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อบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่
ูนยบริการยามาฮา
เตอรี่ 
ลบกอนถอดขั้วบวกเสมอ 
วงจรของระบบไฟฟา
ลับมาชารจไฟใหมทันที เมื่อ
ไฟฟาต่ํากวา 12.4 โวลต
ถจักรยานยนตยามาฮาทําการชารจ
รถของทาน
วาแบตเตอรี่มีสภาพการเก็บไฟ
ปลี่ยนใหมทันที
ตไมมีการใชงานมากกวา 1 เดือน
ตเตอรี่ออกจากตัวรถ (ดูรายละเอียด
นหัวขอ “การบํารุงรักษาและ
ยะ” (เรื่องแบตเตอรี่ หนา 7-44)
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การตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่
 ควรทําการตรวจส

ทุกๆ 3 เดือนโดยศ
 เมื่อมีการถอดแบต

ควรทําการถอดขั้ว
เพื่อปองกันการลัด

 ควรนําแบตเตอรี่ก
แบตเตอรี่มีแรงดัน

 ควรใหผูจําหนายร
ไฟแบตเตอรี่ใหกับ

 หากตรวจสอบพบ
ไมอยู ควรทําการเ

 หากรถจักรยานยน
ควรทําการถอดแบ
การเก็บแบตเตอรีใ่
การปรับตั้งตามระ

YAMAHA



ยะเวลานานๆ หรือเร็วกวา

ดังนี้

ติ

 

อรี่ไมมีไฟ ควรทําการแกไข 

ื่อสตารทเครื่องยนตใหติด

รือทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

a call center) ที่เบอรโทรศัพท 

ลพื้นที่เกิดปญหา*

ั่งรถจักรยานยนต
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การตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่
แบตเตอรี่จะมีโอกาสคายประจุมากขึ้น (ไมมีไฟ) เม ื่อไมมีการใชงานรถจักรยานยนตเปนระ

หากขาดการดูแลรักษาตรวจสอบตามระยะกําหนด ซึ่งอาจสงผลใหรถจักรยานยนตมีอาการ

1. เมื่อบิดสวิทชกุญแจไปที่ตําแหนง “ON” สัญญาณไฟเลี้ยวและแตรทํางานผิดปกติ

2. การทํางานของปมไฟฟาในถังน้ํามันเชื้อเพลิงผ ิดปกติ (หมุนชาลง)

3. เมื่อทําการกดสวิทชสตารทไฟฟา เสียงการหมุนของมอเตอรสตารทจะหมุนชาผิดปก

4. เมื่อพบอาการดังกลาว ใหทานรีบนํารถจักรยานยนตเขาตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่กับ

ศูนยบริการทันที

เมื่อสตารทเครือ่งยนตไมได (แบตเตอรี่ไมมไีฟ) ควรทําอยางไร
หากเกิดปญหาอาการสตารทเครื่องยนตไมได เนื่องจากแบตเต

เบื้องตนโดยมีขอแนะนําดังนี้

1. สามารถทําการพวงแบตเตอรี่จากรถจักรยานยนตคันอื่น เพ

2. ใหนํารถเขาตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ทันทีเมื่อม ีโอกาสห

3. ใหทําการติดตอศูนยรับเรื่องแจงปญหา 24 ชั่วโมง (Yamah

0-2263-9999 หรือโดยตรงกับทางรานผูจําหนายยามาฮาใก

* ทานสามารถดูเบอรโทรศัพทรายชื่อผูจาํหนายไดในสมุดรับประกันคุณภาพที่อยูใตเบาะน



คํานํา
UAU10114

ขอตอนรับสูโลกของการขับขีร่ถจักรยานยนตยามาฮา!
รถจกัรยานยนตยามาฮารุน LNC125 เปนผลงานที่บรรจงสรางขึน้จากประสบการณที่มีมายาวนานของยามาฮา 
และดวยการนําการออกแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ทําใหสมรรถนะของรถจักรยานยนตดีเยี่ยม จึงทำใหลกูคา
ไววางใจในชือ่เสียงของยามาฮา
กรุณาทําความเขาใจกับคูมือนี้ เพื่อผลประโยชน ของทานเอง คูมือเลมนี้เปนการแนะนําการใชรถ การตรวจสอบ 
ตลอดจนการบํารุงรักษารถจกัรยานยนตอยางถกูวิธ ี โดยครอบคลุมถงึการปองกนัและอันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
กับตัวทานเองอีกดวย
คูมือเลมนี้สามารถชวยเหลอืทานไดดีที่สุดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ถาทานมีขอสงสัยประการใด โปรดสอบถาม
ผูจําหนายยามาฮาไดทุกแหงทั่วประเทศ
ทางบริษัทฯ มีความปรารถนาใหทานมีความปลอดภัยและความพอใจในการขับขี่ รวมถงึความปลอดภัย
เปนอันดับหนึ่งเสมอ
ยามาฮามีการพัฒนาคุณภาพ รูปลักษณอยางตอเนื่องอยูเสมอ ในการจดัทําคูมือเลมนี้ ขอมูลทุกอยางจะเปนขอมูล
ที่ทันสมัยที่สุด ณ วันที่พิมพ ดังนั้นจงึอาจม ีขอแตกตางบางประการระหวางคูมือกบัรถจกัรยานยนตที่ไมตรงกัน 
ถาหากทานมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกบัคูมือเลมน ี้ กรุณาติดตอผูจําหนายยามาฮา

คําเตอืน
UWA12412

กรุณาอานคูมอืนี้อยางละเอียดและระมัดระวัง กอนการใชรถจักรยานยนต 
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ขอมลูคูมอืที่สาํคัญ
UAU10134

รา ึ้น:

*ผ นา 

ันตรายจากการไดรับ
ลอดภัยที่ตามหลัง
ชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได

ถปฏิบัตติามได 

ยนตหรือทรัพยสินอื่น
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ยละเอียดตอไปนี้จะชวยใหทานเขาใจเครื่องหมายและสัญลกัษณในคูมือเลมนี้มากข

ลติภัณฑและขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงห

นี่คือสัญลักษณเตือนความปลอดภัย แสดงการเตือนใหระวังอ
บาดเจ็บตอบุคคลที่อาจเกิดขึ้นได  ใหปฏบิัติตามขอมลูความป
เครื่องหมายนี้ทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือการเสีย

คําเตือนเพื่อแสดงถึงสถานการณอันตราย หากทานไมสามาร
อาจสงผลใหเกิดการเสียชีวิตหรอืการบาดเจ็บรายแรงได

ขอควรระวงัเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายตอรถจักรยาน

ขอแนะนําเพื่อใหมคีวามชัดเจนหรือเขาใจในคูมือมากยิ่งขึน้



ขอมลูคูมอืที่สาํคัญ

UAU37432
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LNC125
คูมอืผูใชรถจักรยานยนตยามาฮา

©2017 โดยบริษัท ไทยยามาฮา มอเตอร จํากัด
พิมพครั้งที ่1, กรกฎาคม 2560

หามทําการคัดลอก
พิมพซ้ําสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมด 

ของคูมือเลมนี้ดวยวิธีการใดๆ 
ยกเวนไดรบัอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก

บริษัท ไทยยามาฮา มอเตอร จํากัด
พิมพในประเทศไทย
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1

ผนฉลากตางๆ ที่สําคญั
UAU10385

งจากมีขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับ

จากตัวรถเด็ดขาด หากขอความ

ยามาฮา 
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ตําแหนงแ

ควรอานและทําความเขาใจกับฉลากบนรถจกัรยานยนต ทุกแผนใหละเอียด เนื่อ

ความปลอดภัยและการใชงานรถจักรยานยนตที่ถูกต อง หามลอกแผนฉลากออก

บนแผนเลอืนลางจนอานไดยาก ทานสามารถซื้อแผนฉลากใหมไดที่ศูนยบริการ

1 2 

ZAUU1129



ตําแหนงแผนฉลากตางๆ ที่สําคญั
1 1

2
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2

วิธีแหงความปลอดภยั
ิการดานเทคนิคตามที่คูมือแนะนํา 

ุงรักษาโดยตองทราบขอมูลดาน

จกัรยานยนตโดยไมไดรับการ

ําแนะนําที่ถกูตอง เขาหลักสูตร

ตนควรไดรับไดฝกอบรมจาก

ใบรับรอง ติดตอตัวแทนจําหนาย

ตเพื่อสอบถามเกีย่วกบัศูนย

ลที่สุด

ภัย
รถจกัรยานยนตกอนการขบัขี่

สภาพการใชงานทีป่ลอดภ ัย หาก

รือบํารุงรกัษาทีถ่กูตอง อาจเปน

รเกดิอุบตัเิหตหุรือทําใหชิน้สวน

1 สําหรบัรายการตรวจสอบกอน
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2-1

UAU1026B

สิ่งที่เจาของรถจักรยานยนตตองรับผิดชอบ
ในฐานะที่เปนเจาของรถจักรยานยนต ทานตองมี

ความรับผิดชอบตอการใชงานรถจักรยานยนตให

ถูกตองและปลอดภัย

รถจกัรยานยนตเปนยานพาหนะทางเดี่ยว

การใชงานและขับขี่จกัรยานยนตอยางปลอดภัยขึ้นอยู

กับเทคนิคการขับขี่ที่ดี และความเชีย่วชาญของผ ูขบัขี่ 

สิ่งจําเปนที่ควรทราบกอนการขับขี่รถจกัรยานยนต

มีดังนี้

สิ่งที่ควรทราบ:

 ไดรับคําแนะนําลักษณะการทํางานของอุปกรณ

สวนตางๆ ของรถจักรยานยนต

 ปฏิบัติตามคําเตือนและการบํารุงรักษาตามคูมือ

ผูใชรถจักรยานยนต

 ไดรับการอบรมจากเจาหนาที่เกี่ยวกับขอ

กําหนดและเทคนิคในการขับขี่

 ควรเขารับบร

และ/หรือบําร

เทคนิค

 อยาใชงานรถ

ฝกสอน หรือค

ฝกอบรม ผูเริ่ม

ผูสอนที่ไดรับ

รถจกัรยานยน

ฝกอบรมที่ใก

การขับขีอ่ยางปลอด
ควรมกีารตรวจสอบ

ทกุครั้ง เพื่อใหอยูใน

ไมมีการตรวจสอบห

การเพิ่มโอกาสในกา

เสยีหายได ดหูนา 5-

การใชงาน
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กัษารถจกัรยานยนตโดย
ี่ถกูตอง ตดิตอตวัแทน
นยนตเพื่อใหขอมูลเกีย่วกบั
พื้นฐาน การบํารงุรักษา
ะทําโดยเจาหนาทีท่ีไ่ดรบั

ัติเหตุมีสาเหตุมาจากผ ูขับขี่
การขับขี ่และยังไมมีใบ
ถจกัรยานยนต
าตขับขีแ่ละเรียนรูกฎขอ
ุญาตขับขีร่ถจกัรยานยนต

และทกัษะในการขบัขีร่ถ 
ามารถหลกีเลีย่งอุบตัเิหตุได
นุนใหทานขับขี่รถ
กฎจราจร ซึ่งเมื่อทานทํา
ะเกดิเปนความคุนเคยจน
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รถจกัรยานยนตนี้มีการออกแบบใหสามารถ

