทั่วโลก
ภายใตแบรนด YAMALUBE

 สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติมเกีย่วกับการทําความ
สะอาด กรุณาปรึกษาผูจําหนายยามาฮา

ขอควรระวัง
การทําความสะอาดอ

สวยงามและระบบก

หามใช:

 เครื่องทําความ

เครื่องฉีดน้ําแ

อาจทําใหน้ําร

ซีลของเกียร แ

หลีกเลี่ยงการ

เชน น้ํายาทีใ่ช

 เคมภีัณฑรุนแ

ลอชนิดเปนก

ลอแม็ก

 เคมภีัณฑรุนแ

ที่มฤีทธิ์กัดกร

ตกแตงสีแบบ
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กอนก

1.

2.

3.

นรอยเปอนที่ขจัดออก

งหรือมูลนก ไวลวงหนา

ากถนนและคราบน้ํามัน

ันคุณภาพสูงและแปรง

้ํา ขอควรระวัง: หามใชสาร
ิเวณที่ตองทําการหลอลื่น 

แกนลอ ทําตามคําแนะนํา

6290]

ราบมันทุกชนิดทีต่ัวรถ

ยใชแรงดันที่เพียงพอ

ไดเทานั้น หลกีเลีย่งการ

ในหมอพักไอเสยี แผง

ขา หรือบริเวณภายในอื่นๆ 

สงคใตเบาะนั่ง

B3MF8199U0.book  Page 2  Wednesday, January 22, 2020  2:30 PM
8-2

ทําใหสีแบบผิวดานไดรับความเสียหาย ใหใช

ฟองน้ําเนื้อนุมหรือผาขนหนูเทานั้น

ผาขนหนู ฟองน้ํา หรือแปรงขัดที่ปนเปอน

ผลิตภัณฑทําความสะอาดทีม่ีฤทธิ์กัดกรอน

หรือเคมีภัณฑรุนแรง เชน สารทําละลาย น้ํามัน

เบนซิน น้ํายาขจัดสนิม น้ํามนัเบรค หรอืน้ํายา

ตานการแข็งตัว เปนตน

ารลางรถ

จอดรถจกัรยานยนตในบริเวณที่ไมถกูแสงแดด

โดยตรงและปลอยใหรถเย็นลง ซึ่งจะชวย

หลกีเลีย่งการเกดิคราบน้ําได

ตรวจสอบใหแนใจวาติดตั้งฝาปด ฝาครอบ 

ขั้วสายและขั้วตอไฟฟาทั้งหมดแนนดีแลว

หุมปลายทอไอเสียดวยถงุพลาสติกและรัดยาง

ใหแนน

4. วางผาขนหนูเปยกบ

ไดยาก เชน ซากแมล

สองสามนาที

5. ขจัดสิ่งสกปรกที่มาจ

ดวยสารขจดัคราบม

พลาสติกหรือฟองน

ขจัดคราบมนับนบร

เชน ซีล ปะเก็น และ

ของผลิตภัณฑ [UCA2

การลางรถ

1. ฉดีน้ําลางสารขจดัค

ออกดวยสายยาง โด

สําหรับการลางออก

ฉดีน้ําโดยตรงเขาไป

หนาปด ชองอากาศเ

เชน กลองอเนกประ
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ัณฑทําความสะอาดทกุชนิดกอน

A26310]

ถึงดวยน้ําสะอาด ตองแนใจวาได 

ามสะอาดที่ตกคางออกใหหมด 

งๆ อาจเปนอันตรายตอชิน้สวน

ดวยผาชามัวสหรือผาขนหนูที่

ยเฉพาะผาไมโครไฟเบอร

ที่ติดตั้งโซขับ: เช็ดโซขับใหแหง

ื่อปองกนัสนิม

เมียมเพื่อขัดเงาชิน้สวนตางๆ 

ม อะลูมิเนียม และเหลก็สเตนเลส 

าบสีคล้ําที่เกดิจากความรอนของ

ี่เปนเหลก็สเตนเลสก็สามารถ
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2. ลางรถดวยน้ํายาลางรถคณุภาพสูงผสมน้ําเย็น 

