
DIC183

B5L-F8199-U0

YZF320-A

คูมือผูใชรถจักรยานยนต

กรุณาอานคูมือนี้อยางละเอียดกอนการใชงานรถจักรยานยนต

B5LF8199U0.book  Page 1  Tuesday, September 4, 2018  1:29 PM



UAU46094

กรุณาอานคูมอืนี้อยางละเอียดกอนการใชงานรถจักรยานยนต เมือ่มกีารซื้อขายรถจักรยานยนต ควรสงตอคูมือนี้ไปกับรถดวย

B5LF8199U0.book  Page 1  Tuesday, September 4, 2018  1:29 PM



ขอมูลคูมือที่สําคัญ

UAU10134

ขอ

*ผ

เจ็บสวนบุคคลทีอ่าจเกิดขึน้ได ปฏิบัติตาม
รบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได

หรือไดรับบาดเจ็บสาหัส

ตอรถจักรยานยนตหรือทรัพยสินอื่น

B5LF8199U0.book  Page 1  Tuesday, September 4, 2018  1:29 PM
มูลที่มีความสําคัญเปนพิเศษภายในคูมือเลมนี้จะถูกกํากับดวยสัญลกัษณตอไปนี้:

ลิตภัณฑและขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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ขอความเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ตามหลังเครื่องหมายนี้ทัง้หมดเพื่อหลีกเลี่ยงกา

คําเตือน แสดงถึงสถานการณอันตราย ซึ่งหากไมหล ีกเลี่ยงอาจสงผลใหถึงแกชีวิต

ขอควรระวัง แสดงถึงสิ่งที่ควรระวังเปนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหาย

ขอแนะนํา ใหขอมูลสําคญัเพื่อทําใหเขาใจขั้นตอนตางๆ ไดงายขึ้นหรือชดัเจนขึ้น
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นและทําความเขาใจฉลากบนรถจกัรยานยนตทุกแผ นอยางละเอียด เนื่องจากมีขอมูลที่สําคัญเกีย่วกับการใชงานรถจกัร

ากออกจากตัวรถเด็ดขาด หากขอความบนแผนฉลากอ านไดยากหรือแผนฉลากหลดุออก ทานสามารถซื้อแผนฉลากให
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ไดอยางชดัเจนเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพใน

การลดอุบัติเหตุประเภทนี้

ดังนั้น:

 สวมเสื้อแจค็เกต็สีสด

 ระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อเขาใกลสี่แยกและ

ผานสี่แยก เนื่องจากบริเวณเหลานี้มักเกดิ

อุบัติเหตุกับรถจกัรยานยนตบอยครั้ง

 ขบัขี่ในตําแหนงที่ผูขับรถยนตคนอื่นๆ 

สามารถมองเหน็ทานได หลีกเลี่ยงการขบัขี่

ในจุดอับสายตาของผูขับรถยนต

 หามทําการบํารุงรักษารถจักรยานยนตโดย

ปราศจากความรูที่ถูกตอง ติดตอตัวแทน

จําหนายรถจกัรยานยนตที่ไดรับอนุญาตเพื่อ

ขอขอมูลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาขัน้พื้นฐาน 

การบํารุงรักษาบางอยางตองดําเนินการโดย

บคุลากรที่ผานการรับรองเทานั้น
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ขอมูลดานความปลอดภัย

UAU1028C

ี่เจาของรถจักรยานยนตตองรับผิดชอบ

านะเจาของรถจักรยานยนต ทานตองมีความรับ

อบตอการใชงานรถจกัรยานยนตอยางถกูตอง

ปลอดภัย

ักรยานยนตเปนยานพาหนะทางเดี่ยว

ใชงานและการขับขี่รถจักรยานยนตอยาง

อดภัยขึ้นอยูกับเทคนิคการขบัขี่ที่ดีและความเชี่ยว

ของผูขับขี่ สิ่งจําเปนที่ควรทราบกอนการข ับขี่

ักรยานยนตมีดังนี้

ขี่ควร:

ไดรับคําแนะนําอยางละเอียดจากผูเชี่ยวชาญ

เกีย่วกับการทํางานของรถจกัรยานยนตใน

ทุกแงมุม

ปฏบิัติตามคําเตือนและขอกําหนดในการบํารุง

รักษาที่อยูในคูมือผูใชรถจักรยานยนตเลมนี้

ไดรับการฝกอบรมที่ผานการรับรองเกีย่วกับ

เทคนิคในการขับขี่อยางถูกตองและปลอดภัย

เขารับบริการดานเทคนิคตามที่คูมือแนะนํา 

และ/หรือเมื่อจําเปนตามสภาพของเครื่องยนต

 หามใชงานรถจกัรยานยนตโดยไมไดรับการ

ฝกอบรมหรือคําแนะนําที่ถูกตอง เขาหลกัสูตร

ฝกอบรม ผูที่เพิ่งขับขี่รถจักรยานยนตควรไดรับ

การฝกอบรมจากผูสอนที่ผานการรับรอง ติดตอ

ตัวแทนจําหนายรถจักรยานยนตที่ไดรับ

อนุญาตเพื่อสอบถามเกีย่วกบัหลักสูตรฝก

อบรมที่ใกลที่สุด

การขับขีอ่ยางปลอดภัย

ควรทําการตรวจสอบรถจกัรยานยนตกอนการขับขี่

ทุกครั้งเพื่อใหแนใจวารถอยูในสภาพการใชงานที่

ปลอดภัย การไมตรวจสอบหรือบํารุงรักษารถ

จกัรยานยนตอยางถูกตองจะเพิ่มโอกาสในการเกิด

อุบัติเหตุหรือทําใหชิ้นสวนเสียหายได ดูหนา 5-1 

สําหรับรายการตรวจสอบกอนการใชงาน

 รถจกัรยานยนตคันนี้ไดรับการออกแบบให

สามารถบรรทุกผูขับขี่และผูโดยสารหนึ่งคน

 ผูขับรถยนต ที่มองไมเหน็รถจักรยานยนตใน

การจราจรคือสาเหตุหลกัของอุบัติเหตุระหวาง

รถยนตกบัรถจักรยานยนต อุบัติเหตุจํานวน

มากเกดิขึ้นเพราะผูขับรถยนตมองไมเห็นรถ

จกัรยานยนต การทําใหตัวทานเปนที่มองเห็น
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ื่องแตงกายทีเ่หมาะสม

สวนใหญการเสียชวีิตดวยอุบัติเหตุจากรถ

ยานยนตเกิดจากการไดรับบาดเจ็บทางศีรษะ 

สวมหมวกนิรภัยจึงเปนปจจัยที่จําเปนที่สุดในการ

กันหรือลดการบาดเจบ็ทางศีรษะ

สวมหมวกนิรภัยที่ผานการรับรองทุกครั้ง

สวมกระบังปองกนัใบหนาหรือแวนกันลม 

ลมที่พัดเขาสูดวงตาซึ่งไมไดรับการปกปอง

อาจทําใหทศันวิสัยบกพรอง ซึ่งอาจสงผลให

มองเห็นอันตรายไดลาชา

การสวมเสื้อแจค็เก็ต รองเทาที่แข็งแรง กางเกง

ขายาว ถุงมือ ฯลฯ สามารถปองกนัหรือลดการ

ถลอกหรือการเกดิแผลฉีกขาดได

ไมสวมเสื้อผาที่หลวมเกินไป มิฉะนั้นเสื้อผา

อาจเขาไปติดในคันควบคุม ที่พักเทา หรือลอ 

และสงผลใหเกิดการบาดเจบ็หรืออุบัติเหตุ

สวมเสื้อผาที่คลุมทั้งขา ขอเทา และเทาเสมอ 

เนื่องจากเครื่องยนตหรือทอไอเสียจะรอนมาก

ขณะที่รถกําลังทํางานหรือภายหลงัการขับขี่

และสามารถไหมผิวหนังได

ผูโดยสารควรปฏบิัติตามคําแนะนําขางตน

เชนกนั
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 บอยครั้งที่การเกดิอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจาก

ผูขบัขี่ไมมีความชํานาญในการขบัขี่ และยัง

ไมมีใบอนุญาตขบัขี่รถจกัรยานยนต

 ทําการขอใบอนุญาตขับขีแ่ละใหยืมรถ

จักรยานยนตแกผูที่มีใบอนุญาตขบัขี่เทานั้น

 ทราบถงึทักษะและขอจํากัดในการขบัขี่

ของทาน การไมขับขี่เกนิขอบเขตความ

สามารถของทานอาจชวยหลีกเลีย่งอุบัติเหตุ

ได

 ขอแนะนําใหทานฝกขบัขี่รถจกัรยานยนต

ในบริเวณที่ไมมีการจราจรจนกระทั่งคุนเคย

กับรถจักรยานยนตและการควบคุมตางๆ 

ของรถเปนอยางดี

 บอยครั้งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความผิดพลาด

ของผูขับขี่ เชน วิ่งเขาโคงดวยความเร็วสูงเกิน

ไปทําใหรถวิ่งเลยโคงของถนน หรือหักรถเขา

โคงนอยเกินไป (มุมเอียงของรถไมเพียงพอกับ

ความเร็วของรถ)

 ปฏิบัติตามปายจํากัดความเร็วและไมขับขี่

เร็วกวาที่สภาพถนนและการจราจรเอื้อ

อํานวย

 ใหสัญญาณกอนเลี้ยวหรือเปลีย่นเสนทาง

ทุกครั้ง ดูใหแนใจวาผูขบัขี่รถคันอื่นมอง

เห็นทาน

 ทานั่งของผูขับขี่และผูโดยสารมีความสําคัญ

ตอการควบคุมรถอยางเหมาะสม

 ผูขับขี่ควรจับแฮนดรถทั้งสองขางและ

วางเทาบนที่พักเทาทั้งสองขางขณะขับขี่

เพื่อรักษาการควบคุมรถจกัรยานยนตใหดี

 ผูโดยสารควรจับผูขบัขี่ สายคาดเบาะ หรือ

เหล็กกันตกไวเสมอ โดยจับทัง้สองมือและ

วางเทาทั้งสองขางไวบนทีพ่ักเทาของผู

โดยสาร หามบรรทุกผูโดยสารหากผูโดย

สารไมสามารถวางเทาบนที่พักเทาไดอยาง

มั่นคง

 หามขบัขี่เมื่ออยูในสภาวะมึนเมาจากฤทธิ์

แอลกอฮอลหรือสารเสพติดอื่นๆ

 รถจักรยานยนตคนันี้ออกแบบขึ้นเพื่อใชงาน

บนทองถนนเทานั้น จึงไมเหมาะสําหรับการ

ใชงานบนทางวิบาก (off-road)

เคร

โดย

จักร

การ

ปอง
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ารบรรทุกของภายในขดีจํากัดของน้ําหนักที่

นด โปรดคํานึงถงึปจจัยตอไปนี้:

สิ่งของบรรทุกและอุปกรณตกแตงควรมี

น้ําหนักนอยที่สุดและบรรทุกใหแนบกบัรถ

จกัรยานยนตมากที่สุด ใหบรรจุสิ่งของที่มี

น้ําหนักมากที่สุดไวใกลกึง่กลางของรถ

จกัรยานยนตมากที่สุด และกระจายน้ําหนัก

ใหเทากันทั้งสองขางของรถจักรยานยนตเพื่อ

ความสมดุลและไมเสียการทรงตัว

หากน้ําหนักมีการยายที่ อาจทําใหเสียสมดุล

กะทันหันได ตรวจสอบใหแนใจอยูเสมอวาได

ติดตั้งอุปกรณตกแตงและยึดสิ่งของบรรทกุเขา

กบัตัวรถแนนดีกอนขับขี่ ตรวจสอบการติดตั้ง

ของอุปกรณและการยึดของสิ่งบรรทุกเปน

ประจํา

 ปรับระบบกนัสะเทือนใหเหมาะกับสิ่งของ

บรรทุก (เฉพาะรุนที่ปรับระบบกันสะเทือน

ได) และตรวจสอบสภาพกับแรงดันลมของ

ยาง

 หามนําสิ่งของที่มีขนาดใหญหรือมีน้ําหนัก

มากมาผูกติดกบัแฮนดบังคับ โชคอัพหนา 

หรือกนักระแทกดานหนา ตัวอยางเชน 

ถงุนอน กระเปาสะพายขนาดใหญ หรือ

เต็นท เพราะจะทําใหการหกัเลีย้วไมดี หรือ

ทําใหคอรถหมุนฝดได

chapter2.fm  Page 3  Thursday, September 6, 2018  1:39 PM
ขอมูลดานความปลอดภัย

2-3

ีกเลี่ยงควันพิษจากคารบอนมอน็อกไซด

เสียจากเครื่องยนตทั้งหมดมีกาซคารบอน-

น็อกไซด ซึ่งเปนอันตรายถึงแกชวีิต การหายใจ

ยสูดกาซคารบอนมอน็อกไซดเขาไปสามารถทําให 

ดศีรษะ วิงเวียน งวงซึม คลืน่ไส งุนงง และถึงแก

ิตได

รบอนมอน็อกไซดเปนกาซที่ไมมีสี ไมมีกลิน่ และ

มีรส ซึ่งอาจปรากฏอยูแมทานจะมองไมเห็นหรือ

ไดกลิน่กาซไอเสียใดๆ เลย คารบอนมอน็อกไซด

ระดับที่เปนอันตรายถึงตายสามารถเพิ่มขึ้นไดอยาง

ดเร็วและทานจะถูกปกคลมุจนไมสามารถชวย

ือตัวเองได นอกจากนี้ คารบอนมอน็อกไซดใน

ดับที่เปนอันตรายถงึตายยังสามารถตกคางอยู ได

ายชัว่โมงหรือหลายวันในบริเวณที่อากาศถายเท

สะดวก หากทานพบวามีอาการคลายกบัไดรับพิษ

คารบอนมอน็อกไซด ใหออกจากบริเวณนั้นทันท ี 

อากาศบริสุทธิ์ และพบแพทย

อยาติดเครื่องบริเวณพื้นที่ในอาคาร แมทานจะ

พยายามระบายไอเสียจากเครื่องยนตดวยพัดลม

หรือเปดหนาตางและประตู แตคารบอน-

มอน็อกไซดกย็ังสามารถกอตัวจนถึงระดับ

ที่เปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว

อยาติดเครื่องบริเวณที่อากาศถายเทไดไม

สะดวก หรือบริเวณที่ถูกปดลอมไวบางสวน 

เชน โรงเก็บรถ โรงรถ หรือที่จอดรถซึ่งสราง

โดยการตอหลงัคาจากดานขางตึก

 อยาติดเครื่องนอกอาคารในบริเวณที่ไอเสีย

สามารถถูกดูดเขาไปในอาคารผานชองเปด

ตางๆ เชน หนาตางและประตู

การบรรทุก

การเพิ่มอุปกรณตกแตงหรือสิ่งของบรรทุกอาจสงผล

กระทบตอเสถียรภาพและการบังคับทิศทางของรถ

จกัรยานยนตไดหากการกระจายน้ําหนักของรถมีการ

เปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสในการเกดิ

อุบัติเหตุ จงึตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อทํา

การบรรทุกสิ่งของหรือเพิ่มอุปกรณตกแตง ใชความ

ระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อขับขี่รถจกัรยานยนตที่มีการ

บรรทุกสิ่งของหรือติดตั้งอุปกรณตกแตง หากมีการ

บรรทุกสิ่งของบนรถจักรยานยนต ใหปฏิบัติตาม

คําแนะนําตอไปนี้:

น้ําหนักโดยรวมของผูขับขี ่ผูโดยสาร อุปกรณตกแตง 

และสิ่งของบรรทุกตองไมเกนิขีดจํากดัของน้ําหน ัก

บรรทุกสูงสุด การใชงานรถจักรยานยนตที่มนี้ําหนัก

บรรทุกมากเกินไปอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได

ในก

กําห





น้ําหนักบรรทุกสูงสุด:

160 กก.
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ระยะยุบตัวของโชคถูกจํากัด การหมุนคอรถ

หรือการควบคุมรถถูกจํากดั หรือบดบังลําแสง

ของไฟหนาหรือแผนสะทอนแสง

 การติดตั้งอุปกรณตกแตงบริเวณแฮนด

บังคบัหรือโชคอัพหนาอาจทําใหเกดิความ

ไมเสถียร เนื่องจากการกระจายน้ําหนักที่ไม

เหมาะสมหรือการสูญเสียความลูลมตาม

หลกัอากาศพลศาสตร หากมีการเพิ่ม

อุปกรณตกแตงบริเวณแฮนดบังคับหรือ

โชคอัพหนา ตองใหมีน้ําหนักนอยที่สุดและ

ติดตั้งใหนอยที่สุด

 อุปกรณตกแตงที่มขีนาดใหญอาจสงผล

กระทบตอความสมดุลของรถจักรยานยนต

เปนอยางมาก เนื่องจากสงผลตอความลูลม

ตามหลักอากาศพลศาสตร ลมอาจทําให

รถยกตัวขึ้น หรือรถอาจไมเสถยีรเมื่อเผชญิ

กับลมขวาง นอกจากนี้ อุปกรณตกแตง

เหลานี้ยังอาจทําใหเสียการทรงตัวเมื่อวิ่ง

ผานยานพาหนะที่มีขนาดใหญ

 อุปกรณตกแตงบางชนิดสามารถทําให

ทาทางในการขับขี่ของผูขบัขี่เปลีย่นแปลง

ไปจากปกติ ทาทางที่ไมถกูตองนี้จะจํากัด

อิสระในการขยับตัวของผูขับขี่ และอาจ

จํากัดความสามารถในการควบคุมรถ จงึไม

แนะนําใหตกแตงรถดวยอุปกรณดังกลาว
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 รถจักรยานยนตรุนนี้ไมไดออกแบบมาเพื่อ

ใชลากเทรลเลอรหรือติดรถพวงดานขาง

กรณตกแตงแทของยามาฮา

รเลือกอุปกรณตกแตงสําหรับรถจักรยานยนตของ

านเปนสิ่งสําคัญ อุปกรณตกแตงแทของยามาฮา

ึ่งมีจําหนายที่ผูจําหนายยามาฮาเทานั้น ได รับการ

กแบบ ทดสอบ และรับรองจากยามาฮาแลววา

มาะสมตอการใชงานกบัรถจกัรยานยนตของทาน

ริษัทจํานวนมากที่ไมมีความเกีย่วของกับยามาฮาได

ิตชิน้สวนและอุปกรณตกแตงหรือทําการดัดแปลง

จกัรยานยนตยามาฮา ทางยามาฮาไมไดทําการ

ดสอบสินคาที่บริษัทเหลานี้ผลิต ดังนั้น ยามาฮาจึง

สามารถใหการรับประกนัหรือแนะนําใหทานใช

กรณตกแตงทดแทนที่ไมไดจําหนายโดยยามาฮา 

รือการดัดแปลงที่ไมไดรับการแนะนําเปนกรณี

ิเศษโดยยามาฮา แมวาจะจําหนายหรือติดตั้งโดยผู

หนายยามาฮาก็ตาม

ชิ้นสวนหรอือุปกรณตกแตงทดแทน และการดัดแปลง

ทานอาจพบวาสินคาทดแทนเหลานี้มีการออกแบบ

และคุณภาพเหมือนกับอุปกรณตกแตงแทของยามาฮา 

แตโปรดทราบวาอุปกรณตกแตงทดแทนหรือการ

ดัดแปลงบางอยางไมเหมาะกับรถจกัรยานยนตของ

ทาน เนื่องจากอาจทําใหเกิดอันตรายแกตัวทานหรือ

ผูอื่นได การติดตั้งสินคาทดแทนหรือทําการดัดแปลง

อื่นๆ กับรถจกัรยานยนตของทานอาจทําใหเกิดการ

เปลีย่นแปลงตอการออกแบบหรือลักษณะการทํางาน

ของรถ สงผลใหทานหรือผูอื่นเสี่ยงตอการบาดเจบ็

สาหสัหรือถงึแกชวีิตได และทานยังตองรับผิดชอบ

ตอการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการดัดแปลงรถ

จักรยานยนตอีกดวย

ในการติดตั้งอุปกรณตกแตง ใหปฏบิัติตามคําแนะนํา

ตอไปนี้ รวมถงึคําแนะนําที่ใหไวในหวัขอ 

“การบรรทุก”

 ไมติดตั้งอุปกรณตกแตงหรือบรรทุกสิ่งของที่

อาจทําใหสมรรถนะของรถดอยลง ตรวจสอบ

อุปกรณตกแตงอยางละเอียดกอนที่จะติดตั้ง 

เพื่อใหแนใจวาจะไมทําใหระยะความสูงใต

ทองรถต่ําลงหรือมุมของการเลี้ยวนอยลง 



2



ยาง

ยาง

ทา

ขอ

สบ

แล

ขอ

บํา

กา

ตอ

ขน

UAU57610

นะนําเพื่อการขับขี่อยางปลอดภัยเพิ่มเติม

ตองแนใจวาใหสัญญาณชดัเจนขณะเลี้ยว

การเบรคบนถนนเปยกอาจทําไดยากมาก หลกี

เลีย่งการเบรครุนแรง เพราะรถจักรยานยนต

อาจลื่นไถลได ควรคอยๆ เบรค เมื่อจะหยุดบน

พื้นผิวเปยก

คอยๆ ลดความเร็วลงเมื่อถงึหวัมุมทางแยกหรือ

ทางเลีย้ว เมื่อเลี้ยวขามพนแลว จงึคอยๆ เรง

ความเร็วเพิ่มขึ้น

ระมัดระวังเมื่อขับขี่ผานรถยนตที่จอดอยู ผู ขับ

รถอาจมองไมเห็นทาน และเปดประตูออกมา

ขวางทางที่รถวิ่งผาน

การขับขี่ขามทางรถไฟ รางของรถราง แผน

โลหะบนถนนที่มีการกอสราง และฝาทอ

ระบายน้ําอาจทําใหเกดิการลืน่เมื่อถนนเปยก 

ใหชะลอความเร็วและขับขามผานดวยความ

ระมัดระวัง รักษาการทรงตัวของรถ

จกัรยานยนตใหดี มิฉะนั้นอาจลืน่ลมได

ผาเบรคและแผนรองผาเบรคอาจเปยกเมื่อลาง

รถจักรยานยนต หลงัจากลางรถจกัรยานยนต

แลว ใหตรวจสอบเบรคกอนขับขี่
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ใชความระมัดะวังในการเพิ่มอุปกรณไฟฟา

ในรถจักรยานยนต หากอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้ง

มีขนาดกําลังไฟฟามากกวาระบบไฟฟาของ

รถจกัรยานยนต อาจสงผลใหไฟฟาขดัของ 

ซึ่งเปนเหตุใหเกดิการสูญเสียไฟแสงสวางหรือ

กําลังของเครื่องยนตจนเปนอันตรายได

หรอืขอบลอทดแทน

และขอบลอที่มาพรอมกับรถจักรยานยนตของ

นไดรับการออกแบบมาใหเหมาะสมกับสมรรถนะ

งรถ และทําใหการควบคุมรถ การเบรค และความ

ายผสมผสานกนัไดอยางลงตัวที่สุด ยาง ขอบลอ 

ะขนาดอื่นๆ อาจไมเหมาะสม ดูหนา 7-18 สําหรับ

มูลจําเพาะของยางและขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วก ับการ

รุงรักษาและการเปลีย่นยาง

รขนสงรถจักรยานยนต

งแนใจวาไดอานคําแนะนําตอไปนี้กอนทําการ

ยายรถจักรยานยนตดวยยานพาหนะอื่น

 ถอดชิน้สวนที่หลุดงายทั้งหมดออกจากรถ

จกัรยานยนต

 ตรวจสอบวากอกน้ํามันเชือ้เพลงิ (ถามี) อยูใน

ตําแหนงปดและไมมีน้ํามันเชือ้เพลงิรั่วไหล

 เขาเกยีร (สําหรับรุนเกยีรธรรมดา)

 รัดรถจกัรยานยนตไวใหแนนดวยสายรัดหรือ

แถบรัดที่เหมาะสม โดยใหแนบกบัชิ้นสวนที่

แขง็ของรถจักรยานยนต เชน โครงรถหรือ

แคลมปยึดโชคอัพหนาดานบน (และไมแนบ

กบัชิ้นสวน เชน แฮนดบังคบัที่ติดตั้งบนชิน้

สวนยาง หรือไฟเลีย้ว หรือชิน้สวนที่อาจแตก

หักได) เลอืกตําแหนงสําหรับสายรัดอยาง

ระมัดระวังเพื่อไมใหสายรัดเสียดสีกบัพื้นผิว

ที่เคลือบสีในระหวางการขนยาย

 หากเปนไปได ควรกดทับระบบกันสะเทือนไว

บางสวนดวยการผูกหรือมัด เพื่อปองกนัไมให

รถจกัรยานยนตเดงขึ้นอยางรุนแรงในระหวาง

การขนสง

คําแ















ขอมูลดานความปลอดภัย

2

สวมหมวกที่ถกูตอง

สวมหมวกที่ไมถูกตอง

ิดของหมวกนิรภัยและการใชงาน

หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ: ใชสําหรับการขับขี่

ดวยความเร็วต่ําเทานั้น

UU0003

UU0007
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 สวมหมวกนิรภัย ถงุมือ กางเกงขายาว (ชาย

กางเกงปลายสอบเพื่อไมใหปลวิสะบัด) และ

เสื้อแจ็คเก็ตสีสดเสมอ

 หามบรรทุกสัมภาระบนรถจักรยานยนตมาก

เกินไป เพราะรถจักรยานยนตที่บรรทุกเกิน

กําลงัจะไมมั่นคง ใชเชอืกที่แข็งแรงมัดสัมภาระ

เขากบัที่วางของทายรถ (ถามี) ใหแนน ของ

บรรทุกที่มัดไวไมแนนจะทําใหรถจกัรยานยนต

ทรงตัวไดไมมั่นคง และอาจรบกวนสมาธิของ

ผูขบัขี่ได (ดูหนา 2-3)

UAUU0033

หมวกนิรภัย

การขับขี่รถจกัรยานยนตคันนี้โดยไมสวมหมวกนิรภัย

ที่ผานการรับรองจะเพิ่มโอกาสในการบาดเจ็บทาง

ศีรษะอยางรุนแรงหรือถงึแกชวีิตในกรณีที่เกิด

อุบัติเหตุ โดยสวนใหญการเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจาก

รถจกัรยานยนตหรือจักรยานยนตขนาดเลก็เกดิจาก

การไดรับบาดเจ็บทางศีรษะ การสวมหมวกนิรภัย

จึงเปนปจจัยที่จําเปนที่สุดในการปองกันหรือลดการ

บาดเจ็บทางศีรษะ

เลือกหมวกนิรภัยที่ผานการรับรองเสมอ

การเลือกหมวกนิรภัยจะตองคํานึงถงึคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้

 หมวกนิรภัยตองมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน 

“มอก.”