บรรทุกทั้งผูขบัขี่และผูโดยสารได

ผูขบัขีท่ีไ่มมจีติสํานกึในการปฏบิตัติามกฎจราจร

มกัจะเปนตนเหตขุองการเกดิอุบตัเิหตทุัง้ใน

รถยนตและรถจกัรยานยนต หากอุบตัเิหตเุกดิขึน้

เพราะผูขบัรถยนตมองไมเหน็รถจกัรยานยนต 

ทานตองทําใหผูขบัรถยนตสามารถมองเหน็วา

ทานไดขบัรถผานมาทางนี ้ซึง่จะเปนการลด

โอกาสทีจ่ะทําใหเกดิอบุตัิเหตไุด

และปฏิบัติดังตอไปนี้:
 สวมเสื้อผาที่มีสีสวาง

 ระมัดระวังการขับขีร่ถเมื่อเขาใกลสี่แยกและ

ผานสี่แยก ซึ่งบริเวณเหลานี้มักเกิดอุบัติเหตุ

กบัรถจกัรยานยนตบอยครั้ง

 ในการขบัขี่ ใหผูขับขีค่นอื่นๆ สามารถมอง

เหน็ทาน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกดิอุบัติเหตุ

 อยาทําการบํารุงร
ปราศจากความรูท
จําหนายรถจกัรยา
การบํารุงรกัษาขัน้
แบบพิเศษตองกร
ใบรับรองเทานัน้

 บอยครั้งที่การเกดิอุบ
ไมมีความชํานาญใน
อนุญาตในการขับขี่ร
 ทําการขอใบอนุญ

บังคับของใบอน
ใหเขาใจ

 ทราบถงึขอจํากดั
เพือ่ชวยใหทานส

 ทางบริษัทสนับส
จักรยานยนตตาม
ตามกฎจราจรก็จ
ติดเปนนิสัย
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วรจับผูขบัขี ่และจับรถหรือจับเหล็ก
มอโดยจับทั้งสองมอื และวางเทา
ไวบนทีพ่ักเทาของผูโดยสาร หาม
ยสารถาเขาหรือเธอไมนั่งอยาง
ะไมวางเทาบนทีพ่ักเทา
ควรดื่มสุราหรือเสพยาเสพยติด

ตคันนี้ออกแบบขึน้เพื่อใชงาน

ทานั้น จงึไมเหมาะสําหรับการ

าก (off-road)

าะสม
ียชวีิตดวยอุบัติเหตุจากรถ

ารไดรับบาดเจบ็ทางศีรษะ การ

ึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูขับขี่

เฉพาะ เพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือ

ีรษะ
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 บอยครั้งที่อุบัติเหตุทีเ่กิดจากความผิดพลาดของ

ผูขบัขี่ เชน วิ่งเขาโคงดวยความเร็วสูงเก ินไป

ทําใหรถวิ่งเลยโคงของถนน หรือหกัรถเขาโคง

มากเกินไป (เนื่องจากมุมเอียงของถนนไมเอียง

พอรองรับกับความเร็วของรถ)

 มีการปฏิบัติตามปายจํากัดความเร็ว และไม

ควรใชความเร็วเกินกวาปายจํากัดความเร็ว

ของถนนตางๆ

 ทุกครั้งเมื่อมีการเลี้ยวหรือเปลี่ยนเสนทาง

ควรมีการใหสัญญาณกอน เพื่อใหผูขับขี่รถ

คันอื่นเห็นอยางชัดเจน

 ทานั่งของผูขับขี่และผูโดยสารควรมีทานั่ง

ที่ถูกตอง

 ผูขับขี่ควรจับแฮนดรถทั้ง 2 ขาง และวางเทา

บนที่พักเทาทั้ง 2 ขาง เพื่อควบคุมการขับขี่รถ

จักรยานยนตใหดี

 ผูโดยสารค
กนัตกไวเส
ทัง้สองขาง
บรรทกุผูโด
ถูกตอง แล

 เมื่อขับขี่รถไม

อื่นๆ

 รถจกัรยานยน

บนทองถนนเ

ใชงานทางวิบ

เครื่องแตงกายที่เหม
โดยสวนใหญคนที่เส

จกัรยานยนตมาจากก

สวมหมวกกนัน็อคจ

รถจักรยานยนตโดย

ลดการบาดเจบ็ทางศ
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ทําความเขาใจกับคําแนะนํา

งถองแท ซึ่งจะเปนการชวย

วย

อนมอน็อกไซด
ดมีสารคารบอนมอน็อกไซด

ิตได การหายใจโดยสูดสาร

อาจทําใหปวดหรือเวียน

ลม และอาจถึงแกชีวิตได

าซที่ไมมีสี ไมมีกล ินและ

มองไมเห็นหรือไม ไดกลิ่น

ดับความอันตรายของ

รถเพิ่มขึ้นไดรวดเร็วมาก

เปนอันตรายถึงแกชวีิตได 

รายของคารบอนมอน็อกไซด

ายชั่วโมงหรือหลายวันใน

สะดวก หากทานพบวามี
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สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งเพื่อปองกันอุบัติเหต ุ

คลมุใบหนาหรือสวมแวนกนัลม เพื่อปองกนั

อันตรายที่จะเกดิขึ้นกบัสายตา ซึ่งสามารถชวย

ลดการบาดเจ็บและชวยลดอันตรายที่จะเกิด

ขึ้นได

สวมเสื้อคลุม รองเทาที่แข็งแรงทนทาน กางเกง 

ถุงมือ และอื่นๆ สามารถปองกันหรือลดรองรอย

การถลอกได

ไมควรสวมเสื้อผาที่หลวมหรือคบัจนเกนิไป 

มิฉะนั้น อาจทําใหเสื้อผาไปพันกบัคันเบรคหรือ

ลอ ทําใหเสียการควบคุมได ซึ่งเปนตนเหตุของ

การบาดเจบ็หรือการเกิดอุบัติเหตุ

สวมเสื้อผาคลมุทั้งขา ขอเทา และเทา เนื่องจาก

เครื่องยนตหรือทอไอเสียจะรอนมาก ขณะที่

กําลังทํางานหรือหลังการขบัขี่ และสามารถลวก

ผิวหนังได

 ผูโดยสารควรศึกษา

ขางตนใหเขาใจอยา

ปองกันอุบัติเหตุไดด

หลีกเลี่ยงควันพิษจากคารบ
ไอเสียจากเครื่องยนตทั้งหม

อยู ซึ่งเปนอันตรายถึงแกชีว

คารบอนมอน็อกไซดเขาไป

ศีรษะ เซื่องซึม คลื่นไส เปน

คารบอนมอน็อกไซดเปนก

ไมมีรส ซึ่งอาจมีอยูแตทาน

กาซไอเสียใดๆ เลยก็ได ระ

คารบอนมอน็อกไซดสามา

และทานอาจถกูปกคลุมจน

นอกจากนี้ ระดับความอันต

ยังสามารถระเหยอยูไดหล

บริเวณที่อากาศถายเทไดไม
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ตงหรือสิ่งของบรรทุกจะทําใหรถ

นักมากขึ้น สงผลใหบังคับท ิศทาง

ไปได ควรหลีกเลีย่งการตกแตง

ถจกัรยานยนต ควรมีการขับขี่

เปนพิเศษ ดังนั้นการบรรทุกหรือ

งเสริมของรถจกัรยานยนต ให 

ําดังตอไปนี้:

ูขับขี่ ผูโดยสาร อุปกรณตกแตง 

ะมีผลตอความสามารถในการ

ักรยานยนตที่มนี้ําหนักบรรทุก
เกิดอุบัตเิหตุได

สุด:
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อาการคลายกับไดรับพิษจากคารบอนมอน็อกไซดให

ออกจากบริเวณนั้นทันที สูดอากาศบริสุทธิ์ และพบ

แพทย

 อยาติดเครื่องบริเวณพื้นที่ในอาคาร แมวาทาน

ถายเทอากาศโดยใชพัดลมหรือเปดหนาตาง

และประตู เนื่องจากจะเปนการทําใหคารบอน

มอน็อกไซดเพิ่มระดับความอันตรายไดรวดเร็ว

มาก

 อยาติดเครื่องบริเวณที่อากาศถายเทไดไม

สะดวก หรือบริเวณที่ถกูปดลอมไวบางสวน 

เชน โรงเกบ็รถ โรงรถ หรือที่จอดรถซึ่งสราง

โดยการตอหลังคาจากดานขางตึก

 อยาติดเครื่องนอกอาคารในบริเวณที่ไอเสีย

สามารถถูกดูดเขาไปในอาคารโดยผานชองเปด

ตางๆ เชน หนาตาง และประตู

การบรรทุก
การเพิ่มอุปกรณตกแ

จกัรยานยนตรับน้ําห

ไดไมดี ดังนั้นถาเปน

หรือบรรทุกของในร

ดวยความระมัดระวัง

ติดตั้งอุปกรณตกแต

ปฏบิัติตามคําแนะน

การรับน้ําหนักของผ

และสิ่งของบรรทุกจ

ขบัขี่ การใชงานรถจ
มากเกินไป อาจทําให

น้ําหนักบรรทุกสูง
160 กก. 
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ขณะท

เอาใจ





รวจสอบสภาพกับแรงดัน

ีขนาดใหญหรือมีน้ําหนัก

ฮนดบังคับ โชคอัพหนา 

า เพราะสิ่งของเหลานี้จะ

ไมดี หรือทําใหคอรถหมุน

ี้ไมไดออกแบบมาเพื่อใช
ิดรถพวงดานขาง

าฮา
ําหรับรถจักรยานยนตของ

ตกแตงแทของยามาฮาซึ่งมี

าเทานั้น จะไดรับการออก

ากยามาฮาแลววาเหมาะสม

นยนตของทาน

BB9F8199U1.book  Page 6  Monday, July 17, 2017  3:53 PM
2-6

ี่มีการบรรทุกของ ควรมีการระมัดระวังและ

ใสดังตอไปนี้:

สิ่งของบรรทุกและอุปกรณตกแตง ควรจะมี

น้ําหนักเทาที่จําเปนเทานั้น และใหบรรจแุนบ

สนิทกับรถจักรยานยนต ใหบรรจสุิ่งของที่มี

น้ําหนักมากสุดไวใกลตรงกลางของรถ

จักรยานยนตใหมากที่สุด และกระจายน้ําหนัก

ใหเทากนัทั้ง 2 ขางของรถจกัรยานยนต โดยมี

ความสมดุลและไมเสียการทรงตัว

การเปลี่ยนน้ําหนักอาจจะทําใหเสียสมดุลทันที 

จึงตองแนใจวาการบรรทุกน้ําหนักและการเพิ่ม

อุปกรณตกแตงจะไมทําใหรถเสียสมดลุกอน

การขับขี่ ตรวจสอบสิ่งของที่ไมจําเปนและ

นําออกจากรถ

 ปรับระบบกนัสะเทอืนใหเหมาะสมกบัสิง่ของ

บรรทุก (สําหรับรุนที่ปรับระบบกนัสะเทือน

ไดเทานั้น) และต

ลมยาง

 ไมควรนําของที่ม

มากมาผูกติดกับแ

หรือบงัโคลนหน

ทําใหการหักเลี้ยว

ฝดได

 รถจักรยานยนตรุนน
ลากเทรลเลอรหรือต

อุปกรณตกแตงแทของยาม
การเลือกอุปกรณตกแตงส

ทานเปนสิ่งสําคัญ อุปกรณ

จําหนายที่ผูจําหนายยามาฮ

แบบทดสอบ และรับรองจ

ในการใชงานกับรถจักรยา
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ิดการเปลีย่นแปลงตอลักษณะการ
งานรถจกัรยานยนต สามารถทํา
การบาดเจบ็สาหสัหรือถึงแกชวีิต
ับผิดชอบตอการบาดเจบ็อันเนื่อง
ถจักรยานยนตอีกดวย
ําเชนเดียวกบัหัวขอ “การบรรทุก” 

