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คํานํา

UAU10103

ขอตอนรับสูโลกของการขับขี่รถจักรยานยนตยามาฮา!

รถจกัรยานยนตยามาฮารุน CZD300-A เปนผลงานที่บรรจงสรางขึ้นจากประสบการณที่มีมายาวนานของยามาฮา และดวยการนําเทคโนโลยีการออกแบบที่ทันสมัยมาใช 

ทําใหสมรรถนะของรถจกัรยานยนตดีเยี่ยม ลกูคาจ ึงไววางใจในชือ่เสียงของยามาฮา

กรุณาทําความเขาใจกับคูมือนี้ CZD300-A เลมนี้ เพื อผลประโยชนของทานเอง คูมือเลมนี้เปนการแนะนําการใชรถ การตรวจสอบ ตลอดจนการบํารุงรักษารถจักรยานยนต

อยางถกูวิธี โดยครอบคลุมถงึการปองกนัปญหาและอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึน้กับตัวทานเองและผูอื่นอีกดวย

นอกจากนี้ ขอแนะนําตางๆ ภายในคูมือเลมนี้จะชวยใหทานรักษารถจักรยานยนตใหอยูในสภาพสมบูรณที่สุด หากทานมีขอสงสัยประการใด โปรดสอบถามผูจําหนาย

ยามาฮาไดทุกแหงทั่วประเทศ

ทางบริษัทฯ มีความปรารถนาใหทานมีความปลอดภัยและความพอใจในการขับขี่ โปรดใหความสําคัญกบัความปลอดภัยเปนอันดับหนึ่งเสมอ

ยามาฮามีการพัฒนาคุณภาพและรูปลกัษณอยางตอเนื่องอยูเสมอ ในการจัดทําคูมือเลมนี้ ขอมลูทุกอยางจะเปนขอมูลที่ทันสมัยที่สุด ณ วันท ี่พิมพ ดังนั้นจงึอาจมีขอแตกตาง

บางประการระหวางคูมือกับรถจกัรยานยนตที่ไม ตรงกัน หากทานมีขอสงสัยใดๆ เกีย่วกบัคูมือเลมนี้ กรุณาติดตอผูจําหนายยามาฮา

คําเตอืน
UWA10032

กรณุาอานคูมือนี้อยางละเอียดและระมดัระวังกอนการใชรถจักรยานยนต
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ขอ

UAU10134

ขอม

*ผล

เจ็บสวนบุคคลที่อาจเกิดขึน้ได ปฏิบัติตาม
ารบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตทีอ่าจเกิดขึน้ได

ิตหรือไดรับบาดเจ็บสาหัส

ยตอรถจักรยานยนตหรือทรัพยสินอื่น

ึน้
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มูลคูมือที่สําคญั

ูลที่มีความสําคัญเปนพิเศษภายในคูมือเลมนี้จะถกูกํากบัดวยสัญลกัษณตอไปนี้:

ติภัณฑและขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

นี่คือสัญลักษณเตือนความปลอดภัย แสดงการเตือนใหระวังอันตรายจากการบาด
ขอความเกี่ยวกับความปลอดภัยทีต่ามหลังเครื่องหมายนี้ทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงก

คําเตือน แสดงถงึสถานการณอันตราย ซึ่งหากไมหล ีกเลี่ยงอาจสงผลใหถึงแกชีว

ขอควรระวัง แสดงถงึสิ่งที่ควรระวังเปนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหา

ขอแนะนํา ใหขอมูลสําคัญเพื่อทําใหเขาใจขั้นตอนตางๆ ไดงายขึ้นหรือชดัเจนข



ขอมูลคูมือที่สําคัญ

0
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ตํา

1
UAU10385

อาน านยนตอยางถกูตองและปลอดภัย หามลอก

แผน กใหมไดที่ผูจําหนายยามาฮา
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แหนงฉลากตางๆ ที่สําคัญ

1-1

และทําความเขาใจฉลากบนรถจกัรยานยนตทุกแผ นอยางละเอียด เนื่องจากมีขอมูลที่สําคัญเกีย่วกับการใชงานรถจกัรย

ฉลากออกจากตัวรถเด็ดขาด หากขอความบนแผนฉลากอานไดยากหรือแผนฉลากหลุดออก ทานสามารถซ ื้อแผนฉลา

12

3



ตําแหนงฉลากตางๆ ที่สําคัญ
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200

200

100kPa=1bar kPa

21

3

B74-F2259-00

2PL-F1568-01



2

ไดอยางชดัเจนเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

ในการลดอุบัติเหตุประเภทนี้

ดังนั้น:

 สวมเสื้อแจค็เกต็สีสด

 ระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อเขาใกลสี่แยกและ

ผานสี่แยก เนื่องจากบริเวณเหลานี้มักเกดิ

อุบัติเหตุกับรถจกัรยานยนตบอยครั้ง

 ขบัขี่ในตําแหนงที่ผูขับรถยนตคนอื่นๆ 

สามารถมองเหน็ทานได หลีกเลี่ยงการขบัขี่

ในจุดบอดของผูขบัรถยนต

 หามทําการบํารุงรักษารถจักรยานยนตโดย

ปราศจากความรูที่ถูกตอง ติดตอตัวแทน

จําหนายรถจกัรยานยนตที่ไดรับอนุญาตเพื่อ

ขอขอมูลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาขัน้พื้นฐาน 

การบํารุงรักษาบางอยางตองดําเนินการโดย

บคุลากรที่ผานการรับรองเทานั้น
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2-1

ขอมูลดานความปลอดภัย

UAU67760

จาของรถจักรยานยนตตองรับผิดชอบ

นะเจาของรถจักรยานยนต ทานตองมีความรับ

บตอการใชงานรถจกัรยานยนตอยางถกูตอง

ลอดภัย

รยานยนตเปนยานพาหนะทางเดี่ยว

ชงานและการขับขี่รถจักรยานยนตอยาง

ดภัยขึ้นอยูกับเทคนิคการขบัขี่ที่ดีและความ

ชาญของผูขับขี่ สิ่งจําเปนที่ควรทราบกอนการ

ี่รถจกัรยานยนตมีดังนี้

ขี่ควร:

ไดรับคําแนะนําอยางละเอียดจากผูเชี่ยวชาญ

เกีย่วกับการทํางานของรถจกัรยานยนตในทุก

แงมุม

ปฏบิัติตามคําเตือนและการบํารุงรักษาตาม

คูมือผูใชรถจกัรยานยนต

ไดรับการฝกอบรมที่ผานการรับรองเกีย่วกับ

เทคนิคในการขับขี่อยางถูกตองและปลอดภัย

เขารับบริการดานเทคนิคตามที่คูมือแนะนํา

และ/หรือเมื่อจําเปนตามสภาพของเครื่องยนต

 อยาใชงานรถจกัรยานยนตโดยไมไดรบัการ

ฝกอบรมหรือคําแนะนําที่ถกูตอง เขาหลักสตูร

ฝกอบรม ผูทีเ่พิ่งขบัขีร่ถจกัรยานยนตควรไดรับ

การฝกอบรมจากผูสอนที่ผานการรับรอง ตดิตอ

ตัวแทนจําหนายรถจกัรยานยนตทีไ่ดรับอนุญาต

เพือ่สอบถามเกีย่วกบัหลกัสูตรฝกอบรมทีใ่กล

ทีสุ่ด

การขับขีอ่ยางปลอดภัย

ควรทําการตรวจสอบรถจกัรยานยนตกอนการขับขี่

ทุกครั้งเพื่อใหแนใจวารถอยูในสภาพการใชงานที่

ปลอดภัย การไมตรวจสอบหรือบํารุงรักษารถ

จกัรยานยนตอยางถูกตองจะเพิ่มโอกาสในการเกิด

อุบัติเหตุหรือทําใหชิ้นสวนเสียหายได ดูหนา 6-1 

สําหรับรายการตรวจสอบกอนการใชงาน

 รถจกัรยานยนตคันนี้ไดรับการออกแบบให

สามารถบรรทุกผูขับขี่และผูโดยสารหนึ่งคน

 ผูขับรถยนตที่มองไมเหน็รถจักรยานยนตใน

การจราจรคือสาเหตุหลกัของอุบัติเหตุระหวาง

รถยนตกบัรถจักรยานยนต อุบัติเหตุจํานวนมาก

เกดิขึ้นเพราะผูขบัรถยนตมองไมเห็นรถ

จกัรยานยนต การทําใหตัวทานเปนที่มองเห็น
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งแตงกายทีเ่หมาะสม

วนใหญการเสียชวีิตดวยอุบัติเหตุจากรถ

านยนตเกิดจากการไดรับบาดเจ็บทางศีรษะ 

วมหมวกนิรภัยจึงเปนปจจัยที่จําเปนที่สุดใน

องกันหรือลดการบาดเจบ็ทางศีรษะ

สวมหมวกนิรภัยที่ผานการรับรองทุกครั้ง

สวมกระบังปองกนัใบหนาหรือแวนกันลม 

ลมที่พัดเขาสูดวงตาซึ่งไมไดรับการปกปอง

อาจทําใหทศันวิสัยบกพรอง ซึ่งอาจสงผลให

มองเห็นอันตรายไดลาชา

การสวมเสื้อแจค็เก็ต รองเทาที่แข็งแรง กางเกง

ขายาว ถุงมือ ฯลฯ สามารถปองกนัหรือลดการ

ถลอกหรือการเกดิแผลฉีกขาดได

ไมสวมเสื้อผาที่หลวมเกินไป มิฉะนั้นเสื้อผา

อาจเขาไปติดในคันควบคุมหรือลอ และสงผล

ใหเกดิการบาดเจบ็หรืออุบัติเหตุ

สวมเสื้อผาที่คลุมทั้งขา ขอเทา และเทาเสมอ 

เนื่องจากเครื่องยนตหรือทอไอเสียจะรอนมาก

ขณะที่รถกําลังทํางานหรือภายหลงัการขับขี่

และสามารถไหมผิวหนังได

ผูโดยสารควรปฏบิัติตามคําแนะนําขางตน

เชนกนั
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บอยครั้งที่การเกดิอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจาก

ผูขบัขี่ไมมีความชํานาญในการขบัขี่ และยัง

ไมมีใบอนุญาตขบัขี่รถจกัรยานยนต

 ทําการขอใบอนุญาตขับขีแ่ละใหยืมรถ

จักรยานยนตแกผูที่มีใบอนุญาตขบัขี่เทานั้น

 ทราบถงึทักษะและขอจํากัดในการขบัขี่ของ

ทาน การไมขับขีเ่กินขอบเขตความสามารถ

ของทานอาจชวยหลกีเลี่ยงอุบัติเหตุได

 ขอแนะนําใหทานฝกขบัขี่รถจกัรยานยนต

ในบริเวณที่ไมมีการจราจรจนกระทั่งคุนเคย

กับรถจักรยานยนตและการควบคุมตางๆ 

ของรถเปนอยางดี

บอยครั้งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความผิดพลาด

ของผูขับขี่ เชน วิ่งเขาโคงดวยความเร็วสูง

เกินไปทําใหรถวิ่งเลยโคงของถนน หรือหักรถ

เขาโคงนอยเกนิไป (มุมเอียงของรถไมเพียงพอ

กบัความเร็วของรถ)

 ปฏิบัติตามปายจํากัดความเร็วและไมขับขี่

เร็วกวาที่สภาพถนนและการจราจรเอื้อ

อํานวย

 ใหสัญญาณกอนเลี้ยวหรือเปลีย่นเสนทาง

ทุกครั้ง ดูใหแนใจวาผูขบัขี่รถคันอื่นมอง

เห็นทาน

 ทานั่งของผูขับขี่และผูโดยสารมีความสําคัญ

ตอการควบคุมรถอยางเหมาะสม

 ผูขับขี่ควรจับแฮนดรถทั้งสองขางและ

วางเทาบนที่พักเทาทั้งสองขางขณะขับขี่

เพื่อรักษาการควบคุมรถจกัรยานยนตใหดี

 ผูโดยสารควรจับผูขบัขี่ สายคาดเบาะ หรือ

เหล็กกันตกไวเสมอ โดยจับทัง้สองมือและ

วางเทาทั้งสองขางไวบนทีพ่ักเทาของผู

โดยสาร ไมบรรทกุผูโดยสารหากผูโดยสาร

ไมสามารถวางเทาบนที่พักเทาไดอยาง

มั่นคง

 ไมขับขีเ่มื่ออยูในสภาวะมึนเมาจากฤทธิ์

แอลกอฮอลหรือสารเสพติดอื่นๆ

 รถจักรยานยนตคนันี้ออกแบบขึ้นเพื่อใชงาน

บนทองถนนเทานั้น จึงไมเหมาะสําหรับการ

ใชงานบนทางวิบาก (off-road)

เครื่อ

โดยส

จักรย

การส

การป
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หลีก

ไอเส

มอน

โดย

ปวด

ชวีิต

คาร

ไมม

ไมไ

ในร

รวด

เหล

ระด

หลา

ไมส

จาก

สูดอ





ี่มีการบรรทุกของภายในขีดจํากดัของน้ําหนัก

นด โปรดคํานึงถงึปจจัยตอไปนี้:

สิ่งของบรรทุกและอุปกรณตกแตงควรมี

น้ําหนักนอยที่สุดและบรรทุกใหแนบกบัรถ

จกัรยานยนตมากที่สุด ใหบรรจุสิ่งของที่มี

น้ําหนักมากที่สุดไวใกลกึง่กลางของรถ

จกัรยานยนตมากที่สุด และกระจายน้ําหนัก

ใหเทากันทั้งสองขางของรถจักรยานยนตเพื่อ

ความสมดุลและไมเสียการทรงตัว

หากน้ําหนักมีการยายที่ อาจทําใหเสียสมดุล

กะทันหันได ตรวจสอบใหแนใจอยูเสมอวาได

ติดตั้งอุปกรณตกแตงและยึดสิ่งของบรรทกุ

เขากบัตัวรถแนนดีกอนขับขี่ ตรวจสอบการ

ติดตั้งของอุปกรณและการยึดของสิ่งบรรทุก

เปนประจํา

 ปรับระบบกนัสะเทือนใหเหมาะกับสิ่งของ

บรรทุก (เฉพาะรุนที่ปรับระบบกันสะเทือน

ได) และตรวจสอบสภาพกับแรงดันลมของ

ยาง

 ไมนําสิ่งของที่มีขนาดใหญหรือมีน้ําหนัก

มากมาผูกติดกบัแฮนดบังคับ โชคอัพหนา 

หรือกนักระแทกดานหนา เพราะสิ่งของ

เหลานี้จะทําใหการหักเลี้ยวไมดี หรือทําให

คอรถหมุนฝดได
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เลี่ยงควันพิษจากคารบอนมอน็อกไซด

ียจากเครื่องยนตทั้งหมดมีกาซคารบอน-

็อกไซด ซึ่งเปนอันตรายถึงแกชวีิต การหายใจ

สูดกาซคารบอนมอน็อกไซดเขาไปสามารถทําให 

ศีรษะ วิงเวียน งวงซึม คลืน่ไส งุนงง และถึงแก

ได

บอนมอน็อกไซดเปนกาซที่ไมมีสี ไมมีกลิ่น และ

ีรส ซึ่งอาจปรากฏอยูแมทานจะมองไมเห็นหรือ

ดกลิน่กาซไอเสียใดๆ เลย คารบอนมอน็อกไซด

ะดับที่เปนอันตรายถึงตายสามารถเพิ่มขึ้นไดอยาง

เร็วและทานจะถูกปกคลมุจนไมสามารถชวย

ือตัวเองได นอกจากนี้ คารบอนมอน็อกไซดใน

ับที่เปนอันตรายถงึตายยังสามารถตกคางอยู ได

ยชัว่โมงหรือหลายวันในบริเวณที่อากาศถายเท

ะดวก หากทานพบวามีอาการคลายกบัไดรับพิษ

คารบอนมอน็อกไซด ใหออกจากบริเวณนั้นทันท ี 

ากาศบริสุทธิ์ และพบแพทย

อยาติดเครื่องบริเวณพื้นที่ในอาคาร แมทาน
จะพยายามระบายไอเสียจากเครื่องยนตดวย
พัดลมหรือเปดหนาตางและประตู แตคารบอน-
มอน็อกไซดกย็ังสามารถกอตัวจนถึงระดับที่
เปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว
อยาติดเครื่องบริเวณที่อากาศถายเทไดไม
สะดวก หรือบริเวณที่ถูกปดลอมไวบางสวน 
เชน โรงเก็บรถ โรงรถ หรือที่จอดรถซึ่งสราง
โดยการตอหลงัคาจากดานขางตึก

 อยาติดเครื่องนอกอาคารในบริเวณที่ไอเสีย

สามารถถูกดูดเขาไปในอาคารผานชองเปด

ตางๆ เชน หนาตางและประตู

การบรรทุก

การเพิ่มอุปกรณตกแตงหรือสิ่งของบรรทุกอาจสงผล

กระทบตอเสถียรภาพและการบังคับทิศทางของรถ

จกัรยานยนตไดหากการกระจายน้ําหนักของรถมีการ

เปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสในการเกดิ

อุบัติเหตุ จงึตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อทํา

การบรรทุกสิ่งของหรือเพิ่มอุปกรณตกแตง ใชความ

ระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อขับขี่รถจกัรยานยนตที่มีการ

บรรทุกสิ่งของหรือติดตั้งอุปกรณตกแตง หากมีการ

บรรทุกสิ่งของบนรถจักรยานยนต ใหปฏิบัติตาม

คําแนะนําตอไปนี้:

น้ําหนักโดยรวมของผูขับขี ่ผูโดยสาร อุปกรณตกแตง 

และสิ่งของบรรทุกตองไมเกนิขีดจํากดัของน้ําหน ัก

บรรทุกสูงสุด การใชงานรถจักรยานยนตที่มนี้ําหนัก

บรรทุกมากเกินไปอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได

ขณะท

ที่กําห





น้ําหนักบรรทุกสูงสุด:

161 กก.
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อุป

การ

ทา

ซึ่ง

ออ

เหม

บร

ผล

รถ

ทด

ไม

อุป

หร

พิเศ

ผูจ

ชิ้น

ทา

แล

แต

ดัด

ทา

อุปกรณตกแตงบริเวณแฮนดบังคับหรือ

โชคอัพหนา ตองใหมีน้ําหนักนอยที่สุด

และติดตั้งใหนอยที่สุด

 อุปกรณตกแตงที่มขีนาดใหญอาจสงผล

กระทบตอความสมดุลของรถจักรยานยนต

เปนอยางมาก เนื่องจากสงผลตอความลูลม

ตามหลักอากาศพลศาสตร ลมอาจทําให

รถยกตัวขึ้น หรือรถอาจไมเสถยีรเมื่อเผชญิ

กับลมขวาง นอกจากนี้ อุปกรณตกแตง

เหลานี้ยังอาจทําใหเสียการทรงตัวเมื่อวิ่ง

ผานยานพาหนะที่มีขนาดใหญ

 อุปกรณตกแตงบางชนิดสามารถทําให

ทาทางในการขับขี่ของผูขบัขี่เปลีย่นแปลง

ไปจากปกติ ทาทางที่ไมถกูตองนี้จะจํากัด

อิสระในการขยับตัวของผูขับขี่ และอาจ

จํากัดความสามารถในการควบคุมรถ จงึไม

แนะนําใหตกแตงรถดวยอุปกรณดังกลาว

ใชความระมัดะวังในการเพิ่มอุปกรณไฟฟาใน

รถจักรยานยนต หากอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งมี

ขนาดกําลงัไฟฟามากกวาระบบไฟฟาของรถ

จักรยานยนต อาจสงผลใหไฟฟาขดัของ ซึ่ง

เปนเหตุใหเกดิการสูญเสียไฟแสงสวางหรือ

กําลงัของเครื่องยนตจนเปนอันตรายได
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รถจักรยานยนตรุนนี้ไมไดออกแบบมาเพื่อใช

ลากเทรลเลอรหรือติดรถพวงดานขาง

กรณตกแตงแทของยามาฮา

เลือกอุปกรณตกแตงสําหรับรถจักรยานยนตของ

นเปนสิ่งสําคัญ อุปกรณตกแตงแทของยามาฮา

มีจําหนายที่ผูจําหนายยามาฮาเทานั้น ได รับการ

กแบบ ทดสอบ และรับรองจากยามาฮาแลววา

าะสมตอการใชงานกบัรถจกัรยานยนตของทาน

ิษัทจํานวนมากที่ไมมีความเกีย่วของกับยามาฮาได

ิตชิน้สวนและอุปกรณตกแตงหรือทําการดัดแปลง

จกัรยานยนตยามาฮา ทางยามาฮาไมไดทําการ

สอบสินคาที่บริษัทเหลานี้ผลิต ดังนั้น ยามาฮาจึง

สามารถใหการรับประกนัหรือแนะนําใหทานใช

กรณตกแตงทดแทนที่ไมไดจําหนายโดยยามาฮา 

ือการดัดแปลงที่ไมไดรับการแนะนําเปนกรณี

ษโดยยามาฮา แมวาจะจําหนายหรือติดตั้งโดย

ําหนายยามาฮาก็ตาม

สวนหรอือุปกรณตกแตงทดแทน และการดัดแปลง

นอาจพบวาสินคาทดแทนเหลานี้มีการออกแบบ

ะคุณภาพเหมือนกับอุปกรณตกแตงแทของยามาฮา 

โปรดทราบวาอุปกรณตกแตงทดแทนหรือการ

แปลงบางอยางไมเหมาะกับรถจกัรยานยนตของ

น เนื่องจากอาจทําใหเกิดอันตรายแกตัวทานหรือ

ผูอื่นได การติดตั้งสินคาทดแทนหรือทําการดัดแปลง

อื่นๆ กับรถจกัรยานยนตของทานอาจทําใหเกิดการ

เปลีย่นแปลงตอการออกแบบหรือลักษณะการทํางาน

ของรถ สงผลใหทานหรือผูอื่นเสี่ยงตอการบาดเจบ็

สาหสัหรือถงึแกชวีิตได และทานยังตองรับผิดชอบ

ตอการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการดัดแปลงรถ

จักรยานยนตอีกดวย

ในการติดตั้งอุปกรณตกแตง ใหปฏบิัติตามคําแนะนํา

ตอไปนี้ รวมถงึคําแนะนําที่ใหไวในหวัขอ 

“การบรรทุก”

 ไมติดตั้งอุปกรณตกแตงหรือบรรทุกสิ่งของที่

อาจทําใหสมรรถนะของรถดอยลง ตรวจสอบ

อุปกรณตกแตงอยางละเอียดกอนที่จะติดตั้ง 

เพื่อใหแนใจวาจะไมทําใหระยะความสูงใต

ทองรถต่ําลงหรือมุมของการเลี้ยวนอยลง 

ระยะยุบตัวของโชคถูกจํากัด การหมุนคอรถ

หรือการควบคุมรถถกูจํากดั หรือบดบังลําแสง

ของไฟหนาหรือแผนสะทอนแสง

 การติดตั้งอุปกรณตกแตงบริเวณแฮนด

บังคบัหรือโชคอัพหนาอาจทําใหเกดิความ

ไมเสถียร เนื่องจากการกระจายน้ําหนักที่

ไมเหมาะสมหรือการสูญเสียความลูลม

ตามหลักอากาศพลศาสตร หากมีการเพิ่ม





2

ยาง

ยางแ

ทาน

ของ

สบา

และ

ขอม

เปล

การ

ตอง

ขนย







UAU57610

ะนําเพื่อการขับขี่อยางปลอดภัยเพิ่มเติม

ตองแนใจวาใหสัญญาณชดัเจนขณะเลี้ยว

การเบรคบนถนนเปยกอาจทําไดยากลําบาก 

หลกีเลี่ยงการเบรครุนแรง เพราะรถ

จกัรยานยนตอาจลืน่ไถลได ควรคอยๆ เบรค 

เมื่อจะหยุดบนพื้นผิวเปยก

คอยๆ ลดความเร็วลงเมื่อถงึหวัมุมทางแยก

หรือทางเลีย้ว เมื่อเลี้ยวขามพนแลว จึงคอยๆ 

เรงความเร็วเพิ่มขึ้น

ระมัดระวังเมื่อขับขี่ผานรถยนตที่จอดอยู 

ผูขับรถอาจมองไมเหน็ทาน และเปดประตู

ออกมาขวางทางที่รถวิ่งผาน

การขบัขีข่ามทางรถไฟ รางของรถราง แผน

โลหะบนถนนที่มีการกอสราง และฝาทอระบาย

น้ําอาจทําใหเกดิการลืน่เมือ่ถนนเปยก ใหชะลอ

ความเรว็และขับขามผานดวยความระมดัระวัง 

รักษาการทรงตัวของรถจกัรยานยนตใหด ี

มฉิะนั้นอาจลื่นลมได

ผาเบรคและแผนรองผาเบรคอาจเปยกเมื่อลาง

รถจักรยานยนต หลงัจากลางรถจกัรยานยนต

แลว ใหตรวจสอบเบรคกอนขับขี่
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หรอืขอบลอทดแทน

ละขอบลอที่มาพรอมกับรถจักรยานยนตของ

ไดรับการออกแบบมาใหเหมาะสมกับสมรรถนะ

รถ และทําใหการควบคุมรถ การเบรค และความ

ยผสมผสานกนัไดอยางลงตัวที่สุด ยาง ขอบลอ 

ขนาดอื่นๆ อาจไมเหมาะสม ดูหนา 8-19 สําหรับ

ูลจําเพาะของยางและขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วก ับการ

ี่ยนยาง

ขนสงรถจักรยานยนต

แนใจวาไดอานคําแนะนําตอไปนี้กอนทําการ

ายรถจักรยานยนตดวยยานพาหนะอื่น

ถอดชิน้สวนที่หลุดงายทั้งหมดออกจากรถ

จกัรยานยนต

ปรับลอหนาใหตรงไปดานหนาเมื่ออยูบน

รถยกหรือกระบะรถ โดยยึดไวในรางไมให

เคลือ่นที่

รัดรถจกัรยานยนตไวใหแนนดวยสายรัดหรือ

แถบรัดที่เหมาะสม โดยใหแนบกบัชิ้นสวนที่

แขง็ของรถจักรยานยนต เชน โครงรถหรือ

แคลมปยึดโชคอัพหนาดานบน (และไมแนบ

กับชิน้สวน เชน แฮนดบังคับที่ติดตั้งบน

ชิน้สวนยาง หรือไฟเลี้ยว หรือชิ้นสวนที่อาจ

แตกหักได) เลือกตําแหนงสําหรับสายรัดอยาง

ระมัดระวังเพื่อไมใหสายรัดเสียดสีกบัพื้นผิวที่

เคลือบสีในระหวางการขนยาย

 หากเปนไปได ควรกดทับระบบกันสะเทือนไว

บางสวนดวยการผูกหรือมัด เพื่อปองกนัไมให

รถจกัรยานยนตเดงขึ้นอยางรุนแรงในระหวาง

การขนสง

คําแน
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วมหมวกที่ถกูตอง

วมหมวกที่ไมถูกตอง

ของหมวกนิรภัยและการใชงาน

หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ: ใชสําหรับการขับขี่

ที่ความเร็วต่ําเทานั้น

U0003

U0007
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สวมหมวกนิรภัย ถงุมือ กางเกงขายาว (ชาย

กางเกงปลายสอบเพื่อไมใหปลวิสะบัด) และ

เสื้อแจ็คเก็ตสีสดเสมอ

หามบรรทุกสัมภาระบนรถจักรยานยนตมาก

เกินไป เพราะรถจักรยานยนตที่บรรทุกเกิน

กําลงัจะไมมั่นคง ใชเชอืกที่แข็งแรงมัดสัมภาระ

เขากบัที่วางของทายรถ (ถามี) ใหแนน ของ

บรรทุกที่มัดไวไมแนนจะทําใหรถจกัรยานยนต

ทรงตัวไดไมมั่นคง และอาจรบกวนสมาธิของ

ผูขบัขี่ได (ดูหนา 2-3)

UAUU0033

หมวกนิรภัย

การขับขี่รถจกัรยานยนตคันนี้โดยไมสวมหมวกนิรภัย

ที่ผานการรับรองจะเพิ่มโอกาสในการบาดเจ็บทาง

ศีรษะอยางรุนแรงหรือถงึแกชวีิตในกรณีที่เกิด

อุบัติเหตุ โดยสวนใหญการเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจาก

รถจกัรยานยนตเกิดจากการไดรับบาดเจ็บทางศีรษะ 

การสวมหมวกนิรภัยจึงเปนปจจัยที่จําเปนที่สุดใน

การปองกันหรือลดการบาดเจบ็ทางศีรษะ

เลือกหมวกนิรภัยที่ผานการรับรองเสมอ

การเลือกหมวกนิรภัยจะตองคํานึงถงึคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้

 หมวกนิรภัยตองมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน 

“มอก.”

