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อบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่

ูนยบริการยามาฮา

เตอรี่ 

ลบกอนถอดขั้วบวกเสมอ 

วงจรของระบบไฟฟา

ลับมาชารจไฟใหมทันที เมื่อ

ไฟฟาต่ํากวา 12.4 โวลต

ถจักรยานยนตยามาฮาทําการชารจ

รถของทาน

วาแบตเตอรี่มีสภาพการเก็บไฟ

ปลี่ยนใหมทันที

ตไมมีการใชงานมากกวา 1 เดือน

ตเตอรี่ออกจากตัวรถ (ดูรายละเอียด

นหัวขอ “การบํารุงรักษาและ

ยะ” (เรื่องแบตเตอรี่ หนา 7-48)
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การตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่

 ควรทําการตรวจส

ทุกๆ 3 เดือนโดยศ

 เมื่อมีการถอดแบต

ควรทําการถอดขั้ว

เพื่อปองกันการลัด

 ควรนําแบตเตอรี่ก

แบตเตอรี่มีแรงดัน

 ควรใหผูจําหนายร

ไฟแบตเตอรี่ใหกับ

 หากตรวจสอบพบ

ไมอยู ควรทําการเ

 หากรถจักรยานยน

ควรทําการถอดแบ

การเก็บแบตเตอรี่ใ

การปรับตั้งตามระ

YAMAHA



ยะเวลานานๆ หรือเร็วกวา

ดังนี้

ติ

ับ 

อรี่ไมมีไฟ ควรทําการแกไข 

ื่อสตารทเครื่องยนตใหติด

รือทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

a call center) ที่เบอรโทรศัพท 

ลพื้นที่เกิดปญหา*

นั่งรถจักรยานยนต
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การตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่

แบตเตอรี่จะมีโอกาสคายประจุมากขึ้น (ไมมีไฟ) เม ื่อไมมีการใชงานรถจักรยานยนตเปนระ

หากขาดการดูแลรักษาตรวจสอบตามระยะกําหนด ซึ่งอาจสงผลใหรถจักรยานยนตมีอาการ

1. เมื่อบิดสวิทชกุญแจไปที่ตําแหนง “ON” สัญญาณไฟเลี้ยวและแตรทํางานผิดปกติ

2. การทํางานของปมไฟฟาในถังน้ํามันเชื้อเพลิงผ ิดปกติ (หมุนชาลง)

3. เมื่อทําการกดสวิทชสตารทไฟฟา เสียงการหมุนของมอเตอรสตารทจะหมุนชาผิดปก

4. เมื่อพบอาการดังกลาว ใหทานรีบนํารถจักรยานยนตเขาตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ก

ศูนยบริการทันที

เมื่อสตารทเครือ่งยนตไมได (แบตเตอรี่ไมมไีฟ) ควรทําอยางไร
หากเกิดปญหาอาการสตารทเครื่องยนตไมได เนื่องจากแบตเต

เบื้องตนโดยมีขอแนะนําดังนี้

1. สามารถทําการพวงแบตเตอรี่จากรถจักรยานยนตคันอื่น เพ

2. ใหนํารถเขาตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ทันทีเมื่อม ีโอกาสห

3. ใหทําการติดตอศูนยรับเรื่องแจงปญหา 24 ชั่วโมง (Yamah

0-2263-9999 หรือโดยตรงกับทางรานผูจําหนายยามาฮาใก

* ทานสามารถดูเบอรโทรศัพทรายชื่อผูจาํหนายไดในสมุดรับประกันคุณภาพที่อยูใตเบาะ



คํานํา

UAU10103

ขอตอนรับสูโลกของการขับขีร่ถจักรยานยนตยามาฮา!
รถจกัรยานยนตยามาฮารุน T115FL-2P/T115FL-2/T115FL-5/T115FL-5C เปนผลงานทีบ่รรจงสรางขึน้จาก
ประสบการณทีม่มีายาวนานของยามาฮา และดวยการนําเทคโนโลยีการออกแบบทีท่นัสมยัมาใช ทําใหสมรรถนะ
ของรถจกัรยานยนตดเียีย่ม ลกูคาจงึไววางใจในชือ่เสยีงของยามาฮา
กรุณาทําความเขาใจกับคูมือนี้ T115FL-2P/T115FL-2/T115FL-5/T115FL-5C เพื่อผลประโยชนของทานเอง คูมือ
เลมนี้เปนการแนะนําการใชรถ การตรวจสอบ ตลอดจนการบํารุงรักษารถจกัรยานยนตอยางถกูวิธี โดยครอบคลุม
ถึงการปองกันปญหาและอันตรายตางๆ ที่อาจเกดิขึ้นกับตัวทานเองและผูอื่นอีกดวย
นอกจากนี้ ขอแนะนําตางๆ ภายในคูมือเลมนี้จะชวยใหทานรักษารถจักรยานยนตใหอยูในสภาพสมบูรณที่สุด 
หากทานมีขอสงสัยประการใด โปรดสอบถามผูจําหนายยามาฮาไดทุกแหงทั่วประเทศ
ทางบริษัทฯ มีความปรารถนาใหทานมีความปลอดภัยและความพอใจในการขับขี่ โปรดใหความสําคัญกบัความ
ปลอดภัยเปนอันดับหนึ่งเสมอ
ยามาฮามีการพัฒนาคุณภาพและรูปลกัษณอยางตอเนื่องอยูเสมอ ในการจดัทําคูมือเลมนี้ ขอมลูทุกอยางจะเปน
ขอมูลที่ทันสมัยที่สุด ณ วันที่พิมพ ดังนั้นจ ึงอาจมีขอแตกตางบางประการระหวางคูมือกับรถจักรยานยนตที่ไม
ตรงกนั หากทานมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับคูมือเลมนี้ กรุณาติดตอผูจําหนายยามาฮา

คําเตอืน
UWA10032

กรุณาอานคูมอืนี้อยางละเอียดและระมัดระวังกอนการใชรถจักรยานยนต
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ขอมูลคูมือที่สําคญั

UAU10134

ขอมูล

*ผลติ า

วังอันตรายจากการไดรับ
มปลอดภัยที่ตามหลัง
สียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได

ารถปฎิบัติตามได อาจสง

นยนตหรือทรัพยสินอื่น

ึ้น
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ที่มีความสําคัญเปนพิเศษภายในคูมือเลมนี้จะถกูกํากบัดวยสัญลักษณตอไปนี้:

ภัณฑและขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหน

นี่คือสัญลักษณเตือนความปลอดภัย แสดงการเตือนใหระ
บาดเจ็บตอบุคคลทีอ่าจเกิดขึน้ได ใหปฏิบัติตามขอมลูควา
เครื่องหมายนี้ทัง้หมดเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือการเ

คําเตือนแสดงถงึสถานการณอันตราย ซึ่งหากทานไม สาม
ผลใหถึงแกชีวิตหรอืไดรับบาดเจ็บสาหัส

ขอสังเกตเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายต อรถจักรยา

ขอแนะนําเพื่อใหมีความชดัเจนหรือเขาใจในคูมือมากยิ่งข



ขอมูลคูมือที่สําคญั

UAU37432

C

วิธีการใดๆ 
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T115FL-2P/T115FL-2/T115FL-5/T115FL-5
คูมือผูใชรถจักรยานยนต

©2020 โดย บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด
พิมพครั้งที่ 1, มกราคม 2563

หามทําการคัดลอก
พิมพซ้ําสวนหนึ่งสวนใดหรือทัง้หมดของคูมือเลมนี้ดวย

ยกเวนไดรบัอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก
บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด 

พิมพในประเทศไทย
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1

นงฉลากตางๆ ที่สําคญั

UAU10385

มีขอมูลที่สําคญัเกี่ยวกบัการใชงาน

ขาด หากขอความบนแผนฉลาก

ายยามาฮา
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1-1

ตําแห

อานและทําความเขาใจฉลากบนรถจักรยานยนตทุกแผ นอยางละเอียด เนื่องจาก

รถจกัรยานยนตอยางถกูตองและปลอดภัย หามลอกแผนฉลากออกจากตัวรถเด็ด

อานไดยากหรือแผนฉลากหลดุออก ทานสามารถซื้อแผนฉลากใหมไดที่ผูจําหน

1 2



ตําแหนงฉลากตางๆ ที่สําคัญ

1

kPa, psi kPa, psi

200, 29 225, 33

200, 29 280, 41

1FP-F1668-10
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1-2

1 2

100kPa=1bar



2

มูลดานความปลอดภยั

ดานเทคนิคตามที่คูมือแนะนํา 
จําเปนตามสภาพของเครื่องยนต

ภัย
บรถจกัรยานยนตกอนการขับขี่
วารถอยูในสภาพการใชงานที่
จสอบหรือบํารุงรักษารถ
กูตองจะเพิ่มโอกาสในการเกิด
ิน้สวนเสียหายได ดูหนา 5-1 
สอบกอนการใชงาน
ตคันนี้ไดรับการออกแบบให
ุกผูขบัขี่และผูโดยสารหนึ่งคน

ตคันนี้ไดออกแบบมาเพื่อบรรทุก
ําตามกฎขอบังคับในทองถิ่นเสมอ
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ิ่งที่เจาของรถจักรยานยนตตองรับผิดชอบ
นฐานะเจาของรถจกัรยานยนต ทานตองมีความ
ับผิดชอบตอการใชงานรถจกัรยานยนตอยางถูกต อง
ละปลอดภัย
ถจกัรยานยนตเปนยานพาหนะทางเดี่ยว
ารใชงานและการขบัขี่รถจกัรยานยนตอยางปลอดภัย
ึ้นอยูกบัเทคนิคการขบัขี่ที่ดีและความเชี่ยวชาญของ
ูขับขี่ สิ่งจําเปนที่ควรทราบกอนการขบัขี่รถ
ักรยานยนตมีดังนี้
ูขับขี่ควร:
 ไดรับคําแนะนําอยางละเอียดจากผูเชีย่วชาญ

เกี่ยวกับการทํางานของรถจกัรยานยนตในทุก
แงมุม

 ปฏิบัติตามคําเตือนและการบํารุงรักษาตามคูมือ
ผูใชรถจักรยานยนต

 ไดรับการฝกอบรมที่ผานการรับรองเกี่ยวกับ
เทคนิคในการขบัขี่อยางถกูตองและปลอดภัย

 เขารับบริการ
และ/หรือเมื่อ

การขับขีอ่ยางปลอด
ควรทําการตรวจสอ
ทุกครั้งเพื่อใหแนใจ
ปลอดภัย การไมตรว
จกัรยานยนตอยางถ
อุบัติเหตุหรือทําใหช
สําหรับรายการตรวจ
 รถจกัรยานยน

สามารถบรรท

ขอแนะนํา
แมวารถจกัรยานยน
ผูโดยสารได ก็ควรท
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 ัติเหตุมีสาเหตุมาจาก
าญในการขบัขี่ และยัง
ี่รถจกัรยานยนต
าตขับขีแ่ละใหยืมรถ
ูที่มีใบอนุญาตขบัขี่เทานั้น
ละขอจํากัดในการขบัขี่ของ
ีเ่กินขอบเขตความสามารถ
หลกีเลี่ยงอุบัติเหตุได
ฝกขบัขี่รถจกัรยานยนตใน
จราจรจนกระทั่งคุนเคยกับ
ละการควบคมุตางๆ ของ

กิดขึ้นจากความผิดพลาด
าโคงดวยความเร็วสูงเกิน
งของถนน หรือหักรถเขา
เอียงของรถไมเพียงพอกับ
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ผูขับรถยนตที่มองไมเห็นรถจักรยานยนตใน
การจราจรคือสาเหตุหลกัของอุบัติเหตุระหวาง
รถยนตกับรถจักรยานยนต อุบตัิเหตุจํานวน
มากเกิดขึ้นเพราะผูขับรถยนตมองไมเหน็รถ
จักรยานยนต การทําใหตัวทานเปนที่มองเห็น
ไดอยางชัดเจนเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพใน
การลดอุบัติเหตุประเภทนี้
ดังนั้น:
 สวมเสื้อแจค็เก็ตสีสด
 ระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อเขาใกลสี่แยกและ

ผานสี่แยก เนื่องจากบริเวณเหลานี้มักเกิด
อุบัติเหตุกบัรถจกัรยานยนตบอยครั้ง

 ขับขีใ่นตําแหนงที่ผูขับรถยนตคนอื่นๆ 
สามารถมองเห็นทานได หลกีเลี่ยงการขับขี่
ในจุดบอดของผูขับรถยนต

 บอยครั้งที่การเกดิอุบ
ผูขบัขี่ไมมีความชําน
ไมมีใบอนุญาตขบัข
 ทําการขอใบอนุญ

จักรยานยนตแกผ
 ทราบถงึทักษะแ

ทาน การไมขับข
ของทานอาจชวย

 ขอแนะนําใหทาน
บริเวณที่ไมมีการ
รถจกัรยานยนตแ
รถเปนอยางดี

 บอยครั้งที่อุบัติเหตุเ
ของผูขับขี่ เชน วิ่งเข
ไปทําใหรถวิ่งเลยโค
โคงนอยเกินไป (มุม
ความเร็วของรถ)
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ตคันนี้ออกแบบขึน้เพื่อใชงาน
ทานั้น จงึไมเหมาะสําหรับการ
วิบาก (off-road)

าะสม
ียชีวิตดวยอุบัติเหตุจากรถ
การไดรับบาดเจบ็ทางศีรษะ 
จงึเปนปจจยัที่จําเปนที่สุดใน
ารบาดเจ็บทางศีรษะ
ภัยที่ผานการรับรองทุกครั้ง
องกันใบหนาหรือแวนกนัลม 
วงตาซึ่งไมไดรับการปกปอง
วิสัยบกพรอง ซึ่งอาจสงผลให
รายไดลาชา
จ็คเก็ต รองเทาที่แขง็แรง กางเกง
ฯลฯ สามารถปองกันหรือลดการ
รเกิดแผลฉีกขาดได
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 ปฏิบัติตามปายจํากดัความเร็วและไมขับขีเ่ร็ว
กวาที่สภาพถนนและการจราจรเอื้ออํานวย

 ใหสัญญาณกอนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเสนทาง
ทุกครั้ง ดูใหแนใจวาผูขบัขี่รถคันอื่นมอง
เห็นทาน

 ทานั่งของผูขับขี่และผูโดยสารมีความสําคัญ
ตอการควบคุมรถอยางเหมาะสม
 ผูขับขี่ควรจับแฮนดรถทั้งสองขางและ

วางเทาบนที่พักเทาทั้งสองขางขณะขับขี่
เพื่อรักษาการควบคุมรถจกัรยานยนตใหดี

 ผูโดยสารควรจับผูขบัขี่ สายคาดเบาะ หรือ
เหล็กกันตกไวเสมอ โดยจับทัง้สองมือ
และวางเทาทั้งสองขางไวบนที่พักเทาของ
ผูโดยสาร ไมบรรทุกผูโดยสารหากผูโดยสาร
ไมสามารถวางเทาบนที่พักเทาไดอยางมัน่คง

 ไมขับขีเ่มื่ออยูในสภาวะมึนเมาจากฤทธิ์
แอลกอฮอลหรือสารเสพติดอื่นๆ

 รถจกัรยานยน
บนทองถนนเ
ใชงานบนทาง

เครื่องแตงกายที่เหม
โดยสวนใหญการเส
จกัรยานยนตเกดิจาก
การสวมหมวกนิรภัย
การปองกนัหรือลดก
 สวมหมวกนิร
 สวมกระบังป

ลมที่พัดเขาสูด
อาจทําใหทัศน
มองเหน็อันต

 การสวมเสื้อแ
ขายาว ถงุมือ 
ถลอกหรือกา
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หลีกเ
ไอเสีย
มอน็อ
โดยส
ปวดศ
ชวีิตไ
คารบ

ไมมีร

ไมได

ตายสามารถเพิ่มขึ้นไดอยาง

ลุมจนไมสามารถชวยเหล ือ

อนมอน็อกไซดในระดับ

มารถตกคางอยูไดหลาย

ิเวณที่อากาศถายเทไม

าการคลายกับไดรับพิษจาก

อกจากบริเวณนั้นทันที 

แพทย

พื้นที่ในอาคาร แมทาน
เสียจากเครื่องยนตดวย
ตางและประตู แตคารบอน-
ารถกอตัวจนถึงระดับที่
รวดเร็ว
ที่อากาศถายเทไดไม
ที่ถกูปดลอมไวบางสวน 
รถ หรือที่จอดรถซึ่งสราง
ากดานขางตึก
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ไมสวมเสื้อผาที่หลวมเกนิไป มิฉะนั้นเสื้อผา
อาจเขาไปติดในคันควบคุมหรือลอ 
และสงผลใหเกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
สวมเสื้อผาที่คลมุทั้งขา ขอเทา และเทาเสมอ 
เนื่องจากเครื่องยนตหรือทอไอเสียจะรอนมาก
ขณะที่รถกําลงัทํางานหรือภายหลังการขับขี่
และสามารถไหมผิวหนังได
ผู โดยสารควรปฏบิตัิตามคําแนะนําขางตนเชนกนั

ลี่ยงควันพิษจากคารบอนมอน็อกไซด
จากเครื่องยนตทั้งหมดมีกาซคารบอน-
กไซด ซึ่งเปนอันตรายถึงแกชวีิต การหายใจ
ูดกาซคารบอนมอน็อกไซดเขาไปสามารถทําให 
ีรษะ วิงเวียน งวงซึม คลืน่ไส งุนงง และถึงแก
ด
อนมอน็อกไซดเปนกาซที่ไมมสีี ไมมีกลิน่ และ

ส ซึ่งอาจปรากฏอยูแมทานจะมองไมเห็นหรือ

กลิ่นกาซไอเสียใดๆ เลย คารบอนมอน็อกไซด

ในระดับที่เปนอันตรายถงึ

รวดเร็วและทานจะถกูปกค

ตัวเองได นอกจากนี้ คารบ

ที่เปนอันตรายถึงตายยังสา

ชั่วโมงหรือหลายวันในบร

สะดวก หากทานพบวามีอ

คารบอนมอน็อกไซด ใหอ

สูดอากาศบริสุทธิ์ และพบ

 อยาติดเครื่องบริเวณ
จะพยายามระบายไอ
พัดลมหรือเปดหนา
มอน็อกไซดก็ยังสาม
เปนอันตรายไดอยาง

 อยาติดเครื่องบริเวณ
สะดวก หรือบริเวณ
เชน โรงเก็บรถ โรง
โดยการตอหลังคาจ
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ของภายในขีดจํากดัของน้ําหนัก
ึงถงึปจจัยตอไปนี้:
ุกและอุปกรณตกแตงควรมี
ี่สุดและบรรทุกใหแนบกับรถ
ากที่สุด ใหบรรจุสิ่งของที่มี
ี่สุดไวใกลกึ่งกลางของรถ
ากที่สุด และกระจายน้ําหนัก
องขางของรถจักรยานยนตเพื่อ
ละไมเสียการทรงตัว
กีารยายที ่อาจทาํใหเสยีสมดลุ
รวจสอบใหแนใจอยูเสมอวาได
ตกแตงและยดึสิง่ของบรรทกุเขา
ดกีอนขบัขี ่ตรวจสอบการตดิตัง้
ละการยดึของสิง่บรรทกุเปนประจาํ

สุด:
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 อยาติดเครื่องนอกอาคารในบริเวณที่ไอเสีย
สามารถถูกดูดเขาไปในอาคารผานชองเปด
ตางๆ เชน หนาตางและประตู

การบรรทกุ
การเพิ่มอุปกรณตกแตงหรือสิ่งของบรรทุกอาจสงผล
กระทบตอเสถยีรภาพและการบังคบัทิศทางของรถ
จักรยานยนตไดหากการกระจายน้ําหนักของรถมีการ
เปลีย่นแปลง ดังนั้น เพื่อหลกีเลีย่งโอกาสในการเกิด
อุบัติเหตุ จงึตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อทํา
การบรรทุกสิ่งของหรือเพิ่มอุปกรณตกแตง ใชความ
ระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อขับขี่รถจักรยานยนตที่มีการ
บรรทุกสิ่งของหรือติดตั้งอุปกรณตกแตง หากมีการ
บรรทุกสิ่งของบนรถจกัรยานยนต ใหปฏบิัติตาม
คําแนะนําตอไปนี้:
น้ําหนักโดยรวมของผูขบัขี่ ผูโดยสาร อุปกรณตกแตง 
และสิ่งของบรรทุกตองไมเกินขดีจํากัดของน้ําหน ัก
บรรทุกสูงสุด การใชงานรถจักรยานยนตทีม่ีน้ําหนัก
บรรทุกมากเกินไปอาจทําใหเกิดอุบัตเิหตุได

ขณะที่มีการบรรทุก
ที่กําหนด โปรดคําน
 สิ่งของบรรท

น้ําหนักนอยท
จกัรยานยนตม
น้ําหนักมากท
จกัรยานยนตม
ใหเทากันทั้งส
ความสมดุลแ

 หากน้าํหนกัม
กะทนัหนัได ต
ตดิตัง้อปุกรณ
กบัตวัรถแนน
ของอปุกรณแ

น้ําหนักบรรทุกสูง

153 กก. 
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อุปกร
การเล
ทานเ
จําหน
ทดสอ
การใช