 หมวกนิรภัยตองมีขนาดพอดีกบัศีรษะของ

ผูขบัขี่

 หามทําใหหมวกนิรภัยถกูกระแทกอยางรุนแรง

การสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตอง

รัดคางดวยสายรัดคางทุกครั้ง ในกรณีที่เกิดอุบ ัติเหตุ 

มีโอกาสนอยมากที่หมวกนิรภัยจะเลือ่นหลุดหากม ี

การรัดสายรัดคางไว

การ

การ

ชน



ZA

ZA
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หมวกนิรภัยแบบเต็มใบเปดหนา: ใชสําหรับ

การขับขี่ดวยความเร็วต่ําถงึความเร็วปานกลาง

เทานั้น

หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ: ใชสําหรับการขับขี่

ดวยความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูง

ZAUU0004

ZAUU0005

ZAUU0006



คําอธิบาย

3

UAU10411

ม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ุมมองดานซาย

1 2 34 5

8 7 6910

ถังพักน้ํายาหลอเย็น (หนา 7-13)

ฟวสหลกั (หนา 7-32)

ชุดเครื่องมือประจํารถ (หนา 7-2)

ล็อคเบาะนั่งผูโดยสาร (หนา 4-17)

กลองอเนกประสงค (หนา 4-19)

แหวนปรับตั้งสปริงพรีโหลดชดุโชคอัพหลัง (หนา 4-19)

คันเหยียบเปลี่ยนเกียร (หนา 4-12)

8. โบลทถายน้ํามันเครื่อง (หนา 7-10)

9. ไสกรองน้ํามันเครื่อง (หนา 7-10)

10. กลองดักไอน้ํามัน (หนา 7-10)



คํา

3

UAU10421

มุม

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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มองดานขวา

1 2 3

8 7 6 59
กลองฟวส (หนา 7-32)

แบตเตอรี่ (หนา 7-31)

ฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง (หนา 4-14)

ไฟหนา (หนา 7-34)

ฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง (หนา 7-10)

ชองตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่อง (หนา 7-10)

คันเบรคหลัง (หนา 4-12)

สวิทชไฟเบรคหลัง (หนา 7-22)

9. กระปุกน้ํามันเบรคหลัง (หนา 7-23)



คําอธิบาย

3

UAU10431

ก

8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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ารควบคุมและอุปกรณ

1 2 3 4 5 6 7

คันคลทัช (หนา 4-11)

สวิทชแฮนดซาย (หนา 4-10)

ชุดเรือนไมลมัลติฟงกชัน (หนา 4-4)

สวิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ (หนา 4-1)

กระปุกน้ํามันเบรคหนา (หนา 7-23)

สวิทชแฮนดขวา (หนา 4-10)

ปลอกคันเรง (หนา 7-17)

คันเบรคหนา (หนา 4-12)



อุป

4

สว

สว

แล

ตํา

ON

ระ

สว

ไม

ขอ




อ็คคอรถ

หมุนแฮนดบังคับไปทางดานซายจนสุด

เมื่อกุญแจอยูในตําแหนง “ ” ใหกดกุญแจ

เขาไปและบิดไปที่ “LOCK”

ดึงกุญแจออก

นะนํา
คอรถไมลอ็ค ใหลองหมุนแฮนดบังคับกลับไป

วาเล็กนอย

ด

ิด

2
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UAU10462

ิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ

ิทชกญุแจ/ลอ็คคอรถจะควบคมุระบบจุดระเบิด

ะระบบไฟแสงสวาง และใชในการล็อคคอรถ 

แหนงตางๆ ของสวิทชกญุแจมีคําอธิบายดังตอไปนี้

UAU85040

 (เปด)

บบไฟฟาใชงานไดทุกวงจร และระบบไฟสอง

างของรถจะสวางขึ้น สามารถสตารทเครื่องยนต ได 

สามารถถอดกญุแจออกได

แนะนํา
อยาปลอยใหกญุแจอยูที่ตําแหนงเปดเมื่อ

เครื่องยนตไมไดทํางาน เพื่อปองกันไมให

แบตเตอรี่หมด

ไฟหนาจะสวางขึน้โดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องยนต

สตารท

UAU54301

 (ปด)

ระบบไฟฟาทุกวงจรดับ สามารถถอดกุญแจออกได

คําเตอืน
UWA16371

หามบิดกุญแจไปที่ “ ” หรือ “LOCK” ขณะที่รถ

จักรยานยนตกําลังเคลื่อนที ่มฉิะนั้นระบบไฟฟา

ทัง้หมดจะดับ ซึ่งอาจทําใหสูญเสียการควบคุมหรือ

เกิดอุบัติเหตุได

UAU60863

LOCK (ล็อค)

คอรถถกูลอ็ค และระบบไฟฟาทุกวงจรดับ สามารถ

ถอดกญุแจออกได

การล

1.

2.

3.

ขอแ
หาก

ทางข

ON
OFF

LOCK

1. ก

2. บ

1



อุปกรณและหนาที่ในการควบคุม

4

กา

จา

UAU11061

สดงเกียรวาง “ ” 

สดงนี้จะสวางขึน้เมื่อระบบสงกําลงัอยูใน

หนงเกียรวาง

UAU11081

สดงไฟสูง “ ”

สดงนี้จะสวางขึน้เมื่อเปดสวิทชไฟสูง

UAU62530

ตือนแรงดันน้ํามันเครื่อง “ ”

ตือนนี้จะสวางขึน้หากแรงดันน้ํามันเครื่องต่ํา

ารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้ไดโดย

บิดกุญแจไปที่ “ ” ไฟเตือนควรสวางขึ้นมาและ

ยูจนกระทั่งสตารทเครื่องยนต

ไฟเตือนไมสวางขึน้ตั้งแตเริ่มตนเมื่อบ ิดกญุแจ

ี่ตําแหนง “ ” ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการ

จสอบวงจรไฟฟา

ควรระวัง
UCA21210

ไฟเตือนสวางขึน้ขณะเครือ่งยนตกําลังทํางาน 

ับเครื่องยนตทนัทีและตรวจเช็คระดับน้ํามัน

ื่อง หากน้ํามันเครื่องอยูต่ํากวาระดับต่ําส ุด ใหเตมิ

ันเครื่องชนดิทีแ่นะนําจนไดระดับที่ถูกตอง 

1.

2.

1
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รปลดลอ็คคอรถ

กตําแหนง “LOCK” ใหกดกุญแจและบิดไปที่ “ ”

UAU4939G

ไฟแสดงและไฟเตือน

UAU11032

ไฟแสดงไฟเลี้ยว “ ” และ “ ”

ไฟแสดงแตละดวงจะกะพริบเมื่อไฟเลีย้วดานนั้นๆ 

กะพริบ

ไฟแ

ไฟแ

ตําแ

ไฟแ

ไฟแ

ไฟเ

ไฟเ

สาม

การ

คงอ

หาก

ไปท

ตรว

ขอ
หาก

ใหด

เคร

น้ําม

กด

บิด

2

1. ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต “ ”

2. ไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่อง “ ”

3. ไฟแสดงไฟเลี้ยวซาย “ ”

4. ไฟแสดงเกียรวาง “ ”

5. ไฟแสดงจังหวะการเปลี่ยนเกียร

6. ไฟแสดงไฟเลี้ยวขวา “ ”

7. ไฟแสดงไฟสูง “ ”

8. ไฟเตือนระบบเบรคปองกันลอลอ็ค (ABS) “ ”

123 4 5 678

MPH

MPG mile

ABS



อุป

4

หา

น้ํา

ผูจ

ขอ
หา

ให

คว

หา

โป

ยาม

ไฟ

ไฟ

เคร

เพื่อ

วางการเบรคฉกุเฉิน ใหผูจําหนายยามาฮา

จสอบระบบเบรคและวงจรไฟฟาโดยเรว็ที่สุด

นะนํา
เมื่อเปดการทํางานของรถจกัรยานยนต ไฟนี้

ควรสวางขึน้และคางอยูจนกวารถจะวิ่งดวย

ความเร็วถงึ 10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) ขึน้ไป 

หากไมเปนเชนนั้น โปรดติดตอผูจําหนาย

ยามาฮาเพื่อตรวจสอบวงจรไฟฟา

หากกดสวิทชสตารทขณะที่เครื่องยนตกําลงั

ทํางาน ไฟเตือน ABS จะสวาง แตไมใชการ

ทํางานผิดปกติ

UAU62470

สดงจังหวะการเปลี่ยนเกียร

สดงนี้สามารถตั้งใหสวางขึ้นและดับลงไดตาม

เร็วเครื่องยนตที่ตองการ และใชเพื่อแจงผูขบัขี่

งึจงัหวะเปลี่ยนเกยีรไปเปนเกยีรถดัไปที่สูงขึ้น 

นา 4-8 สําหรับคําอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียด

ไฟแสดงนี้และวิธีการตั้งคา)

ารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟแสดงนี้ไดโดย

ิดกญุแจไปที่ “ ” ไฟแสดงควรสวางขึน้

สามวินาทีแลวดับไป
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กไฟเตือนแรงดันน้ํามนัเครื่องสวางคางแมวาระดับ

มันเครื่องจะถูกตอง ใหดับเครื่องยนตทนัท ีและให

ําหนายยามาฮาตรวจสอบรถจักรยานยนต

แนะนํา
กไฟเตือนไมดับลงหลังจากสตารทเครื่องยนต 

ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่องและเติมน้ํามันตาม

ามจําเปน (ดูหนา 7-10)

กไฟเตือนสวางคางหลังจากเติมน้ํามันเครื่องแลว 

รดนํารถจักรยานยนตของทานไปใหผูจําหนาย

าฮาตรวจสอบ

UAU85140

เตอืนปญหาเครื่องยนต “ ”

เตือนนี้จะสวางหรือกะพริบหากตรวจพบปญหาใน

ื่องยนต หากเกดิกรณีนี้ ใหติดตอผูจําหนายยามาฮา

ตรวจสอบระบบวิเคราะหปญหา (ดูหนา 4-10)

ขอแนะนํา
 เมื่อเปดการทํางานของรถจกัรยานยนต ไฟนี้

ควรสวางขึ้นสองสามวินาทีแลวดับลง หากไม

เปนเชนนั้น โปรดติดตอผูจําหนายยามาฮาเพื่อ

ตรวจสอบวงจรไฟฟา

 ไฟเตือนปญหาเครื่องยนตจะสวางขึ้นขณะที่กด

สวิทชสตารท แตไมไดแสดงถงึการทํางานผิด

ปกติแตอยางใด

UAU85170

ไฟเตอืนระบบเบรคปองกันลอล็อค ABS “ ” 

หากไฟเตือน ABS สวางหรือกะพริบขณะขับขี่ ระบบ

เบรคปองกันลอลอ็ค (หนา 4-13) อาจทํางานไม

ถกูตอง นํารถจักรยานยนตของทานไปใหผูจําหนาย

ยามาฮาตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

คําเตอืน
UWA16041

หากไฟเตือน ABS ไมดับลงหลังจากขบัขี่ดวยความ

เร็ว 10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) ขึน้ไป หรือหากไฟเตือน

สวางขึ้นหรือกะพริบขณะขบัขี่ ระบบเบรคจะกลับไป

เปนการเบรคแบบธรรมดา หากเกิดขอใดขอหนึ่ง

ขางตน หรือหกไฟเตือนไมสวางขึ้นเลย ใหใชความ

ระมดัระวังเปนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดลอล็อคใน

ระห

ตรว

ขอแ




ไฟแ

ไฟแ

ความ

เมื่อถ

(ดูห

ของ

สาม

การบ

สอง

ABS
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4

ห

กุญ

ติด

คําเตอืน
UWA12423

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาใดๆ ที่ชุดเรือนไมล

ิฟงกชัน ตองแนใจวารถหยุดนิ่งแลว การเปลี่ยน

ตัง้คาขณะขับขีจ่ะทําใหผูขับขีเ่สียสมาธ ิและเพิ่ม

มเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

รวัดความเร็ว

รวัดความเร็วแสดงความเร็วในการขับขี่รถ

ยานยนต 

รวัดรอบเครื่องยนต

รวัดรอบเครื่องยนตแสดงความเร็วรอบเครือ่งยนต

าตรวัดรอบเครื่องยนต

ืน้ที่สีแดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต

1 2

MPH

MPG mile
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ากไฟแสดงนี้ไมสวางขึน้ในตอนเริ่มตนเมื่อบ ิด

แจไปที่ “ ” หรือหากไฟแสดงสวางคาง โปรด

ตอผูจําหนายยามาฮาเพื่อตรวจสอบวงจรไฟฟา

UAUN2203

ชุดเรือนไมลมัลติฟงกชัน

ขอแนะนํา
ชุดเรือนไมลมัลติฟงกชนัสามารถตั้งเปนกิโลเมตร

หรือไมลได (ดูหนา 4-6)

กอน

มัลต

การ

ควา

มาต

มาต

จักร

มาต

มาต

1. ปุม “RESET”

2. ปุม “SELECT”

3. นาฬิกา

4. มาตรวัดอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

5. จอแสดงเกียร

6. มาตรวัดรอบเครื่องยนต

7. มาตรวัดความเร็ว

8. ไฟแสดงจังหวะการเปลี่ยนเกียร

9. มาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลิง

10. จอแสดงผลมัลติฟงกชัน

3 2 14

5 89106 7

MPH

MPG mile

1. ม

2. พ



อุป

4

ขอ
หา

รอ

พื้น

นา

นา

กา

วินาทีซ้ําๆ หากเกดิกรณีนี้ โปรดติดตอผูจําหนาย

ฮาเพื่อตรวจสอบวงจรไฟฟา

รวัดอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

รวัดอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นแสดงอุณหภูมิของ

าหลอเย็น ซึ่งนั่นแสดงถึงอุณหภูมิของเครื่องยนต

 ขีดแสดงผลจะปรากฏขึ้นจาก “C” (เย็น) ไปยัง 

(รอน) ตามการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเครื่องยนต 

ขีดสุดทายเริ่มกะพริบ ใหดับเครื่องยนตโดยเร็ว

และปลอยใหเครื่องยนตเย็น (ดูหนา 7-39)

1.

าตรวัดอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

1

MPH

MPG mile
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ควรระวัง
UCA10032

มใหเครื่องยนตทํางานในพื้นทีส่ีแดงของมาตรวัด

บเครื่องยนต

ที่สีแดง: 12,500 รอบ/นาที ขึ้นไป

ฬิกา

ฬิกาใชระบบเวลา 12 ชัว่โมง

รตั้งนาฬิกา

1. เปดสวิทชกญุแจ

2. กดทั้งปุม “SELECT” และปุม “RESET” เปน

เวลาสองวินาที ตัวเลขชัว่โมงจะกะพริบ

3. กดปุม “RESET” เพื่อตั้งเวลาชัว่โมง

4. กดปุม “SELECT” ตัวเลขนาทีจะกะพริบ

5. กดปุม “RESET” เพื่อตั้งเวลานาที

6. กดปุม “SELECT” เพื่อเริ่มใชงานนาฬกิา

มาตรวัดระดับน้ํามนัเชื้อเพลิง

มาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิแสดงปริมาณน้ํามัน

เชื้อเพลงิที่มีในถงัน้ํามันเชื้อเพลิง ขดีแสดงผลของ

มาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิจะหายไปจาก “F” (เต ็ม) 

จนถึง “E” (วาง) ตามระดับน้ํามันเชื้อเพลิงที่ลดลง 

เมื่อขีดสุดทายเริ่มกะพริบ ใหรีบเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

โดยเร็ว

ขอแนะนํา
หากตรวจพบปญหาในวงจรไฟฟา ขีดแสดงระดับ

น้ํามันเชือ้เพลงิจะกะพริบแปดครั้งแลวดับลงเป ็นเวลา

สาม

ยามา

มาต

มาต

น้ําย

ดวย

“H” 

หาก

ที่สุด

นาฬกิา

1

MPH

MPG mile

1. มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง

1

MPH

MPG mile

1. ม
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4

ข
อย

รอ

จอ

จอ

ดว

O  TRIP 1  TRIP 2  TRIP F (เมื่อน้ํามัน
เพลงิเหลือนอย)  การสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิ
ที  การสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่  
 TRIP  ODO
หากตองการสับเปลี่ยนหนวยของมาตรวัด

ความเร็วและจอแสดงผลอื่นๆ ทั้งหมดระหวาง

กิโลเมตรกบัไมล ใหตั้งคาจอแสดงผล

มัลติฟงกชันเปนมาตรวัดระยะทาง จากนั้นกด

ปุม “SELECT” เปนเวลาหนึ่งวินาที

หากใชกิโลเมตร จะสามารถตั้งคาหนวยของ

การสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิทันทีและการสิ้น

เปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่เปน “km/L” 

หรือ “L/100 km” ได หากตองการเปลี่ยนหนวย

วัดความสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิ ใหตั้งคาจอ

แสดงผลเปนรายการความสิ้นเปลืองน้ํามัน

เชื้อเพลิงแบบหนึ่ง จากนั้นกดปุม “SELECT” 

เปนเวลาหนึ่งวินาที

สามารถรีเซ็ทมาตรวัดชวงระยะทางทั้งหมดเอง
ได หากตองการรีเซ็ทมาตรวัดชวงระยะทาง 
ใหตั้งคาจอแสดงผลเปนมาตรวัดชวงระยะทาง
ที่ทานตองการรีเซ็ท จากนั้นกดปุม “RESET” 
เปนเวลาหนึ่งวินาที
หากขีดสุดทายของมาตรวัดระดับน้ํามัน
เชื้อเพลิงเริ่มกะพริบ จอแสดงผลจะเปลี่ยนเปน
มาตรวัดชวงระยะทางสํารองน้ํามันเชือ้เพลงิ 
“TRIP F” และเริ่มนับระยะทางจากจดุนั้น หลงั

1.

2.
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อควรระวัง
UCA10022

าขบัขีร่ถจักรยานยนตตอไปในขณะที่เครื่องยนต

นจัด

แสดงเกียร

แสดงนี้แสดงเกียรที่เลอืก ตําแหนงเกียรวางแสดง

ย “ ”

จอแสดงผลมัลติฟงกชัน

จอแสดงนี้สามารถแสดงรายการตอไปนี้ได:
 มาตรวัดระยะทาง “ODO”
 มาตรวัดชวงระยะทาง “TRIP 1” และ “TRIP 2”
 มาตรวัดชวงระยะทางสํารองน้ํามันเชือ้เพลงิ 

“TRIP F”
 การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงทันที “MPG” 

“km/L” “L/100 km”
 การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย “AVE_ 

_._ MPG” “AVE_ _._ km/L” “AVE_ _._ L/100 
km”

 มาตรวัดชวงระยะทางการเปลีย่นน้ํามันเครื่อง 
“OIL TRIP”

การเปลี่ยนและการรีเซ็ทรายการบนจอแสดง
หากตองการเปลีย่นรายการบนจอแสดง กดปุม 
“SELECT” รายการบนจอแสดงจะเปลี่ยนตามลําดับ
ตอไปนี้:

OD
เชือ้
ทัน
OIL








ไฟแสดงเกียรวาง “ ”

จอแสดงเกียร

1

2

MPH

MPG mile

1. จอแสดงผลมัลติฟงกชัน

1

MPH

MPG mile



อุป

4

ขอ




จอ

สา

ชัว่

“M



“AVE_ _._ km/L”: แสดงระยะทางโดยเฉลี่ย

ที่สามารถขบัขี่ไดดวยน้ํามันเชื้อเพลิงปริมาณ 

1.0 ลติร

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

เชือ้เพลงิโดยเฉลีย่ที่จําเปนตอการเดินทาง 

100 กม.

“AVE_ _._ MPG”: แสดงระยะทางโดยเฉลีย่

ที่สามารถขบัขี่ไดดวยน้ํามันเชื้อเพลิงปริมาณ 

1.0 Imp.gal

นะนํา
หากตองการรีเซ็ทจอแสดงการสิ้นเปลอืงน้ํามัน

เชือ้เพลงิโดยเฉลีย่ ใหตั้งคาจอแสดงผลเปน

รายการนี้ จากนั้นกดปุม “RESET” เปนเวลา

หนึ่งวินาที

หลงัจากรีเซ็ทจอแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามัน

เชือ้เพลงิโดยเฉลีย่แลว “_ _._” จะแสดงขึ้นมา

จนกวาจะขับขี่รถจักรยานยนตไปไดระยะทาง 

1 กม. (0.6 ไมล)1.
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จากเติมน้ํามันเชือ้เพลงิและเดินทางได 5 กม. 
(3 ไมล) มาตรวัดชวงระยะทางสํารองน้ํามัน
เชือ้เพลงิจะรีเซ็ทโดยอัตโนมัติและหายไป

แนะนํา
มาตรวัดชวงระยะทางจะรีเซ็ทและนับตอหลงั
จากถงึ 9999.9
มาตรวัดระยะทางไมสามารถรีเซ็ทไดและ
จะล็อคที่ 999999

แสดงการสิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิงชั่วขณะ

มารถตั้งคาจอแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิ

ขณะเปน “km/L” หรือ “L/100 km” ได หรือเปน 

PG” เมื่อใชหนวยเปนไมล

“km/L”: แสดงระยะทางที่สามารถขับขี่ไดดวย

น้ํามันเชื้อเพลิงปริมาณ 1.0 ลติรภายใตสภาวะ

การขับขี่ปจจุบัน

 “L/100 km”: แสดงปริมาณน้ํามันเชือ้เพลิง

ที่จําเปนตอการเดินทาง 100 กม. ภายใตสภาวะ

การขับขี่ปจจุบัน

 “MPG”: แสดงระยะทางที่สามารถขับขี่ไดดวย

ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง 1.0 Imp.gal ภายใต

สภาวะการขับขี่ปจจุบัน

ขอแนะนํา
หากขบัขีด่วยความเรว็ต่ํากวา 20 กม./ชม. (12 ไมล/ชม.) 

“_ _._” จะแสดงขึน้

จอแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย

สามารถตั้งคาจอแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิ

โดยเฉลีย่เปน “AVE_ _._ km/L” หรือ “AVE_ _._ 

L/100 km” ได หรือเปน “AVE_ _._ MPG” เมื่อใช

หนวยเปนไมล







ขอแ




จอแสดงการสิน้เปลืองน้ํามันเชื้อเพลงิชัว่ขณะ

1

MPH

1. จอแสดงการสิน้เปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลีย่

1

MPH
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4

ม

มา

ระ

ไฟ

ท

(3

น

ห

ม

แส

ม

กด

รูปแบบการกะพริบ: เปดหรือปดไฟแสดง และ

เมื่อตั้งคาเปนเปด ใหเลือกวิธีการที่ไฟแสดงจะ

สวาง

จดุเปดการทํางาน: เลอืกความเรว็รอบเครื่องยนต

ที่จะใหกระตุนการทํางานของไฟแสดง

จดุปดการทํางาน: เลอืกความเร็วรอบเครือ่งยนต

ที่จะใหปดการทํางานของไฟแสดง

ความสวาง: ปรับความสวางของไฟแสดง

ปรับตั้งไฟแสดงจงัหวะการเปลีย่นเกียร

. ปดสวิทชกุญแจ

. กดปุม “SELECT” คางไว

. เปดสวิทชกุญแจและปลอยปุม “SELECT” เมื่อ

ผานไปหาวินาที ในตอนนี้จะสามารถปรับไฟ

แสดงจงัหวะการเปลี่ยนเกียรได

ตั้งคารูปแบบการกะพริบ

. กดปุม “RESET” เพื่อเลอืกการตัง้คารปูแบบการ

กะพรบิอยางใดอยางหนึง่ตอไปนี:้

1.