 หมวกนิรภัยตองมีขนาดพอดีกบัศีรษะของ

ผูขบัขี่

 หามทําใหหมวกนิรภัยถกูกระแทกอยางรุนแรง

การสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตอง

รัดคางดวยสายรัดคางทุกครั้ง ในกรณีที่เกิดอุบ ัติเหตุ 

จะมีโอกาสนอยมากที่หมวกนิรภัยจะเลื่อนหลดุหาก

มีการรัดสายรัดคางไว

การส

การส

ชนิด



ZAU

ZAU
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หมวกนิรภัยแบบเต็มใบเปดหนา: ใชสําหรับ

การขับขี่ที่ความเร็วต่ําถึงความเร็วปานกลาง

เทานั้น

หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ: ใชสําหรับการขับขี่

ที่ความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูง

ZAUU0004

ZAUU0005

ZAUU0006



คําอธิบาย

3

UAU10411

มุม

4

56
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

-14)
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มองดานซาย

1

10 812 791113

2 3

กลองอเนกประสงค A (หนา 5-19)

ชุดเครื่องมือประจํารถ (หนา 8-1)

เหล็กกันตก (หนา 7-2)

ไสกรองอากาศ (หนา 8-14)

แหวนปรับตั้งสปริงพรีโหลดชดุโชคอัพหลัง (หนา 5-23)

ฝาชองเติมน้ํามันเฟองทาย (หนา 8-11)

โบลทถายน้ํามนัเฟองทาย (หนา 8-11)

8. ไสกรองอากาศชุดสายพานวี (หนา 8

9. โบลทถายน้ํามันเครื่อง (หนา 8-9)

10. ไสกรองน้ํามันเครื่อง (หนา 8-9)

11. ขาตั้งขาง (หนา 5-24)

12. หัวเทียน (หนา 8-8)

13. ถังพักน้ํายาหลอเย็น (หนา 8-12)



คํา

3

UAU10421

มุม

,6

1. ก

2. ฝ

3. ก

4. ห

5. แ

6. ฟ

7. ข

 8-9)
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มองดานขวา

2 3 4 51

9 8 7
ลองอเนกประสงคดานหลัง (หนา 5-19)

าปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง (หนา 5-15)

ลองอเนกประสงค B (หนา 5-19)

นากากบังลม (หนา 5-21)

บตเตอรี่ (หนา 8-27)

วส (หนา 8-29)

าตั้งกลาง (หนา 8-25)

8. ชองตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่อง (หนา

9. ฝาชองเติมน้ํามันเครื่อง (หนา 8-9)



คําอธิบาย

3

UAU10431

กา

10

11

9

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

)
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รควบคุมและอุปกรณ

12

1 2 3 875 64

คันเบรคหลัง (หนา 5-12)

สวิทชแฮนดซาย (หนา 5-11)

กระปุกน้ํามันเบรคหลัง (หนา 8-22)

มาตรวัดความเร็ว (หนา 5-2)

จอแสดงผลมัลติฟงกชนั (หนา 5-3)

มาตรวัดรอบเครื่องยนต (หนา 5-3)

กระปุกน้ํามันเบรคหนา (หนา 8-22)

8. สวิทชแฮนดขวา (หนา 5-11)

9. คันเบรคหนา (หนา 5-12)

10. ปลอกคันเรง (หนา 8-18)

11. สวิทชกุญแจ (หนา 4-7)

12. ขั้วตอเสริมกระแสไฟตรง (หนา 5-27



ระ

4

ระบ

ระบ

โดย

ฟงก

รถจ

วรระวัง
UCA24080

กุญแจอัจฉริยะใชคลื่นวิทยุแบบออน ระบบ

อัจฉริยะอาจไมทํางานในสถานการณตอไปนี้

กุญแจอัจฉริยะอยูในตําแหนงทีม่ีคลื่นวทิยุ

แรงสูงหรือมสีัญญาณรบกวนทางแมเหล็ก

ไฟฟาอื่นอยู

มสีิ่งกอสรางใกลเคียงซึ่งปลอยคลื่นวิทยุแรงสูง 

(เสารับสงสัญญาณโทรทัศนหรือวิทยุ, 

โรงไฟฟา, สถานีวิทยุกระจายเสียง, สนามบิน 

ฯลฯ)

1. ก

2. ป

อากาศที่ติดตั้งในรถจักรยานยนต

1
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UAU76444

บกุญแจอัจฉริยะ

บกญุแจอัจฉริยะใหคุณสามารถใชงานรถได

ไมตองใชกญุแจแบบกลไก นอกจากนี้ยังมี

ชันการตอบกลบัเพื่อใหคุณหาตําแหนงของ

ักรยานยนตในที่จอดรถได (ดูหนา 4-5)

คําเตอืน
UWA14704

 ควรใหเครื่องกระตุนหัวใจแบบฝงหรือเครื่อง

กระตุกไฟฟาหัวใจ รวมถึงอุปกรณทางการ

แพทยทีเ่กี่ยวกับไฟฟาอื่นๆ อยูหางจากเสา

อากาศที่ติดตัง้ในรถจักรยานยนต (ดูในภาพ)

 คลื่นวิทยุที่ถูกสงโดยเสาอากาศอาจจะกระทบ

การทํางานของอุปกรณเหลานั้นเมื่ออยูใกล

 หากทานมอีุปกรณทางการแพทยที่เกี่ยวกับ

ไฟฟาอยู ใหปรึกษากับแพทยหรือผูผลิต

อุปกรณนั้นกอนทีจ่ะใชรถจักรยานยนตคันนี้

ขอค
ระบบ

กุญแจ





ุญแจอัจฉริยะ

ุมกุญแจอัจฉริยะ

1

2

1. สวิทชกุญแจ

2. ปุมสวิทชกุญแจ

2

1

1. เสา



ระบบกุญแจอัจฉริยะ

4







ในส

อัจ

คง

8-3

ขอ
เพื่อ

อัจ

ใชง

ลาส

ปุม

นะนํา
เนื่องจากระบบกญุแจอัจฉริยะใชคลื่นวิทยุแบบ

ออน สิ่งแวดลอมรอบขางอาจมีผลกระทบตอ

ชวงของการทํางาน

เมื่อแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะใกลหมด 

กุญแจอัจฉริยะอาจไมทํางาน หรือชวงการ

ทํางานอาจจะแคบมาก

หากปดกุญแจอัจฉริยะไว รถจะหากุญแจ

อัจฉริยะไมเจอแมวากญุแจจะอยูภายในชวง

การทํางานก็ตาม หากระบบกุญแจอัจฉริยะ

ไมทํางาน ใหดูหนา 4-5 และยืนยันวากุญแจ

อัจฉริยะเปดอยู

การใสกุญแจอัจฉริยะไวในกลองอเนกประสงค

ดานหนาหรือดานหลังอาจขดัขวางการสื่อสาร

ระหวางกุญแจอัจฉริยะกับรถจักรยานยนตได 

หากล็อคกลองอเนกประสงคดานหลงัไวโดยมี

กุญแจอัจฉริยะอยูดานใน ระบบกุญแจอัจฉริยะ

อาจจะไมทํางาน นํากญุแจอัจฉริยะติดตัวไป

ดวยเสมอ

B74-F8199-U1.book  Page 2  Thursday, August 10, 2017  10:05 AM
4-2

คุณถือหรือใชอุปกรณการสื่อสาร เชน วิทยุ

หรือโทรศพัทเคลื่อนที ่ใกลกับกุญแจอัจฉริยะ

กุญแจอัจฉริยะสัมผัสกับหรือถูกคลุมดวยวัตถุ

ทีเ่ปนโลหะ

มรีถคันอื่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะอยู

ใกลกัน

ถานการณเชนนี้ ใหยายตําแหนงของกุญแจ

ฉริยะไปที่อื่นและเริม่ใชงานกุญแจอีกครั้ง หากยัง

ไมทํางาน ใหใชงานรถในโหมดฉุกเฉิน (ดูหนา 

6)

แนะนํา
รักษาพลังงานแบตเตอรี่ของรถไว ระบบกุญแจ

ฉริยะจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติหากไมมีการ

 านระบบประมาณ 9 วันนับจากการใชรถครั้ง

ุด (ปดฟงกชันการตอบกลบั) ในกรณีเชนนี้ ใหกด

สวิทชกุญแจเพื่อทําการเปดระบบกญุแจอัจฉร ิยะ

UAU78941

ชวงการทํางานของระบบกุญแจอัจฉริยะ

ชวงการทํางานของระบบกญุแจอัจฉริยะอยูทีป่ระมาณ 

80 ซม. จากสวิทชกญุแจ

ขอแ










ระ

4



อุปก

กําห

โทร

คําเตอืน
UWA17952

ควรนํากุญแจอัจฉริยะตดิตัวคุณไปดวย หาม

เก็บไวในรถ

ระมดัระวังเมื่อกุญแจอัจฉริยะอยูภายในชวง

การทํางาน เนื่องจากบุคคลอื่นที่ไมไดถือกุญแจ

อัจฉริยะสามารถสตารทเครื่องยนตและใชงาน

รถจักรยานยนตได

รยานยนตคนันี้ใหกญุแจอัจฉริยะมาหนึ่งดอก 

แบบกลไกสองดอก และปายแสดงหมายเลข

นึ่งชิน้ นอกจากนี้ยังสามารถดูหมายเลขรหัส

ในของตัวกญุแจอัจฉริยะได

บตเตอรี่รถจักรยานยนตหมด สามารถใชกุญแจ

ลไกเพื่อเปดเบาะนั่งได ควรนํากุญแจแบบกลไก

ยหนึ่งดอกนอกเหนือจากกุญแจอัจฉริยะ

ุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือแบตเตอรี่คายประจุ

กหมด จะสามารถใชหมายเลขรหัสไดเพื่อ

รถจักรยานยนตในโหมดอัจฉริยะได (ดูหนา 

 ควรจดหมายเลขรหัสไวใชในกรณีฉกุเฉิน

ั้งกญุแจอัจฉริยะสูญหายและไมรูหมายเลขรหัส

ะบบกุญแจอัจฉริยะ ตองเปลี่ยนระบบกญุแจ

ิยะทั้งระบบแบบมีคาใชจายสูง ควรเก็บปาย

หมายเลขรหัสไวในที่ปลอดภัย
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เมื่อจะจอดรถทิ้งไว ตรวจใหแนใจวาไดล็อค

คอรถและนํากุญแจอัจฉริยะติดไปกบัตัวคณุ

เสมอ และขอแนะนําใหปดกุญแจอัจฉริยะดวย

รณรับ-สงคลืน่สัญญาณนี้สอดคลองกบัขอ

นดของหนวยงาน กสทช. (คณะกรรมการกิจการ

คมนาคมแหงชาติ)

UAU78623

การจัดการกับกุญแจอัจฉริยะและกุญแจแบบ

กลไก 



รถจัก

กญุแจ

รหสัห

ที่ดาน

หากแ

แบบก

ไปดว

หากก

ไฟออ

ใชงาน

8-36)

หากท

ของร

อัจฉร

แสดง

1. กุญแจอัจฉริยะ

2. กุญแจแบบกลไก

1. ปายแสดงหมายเลขรหัส

2. กุญแจอัจฉริยะ (ดานใน)

3. หมายเลขรหัส

1 2

868588

868588

1

3

2



ระบบกุญแจอัจฉริยะ

4

ขอ
กุญ

คว

ปอ

เกิด













หากกุญแจอัจฉริยะไดรับคลื่นวิทยุอยาง

ตอเนื่อง แบตเตอรี่ของกญุแจอัจฉริยะจะ

หมดลงอยางรวดเร็ว (ตัวอยางเชน เมื่อวางไว

ในบริเวณใกลเคียงกบัเครื่องใชไฟฟา เชน 

โทรทัศน วิทยุ หรือคอมพิวเตอร)

คุณสามารถลงทะเบียนกุญแจอัจฉริยะไดสูงสุด

หกดอกสําหรับรถคันเดียวกนั ติดตอผูจําหนาย

ยามาฮาสําหรับกญุแจอัจฉริยะสํารอง

หากกุญแจอัจฉริยะสูญหาย ใหติดตอผูจําหนาย

ยามาฮาทันทีเพื่อปองกนัไมใหรถถูกขโมย
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ควรระวัง
UCA21573

แจอัจฉริยะมีสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสที่ม ี

ามแมนยํา ปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปนี้เพื่อ

งกันการทํางานผิดปกติหรือความเสียหายที่อาจ

ขึน้ได

หามวางหรอืเก็บกุญแจอัจฉริยะไวในกลอง

อเนกประสงค กุญแจอัจฉริยะอาจเสียหายจาก

การสั่นสะเทือนบนทองถนนหรือจากความ

รอนทีม่ากเกินไป

หามทํากุญแจอัจฉริยะหลน บิดงอ หรือไดรบั

แรงกระแทกอยางรุนแรง

หามจุมกุญแจอัจฉริยะลงในน้ําหรือของเหลว

อื่นๆ

หามวางของหนักหรือใหมแีรงกดทับสูงบน

กุญแจอัจฉริยะ

หามทิง้กุญแจอัจฉริยะไวในสถานที่ซึ่งแสงแดด

สองถึงโดยตรง มีอุณหภูมสิูงหรอืความชื้นสูง

หามเจียหรือพยายามดัดแปลงกุญแจอัจฉริยะ

 เก็บกุญแจอัจฉรยิะใหหางจากสนามแมเหล็ก

แรงสูงและวัตถุที่เปนแมเหล็ก เชน พวงกุญแจ 

โทรทัศน และคอมพิวเตอร

 เก็บกุญแจอัจฉรยิะใหหางจากอุปกรณทางการ

แพทยที่เกี่ยวกับไฟฟา

 อยาใหกุญแจอัจฉริยะสัมผัสกับน้ํามัน, น้ํายา

ขดัเงา, น้ํามนัเชื้อเพลิง หรือสารเคมีรุนแรงใดๆ 

ตวักุญแจอัจฉริยะอาจสีตกหรือเกิดรอยแตกได

ขอแนะนํา
 แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะมีอายุประมาณ

สองป แตอาจแตกตางจากนี้ไดโดยขึน้อยูกับ

สภาพการใชงาน

 เปลี่ยนแบตเตอรี่ของกญุแจอัจฉริยะเมื่อไฟ

แสดงการทํางานระบบกุญแจอัจฉริยะกะพริบ

ประมาณ 20 วินาทีเมื่อกดปุมเปดรถ

จกัรยานยนต หรือเมื่อไฟแสดงการทํางาน

กญุแจอัจฉริยะไมสวางขึ้นเมื่อกดปุมกุญแจ

อัจฉริยะ (ดูหนา 4-6)หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่

ของกุญแจอัจฉริยะแลว หากระบบกญุแจ

อัจฉริยะยังคงไมทํางาน ใหตรวจสอบแบตเตอรี่

ของรถจกัรยานยนต จากนั้นควรใหผูจําหนาย

ยามาฮาตรวจสอบรถจักรยานยนต









ระ

4

กุญ

การ

กดป

หรือ

ไมส

อัจฉ

รถจ

ภาย

การ

กดป

ปจจ

เมื่อเสียงปบดังขึ้น แสดงวาการตั้งคาสําเร็จ

หากเสียงปบ:

 ดังสองครั้ง: เสียงปบถูกปด

 ดังหนึ่งครั้ง: เสียงปบถกูเปด

1. ไ

2. ป
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แจอัจฉริยะ

เปดหรือปดกุญแจอัจฉริยะ

ุมกุญแจอัจฉริยะประมาณ 1 วินาทีเพื่อเปด

ปดกุญแจอัจฉริยะ เมื่อปดกุญแจอัจฉริยะจะ

ามารถใชงานรถจักรยานยนตได แมวากุญแจ

ริยะจะอยูภายในชวงการทํางานก็ตาม เพื่อใช งาน

ักรยานยนต ใหเปดกุญแจอัจฉริยะและนําไปไว

ในชวงการทํางานของกุญแจ

ตรวจสอบวากุญแจอัจฉริยะเปดหรือปดอยู

ุมกุญแจอัจฉริยะเพื่อยืนยันสถานะการทํางานใน

ุบันของกญุแจอัจฉริยะ

หากไฟแสดงการทํางานกุญแจอัจฉริยะ:

 กะพริบสั้นๆ (0.1 วินาที): กุญแจอัจฉริยะเปดอยู

 กะพริบยาวๆ (0.5 วินาที): กญุแจอัจฉริยะปดอยู

ฟงกชันการตอบกลับระยะไกล

กดปุมกุญแจอัจฉริยะเพื่อใชฟงกชันการตอบกล ับ

ระยะไกล เสียงปบจะดังขึ้นสองครั้งและไฟเลี้ยว

ทั้งหมดจะกะพริบสองครั้ง คุณลกัษณะนี้สะดวก

สําหรับการหาตําแหนงรถของคุณในลานจอดรถ

และบริเวณอื่นๆ

การปดหรือเปดเสียงปบของสัญญาณตอบกลับ

เสียงปบ ซึ่งจะดังเมื่อฟงกชันการตอบกลับทํางานอยู 

สามารถเปดหรือปดไดตามขั้นตอนตอไปนี้

1. เปดใชงานกญุแจอัจฉริยะและนําไปอยูภายใน

ชวงการทํางานของกญุแจ

2. บิดสวิทชกญุแจไปที่ “OFF” จากนั้นกดปุม

สวิทชกญุแจหนึ่งครั้ง

3. ภายใน 9 วินาทีของการกดปุม กดปุมคางไว

อีกครั้งประมาณ 5 วินาที

4.

ฟแสดงการทํางานกุญแจอัจฉริยะ

ุมกุญแจอัจฉริยะ

1

2



ระบบกุญแจอัจฉริยะ

4

กา

เปล





ตองแนใจวาใสแบตเตอรี่ไดถูกตอง ดูทิศทาง

ของขัว้บวก/“+” ของแบตเตอรี่ใหถูกตอง

ปลี่ยนแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะ

เปดฝาปดกญุแจอัจฉริยะตามภาพ

ถอดแบตเตอรี่ออก

1.
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รเปลี่ยนแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะ

ีย่นแบตเตอรี่ในสถานการณตอไปนี้

ไฟแสดงการทํางานระบบกญุแจอัจฉริยะกะพริบ

ประมาณ 20 วินาทีเมื่อเปดการทํางานของรถ

จกัรยานยนต

ฟงกชันการตอบกลบัไมทํางานเมื่อกดปุม

กญุแจอัจฉริยะ

คําเตอืน
UWA14724

 แบตเตอรีแ่ละชิ้นสวนอื่นๆ ที่ถอดออกมาไดอาจ

ทําใหเกิดอันตรายหากกลืนเขาไป เก็บแบตเตอรี่

และชิ้นสวนทีถ่อดออกมาไดใหพนมอืเด็ก

 หามวางแบตเตอรี่ไวในบรเิวณที่แสงแดดสอง

ถงึโดยตรงหรือมีแหลงกําเนิดความรอนอื่นๆ

ขอควรระวัง
UCA15784

 ใหใชผาหุมไขควงเมื่อจะเปดฝาปดกุญแจ

อัจฉริยะ หากใชวัตถุทีแ่ขง็โดยตรง อาจทําให

เกิดความเสียหายหรอืเปนรอยขดูขีดทีกุ่ญแจ

อัจฉริยะได

 ใชความระมัดระวังเพื่อปองกันไมใหซีลกันน้ํา

ไดรับความเสียหายหรือปนเปอนสิ่งสกปรก

 หามสัมผัสวงจรไฟฟาและขัว้ภายใน เพราะอาจ

ทําใหเกิดการทํางานผิดปกติได

 หามใชแรงมากเกินไปกับกุญแจอัจฉริยะเมือ่

ทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่



การเ

1.

2.

ไฟแสดงการทํางานระบบกุญแจอัจฉริยะ “ ”

1



ระ

4

ขอแ
กําจ

ทอง

3

UAU76892

ชกุญแจ

กุญแจใชในการเปดและปดรถจกัรยานยนต 

ละปลดลอ็คคอรถ และเปดเบาะนั่ง ที่ครอบ

ถังน้ํามันเชื้อเพลิงและกลองอเนกประสงค A 

1. แ

แ

ิทชกุญแจ

สวิทชกุญแจ

แสดงการทํางานระบบกุญแจอจัฉริยะ “ ”

2

1

1
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นะนํา
ดัแบตเตอรี่ที่ถอดออกแลวตามกฎขอบังคับของ

ถิน่

. ใสแบตเตอรี่อันใหมตามภาพ 

สังเกตขั้วของแบตเตอรี่ดวย

4. คอยๆ ปดฝาปดกุญแจอัจฉริยะ

สวิท

สวิทช

ลอ็คแ

ฝาปด

บตเตอรี่

บตเตอรี่ที่กําหนด:

CR2032

1

1. แบตเตอรี่

1

1. สว

2. ปุม

1. ไฟ



ระบบกุญแจอัจฉริยะ

4

หล

แล

การ

4 ว

หา

ขณ

ซึ่ง

ขอ
หา

ไป

อัจ

สว

กุญ

รอ

การ

ตําแ

ขณะที่ไฟแสดงการทํางานระบบกญุแจอัจฉริยะ

สวาง บิดสวิทชกุญแจไปที่ “ON” ไฟเลีย้ว

ทั้งหมดจะกะพริบสองครั้ง และเปดใชงาน

รถจักรยานยนตได

นะนํา
หากรถจกัรยานยนตมีแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ต่ํา 

ไฟเลีย้วจะไมกะพริบ

ดู “โหมดฉุกเฉิน” หนา 8-36 สําหรับขอมูลใน

การเปดใชงานรถจักรยานยนตโดยไมใชกุญแจ

อัจฉริยะ

UAU76510

 (ปด)

ไฟฟาทุกวงจรดับ

ิด

1
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งัจากกดปุมสวิทชกญุแจ และกับกญุแจอัจฉริยะ

ว สามารถบิดสวิทชกญุแจไดขระที่ไฟแสดง

ทํางานระบบกญุแจอัจฉริยะสวางขึ้น (ประมาณ 

ินาที)

คําเตอืน
UWA18720

มบิดสวิทชกุญแจไปที ่“OFF”, “ ” หรือ “OPEN” 

ะทีร่ถเคลื่อนที ่มฉิะนัน้ระบบไฟฟาทัง้หมดจะดบั 

อาจทําใหสูญเสียการควบคุมหรอืเกิดอุบัตเิหตไุด

แนะนํา
มกดปุมสวิทชกญุแจซ้ําๆ หรือบิดสวิทชกุญแจ

มามากเกนิการใชงานปกติ มิฉะนั้น ระบบกญุแจ

ฉริยะจะปดการทํางานชัว่คราวเพื่อปองกันไม ให

ิทชกุญแจเสียหาย และไฟแสดงการทํางานระบบ

แจอัจฉริยะจะกะพริบ หากเกิดเหตุการณเชนนี้ 

จนกระทั่งไฟแสดงการทํางานหยุดกะพริบกอน

ใชงานสวิทชกุญแจอีกครั้ง

หนงของสวิทชกุญแจมีคําอธิบายอยูดานลาง

UAU76500

ON (เปด)

ระบบไฟฟาใชงานไดทุกวงจร และเครื่องยนต

สามารถสตารทติดได

การเปดการทํางานรถจักรยานยนต

1. เปดใชงานกุญแจอัจฉริยะและนําไปอยูภายใน

ชวงการทํางานของกุญแจ

2. กดปุมสวิทชกญุแจ และไฟแสดงการทํางาน

กญุแจอัจฉริยะจะสวางขึ้นประมาณ 4 วินาที

3.

ขอแ




OFF

ระบบ

1. กด

2. บิด

1 2

1. บ



ระ

4

การ

1

2

ขอแ
เมื่อ

สาม

ทําง

ไฟแ

30 ว







OPE

พลัง

เบาะ

การเปดกลองอเนกประสงค A กดปุม “LID”

 “SEAT”

1
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ปดการทํางานรถจักรยานยนต

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะเปดอยูและอยูภายในชวง

การทํางาน ใหบิดสวิทชกุญแจไปที่ “OFF”

. ไฟเลีย้วกะพริบหนึ่งครั้งและรถจกัรยานยนต

จะปดการทํางาน

นะนํา
บิดสวิทชกญุแจไปที่ “OFF” แตกุญแจอัจฉริยะไม

ารถยืนยันได (กญุแจอัจฉริยะอยูนอกชวงการ

าน หรือถกูปด) เสียงปบจะดังขึน้ 3 วินาที และ

สดงการทํางานระบบกุญแจอัจฉริยะจะกะพริบ 

ินาที

ในระหวาง 30 วินาทีนี้ สวิทชกญุแจสามารถ

ทํางานไดอยางอิสระ

หลงัจาก 30 วินาที รถจักรยานยนตจะปดการ

ทํางานโดยอัตโนมัติ

การปดการทํางานรถจกัรยานยนตทันที ใหกด

ปุมสวิทชกญุแจสี่ครั้งภายใน 2 วินาที

UAU79042

N (เปด)

งานจะถูกจายมายังสวิทชกญุแจ สามารถเปด

นั่งและกลองอเนกประสงค A ได

การเปดเบาะนั่งและกลองอเนกประสงค A

1. เมื่อกุญแจอัจฉริยะเปดอยูและอยูภายในชวง

การทํางาน ใหกดปุมสวิทชกญุแจ

2. ขณะที่ไฟแสดงการทํางานระบบกุญแจอัจฉริยะ

สวาง บิดสวิทชกญุแจไปที่ “OPEN”

3. ในการเปดเบาะนั่ง กดปุม “SEAT” จากนั้น

ยกดานหลังของเบาะนั่งขึ้น

4.

1. กด

2. บิด

1 2

1. ปุม



ระบบกุญแจอัจฉริยะ

4

ขอ
ตร

ปด

UAU76521

 (ล็อค)

ถกูลอ็ค และระบบไฟฟาทุกวงจรดับ

็อคคอรถ

หมุนแฮนดไปทางดานซายจนสุด

เมื่อกญุแจอัจฉริยะเปดอยูและอยูภายในชวง

การทํางาน ใหกดปุมสวิทชกุญแจ

ขณะที่ไฟแสดงการทํางานระบบกญุแจอัจฉริยะ

สวาง ใหกดและบิดสวิทชกญุแจไปที่ “ ”

1.

1.

1

ด

ดและบิด

2
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แนะนํา
วจสอบใหแนใจวาเบาะนัง่และกลองอเนกประสงค

สนทิแลวกอนออกรถ

ตัวแจงเตือนตําแหนงเปด

เพื่อปองกนัไมใหทานเผลอปลอยรถไวโดยไมไดลอ็ค

โดยการเดินจากไปขณะที่สวิทชกุญแจยังอยูใน

ตําแหนง “OPEN” เสียงปบของกญุแจอัจฉริยะจะ

ดังขึน้ในสภาวะตอไปนี้

 เมื่อสวิทชกุญแจอยูในตําแหนง “OPEN” มา

เปนเวลา 3 นาที

 หากปดกุญแจอัจฉริยะในขณะที่สวิทชกุญแจ

อยูในตําแหนง “OPEN” 

 หากเดินออกจากชวงการทํางานของระบบ

กญุแจอัจฉริยะโดยที่สวิทชกญุแจอยูใน

ตําแหนง “OPEN” 

หากเสียงปบดังขึ้นหลังจากผานไป 3 นาที 

ใหบิดสวิทชกุญแจไปที่ “OFF” หรือ “ ”

หากเสียงปบดังขึ้นเนื่องจากกญุแจอัจฉริยะถกูปดหรือ

ถูกนําออกจากชวงการทํางาน ใหเปดกุญแจอัจฉริยะ

หรือเดินกลบัไปภายในชวงการทํางาน

ขอแนะนํา
 เสียงปบจะปดหลงัจากผานไป 1 นาที

 เบาะนั่งสามารถเปดดวยกุญแจแบบกลไกได 

(ดหูนา 5-19)

“ ”

คอรถ

การล

1.

2.

3.

ปุม “LID” 

กลองอเนกประสงค A

1

1. ก

2. ก

1



ระ

4

ขอแ
หาก

เลก็

การ

1

2

ะนํา
สอบใหแนใจวาที่ครอบฝาปดถงัน้ํามันเชื้อเพลงิ

ิทแลวกอนออกรถ

1. ก

2. ก

1
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นะนํา
คอรถไมลอ็ค ใหลองหมุนแฮนดกลับไปทางขวา

นอย

ปลดล็อคคอรถ

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะเปดอยูและอยูภายในชวง

การทํางาน ใหกดปุมสวิทชกญุแจ

. ขณะที่ไฟแสดงการทํางานระบบกญุแจอัจฉริยะ

สวาง ใหกดและบิดสวิทชกุญแจไปยังตําแหนง

ที่ตองการ

UAU79000

“ ” (ที่ครอบฝาปดถงัน้ํามันเชื้อเพลิง)

การเปดที่ครอบฝาปดถงัน้ํามันเชือ้เพลงิ

1. เมื่อกุญแจอัจฉริยะเปดอยูและอยูภายในชวง

การทํางาน ใหกดปุมสวิทชกญุแจ

2. ขณะที่ไฟแสดงการทํางานระบบกุญแจอัจฉริยะ

สวาง บิดสวิทชกญุแจไปที่ “ ”

การปดที่ครอบฝาปดถงัน้ํามันเชือ้เพลงิ

กดที่ครอบฝาปดถงัน้ํามนัเชือ้เพลงิลงจนกระทั่งถกูปด

ขอแน
ตรวจ

ปดสน

ด

ดและบิด

2

1. กด

2. บิด

1 2



ุปกรณและหนาที่ในการควบคุม

5

ไฟ

ไฟ

ไฟ

กะ

UAU78171

ือนระบบเบรคปองกันลอล็อค ABS “ ” 

ารทํางานปกติ ไฟเตือน ABS จะสวางขึ้นบิด

ชกญุแจไปที่ “ON” และจะดับลงหลงัจากขับขี่

ามเร็ว 10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) หรือสูงกวา

ไฟเตือน ABS:

ไมสวางขึ้นเมื่อบิดสวิทชกญุแจไปที่ “ON”

สวางขึ้นหรือกะพริบขณะขบัขี่

ไมดับลงหลังจากขับขีท่ี่ความเร็ว 10 กม./ชม. 