ามเกีย่วของกับยามาฮาได
กแตงหรือทําการดัดแปลง
งยามาฮาไมไดทําการ
านี้ผลิต ดังนั้น ยามาฮาจึง
นัหรือแนะนําใหทานใช
มไดจําหนายโดยยามาฮา 
ับการแนะนําเปนกรณีพ ิเศษ
ายหรือติดตั้งโดยผูจำหนาย

งทดแทน และการดัดแปลง
นเหลานี้มีการออกแบบ

กรณตกแตงแทของยามาฮา 

กแตงทดแทนหรือการ

ะกับรถจกัรยานยนตของ

ิดอันตรายแกตัวทานหรือ

แทนหรือทําการดัดแปลง

องทานอาจทําใหเกิดการ
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 ปรับระบบกนัสะเทือนใหเหมาะกับสิ่งของ
บรรทุก (เฉพาะรุนที่ปรับระบบกนัสะเทือน
ได) และตรวจสอบสภาพกับแรงดันลมของ
ยาง

 ไมนําสิ่งของที่มีขนาดใหญหรือมีน้ําหนัก
มากมาผูกติดกับแฮนดบังคับ โชคอัพหนา 
หรือกันกระแทกดานหนา เพราะสิ่งของ
เหลานี้จะทําใหการหักเลี้ยวไมดี หรือทําให
คอรถหมุนฝดได

รถจักรยานยนตรุนนี้ไมไดออกแบบมาเพื่อใช
ลากเทรลเลอรหรือติดรถพวงดานขาง

ณตกแตงแทของยามาฮา
อืกอุปกรณตกแตงสําหรับรถจกัรยานยนตของ
ปนสิง่สําคญั อุปกรณตกแตงแทของยามาฮาซึง่มี
ายทีผู่จําหนายยามาฮาเทานั้น ไดรับการออกแบบ 
บ และรับรองจากยามาฮาแลววาเหมาะสมตอ
งานกบัรถจกัรยานยนตของทาน

บริษัทจํานวนมากที่ไมมีคว
ผลิตชิน้สวนและอุปกรณต
รถจกัรยานยนตยามาฮา ทา
ทดสอบสินคาที่บริษัทเหล
ไมสามารถใหการรับประก
อุปกรณตกแตงทดแทนที่ไ
หรือการดัดแปลงที่ไมไดร
โดยยามาฮา แมวาจะจําหน
ยามาฮาก็ตาม

ชิ้นสวนหรอือุปกรณตกแต
ทานอาจพบวาสินคาทดแท

และคุณภาพเหมือนกับอุป

แตโปรดทราบวาอุปกรณต

ดัดแปลงบางอยางไมเหมา

ทาน เนื่องจากอาจทําใหเก

ผูอื่นได การติดตั้งสินคาทด

อื่นๆ กบัรถจกัรยานยนตข
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ญูเสยีความลูลมตามหลกัอากาศ
 หากมกีารเพิม่อปุกรณตกแตง
ดบงัคบัหรอืโชคอพัหนา ตองใหมี
ยทีส่ดุและติดตัง้ใหนอยทีส่ดุ
แตงที่มีขนาดใหญอาจสงผล
ความสมดุลของรถจกัรยานยนต
าก เนื่องจากสงผลตอความลูลม
ากาศพลศาสตร ลมอาจทําใหรถ
รือรถอาจไมเสถยีรเมื่อเผชญิกับ
อกจากนี้ อุปกรณตกแตงเหลานี้
หเสียการทรงตัวเมื่อวิ่งผาน
ะที่มีขนาดใหญ
แตงบางชนดิสามารถทําใหทาทาง
ขี่ของผูขบัขี่เปลีย่นแปลงไปจาก
งที่ไมถกูตองนี้จะจํากดัอิสระใน
ัวของผูขับขี่ และอาจจํากัดความ
การควบคุมรถ จึงไมแนะนําให
ดวยอุปกรณดังกลาว
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ขอ

เปลีย่นแปลงตอการออกแบบหรือลักษณะการทํางาน

ของรถ สงผลใหทานหรือผูอื่นเสี่ยงตอการบาดเจบ็

สาหสัหรือถึงแกชวีิตได และทานยังตองรับผิดชอบ

ตอการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการดัดแปลงรถ

จักรยานยนตอีกดวย

ในการติดตั้งอุปกรณตกแตง ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา
ตอไปนี้ รวมถึงคําแนะนําที่ใหไวในหัวขอ “การบรรทุก”
 ไมติดตั้งอุปกรณตกแตงหรือบรรทุกสิ่งของที่

อาจทําใหสมรรถนะของรถดอยลง ตรวจสอบ
อุปกรณตกแตงอยางละเอียดกอนที่จะติดตั้ง 
เพื่อใหแนใจวาจะไมทําใหระยะความสูงใตทอง
รถต่ําลงหรือมุมของการเลีย้วนอยลง ระยะยุบ
ตัวของโชคถกูจํากัด การหมุนคอรถหรือการ
ควบคมุรถถกูจํากัด หรือบดบังลําแสงของ
ไฟหนาหรือแผนสะทอนแสง
 การติดตัง้อปุกรณตกแตงบริเวณแฮนดบังคบั

หรอืโชคอัพหนาอาจทําใหเกดิความไมเสถยีร 
เนือ่งจากการกระจายน้ําหนกัทีไ่มเหมาะสม

หรือการส
พลศาสตร
บรเิวณแฮน
น้ําหนกันอ

 อุปกรณตก
กระทบตอ
เปนอยางม
ตามหลกัอ
ยกตัวขึ้น ห
ลมขวาง น
ยังอาจทําใ
ยานพาหน

 อุปกรณตก
ในการขับ
ปกติ ทาทา
การขยับต
สามารถใน
ตกแตงรถ



2

ขอมูลดานความปลอดภัย



ยางห
ยางแล
ไดรบั
รถ แล
ผสมผ
อืน่ๆ 
ของย

การข
ตองแ
ขนยา

ายทั้งหมดออกจากรถ

ปดานหนาเมื่ออยูบนรถยก
ยึดไวในรางไมใหเคลือ่นที่
วใหแนนดวยสายรัดหรือ
โดยใหแนบกับชิน้สวนที่
ยนต เชน โครงรถหรือ
นาดานบน (และไมแนบ
ดบังคบัที่ติดตั้งบนชิน้สวน
ือชิน้สวนที่อาจแตกหักได) 
ับสายรัดอยางระมัดระวัง
ดสีกบัพื้นผิวที่เคลอืบสี
าย
ดทับระบบกันสะเทือนไว
หรือมัด เพื่อปองกันไมให
ึ้นอยางรุนแรงในระหวาง
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ใชความระมัดะวังในการเพิ่มอุปกรณไฟฟาใน
รถจกัรยานยนต หากอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งมี
ขนาดกําลังไฟฟามากกวาระบบไฟฟาของรถ
จักรยานยนต อาจสงผลใหไฟฟาขัดของ ซึ่งเปน
เหตุใหเกดิการสญูเสียไฟแสงสวางหรือกําลัง
ของเครื่องยนตจนเปนอันตรายได

รือขอบลอทดแทน
ะขอบลอทีม่าพรอมกบัรถจกัรยานยนตของทาน
การออกแบบมาใหเหมาะสมกบัสมรรถนะของ
ะทาํใหการควบคมุรถ การเบรค และความสบาย
สานกนัไดอยางลงตวัทีส่ดุ ยาง ขอบลอ และขนาด
อาจไมเหมาะสม ดหูนา 7-26 สาํหรบัขอมลูจาํเพาะ
างและขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นยาง

นสงรถจักรยานยนต
นใจวาไดอานคําแนะนําตอไปนี้กอนทําการ
ยรถจักรยานยนตดวยยานพาหนะอื่น

 ถอดชิ้นสวนที่หลดุง
จกัรยานยนต

 ปรับลอหนาใหตรงไ
หรือกระบะรถ โดย

 รัดรถจักรยานยนตไ
แถบรัดที่เหมาะสม 
แข็งของรถจกัรยาน
แคลมปยึดโชคอัพห
กบัชิ้นสวน เชน แฮน
ยาง หรือไฟเลี้ยว หร
เลือกตําแหนงสําหร
เพื่อไมใหสายรัดเสีย
ในระหวางการขนย

 หากเปนไปได ควรก
บางสวนดวยการผูก
รถจักรยานยนตเดงข
การขนสง
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จกัรยานยนตใหด ีมฉิะนัน้อาจ

ผนรองผาเบรคอาจเปยกเมื่อลาง
ต หลังจากลางรถจกัรยานยนต
สอบเบรคกอนขับขี่
ภัย ถุงมือ กางเกงขายาว (ชายก
บเพื่อไมใหปลิวสะบัด) และเสื้อ
สมอ
ัมภาระบนรถจักรยานยนตมาก
รถจักรยานยนตที่บรรทุกเกิน
คง ใชเชือกที่แข็งแรงมัดสัมภาระ
องทายรถ (ถามี) ใหแนน ของ
วไมแนนจะทําใหรถจักรยานยนต
ั่นคง และอาจรบกวนสมาธิของ
นา 2-5)
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UAU57610

คําแนะนําเพื่อการขับขี่อยางปลอดภัยเพิ่มเติม

 ตองแนใจวาใหสัญญาณชัดเจนขณะเลีย้ว
 การเบรคบนถนนเปยกอาจทําไดยากลําบาก 

หลกีเลีย่งการเบรครุนแรง เพราะรถจกัรยานยนต
อาจลืน่ไถลได ควรคอยๆ เบรค เมือ่จะหยุดบน
พื้นผิวเปยก

 คอยๆ ลดความเร็วลงเมื่อถึงหัวมุมทางแยก
หรือทางเลี้ยว เมื่อเลีย้วขามพนแลว จงึคอยๆ 
เรงความเร็วเพิ่มขึ้น

 ระมัดระวังเมื่อขับขี่ผานรถยนตที่จอดอยู 
ผูขบัรถอาจมองไมเห็นทาน และเปดประตู
ออกมาขวางทางที่รถวิ่งผาน

 การขบัขีข่ามทางรถไฟ รางของรถราง แผนโลหะ
บนถนนทีม่ีการกอสราง และฝาทอระบายน้ําอาจ
ทําใหเกดิการลืน่เมือ่ถนนเปยก ใหชะลอความเรว็
และขบัขามผานดวยความระมดัระวงั รักษาการ

ทรงตัวของรถ
ลืน่ลมได

 ผาเบรคและแ
รถจกัรยานยน
แลว ใหตรวจ

 สวมหมวกนิร
างเกงปลายสอ
แจค็เกต็สีสดเ

 หามบรรทุกส
เกนิไป เพราะ
กําลงัจะไมมั่น
เขากับที่วางข
บรรทุกที่มัดไ
ทรงตัวไดไมม
ผูขับขี่ได (ดูห
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UAUU0033

อา วกนิรภัย
การข
ทีผ่าน
อยางร
สวนใ
เกดิจา
นริภัย
การบ

เลือกห
การเล
ตอไป






ถูกตอง
รั้ง ในกรณีที่เกิดอุบ ัติเหตุ 
กนิรภัยจะเลื่อนหลดุหากมี
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จถึงตายหรือพิการหากไมสวมหม
บัขีร่ถจกัรยานยนตคนันีโ้ดยไมสวมหมวกนริภยั
การรบัรองจะเพิม่โอกาสในการบาดเจบ็ทางศรีษะ
นุแรงหรือถงึแกชวีติในกรณทีีเ่กดิอุบตัเิหต ุโดย
หญการเสยีชวีิตดวยอบุตัเิหตจุากรถจกัรยานยนต
กการไดรบับาดเจบ็ทางศรีษะ การสวมหมวก
จงึเปนปจจยัทีจ่าํเปนทีส่ดุในการปองกนัหรอืลด
าดเจบ็ทางศรีษะ

มวกนิรภัยที่ผานการรับรองเสมอ
อืกหมวกนิรภัยจะตองคํานึงถงึคณุสมบัติดัง
นี้
หมวกนิรภัยตองมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
มอก.
หมวกนิรภัยตองมีขนาดพอดีกับศีรษะของ
ผูขับขี่
หามทําใหหมวกนิรภัยถูกกระแทกอยางรุนแรง

การสวมหมวกนิรภัยอยาง
รัดคางดวยสายรัดคางทุกค
จะมีโอกาสนอยมากที่หมว
การรัดสายรัดคางไว

การสวมหมวกที่ถูกตอง

ZAUU0003
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บบเต็มใบเปดหนา: ใชสําหรับการ
็วต่ําถงึความเร็วปานกลางเทาน ั้น

บบเต็มใบ: ใชสําหรับการขับขีท่ี่
กลางถึงความเร็วสูง
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ขอ

การสวมหมวกที่ไมถูกตอง

ชนิดของหมวกนิรภัยและการใชงาน
 หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ: ใชสําหรับการขับขีท่ี่

ความเร็วต่ําเทานั้น

 หมวกนิรภัยแ
ขับขีท่ี่ความเร

 หมวกนิรภัยแ
ความเร็วปาน

ZAUU0007

ZAUU0004

ZAUU0005

ZAUU0006
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UAU10411

5

)

า 7-15)
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มุมมอ

1. ไฟเ

2. ไฟห

3. ที่แข

4. ชุดเ
3-1

งดานซาย
21 3

6 7

4

ลี้ยวหนา (หนา 7-55)

นา (หนา 7-51)

วนหมวกกันน็อค (หนา 4-18)

ครื่องมือประจํารถ (หนา 7-2)

5. ไฟทาย/ไฟเบรค (หนา 7-54

6. คันเปลี่ยนเกียร (หนา 4-10)

7. โบลทถายน้ํามนัเครื่อง (หน
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คําอธิบาย

UAU10421

ื่อง (หนา 7-15)

 4-16)

4-11)

ง (หนา 7-15)
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มุมมองดานขวา

1 2 3 4 5

6 7 8 9

1. ฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลงิ (หนา 4-12)

2. แบตเตอรี่ (หนา 7-48)

3. สวิทชไฟเบรคหลัง (หนา 7-32)

4. กระปุกน้ํามันเบรคหนา (หนา 7-35)

5. กรองอากาศ (หนา 7-22)

6. ฝาชองเติมน้ํามันเคร

7. คันสตารทเทา (หนา

8. คันเบรคหลัง (หนา 

9. ไสกรองน้ํามันเครื่อ
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คําอธิบาย

UAU10431
การค

1. สว

2. มา

3. เกจ

4. สว

า 4-1)
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วบคุมและอุปกรณ

1 2 3 4 5

6

ิทชแฮนดซาย (หนา 4-9)

ตรวัดความเร็ว (หนา 4-7)

วัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง (หนา 4-8)

ิทชแฮนดขวา (หนา 4-9)

5. ปลอกคันเรง (หนา 7-25)

6. สวิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ (หน



4

ะหนาที่ในการควบคุม

จดุระเบิด) จะติดตั้งฝาครอบชอง

ูหนา 4-4 สําหรับขั้นตอนการเปด

ียบกุญแจนิรภัย)

UAU10641

ดทุกวงจร และเครื่องยนตสามารถ

มารถถอดกุญแจออกได

ลและไฟทายจะสวางขึ้นโดย

เครื่องยนต

UAU10662

ดับ สามารถถอดกุญแจออกได
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อุปกรณแล

UAUU0352

สวิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ

สวิทชกญุแจ/ล็อคคอรถจะควบคุมวงจรไฟจุดระเบิด

และวงจรไฟแสงสวางในรถทั้งคัน รวมทั้งใชในการ

ล็อคคอรถและใชเปดเบาะนั่งรถดวย ตําแหนงตางๆ 

ของสวิทชกญุแจมีคําอธิบายดังตอไปนี้

ขอแนะนํา
สวิทชกุญแจ (กญุแจ

เสียบกญุแจนิรภัย (ด

และปดฝาปดชองเส

ON (เปด)

ระบบไฟฟาใชงานไ

สตารทติดได ไมสา

ขอแนะนํา
ไฟหนา ไฟเรือนไม

อัตโนมัติเมื่อสตารท

OFF (ปด)

ระบบไฟฟาทุกวงจร
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

หามบ

ขณะท

ไฟฟา

หรือเ

LOC

คอรถ

ถอดก ทางดานซายจนสุด

หนง “OFF” แลวบิดไปที่

ณะที่ยังคงกดกญุแจไว
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คําเตอืน
UWA10062

ิดกุญแจไปทีต่ําแหนง “OFF” หรือ “LOCK” 

ี่รถจักรยานยนตกําลังเคลื่อนที ่มฉิะนั้นระบบ

ทั้งหมดจะดับ ซึ่งอาจทําใหสูญเสียการควบค ุม

กิดอุบัติเหตไุด

UAUU1043

K (ล็อค)

ถกูลอ็ค และระบบไฟฟาทุกวงจรดับ สามารถ

ญุแจออกได

การล็อคคอรถ

1. หมุนแฮนดบังคับไป

2. กดกุญแจลงจากตําแ

ตําแหนง “LOCK” ข

3. ดึงกุญแจออก
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UWAU0042

ไปที่ “OFF” หรือ “LOCK” ขณะ

นตกําลังเคลื่อนที่ มิฉะนั้นระบบ

จะดับ ซึ่งอาจทําใหสูญเสียการ

ิดอุบัติเหตุได

นยนตพลิกคว่ํา และหลังจากตั้ง

วจสอบใหแนใจวาไมมีน้ํามัน

ล หากมีน้ํามนัเชื้อเพลิงรั่วไหล 

านยนตเขารับการตรวจสอบกับ

าฮาทันที
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อุปกรณแล

ขอแนะนํา
หากคอรถไมลอ็ค ใหลองหมุนแฮนดบังคบักลบัไป

ทางขวาเล็กนอย

การปลดลอ็คคอรถ

กดกญุแจเขาไป จากนั้นบิดไปที่ “OFF” ขณะที่ยังคง

กดกญุแจไว

คําเตอืน

 หามบิดกุญแจ

ที่รถจักรยานย

ไฟฟาทั้งหมด

ควบคุมหรอืเก

 หากรถจักรยา

รถขึน้แลว ตร

เชื้อเพลิงรั่วไห

ใหนํารถจักรย

ผูจําหนายยาม
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กุญแ
ียบกญุแจนิรภัย

ชองเสียบกุญแจนิรภัยตาม

างดานขวาเพื่อเปดฝาครอบ

1. กุญ

2. กุญ

ZAUV
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UAUU0822

จนิรภัย (ฝาครอบชองเสียบสวิทชกุญแจ)
วิธีการเปดฝาครอบชองเส

เสียบกุญแจนิรภัยเขาไปใน

ภาพ จากนั้นบิดกุญแจไปท

กุญแจนิรภัย

แจนิรภัย

แจจุดระเบิด

1 2

0280
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UAU1100D

ือน

ียร “1” “2” “3” “4”

ย “ ”

”

าแบตเตอรี่ “ ”

งยนต “ ”

”

า “ ”

E F

N

km h

3
4

1

        5  6   7
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วิธีการปดฝาครอบชองเสียบสวิทชกญุแจหลัก

กดปุม “PUSH SHUT” เพื่อปดฝาครอบสวิทชกญุแจ

ไฟแสดงและไฟเต

1. ปุม “PUSH SHUT” 

1

1. ไฟแสดงตําแหนงเก

2. ไฟแสดงไฟเลี้ยวซา

3. ไฟแสดงไฟสูง “

4. ไฟเตือนแรงดันไฟฟ

5. ไฟเตือนปญหาเครื่อ

6. ไฟแสดงเกียรวาง “

7. ไฟแสดงไฟเลี้ยวขว

1
2

2   3 4  
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ไฟแส

ไฟแส

กะพร

ไฟแส

ไฟแส

เกยีรว

ไฟแส

ไฟแส

1, 2, 3

ไฟแส

ไฟแส

UAUE0261

 “ ”

พริบ เมื่อตรวจพบปญหา

คุมเครื่องยนต หากไฟเตือน

นายยามาฮาเพื่อตรวจสอบ

ฟาของไฟเตือนนี้ไดโดย

ฟเตือนควรสวางขึ้น 

ตอนเริ่มตนเมื่อบิดกญุแจ

ือนสวางคาง โปรดติดตอผ ู

อบวงจรไฟฟา
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UAU11032

ดงไฟเลี้ยว “ ” และ “ ”

ดงแตละดวงจะกะพริบเมื่อไฟเลี้ยวดานนั้นๆ 

ิบ

UAU11061

ดงเกียรวาง “ ” 

ดงนีจ้ะสวางขึน้เมือ่ระบบสงกําลงัอยูในตําแหนง

าง

UAU37612

ดงตําแหนงเกียร “1” “2” “3” และ “4”

ดงตามลําดับนี้จะสวางขึน้เมื่อตําแหนงเกียรอยูที่ 

 หรือ 4 ตามลําดับ

UAU11081

ดงไฟสูง “ ”

ดงนี้จะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิทชไฟสูง

ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต

ไฟเตือนนี้จะติดขึน้หรือกะ

ในระบบวงจรไฟฟาที่ควบ

นี้สวางขึน้ ใหติดตอผูจําห

ระบบวิเคราะหปญหา

สามารถตรวจสอบวงจรไฟ

การบิดกุญแจไปที่ “ON” ไ

2-3 วินาทีแลวดับไป

หากไฟเตือนไมสวางขึน้ใน

ไปที่ “ON” หรือหากไฟเต

จําหนายยามาฮาเพื่อตรวจส
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UAUT1822