และผาขนหนูหรือฟองน้ําสะอาดเนื้อนุม ใช

แปรงสีฟนเกาหรือแปรงพลาสติกในบริเวณที่

เขาถงึไดยาก ขอควรระวัง: หากรถผานการ
สัมผัสกับเกลือ ใหใชน้ําเย็น เพราะน้ําอุนจะทำ

ใหคุณสมบัติในการกัดกรอนของเกลือเพิ่มขึน้ 
[UCA26301]

3. สําหรับรถรุนที่ติดตั้งหนากากบังลม: ทําความ

สะอาดหนากากบังลมดวยผาขนหนูหรือฟอง

น้ําเนื้อนุมชุบน้ําผสมน้ํายาทําความสะอาดที่มี

คา pH เปนกลาง หากจําเปน ใหใชน้ํายาทําความ

สะอาดหรือน้ํายาขดัหนากากบังลมคุณภาพสูง

สําหรับรถจักรยานยนต ขอควรระวัง: หามใช
เคมีภัณฑรุนแรงใดๆ ในการทําความสะอาด

หนากากบังลม นอกจากนี้ สารประกอบทําความ

สะอาดพลาสติกบางชนิดอาจทําใหหนากาก

บังลมเกิดรอยขดีขวน ดังนั้นตองแนใจวาได

ทดสอบผลิตภ

ใชงานจริง [UC
4. ลางออกใหทั่ว

ขจดัสารทําคว

เพราะน้ํายาตา

พลาสติกได

หลังการลางรถ

1. เชด็รถใหแหง

ซับน้ําไดดี โด

2. สําหรับรถรุน

แลวหลอลื่นเพ

3. ใชสารขดัโคร

ที่เปนโครเมีย

โดยทั่วไป คร

ระบบไอเสียท

ขัดออกได
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4.

5.

6.

7.

สร็จแลว ใหสตารท

ยใหเดินเบาสักพักเพื่อ

ลอือยู

าขึ้น ใหสตารทเครื่องยนต

ไลความชื้น

ตทิ้งไวใหแหงสนิทกอน

UCA26320

วนที่เปนยางหรือพลาสตกิ

 เนือ่งจากจะเปนการทําลาย

ซแตพอควร เช็ดสเปรย

อกใหหมด
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ฉีดสเปรยปองกนัการกดักรอนบนชิ้นสวน

โลหะทั้งหมด รวมถึงพื้นผิวที่ชุบโครเมียม

หรือนิกเกลิ คําเตือน! หามฉีดสเปรยซิลิโคน

หรือน้ํามนับนเบาะนั่ง ปลอกแฮนด ยางพักเทา 

หรือดอกยาง มิฉะนั้นชิ้นสวนเหลานี้จะลื่น 

ซึ่งอาจทําใหสูญเสียการควบคุมได ทําความ

สะอาดพื้นผิวของชิ้นสวนเหลานี้ใหทั่วกอน

ใชรถจักรยานยนต [UWA20650]

ดูแลชิ้นสวนที่เปนยาง ไวนิล และพลาสติกไม

เคลอืบสดีวยผลิตภัณฑดูแลที่เหมาะสม

แตมสีในบริเวณที่เสียหายเล็กนอยเนื่องจาก

เศษหิน ฯลฯ

ลงแวกซบนพื้นผิวที่ทําสีทั้งหมดโดยใชแวกซ

ที่ไมมีฤทธิ์กดักรอนหรือใชสเปรยเคลอืบเงา

สําหรับรถจักรยานยนต

8. เมื่อทําความสะอาดเ

เครื่องยนตและปลอ

ไลความชื้นที่หลงเห

9. หากเลนสไฟหนามีฝ

และเปดไฟหนาเพื่อ

10. ปลอยรถจักรยานยน

เก็บหรือคลมุผา

ขอควรระวัง
 หามลงแวกซที่ชิ้นส

ไมเคลือบสี

 หามใชสารขัดหยาบ

เนื้อสี

 ฉดีสเปรยและลงแวก

หรือแวกซสวนเกินอ
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UAU83472

ยนตในบริเวณที่แหงและเย็น
ุมซึ่งถายเทอากาศไดเพื่อก ันฝุน
งแนใจวาเครื่องยนตและระบบ
นคลมุรถจกัรยานยนต หากปลอย
ายสัปดาหเปนประจําโดยไมมีการ
ิมสารรักษาสภาพน้ํามันเชื้อเพลงิ
ติมน้ํามันแตละครั้ง