เพิ่มขึ้นดังนี้

ุปกรณตกแตงหรือบรรทุกสิ่งของ

รถเสียสมดุล เพราะจะทําให

งรถจกัรยานยนตลดลง ดังนั้น 

รติดตั้งอุปกรณเสริมเขาไปตองมี

วังและตรวจสอบใหแนใจวาจะ

ความสูงใตทองรถต่ําลงหรือมุม

อยลง ระยะยุบตัวของโชคถกู

ุนคอรถหรือควบคุมการทํางาน

ารบดบังลําแสงของไฟหนาหรือ

สะทอนเขาตาได
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บริษัทจํานวนมากที่ไมเกีย่วของกบัยามาฮา ไดผลติ

ชิ้นสวนและอุปกรณตกแตงหรือทําการดัดแปลง 

รถจกัรยานยนตยามาฮา ทางยามาฮาไมไดทําการ

ทดสอบสินคาที่บริษัทเหลานี้ผลิต ดังนั้น ยามาฮาจึง

ไมสามารถใหการรับประกนัหรือแนะนําใหทานใช

อุปกรณตกแตงทดแทนที่ไมไดจําหนาย โดยยามาฮา 

หรือการดัดแปลงที่ไมไดรับการแนะนําเปนกรณีพ ิเศษ 

โดยยามาฮาได นอกจากสินคาที่มีการจําหนายหรือ

ติดตั้งโดยผูจําหนายยามาฮาเทานั้น

ชิ้นสวนหรืออุปกรณตกแตงทดแทน และการดัดแปลง
ทานอาจพบวาสินคาทดแทนเหลานี้มีการออกแบบ 
และคุณภาพคลายกับ อุปกรณตกแตงแทของยามาฮา 
โปรดระลกึวาอปุกรณตกแตงทดแทนหรือการดดัแปลง
เหลานี้ไมเหมาะสมกบัรถจกัรยานยนตของทาน เน ื่อง
จากอันตรายที่อาจเกิดกบัตัวทานหรือผูอื่น การติดตั้ง
สินคาทดแทนเหลานี้หรือทําการดัดแปลงรถจักรยานยนต

โดยผูอื่น ซึ่งทําใหเก
ออกแบบหรือการใช
ใหทานหรือผูอื่นเกดิ
ได และทานยังตองร
มาจากการดัดแปลงร
ควรทําตามคําแนะน

เมื่อมีอุปกรณตกแตง

 ไมควรติดตั้งอ

ที่อาจจะทําให

สมรรถนะขอ

กอนที่จะมีกา

ความระมัดระ

ไมทําใหระยะ

ของการเลีย้วน

จํากดั การหม

ไมได หรือมีก

ทําใหเกิดการ



2

วิธีแหงความปลอดภัย
ตกแตงตางๆ สามารถทําให

ีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่จะทําให

ยางอิสระของผูขับขี่มีขอ

ความสามารถในการควบคุม

ังนั้นจึงไมแนะนําให

กรณที่บริษัทไมไดแนะนํา

าเพิ่มขึน้ในรถจกัรยานยนต

ําดวยความระมัดระวังอยาง

าที่ติดตั้งนั้นมีขนาดกําลัง

ไฟฟาของรถจกัรยานยนต 

ียหาย และเปนตนเหตุของ

บไฟหรือกําลังของ
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 การปรับแตงในสวนของแฮนดบังคับเลีย้ว 

หรือโชคอัพหนาจะทําใหเกิดความไมเสถียร 

เพราะการกระจายน้ําหนักของพื้นที่ไมสมดุล 

สูญเสียความลูลมตามหลกัอากาศพลศาสตร 

ถามีการปรับแตงเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ของ

แฮนดบังคับเลีย้วหรือโชคอัพหนา สิ่งจําเปน

ที่ตองมีการคํานึงถงึคอืในเรื่องของขนาด

น้ําหนักที่ตองมีน้ําหนักเบาที่สุด

 อุปกรณตกแตงสวนใหญหรือสวนมากอาจจะ

มีผลกระทบอยางรุนแรงในเรื่องของความ

สมดุลของตัวรถจกัรยานยนต เนื่องจากสง

ผลตอความลูลมตามหลกัอากาศพลศาสตร 

ซึ่งจะทําใหเสียการทรงตัวเนื่องจากแรงลม 

อุปกรณตกแตงเหลานี้อาจจะทําใหเสียการ

ทรงตัวเมื่อวิ่งผานรถยนต หรือพาหนะขนาด

ใหญ

 เนื่องจากอุปกรณ

ตําแหนงการขบัข

การเคลื่อนไหวอ

จํากัด จึงสงผลตอ

รถจกัรยานยนต ด

ตกแตงรถดวยอุป

 การใสอุปกรณไฟฟ

หรือดัดแปลง ควรท

มาก ถาอุปกรณไฟฟ

ไฟฟามากกวาระบบ

จะทําใหเกิดความเส

ความเสียหายในระบ

เครื่องยนต
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วิธีแหงความปลอดภยั
ยนตดวยเชอืกรัด หรือแถบรัด 

ยึดชิ้นสวนตางๆ ที่แข็งของรถ

เชน โครง หรือแคลมปยึดโชคอัพ

และไมรวมแฮนดบังคับเลีย้วที่ทํา

ฟเลี้ยว หรือชิน้สวนอื่นๆ ที่อาจ

ือกตําแหนงสําหรับสายรัดให

ไมใหสายรัดเสียดสีกับพื้นผิวที่

หวางการขนยาย

ือนอาจมแีรงกระแทกบางจากการ

ไมกระแทกมากเกินไปในระหวาง
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ยางหรือขอบลอทดแทน
ยางหรือขอบลอทีม่าพรอมกบัรถจกัรยานยนตของท าน

ไดรับการออกแบบมาใหเหมาะสมกับสมรรถนะ และ

ใหความสอดคลองในการทํางานรวมกันกบัระบบการ

ควบคุม การเบรค และความสบายที่สุดแลว ยาง 

ขอบลอ และขนาดอื่นๆ อาจไมเหมาะสม ดูหนา 7-17 

สําหรับขอมูลจําเพาะและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวก ับ

ยางเมื่อทําการเปลีย่นยาง

การขนยายรถจักรยานยนต
ควรแนใจวาไดอานคําแนะนําตอไปนี้กอนทําการ

ขนยายรถจกัรยานยนตดวยยานพาหนะอื่น

 ถอดชิ้นสวนที่หลดุงายทั้งหมดออกจากรถ

จักรยานยนต

 ปรับลอหนาใหตรงไปดานหนาเมื่ออยูบนรถยก 

หรือแทนรองบนรถบรรทุก และใสรางเพื่อ

ปองกันไมใหเคลื่อนไหว

 รัดรถจกัรยาน

ที่เหมาะสมซึ่ง

จกัรยานยนต 

หนาดานบน (

จากยาง หรือไ

แตกหักได) เล

เหมาะสม เพื่อ

เคลอืบสีในระ

 ระบบกนัสะเท

ยึดรถ แตก็จะ

การขนสง
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จุดข










ผานดวยความระมัดระวัง 

รถจกัรยานยนตใหดี 

ได

ผาเบรคอาจเปยกเมื่อลาง

งัจากลางรถจักรยานยนต

รคกอนขับขี่

งุมือ กางเกงขายาว (บริเวณ

าเรียวลีบลงเพื่อไมใหปลิว

เกต็สีสดเสมอ

บนรถจักรยานยนตมากเกินไป 

ตที่บรรทกุเกนิกําลังจะไม

แรงมัดสัมภาระเขากบั

มี) ใหแนนหนา การบรรทุก

ใหรถจักรยานยนตทรงตัว

รบกวนสมาธิของผูขับขี่ได 
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UAU57600

ับขี่ปลอดภัยเพิ่มเติม
ตองแนใจวาใหสัญญาณชัดเจนขณะเลีย้ว

การเบรคบนถนนเปยกอาจทําไดยากลําบาก ให

หลกีเลีย่งการเบรครุนแรงเพราะรถจกัรยานยนต

อาจลื่นไถลได ควรคอยๆ เบรค เมื่อจะหยุดบน

พื้นผิวเปยก

คอยๆ ลดความเร็วลงเมื่อถึงหัวมุมทางแยกหรือ

ทางเลีย้ว เมื่อเลี้ยวขามพนแลว จึงคอยๆ เรง

ความเร็วเพิ่มขึ้น

ตองระมัดระวังเมื่อขับผานรถยนตที่จอดนิ่งอยู 

ผูขับรถอาจมองไมเห็นทาน และเปดประตูออก

มาขวางทางที่รถวิ่งผาน

การขี่ขามทางรถไฟ ชองทางเดินรถยนต แผน

โลหะบนถนนที่มีการกอสรางและเปนหลุมบอ 

อาจทําใหเกิดการลืน่เมื่อถนนเปยก ใหชะลอ

ความเร็วและขบัขาม

รักษาการทรงตัวของ

ไมเชนนั้นอาจลื่นลม

 ผาเบรคและแผนรอง

รถจักรยานยนต หล

แลว ใหตรวจสอบเบ

 สวมหมวกกนัน็อค ถ

ชายกางเกงและขอเท

สะบัด) และเสื้อแจค็

 หามบรรทุกสัมภาระ

เพราะรถจกัรยานยน

มั่นคง ใชเชือกที่แข็ง

ที่วางของทายรถ (ถา

ที่ไมแนนหนาจะทํา

ไดไมมั่นคง และอาจ

(ดูหนา 2-5)



2

วิธีแหงความปลอดภยั
UAUU0033หมวกนิรภัย

ยางถูกตอง
องแนใจวาสายรัดคางที่หมวกนิรภัย
าไมไดรัดจะทําใหหมวกนิรภัย
ึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุตามมา

อง

ูกตอง
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อาจถึงตายหรือพิการ หากไมสวม
การเลือกหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) ที่ถูกตอง
การสวมหมวกนิรภัยที่ถูกตองจะสามารถปองกันศีรษะของ
ผูขับขี่จากอุบัติเหตุ โดยสวนใหญคนที่เสียช ีวิตดวย
อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตมาจากการไดรับบาดเจ็บทาง
ศีรษะ ดังนั้น ควรสวมหมวกกันน็อคเพื่อปองกันอ ุบัติเหตุ
หรือลดการบาดเจ็บทางศีรษะ
หมวกนิรภัยนับวาเปนสวนหนึ่งของรถจักรยานยนต และ
เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูขับขี่รถจกัรยานยนตโดยเฉพาะ
ดังนั้นการเลือก หมวกนิรภัยจะตองคํานึงถึงคุณสมบัติ
ดังหวัขอตอไปนี้
 เลือกหมวกนิรภัยที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรม (มอก.)
 หมวกนิรภัยจะตองกระชับกับศีรษะผูขับขี่ 