เร็ว

ประกอบไปดวยมาตรวัดความเร ็ว

าง มาตรวัดความเร็วจะแสดงความ

รวัดระยะทางจะแสดงระยะเดิน

km h

3
4

2

1
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อุปกรณแล

UAUU2111

ไฟเตือนแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ “ ”

ไฟเตือนนี้จะสวางขึน้เมื่อแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ต่ํา 

หากเกดิกรณีนี้ ใหติดตอผูจําหนายยามาฮาเพื่อ

ตรวจสอบแบตเตอรี่เพื่อทําการชารจแบตเตอรี่

เมื่อเปดการทํางานของรถจกัรยานยนต ไฟจะสวางข ึ้น

สองสามวินาทีแลวดับลง หากไฟไมสวางขึ้น หรือหาก

ไฟสวางคาง โปรดติดตอผูจําหนายยามาฮาเพื่อ

ตรวจสอบรถจักรยานยนต

ชุดมาตรวัดความ

ชดุมาตรวัดความเร็ว

และมาตรวัดระยะท

เร็วในการขับขี ่มาต

ทางทั้งหมด

1. มาตรวัดระยะทาง 

2. มาตรวัดความเร็ว

1
2
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เกจว

เกจวัด

เชือ้เพ

(วาง)

เหลอืในถังโดยประมาณ 

มันเชื้อเพลิงโดยเร็วที่สุด

N” เพื่อใหเกจวัดระดับ

านระดับน้ํามันเชือ้เพลงิ

1. พื้น

2. เกจ

1
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UAU37053

ัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง

ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงจะแสดงปริมาณของน้ํามัน

ลงิในถังน้ํามันเชื้อเพลิง เขม็จะเลื่อนไปทาง “E” 

 เมื่อระดับน้ํามันเชือ้เพลงิลดลง เมื่อเข็มถึงพื้นที่

สีแดง น้ํามันเชื้อเพลิงที่คง

หากเกดิสิ่งนี้ขึ้น ใหเติมน้ํา

ขอแนะนํา
บิดสวิทชกุญแจไปทาง “O

น้ํามันเชื้อเพลิงแสดงการอ

ที่แทจริง

ที่สีแดง

วัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง

E F

N

2
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UAU12401

/ ” 

” สําหรับเปดไฟสูง และที่ 

ฟต่ํา

1
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UAU1234M

สวิทชแฮนด

ซาย 

ขวา 

สวิทชไฟสูง/ต่ํ า“

ปรับสวิทชนี้ไปที่ “

“ ” สําหรับเปดไ

1. สวิทชแตร “ ”

2. สวิทชไฟเลี้ยว “ / ”

3. สวิทชไฟสูง/ต่ํ า “ / ”

3

2
1

1. สวิทชสตารท
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สวิทช

เมื่อต

“ ”

ไปที่

ตําแห

สวิทช

สวิทช

กดสว

สวิทช

T115

กดสว

ดูหนา

สตาร

UAU37462

งดานซายของรถ
นตรุนนี้ติดตั้งเกยีร  4 สปด 

ละใชสนเทากดดานหลงั
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UAU12461

ไฟเลี้ยว “ / ”

องการใหสัญญาณไฟเลี้ยวขวา ดันสวิทชนี้ไปที่ 

 เมื่อตองการใหสัญญาณไฟเลี้ยวซาย ดันสวิทชนี้

“ ” เมื่อปลอยสวิทช สวิทชจะกลบัมาอยูท ี่

นงตรงกลาง เมื่อตองการยกเลิกไฟเลีย้ว ให กด

ลงหลังจากกลับมาอยูที่ตําแหนงตรงกลาง

UAU12501

แตร “ ” 

ิทชนี้เมื่อตองการใชสัญญาณแตร

UAU12713

สตารท “ ” (T115FL-2/T115FL-5/

FL-5C)

ิทชนี้ เพื่อใหเครื่องยนตทํางานกบัสตารทเตอร 

 6-2 สําหรับคําแนะนําในการสตารทกอน

ทเครื่องยนต

คันเปลี่ยนเกียร

คันเปลีย่นเกียรติดตั้งอยูทา
จักรยานยนต รถจกัรยานย
เฟองขบกันตลอดเวลา

ขอแนะนํา
ใชฝาเทากดเพื่อเพิ่มเกียร แ
เพื่อลดเกียร

1. คันเปลี่ยนเกียร

1
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UAU12944

ยูทางดานขวาของรถจักรยานยนต 

 ใหเหยียบคันเบรคหลงั

1
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อุปกรณแล

UAU12892

คันเบรคหนา

คันเบรคหนาติดตั้งอยูที่ดานขวาของแฮนดบังคับ 

ในการเบรคลอหนา ใหบีบคันเบรคเขากับปลอกคันเรง

คันเบรคหลัง

คนัเบรคหลงัติดตั้งอ

ในการเบรคลอหลงั

1. คันเบรคหนา

1

1. คันเบรคหลัง
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ฝาปด

การเป

1.

2.

ื้อเพลิง

ือ้เพลงิเขาไปในชองเปด

ุนตามเขม็นาฬกิาจน

“ ” บนฝาปดและถงั

วกนั

UWA11092

ิง ตรวจสอบใหแนใจว าได

ิงแนนสนิท น้ํามันเช ื้อเพลิง

ลิงไหมได1. ฝา

2. เคร
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UAU37473

ถังน้ํามันเชื้อเพลิง

ดฝาปดถังน้ํามนัเชื้อเพลิง

เปดเบาะนั่ง (ดูหนา 4-17)

หมุนฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิงทวนเขม็นาฬกิา

และดึงออก

การติดตัง้ฝาปดถังน้ํามนัเช

1. ใสฝาปดถงัน้ํามันเช

ของถังน้ํามันและหม

กระทั่งเครื่องหมาย

น้ํามันอยูในแนวเดีย

2. ปดเบาะนั่ง

คําเตอืน

หลังจากเติมน้ํามนัเชื้อเพล

ปดฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพล

ที่รั่วออกมาอาจทําใหเกิดเพปดถงัน้ํามันเชื้อเพลิง

ื่องหมาย “ ”

1

2
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เชื้อเพลิงจนลนถัง หยุดเติมเมื่อ

ื้อเพลิงถงึปลายทอเติมน้ํามัน 

ันเชือ้เพลิงจะขยายตัวเมื่อรอนขึ้น 

เครื่องยนตหรือแสงอาทิตยจึงอาจ

ือ้เพลิงไหลลนออกมาจากถังได

เชือ้เพลิง

ิงสูงสุด

1 2
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อุปกรณแล

UAU13213

น้ํามันเชือ้เพลิง
ตรวจใหแนใจวามีน้ํามันเชื้อเพลิงในถงัเพียงพอ

คําเตอืน
UWA10882

น้ํามันเบนซินและไอน้ํามนัเบนซินเปนสารไวไฟสูง 

ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนีเ้พื่อหลีกเลี่ยงการเกิด

เพลิงไหมและการระเบิด และเพื่อลดความเสี่ยงในการ

ไดรับบาดเจ็บขณะเตมิน้ํามันเชื้อเพลิง

1. กอนเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ใหดับเครื่องยนตและ

ตองแนใจวาไมมีผูใดนั่งอยูบนรถจกัรยานยนต 

หามเติมน้ํามันเชือ้เพลงิขณะสูบบุหรี่ หรือขณะ

ที่อยูใกลกบัประกายไฟ เปลวไฟ หรือแหลงจุด

ระเบิดตางๆ เชน ไฟแสดงการทํางานของเครื่อง

ทําน้ํารอนและเครื่องอบผา

2. อยาเติมน้ํามัน

ระดับน้ํามันเช

เนื่องจากน้ําม

ความรอนจาก

ทําใหน้ํามันเช

1. ทอเติมของถังน้ํามัน

2. ระดับน้ํามันเชือ้เพล
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3.

4.

น้ํามัน

หรือเ

ปากด

หรือส

เขาตา

ผิวหน

เสื้อผ

UAUU0045

UCA11401

ารตะกั่วเทานั้น การใช

จะทําใหชิ้นสวนภายใน

และแหวนลูกสูบ รวมทัง้

ายไดเปนอยางมาก

สโซฮอลชนิดที่มีเอทานอล

ทานอล แกสโซฮอลชนิด

หากมีปริมาณเอทานอลไม

นํา:

ารตะกั่ว 

 91 [E10])

ลิง:
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เชด็น้ํามันเชือ้เพลงิที่หกทันที ขอควรระวัง: 
เช็ดน้ํามันเชื้อเพลิงที่หกทันทีดวยผาสะอาด 

แหง และนุม เนื่องจากน้ํามนัเชื้อเพลิงอาจทํา

ความเสียหายใหกับสีรถหรือชิ้นสวนพลาสติก 
[UCA10072]

ดูใหแนใจวาไดปดฝาปดถงัน้ํามันเชือ้เพลงิ

แนนดีแลว

คําเตอืน
UWA15152

เบนซินเปนสารมีพิษและสามารถทําใหบาดเจ ็บ

สียชีวิตได ตองใชดวยความระมัดระวัง ห ามใช

ูดน้ํามันเบนซิน หากกลืนน้ํามันเบนซินเขาไป 

ูดไอน้ํามนัเบนซินเขาไป หรือน้ํามนัเบนซิน

 ใหรีบพบแพทยทันที หากน้ํามันเบนซินสัมผัส

ัง ใหลางดวยสบูและน้ํา หากน้ํามนัเบนซินเลอะ

า ใหเปลี่ยนเสื้อผาทันที

ขอควรระวัง
ใชเฉพาะน้ํามนัเบนซินไรส

น้ํามนัเบนซินทีม่ีสารตะกั่ว

ของเครื่องยนต เชน วาลว

ระบบไอเสียเกิดความเสียห

แกสโซฮอล

แกสโซฮอลมีสองชนิด: แก

และแกสโซฮอลชนิดที่มีเม

ที่มีเอทานอลสามารถใชได

น้ํามันเชื้อเพลิงที่แนะ

น้ํามันเบนซินไรส

(น้ํามันแกสโซฮอล

ความจุถังน้ํามันเชื้อเพ

4.0 ลิตร 
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ะหนาที่ในการควบคุม

UAU13434

ีย
ี้มีระบบบําบัดไอเสีย (catalytic 

ไอเสียของรถ
UWA10863

ามรอนหลังจากทํางาน เพื่อ

ไฟไหมหรือการลวกผิวหนัง:

ักรยานยนตใกลกับบรเิวณที่อาจ

ากไฟไหม เชน หญาหรือวัสดุอื่นๆ 

นยนตในที่ที่ไมมีเด็กหรือคนเดิน

ื่อไมใหไดรบัอันตรายจากการ

บไอเสียที่มคีวามรอน

ะบบไอเสียเย็นลงแลวกอนทําการ
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อุปกรณแล

เกนิ 10% (E10) ยามาฮาไมแนะนําใหใชแกสโซฮอล

ชนิดที่มเีมทานอล เนื่องจากสามารถทําใหเกิดความ

เสียหายแกระบบน้ํามันเชือ้เพลงิหรือเกิดปญหาเกีย่ว

กับสมรรถนะของรถได

ระบบบําบัดไอเส
รถจักรยานยนตรุนน

converter) ในระบบ

คําเตอืน

ระบบไอเสียจะมีคว

ปองกันอันตรายจาก

 หามจอดรถจ

เกิดอันตรายจ

ที่ตดิไฟงาย

 จอดรถจักรยา

พลุกพลาน เพ

สัมผัสกับระบ

 ตองแนใจวาร

ซอมบํารุง
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ



ขอค
ใชเฉพ

น้ํามัน

เสียห

UAU37652

สตารทโดยการกดสวิทช

ดยใชสตารทเทา ในการ

ันสตารทเทาออก แลวใช

ระทั่งเฟองขบกัน จากนั้น
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อยาปลอยใหเครื่องยนตเดินเบานานเกินกวา

สองสามนาที การปลอยใหเครื่องยนตเดินเบา

เปนเวลานานจะทําใหเครื่องยนตรอน

วรระวัง
UCA10702

าะน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วเทานั้น การใช

เบนซินที่มสีารตะกั่วจะทําใหระบบบําบัดไอเสีย

ายจนไมสามารถซอมได

สตารทเทา

หากเครื่องยนตไมสามารถ

สตารทได ใหลองสตารทโ

สตารทเครื่องยนต ใหกางค

เทาเลื่อนลงมาเล็กนอยจนก

ดันลงแรงๆ แตนุมนวล

1. สตารทเทา

1

ZAUV0315
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ะหนาที่ในการควบคุม

งดันกญุแจเขาไป

 และกดเบาะลงใหลอ็คเขาที่

กจากสวิทชกุญแจ ถาไมไดอยูที่

ต

วรตรวจสอบใหแนใจวาเบาะรถ

ขี่
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อุปกรณแล

UAUU0372

เบาะนั่ง 

การเปดเบาะนั่ง

1. ตั้งรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง 

2. เสียบกุญแจเขาไปในสวิทชกุญแจ และหมุน

ทวนเขม็นาฬกิาไปที่ “OPEN”

ขอแนะนํา
ขณะบิดกุญแจไมตอ

3. พับเบาะนั่งขึ้น

การปดเบาะนั่ง

1. พับเบาะนั่งลง

2. ถอดกญุแจออ

รถจกัรยานยน

ขอแนะนํา
เพื่อความปลอดภัย ค

ปดสนิทกอนการขบั

1. ล็อคเบาะนั่ง

2. เบาะนั่ง

1

2
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

ที่แข

ที่แขว

การเก

1.

ับที่แขวนหมวกนิรภัย จาก

น คําเตอืน! หามขับขีโ่ดย

ูกับที่แขวน เนื่องจากหมวก

ัตถุตางๆ ทําใหสูญเสียการ

ิเหตุได [UWA10162]

ากที่แขวนหมวกนิรภัย

กนิรภัยออกจากที่แขวน

าะนั่ง

1. ที่แ
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UAU37482

วนหมวกนิรภัย

นหมวกนิรภัยจะอยูใตเบาะนั่ง

็บหมวกนิรภัย

เปดเบาะนั่ง (ดูหนา 4-17)

2. ยึดหมวกนิรภัยเขาก

นั้นปดเบาะนั่งใหแน

มหีมวกนิรภัยยึดอย

นิรภัยอาจไปชนกับว

ควบคุมและเกิดอุบัต

การปลดหมวกนิรภัยออกจ

เปดเบาะนั่ง และถอดหมว

หมวกนิรภัย จากนั้นปดเบ

ขวนหมวกนิรภัย

1
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ะหนาที่ในการควบคุม

UAU37491

ซายของโครงรถ ยกขาตั้งข างขึ้น

าขณะจบัตัวรถใหตั้งตรง
UWA14191

ยนตโดยไมไดยกขาตัง้ขางขึ้น 

ดและไมสามารถเก็บขึน้ไดอยาง

ลนลงได) มฉิะนั้นขาตั้งขางอาจ

นสมาธิของผูขบัขี่ ทําใหเสียการ
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อุปกรณแล

UAU37892

กลองอเนกประสงค

กลองอเนกประสงคติดตั้งอยูใตเบาะนั่ง (ดูหน า 4-17)

เมื่อจัดเก็บคูมือผูใชรถจกัรยานยนต หรือเอกสารอื่นๆ 

ไวในกลองอเนกประสงค ควรแนใจวาไดหอหุมด วย

ถุงพลาสติกไวเพื่อไมใหเอกสารเปยก ในการลางรถ

จักรยานยนต ใหระมัดระวังไมใหน้ําเขาไปในกล อง

อเนกประสงค

ขาตั้งขาง
ขาตั้งขางอยูทางดาน

หรือเหยียบลงดวยเท

คําเตอืน

หามขบัขี่รถจักรยาน

หรือหากขาตัง้ขางฝ

ถกูตอง (หรือเลื่อนห

สัมผัสพื้นและรบกว

ควบคุมได1. กลองอเนกประสงค

1
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เพื่อความปลอดภัย – การตรวจสอบกอนการใชงาน

UAU15599

ตรวจ านที่ปลอดภ ัย ปฏบิัติตาม

ขั้นตอ ยนตเสมอ
UWA11152

การไม อุบัติเหตหุรอืทําใหชิ้นสวน

เสียห ารถแกไขปญหาได ใหนํา

รถจัก

ตรวจ

หนา

น้ํามัน 4-13

น้ํามัน 7-15
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สอบรถจกัรยานยนตกอนการขับขี่ทุกครั้งเพ ื่อใหแนใจวารถอยูในสภาพการใชง

นการตรวจสอบและบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาท ี่ระบุไวในคูมือผูใชรถจกัรยาน

คําเตอืน

ตรวจสอบหรือบํารุงรักษารถจักรยานยนตอยางถกูตองจะเพิ่มโอกาสในการเกิด

ายได อยาใชรถหากทานพบสิ่งผิดปกติใดๆ หากขั้นตอนทีร่ะบุไวในคูมอืนี้ไมสาม

รยานยนตเขารับการตรวจสอบทีผู่จําหนายยามาฮา

สอบรายการตอไปนี้กอนการใชงานรถจักรยานยนต:

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ

เชื้อเพลิง

• ตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง

• เติมน้ํามันเชือ้เพลิงตามความจําเปน

• ตรวจสอบการรั่วซึมของทอน้ํามันเชื้อเพลิง

เครื่อง

• ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง

• หากจําเปน ใหเติมน้ํามันเครื่องที่แนะนําจนถึงระดับที่กําหนด

• ตรวจสอบรถจักรยานยนตเพื่อดูการรั่วซึม
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วจสอบกอนการใชงาน

ดรอลิกที่

7-33, 7-35

7-30, 7-33

เรงและ
7-25, 7-42

7-42

หนา
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เพื่อความปลอดภัย – การตร

เบรคหนา

• ตรวจสอบการทํางาน

• หากคันเบรคออนหรือหยุนตัว ใหนํารถเขารับการไลลมระบบไฮ

ผูจําหนายยามาฮา

• ตรวจสอบความสึกของผาเบรค

• เปลี่ยนตามความจําเปน

• ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคในกระปุกน้ํามันเบรค

• หากจําเปน ใหเติมน้ํามนัเบรคที่กําหนดใหอยูในระดับที่กําหนด

• ตรวจสอบระบบไฮดรอลกิเพื่อดูการรั่วซึม

เบรคหลัง

• ตรวจสอบการทํางาน

• ตรวจสอบระยะฟรีคันเบรคหลัง

• ทําการปรับตั้งตามความจําเปน

ปลอกคันเรง

• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง

• หากจําเปน ใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับตั้งระยะฟรีปลอกคัน

หลอลื่นสายคันเรงและเบาปลอกคันเรง

สายควบคุมตางๆ
• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

• ทําการหลอลื่นตามความจําเปน

จดุตรวจสอบ การตรวจสอบ
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เพื่อความปลอดภัย – การตรวจสอบกอนการใชงาน

โซขับ 7-37, 7-41

ลอแล 7-26, 7-29

คันเบ 7-43

คันเบ 7-43

ขาตั้ง 7-44

จุดยึด —

อุปก

และส
—

หนา
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• ตรวจสอบระยะหยอนโซขับ

• ทําการปรับตั้งตามความจําเปน

• ตรวจสอบสภาพโซ

• ทําการหลอลื่นตามความจําเปน

ะยาง

• ตรวจสอบความเสียหาย

• ตรวจสอบสภาพยางและความลึกของดอกยาง

• ตรวจสอบแรงดันลมยาง

• ทําการแกไขตามความจําเปน

รคหลงั
• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

• ควรหลอลื่นดวยน้ํามันในจุดที่จําเปน

รคหนา
• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

• หลอลืน่จุดเดือยหมุนของคันเบรคตามความจําเปน

กลาง, ขาตั้งขาง
• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

• หลอลืน่จุดเดือยหมุนตามความจําเปน

โครงรถ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัวแนนแลว

• ขันใหแนนตามความจําเปน

รณ ไฟ สัญญาณ 

วิทช

• ตรวจสอบการทํางาน

• ทําการแกไขตามความจําเปน

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ
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นําที่สําคญัในการขับขี่

UAU58351

UCAN0072

 มิฉะนั้นเครื่องยนตอาจเสียหายได 

อ เนื่องจากอาจจะลึกกวาทีค่าดคิด

ถสตารทได ถาแรงดันไฟฟา

50 โวลต หรอืไมไดติดตัง้แบตเตอรี่
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การทํางานของรถจักรยานยนตและคําแนะ

UAU15952

อานคูมือผูใชรถจกัรยานยนตโดยละเอียดเพื่อให

คุนเคยกบัการควบคมุตางๆ หากมีการควบคมุหรือ

ฟงกชนัใดที่ทานไมเขาใจ ทานสามารถปรึกษาผ ู

จําหนายยามาฮาได

คําเตอืน
UWA10272

การไมทําความคุนเคยกับการควบคุมตางๆ อาจนําไป

สูการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต ซึ่งสามารถ

ทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได

ขอควรระวัง
หามขบัขี่ผานน้ําลึก

ควรหลีกเลี่ยงหลุมบ

ไว

ขอแนะนํา
เครือ่งยนตไมสามาร

แบตเตอรี่ต่ํากวา 11.
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การทํางานของรถจักรยานยนตและคําแนะนําที่สําคัญในการขับขี่

สตาร
1.

2.

3.

กอนส

และร

4.

5.

ารทเครือ่งยนตเกนิ 5 วนิาที

ครั้ง ถาเครือ่งยนตไมสตารท

ท ใหลองใชคนัสตารทเทา

UCA11043

ายุการใชงานที่ยาวนาน 

ะเครื่องยนตเย็น!