2.
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าตรวัดชวงระยะทางการเปลี่ยนน้ํามนัเครื่อง

ตรวัดชวงระยะทางการเปลีย่นน้ํามนัเครื่องแสดง

ยะทางทีเ่ดนิทางตัง้แตเปลีย่นน้ํามนัเครื่องครั้งลาสดุ 

แสดงการเปลีย่นน้ํามนัเครือ่ง “OIL” จะกะพริบ

ีร่ะยะ 1,000 กม. (600 ไมล) แรก จากนัน้ที ่5,000 กม. 

,000 ไมล) และทกุ 5,000 กม. (3,000 ไมล) หลงัจาก

ัน้เพือ่เตอืนทานวาควรจะเปลีย่นน้ํามนัเครื่อง

ลงัจากเปลี่ยนน้ํามันเครื่องแลว ตองแนใจวาไดรีเซ็ท

าตรวัดชวงระยะทางการเปลีย่นน้ํามันเครื่องและไฟ

ดงการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง ในการรีเซ็ท ใหเลอืก

าตรวัดชวงระยะทางการเปลีย่นน้ํามันเครื่อง จากนั้น

ปุม “RESET” เปนเวลาหนึ่งวินาที จากนั้นขณะที่ 

“OIL” และมาตรวัดชวงระยะทางการเปลีย่นน้ํามัน

เครื่องกําลงักะพริบ ใหกดปุม “RESET” อีกครั้งเปน

เวลาสามวินาที 

ขอแนะนํา
หากทานเปลี่ยนน้ํามันเครื่องกอนที่ไฟแสดงการ

เปลีย่นน้ํามันเครื่องจะสวาง ทานจะยังคงตองร ีเซ็ท

มาตรวัดชวงระยะทางการเปลีย่นน้ํามันเครื่อง 

มิฉะนั้นไฟแสดงการเปลีย่นน้ํามันเครื่องจะสวางขึ้น

มากอนกําหนด

ไฟแสดงจังหวะการเปลี่ยนเกียร

ไฟแสดงจังหวะการเปลีย่นเกียรสามารถปรับการ

ตั้งคาไดสี่อยาง









การ

1

2

3

การ

1

ไฟแสดงการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง “OIL”

มาตรวัดชวงระยะทางการเปลีย่นน้ํามันเครื่อง

1 2

MPH

1. ไฟแสดงจังหวะการเปลี่ยนเกียร

2. จอแสดงระดับความสวาง

2

1

MPH



อุป

4

มา

ตั้ง

ทํา

15,000 รอบ/นาที ไฟแสดงจะสามารถตั้งคา

ใหเพิ่มขึ้นไดครั้งละ 200 รอบ/นาที

ตองแนใจวาไดตั้งคาจดุปดการทํางานใหอยูที่

ความเร็วรอบเครื่องยนตที่สูงกวาจุดเปดการ

ทํางาน มิฉะนั้นไฟแสดงจังหวะการเปลี่ยนเกยีร

จะไมสวาง

กดปุม “RESET” เพื่อเลอืกความเร็วรอบ

เครื่องยนตที่ตองการในการปดใชงานไฟแสดง

กดปุม “SELECT” เพื่อยืนยันความเร็วรอบ

เครื่องยนตที่เลอืก โหมดควบคมุจะเปลี่ยนเปน

โหมดการตั้งคาความสวาง

รับความสวาง

กดปุม “RESET” เพื่อเลอืกระดับความสวาง

ของไฟแสดงจงัหวะการเปลี่ยนเกยีรที่ตองการ

กดปุม “SELECT” เพื่อยืนยันระดับความสวาง

ที่เลอืก จอแสดงผลจะออกจากโหมดควบคุม

ไฟแสดงจงัหวะการเปลีย่นเกียร และกลับสู

โหมดจอแสดงผลมัลติฟงกชันมาตรฐาน
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 เปด: ไฟแสดงสวางคางเมื่อถูกกระตุน

การทํางาน (หากไฟแสดงสวาง แสดงวา

เลือกการตั้งคานี้)

 กะพริบ: ไฟแสดงกะพริบเมื่อถูกกระตุน

การทํางาน (หากไฟแสดงกะพริบสี่ครั้ง

ตอวินาที แสดงวาเลือกการตั้งคานี้)

 ปด: ไฟแสดงถูกปดการทํางาน ซึ่งกค็ือ

จะไมสวางหรือกะพริบ (หากไฟแสดง

กะพริบหนึ่งครั้งทุกสองวินาที แสดงวา

เลือกการตั้งคานี้)

2. กดปุม “SELECT” เพื่อยืนยันรูปแบบการ

กะพริบที่เลอืก ไฟแสดงจงัหวะการเปลี่ยนเกียร

จะเปลี่ยนเปนโหมดการตั้งคาจดุเปดการทํางาน

ตรวัดรอบเครื่องยนตจะแสดงรอบ/นาทีของการ

คาปจจุบันสําหรับโหมดการตั้งคาจดุเปดการ

งานและจุดปดการทํางาน

การตั้งคาจดุเปดการทํางานไฟแสดงจงัหวะการเปล ี่ยน

เกียร

ขอแนะนํา
สามารถตั้งคาจุดเปดการทํางานของไฟแสดงจงัหวะ

การเปลีย่นเกียรไดระหวาง 7,000 รอบ/นาที ถงึ 

15,000 รอบ/นาที โดยที่ตั้งแต 7,000 รอบ/นาที ถึง 

12,000 รอบ/นาที ไฟแสดงจะสามารถตั้งคาใหเพิ่มขึ้น

ไดครั้งละ 500 รอบ/นาที และตั้งแต 12,000 รอบ/นาที 

ถงึ 15,000 รอบ/นาที ไฟแสดงจะสามารถตั้งคาให

เพิ่มขึ้นไดครั้งละ 200 รอบ/นาที

1. กดปุม “RESET” เพื่อเลอืกความเร็วรอบ

เครื่องยนตที่ตองการในการเปดใชงานไฟแสดง

2. กดปุม “SELECT” เพื่อยืนยันความเร็วรอบ

เครื่องยนตที่เลอืก โหมดควบคมุจะเปลี่ยนเปน

โหมดการตั้งคาจดุปดการทํางาน

การตั้งคาจดุปดการทํางาน

ขอแนะนํา
 สามารถตั้งคาจุดปดการทํางานของไฟแสดง

จังหวะการเปลีย่นเกียรไดระหวาง 7,000 รอบ/

นาที ถงึ 15,000 รอบ/นาที โดยที่ตั้งแต 

7,000 รอบ/นาที ถงึ 12,000 รอบ/นาที ไฟแสดง

จะสามารถตั้งคาใหเพิ่มขึ้นไดครั้งละ 500 รอบ/

นาที และตั้งแต 12,000 รอบ/นาที ถึง 



1.

2.

การป

1.

2.
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4

ต

รถ

วง

เห

จอ

ข
ห

น

เค

UAU12362

ชไฟขอทาง “PASS”

วิทชนี้เพื่อกะพริบไฟหนา

นะนํา
ตั้งสวิทชไฟสูง/ต่ําเปน “ ” สวิทชไฟขอทางจะ

ีผล

UAU85410

ชไฟสูง/ต่ํ า“ / ” 

สวิทชนี้ไปที่ “ ” สําหรับเปดไฟสงู และที่ 

” สําหรับเปดไฟต่ํา

นะนํา
ปรับสวิทชไปที่ไฟต่ํา หลอดไฟหนาสําหรับไฟต่ํา

ูจะสวาง

ปรับสวิทชไปที่ไฟสูง หลอดไฟหนาทั้งคูสำหรับ

ูงจะสวาง

UAU12461

ชไฟเลี้ยว “ / ”

ตองการใหสัญญาณไฟเลี้ยวขวา ดันสวิทชนี้ไปที่ 

” เมื่อตองการใหสัญญาณไฟเลีย้วซาย ดันสวิทช

ที่ “ ” เมื่อปลอยสวิทช สวิทชจะกลับมาอย ูที่

หนงกลาง หากตองการยกเลกิไฟเลี้ยว ใหกด

ชลงหลงัจากกลบัมาอยูที่ตําแหนงกลาง

1.

2.
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ัววิเคราะหปญหา

จกัรยานยนตรุนนี้ติดตั้งตัววิเคราะหปญหาสําหรับ

จรไฟฟาตางๆ หากตรวจพบปญหาในวงจรใดๆ 

ลานั้น ไฟเตือนปญหาเครื่องยนตจะสวางขึ้น และ

แสดงจะแสดงรหสัขอผิดพลาด

อควรระวัง
UCA11591

ากจอแสดงมีการแสดงรหัสขอผิดพลาดขึน้มา ควร

ํารถไปตรวจสอบโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงมใิห

รื่องยนตเสียหาย

UAU1234M

สวิทชแฮนด

ซาย 

ขวา 

สวิท

กดส

ขอแ
เมื่อ

ไมม

สวิท

ปรับ

“

ขอแ
เมื่อ

ทั้งค

เมื่อ

ไฟส

สวิท

เมื่อ

“

นี้ไป

ตําแ

สวิท

ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต “ ”

จอแสดงรหัสขอผิดพลาด

1 2

MPH

1. สวิทชไฟขอทาง “PASS”

2. สวิทชไฟสูง/ต่ํ า “ / ”

3. สวิทชแตร “ ”

4. สวิทชไฟเลี้ยว “ / ”

1. สวิทชสตารท/ดับเครื่องยนต “ / / ”

2. สวิทชไฟฉุกเฉิน “ ”

1

2

3
4

1

2

/



อุป

4

สว

กด

สว

ใน

สว

ดูห

สต

ปร

ฉุก

คัน

สว

ไฟ

ใช

ทา

ปร

กา

UAU12822

ลัทช

ลัทชติดตั้งอยูทางดานซายของแฮนดบังค ับ 

ารใชงานคลัทช ใหบีบคันคลัทชเขากับปลอก

ดบังคับ ในการเลกิใชงานคลทัช ใหปลอยคัน

ช ควรบีบคันคลทัชอยางรวดเร็วและปลอยอย าง

 เพื่อใหคลัทชทํางานไดอยางราบรื่น

ลัทชนี้ติดตั้งสวิทชคลัทช ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

บการตัดวงจรการสตารท

ันคลัทช
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UAU12501

ิทชแตร “ ” 

สวิทชนี้เมื่อตองการใชสัญญาณแตร

UAU68270

ิทชสตารท/ดับเครื่องยนต “ / / ”

การหมุนเครื่องยนตดวยสตารทเตอร ใหปรับ

ิทชนี้ไปที่ “ ” แลวเลื่อนสวิทชไปทาง “ ” 

นา 6-2 สําหรับคําแนะนําในการสตารทกอน

ารทเครื่องยนต

ับสวิทชนี้ไปที่ “ ” เพื่อดับเครื่องยนตในกรณี

เฉิน เชน เมื่อรถจกัรยานยนตคว่ําหรือเมื่อสาย

เรงติด

UAUN2210

ิทชไฟฉุกเฉิน “ /OFF”

ฉกุเฉนิ (การกะพริบไฟเลีย้วทั้งหมดพรอมกนั) 

ในกรณีฉกุเฉนิ เชน เพื่อเตือนผูขบัขี่คนอ ื่นๆ เมื่อ

นจอดรถในบริเวณที่อาจมีอันตรายจากการจราจร

ับสวิทชนี้ไปที่ “ ” เพื่อเปดไฟฉกุเฉิน หากต อง

รปดไฟฉุกเฉิน ปรับสวิทชไปที่ “OFF”

ขอควรระวัง
UCA10062

หามใชไฟฉกุเฉินเปนเวลานานเมือ่เครือ่งยนตไมได

ทํางาน มฉิะนั้นแบตเตอรี่อาจจะหมดได

คันค

คนัค

ในก

แฮน

คลัท

ชาๆ

คนัค

ระบ

1. ค

1
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UAU12944

เบรคหลัง

บรคหลงัตดิตั้งอยูทางดานขวาของรถจกัรยานยนต 

ารเบรคลอหลงั ใหเหยยีบคนัเบรคหลงั

1. ันเบรคหลัง

1
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ันเหยียบเปลี่ยนเกียร

เหยียบเปลีย่นเกียรติดตั้งอยูทางดานซายของรถ

รยานยนต หากตองการเปลีย่นเปนเกียรที่สงูขึน้ 

เลื่อนคันเหยียบเปลีย่นเกียรขึ้น หากตองการเปลี่ยน

นเกยีรที่ต่ําลง ใหเลือ่นคนัเหยียบเปลี่ยนเกยีรลง 

ูหนา 6-2)

UAU12892

คันเบรคหนา

คันเบรคหนาติดตั้งอยูทางดานขวาของแฮนดบังคับ 

ในการใชเบรคหนา ใหบีบคนัเบรคหนาเขากับ

ปลอกคนัเรง

คัน

คนัเ

ในก

คันเหยียบเปลี่ยนเกียร

1
1. คันเบรคหนา

1

1. ค
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AB

ลอ็

แบ

กนั

ใช

ธร

ถงึ

สถ

ให

ปร

รัก

เพ

จะ





AB

กล

ผิด

็นเซอรลอหนา

รเตอรเซ็นเซอรลอหนา

็นเซอรลอหลัง

รเตอรเซ็นเซอรลอหลัง

1 2

1

2
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UAU63040

บบเบรคปองกันลอล็อค ABS
S (Anti-lock Brake System - ระบบเบรคปองกนัลอ

ค) ของยามาฮาเปนระบบควบคมุดวยอิเลก็ทรอน ิกส

บคู โดยจะทํางานกบัเบรคหนาและเบรคหลงัแยก

อยางอสิระ

งานเบรคทีม่ี ABS เชนเดียวกับการใชงานเบรค

รมดา หาก ABS ถูกกระตุนการทํางาน อาจรูสึก

จงัหวะที่คนัเบรคหนาหรือคันเบรคหลงั ใน

านการณเชนนี้ ใหใชเบรคอยางตอเนื่องและปลอย

 ABS ทํางาน หาม “ปม” เบรค เพราะจะทําให

ะสิทธิภาพในการเบรคลดลง

คําเตอืน
UWA16051

ษาระยะหางจากรถทีว่ิ่งอยูดานหนาอยางเพียงพอ

ื่อใหสอดคลองกับความเร็วในการขับขี่เสมอ แมวา

มรีะบบเบรค ABS ก็ตาม

ABS จะทํางานไดดีที่สุดเมื่อมรีะยะเบรคที่ยาว

ในบางสภาพถนน เชน ขรุขระหรอืโรยหิน 

ระยะในการเบรคสําหรับ ABS อาจมากกวา

เบรคธรรมดา

S จะถกูตรวจสอบโดย ECU ซึ่งจะทําใหระบบ

ับมาเปนการเบรคแบบธรรมดาหากมีการทํางาน

ปกติเกิดขึ้น

ขอแนะนํา
 ระบบ ABS จะทําการทดสอบวิเคราะหปญหา

ดวยตวัเองในแตละครั้งทีร่ถออกตัวเปนครั้งแรก

หลงัจากบิดกญุแจไปที ่“ON” และรถวิ่งดวย

ความเร็ว 10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) ขึน้ไป ใน

ระหวางการทดสอบนี้ จะไดยินเสียงการทํางาน

จากชดุควบคมุไฮดรอลกิ และเมื่อใชงานคนั

เบรคหนาหรอืคันเบรคหลงัแมเพียงเลก็นอย 

จะรูสึกถงึการสัน่สะเทือนที่คนัเบรคหนาและ

คนัเบรคหลงั แตไมไดแสดงถงึการทํางานผิด

ปกตแิตอยางใด

 ระบบ ABS นี้มีโหมดทดสอบที่ชวยใหเจาของ

รถไดลองสัมผัสถึงจังหวะที่คันเบรคหนาหรือ

คันเบรคหลังเมื่อระบบ ABS ทํางาน อยางไร

ก็ตาม จําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ ดังนั้น

โปรดติดตอผูจําหนายยามาฮาของทาน

ขอควรระวัง
UCA20100

ระมดัระวังอยาทําใหเซน็เซอรลอหรอืโรเตอรเซน็เซอร

ลอเสยีหาย มฉิะนัน้จะทาํใหสมรรถนะของระบบ ABS 

ไมสมบรูณ

1. เซ

2. โ

1. เซ

2. โ
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UAU13222

มันเชื้อเพลิง
จใหแนใจวามีน้ํามันเชื้อเพลิงในถงัเพียงพอ

คําเตอืน
UWA10882

ันเบนซินและไอน้ํามนัเบนซินเปนสารไวไฟสูง 

ฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด

ิงไหมและการระเบิด และเพื่อลดความเสี่ยงในการ

ับบาดเจ็บขณะเตมิน้ํามันเชื้อเพลิง

. กอนเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ใหดับเครื่องยนตและ

ตองแนใจวาไมมีผูใดนั่งอยูบนรถจกัรยานยนต 

หามเติมน้ํามันเชือ้เพลงิขณะสูบบุหรี่ หรือขณะ

ที่อยูใกลกบัประกายไฟ เปลวไฟ หรือแหลงจุด

ระเบิดตางๆ เชน ไฟแสดงการทํางานของเครื่อง

ทําน้ํารอนและเครื่องอบผา

. อยาเตมิน้ํามนัเชือ้เพลงิจนลนถงั ในการเติม

น้ํามันเชือ้เพลงิ ตองแนใจวาไดใสหวัจายน้ํามัน

เชือ้เพลงิเขาไปในชองเตมิของถงัน้ํามันเชือ้เพลงิ 

หยุดเติมเมือ่ระดับน้ํามนัเชือ้เพลงิถงึปลายทอ

เตมิน้ํามนั เนือ่งจากน้ํามนัเชือ้เพลงิจะขยายตวั

เมือ่รอนขึน้ ความรอนจากเครือ่งยนตหรือแสง

อาทติยจงึอาจทําใหน้ํามนัเชือ้เพลงิไหลลนออก

มาจากถงัได

1.

2.
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าปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง

รเปดฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง

ดฝาครอบตัวล็อคฝาปดถังน้ํามันเชือ้เพลงิ เส ียบ

แจเขาไปในตัวลอ็ค แลวบิดตามเขม็นาฬกิา 

4 รอบ ตัวล็อคจะถูกปลด และสามารถเปดฝาปดถัง

้ํามันเชื้อเพลิงได

รปดฝาปดถังน้ํามนัเชื้อเพลิง

ขณะที่กญุแจยังเสียบอยูในตัวล็อค ใหกดฝาปดถงั

้ํามันเชื้อเพลิงลง บิดกญุแจทวนเข็มนาฬิกา 1/4 รอบ 

กญุแจออก จากนั้นปดฝาครอบตัวล็อค

ขอแนะนํา
ฝาปดถงัน้ํามันเชือ้เพลงิจะไมสามารถปดไดหาก

กุญแจไมอยูในตัวล็อค นอกจากนี้จะไมสามารถดึง

กุญแจออกไดหากไมปดและลอ็คฝาปดใหถูกตอง

คําเตอืน
UWA11092

หลังจากเติมน้ํามนัเชื้อเพลิง ตรวจสอบใหแนใจว าได

ปดฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิงแนนสนิท น้ํามันเช ื้อเพลิง

ที่รั่วออกมาอาจทําใหเกิดเพลิงไหมได

น้ํา
ตรว

น้ําม

ใหป

เพล

ไดร

1

2

ฝาครอบตัวล็อคฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง

ปลดล็อค

1

2
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หร

ปา

หร

วามเสยีหายแกระบบน้ํามันเชือ้เพลงิหรือเกดิ

าเกีย่วกบัสมรรถนะของรถได

1.

2.
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3. เชด็น้ํามันเชือ้เพลงิที่หกทันที ขอควรระวัง: 
เช็ดน้ํามันเชื้อเพลิงที่หกทันทีดวยผานุมที่

สะอาดและแหง เนื่องจากน้ํามันเชื้อเพลิงอาจ

ทําความเสียหายใหกับพื้นผิวที่เคลือบสีหรือ

ชิ้นสวนพลาสติก [UCA10072]

4. ดูใหแนใจวาไดปดฝาปดถงัน้ํามันเชือ้เพลงิ

แนนดีแลว

คําเตอืน
UWA15152

มันเบนซินเปนสารมีพิษและสามารถทําใหบาดเจ ็บ

ือเสยีชีวิตได ตองใชดวยความระมัดระวัง ห ามใช

กดูดน้ํามันเบนซิน หากกลืนน้ํามนัเบนซินเขาไป 

ือสูดไอน้ํามนัเบนซินเขาไป หรือน้ํามนัเบนซิน

เขาตา ใหรีบพบแพทยทันที หากน้ํามันเบนซินสัมผัส

ผิวหนัง ใหลางดวยสบูและน้ํา หากน้ํามนัเบนซินเลอะ

เสื้อผาใหเปลี่ยนเสื้อผาทันที

UAUU0045

ขอควรระวัง
UCA11401

ใชเฉพาะน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วเทานั้น การใช

น้ํามันเบนซินที่มสีารตะกั่วจะทําใหชิ้นสวนภายใน

ของเครื่องยนต เชน วาลวและแหวนลูกสูบ รวมทั้ง

ระบบไอเสียเกิดความเสียหายไดเปนอยางมาก

แกสโซฮอล

แกสโซฮอลมสีองชนิด: แกสโซฮอลชนิดที่มเีอทานอล

และแกสโซฮอลชนดิทีม่ีเมทานอล แกสโซฮอลชนดิ

ทีม่ีเอทานอลสามารถใชไดหากมปีรมิาณเอทานอล

ไมเกนิ 10% (E10) ยามาฮาไมแนะนําใหใชแกส

โซฮอลชนดิที่มเีมทานอล เนื่องจากสามารถทําให

เกดิค

ปญห

ทอเติมของถังน้ํามันเชื้อเพลิง

ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงสูงสุด

21

น้ํามันเชื้อเพลิงที่แนะนํา:

น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วธรรมดา 

(น้ํามันแกสโซฮอล 91 [E10])

ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง:

14 ลิตร
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ควรระวัง
UCA10702

พาะน้ํามนัเบนซินไรสารตะกั่วเทานั้น การใช

ันเบนซินที่มีสารตะกั่วจะทําใหระบบบําบัด

ียเสียหายจนไมสามารถซอมได

1.

2.
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อระบายอากาศและทอน้ํามันลนของถัง
้ํามันเชื้อเพลิง

นใชงานรถจกัรยานยนต ใหปฏบิัติดังนี้:

 ตรวจสอบการเชื่อมตอทอยางแตละจดุ

 ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของ

ทอยางแตละทอ และเปลีย่นตามความจําเปน

 ตรวจสอบใหแนใจวาปลายของแตละทอไม

อุดตัน และทําความสะอาดตามความจําเปน

 ตรวจสอบใหแนใจวาสวนปลายของทอระบาย

อากาศของถังน้ํามันเชื้อเพลิงอยูดานนอกของ

บังลม

UAU13434

ระบบบําบัดไอเสีย
รถจกัรยานยนตรุนนี้มีระบบบําบัดไอเสีย (catalytic 

converter) ในระบบไอเสียของรถ

คําเตอืน
UWA10863

ระบบไอเสียจะมีความรอนหลังจากทํางาน เพื่อ

ปองกันอันตรายจากไฟไหมหรือการลวกผิวหนัง:

 หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับบริเวณทีอ่าจ

เกิดอันตรายจากไฟไหม เชน หญาหรือวัสดุ

อื่นๆ ที่ติดไฟงาย

 จอดรถจักรยานยนตในบริเวณทีไ่มมเีด็กหรือ

คนเดินพลุกพลาน เพื่อไมใหไดรับอันตราย

จากการสัมผัสกับระบบไอเสียที่มคีวามรอน

 ตองแนใจวาระบบไอเสียเย็นลงแลวกอนทําการ

ซอมบํารุง

 อยาปลอยใหเครื่องยนตเดินเบานานเกินกวา

สองสามนาที การปลอยใหเครื่องยนตเดินเบา

เปนเวลานานจะทําใหเครื่องยนตรอน

ขอ
ใชเฉ

น้ําม

ไอเส

ทอน้ํามันลนของถังน้ํามันเชื้อเพลิง

ทอระบายอากาศของถังน้ํามันเชือ้เพลิง

2 1
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ถอดเบาะนั่งผูขับขี่ออกโดยการถอดโบลท 

ยกสวนหลงัของเบาะนัง่ผูขับขี่ขึน้และดึงไป

ทางดานหลัง

1.

2.