ไมควรคับหรือหลวมเกินไป
 ตองเปนหมวกนิรภัยที่ไมไดรับการกระแทก

อยางรุนแรงมากอน

การสวมหมวกนิรภัยอ
เมื่อสวมหมวกนิรภัยต
ไดรัดคางผูขับขี่แลว ถ
เลื่อนหลุดจากศีรษะ ซ

ZAUU0003

การสวมหมวกที่ถูกต

ZAUU0007

การสวมหมวกที่ไมถ
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ชนิดข




ใบ: เหมาะสมสําหรับ
านกลางถงึความเร็วสูง
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องหมวกนิรภัยและการใชงาน
หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ: เหมาะสมสําหรับ
การขับขี่ที่ความเร็วต่ําเทานั้น

หมวกนิรภัยแบบเต็มใบเปดหนา: เหมาะสม
สําหรับการขบัขี่ที่ความเร็วต่ําถงึความเร็ว
ปานกลาง

 หมวกนิรภัยแบบเต็ม
การขับขีท่ี่ความเร็วป

ZAUU0004

ZAUU0005

ZAUU0006
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คําอธิบาย
UAU10411

5

 4-16)

ื่อง A (หนา 7-19)

ื่อง B (หนา 7-19)

)

ายพานวี (หนา 7-23)
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มุมมองดานซาย

10 9 8 7 611

21 3 4

ZAUU0979

1. ฟวส (หนา 7-47)

2. เครื่องมือประจํารถ (หนา 7-2)

3. ไฟเลี้ยวหลัง (หนา 7-50)

4. ไฟทาย/ไฟเบรค (หนา 7-50)

5. ไสกรองอากาศ (หนา 7-23)

6. โบลทถายน้ํามันเฟองทาย (หนา 7-21)

7. คันสตารทเทา (หนา

8. โบลทถายน้ํามันเคร

9. โบลทถายน้ํามันเคร

10. ขาตั้งขาง (หนา 4-20

11. ไสกรองอากาศชุดส
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คําอธิบาย
UAU10421มุมม

1. ฝา

2. แบ

3. ที่แ

4. กร

5. ไฟ

หนา 4-18)

นา 7-17)
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องดานขวา

9 8

1 2 3 4 5 6

7

ถังน้ํามันเชื้อเพลิง (หนา 4-11)

ตเตอรี่ (หนา 7-44)

ขวนหมวกกันน็อค (หนา 4-17)

ะปุกน้ํามันเบรคหนา (หนา 7-36)

หนา (หนา 7-48)

6. ไฟหรี่ (หนา 7-48)

7. ไฟเลี้ยวหนา (หนา 7-49)

8. ตะขอแขวนอเนกประสงค (

9. กานวัดระดับน้ํามันเครื่อง (ห
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คําอธิบาย
UAU10431

5 6 7

8

า 4-9)

-27)

4-10)

รถ (หนา 4-2)
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การควบคุมและอุปกรณ
1 2 3 4

ZAUU0981

1. คันเบรคหลัง (หนา 4-10)

2. สวิทชแฮนดซาย (หนา 4-8)

3. มิเตอรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลิง (หนา 4-8)

4. ชุดเรือนไมล (หนา 4-7)

5. สวิทชแฮนดขวา (หน

6. ปลอกคันเรง (หนา 7

7. คันเบรคหนา (หนา 

8. สวิทชกุญแจ/ล็อคคอ
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

ชุดรีโ

รถจัก

เพื่อช

ฝาคร

ของช


ลีย้วจะกะพริบ 2 ครั้ง และ 

รั้ง

1 วินาที ไฟเลีย้วจะกะพริบ 

ดังขึ้น 1 ครั้ง พรอมกบั 

ญุแจจะสวางขึ้น และจะ 

วิทชกญุแจไปที่ตําแหนง 

30 วินาที

ุญแจเปนเวลา 9 วัน 

กเลกิโดยอัตโนมัติ เพื่อ 

รี่ เมื่อมีการบิดกุญแจไปที่ 

ีกครั้ง ฟงกชั่นนี้จะถูก 

นเดิม

1. กุญ

2. กุญ

3. กุญ

ZAUU
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มทควบคุม

รยานยนตรุนนี้ติดตั้งชุดรีโมทควบคุมที่กญุแจ 

วยในการคนหาตําแหนงรถในขณะจอด และเปด 

อบสวิทชกุญแจไดดวยเชนกนั ตําแหนงตางๆ 

ุดรีโมทควบคุมสามารถอธิบายไดดังตอไปนี้

เมือ่คนหารถจักรยานยนต
กดปุมรีโมทบนกุญแจ ไฟเ

เสียงสัญญาณจะดังขึน้ 2 ค

การเปดฝาปดสวิทชกุญแจ
กดปุมรีโมทคางอยางนอย 

1 ครั้ง และเสียงสัญญาณจะ

เปดฝาปดสวิทชกุญแจ

ขอแนะนํา
 ไฟชองเสียบสวิทชก

ดับไปหลงัจากบิดส

เปด (ON) เปนเวลา 

 หากไมมีการใชงานก

ฟงกชั่นรีโมทจะถูกย

ไมใหเปลอืงแบตเตอ

ตําแหนงเปด (ON) อ

เรียกขึ้นมาทํางานเช

แจหลัก (กุญแจชุดรีโมท)

แจสํารอง

แจนิรภัย

1

3

2

0982
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ะหนาที่ในการควบคุม
UAUU0351

คอรถ

รถจะควบคุมวงจรไฟจดุระเบิด 

างในรถทัง้คัน รวมทั้งใชในการ

ื่อเปดเบาะนั่งรถ ซึ่งในตําแหนง

แจมีคําอธิบายอยูดานลาง

OPEN
IGNITION
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อุปกรณแล
 การถอืรีโมทไมถูกตอง หรือมีสิ่งอื่นกดีขวาง 

จะลดระยะในการใชงาน

UCA20960

คําเตอืน
กุญแจหลัก (กุญแจชุดรีโมท) มแีบตเตอรี่และวงจร 
ไฟฟา จึงควรถืออยางระมัดระวัง และปฏิบัติดัง 
ตอไปนี้
 อยาทํากุญแจหลัก (กุญแจชุดรีโมท) ตกหลน 

หรือไดรับการกระแทกแรง
 อยาใหกุญแจหลัก (กุญแจชุดรีโมท) ตกลงในน้ํา 

หรือของเหลวอื่นๆ
 อยาวางสิ่งของหนักหรือใหมีแรงกดทับสูง 

บนกุญแจหลัก (กุญแจชุดรีโมท)
 อยาวางกุญแจหลัก (กุญแจชุดรีโมท) ไวในที่ 

ที่มีอุณหภูมสิูง
 อยาเหลาหรอืเปลี่ยนรูปรางกุญแจหลัก (กุญแจ 

ชุดรีโมท)

สวิทชกุญแจ/ล็อค

สวิทชกุญแจ/ลอ็คคอ

และวงจรไฟแสงสว

ลอ็คคอรถ และใชเพ

ตางๆ ของสวิทชกุญ

HANDLELOCK

SHUT

ZAUU1022
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

ขอแน
สวิทช

ชองเส

ON (เ
ตําแห

เครื่อง

ไมได

ขอแน
ไฟเรือ

“ON”

ไฟทา

จนกร

เลือ่น

UAU10662

ฟฟาทุกวงจรดบั ลกูกุญแจ

UWA10062

นงปด “OFF” หรือล็อค 
นยนตกําลังเคลื่อนที ่
ดจะดับ ซึ่งอาจทําให
อุบัตเิหตุได

UAU10686

ฟาทุกวงจรดับ ลูกกุญแจ
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ะนํา
กญุแจหลัก (กญุแจจดุระเบิด) จะติดตั้งฝาปด

ียบกุญแจนิรภัย

UAUU1055ปด)
นงสวิทชเปด ระบบไฟใชงานไดทุกวงจร และ

ยนตสามารถสตารทติดได ลกูกุญแจถอดออก



ะนํา
นไมลสวางขึ้นเมื่อกญุแจหมุนไปที่ตําแหนง 

  เมื่อสตารทเครื่องยนต ไฟหนา, ไฟหรี่และ

ยจะติดสวางโดยอัตโนมัติ และจะติดสวางอย ู

ะทั่งบิดกุญแจไปที่ตําแหนงปด “OFF” หรือ

ขาตั้งขางลง

OFF (ปด)
ตําแหนงสวิทชปด ระบบไ

ถอดออกได

คําเตอืน
หามบิดลูกกุญแจไปที่ตําแห
“LOCK” ขณะทีร่ถจักรยา
มิฉะนั้น ระบบไฟฟาทั้งหม
สูญเสียการควบคุมหรือเกิด

LOCK (ล็อค)
คอรถถูกล็อค และระบบไฟ

ถอดออกได
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ะหนาที่ในการควบคุม

องหมุนแฮนดบังคับกลบัไปทาง

จ

ยูในตําแหนงลอ็ค “LOCK” 
กญแจไปที่ตําแหนงปด “OFF” 

HANDLE
LOCK

OPEN

GNITION

ปด
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อุปกรณแล
การล็อคคอรถ

1. หมุนแฮนดบังคับเลีย้วไปทางดานซายจนสุด

2. เมื่อลกูกญุแจอยูในตําแหนงปด “OFF” กดและ

บิดลูกกญแจไปที่ตําแหนงล็อค “LOCK”

3. ดึงลกูกุญแจออก

ขอแนะนํา
ถาคอรถไมลอ็ค ใหล
ขวาเบาๆ

การปลดล็อคคอรถ

1. เสียบลกูกุญแ

2. เมื่อลูกกุญแจอ
กดและบิดลูก

SHUT

OFF ON

IGNITION

ปด (กด/บิด)

ล็อค

ZAUU0983

ล็อค (กด/บิด)

ZAUU0984
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

กุญแ
หลัก
วิธีกา

เสียบ

ตามภ

ุญแจหลัก

ZAUU
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UAUN0960

จนิรภัย (ฝาครอบชองเสียบสวิทชกุญแจ
)
รเปดฝาครอบสวิทชกญุแจหลัก

หวักญุแจนิรภัย เขาไปในชองเสียบกุญแจนิรภัย

าพ จากนั้นหมุนกุญแจไปทางขวา

วิธีการปดฝาครอบสวิทชก

กดปุม “PUSH SHUT”

SHUT
IGNITION

HANDLE
LOCK

OPEN

0985

ZAUU0986
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ะหนาที่ในการควบคุม
UAU11032

” และ “ ”
ละดวงจะกะพริบเมื่อเปดสวิทช

ลี้ยว

UAU11081

“ ”
งขึ้นเมื่อเปดสวิทชไฟสูง

UAU11485

หาเครื่องยนต “ ”
เมื่อตรวจพบปญหาในระบบวงจร

งยนต เมื่อสัญญาณไฟเตือนนี้

หนายยามาฮาเพื่อตรวจสอบระบบ

ไฟเตือนนี้

ือนนี้สามารถตรวจสอบโดยการ

ําแหนงเปด “ON” ไฟเตือนนี้ควร

าที แลวดับไป
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อุปกรณแล
UAU1100B

สัญญาณไฟและไฟเตือน สัญญาณไฟเลี้ยว “
สัญญาณไฟเลี้ยวแต

ควบคุมสัญญาณไฟเ

สัญญาณเตอืนไฟสูง
สัญญาณไฟนี้จะสวา

สัญญาณไฟเตือนปญ
ไฟเตือนนี้จะติดขึ้น 

ไฟฟาที่ควบคุมเครื่อ

ติดขึน้ ใหติดตอผูจํา

วิเคราะหปญหาของ

วงจรไฟฟาของไฟเต

บิดสวิทชกุญแจไปต

ติดขึน้ภายใน 2-3 วิน

1. สญัญาณเตือนไฟสูง “ ”