(6 ไมล/ชม.) ขึ้นไป

เบรค ABS อาจทํางานผิดปกติ หากเกดิขอใด

นึ่งดานบนขึ้น ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบ

โดยเร็วที่สุด (ดูหนา 5-13 สําหรับคําอธิบาย

ะบบเบรค ABS)

คําเตอืน
UWA16041

ฟเตือน ABS ไมดับลงหลังจากขับขีท่ี่ความเร็ว 

ม./ชม. (6 ไมล/ชม.) ขึ้นไป หรือหากไฟเตอืน

ขึน้หรือกะพริบขณะขับขี ่ระบบเบรคจะกลับ

นการเบรคแบบธรรมดา หากเกิดขอใดขอหนึ่ง

น หรือหากไฟเตอืนไมสวางขึน้เลย ใหใชความ

ระวังเปนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดลอล็อค

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ABS
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UAU4939D

แสดงและไฟเตือน

UAU11032

แสดงไฟเลี้ยว “ ” และ “ ”

แสดงแตละดวงจะกะพริบเมื่อไฟเลีย้วดานนั้นๆ 

พริบ

UAU11081

ไฟแสดงไฟสูง “ ”

ไฟแสดงนี้จะสวางขึน้เมื่อเปดสวิทชไฟสูง

UAU78180

ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต “ ”

ไฟเตือนนี้จะสวางขึน้เมื่อตรวจพบปญหาใน

เครื่องยนตหรือระบบควบคุมรถจกัรยานยนตอื่นๆ 

หากเกดิปญหาในกรณีนี้ โปรดนํารถจักรยานยนต

เขาตรวจสอบระบบวิเคราะหปญหาที่ตัวรถที่ผู

จําหนายยามาฮา

สามารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้ไดโดย

การบิดสวิทชกุญแจไปที่ “ON” ไฟเตือนควรสวางขึ้น 

2-3 วินาทีแลวดับไป

หากไฟเตือนไมสวางขึน้ในตอนเริ่มตนเมื่อบิดสวิทช

กุญแจไปที่ “ON” หรือหากไฟเตือนสวางคาง โปรด

นํารถจักรยานยนตของทานไปใหชางผูจําหนาย

ยามาฮาตรวจสอบ

ไฟเต

ในก

สวิท

ที่คว

หาก







ระบบ

ขอห

ระบบ

ของร

หากไ

10 ก

สวาง

ไปเป

ขางต

ระมดั

ไฟแสดงไฟเลี้ยวซาย “ ”

ไฟแสดงไฟเลี้ยวขวา “ ”

ไฟแสดงไฟสูง “ ”

ไฟเตือนระบบเบรคปองกันลอล็อค (ABS) “ ”

ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต “ ”

ไฟแสดงระบบปองกันลอหมนุฟรี “ ”

ไฟแสดงการทํางานระบบกุญแจอัจฉริยะ “ ”

1 2

367 45

ABS



อุป

5

ในร

ตรว

ขอแ
ไฟเ

รถจ

การ

หาก

อีกค

ไฟแ

ไฟแ

ทําง

หาก

ขึ้น 

UAU63544

วัดความเร็ว

วัดความเร็วแสดงความเร็วในการขบัขี่รถ

านยนต

ดการทํางานของรถจกัรยานยนต เข็มของมาตร

ามเร็วจะกวาดหนึ่งครั้งตลอดชวงความเร็วและ

าที่ตําแหนงศูนยเพื่อทดสอบวงจรไฟฟา

ตรวัดความเร็ว

B74-F8199-U1.book  Page 2  Thursday, August 10, 2017  10:05 AM
กรณและหนาที่ในการควบคมุ

5-2

ะหวางการเบรคฉุกเฉิน ใหผูจําหนายยามาฮา

จสอบระบบเบรคและวงจรไฟฟาโดยเร็วทีสุ่ด

นะนํา
ตือน ABS อาจสวางขึ้นขณะเรงเครื่องยนตโดยท ี่

ักรยานยนตอยูบนขาตั้งกลาง แตไมไดแสดงถ ึง

ทํางานผิดปกติ

เกิดเชนนี้ขึ้น ใหบิดสวิทชกุญแจปดและเป ิด

รั้งเพื่อรีเซ็ทไฟแสดง

UAU78591

สดงระบบปองกันลอหมนุฟรี “TCS”

สดงนี้จะกะพริบเมื่อระบบปองกนัลอหมุนฟรี

าน

ปดระบบปองกันลอหมุนฟรี ไฟแสดงนี้จะสวาง

(ดูหนา 5-14)

ขอแนะนํา
เมื่อเปดการทํางานของรถจกัรยานยนต ไฟนี้ควรสว าง

ขึน้ 2-3 วินาทีแลวดับลง หากไฟไมสวางขึ้น หรือหาก

ไฟสวางคาง โปรดติดตอผูจําหนายยามาฮาเพื่อ

ตรวจสอบรถจกัรยานยนต

UAU78600

ไฟแสดงการทํางานระบบกุญแจอัจฉริยะ “ ”

ไฟแสดงนี้จะเชือ่มตอกบัสถานะของระบบกญุแจ

อัจฉริยะ เมื่อระบบกุญแจอัจฉริยะทํางานเปนปกติ 

ไฟแสดงนี้จะดับ หากมีความผิดปกติในระบบกญุแจ

อัจฉริยะ ไฟแสดงจะกะพริบ และไฟแสดงจะกะพริบ

เชนกันเมื่อมีการเชือ่มตอระหวางรถจกัรยานยนตกับ

กญุแจอัจฉริยะ และเมื่อระบบกุญแจอัจฉริยะทํางาน

ไดเสร็จสมบูรณ

มาตร

มาตร

จกัรย

เมื่อเป

วัดคว

กลับม

1. มา

1
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มา

มาต

ถึงค

กําล

เมื่อ

จะก

ศูน

ขอ
หา

รอ

พื้น

ชสวิทช “TRIP” เลื่อนสวิทช “TRIP/INFO” 

ทิศทาง (a) การใชสวิทช “INFO” เลือ่นสวิทช 

P/INFO” ไปในทิศทาง (b)

ดงผลมัลติฟงกชนัประกอบดวย:

นาฬกิา

มาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิ

มาตรวัดอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

จอแสดงมาตรวัดชวงระยะทาง

จอแสดงขอมูล

1.

2.
วิทช “TRIP/INFO”

(b)(a)
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UAU63551

ตรวดัรอบเครื่องยนต

รวัดรอบเครื่องยนตไฟฟาจะบอกใหผูขับขีท่ราบ

วามเร็วรอบเครื่องยนต และคงระดับใหอยูในชวง

ังความเร็วรอบเครื่องยนตที่ตองการ

เปดการทํางานของรถ เข็มมาตรวัดรอบเครื่องยนต

วาดทั้งหนาปดหนึ่งรอบและจะกลบัมาที่ตําแหนง

ยรอบตอนาที เพื่อทดสอบวงจรไฟฟา

ควรระวัง
UCA10032

มใหเครื่องยนตทํางานในพื้นที่สีแดงของมาตรวัด

บเครื่องยนต

ทีส่ีแดง: 9000 รอบ/นาที ขึ้นไป

UAU79171

จอแสดงผลมัลติฟงกชัน

คําเตอืน
UWA12423

กอนเปลี่ยนการตั้งคาชุดเรือนไมลมลัตฟิงกชัน ตอง

แนใจวารถหยุดนิ่งแลว การเปลี่ยนการตั้งคาขณะขบัขี่

จะทําใหผูขบัขีเ่สียสมาธิและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด

อุบัตเิหตุ

สวิทช “TRIP/INFO” ติดตั้งอยูที่ดานขวาของแฮนด

บังคบั สวิทชนี้ทําใหคุณสามารถควบคุมหรือเปลีย่น

แปลงการตั้งคาของชดุเรือนไมลมัลติฟงกชันได 

การใ

ไปใน

“TRI

จอแส











มาตรวัดรอบเครื่องยนต

พื้นที่สีแดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต

1

2

1. มาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลิง

2. จอแสดงขอมูล

3. มาตรวัดอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

4. นาฬิกา

5. จอแสดงมาตรวัดชวงระยะทาง

6. ตัวแสดงเตือนถนนที่เต็มไปดวยน้ําแข็ง “ ”

2

3

4

1

6

5

1. ส

1



อุป

5

นาฬ

นาฬ

การ

1

2

3

4

5

6

เมื่อน้ํามันเชื้อเพลิงเหลอืประมาณ 2.4 ลติร 

(0.63 US gal, 0.53 Imp.gal) ในถงัน้ํามัน

เชือ้เพลงิ ขีดแสดงผลสุดทายของมาตรวัด

ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงจะเริ่มกะพริบ จอแสดง

จะเปลี่ยนเปนมาตรวัดชวงระยะทางสํารอง

น้ํามันเชื้อเพลิง “F Trip” โดยอัตโนมัติ และเริ่ม

นับระยะทางจากจุดนั้น

วัดอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

วัดอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นจะแสดงอุณหภูมิของ

หลอเย็น

แสดงผลบนสุดกะพริบ ใหหยุดรถ จากนั้นดับ

ยนตและปลอยใหเครื่องยนตเย็นลง (ดูหนา 

1. น

ตรวัดอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

1
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ิกา

ิกาใชระบบเวลา 24 ชัว่โมง

ตั้งนาฬิกา

. บิดสวิทชกญุแจไปที่ “OFF”

. กดสวิทช “TRIP” คางไว

. บิดสวิทชกุญแจไปที่ “ON” ขณะที่กดสวิทช 

“TRIP” จากนั้นกดสวิทช “TRIP” ตอเนือ่ง

ประมาณแปดวินาท ีตวัเลขชัว่โมงจะเริ่มกะพริบ

. ใชสวิทช “TRIP” เพื่อตั้งเวลาชัว่โมง

. กดสวิทช “TRIP” สามวินาทีและปลอยสวิทช 

ตัวเลขนาทีจะเริ่มกะพริบ

. ใชสวิทช “TRIP” เพื่อตั้งเวลานาที

7. กดสวิทช “TRIP” สามวินาทีและปลอยสวิทช

เพื่อใหนาฬิกาเริ่มทํางาน

มาตรวัดระดับน้ํามนัเชื้อเพลิง

มาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิจะบอกปริมาณน้ําม ัน

เชื้อเพลงิที่มีในถงัน้ํามันเชื้อเพลิง ขดีแสดงผลของ

มาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิจะหายไปจาก “F” (เต ็ม) 

จนถึง “E” (วาง) ตามระดับน้ํามันเชื้อเพลิงที่ลดลง เมื่อ

ขดีแสดงผลสุดทายของมาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิ

เริ่มกะพริบ ใหรีบเติมน้ํามันเชือ้เพลงิโดยเร็ว

ขอแนะนํา
 หากตรวจพบปญหาในมาตรวัดระดับน้ํามัน

เชือ้เพลงิ ขีดแสดงผลทั้งหมดจะกะพริบซ้ําๆ 

หากเกดิปญหาในกรณีนี้ โปรดนํารถ

จักรยานยนตเขาตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮา



มาตร

มาตร

น้ํายา

ถาขดี

เครื่อง

8-35)

าฬกิา

1

1. มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง

1

1. มา
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ขอ
อย

รอ

ขอ




จอ

วัดระยะทาง “Odo” และมาตรวัดชวงระยะทาง 

p”

วัดระยะทางจะแสดงระยะเดินทางทั้งหมดของ

รยานยนต

วัดชวงระยะทางจะแสดงระยะเดินทางตั้งแต

ครั้งลาสุด

ารรีเซ็ทมาตรวัดชวงระยะทาง ใหเลอืกโดยการ

วิทช “TRIP” จากนั้นกดสวิทช “TRIP” คางไว

ินาที

นะนํา
มาตรวัดระยะทางจะลอ็คที่ 999999

มาตรวัดชวงระยะทางจะรีเซ็ทและนับตอเนื่อง

หลังจากถงึ 9999.9

วัดระยะเวลาตอทริป “Time”

1. าตรวัดระยะเวลาตอทริป

1

B74-F8199-U1.book  Page 5  Thursday, August 10, 2017  10:05 AM
อ

5-5

ควรระวัง
UCA10022

าขบัขีร่ถจักรยานยนตตอไปในขณะที่เครื่องยนต

นจัด

แนะนํา
หากตรวจพบปญหาในมาตรวัดอุณหภูมิน้ํายา

หลอเย็น ขดีแสดงผลทั้งหมดจะกะพริบซ้ําๆ 

หากเกิดเหตุเชนนี้ ควรนํารถจักรยานยนตของ

ทานไปใหชางผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบโดย

เร็วที่สุด

อุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นจะแตกตางกนัไปตาม

การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศและภาระ

ของเครื่องยนต

แสดงมาตรวัดชวงระยะทาง

จอแสดงมาตรวัดชวงระยะทางประกอบดวย:

 มาตรวัดระยะทาง

 มาตรวัดชวงระยะทาง

 มาตรวัดระยะเวลาตอทริป

 มาตรวัดชวงระยะทางสํารองน้ํามันเชือ้เพลงิ

 มาตรวัดชวงระยะทางการเปลีย่นน้ํามันเครื่อง

 มาตรวัดชวงระยะทางการเปลีย่นสายพานวี

กดสวิทช “TRIP” เพื่อเปลี่ยนจอแสดงระหวางมาตร

วัดระยะทาง “Odo”, มาตรวัดชวงระยะทาง “Trip”, 

มาตรวัดระยะเวลาตอทริป “Trip Time”, มาตรวัด

ชวงระยะทางการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง “Oil Trip” และ

มาตรวัดชวงระยะทางการเปลีย่นสายพานวี “V-Belt 

Trip” ในลําดับตอไปนี้:

Odo  Trip  Trip Time  Oil Trip  V-Belt 

Trip  Odo

ขอแนะนํา
เมื่อน้ํามันเชือ้เพลงิเหลอืประมาณ 2.4 ลิตร 

(0.63 US gal, 0.53 Imp.gal) ในถงัน้ํามันเชือ้เพลงิ 

ขีดแสดงผลสุดทายของมาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง

จะเริ่มกะพริบ จอแสดงจะเปลีย่นเปนมาตรวัดชวง

ระยะทางสํารองน้ํามันเชือ้เพลงิ “F Trip” โดย

อัตโนมัติ และเริ่มนับระยะทางจากจดุนั้น

มาตร

“Tri

มาตร

รถจกั

มาตร

รีเซ็ท

ในก

กดส

สามว

ขอแ




มาตร

จอแสดงมาตรวัดชวงระยะทาง

1

1. ม



อุป

5

จอแ

ผาน

ตั้งแ

เวลา

ขอแ
ในก

การ

คาง

มาต

“F T

เมื่อ

(0.6

ขีดแ

จะเร

วัดชวงระยะทางการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง 

rip”

วัดชวงระยะทางการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง จะ

ระยะทางที่เดนิทางตั้งแตเปลีย่นน้ํามันเครื่อง

าสุด

ดงเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง “OIL” จะกะพริบที่ระยะ 

 กม. (600 ไมล) แรก จากนั้นที่ 4,000 กม. 

0 ไมล) และทุก 5,000 กม. (3,000 ไมล) หลัง

ั้น เพื่อใหเห็นวาควรเปลีย่นน้ํามันเครื่อง

ากเปลีย่นน้ํามันเครื่อง ควรรีเซ็ทไฟแสดง

น้ํามันเครื่องและมาตรวัดชวงระยะทางการ

น้ํามันเครื่อง การรีเซ็ททั้ง 2 อยาง ใหเลือก

วัดชวงระยะทางการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง และ

ิทช “TRIP” เปนเวลาสามวินาที

1. ม

แสดงการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง “Oil”

ตรวัดชวงระยะทางการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง

2
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สดงมาตรวัดระยะเวลาตอทริปจะแสดงเวลาที่

ไปขณะที่สวิทชกุญแจอยูในตําแหนง “ON” 

ตรีเซ็ทครั้งลาสุด

สูงสุดที่สามารถแสดงไดคือ 99:59

นะนํา
ารรีเซ็ทมาตรวัดระยะเวลาตอทริป ใหเลอืกโดย

กดสวิทช “TRIP” จากนั้นกดสวิทช “TRIP” 

ไวสามวินาที

รวัดชวงระยะทางสํารองน้ํามนัเชื้อเพลิง 

rip”

น้ํามันเชื้อเพลิงเหลอืประมาณ 2.4 ลติร 

3 US gal, 0.53 Imp.gal) ในถังน้ํามันเชือ้เพลงิ 

สดงผลสุดทายของมาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิ

ิ่มกะพริบ จอแสดงจะเปลี่ยนเปนมาตรวัด

ชวงระยะทางสํารองน้ํามันเชือ้เพลงิ “F Trip” โดย

อัตโนมัติ และเริ่มนับระยะทางจากจุดนั้น ในกรณ ีนี้ 

ใหกดสวิทช “TRIP” เพื่อสลับหนาจอตามลําดับ

ดังตอไปนี้:

F Trip  Oil Trip  V-Belt Trip  Odo  Trip 

 Trip Time  F Trip

ในการรีเซ็ทมาตรวัดชวงระยะทางสํารองน้ํามัน

เชื้อเพลงิ ใหเลือกโดยการกดสวิทช “TRIP” จากนั้น

กดสวิทช “TRIP” คางไวสามวินาที

มาตรวัดชวงระยะทางสํารองน้ํามันเชือ้เพลงิจะถูก

รีเซ็ทโดยอัตโนมัติ และหายไปหลงัจากเติมน้ํามัน 

และวิ่งไปเปนระยะทาง 5 กม. (3 ไมล)

มาตร

“Oil T

มาตร

แสดง

ครั้งล

ไฟแส

1,000

(2,40

จากน

หลังจ

เปลี่ยน

เปลี่ยน

มาตร

กดสว

าตรวัดชวงระยะทางสํารองน้ํามันเชือ้เพลิง

1

1. ไฟ

2. มา

1
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ขณ

กะ

ปล

เคร

ขอ
หา

น้ํา

ถาย

ระย

การ

มา

Tr

ดงขอมูล

ดงขอมูลประกอบดวย:

จอแสดงอุณหภูมิอากาศ

จอแสดงแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่

จอแสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี

จอแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่

จอแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิชัว่ขณะ

จอแสดงความเร็วโดยเฉลี่ย

ฟงกชนัขอความเตือน

ชงานจอแสดงขอมลู

วิทช “INFO” เพื่อเปลี่ยนจอแสดงระหวางจอ

งอุณหภูมิอากาศ “Air-temp”, จอแสดงแรงดัน

าแบตเตอรี่ “Battery”, จอแสดงระบบปองกนั

มุนฟรี “TCS ON” หรือ “TCSOFF”, จอแสดง

1.

2.

1

แสดงขอมูล

1

B74-F8199-U1.book  Page 7  Thursday, August 10, 2017  10:05 AM
อ

5-7

ะที่มาตรวัดชวงระยะทางการเปลีย่นน้ํามันเคร ื่อง

พริบ ใหกดสวิทช “TRIP” เปนเวลา 15 ถงึ 20 วินาที 

อยสวิทช “TRIP” และคาระยะการเปลีย่นน้ํามัน

ื่องจะรีเซ็ทเปนศูนย

แนะนํา
กเปลีย่นน้ํามันเครื่องกอนไฟแสดงการเปลี่ยน

มันเครื่องจะสวาง (เชน กอนที่จะถึงการเปล ี่ยน

น้ํามันเครื่องตามระยะ) ตองรีเซ็ทมาตรวัดช วง

ะทางการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องสําหรับไฟแสดง

เปลี่ยนน้ํามันเครื่องจะสวางขึน้ในเวลาทีถู่กตอง

ตรวัดชวงระยะทางการเปลี่ยนสายพานวี “V-Belt 

ip”

มาตรวัดชวงระยะทางการเปลีย่นสายพานวีจะแสดง

ระยะทางที่เดินทางตั้งแตเปลีย่นสายพานวีครั้งลาสุด

ตัวแสดงการเปลีย่นสายพานวี “V-Belt” จะสวางขึ้น

ทุก 20,000 กม. (12,000 ไมล) เพื่อแสดงใหเหน็วา

ควรจะเปลีย่นสายพานวี

หลงัจากการเปลี่ยนสายพานวี ใหรีเซ็ทตัวแสดงการ

เปลีย่นสายพานวี และมาตรวัดชวงระยะทางการ

เปลีย่นสายพานวีใหม การรีเซ็ททั้ง 2 อยาง ใหเลือก

มาตรวัดชวงระยะทางการเปลีย่นสายพานวี และ

กดสวิทช “TRIP” เปนเวลาสามวินาที

ขณะที่มาตรวัดชวงระยะทางการเปลี่ยนสายพานวี

กะพริบ ใหกดสวิทช “TRIP” เปนเวลา 15 ถงึ 20 วินาที 

ปลอยสวิทช “TRIP” และคาระยะการเปลีย่นสายพาน

วีจะรีเซ็ทเปนศูนย

ขอแนะนํา
หากเปลีย่นสายพานวีกอนที่ตัวแสดงการเปลีย่นสาย

พานวีจะสวาง (เชน กอนจะถึงการเปลี่ยนสายพานว ี

ตามระยะ) ตองรีเซ็ทมาตรวัดชวงระยะทางการ

เปลีย่นสายพานวี เพื่อที่ตัวแสดงการเปลี่ยนสายพานวี

จะสวางขึ้นในเวลาที่ถูกตอง

จอแส

จอแส















การใ

กดส

แสด

ไฟฟ

ลอห

ตัวแสดงการเปลี่ยนสายพานวี “V-Belt”

มาตรวัดชวงระยะทางการเปลีย่นสายพานวี

2

1. จอ



อุป

5

การ

“Co

“Co

การ

_._ 

จอแ

ตอไ

Air-

Con

Con

Con

km 

จอแ

ะนํา
หากเครื่องยนตหมุนชาเมื่อใชสวิทชสตารท 

ควรใหผูจําหนายรถจกัรยานยนตยามาฮาชารจ

แบตเตอรี่

หาก “---” ปรากฏขึ้นในจอแสดงแรงดันไฟฟา

แบตเตอรี่ ควรใหผูจําหนายรถจักรยานยนต

ยามาฮาตรวจสอบแบตเตอรี่

ดงระบบปองกันลอหมุนฟรี

ดงนี้จะแสดงสถานะในปจจบุันของระบบ

ันลอหมุนฟรี (ดูหนา 5-14)

“TCS ON”: ระบบเปด

“TCSOFF”: ระบบปด

1. จ

2. ต

2

แสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี

1
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สิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย 

nsumption/Average_ _._ km/L” หรือ 

nsumption/Average_ _._ L/100 km”, จอแสดง

สิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงชั่วขณะ “Consumption_ 

km/L” หรือ “Consumption_ _._ L/100 km” และ

สดงความเร็วโดยเฉลีย่ “Average” ตามลําดับ

ปนี้:

temp  Battery  TCS ON or TCSOFF  

sumption/Average_ _._ km/L  

sumption/Average_ _._ L/100 km  

sumption_ _._ km/L  Consumption_ _._ L/100 

 Average  Air-temp

สดงอุณหภูมิอากาศ

จอแสดงอุณหภูมิอากาศนี้จะแสดงจาก –10 °C ถึง 

50 °C เพิ่มขึ้นทีละ 1 °C

ตัวแสดงเตือนถนนที่เต็มไปดวยน้ําแข็ง “ ” จะ

กะพริบเมื่ออุณหภูมิต่ํากวา 4 °C

อุณหภูมทิี่แสดงอาจจะแตกตางจากอุณหภูมิโดยรอบ

ที่แทจริง

ขอแนะนํา
ความถูกตองของการอานอุณหภูมิอาจไดรับผล

กระทบจากความรอนของเครื่องยนตเมื่อมีการขับขี่

อยางชาๆ (ต่ํากวา 20 กม./ชม. [12 ไมล/ชม.]) หรือ

เมื่อหยุดที่สัญญาณจราจร และอื่นๆ

จอแสดงแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่

จอแสดงนี้จะแสดงสถานะการชารจของแบตเตอรี่

ในปจจบุัน

ขอแน




จอแส

จอแส

ปองก





อแสดงอุณหภูมิอากาศ

ัวแสดงเตือนถนนที่เต็มไปดวยน้ําแข็ง “ ”

1

1. จอแสดงแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่

1

1. จอ
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5

ขอ
หา

ผิด

ขอ

ที่ส

จอ

ฟง

โด

การ

ได

“C

ดงการสิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิงชั่วขณะ

ชนันี้จะคํานวณการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิ

ตสภาวะการขับขี่ในปจจบุัน

ิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิชัว่ขณะสามารถแสดง

ั้ง “Consumption_ _._km/L” หรือ 

sumption_ _._L/100 km”

“Consumption_ _._km/L”: แสดงระยะทาง

ที่สามารถขับขี่ไดดวยน้ํามันเชือ้เพลงิปริมาณ 

1.0 ลิตรภายใตสภาวะการขับขี่ปจจุบัน

“Consumption_ _._L/100 km”: แสดงปริมาณ

น้ํามันเชือ้เพลงิที่จําเปนตอการเดินทาง 100 กม. 

ภายใตสภาวะการขบัขี่ปจจบุัน

1.

แสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลิงชั่วขณะ

1
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แนะนํา
กมีเพียง “TCS” แสดงขึ้น อาจมีการสื่อสาร

พลาดภายในรถจกัรยานยนต นํารถจกัรยานยนต

งทานไปใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบโดยเร็ว

ุด

แสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย

กชนันี้จะคํานวณการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิ

ยเฉลี่ยตั้งแตการรีเซ็ทครั้งลาสุด

สิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่ สามารถแสดง

ทั้ง “Consumption/Average_ _._ km/L” หรือ 

onsumption/Average_ _._ L/100 km”

 “Consumption/Average_ _._ km/L”: แสดง

ระยะทางโดยเฉลีย่ที่สามารถขับขีไ่ดดวย

น้ํามันเชือ้เพลงิปริมาณ 1.0 ลิตร

 “Consumption/Average_ _._ L/100 km”: 

แสดงปริมาณน้ํามันเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่ที่จําเปน

ตอการเดินทาง 100 กม.