าครอบกลาง

กรู

าะนั่งผูขับขี่

บลท

2

1

2
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UAU62622

าะนั่ง

ะนั่งผูโดยสาร

รถอดเบาะนั่งผูโดยสาร

1. เสียบกุญแจเขากับตัวล็อคเบาะนั่ง แลวหมุน

ตามเข็มนาฬกิา

2. ในขณะที่กญุแจอยูในตําแหนงนั้น ใหยกสวน

หลงัของเบาะนั่งผูโดยสารขึ้นแลวดึงไปทาง

ดานหลัง

การติดตั้งเบาะนั่งผูโดยสาร

1. สอดเขี้ยวลอ็คที่ดานหนาของเบาะนัง่ผูโดยสาร

เขาไปในที่ยึดเบาะนั่งดังภาพ จากนั้นกดสวน

หลงัของเบาะนั่งลงเพื่อล็อคใหเขาที่

2. ดึงกญุแจออก

เบาะนั่งผูขับขี่

การถอดเบาะนั่งผูขับขี่

1. ถอดเบาะนั่งผูโดยสารออก

2. ถอดฝาครอบกลางออกโดยการถอดสกรู

3.

ล็อคเบาะนั่งผูโดยสาร

ปลดล็อค

2

1

1. เขี้ยวลอ็ค

2. ที่ยึดเบาะนั่ง

1

2

2

1. ฝ

2. ส

1. เบ

2. โ

1
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กา

ข
ตร

จัก

ปลดหมวกนิรภัยออกจากที่แขวนหมวกนิรภัย

เบาะนั่งผูโดยสาร ถอดหมวกนิรภัยออกจากที่

นหมวกนิรภัย จากนั้นติดตั้งเบาะนั่ง

1.

2.

มวกนิรภัย

บาะนั่งผูโดยสาร

1

2
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รติดตั้งเบาะนั่งผูขบัขี่

1. สอดเขีย้วล็อคที่ดานหนาของเบาะนั่งผูขบัขี่เขา

ไปในที่ยึดเบาะนั่งดังภาพ จากนั้นวางเบาะนั่ง

ลงในตําแหนงเดิม

2. ติดตั้งโบลทยึดเบาะนั่งผูขบัขี่

3. ประกอบฝาครอบกลางกลับคืนโดยการติดตั้ง

สกรู

4. ติดตั้งเบาะนั่งผูโดยสาร

อแนะนํา
วจสอบใหแนใจวาเบาะรถปดสนิทกอนขับขี่รถ

รยานยนต

UAU62930

ที่แขวนหมวกนิรภัย

ที่แขวนหมวกนิรภัยอยูใตเบาะนั่งผูโดยสาร

การยึดหมวกนิรภัยเขากับทีแ่ขวนหมวกนิรภัย

1. ถอดเบาะนั่งผูโดยสารออก (ดูหนา 4-17)

2. ยึดหมวกนิรภัยเขากับที่แขวนหมวกนิรภัย จาก

นัน้ติดตั้งเบาะนั่งผูโดยสารใหแนน คําเตือน! 

หามขบัขี่โดยมหีมวกนิรภัยยึดอยูกับที่แขวน 

เนื่องจากหมวกนิรภัยอาจไปชนกับวัตถุตางๆ 

ทําใหสูญเสียการควบคุมและเกิดอุบัติเหตุได 

[UWA10162]

การ

ถอด

แขว

เขี้ยวล็อค

ที่ยึดเบาะนั่ง

1

2

1. ที่แขวนหมวกนิรภัย

1 1. ห

2. เ



อุป

4

กล

กล

4-1

เมื่อ

อเน

ไว

ระ

หา

16

UAU68142

ปรับตั้งชุดโชคอัพหลัง
ชคอัพหลงันี้ติดตั้งแหวนปรับตั้งสปริงโช ค

วรระวัง
UCA10102

องกันกลไกชํารดุเสียหาย อยาพยายามหมุน

วาการตั้งคาสูงสุดหรือต่ําสุด

ตั้งสปริงโชคดังตอไปนี้

นะนํา
รับรถรุนที่มี ABS ใหถอดตัวบังโซขับโดยการ

โบลทและปลอกรอง
1.

ัวบังโซขับ

บลทและปลอกรอง

2

1
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UAU62550

องอเนกประสงค

องอเนกประสงคอยูใตเบาะนั่งผูโดยสาร (ดูหนา 

7)

จดัเก็บเอกสารหรือสิ่งของอื่นๆ ไวในกลอง

กประสงค ตองแนใจวาไดหอหุมดวยถุงพลาสติก

เพื่อไมใหเปยก ในการลางรถจกัรยานยนต ให

มัดระวังไมใหน้ําเขาไปในกลองอเนกประสงค

คําเตอืน
UWA15401

มบรรทกุน้ําหนักบนตวัรถจักรยานยนตเกิน 

0 กก. (353 ปอนด)

UAU39672

กระจกมองหลัง
กระจกมองหลงัของรถจักรยานยนตคันนี้สามารถพับ

ไปดานหนาหรือดานหลงัเพื่อการจอดในพื้นทีแ่คบได 

พับกระจกกลับคนืตําแหนงเดิมกอนการขับขี่

คําเตอืน
UWA14372

ตองแนใจวาพับกระจกมองหลังกลับคืนตําแหนงเด ิม

แลวกอนการขบัขี่

การ
ชดุโ

ขอค
เพื่อป

เกินก

ปรับ

ขอแ
สําห

ถอด
กลองอเนกประสงค

1

1. ตําแหนงสําหรับการขับขี่

2. ตําแหนงสําหรับการจอดรถ

2

1

2

2

1

2

1. ต

2. โ
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4

ใน

แข

ลด

ให

UAU84680

ขอสายรัดสัมภาระ

ําแหนงสายรัดที่แสดงเพื่อยึดสัมภาระเขาก ับรถ

ยานยนต

1.

2.

3.

4.

ะขอสายรัดสมัภาระ

1
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การเพิม่แรงสปรงิโชคซึง่จะทําใหระบบกนัสะเทอืน

ง็ขึน้ ใหหมนุแหวนปรับตัง้ไปในทศิทาง (a) ในการ

แรงสปริงโชคซึง่จะทําใหระบบกนัสะเทอืนนุมลง 

หมนุแหวนปรับตัง้ไปในทศิทาง (b)

 จดัแนวรองบากที่เหมาะสมในแหวนปรับตั้ง

ใหตรงกบัตัวแสดงตําแหนงบนโชคอัพหลงั

 ใชประแจขันชนิดพิเศษและดามประแจที่ใหมา

ในชุดเครื่องมือประจํารถเพื่อทําการปรับ
ขอแนะนํา
สําหรับรถรุนที่มี ABS ตองติดตั้งตัวบังโซขับโดยการ

ติดตั้งปลอกรองและโบลท จากนั้นขันโบลทตามคา

แรงขันที่กําหนด

ตะ

ใชต

จักร

ดามประแจ

ประแจขันชนิดพิเศษ

แหวนปรับตั้งสปริงโชค

ตัวแสดงตําแหนง

7 6 5 4 3 2 1

4

(b)
(a)

32
1

การตั้งคาสปริงโชค:

ต่ําสุด (นุม):

1

มาตรฐาน:

4

สูงสุด (แข็ง):

7

คามาตรฐานแรงบิด:

โบลทยึดตัวบังโซขับ:

10 นิวตัน·เมตร

1. ต



อุป

4

ขา
ขา

หร

หา

หร

ถูก

สัม

คว
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UAU37491

ตั้งขาง
ตั้งขางอยูทางดานซายของโครงรถ ยกขาตั้งข างขึ้น

ือเหยียบลงดวยเทาขณะจบัตัวรถใหตั้งตรง

คําเตอืน
UWA14191

มขบัขี่รถจักรยานยนตโดยไมไดยกขาตั้งขางขึ้น 

ือหากขาตั้งขางฝดและไมสามารถเก็บขึน้ไดอยาง

ตอง (หรือเลื่อนหลนลงได) มฉิะนั้นขาตัง้ขางอาจ

ผัสพื้นและรบกวนสมาธิของผูขบัขี่ ทําใหเสียการ

บคุมได

UAU15396

ระบบการตัดวงจรการสตารท
ระบบนี้ชวยปองกนัการสตารทเมื่อเขาเกียรโดยที่ไม

กําคันคลัทช ตรวจสอบระบบตามระยะที่กําหนดดวย

ขัน้ตอนตอไปนี้

ขอแนะนํา
 การตรวจสอบนี้จะเชือ่ถอืไดมากที่สุดหากมี

การอุนเครื่องยนต

 ดูหนา 4-1 และ 4-10 สําหรับขอมูลการทํางาน

ของสวิทช
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ำงานไมถูกตอง
านยนต

านไมถูกตอง
านยนต

นผิดปกติ นำรถไปใหผูจำหนาย
อนขับขี่
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สวิทชเกียรวางอาจท
ไมควรขับขี่รถจักรย

สวิทชคลัทชอาจทำง
ไมควรขับขี่รถจักรย

ระบบเปนปกติ สามารถขับขี่รถจักรยานยนตได

คำเตือนเมื่อเครื่องยนตดับอยู:
1.  ตั้งคาสวิทชดับเครื่องยนตไปที่ตำแหนงทำงาน
2.  บิดสวิทชกุญแจไปที่ตำแหนงเปด
3.  เขาเกียรวาง
4.  กดสวิชทสตารท
เครื่องยนตสตารทติดหรือไม?

5.  ดับเครื่องยนต
6.  ตั้งคาสวิทชดับเครื่องยนตไปที่ตำแหนงทำงาน
7.  เขาเกียร
8.  ดึงคันคลัทช
9.  กดสวิชทสตารท
เครื่องยนตสตารทติดหรือไม?

ไมใช

ใช ไม

หากพบวาการทำงา
ยามาฮาตรวจสอบก



เพ

5

UAU15599

ตร รตรวจสอบและบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาที่

ระ
UWA11152

กา ได อยาใชรถหากทานพบส ิ่งผิดปกติใดๆ หาก

ขัน้

ตร

หนา

น

พลิง และตรวจสอบจุด

4-14, 4-16

น 7-10

น 7-13

เบ 7-22, 7-23
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วจสอบรถจกัรยานยนตกอนการขับขี่ทุกครั้งเพ ื่อใหแนใจวารถอยูในสภาพการใชงานที่ปลอดภ ัย ปฏบิัติตามขัน้ตอนกา

บุไวในคูมือผูใชรถจกัรยานยนตเสมอ

คําเตอืน

รไมตรวจสอบหรือบํารุงรักษารถจักรยานยนตอยางถูกตองจะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุหรือทําใหชิ้นสวนเสียหาย

ตอนที่ระบุไวในคูมอืนี้ไมสามารถแกไขป ัญหาได ใหนํารถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบท ี่ผูจําหนายยามาฮา

วจสอบรายการตอไปนี้กอนการใชงานรถจักรยานยนต:

จดุตรวจสอบ การตรวจสอบ

้ํามันเชื้อเพลิง

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลงิในถัง

 เติมน้ํามันเชือ้เพลิงตามความจําเปน

 ตรวจสอบการรั่วซึมของทอน้ํามันเชือ้เพลิง

 ตรวจสอบการอุดตัน รอยแตกราว หรือความเสียหายของทอระบายอากาศและทอน้ํามันลนของถังน้ํามันเชื้อเ

เชื่อมตอทอ

้ํามันเครื่อง

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง

 หากจําเปน ใหเติมน้ํามันเครื่องที่แนะนําจนถึงระดับที่กําหนด

 ตรวจสอบรถจักรยานยนตเพื่อดูการรั่วซึมของน้ํามัน

้ํายาหลอเย็น

 ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็นในถัง

 หากจําเปน ใหเติมน้ํายาหลอเย็นที่แนะนําจนถึงระดับที่กําหนด

 ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบระบายความรอน

รคหนา

 ตรวจสอบการทํางาน

 หากออนหรือหยุนตัว ใหนํารถเขารับการไลลมระบบไฮดรอลิกที่ผูจําหนายยามาฮา

 ตรวจสอบความสึกของผาเบรค

 เปลีย่นตามความจําเปน

 ตรวจสอบระดับน้ํามันในกระปุกน้ํามัน

 หากจําเปน ใหเติมน้ํามันเบรคที่กําหนดใหอยูในระดับที่กําหนด

 ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพื่อดูการรั่วซึม



ัย – การตรวจสอบกอนการใชงาน

5

เ 7-22, 7-23

ค 7-20

ป

เรง

7-17, 7-27

ส 7-27

โ 7-25, 7-26

ล 7-18, 7-20

ค

เ
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ค 7-28

หนา
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บรคหลัง

 ตรวจสอบการทํางาน

 หากออนหรือหยุนตัว ใหนํารถเขารับการไลลมระบบไฮดรอลิกที่ผูจําหนายยามาฮา

 ตรวจสอบความสกึของผาเบรค

 เปลี่ยนตามความจําเปน

 ตรวจสอบระดับน้ํามันในกระปุกน้ํามัน

 หากจําเปน ใหเติมน้ํามันเบรคที่กําหนดใหอยูในระดับที่กําหนด

 ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพือ่ดูการรั่วซมึ

ลัทช

 ตรวจสอบการทํางาน

 หลอลื่นสายตามความจําเปน

 ตรวจสอบระยะฟรี

 ปรับตั้งตามความจําเปน

ลอกคันเรง

 ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

 ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง

 หากจําเปน ใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับตั้งระยะฟรีปลอกคันเรงและหลอลื่นสายคันเรงและเบ าปลอกคัน

ายควบคุมตางๆ
 ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

 หลอลื่นตามความจําเปน

ซขับ

 ตรวจสอบระยะหยอนโซขับ

 ปรับตั้งตามความจําเปน

 ตรวจสอบสภาพโซ

 หลอลื่นตามความจําเปน

อและยาง

 ตรวจสอบความเสยีหาย

 ตรวจสอบสภาพยางและความลึกของดอกยาง

 ตรวจสอบแรงดันลมยาง

 แกไขตามความจําเปน

นัเบรคหลังและคนัเหยยีบ

ปลี่ยนเกยีร

 ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

 หลอลื่นจุดเดือยหมุนตามความจําเปน

นัเบรคหนาและคนัคลัทช
 ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

 หลอลื่นจุดเดือยหมุนตามความจําเปน

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ
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าตั้งขาง
 ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

 หลอลื่นเดือยหมุนตามความจําเปน

ุดยึดโครงรถ
 ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัวแนนดี

 ขันใหแนนตามความจําเปน

ุปกรณ ไฟ สัญญาณ 

ะสวิทช

 ตรวจสอบการทํางาน

 แกไขตามความจําเปน

จดุตรวจสอบ การตรวจสอบ
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อา

คุน

ฟ

ผูจ

กา

ไป

ส

UAUN0073

ควรระวัง
UCAN0072

ขับขีผ่านน้ําลึก มิฉะนั้นเครื่องยนตอาจไดรับ

มเสียหาย ควรหลีกเลี่ยงหลุมบอ เนื่องจากอาจจะ

วาที่คาดคิดไว
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UAU15952

นคูมือผูใชรถจกัรยานยนตโดยละเอียดเพื่อให

เคยกบัการควบคุมตางๆ หากมีการควบคุมหรือ

งกชนัใดที่ทานไมเขาใจ ทานสามารถปรึกษา

ําหนายยามาฮาได

คําเตอืน
UWA10272

รไมทําความคุนเคยกับการควบคุมตางๆ อาจนํา

สูการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต ซึ่ง

ามารถทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได

UAU62513

ขอแนะนํา
รถจกัรยานยนตรุนนี้ติดตั้ง:

 เซ็นเซอรตรวจวัดมุมเอียงรถเพื่อดับเครื่องยนต

ในกรณีที่พลกิคว่ํา ในกรณีนี้ จอแสดงจะแสดง

รหสัขอผิดพลาด 30 ขึ้นมา แตไมถอืวาเปนการ

ทํางานผิดปกติ บิดกุญแจไปที่ตําแหนง “ ” 

จากนั้นบิดไปที่ตําแหนง “ ” เพื่อลบรหสัขอ

ผิดพลาด หากไมทําเชนนี้จะไมสามารถสตารท

เครื่องยนตได แมวาเครื่องยนตจะหมุนเมื่อกด

สวิทชสตารทก็ตาม

 ระบบดับเครื่องยนตอัตโนมัติ เครื่องยนตจะดับ

โดยอัตโนมัติหากปลอยใหเครื่องเดินเบานาน

กวา 20 นาที หากเครื่องยนตดับ ใหกดสวิทช

สตารทเพื่อสตารทเครื่องยนตอีกครั้ง

ขอ
หาม

ควา

ลึกก



กา

6

กา

เพื่อ

สต

ขอ





UAU16674

เปลี่ยนเกียร

ปลีย่นเกียรชวยในการควบคุมการสงกําลงั

งยนตสําหรับการออกตัว การเรงความเร็ว 

ึ้นเนิน ฯลฯ

าพเปนการแสดงตําแหนงตางๆ ของเกียร

นะนํา
ตองการเขาเกียรวาง ( ) ใหเหยียบคนัเหยียบ

นเกียรลงซ้ําๆ จนสุด แลวยกขึน้เล็กนอย

ันเหยียบเปลี่ยนเกียร

ําแหนงเกียรวาง

1

2
1

2
3
4
5
6

N
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UAUN0810

รสตารทเครื่องยนต

ใหระบบการตัดวงจรการสตารทเปดใหสามารถ

ารทเครื่องยนตได ตองมีลักษณะตรงตามเงือ่นไข

ใดขอหนึ่งตอไปนี้:

ระบบสงกําลงัอยูในตําแหนงเกียรวาง

ระบบสงกําลงัเขาเกียรอยูพรอมกับบีบคนั

คลทัชไว

ดูหนา 4-21 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

1. บิดกุญแจไปที่ตําแหนง “ ” และดูใหแนใจ

วาไดเลื่อนสวิทชดับเครื่องยนตไปที่ตําแหนง 

“ ” แลว

ไฟเตือนปญหาเครื่องยนตควรสวางขึ้นมาสอง

สามวินาทีแลวดับลง ขอควรระวัง: หากไฟ
เตอืนไมดับ โปรดติดตอผูจําหนายยามาฮาเพื่อ

ตรวจสอบวงจรไฟฟา [UCAT1121]

ไฟเตือน ABS ควรสวางขึ้นมาเมื่อบิดสวิทช

กุญแจไปที่ “ON” แลวดับลงหลังจากขับขีด่วย

ความเร็ว 10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) ขึ้นไป

ขอควรระวัง
UCA17682

หากไฟเตือน ABS ไมสวางขึ้นมาแลวดับลงตามที่

อธิบายไวขางตน ใหดูหนา 4-2 สําหรับการตรวจสอบ

วงจรไฟเตือน

2. เขาเกยีรวาง ไฟแสดงเกียรวางควรสวางขึน้มา 

หากไมสวาง ใหผูจําหนายยามาฮาทําการ

ตรวจสอบวงจรไฟฟา

3. สตารทเครื่องยนตโดยการกดสวิทชสตารท

หากสตารทเครื่องยนตไมติด ใหปลอยสวิทช

สตารท รอสักสองสามวินาที แลวลองสตารท

อีกครั้ง การพยายามสตารทในแตละครั้งควร

ใชเวลาใหนอยที่สุดเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ 

อยาหมุนเครื่องยนตเกนิ 10 วินาทีในการ

สตารทแตละครั้ง

ขอควรระวัง
UCA11043

เพื่อรักษาเครื่องยนตใหมอีายุการใชงานทีย่าวนาน 

หามเรงเครื่องยนตมากขณะเครื่องยนตเย็น!

การ

การเ

เครื่อ

การข

ในภ

ขอแ
หาก

เปลี่ย

1. ค

2. ต
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ข
UAU16842

ะรันอินเครื่องยนต

ีชวงเวลาใดในอายุการใชงานของเครื่องยนต ที่จะ

ญัไปกวาชวงระหวาง 0 ถึง 1,600 กม. (1,000 ไมล) 

เหตุนี้ จงึควรทําความเขาใจเนื้อหาตอไปนี้โดย

อียด

งจากเปนเครือ่งยนตใหม ควรหลกีเลี่ยงการบรรทุก

นักเกนิในชวงระยะ 1,600 กม. (1,000 ไมล) แรก 

สวนตางๆ ในเครื่องยนตจะเสียดสีและขดัตัวจนมี

ะหางในการทํางานทีถ่กูตอง ในชวงนี ้จะตองไม

านโดยบดิคนัเรงจนสดุเปนเวลานาน หรือใน

าวะใดๆ ที่อาจสงผลใหเครื่องยนตเกดิความรอน

เกนิไป

UAU17094

,000 กม. (0–600 ไมล)

กีเลีย่งการทํางานเกิน 7,000 รอบ/นาที เปนเวลา

 ขอควรระวัง: หลังจาก 1,000 กม. (600 ไมล) 

ของการขบัขี่ ตองมกีารเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 

เปลี่ยนกรองและไสกรองน้ํามนัเครื่อง [UCA10303]

0–1,600 กม. (600–1,000 ไมล)

กีเลีย่งการทํางานเกิน 8,400 รอบ/นาที เปนเวลา
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อควรระวัง
UCA10261

 แมระบบสงกําลังจะอยูในตําแหนงเกียรวาง 

ก็หามปลอยใหรถไหลเปนเวลานานขณะดับ

เครื่องอยู และหามลากรถจักรยานยนตเปน

ระยะทางไกล ระบบสงกําลังจะมกีารหลอลื่น

อยางเหมาะสมตอเมือ่เครื่องยนตทํางานอยู

เทานั้น การหลอลื่นที่ไมเพียงพออาจทําให

ระบบสงกําลังเสียหาย

 ใชคลัทชขณะเปลี่ยนเกียรทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยง

มใิหเกิดความเสียหายตอเครื่องยนต ระบบสง

กําลัง และเพลาสงกําลัง ซึ่งไมไดออกแบบมา

เพื่อตานทานแรงกระแทกจากการฝนเปลี่ยน

เกียร

UAU16811

คําแนะนําสําหรับการลดความสิ้นเปลือง

น้ํามันเชื้อเพลิง

ความสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงโดยมากขึ้นอยู กับ

ลักษณะการขบัขี่ของแตละบุคคล คําแนะนําเพื่อลด

ความสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงมีดังนี้:

 เปลี่ยนเกยีรขึ้นอยางรวดเร็ว และหลีกเลี่ยงการ

ใชความเร็วรอบเครื่องยนตสูงขณะเรงเครื่อง

 ไมเรงเครื่องยนตขณะเปลีย่นเกยีรลง และ

หลีกเลี่ยงการใชความเร็วรอบเครื่องยนตสูง

โดยไมมีโหลดบนเครื่องยนต

 ดบัเครื่องยนตแทนที่จะปลอยใหเครื่องยนต

เดินเบาเปนเวลานาน (เชน ในการจราจรที่

ติดขดั เมื่อหยุดรอสัญญาณไฟจราจร หรือ

รอรถไฟผาน)

ระย

ไมม

สําค

ดวย

ละเ

เนือ่

น้ําห

ชิน้

ระย

ใชง

สภ

มาก

0–1

หล

นาน

แรก

และ

100

หล

นาน



กา

6

1,6

ใน

ขอ
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00 กม. (1,000 ไมล) ขึน้ไป

ตอนนี้สามารถใชรถจักรยานยนตไดตามปกติ

ควรระวัง
UCA10311

รักษาความเร็วรอบเครื่องยนตไมใหอยูในพื้นที่

สีแดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต

หากมปีญหาใดๆ เกิดขึ้นในระยะรนัอิน

เครื่องยนต กรุณานํารถจักรยานยนตของทาน

เขาตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮาทันที

UAU17214

การจอดรถ

ในการจอดรถ 

ใหดับเครื่องยนตและดึงกุญแจออกจากสวิทชกญุแจ

คําเตอืน
UWA10312

 เนื่องจากเครือ่งยนตและระบบไอเสียจะเกิด

ความรอนสูง จึงไมควรจอดรถในบริเวณที่อาจ

มีเด็กหรือคนเดินสัมผัสและถูกความรอนไหม

ผิวหนัง

 ไมจอดรถบริเวณพื้นทีล่าดเอียงหรือพื้นดินที่

ออนนุม มฉิะนั้นอาจจะทําใหรถลมซึ่งมีโอกาส

ทําใหน้ํามนัเชื้อเพลิงรั่วและเกิดไฟไหมได

 หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับพื้นหญาแหง

หรือวัสดุที่ลุกตดิไฟไดงาย



รุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

7

กา

จะ

ป

เป

จัก

กา

อธ

ชว

ระ

ขับ

อา

ภู

ใช

กา

ท

รับ

ข

จัก

กา

UAU17303

บควบคมุแกสไอเสยีไมเพยีงทําใหมั่นใจในอากาศ

ะอาดขึน้เทานัน้ แตยงัมคีวามสําคญัตอการทํางาน

เครือ่งยนตทีถ่กูตองและสมรรถนะสูงสดุ ในตาราง

บํารุงรกัษาตามระยะตอไปนี ้การซอมบํารุงที่

วของกบัระบบควบคมุแกสไอเสยีถกูจดักลุมแยกไว 

ซอมบํารงุเหลานีต้องใชขอมลู ความรู และอปุกรณ

าะ การบํารุงรักษา การเปลีย่น หรอืการซอมแซม

รณและระบบควบคมุแกสไอเสยีตองดําเนนิการ

ศูนยซอมหรอืบคุลากรทีผ่านการรับรอง (ถาม)ี 

หนายยามาฮาไดรบัการฝกอบรมและตดิตัง้อุปกรณ

ใหบริการเหลานีโ้ดยเฉพาะ
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UAU17246

รตรวจสอบ การปรับตั้ง และการหลอลืน่ตามระยะ

ชวยใหรถจกัรยานยนตของทานอยูในสภาพที่

ลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุด ความปลอดภัย

นความรับผิดชอบของเจาของและผูขับขี่รถ

รยานยนต จุดสําคัญตางๆ สําหรับการตรวจสอบ 

รปรับตั้ง และการหลอลื่นรถจกัรยานยนตจะ

ิบายรายละเอียดในหนาถดัไป

งระยะเวลาที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาตาม

ยะเปนเพียงคําแนะนําทั่วไปภายใตสภาวะการ

ขี่ปกติ อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการบํารุงรักษา

จจําเปนตองสั้นขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 

มิประเทศ ตําแหนงทางภูมิศาสตร และลกัษณะการ

งานของแตละบุคคล

คําเตอืน
UWA10322

รไมดูแลรักษารถจักรยานยนตอยางเหมาะสมหรือ

ําการบํารุงรักษาผิดวิธีอาจเพิ่มความเสี่ยงในการได

บาดเจ็บหรือถึงแกชีวิตขณะทําการบํารุงรักษาหรือ

ณะใชงาน หากทานไมคุนเคยกับการบํารุงรักษารถ

รยานยนต โปรดใหผูจําหนายยามาฮาเปนผูดำเนิน

รแทน

คําเตอืน
UWA15123

ดับเครื่องยนตขณะทําการบํารุงรักษา ยกเวนในกรณ ี

ที่ระบุเปนอยางอื่น

 เครื่องยนตทีก่ําลังทํางานจะมีชิ้นสวนที่

เคลื่อนที่ซึง่สามารถเกี่ยวอวัยวะหรือเสื้อผา 

และมีชิ้นสวนไฟฟาที่ทําใหเกิดไฟดูดหรือ

เพลิงไหมได

 การปลอยใหเครื่องยนตทํางานขณะทําการ

บํารุงรักษาอาจทําใหดวงตาไดรับบาดเจ็บ เกิด

การไหมผิวหนัง เพลิงไหม หรือไดรับพิษจาก

กาซคารบอนมอน็อกไซด–จนอาจถึงแกชีวิตได 

ดูหนา 2-3 สําหรบัขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาซ

คารบอนมอน็อกไซด

คําเตอืน
UWA15461

ดิสกเบรค แมปมเบรคตวัลาง ดรัมเบรค และผาเบรค

จะรอนมากในระหวางการใชงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการ

ไหมผิวหนัง ควรปลอยใหชิ้นสวนเบรคเย็นลงกอน

ที่จะสัมผัส

ระบ

ทีส่

ของ

การ

เกีย่

การ

เฉพ

อุปก

โดย

ผูจํา

เพือ่



กา

7

ชุด

ชดุ

ขอ

ใน

เพื่อ

กต็

อื่น

ขอ
หา

กา

กา

1.