UCA21170

รยานยนตไวในหองที่มอีากาศ
ือคลุมดวยผาใบขณะยังเปยกอยู
ะความชื้นซึมผานเขาไปภายใน
ด
รกัดกรอน ตองหลีกเลี่ยงหอง

 คอกสัตว (เนื่องจากมแีอมโมเนีย) 
ก็บสารเคมีทีม่ีฤทธิ์รุนแรง
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คําเตอืน
UWA20660

สิ่งปนเปอนทีต่กคางบนเบรคหรอืยางอาจทําใหส ูญเสีย

การควบคุมได

 ดูใหแนใจวาไมมสีารหลอลื่นหรือแวกซบน

เบรคหรือยาง

 ลางยางดวยน้ําอุนและน้ํายาทําความสะอาด

อยางออนตามความจําเปน

 ทําความสะอาดดิสกเบรคและผาเบรคดวย

น้ํายาทําความสะอาดเบรคหรืออะซิโตนตาม

ความจําเปน

 กอนขบัขีด่วยความเร็วทีสู่งขึน้ ใหทดสอบ

สมรรถนะการเบรคและลักษณะการเขาโคง

ของรถจักรยานยนต

การเก็บรักษา
เก็บรักษารถจกัรยาน
เสมอ คลมุดวยผาคล
ตามความจําเปน ตอ
ไอเสียเย็นลงแลวกอ
รถทิ้งไวเปนเวลาหล
ใชงาน แนะนําใหเต
คณุภาพสูงหลังจากเ

ขอควรระวัง
 การเก็บรถจัก

ถายเทไมดีหร
จะทําใหน้ําแล
และเกิดสนิมไ

 เพื่อปองกันกา
ใตดินชื้นแฉะ
และบริเวณที่เ



8

การทําความสะอาดและการเก็บรักษารถจักรยานยนต

การเก

กอนก

ขึ้นไป

1.

2.

3.

4.

5.

องลกูลอยของคารบูเรเตอร 

ขันโบลทถายอีกครั้งและเท

เขาไปในถงัน้ํามันเชือ้เพลงิ

ยนตคุณภาพสูงตามคํา

ฑเพื่อปกปองสวนประกอบ

ตจากการกดักรอน หาก

งยนต ใหทําตามขั้นตอน

บอกสูบ:

นและหวัเทียนออก

ริมาณหนึ่งชอนชาเขาไป

ียน

เขากับหัวเทียน แลววาง

าสูบเพื่อตอสายดินเขี้ยว

จํากัดการเกดิประกายไฟ

ป)
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็บรักษาระยะยาว

ารเกบ็รักษารถจักรยานยนตระยะยาว (60 วัน

):

ซอมรถจักรยานยนตในจดุที่จําเปนและทําการ

บํารุงรักษาที่สําคัญ

ปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งหมดในสวน “การดูแล

รักษา” ของบทนี้

เติมน้ํามันเชื้อเพลิงใหเต็มถัง และเติมสาร

รักษาสภาพน้ํามันเชือ้เพลงิตามคําแนะนําของ

ผลิตภัณฑ เดินเครื่องเปนเวลา 5 นาทีเพื่อจาย

น้ํามันเชื้อเพลิงที่เติมสารรักษาสภาพไวให

ทั่วระบบน้ํามันเชือ้เพลงิ

สําหรับรถรุนที่ติดตั้งกอกน้ํามันเชือ้เพลงิ: 