2. สญัญาณไฟเตือนปญหาเครื่องยนต “ ”

3. สญัญาณไฟเลี้ยว “  ”

4. ไฟแสดงสถานะประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง “ECO”

1 3 4 2
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ
หากไ

ตําแห

ติดตอ

ไฟแส
ไฟแส

สภาว

เชือ้เพ

หยุดร

ขอแน
ซึง่คํา

ใหพิจ





UAUT1822

อบดวย มิเตอรวัดความเร็ว
อรวัดความเร็วจะแสดง
ยะทางจะแสดงระยะทาง

2
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ฟเตือนนี้ไมติดขึ้นทันทีที่บิดสวิทชกุญแจไปที่

นงเปด “ON” หรือไฟเตือนติดสวางคาง โปรด

ผูจําหนายยามาฮาเพื่อตรวจสอบวงจรไฟฟา

UAUN0710

ดงสถานะประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง “ECO”
ดงนี้จะสวางขึ้นเมื่อใชงานรถจกัรยานยนต ใน

ะแวดลอมที่ความเร็วคงที่ ลักษณะการใชน้ํามัน

ลงิอยางมีประสิทธิภาพ ไฟแสดงจะดับลงเม ื่อ

ถจักรยานยนต

ะนํา
แนะนาํวิธลีดความความสิน้เปลอืงน้ํามนัเช ื้อเพลงิ 

ารณาดังนี้:

หลกีเลีย่งการใชความเร็วรอบเครื่องสูงขณะ

เรงเครื่อง

ขับขี่ที่ความเร็วคงที่

ชุดมิเตอรวัดความเร็ว

ชุดมิเตอรวัดความเร็วประก
และ มาตรวัดระยะทาง มิเต
ความเร็วที่ขับขี่ มาตรวัดระ
รวมที่ขับขี ่

1. มิเตอรวัดความเร็ว

2. มาตรวัดระยะทาง

1
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ะหนาที่ในการควบคุม
UAU1234H

/ ”

”

1

2

3
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อุปกรณแล
UAU12140

มิเตอรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง 

มิเตอรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลิงจะแสดงปริมาณน้ํามัน 
เชือ้เพลงิในถังน้ํามัน ถาเข็มเลือ่นไปที่ตําแหนง “E” 
หมายถงึน้ํามันเชือ้เพลงิเหลืออยูนอย และเมื่อเขม็ 
เลือ่นเขาไปถึงตําแหนง “E” ตองทําการเติมน้ํามัน 
ใหเร็วที่สุด

ขอแนะนํา
_ 

อยาปลอยใหน้ํามันเชือ้เพลงิแหงถงั
_ 

สวิทชแฮนด
ดานซาย

1. มิเตอรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลงิ

E F

1

ZAUU0989

1. สวิทชไฟสูง/ต่ํ า “

2. สวิทชไฟเลี้ยว “ /

3. สวิทชแตร “ ”

ZAUU0990



4

อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ
ดานข

สวิทช
เลือ่น

เลือ่น

UAU12461

เลีย้วขวา ดันสวิทชไปที่ 

ขวาจะติด เมื่อตองการให 

วิทชไปที่ “ ” สัญญาณ

ปลอยสวิทช สวิทช จะมา

ตองการยกเลกิสัญญาณ

งสวิทชไฟ

UAU12501

รใหกดที่สวิทชแตร

UAUM1133

บรคหนาหรือหลงั เพื่อให

-2 สําหรับคําแนะนําในการ

1. สว

ZAUU
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วา 

UAU12401

ไฟสูง/ต่ํ า“ / ” 
สวิทชไฟใหอยูที่ “ ” สําหรับเปดไฟสูง และ

สวิทชไฟใหอยูที่ “ ” สําหรับเปดไฟต่ํา

สวิทชไฟเลี้ยว “ / ” 
เมื่อตองการใหสัญญาณไฟ

“ ” สัญญาณไฟเลี้ยวดาน

สัญญาณไฟเลีย้วซาย ดันส

ไฟเลีย้วดานซายจะติด เมื่อ

อยูที่ตําแหนงตรงกลาง เมื่อ

ไฟเลีย้ว ใหกดปุมตรงกลา

สวิทชแตร “ ” 
เมื่อตองการใชสัญญาณแต

สวิทชสตารท “ ” 
กดสวิทชพรอมกบับีบคันเ

เครื่องยนตทํางาน ดูหนา 6

สตารทเครื่องยนต

ิทชสตารท “ ”

1

0991
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ะหนาที่ในการควบคุม
UAU12952

ยูที่ดานซายของแฮนดบังคับเลีย้ว 

ใหบีบคนัเบรคนี้เขากับแฮนด 
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อุปกรณแล
UAU12902

คันเบรคหนา

คันเบรคหนาติดตั้งอยูที่ดานขวาของแฮนดบังคับเลี้ยว 

ในการใชเบรคหนา ใหบีบคนัเบรคเขากับปลอกคันเรง

คันเบรคหลัง

คนัเบรคหลงัติดตั้งอ

ในการใชเบรคหลงั 

บังคับเลีย้ว

1. คันเบรคหนา

1

ZAUU0992

1. คันเบรคหลัง

1

ZAUU0993
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

ฝาปด

เมื่อต
1.
2.

พลิง

ือ้เพลงิเขาไปบนถังน้ํามัน

ามเข็มนาฬกิา จนกระทั่ง

นฝาปดและถงัน้ํามันอยู

1. ฝา

2. เปด

3. ปด

1

ZAU
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UAU37473

ถังน้ํามันเชื้อเพลิง

องการเปดฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง
เปดเบาะนั่ง (ดูหนา 4-16)
หมุนฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิงทวนเขม็นาฬกิา 
และดึงออก

การปดฝาปดถังน้ํามนัเชื้อเ

1. ใสฝาปดถงัน้ํามันเช

ที่เปดอยู และหมุนต

เครื่องหมาย “ ” บ

ในแนวเดียวกนั 

2. ปดเบาะนั่งเขาที่เดิม

ปดถงัน้ํามันเชื้อเพลิง

3 2

U0994
ZAUU0995
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ะหนาที่ในการควบคุม
UAU13213

เชือ้เพลงิในถังเพียงพอ
UWA10882

น้ํามันเบนซินเปนสารไวไฟสูง 
นําตอไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
เบิด และเพื่อการลดโอกาสในการ
ิมน้ํามนัเชื้อเพลิง
เชือ้เพลงิ ใหดับเครื่องยนตกอน 

วาไมมีผูใดนั่งอยูใกลกับรถ

หามเติมน้ํามันเชือ้เพลงิขณะสูบ

ะที่อยูใกลกับประกายไฟ เปลวไฟ 

ระเบิดตางๆ เชน ไฟแสดงการ

ื่องทําน้ํารอน และเครื่องอบผา

มันเชือ้เพลงิจนลนถงั หยุดเติมเมื่อ

ื้อเพลิงถึงปลายทอเติมน้ํามัน 
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อุปกรณแล

คําเตอืน
UWA11092

หลังจากมกีารเติมน้ํามนัเชื้อเพลิง ตรวจสอบใหแนใจ
วาไดปดฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิงแนนสนิทแลว น้ํามนั
เชื้อเพลิงที่รั่วออกมาอาจทําใหเกิดอันตรายจากเพลิง
ไหมได

น้ํามันเชื้อเพลิง
ดูใหแนใจวามีน้ํามัน

คําเตอืน
น้ํามนัเบนซินและไอ
ใหปฏิบัติตามคําแนะ
เพลิงไหมและการระ
ไดรับบาดเจ็บขณะเต

1. กอนเติมน้ํามัน

และดูใหแนใจ

จกัรยานยนต 

บุหรี่ หรือขณ

หรือ แหลงจดุ

ทํางานของเคร

2. ไมควรเติมน้ํา

ระดับน้ํามันเช
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3.

าปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง

UWA15152

 และสามารถทําใหบาดเจ ็บ
ความระมดัระวัง ห ามใช
ทานกลืนน้ํามนัเบนซิน
ูดไอน้ํามนัเบนซินเขาไป
ซินเขาตา ใหไปพบแพทย
ผัสผิวหนัง ใหลางดวยสบู
ลอะเสื้อผา ใหเปลี่ยนเสื้อผา

1. ทอ

2. ระ

ZAUU
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เนื่องจากน้ํามันเชื้อเพลงิจะขยายตัวเมื่อรอนขึน้ 

ความรอนจากเครื่องยนตหรือแสงอาทิตยอาจ

ทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงไหลลนออกมาจากถังได

เชด็น้ํามันเชือ้เพลงิที่หกทันที ขอควรระวัง: เช็ด
น้ํามนัเชื้อเพลิงทีห่กทนัทดีวยผาสะอาด แหง และ
นุม เนือ่งจากน้ํามนัเชื้อเพลิงอาจทําความเสยีหาย
ใหกับสีรถหรือชิ้นสวนพลาสติก [UCA10072]

4. ดูใหแนใจวาไดปดฝ
แนนสนิทดีแลว

คําเตอืน
น้ํามนัเบนซินเปนสารมพีิษ
หรือเสียชีวิตได ตองใชดวย
ปากดูดน้ํามนัเบนซิน หาก
เขาไปเพียงเล็กนอย หรือส
จํานวนมาก หรือน้ํามนัเบน
ทันที หากน้ํามันเบนซินสัม
และน้ํา หากน้ํามันเบนซินเ
ทันทีเติมของถังน้ํามันเชือ้เพลิง

ดับน้ํามันเชื้อเพลิงสูงสุด

1 2

0026
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UCAT1300

ันเชื้อเพลิงที่แนะนําเทานั้น การใช
ที่มสีารตะกั่วจะทําใหชิ้นสวน
รื่องยนต เชน วาลวและแหวน
ระบบไอเสียเสียหายได
เชื้อเพลิงตางชนิดกันในปริมาณที่
ในถัง ระบบ Flex fuel จะใช
บรับน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดใหม 
ระตุกบางในชวงแรก
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อุปกรณแล
UAUU1930

ขอแนะนํา
 รถจักรยานยนตรุนนี้ใชเทคโนโลยี  Flex Fuel 

ซึ่งเปนการผสมผสานการใชน้ํามันเชือ้เพลงิ

เบนซินและแกสโซฮอล (น้ํามันเบนซิน/

แกสโซฮอล E10, E20, E85) ใหไดสัดสวนกัน

 เมื่อขบัขี่รถจกัรยานยนตที่อุณหภูมิโดยรอบ

ต่ํากวา 15° C ใหใชน้ํามันเบนซิน หรือ แกส

โซฮอล E20 หรือต่ํากวา เพื่อกระตุนการสตารท

เครื่องยนตใหดีขึน้

ขอควรระวัง
 ใชเฉพาะน้ําม

น้ํามันเบนซิน
ภายในของเค
ลูกสบูรวมทั้ง

 เมื่อเติมน้ํามัน
มากกวาน้ํามัน
เวลาในการตอ
อาจมอีาการก

น้ํามนัเชื้อเพลิงที่แนะนํา:
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วหรือน้ํามันแกสโซฮอล  

(น้ํามันเบนซิน/น้ํามันแกสโซฮอล E10, E20, E85)

ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง:
4.4 ลิตร
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ระบบ
รถจัก

conve

ระบบ
ปองก






นตเดินเบานานเกินกวา 
หเครื่องยนตเดินเบาเปน
ื่องยนตรอนเกินไป

UCA10702

ารตะกั่วเทานั้น การใช
จะทําใหระบบบําบัดไอเสีย
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UAU13434

บําบัดไอเสีย
รยานยนตรุนนี้มีระบบบําบัดไอเสีย (catalytic 

rter) ภายในระบบไอเสียของรถ

คําเตอืน
UWA10863

ไอเสียจะมคีวามรอนหลังจากมกีารใชงาน เพื อ
ันอันตรายจากไฟไหมหรือไฟลวก:
หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับบริเวณที่อาจ
เกิดอันตรายจากไฟไหม เชน หญาหรือวัสดุอื่น
ที่ติดไฟงาย
จอดรถจักรยานยนตในที่ที่ไมมีเด็กหรือคนเดิน
พลุกพลาน เพื่อใหไมไดรับอันตรายจากการ
สัมผัสกับระบบไอเสีย
ตองแนใจวาระบบไอเสียเย็นลงแลวกอนทําการ
ซอมบํารุง

 อยาปลอยใหเครื่องย
2-3 นาที การปลอยใ
เวลานานจะทําใหเคร

ขอควรระวัง
ใชเฉพาะน้ํามนัเบนซินไรส
น้ํามนัเบนซินทีม่ีสารตะกั่ว
เสียหายจนอาจซอมไมได
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UAU13933

ยนตไวบนขาตั้งกลาง 

าไปในสวิทชกญุแจ และหมุน

าไปที่ตําแหนง “OPEN”

HANDLE
LOCK

OPEN

GNITION

1

2
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อุปกรณแล
UAU37651

คันสตารทเทา

ถาเครื่องยนตสตารทไมติดโดยการกดสวิทชสตารท 

ใหลองสตารทโดยการใชคันสตารทเทา การสตารท

เครื่องยนต กางคันสตารทเทาออก เหยียบลงดานลาง

เบาๆ ดวยเทาของทาน จนกระทั่งเฟองชุดสตารท

ขบกนัสนิท จากนั้นกดลงอยางราบรื่นโดยใชแรง

เบาะนั่ง
การเปดเบาะนั่ง

1. ตั้งรถจักรยาน

2. เสียบกุญแจเข

ทวนเข็มนาฬิก

1. คันสตารทเทา

1

ZAUU0831

1. ล็อคเบาะนั่ง

2. เบาะนั่ง

ZAUU0996
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ขอแน
ขณะบ

3.

การป
1.

2.

ขอแน
เพื่อค

ปดสน

UAU37482

ิดตั้งอยูใตเบาะนั่ง

1
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ะนํา
ิดกญแจไมตองดันกญุแจเขาไป

พับเบาะนั่งขึ้น

ดเบาะนั่ง
พับเบาะนั่งลง และกดเบาะใหเขาตําแหนงลอ็ค

ถอดกุญแจออกจากสวิทชกญุแจ ถาไมไดอยูที่

รถจกัรยานยนต

ะนํา
วามปลอดภัย ควรตรวจสอบใหแนใจวาเบาะรถ

ิทกอนการขับขี่

ที่แขวนหมวกกันน็อค

ที่แขวนหมวกกนัน็อคจะต

1. ที่แขวนหมวกกันน็อค

ZAUU0832
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UAUN1200

ประสงค

UWAN0030

นกประสงคสามารถรับน้ําหนัก

หนักบนตัวรถจักรยานยนตเกิน 

สงค
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อุปกรณแล
การเก็บหมวกกันน็อค

1. เปดเบาะนั่ง (ดูหนา 4-16)

2. ยึดหมวกกันน็อคเขากับที่แขวนหมวกกันน็อค 

และจากนั้นปดเบาะนั่งใหแนน คําเตือน! อยา
ขับขี่รถโดยแขวนหมวกกันน็อคไวกับทีแ่ขวน 
เพราะหมวกกันน็อคอาจไปชนกับวัตถุตางๆ 
จะทําใหรถเสียการทรงตัว และเกิดอุบัตเิหตุได 
[UWA10162]

การปลดหมวกกันน็อค
เปดเบาะนั่ง และถอดหมวกกันน็อคออกจากที่แขวน

หมวกกนัน็อค จากนั้นปดเบาะนั่ง

ตะขอแขวนอเนก

คําเตอืน
 ตะขอแขวนอเ

ได 1 กก.
 หามบรรทุกน้ํา

160 กิโลกรัม

1. ตะขอแขวนอเนกประ

1

ZAUU0032
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กลอง

กลอง





UCA21150

ารใชกลองเอนกประสงค
ประสงคมักจะสะสมความ
 หรือจากความรอนของ
ไมควรเก็บสิ่งของใดๆ ท ี่
ื่องอุปโภค หรือวัตถุไวไฟ 
ประสงค
ืน้ภายในกลองเอนกประสงค 
กในถงุพลาสติก เมือ่
เอนกประสงค
ประสงคอาจเปยกชื้นใน
ําสิ่งของที่เก็บอยูภายใน
พลาสติก
สิ่งที่แตกหักงายไวใน


1. กล

ZAUU
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UAU67520

เอนกประสงค

เอนกประสงคใตเบาะนั่ง

คําเตอืน
UWA10962

กลองเอนกประสงคสามารถรับน้ําหนักได 1 กก.
หามบรรทุกน้ําหนักบนตัวรถจักรยานยนตเกิน 
160 กิโลกรัม

ขอควรระวัง
โปรดจําใหขึ้นใจเมื่อตองก
 เนื่องจากกลองเอนก

รอนเมื่ออยูกลางแดด
เครื่องยนต ดังนั้นจึง
ไวตอความรอน เคร
ไวภายในกลองเอนก

 เพื่อหลีกเลี่ยงความช
ควรหอสิ่งของทีเ่ปย
ตองการเก็บในกลอง

 เนื่องจากกลองเอนก
ขณะลางรถ จึงควรน
ออกหรอืเก็บไวในถุง

 อยาเก็บของมีคาหรือ
กลองเอนกประสงค

องเอนกประสงค

1

0834
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UAU15306

นซายของโครงรถ ยกขาต ั้ง

งดวยเทาโดยจับตัวรถใหต ั้งตรง

1
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อุปกรณแล

ขอแนะนํา
อยาทิ้งรถจักรยานยนตของทานไวขณะที่เบาะนั่งถกู

เปดไว

ขาตั้งขาง

ขาตั้งขางติดตั้งอยูดา

ขางขึ้น หรือเหยียบล

1. ขาตั้งขาง

ZAUU0997
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ขอแน
สวิทช

ระบบ

บางส

เกีย่วก

หามข
หรือข
เลื่อน
รบกว
ตัดวง
ชวยเต
ออกต
ใหผูจ
ทํางาน
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ะนํา
ขาตั้งขางแบบติดตั้งมากบัรถเปนสวนหน ึ่งของ

ตัดวงจรการจุดระเบิด ซึ่งจะตัดการจุดระเบิดใน

ถานการณ (ดูหวัขอตอไปสําหรับคําอธิบาย

บัระบบตัดวงจรการจุดระเบิด)

คําเตอืน
UWA10242

บัขี่รถจักรยานยนตโดยไมไดยกขาตั้งขางขึ้น
าตั้งขางฝด และไมสามารถเก็บขึ้นได (หร ือ
หลนลงได)มฉิะนั้น ขาตั้งขางอาจสัมผัสพื้นและ
นสมาธิของผูขบัขี่ ทําใหเสียการทรงตวัได ระบบ
จรการจุดระเบิดของยามาฮา ออกแบบขึ้นเพื่อ
ือนใหผูขับขีไ่มลืมยกขาตั้งขางขึ้นกอนจะเริ่ม 
วั ดังนั้น ควรตรวจสอบระบบนี้เปนประจําและ
ําหนายยามาฮาทําการซอมบํารุงหากระบบ
ไมถูกตอง
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UAUT1096

ูบนขาตั้งกลางเสมอระหวาง

ทานสามารถใหผูจำหนายยามาฮา
ขี่
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อุปกรณแล
ระบบตัดวงจรการจุดระเบิด
ตรวจสอบการทํางานของสวิทชขาตั้งขางตามขั้นตอนดังนี้

หมุนกุญแจในตำแหนงเปด (ON)

ยกขาตั้งขางขึ้น

กดสวิทชสตารท พรอมทั้งบีบคันเบรคหนาหรือ
หลังเครื่องยนตจะติด

ลดขาตั้งขางลง

ถาเครื่องยนตหยุด

สวิทชขาตั้งขางใชงานได

• รถจักรยานยนตจะตองตั้งอย
การตรวจสอบ

• หากตรวจพบความผิดปกติ 
ตรวจสอบระบบกอนการขับ

คำเตือน



5

เพื่อความปลอดภัย – การตรวจสอบกอนการใชงาน
UAU15599

ตรวจ นสภาพพรอมใชงานที่
ปลอด วในคูมือผูใชรถ
จกัรย

UWA11152

หากไ ิเหตุหรือทำใหชิ้นสวน
เสียห แกไขป ัญหาได ใหนํา
รถจัก
ตรวจ

หนา

น้ําม 4-7

น้ําม 7-11
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สอบรถจกัรยานยนตของทานทุกครั้งกอนใชงาน เพื่อใหมัน่ใจวารถของทานอยูใ
ภัย ใหปฏบิัติตามขั้นตอนการตรวจสอบและบําร ุงรักษาตามกําหนดเวลาที่ระบุไ
านยนตเสมอ

คําเตอืน
มมีการตรวจสอบหรือบํารุงรักษาที่ถูกตอง อาจเปนการเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัต
ายได อยาใชรถหากทานพบสิ่งผิดปกติ หากขั้นตอนทีร่ะบุไวในคูมอืนี้ไมสามารถ
รยานยนตเขารับการตรวจสอบทีผู่จําหนายยามาฮา
สอบรายการตอไปนี้ กอนการใชงานรถจกัรยานยนต:

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ

ันเชื้อเพลิง
 ตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง
 เติมน้ํามันเชื้อเพลิง ถาจําเปน
 ตรวจสอบการรั่วซมึของทอน้ํามันเชื้อเพลิง

ันเครื่อง
 ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง
 ถาจําเปน ใหเติมน้ํามันเครื่องที่แนะนําจนถึงระดับที่กําหนด
 ตรวจสอบเครื่องยนตเพื่อปองกันการรั่วซมึ
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วจสอบกอนการใชงาน

7-13

ดรอลกิที่ผูจําหนาย

ด

7-20, 7-21

7-19, 7-20

ะหลอลื่นชุดสาย
7-16, 7-22

7-22

หนา
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เพื่อความปลอดภัย – การตร

น้ํามันเฟองทาย  ตรวจสอบเครื่องยนตเพือ่ปองกันการรั่วซึม

เบรคหนา

 ตรวจสอบการทํางาน
 ถาระดับคันเบรคลึกผิดปกติ ใหนํารถเขาตรวจสอบระบบไฮ
ยามาฮา

 ตรวจสอบความสึกของผาเบรค
 เปลี่ยน ถาจําเปน
 ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคที่กระปุกน้ํามันเบรค
 ถาจําเปน ใหเติมน้ํามันเบรคที่กําหนดใหอยูในระดับที่กําหน
 ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพื่อปองกันการรั่ว