หากตองการรีเซ็ทการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชือ้เพล ิงโดย

เฉลีย่ ใหกดสวิทช “INFO” เปนเวลาอยางนอยสาม

วินาที

ขอแนะนํา
หลงัจากรีเซ็ทการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่, 

“_ _._” จะปรากฏขึ้นจนกระทั่งมีการขบัขี่รถ

จักรยานยนตไปไดระยะทาง 1 กม. (0.6 ไมล)

จอแส

ฟงก

ภายใ

การส

ไดท

“Con





จอแสดงการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย

1 1. จอ



อุป

5

ขอแ
หาก

“_ _

จอแ

ควา

ควา

ทั้งห

เมื่อ

จอแ

รีเซ

ในก

การ

คาง

ีการเตือนสองอยางหรือมากกวา ขอความเต ือน

ากกฏในลําดับตอไปนี้:

EL  H TEMP  ICE  OIL SERV  

T SERV  L FUEL

1. จ
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นะนํา
ขบัขี่ที่ความเร็วต่ํากวา 10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) 

._” จะปรากฏขึ้น

สดงความเร็วโดยเฉลี่ย

มเร็วโดยเฉลีย่ “Average_ _ _kmh” จะปรากฏขึน้

มเร็วโดยเฉลีย่คอืระยะทางทั้งหารดวยเวลา

มด (เมื่อสวิทชกุญแจอยูในตําแหนง “ON”) 

จอแสดงถกูรีเซ็ทเปนศูนยครั้งลาสุด

สดงผลนี้จะแสดงความเร็วโดยเฉลีย่ตั้งแตการ

็ทครั้งลาสุด

ารรีเซ็ทจอแสดงความเร็วโดยเฉลี่ย ใหเลอืกโดย

กดสวิทช “INFO” จากนัน้กดสวิทช “INFO” 

ไวสามวินาที

ฟงกชันขอความเตือน

ฟงกชันนี้จะแสดงขอความเตือนที่สัมพันธกับการ

เตือนปจจุบัน

“L FUEL”: ปรากฏขึ้นเมื่อขีดแสดงผลสุดทายของ

มาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิเริ่มกะพริบ หาก “L 

FUEL” แสดงขึน้ ควรเติมน้ํามันเชื้อเพลิงใหเร็วที่สุด

“H TEMP”: ปรากฏขึ้นเมื่อขีดแสดงผลบนสุดของ

มาตรวัดอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นเริ่มกะพริบ หาก “H 

TEMP” แสดงขึน้ ใหหยุดรถ จากนั้นดับเครื่องยนต

และปลอยใหเครื่องยนตเย็นลง

“ICE”: ปรากฏขึ้นเมื่อตัวแสดงเตือนถนนที่เต็มไป

ดวยน้ําแข็ง “ ” เริ่มกะพริบ หาก “ICE” ปรากฏขึ้น 

ควรระมัดระวังถนนน้ําแข็ง

“OIL SERV”: ปรากฏขึ้นเมื่อไฟแสดงเปลี่ยนน้ํามัน

เครื่อง “OIL” เริ่มกะพริบ หาก “OIL SERV” ปรากฏ

ขึน้ ใหเปลีย่นน้ํามันเครื่อง จากนั้นรีเซ็ทไฟแสดง

เปลี่ยนน้ํามันเครื่องและมาตรวัดชวงระยะทางการ

เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง

“V-BELT SERV”: ปรากฏขึ้นเมื่อตัวแสดงการเปลีย่น

สายพานวี “V-Belt” เริ่มกะพริบ หาก “V-BELT 

SERV” ปรากฏขึ้น ควรเปลี่ยนสายพานวี จากนั้น

รีเซ็ทตัวแสดงการเปลี่ยนสายพานวีและมาตรวัด

ชวงระยะทางการเปลี่ยนสายพานวี

เมื่อม

จะปร

L FU

VBEL

อแสดงความเร็วโดยเฉลี่ย

1
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5

สว

ซา

ขว

สวิทชนี้ไปที่ “ ” 

ับเครื่องยนตในกรณีฉุกเฉิน เชน เมื่อรถ

านยนตคว่ําหรือเมื่อสายคันเรงติด

UAU79500

ชไฟฉุกเฉนิ “ ” 

ิดสวิทชกุญแจไปที่ตําแหนง “ON” ใหใชสวิทช

เปดไฟฉุกเฉิน (ไฟเลี้ยวทุกดวงกะพริบในเวลา

กนั)

ุกเฉินจะใชในกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อเตือนผู ขับขี่

ื่นๆ เมื่อคุณจอดรถในสถานที่ซึ่งอาจมีอันตราย

ารจราจร

วรระวัง
UCA10062

ใชไฟฉุกเฉินเปนระยะเวลานานเมื่อเครื่องยนต

ทํางาน มิฉะนั้นแบตเตอรี่อาจจะหมดได

UAU78491

ช “TRIP/INFO”

ชนี้ใชเปลีย่นการตั้งคาและเปลี่ยนจอแสดงใน

ือนไมลมัลติฟงกชนั ดูหนา 5-3 สําหรับขอม ูล

ติม

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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UAU1234M

ิทชแฮนด

ย 

า 

UAU54201

สวิทชไฟสูง-ต่ํา/ไฟขอทาง “ / /PASS”

ปรับสวิทชนี้ไปที่ “ ” สําหรับเปดไฟสูง และที่ 

“ ” สําหรับเปดไฟต่ํา

ในการกะพริบไฟสูง ใหกดดานไฟขอทาง “PASS” 

ของสวิทชขณะที่ไฟหนาเปนไฟต่ําอยู

UAU12461

สวิทชไฟเลี้ยว “ / ”

เมื่อตองการใหสัญญาณไฟเลี้ยวขวา ดันสวิทชนี้ไปที่ 

“ ” เมื่อตองการใหสัญญาณไฟเลีย้วซาย ดันสวิทช

นี้ไปที่ “ ” เมื่อปลอยสวิทช สวิทชจะกลับมาอย ูที่

ตําแหนงตรงกลาง เมื่อตองการยกเลกิไฟเลี้ยว ให กด

สวิทชลงหลงัจากกลบัมาอยูที่ตําแหนงตรงกลาง

UAU12501

สวิทชแตร “ ” 

กดสวิทชนี้เมื่อตองการใชสัญญาณแตร

UAU54212

สวิทช Stop/Run/Start “ / / ”

ในการสตารทเครื่องยนตดวยสตารทเตอร ใหปรับ

สวิทชนี้ไปที่ “ ” จากนั้นกดสวิทชลงไปทาง “ ” 

ดูหนา 7-2 สําหรับคําแนะนําในการสตารทกอน

สตารทเครื่องยนต

ปรับ

เพื่อด

จักรย

สวิท

เมื่อบ

นี้เพื่อ

เดียว

ไฟฉ

คนอ

จากก

ขอค
หาม

ไมได

สวิท

สวิท

ชุดเร

เพิ่มเ

สวิทชไฟสงู-ต่ํา/ไฟขอทาง “ / /PASS”

สวิทชไฟเลีย้ว “ / ”

สวิทชแตร “ ”

สวิทช Stop/Run/Start “ / / ”

สวิทชไฟฉกุเฉิน “ ”

สวิทช “TRIP/INFO”

1

2

3

1

2

3



อุป

5

การ

ไปใ

“TR

UAU12952

รคหลัง

รคหลงัติดตั้งอยูที่ดานซายของแฮนดบังคับ 

รใชเบรคหลงั ใหบีบคนัเบรคนี้เขากับ

แฮนดบังคับ

1. ส

1 เบรคหลัง

1
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ใชสวิทช “TRIP” เลื่อนสวิทช “TRIP/INFO” 

นทิศทาง (a) การใชสวิทช “INFO” เลื่อนสวิทช 

IP/INFO” ไปในทิศทาง (b)

UAU12902

คันเบรคหนา

คนัเบรคหนาติดตั้งอยูที่ดานขวาของแฮนดบังคบั 

ในการใชเบรคหนา ใหบีบคันเบรคนี้เขากบั

ปลอกคันเรง

คันเบ

คนัเบ

ในกา

ปลอก

วิทช “TRIP/INFO”

(b)(a)

1. คันเบรคหนา

1

1. คัน
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5

ระ

AB

ลอ

อิเล

แล

ใชง

ธร

จังห

อย

เบร

รัก

เพื่อ

จะ





AB

ระบ

ทํา

น็เซอรลอหนา

อแมเหล็กเซน็เซอรลอหนา

น็เซอรลอหลัง

อแมเหล็กเซน็เซอรลอหลัง

2

1

2

1
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บบเบรคปองกันลอล็อค ABS

S (Anti-lock Brake System - ระบบเบรคปองกัน

ล็อค) ของยามาฮาเปนระบบควบคุมดวย

็กทรอนิกสแบบคู โดยจะทํางานกบัเบรคหนา

ะเบรคหลงัแยกกันอยางอิสระ

 านเบรคที่มี ABS เชนเดียวกับการใชงานเบรค

รมดา หากมีการใชงานเบรค ABS อาจรูสึกถงึ

วะที่คันเบรค ในสถานการณเชนนี้ ใหใชเบรค

างตอเนื่องและปลอยให ABS ทํางาน หาม “ปม” 

ค เพราะจะทําใหประสิทธิภาพในการเบรคลดลง

คําเตอืน
UWA16051

ษาระยะหางจากรถที่วิ่งอยูดานหนาอยางเพียงพอ

ใหสอดคลองกับความเร็วในการขบัขีเ่สมอ แมวา

มีระบบเบรค ABS ก็ตาม

ABS จะทํางานไดดีที่สุดเมือ่มีระยะเบรคที่ยาว

ในบางสภาพถนน เชน ขรขุระหรือโรยหิน 

ระยะในการเบรคสําหรับ ABS อาจมากกวา

เบรคธรรมดา

S จะไดรับการตรวจสอบโดย ECU ซึ่งจะทําให

บกลบัมาเปนการเบรคแบบธรรมดาหากมีการ

งานผิดปกติเกิดขึน้

ขอแนะนํา
 ระบบ ABS จะทําการทดสอบวิเคราะหปญหา

ดวยตัวเองในแตละครั้งที่รถออกตวัเปนครั้งแรก

หลงัจากบิดสวิทชกญุแจไปที่ “ON” และรถวิ่ง

ทีค่วามเร็ว 10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) หรือสูงกวา 

ระหวางการทดสอบนี ้จะไดยินเสยีงการทํางาน

จากดานหนาของรถ และเมื่อบบีคนัเบรคเบาๆ 

จะรูสกึถงึการสั่นที่คนัเบรค แตไมใชเปนการ

ทํางานผิดปกติแตอยางใด

 ระบบ ABS นี้มีโหมดทดสอบที่ชวยใหเจาของ

รถไดลองสัมผัสถงึจงัหวะที่คนัเบรคเมื่อระบบ 

ABS ทํางาน อยางไรก็ตาม จําเปนตองใช

เครื่องมือพิเศษ ดังนั้นโปรดติดตอผูจําหนาย

ยามาฮาของทาน

ขอควรระวัง
UCA20100

ระมัดระวังอยาทําใหเซ็นเซอรลอหรือลอแมเหล็ก

เซ็นเซอรลอเสียหาย มฉิะนั้นจะทําใหสมรรถนะ

ของระบบ ABS ไมสมบูรณ

1. เซ

2. ล

1. เซ

2. ล



อุป

5

ระบ

ระบ

ฉุดล

ไมไ

วาล

ควบ

ชวย

แรง

เมื่อ

จะก

ในก

ระบ

อยา

หมนุ

เนื่อ

เรงค

ขณ

ลอห

พื้น

และ

ะนํา
บบปองกันลอหมุนฟรีเพื่อชวยใหลอหลังเปน

หากรถจักรยานยนตติดหลมโคลน ทราย หรือ

ี่ออนนุมอื่นๆ

วรระวัง
UCA16801

รถทีก่ําหนดเทานั้น (ดูหนา 8-19) การใชยาง

ขีนาดแตกตางกันจะทําใหระบบปองกันลอ

รีไมสามารถควบคุมการหมุนของลอไดอยาง

ง

แสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี “ ”

แสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี

1 2
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บปองกันลอหมุนฟรี

บปองกนัลอหมุนฟรี (TCS) จะชวยรักษาแรง

ากเมื่อเรงความเร็วบนพื้นผิวที่ลื่น เชน ถนนที่

ดลาดยางหรือถนนเปยก หากเซ็นเซอรตรวจพบ

อหลังเริ่มเกดิการลืน่ไถล (การหมุนที่ไมสามารถ

คุมได) ระบบปองกันลอหมุนฟรีจะใหความ

เหลือโดยการควบคุมกําลงัเครื่องยนตจนกวาจะมี

ฉุดลากกลบัคืนมา

ระบบปองกนัลอหมุนฟรีทํางาน ไฟแสดง “ ” 

ะพริบ ทานอาจสังเกตไดถึงความเปลีย่นแปลง

ารตอบสนองของเครื่องยนตหรือเสียงทอไอเสีย

คําเตอืน
UWA18860

บปองกันลอหมุนฟรีไมสามารถทดแทนการขบัขี่

งเหมาะสมตอสภาวะตางๆ ได ระบบปองกันลอ

ฟรีไมสามารถปองกันการสูญเสียแรงฉดุลาก

งจากความเร็วที่มากเกินไปเมื่อหักรถเขาโคง เมื่อ

วามเร็วมากเกินไปขณะอยูในมุมที่เอียงมาก หรือ

ะเบรค และไมสามารถปองกันการลื่นไถลของ

นาได เชนเดียวกับยานพาหนะทัว่ไป การขับขีบ่น

ผิวที่อาจเกิดการลื่นไถลควรใชความระมัดระวัง

พยายามหลีกเลี่ยงพื้นผิวทีล่ื่น

การตั้งคาระบบปองกันลอหมุนฟรี

เมื่อเปดการทํางานของรถจกัรยานยนต ระบบปองกัน

ลอหมุนฟรีจะเปดโดยอัตโนมัติ

หากตองการปดระบบปองกันลอหมุนฟรี ใชสวิทช 

“INFO” เพื่อเปลี่ยนจอแสดงขอมูลไปเปนจอแสดง

ระบบปองกันลอหมุนฟรี จากนั้นกดสวิทช “INFO” 

เปนเวลาสามวินาที จอแสดงจะแสดง “TCSOFF” 

และไฟแสดง“TCS” จะสวางขึ้น

ขอแน
ปดระ

อิสระ

พื้นท

ขอค
ใชยาง

รถที่ม

หมนุฟ

ถกูตอ

1. ไฟแสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี “ ”

2. จอแสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี

1 2

1. ไฟ

2. จอ
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การ

ระบ

อัต

ผิด

สา

เชน

“

ขอ
เมื่อ

เคร

หม

ตอ

UAU78502

ดถังน้ํามันเชื้อเพลิง

ปดฝาปดถงัน้ํามันเชื้อเพลิง

บิดสวิทชกุญแจไปที่ “ ” เพื่อเปดที่ครอบฝา

ปดถังน้ํามันเชือ้เพลงิ

หมุนฝาปดถงัน้ํามันเชือ้เพลงิทวนเข็มนาฬิกา

จนกระทั่งเครื่องหมายปลด “ ” อยูในแนว

เดียวกนักับ “ ” จากนั้นดึงฝาปดออก

1.

2.

ี่ครอบฝาปดถังน้ํามันเชือ้เพลิง

1
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รีเซ็ทระบบปองกันลอหมนุฟรี

บปองกันลอหมุนฟรีจะปดการทํางานโดย

โนมัติในบางสถานการณ เชน เมื่อตรวจพบขอ

พลาดของเซ็นเซอร หรือเมื่อมีเพียงลอเดียวที่

มารถหมุนไดนานกวา 2-3 วินาที หากเกิดกรณี

นี้ ไฟแสดง “ ” จะสวางขึ้น และไฟเตือน 

” ก็อาจจะสวางขึ้นดวย

แนะนํา
รถจักรยานยนตอยูบนขาตั้งกลาง หามเรง

ื่องยนตเปนเวลานาน มิฉะนั้นระบบปองกันลอ

ุนฟรีจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติและจําเปน

งรีเซ็ท

หากระบบปองกนัลอหมุนฟรีปดการทํางานโดย

อัตโนมัติ ใหลองรีเซ็ทใหมดังนี้

1. หยุดรถและปดการทํางานของรถใหเรียบรอย

2. รอ 2-3 วินาทีแลวเปดการทํางานของรถ

จกัรยานยนต

3. ไฟแสดง “ ” ควรดับลงและระบบปองกนั

ลอหมุนฟรีจะทํางาน

ขอแนะนํา
หากไฟแสดง “ ” ยังคงสวางอยูหลงัจากรีเซ็ทแลว 

รถจกัรยานยนตอาจยังขับขี่ตอไปได อยางไรกต็าม 

ควรนํารถไปใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบโดยเร็ว

ที่สุด

4. ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบรถจักรยานยนต

และปดไฟเตือน “ ”

ฝาป

การเ

1.

2.ไฟแสดงระบบปองกันลอหมนุฟรี “ ”

ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต “ ”

21
1. ท



อุป

5

การ

1

2

UAU13213

นเชื้อเพลิง

ใหแนใจวามีน้ํามันเชือ้เพลงิในถังเพียงพอ

คําเตอืน
UWA10882

เบนซินและไอน้ํามนัเบนซินเปนสารไวไฟสูง 

ิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด

ไหมและการระเบิด และเพื่อลดความเสี่ยงในการ

บาดเจ็บขณะเติมน้ํามนัเชื้อเพลิง

กอนเติมน้ํามันเชือ้เพลิง ใหดับเครื่องยนตและ

ตองแนใจวาไมมีผูใดนั่งอยูบนรถจักรยานยนต 

หามเติมน้ํามันเชื้อเพลิงขณะสูบบุหรี่ หรือขณะ

ที่อยูใกลกับประกายไฟ เปลวไฟ หรือแหลงจดุ

ระเบิดตางๆ เชน ไฟแสดงการทํางานของเครื่อง

ทําน้ํารอนและเครื่องอบผา

อยาเติมน้ํามันเชื้อเพลิงจนลนถัง หยุดเติมเมื่อ

ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงถึงปลายทอเติมน้ํามัน 

เนื่องจากน้ํามันเชื้อเพลิงจะขยายตัวเมื่อรอนขึน้ 

ความรอนจากเครื่องยนตหรือแสงอาทิตยจึง

อาจทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงไหลลนออกมาจาก

ถงัได

1. ฝ

2. เ

1. เ
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ติดตั้งฝาปดถงัน้ํามันเชื้อเพลิง

. สอดฝาปดถงึน้ํามนัเชือ้เพลงิเขาไปบนสวนเปด

ของถงัและหมุนตามเขม็นาฬกิาจนกระทัง้เครื่อง

หมายติดตัง้ “ ” อยูในแนวเดยีวกบั “ ”

. ปดที่ครอบฝาปดถงัน้ํามันเชื้อเพลิง

คําเตอืน
UWA11092

หลังจากเตมิน้ํามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบใหแนใจว าได

ปดฝาปดถังน้ํามนัเชื้อเพลิงแนนสนิท น้ํามนัเช ื้อเพลิง

ทีร่ั่วออกมาอาจทําใหเกิดเพลิงไหมได

น้ํามั

ตรวจ

น้ํามนั

ใหปฏ

เพลิง

ไดรับ

1.

2.

าปดถงัน้ํามันเชื้อเพลิง

ครื่องหมายปลด “ ”

ครื่องหมายติดตั้ง “ ”

1

2

1



ุปกรณและหนาที่ในการควบคุม

5

3

4

น้ํา

หร

ปา

หร

วามเสียหายแกระบบน้ํามันเชือ้เพลงิหรือเกิด

าเกี่ยวกับสมรรถนะของรถได

1.

2.
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. เช็ดน้ํามันเชื้อเพลิงที่หกทันที ขอควรระวัง: 
เช็ดน้ํามันเชื้อเพลิงที่หกทันทีดวยผาสะอาด 

แหง และนุม เนื่องจากน้ํามันเชือ้เพลงิอาจ

ทําความเสียหายใหกับสีรถหรือชิน้สวน

พลาสติก [UCA10072]

. ดูใหแนใจวาไดปดฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง

แนนดีแลว

คําเตอืน
UWA15152

มนัเบนซินเปนสารมพีิษและสามารถทําใหบาดเจ ็บ

ือเสียชีวิตได ตองใชดวยความระมดัระวัง ห ามใช

กดูดน้ํามนัเบนซิน หากกลืนน้ํามนัเบนซินเขาไป 

ือสูดไอน้ํามันเบนซินเขาไป หรือน้ํามันเบนซิน

เขาตา ใหรีบพบแพทยทนัที หากน้ํามนัเบนซิน

สัมผัสผิวหนงั ใหลางดวยสบูและน้ํา หากน้ํามัน

เบนซินเลอะเสื้อผา ใหเปลี่ยนเสื้อผาทันที

UAUU0045

ขอควรระวัง
UCA11401

ใชเฉพาะน้ํามนัเบนซินไรสารตะกั่วเทานั้น การใช

น้ํามนัเบนซนิที่มีสารตะกั่วจะทําใหชิ้นสวนภายใน

ของเครื่องยนต เชน วาลวและแหวนลูกสูบ รวมทั้ง

ระบบไอเสียเกิดความเสียหายไดเปนอยางมาก

แกสโซฮอล

แกสโซฮอลมี 2 ชนิด: แกสโซฮอลชนิดที่มีเอทานอล

และแกสโซฮอลชนิดที่มีเมทานอล แกสโซฮอลชนิด

ที่มีเอทานอลสามารถใชไดหากมีปริมาณเอทานอล

ไมเกิน 10% (E10) ยามาฮาไมแนะนําใหใชแกส

โซฮอลชนิดที่มีเมทานอล เนื่องจากสามารถทําให

เกดิค

ปญห

ทอเติมของถังน้ํามันเชื้อเพลิง

ระดับน้ํามันเชื้อเพลงิสงูสดุ

1 2

น้ํามนัเชื้อเพลิงที่แนะนํา:

น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว (น้ํามันแกสโซฮอล 

[E10])

ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง:

13 ลิตร



อุป

5

ทอ

กอน







วรระวัง
UCA10702

าะน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วเทานั้น การใช

เบนซินที่มสีารตะกั่วจะทําใหระบบบําบัด

เสียหายจนไมสามารถซอมได

1. ท
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น้ํามันลนของถังน้ํามันเชื้อเพลิง

ใชงานรถจักรยานยนต ใหปฏิบัติดังนี้:

ตรวจสอบการเชือ่มตอ และการเดินทอน้ํามัน

ลนของถังน้ํามันเชื้อเพลิง

ตรวจสอบทอน้ํามันลนของถังน้ํามันเชือ้เพลงิ

เพื่อดูรอยแตกหรือความเสียหาย และเปลี่ยน

ตามความจําเปน

ตรวจสอบใหแนใจวาทอน้ํามันลนของถัง

น้ํามันเชื้อเพลิงไมอุดตัน และทําความสะอาด

ถาจําเปน

UAU13447

ระบบบําบัดไอเสีย 

รถจักรยานยนตรุนนี้มีระบบบําบัดไอเสีย (catalytic 

converter) ในระบบไอเสียของรถ

คําเตอืน
UWA10863

ระบบไอเสียจะมคีวามรอนหลังจากทํางาน เพื่อ

ปองกันอันตรายจากไฟไหมหรือการลวกผิวหนัง:

 หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับบริเวณที่อาจ

เกิดอันตรายจากไฟไหม เชน หญาหรือวัสดุ

อื่นๆ ทีต่ิดไฟงาย

 จอดรถจักรยานยนตในที่ที่ไมมีเด็กหรือคนเดิน

พลุกพลาน เพื่อไมใหไดรับอันตรายจากการ

สัมผัสกับระบบไอเสียที่มคีวามรอน

 ตองแนใจวาระบบไอเสียเย็นลงแลวกอนทําการ

ซอมบํารุง

 อยาปลอยใหเครื่องยนตเดินเบานานเกินกวา

สองสามนาที การปลอยใหเครื่องยนตเดินเบา

เปนเวลานานจะทําใหเครื่องยนตรอน

ขอค
ใชเฉพ

น้ํามนั

ไอเสีย

อน้ํามันลนของถงัน้ํามันเชื้อเพลิง

1
1
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5

กล

รถ

กล

หล

ดกลองอเนกประสงค B ใหกดฝาครอบกลอง

ประสงคไปที่ตําแหนงเดิม

นั่ง/กลองอเนกประสงคดานหลัง

ปดเบาะนั่ง/กลองอเนกประสงคดานหลงัผาน

ชกญุแจ

วิทชกญุแจไปที่ “OPEN” จากนั้นกดปุม “SEAT”

ปดเบาะนั่ง/กลองอเนกประสงคดานหลงัดวย

จแบบกลไก

เปดฝาครอบชองเสียบกุญแจนิรภัย

1.

2.

1.

1 าครอบ

ลองอเนกประสงค

1

2
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องอเนกประสงค

จกัรยานยนตรุนนี้ติดตั้งกลองอเนกประสงค 3 จดุ 

องอเนกประสงคหนาและกลองอเนกประสงค

งัจะติดตั้งอยูตามที่แสดงในภาพ

ขอแนะนํา
 กลองอเนกประสงค A ตองเปดโดยใชระบบ

กญุแจอัจฉริยะ (ดูหนา 4-9)

 เบาะนั่ง/กลองอเนกประสงคดานหลังสามารถ

เปดไดโดยใชระบบกุญแจอัจฉริยะหรือกุญแจ

แบบกลไกได

 หมวกนิรภัยบางประเภทไมสามารถเกบ็ไว

ในกลองอเนกประสงคดานหลังได เนื่องจาก

ขนาดและรูปทรงของหมวก

กลองอเนกประสงค A

การเปดกลองอเนกประสงค A, บิดสวิทชกญุแจไปที่ 

“OPEN” จากนั้นกดปุม “LID” 

การปดกลองอเนกประสงค A, กดฝาครอบกลอง

อเนกประสงคจนกระทั่งถกูปด

กลองอเนกประสงค B

การเปดกลองอเนกประสงค B, กดฝาครอบกลอง

อเนกประสงคเขาไปขางในเพื่อปลดลอ็ค จากนั้นด ึง

เพื่อเปด

การป

อเนก

เบาะ

การเ

สวิท

บิดส

การเ

กุญแ

1.

กลองอเนกประสงค A

กลองเอนกประสงค B

กลองอเนกประสงคดานหลัง

2

1

1. ฝ

2. ก



อุป

5
2

เนื่องจากกลองอเนกประสงคอาจเปยกชื้นใน

ขณะลางรถ ใหหอหุมสิ่งของที่เก็บไวในกลอง

ดวยถุงพลาสติก

อยาเก็บของมคีาหรือสิ่งทีแ่ตกหักไดงายไวใน

กลองอเนกประสงค

คําเตอืน
UWA18950

กลองอเนกประสงค A สามารถรับน้ําหนักได

ไมเกิน 1.0 กก.

กลองอเนกประสงค B สามารถรับน้ําหนักได

ไมเกิน 0.5 กก.

กลองอเนกประสงคดานหลังสามารถรับ

น้ําหนักไดไมเกิน 5.0 กก.

หามบรรทุกน้ําหนักบน0ตัวรถจักรยานยนต

เกิน 161 กิโลกรมั

1. ฝ

1. ล

2. ป

B74-F8199-U1.book  Page 20  Thursday, August 10, 2017  10:05 AM
กรณและหนาที่ในการควบคมุ

5-20

. เสียบกุญแจแบบกลไกเขากบัตัวลอ็คเบาะนั่ง 

แลวหมุนตามเขม็นาฬกิา

ขอแนะนํา
ตรวจดูใหแนใจวาปดเบาะนั่งและกลองอเนกประสงค

ทั้งหมดแลวกอนออกรถ

ขอควรระวัง
UCA24020

ตรวจใหแนใจวาฝาครอบชองเสียบกุญแจนิรภัยปดไว

เรียบรอยแลวเมือ่ไมไดใชกุญแจแบบกลไก

ขอควรระวัง
UCA21150

โปรดคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้เมือ่จะใชกลอง

อเนกประสงค

 เนื่องจากกลองอเนกประสงคจะสะสม

ความรอนเมือ่อยูกลางแดดและ/หรือจาก

ความรอนของเครื่องยนต จึงหามเก็บสิ่งทีไ่ว

ตอความรอน เครื่องอุปโภค หรือวัตถุไวไฟ 

ไวภายในกลองอเนกประสงค

 เพื่อไมใหความชื้นลามไปทัว่กลองอเนกประสงค  

ควรหอสิง่ของทีเ่ปยกในถงุพลาสตกิกอนจดัเก็บ

ในกลองอเนกประสงค













าครอบชองเสียบกุญแจนิรภัย

็อคเบาะนั่ง

ลดล็อค

1

12
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5

หน

หน

ตําแ

การ

1

ประกอบหนากากบังลมที่ตําแหนงสูงแลวยึด

ดวยโบลท จากนั้นขนัแนนโบลทตามคาแรงขัน

ที่กําหนด คําเตือน! หนากากบังลมที่ไมแนน

อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได ตองขนัสกรูตาม

คาแรงบิดที่กําหนด [UWA15511]

1.

ลท

ลท

1
1

1

1
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ากากบังลม

ากากบังลมสามารถปรับความสูงไดหนึ่งในสอง

หนง เพื่อใหเหมาะกบัความตองการของผูขับขี่

เปลี่ยนความสงูของหนากากบังลมเปนตําแหนงสงู

. ถอดฝาครอบชองขนัโบลทออกโดยการถอด

ตัวยึดแบบเร็ว

2. ถอดหนากากบังลมออกโดยการถอดโบลท

3. ถอดโบลทออก จากนั้นติดตั้งโบลทในตําแหนง

ทีต่องการ

4.

หนากากบังลม

1

1. ตัวยึดแบบเร็ว

2. ฝาครอบชองขันโบลท

1. โบลท

2

1

1

1

1. โบ

1. โบ



อุป

5

5

ประกอบหนากากบังลมที่ตําแหนงต่ําแลวยึด

ดวยโบลท จากนั้นขันแนนโบลทตามคาแรงขัน

ที่กําหนด คําเตือน! หนากากบังลมทีไ่มแนน

อาจทําใหเกิดอุบัติเหตไุด ตองขนัสกรูตาม

คาแรงบิดที่กําหนด [UWA15511]

1. โ

ค

ลท

ลท

1

1

1

1
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. ใสฝาครอบชองขันโบลทแลวยึดดวยตัวยึด

แบบเร็ว

การเปลี่ยนความสูงของหนากากบังลมเปนตําแหนงต่ํา

1. ถอดฝาครอบชองขันโบลทออกโดยการถอด

ตัวยึดแบบเร็ว

2. ถอดหนากากบังลมออกโดยการถอดโบลท

3. ถอดโบลทออก จากนั้นติดตั้งโบลทในตําแหนง

ที่ตองการ

4.

บลท

ามาตรฐานแรงบิด:

โบลทยึดหนากากบังลม:

8 นิวตัน·เมตร

1

1

1. ฝาครอบชองขันโบลท

1

1. โบ

1. โบ
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5

5

UAU14893

ปรับตั้งชุดโชคอัพหลัง

คําเตอืน
UWA10211

ชุดโชคอัพหลังทั้งคูใหเทากันเสมอ มิฉะนั้นอาจ

ประสิทธิภาพการบังคับเลี้ยวลดลง และสูญเส ีย

รงตวัได

ชคอัพหลังแตละชุด มีการติดตั้งแหวนปรับต ั้ง

ิงโชค

วรระวัง
UCA10102

องกันกลไกชํารุดเสียหาย อยาพยายามหมนุ

วาการตั้งคาสูงสุดหรือต่ําสุด

ตั้งสปริงโชคดังตอไปนี้

ารเพิ่มแรงสปริงโชคและทําใหระบบกันสะเทือน

ึ้น ใหหมุนแหวนปรับตั้งบนชดุโชคอัพหลงั

ะชุดไปในทิศทาง (a) ในการลดแรงสปริงโชค

ําใหระบบกนัสะเทือนนุมขึ้น ใหหมุนแหวน

ตั้งบนชดุโชคอัพหลังแตละชุดไปในทิศทาง (b)

1.
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. ใสฝาครอบชองขันโบลทแลวยึดดวยตัวยึด

แบบเร็ว

UAU46833

ตําแหนงแฮนดบังคับ 

แฮนดบังคับสามารถปรับไดสองตําแหนงตามความ

พอใจของผูขบัขี่ ใหผูจําหนายยามาฮาทําการปร ับ

ตําแหนงแฮนดบังคับให

การ

ปรับ

ทําให

การท

ชุดโ

สปร

ขอค
เพื่อป

เกินก

ปรับ

ในก

แข็งข

แตล

และท

ปรับ

โบลท

คามาตรฐานแรงบิด:

โบลทยึดหนากากบังลม:

8 นิวตัน·เมตร

1

1

1. แฮนดบังคับ

1



อุป

5





บบขึน้เพื่อชวยเตอืนใหผูขบัขีไ่มลืมยกขาตั้งขาง

นจะเริม่ออกตัว ดังนั้น ควรตรวจสอบระบบนี้

ระจําและใหผูจําหนายยามาฮาทําการซอมบํารุง

ะบบทํางานไมถกูตอง

1. แ

2. ป

3. ต

ก
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จัดแนวรองบากที่เหมาะสมในแหวนปรับตั้ง

ใหตรงกับตัวแสดงตําแหนงบนโชคอัพหลัง

ใชเครื่องมือปรับตั้งสปริงโชคที่ใหมาในชุด

เครื่องมือประจํารถเพื่อทําการปรับตั้งนี้

UAU15306

ขาตั้งขาง

ขาตั้งขางอยูทางดานซายของโครงรถ ยกขาตั้งข างขึ้น

หรือเหยียบลงดวยเทาขณะจบัตัวรถใหตั้งตรง

ขอแนะนํา
สวิทชขาตั้งขางแบบติดตั้งมากบัรถเปนสวนหน ึ่งของ

ระบบการตัดวงจรการสตารท ซึ่งจะตัดการจดุระเบิด

ในบางสถานการณ (ดูหัวขอถัดไปสําหรับคําอธิบาย

เกี่ยวกบัระบบการตัดวงจรการสตารท)

คําเตอืน
UWA10242

หามขบัขีร่ถจักรยานยนตโดยไมไดยกขาตัง้ขางขึน้ 

หรือหากขาตัง้ขางฝดและไมสามารถเก็บขึน้ไดอยาง

ถกูตอง (หรือเลื่อนหลนลงได) มฉิะนั้นขาตัง้ขางอาจ

สมัผัสพื้นและรบกวนสมาธิของผูขบัขี ่ทําใหเสียการ

ควบคุมได ระบบการตดัวงจรการสตารทของยามาฮา

ออกแ

ขึน้กอ

เปนป

หากร

หวนปรับตั้งสปริงโชค

ระแจขันชนิดพิเศษ

ัวแสดงตําแหนง

ารตั้งคาสปริงโชค:

ต่ําสุด (นุม):

1

มาตรฐาน:

3

สูงสุด (แข็ง):

5

1 2 3 4 5

2
1 (a) (b)

3
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5

ระ

ระบ

ขาง







ตร

สต
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บบการตัดวงจรการสตารท

บการตัดวงจรการสตารททํางานกับสวิทชขาตั้ง

และสวิทชไฟเบรค มีฟงกชันตอไปนี้

ปองกันการสตารทเมื่อขาตั้งขางไมไดยกขึ้น

ปองกันการสตารทหากไมไดใชเบรค

ดับเครื่องยนตที่กําลงัทํางานหากขาตั้งขางถูก

เลื่อนลง

วจสอบการทํางานของระบบการตัดวงจรการ

ารทเปนประจําตามขั้นตอนตอไปนี้



อุป

5

ตองตัง้อยูบนขาตั้งกลางเสมอระหวางการ

ผิดปกติ ทานสามารถใหผูจําหนายยามาฮา

นการขบัขี่

านไมถกูตอง 
ยนต จนกวาจะไดรับการตรวจสอบจาก

มถูกตอง
ยนต จนกวาจะไดรับการตรวจสอบจาก

านไมถูกตอง
นต จนกวาจะไดรับการตรวจสอบจาก
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คําเตอืน

 รถจักรยานยนตจะ

ตรวจสอบ

 หากตรวจพบความ

ตรวจสอบระบบกอ

เมื่อเครื่องยนตดับอยู:
1. เลือ่นขาตั้งขางลง
2. หมุนสวิทชกญุแจเปด
3. กําเบรคหนาหรือหลังไว
4. กดปุมสตารท
เครื่องยนตติดหรือไม?