2.
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เครื่องมือ

เครื่องมืออยูในตําแหนงที่แสดง

มูลที่อยูในคูมือเลมนี้และเครื่องมือตางๆ ที่ใหมา

ชุดเครื่องมือชวยใหทานสามารถทําการบํารุงร ักษา

ปองกันและซอมแซมเล็กๆ นอยๆ ได อยางไร

าม จําเปนตองใชประแจขันแรงบิดและเครื่องม ือ

ๆ เพื่อทําการซอมบํารุงบางรายการอยางถกูตอง

แนะนํา
กทานไมมีเครื่องมือหรือประสบการณที่จําเปนใน

รบํารุงรักษารถ ใหผูจําหนายยามาฮาเปนผูดำเนิน

รแทน

ชุดเครื่องมือประจํารถ

โอริง

1

2
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UAU62940

ข

ยามาฮาเปนผูดําเนินการ 

UAUN0411

ต

ล

ัดระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ

ประจําป
0 กม. 

รือ 

เดือน

10,000 กม. 

หรือ 

10 เดือน

15,000 กม. 

หรือ 

15 เดือน

20,000 กม. 

หรือ 

20 เดือน

1     

2  

3
 

 

4  

5     

6     
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อแนะนํา
 การตรวจสอบประจําปตองทําทกุป ยกเวนหากมกีารบำรงุรักษาตามระยะกิโลเมตรแทน

 ตั้งแต 25,000 กม. หรือ 25 เดือนเปนตนไป ใหเริ่มนับชวงเวลาในการบํารุงรักษาซ้ําตั้งแต 5,000 กม. หรือ 5 เดือน

 รายการที่มีเครื่องหมายดอกจนั (*) จําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ ขอมูล และทักษะดานเทคนิค จึงควรใหผูจําหนาย

ารางการบํารุงรักษาตามระยะสําหรับระบบควบคุมแก สไอเสีย

ําดับ จุดตรวจสอบ รายการตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

มาตรว

1,000 กม. 

หรือ 

1 เดือน

5,00

ห

5 

* ทอน้ํามันเชื้อเพลิง  ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของทอน้ํามันเชื้อเพลิง

* ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง
 ตรวจสอบสภาพ

 เปลีย่นตามความจําเปน

* หัวเทียน

 ตรวจสอบสภาพ

 ทําความสะอาดและปรับระยะหางเขี้ยวหัวเทียน

 เปลีย่น

* วาลว
 ตรวจสอบระยะหางวาลว

 ปรับตั้งตามความจําเปน

* ระบบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง  ตรวจสอบความเร็วรอบเดินเบาเครื่องยนต 

* ระบบไอเสีย

 ตรวจสอบการรั่วซึม

 ขันใหแนนตามความจําเปน

 เปลีย่นปะเก็นตามความจําเปน



กา

7

7    

ลํา

ระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ

ประจําป
0 กม. 

รือ 

ือน

10,000 กม. 

หรือ 

10 เดือน

15,000 กม. 

หรือ 

15 เดือน

20,000 กม. 

หรือ 

20 เดือน
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* ระบบ AIS
 ตรวจสอบความเสยีหายของวาลวตัดอากาศ หรีดวาลว และทอ

 เปลี่ยนชิ้นสวนที่เสยีหายตามความจําเปน


ดับ จุดตรวจสอบ รายการตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

มาตรวัด

1,000 กม. 

หรือ 

1 เดือน

5,00

ห

5 เด
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UAUN0423

ต

ล

ัดระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ

ประจําป
0 กม. 

รือ 

เดือน

10,000 กม. 

หรือ 

10 เดือน

15,000 กม. 

หรือ 

15 เดือน

20,000 กม. 

หรือ 

20 เดือน

1     

2 ทุก 15,000 กม. (9,000 ไมล)

3    

4     

5    

6
    

เมื่อสึกหรอถึงคาที่กําหนด

7
    

เมื่อสึกหรอถึงคาที่กําหนด

8
    

ทุก 4 ป

9 ทุก 2 ป

1    
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ารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นโดยทั่วไป

ําดับ จุดตรวจสอบ รายการตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

มาตรว

1,000 กม. 

หรือ 

1 เดือน

5,00

ห

5 

*
ตรวจสอบระบบวิเคราะห

หัวฉีด

 ทําการตรวจสอบการทํางานโดยใชเครื่องวิเคราะหระบบหัวฉดียามาฮา

 ตรวจสอบรหัสขอผิดพลาด


ไสกรองอากาศ  เปลีย่น

ทอตรวจสอบไสกรองอากาศ  ทําความสะอาด 

* แบตเตอรี่
 ตรวจสอบแรงดันไฟฟา

 ชารจไฟตามความจําเปน


คลทัช
 ตรวจสอบการทํางาน

 ปรับตั้ง


* เบรคหนา
 ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามัน และการรั่วของน้ํามัน 

 เปลีย่นผาเบรค

* เบรคหลัง
 ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามัน และการรั่วของน้ํามัน 

 เปลีย่นผาเบรค

* ทอน้ํามันเบรค

 ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหาย

 ตรวจสอบความถูกตองของการเดินทอและการยึด

 เปลีย่น

* น้ํามันเบรค  เปลีย่น

0 * ลอรถ  ตรวจสอบการแกวง-คดและความเสียหาย



กา

7

11    

12   

13
  

ทุก 20,000 กม. (12,000 ไมล)

14
0 ไมล) และหลังจากลางรถจักรยานยนต ขับขี่ขณะฝนตก 

หรือในบริเวณที่มีน้ําขัง

15
  

ทุก 20,000 กม. (12,000 ไมล)

16    

17    

18    

ลํา

ระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ

ประจําป
0 กม. 

รือ 

ือน

10,000 กม. 

หรือ 

10 เดือน

15,000 กม. 

หรือ 

15 เดือน

20,000 กม. 

หรือ 

20 เดือน
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* ยาง

 ตรวจสอบความลึกของดอกยางและความเสียหาย

 เปลี่ยนตามความจําเปน

 ตรวจสอบแรงดันลมยาง

 แกไขตามความจําเปน



* ลูกปนลอ  ตรวจสอบความหลวมหรือความเสยีหายของลูกปน 

* สวิงอารม
 ตรวจสอบการทํางานและระยะคลอน 

 หลอลื่นดวยจาระบีลิเธยีม

โซขับ
 ตรวจสอบระยะหยอน การวางแนว และสภาพของโซ

 ปรับตั้งและหลอลื่นโซใหทั่วดวยน้ํามนัหลอลื่นโซโอริงพเิศษ

 ทุก 800 กม. (50

* ลูกปนคอรถ
 ตรวจสอบระยะคลอนของลกูปนและความฝดของคอรถ  

 หลอลื่นดวยจาระบีลิเธยีม

* จุดยึดโครงรถ  ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัวแนนแลว 

เพลาเดือยคันเบรคหนา  หลอลื่นดวยจาระบีซิลโิคน 

เพลาเดือยคันเบรคหลงั  หลอลื่นดวยจาระบีลิเธยีม 

ดับ จุดตรวจสอบ รายการตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

มาตรวัด

1,000 กม. 

หรือ 

1 เดือน

5,00

ห

5 เด



รุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

7

1     

2     

2     

2    

2    

2    

2 

2
    

ทุก 3 ป

2     

2     

ล

ัดระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ

ประจําป
0 กม. 

รือ 

เดือน

10,000 กม. 

หรือ 

10 เดือน

15,000 กม. 

หรือ 

15 เดือน

20,000 กม. 

หรือ 

20 เดือน

B5LF8199U0.book  Page 7  Tuesday, September 4, 2018  1:29 PM
การบํา

7-7

9 เพลาเดือยคันคลัทช  หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม

0
เพลาเดือยคันเหยียบเปลี่ยน

เกียร
 หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม

1 ขาตั้งขาง
 ตรวจสอบการทํางาน

 หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม

2 * โชคอัพหนา  ตรวจสอบการทํางานและการรั่วซึมของน้ํามัน

3 * ชุดโชคอัพหลัง  ตรวจสอบการทํางานและการรั่วของน้ํามันโชคอัพหล ัง

4 น้ํามันเครื่อง
 เปลีย่น

 ตรวจสอบระดับน้ํามันและดูการรั่วซึมของน้ํามัน


5 ไสกรองน้ํามันเครื่อง  เปลีย่น 

6 * ระบบระบายความรอน
 ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็นและการรั่วซึมของน้ํายาหลอเย็น

 เปลีย่นเปนน้ํายาหลอเย็นแทของยามาฮา

7 * สวิทชเบรคหนาและเบรคหลัง  ตรวจสอบการทํางาน 

8
ชิ้นสวนที่เคลื่อนที่และ

สายตางๆ
 หลอลื่น

ําดับ จุดตรวจสอบ รายการตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

มาตรว

1,000 กม. 

หรือ 

1 เดือน

5,00

ห

5 



กา

7

UAU18671

ขอ




29    

30    

ลํา

ระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ

ประจําป
0 กม. 

รือ 

ือน

10,000 กม. 

หรือ 

10 เดือน

15,000 กม. 

หรือ 

15 เดือน

20,000 กม. 

หรือ 

20 เดือน
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แนะนํา
ตองเปลีย่นไสกรองอากาศบอยครั้งขึน้ หากขบัข ี่ในบริเวณที่เปยกหรือมีฝุนมากกวาปกติ

การบํารุงรักษาระบบเบรคไฮดรอลิก

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคเปนประจํา และเติมใหได ระดับที่กําหนดตามความจําเปน

 เปลีย่นชิ้นสวนภายในของแมปมเบรคตัวบนและแมปมเบรคตัวลาง พรอมกบัเปลี่ยนน้ํามันเบรคท ุก 2 ป

 เปลีย่นทอน้ํามันเบรคทุก 4 ป หรือเมื่อเกิดการชำรุดหรือเสียหาย

* ปลอกคันเรง

 ตรวจสอบการทํางาน

 ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง และปรับตั้งตามความจําเปน

 หลอลื่นสายคันเรงและเบาปลอกคันเรง



* ไฟ สัญญาณ และสวิทช
 ตรวจสอบการทํางาน

 ปรับตั้งลําแสงไฟหนา
 

ดับ จุดตรวจสอบ รายการตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

มาตรวัด

1,000 กม. 

หรือ 

1 เดือน

5,00

ห

5 เด
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ก
ห

ซ

ยา

ห

ม

แล

ห

ฉ

ตัว

เม

ใน

อย

ไม

จัก

ตร

ห

คา

ให

นะนํา
ไมมีประแจวัดแรงบิด ใหประมาณคราวๆ โดย

ุนเกนิการขันดวยมือไปอีก 1/4–1/2 รอบ อยางไร

ม ควรจะขันใหแนนตามที่มาตรฐานกําหนดโดย

ที่สุด

B5LF8199U0.book  Page 9  Tuesday, September 4, 2018  1:29 PM
การบํา

7-9

UAU19643

ารตรวจสอบหวัเทียน
ัวเทียนเปนสวนประกอบที่สําคญัของเครื่องยนต  

ึ่งควรทําการตรวจสอบเปนระยะโดยผูจําหนาย

มาฮา เนื่องจากความรอนและคราบตะกอนทําให

ัวเทียนสึกกรอนอยางชาๆ จงึควรถอดหวัเทียนออก

าตรวจสอบตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษา

ะการหลอลืน่ตามระยะ นอกจากนี้ สภาพของ

ัวเทียนยังแสดงถึงสภาพของเครื่องยนตได

นวนกระเบื้องรอบๆ แกนกลางของหัวเทียนแตละ

ควรเปนสีน้ําตาลปานกลางถงึออน (สีที่เหมาะสม

ื่อขับขี่รถตามปกติ) และหัวเทียนทั้งหมดที่ต ิดตั้ง

เครื่องยนตควรมีสีเดียวกัน หากหัวเทียนเปนสีอื่น

างชดัเจน แสดงวาเครื่องยนตอาจทํางานไมปกต ิ 

ควรวินิจฉัยปญหาดวยตัวเอง โปรดนํารถ

รยานยนตของทานไปใหผูจําหนายยามาฮา

วจสอบแกไข

ากหัวเทียนมีการสึกกรอนของเขี้ยวและมีคราบเขมา

รบอนปริมาณมากหรือมีคราบอื่นๆ ควรเปลี่ยน

ม

กอนติดตั้งหวัเทียน ควรวัดระยะหางเขี้ยวหัวเทียน

ดวยเกจวัดความหนา และหากจําเปน ใหปรับระยะ

หางเขีย้วหัวเทียนใหไดตามคาที่กําหนดไว

ทําความสะอาดพื้นผิวของปะเกน็หัวเทียนและหนา

สัมผัสรองหัวเทียน จากนั้นเช็ดสิ่งสกปรกออกจาก

เกลยีวหวัเทียน

ขอแ
หาก

หม

ก็ตา

เร็ว

หัวเทียนที่กําหนด:

NGK/CR8E

1. ระยะหางเขี้ยวหวัเทียน

ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน:

0.7–0.8 มม.

คามาตรฐานแรงบิด:

หัวเทียน:

13 นิวตัน·เมตร



กา

7

กล

รถ

เพื่อ

ออ

ตอ







หากน้ํามันเครื่องอยูต่ํากวาขีดบอกระดับต่ําสุด 

ใหเติมน้ํามันเครื่องชนิดที่แนะนําจนไดระดับ

ที่กําหนด

ปลี่ยนถายน้ํามนัเครื่อง (มหีรอืไมมีการเปลี่ยน

รองน้ํามนัเครื่อง)

ตั้งรถจักรยานยนตบนพื้นราบ

สตารทเครื่อง อุนเครื่องสักพัก จากนั้นจึงดับ

เครื่อง

วางอางรับน้ํามันเครื่องไวใตเครื่องยนตเพื่อ

รองรับน้ํามันเครื่องที่ใชแลว

าปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

องตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่อง

ีดบอกระดับสูงสุด

ีดบอกระดับต่ําสุด

2

13
4
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UAU36112

องดกัไอน้ํามัน

จักรยานยนตรุนนี้มีการติดตั้งกลองดักไอน้ํามัน

ปองกันการปลอยไอระเหยของน้ํามันเชื้อเพลิง

กไปสูบรรยากาศ กอนจะใชรถจักรยานยนตคันนี้ 

งแนใจวาไดทําการตรวจสอบดังตอไปนี้:

ตรวจสอบการเชือ่มตอทอยางแตละจดุ

ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของทอ

ยางและกลองดักไอน้ํามัน เปลี่ยน หากเสียหาย

ตรวจสอบใหแนใจวาชองระบายอากาศของ

กลองดักไอน้ํามันไมอุดตัน และทําความ

สะอาดตามความจําเปน

UAU62632

น้ํามันเครื่องและไสกรองน้ํามันเครื่อง
ควรตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่องทุกครั้งกอนขับขี่ 

นอกจากนี้ ตองทําการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องและ

เปลี่ยนไสกรองน้ํามันเครื่องตามระยะที่กําหนดใน

ตารางการบํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ

การตรวจสอบระดับน้ํามนัเครื่อง

1. ตั้งรถจักรยานยนตบนพื้นราบและใหอยูใน

ตําแหนงตั้งตรง การที่รถเอียงเพียงเลก็นอย

ก็อาจทําใหการอานระดับคลาดเคลื่อนได

2. สตารทเครื่อง อุนเครื่องสักพัก จากนั้นจึงดับ

เครื่อง

3. รอสักครูจนกวาน้ํามันจะตกตะกอน จากนั้นจึง

ตรวจสอบระดับน้ํามันผานชองตรวจวัดระดับ

น้ํามันที่อยูดานขวาลางของหองเครื่องยนต

ขอแนะนํา
น้ํามันเครื่องควรอยูระหวางขีดบอกระดับต่ําสุดกบั

สูงสุด

4.

การเ

ไสก

1.

2.

3.

1. ฝ

2. ช

3. ข

4. ข
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ข
ขา

น

นะนํา
จสอบใหแนใจวาไดใสโอริงเขาที่อยางถูกตอง

. ติดตั้งไสกรองน้ํามันเครื่องอันใหมดวยประแจ

ถอดกรองน้ํามัน แลวขันตามแรงบิดที่กําหนด

ดวยประแจวัดแรงบิด

1.

2.

อริง
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4. ถอดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง โบลทถาย

น้ํามันเครื่องและปะเก็นออกเพื่อถายน้ํามัน

เครื่องออกมาจากหองเครื่องยนต

อแนะนํา
มขั้นตอนที่ 5–7 หากไมมีการเปลีย่นไสกรอง

้ํามันเครื่อง

5. ถอดไสกรองน้ํามันเครื่องออกดวยประแจ

ถอดกรองน้ํามัน

ขอแนะนํา
ประแจถอดกรองน้ํามันเครื่องมีจําหนายที่ผูจําหนาย

ยามาฮา

6. ทาน้ํามันเครื่องสะอาดบางๆ ที่โอริงของ

ไสกรองน้ํามันเครื่องอันใหม

ขอแ
ตรว

แลว

7

โบลทถายน้ํามนัเครื่อง

ปะเก็น

21
1. ประแจถอดกรองน้ํามัน

2. ไสกรองน้ํามันเครื่อง

1 2
1. โ



กา

7

ขอ
ติด

นะนํา
แนใจวาไดเช็ดคราบน้ํามันบนชิน้สวนตางๆ ออก

จากเครื่องยนตและระบบไอเสียเย็นลงแลว

วรระวัง
UCA11621

เพื่อปองกันไมใหคลัทชลื่น (เนื่องจากน้ํามนั

เครื่องจะหลอลื่นคลัทชเชนกัน) หามผสมสาร

เคมเีตมิแตงใดๆ หามใชน้ํามันดีเซลที่ระบุ

สําหรบั “CD” หรือน้ํามนัที่มคีุณภาพสูงกวาที่

กําหนด นอกจากนี้ หามใชน้ํามนัที่ติดฉลาก 

“ENERGY CONSERVING II” หรอืสูงกวา

ระวังไมใหสิ่งแปลกปลอมเขาไปในหอง

เครื่องยนต

สตารทเครื่องยนต และปลอยใหเครื่องยนต

เดินเบาสักครูพรอมกับตรวจสอบวาไมมีน้ํามัน

รั่วซึมออกมา หากมีน้ํามันรั่วออกมา ใหดับ

เครื่องยนตทันทีและตรวจสอบสาเหตุ

นะนํา
จากสตารทเครื่องยนต ไฟเตือนแรงดันน้ํามัน

งควรจะดับลง

1.
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8. ติดตั้งโบลทถายน้ํามันเครื่องและปะเก็นอัน

ใหม แลวขันโบลทตามคาแรงบิดที่กําหนด

แนะนํา
ตั้งปะเก็นอันใหมตามที่แสดง

9. เติมน้ํามันเครื่องที่แนะนําตามปริมาณที่กําหนด 

จากนั้นปดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่องและขัน

ใหแนน

ขอแ
ตอง

หลัง

ขอค




10.

ขอแ
หลัง

เครื่อ

ประแจวัดแรงบิด

คามาตรฐานแรงบิด:

ไสกรองน้ํามันเครื่อง:

17 นิวตัน·เมตร

1

1. โบลทถายน้ํามันเครื่อง

2. ปะเก็น

คามาตรฐานแรงบิด:

โบลทถายน้ํามันเครื่อง:

20 นิวตัน·เมตร

น้ํามันเครื่องที่แนะนํา:

ดูหนา 9-1

ปริมาณน้ํามัน:

การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง:

1.80 ลิตร

มีการถอดกรองน้ํามันเครื่อง:

2.10 ลิตร

2

1
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คา
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รถ

1

UAU20071

ยาหลอเย็น
ตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็นกอนขบัขี่ทุกคร ั้ง 

กจากนี้ ตองเปลีย่นน้ํายาหลอเย็นตามที่กําหนด

ารางการบํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ

UAUN2231

ตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็น

. ตั้งรถจกัรยานยนตบนพื้นราบและใหอยูใน

ตําแหนงตั้งตรง

นะนํา
ตองตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็นในขณะ

เครื่องยนตเย็น เนื่องจากระดับน้ํายาหลอเย็น

จะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิเครื่องยนต

ดูใหแนใจวารถจกัรยานยนตอยูในตําแหนงตั้ง

ตรงเมื่อตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็น การที่รถ

เอียงเพียงเล็กนอยกอ็าจทําใหการอานระดับ

คลาดเคลือ่นได

. ถอดฝาครอบดานขางซายโดยถอดโบลทออก
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อควรระวัง
UCA20860

ากไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่องกะพริบหรือสวาง

งแมวาระดับน้ํามันเครือ่งจะถูกตอง ใหดับ

รื่องยนตทันทีและใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบ

จักรยานยนต

1. ดับเครื่องยนต รอสักครูจนกวาน้ํามันจะตก

ตะกอน จากนั้นตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง

และเติมตามความจําเปน

UAU85450

ทําไมตอง YAMALUBE
YAMALUBE คอืน้ํามนัเครื่องแทของ YAMAHA 

ซึ่งถอืกําเนดิมาจากความหลงใหลและความเชือ่ของ

วิศวกรทีว่า น้ํามนัเครือ่งเปนสวนประกอบของ

เครื่องยนตที่สําคัญมาก เราจัดตั้งทมีผูเชีย่วชาญจาก

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เคมี อิเลก็ทรอนิกส และการ

ทดสอบบนถนนขึ้นมาเพื่อพฒันาเครื่องยนตพรอมก ับ

น้ํามนัเครื่องทีจ่ะใช น้ํามันเครื่อง YAMALUBE ใช

ประโยชนอยางเต็มที่จากคุณสมบตัิตางๆ ของน้ํามนั

ตั้งตน และผสมสารเติมแตงในอัตราสวนที่เหมาะสม

เพื่อใหไดผลลพัธเปนน้ํามันเครื่องที่ตรงตามมาตรฐาน

ประสทิธิภาพของเรา นั่นทําใหน้ํามันเครื่องทั่วไป 

น้ํามนัเครื่องกึง่สังเคราะห และน้ํามันเครื่องสังเคราะห

ของ YAMALUBE มีคณุสมบัตแิละคุณประโยชน

อันเปนเอกลกัษณของตัวเอง ประสบการณทีส่ั่งสม

จากการวจิยัและการพฒันาน้าํมนัเครือ่งอนัยาวนานของ

ยามาฮาตั้งแตชวงทศวรรษ 1960 ทําให YAMALUBE 

เปนตวัเลอืกที่ดทีี่สดุสําหรับเครื่องยนตยามาฮาของคณุ

น้ํา
ควร

นอ

ในต

การ

1

ขอแ




2



กา

7 ขอ
น้ํา

สูง

1.