1/4 turn
(10 mm)
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UAUV0441

ทและอุนเครื่องยนตที่เย็น
บิดกุญแจไปที่ “ON”

เขาเกียรวาง (ดหูนา 6-3) สัญญาณไฟเกยีรวาง

ควรสวางขึ้น หากไมสวาง ใหผูจําหนายยามาฮา

ทําการตรวจสอบวงจรไฟฟา

ตั้งรถจักรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง

คําเตอืน
UWA14201

ตารทเครื่องยนต ควรแนใจวาอยูในเกียร วาง 

ถจักรยานยนตอยูบนขาตั้งกลาง

สตารทเครื่องยนตโดยกดสวิทชสตารท หรือ

โดยเหยียบคนัสตารทเทาลง

ถาเครื่องยนตไมสตารทโดยการกดสวิทช

สตารท ใหลองสตารทอกีครัง้พรอมบดิคนัเรง 

1/4 รอบ (10 มม.) การพยายามสตารทใน

แตละครัง้ควรใชเวลาใหนอยทีส่ดุเพื่อประหย ัด

แบตเตอรี่ ไมควรสต

ในการสตารทแตละ

โดยใชมอเตอรสตาร

ขอควรระวัง
เพื่อรักษาเครื่องยนตใหมีอ

หามเรงเครื่องยนตมากขณ

ZAUV0319
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ยีรจากเกียร 4 ไปเกียรวางไดเมื่อ

UCA15181

าเกียรเรียบรอยแลว

งจนสุดเมื่อเปลี่ยนเกียร

ัญญาณไฟเกียรวาง จะสวางขึน้

ตําแหนงเกียรวาง
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การทํางานของรถจักรยานยนตและคําแนะ

UAU37551

การเปลี่ยนเกียร

การเปลี่ยนเกยีรชวยในการควบคุมการสงกําลังท ี่

เหมาะสมสําหรับการออกตัว การเรง และการไตที่ส ูง 

เปนตน เมื่อเปลี่ยนเกยีร ใหบิดคนัเรงกลับใหสุด 

การใชคันเปลีย่นเกียรแสดงอยูในภาพ

ขอแนะนํา
ไมสามารถเปลี่ยนเก

เครื่องยนตทํางาน

ขอควรระวัง
 ควรแนใจวาเข

 ควรผอนคันเร

 ควรแนใจวาส

เมื่อเกียรอยูใน

1. คันเปลี่ยนเกียร

2. ตําแหนงเกียรวาง

1 2
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การทํางานของรถจักรยานยนตและคําแนะนําที่สําคัญในการขับขี่

คําแน
เชื้อเพ
ความ

ลกัษณ

ความ







UAU16831


ใชงานของเครื่องยนต ที่จะ

0 กม. ถึง 1,000 กม. 

วรทําความเขาใจเนื้อหา

ม ควรหลีกเลี่ยงการบรรทุก

,000 กม. (600 ไมล) แรก 

ตจะเสียดสีและขัดตัวจนมี

ูกตอง ในชวงนี้ ไมควร

เปนเวลานาน หรือใน

เครื่องยนตเกิดความรอน
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UAU16811

ะนําสําหรับการลดความสิ้นเปลืองน้ํามัน
ลิง

สิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิโดยมากขึ้นอยู กบั

ะการขับขี่ของแตละบุคคล คําแนะนําเพื่อลด

สิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิมีดังนี้:

เปลีย่นเกียรขึ้นอยางรวดเร็ว และหลกีเลีย่งการ

ใชความเร็วรอบเครื่องยนตสูงขณะเรงเครื่อง

ไมเรงเครื่องยนตขณะเปลีย่นเกียรลง และ

หลกีเลีย่งการใชความเร็วเครื่องยนตสูงโดย

ไมมีโหลดบนเครื่องยนต

ดับเครื่องยนตแทนที่จะปลอยใหเครื่องยนต

เดินเบาเปนเวลานาน (เชน ในการจราจรที่ติดขัด 

เมื่อหยุดรอสัญญาณไฟจราจร หรือรอรถไฟ

ผาน)

ระยะรันอินเครื่องยนต
ไมมีชวงเวลาใดในอายุการ

สําคญัไปกวาชวงระหวาง 

(600 ไมล) ดวยเหตุนี้ จงึค

ตอไปนี้โดยละเอียด

เนื่องจากเปนเครื่องยนตให

น้ําหนักเกนิในชวงระยะ 1

ชิ้นสวนตางๆ ในเครื่องยน

ระยะหางในการทํางานที่ถ

ใชงานโดยบิดคนัเรงจนสุด

สภาวะใดๆ ที่อาจสงผลให

มากเกินไป
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) ขึน้ไป

โดยบิดคันเรงจนสุดเปนเวลานาน 

เครื่องยนตเปนครั้งคราว 

ากการใชงาน 1,000 กม. (600 ไมล) 

รื่อง เปลี่ยนไสกรองน้ํามัน และ

กรงกรองน้ํามนัเครื่อง หากมี

ครื่องยนตเกิดขึ้นในระยะร ันอิน

ถจักรยานยนตของทานเขา

ายยามาฮาทนัที [UCA10363]
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การทํางานของรถจักรยานยนตและคําแนะ

UAU37793

0–150 กม. (0–90 ไมล)

หลกีเลีย่งการบิดคันเรงเกิน 1/3 รอบของคันเรงเปน

เวลานาน

หลงัจากการทํางานทุกชั่วโมง ใหดับเครื่องยนตแลว

ปลอยใหเครื่องยนตเย็นเปนเวลา 5 - 10 นาที

เปลีย่นความเร็วรอบเครือ่งยนตเปนครั้งคราว ไมใชงาน

เครือ่งยนตโดยทีค่นัเรงอยูเพยีงตําแหนงเดยีว

150–500 กม. (90–300 ไมล)

หลกีเลีย่งการบิดคันเรงเกิน 1/2 รอบของคันเรงเปน

เวลานาน

เรงเครื่องยนตอยางอิสระโดยใชเกยีร แตตองไมบิด

คันเรงจนสุด

500–1,000 กม. (300–600 ไมล)

หลกีเลีย่งการบิดคันเรงเกิน 3/4 รอบของคันเรงเปน

เวลานาน

1,000 กม. (600 ไมล

หลีกเลี่ยงการใชงาน

เปลี่ยนความเร็วรอบ

ขอควรระวัง: หลังจ
ตองเปลี่ยนน้ํามันเค

ทําความสะอาดตะแ

ปญหาใดๆ เกี่ยวกับเ

เครื่องยนต ตองนําร

ตรวจสอบทีผู่จําหน
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การทํางานของรถจักรยานยนตและคําแนะนําที่สําคัญในการขับขี่

การจ
ในกา

สวิทช
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UAU17214

อดรถ
รจอดรถ ใหดับเครื่องยนตและดึงกุญแจออกจาก

กญุแจ

คําเตอืน
UWA10312

เนือ่งจากเครือ่งยนตและระบบไอเสยีจะเกิด

ความรอนสงู จงึไมควรจอดรถในทีท่ีอ่าจมเีดก็

หรือคนเดนิสมัผัสและถกูความรอนไหมผิวหนงั

ไมจอดรถบริเวณพื้นทีล่าดเอียงหรือพื้นดินที่

ออนมฉิะนั้นอาจจะทําใหรถลมซึ่งมีโอกาสทํา

ใหน้ํามนัเชื้อเพลิงรั่วและเกิดไฟไหมได

หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับพื้นหญาแหง

หรือวัสดุที่ลุกตดิไฟไดงาย
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ะการปรับตัง้ตามระยะ

UWA10322

จักรยานยนตอยางเหมาะสมหรือ

วิธีอาจเพิ่มความเสี่ยงในการ

ึงแกชีวิตขณะทําการบํารุงรักษา

กทานไมคุนเคยกับการบํารุงรักษา

ดใหผูจําหนายยามาฮาเปนผู 

UWA15123

ําการบํารุงรักษา ยกเวนในกรณ ีที่

ําลังทํางานจะมชีิ้นสวนที่

ามารถเกี่ยวอวัยวะหรือเสื้อผา 

ไฟฟาทีท่ําใหเกิดไฟดูดหรือ
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การบํารุงรักษาแล

UAU17246

การตรวจสอบ การปรบัตั้ง และการหลอลืน่ตามระยะจะ

ชวยใหรถจกัรยานยนตของทานอยูในสภาพทีป่ลอดภัย

และมปีระสิทธภิาพทีส่ดุ ความปลอดภัยเปนความรบั

ผดิชอบของเจาของและผูขบัขีร่ถจกัรยานยนต จดุสําคญั

ตางๆ สําหรบัการตรวจสอบ การปรบัตัง้ และการ

หลอลืน่รถจกัรยานยนตจะอธบิายรายละเอยีดในหน า

ถดัไป

ชวงระยะเวลาที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาตาม

ระยะเปนเพียงคําแนะนําทั่วไปภายใตสภาวะการขับขี่

ปกติ อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการบํารุงรักษาอาจ

จําเปนตองสั้นขึน้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัสภาพอากาศ 

ภูมิประเทศ ตําแหนงทางภูมิศาสตร และลักษณะการ

ใชงานของแตละบุคคล

คําเตอืน

การไมดูแลรักษารถ

ทําการบํารุงรักษาผิด

ไดรับบาดเจ็บหรือถ

หรือขณะใชงาน หา

รถจักรยานยนต โปร

ดําเนินการแทน

คําเตอืน

ดับเครือ่งยนตขณะท

ระบุเปนอยางอื่น

 เครื่องยนตที่ก

เคลื่อนที่ซึ่งส

และมชีิ้นสวน

เพลิงไหมได
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ



ดิสกเ

จะรอ

ไหมผ

ทีจ่ะส

UAU17383

าะนั่ง (ดูหนา 4-17)

ี่อยูในคูมือเลมน ี้ และ

งมือประจํารถ ชวยใหทาน

เพื่อปองกันและซอมแซม
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การปลอยใหเครื่องยนตทํางานขณะทําการบํารุง

รักษาอาจทําใหดวงตาไดรับบาดเจ็บ เกิดการ

ไหมผิวหนัง เพลิงไหม หรือไดรับพิษจากกาซ

คารบอนมอน็อกไซด–จนอาจถึงแกชีวติได 

ดูหนา 2-4 สําหรับขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

กาซคารบอนมอน็อกไซด

คําเตอืน
UWA15461

บรค แมปมเบรคตัวลาง ดรมัเบรค และผาเบรค

นมากในระหวางการใชงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการ

ิวหนัง ควรปลอยใหชิ้นสวนเบรคเย็นลงกอน

ัมผัส

เครื่องมือประจํารถ

เครื่องมือประจํารถอยูใตเบ

ขอมูลดานการบํารุงรักษาท

เครื่องมือตางๆ ในชดุเครื่อ

สามารถทําการบํารุงรักษา

1. เครื่องมือประจํารถ

1
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การบํารุงรักษาแล

เลก็ๆ นอยๆ ได อยางไรกต็าม อาจจําเปนตองใช

เครื่องมืออื่นเพิ่มเติม เชน ประแจขันแรงบิด เพื่อทํา

การซอมบํารุงบางรายการอยางถกูตอง

ขอแนะนํา
หากทานไมมีเครื่องมือหรือประสบการณที่จําเป ็น

ในการบํารุงรักษารถ สามารถนํารถเขาศูนยบริการ

ยามาฮาเพื่อใหชางดําเนินการซอมบํารุงใหทานได
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

UAUU0621

ขอแน
 ตรแทน

 ,000 กม.

 ษะดานเทคนิค จงึควรใหผู

UAU55561

ตารา

ลําดับ

 (แลวแตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ
ประจําป8,000 12,000 16,000 

10 14 18

1    

2 ทุก 12,000 กม. 

3
  

ทุก 8,000 กม. 

B6FF8199U1.book  Page 4  Tuesday, January 28, 2020  1:26 PM
7-4

ะนํา
การตรวจสอบประจําปตองทําทุกป ยกเวนหากมีการบำรุงรักษาตามระยะกิโลเม

ตั้งแต 20,000 กม. เปนตนไป ใหเริ่มนับชวงเวลาในการบํารุงรักษาซ้ําอีกตั้งแต 4

รายการที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) จําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ ขอมูล และทัก

จําหนายยามาฮาเปนผูดําเนินการ

งการบํารุงรักษาตามระยะสําหรับระบบควบคุมแก สไอเสีย

จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง

กม. 1,000 4,000 

เดือน 2 6

* ทอน้ํามันเชื้อเพลิง
• ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของทอน้ํามัน
เชื้อเพลิง



* ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง
• ตรวจสอบสภาพ
• เปลี่ยนตามความจําเปน

หัวเทียน

• ตรวจสอบสภาพ
• ทําความสะอาดและปรับระยะหางเขี้ยวหัวเทียน



• เปลี่ยน
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ะการปรับตัง้ตามระยะ

UAU55576

 

    

    

ระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ
ประจําป4,000 8,000 12,000 16,000 

6 10 14 18

    

ทุก 16,000 กม. 

   

ระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ
ประจําป4,000 8,000 12,000 16,000 

6 10 14 18
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การบํารุงรักษาแล

ตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นโดยทั่วไป

4 * วาลว
• ตรวจสอบระยะหางวาลว
• ทําการปรับตั้งตามความจําเปน

5 * ระบบหัวฉีดน้ํามันเชือ้เพลิง • ตรวจสอบความเร็วรอบเดินเบาเครือ่งยนต 

6 * ระบบไอเสีย
• ตรวจสอบการรัว่ซึม
• ขันใหแนนตามความจําเปน
• เปลี่ยนปะเก็นตามความจําเปน

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัด

กม. 1,000 

เดือน 2

1 *
ตรวจสอบระบบวิเคราะห
หัวฉีด

• ทําการตรวจสอบการทํางานโดยใชเครื่องวิเคราะห
ระบบหัวฉีดยามาฮา

• ตรวจสอบรหัสขอผิดพลาด


2 ไสกรองอากาศ • เปลี่ยน

3 ทอตรวจสอบไสกรองอากาศ • ทําความสะอาด 

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัด

กม. 1,000 

เดือน 2
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

4    

5
   

ื่อสึกหรอถึงคาที่กําหนด

6
   

ื่อสึกหรอถึงคาที่กําหนด

7
   

ทุก 4 ป

8 ทุก 2 ป

9

  

  

ลําดับ

 (แลวแตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ
ประจําป8,000 12,000 16,000 

10 14 18
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* แบตเตอรี่
• ตรวจสอบแรงดันไฟฟา
• ชารจไฟตามความจําเปน

 

* เบรคหนา (ดิสกเบรค)

• ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามัน และการรั่วของ
น้ํามัน

 

• เปลี่ยนผาเบรค เม

* เบรคหลัง
• ตรวจสอบการทํางานและปรับระยะฟรีคันเบรคหลัง  
• เปลี่ยนผาเบรค เม

* ทอน้ํามันเบรค (ดิสกเบรค)

• ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหาย
• ตรวจสอบความถูกตองของการเดินทอและตัวยึด



• เปลี่ยน

* น้ํามันเบรค (ดิสกเบรค) • เปลี่ยน

* ลอ (แม็ก) • ตรวจสอบการแกวง-คดและความเสียหาย 

* ลอ (ซี่ลวด)
• ตรวจสอบการแกวง-คด ความตึงลอซี่ลวด 
และความสึกหรอ

• ขันลอซี่ลวดใหแนน ถาจําเปน
 

จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง

กม. 1,000 4,000 

เดือน 2 6
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ะการปรับตัง้ตามระยะ

    

   
   

ทุก 12,000 กม. 

 1,000 กม. และหลังจากลางรถจักรยานยนต
ขับขี่ขณะฝนตก หรือในบริเวณที่มีน้ําขัง

   
ทุก 12,000 กม. 

    

    
    
    
    

ระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ
ประจําป4,000 8,000 12,000 16,000 

6 10 14 18
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การบํารุงรักษาแล

10 * ยาง

• ตรวจสอบความลึกของดอกยางและความเสียหาย
• เปลี่ยนตามความจําเปน
• ตรวจสอบแรงดันลมยาง
• ทําการแกไขตามความจําเปน

11 * ลูกปนลอ • ตรวจสอบความหลวมหรอืความเสียหายของลูกปน

12 * สวิงอารม
• ตรวจสอบการทํางานและระยะคลอน

• หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม

13 โซขับ
• ตรวจสอบระยะหยอน การวางแนว และสภาพของโซ
• ปรับตั้งและหลอลื่นโซใหทั่วดวยน้ํามนัหลอลื่น

ทุกๆ

14 * ลูกปนคอรถ
• ตรวจสอบระยะคลอนของลูกปนและความฝดของคอรถ 
• หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม

15 * จุดยึดโครงรถ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัว
แนนแลว

16 เพลาเดือยคันเบรค • หลอลื่นดวยจาระบีซิลิโคน

17 เพลาเดือยคันเบรคหลัง • หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม

18 * ระบบกระจายแรงเบรค
• ตรวจสอบระยะฟรีและปรับตั้งตามความจําเปน 
• หลอลื่นจุดหมุนของคันเบรคหลังดวยจาระบีลิเธ ียม 

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัด

กม. 1,000 

เดือน 2
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

19    

20    

21   
22   

23   

24  
25    
26    

27    

28    

ลําดับ

 (แลวแตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ
ประจําป8,000 12,000 16,000 

10 14 18
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เพลาเดือยคันเปลี่ยนเกียร • หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม 

ขาตั้งขาง, ขาตั้งกลาง
• ตรวจสอบการทํางาน
• หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม



* โชคอัพหนา • ตรวจสอบการทํางานและการรั่วซึมของน้ํามัน 
* ชุดโชคอัพหลัง • ตรวจสอบการทํางานและการรัว่ของน้ํามนัโชคอัพหล ัง 

น้ํามันเครื่อง
• เปลี่ยน
• ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่องและดูการรัว่ซึมของ
น้ํามัน

 

ไสกรองน้ํามันเครื่อง • เปลี่ยน 
* สวิทชเบรคหนาและเบรคหลัง • ตรวจสอบการทํางาน  

ชิ้นสวนที่เคลื่อนที่และสายตางๆ • หลอลื่น 

* ปลอกคนัเรง

• ตรวจสอบการทํางาน
• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง และปรบัตั้งตามความ
จําเปน

• หลอลื่นสายและเบาปลอกคันเรง



* ไฟ สัญญาณ และสวิทช
• ตรวจสอบการทํางาน
• ปรับตั้งลําแสงไฟหนา

 

จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง

กม. 1,000 4,000 

เดือน 2 6
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UAU18681

ชแลวทิ้ง ซึ่งไมตองทําความ

มีฝุนมากกวาปกติ

ามความจําเปน

รอมกับเปลี่ยนน้ํามันเบรค
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ขอแนะนํา
 กรองอากาศ

 กรองอากาศของรถรุนนี้ใชไสกรองอากาศกระดาษเคลอืบน้ํามันแบบใ

สะอาดดวยลมอัด มิฉะนั้นอาจชํารุดเสียหายได

 ตองเปลีย่นไสกรองอากาศบอยครั้งขึน้ หากขบัข ี่ในบริเวณที่เปยกหรือ

 การบํารุงรักษาระบบเบรคไฮดรอลกิ

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคเปนประจํา และเติมใหได ระดับที่กําหนดต

 เปลีย่นชิน้สวนภายในของแมปมเบรคตัวบนและแมปมเบรคตัวลาง พ

ทุกสองป

 เปลีย่นทอน้ํามันเบรคทุกสี่ป หรือเมื่อเกิดการชํารุดหรือเสียหาย
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

การถ
บังลม

เพื่อท

บทน

บังลม

UAU55940

ออกตามภาพ

1. บัง

2. บัง

3. ฝา

4. ฝา

4

1
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UAU18713

อดและการติดตั้งบังลมและฝาครอบ
และฝาครอบที่แสดงในรูปจําเปนตองถอดออก

ําการบํารุงรักษาบางรายการตามที่อธิบายไว ใน

ี้ อางอิงหัวขอนี้ทุกครั้งเมื่อตองการถอดและติดตั้ง

หรือฝาครอบ

บังลม A

การถอดบังลม

ถอดสกรูออก แลวดึงบังลม

ลม A

ลม B

ครอบ A

ครอบ B

3
2

1

1. สกรู

2. บังลม A

2
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ึงบังลมออกตามภาพ

เดิม แลวยึดดวยสกรู

12
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7-11

การบํารุงรักษาแล

การประกอบบังลม

ใสบังลมในตําแหนงเดิม แลวยึดดวยสกรู

บังลม B

การถอดบังลม

ถอดสกรูออก แลวด

การประกอบบังลม

ใสบังลมในตําแหนง

1. สกรู

2. บังลมหลัง

2

1

1. บังลม B

2. สกรู
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

ฝาคร

การถ

ถอดโ

การต

วางฝ

4-17)

ั้นดึงฝาครอบออกโดยดึงขึ้น

นงเดิม จากนั้นจงึขันสกรู

1. ฝา

2. สก

3. โบ
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UAUU2040

อบ A

อดฝาครอบ

บลทและสกรูออก และจากนั้นถอดฝาครอบออก

ิดตั้งฝาครอบ

าครอบในตําแหนงเดิม แลวยึดโบลทและสกรู

ฝาครอบ B

การถอดฝาครอบ

1. เปดเบาะนั่ง (ดูหนา 

2. ถอดสกรูออก จากน

การติดตั้งฝาครอบ

1. วางฝาครอบในตําแห

2. ปดเบาะนั่ง

ครอบ A

รู

ลท

1

23

1. สกรู

1
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ะการปรับตัง้ตามระยะ

ยีน
วนกระเบื้องรอบๆ แกนกลางของ

เปนสีน้ําตาลออนถงึปานกลาง

งวาเครื่องยนตปกติ)

1

B6FF8199U1.book  Page 13  Tuesday, January 28, 2020  1:26 PM
7-13

การบํารุงรักษาแล

UAU19607

การตรวจสอบหัวเทียน
หัวเทียนเปนสวนประกอบที่สําคญัของเครื่องยนต  

ซึ่งสามารถทําการตรวจสอบและบํารุงรักษาไดงาย 

เนื่องจากความรอนและคราบตะกอนทําใหหัวเทียน

สึกกรอนอยางชาๆ จึงควรถอดหัวเทียนออกมา

ตรวจสอบตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและ

การหลอลืน่ตามระยะ นอกจากนี้ สภาพของหัวเทียน

ยังแสดงถงึสภาพของเครื่องยนตได

การถอดหัวเทียน
1. ถอดปลั๊กหัวเทียน

2. ถอดหัวเทียนออกตามภาพโดยใชบลอ็ค

หัวเทียนที่ใหมากับเครื่องมือประจํารถ

การตรวจสอบหัวเท
1. ตรวจสอบฉน

หัวเทียนวายัง

หรือไม (แสด

1. บล็อคหัวเทียน

2. ไขควง

2
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

ขอแน
หากห

อาจท

ตัวเอง

จําหน

2.