หมุนคันกอกน้ํามันเชื้อเพลิงไปที่ตําแหนงปด

สําหรับรถรุนที่มีคารบูเรเตอร: เพื่อปองกันไม

ใหตะกอนน้ํามันเชื้อเพลิงสะสม ใหระบาย

น้ํามันเชือ้เพลงิในห

ใสภาชนะที่สะอาด 

น้ํามันเชือ้เพลงิกลับ

6. ใชน้ํายารักษาเครื่อง

แนะนําของผลิตภัณ

ภายในของเครื่องยน

ไมมีน้ํายารักษาเครื่อ

ตอไปนี้ที่แตละกระ

a. ถอดปลัก๊หวัเทีย

b. เทน้ํามันเครื่องป

ในชองใสหัวเท

c. ใสปลั๊กหัวเทียน

หวัเทียนลงบนฝ

หวัเทียน (ซึ่งจะ

ในขั้นตอนถัดไ
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อเสียไวดวยถุงพลาสติกเพื่อ

ชืน้เขาไปภายใน

ี่ออกมาและชารจใหเต็ม หรือ

สําหรับการบํารุงรักษาเพื่อให

ะจุเต็มอยูเสมอ ขอควรระวัง: 
บตเตอรี่และเครื่องชารจสามารถ

ได หามชารจแบตเตอรี่ VRLA 

รจทั่วไป [UCA26330]

ตเตอรี่ออก ใหชารจแบตเตอรี่

ละเกบ็รักษาในบรเิวณทีม่ีอณุหภมูิ

 °C (32-90 °F)

ําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับการ

เกบ็รักษาแบตเตอรี่
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d. ติดเครื่องยนตหลายๆ ครั้งดวยมอเตอร

สตารท (เพื่อใหน้ํามันไปเคลอืบผนัง

กระบอกสูบ) คําเตอืน! เพื่อปองกันความ

เสียหายหรือการบาดเจ็บจากประกายไฟ 

ตองแนใจวาไดตอสายดนิเขีย้วของหัวเทยีน

ขณะสตารทเครื่องยนต [UWA10952]

e. ถอดปลั๊กหัวเทียนออกจากหัวเทียน แลวใส

หวัเทียนและปลัก๊หวัเทียน

7. หลอลืน่สายควบคุมทั้งหมด เดือยตางๆ คัน

บังคับ และแปนเหยียบ รวมถงึขาตั้งขางและ

ขาตั้งกลาง (ถามี)

8. ตรวจสอบและแกไขแรงดันลมยางใหถกูตอง 

แลวยกรถจกัรยานยนตใหลอทั้งสองลอยขึ้น

จากพื้น หรือหมุนลอเล็กนอยทุกเดือนเพื่อ

ปองกันลอยางเสื่อมสภาพที่จุดเดียว

9. หุมปลายทอไ

ปองกนัความ

10. ถอดแบตเตอร

ตอเครื่องชารจ

แบตเตอรี่มีปร

ตรวจสอบวาแ

ใชงานดวยกัน

ดวยเครื่องชา

ขอแนะนํา
 หากจะถอดแบ

เดือนละครัง้แ

ระหวาง 0-30

 ดูหนา 7-50 ส

ชารจและการ
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ขอมูลจําเพาะ

ขนาด
คว

คว

คว

คว

คว

คว

รัศ

น้ําหน
รว

น้ํา

เครื่อง
ชน

ระ

ชน

จําน

ปร

กร

ระ

10W-40

API service ชนิด SG 

หรือสูงกวา, มาตรฐาน 

JASO MA

ื่อง: 0.85 ลิตร 

(0.90 US qt, 0.75 Imp.qt)

รื่อง: 0.95 ลิตร 

(1.00 US qt, 0.84 Imp.qt)

0.25 ลิตร 

(0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)

0.60 ลิตร 

(0.63 US qt, 0.53 Imp.qt)
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:
ามยาวทั้งหมด: 2,145 มม. (84.4 นิ้ว)

ามกวางทั้งหมด: 840 มม. (33.1 นิ้ว)

ามสงูทั้งหมด: 1,200 มม. (47.2 นิ้ว)

ามสงูจากพื้นถึงเบาะนั่ง: 880 มม. (34.6 นิ้ว)