เมื่อเครื่องยนตยังดับอยู:
5. เลือ่นขาตั้งขางขึ้น
6. กําเบรคหนาหรือหลงัไว
7. กดปุมสตารท
เครื่องยนตติดหรือไม?

เมื่อเครื่องยนตยังติดอยู:

8. เลือ่นขาตั้งขางลง

เครื่องยนตดับหรือไม

ระบบเปนปกติ สามารถขบัขีร่ถจักรยานยนตได

ใช ไม

ใช ไม

ไม ใช

สวิทชขาตั้งขางอาจทําง
ไมควรขบัขีร่ถจักรยาน
ผูจําหนายยามาฮา

สวิทชเบรคอาจทํางานไ
ไมควรขับขีร่ถจักรยาน
ผูจําหนายยามาฮา

สวิทชขาตั้งขางอาจทําง
ไมควรขบัขี่รถจักรยานย
ผูจําหนายยามาฮา



ุปกรณและหนาที่ในการควบคุม

5

ขั้ว

เพื่อ

ปด

ขอ
ไม

กร

ไม

แบ

รถ

ซึ่ง

อุป

กร

อย

ทํา

การ

1

เปดสวิทชกุญแจ แลวสตารทเครื่องยนต (ดูหนา 

7-2)

เปดอุปกรณเสริม
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UAU78213

ตอเสริมกระแสไฟตรง

คําเตอืน
UWA14361

ปองกันไฟฟาดูดหรือการลัดวงจร ตองติดตั้งฝา

เมื่อไมไดใชงานขัว้ตอเสริมกระแสไฟตรง

ควรระวัง
UCA15432

ควรใชงานอุปกรณเสริมที่เชื่อมตอกับขัว้ตอเสรมิ

ะแสไฟตรงเมือ่เครื่องยนตดับอยู และกําลังไฟตอง

เกิน 12 W (1 A) มิฉะนัน้ฟวสอาจจะขาดหรอื

ตเตอรี่อาจหมดได

จกัรยานยนตรุนนี้ติดตั้งขั้วตอเสริมกระแสไฟตรง

อยูในกลองอเนกประสงค A

กรณเสริมขนาด 12 V ที่เชือ่มตอกับขัว้ตอเสร ิม

ะแสไฟตรงสามารถใชงานไดเมื่อสวิทชกญุแจ

ูที่ตําแหนง “ON” และควรใชงานเมื่อเครื่องยนต

งานอยูเทานั้น

ใชขั้วตอเสริมกระแสไฟตรง

. เปดกลองอเนกประสงค A (ดูหนา 4-9)

2. ปดสวิทชกุญแจ

3. ถอดฝาปดขั้วตอเสริมกระแสไฟตรงออก

4. ปดอุปกรณเสริม

5. เสยีบปลัก๊อุปกรณเสริมเขาไปในขั้วตอเสริม

กระแสไฟตรง

6.

7.

1. ฝาปดขั้วตอเสริมกระแสไฟตรง

1. ขั้วตอเสริมกระแสไฟตรง

1

1



เพ

6

UAU15599

ตรว ตรวจสอบและบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา

ที่ระ
UWA11152

การ ด อยาใชรถหากทานพบส ิ่งผิดปกติใดๆ หาก

ขัน้ต

ตรว

หนา

น้ํา

อบจุดเชือ่มตอทอ

5-16, 5-18

น้ํา 8-9

น้ํา 8-11

น้ํา 8-12

เบร 8-21, 8-21, 8-22
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จสอบรถจกัรยานยนตกอนการขับขี่ทุกครั้งเพ ื่อใหแนใจวารถอยูในสภาพการใชงานที่ปลอดภ ัย ปฏบิัติตามขัน้ตอนการ

บุไวในคูมือผูใชรถจกัรยานยนตเสมอ

คําเตอืน

ไมตรวจสอบหรือบํารุงรักษารถจักรยานยนตอยางถูกตองจะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุหรือทําใหชิ้นสวนเสียหายไ

อนที่ระบุไวในคูมอืนี้ไมสามารถแกไขป ัญหาได ใหนํารถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบท ี่ผูจําหนายยามาฮา

จสอบรายการตอไปนี้กอนการใชงานรถจักรยานยนต:

จดุตรวจสอบ การตรวจสอบ

มันเชื้อเพลิง

• ตรวจสอบระดับน้ํามันเชือ้เพลิงในถัง

• เติมน้ํามันเชื้อเพลิงตามความจําเปน

• ตรวจสอบการรั่วซึมของทอน้ํามนัเชื้อเพลิง

• ตรวจสอบการอุดตัน การแตกราว หรือการชํารุดของท อน้ํามันลนของถังน้ํามันเชื้อเพลิง และตรวจส

มันเครื่อง

• ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง

• หากจําเปน ใหเติมน้ํามันเครื่องที่แนะนําจนถึงระดับที่กําหนด

• ตรวจสอบรถจักรยานยนตเพื่อดูการรั่วซึม

มันเฟองทาย • ตรวจสอบรถจักรยานยนตเพื่อดูการรั่วซึม

ยาหลอเย็น

• ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็นในถัง

• หากจําเปน ใหเติมน้ํายาหลอเย็นที่แนะนําจนถึงระดับที่กําหนด

• ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบระบายความรอน

คหนา

• ตรวจสอบการทํางาน

• หากคันเบรคออนหรือหยุนตัว ใหนํารถเขารับการไลลมระบบไฮดรอลิกที่ผูจําหนายยามาฮา

• ตรวจสอบความสกึของผาเบรค

• เปลี่ยนตามความจําเปน

• ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคในกระปุกน้ํามันเบรค

• หากจําเปน ใหเติมน้ํามันเบรคที่กําหนดใหอยูในระดับที่กําหนด

• ตรวจสอบระบบไฮดรอลกิเพื่อดูการรั่วซึม



 – การตรวจสอบกอนการใชงาน

6

เบ 8-21, 8-21, 8-22

ปล
 าปลอกคันเรง

8-18, 8-24

สา 8-24

ลอ 8-19, 8-20

คนั 8-25

ขา 8-25

จดุ —

อปุ —

สว 5-24

หนา
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รคหลัง

• ตรวจสอบการทํางาน

• หากคันเบรคออนหรือหยุนตัว ใหนํารถเขารับการไลลมระบบไฮดรอลิกที่ผูจําหนายยามาฮา

• ตรวจสอบความสึกของผาเบรค

• เปลี่ยนตามความจําเปน

• ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคในกระปุกน้ํามันเบรค

• หากจําเปน ใหเติมน้ํามันเบรคที่กําหนดใหอยูในระดับที่กําหนด

• ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพื่อดูการรั่วซึม

อกคันเรง

• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง

• หากจําเปน ใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับตั้งระยะฟรีปลอกคันเรงและหลอลื่นสายคันเรงและเบ

ยควบคุมตางๆ
• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

• ทําการหลอลื่นตามความจําเปน

และยาง

• ตรวจสอบความเสียหาย

• ตรวจสอบสภาพยางและความลึกของดอกยาง

• ตรวจสอบแรงดันลมยาง

• ทําการแกไขตามความจําเปน

เบรค
• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

• หลอลื่นจุดเดือยหมุนตามความจําเปน

ตั้งกลาง, ขาตั้งขาง
• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

• หลอลื่นจุดเดือยหมุนตามความจําเปน

ยึดโครงรถ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัวแนนแลว

• ขันใหแนนตามความจําเปน

กรณ ไฟ สญัญาณ และสวิทช
• ตรวจสอบการทํางาน

• ทําการแกไขตามความจําเปน

ิทชขาตัง้ขาง 
• ตรวจสอบการทํางานของระบบการตัดวงจรการสตารท

• หากระบบทํางานไมถูกตอง ใหนํารถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮา

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ



กา

7

อาน

คุนเ

ฟงก

ผูจํา

การ

สูกา

ทําใ

UAUN0073

วรระวัง
UCAN0072

บัขี่ผานน้ําลึก มฉิะนั้นเครื่องยนตอาจเสียหาย

รหลีกเลี่ยงหลุมบอ เนื่องจากอาจจะลึกกว าที่

ิดไว
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UAU15952

คูมือผูใชรถจกัรยานยนตโดยละเอียดเพื่อให

คยกับการควบคุมตางๆ หากมีการควบคุมหรือ

ชันใดที่ทานไมเขาใจ ทานสามารถปรึกษา

หนายยามาฮาได

คําเตอืน
UWA10272

ไมทําความคุนเคยกับการควบคุมตางๆ อาจนําไป

รสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต ซึ่งสามารถ

หเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได

UAU78221

ขอแนะนํา
รถจักรยานยนตรุนนี้ไดมีการติดตั้งเซ็นเซอร ตรวจจับ

การเอียงของรถเพื่อดับเครื่องในกรณีที่มีการพลกิคว่ํา 

ในกรณีนี้ ไฟเตือนปญหาเครื่องยนตจะสวางขึน้ แตนี่

ไมใชการทํางานผิดปกติ กอนการรีสตารทเครื่องยนต 

ใหปดสวิทชกญุแจและกลับมาเปดอีกครั้งเพื่อรีเซ็ท

ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต หากไมทําเชนนี้จะไม

สามารถสตารทเครื่องยนตได แมวาเครื่องยนตจะ

หมุนเมื่อกดสวิทชสตารทกต็าม

ขอค
หามข

ได คว

คาดค



ละคําแนะนําที่สําคญัในการขับขี่

7

กา

ขอ
ดูห

เมือ่

เพื่อ

สต

5-2

1

ขอ
ไฟ

วิ่งด

UAU45093

ใชรถ

ขณะบีบคันเบรคหลงัดวยมือซายและจับเหล็ก

กันตกดวยมือขวา ใหดันรถจกัรยานยนตลงจาก

ขาตั้งกลาง

นั่งครอมบนเบาะ แลวปรับกระจกมองหลงั

เปดสวิทชไฟเลีย้ว

ตรวจสอบสภาพการจราจร จากนั้นบิดคันเรง 

(ดานขวา) เบาๆ เพื่อออกตัว

ปดสวิทชไฟเลีย้ว

ล็กกันตก

1

B74-F8199-U1.book  Page 2  Thursday, August 10, 2017  10:05 AM
การทํางานของรถจกัรยานยนตแ

7-2

UAU78231

รสตารทเครื่องยนต

ควรระวัง
UCA10251

นา 7-4 สําหรับคําแนะนําในการรันอินเครื่องยนต

มีการใชงานเปนครั้งแรก

ใหระบบการตัดวงจรการสตารทเปดใหสามารถ

ารทเครื่องยนตได ขาตั้งขางจะตองยกขึ้น (ดูหนา 

5)

. บิดสวิทชกุญแจเปดและดูใหแนใจวาสวิทช 

stop/run/start อยูที่ “ ” แลว

ไฟเตือนและไฟแสดงตอไปนี้จะสวางขึ้น

ประมาณ 2-3 วินาทีแลวดับลง

 ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต

 ไฟแสดงระบบปองกนัลอหมุนฟรี

 ไฟแสดงการทํางานระบบกุญแจอัจฉริยะ

แนะนํา
เตือน ABS ควรจะสวางและติดอยูจนกระทั่งรถ

วยความเร็ว 10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) หรือสูงกวา

ขอควรระวัง
UCA22510

หากไฟเตือนหรือไฟแสดงไมทํางานตามทีอ่ธิบายไว

ดานบน ใหดูหนา 5-1 สําหรับการตรวจสอบวงจร

ไฟเตือนและไฟแสดงที่เกี่ยวของ

2. ผอนคันเรง

3. ขณะที่ใชเบรคหนาหรือเบรคหลงั ใหกดดาน 

“ ” ของสวิทช stop/run/start ปลอยเมื่อ

เครื่องยนตสตารท

ขอแนะนํา
หากเครื่องยนตไมสตารท ใหปลอยสวิทชสตารท

หลงัจากผานไป 5 วินาที รอ 10 วินาทีเพื่อใหแรงดัน

ไฟฟาแบตเตอรี่กลบัคืนสภาพ กอนกดสวิทชสตารท

อีกครั้ง

ขอควรระวัง
UCA11043

เพื่อรักษาเครื่องยนตใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน 

หามเรงเครื่องยนตมากขณะเครือ่งยนตเย็น!

การ

1.

2.

3.

4.

5.

1. เห



กา

7

การ

ควา

เรง 

ในก

UAU16821

ะนําสําหรับการลดความสิ้นเปลือง

นเชื้อเพลิง

สิ้นเปลอืงน้ํามันเชือ้เพลงิโดยมากขึ้นอยู กับ

ะการขับขี่ของแตละบุคคล คําแนะนําเพื่อลด

สิ้นเปลอืงน้ํามันเชือ้เพลงิมีดงันี้:

หลกีเลีย่งการใชความเร็วรอบเครื่องยนตสูง

ขณะเรงเครื่อง

หลกีเลีย่งการใชความเร็วรอบเครื่องยนตสูง

โดยไมมีโหลดบนเครื่องยนต

ดับเครื่องยนตแทนที่จะปลอยใหเครื่องยนต

เดินเบาเปนเวลานาน (เชน ในการจราจรที่

ติดขัด เมื่อหยุดรอสัญญาณไฟจราจร หรือ

รอรถไฟผาน)

ZAUM
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UAU16782

เรงและการลดความเร็ว

มเร็วของรถสามารถเพิ่มหรือลดไดดวยการบิดคนั

ในการเพิ่มความเร็ว ใหบิดคันเรงไปทาง (a) 

ารลดความเร็ว ใหบิดคันเรงไปทาง (b)

UAU16794

การเบรค

คําเตอืน
UWA10301

 หลีกเลี่ยงการเบรคแรงหรือกะทนัหัน (โดย

เฉพาะอยางยิ่งในขณะที่กําลังเอนไปทางดานใด

ดานหนึ่ง) มฉิะนั้นรถจักรยานยนตอาจลื่นไถล

หรือพลิกคว่ําได

 การขบัขี่ขามทางรถไฟ รางของรถราง แผน

โลหะบนถนนที่มีการกอสราง และฝาทอระบาย

น้ําอาจทําใหเกิดการลื่นเมื่อถนนเปยก ดังนั้น

จึงควรลดความเร็วเมือ่เขาใกลบริเวณดังกลาว 

และควรเพิ่มความระมัดระวังใหมากขึน้

 ควรจําใหขึ้นใจวาการเบรคบนถนนที่เปยก

จะทําไดยากกวาปกติมาก

 ขับชาๆ เมื่อลงจากเนิน เนื่องจากการเบรคขณะ

ลงเนินจะทําไดยาก

1. ผอนคนัเรงจนสุด

2. บีบคันเบรคหนาและหลังพรอมๆ กันโดยคอยๆ 

เพิ่มความแรงในการบีบ

คําแน

น้ํามั

ความ

ลกัษณ

ความ







(b)

(a)

0199



ละคําแนะนําที่สําคญัในการขับขี่
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ระ

ไม

ที่จ

(1,

เนื้อ

เนือ่

น้ํา

ชิน้

ระย

ใชง

สภ

มาก

0–1

หล

นา

ขอ

เฟอ

100

หล

นา

UAUN1421

จอดรถ

อดรถ ใหปดใชงานรถจักรยานยนต จากนั้น

ุญแจอัจฉริยะ

นะนํา
จะจอดอยูในตําแหนงที่มีรั้วกัน้หรือกระจกของ

าคั่นอยู หากกญุแจอัจฉริยะยังอยูภายในชวงการ

น บุคคลอื่นจะสามารถสตารทเครื่องยนตและ

นรถจกัรยานยนตได ดังนั้น กรุณาปดกุญแจ

ริยะเมื่อจะจอดรถทิ้งไว (ดูหนา 4-5)

อาขาตั้งขางลงเมื่อเครื่องยนตกําลังทํางาน 

งยนตจะดบัและเสียงปบจะดังขึ้นประมาณ 1 นาท ี

องการหยุดเสียปบ ใหดับเครื่องรถจกัรยานยนต

ยกขาตัง้ขางขึ้น

นะนํา
กอนจอดรถไว ตองแนใจวาไดบิดสวิทชกญุแจ

ไปที่ “OFF” หรือ “ ” แลว มิฉะนั้น แบตเตอรี่

อาจคายประจุออก

เสียงเตือนปบของขาตั้งขาง สามารถตั้งคาให

ไมทํางานได กรุณาติดตอ ผูจําหนายยามาฮา

ของคุณ
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UAU16842

ยะรันอินเครื่องยนต

มีชวงเวลาใดในอายุการใชงานของรถจกัรยานยนต

ะสําคัญไปกวาชวงระยะ 0 กม. ถงึ 1,600 กม. 

000 ไมล) (รันอิน) ดวยเหตุนี้ จึงควรทําความเขาใจ

หาตอไปนี้โดยละเอียด

งจากเปนเครือ่งยนตใหม ควรหลกีเลีย่งการบรรทุก

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

สวนตางๆ ในเครื่องยนตจะเสียดสีและขดัตวัจนมี

ะหางในการทํางานทีถู่กตอง ในชวงนี ้ไมควร

านโดยบดิคนัเรงจนสุดเปนเวลานาน หรือใน

าวะใดๆ ทีอ่าจสงผลใหเครื่องยนตเกดิความรอน

เกนิไป

UAU34323

,000 กม. (0–600 ไมล)

กีเลีย่งการทํางานเกิน 4500 รอบ/นาที เปนเวลา

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

งการทํางาน ควรเปลี่ยนน้ํามนัเครื่อง น้ํามัน

งทาย และไสกรองน้ํามันเครือ่ง [UCA12932]

0–1,600 กม. (600–1,000 ไมล)

กีเลีย่งการทํางานเกิน 5400 รอบ/นาที เปนเวลา

น

1,600 กม. (1,000 ไมล) ขึ้นไป

ในตอนนี้สามารถใชรถจักรยานยนตไดตามปกติ

ขอควรระวัง
UCA10311

 รกัษาความเร็วรอบเครื่องยนตไมใหอยูในพื้นที่

สแีดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต

 หากมีปญหาใดๆ เกิดขึน้ในระยะรันอิน

เครื่องยนต กรุณานํารถจักรยานยนตของทาน

เขาตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮาทนัที

การ

เมื่อจ

ปดก

ขอแ
แมรถ

รานค

ทํางา

ใชงา

อัจฉ

หากเ

เครื่อ

หากต

หรือ

ขอแ






กา

7
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คําเตอืน
UWA10312

เนื่องจากเครื่องยนตและระบบไอเสียจะเกิด

ความรอนสูง จึงไมควรจอดรถในทีท่ี่อาจมเีด็ก

หรือคนเดินสัมผัสและถูกความรอนไหม

ผิวหนัง

ไมจอดรถบริเวณพื้นทีล่าดเอียงหรือพื้นดิน

ที่ออน มฉิะนั้นอาจจะทําใหรถลมซึ่งมโีอกาส

ทําใหน้ํามนัเชื้อเพลิงรั่วและเกิดไฟไหมได

หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับพื้นหญาแหง

หรือวัสดุทีลุ่กติดไฟไดงาย



ุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
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การ

จะช

ปล

เปน

จัก

การ

อธ

ชว

ระย

ขับ

อาจ

ภูม

การ

การ

ทํา

ไดร

หร

รถ

ดําเ

UAU79250

งมือประจํารถ

รื่องมือประจํารถติดตั้งอยูใตเบาะนั่ง (ดูหนา 4-9)

ูลดานการบํารุงรักษาที่อยูในคูมือเลมน ี้ และ

งมือตางๆ ในชดุเครื่องมือประจํารถ ชวยใหทาน

รถทําการบํารุงรักษาเพื่อปองกันและซอมแซม

 นอยๆ ได อยางไรกต็าม อาจจําเปนตองใช

งมืออื่นเพิ่มเติม เชน ประแจขันแรงบิด เพื่อ

รซอมบํารุงบางรายการอยางถูกตอง

นะนํา
ทานไมมีเครื่องมือหรือประสบการณที่จําเป ็นใน

ํารุงรักษารถ สามารถนํารถเขาศูนยบริการ

ฮาเพื่อใหชางดําเนินการซอมบํารุงใหทานได

รื่องมือประจํารถ

1
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UAU17246

ตรวจสอบ การปรับตั้ง และการหลอลืน่ตามระยะ

วยใหรถจกัรยานยนตของทานอยูในสภาพที่

อดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุด ความปลอดภัย

ความรับผิดชอบของเจาของและผูขับขี่รถ

รยานยนต จุดสําคัญตางๆ สําหรับการตรวจสอบ 

ปรับตั้ง และการหลอลื่นรถจกัรยานยนตจะ

ิบายรายละเอียดในหนาถดัไป

งระยะเวลาที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาตาม

ะเปนเพียงคําแนะนําทั่วไปภายใตสภาวะการ

ขี่ปกติ อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการบํารุงรักษา

จําเปนตองสั้นขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 

ิประเทศ ตําแหนงทางภูมิศาสตร และลกัษณะ

ใชงานของแตละบุคคล

คําเตอืน
UWA10322

ไมดูแลรักษารถจักรยานยนตอยางเหมาะสมหรือ

การบํารุงรักษาผิดวิธีอาจเพิ่มความเสี่ยงในการ

ับบาดเจ็บหรือถึงแกชีวิตขณะทําการบํารุงรกัษา

ือขณะใชงาน หากทานไมคุนเคยกับการบํารุงรักษา

จักรยานยนต โปรดใหผูจําหนายยามาฮาเปนผู 

นินการแทน

คําเตอืน
UWA15123

ดับเครื่องยนตขณะทําการบํารุงรักษา ยกเวนในกรณ ี

ที่ระบุเปนอยางอื่น

 เครื่องยนตทีก่ําลังทํางานจะมีชิ้นสวนที่

เคลื่อนที่ซึง่สามารถเกี่ยวอวัยวะหรือเสื้อผา 

และมีชิ้นสวนไฟฟาที่ทําใหเกิดไฟดูดหรือ

เพลิงไหมได

 การปลอยใหเครื่องยนตทํางานขณะทําการ

บํารุงรักษาอาจทําใหดวงตาไดรับบาดเจ็บ เกิด

การไหมผิวหนัง เพลิงไหม หรือไดรับพิษจาก

กาซคารบอนมอน็อกไซด–จนอาจถึงแกชีวิตได 

ดูหนา 2-3 สําหรบัขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาซ

คารบอนมอน็อกไซด

คําเตอืน
UWA15461

ดิสกเบรค แมปมเบรคตวัลาง ดรัมเบรค และผาเบรค

จะรอนมากในระหวางการใชงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการ

ไหมผิวหนัง ควรปลอยใหชิ้นสวนเบรคเย็นลงกอน

ที่จะสัมผัส

เครื่อ

ชุดเค

ขอม

เครื่อ

สามา

เลก็ๆ

เครื่อ

ทํากา

ขอแ
หาก

การบ

ยามา

1. เค



กา

8

UAU62940

ขอแ




 ามาฮาเปนผูดําเนินการ 

UAUN0411

ตาร

ลําด

ง (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําป

0,000 km 
หรือ 

10 เดือน

15,000 km 
หรือ 

15 เดือน

20,000 km 
หรือ 

20 เดือน

1    

2  

3


 

4  

5    

6    
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นะนํา
การตรวจสอบประจําปตองทําทุกป ยกเวนหากมกีารบำรุงรักษาตามระยะกิโลเมตรแทน

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

รายการที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) จําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ ขอมูล และทักษะดานเทคนิค จงึควรใหผูจําหนายย

างการบํารุงรักษาตามระยะสําหรับระบบควบคุมแก สไอเสีย

ับ จุดตรวจสอบ รายการตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทา

1,000 km 
หรือ 

1 เดือน

5,000 km 
หรือ 

5 เดือน

1

* ทอน้ํามันเชื้อเพลิง • ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของทอน้ํามันเชื้อเพลงิ 

* ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง
• ตรวจสอบสภาพ

• เปลี่ยนตามความจําเปน

หัวเทียน

• ตรวจสอบสภาพ

• ทําความสะอาดและปรับระยะหางเขี้ยวหวัเทียน


• เปลี่ยน

* วาลว
• ตรวจสอบระยะหางวาลว

• ทําการปรับตั้งตามความจําเปน

* ระบบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลงิ • ตรวจสอบความเร็วรอบเดินเบาเครื่องยนต  

* ระบบไอเสีย

• ตรวจสอบการรั่วซึม

• ขันใหแนนตามความจําเปน

• เปลี่ยนปะเก็นตามความจําเปน
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UAUN0423

ตา

ลํา

าง (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําป

10,000 km 
หรือ 

10 เดือน

15,000 km 
หรือ 

15 เดือน

20,000 km 
หรือ 

20 เดือน

1    

2 ทุก 20,000 กม.

3 ทุก 20,000 กม.

4 ทุก 20,000 กม.

5   

6   

7    

8
   

เมื่อสึกหรอถึงคาที่กําหนด

9
   

เมื่อสึกหรอถึงคาที่กําหนด

10
   

ทุก 4 ป

11 ทุก 2 ป
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รางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นโดยทั่วไป

ดับ จุดตรวจสอบ รายการตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะท

1,000 km 
หรือ 

1 เดือน

5,000 km 
หรือ 

5 เดือน

*
ตรวจสอบระบบวิเคราะห

หัวฉีด

• ทําการตรวจสอบการทํางานโดยใชเครื่องวิเคราะหระบบหัวฉีด

ยามาฮา

• ตรวจสอบรหัสขอผิดพลาด

 

ไสกรองอากาศ • เปลี่ยน

* ไสกรองอากาศขั้นตน • ทําความสะอาด

* ไสกรองอากาศรอง • เปลี่ยน

ทอตรวจสอบไสกรองอากาศ • ทําความสะอาด  

* ไสกรองอากาศชุดสายพานวี
• ทําความสะอาด

• เปลี่ยนตามความจําเปน


* แบตเตอรี่
• ตรวจสอบแรงดันไฟฟา

• ชารจไฟตามความจําเปน
 

* เบรคหนา
• ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามัน และการรั่วของน้ํามัน  

• เปลี่ยนผาเบรค

* เบรคหลัง
• ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามัน และการรั่วของน้ํามัน  

• เปลี่ยนผาเบรค

* ทอน้ํามันเบรค

• ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสยีหาย

• ตรวจสอบความถูกตองของการเดินทอและตัวยึด


• เปลี่ยน

* น้ํามันเบรค • เปลี่ยน
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12   

13    

14   

15
  

ทุก 20,000 กม.