3. ิวของปะเก็นหัวเทียนและ

ียน จากนั้นเชด็สิ่งสกปรก

ียน

ลอ็คหวัเทยีน และขันให

ี่กําหนด

น:
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ะนํา
ัวเทียนเปนสีอื่นอยางชัดเจน แสดงวาเครื่องยนต

ํางานไมปกติ ไมควรพยายามวินิจฉัยปญหาดวย

 โปรดนํารถจกัรยานยนตของทานไปใหผู

ายยามาฮาตรวจสอบแกไข

ตรวจสอบหวัเทียนวามีการสึกกรอนของขั้ว

หรือมีคราบเขมาจบัมากหรือไม และเปลี่ยนใหม

ตามความจําเปน

วัดระยะหางเขี้ยวหัวเทียนดวยเกจวัดความหนา 

และหากจําเปน ใหปรับระยะหางเขี้ยวหัวเทียน

ใหไดตามคาที่กําหนดไว

การติดตัง้หัวเทียน
1. ทําความสะอาดพื้นผ

หนาสัมผัสรองหวัเท

ออกจากเกลยีวหัวเท

2. ติดตั้งหัวเทียนดวยบ

แนนตามคาแรงบิดท

หัวเทียนที่กําหนด:
NGK/CR6HSA

1. ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน

ระยะหางเขี้ยวหัวเทีย
0.6–0.7 มม.
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ะการปรับตัง้ตามระยะ

UAUU2060

สกรองน้ํามันเครื่อง
น้ํามนัเครือ่งเปนประจํา นอกจากนี ้

ถายน้ํามนัเครือ่ง และไสกรอง

ะที่กาํหนดในตารางการบํารงุ

ง SAE:

:

ูงกวา, มาตรฐาน JASO MA

ง:

น้ํามันเครื่อง:

งน้ํามันเครื่อง:

B6FF8199U1.book  Page 15  Tuesday, January 28, 2020  1:26 PM
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การบํารุงรักษาแล

ขอแนะนํา
หากไมมีประแจวัดแรงบิด ใหประมาณคราวๆ โดย

หมุนเกนิการขันดวยมือไปอีก 1/4–1/2 รอบ อยางไร

ก็ตาม ควรจะขันใหแนนตามที่มาตรฐานกําหนด

โดยเร็วที่สุด

3. ติดตั้งปลั๊กหัวเทียน

น้ํามันเครื่องและไ
ควรตรวจสอบระดบั

จะตองทําการเปลีย่น

น้ํามนัเครื่องตามระย

รกัษาตามระยะ

คามาตรฐานแรงบิด:
หัวเทียน:

12.5 นิวตัน·เมตร 

ยี่หอที่แนะนํา:

YAMALUBE

เกรดความหนืดขอ

10W-40

เกรด API service

ชนิด SG หรือส

ปริมาณน้ํามันเครื่อ

การเปลี่ยนถาย

0.80 ลิตร

มีการถอดกรอ

0.85 ลิตร
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

ขอค




การต
1.

2.

3.

้ํามันเครื่องและทําความ

 จากนั้นใสกานวัดระดับ

ิม (ไมตองขนัเกลยีว) และ

มาอีกครั้งเพื่อตรวจวัด

ําเตือน! หามถอดฝาปดชอง

ังจากเครื่องยนตทํางานที่

น้ํามันเครื่องที่รอนอาจจะ

เกิดความเสียหายหรือ

เครื่องยนตเย็นลงกอน

้ํามนัเครื่องออกเสมอ 
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วรระวัง
UCAW0033

เพื่อปองกันไมใหคลัทชลื่น (เนื่องจากน้ํามนั

เครื่องจะหลอลื่นคลัทชเชนกัน) หามผสมสาร 

เคมเีติมแตงใดๆ ไมควรใชน้ํามนัดีเซลที่ระบุ

สําหรับ “CD” ควรแนใจวาน้ํามนัเครื่องนี้ไมมี

สารผสมของสารลดแรงเสียดทาน

ระวังไมใหสิ่งแปลกปลอมเขาไปในหอง

เครื่องยนต

รวจสอบระดับน้ํามนัเครื่อง
สตารทเครื่อง อุนเครื่องสักพัก จากนั้นจึงดับ

เครื่อง

รอสองถึงสามนาทีเพื่อใหน้ํามันตกตะกอน

เมื่อจักรยานยนตอยูบนพื้นราบ ยึดใหอยูใน

ตําแหนงตั้งตรงเพื่อใหอานคาไดถูกตอง

4. ถอดฝาปดชองเติมน

สะอาดกานวัดระดับ

กลับเขาไปในชองเต

ดึงกานวัดระดับออก

ระดับน้ํามันเครื่อง ค

เติมน้ํามนัเครื่องหล

ความเร็วสูง มฉิะนั้น

พุงออกมา และทําให

บาดเจ็บได ปลอยให

ถอดฝาปดชองเติมน

[UWA17640]
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ื่องอยูที่ขีดบอกระดับต่ําสุดระด ับ

เติมน้ํามัน

ามเสียหายของโอริงน้ํามัน เปลี่ยน

น

ติมน้ํามัน

ครื่อง

2
3

1

4
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5. หากน้ํามันเคร

หรือต่ํากวา ให

6. ตรวจสอบคว

ตามความจําเป

7. ใสฝาปดชองเ

1. ฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

1

ZAUV0288ZAUV0288ZAUV0288

1. กานวัดระดับน้ํามันเ

2. ขีดบอกระดับสูงสุด

3. ขีดบอกระดับต่ําสุด

4. โอริง
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การเป

1.

2.

3.

4.

มีการเปลีย่นไสกรอง

งน้ํามันเครื่องโดยถอด

1. โบ

ง

2
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ลี่ยนถายน้ํามนัเครื่อง (และเปลี่ยนไสกรอง)

สตารทเครื่อง อุนเครื่องสักพัก จากนั้นจึงดับ

เครื่อง

วางอางรับน้ํามันเครื่องไวใตเครื่องยนตเพื่อ

รองรับน้ํามันเครื่องที่ใชแลว

ถอดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

ถอดโบลทถายน้ํามันเครื่องและปะเก็นออก 

ทิ้งปะเก็นที่ใชแลว

ขอแนะนํา
ขามขั้นตอนที่ 4–6 หากไม

น้ํามันเครื่อง

5. ถอดฝาครอบไสกรอ

โบลทออก

ลทถายน้ํามันเครื่อง

1
1. โบลท

2. ฝาครอบไสกรองน้ํามันเครื่อ

1
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ไสกรองน้ํามันเครื่องและ



ายน้ํามันเครื่องพรอมกับปะเก็น

ันแนนโบลท

ื่องในหองเครื่องยนตตามปริมาณ

ใสฝาปดชองเติมน้ํามัน

ิด:
ไสกรองน้ํามันเครื่อง:

ัน·เมตร 

ิด:
ันเครื่อง:

ัน·เมตร 

B6FF8199U1.book  Page 19  Tuesday, January 28, 2020  1:26 PM
7-19

การบํารุงรักษาแล

6. ถอดไสกรองน้ํามันเครื่องและโอริงที่ใชแลว

ออก และเปลีย่นอันใหม

ขอแนะนํา
ตรวจสอบใหแนใจวาไดประกอบโอริงเขาที่อยาง

ถูกตองแลว

7. ติดตั้งฝาครอบ

ขันแนนโบลท

8. ติดตั้งโบลทถ

อันใหม และข

9. เติมน้ํามันเคร

ที่กําหนด และ

1. ไสกรองน้ํามันเครื่อง

2. โอริง

2

1

ZAUV0291

คามาตรฐานแรงบ
โบลทฝาครอบ

10 นิวต

คามาตรฐานแรงบ
โบลทถายน้ําม

20 นิวต



7

การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

ขอค
หลังจ

ตรวจ

ดานล

10.

ขอแน
หากไ

ใหดับ

ตรวจ

11.

ละปลอยใหเครื่องยนต

สอบดูการรั่วของน้ํามัน

รวจสอบระดับน้ํามัน

้ํามันบนชิ้นสวนตางๆ 

ะระบบไอเสียเย็นลงแลว
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วรระวัง
UCA10441

ากเปลี่ยนน้ํามนัเครื่องแลว ควรแนใจวาได

สอบแรงดันน้ํามันเครื่องตามที่อธิบายไว

างแลว

ถอดโบลทไลอากาศออก สตารทเครื่องยนต

และปลอยเดินเบาจนกระทั่งน้ํามันไหลออกมา 

จากนั้นติดตั้งโบลทไลอากาศ 

ะนํา
มมีน้ํามันไหลออกมาหลังจากหนึ่งถงึสองนาท ี 

เครื่องยนต ปรึกษาผูจําหนายยามาฮาเพื่อ

สอบกอนขับขี่รถจักรยานยนตอีกครั้ง

หลงัจากตรวจสอบแรงดันน้ํามันเครื่องแลว 

ใหขันแนนโบลทไลอากาศ

12. สตารทเครื่องยนตแ

เดินเบาสักพัก ตรวจ

13. ดับเครื่องยนต และต

ครั้งกอน

ขอแนะนํา
ตองแนใจวาไดเชด็คราบน

ออกหลังจากเครื่องยนตแล

คามาตรฐานแรงบิด:
โบลทไลอากาศ:

7 นิวตัน·เมตร 
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พฒันาน้ํามนัเครือ่งอนัยาวนานของ

วรรษ 1960 ทําให YAMALUBE 

สําหรบัเครือ่งยนตยามาฮาของคณุ
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UAU85450

ทําไมตอง YAMALUBE
YAMALUBE คอืน้ํามนัเครือ่งแทของ YAMAHA 

ซึง่ถอืกําเนดิมาจากความหลงใหลและความเชือ่ของ

วิศวกรทีว่า น้ํามนัเครื่องเปนสวนประกอบของ

เครือ่งยนตทีส่ําคญัมาก เราจดัตัง้ทมีผูเชีย่วชาญจาก

สาขาวิศวกรรมเครือ่งกล เคม ีอิเลก็ทรอนกิสและการ

ทดสอบบนถนนขึน้มาเพื่อพัฒนาเครื่องยนตพรอมก ับ

น้ํามนัเครือ่งทีจ่ะใช น้ํามนัเครือ่ง YAMALUBE 

ใชประโยชนอยางเต็มทีจ่ากคณุสมบตัติางๆ ของน้ํามนั

ตัง้ตน และผสมสารเตมิแตงในอัตราสวนทีเ่หมาะสม

เพือ่ใหไดผลลพัธเปนน้ํามนัเครื่องทีต่รงตามมาตรฐาน

ประสทิธภิาพของเรานัน่ทําใหน้ํามนัเครื่องทัว่ไป 

น้ํามนัเครือ่งกึง่สงัเคราะหและน้ํามนัเครือ่งสงัเคราะห

ของ YAMALUBE มคีณุสมบตัแิละคณุประโยชน

อันเปนเอกลกัษณของตัวเอง ประสบการณทีส่ัง่สม

จากการวิจยัและการ

ยามาฮาตั้งแตชวงทศ

เปนตวัเลอืกทีด่ทีีส่ดุ
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การเ
ทอต
ควรเป

การบ

ไสกร

จกัรย

ควรต

ไสกร

การเป
1.

กมา
ันใหมเขากบัหมอกรอง
อควรระวงั: ดูใหแนใจวา
เขาไปในหมอกรองอากาศ
ใชงานเครื่องยนตโดยไมได 
 เพราะอาจทําใหลูกสูบ
ูบสึกหรอมากกวาปกติ 

2

1
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ปลี่ยนไสกรองอากาศและทําความสะอาด
รวจสอบ
ลีย่นไสกรองอากาศตามระยะทีก่ําหนดในตาราง

ํารงุรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ เปลีย่น

องอากาศอยางสม่ําเสมอ หากมกีารใชรถ

านยนตในพื้นทีท่ีม่คีวามเปยกชืน้หรอืม ีฝุนมาก 

รวจสอบและทําความสะอาดทอตรวจสอบสภาพ

องอากาศ ถาจําเปน

ลี่ยนไสกรองอากาศ
ถอดสกรูเพื่อถอดฝาครอบหมอกรองอากาศออก

2. ดึงไสกรองอากาศออ
3. ใสไสกรองอากาศอ

อากาศตามที่แสดง ข
ไดใสไสกรองอากาศ
อยางถกูตอง ไมควร
ตดิตั้งไสกรองอากาศ
และ/หรือกระบอกส
[UCA10482]

1. ฝาครอบหมอกรองอากาศ

2. ไสกรองอากาศ

ZAUV0250ZAUV0250ZAUV0250
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ปรก, น้ําหรือน้ํามัน ใหถอดทอ

สะอาดและประกอบกลบัเขาไปที่

งอากาศ

1
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4. ติดตั้งฝาครอบหมอกรองอากาศดวยสกรู

การทําความสะอาดทอตรวจสอบไสกรองอากาศ
1. ตรวจสอบทอเพื่อดูการสะสมของสิ่งสกปรก 

น้ําหรือน้ํามัน

2. หากพบสิ่งสก

ออก ทําความ

ตําแหนงเดิม

ZAUV0252

1. ทอตรวจสอบไสกรอ
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การป
ความ

และถ

บํารุง

ควรอ

ขอแน




1.

2.

ร็วรอบเครื่องยนตเดินเบา 

ตําแหนง (b)

เบาที่กําหนดตามที่อธ ิบาย

ายยามาฮาทําการปรับตั้ง

นตเดินเบา:
/นาที

1

a
b
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รับความเร็วรอบเครื่องยนตเดินเบา
เร็วรอบเครื่องยนตเดินเบาตองมีการตรวจสอบ

าจําเปน ใหปรับตั้งตามที่กําหนดในตารางการ

รักษาและการหลอลืน่ตามระยะ

ุนเครื่องยนตกอนทําการปรับตั้งนี้

ะนํา
เครื่องยนตจะอุนเมื่อตอบสนองอยางรวดเร็ว

ตอลิน้เรง

จําเปนตองใชมาตรวัดรอบเครื่องยนตวิเคราะห

เพื่อทําการปรับตั้งนี้

ติดเครื่องมาตรวัดรอบเครื่องยนตที่สายไฟ

หัวเทียน

ตรวจสอบความเร็วรอบเครื่องยนตเดินเบา และ

ถาจําเปน ใหปรับตั้งตามขอกําหนด โดยการ

หมุนสกรูหยุดลิ้นเรง ในการเพิ่มความเร็วรอบ

เครื่องยนตเดินเบา ใหหมุนสกรูไปทางตําแหนง 

(a) ในการลดความเ

ใหหมุนสกรูไปทาง

ขอแนะนํา
หากไมไดความเร็วรอบเดิน

ไวดานบน ควรใหผูจําหน

1. สกรูปรับรอบเดินเบา

ความเร็วรอบเครื่องย
1,400–1,600 รอบ
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ยะฟรีปลอกคันเรงเปนระยะ 

รับตั้งตามขั้นตอนตอไปนี้

บเครื่องยนตเดินเบาใหถูกตอง

ละการปรับตั้งระยะฟรีปลอก

ยางไปทางดานหลัง

ยะฟรีปลอกคันเรง ใหหมุนนัท

ทิศทาง (a) ในการลดระยะฟรี

ใหหมุนนัทปรับตั้งไปในทิศทาง 

วเลือ่นตัวครอบยางกลับสู
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UAU48434

การปรับตั้งระยะฟรีปลอกคันเรง
วัดระยะฟรีปลอกคันเรงดังภาพ

ทําการตรวจสอบระ

และหากจําเปนใหป

ขอแนะนํา
ตองปรับความเร็วรอ

กอนการตรวจสอบแ

คนัเรง

1. เลือ่นตัวครอบ

2. คลายนัทลอ็ค

3. ในการเพิ่มระ

ปรับตั้งไปใน

ปลอกคันเรง 

(b)

4. ขันนัทลอ็คแล

ตําแหนงเดิม

1. นัทลอ็ค

2. นัทปรับตั้ง

3. ระยะฟรีปลอกคันเรง

ระยะฟรีปลอกคันเรง:
3.0–7.0 มม. 

a
12

3
b
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ระยะ
วาลว

เนื่องจ

การใช

ตาราง

ปรับต

ไมได

เสียห

ใหผูจ

วาลว

ขอแน
การบ

UAU70051

ถนน ความปลอดภัยในทุก

วนเล็กๆ ที่สัมผัสกับถนน 

ตองบํารุงรักษายางใหอยู

ะเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาที่

ําหนด

างทุกครั้งกอนการขับขี่ 

UWA10504

ที่แรงดันลมยางไมถูกต อง

ุมจนเกิดการบาดเจ็บสาห ัส

ารปรับแรงดันลมยางตอง

ื่ออุณหภูมขิองยางเทากับ
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หางวาลว
เปนสวนประกอบที่สําคัญของเครื่องยนต และ

ากระยะหางวาลวมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก

งาน ดังนั้นตองตรวจสอบและปรับตั้งตาม

การบํารุงรักษาตามระยะ วาลวที่ไมไดทําการ

ั้งจะทําใหสวนผสมระหวางอากาศกบัน้ํามัน

สัดสวน เครื่องยนตเกิดเสียงดัง และเคร ื่องยนต

ายในที่สุด การปองกันไมใหเกิดเหตุเชนนี้ ควร

ําหนายยามาฮาตรวจสอบและปรับตั้งระยะห าง

ตามระยะเวลาปกติ

ะนํา
ํารุงรักษาตองทําเมื่อเครื่องยนตเย็น

ยาง
ยางเปนสิ่งเดียวที่สัมผัสกับ

สภาวะการขับขี่ขึ้นอยูกับส

นั่นคือ ยาง ดังนั้น จึงจําเปน

ในสภาพที่ดีตลอดเวลา แล

เหมาะสมดวยขนาดยางที่ก

แรงดันลมยาง
ควรตรวจสอบแรงดันลมย

และปรับตามความจําเปน

คําเตอืน

การใชรถจักรยานยนตโดย

อาจทําใหสูญเสียการควบค

หรือถงึแกชีวิตได

 การตรวจสอบและก

ทําขณะที่ยางเย็น (เม

อุณหภูมโิดยรอบ)
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UWA10512

มากเกินไป การใชงานรถ

หนักบรรทกุมากเกินไปอาจ



ยาง

กยาง

ง
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 ตองปรับแรงดันลมยางใหสอดคลองกับความเร็ว

ในการขับขี ่รวมถึงน้ําหนักรวมของผูขบัขี ่

ผูโดยสาร สัมภาระ และอุปกรณตกแตงที่

กําหนดไวสําหรับรถรุนนี้

คําเตอืน

หามบรรทกุน้ําหนัก

จักรยานยนตทีม่ีน้ํา

ทําใหเกิดอุบัติเหตไุด

การตรวจสอบสภาพแรงดันลมยาง (วัดขณะยางเย็น):
1 คน:

หนา:
200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)

หลัง:
225 kPa (2.25 kgf/cm², 33 psi)

2 คน:
หนา:

200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)
หลัง:

280 kPa (2.80 kgf/cm², 41 psi)
น้ําหนักบรรทุกสูงสุด*:

153 กก. 
* น้ําหนักรวมของผูขับขี่ ผูโดยสาร สัมภาระ และ

อุปกรณตกแตง 

1. แกมยาง

2. พิกัดความสกึของดอ

3. ความลึกรองดอกยา
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ตองต

ลายต

แสดง

หรือม

ที่ผูจํา





ีป่ะไว หากไมสามารถ

างอยางระมัดระวัง และ

ุดดวยสินคาคุณภาพสูง

ดวยความเร็วปานกลาง

หมๆ เนื่องจากตองรอให

en in) กอน เพื่อใหใชยาง

แบบมียางใน

ายุ แมวาจะไมไดใชงาน

แตกของดอกยางและแกม

ของโครงยางรวมดวย 

าพตามอายุ ดังนั้น จงึควร

าเก็บโดยผูเชี่ยวชาญ เพื่อให

มที่จะใชตอไป
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รวจสอบสภาพยางทุกครั้งกอนการขับขี ่หาก