2.

าครอบดานบน

ัวยึดแบบเร็ว

บลท

ังลมขางดานซาย

ัทและแหวนรอง

กรู

บลท

าครอบถงัพกัน้ํายาหลอเย็น

3

3

2 4

6

5

3

2

1
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3. ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็นในถงัพักน้ํายา

หลอเย็น

แนะนํา
ยาหลอเย็นควรอยูระหวางขดีบอกระดับต่ําสุดกบั

สุด

4. หากน้ํายาหลอเย็นอยูที่หรือต่ํากวาขดีบอก

ระดับต่ําสุด ใหถอดฝาครอบดานบน บังลม

ขางดานซาย และฝาครอบถงัน้ํายาหลอเย็นออก 

เพื่อเขาไปที่ถงัน้ํายาหลอเย็น

ฝาครอบขางดานซาย

โบลท

1

2

1. ขีดบอกระดับสูงสุด

2. ขีดบอกระดับต่ําสุด

3. ถังพกัน้ํายาหลอเย็น

3

1

2

1. ฝ

2. ต

3. โ

4. บ

5. น

6. ส

1. โ

2. ฝ

1
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. ติดตั้งฝาครอบขางดานซาย

UAU33032

เปลี่ยนน้ํายาหลอเยน็

เปลีย่นน้ํายาหลอเย็นตามที่กําหนดในตารางการ

ุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ ใหผูจําหนาย

าฮาทําการเปลี่ยนน้ํายาหลอเย็นให คําเตือน! หาม

ายามเปดฝาปดหมอน้ําในขณะที่เครื่องยนตยัง

อยู [UWA10382]

ู

ขี้ยวล็อค

ังลมขางดานซาย

13

2
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5. ถอดฝาปดถงัพักน้ํายาหลอเย็นออก เติมน้ํายา

หลอเย็นจนถงึขดีบอกระดับสูงสุด และปดฝา

ถงัพักน้ํายาหลอเย็น คําเตือน! เปดเฉพาะฝาปด

ถงัพักน้ํายาหลอเย็นเทานั้น หามพยายามเปด

ฝาปดหมอน้ําในขณะที่เครื่องยนตยังรอนอยู 

[UWA15162] ขอควรระวัง: หากไมมนี้ํายาหลอเย็น 

ใหใชน้ํากลั่นหรือน้ํากอกที่ไมกระดางแทน หาม

ใชน้ํากระดางหรอืน้ําเกลือเนื่องจากจะเปน

อันตรายตอเครื่องยนต หากใชน้ําแทนน้ํายา

หลอเย็น ใหเปลี่ยนกลับไปเปนน้ํายาหลอเย็น

โดยเร็วที่สุด มิฉะนั้นระบบระบายความรอน

จะไมสามารถปองกันการแข็งตัวและการกัด

กรอนได หากเติมน้ําลงไปในน้ํายาหลอเย็น 

ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบความเขมขน

ของสารปองกันการแข็งตัวในน้ํายาหลอเย็น

โดยเร็วที่สุด มิฉะนั้นประสิทธิภาพของน้ํายา

หลอเย็นจะลดลง [UCA10473]

6. ติดตั้งฝาปดถงัพักน้ํายาหลอเย็น

7. ติดตั้งบังลมขางดานซาย จากนั้นติดตั้งฝาครอบ

ดานบน

ขอแนะนํา
ยึดเขี้ยวลอ็คบนบังลมเขาไปในรูตามที่แสดง

8

การ

ตอง

บําร

ยาม

พย

รอน

1. ฝาปดถังพักน้ํายาหลอเย็น

ความจุถังพักน้ํายาหลอเย็น (ถึงขีดบอกระดับสูงสุด):

0.25 ลิตร

1

1. ร

2. เ

3. บ



กา

7

กา
สะ
คว

ตา

เปล

ใช

มีฝ

ตร

กา

ถอดสกรูเพื่อถอดฝาครอบหมอกรองอากาศ

ออก

ดึงไสกรองอากาศออกมา

ใสไสกรองอากาศอันใหมเขาไปในหมอกรอง

อากาศ ขอควรระวัง: ดูใหแนใจวาไดใสไสกรอง

าครอบหมอกรองอากาศ

กรู

สกรองอากาศ

1

2

1
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รเปลี่ยนไสกรองอากาศและการทําความ
อาดทอตรวจสอบ
รเปลีย่นไสกรองอากาศตามระยะที่กําหนดใน

รางการบํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ 

ีย่นไสกรองอากาศอยางสม่ําเสมอ หากมีการ

รถจกัรยานยนตในพื้นที่ที่มีความเปยกชืน้หรือ

ุนมาก ควรตรวจสอบและทําความสะอาดทอ

วจสอบสภาพไสกรองอากาศ ถาจําเปน

รเปลี่ยนไสกรองอากาศ

1. ถอดเบาะนั่งผูขบัขี่ (ดูหนา 4-17)

2. ถอดฝาครอบดานขางซายโดยถอดโบลทออก

3. ถอดฝาครอบถงัน้ํามันเชือ้เพลงิโดยถอดโบลท

และตัวยึดแบบเร็วออก

4.

5.

6.

1. ฝาครอบขางดานซาย

2. โบลท

1. ฝาครอบถังน้ํามันเชื้อเพลิง

2. โบลท

3. ตัวยึดแบบเร็ว

1

2

3

2
1

2

1. ฝ

2. ส

1. ไ
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ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง
ะยะฟรีปลอกคันเรงดังภาพ

จสอบระยะฟรีปลอกคนัเรงตามระยะที่กําหนด 

ใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับตั้งตามความ

น

ะยะฟรีปลอกคันเรง

ะยะฟรีปลอกคันเรง:

3.0–5.0 มม.

1

B5LF8199U0.book  Page 17  Tuesday, September 4, 2018  1:29 PM
การบํา

7-17

อากาศเขาไปในหมอกรองอากาศอยางถูกตอง 

ไมควรใชงานเครื่องยนตโดยไมไดตดิตั้งไส

กรองอากาศ เพราะอาจทําใหลูกสูบและ/หรือ

กระบอกสูบสึกหรอมากกวาปกต ิ[UCA10482]

7. ติดตั้งฝาครอบหมอกรองอากาศดวยสกรู

8. ติดตั้งฝาครอบถังน้ํามันเชื้อเพลิงโดยการใส

โบลทและตัวยึดแบบเร็ว

9. ติดตั้งฝาครอบดานขางซายโดยใสโบลทยึด

0. ติดตั้งเบาะนั่งผูขับขี่

รทําความสะอาดทอตรวจสอบไสกรองอากาศ

1. ตรวจสอบทอดานหนาของหมอกรองอากาศ 

เพื่อปองกันการสะสมของสิ่งสกปรกหรือน้ํา

2. หากพบสิ่งสกปรกหรือน้ํา ใหถอดทอออก 

ทําความสะอาดและประกอบกลบัเขาไป

การ
วัดร

ตรว

และ

จําเป

1. ทอตรวจสอบไสกรองอากาศ

1

1. ร

ร



กา

7

ระ
วาล

เนื่อ

จงึ

ใน

ตั้ง

เชือ้

แล

ดัง

ปร

ขอ
ตอ

คําเตอืน
UWA10512

บรรทกุน้ําหนักมากเกินไป การใชงานรถ

ยานยนตที่มนี้ําหนักบรรทกุมากเกินไปอาจ

เกิดอุบัติเหตไุด

รงดันลมยาง (วัดขณะยางเย็น):

1 คน:

หนา:

200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)

หลัง:

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)

2 คน:

หนา:

200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)

หลัง:

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)

้ําหนักบรรทุกสูงสุด*:

160 กก.

* น้ําหนักรวมของผูขับขี่ ผูโดยสาร สัมภาระ และ

อุปกรณตกแตง 
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UAU21403

ยะหางวาลว
วเปนสวนประกอบที่สําคัญของเครื่องยนต และ

งจากระยะหางวาลวจะเปลี่ยนแปลงเมื่อใชงาน 

ตองทําการตรวจสอบและปรับตั้งตามที่กําหนดไว 

ตารางการบํารุงรักษาตามระยะ วาลวที่ไมไดปร ับ

จะสงผลใหสวนผสมระหวางอากาศกับน้ํามัน

เพลงิไมไดสัดสวน มีเสียงรบกวนของเครื่องยนต 

ะเครื่องยนตเสียหายในที่สุด เพื่อปองกนัปญหา

กลาว ตองใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบและ

ับตั้งระยะหางวาลวตามระยะเวลาสม่ําเสมอ

แนะนํา
งทําการบํารุงรักษาเมื่อเครื่องยนตเย็น

UAU82720

ยาง
ยางเปนสิ่งเดียวที่สัมผัสกบัถนน ความปลอดภัยในทุก

สภาวะการขับขีข่ึ้นอยูกบัสวนเลก็ๆ ที่สัมผัสกบัถนน 

นั่นคอื ยาง ดังนั้นจึงจําเปนตองบํารุงรักษายางใหอยู

ในสภาพที่ดีตลอดเวลา และเปลีย่นเมื่อถงึเวลาที่

เหมาะสมดวยยางที่กําหนด

แรงดันลมยาง

ควรตรวจสอบแรงดันลมยางทุกครั้งกอนการขบัขี่ 

และปรับตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10504

การใชรถจักรยานยนตโดยทีแ่รงดันลมยางไมถูกต อง

อาจทําใหสูญเสียการควบคุมจนเกิดการบาดเจ็บสาห ัส

หรือถึงแกชีวิตได

 การตรวจสอบและการปรับแรงดันลมยาง

ตองทําขณะที่ยางเย็น (เมือ่อุณหภูมขิองยาง

เทากับอุณหภูมโิดยรอบ)

 ตองปรับแรงดันลมยางใหสอดคลองกับ

ความเร็วในการขับขี ่รวมถึงน้ําหนักรวมของ

ผูขับขี่ ผูโดยสาร สัมภาระ และอุปกรณตกแตง

ที่กําหนดไวสําหรับรถรุนนี้

หาม

จักร

ทําให

แ

น
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ตอ

ลา

ขึ้น

ห

ท

คําเตอืน
UWA10462

หนาและยางหลังของรถจักรยานยนตควรเปน

ยี่หอและรูปแบบเดียวกัน มฉิะนั้นสมรรถนะใน

บังคับรถอาจลดลง ซึ่งสามารถนําไปสูการเกิด

เิหตุได

งัจากการทดสอบอยางละเอียด รายชือ่ยางตอไปน ี้

นั้นที่ไดรับการยอมรับจากยามาฮาวาสามารถใช

ถจักรยานยนตรุนนี้ได
1.

2.

3.

างหนา:

ขนาด:

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

ผูผลิต/รุน:

DUNLOP/SPORTMAX GPR-300F

างหลัง:

ขนาด:

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

ผูผลิต/รุน:

DUNLOP/SPORTMAX GPR-300
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รตรวจสอบสภาพยาง

งตรวจสอบสภาพยางทุกครั้งกอนการขับขี่ หาก

ยตามขวาง (ความลึกต่ําสุดของรองดอกยาง) แสดง

บนดอกยาง หรือหากยางมีตะปูหรือเศษแกวฝงอยู 

รือมีการฉกีขาดของแกมยาง ใหนํารถไปเปลี่ยนยาง

ี่ผูจําหนายยามาฮาทันที

คําเตอืน
UWA10583

 การขับขีร่ถจักรยานยนตที่ยางเสื่อมสภาพนั้น

เปนอันตราย เมื่อลายตามขวางของดอกยางเริ่ม

แสดงขึน้ ใหนํารถไปเปลี่ยนยางที่ผูจําหนาย

ยามาฮาทนัที

 การเปลี่ยนชิ้นสวนที่เกี่ยวของกับเบรคและลอ

ทัง้หมด รวมถึงยาง ควรใหผูจําหนายยามาฮา

ทีม่ีความรูความชํานาญเปนผูดําเนินการ

 ขบัขี่รถจักรยานยนตดวยความเร็วปานกลาง

หลังจากเปลี่ยนยางใหมๆ เนื่องจากตองรอให

หนายางเขาที่ (broken in) กอน เพื่อใหใชยาง

ไดเต็มประสิทธิภาพ

ขอมลูเกี่ยวกับยาง

รถจกัรยานยนตรุนนี้ใชยางแบบไมมียางในและวาลว

ลมยาง

ยางมีการเสื่อมสภาพตามอายุ แมวาจะไมไดใชงาน

หรือใชในบางโอกาส การแตกของดอกยางและ

แกมยาง ซึ่งบางครั้งมีการเสียรูปของโครงยางรวมดวย 

เปนสิ่งที่บงถงึการเสื่อมสภาพตามอายุ จงึควร

ตรวจสอบอายุของยางที่เกาเก็บโดยผูเชี่ยวชาญ เพื่อ

ใหแนใจวายางมีความเหมาะสมที่จะใชตอไป

ยาง

ยาง

การ

อุบัต

หล

เทา

กับร
แกมยาง

พิกัดความสึกของดอกยาง

ความลึกรองดอกยาง

ความลึกรองดอกยางต่ําสุด (หนาและหลัง):

1.0 มม. 

ย

ย



กา

7

ลอ
เพื่อ

ขับ

ถงึ





นะนํา
ยังไมไดระยะฟรีคลัทชที่อธิบายไวดานบน ให

ขั้นตอนที่ 3–8

หมุนโบลทปรับตั้งที่คันคลัทชไปในทิศทาง (a) 

จนสุดเพื่อคลายสายคลทัช

ถอดฝาครอบดานขวาโดยถอดโบลทออก

ถอดฝาครอบดานบนและบังลมดานขวาออก

ัวยึดแบบเร็ว

าครอบ

บลท

ังลมดานขวา

กรู

5

3

4 3

2
1
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แม็ก
ใหรถจักรยานยนตของทานมีสมรรถนะในการ

ขีสู่ง มีความทนทานและปลอดภัย ทานควรคํานึง

จดุที่สําคญัเกี่ยวกบัลอรถดังตอไปนี้

ควรตรวจสอบรอยแตก ความโคงงอ การบิดงอ 

หรือความเสียหายอื่นๆ ของวงลอกอนขับขี่

ทกุครัง้ หากพบวาลอชาํรดุ ใหนาํรถจกัรยานยนต

เขารับการเปลี่ยนลอโดยผูจําหนายยามาฮา อยา

พยายามซอมแซมลอรถดวยตนเอง แมจะเปน

การซอมแซมเล็กๆ นอยๆ กต็าม ลอรถที่มีการ

เสียรูปทรงหรือรอยแตกจะตองเปลี่ยนใหม

ควรตั้งศูนยลอทุกครั้งที่เปลีย่นลอหรือยาง 

ลอที่ไมไดศูนยอาจทําใหสมรรถนะแยลง การ

บังคบัควบคุมลดลง และอายุของยางสั้นลง

UAUN2251

การปรับตั้งระยะฟรีคันคลัทช
วัดระยะฟรีคนัคลัทชดังภาพ

ตรวจสอบระยะฟรีคันคลัทชตามระยะที่กําหนด และ

ปรับตั้งตามขั้นตอนตอไปนี้ตามความจําเปน

1. คลายนัทล็อคที่คนัคลัทช

2. ในการเพิ่มระยะฟรีคนัคลัทช ใหหมุนโบลท

ปรับตั้งระยะฟรีคันคลทัชไปในทิศทาง (a) 

ในการลดระยะฟรีคันคลัทช ใหหมุนโบลท

ปรับตั้งไปในทิศทาง (b)

ขอแ
หาก

ขาม

3.

4.

5.

1. โบลทปรับตั้งระยะฟรีคันคลัทช

2. นัทล็อค

3. ระยะฟรีคันคลัทช

ระยะฟรีคันคลัทช:

10.0–15.0 มม.

3 2 1

(a)

(b)

1. ต

2. ฝ

3. โ

4. บ

5. ส

3
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UAU37914

ตรวจสอบระยะฟรีคันเบรคหนา

วรมีระยะฟรีที่ปลายคนัเบรคหนา หากมีระยะฟรี 

ดใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบระบบเบรค

คําเตอืน
UWA14212

เบรคที่ออนหรือหยุนอาจบงบอกถึงการทํางาน

ระบบไฮดรอลิกในเบรคหนาวามอีากาศเขาไป 

วรใหผูจําหนายยามาฮาทําการไลลม (ไลฟอง

าศ) ออกจากระบบไฮดรอลิกกอนใชงานรถ

ยานยนต เนื่องจากฟองอากาศทีอ่ยูในระบบ

1.

2.

มมีระยะฟรีคันเบรคหนา

1
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6. คลายนัทลอ็คที่หองเครื่องยนต

7. ในการเพิ่มระยะฟรีคันคลทัช ใหหมุนนัทปรับ

ตั้งระยะฟรีคันคลัทชไปในทิศทาง (a) ในการ

ลดระยะฟรีคนัคลัทช ใหหมุนนัทปรับตั้งไป

ในทิศทาง (b)

8. ขนัแนนนัทลอ็คที่หองเครื่องยนต

9. ติดตั้งบังลมดานขวา จากนั้นติดตั้งฝาครอบ

ดานบน

อแนะนํา
เขี้ยวลอ็คบนบังลมเขาไปในรูตามที่แสดง

10. ติดตั้งฝาครอบขางดานขวา

11. ขนัแนนนัทลอ็คที่คันคลทัช

การ

ไมค

โปร

คัน

ของ

จึงค

อาก

จักร

นัทล็อค

นัทปรับตั้งระยะฟรีคันคลัทช

2
(b)

(a)

1

1. รู

2. เขี้ยวล็อค

3. บังลมดานขวา

1

3
2

1. ไ



กา

7

ไฮ

อา

UAU22393

ตรวจสอบผาเบรคหนาและผาเบรคหลัง
ตรวจสอบความสึกของผาเบรคหนาและผาเบรค

ตามระยะที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและ

ลอลื่นตามระยะ

UAU22433

รคหนา 

รคหนาแตละชิ้นจะมีรองพิกัดวัดความสึกเพื่อให

สามารถตรวจสอบความสึกของผาเบรคเองได

ไมตองถอดแยกชิน้สวนเบรค ในการตรวจสอบ

สึกของผาเบรค ใหดทูี่รองบอกพิกดัความสึก 

ผาเบรคสึกจนเกือบไมเหน็รองพิกดัวัดความสึก 

ใหชางผูจําหนายยามาฮาเปลีย่นผาเบรคทั้งชุด

องบอกพิกัดความสึกของผาเบรค

1 1
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ดรอลิกจะทําใหสมรรถนะในการเบรคลดลง ซึ่ง

จสงผลใหสญูเสยีการควบคุมและกอใหเกิดอุบ ัตเิหตุ

UAU36505

สวิทชไฟเบรค
ไฟเบรคควรสวางขึ้นกอนการเบรคจะทํางานเลก็นอย 

ไฟเบรคจะถูกกระตุนการทํางานโดยสวิทชที่เชือ่มตอ

กบัคันเบรคหนาและคันเบรคหลงั เนื่องจากสวิทชไฟ

เบรคเปนสวนประกอบของระบบเบรคปองกนัลอลอ็ค 

จงึควรทําการบํารุงรักษาโดยผูจําหนายยามาฮาเท านั้น

การ
ตอง

หลัง

การห

ผาเบ

ผาเบ

ผูใช

โดย

ความ

หาก

ควร

1. ร
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ผ

ผา

ให

โด

ตร

คว

คว

ท

คหลัง

คําเตอืน
UWA16011

บํารุงรักษาอยางไมถูกตองอาจทําใหสูญเสีย

สิทธิภาพในการเบรค ปฏิบัติตามขอควรระวัง

ปนี้:

น้ํามนัเบรคที่ไมเพียงพออาจทําใหอากาศเขาไป

ในระบบเบรค สงผลใหประสิทธิภาพในการ

เบรคลดลง

ทําความสะอาดฝาปดชองเติมกอนเปดออก 

ใชเฉพาะน้ํามนัเบรค DOT 4 จากบรรจุภัณฑ

ที่ซีลไวเทานั้น

1.
ีดบอกระดับต่ําสดุ

้ํามนัเบรคที่กําหนด:

YAMAHA GENUINE BRAKE FLUID (DOT 4)

1
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UAU36721

าเบรคหลัง

เบรคหลังแตละชิ้นจะมีรองบอกพิกัดความสึกเพื่อ

ผูใชสามารถตรวจสอบความสึกของผาเบรคได

ยไมตองถอดแยกชิ้นสวนของเบรค ในการ

วจสอบความสึกของผาเบรค ใหดูที่รองบอกพิกดั

ามสึก หากผาเบรคสึกจนเกอืบไมเห็นรองพิกดัวัด

ามสึก ควรใหชางผูจําหนายยามาฮาเปลีย่นผาเบรค

ั้งชดุ

UAU66670

การตรวจสอบระดับน้ํามันเบรค
กอนขับขี่ ใหตรวจสอบวาน้ํามันเบรคอยูเหนือข ีด

บอกระดับต่ําสุด ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคกบั

ระดับสูงสุดของกระปุกน้ํามันเบรค เติมน้ํามันเบรค

ตามความจําเปน

เบรคหนา

เบร

การ

ประ

ตอไ





รองบอกพกิัดความสึกของผาเบรค

1
1

1. ขีดบอกระดับต่ําสดุ

1
1. ข

น



กา

7







ขอ
น้ํา

เสีย

ทนั

เมื่อ

น้ํา

แส

ระ

ผา

UAU22734

เปลี่ยนถายน้ํามันเบรค
ูจําหนายยามาฮาเปลีย่นถายน้ํามันเบรคทุก 2 ป 

จากนี้ ควรเปลีย่นซีลของแมปมเบรคตัวบนและ

มเบรคตัวลาง รวมทั้งทอน้ํามันเบรคตามระยะ

บุดานลาง หรือเร็วกวานั้นหากมีการชํารุดหรือ

ึม

ซีลเบรค: ทุก 2 ป

ทอน้ํามันเบรค:  ทุก 4 ป
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ใชน้ํามนัเบรคที่กําหนดไวเทานั้น มฉิะนั้นอาจ

ทําใหซีลยางเสื่อมสภาพ เปนเหตใุหเกิดการ

รั่วซึม

เตมิดวยน้ํามันเบรคชนิดเดียวกันเสมอ การเติม

น้ํามันเบรคอื่นนอกเหนือจาก DOT 4 อาจทําให

เกิดปฏิกิริยาทางเคมทีี่อันตราย

ระมดัระวังไมใหน้ําเขาไปในกระปุกน้ํามันเบรค

ขณะเติมน้ํามนัเบรค น้ําจะทําใหจุดเดือดของ

น้ํามันเบรคต่ําลงเปนอยางมาก และอาจทําให

เกิดแรงดันฟองอากาศในระบบเบรค และสิ่ง

สกปรกอาจจะอุดตันทีว่าลวของชุดไฮดรอลิก 

ABS

ควรระวัง
UCA17641

มันเบรคอาจทําใหพื้นผิวสีหรือชิ้นสวนพลาสติก

หายได จึงตองทําความสะอาดน้ํามันเบรคทีห่ก

ทีทุกครั้ง

ผาเบรคมีความสึก เปนเรื่องปกติที่ระดับของ

มันเบรคจะคอยๆ ลดลง ระดับน้ํามันเบรคที่ต่ําอาจ

ดงถงึความสึกของผาเบรคและ/หรือการรั่วของ

บบเบรค จงึตองแนใจวาไดตรวจสอบความสึกของ

เบรคและการรั่วของระบบเบรค หากระดับน้ํามัน

เบรคลดลงกะทันหัน ควรใหผูจําหนายยามาฮา

ตรวจสอบหาสาเหตุกอนขับขี่ตอ
การ
ใหผ

นอก

แมป

ที่ระ

รั่วซ
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ระ
คว

แล

กา

ข
ขณ

ม

. ในการปรับโซขบัใหตึง ใหหมุนนัทปรับตั้ง

ระยะหยอนโซขับที่แตละดานของสวิงอารมไป

ในทิศทาง (a) ในการคลายความตึงของโซขับ 

ใหหมุนนัทปรับตั้งที่แตละดานของสวิงอารม

ไปในทิศทาง (b) จากนั้นดันลอหลังไปขางหนา

1.