16    

17    

18    

19    

20    

21   

22   

ลําด

ง (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําป

0,000 km 
หรือ 

10 เดือน

15,000 km 
หรือ 

15 เดือน

20,000 km 
หรือ 

20 เดือน
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* ลอรถ • ตรวจสอบการแกวง-คดและความเสยีหาย 

* ยาง

• ตรวจสอบความลึกของดอกยางและความเสยีหาย

• เปลี่ยนตามความจําเปน

• ตรวจสอบแรงดันลมยาง

• ทําการแกไขตามความจําเปน



* ลูกปนลอ • ตรวจสอบความหลวมหรือความเสียหายของลูกปน 

* ลูกปนคอรถ
• ตรวจสอบระยะคลอนของลูกปนและความฝดของคอรถ  

• หลอลื่นดวยจาระบีลเิธียม

* จุดยึดโครงรถ • ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัวแนนแลว 

เพลาเดือยคันเบรคหนา • หลอลื่นดวยจาระบีซลิิโคน 

เพลาเดือยคันเบรคหลงั • หลอลื่นดวยจาระบีซลิิโคน 

ขาตัง้ขาง, ขาตั้งกลาง
• ตรวจสอบการทํางาน

• หลอลื่นดวยจาระบีลเิธียม


* สวิทชขาตั้งขาง • ตรวจสอบการทํางาน  

* โชคอพัหนา • ตรวจสอบการทํางานและการรั่วซึมของน้ํามัน 

* ชุดโชคอัพหลัง • ตรวจสอบการทํางานและการรั่วของน้ํามันโชคอัพหล ัง 

ับ จุดตรวจสอบ รายการตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทา

1,000 km 
หรือ 

1 เดือน

5,000 km 
หรือ 

5 เดือน

1
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23
ื่อไฟแสดงการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องกะพริบ

ุก 5,000 กม. 

24 

25
   

ทุก 3 ป

26
  

ทุกๆ 10,000 กม.

27 เปลี่ยนสายพานวีกะพริบ [ทุก 20,000 กม.]

28    

29    

30    

31    

ลํา

าง (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําป

10,000 km 
หรือ 

10 เดือน

15,000 km 
หรือ 

15 เดือน

20,000 km 
หรือ 

20 เดือน
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น้ํามันเครื่อง
• เปลี่ยน (ดูหนา 5-3 และ 8-9)  เม

• ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่องและดูการรั่วซึมของน้ํามัน ท

ไสกรองน้ํามันเครื่อง • เปลี่ยน 

* ระบบระบายความรอน
• ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็นและการรั่วซึมของน้ํายาหลอเย็น 

• เปลี่ยนเปนน้ํายาหลอเย็นแทของยามาฮา

น้ํามันเฟองทาย
• ตรวจสอบรถจักรยานยนตเพื่อดูการรั่วซึม  

• เปลี่ยน 

* สายพานวี • เปลี่ยน เมื่อไฟแสดงการ

*
สวิทชเบรคหนาและ

เบรคหลัง
• ตรวจสอบการทํางาน  

ชิ้นสวนที่เคลื่อนที่และ

สายตางๆ
• หลอลื่น 

* ปลอกคนัเรง

• ตรวจสอบการทํางาน

• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง และปรับตั้งตามความจําเปน

• หลอลื่นสายและเบาปลอกคันเรง



* ไฟ สัญญาณ และสวิทช
• ตรวจสอบการทํางาน

• ปรับตั้งลําแสงไฟหนา
 

ดับ จุดตรวจสอบ รายการตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะท

1,000 km 
หรือ 

1 เดือน

5,000 km 
หรือ 

5 เดือน
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UAU80950

ขอแ


าดดวยลมอัด มิฉะนั้นอาจชํารุดเสียหายได

ึ้นหากขับขี่ในบริเวณที่เปยกหรือมีฝุน



รคเปนประจํา และเติมใสกระปุกน้ํามัน

B74-F8199-U1.book  Page 6  Thursday, August 10, 2017  10:05 AM
รบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

8-6

นะนํา
กรองอากาศเครื่องยนตและกรองอากาศสายพานวี

 กรองอากาศเครื่องยนตของรถรุนนี้ใชไสกรองอากาศกระดาษเคลือบน้ํามันแบบใชแลวทิ้งซึ่งไมตองทําความสะอ

 ตองเปลีย่นไสกรองอากาศเครื่องยนตและไสกรองอากาศรอง และบํารุงรักษาไสกรองอากาศสายพานวีบ อยครั้งข

มากกวาปกติ

การบํารุงรักษาระบบเบรคไฮดรอลิก

 หลังจากถอดแยกแมปมเบรคตัวบนและแมปมเบรคตัวลาง ใหเปลีย่นน้ํามันเบรคทุกครั้ง ตรวจสอบระดับน้ํามันเบ

ตามความจําเปน

 เปลีย่นชิ้นสวนภายในของแมปมเบรคตัวบนและแมปมเบรคตัวลาง พรอมกบัเปลี่ยนน้ํามันเบรคท ุก 2 ป

 เปลีย่นทอน้ํามันเบรคทุก 4 ป หรือเมื่อเกิดการชำรุดหรือเสียหาย
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กา

ฝาค

บํา

ดูห

ฝาค

การ

ถอ

ดาน

1.
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UAU18752

รถอดและการประกอบฝาครอบ

รอบที่แสดงในรูปจําเปนตองถอดออกเพื่อทําการ

รุงรักษาบางรายการตามที่อธิบายไวในบทนี้ กร ุณา

ัวขอนี้เมื่อตองการถอดและประกอบฝาครอบ

UAU78530

รอบ A

ถอดฝาครอบ

ดสกรูออก และจากนั้นดึงฝาครอบออกไปทาง

นอก และเลือ่นลงไปดานหนาตามที่แสดงในภาพ

การติดตั้งฝาครอบ

วางฝาครอบในตําแหนงเดิม จากนั้นจึงขันสกรู

ฝาครอบ A

1
1. สกรู

1. ฝาครอบ A

1
1

1
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การ

หวัเ

ควร

เนื่อ

สึกก

ตรว

การ

ยังแ

ฉนว

สีน้ํา

หาก

อาจ

ตัวเอ

จําห

หาก

คาร

ใหม

ะนํา
มมีประแจวัดแรงบิด ใหประมาณคราวๆ โดย

กินการขันดวยมือไปอีก 1/4–1/2 รอบ อยางไร

 ควรจะขันใหแนนตามที่มาตรฐานกําหนดโดย

ุด

ห
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UAU19623

ตรวจสอบหัวเทียน

ทียนเปนสวนประกอบที่สําคัญของเครื่องยนต  ซึ่ง

ทําการตรวจสอบเปนระยะโดยผูจําหนายยามาฮา 

งจากความรอนและคราบตะกอนทําใหหัวเทียน

รอนอยางชาๆ จงึควรถอดหัวเทียนออกมา

จสอบตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและ

หลอลืน่ตามระยะ นอกจากนี้ สภาพของหัวเทียน

สดงถงึสภาพของเครื่องยนตได

นกระเบื้องรอบๆ แกนกลางของหัวเทียนควรเปน

ตาลออนถงึปานกลาง (แสดงวาเครื่องยนตปกติ) 

หวัเทียนเปนสีอื่นอยางชัดเจน แสดงวาเครื่องยนต

ทํางานไมปกติ ไมควรพยายามวินิจฉัยปญหาดวย

ง โปรดนํารถจกัรยานยนตของทานไปใหผู

นายยามาฮาตรวจสอบแกไข

หวัเทียนมีการสึกกรอนของเขี้ยวและมีคราบเขมา

บอนปริมาณมากหรือมีคราบอื่นๆ ควรเปลีย่น



กอนติดตั้งหัวเทียน ควรวัดระยะหางเขี้ยวหัวเทียน

ดวยเกจวัดความหนา และหากจําเปน ใหปรับระยะ

หางเขี้ยวหวัเทียนใหไดตามคาที่กําหนดไว

ทําความสะอาดพื้นผิวของปะเก็นหวัเทียนและหนา

สัมผัสรองหวัเทียน จากนั้นเชด็สิ่งสกปรกออกจาก

เกลียวหัวเทียน

ขอแน
หากไ

หมุนเ

กต็าม

เร็วที่ส

ัวเทียนที่กําหนด:

NGK/LMAR8A-9

1. ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน

ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน:

0.8–0.9 มม.

คามาตรฐานแรงบิด:

หวัเทียน:

13 นิวตัน·เมตร
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กล

รถ

เพื่อ

ออ

ตอ







หากน้ํามันเครื่องอยูต่ํากวาขีดบอกระดับต่ําสุด 

ใหเติมน้ํามันเครื่องชนิดที่แนะนําจนไดระดับ

ที่กําหนด

ปลี่ยนน้ํามนัเครื่อง (มีหรือไมมกีารเปลี่ยนไส

น้ํามัน)

สตารทเครื่อง อุนเครื่องสักพัก จากนั้นจงึดับ

เครื่อง

วางอางรับน้ํามันเครื่องไวใตเครื่องยนตเพื่อ

รองรับน้ํามันเครื่องที่ใชแลว

1.

2.

องตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่อง

ีดบอกระดับสงูสดุ

ีดบอกระดับต่ําสดุ

3

1

2
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UAU36112

องดักไอน้ํามัน

จกัรยานยนตรุนนี้มีการติดตั้งกลองดักไอน้ํามัน

ปองกนัการปลอยไอระเหยของน้ํามันเชือ้เพลงิ

กไปสูบรรยากาศ กอนจะใชรถจักรยานยนตคันนี้ 

งแนใจวาไดทําการตรวจสอบดังตอไปนี้:

ตรวจสอบการเชื่อมตอทอยางแตละจดุ

ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของ

ทอยางและกลองดักไอน้ํามัน เปลี่ยน หาก

เสียหาย

ตรวจสอบใหแนใจวาชองระบายอากาศของ

กลองดกัไอน้ํามันไมอุดตัน และทําความ

สะอาดตามความจําเปน

UAU79020

น้ํามันเครื่องและไสกรองน้ํามันเครื่อง

ควรตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่องทุกครั้งกอนขับขี ่

นอกจากนี้ จะตองทําการเปลีย่นถายน้ํามันเครื่อง และ

ไสกรองน้ํามันเครื่องตามระยะที่กําหนดในตาราง

การบํารุงรักษา และการหลอลื่นตามระยะ

การตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง

1. ตั้งรถจกัรยานยนตบนพื้นราบและใหอยูใน

ตําแหนงตั้งตรง การที่รถเอียงเพียงเล็กนอยอาจ

ทําใหการอานระดับเกิดความคลาดเคลือ่นได

2. สตารทเครื่อง อุนเครื่องสักพัก จากนั้นจงึดับ

เครื่อง

3. รอสกัครูจนกวาน้ํามันจะตกตะกอน จากนั้นจงึ

ตรวจสอบระดับน้ํามันผานชองตรวจวัด ที่อยู

ดานขวาลางของหองเครื่องยนต

ขอแนะนํา
น้ํามันเครื่องควรอยูระหวางขีดบอกระดับต่ําสุดกับ

สูงสุด

4.

การเ

กรอง

1.

2.

กลองดักไอน้ํามัน

ทอชองระบายกลองดักไอน้ํามัน

2
1 1. ช

2. ข

3. ข
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3

4

ถอดและเปลีย่นไสกรองน้ํามันเครื่องและโอริง

ประกอบฝาครอบไสกรองน้ํามันเครื่องเขา

ที่เดิมแลวยึดดวยโบลท จากนั้นขันแนนตาม

แรงขันที่กําหนด

ะนํา
สอบใหแนใจวาไดใสโอริงเขาที่อยางถูกตอง

ติดตั้งโบลทถายน้ํามันเครื่องและปะเก็นอัน

ใหม แลวขันโบลทตามคาแรงบิดที่กําหนด

1. ฝ

2. โ

กรองน้ํามันเครื่อง

ริง

มาตรฐานแรงบิด:

โบลทฝาครอบไสกรองน้ํามันเครื่อง:

10 นิวตัน·เมตร

1

2
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. ถอดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่องและโอริง จาก

นั้นถอดโบลทถายน้ํามันเครื่องและปะเก็นออก

เพื่อถายน้ํามันเครื่องออกมาจากหองเครื่องยนต

. ตรวจสอบโอริงเพื่อดูความเสียหาย 

และเปลีย่นใหมหากจําเปน

ขอแนะนํา
ขามขั้นตอนที่ 5–7 หากไมมีการเปลี่ยนไสกรอง

น้ํามันเครื่อง

5. ถอดฝาครอบไสกรองน้ํามันเครื่องโดยถอด
โบลทออก

6.

7.

ขอแน
ตรวจ

แลว

8.

าปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

อริง

1

2

1. โบลทถายน้ํามันเครื่อง

2. ปะเก็น

1. โบลท

2. ฝาครอบไสกรองน้ํามันเครื่อง

12

2

1

1. ไส

2. โอ

คา



ุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

8

9

ขอ
ตอ

ออ

ขอ
ระว

10

UAU20067

ันเฟองทาย

องทายตองไดรับการตรวจสอบการรั่วของ

ันทุกครั้งกอนการขบัขี่ หากพบวามีการรั่วซึม 

านํารถจกัรยานยนตของทานไปใหผูจําหนาย

ฮาตรวจสอบและแกไข นอกจากนี้ น้ํามันเฟอง

องไดรับการเปลี่ยนถายตามที่กําหนดในตาราง

ํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ

สตารทเครื่องยนต อุนน้ํามันเฟองทายโดยการ

ขับขี่สักพัก จากนั้นจึงดับเครื่อง

ตั้งรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง

วางอางรับน้ํามันใตชุดเฟองทายเพื่อรองรับ

น้ํามันที่ใชแลว

ถอดฝาชองเติมน้ํามันเฟองทายและโอริงออก

จากชดุเฟองทาย
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. เติมน้ํามันเครื่องที่แนะนําตามปริมาณที่กําหนด

แนะนํา
งแนใจวาไดเชด็คราบน้ํามันบนชิ้นสวนตางๆ 

กหลังจากเครื่องยนตและระบบไอเสียเย็นลงแลว

ควรระวัง
UCA24060

ังไมใหสิ่งแปลกปลอมเขาไปในหองเครื่องยนต

. ติดตั้งและขันแนนฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

และโอริง

11. สตารทเครื่องยนต และปลอยใหเครื่องยนต

เดินเบาสกัครูพรอมกับตรวจสอบวาไมมีน้ํามัน

รั่วซึมออกมา หากมีน้ํามันรั่วออกมา ใหดับ

เครื่องยนตทันทีและตรวจสอบสาเหตุ

12. ดบัเครื่องยนต แลวตรวจสอบระดับน้ํามัน

เครื่องและเติมตามความจําเปน

น้ําม

ชุดเฟ

น้ําม

กรุณ

ยามา

ทายต

การบ

1.

2.

3.

4.

คามาตรฐานแรงบิด:

โบลทถายน้ํามันเครื่อง:

20 นิวตัน·เมตร

น้ํามันเครือ่งที่แนะนํา:

ดูหนา 10-1

ปริมาณน้ํามัน:

การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง:

1.50 ลิตร

มีการถอดกรองน้ํามันเครื่อง:

1.60 ลิตร



กา

8

5

UAU20071

หลอเย็น

รวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็นกอนขับขี่ทุกคร ั้ง 

ากนี้ ตองเปลี่ยนน้ํายาหลอเย็นตามที่กําหนดใน

การบํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ

UAU78580

รวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็น

ตั้งรถจักรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง

ะนํา
ตองตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็นในขณะ

เครื่องยนตเย็น เนื่องจากระดับน้ํายาหลอเย็น

จะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิเครื่องยนต

ดูใหแนใจวารถจักรยานยนตอยูในตําแหนง

ตั้งตรงเมื่อตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็น การที่

รถเอียงเพียงเล็กนอยอาจทําใหการอานระดับ

เกดิความคลาดเคลื่อนได

ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็นผานชองตรวจวัด

ะนํา
หลอเย็นควรอยูระหวางขีดบอกระดับต่ําสุดกบั

1. ฝ

2. โ

1. โ

2. ป
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. ถอดโบลทถายน้ํามันเฟองทายและปะเกน็ออก

เพื่อถายน้ํามันออกมาจากชดุเฟองทาย

6. ติดตั้งโบลทถายน้ํามันเฟองทายและปะเก็น

อันใหม จากนั้นขนัโบลทตามคาแรงบิดที่

กําหนด

7. เติมน้ํามันเฟองทายที่แนะนําตามปริมาณที่

กําหนด คําเตือน! ตรวจสอบใหแนใจวาไมมี

สิ่งแปลกปลอมเขาไปในชุดเฟองทาย และ

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีน้ํามนัหกเลอะที่

ลอและยาง [UWA11312]

8. ใสฝาชองเติมน้ํามันเฟองทายและโอริงอันใหม 

จากนั้นขนัใหแนน

9. ตรวจสอบการรั่วของน้ํามันในชดุเฟองทาย 

หากมีน้ํามันรั่ว ใหตรวจสอบหาสาเหตุ

น้ํายา

ควรต

นอกจ

ตาราง

การต

1.

ขอแน




2.

ขอแน
น้ํายา

สูงสุด

าปดชองเติมน้ํามันเฟองทาย

อริง

บลทถายน้ํามันเฟองทาย

ะเก็น

1

2

12

คามาตรฐานแรงบิด:

โบลทถายน้ํามันเฟองทาย:

20 นิวตัน·เมตร

น้ํามันเฟองทายที่แนะนํา:

ดูหนา 10-1

ปริมาณน้ํามัน:

0.20 ลิตร
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8

3

4

ของสารปองกันการแข็งตัวในน้ํายาหลอเย็น

โดยเร็วที่สุด มิฉะนั้นประสิทธิภาพของ

น้ํายาหลอเย็นจะลดลง [UCA10473]

ติดตั้งฝาปดถงัพักน้ํายาหลอเย็น

วางยางรองพื้นดานซายไวในตําแหนงเดิมและ

กดลงไปเพื่อยึดใหเขาที่

1.

2.

3.

1.

าปดถังพักน้ํายาหลอเย็น

วามจุถังพักน้ํายาหลอเย็น (ถึงขีดบอกระดับสูงสุด):

0.18 ลิตร

1
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. หากน้ํายาหลอเย็นอยูที่ขีดบอกระดับต่ําสุด

หรือต่ํากวา ใหถอดยางรองพื้นดานซายออก

โดยการดึงขึ้น

. ถอดฝาครอบถังพักน้ํายาหลอเย็นออก

5. ถอดฝาปดถงัพักน้ํายาหลอเย็นออก เติมน้ํายา

หลอเย็นจนถงึขดีบอกระดับสูงสุด และปดฝา

ถงัพักน้ํายาหลอเย็น คําเตือน! เปดเฉพาะฝาปด

ถงัพักน้ํายาหลอเย็นเทานั้น หามพยายามเปด

ฝาปดหมอน้ําในขณะที่เครื่องยนตยังรอนอยู 

[UWA15162] ขอควรระวัง: หากไมมนี้ํายาหลอเย็น 

ใหใชน้ํากลั่นหรือน้ํากอกทีไ่มกระดางแทน 

หามใชน้ํากระดางหรอืน้ําเกลือเนื่องจากจะเปน

อันตรายตอเครื่องยนต หากใชน้ําแทนน้ํายา

หลอเย็น ใหเปลี่ยนกลับไปเปนน้ํายาหลอเย็น

โดยเร็วที่สุด มิฉะนั้น ระบบระบายความรอน

จะไมสามารถปองกันการแข็งตัวและการ

กัดกรอนได หากเติมน้ําลงไปในน้ํายาหลอเย็น 

ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบความเขมขน

6.

7.

ชองตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็น

ขีดบอกระดับสงูสดุ

ขีดบอกระดับต่ําสุด

ยางรองพื้น

1

2
3

1

1. ฝาครอบถังพักน้ํายาหลอเย็น

1

1. ฝ

ค



กา

8

การ

ตอง

บําร

จําห

ให ค

เครือ่

ตรวจสอบทอดานหลงัของหมอกรองอากาศ 

เพื่อปองกันการสะสมของสิ่งสกปรกหรือน้ํา

หากพบสิ่งสกปรกหรือน้ํา ใหถอดทอออกจาก

แคลมปรัดมาทําความสะอาดและประกอบกลบั

เขาไป

ะนํา
สิ่งสกปรกหรือน้ําในทอตรวจสอบ ควร

สอบไสกรองอากาศเพื่อดูวามีสิ่งสกปรกมาก

หรือมีการชํารุดหรือไม และเปลีย่นถาจําเปน

ไสกรองอากาศและไสกรองอากาศรอง และ

ามสะอาดไสกรองอากาศขัน้ตน

ตั้งรถจักรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง

ถอดที่อุดยางออก
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UAU33032

เปลี่ยนน้ํายาหลอเย็น

เปลี่ยนน้ํายาหลอเย็นตามที่กําหนดในตารางการ

ุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ ควรใหชางผู 

นายยามาฮาเปนผูดําเนินการเปลีย่นน้ํายาหลอเย็น

ําเตอืน! หามพยายามเปดฝาปดหมอน้ําในขณะที่

งยนตยังรอนอยู [UWA10382]

UAU78574

กรองอากาศและไสกรองอากาศชุดสายพานวี

ควรเปลีย่นไสกรองอากาศและไสกรองอากาศรอง 

และทําความสะอาดไสกรองอากาศขั้นตนและ

ไสกรองอากาศสายพานวีตามที่กําหนดในตาราง

การบํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ ใหทําการ

บํารุงรักษาไสกรองอากาศบอยครั้งขึ้นหากใชรถ

จกัรยานยนตในพื้นที่ที่มีความเปยกชื้นหรือม ีฝุนมาก 

ควรตรวจสอบทอตรวจสอบสภาพไสกรองอากาศ

อยางสม่ําเสมอ และทําความสะอาดถาจําเปน

การทําความสะอาดทอตรวจสอบไสกรองอากาศ

1.

2.

ขอแน
ถาพบ

ตรวจ

เกินไป

เปลี่ยน

ทําคว

1.

2.

1. ทอตรวจสอบไสกรองอากาศ

1
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8

3

4

ไมควรใชงานเครื่องยนตโดยไมไดติดตั้ง

ไสกรองอากาศ เพราะอาจทําใหลูกสูบและ/หรือ

กระบอกสูบสึกหรอมากกวาปกต ิ[UCA10482]

ดึงไสกรองอากาศขั้นตนออก จากนั้นเปาสิ่ง

สกปรกออกดวยลมอัดตามที่แสดง

1.

1.

2.

กรองอากาศขั้นตน

ครอบหมอกรองอากาศ

1

2
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. ถอดสกรูเพื่อถอดฝาครอบหมอกรองอากาศ

ออก

. ดึงไสกรองอากาศและไสกรองอากาศรองออก

5. ใสไสกรองอากาศรองอันใหมเขาไปในฝาครอบ

หมอกรองอากาศ

6. ใสไสกรองอากาศอันใหมเขาไปในหมอกรอง

อากาศ ขอควรระวัง: ดูใหแนใจวาไดใสไสกรอง
อากาศเขาไปในหมอกรองอากาศอยางถูกตอง 

7.

ที่อุดยาง

ฝาครอบหมอกรองอากาศ

สกรู

1

1

2

22

2

1. ไสกรองอากาศ

1. ไสกรองอากาศรอง

2. ฝาครอบหมอกรองอากาศ

1

1
2

1. ไส

2. ฝา



กา

8

8

9

10

ขอแ
ควร

ถอดโบลทยึดหมอกรองอากาศออก

คอยๆ ยกฝาครอบหมอกรองอากาศขึ้น ถอด

สายไฟเซ็นเซอรลอหลังออกจากตัวยึด และ

ถอดฝาครอบชดุสายพานวี

รู

ลท

1

1

B74-F8199-U1.book  Page 16  Thursday, August 10, 2017  10:05 AM
รบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

8-16

. ตรวจสอบไสกรองอากาศขั้นตนเพื่อดูความ

เสียหาย และเปลีย่นใหมตามความจําเปน

. ใสไสกรองอากาศขัน้ตนเขาไปในฝาครอบ

หมอกรองอากาศ

. ติดตั้งฝาครอบหมอกรองอากาศดวยสกรู

นะนํา
ติดตั้งสกรูยาวตามที่แสดงในภาพ

11. ติดตั้งที่อุดยาง

การทําความสะอาดไสกรองอากาศชุดสายพานวี

1. ตั้งรถจักรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง

2. ถอดฝาครอบหมอกรองอากาศออก (ดูในสวน

กอนหนานี้)

3. ถอดสกรูยึดฝาครอบชดุสายพานวี

4.

5.

1. สกรูยาว

1

1. สก

1. โบ

1
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6

ใสไสกรองอากาศเขาไปในชดุสายพานวี

ติดตั้งฝาครอบกรองอากาศชุดสายพานวีโดย

การติดตั้งโบลท

ติดตั้งสายไฟเซ็นเซอรลอหลังเขาไปในตัวยึด

ที่มีเทปสีขาวบนสายไฟตามที่แสดง

ประกอบโบลทยึดหมอกรองอากาศ แลวขัน

แนนโบลทตามคาแรงขันที่กําหนด

ติดตั้งฝาครอบชดุสายพานวีดวยสกรู

1.

2.

1.

2.

ายไฟเซ็นเซอรลอหลงั

ปสขีาว

ัวยึดสายไฟ

ามาตรฐานแรงบิด:

โบลท:

10 นิวตัน·เมตร

1

3 3

2 2

3

2 2

3
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. ถอดโบลทเพื่อถอดฝาครอบหมอกรองอากาศ

ชดุสายพานวีออก

7. ถอดไสกรองอากาศ จากนั้นเปาสิ่งสกปรกออก

ดวยลมอัดจากดานสะอาดตามที่แสดงในภาพ

8. ตรวจสอบไสกรองอากาศชดุสายพานวีเพื่อดู

ความเสียหาย และเปลีย่นใหมตามความจําเปน

9.

10.

11.

12.

13.

สายไฟเซ็นเซอรลอหลัง

ตัวยึดสายไฟ

ฝาครอบหมอกรองอากาศชุดสายพานวี

โบลท

1

2 2

1

2

2

1. ไสกรองอากาศชุดสายพานวี

1. ดานสะอาด

1

1
1. ส

2. เท

3. ต

ค
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14 UAU21402

หางวาลว

หางวาลวจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการใชงาน 

ใหสวนผสมระหวางอากาศกับน้ํามันไมได

น และ/หรือทําใหเครื่องยนตเกิดเสียงดัง เพื่อ

ันปญหาดังกลาว ตองใหผูจําหนายยามาฮา

ั้งระยะหางของวาลวตามที่กําหนดในตาราง

ํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ
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. ติดตั้งฝาครอบหมอกรองอากาศดวยสกรู UAU21386

การตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง

วัดระยะฟรีปลอกคันเรงดังภาพ

ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรงตามระยะที่กําหนด 

และใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับตั้งตามความ

จําเปน

ระยะ

ระยะ

สงผล

สัดสว

ปองก

ปรับต

การบ

1. ระยะฟรีปลอกคันเรง

ระยะฟรีปลอกคันเรง:

3.0–5.0 มม.

1
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ยา

ยาง

สภ

นั่น

ใน

เหม

แรง

คว

แล

การ

อาจ

หร



รวจสอบสภาพยาง

รวจสอบสภาพยางทุกครั้งกอนการขับขี่ หาก

ามขวาง (ความลึกต่ําสุดของรองดอกยาง) แสดง

นดอกยาง หรือหากยางมีตะปูหรือเศษแกวฝงอยู 

มีการฉกีขาดของแกมยาง ใหนํารถไปเปลี่ยนยาง

ําหนายยามาฮาทันที

มยาง

วามลึกรองดอกยาง

วามลึกรองดอกยางต่ําสุด (หนาและหลัง):

1.0 มม.
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UAU64401

ง

เปนสิ่งเดียวที่สัมผัสกับถนน ความปลอดภัยในทุก

าวะการขับขี่ขึ้นอยูกับสวนเล็กๆ ที่สัมผัสกับถนน 

คือ ยาง ดังนั้น จึงจําเปนตองบํารุงรักษายางใหอยู

สภาพที่ดีตลอดเวลา และเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาที่

าะสมดวยขนาดยางที่กําหนด

ดันลมยาง

รตรวจสอบแรงดันลมยางทุกครั้งกอนการขับขี่ 

ะปรับตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10504

ใชรถจักรยานยนตโดยที่แรงดันลมยางไมถูกต อง

ทําใหสูญเสียการควบคุมจนเกิดการบาดเจ็บสาห ัส

ือถงึแกชีวิตได

การตรวจสอบและการปรับแรงดันลมยางตอง

ทําขณะที่ยางเย็น (เมื่ออุณหภูมขิองยางเทากับ

อุณหภูมโิดยรอบ)

 ตองปรับแรงดันลมยางใหสอดคลองกับความ

เร็วในการขับขี่ รวมถึงน้ําหนักรวมของผูขับขี่ 

ผูโดยสาร สัมภาระ และอุปกรณตกแตงที่

กําหนดไวสําหรับรถรุนนี้

คําเตอืน
UWA10512

หามบรรทุกน้ําหนักมากเกินไป การใชงานรถ

จักรยานยนตที่มีน้ําหนักบรรทุกมากเกินไปอาจ

ทําใหเกิดอุบัติเหตุได

การต

ตองต

ลายต

ขึ้นบ

หรือ

ที่ผูจ

แรงดันลมยาง (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:

225 kPa (2.25 kgf/cm², 33 psi)

น้ําหนักบรรทุกสูงสุด*:

161 กก.