ามขวาง (ความลกึต่ําสุดของรองดอกยาง) 

ขึ้น หรือหากยางมีตะปูหรือเศษแกวฝงอยู 

ีการฉีกขาดของแกมยาง ใหนํารถไปเปลีย่นยาง

หนายยามาฮาทันที

คําเตอืน
UWA10563

การขบัขี่รถจักรยานยนตทีย่างเสื่อมสภาพนั้น

เปนอันตราย เมือ่ลายตามขวางของดอกยางเริ่ม

แสดงขึ้น ใหนํารถไปเปลี่ยนยางทีผู่จําหนาย

ยามาฮาทันที

การเปลี่ยนชิ้นสวนที่เกี่ยวของกับเบรคและลอ

ทั้งหมด รวมถึงยาง ควรใหชางผูจําหนาย

ยามาฮาที่มคีวามรูความชํานาญเปนผูดําเนินการ

 ไมแนะนําใหใชยางท

หลีกเลี่ยงได ใหปะย

เปลี่ยนใหมใหเร็วที่ส

 ขบัขี่รถจักรยานยนต

หลังจากเปลี่ยนยางใ

หนายางเขาที่ (brok

ไดเต็มประสิทธิภาพ

ขอมลูเกี่ยวกับยาง
รถจกัรยานยนตรุนนี้ใชยาง

ยางมีการเสื่อมสภาพตามอ

หรือใชในบางโอกาส การ

ยาง ซึ่งบางครั้งมีการเสียรูป

เปนสิ่งที่บงถงึการเสื่อมสภ

ตรวจสอบอายุของยางที่เก

แนใจวายางมีความเหมาะส

ความลึกรองดอกยางต่ําสุด (หนาและหลัง):
1.0 มม. 
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UAUU0293

ตของทานมีสมรรถนะในการ

านและปลอดภัย ทานควรคํานึง

ปนี้

ละลอเพื่อดูรอยแตก การผิดรูปราง

หายอื่นๆ หากพบความเสียหาย

นายยามาฮาตรวจสอบลอรถ หาม

อที่งอหรือเสียหายดวยตนเอง

วดที่ติดตั้งมาในรุนนี้ ควร

ดูความหลวม หากพบวาซี่ลวด

ผูจําหนายยามาฮาปรับตั้งลอให 

นไมเหมาะสม เปนสาเหตุใหลอ

รง

ศูนยลอทุกครั้งที่มีการเปลีย่นลอ

ี่ไมไดศูนยทําใหการบังคับควบคมุ

ยุของยางสั้นลง
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คําเตอืน
UWA10462

ยางหนาและยางหลังของรถจักรยานยนตควรเปนยาง

ยี่หอและรูปแบบเดียวกัน มฉิะนั้นสมรรถนะในการ

บังคับรถอาจลดลง ซึ่งสามารถนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ

ได

หลงัจากการทดสอบอยางละเอียด รายชือ่ยางตอไปน ี้

เทานั้นที่ไดรับการยอมรับจากยามาฮาวาสามารถใชกบั

รถจกัรยานยนตรุนนี้ได

ลอรถ
เพื่อใหรถจักรยานยน

ขบัขี่สูง มีความทนท

ถงึจดุที่สําคัญดังตอไ

 ตรวจสอบแต

และความเสีย

ใดๆ ใหผูจําห

ซอมหรือดัดล

 สําหรับลอซี่ล

ตรวจสอบเพื่อ

หลวม ควรให

ซี่ลวดที่ขันแน

ไมเปนแนวต

 ควรทําการตั้ง

หรือยาง ลอท

ลดลง และอา

ยางหนา:
ขนาด:

70/90-17 M/C 38P
ผูผลิต/รุน:

MAXXIS/M6230
ยางหลัง:

ขนาด:
80/90-17 M/C 50P

ผูผลิต/รุน:
MAXXIS/M6230
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เพื่อห

ประเภ

UAU39815

เบรคหลัง
ี่ปลายคนัเบรคหลงัตามท ี่

L-2, T115FL-2P, T115FL-5)
L-5C)

1
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คําเตอืน
UWA20560

ลีกเลี่ยงการลื่นไถล และการบาดเจ็บ ใหใชเฉพาะ

ทของยางที่ระบุไวสําหรบัแตละลอ

การปรับตั้งระยะฟรีคัน
วัดระยะฟรีคันเบรคหลังท
แสดง

1. ระยะฟรีคันเบรคหลัง

ระยะฟรีคันเบรคหลัง:
20.0–30.0 มม. (T115F
8.0–18.0 มม. (T115F
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UWA10681

ตั้งระยะหยอนโซขับ หรือการถอด

ลัง ใหตรวจสอบระยะฟรีคัน

อ

ถปรับตัง้อยางถูกตองตามที่

บน ควรนํารถไปใหชางผู

ฮาปรับตั้งให

รับตั้งระยะฟรีคันเบรคหลังแลว 

ทํางานของไฟเบรคดวย
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ควรมีการตรวจสอบระยะฟรีคนัเบรคหลงัตามระยะที่

กําหนด และถาจําเปน ใหปรับตั้งตามขั้นตอนตอไปนี้

ในการเพิ่มระยะฟรีคนัเบรคหลงั ใหหมุนนัทปรับต ั้ง

ระยะฟรีคนัเบรคหลงัที่กานเบรคไปในทิศทาง (a) 

ในการลดระยะฟรีคันเบรคหลัง ใหหมุนนัทปรับตั้ง

ไปในทิศทาง (b)

คําเตอืน

 หลังจากปรับ

และติดตัง้ลอห

เบรคหลังเสม

 หากไมสามาร

อธิบายไวดาน

จําหนายยามา

 หลังจากการป

ตรวจสอบการ

1. นัทปรับตั้งระยะฟรีคันเบรคหลัง

(b) 1

(a)

ZAUN1116
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สวิท
ไฟเบ

และแ

การเบ

ไฟเบ

บรคหลังขณะยึดสวิทชไฟ

การทําใหไฟเบรคสวาง

ไปในทิศทาง (a) หากตอง

ลง ใหหมุนนัทปรับตั้งไป

มแซมโดยผูจําหนาย

1. สว

2. นัท

ZAUVZAUVZAUV
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UAU22275

ชไฟเบรค
รคจะทํางานโดยสวิทชที่เชือ่มตอกับคันเบรค

ปนเบรค ตรวจสอบวาไฟเบรคสวางขึน้กอน

รคจะทํางานเล็กนอย หากจําเปน ใหปรับสวิทช

รคหลงัดังตอไปนี้

หมุนนัทปรับตั้งสวิทชไฟเ

เบรคหลงัใหเขาที่ หากตอง

เร็วขึน้ ใหหมุนนัทปรับตั้ง

การทําใหไฟเบรคสวางชา

ในทิศทาง (b)

ขอแนะนํา
สวิทชไฟเบรคหนาควรซอ

ยามาฮา

ิทชไฟเบรคหลัง

ปรับตั้งสวิทชไฟเบรคหลัง

1
(b) (a)

2

029302930293
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ิ้นจะมีรองพิกัดวัดความสึกเพื่อให

อบความสึกของผาเบรคเองไดโดย

วนเบรค ในการตรวจสอบความ

ูที่รองบอกพิกัดความสึก หากผา

เห็นรองพิกัดวัดความสึก ควรให

าเปลี่ยนผาเบรคทั้งชดุ
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UAU22382

การตรวจสอบผาเบรคหนาและผาเบรคหลัง 
ตองทําการตรวจสอบความสึกของผาเบรคหนาและ

ผาเบรคหลังตามระยะที่กําหนดในตารางการบํารุง

รักษาและการหลอลื่นตามระยะ

UAU22432

ผาเบรคหนา 

ผาเบรคหนาแตละช

ผูใชสามารถตรวจส

ไมตองถอดแยกชิ้นส

สึกของผาเบรค ใหด

เบรคสึกจนเกือบไม

ชางผูจําหนายยามาฮ

1. รองบอกพกิัดความสึกของผาเบรค

1 1

ZAUN1117
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ผาเบร

เบรคห

สามา

ไมตอ

ความ

รค หากผาเบรคหลงัสกึจน

งึเสนขดีจํากดัการสกึผาเบรค

ามาฮาเปลีย่นผาเบรคหลงั

1. เสน

2. เข็ม

ZAUN
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UAU22541

คหลัง

ลงัจะมพีกิดัวัดความสกึของผาเบรค เพือ่ใหผูใช

รถตรวจสอบความสึกของผาเบรคหลงัเองไดโดย

งถอดแยกชิน้สวนของเบรค ในการตรวจสอบ

สกึของผาเบรคหลงั ใหตรวจสอบตําแหนงของ

พิกดัวดัความสกึขณะใชเบ

เขม็บอกพิกดัวดัความสกึถ

หลงั ควรใหชางผูจําหนายย

ใหใหมทัง้ชดุ

ขีดจํากัดการสกึผาเบรคหลงั

บอกพกิัดวัดความสึกของผาเบรคหลัง

1118

1
2
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บการสึกของผาเบรคและการรั่ว

วังตอไปนี้:

อบระดับน้ํามันเบรค ตรวจให

นของแมปมเบรคไดระดับโดย

ดบังคับ

ันเบรคคุณภาพที่แนะนําเทานั้น 

ําใหซลียางเสื่อมสภาพ เปนเหตุ

ซึมและสมรรถนะในการเบรคไมดี

เบรคชนดิเดยีวกนัเสมอ การผสม

จสงผลใหเกดิปฏกิริยิาทางเคมทีี่

ละทําใหสมรรถนะในการเบรคต่ํา

นะนํา:
 GENUINE BRAKE FLUID 
า DOT3 หรือ DOT4
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UAUU0831

การตรวจสอบระดับน้ํามันเบรค

น้ํามันเบรคที่ไมเพียงพออาจทําใหอากาศเขาไปใน

ระบบเบรค เปนเหตุใหเบรคไมมีประสิทธิภาพ

กอนขับขี่ ใหตรวจสอบวาน้ํามันเบรคอยูเหนือข ีดบอก

ระดับต่ําสุดและเติมน้ํามันเบรคตามความจําเปน ระดับ

น้ํามันเบรคที่ต่ําอาจแสดงถึงการสึกของผาเบรคและ/

หรือการรั่วของระบบเบรค หากน้ํามันเบรคมีระดับต่ํา 

ตองทําการตรวจสอ

ของระบบเบรค

ปฏบิัติตามขอควรระ

 ในการตรวจส

แนใจวาดานบ

การหมุนแฮน

 ใชเฉพาะน้ําม

มิฉะนั้นอาจท

ใหเกิดการรั่ว

 เติมดวยน้ํามนั

น้ํามนัเบรคอา

เปนอันตราย แ

1. ขีดบอกระดับต่ําสดุ

1

น้ํามันเบรคที่แ
YAMAHA
หรือเทียบเท
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UAU22724

รค
ารเปลีย่นถายน้ํามนัเบรคที่

ทีก่าํหนดในตารางการบำรงุ

ะยะ นอกจากนี ้ควรเปลีย่น

วับนและแมปมเบรคต ัวลาง 

ะยะเวลาทีร่ะบดุานล าง 

ํารดุหรอืรัว่ซมึ

สองป

ีย่นทุกสี่ป
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ระมัดระวังไมใหน้ําเขาไปในแมปมเบรคขณะ

เติมน้ํามันเบรค น้ําจะทําใหจุดเดือดของน้ํามัน

เบรคต่ําลงเปนอยางมาก และอาจทําใหเกิดแรง

ดันฟองอากาศในระบบเบรค

น้ํามันเบรคอาจทําใหพื้นผิวสีหรือชิ้นสวน

พลาสติกเสื่อมสภาพ จงึตองทําความสะอาด

น้ํามันเบรคที่หกทันทีทุกครั้ง

เมื่อผาเบรคมีความสึก เปนเรื่องปกติที่ระดับของ

น้ํามันเบรคจะคอยๆ ลดลง อยางไรก็ตาม หาก

ระดับน้ํามันเบรคลดลงอยางรวดเร็ว ควรใหชาง

ผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบหาสาเหตุ

การเปลี่ยนถายน้ํามันเบ
ควรนํารถของทานเขารับก

ผูจาํหนายยามาฮาตามระยะ

รักษาและการหลอลืน่ตามร

ซลีน้ํามนัของแมปมเบรคต

รวมทั้งทอน้ํามนัเบรคตามร

หรอืเมื่อใดกต็ามทีเ่กดิการช

 ซีลน้ํามัน: เปลีย่นทุก

 ทอน้ํามันเบรค: เปล
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นโซขบัถกูตอง ใหตดิตั้งฝาปด

 หากระยะหยอนโซขบัไมถกูตอง 

ัน้ตอนตอไปนี ้ขอควรระวัง: ระยะ
ีไ่มพอดจีะทาํใหเครือ่งยนต รวมถ ึง

ขับ:
ม. 

1
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UAU22762

ระยะหยอนโซขับ
ควรตรวจสอบระยะหยอนโซขับทุกครั้งกอนการขับขี่

และปรับตั้งตามความจําเปน

UAU49264

การตรวจสอบระยะหยอนโซขบั

1. ตั้งรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งขาง

ขอแนะนํา
ขณะตรวจสอบและปรับตั้งระยะหยอนโซขบั ไมควร

มีน้ําหนักใดๆ บนรถจกัรยานยนต

2. เขาเกียรวาง

3. ถอดฝาปดชองตรวจสอบระยะหยอนโซขับออก

4. วัดระยะหยอนโซขับดังภาพ 5. หากระยะหยอ

ชองตรวจเชค็

ใหปรบัตามข

หยอนโซขบัท

1. ระยะหยอนโซขับ

ระยะหยอนโซ
30.0–40.0 ม
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การป

ปรึกษ

หยอน

1.

2.
ตึง ใหหมุนนัทปรับตั้ง

ี่ปลายทั้งสองขางของสวิง

a) ในการปรับโซขับให

รับตั้งที่ปลายทั้งสองขาง

ับ

2 43
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ชิ้นสวนทีส่ําคัญอื่นๆ ของรถจักรยานยนต

ทํางานมากเกินไป และอาจทําใหโซเลื่อนไหล

หรือแตกหักได เพื่อปองกันไมใหเกิดภาวะนีข้ ึ้น 

ตองรกัษาระยะหยอนโซขบัใหตรงตามคาที่

กําหนด [UCA10572]

UAUV0461

รับตัง้ระยะหยอนโซขับ

าผูจําหนายยามาฮากอนทําการปรับตั้งระยะ

โซขับ

คลายนัทปรับตั้งระยะฟรีคันเบรคหลงัและ

นัทกานทอรกเบรค

คลายนัทแกน จากนั้นคลายนัทล็อคที่ปลาย

แตละดานของสวิงอารม 3. ในการปรับโซขบัให

ระยะหยอนโซขับท

อารมไปในทิศทาง (

หยอน ใหหมุนนัทป

1. นัทล็อค

2. นัทปรับตั้งระยะหยอนโซข

3. มารคปรับตั้ง

4. นัทแกนลอ

(b)

1

(a)

ZAUN1120
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สอง และจากนั้นขนันัทแกนลอ

นทอรกเบรค ตามคาแรงขนัที่

นโซขับ

3
2 1

(b)

4

(a)
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ของสวิงอารมไปในทิศทาง (b) จากนั้นดัน

ลอหลงัไปขางหนา ขอควรระวัง: ระยะหยอน
โซขบัที่ไมพอดีจะทําใหเครื่องยนต รวมถึง

ชิ้นสวนทีส่ําคัญอื่นๆ ของรถจักรยานยนต

ทํางานมากเกินไป และอาจทําใหโซเลื่อนไหล

หรือแตกหักได เพื่อปองกันไมใหเกิดภาวะนี้ข ึ้น 

ตองรักษาระยะหยอนโซขบัใหตรงตามคาที่

กําหนด [UCA10572]

ขอแนะนํา
ใชเครื่องหมายจัดแนวที่แตละดานของสวิงอารมตรวจ

ใหแนใจวาตัวปรับตั้งความตึงโซขับทั้งสองอยูใน

ตําแหนงเดียวกนัเพื่อใหตําแหนงศูนยลอถกูตอง 4. ขันนัทลอ็คทั้ง

และนัทยึดกา

กําหนด

1. นัทล็อค

2. นัทปรับตั้งระยะหยอ

3. มารคปรับตั้ง

ZAUN1121
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ขอแน
เมื่อข

เพื่อย

5.

าตัวปรับตั้งความตึงโซขับ

งเดียวกัน ระยะหยอนโซ

คลือ่นที่ของโซขับมีความ

จสอบระยะหยอนโซขับ

คา
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ะนํา
ันแนนนัทแกนลอ ใหยึดแกนลอดวยประแจ

ึดไมใหหมุน

ปรับตั้งระยะฟรีคันเบรคหลงั (ดูหนา 7-30) 

คําเตือน! หลังจากการปรับตั้งระยะฟรคีันเบรค

หลังแลว ตรวจสอบการทํางานของไฟเบรคดวย 
[UWA16081]

6. ตรวจสอบใหแนใจว

ทั้งสองอยูในตําแหน

ขบัถูกตอง และการเ

ราบรื่น

7. ติดตั้งฝาปดชองตรว

มาตรฐานแรงบิด:
นัทล็อค:

7 นิวตัน·เมตร
นัทแกนลอ:

60 นิวตัน·เมตร
กานรับแรงบิดเบรค:

19 นิวตัน·เมตร
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หลอลื่นโซของยามาฮา หรือสาร

ที่เหมาะสมบนโซใหทั่ว ควร

หลก็ดานขางทั้งหมด และลกูกลิ้ง

ี่เพียงพอ
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UAU23018

การทําความสะอาดและการหลอลื่นโซขับ
ตองทําความสะอาดและหลอลื่นโซขับตามระยะที่

กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นตาม

ระยะ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อขับขีใ่นบริเวณที่มีฝุนมาก

หรือเปยก มิฉะนั้นโซขับจะสึกหรออยางรวดเร็ว ใหทํา

การบํารุงรักษาโซขับตามขั้นตอนตอไปนี้

ขอควรระวัง
UCA10584

ตองหลอลื่นโซขบัหลังการลางทําความสะอาด

รถจักรยานยนตหรือขับขีใ่นบริเวณที่เปยก

1. เช็ดฝุนและโคลนทั้งหมดออกจากโซขับดวย

แปรงหรือผา

ขอแนะนํา
สําหรับการทําความสะอาดอยางสมบูรณ โปรดติดตอ

ผูจําหนายยามาฮา เพื่อถอดโซขับและแชในสารละลาย

2. ฉีดสเปรยสาร

หลอลื่นโซอื่น

แนใจวาแผนเ

ไดรับน้ํามันท
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การต
ตางๆ
กอนก

สายค

สายแ

ขยับไ

ตรวจ

ทีผ่ิวด

ภายใน

สายให

ไมปล

UAUE1191

หลอลื่นปลอกคันเรง

องปลอกคันเรงทกุครั้งกอน

รหลอลืน่ปลายสายคันเรง

ระยะทีก่ําหนดในตารางการ

ตามระยะ

ิดตั้งอยู ตรวจใหแนใจวาตัว

แมวาจะติดตั้งตัวครอบอยาง

งกนัน้ําเขาไดอยางสมบูรณ 

ไมเทน้ําลงบนตัวครอบหรือ

รถ หากสายหรือตัวครอบ

หสะอาด
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รวจสอบและการหลอลื่นสายควบคุม

ารขับขีทุ่กครั้ง ควรตรวจสอบการทํางานของ

วบคมุทั้งหมดและสภาพของสาย และหลอลืน่

ละปลายสายตามความจําเปน หากสายชํารุดหรือ

ดไมราบรื่น ใหผูจําหนายยามาฮาทําการ

สอบหรือเปลี่ยนใหม คําเตือน! ความเสียหาย

านนอกของสายควบคุมตางๆ อาจทําใหเกิดสนิม

สายและทําใหสายขยับไดยาก จึงควรเปลี่ยน

มโดยเร็วที่สุดเพื่อปองกันไมใหเกิดสภาวะที่

อดภัย [UWA10712]

การตรวจสอบและการ
และปลายสาย
ควรตรวจสอบการทํางานข

ขับขี ่นอกจากนี ้ควรทํากา

โดยผูจําหนายยามาฮา ตาม

บํารุงรักษาและการหลอลืน่

สายคันเรงมีตัวครอบยางต

ครอบติดตั้งไวแนนดีแลว 

ถูกตอง กย็ังไมสามารถปอ

จึงตองใชความระมัดระวัง

สายโดยตรงเมื่อทําการลาง

สกปรก ใชผาหมาดๆ เชด็ใ
สารหลอลื่นที่แนะนํา:

น้ํามันหลอลื่นสายควบคุมของยามาฮาหรือ
น้ํามันหลอลื่นที่เหมาะสม
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UAU23185

ะการหลอลื่นคันเบรคหลัง
ํางานของคนัเบรคหลงัทกุครัง้กอน

หลอลืน่เดอืยคนัเบรคถาจาํเปน

นะนํา:
ม
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UAU23155

การตรวจสอบและการหลอลื่นคันเบรคหนา
ควรตรวจสอบการทํางานของคันเบรคหนาทุกครั้งกอน

การขับขี ่และทําการหลอลื่นเดือยคันเบรคหนาถาจําเปน

การตรวจสอบแล
ควรตรวจสอบการท

การขบัขี ่และทําการ

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
สําหรับรุนดิสกเบรค:

จาระบีซิลิโคน

สารหลอลื่นที่แ
จาระบีลิเธีย

ZAUV0379
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การต
ขาตั้ง

กอนก

ขาตั้ง

หลอล

UWA10742

างขยับขึน้และลงไมคลอง

งผูจําหนายยามาฮาทําการ

ฉิะนั้นขาตั้งกลางหรือ

และทําใหผูขับขีเ่สียสมาธิ 

ุมได

ZA
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UAU23215

รวจสอบและการหลอลื่นขาตั้งกลางและ
ขาง

ารขับขีทุ่กครั้ง ควรตรวจสอบวาขาตั้งกลางและ

ขางมีการเคลื่อนตัวขณะใชงานฝดหรือไม และ

ื่นที่จดุหมุนตามความจําเปน

คําเตอืน

หากขาตั้งกลางหรอืขาตัง้ข

หรือฝด ควรนํารถไปใหชา

ตรวจสอบหรือซอมแซม ม

ขาตั้งขางอาจสัมผัสกับพื้น

สงผลใหสูญเสียการควบค

UV0380

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธียม
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UAU23273

คอัพหนา
และการทํางานของโชคอัพหนา

นดไวในตารางการบํารุงรักษา

ระยะ

ชคตัวในวามีรอยขดีขวน ความ

ของน้ํามันหรือไม

ํางาน
ยนตบนพื้นราบและใหอยูใน

ง คําเตือน! เพื่อหลีกเลี่ยงการ

นุนรองรถใหมัน่คงเพื่อปองกัน

ารที่รถลม [UWA10752]

เบรคหนา ใหกดแฮนดบังคับลง

 ครั้ง เพื่อตรวจสอบแรงอัดของ

ามีการดีดตัวอยางราบรื่นหรือไม 
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UAUM1653

การหลอลื่นจุดหมุนของสวิงอารม
เดือยสวิงอารมตองไดรับการหลอลืน่โดยผูจําหนาย

ยามาฮาตามที่กําหนดไวในตารางการบํารุงรักษาและ

การหลอลืน่ตามระยะ

การตรวจสอบโช
ตองตรวจสอบสภาพ

ดังตอไปนี้ตามที่กําห

และการหลอลื่นตาม

การตรวจสอบสภาพ
ตรวจสอบกระบอกโ

เสียหาย หรือการรั่ว

การตรวจสอบการท
1. ตั้งรถจักรยาน

ตําแหนงตั้งตร

บาดเจ็บ ใหห

อันตรายจากก

2. ขณะที่บีบคัน

แรงๆ หลายๆ

โชคอัพหนาว

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธียม
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ขอค
หากโ

รถจัก

ตรวจ

UAU45512

เลี้ยว
มอาจกอใหเกดิอันตรายได 

นของชดุบังคับเลี้ยวดงั

ารางการบํารุงรักษาและ

วบนขาตั้งกลาง คําเตือน! 