ัทแกนลอ

ัทลอ็ค

าปดตัวปรับตั้งความตึงโซขับ

1

2
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UAU22762

ยะหยอนโซขับ
รตรวจสอบระยะหยอนโซขบัทุกครั้งกอนการขับขี่

ะปรับตั้งตามความจําเปน

UAU2277G

รตรวจสอบระยะหยอนโซขับ

1. ตั้งรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งขาง

อแนะนํา
ะตรวจสอบและปรับตั้งระยะหยอนโซขับ ไมควร

ีน้ําหนักใดๆ บนรถจักรยานยนต

2. เขาเกียรวาง

3. วัดระยะหยอนโซขับดังภาพ

4. หากระยะหยอนโซขับไมถกูตอง ใหปรับตาม

ขัน้ตอนตอไปนี้ ขอควรระวัง: ระยะหยอน
โซขบัที่ไมพอดีจะทําใหเครื่องยนต รวมถึง

ชิ้นสวนทีส่ําคัญอื่นๆ ของรถจักรยานยนต

ทํางานมากเกินไป และอาจทําใหโซเลื่อนไหล

หรือแตกหักได หากระยะหยอนโซขบัเกิน 

โซสามารถทําลายโครงรถ สวิงอารม และ

ชิ้นสวนอื่นๆ ได เพื่อปองกันไมใหเกิดภาวะนี้

ขึน้ ตองรักษาระยะหยอนโซขบัใหตรงตาม

คาที่กําหนด [UCA17791]

UAU62983

การปรับตั้งระยะหยอนโซขบั

ปรึกษาผูจําหนายยามาฮากอนทําการปรับตั้งระยะ

หยอนโซขบั

1. ถอดฝาปดตัวปรับตั้งความตึงโซขับ และจาก

นัน้คลายนัทแกนลอ และนัทลอ็คบนแตละดาน

ของสวิงอารม

2

ระยะหยอนโซขับ

1

ระยะหยอนโซขับ:

35.0–45.0 มม.

1. น

2. น

3. ฝ
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ขอ
ใช

ตร

ใน

UAU23026

ทําความสะอาดและการหลอลื่นโซขับ
ทําความสะอาดและหลอลืน่โซขับตามระยะที่

นดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นตาม

 โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อขับขี่ในบริเวณที่มีฝุนมาก

เปยก มิฉะนั้นโซขบัจะสึกหรออยางรวดเร็ว ให

ารบํารุงรักษาโซขับตามขั้นตอนตอไปนี้

วรระวัง
UCA10584

หลอลื่นโซขับหลังการลางทําความสะอาดรถ

ยานยนตหรือขับขีใ่นบริเวณที่เปยก

ทําความสะอาดโซขับดวยน้ํามันกาดและแปรง

นุมขนาดเลก็ ขอควรระวัง: เพื่อปองกันโอริง
เสียหาย หามใชเครื่องทําความสะอาดแรงดัน

ไอน้ํา เครื่องฉดีน้ําแรงดันสูง หรือสารทําละลาย

ที่ไมเหมาะสมในการทําความสะอาดโซขบั 
[UCA11122]

เชด็โซขับใหแหง

1.

1.

2.
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แนะนํา
เครื่องหมายจดัแนวที่แตละดานของสวิงอารม

วจใหแนใจวาตัวปรับตั้งความตึงโซขับทั้งสองอยู

ตําแหนงเดียวกันเพื่อใหตําแหนงศูนยลอถกูตอง

3. ขันนัทแกนลอ ตามดวยนัทลอ็คตามคาแรงบิด

ที่กําหนด

4. ตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับตั้งความตึงโซขับ

ทั้งสองอยูในตําแหนงเดียวกัน ระยะหยอน

โซขับถกูตอง และการเคลื่อนที่ของโซขับมี

ความราบรื่น

5. ติดตั้งฝาปดตัวปรับตั้งความตึงโซขับ

การ
ตอง

กําห

ระยะ

หรือ

ทําก

ขอค
ตอง

จักร

1.

2.

นัทปรับตั้งระยะหยอนโซขับ

เครื่องหมายจัดแนว

ตัวปรับตั้งความตึงโซขับ

1(a)

(b)

1

2

คามาตรฐานแรงบิด:

นัทแกนลอ:

57 นิวตัน·เมตร

นัทล็อค:

16 นิวตัน·เมตร
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UAU49921

ตรวจสอบและการหลอลื่นปลอกคันเรง
ะสายคันเรง
ตรวจสอบการทํางานของปลอกคนัเรงทุกครั้ง

ขับขี่ นอกจากนี้ ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการ

อลืน่สายคันเรงตามที่กําหนดในตารางการบํารุง

าและการหลอลื่นตามระยะ
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3. หลอลื่นโซขับใหทั่วดวยน้ํามันหลอลืน่โซโอริง

พิเศษ ขอควรระวัง: หามใชน้ํามนัเครื่องหรือ
สารหลอลื่นอื่นใดกับโซขบั เพราะอาจมสีารที่

ทําใหโอริงเสียหายได [UCA11112]

UAU23098

การตรวจสอบและการหลอลื่นสายควบคุม
ตางๆ
กอนการขับขี่ทุกครั้ง ควรตรวจสอบการทํางานของ

สายควบคุมทั้งหมดและสภาพของสาย และหลอลื่น

สายและปลายสายตามความจําเปน หากสายชํารุด

หรือขยับไดไมราบรื่น ใหผูจําหนายยามาฮาทําการ

ตรวจสอบหรือเปลีย่นใหม คําเตือน! ความเสียหาย

ที่ผิวดานนอกของสายควบคุมตางๆ อาจทําใหเกิด

สนิมภายในสายและทําใหสายขยับไดยาก จึงควร

เปลี่ยนสายใหมโดยเร็วทีสุ่ดเพื่อปองกันไมใหเกิด

สภาวะทีไ่มปลอดภัย [UWA10712]

การ
แล
ควร

กอน

หล

รักษ

สารหลอลื่นทีแ่นะนํา:

น้ํามันหลอลื่นสายควบคุมของยามาฮาหรือ

น้ํามันหลอลื่นที่เหมาะสม



กา

7

กา
แล
คว

เหย

คัน

จําเ

คัน

คัน

UAU23144

ตรวจสอบและการหลอลื่นคันเบรคหนา
คันคลัทช
ตรวจสอบการทํางานของคันเบรคหนาและคัน

ชทุกครั้งกอนขับขี่ และหลอลืน่เดือยคนัเบรค

และคันคลัทชตามความจําเปน

รคหนา

ลัทช

B5LF8199U0.book  Page 28  Tuesday, September 4, 2018  1:29 PM
รบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

7-28

UAU44276

รตรวจสอบและการหลอลื่นคันเบรคหลัง
ะคันเหยียบเปลี่ยนเกียร
รตรวจสอบการทํางานของคันเบรคหลังและคัน

ียบเปลีย่นเกียรทุกครั้งกอนขับขี่ และหลอลืน่เดือย

เบรคหลงัและคันเหยียบเปลี่ยนเกยีรตามความ

ปน

เบรคหลัง

เหยียบเปลี่ยนเกียร

การ
และ
ควร

คลัท

หนา

คันเบ

คันค

สารหลอลื่นที่แนะนํา:

จาระบีลิเธียม
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UAUM1653

หลอลื่นเดือยสวิงอารม

ยสวิงอารมตองไดรับการหลอลืน่โดยผูจําหนาย

าฮาตามที่กําหนดไวในตารางการบํารุงรักษาและ

หลอลืน่ตามระยะ

ารหลอลื่นที่แนะนํา:

จาระบีลิเธยีม
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การตรวจสอบและการหลอลื่นขาตั้งขาง

กอนการขับขี่ทุกครั้ง ควรตรวจสอบวาขาตั้งขางมีการ

เคลือ่นตัวขณะใชงานฝดหรือไม และหลอลืน่ที่จุด

หมุนตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10732

หากขาตั้งขางมีการเคลื่อนทีข่ึ้นและลงฝด ควรนํารถ

เขารับการตรวจสอบหรือซอมที่ผูจําหนายยามาฮ า 

มิฉะนั้นขาตั้งขางอาจสัมผัสกับพื้นและทําใหผ ูขับขี่

เสียสมาธิ สงผลใหสญูเสียการควบคุมได

การ

เดือ

ยาม

การ

สารหลอลื่นที่แนะนํา:

คันเบรคหนา:

จาระบีซิลิโคน

คันคลัทช:

จาระบีลิเธียม

สารหลอลื่นทีแ่นะนํา:

จาระบีลิเธยีม

ส
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UAU23285

ตรวจสอบชุดบังคับเลี้ยว
นคอรถที่สึกหรือหลวมอาจกอใหเกิดอันตรายได 

งตรวจสอบการทํางานของชุดบังคับเลีย้ว

อไปนี้ตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและ

ลอลื่นตามระยะ

ยกลอหนาใหลอยเหนือพื้น (ดูหนา 7-36) 

คําเตือน! เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ใหหนุน

รองรถใหมัน่คงเพื่อปองกันอันตรายจากการ

ที่รถลม [UWA10752]

จบัสวนลางของแกนโชคอัพหนาและพยายาม

โยกไปมา หากแกนโชคอัพหนามีระยะฟรี 

ใหนํารถจักรยานยนตของทานไปใหผูจําหนาย

ยามาฮาตรวจสอบและแกไขชดุบังคบัเลี้ยว
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UAU23273

รตรวจสอบโชคอัพหนา
งตรวจสอบสภาพและการทํางานของโชคอัพหนา

ตอไปนี้ตามที่กําหนดไวในตารางการบํารุงรักษา

ะการหลอลืน่ตามระยะ

รตรวจสอบสภาพ

วจสอบกระบอกโชคตัวในวามีรอยขีดขวน ความ

หาย หรือการรั่วของน้ํามันหรือไม

รตรวจสอบการทํางาน

1. ตั้งรถจักรยานยนตบนพื้นราบและใหอยูใน

ตําแหนงตั้งตรง คําเตือน! เพื่อหลีกเลี่ยงการ

บาดเจ็บ ใหหนุนรองรถใหมัน่คงเพื่อปองกัน

อันตรายจากการทีร่ถลม [UWA10752]

2. ขณะที่บีบคันเบรคหนา ใหกดแฮนดบังคับลง

แรงๆ หลายๆ ครั้งเพื่อตรวจสอบวาโชคอัพหนา

ยุบตัวและคืนตัวไดอยางนุมนวลหรือไม

ขอควรระวัง
UCA10591

หากโชคอัพหนาชํารุดหรือทํางานไมราบรื่น ใหนํารถ

จักรยานยนตของทานไปใหผูจําหนายยามาฮา

ตรวจสอบหรือซอม

การ
ลกูป

จงึตอ

ดังต

การห

1.

2.



รุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

7

ก

ตอ

ท

ตา

ได

จํา

และปกปองดวงตาของทานทกุครั้งเมือ่ตอง

ทํางานใกลกับแบตเตอรี่ ในกรณีที่สัมผัสถูก

รางกาย ใหปฐมพยาบาลดวยวิธีการตอไปนี้

 ภายนอก: ลางดวยน้ําเปลาปริมาณมาก

 ภายใน: ดื่มน้ําหรอืนมในปริมาณมาก และ

รีบไปพบแพทยทนัที

 ดวงตา: ลางดวยน้ําเปลาเปนเวลา 15 นาที

และไปพบแพทยทนัที

กระบวนการทํางานของแบตเตอรี่กอใหเกิด

แกสไฮโดรเจนที่งายตอการระเบิด ดังนั้น 

ควรหลีกเลี่ยงอยาใหเกิดประกายไฟ เปลวไฟ 

สูบบุหรี่ ฯลฯ ใกลกับแบตเตอรี่ และควรชารจ

แบตเตอรี่ในที่ที่มอีากาศถายเทเพียงพอ

เก็บแบตเตอรี่ใหพนมอืเด็ก
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UAU23292

ารตรวจสอบลูกปนลอ

งทําการตรวจสอบลูกปนลอหนาและลอหลงัตาม

ี่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลืน่

มระยะ หากมีระยะคลอนที่ดุมลอหรือหากลอหมุน

ไมราบรื่น ควรนํารถเขาตรวจสอบลูกปนลอทีผู่

หนายยามาฮา

UAU62521

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่จะอยูใตเบาะนั่งคนขับ (ดูหนา 4-17)

รถจกัรยานยนตรุนนีต้ิดตัง้แบตเตอรี่ชนดิ VRLA 

(Valve Regulated Lead Acid) ซึง่ไมจาํเปนตอง

ตรวจสอบระดบัน้ํายาอีเลค็โตรไลทหรือเตมิน้ํากล ั่น 

อยางไรกต็าม ตองตรวจสอบการเชือ่มตอสายแบตเตอรี ่

และปรบัใหแนนตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10761

 น้ํายาอีเล็คโตรไลทนั้นมีพิษและเปนอันตราย

เนื่องจากประกอบดวยกรดซัลฟูริกซึ่งสามารถ

ไหมผิวหนังอยางรุนแรงได จึงควรหลีกเลี่ยง

ไมใหผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผาสัมผัสถูกน้ํายา 





1. แบตเตอรี่

2. สายแบตเตอรี่ขั้วลบ (สดีํา)

3. สายแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง)

1

2

3
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อุป
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แบ

กา

EAUN0822

เปลี่ยนฟวส
หลักติดตั้งอยูใตเบาะนั่งผูโดยสาร

ขาถงึฟวสหลัก ใหทําดังตอไปนี้

ถอดเบาะนั่งผูโดยสารออก (ดูหนา 4-17)

ถอดถาดโดยการถอดตัวยึดฝาครอบออก

ดึงฝาครอบรีเลยสตารทเตอรกลบั จากนั้นปลด

ขั้วสายรีเลยสตารทเตอรตามที่แสดง

ัวยึดแบบเร็ว

าด

2

1
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ควรระวัง
UCA10621

มพยายามถอดซีลของเซลลแบตเตอรี่ เนื่องจาก

ทําใหแบตเตอรี่เสียหายอยางถาวร

รชารจแบตเตอรี่

ผูจําหนายยามาฮาชารจแบตเตอรี่ทันทีหาก

ตเตอรี่มีการคายประจไุฟออก อยาลมืวาแบตเตอรี่

นวโนมจะคายประจไุฟไดเร็วขึน้หากติดตั้ง

กรณอิเล็กทรอนิกสเสริมใหกบัรถจกัรยานยนต

ควรระวัง
UCA16522

หรับการชารจแบตเตอรี่ชนิด VRLA (Valve 

gulated Lead Acid) ตองใชเครื่องชารจแบตเตอรี่ 

งดันไฟฟาคงที)่ แบบพิเศษ การใชเครื่องชารจ

ตเตอรี่ทัว่ไปจะทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย

รเก็บแบตเตอรี่

1. หากจะไมมกีารใชรถนานกวาหนึ่งเดือน ให

ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรถ ชารจไฟใหเต็ม 

และนําไปเกบ็ในที่เย็นและแหง ขอควรระวัง: 
ขณะทําการถอดแบตเตอรี ่ดูใหแนใจวาไดบิด

กุญแจไปที่ตําแหนง “ ” แลว จากนั้นถอด

ขั้วลบของแบตเตอรี่กอน แลวจึงถอดขั้วบวก 
[UCA17712]

2. หากตองการเกบ็แบตเตอรี่ไวนานกวาสองเดือน 

ใหตรวจสอบอยางนอยเดือนละครั้งและชารจ

ใหเต็มตามความจําเปน

3. ชารจไฟใหเต็มกอนนําไปติดตั้งเขากับรถ 

ขอควรระวัง: ขณะทําการติดตั้งแบตเตอรี่ 
ดูใหแนใจวาไดบิดกุญแจไปทีต่ําแหนง “ ” 

แลว จากนั้นเชื่อมตอขัว้บวกของแบตเตอรี่กอน 

แลวจึงเชื่อมตอขัว้ลบแบตเตอรี่ [UCA17722]

4. หลงัการติดตั้ง ดูใหแนใจวาไดตอขั้วแบตเตอรี่

อยางถกูตอง

ขอควรระวัง
UCA16531

รักษาแบตเตอรี่ใหมปีระจุเต็มอยูเสมอ การเก็บ

แบตเตอรี่ทีค่ายประจุไฟออกหมดอาจทําใหแบตเตอร ี่

ชํารุดเสียหายโดยถาวร

การ
ฟวส

การเ

1.

2.

3.

1. ต

2. ถ
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งฟวส 2 จะอยูใตเบาะนั่งคนขบั (ดูหนา 4-17)

งฟวส 2 

ฟวสขาด ใหเปลี่ยนใหมตามขั้นตอนตอไปนี้

1.

2.

3.

4.
ลองฟวส 2

วสอะไหล

วสโซลินอยด ABS

วสมอเตอร ABS

1

1 2 3
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4. เชื่อมตอขัว้สายรีเลยสตารทเตอร และจากนั้น

เลื่อนฝาครอบไปที่ตําแหนงเดิม

5. วางถาดในตําแหนงเดิม แลวจากนั้นติดตั้ง

ตัวยึดฝาครอบ

6. ติดตั้งเบาะนั่งผูโดยสาร

องฟวส 1 จะอยูที่ดานหลงัของฝาครอบกลาง 

ูหนา 4-17)

กลองฟวส 1 กลอ

กลอ

หาก

ฝาครอบรีเลยสตารทเตอร

ขั้วสายรีเลยสตารทเตอร

ฟวสหลกั

ฟวสหลกัสํารอง

1

2

3

4

1. กลองฟวส 1

1. ฟวสจุดระเบิด

2. ฟวสระบบไฟสัญญาณ

3. ฟวสชดุควบคุม ABS

4. ฟวสไฟหนา

5. ฟวสสํารอง (สําหรับนาฬิกา)

6. ฟวสมอเตอรพัดลมหมอน้ํา

7. ฟวสอะไหล

1

7 1

2
3

5

6

4

1. ก

1. ฟ

2. ฟ

3. ฟ
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UAUN2261

องรถจักรยานยนต
ักรยานยนตรุนนี้ติดตั้งไฟ LED สําหรับไฟหนา, 

รี่หนาและไฟเบรค/ไฟทาย หากไฟไมสวาง ให

จสอบฟวสจากนัน้ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบ

ักรยานยนต

วรระวัง
UCA16581

ิดฟลมสีหรือสตกิเกอรที่เลนสไฟหนา

ฟหรี่หนา

ฟหนา (ไฟต่ํา)

ฟหนา (ไฟสูง)

1

2

3
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1. บิดสวิทชกญุแจไปที่ตําแหนง “ ” เพื่อ

ตรวจสอบการปดวงจรไฟฟา

2. ถอดฟวสที่ขาดออก แลวเปลี่ยนใหมโดยใช

ฟวสซึ่งมีขนาดแอมปตามที่กําหนด คําเตือน! 

หามใชฟวสที่มกีําลังไฟสูงกวาที่กําหนด 

เนื่องจากจะทําใหระบบไฟฟาเกิดความเสียหาย

เปนอยางมากและอาจทําใหไฟไหม [UWA15132]

3. บิดกุญแจไปที่ตําแหนง “ ” และเปดวงจร

ไฟฟาที่ตองการเพื่อตรวจสอบวาอุปกรณ

ทํางานหรือไม

4. หากฟวสขาดอีกในทันที ควรใหผูจําหนาย

ยามาฮาตรวจสอบระบบไฟฟาให

ไฟข
รถจ

ไฟห

ตรว

รถจ

ขอค
อยาต

ฟวสที่กําหนด:

ฟวสหลัก:

30.0 A

ฟวสไฟหนา:

7.5 A

ฟวสระบบไฟสัญญาณ:

15.0 A

ฟวสจุดระเบิด:

15.0 A

ฟวสมอเตอรพัดลมหมอน้ํา:

7.5 A

ฟวสมอเตอร ABS:

30.0 A

ฟวสโซลินอยด ABS:

15.0 A

ฟวสชุดควบคุม ABS:

2.0 A

ฟวสสํารอง:

7.5 A

1. ไ

2. ไ

3. ไ
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เปลี่ยนหลอดไฟสองปายทะเบียน
. ถอดกันโคลนออก โดยการถอดตัวยึดฝาครอบ

. ถอดฝาครอบดานลางบังโคลนหลงั โดยถอด

โบลทและสกรูออก

1.

2.

ันโคลน

ัวยึดแบบเร็ว

1

2
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UAU62590

ารเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยว
1. ถอดเลนสไฟเลี้ยวโดยการถอดสกรู

2. ถอดขั้วหลอดไฟเลีย้ว (พรอมกับหลอดไฟ) 

ออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬกิา

3. ถอดหลอดไฟที่ขาดออกโดยการดึงออกมา

4. ใสหลอดไฟอันใหมเขาไปที่ขั้วหลอดไฟ

5. ติดตั้งขั้วหลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดยการ

หมุนตามเข็มนาฬกิา

6. ติดตั้งเลนสไฟเลีย้ว โดยการใสสกรู 

ขอควรระวัง: อยาขนัสกรแูนนเกินไป มฉิะนั้น

เลนสอาจแตกได [UCA11192]

การ
1

2

เลนสไฟเลี้ยว

สกรู

1

2
1. ขั้วหลอดไฟเลี้ยว

1

1. ก

2. ต
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UAU24351

หนุนรองรถจักรยานยนต
จากรถรุนนี้ไมไดติดตั้งขาตั้งกลาง ควรปฏบิัติ

ขอควรระวังตอไปนี้เมื่อทําการถอดลอหนาและ

ลัง หรือทําการบํารุงรักษาอื่นๆ ที่ตองใหรถ

ยานยนตตั้งตรง ตรวจสอบวารถจกัรยานยนต

ตําแหนงที่มั่นคงและบนพื้นราบกอนเริ่มดําเนิน

ํารุงรักษา อาจวางกลองไมแข็งแรงไวใต

งยนตเพื่อเพิ่มความมั่นคง

ําการบํารุงรักษาลอหนา

ตั้งศูนยสวนหลงัของรถจักรยานยนตโดยใช

ขาตั้งรถจักรยานยนต หรือหากไมมีขาตั้งรถ

จกัรยานยนต ใหวางแมแรงไวใตโครงรถ

หนาของลอหลัง

ยกลอหนาขึ้นจากพื้นโดยใชขาตั้งรถ

จกัรยานยนต

1.

2.

3.

1.

2.
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3. ถอดขั้วหลอดไฟสองปายทะเบียน (พรอมกับ

หลอดไฟ) โดยการดึงออกมา

4. ถอดหลอดไฟที่ขาดออกโดยการดึงออกมา

5. ใสหลอดไฟอันใหมเขาไปที่ขั้วหลอดไฟ

6. ติดตั้งขัว้หลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดยการ

ดันเขาไป

7. ติดตั้งฝาครอบดานลางบังโคลนหลัง โดยติดตั้ง

โบลทและสกรู

8. ติดตั้งกนัโคลน โดยการใสตัวยึดฝาครอบ

การ
เนื่อง

ตาม

ลอห

จกัร

อยูใน

การบ

เครื่อ

การท

1.

2.