เบรคหลัง
 ตรวจสอบการทํางาน
 ทําการหลอลื่นสาย ถาจําเปน
 ตรวจสอบระยะฟรีคันคลัทช
 ทําการปรับตั้ง ถาจําเปน

ปลอกคันเรง
 ตรวจสอบความคลองตัวเพื่อความสะดวกในการใชงาน
 ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง
 ถาตองการปรับตั้ง ใหทําการปรับตั้งระยะฟรีปลอกคันเรงแล
คันเรง และเบาปลอกคันเรงไดที่รานผูจําหนายยามาฮา

สายควบคุมตางๆ  ตรวจสอบความคลองตัวเพื่อความสะดวกในการใชงาน
 ทําการหลอลื่น ถาจําเปน

จดุตรวจสอบ การตรวจสอบ
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เพื่อความปลอดภัย – การตรวจสอบกอนการใชงาน

ลอแล 7-17, 7-19

คันเบ 7-23

คันเบ
คคันเบรค

เปน
4-5, 7-23

ขาตั้ง 7-23

จุดย —

อุปก
และส —

สวิท
ต)
อบที่ผู 4-11

หนา
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ะยาง
 ตรวจสอบความเสยีหาย
 ตรวจสอบสภาพยางและความสึกของดอกยาง
 ตรวจสอบลมยาง
 ทําการแกไข ถาจําเปน

รคหนา  ตรวจสอบความคลองตัวเพือ่ความสะดวกในการใชงาน
 ควรหลอลื่นดวยน้ํามันในจุดที่จําเปน

รคหลัง
 ตรวจสอบความคลองตัวเพือ่ความสะดวกในการใชงาน และสลักล็อ
หลังลอ็คและปลดล็อคอยางถูกตอง

 ควรหลอลื่นจุดเดือยคันเบรคและสลักล็อคคันเบรคดวยน้ํามัน ถาจํา

กลาง, ขาตั้งขาง  ตรวจสอบความคลองตัวเพือ่ความสะดวกในการใชงาน
 ควรหลอลื่นเดือยดวยน้ํามันในจุดที่จําเปน

ึดโครงรถ  ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัวแนนแลว
 ขันใหแนน ถาจําเปน

รณ ไฟ สัญญาณไฟ 
วิทช

 ตรวจสอบการทํางาน
 ทําการแกไข ถาจําเปน

ชขาตั้งขาง 
 ตรวจสอบการทํางานของระบบตัดวงจรการจุดระเบิด (ด ับเครื่องยน
 หากระบบทํางานไมถกูตอง ใหนํารถจักรยานยนตเขารับการตรวจส
จําหนายยามาฮา

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ
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ุดที่สําคัญของการขับขี่
UAUV0121

UCAV0031

อที่จะทําใหชิ้นสวนเครื่องยนต 
กรองอากาศไอดี เปยกน้ําหร ือ
จมน้ํา ควรแนใจวาไดถายน้ําออก
โดยเรว็ที่สุดเทาทีจ่ะทําได เพื่อ
นตเสียหายมากขึน้ (ดู “การบํารงุ
ั้งตามระยะ” สําหรับรายละเอียด
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การทํางานของรถจักรยานยนตและจ
UAU15952

อานคูมือผูใชรถจกัรยานยนตโดยละเอียดเพื่อทําความ

คุนเคยกบัการควบคมุตางๆ หากมีการควบคมุหรือ

หนาที่การทํางานใดของรถจกัรยานยนตที่ทานไม

เขาใจ ทานสามารถปรึกษาผูจําหนายยามาฮาได

คําเตอืน
UWA10272

หากทานไมทําความคุนเคยกับการควบคุมตางๆ อาจ
นําไปสูการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต ซึ่ง
สามารถทําใหเกิดอุบัตเิหตุหรือไดรับบาดเจ็บได

ขอควรระวัง
หามขบัขี่ในน้ําที่ลึกพ
โดยเฉพาะอยางยิ่งไส
จมน้ํา ถาเครื่องยนต
จากหมอกรองอากาศ
ปองกันไมใหเครือ่งย
รกัษาและการปรับต
เพิ่มเติม)
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การทํางานของรถจักรยานยนตและจุดที่สําคัญของการขับขี่

การส
ตองย

การจดุ

กอนส
ไวบน

ขอค
ดูหนา
สตาร

การส
1.

2.

3.

นแตละครั้ง ควรใชเวลาให

ัดแบตเตอรี่ ไมควรสตารท

าทีในการสตารทแตละครั้ง

ท ใหปลอยสวิทชสตารท

รท ใหลองสตารทอีก 

 รอบ (10 มม.)

ยการกดสวิทชสตารท 

UCA11043

ายุการใชงานที่ยาวนาน 
ณะเครื่องเย็น
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UAUN0850

ตารทเครื่องยนต
กขาตั้งขางขึ้น เพื่อการสตารทในระบบตัดวงจร

ระเบิด (ดูหนา 4-21)

คําเตอืน
UWAN0020

ตารทเครือ่งยนต ควรแนใจวาตัง้รถจกัรยานยนต
ขาตั้งกลางแลว

วรระวัง
UCA10251

 6-3 สําหรับคําแนะนําการเบรก-อิน เพื่อทําการ
ทเครื่องยนตเมือ่มกีารใชงานเปนครั้งแรก

ตารทเครื่องยนต
ตั้งรถจักรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง 

หมุนกญุแจไปที่ตําแหนงเปด “ON”

ใชเบรคหนาหรือเบรคหลงั

4. กดสวิทชสตารท

การพยายามสตารทใ

นอยที่สุดเพื่อประหย

เครื่องยนตเกิน 5 วิน

5. เมื่อเครื่องยนตสตาร

ถาเครื่องยนตไมสตา

พรอมบดิคันเรง 1/4

ขอแนะนํา
ถาเครื่องยนตไมสตารทโด

ใหลองใชคันสตารทเทา

ขอควรระวัง
เพื่อรักษาเครื่องยนตใหมีอ
ไมควรเรงเครื่องยนตมากข
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ุดที่สําคัญของการขับขี่
UAU67530

UWA17790

บรคแรงหรอืกะทนัหัน (โดยเฉพาะ
ะที่กําลังเอียงไปทางดานใดดาน
รถจักรยานยนตอาจลื่นไถลหรือ

รถไฟ ชองทางเดินรถยนต แผน
ที่มีการกอสรางและเปนหลุมบอ 
ารลื่นเมือ่ถนนเปยก ดังนั้นจึง
ร็วเมื่อเขาใกลบริเวณดังกลาว 
วามระมัดระวังใหมากขึน้
จวาการเบรคบนถนนที่เปยก 
วาปกติมาก
จากเนิน เนื่องจากการเบรคขณะ
ดยาก
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การทํางานของรถจักรยานยนตและจ
UAU16782

การเรงและการลดความเร็ว

ความเร็วของรถสามารถเพิ่มหรือลดไดดวยการบิดคัน

เรง ในการเพิ่มความเร็วใหบิดคันเรงไปทางตําแหนง 

(a) ในการลดความเร็วใหบิดคนัเรงไปทางตําแหนง (b)

การเบรค
คําเตอืน

 หลีกเลี่ยงการเ
อยางยิ่งในขณ
หนึ่ง) มฉิะนั้น
พลิกคว่ําได

 การขี่ขามทาง
โลหะบนถนน
อาจทําใหเกิดก
ควรลดความเ
และควรเพิ่มค

 ควรจําใหขึน้ใ
จะทําไดยากก

 ขบัชาๆ เมือ่ลง
ลงเนินจะทําไ

(a)(b)

(a)

(b)
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การทํางานของรถจักรยานยนตและจุดที่สําคัญของการขับขี่
1.

2.

UAU16831


ี่สุดในอายุการใชงานของ

วงระยะ 0 กม. ถึง 1,000 กม. 

ึงระยะดังกลาว ควรทํา

คูมือ

ควรหลกีเลีย่งการใชงานที่

กที่ 1,000 กม. การทํางาน

นตที่เคลือ่นที่เสียดสีกนั 

ดิการสึกหรออยางรวดเร็ว 

ทําใดๆ ที่อาจทําให

UAU37793

 1/3 รอบของคันเรง

ลานานใหดับเครื่อง ปลอย
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ผอนคนัเรงจนสุด

บีบคันเบรคหนาและหลังพรอมๆ กัน โดยคอยๆ 

เพิ่มความแรงในการบีบ

ระยะรันอินเครื่องยนต
ไมมีชวงเวลาใดจะสําคัญท

รถจักรยานยนตมากไปกวาช

(รันอิน) สําหรับการคํานึงถ

ความเขาใจใหละเอียดตาม

ดวยสภาพเครื่องยนตใหม 

หนักเกินไปในชวงระยะแร

ของชิน้สวนภายในเครื่องย

ทําใหเกดิระยะชองวางที่เก

หรือควรหลีกเลี่ยงการกระ

เครื่องยนตรอนเกนิไป

0– 150 กม.
หลกีเลีย่งการบิดคันเรงเกิน

หลงัทําการติดเครื่องยนตเว

ใหเย็น 5-10 นาที
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ุดที่สําคัญของการขับขี่
UAU17214

ดับเครื่องยนตและดึงลูกกุญแจ

จ
UWA10312

งยนตและระบบไอเสยีมีความ
ควรจอดรถในที่ที่อาจมีเด็กหรือ
และถูกไฟลวกได
บริเวณพื้นทีล่าดเอียง หรือพื้น
ะนั้น อาจจะทําใหรถลมเสียหายได  
ใหน้ํามนัเชื้อเพลิงรั่วและเกิดไฟ

ักรยานยนตใกลกับพื้นหญาแหง
ติดไฟไดงาย
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การทํางานของรถจักรยานยนตและจ
ควรเปลี่ยนความเร็วในระดับตางๆ กัน ไมควรใชความ

เร็วระดับเดียวกนัเปนเวลานาน

150–500 กม.
หลกีเลีย่งการบิดคันเรงเกิน 1/2 รอบของคันเรง

รอบเครื่องยนตจะสงผานไปยังเฟองโดยตรง แตไม

ควรบิดคันเรงจนสุด

500–1000 กม.
หลกีเลีย่งการบิดคันเรงเกิน 3/4 รอบของคันเรง

1,000 กม. ขึน้ไป
หลกีเลีย่งการบิดคันเรงเต็มที่ และควรใชความเร็ว

ในระดับตางกนั ขอควรระวัง: หลังจาก 1,000 กม. 
แรกของการขบัขี่ ตองมกีารเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 
กรองและไสกรองน้ํามนัเครื่อง และทําความสะอาด
ตะแกรงกรองน้ํามันเครื่อง หากมีปญหาใดๆ เกิดขึ้น
ในระยะรันอินเครื่องยนต กรุณานํารถจักรยานยนต
ของทานเขาตรวจสอบทีผู่จําหนายยามาฮา [UCA10363]

การจอดรถ 
เมื่อทําการจอดรถ ให

ออกจากสวิทชกุญแ

คําเตอืน
 เนื่องจากเครื่อ

รอนสูง จึงไม
คนเดินสัมผัส

 ไมควรจอดรถ
ดินที่ออน มิฉ
ซึ่งมีโอกาสทํา
ไหมได

 หามจอดรถจ
หรือวัตถุที่ลุก
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การทํางานของรถจักรยานยนตและจุดที่สําคัญของการขับขี่
UCAU1241

ขอค
สิ่งที่จ

1. ลูก ถภาพในการขับขี่ที่ดีด�วยอายุ

ของชิ้นส�วนเครื่องยนต� 
ะบอกสูบ เป�นต�น)

รื่องยนต� กระบอกสูบสึก 
นแหวนลูกสูบ เป�นต�นZAU
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วรจําทั่วไป
ะไดรับหากทานรูจักการใชรถจักรยานยนตและการดูแลรักษาที่ถูกตอง

ค�าสามารถใช�รถจักรยานยนต�ยามาฮ�าได�เต็มศักยภาพ 2. รถจักรยานยนต�สามารถรักษาสมรร
การใช�งานที่นานขึ้น

เปรียบเทียบการสึกหรอ
(ลูกสูบ แหวนลูกสูบ กร

100%

สภ
าพ
กา
รท
ำง
าน

ที่ส
มบ

ูรณ
� ปราศจาก

การบำรุงรักษา

ระยะทางที่ใช� (กม.) การยกเค
การเปลี่ย

มีการบำรุงรักษา

U0738
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ุดที่สําคัญของการขับขี่

ระเมินราคาสูงกว�าทั่วไป เมื่อต�องการขาย
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การทํางานของรถจักรยานยนตและจ

3. สามารถลดค�าน้ำมันเชื้อเพลิง และค�าใช�จ�ายในการซ�อม
บำรุง

4. รถจักรยานยนต�ได�รับการป

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

100%

ปราศจาก
การบำรุงรักษา

ระยะทางที่ใช� (กม.)