ดเจ็บ ใหหนุนรองรถให

ตรายจากการทีร่ถลม 

โชคอัพหนาและพยายาม

โชคอัพหนามีระยะฟรี ให

องทานไปใหผูจําหนาย

ละแกไขชุดบังคับเลีย้ว
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วรระวัง
UCA10591

ชคอัพหนาชํารุดหรือทํางานไมราบรื่น ใหนํา

รยานยนตของทานไปใหผูจําหนายยามาฮา

สอบหรือซอม

การตรวจสอบชุดบังคับ
ลูกปนคอรถที่สึกหรือหลว

จึงตองตรวจสอบการทํางา

ตอไปนี้ตามที่กําหนดในต

การหลอลืน่ตามระยะ

1. ตั้งรถจกัรยานยนตไ

เพื่อหลีกเลี่ยงการบา

มัน่คงเพื่อปองกันอัน

[UWA10752]

2. จบัสวนลางของแกน

โยกไปมา หากแกน

นํารถจกัรยานยนตข

ยามาฮาตรวจสอบแ
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UAU23292

ปนลอ
บลกูปนลอหนาและลอหลังตาม

ารบํารุงรักษาและการหลอลืน่

ะคลอนที่ดุมลอหรือหากลอหมุน

ํารถเขาตรวจสอบลกูปนลอที่ผู
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การตรวจสอบลูก
ตองทําการตรวจสอ

ที่กําหนดในตารางก

ตามระยะ หากมีระย

ไดไมราบรื่น ควรน

จําหนายยามาฮา
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แบต

แบตเ

รถจกั

(Valv

ตรวจ

อยางไ

และป

UWA10761

ั้นมีพิษและเปนอันตราย

วยกรดซัลฟูริกซึ่งสามารถ

แรงได จึงควรหลีกเลี่ยง

า หรือเสื้อผาสัมผัสถกูน้ํายา 

องทานทุกครั้งเมือ่ตอง

อรี ่ในกรณีทีส่ัมผัสถูก

บาลดวยวิธีการตอไปนี้

ยน้ําเปลาปริมาณมาก

ือนมในปริมาณมาก และ

ันที

น้ําเปลาเปนเวลา 15 นาที

ทนัที

ของแบตเตอรี่กอใหเกิด

ตอการระเบิด ดังนั้น ควร

ประกายไฟ เปลวไฟ 

1. ขั้ว
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UAU2338A

เตอรี่

ตอรี่ติดตั้งอยูดานหลังฝาครอบ A (ดูหนา 7-10)

รยานยนตรุนนีต้ดิตั้งแบตเตอรีช่นดิ VRLA 

e Regulated Lead Acid) ซึ่งไมจําเปนตอง

สอบระดบัน้ํายาอเีลค็โตรไลทหรอืเติมน้ํากล ั่น 

รกต็าม ตองตรวจสอบการเชือ่มตอสายแบตเตอรี ่

รับใหแนนตามความจาํเปน

คําเตอืน

 น้ํายาอีเล็คโตรไลทน

เนื่องจากประกอบด

ไหมผิวหนังอยางรุน

ไมใหผิวหนัง ดวงต

และปกปองดวงตาข

ทํางานใกลกับแบตเต

รางกาย ใหปฐมพยา

• ภายนอก: ลางดว

• ภายใน: ดื่มน้ําหร

รีบไปพบแพทยท

• ดวงตา: ลางดวย

และไปพบแพทย

 กระบวนการทํางาน

แกสไฮโดรเจนที่งาย

หลีกเลี่ยงอยาใหเกิด

แบตเตอรี่

1
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UCA16522

ตเตอรี่ชนิด VRLA (Valve 

cid) ตองใชเครื่องชารจแบตเตอรี ่

แบบพิเศษ การใชเครื่องชารจ

ําใหแบตเตอรี่ชํารดุเสียหาย

ารใชรถนานกวาหนึ่งเดือน ใหถอด

จากตัวรถ ชารจไฟใหเต็ม และนํา

็นและแหง ขอควรระวัง: เมือ่จะ
ี่ ดูใหแนใจวาไดปดสวิทชกุญแจ

อดสายขั้วลบของแบตเตอรี่กอน 

ยขัว้บวก [UCA16304]

กบ็แบตเตอรี่ไวนานกวาสองเดือน 

อยางนอยเดือนละครั้งและชารจ

ามจําเปน
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การบํารุงรักษาแล

สูบบุหรี่ ฯลฯ ใกลกับแบตเตอรี่ และควรชารจ

แบตเตอรี่ในที่ที่มอีากาศถายเทเพียงพอ

 เก็บแบตเตอรี่ใหพนมอืเด็ก

ขอควรระวัง
UCA10621

หามพยายามถอดซีลของเซลลแบตเตอรี่ 

เนื่องจากจะทําใหแบตเตอรี่เสียหายอยางถาวร

การชารจแบตเตอรี่
ใหผูจาํหนายรถจกัรยานยนตยามาฮาชารจแบตเตอรี่

ทนัทหีากแบตเตอรี่มกีารคายประจไุฟออก อยาลมืว า

แบตเตอรี่มแีนวโนมจะคายประจไุฟไดเรว็ขึน้หากตดิตัง้

อปุกรณอเิลก็ทรอนกิสเสรมิใหกบัรถจกัรยานยนต

ขอควรระวัง
หากตองการชารจแบ

Regulated Lead A

(แรงดันไฟฟาคงที่) 

แบตเตอรีท่ั่วไปจะท

การเก็บแบตเตอรี่
1. หากจะไมมีก

แบตเตอรี่ออก

ไปเก็บในที่เย

ถอดแบตเตอร

แลว จากนั้นถ

แลวจึงถอดสา

2. หากตองการเ

ใหตรวจสอบ

ใหเต็มตามคว
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3.

4.

ขอค
ชารจ

ไฟออ

UAU23463

งชองแบตเตอรี่ด านหลงั

มตามขั้นตอนตอไปนี้

” และปดวงจรไฟฟาทัง้หมด
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ชารจไฟใหเต็มกอนนําไปติดตั้งเขากับรถ 

ขอควรระวัง: ในการตดิตั้งแบตเตอรี ่ดูใหแนใจ
วาไดปดสวิทชกุญแจแลว จากนั้นเชื่อมตอสาย

ขั้วบวกของแบตเตอรี่กอน แลวจึงเชื่อมตอสาย

ขั้วลบ [UCA16842]

หลงัการติดตั้ง ดูใหแนใจวาไดตอขั้วแบตเตอรี่

อยางถกูตอง

วรระวัง
UCA16531

แบตเตอรีอ่ยูเสมอ การเก็บแบตเตอรีท่ีค่ายประจุ

กหมดอาจทาํใหแบตเตอรีช่ํารดุเสยีหายโดยถาวร

การเปลี่ยนฟวส

ตัวยึดฟวสอยูที่ดานขางขอ

ฝาครอบ A (ดูหนา 7-10)

หากฟวสขาด ใหเปลี่ยนให

1. บดิกญุแจไปที ่“OFF

1. ฟวสหลกั

2. ฟวสระบบไฟสัญญาณ

3. ฟวสไฟสองสวาง

1 2
3
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UAU23855

ไฟหนา
ี้ใชหลอดไฟหนาฮาโลเจน ถา

หเปลีย่นตามขั้นตอนตอไปนี้
UCA10651

เหลานี้ชํารุด:

นทีเ่ปนแกวของหลอดไฟหนา 

นน้ํามนัเพราะจะทาํใหมวั และ

างและอายกุารใชงานของหลอด

ัน้ควรทําความสะอาดหลอดไฟ 

ะอาดชุบแอลกอฮอลหรอืทนิเนอร

ะอาดคราบสกปรก หรือรอยนิว้มอื

า

หนา

ีหรือสติ๊กเกอรทีเ่ลนสไฟหนา

B6FF8199U1.book  Page 51  Tuesday, January 28, 2020  1:26 PM
7-51

การบํารุงรักษาแล

2. ถอดฟวสที่ขาดออก แลวเปลี่ยนใหมโดยใชฟวส

ซึ่งมีขนาดแอมปตามที่กําหนด คําเตือน! หามใช

ฟวสทีม่ีกําลังไฟสูงกวาทีก่ําหนด เนื่องจากจะ

ทําใหระบบไฟฟาเกิดความเสียหายเปนอยาง

มาก และอาจทําใหเกิดไฟลุกไหม [UWA15132]

3. บิดกุญแจไปที่ “ON” และเปดวงจรไฟฟาเพื่อ

ตรวจสอบวาอุปกรณทํางานหรือไม

4. หากฟวสขาดอีกในทันที ควรใหผูจําหนาย

ยามาฮาตรวจสอบระบบไฟฟาให

การเปลี่ยนหลอด
รถจักรยานยนตรุนน

หลอดไฟหนาขาด ใ

ขอควรระวัง
ระวังอยาใหชิ้นสวน

 หลอดไฟหนา

อยาสัมผัสสว

และอยาใหเปอ

ทําใหความสว

ไฟสัน้ลง ดังน

ดวยการใชผาส

เช็ดทาํความส

ทีห่ลอดไฟหน

 เลนสครอบไฟ

อยาตดิฟลมส

ฟวสที่กําหนด:

ฟวสหลัก:

15.0 A

ฟวสไฟสองสวาง:

7.5 A

ฟวสระบบไฟสัญญาณ:

7.5 A
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1.

2.

หนา จากนั้นถอดหลอดไฟ

นาอันใหมกลับเขาไป 

ัวยึดหลอดไฟ

1. อย
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อยาใชหลอดไฟหนาที่มขีนาดวัตตสูงกวาที่

กําหนดไว

ถอดบังลม B ออกพรอมกับชดุไฟหนา (ดูหนา 

7-10)

ปลดขัว้สายไฟหนา และจากนั้นถอดฝาครอบ

หลอดไฟออก

3. ปลดตัวยึดหลอดไฟ

ที่ขาดออก

4. ใสหลอดไฟหลอดห

แลวยึดใหแนนกับต

าสมัผัสสวนที่เปนแกวของหลอดไฟ

1. ขั้วสายไฟหนา

2. ตัวครอบยาง

3. หลอดไฟหนา

1 2 3
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UAUV0070

ไฟหรี่
ี้ติดตั้งไฟหรี่สองหลอด 

ด ใหเปลี่ยนตามขัน้ตอนตอไปนี้

ยนตไวบนขาตั้งกลาง

ไฟหรี่ (พรอมกับหลอดไฟ) 

มุนขัว้หลอดทวนเข็มนาฬกิา
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5. ประกอบฝาครอบหลอดไฟหนา และจากนั้น

ตอขั้วไฟหนา

6. ติดตั้งบังลมพรอมกบัชุดไฟหนา

7. ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับตั้งลําแสง

ไฟหนาหากจําเปน

การเปลี่ยนหลอด
รถจักรยานยนตรุนน

หากหลอดไฟหรี่ขา

1. ตั้งรถจักรยาน

2. ถอดขั้วหลอด

ออกโดยการห
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3.

4.

5.

UAUM2611

ย/ไฟเบรค
นา 7-10)

รอมหลอดไฟ) โดยหมุน

ออกโดยการดันเขาและ

า
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ถอดหลอดไฟที่ขาดออกโดยการดึงออกมา

ใสหลอดไฟใหมเขาไปในขั้ว

ติดตั้งขัว้หลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดยการ

หมุนตามเข็มนาฬิกา

การเปลี่ยนหลอดไฟทา
1. ถอดฝาครอบ B (ดูห

2. ถอดขั้วหลอดไฟ (พ

ทวนเขม็นาฬกิา

3. ถอดหลอดไฟที่ขาด

หมุนทวนเข็มนาฬกิ



7

ะการปรับตัง้ตามระยะ

UAUV0500

ไฟเลี้ยวหนา
UCA10671

ยามาฮาเปนผูดําเนินการแทน

ยนตไวบนขาตั้งกลาง

(ดูหนา 7-10)

ไฟเลีย้ว (พรอมกบัหลอดไฟ) 

มุนทวนเข็มนาฬกิา

1
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4. ใสหลอดไฟใหมเขาไปในขัว้ แลวกดเขาไป

ดานในและหมุนตามเข็มนาฬกิาไปจนสุด

5. ติดตั้งขั้วหลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดยการ

หมุนตามเข็มนาฬกิา

6. ประกอบฝาครอบ

การเปลี่ยนหลอด

ขอควรระวัง
แนะนําใหผูจําหนาย

1. ตั้งรถจักรยาน

2. ถอดบังลม A 

3. ถอดขั้วหลอด

ออกโดยการห

1. ขั้วหลอดไฟเลี้ยว
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4.

5.

6.

7.

UAUU2052

ี้ยวหลัง
นา 7-10)

รอมหลอดไฟ) โดยหมุน

 โดยดึงออกมา

ไปในขัว้ แลวกดเขาไป

เข็มนาฬกิาไปจนสุด
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ถอดหลอดไฟที่ขาดออกโดยการดึงออกมา

ใสหลอดไฟอันใหมเขาไปที่ขั้วหลอดไฟ

ติดตั้งขัว้หลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดยการ

หมุนตามเข็มนาฬิกา

ติดตั้งบังลม

การเปลี่ยนหลอดไฟเล
1. ถอดฝาครอบ B (ดูห

2. ถอดขั้วหลอดไฟ (พ

ทวนเขม็นาฬกิา

3. ถอดหลอดไฟที่ขาด

4. ใสหลอดไฟใหมเขา

ดานในและหมุนตาม
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UAU25853

ตยามาฮาจะไดรับการตรวจสอบ

ี่จะสงออกจากโรงงาน แตก็อาจเกิด

รทํางานได ไมวาจะเปนปญหาใน

งิ ระบบกําลังอัด หรือระบบจุด

าจสงผลใหสตารทเครื่องไดยาก

ียกําลงั

หาตอไปนี้แสดงขั้นตอนที่งาย

รวจสอบระบบที่สําคัญเหลานี้

งไรก็ตาม หากรถจักรยานยนต

ไดรับการซอมแซมใดๆ ควรใหผ ู

ผูดําเนินการ เนื่องจากมีชางที่มี

 ความรู และเครื่องมือที่จําเป ็น

านยนตอยางถูกตอง
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ขอควรระวัง
UCAU0091

หากใชหลอดไฟทายทีม่กีําลังวตัตแตกตางจากทีแ่นะนํา 

อาจทาํใหแบตเตอรีห่มดหรอืสงผลตอการสองสวาง

ของไฟทายได

5. ติดตั้งขั้วหลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดยการ

หมุนตามเข็มนาฬกิา

6. ประกอบฝาครอบ

การแกไขปญหา
แมวารถจกัรยานยน

อยางละเอียดกอนท

ปญหาในระหวางกา

ระบบน้ํามันเชือ้เพล

ระเบิด เปนตน ซึ่งอ

และอาจทําใหสูญเส

ตารางการแกไขปญ

และรวดเร็วในการต

ดวยตัวทานเอง อยา

ของทานจําเปนตอง

จําหนายยามาฮาเปน

ทักษะ ประสบการณ

ในการซอมรถจักรย
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ใชอะ

อาจม

ดอยก

ตองท

ขณะต

และด

บริเวณ

น้ํารอ

สามา

สาหัส

B6FF8199U1.book  Page 58  Tuesday, January 28, 2020  1:26 PM
7-58

ไหลแทของยามาฮาเทานั้น อะไหลเลยีนแบบ

องดูเหมือนอะไหลยามาฮา แตมักจะมีคุณภาพ

วา อายุการใชงานที่สั้นกวา และอาจสงผลให

ําการซอมบํารุงที่มีคาใชจายสูง

คําเตอืน
UWA15142

รวจสอบระบบน้ํามันเชื้อเพลิง หามสูบบุหรี่ 

ูใหแนใจวาไมมเีปลวไฟหรือประกายไฟใน

นั้น รวมทั้งไฟแสดงการทํางานของเครื่องทํา

นหรือเตาไฟ น้ํามันเบนซินหรอืไอน้ํามันเบนซิน

รถจุดตดิหรือระเบิดได สงผลใหเกิดการบาดเจ็บ

หรือทําใหทรัพยสินเสียหาย
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UAUT1985
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ตารางการแกไขปญหา
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การทําความสะอาดและการเก็บรักษารถจักรยานยนต

การด

การอ

เหน็ถ

เสียห

เกดิข

ทอไอ

แตจะ

ตองเส

เพียงส

ทําให

และใ

กอนท

1.