ามยาวแกนลอหนาถึงลอหลัง: 1,430 มม. (56.3 นิ้ว)

ามสงูจากพื้นถึงเครื่องยนต: 245 มม. (9.65 นิ้ว)

มีการเลีย้วต่ําสดุ: 2.4 ม. (7.87 ฟุต)

ัก:
มน้ํามันหลอลื่นและ: 134 กก. (295 ปอนด)

มันเชือ้เพลิงเต็มถัง

ยนต:
ิดเครื่องยนต: 4 จังหวะ

บบระบายความรอน: ระบายความรอนดวยน้ํา

ิดของวาลว: SOHC

วนกระบอกสูบ: กระบอกสูบเดี่ยว

ิมาตรกระบอกสบู: 155 ซม.³

ะบอกสูบ  ระยะชัก: 58.0  58.7 มม. 

(2.28  2.31 นิ้ว)

บบสตารท: สตารทไฟฟา

น้ํามันเครื่อง:

ยี่หอที่แนะนํา:

เกรดความหนืดของ SAE:

เกรดน้ํามันเครื่องที่แนะนํา:

ปริมาณน้ํามันเครื่อง:

การเปลี่ยนถายน้ํามันเคร

มีการถอดกรองน้ํามันเค

ปริมาณน้ํายาหลอเย็น:
ถังพักน้ํายาหลอเย็น 

(ถึงขีดบอกระดับสูงสุด):

หมอน้ํา (รวมในสายตางๆ):
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ขอมูลจําเพาะ

มียางใน

2.75-21 45P

IRC/TRAILS GP-21F

มียางใน

4.10-18 59P

IRC/TRAILS GP-22R

ุด:

นด) (น้ําหนักรวมของผูขับขี่ 

ผูโดยสาร สัมภาระ และ

อปุกรณตกแตง)

ดิสกเบรคเดี่ยวไฮดรอลิก

ดิสกเบรคเดี่ยวไฮดรอลิก

:
เทเลสโคปก
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น้ํามันเชื้อเพลิง:
น้ํามันเชื้อเพลิงที่แนะนํา: น้ํามันเบนซินไรสาร

ตะกั่วเทานั้น

ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง: 8.1 ลิตร 

(2.1 US gal, 1.8 Imp.gal)

ปริมาณการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง: 1.6 ลิตร 

(0.42 US gal, 0.35 Imp.gal)

ระบบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง:
เรือนลิ้นเรง:

เครื่องหมาย ID: BK61 00

ระบบสงกําลัง:
อัตราทดเกียร:

เกียร 1: 2.833 (34/12)

เกียร 2: 1.875 (30/16)

เกียร 3: 1.364 (30/22)

เกียร 4: 1.143 (24/21)

เกียร 5: 0.957 (22/23)

เกียร 6: 0.840 (21/25)

ยางหนา:
ชนิด:

ขนาด:

ผูผลิต/รุน:

ยางหลัง:
ชนิด:

ขนาด:

ผูผลิต/รุน:

การบรรทุก:
น้ําหนักบรรทุกสูงส

160 กก. (353 ปอ

เบรคหนา:
ชนิด:

เบรคหลัง:
ชนิด:

ระบบกันสะเทือนหนา
ชนิด:
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ระบบ
ชน

ระบบ
แร

แบตเต
รุน

แร

รุน

แร

ไฟหน
ชน

กําลังไ
ไฟ

ไฟ

ไฟ

ไฟ

ไฟ

ไฟ
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กันสะเทือนหลัง:
ิด: สวิงอารม (แขนยึด

โชคอัพหลงั)

ไฟฟา:
งดันไฟฟาระบบ: 12 V

อรี่:
: YTZ4V

งดันไฟฟา, ความจุ: 12 V, 3.0 Ah (10 HR)

: GTZ4V

งดันไฟฟา, ความจุ: 12 V, 3.0 Ah (10 HR)