โบลท

สกรู

ฝาครอบดานลางบังโคลนหลัง

หลอดไฟสองปายทะเบียน

ขั้วหลอดไฟสองปายทะเบียน

3

2

1

2
2

1

2

1
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กา

ยก

ห

ไว

ใต

้ํารอนหรือเตาไฟ น้ํามนัเบนซินหรือไอน้ํามนั

ซินสามารถจุดตดิหรอืระเบิดได สงผลใหเกิด

บาดเจ็บสาหัสหรอืทําใหทรัพยสินเสียหาย
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รทําการบํารุงรักษาลอหลัง

ลอหลงัขึน้จากพื้นโดยใชขาตั้งรถจักรยานยนต 

รือหากไมมีขาตั้งรถจักรยานยนต ใหวางแมแรง

ใตโครงรถดานหนาของลอหลงัแตละขาง หรือ

สวิงอารมแตละขาง

UAU25872

การแกไขปญหา
แมวารถจักรยานยนตยามาฮาจะไดรับการตรวจสอบ

อยางละเอียดกอนที่จะสงออกจากโรงงาน แตก็อาจ

เกิดปญหาในระหวางการทํางานได ไมวาจะเปน

ปญหาในระบบน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบกําลงัอัด หรือ

ระบบจุดระเบิด เปนตน ซึ่งอาจสงผลใหสตารทเครื่อง

ไดยากและอาจทําใหสูญเสียกําลัง

ตารางการแกไขปญหาตอไปนี้แสดงขั้นตอนที่งาย

และรวดเร็วในการตรวจสอบระบบที่สําคญัเหลานี้

ดวยตัวทานเอง อยางไรก็ตาม หากรถจกัรยานยนต

ของทานจําเปนตองไดรับการซอมแซมใดๆ ควรให

ผูจําหนายยามาฮาเปนผูดําเนินการ เนื่องจากม ีชางที่มี

ทักษะ ประสบการณ ความรู และเครื่องมือที่จําเป ็น

ในการซอมรถจกัรยานยนตอยางถกูตอง

ใชอะไหลแทของยามาฮาเทานั้น อะไหลเลียนแบบ

อาจมองดูเหมือนอะไหลยามาฮา แตมักจะมีคณุภาพ

ดอยกวา อายุการใชงานที่สั้นกวา และอาจสงผลให

ตองทําการซอมบํารุงที่มีคาใชจายสูง

คําเตอืน
UWA15142

ขณะตรวจสอบระบบน้ํามนัเชื้อเพลิง หามสูบบุหรี่ 

และดูใหแนใจวาไมมีเปลวไฟหรือประกายไฟใน

บริเวณนั้น รวมทัง้ไฟแสดงการทํางานของเครื่อง

ทําน

เบน

การ
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UAU42505

ตา

ปญ

รทไมติด
เตอรี่

ถาเครื่องยนตสตารทไมติด
ใหตรวจสอบการจุดระเบิด

ารสตารทดวยไฟฟา

ครื่องยนตสตารทไมติด
รวจสอบกําลังอัด

า

มาฮา
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รางการแกไขปญหา

หาในการสตารทหรือสมรรถนะของเครื่องยนตต่ํา

1. น้ํามันเชื้อเพลิง

ตรวจสอบระดับน้ํามัน

เชื้อเพลิงในถัง

น้ํามันเชื้อเพลิงเพียงพอ ตรวจสอบแบตเตอรี่

ไมมีน้ํามันเชื้อเพลิง
ถาเครื่องยนตสตา
ใหตรวจสอบแบต

เติมน้ํามัน
เชื้อเพลิง

2. แบตเตอรี่

ทําการสตารท

ดวยไฟฟา

เครื่องยนตหมุนเร็ว

เครื่องยนตหมุนชา

แบตเตอรี่อยูในสภาพดี

ตรวจสอบการตอสายแบตเตอรี่ 
และใหศูนยผูจําหนายยามาฮาทําการ
ชารจแบตเตอรี่ ถาจําเปน

3. ระบบจุดระเบิด

ถอดหัวเทียนออกมาและ

ตรวจสภาพการสึกกรอน

เปยก

แหง

เช็ดดวยผาแหง และปรับตั้งใหมีระยะหางเขี้ยว
หวัเทียนตามที่กําหนด หรือเปลี่ยนหัวเทียน

นํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยจําหนายยามาฮา

ทําก

ถาเ
ใหต

4. กําลังอัด

ทําการสตารท

ดวยไฟฟา

มีกําลังอัด

ไมมีกําลังอัด

ถาเครื่องยนตสตารทไมติด ใหนํารถเข
ตรวจสอบที่ศูนยผูจําหนายยามาฮา

นํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยผูจําหนายยา
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UWAT1041

ซึ่งสามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสได ใหรอ

ืออยูออกมา เมื่อเสียงเดือดหยุดลง ใหกดฝาปดลง

ข
ห

รั่ว

ใหศูนยบริการยามาฮาทําการตรวจสอบ
และซอมแซมระบบระบายความรอน

เติมน้ํายาหลอเย็น (ดูขอแนะนํา)

เครื่องยนตรอนจัดอีก ใหศูนยบริการยามาฮา
ซอมแซมระบบระบายความรอน
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รื่องยนตรอนจัด

คําเตอืน

 หามเปดฝาปดหมอน้ําในขณะที่เครื่องยนตและหมอน้ํายังรอนอยู น้ําและไอน้ําที่รอนจัดอาจพุ งออกมาดวยแรงดัน

จนกวาเครื่องยนตจะเย็นลง

 วางเศษผาหนาๆ เชน ผาขนหนู ไวเหนือฝาปดหมอน้ํา แลวหมุนฝาปดชาๆ ทวนเขม็นาฬิกาเพื่อคลายแรงดันที่เหล

พรอมกับหมุนทวนเขม็นาฬิกา จากนั้นเปดฝาปดออก

อแนะนํา
ากไมมีน้ํายาหลอเย็น สามารถใชน้ํากอกแทนไดชั่วคราว แตตองเปลีย่นกลับไปเปนน้ํายาหลอเย ็นที่แนะนําโดยเร็วที่สุด

รอจนกวาเครื่องยนต
จะเย็นลง

ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็น
ในถังพักและหมอน้ํา

ระดับน้าํยาหลอเย็นต่ํา
ตรวจสอบระบบระบาย
ความรอนเพื่อหาการรั่ว

มีการรั่ว

ไมมีการ

สตารทเครื่องยนต ถา
ทําการตรวจสอบและ

ระดับน้ํายาหลอเย็น
ปกติ
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ขอ

ขอ
รถ

แน

ยา

สะ

สา

ชิ้น

พื้น

ชิ้น

ําความสะอาด

วรระวัง
UCA10773

หลีกเลี่ยงการใชน้ํายาทําความสะอาดลอชนิด

เปนกรดแก โดยเฉพาะกับลอซี่ลวด หากตองใช

น้ํายาดังกลาวเพื่อขจัดคราบสกปรกที่ลางออก

ยาก อยาปลอยน้ํายาทิ้งไวในบริเวณที่ทําความ

สะอาดนานกวาทีแ่นะนํา นอกจากนี้ใหลาง

บริเวณดังกลาวใหทั่วดวยน้ํา เช็ดใหแหงทันท ี 

แลวฉดีสเปรยปองกันการกัดกรอน

การทําความสะอาดทีไ่มถูกตองอาจทําให

ชิ้นสวนพลาสติก (เชน บังลม ฝาครอบ หนากาก

บังลม เลนสไฟหนา เลนสมาตรวัด ฯลฯ) และ

หมอพักไอเสียไดรับความเสียหาย ใชเฉพาะผา

หรือฟองน้ําเนื้อนุมที่สะอาดชุบน้ําในการทํา

ความสะอาดพลาสติก อยางไรก็ตาม หากไม

สามารถทําความสะอาดชิ้นสวนพลาสติกดวย

น้ําไดอยางหมดจด อาจใชน้ํายาทําความสะอาด

อยางออนชวยได โดยตองแนใจวาไดลางน้ํายา

ทําความสะอาดที่ตกคางอยูดวยน้ําเปลาออก

จนหมด มิฉะนั้นอาจทําใหชิ้นสวนพลาสติก

เสียหายได
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UAU37834

ควรระวังเกี่ยวกับสีแบบผิวดาน

ควรระวัง
UCA15193

บางรุนมีชิ้นสวนตกแตงเปนสีแบบผิวดาน ตอง

ใจวาไดสอบถามขอคําแนะนําจากผูจําหนาย

มาฮาแลววาตองใชผลิตภัณฑใดกอนทําความ

อาดรถ การใชแปรง ผลิตภัณฑเคมรีุนแรง หรอื

รประกอบทําความสะอาดในการทําความสะอาด

สวนเหลานี้จะทําใหเกิดรอยขีดขวนหรือทําให

ผิวเสียหายได นอกจากนี้ไมควรใชแวกซเคล ือบ

สวนที่ตกแตงสีแบบผิวดาน

UAU62960

การดูแลรักษา
การออกแบบที่เปดโลงของรถจักรยานยนตแสดง

ใหเหน็ถึงความนาทึ่งของเทคโนโลยี แตก็ทําใหเกดิ

ความเสียหายไดงายขึ้นดวย สนิมและการกัดกรอน

สามารถเกิดขึน้ไดแมวาจะใชสวนประกอบที่มี

คณุภาพสูง ทอไอเสียที่เปนสนิมอาจไมเปนที่ส ังเกต

ในรถยนต แตจะทําใหรูปลกัษณโดยรวมของรถ

จกัรยานยนตตองเสียไป การดูแลรักษาที่ถกูตองและ

บอยครั้งไมเพียงสอดคลองกบัเงือ่นไขในการ

รับประกนั แตยังทําใหรถจกัรยานยนตของทานดูด ี 

ยืดอายุการใชงาน และใหประสิทธิภาพสูงสุดอีกด วย

กอนทําความสะอาด

1. หุมปลายทอไอเสียดวยถงุพลาสติกหลังจาก

เครื่องยนตเย็นแลว

2. ดใูหแนใจวาไดตดิตั้งฝาปดและฝาครอบทัง้หมด

รวมทั้งขั้วตอและขัว้เสียบไฟฟาทั้งหมด และ

ปลั๊กหัวเทียนแนนดีแลว

3. ขจดัคราบสกปรกฝงแนน เชน รอยน้ํามันไหม

บนหองเครื่องยนต ดวยสารขจัดคราบมันและ

แปรง แตหามใชสารดังกลาวกบัซีล ปะเก็น 

เฟองโซ โซขับ และแกนลอ ลางสิ่งสกปรก

และสารขจัดคราบมันออกดวยน้ําทุกครั้ง

การท

ขอค
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ทําความสะอาด

. เช็ดรถจักรยานยนตใหแหงดวยชามัวสหรือ

ผาซับน้ํา

. เช็ดโซขับใหแหงทันที และทําการหลอลื่นเพื่อ

ปองกันการเกดิสนิม

. ใชสารขัดโครเมียมเพื่อขดัเงาชิ้นสวนตางๆ 

ที่เปนโครเมียม อะลมูิเนียม และเหล็กสเตนเลส

รวมทั้งระบบไอเสีย (คราบสีคล้ําที่เกดิจาก

ความรอนของระบบไอเสียทีเ่ปนเหลก็สเตนเลส

ก็สามารถขดัออกได)

. สําหรับการปองกนัการกดักรอน ขอแนะนําให

ฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอนบนพื้นผิวโลหะ

ทั้งหมด รวมทั้งสวนที่ชุบโครเมียมและนิกเกิล

. ใชสเปรยน้ํามันเปนสารทําความสะอาด

อเนกประสงคเพื่อขจดัสิ่งสกปรกที่เหลืออยู

. แตมสีในบริเวณที่เสียหายเลก็นอยเนื่องจาก

เศษหิน ฯลฯ

. ลงแวกซบนพื้นผิวที่ทําสีทั้งหมด
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 หามใชผลิตภัณฑเคมีที่มฤีทธิ์รุนแรงกับ

ชิ้นสวนพลาสติก หลีกเลี่ยงการใชผาหรือ

ฟองน้ําที่เคยใชกับผลิตภัณฑทําความสะอาด

ทีม่ีฤทธิ์รุนแรงหรือกัดกรอน สารทําละลาย

หรือทินเนอร น้ํามนัเชื้อเพลิง (เบนซิน) สาร

กําจัดสนิมหรือสารปองกันสนิม น้ํามนัเบรค 

น้ํายาตานการแขง็ตัว หรือน้ํายาอีเล็คโตรไลท

 หามใชหัวฉีดน้ําแรงดันสูงหรือเครื่องทําความ

สะอาดแบบไอน้ําแรงดันสูง เนื่องจากจะทําให

น้ํารั่วซึมและเกิดการเสื่อมสภาพทีบ่ริเวณตอไป

นี้: ซีล (ของลูกปนสวิงอารมและลอ โชคอัพ

หนา และเบรค) ชิ้นสวนของระบบไฟฟา 

(ขัว้สาย ขัว้ตอ หนาปด สวิทช และไฟสอง

สวาง) ทอและชองระบายอากาศ

 สําหรับรถจักรยานยนตรุนที่ตดิตั้งหนากาก

บังลม: หามใชน้ํายาทําความสะอาดทีม่ีฤทธิ์

รนุแรงหรือฟองน้ําเนื้อแข็ง เนื่องจากจะทําให

มวัหรือเปนรอยขีดขวน สารทําความสะอาด

พลาสตกิบางชนิดอาจทําใหเกิดรอยขดีขวนบน

หนากากบังลม ทดสอบผลิตภัณฑดังกลาวใน

บริเวณซอกเล็กๆ ของหนากากบังลมกอนเพื่อ

ใหแนใจวาจะไมทําใหเกิดรอยขดีขวน หาก

หนากากบังลมเปนรอยขีดขวน ใหใชสาร

ขดัพลาสติกที่มคีุณภาพหลังการลาง

หลงัจากใชงานตามปกติ

ขจดัสิ่งสกปรกออกดวยน้ําอุน น้ํายาทําความสะอาด

อยางออน และฟองน้ําเนื้อนุมสะอาด จากนั้นลางออก

ใหทั่วดวยน้ําสะอาด ใชแปรงสีฟนหรือแปรงลางขวด

ในบริเวณที่เขาถึงไดยาก สิ่งสกปรกหรือซากแมลง

ที่ลางออกยากจะหลุดออกไดงายขึน้หากใชผาเปยก

คลมุบริเวณดังกลาวเปนเวลาสองสามนาทีกอน

ทําความสะอาด

หลงัจากขับขี่กลางฝนหรือใกลทะเล

เนื่องจากเกลอืทะเลมีคณุสมบัติในการกดักรอนท ี่

รุนแรง ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้หลังจากขบัขี่กลาง

ฝนหรือใกลทะเล

1. ทําความสะอาดรถจกัรยานยนตดวยน้ําเย็น

และน้ํายาทําความสะอาดอยางออนหลังจาก

เครื่องยนตเย็นลงแลว ขอควรระวัง: หามใช
น้ําอุน เนื่องจากจะเพิ่มปฏิกิริยากัดกรอนของ

เกลือ [UCA10792]

2. ฉดีสเปรยปองกันการกัดกรอนบนพื้นผิวโลหะ

ทัง้หมด รวมทั้งสวนที่ชุบโครเมียมและนิกเกิล 

เพื่อปองกนัการกดักรอน

หลัง

1

2

3

4

5

6

7
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UAU26183

เก็บรักษา

สั้น

ักษารถจกัรยานยนตไวในที่แหงและเย็น หาก

นใหคลุมดวยผาคลมุซึ่งถายเทอากาศไดเพื่อกนั

องแนใจวาเครื่องยนตและระบบไอเสียเย็นลง

กอนคลมุรถจักรยานยนต

วรระวัง
UCA10811

การเก็บรถจักรยานยนตไวในหองที่มีอากาศ

ถายเทไมดีหรือคลุมดวยผาใบขณะยังเปยกอยู

จะทําใหน้ําและความชื้นซึมผานเขาไปภายใน

และเกิดสนิมได

เพื่อปองกันการกัดกรอน ตองหลีกเลี่ยงหอง

ใตดินชื้นแฉะ คอกสัตว (เนื่องจากมแีอมโมเนีย) 

และบริเวณทีเ่ก็บสารเคมีทีม่ีฤทธิ์รุนแรง

ยาว

จะเกบ็รถจกัรยานยนตไวหลายเดือน:

ปฏบิัติตามคําแนะนําทั้งหมดในสวน “การดูแล

รักษา” ของบทนี้
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8. ปลอยรถจกัรยานยนตทิ้งไวใหแหงสนิทกอน

เก็บหรือคลมุผา

คําเตอืน
UWA11132

ปนเปอนบนเบรคหรือยางอาจทําใหสูญเสียการ

บคุมได

ดูใหแนใจวาไมมีคราบน้ํามนัหรอืแวกซบน

เบรคหรือยาง

หากจําเปน ใหทําความสะอาดดิสกเบรคและ

ผาเบรคดวยน้ํายาทําความสะอาดดิสกเบรค

ทั่วไปหรืออะซิโตน แลวลางยางดวยน้ําอุน

และน้ํายาทําความสะอาดอยางออน กอนขับขี่

ดวยความเร็วทีสู่งขึน้ ใหทดสอบประสิทธิภาพ

ในการเบรคและลักษณะการเขาโคงของรถ

จักรยานยนต

ควรระวัง
UCA10801

ลงสเปรยน้ํามนัและแวกซแตพอควร และเช็ด

น้ํามันหรือแวกซสวนเกินออกใหหมด

หามลงน้ํามันหรือแวกซบนชิ้นสวนที่เปนยาง

หรือพลาสติก แตใหใชผลิตภัณฑดูแลรักษา

ที่เหมาะสม

 หลีกเลี่ยงการใชสารขัดหยาบ เนื่องจากจะเปน

การทําลายเนื้อสี

ขอแนะนํา
 ขอคําแนะนําจากผูจําหนายยามาฮาสําหรับ

ผลิตภัณฑที่เหมาะสม

 การลางทําความสะอาด สภาพอากาศที่มีฝนตก

หรืออากาศชื้นอาจทําใหเลนสไฟหนาเกดิฝาได 

ใหเปดไฟหนาสักระยะเพื่อไลความชืน้ออกจาก

เลนส

การ

ระยะ

เก็บร

จําเป

ฝุน ต

แลว

ขอค




ระยะ

กอน

1.



ละการเก็บรักษารถจักรยานยนต

8

นะนํา
รถจักรยานยนตในจดุที่จําเปนกอนจัดเก็บรถ

ยานยนต
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2. เติมน้ํามันเชือ้เพลงิใหเต็มถงั และเติมสารรักษา

สภาพน้ํามันเชือ้เพลิง (ถามี) เพื่อปองกันไมให 

ถงัน้ํามันเชือ้เพลงิเปนสนิมและน้ํามันเชือ้เพลงิ

เสื่อมสภาพ

3. ปฏบิัติตามขัน้ตอนตอไปนี้เพื่อปกปองกระบอกส ูบ 

แหวนลูกสูบ ฯลฯ จากการกดักรอน

a. ถอดปลัก๊หวัเทียนและหวัเทียนออก

b. เทน้ํามันเครื่องปริมาณหนึ่งชอนชาเขาไป

ในชองใสหัวเทียนแตละชอง

c. ใสปลั๊กหัวเทียนเขากับหัวเทียน แลววาง

หวัเทียนลงบนฝาสูบเพื่อตอสายดินเขี้ยว

หวัเทียน (ซึ่งจะจํากัดการเกดิประกายไฟ

ในขั้นตอนถัดไป)

d. ติดเครื่องยนตหลายๆ ครั้งดวยสตารทเตอร 

(เพื่อใหน้ํามันไปเคลอืบผนังกระบอกสูบ) 

คําเตือน! เพื่อปองกันความเสียหายหรือ

การบาดเจ็บจากประกายไฟ ตองแนใจวา

ไดตอสายดินเขีย้วของหัวเทียนขณะ

สตารทเครื่องยนต [UWA10952]

e. ถอดปลั๊กหวัเทียนออกจากหัวเทียน แลว

ใสหัวเทียนและปลั๊กหัวเทียน

4. หลอลื่นสายควบคุมทั้งหมดและจุดเดือยหมุน

ของคันบังคับและแปนเหยียบทั้งหมด รวมทั้ง

ของขาตั้งขาง/ขาตั้งกลาง

5. ตรวจสอบและแกไขแรงดันลมยางใหถกูตอง

ตามความจําเปน แลวยกรถจกัรยานยนตเพื่อ

ใหลอทั้งสองลอยขึ้นจากพื้น หรือหมุนลอเลก็

นอยทุกเดอืนเพื่อปองกันลอยางเสื่อมสภาพ

ทีจุ่ดเดียว

6. หุมปลายทอระบายหมอพักไอเสียไวดวย

ถงุพลาสติกเพื่อปองกนัความชื้นเขาไปภายใน

7. ถอดแบตเตอรี่ออกและชารจใหเต็ม เกบ็ไว

ในที่แหงและเย็นและชารจเดือนละครั้ง หาม

เก็บแบตเตอรี่ไวในที่เย็นจัดหรืออุนจัด [ต่ํากวา 

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

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกบ็รักษาแบตเตอร ี่ 

ดหูนา 7-31

ขอแ
ซอม

จักร



ขอ

9

ขน

น้ํา

เคร

ันเชื้อเพลิง:
้ํามันเชือ้เพลิงที่แนะนํา:

น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วธรรมดา (น้ํามันแกส

โซฮอล 91 [E10])

วามจุถังน้ํามันเชือ้เพลิง:

14 ลิตร

ริมาณการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง:

3.0 ลิตร

หัวฉีดน้ํามนัเชื้อเพลิง:
ือนลิ้นเรง:

เครื่องหมาย ID:

2MS1

งกําลัง:
ัตราทดเกียร:

ียร 1:

2.500 (35/14)

ียร 2:

1.824 (31/17)

ียร 3:

1.348 (31/23)

ียร 4:

1.087 (25/23)

ียร 5:

0.920 (23/25)

ียร 6:

0.800 (24/30)

นา:
นิด:

ไมมียางใน
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าด:
ความยาวทั้งหมด:

2,090 มม.

ความกวางทั้งหมด:

730 มม.

ความสงูทั้งหมด:

1,140 มม.

ความสงูจากพื้นถึงเบาะ:

780 มม. 

ความยาวแกนลอหนาถึงลอหลัง:

1,380 มม. 

ความสงูจากพื้นถึงเครื่องยนต:

160 มม. 

รัศมีการเลี้ยวต่ําสดุ:

2.9 ม.

หนัก:
รวมน้ํามันหลอลื่นและน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง:

170 กก.

ื่องยนต:
ชนิดเครื่องยนต:

4 จังหวะ

ระบบระบายความรอน:

ระบายความรอนดวยน้ํา

ชนิดของวาลว:

DOHC

การจัดวางกระบอกสบู:

แถวเรียง

จํานวนของกระบอกสบู:

2 กระบอกสูบ

ปริมาตรกระบอกสบู:

320 ซม.³

กระบอกสูบ  ระยะชัก:

68.0  44.1 มม.

ระบบสตารท:

สตารทไฟฟา

น้ํามันเครื่อง:
ยี่หอที่แนะนํา:

เกรดความหนืดของ SAE:

10W-40

เกรดน้ํามันเครื่องที่แนะนํา:

API service ชนิด SG หรือสูงกวา, มาตรฐาน JASO MA

ปริมาณน้ํามันเครื่อง:

การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง:

1.80 ลิตร

มีการถอดกรองน้ํามันเครื่อง:

2.10 ลิตร

ปริมาณน้ํายาหลอเย็น:
ถังพกัน้ํายาหลอเย็น (ถึงขีดบอกระดับสูงสุด):

0.25 ลิตร

หมอน้ํา (รวมในสายตางๆ):

0.94 ลิตร

น้ําม
น

ค

ป

ระบบ
เร

การส
อ

เก

เก

เก

เก

เก

เก

ยางห
ช
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ขนาด:

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

ผูผลิต/รุน:

DUNLOP/SPORTMAX GPR-300F

งหลัง:
ชนิด:

ไมมียางใน

ขนาด:

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

ผูผลิต/รุน:

DUNLOP/SPORTMAX GPR-300

รบรรทุก:
น้ําหนักบรรทุกสูงสุด:

160 กก.

(น้ําหนักรวมของผูขับขี่ ผูโดยสาร สัมภาระ และอ ุปกรณ

ตกแตง)

รคหนา:
ชนิด:

ดิสกเบรค

รคหลัง:
ชนิด:

ดิสกเบรค

บบกันสะเทือนหนา:
ชนิด:

เทเลสโคปก

บบกันสะเทือนหลัง:
ชนิด:

สวิงอารม

ระบบไฟฟา:
แรงดันไฟฟาระบบ:

12 V

แบตเตอรี่:
รุน:

GTZ8V

แรงดันไฟฟา, ความจุ:

12 V, 7.0 Ah (10 HR)

แรงดันไฟฟา, กําลังไฟฟาของหลอดไฟ  จํานวนหลอด:
ไฟหนา:

LED

ไฟเบรค/ไฟทาย:

LED

ไฟเลี้ยวหนา:

12.0 V, 10.0 W  2

ไฟเลี้ยวหลัง:

12.0 V, 10.0 W  2

ไฟหรี่หนา:

LED

ไฟสองปายทะเบียน:

12.0 V, 5.0 W  1
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ยเลขเครือ่งยนต

ยเลขเครื่องยนตประทับอยูบนหองเครื่องยนต

มายเลขเครื่องยนต

1
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UAU26366

ายเลขที่แสดงถึงขอมูลรถของทาน

ทึกหมายเลขโครงรถและหมายเลขเครื่องยนตลง

ชองวางที่ใหไวดานลางเพื่อเปนประโยชน ในการ

ซื้อชิน้สวนอะไหลจากผูจําหนายยามาฮา หรือใช

หมายเลขอางอิงในกรณีที่รถถกูขโมย

ายเลขโครงรถ:

ายเลขเครื่องยนต:

UAU62971

หมายเลขโครงรถ

หมายเลขโครงรถประทับอยูบนโครงรถใตเบาะนั่ง

ผูโดยสาร (ดูหนา 4-17)

ขอแนะนํา
หมายเลขโครงรถใชเพื่อแสดงถึงรถจกัรยานยนต

แตละคัน และอาจใชเพื่อเปนหมายเลขสําหรับขึ้น

ทะเบียนรถจักรยานยนตกับเจาหนาที่ในทองที่ของ

ทาน

หมา

หมา

1. หมายเลขโครงรถ

1

1. ห
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UAU74702

ารบันทึกขอมูลรถจักรยานยนต

U ของรถจกัรยานยนตรุนนี้จะจดัเก็บขอมูลบาง

างของรถจักรยานยนตเพื่อชวยในการวิเคราะห 

ญหาการทํางานผิดปกติ และเพื่อใชในการวิจัยและ

ัฒนา ขอมูลนี้จะถูกอัพโหลดเฉพาะเมื่อติดตั้ง

รื่องมือพิเศษ เครื่องวิเคราะหระบบหวัฉดียามาฮา 

ากับรถจกัรยานยนตเทานั้น เชน เมื่อทําการตรวจ

ํารุงรักษาหรือซอมแซม

วาเซ็นเซอรและขอมูลที่ถูกบันทึกจะแตกตางกนั

ในแตละรุน แตขอมูลหลกัที่สําคัญคือ:

 ขอมูลสถานะของรถจักรยานยนตและ

สมรรถนะของเครื่องยนต

 ขอมูลการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงและขอมลูที่

เกี่ยวของกับการปลอยไอเสีย

มาฮาจะไมเปดเผยขอมูลนี้ใหกับบุคคลที่สาม 

นแต:

 ไดรับความยินยอมจากเจาของรถจักรยานยนต

 ผูกมัดดวยกฎหมาย 

 สําหรับใชในการฟองรองโดยยามาฮา

 เพื่อวัตถปุระสงคในการวิจัยทั่วไปที่ดําเนินการ

โดยยามาฮา โดยขอมูลตองไมเกี่ยวของกับ

รถจักรยานยนตหรือเจาของรถเปนรายบุคคล



2018.11
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พิมพในประเทศอินโดนีเซีย
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