ั้งฝาปดและฝาครอบทั้ง

ละขั้วเสียบไฟฟาทั้งหมด 

นดีแลว

แนน เชน รอยน้ํามันไหม

วยสารขจดัคราบมันและ

ดังกลาวกับซีล ปะเก็น 

แกนลอ ใหลางสิ่งสกปรก

ันออกดวยน้ําทุกครั้ง

UCA10773

าทําความสะอาดลอชนิด

าะกับลอซี่ลวด หากตองใช

ัดคราบสกปรกที่ลางออก

ทิ้งไวในบริเวณที่ทําความ

ะนํา นอกจากนี้ ใหลาง
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UAU26005

ูแลรักษา

อกแบบที่เปดโลงของรถจักรยานยนตแสดงให

ึงความนาทึ่งของเทคโนโลยี แตก็ทําใหเกิดความ

ายไดงายขึ้นดวย สนิมและการกดักรอนสามารถ

ึ้นไดแมวาจะใชสวนประกอบที่มีคุณภาพสูง 

เสียที่เปนสนิมอาจไมเปนที่สังเกตในรถยนต 

ทําใหรูปลกัษณโดยรวมของรถจักรยานยนต

ียไป การดูแลรักษาที่ถูกตองและบอยครั้งไม

อดคลองกับเงื่อนไขในการรับประกัน แตยัง

รถจักรยานยนตของทานดูด ียืดอายุการใชงาน 

หประสิทธิภาพสูงสุดอีกดวย

ําความสะอาด

หุมปลายทอไอเสียดวยถงุพลาสติกหลังจาก

เครื่องยนตเย็นแลว

2. ดูใหแนใจวาไดติดต

หมดรวมทั้งขั้วตอแ

และปลัก๊หวัเทียนแน

3. ขจัดคราบสกปรกฝง

บนหองเครื่องยนต ด

แปรง แตหามใชสาร

เฟองโซ โซขับ และ

และสารขจดัคราบม

การทําความสะอาด

ขอควรระวัง
 หลีกเลี่ยงการใชน้ําย

เปนกรดแก โดยเฉพ

น้ํายาดังกลาวเพื่อขจ

ยาก อยาปลอยน้ํายา

สะอาดนานกวาที่แน
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รักษารถจักรยานยนต

ิง (เบนซิน) สารกําจัดสนิมหรือ

นิม น้ํามนัเบรค น้ํายาตานการ

้ํายาอีเล็คโตรไลท

น้ําแรงดันสูงหรือเครื่องทําความ

รงดันไอน้ําสูง เนื่องจากจะทําให

เกิดการเสื่อมสภาพที่บริเวณตอไป

ูกปนสวิงอารมและลอ โชคอัพหนา 

สวนของระบบไฟฟา (ขั้วสาย 

 สวิทช และไฟสองสวาง) ทอและ

กาศ

รยานยนตรุนที่ติดตั้งหนากาก

น้ํายาทําความสะอาดที่มฤีทธิ์

องน้ําเนื้อแขง็ เนื่องจากจะทําให

ยขดีขวน สารทําความสะอาด

ชนิดอาจทําใหเกิดรอยขีดขวนบน

 ทดสอบผลิตภัณฑดังกลาวใน

็กๆ ของหนากากบังลมกอนเพื่อ
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การทําความสะอาดและการเก็บ

บริเวณดังกลาวใหทั่วดวยน้ํา เช็ดใหแหงทนัท ี 

แลวฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอน

 การทําความสะอาดที่ไมถูกตองอาจทําใหชิ้น

สวนพลาสติก (เชน บังลม ฝาครอบ หนากาก

บังลม เลนสไฟหนา เลนสมาตรวัด ฯลฯ) และ

หมอพักไอเสียเสียหายได ใชเฉพาะผาหรือฟอง

น้ําเนื้อนุมที่สะอาดชุบน้ําในการทําความสะอาด

พลาสติก อยางไรก็ตาม หากทําความสะอาดชิ้น

สวนพลาสติกดวยน้ําไดไมทัว่ถึง อาจใชน้ํายา

ทําความสะอาดอยางออนชวยได โดยตองแนใจ

วาไดลางน้ํายาทําความสะอาดทีต่กคางอยูดวย

น้ําเปลาออกจนหมด มิฉะนั้นอาจทําใหชิ้นสวน

พลาสติกเสียหายได

 หามใชผลิตภัณฑเคมีทีม่ีฤทธิ์รนุแรงกับชิ้นสวน

พลาสติก หลีกเลี่ยงการใชผาหรือฟองน้ําทีเ่คยใช

กับผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง

หรือกัดกรอน สารทําละลายหรือทนิเนอร 

น้ํามันเชื้อเพล

สารปองกันส

แขง็ตัว หรือน

 หามใชหัวฉดี

สะอาดแบบแ

น้ํารั่วซึมและ

นี้: ซีล (ของล

และเบรค) ชิ้น

ขัว้ตอ หนาปด

ชองระบายอา

 สําหรับรถจัก

บังลม: หามใช

รุนแรงหรือฟ

มวัหรอืเปนรอ

พลาสติกบาง

หนากากบังลม

บริเวณซอกเล
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การทําความสะอาดและการเก็บรักษารถจักรยานยนต

หลังจ

ขจดัส

อยางอ

ใหทั่ว

ในบร

ที่ลาง

คลมุบ

ความ

หลังจ

บริเวณ

เนื่องจ

มีคณุ

ปนี้ทุกครั้งหลังจากขับขี่

บนถนนบริเวณที่มีไอทะเล

าวอาจยังคงอยูแมจะเขาสู

กัรยานยนตดวยน้ําเย็น

ะอาดอยางออนหลังจาก

ว ขอควรระวัง: หามใช
ิ่มปฏิกิริยากัดกรอนของ

รกัดกรอนบนพื้นผิวโลหะ

ที่เคลือบโครเมียมและ

ารกดักรอน
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ใหแนใจวาจะไมทําใหเกิดรอยขีดขวน หาก

หนากากบังลมเปนรอยขดีขวน ใหใชสารขัด

พลาสติกที่มคีุณภาพหลังการลาง

ากใชงานตามปกติ

ิ่งสกปรกออกดวยน้ําอุน น้ํายาทําความสะอาด

อน และฟองน้ําเนื้อนุมสะอาด จากนั้นลางออก

ดวยน้ําสะอาด ใชแปรงสีฟนหรือแปรงลางขวด

ิเวณที่เขาถึงไดยาก สิ่งสกปรกหรือซากแมลง

ออกยากจะหลดุออกไดงายขึ้นหากใชผาเปยก

ริเวณดังกลาวเปนเวลาสองสามนาทีกอนทํา

สะอาด

ากการขับขี่ขณะที่ฝนตก ใกลทะเล หรือบนถนน

ที่มีไอทะเล

ากเกลือทะเลหรือเกลอืบนถนนในชวงฤดูหนาว

สมบัติกดักรอนอยางรุนแรงเมื่อรวมตัวกับน้ํา 

ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไ

ขณะฝนตก ใกลทะเล หรือ

ขอแนะนํา
เกลอืบนถนนในชวงฤดูหน

ฤดูใบไมผลิ

1. ทําความสะอาดรถจ

และน้ํายาทําความส

เครื่องยนตเย็นลงแล

น้ําอุน เนื่องจากจะเพ

เกลือ [UCA10792]

2. ฉดีสเปรยปองกันกา

ทั้งหมด รวมทั้งสวน

นิกเกิล เพื่อปองกนัก
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รักษารถจักรยานยนต

ณที่เสียหายเล็กนอยเนื่องจาก

ื้นผิวที่ทําสีทั้งหมด

านยนตทิ้งไวใหแหงสนิทกอน

ผา
UWA11132

หรือยางอาจทําใหสูญเสียการ

มมีคราบน้ํามนัหรือแวกซบน

ทําความสะอาดดิสกเบรคและ

้ํายาทําความสะอาดดิสกเบรค

ซิโตน แลวลางยางดวยน้ําอุนและ

สะอาดอยางออน กอนขับขีด่วย
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การทําความสะอาดและการเก็บ

หลังทําความสะอาด

1. เช็ดรถจักรยานยนตใหแหงดวยชามัวสหรือ

ผาซับน้ํา

2. เช็ดโซขับใหแหงทันที และทําการหลอลื่นเพื่อ

ปองกันการเกดิสนิม

3. ใชสารขัดโครเมียมเพื่อขดัเงาชิ้นสวนตางๆ ที่

เปนโครเมียม อะลูมเินียม และเหล็กสเตนเลส

รวมทั้งระบบไอเสีย (คราบสีคล้ําบนเหล็ก

สเตนเลสที่เกิดจากความรอนกส็ามารถขจดัออก

ไดดวยการขดัแบบนี้)

4. สําหรับการปองกนัการกดักรอน ขอแนะนําให

ฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอนบนพื้นผิวโลหะ

ทั้งหมด รวมทั้งสวนที่เคลอืบโครเมียมและ

นิกเกลิ

5. ใชสเปรยน้ํามันเปนสารทําความสะอาด

อเนกประสงคเพื่อขจดัสิ่งสกปรกที่เหลืออยู

6. แตมสีในบริเว

เศษหนิ ฯลฯ

7. ลงแวกซบนพ

8. ปลอยรถจกัรย

เกบ็หรือคลุม

คําเตอืน

สิ่งปนเปอนบนเบรค

ควบคุมได

 ดูใหแนใจวาไ

เบรคหรือยาง

 หากจําเปน ให

ผาเบรคดวยน

ทั่วไปหรืออะ

น้ํายาทําความ
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การทําความสะอาดและการเก็บรักษารถจักรยานยนต

ขอค






ขอแน


าด สภาพอากาศที่มีฝนตก

ําใหเลนสไฟหนาเกิดฝาได 

ยะเพื่อไลความชื้นออกจาก
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ความเร็วทีสู่งขึน้ ใหทดสอบประสิทธิภาพใน

การเบรคและลักษณะการเขาโคงของรถ

จักรยานยนต

วรระวัง
UCA10801

ลงสเปรยน้ํามนัและแวกซแตพอควร และเช็ด

น้ํามันหรือแวกซสวนเกินออกใหหมด

หามลงน้ํามันหรือแวกซบนชิ้นสวนที่เปนยาง

หรือพลาสติก แตใหใชผลิตภัณฑดูแลรักษาที่

เหมาะสม

หลีกเลี่ยงการใชสารขัดหยาบ เนื่องจากจะเปน

การทําลายเนื้อสี

ะนํา
ขอคําแนะนําจากผูจําหนายยามาฮาสําหรับ

ผลิตภัณฑที่เหมาะสม

 การลางทําความสะอ

หรืออากาศชืน้อาจท

ใหเปดไฟหนาสักระ

เลนส
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รักษารถจักรยานยนต

านยนตไวหลายเดือน:

แนะนําทั้งหมดในสวน “การดูแล

ทนี้

เพลิงใหเต็มถัง และเติมสารรักษา

ื้อเพลิง (ถามี) เพื่อปองกนัไมให 

พลิงเปนสนิมและน้ํามันเชือ้เพลงิ

ตอนตอไปนี้เพื่อปกปองกระบอก

สูบ ฯลฯ มิใหถกูกดักรอน

หัวเทียนและหัวเทียนออกมา

ครื่องปริมาณหนึ่งชอนชาเขาไป

หวัเทียน

วัเทยีนเขากบัหัวเทียน แลววาง

งบนฝาสูบเพื่อตอสายดินเขี้ยว

(ซึ่งจะจํากัดการเกิดประกายไฟ

นถดัไป)
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การทําความสะอาดและการเก็บ

UAUM1903

การเก็บรักษา

ระยะสั้น

เกบ็รักษารถจักรยานยนตไวในที่แหงและเย็น หาก

จําเปนใหคลมุดวยผาคลุมซึ่งถายเทอากาศไดเพื่อกัน

ฝุน ตองแนใจวาเครื่องยนตและระบบทอไอเสียเย็นลง

แลวกอนคลุมรถจักรยานยนต

ขอควรระวัง
UCA10811

 การเก็บรถจักรยานยนตไวในหองทีม่ีอากาศ

ถายเทไมดีหรือคลุมดวยผาใบขณะยังเปยกอยู

จะทําใหน้ําและความชื้นซึมผานเขาไปภายใน

และเกิดสนิมได

 เพื่อปองกันการกัดกรอน ตองหลีกเลี่ยงหอง

ใตดินชื้นแฉะ คอกสัตว (เนื่องจากมีแอมโมเนีย) 

และบริเวณที่เก็บสารเคมทีี่มฤีทธิ์รุนแรง

ระยะยาว

กอนจะเกบ็รถจกัรย

1. ปฏบิัติตามคํา

รักษา” ของบ

2. เติมน้ํามันเชือ้

สภาพน้ํามันเช

ถงัน้ํามันเชื้อเ

เสื่อมสภาพ

3. ปฏบิัติตามขั้น

สูบ แหวนลูก

a. ถอดปลัก๊

b. เทน้ํามันเ

ในชองใส

c. ใสปลัก๊ห

หัวเทียนล

หัวเทียน 

ในขัน้ตอ
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4.

5.

อระบายหมอพักไอเสียไว

เขาไปภายใน

ละชารจใหเต็ม เกบ็ไวใน

ารจเดือนละครั้ง หามเก็บ

จัดหรืออุนจัด [ต่ํากวา 0 °C 

30 °C (90 °F)] สําหรับ

ับการเกบ็รักษาแบตเตอร ี่ 

ที่จําเปนกอนจัดเก็บรถ
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d. ติดเครื่องยนตหลายๆ ครั้งดวยสตารทเตอร 

(เพื่อใหน้ํามันไปเคลือบผนังกระบอกสูบ)

e. ถอดปลั๊กหัวเทียนออกจากหัวเทียน แลวใส

หัวเทียนและปลั๊กหัวเทียน คําเตือน! เพื่อ

ปองกันความเสียหายหรือการบาดเจ็บจาก

ประกายไฟ ตองแนใจวาไดตอสายดินเขีย้ว

ของหัวเทียนขณะสตารทเครื่องยนต 

[UWA10952]

หลอลืน่สายควบคุมทั้งหมดและเดือยตางๆ ของ

คันบังคับและแปนเหยียบทั้งหมด รวมทั้งของ

ขาตั้งขาง/ขาตั้งกลาง

ตรวจสอบและแกไขแรงดนัลมยางใหถกูตอง

ตามความจําเปน แลวยกรถจกัรยานยนตเพื่อให

ลอทัง้สองลอยขึน้จากพืน้ หรือหมนุลอเลก็นอย

ทกุเดือนเพือ่ปองกนัลอยางเสือ่มสภาพทีจ่ดุเดยีว

6. ใชถงุพลาสติกคลุมท

เพื่อปองกันความชื้น

7. ถอดแบตเตอรี่ออกแ

ที่แหงและเย็นและช

แบตเตอรี่ไวในที่เย็น

(30 °F) หรือสูงกวา 

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวก

ดูหนา 7-48

ขอแนะนํา
ซอมรถจักรยานยนตในจุด

จักรยานยนต



9

ขอมูลจําเพาะ

สตารทไฟฟาและสตารท

เทา (T115FL-2, T115FL-5, 

T115FL-5C) 

สตารทเทา (T115FL-2P)

 SAE: 10W-40

นะนํา: API service ชนิด SG 

หรือ สูงกวา, มาตรฐาน 

JASO MA

:

้ํามันเครื่อง: 0.80 ลิตร 

้ํามันเครื่อง: 0.85 ลิตร 

ะนํา: น้ํามันเบนซนิไรสารตะกั่ว 

(น้ํามันแกสโซฮอล 91

[E10])

เพลิง: 4.0 ลิตร 
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ขนาด:

ความยาวทั้งหมด: 1,940 มม. 
ความกวางทั้งหมด: 710 มม. 
ความสูงทั้งหมด: 1,095 มม. 
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ: 775 มม. 
ความยาวแกนลอหนาถึงลอหลัง: 1,235 มม. 
ความสูงจากพื้นถึงเครื่องยนต: 155 มม. 
รัศมีการเลี้ยวต่ําสุด: 1.8 ม. 

น้ําหนัก:

รวมน้ํามันหลอลื่นและน้ํามัน
เชื้อเพลิงเต็มถัง: 97 กก. (T115FL-2P)

98 กก. (T115FL-2)
99 กก. (T115FL-5)

100 กก. (T115FL-5C)

เครื่องยนต:

วัฏจักรการเผาไหม: 4 จังหวะ
ระบบระบายความรอน: ระบายความรอนดวยอากาศ
ชนิดของวาลว: SOHC
จํานวนของกระบอกสูบ: กระบอกสูบเดี่ยว
ปริมาตรกระบอกสูบ: 114 ซม.³
กระบอกสูบ  ระยะชัก: 50.0  57.9 มม. 

ระบบสตารท:

น้ํามันเครื่อง:
ยี่หอที่แนะนํา:

เกรดความหนืดของ

เกรดน้ํามันเครื่องที่แ

ปริมาณน้ํามันเครื่อง

การเปลี่ยนถายน

มีการถอดกรองน

น้ํามันเชือ้เพลิง:

น้ํามันเชือ้เพลิงที่แน

ความจุถังน้ํามันเชือ้
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หัวฉีด

เรือ

การสง
อัต
เฟ
อัต
ชน

อัต

โครงร
ชน
มุม
ระ

ยางหน
ชน
ขน
ผูผ

มียางใน
80/90-17 M/C 50P
MAXXIS/M6230

153 กก. (น้ําหนักรวมของ
ผูขับขี่ ผูโดยสาร สมัภาระ 
และอุปกรณตกแตง)

ดิสกเบรค

ดรัมเบรค

เทเลสโคปก

สวิงอารม

12 V

YTZ4V

12 V, 3.0 Ah (10 HR)
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น้ํามันเชื้อเพลิง:

นลิ้นเรง:
เครื่องหมาย ID: 1FD6 10
กําลัง:
ราทดเกียรหลกั: 2.900 (58/20)
องทาย: โซขับ
ราทดเกียรรอง: 2.857 (40/14)
ิดของการสงกําลัง: 4 สปดแบบเฟองขบกัน

ตลอดเวลา
ราทดเกียร:
เกียร 1: 2.833 (34/12)
เกียร 2: 1.875 (30/16)
เกียร 3: 1.353 (23/17)
เกียร 4: 1.045 (23/22)
ถ:
ิดโครงรถ: แบคโบน
คาสเตอร: 26.3 °
ยะเทรล: 73 มม.
า:
ิด: มียางใน
าด: 70/90-17 M/C 38P
ลติ/รุน: MAXXIS/M6230

ยางหลัง:
ชนิด:
ขนาด:
ผูผลิต/รุน:

การบรรทุก:
น้ําหนักบรรทุกสูงสุด:

เบรคหนา:

ชนิด:

เบรคหลัง:

ชนิด:

ระบบกันสะเทือนหนา:

ชนิด:

ระบบกันสะเทือนหลัง:

ชนิด:

ระบบไฟฟา:
แรงดันไฟฟาระบบ:

แบตเตอรี่:
รุน:

แรงดันไฟฟา, ความจุ:
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ไฟหนา:
ชนิดหลอดไฟ: หลอดไฟฮาโลเจน

แรงดันไฟฟา, วัตตของหลอดไฟ  จํานวน:
ไฟหนา: 12.0 V, HS1, 35.0 W/

35.0 W  1

ไฟเบรค/ไฟทาย: 12.0 V, 18.0 W/5.0 W  1

ไฟเลี้ยวหนา: 12.0 V, 10.0 W  2

ไฟเลี้ยวหลัง: 12.0 V, 10.0 W  2

ไฟหรี่: 12.0 V, 5.0 W  2

ไฟมาตรวัด: 12.0 V, 1.7 W  2

ไฟแสดงเกียรวาง: 12.0 V, 1.7 W  1

ไฟแสดงตําแหนงเกียร: 12.0 V, 1.7 W  4

ไฟแสดงไฟสูง: 12.0 V, 1.7 W  1

ไฟแสดงไฟเลี้ยว: 12.0 V, 1.7 W  2

ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต: 12.0 V, 1.7 W  1

ฟวส:

ฟวสหลัก: 15.0 A

ฟวสไฟสองสวาง: 7.5 A

ฟวสระบบไฟสัญญาณ: 7.5 A



10

ขอมูลสําหรับทานเจาของรถ

หมา

บันท

ในชอ

สั่งซื้อ

ใชเปน

หมาย

หมาย

UAU26411

ยูบนโครงรถ

ดงถงึรถจกัรยานยนต

นหมายเลขสําหรบัขึน้

เจาหนาทีใ่นทองทีข่องทาน
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UAU26365

ยเลขที่แสดงถึงขอมูลรถของทาน

ึกหมายเลขโครงรถและหมายเลขเครื่องยนตลง

งวางที่กําหนดดานลาง เพื่อเปนประโยชนในการ

ชิน้สวนอะไหลจากผูแทนจําหนายยามาฮ า หรือ

หมายเลขอางอิงในกรณีที่รถถกูขโมย

เลขโครงรถ:

เลขเครื่องยนต:

หมายเลขโครงรถ

หมายเลขโครงรถประทับอ

ขอแนะนํา
หมายเลขโครงรถใชเพือ่แส

แตละคนั และอาจใชเพื่อเป

ทะเบยีนรถจกัรยานยนตกบั

1. หมายเลขโครงรถ

1
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สําหรับทานเจาของรถ

UAU74702

ถจักรยานยนต

ยนตรุนนี้จะจัดเก็บขอมูลบาง

ยนตเพื่อชวยในการวิเคราะห 

ปกติ และเพื่อใชในการวิจัยและ

อัพโหลดเฉพาะเมื่อติดตั้ง

งวิเคราะหระบบหัวฉีดยามาฮา 

ตเทานั้น เชน เมื่อทําการตรวจ

แซม

อมูลที่ถกูบันทึกจะแตกตางกันไป

ูลหลกัที่สําคัญคือ:

ของรถจกัรยานยนตและสมรรถนะ

ต

น้ํามันเชือ้เพลงิและขอมูลที่

ารปลอยไอเสีย

ขอมูลนี้ใหกบับุคคลที่สาม 
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ขอมูล

UAU26442

หมายเลขเครื่องยนต

หมายเลขเครื่องยนตประทับอยูบนหองเครื่องยนต

การบันทึกขอมูลร

ECU ของรถจักรยาน

อยางของรถจกัรยาน

ปญหาการทํางานผิด

พัฒนา ขอมูลนี้จะถกู

เครื่องมือพิเศษ เครื่อ

เขากบัรถจกัรยานยน

บํารุงรักษาหรือซอม

แมวาเซ็นเซอรและข

ในแตละรุน แตขอม

 ขอมลูสถานะ

ของเครื่องยน

 ขอมูลการฉีด

เกีย่วของกบัก

ยามาฮาจะไมเปดเผย

เวนแต:

1. หมายเลขเครื่องยนต

YAMAHA

1

ZAUV0295ZAUV0295ZAUV0295
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ไดรับความยินยอมจากเจาของรถจกัรยานยนต

ผูกมัดดวยกฎหมาย 

สําหรับใชในการฟองรองโดยยามาฮา

เพื่อวัตถุประสงคในการวิจยัทั่วไปที่ดําเนินการ

โดยยามาฮา โดยขอมูลตองไมเกี่ยวของกบัรถ

จักรยานยนตหรือเจาของรถเปนรายบุคคล
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