า:
ิดหลอดไฟ: หลอดฮาโลเจน

ฟฟาของหลอดไฟ:
หนา: HS1, 35.0 W/35.0 W

เบรค/ไฟทาย: 18.0 W/5.0 W

เลี้ยวดานหนา: 10.0 W

เลี้ยวดานหลัง: 10.0 W

หรี่: 5.0 W

สองปายทะเบียน 5.0 W
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อมูลสําหรับเจาของรถ

UAU26401

ะทับอยูบนทอคอรถ บันทึก
งวางที่ใหไว

เพื่อแสดงถึงรถจกัรยานยนต
เพื่อเปนหมายเลขสําหรับขึ้น
ยนตกับเจาหนาที่ในทองที่ของคุณ

1
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ข

UAU26366

หมายเลขแสดงขอมูลรถ

บันทึกหมายเลขโครงรถและหมายเลขเครื่องยนตลง

ในชองวางที่ใหไวดานลางเพื่อเปนประโยชน ในการ

สั่งซื้อชิน้สวนอะไหลจากผูจําหนายยามาฮา หรือใช

เปนหมายเลขอางอิงในกรณีที่รถถกูขโมย

หมายเลขโครงรถ:

หมายเลขเครื่องยนต:

หมายเลขโครงรถ

หมายเลขโครงรถปร
หมายเลขนี้ลงในชอ

ขอแนะนํา
หมายเลขโครงรถใช
แตละคนั และอาจใช
ทะเบียนรถจักรยาน

1. หมายเลขโครงรถ
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ขอมูลสําหรับเจาของรถ

หมาย

หมาย

หองเค

UAU85400

รยานยนต

ุนนี้จะจดัเก็บขอมูล

ตเพื่อชวยในการวิเคราะห

ละเพื่อการวิจยั การ

ใชในการพัฒนา

ี่ถูกบันทึกจะแตกตางกนัไป

ที่สําคัญคือ:

จักรยานยนตและ

งยนต

ชื้อเพลิงและขอมลูที่

ยไอเสีย

าะเมื่อติดตั้งเครื่องมือ

บหวัฉดียามาฮาเขาก ับรถ

ื่อทําการตรวจบํารุงรักษา 

ม

1. หม
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UAUU1221

เลขเครื่องยนต

เลขเครื่องยนตประทับอยูที่ดานซายลางของ

รื่องยนต

การบันทึกขอมูลรถจัก

ECU ของรถจกัรยานยนตร

บางอยางของรถจักรยานยน

ปญหาการทํางานผิดปกติแ

วิเคราะหทางสถิติและเพื่อ

แมวาเซ็นเซอรและขอมูลท

ในแตละรุน แตขอมูลหลกั

 ขอมูลสถานะของรถ

สมรรถนะของเครื่อ

 ขอมูลการฉีดน้ํามันเ

เกี่ยวของกับการปลอ

ขอมูลนี้จะถูกอัพโหลดเฉพ

พิเศษ เครื่องวิเคราะหระบ

จักรยานยนตเทานั้น เชน เม

หรือทําขั้นตอนการซอมแซ

ายเลขเครื่องยนต

1
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ข

ยามาฮาจะไมเปดเผยขอมูลนี้ใหกับบุคคลที่สาม ยกเวน

ในกรณีตอไปนี้ นอกจากนี้ ยามาฮาอาจใหขอมูลรถ

จักรยานยนตแกผูรับเหมา เพื่อจดัจางหนวยงาน

ภายนอกในการทํางานที่เกี่ยวของกับการจดัการขอมูล

รถจกัรยานยนต โดยในกรณีนี้ ยามาฮาจะกําหนดให

ผูรับเหมาจัดการขอมูลรถจักรยานยนตที่เตรียมให

อยางถกูตอง และยามาฮาจะดูแลขอมูลดังกลาวอยาง

เหมาะสม

 ไดรับความยินยอมจากเจาของรถจักรยานยนต

 ผูกมัดดวยกฎหมาย

 สําหรับใชในการฟองรองโดยยามาฮา

 เมื่อขอมูลไมเกี่ยวของกับรถจักรยานยนตหรือ

เจาของรถเปนรายบุคคล
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