* น้ําหนักรวมของผูขับขี่ ผูโดยสาร สัมภาระ 

และอุปกรณตกแตง 

1. แก

2. ค

ค
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ขอม

รถจ

ลมย

ยางม

หรือ

ยาง 

เปน

ตรว

แนใ

UAU21963

็ก

รถจักรยานยนตของทานมีสมรรถนะในการ

ูง มีความทนทานและปลอดภัย ทานควรคํานึง

แนะนําเกีย่วกบัลอรถดังตอไปนี้

ควรตรวจสอบรอยแตก ความโคงงอ การบิดงอ 

หรือความเสียหายอื่นๆ ของวงลอกอนขับขี่ทุก

ครั้ง หากพบวาลอชํารุด ใหนํารถจกัรยานยนต

เขารับการเปลี่ยนลอโดยชางของผูจําหนาย

ยามาฮา อยาพยายามซอมแซมลอรถดวยตนเอง 

แมจะเปนการซอมแซมเลก็ๆ นอยๆ ก็ตาม 

ลอรถที่มกีารเสยีรูปทรงหรือรอยแตกจะตอง

เปลีย่นใหม

ควรทําการตั้งศูนยลอทุกครั้งที่มีการเปลีย่นลอ

หรือยาง ลอที่ไมไดศูนยอาจทําใหสมรรถนะ

แยลง การบังคับควบคุมลดลง และอายุของยาง

สั้นลง
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คําเตอืน
UWA10583

การขบัขี่รถจักรยานยนตทีย่างเสื่อมสภาพนั้น

เปนอันตราย เมื่อลายตามขวางของดอกยางเริ่ม

แสดงขึ้น ใหนํารถไปเปลี่ยนยางทีผู่จําหนาย

ยามาฮาทันที

การเปลี่ยนชิ้นสวนที่เกี่ยวของกับเบรคและ

ลอทัง้หมด รวมถึงยาง ควรใหชางผูจําหนาย

ยามาฮาที่มคีวามรูความชํานาญเปนผูดําเนิน

การ

ขับขีร่ถจักรยานยนตดวยความเร็วปานกลาง

หลังจากเปลี่ยนยางใหมๆ  เนื่องจากตองรอให

หนายางเขาที ่(broken in) กอน เพื่อใหใชยาง

ไดเตม็ประสิทธิภาพ

ลูเกี่ยวกับยาง

ักรยานยนตรุนนี้ใชยางแบบไมมียางในและวาลว

าง

ีการเสื่อมสภาพตามอายุ แมวาจะไมไดใชงาน

ใชในบางโอกาส การแตกของดอกยางและแกม

ซึง่บางครั้งมีการเสียรูปของโครงยางรวมดวย 

สิง่ที่บงถึงการเสื่อมสภาพตามอายุ ดังนั้น จึงควร

จสอบอายุของยางที่เกาเกบ็โดยผูเชีย่วชาญ เพื่อให

จวายางมีความเหมาะสมที่จะใชตอไป

คําเตอืน
UWA10462

ยางหนาและยางหลังของรถจักรยานยนตควรเปน

ยางยี่หอและรูปแบบเดียวกัน มิฉะนั้นสมรรถนะใน

การบังคับรถอาจลดลง ซึ่งสามารถนําไปสูการเกิด

อุบัติเหตไุด

หลังจากการทดสอบอยางละเอียด รายชื่อยางตอไปน ี้

เทานั้นที่ไดรับการยอมรับจากยามาฮาวาสามารถใช

กบัรถจกัรยานยนตรุนนี้ได

ลอแม

เพื่อให

ขบัขี่ส

ถงึคํา





ยางหนา:

ขนาด:

120/70-15 M/C 56P

ผูผลิต/รุน:

DUNLOP/SCOOTSMART

ยางหลัง:

ขนาด:

140/70-14 M/C 62P

ผูผลิต/รุน:

DUNLOP/SCOOTSMART
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UAU22312

ตรวจสอบผาเบรคหนาและผาเบรคหลัง

หนา

หลัง

1.

1.

็มบอกพิกัดความสึกของผาเบรค

็มบอกพิกัดความสึกของผาเบรค

1

1
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UAU50861

รตรวจสอบระยะฟรีคันเบรคหนาและหลัง

า

ัง

ไมควรมีระยะฟรีที่ปลายคนัเบรค หากมีระยะฟรี 

โปรดใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบระบบเบรค

คําเตอืน
UWA14212

คันเบรคที่ออนหรือหยุนอาจบงบอกถึงการทํางาน

ของระบบไฮดรอลิกในเบรคหนาวามอีากาศเขาไป 

จึงควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการไลลม (ไลฟอง

อากาศ) ออกจากระบบไฮดรอลิก เนือ่งจากฟองอากาศ

ที่อยูในระบบไฮดรอลิกจะทําใหสมรรถนะในการ

เบรคลดลง ซึง่อาจสงผลใหสูญเสียการควบคุมและ

กอใหเกิดอุบัติเหตุ

การ

เบรค

เบรค

ไมมีระยะฟรีคันเบรค

ไมมีระยะฟรีคันเบรค

1

1

1. เข

1. เข



กา

8

ตอง

ตาม

หลอ

ควา

ควา

ของ

ตรว

ใชเบ

เกอื

เปล

ลัง

คําเตอืน
UWA15991

ํารุงรักษาอยางไมถูกตองอาจทําใหสูญเสีย

ิทธิภาพในการเบรค ปฏิบัติตามขอควรระวัง

นี้:

น้ํามันเบรคทีไ่มเพียงพออาจทําใหอากาศเขาไป

ในระบบเบรค สงผลใหประสิทธิภาพในการ

เบรคลดลง

ทําความสะอาดฝาปดชองเตมิกอนเปดออก ใช

เฉพาะน้ํามันเบรค DOT 4 จากบรรจุภัณฑที่

ซีลไวเทานั้น

บอกระดับต่ําสุด

มันเบรคที่กําหนด:

น้ํามันเบรคของแทยามาฮา (DOT 4)

1
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ตรวจสอบความสึกของผาเบรคหนาและหลัง

ระยะที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการ

ลื่นตามระยะ ผาเบรคแตละอันจะมีเขม็บอกพิกดั

มสึกของผาเบรค เพื่อใหผูใชสามารถตรวจสอบ

มสึกของผาเบรคไดโดยไมตองถอดแยกชิ้นสวน

เบรค ในการตรวจสอบความสึกของผาเบรค ให

จสอบตําแหนงของเข็มบอกพิกัดความสึกขณะ

รค หากผาเบรคสึกจนเห็นเข็มบอกพิกัดความส ึก

บถงึดิสกเบรค ควรใหชางผูจําหนายยามาฮา

ีย่นผาเบรคใหมทั้งชุด

UAU60680

การตรวจสอบระดับน้ํามันเบรค

กอนขบัขี่ ใหตรวจสอบวาน้ํามันเบรคอยูเหนือข ีดบอก

ระดับต่ําสุด ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคกับระดับ

สูงสุดของกระปุกน้ํามันเบรค เติมน้ํามันเบรคตาม

ความจําเปน

เบรคหนา

เบรคห

การบ

ประส

ตอไป





1. ขีดบอกระดับต่ําสุด

1
1. ขีด

น้ํา
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ขอ
น้ํา

เสีย

ทัน

เมื่อ

น้ํา

แส

ระบ

UAU22734

เปลี่ยนถายน้ํามันเบรค

ูจําหนายยามาฮาเปลี่ยนถายน้ํามันเบรคทุก 2 ป 

จากนี้ ควรเปลี่ยนซีลของแมปมเบรคตัวบนและ

มเบรคตัวลาง รวมทั้งทอน้ํามันเบรคตามระยะ

บุดานลาง หรือเร็วกวานั้นหากมีการชํารุดหรือ

ซีลเบรค: ทุก 2 ป

ทอน้ํามันเบรค: ทุก 4 ป
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ใชน้ํามันเบรคทีก่ําหนดไวเทานั้น มิฉะนั้นอาจ

ทําใหซีลยางเสื่อมสภาพ เปนเหตุใหเกิดการ

รัว่ซึม

เติมดวยน้ํามนัเบรคชนิดเดียวกันเสมอ การเตมิ

น้ํามนัเบรคอื่นนอกเหนือจาก DOT 4 อาจทําให

เกิดปฏิกิริยาทางเคมีทีอ่ันตราย

ระมัดระวังไมใหน้ําเขาไปในกระปุกน้ํามนัเบรค

ขณะเตมิน้ํามันเบรค น้ําจะทําใหจุดเดือดของ

น้ํามนัเบรคต่ําลงเปนอยางมาก และอาจทําให

เกิดแรงดันฟองอากาศในระบบเบรค

ควรระวัง
UCA17641

มนัเบรคอาจทําใหพื้นผิวสีหรือชิ้นสวนพลาสติก

หายได จึงตองทําความสะอาดน้ํามนัเบรคที่หก

ทีทกุครั้ง

ผาเบรคมีความสึก เปนเรื่องปกติที่ระดับของ

มันเบรคจะคอยๆ ลดลง ระดับน้ํามันเบรคที่ต่ําอาจ

ดงถึงความสึกของผาเบรคและ/หรือการรั่วของ

บเบรค จึงตองแนใจวาไดตรวจสอบความสึกของ

ผาเบรคและการรั่วของระบบเบรค หากระดับน้ํามัน

เบรคลดลงอยางรวดเร็ว ควรใหผูจําหนายยามาฮา

ตรวจสอบหาสาเหตุกอนการขับขี่ครั้งตอไป

การ

ใหผ

นอก

แมป

ที่ระ

รั่วซึม







กา

8

การ

นําร

ตรว

รักษ

UAU49921

รวจสอบและการหลอลื่นปลอกคันเรง

ายคันเรง

รวจสอบการทํางานของปลอกคันเรงทุกครั้ง

บัขี่ นอกจากนี้ ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการ

ื่นสายคันเรงตามที่กําหนดในตารางการบํารุง

และการหลอลืน่ตามระยะ
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UAUU0311

ตรวจสอบสายพานวี

ถจกัรยานยนตของทานไปใหผูจําหนายยามาฮา

จสอบและเปลีย่นสายพานวีตามตารางการบํารุง

าและการหลอลืน่ตามระยะ

UAU23098

การตรวจสอบและการหลอลื่นสายควบคุม

ตางๆ

กอนการขับขีทุ่กครั้ง ควรตรวจสอบการทํางานของ

สายควบคมุทั้งหมดและสภาพของสาย และหลอลืน่

สายและปลายสายตามความจําเปน หากสายชํารุด

หรือขยับไดไมราบรื่น ใหผูจําหนายยามาฮาทําการ

ตรวจสอบหรือเปลี่ยนใหม คําเตือน! ความเสียหาย

ทีผ่ิวดานนอกของสายควบคุมตางๆ อาจทําใหเกิด

สนิมภายในสายและทําใหสายขยับไดยาก จึงควร

เปลี่ยนสายใหมโดยเร็วที่สุดเพื่อปองกันไมใหเกิด

สภาวะที่ไมปลอดภัย [UWA10712]

การต

และส

ควรต

กอนข

หลอล

รักษา

สารหลอลื่นที่แนะนํา:

น้ํามันหลอลื่นสายควบคุมของยามาฮาหรือ

น้ํามันหลอลื่นที่เหมาะสม
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กา

คัน

คัน

ตอ

หล

หล

UAU23215

ตรวจสอบและการหลอลื่นขาตั้งกลางและ

ั้งขาง

การขับขี่ทุกครั้ง ควรตรวจสอบวาขาตั้งกลางและ

ขางมีการเคลื่อนตัวขณะใชงานฝดหรือไม และ

ลืน่ที่จุดหมุนตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10742

าตั้งกลางหรือขาตั้งขางขยับขึน้และลงไมคลอง

ฝด ควรนํารถไปใหชางผูจําหนายยามาฮาทําการ

สอบหรือซอมแซม มฉิะนั้นขาตัง้กลางหรือ

ขางอาจสัมผัสกับพื้นและทําใหผูขับขี่เสียสมาธิ 

ลใหสูญเสียการควบคุมได
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UAU23173

รหลอลื่นคันเบรคหนาและคันเบรคหลัง

เบรคหนา

เบรคหลัง

งหลอลืน่เดือยตางๆ ของคันเบรคหนาและคันเบรค

งัตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการ

อลืน่ตามระยะ

การ

ขาต

กอน

ขาตั้ง

หลอ

หากข

หรือ

ตรวจ

ขาตั้ง

สงผ

สารหลอลื่นทีแ่นะนํา:

จาระบีซิลิโคน



กา

8

วรระวัง
UCA10591

ชคอัพหนาชํารุดหรือทํางานไมราบรื่น ใหนํารถ

านยนตของทานไปใหผูจําหนายยามาฮา

สอบหรือซอม

ส
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UAU23273

การตรวจสอบโชคอัพหนา

ตองตรวจสอบสภาพและการทํางานของโชคอัพหนา

ดังตอไปนี้ตามทีก่ําหนดไวในตารางการบํารุงรักษา

และการหลอลื่นตามระยะ

การตรวจสอบสภาพ

ตรวจสอบกระบอกโชคตัวในวามีรอยขีดขวน ความ

เสียหาย หรือการรั่วของน้ํามันหรือไม

การตรวจสอบการทํางาน

1. ตั้งรถจักรยานยนตบนพื้นราบและใหอยูใน

ตําแหนงตั้งตรง คําเตือน! เพื่อหลีกเลี่ยงการ

บาดเจ็บ ใหหนุนรองรถใหมัน่คงเพื่อปองกัน

อันตรายจากการทีร่ถลม [UWA10752]

2. ขณะที่บีบคันเบรคหนา ใหกดแฮนดบังคับลง

แรงๆ หลายๆ ครั้ง เพื่อตรวจสอบแรงอัดของ

โชคอัพหนาวามีการดีดตัวอยางราบรื่นหรือไม 

ขอค
หากโ

จักรย

ตรวจ

ารหลอลื่นที่แนะนํา:

จาระบีลิเธียม
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กา

ลูก

จึงต

ตอ

การ

1

2

UAU60691

เตอรี่

เตอรี่ติดตั้งอยูดานหลงัฝาครอบ A (ดูหนา 8-7)

รยานยนตรุนนี้ติดตั้งแบตเตอรี่ชนิด VRLA 

ve Regulated Lead Acid) ซึ่งไมจําเปนตอง

สอบระดับน้ํายาอีเลค็โตรไลทหรือเติมน้ํากล ั่น 

ไรก็ตาม ตองตรวจสอบการเชื่อมตอสาย

เตอรี่ และปรับใหแนนตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10761

น้ํายาอีเล็คโตรไลทนั้นมีพิษและเปนอันตราย

เนื่องจากประกอบดวยกรดซัลฟูริกซึ่งสามารถ

ไหมผิวหนังอยางรุนแรงได จึงควรหลีกเลี่ยง

ไมใหผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผาสัมผัสถูกน้ํายา 

ายแบตเตอรี่ขั้วลบ (สดีํา)

ายแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง)

ตเตอรี่

1

2
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UAU45512

รตรวจสอบชุดบังคับเลี้ยว

ปนคอรถที่สึกหรือหลวมอาจกอใหเกดิอันตรายได 

องตรวจสอบการทํางานของชดุบังคับเลี้ยวดงั

ไปนี้ตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและ

หลอลืน่ตามระยะ

. ตั้งรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง คําเตือน! 

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ใหหนุนรองรถให

มัน่คงเพื่อปองกันอันตรายจากการทีร่ถลม 
[UWA10752]

. จบัสวนลางของแกนโชคอัพหนาและพยายาม

โยกไปมา หากแกนโชคอัพหนามีระยะฟรี 

ใหนํารถจกัรยานยนตของทานไปใหผูจําหนาย

ยามาฮาตรวจสอบและแกไขชุดบังคับเลีย้ว

UAU23292

การตรวจสอบลูกปนลอ

ตองทําการตรวจสอบลูกปนลอหนาและลอหลงัตาม

ที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลืน่

ตามระยะ หากมีระยะคลอนที่ดุมลอหรือหากลอหมุน

ไดไมราบรื่น ควรนํารถเขาตรวจสอบลูกปนลอที่ผู

จําหนายยามาฮา

แบต

แบต

รถจกั

(Val

ตรวจ

อยาง

แบต



1. ส

2. ส

3. แบ

3



กา

8





การ

ใหผ

ทันท

แบต

ตั้งอ

หลงัการติดตั้ง ดูใหแนใจวาไดตอขัว้แบตเตอรี่

อยางถกูตอง

วรระวัง
UCA16531

แบตเตอรีอ่ยูเสมอ การเกบ็แบตเตอรีท่ีค่ายประจุ

กหมดอาจทาํใหแบตเตอรีช่ํารดุเสยีหายโดยถาวร
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และปกปองดวงตาของทานทุกครั้งเมื่อตอง

ทํางานใกลกับแบตเตอรี่ ในกรณีที่สัมผัสถกู

รางกาย ใหปฐมพยาบาลดวยวิธีการตอไปนี้

 ภายนอก: ลางดวยน้ําเปลาปริมาณมาก

 ภายใน: ดื่มน้ําหรือนมในปริมาณมาก และ

รีบไปพบแพทยทนัที

 ดวงตา: ลางดวยน้ําเปลาเปนเวลา 15 นาที

และไปพบแพทยทันที

กระบวนการทํางานของแบตเตอรี่กอใหเกิด

แกสไฮโดรเจนที่งายตอการระเบิด ดังนั้น 

ควรหลีกเลี่ยงอยาใหเกิดประกายไฟ เปลวไฟ 

สูบบุหรี่ ฯลฯ ใกลกับแบตเตอรี่ และควรชารจ

แบตเตอรี่ในที่ที่มอีากาศถายเทเพียงพอ

เก็บแบตเตอรี่ใหพนมอืเด็ก

ชารจแบตเตอรี่

ูจําหนายรถจักรยานยนตยามาฮาชารจแบตเตอรี่

ีหากแบตเตอรี่มีการคายประจุไฟออก อยาลมืว า

เตอรี่มีแนวโนมจะคายประจไุฟไดเร็วขึ้นหากติด

ุปกรณอิเลก็ทรอนิกสเสริมใหกับรถจกัรยานยนต

ขอควรระวัง
UCA16522

หากตองการชารจแบตเตอรี่ชนิด VRLA (Valve 

Regulated Lead Acid) ตองใชเครือ่งชารจแบตเตอรี่ 

(แรงดันไฟฟาคงที)่ แบบพิเศษ การใชเครือ่งชารจ

แบตเตอรี่ทัว่ไปจะทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย

การเก็บแบตเตอรี่

1. หากจะไมมีการใชรถนานกวา 1 เดือน ใหถอด

แบตเตอรี่ออกจากตัวรถ ชารจไฟใหเต็ม และนํา

ไปเก็บในที่เย็นและแหง ขอควรระวงั: เมือ่จะ
ถอดแบตเตอรี่ ดูใหแนใจวาไดปดสวิทชกุญแจ

แลว จากนั้นถอดสายขั้วลบของแบตเตอรีก่อน 

แลวจึงถอดสายขัว้บวก [UCA16304]

2. หากตองการเกบ็แบตเตอรี่ไวนานกวาสองเดือน 

ใหตรวจสอบอยางนอยเดือนละครั้งและชารจ

ใหเต็มตามความจําเปน

3. ชารจไฟใหเต็มกอนนําไปติดตั้งเขากับรถ 

ขอควรระวัง: ในการติดตั้งแบตเตอรี ่ดูใหแนใจ
วาไดปดสวิทชกุญแจแลว จากนั้นเชื่อมตอสาย

ขั้วบวกของแบตเตอรี่กอน แลวจึงเชื่อมตอสาย

ขั้วลบ [UCA16842]

4.

ขอค
ชารจ

ไฟออ
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ฟว

วงจ

ขอ
การ

ออ

จากจะทําใหระบบไฟฟาเกิดความเสียหายเปน

อยางมาก และอาจทําใหเกิดไฟลุกไหม [UWA15132]

เปดสวิทชกุญแจ และเปดวงจรไฟฟาที่มีปญหา

เพื่อตรวจสอบวาอุปกรณทํางานหรือไม

1.

2.

3.

4.

วสที่กําหนด:
ฟวสหลัก:

20.0 A
ฟวสหลัก 2:

7.5 A
ฟวสขั้ว 1:

2.0 A
ฟวสระบบไฟสัญญาณ:

10.0 A
ฟวสมอเตอรพัดลมหมอน้ํา:

7.5 A
ฟวสสํารอง:

7.5 A
ฟวสไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน:

7.5 A
ฟวสชุดควบคุม ABS:

7.5 A
ฟวสมอเตอร ABS:

30.0 A
ฟวสโซลินอยด ABS:

15.0 A
ฟวสสัญญาณตอบรับ:

2.0 A
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UAU78242

รเปลี่ยนฟวส

สหลกัและกลองฟวสตางๆ ซึ่งมีฟวสสําหรับแตละ

รติดตั้งอยูใตฝาครอบ A (ดูหนา 8-7)

แนะนํา
เขาถงึฟวสหลกั ใหถอดฝาครอบรีเลยสตารทเตอร

กตามที่แสดง

หากฟวสขาด ใหเปลี่ยนใหมตามขั้นตอนตอไปนี้

1. บดิสวิทชกุญแจปด และปดวงจรไฟฟาที่มี

ปญหาเพื่อตรวจสอบ

2. ถอดฟวสที่ขาดออก แลวเปลี่ยนใหมโดยใช

ฟวสซึ่งมีขนาดแอมปตามที่กําหนด คําเตือน! 

หามใชฟวสที่มีกําลังไฟสูงกวาที่กําหนด เนื่อง

3.

กลองฟวส

ฟวสหลกั

ฟวสหลกัสํารอง

ฝาครอบรีเลยสตารทเตอร

1
2

3

4

1. ฟวสระบบไฟสัญญาณ

2. ฟวสชดุควบคุม ABS

3. ฟวสหลกั 2

4. ฟวสมอเตอรพัดลมหมอน้ํา

5. ฟวสสํารอง

6. ฟวสอะไหล

7. ฟวสมอเตอร ABS

8. ฟวสโซลินอยด ABS

9. ฟวสไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน

10. ฟวสขั้ว 1

11. ฟวสสญัญาณตอบรับ

1
2

3
4

5 6

7
8
9

10
11

6

ฟ



กา

8

4 UAU54502

รี่หนา

รยานยนตรุนนี้มีไฟหรี่หนาแบบ LED

หรี่หนาไมสวางขึ้น ใหชางผูจําหนายยามาฮา

สอบแกไข
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. หากฟวสขาดอีกในทันที ควรใหผูจําหนาย

ยามาฮาตรวจสอบระบบไฟฟาให

UAU64070

ไฟหนา

รถจักรยานยนตรุนนี้มีไฟหนาแบบ LED

หากไฟหนาไมสวางขึ้น ควรใหผูจําหนายยามาฮา

ตรวจสอบวงจรไฟฟาให

ขอควรระวัง
UCA16581

อยาติดฟลมสีหรอืสติก๊เกอรทีเ่ลนสไฟหนา

ไฟห

รถจัก

ถาไฟ

ตรวจ
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ไฟ

รถ

หา

ยาม

UAUT1331

ดไฟเลี้ยวหลัง

ไฟเลี้ยวหลังไมสวางขึ้น นํารถไปใหผูจําหน าย

ฮาทําการตรวจสอบวงจรไฟฟาหรือเปลี่ยน

ดไฟ
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UAU70540

เบรค/ไฟทาย

จกัรยานยนตรุนนี้ติดตั้งไฟเบรค/ไฟทายแบบ LED

กไฟเบรค/ไฟทายไมสวางขึ้น ควรใหชางผูจําหนาย

าฮาทําการตรวจสอบ

UAU39881

ไฟเลี้ยวหนา

ถาไฟเลีย้วหนาไมสวางขึน้ ใหชางผูจําหนายยามาฮา

ตรวจสอบวงจรไฟฟาหรือเปลีย่นหลอดไฟใหม

หลอ

หาก

ยามา

หลอ



กา

8

การ

1

2

UAU60701

กไขปญหา

รถจกัรยานยนตยามาฮาจะไดรับการตรวจสอบ

ะเอียดกอนที่จะสงออกจากโรงงาน แตกอ็าจ

ญหาในระหวางการทํางานได ไมวาจะเปน

าในระบบน้ํามันเชือ้เพลงิ ระบบกําลังอัด หรือ

จดุระเบิด เปนตน ซึง่อาจสงผลใหสตารทเครื่อง

กและอาจทําใหสูญเสียกําลงั

การแกไขปญหาตอไปนี้แสดงขั้นตอนที่งาย

วดเร็วในการตรวจสอบระบบที่สําคัญเหลานี้

ัวทานเอง อยางไรกต็าม หากรถจกัรยานยนต

านจําเปนตองไดรับการซอมแซมใดๆ ควรใหผ ู

ายยามาฮาเปนผูดําเนินการ เนื่องจากมีชางที่มี

ประสบการณความรู และเครื่องมือที่จําเปนใน

อมรถจกัรยานยนตอยางถกูตอง

ไหลแทของยามาฮาเทานั้น อะไหลเลยีนแบบ

องดูเหมือนอะไหลยามาฮา แตมักจะมีคุณภาพ

วา อายุการใชงานที่สั้นกวา และอาจสงผลให

ําการซอมบํารุงที่มีคาใชจายสูง

คําเตอืน
UWA15142

รวจสอบระบบน้ํามนัเชื้อเพลิง หามสูบบุหรี่ 

ูใหแนใจวาไมมเีปลวไฟหรือประกายไฟใน

นั้น รวมทั้งไฟแสดงการทํางานของเครื่อง

1. ช

2. โ

3. ข

4. แ
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UAU78560

เปลี่ยนหลอดไฟสองปายทะเบียน

. ถอดชดุไฟสองปายทะเบียนโดยการถอดโบลท

และแผนปาย จากนั้นถอดขั้วหลอดไฟสองปาย

ทะเบียน (พรอมกับหลอดไฟ) โดยการดึง

ออกมา

. ถอดหลอดไฟที่ขาดออกโดยการดึงออกมา

3. ใสหลอดไฟอันใหมเขาไปที่ขั้วหลอดไฟ

4. ติดตั้งขัว้หลอด (พรอมกบัหลอดไฟ) โดยการ

กดเขาไป จากนั้นติดตั้งชดุไฟสองปายทะเบียน

โดยการติดตั้งแผนปายและโบลท

การแ

แมวา

อยางล

เกิดป

ปญห

ระบบ

ไดยา

ตาราง

และร

ดวยต

ของท

จําหน

ทักษะ

การซ

ใชอะ

อาจม

ดอยก

ตองท

ขณะต

และด

บริเวณ

ุดไฟสองปายทะเบียน

บลท

ั้วหลอดไฟสองปายทะเบียน

ผนปาย

1

2

34
1. หลอดไฟสองปายทะเบียน

1
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ทํา

เบน

การ

การ

โป

อัจ
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น้ํารอนหรือเตาไฟ น้ํามนัเบนซินหรือไอน้ํามนั

ซินสามารถจุดตดิหรือระเบิดได สงผลใหเกิด

บาดเจ็บสาหัสหรือทําใหทรัพยสินเสยีหาย

UAU76551

แกไขปญหาระบบกุญแจอัจฉริยะ 

รดตรวจสอบรายการตอไปนี้เมื่อระบบกุญแจ

ฉริยะไมทํางาน

กญุแจอัจฉริยะเปดอยูหรือไม (ดูหนา 4-5)

แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะหมดหรือไม 

(ดูหนา 4-6)

ใสแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะถูกตองหรือไม 

(ดูหนา 4-6)

ใชกญุแจอัจฉริยะในสถานที่ซึ่งมีคลื่นวิทยุแรง

สูงหรือมีสัญญาณรบกวนทางแมเหลก็ไฟฟาอื่น

อยูหรือไม (ดูหนา 4-1)

ทานใชกุญแจอัจฉริยะซึ่งไดลงทะเบียนกับ

รถจักรยานยนตแลวหรือไม

แบตเตอรี่ของรถจักรยานยนตหมดหรือไม 

เมื่อแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนตหมด ระบบ

กญุแจอัจฉริยะจะไมทํางาน กรุณาชารจหรือ

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถจกัรยานยนต (ดูหนา 8-27)

หากระบบกญุแจอัจฉริยะไมทํางานหลงัจากตรวจสอบ

รายการขางตนแลว ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบ

ระบบกุญแจอัจฉริยะ

ขอแนะนํา
ดูโหมดฉุกเฉินที่หนา 8-36 สําหรับขอมูลเกีย่วกบั

การสตารทเครื่องยนตโดยไมใชกุญแจอัจฉริยะ



กา

8

UAU42706

ตาร

ปญ
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างการแกไขปญหา

หาในการสตารทหรือสมรรถนะของเครื่องยนตต่ํา
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8

เคร
UWAT1041

 ึ่งสามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสได ใหรอ

 อยูออกมา เมื่อเสียงเดือดหยุดลง ใหกดฝาปดลง

ขอ
หา

รั่ว

ใหศูนยบริการยามาฮาทําการ
ตรวจสอบและซอมแซมระบบ
ระบายความรอน

เติมน้ํายาหลอเย็น (ดู ขอแนะนํา)

ครื่องยนตรอนจัดอีก ใหศูนยบริการยามาฮา
อมแซมระบบระบายความรอน
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ื่องยนตรอนจัด

คําเตอืน

หามเปดฝาปดหมอน้ําในขณะที่เครื่องยนตและหมอน้ํายังรอนอยู น้ําและไอน้ําที่รอนจัดอาจพุ งออกมาดวยแรงดันซ

จนกวาเครื่องยนตจะเย็นลง

วางเศษผาหนาๆ เชน ผาขนหนู ไวเหนือฝาปดหมอน้ํา แลวหมุนฝาปดชาๆ ทวนเขม็นาฬิกาเพื่อคลายแรงดันที่เหลือ

พรอมกับหมุนทวนเขม็นาฬิกา จากนั้นเปดฝาปดออก

แนะนํา
กไมมีน้ํายาหลอเย็น สามารถใชน้ํากอกแทนไดชั่วคราว และเปลี่ยนกลับไปเปนน้ํายาหลอเย็นที่แนะนําโดยเร็วที่สุด

รอจนกวาเครื่องยนต

จะเย็นลง

ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็น

ในถังพักและหมอน้ํา

ระดับน้ํายาหลอเย็นต่ํา

ตรวจสอบระบบระบาย

ความรอนเพื่อหาการรั่ว

ระดับน้ํายาหลอเย็น

ปกติ

มีการรั่ว

ไมมกีาร

สตารทเครื่องยนต ถาเ
ทําการตรวจสอบและซ



กา

8

โหม

เมื่อ

คาย

เปด

ตอง

การ

1

2

การปอนหมายเลขรหัสทําไดโดยการนับ

จํานวนการกะพริบของไฟแสดงการทํางาน

ระบบกญุแจอัจฉริยะ

ตัวอยางเชน หากหมายเลขรหัสคือ 123456:

กดปุมคางไว


ไฟแสดงการทํางานระบบกุญแจอัจฉริยะจะเริ่ม

กะพริบ



ปลอยปุมหลงัจากไฟแสดงการทํางานระบบ

กุญแจอัจฉริยะกะพริบหนึ่งครั้ง


เลขตัวแรกของหมายเลขรหัสจะถูกตั้งเปน “1”


กดปุมคางไวอีกครั้ง



B74-F8199-U1.book  Page 36  Thursday, August 10, 2017  10:05 AM
รบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

8-36

UAU76561

ดฉุกเฉิน

กุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือเสียหาย หรือแบตเตอรี่

ประจุไฟออกหมด รถจกัรยานยนตยังคงสามารถ

การทํางานและสตารทเครื่องยนตได โดยทาน

รูหมายเลขรหสัระบบกุญแจอัจฉริยะ

ใชโหมดฉกุเฉนิในการใชงานรถจักรยานยนต

. จอดรถในที่ปลอดภัยและบิดสวิทชกุญแจไปที่ 

“OFF”

. กดปุมสวิทชกุญแจเปนเวลา 5 วินาทีจนกระทั่ง

ไฟแสดงการทํางานระบบกญุแจอัจฉริยะ

กะพริบหนึ่งครั้ง จากนั้นจงึปลอยปุม ทําซ้ําอีก

สองครั้ง ไฟแสดงการทํางานระบบกุญแจ

อัจฉริยะจะสวางขึน้สามวินาทีเพื่อแสดงการ

เปลีย่นสถานะเปนโหมดฉุกเฉิน

3. หลงัจากไฟแสดงการทํางานระบบกญุแจ

อัจฉริยะดับลง ใหปอนหมายเลขรหสัดังนี้

4.

1. ไฟแสดงการทํางานระบบกุญแจอัจฉริยะ “ ”

1. ปายแสดงหมายเลขรหัส

2. กุญแจอัจฉริยะ (ดานใน)

3. หมายเลขรหัส

1

868588

868588

1

3

2
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ปลอยปุมหลังจากไฟแสดงการทํางานระบบ

กญุแจอัจฉริยะกะพริบสองครั้ง


ตัวเลขตัวที่สองจะถกูตั้งเปน “2”


ทําซ้ําขัน้ตอนการทํางานดานบนจนกระทั่ง

ไดตั้งคาตัวเลขทั้งหมดของหมายเลขรหัสแลว 

ไฟแสดงการทํางานระบบกุญแจอัจฉริยะจะ

กะพริบเปนเวลา 10 วินาทีหากไดปอน

หมายเลขรหัสที่ถกูตองแลว

แนะนํา
สถานการณตอไปนี้ โหมดฉุกเฉนิจะยุติลง และ

แสดงการทํางานระบบกญุแจอัจฉริยะจะกะพริบ

างรวดเร็วเปนเวลา 3 วินาที ในกรณีนี้ ใหเริ่มใหม

ครั้งจากขั้นตอนที่ 2

 เมื่อไมมีการทํางานของปุมเปนเวลา 10 วินาที

ในระหวางขั้นตอนการปอนหมายเลขรหสั

 เมื่อปลอยใหไฟแสดงการทํางานระบบกญุแจ

อัจฉริยะกะพริบเกาครั้งขึน้ไป

 ปอนหมายเลขรหสัไมถกูตอง

5. ขณะที่ไฟแสดงการทํางานระบบกญุแจอัจฉริยะ

สวางอยู กดปุมอีกครั้งเพื่อเสร็จสิ้นการเขาสู

โหมดฉุกเฉิน ไฟแสดงการทํางานระบบกุญแจ

อัจฉริยะจะดับลง และจะกลบัมาสวางอีก

ประมาณ 4 วินาที

6. ขณะที่ไฟแสดงการทํางานระบบกญุแจอัจฉริยะ

สวาง บิดสวิทชกุญแจไปที่ “ON” ในตอนนี้

สามารถใชรถจกัรยานยนตไดตามปกติ



กา

9

ขอค

ขอ
รถบ

แนใ

ยาม

สะอ

สาร

ชิ้นส

พื้น

ชิ้นส

ําความสะอาด

วรระวัง
UCA10784

หลีกเลี่ยงการใชน้ํายาทําความสะอาดลอชนิด

เปนกรดแก โดยเฉพาะกับลอซี่ลวด หากตอง

ใชน้ํายาดังกลาวเพื่อขจัดคราบสกปรกทีล่าง

ออกยาก อยาปลอยน้ํายาทิ้งไวในบริเวณที่ทํา

ความสะอาดนานกวาที่แนะนํา นอกจากนี้ 

ใหลางบรเิวณดังกลาวใหทั่วดวยน้ํา เช็ดใหแหง

ทันท ีแลวฉดีสเปรยปองกันการกัดกรอน

การทําความสะอาดทีไ่มถูกตองอาจทําให

ชิ้นสวนพลาสติก (เชน บังลม ฝาครอบ หนากาก

บังลม เลนสไฟหนา เลนสมาตรวัด ฯลฯ) และ

หมอพักไอเสียเสียหายได ใชเฉพาะผาหรือ

ฟองน้ําเนื้อนุมทีส่ะอาดชุบน้ําในการทําความ

สะอาดพลาสติก อยางไรก็ตาม หากทําความ

สะอาดชิ้นสวนพลาสติกดวยน้ําไดไมทั่วถึง 

อาจใชน้ํายาทําความสะอาดอยางออนชวยได 

โดยตองแนใจวาไดลางน้ํายาทําความสะอาด

ที่ตกคางอยูดวยน้ําเปลาออกจนหมด มฉิะนั้น

อาจทําใหชิ้นสวนพลาสติกเสียหายได
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UAU37834

วรระวังเกี่ยวกับสีแบบผิวดาน

ควรระวัง
UCA15193

างรุนมีชิ้นสวนตกแตงเปนสีแบบผิวดาน ตอง

จวาไดสอบถามขอคําแนะนําจากผูจําหนาย

าฮาแลววาตองใชผลิตภัณฑใดกอนทําความ

าดรถ การใชแปรง ผลิตภัณฑเคมรีุนแรง หรอื

ประกอบทําความสะอาดในการทําความสะอาด

วนเหลานี้จะทําใหเกิดรอยขีดขวนหรือทําให

ผิวเสียหายได นอกจากนี้ไมควรใชแวกซเคล ือบ

วนที่ตกแตงสีแบบผิวดาน

UAU66830

การดูแลรักษา

การออกแบบที่เปดโลงของรถจักรยานยนตแสดงให

เห็นถึงความนาทึ่งของเทคโนโลยี แตก็ทําใหเกิดความ

เสียหายไดงายขึ้นดวย สนิมและการกดักรอนสามารถ

เกิดขึ้นไดแมวาจะใชสวนประกอบที่มีคุณภาพสูง 

ทอไอเสียที่เปนสนิมอาจไมเปนที่สังเกตในรถยนต 

แตจะทําใหรูปลกัษณโดยรวมของรถจักรยานยนต

ตองเสียไป การดูแลรักษาที่ถูกตองและบอยครั้ง

ไมเพียงสอดคลองกับเงือ่นไขในการรับประกนั 

แตยังทําใหรถจกัรยานยนตของทานดูดี ยืดอายุการ

ใชงานและใหประสิทธิภาพสูงสุดอีกดวย

กอนทําความสะอาด

1. หุมปลายทอไอเสียดวยถงุพลาสติกหลังจาก

เครื่องยนตเย็นแลว

2. ดูใหแนใจวาไดติดตั้งฝาปดและฝาครอบ

ทั้งหมด รวมทั้งขัว้ตอและขั้วเสียบไฟฟา

ทั้งหมด และปลัก๊หวัเทียนแนนดีแลว

3. ขจดัคราบสกปรกฝงแนน เชน รอยน้ํามันไหม

บนหองเครื่องยนต ดวยสารขจัดคราบมันและ

แปรง แตหามใชสารดังกลาวกบัซีล ปะเก็น 

และแกนลอ ใหลางสิ่งสกปรกและสารขจัด

คราบมันออกดวยน้ําทุกครั้ง

การท

ขอค
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ําความสะอาดหนากากบังลม

เลีย่งการใชสารทําความสะอาดที่เปนดางหร ือ

ก น้ํามันเบนซิน น้ํามันเบรค หรือสารทําละลาย

 ทําความสะอาดหนากากบังลมดวยผาหรือ

น้ําชบุสารทําความสะอาดที่เปนกลาง จากนั้น

อกดวยน้ําใหทั่ว สําหรับการทําความสะอาด

ติม ใหใชสารทําความสะอาดหนากากบังลม

ามาฮา หรือสารทําความสะอาดหนากากบังลม

าพสูง สารทําความสะอาดพลาสติกบางชนิดอาจ

เกดิรอยขีดขวนบนหนากากบังลม กอนใชสาร

ามสะอาดดังกลาว ใหทดสอบโดยการขัดบริเวณ

นากากบังลมที่ไมสงผลตอทัศนวิสัย

ทําความสะอาด

เช็ดรถจักรยานยนตใหแหงดวยชามัวสหรือ

ผาซับน้ํา

ใชสารขัดโครเมียมเพื่อขดัเงาชิ้นสวนตางๆ ท ี่

เปนโครเมียม อะลูมเินียม และเหล็กสเตนเลส

รวมทั้งระบบไอเสีย (คราบสีคล้ําบนเหล็ก

สเตนเลสที่เกิดจากความรอนกส็ามารถขจดั

ออกไดดวยการขัดแบบนี้)
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หามใชผลิตภัณฑเคมีที่มฤีทธิ์รุนแรงกับ

ชิ้นสวนพลาสติก หลีกเลี่ยงการใชผาหรือ

ฟองน้ําที่เคยใชกับผลิตภัณฑทําความสะอาด

ทีม่ีฤทธิ์รุนแรงหรือกัดกรอน สารทําละลาย

หรือทินเนอร น้ํามนัเชื้อเพลิง (เบนซิน) สาร

กําจัดสนิมหรือสารปองกันสนิม น้ํามนัเบรค 

น้ํายาตานการแขง็ตัว หรือน้ํายาอีเล็คโตรไลท

หามใชหัวฉีดน้ําแรงดันสูงหรือเครื่องทําความ

สะอาดแบบแรงดันไอน้ําสูง เนื่องจากจะทําให

น้ํารั่วซึมและเกิดการเสื่อมสภาพทีบ่ริเวณตอไป

นี้: ซีล (ของลูกปนสวิงอารมและลอ โชคอัพ

หนา และเบรค) ชิ้นสวนของระบบไฟฟา 

(ขัว้สาย ขัว้ตอ หนาปด สวิทช และไฟสอง

สวาง) ทอและชองระบายอากาศ

สําหรับรถจักรยานยนตรุนที่ตดิตั้งหนากาก

บังลม: หามใชน้ํายาทําความสะอาดทีม่ีฤทธิ์

รนุแรงหรือฟองน้ําเนื้อแข็ง เนื่องจากจะทําให

มวัหรือเปนรอยขีดขวน สารทําความสะอาด

พลาสตกิบางชนิดอาจทําใหเกิดรอยขดีขวน

บนหนากากบังลม ทดสอบผลิตภัณฑดังกลาว

ในบริเวณซอกเล็กๆ ของหนากากบังลมกอน

เพื่อใหแนใจวาจะไมทําใหเกิดรอยขดีขวน หาก

หนากากบังลมเปนรอยขีดขวน ใหใชสารขดั

พลาสตกิทีม่ีคุณภาพหลังการลาง

หลงัจากใชงานตามปกติ

ขจดัสิ่งสกปรกออกดวยน้ําอุน น้ํายาทําความสะอาด

อยางออน และฟองน้ําเนื้อนุมสะอาด จากนั้นลางออก

ใหทั่วดวยน้ําสะอาด ใชแปรงสีฟนหรือแปรงลางขวด

ในบริเวณที่เขาถึงไดยาก สิ่งสกปรกหรือซากแมลงที่

ลางออกยากจะหลุดออกไดงายขึน้หากใชผาเปยกคลุม

บริเวณดังกลาวเปนเวลาสองสามนาทีกอนทําความ

สะอาด

หลงัจากขับขี่ขณะฝนตกหรือใกลทะเล

เนื่องจากเกลอืทะเลมีคณุสมบัติในการกดักรอนท ี่

รุนแรง ใหปฏิบัติดังตอไปนี้หลงัจากขับขี่ขณะฝนตก

หรือใกลทะเล

1. ทําความสะอาดรถจกัรยานยนตดวยน้ําเย็น

และน้ํายาทําความสะอาดอยางออนหลังจาก

เครื่องยนตเย็นลงแลว ขอควรระวัง: หามใช
น้ําอุน เนื่องจากจะเพิ่มปฏิกิริยากัดกรอนของ

เกลือ [UCA10792]

2. ฉดีสเปรยปองกันการกัดกรอนบนพื้นผิวโลหะ

ทัง้หมด รวมทั้งสวนที่เคลอืบโครเมียมและ

นกิเกลิ เพื่อปองกนัการกดักรอน

การท

หลกี

กรดแ

อื่นๆ

ฟอง

ลางอ

เพิ่มเ

ของย

คุณภ

ทําให

ทําคว

ของห

หลัง

1.

2.



กา

9

3

4

5

6

7

สิ่งป

ควบ





UAU36564

ก็บรักษา

สั้น

ษารถจกัรยานยนตไวในที่แหงและเย็น หาก

ใหคลุมดวยผาคลมุซึ่งถายเทอากาศไดเพื่อ

 ตรวจใหแนใจวาเครื่องยนตและระบบทอ

เย็นลงแลวกอนคลมุรถจกัรยานยนต

วรระวัง
UCA10821

การเก็บรถจักรยานยนตไวในหองที่มีอากาศ

ถายเทไมดี หรอืคลุมดวยผาใบขณะยังเปยกอยู 

จะทําใหน้ําและความชื้นซึมผานเขาไปภายใน

และเกิดสนิมได

เพื่อปองกันการกัดกรอน ตองหลีกเลี่ยงหอง

ใตดินชื้นแฉะ คอกสัตว (เนื่องจากมแีอมโมเนีย) 

และบริเวณทีเ่ก็บสารเคมีทีม่ีฤทธิ์รุนแรง

ยาว

ะเกบ็รถจกัรยานยนตไวหลายเดือน:

ปฏบิัติตามคําแนะนําทั้งหมดในสวน “การดูแล

รักษา” ของบทนี้

B74-F8199-U1.book  Page 3  Thursday, August 10, 2017  10:05 AM
รทําความสะอาดและการเก็บรักษารถจักรยานยนต

9-3

. สําหรับการปองกนัการกัดกรอน ขอแนะนํา

ใหฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอนบนพื้นผิว

โลหะทั้งหมด รวมทั้งสวนที่เคลอืบโครเมยีม

และนิกเกิล

. ใชสเปรยน้ํามันเปนสารทําความสะอาด

อเนกประสงคเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่เหลืออยู

. แตมสีในบริเวณที่เสียหายเล็กนอยเนื่องจาก

เศษหิน ฯลฯ

. ลงแวกซบนพื้นผิวที่ทําสีทั้งหมด

. ปลอยรถจกัรยานยนตทิ้งไวใหแหงสนิทกอน

เก็บหรือคลมุผา

คําเตอืน
UWA10943

นเปอนบนเบรคหรือยางอาจทําใหสูญเสียการ

คุมได

ดูใหแนใจวาไมมีคราบน้ํามนัหรอืแวกซบน

เบรคหรือยาง หากจําเปน ใหทําความสะอาด

ดิสกเบรคและผาเบรคดวยน้ํายาทําความสะอาด

ดิสกเบรคทั่วไปหรอือะซิโตน แลวลางยางดวย

น้ําอุนและน้ํายาทําความสะอาดอยางออน

กอนขบัขี่รถจักรยานยนต ใหทดสอบ

ประสิทธิภาพในการเบรคและลักษณะการ

เขาโคงของรถจักรยานยนต

ขอควรระวัง
UCAU0022

 ลงสเปรยน้ํามนัและแวกซแตพอควร 

และเช็ดน้ํามันหรือแวกซสวนเกินออกใหหมด

 หามลงน้ํามันหรือแวกซบนชิ้นสวนที่เปนยาง 

พลาสติก หรือไฟหนา ไฟทาย 

และเลนสมาตรวัด 

แตใหใชผลิตภัณฑดูแลรักษาที่เหมาะสม

 หลีกเลี่ยงการใชสารขัดหยาบ 

เนื่องจากจะเปนการทําลายเนื้อสี

ขอแนะนํา
 ขอคําแนะนําจากผูจําหนายยามาฮาสําหรับ

ผลิตภัณฑที่เหมาะสม

 การลางทําความสะอาด สภาพอากาศที่มีฝนตก

หรืออากาศชื้นอาจทําใหเลนสไฟหนาเกดิฝาได 

ใหเปดไฟหนาสักระยะเพื่อไลความชืน้ออก

จากเลนส

การเ

ระยะ

เก็บรัก

จําเปน

กนัฝุน

ไอเสีย

ขอค




ระยะ

กอนจ

1.
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. เติมน้ํามันเชือ้เพลงิใหเต็มถงั และเติมสารรักษา

สภาพน้ํามันเชือ้เพลิง (ถามี) เพื่อปองกันไมให 

ถงัน้ํามันเชือ้เพลงิเปนสนิมและน้ํามันเชือ้เพลงิ

เสื่อมสภาพ

. ปฏบิัติตามขัน้ตอนตอไปนี้เพื่อปกปองกระบอกส ูบ 

แหวนลูกสูบ ฯลฯ มิใหถกูกัดกรอน

a. ถอดปลัก๊หวัเทียนและหวัเทียนออกมา

b. เทน้ํามันเครื่องปริมาณหนึ่งชอนชาเขาไป

ในชองใสหัวเทียน

c. ใสปลั๊กหัวเทียนเขากับหัวเทียน แลววาง

หวัเทียนลงบนฝาสูบเพื่อตอสายดินเขี้ยว

หวัเทียน (ซึ่งจะจํากัดการเกดิประกายไฟ

ในขั้นตอนถัดไป)

d. ติดเครื่องยนตหลายๆ ครั้งดวยสตารทเตอร 

(เพื่อใหน้ํามันไปเคลอืบผนังกระบอกสูบ)

e. ถอดปลัก๊หวัเทียนออกจากหวัเทียน แลวใส

หวัเทียนและปลัก๊หวัเทียน คําเตอืน! เพื่อ

ปองกันความเสียหายหรือการบาดเจ็บจาก

ประกายไฟ ตองแนใจวาไดตอสายดินเขี้ยว

ของหัวเทียนขณะสตารทเครื่องยนต 
[UWA10952]

4. หลอลื่นสายควบคุมทั้งหมดและเดือยตางๆ 

ของคันบังคับและแปนเหยียบทั้งหมด รวมทั้ง

ของขาตั้งขาง/ขาตั้งกลาง

5. ตรวจสอบและแกไขแรงดันลมยางใหถกูตอง

ตามความจําเปน แลวยกรถจกัรยานยนตเพื่อ

ใหลอทั้งสองลอยขึ้นจากพื้น หรือหมุนลอ

เล็กนอยทุกเดือนเพื่อปองกันลอยางเสื่อมสภาพ

ทีจุ่ดเดียว

6. หุมปลายทอระบายหมอพักไอเสียไวดวยถงุ

พลาสติกเพื่อปองกนัความชื้นเขาไปภายใน

7. ถอดแบตเตอรี่ออกและชารจใหเต็ม เกบ็ไวใน

ทีแ่หงและเย็นและชารจเดือนละครั้ง หามเก็บ

แบตเตอรี่ไวในที่เย็นจัดหรืออุนจัด [ต่ํากวา 0 °C 

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

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกบ็รักษาแบตเตอร ี่ 

ดหูนา 8-27

ขอแนะนํา
ควรซอมรถจกัรยานยนตในจุดที่จําเปนกอนที่จะเกบ็

รถจกัรยานยนต
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ากาศ:
กรองอากาศ:

ไสกรองกระดาษเคลือบน้ํามัน

เชื้อเพลิง:
มันเชือ้เพลิงที่แนะนํา:

น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว (น้ํามันแกสโซฮอล [E10])

ามจุถังน้ํามันเชือ้เพลิง:

13 ลิตร

ิมาณการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง:

2.4 ลิตร

น้ํามนัเชือ้เพลิง:
นลิ้นเรง:

เครื่องหมาย ID:

B741 00

น:
ลิต/รุน:

NGK/LMAR8A-9

ยะหางเขี้ยวหัวเทียน:

0.8–0.9 มม.

:
ิดคลัทช:

แบบแหง, แรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง, ผาเบรค

กําลัง:
ราทดเกียรหลัก:

1.000

งทาย:

เฟอง

ราทดเกียรรอง:

7.590 (48/18  37/13)

ิดของการสงกําลัง:

สายพานวีอัตโนมัติ
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ด:
วามยาวทั้งหมด:

2185 มม.

วามกวางทั้งหมด:

775 มม.

วามสงูทั้งหมด:

1415/1465 มม.

วามสงูจากพื้นถึงเบาะ:

795 มม.

วามยาวแกนลอหนาถึงลอหลัง:

1540 มม.

วามสงูจากพื้นถึงเครื่องยนต:

135 มม.

ัศมีการเลี้ยวต่ําสดุ:

2.6 ม.

นัก:
วมน้ํามันหลอลื่นและน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง:

179 กก.

งยนต:
ัฏจักรการเผาไหม:

4 จังหวะ

ะบบระบายความรอน:

ระบายความรอนดวยน้ํา

นิดของวาลว:

SOHC

ํานวนของกระบอกสบู:

กระบอกสบูเดี่ยว

ริมาตรกระบอกสบู:

292 ซม.³

ระบอกสูบ  ระยะชัก:

70.0  75.9 มม.

อัตราสวนการอัด:

10.9 : 1

ระบบสตารท:

สตารทไฟฟา

ระบบหลอลื่น:

อางน้ํามันหลอลื่นแบบเปยก

น้ํามันเครื่อง:
ยี่หอที่แนะนํา:

YAMALUBE

เกรดความหนืดของ SAE:

10W-40

เกรดน้ํามันเครื่องที่แนะนํา:

API service ชนิด SG หรือสูงกวา, มาตรฐาน JASO MA 

หรือ MB

ปริมาณน้ํามันเครื่อง:

การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง:

1.50 ลิตร

มีการถอดกรองน้ํามันเครื่อง:

1.60 ลิตร

น้ํามันเฟองทาย:
ชนิด:

น้ํามันเครื่อง SAE 10W-30 ประเภท SE หรือสูงกวา 

หรือน้ํามันเกียร SAE 85W GL-3

ปริมาณ:

0.20 ลิตร

ปริมาณน้ํายาหลอเย็น:
ถังพกัน้ํายาหลอเย็น (ถึงขีดบอกระดับสูงสุด):

0.18 ลิตร

หมอน้ํา (รวมในสายตางๆ):

1.10 ลิตร

กรองอ
ไส

น้ํามัน
น้ํา

คว

ปร

หัวฉีด
เรือ

หัวเทีย
ผูผ

ระ

คลัทช
ชน

การสง
อัต

เฟอ

อัต

ชน
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โคร

ยาง

ยาง

การ

แรง

ปริง:

คอยลสปริง

คอัพ:

โชคอัพน้ํามัน

ยะเคลื่อนของลอ:

110 มม.

กันสะเทือนหลัง:
นิด:

ยูนิทสวิง (แบบกระดกทั้งชุด)

ปริง:

คอยลสปริง

คอัพ:

โชคอัพน้ํามัน

ยะเคลื่อนของลอ:

79 มม.

ไฟฟา:

งดันไฟฟาระบบ:

12 V

บบจุดระเบิด:

ทีซีไอ

บบการชารจ:

เอซี แมกนีโต

ตอรี่:
:

GTZ8V

งดันไฟฟา, ความจุ:

12 V, 7.0 Ah (10 HR)

ันไฟฟาหลอดไฟ, วัตต  จํานวน:
หนา:

LED
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งรถ:
ชนิดโครงรถ:

แบคโบน

มุมคาสเตอร:

26.5 °

ระยะเทรล:

95 มม.

หนา:
ชนิด:

ไมมียางใน

ขนาด:

120/70-15 M/C 56P

ผูผลิต/รุน:

DUNLOP/SCOOTSMART

หลัง:
ชนิด:

ไมมียางใน

ขนาด:

140/70-14 M/C 62P

ผูผลิต/รุน:

DUNLOP/SCOOTSMART

บรรทุก:
น้ําหนักบรรทุกสูงสุด:

161 กก.

(น้ําหนักรวมของผูขับขี่ ผูโดยสาร สัมภาระ 

และอุปกรณตกแตง)

ดันลมยาง (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:

225 kPa (2.25 kgf/cm², 33 psi)

ลอหนา:
ชนิดลอ:

ลอแม็ก

ขนาดวงลอ:

J15M/C x MT3.5

ลอหลัง:
ชนิดลอ:

ลอแม็ก

ขนาดวงลอ:

J14M/C  MT4.0

เบรคหนา:
ชนิด:

ดิสกเบรค

น้ํามันเบรคที่กําหนด:

น้ํามันเบรคแทของยามาฮา (DOT 4)

เบรคหลัง:
ชนิด:

ดิสกเบรค

น้ํามันเบรคที่กําหนด:

น้ํามันเบรคแทของยามาฮา (DOT 4)

ระบบกันสะเทือนหนา:
ชนิด:

เทเลสโคปก

ส

โช

ระ

ระบบ
ช

ส

โช

ระ

ระบบ

แร

ระ

ระ

แบตเ
รุน

แร

แรงด
ไฟ
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ฟเบรค/ไฟทาย:

LED

ฟเลี้ยวหนา:

12 V, 10.0 W  2

ฟเลี้ยวหลงั:

12 V, 10.0 W  2

ฟหรี่:

LED

ฟสองปายทะเบียน:

12 V, 5.0 W  1

ฟมาตรวัด:

LED

ฟแสดงไฟสงู:

LED

ฟแสดงไฟเลี้ยว:

LED

ฟเตือนปญหาเครื่องยนต:

LED

ฟเตือน ABS:

LED

ฟแสดงการทํางานระบบกุญแจอัจฉริยะ:

LED

:
วสหลัก:

20.0 A

วสหลัก 2:

7.5 A

วสขั้ว 1:

2.0 A

วสระบบไฟสญัญาณ:

10.0 A

ฟวสมอเตอรพดัลมหมอน้ํา:

7.5 A

ฟวสไฟเลี้ยวและไฟฉกุเฉิน:

7.5 A

ฟวสชุดควบคุม ABS:

7.5 A

ฟวสมอเตอร ABS:

30.0 A

ฟวสโซลินอยด ABS:

15.0 A

ฟวสสัญญาณตอบรับ:

2.0 A

ฟวสสํารอง:

7.5 A
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หม

บัน

ใน

การ

หร

หม

หม

UAU26442

ยเลขเครื่องยนต

ยเลขเครื่องยนตประทับอยูบนหองเครื่องยนต

มายเลขเครื่องยนต

1
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UAU26365

ายเลขที่แสดงถึงขอมูลรถของทาน

ทึกหมายเลขโครงรถและหมายเลขเครื่องยนตลง

ชองวางที่กําหนดดานลาง เพื่อเปนประโยชนใน

สั่งซื้อชิ้นสวนอะไหลจากผูแทนจําหนายยามาฮา 

ือใชเปนหมายเลขอางอิงในกรณีที่รถถูกขโมย

ายเลขโครงรถ:

ายเลขเครื่องยนต:

UAU26411

หมายเลขโครงรถ

หมายเลขโครงรถประทับอยูบนโครงรถ

ขอแนะนํา
หมายเลขโครงรถใชเพื่อแสดงถงึรถจักรยานยนต

แตละคัน และอาจใชเพื่อเปนหมายเลขสําหรับขึ้น

ทะเบียนรถจกัรยานยนตกับเจาหนาที่ในทองที่ของ

ทาน

หมา

หมา

1. หมายเลขโครงรถ

1

1. ห
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UAU74702

บันทึกขอมูลรถจักรยานยนต

 ของรถจกัรยานยนตรุนนี้จะจัดเก็บขอมูลบาง

งของรถจกัรยานยนตเพื่อชวยในการวิเคราะห 

หาการทํางานผิดปกติ และเพื่อใชในการวิจยัและ

นา ขอมูลนี้จะถูกอัพโหลดเฉพาะเมื่อติดตั้ง

งมือพิเศษ เครื่องวิเคราะหระบบหัวฉีดยามาฮา 

บัรถจักรยานยนตเทานั้น เชน เมื่อทําการตรวจ

ุงรักษาหรือซอมแซม

าเซ็นเซอรและขอมูลที่ถกูบันทึกจะแตกตางกัน

นแตละรุน แตขอมูลหลักที่สําคัญคือ:

ขอมูลสถานะของรถจกัรยานยนตและ

สมรรถนะของเครื่องยนต

ขอมูลการฉีดน้ํามันเชือ้เพลงิและขอมูลที่

เกี่ยวของกบัการปลอยไอเสีย

าฮาจะไมเปดเผยขอมูลนี้ใหกับบคุคลที่สาม 

แต:

ไดรับความยินยอมจากเจาของรถจกัรยานยนต

ผูกมัดดวยกฎหมาย 

สําหรับใชในการฟองรองโดยยามาฮา

เพื่อวัตถุประสงคในการวิจยัทั่วไปที่ดําเนินการ

โดยยามาฮา โดยขอมูลตองไมเกี่ยวของกบัรถ

จักรยานยนตหรือเจาของรถเปนรายบุคคล
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