มีการบำรุงรักษา

ลูกค�ามีค�าใช�จ�าย
(ค �าน้ำมันเชื้อเพลิง ค�าบำรุงรักษา และค�าซ�อมแซม)

ปราศจากการบำรุงรักษา

มีการบำรุงรักษา
มีการซ�อมใหญ�ด�วยค�าซ�อมที่แพง

ระยะทางที่ใช� (กม.)

S

ZAUU0739
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

การต

จะชว

และใ

ปลอด

จกัรย

การป

หนาถ

ชวงร

ระยะ

อยูภา

อากาศ

แตละ

จะเร็ว

UWA10322

ไมถูกตอง หรือทําการบํารุง
เสี่ยงในการไดรับบาดเจ็บ
บํารงุรักษา หรือขณะใชงาน 
ํารุงรกัษารถจักรยานยนต 
เปนผูดําเนินการแทน

UWA15123

บํารุงรักษา ยกเวนในกรณ ี

ํางานจะมีชิ้นสวนที่เคลื่อนทีอ่ยู 
วนรางกายหรือเสื้อผา และ
ส ซึ่งทําใหเกิดไฟดูดหรือ
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UAU17246

รวจสอบการปรับตั้งและการหลอลื่นตามระยะ 

ยใหรถจักรยานยนตของทานมีประสิทธิภาพ 

หความปลอดภัยในการขับขีม่ากยิ่งขึ้น ความ

ภัยคือภาระหนาที่ของเจาของและผูขับขี่รถ

านยนต จดุสําคัญตางๆ สําหรับการตรวจสอบ 

รับแตง การหลอลืน่ จะอธิบายรายละเอียดใน

ดัไป

ะยะเวลาที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาตาม

 ควรพิจารณาเปนคําแนะนําทั่วไปโดยควรขับขี่

ยใตสภาวะปกติ อยางไรกต็ามขึน้อยูกับสภาพ

 ภูมปิระเทศ ทําเล และลกัษณะการใชงานของ

บุคคล ซึ่งมีผลตอระยะเวลาในการบํารุงรักษาวา

หรือชา

คําเตอืน
หากทานทําการบํารุงรกัษา
รักษาผิดวิธี อาจเพิ่มความ
หรือถงึแกชีวิตขณะทําการ
หากทานไมคุนเคยกับการบ
โปรดใหผูจําหนายยามาฮา

คําเตอืน
ดับเครื่องยนตขณะทําการ
ที่ระบุไว
 เครื่องยนตทีก่ําลังท

ซึ่งสามารถเกี่ยวชิ้นส
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิก
เพลิงไหมได
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
UAU17382

ถ

ะอยูใตเบาะนั่ง (ดูหนา 4-16)

รจะรวมอยูในคูมือเลมนี้ ชุด

วยใหทานสามารถดูแลรักษาและ 

อยางงายดาย อยางไรกต็าม 

1
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การบํารุงรักษาแล
 การปลอยใหเครื่องทํางานขณะทําการบํารุง

รักษาอาจทําใหดวงตาไดรับบาดเจ็บ เกิดการ
ลวกไหม เพลิงไหม หรือไดรับพิษจากกาซ
คารบอนมอน็อกไซด – อาจถงึแกชีวิตได 
ดูหนา 2-4 สําหรบัขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาซ
คารบอนมอน็อกไซด

คําเตอืน
UWA15461

จานเบรค แมปมเบรคตัวลาง ดรมัเบรค และผาเบรคจะ
รอนมากระหวางการใชงาน เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการ
ถูกลวกไหม ควรปลอยใหชิ้นสวนเบรคเย็นลงกอนที่
จะสัมผัส

เครื่องมือประจําร

เครื่องมือประจํารถจ

ขอมูลดานการบริกา

เครื่องมือเหลานี้จะช

ซอมแซมรถของทาน

1. เครื่องมือประจํารถ

ZAUU0836
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
เครื่อง

ตอกา

ขอแน
หากท

ประส

สามา

ดําเนิน
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มือพิเศษ เชน ประแจขันแรงบิด อาจจําเปน

รบํารุงรักษารถอยางถูกวิธี

ะนํา
านไมมีชุดเครื่องมือประจํารถ หรือไมมี

บการณเกี่ยวกับการบํารุงรักษารถมากอน ทาน

รถนํารถเขาศูนยบริการยามาฮา เพื่อใหชาง

การตรวจสอบใหทานได
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
UAUU0621

ิโลเมตรแทน
ั้งแต 4,000 กม.
ะทักษะดานเทคนิค ดังนั้นควรให

UAUU1293

ีย
มาตรวัดระยะทาง 

(แลวแตระยะใดถงึกอน) ตรวจสอบ
ประจําป4,000 8,000 12,000 16,000

6 10 14 18
    

ทุกๆ 12,000 กม.

   

ทกุๆ 8,000 กม.

 

BB9F8199U1.book  Page 4  Monday, July 17, 2017  3:53 PM
7-4

การบํารุงรักษาแล

ขอแนะนํา
 การตรวจสอบประจําปตองทําทกุป ยกเวนถามีการบำรุงรักษาตามระยะก
 ตั้งแต 20,000 กม. เปนตนไป ใหเริ่มนับชวงเวลาในการบํารุงรักษาซ้ําอีกต
 รายการที่มีเครื่องหมายดอกจนั (*) จําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ ขอมูล แล

ชางผูจําหนายยามาฮาเปนผูดําเนินการ 

ตารางการบํารุงรักษาตามระยะสําหรับระบบควบคุมมลพิษแกสไอเส

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา
กม. 1,000
เดอืน 2

1 * ทอน้ํามันเชื้อเพลิง • ตรวจสอบรอยแตกหรอืความเสียหายของทอน้ํามนัเชื้อเพลิง

2 *
ไสกรองปมน้ํามัน
เชื้อเพลิง

• ตรวจสอบสภาพ
• ทําการเปลีย่น ถาจําเปน

3 หวัเทียน
• ตรวจสอบสภาพ
• ทําความสะอาดและตรวจสอบระยะหางเขีย้วหัวเทยีน

• เปลี่ยน

4 * วาลว • ตรวจสอบระยะหางวาลว
• ทําการปรับตั้ง ถาจําเปน
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

UAUU1286

ตารา

5 *    

6 *    

ลําดับ
รวัดระยะทาง 
ตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ

ประจําป ี8,000 12,000 16,000
10 14 18

1 ทุกๆ 16,000 กม.

2   

3 *   

ลําดับ
รวัดระยะทาง 
ตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ

ประจําป8,000 12,000 16,000
10 14 18
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งการบํารุงรักษาและการหลอลื่นโดยทั่วไป

ระบบหัวฉีดน้ํามัน
เชื้อเพลิง • ตรวจสอบความเร็วรอบเดินเบาเครื่องยนต  

ระบบไอเสีย
• ตรวจสอบการรั่วซึม
• ขนัใหแนน ถาจําเปน
• เปลีย่นปะเกน็ ถาจําเปน



จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา
มาต

(แลวแ
กม. 1,000 4,000
เดือน 2 6

ไสกรองอากาศ • เปลีย่น

ทอตรวจสอบ
กรองอากาศ • ทําความสะอาด  

ไสกรองอากาศชุด
สายพานวี

• ทําความสะอาด
• เปลีย่น ถาจําเปน



จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา
มาต

(แลวแ
กม. 1,000 4,000
เดือน 2 6
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ะการปรับตัง้ตามระยะ

    

    

เมื่อสึกหรอถงึคาที่กําหนด

    
เมื่อสึกหรอถงึคาที่กําหนด

    

ทกุๆ 4 ป

ทกุๆ 2 ป

    

    

มาตรวัดระยะทาง 
(แลวแตระยะใดถงึกอน) ตรวจสอบ

ประจําป ี4,000 8,000 12,000 16,000
6 10 14 18
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การบํารุงรักษาแล

4 * แบตเตอรี่ • ตรวจสอบแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่
• ทําการชารจ ถาจําเปน



5 * เบรคหนา
• ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามันเบรค 

และการรั่วของน้ํามนัเบรค


• เปลี่ยนผาเบรค

6 * เบรคหลงั • ตรวจสอบการทํางาน และปรบัตั้งระยะฟรีคันเบรคถาจําเปน 
• เปลี่ยนผาเบรค

7 * ทอน้ํามันเบรค
• ตรวจสอบรอยแตกหรอืความเสียหาย

• ตรวจสอบความถูกตองของการเดินทอและตัวยึด

• เปลี่ยน

8 * น้ํามันเบรค • เปลี่ยน

9
* ลอ (แม็ก) • ตรวจสอบความสึกหรอและแกวงคด

* ลอ (ซี่ลวด) • ตรวจสอบความสึกหรอ และการแกวง-คด

• เปลี่ยน ถาจําเปน

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา
กม. 1,000
เดอืน 2
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

10 *    

11 *   

12 *
  

ทุกๆ 12,000 กม.

13 *    
14    
15    

16    

17 *    
18 *   
19 *   

ลําดับ
รวัดระยะทาง 
ตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ

ประจําป ี8,000 12,000 16,000
10 14 18
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ยาง
• ตรวจสอบหนายาง และการสกึหรอ

• ทําการเปลีย่น ถาจําเปน

• ตรวจสอบลมยาง

• ทําการแกไข ถาจําเปน



ลูกปนดุมลอ • ตรวจสอบการชํารดุหรือความเสียหายของลกูปน 

ลูกปนคอรถ • ตรวจสอบระยะคลอนและสภาพลูกปนคอรถ  
• หลอลืน่ดวยจาระบีลเิธียม

จุดยึดโครงรถ • ตรวจสอบใหแนใจวาไดขนันัท โบลท และสกรทูุกตัวแนนแลว 
เพลาเดือยคนัเบรคหนา • หลอลืน่ดวยจาระบีซิลโิคน 
เพลาเดือยคนัเบรคหลัง • หลอลืน่ดวยจาระบีลเิธียม 

ขาตั้งขาง, ขาตั้งกลาง • ตรวจสอบการทํางาน
• หลอลืน่ดวยจาระบีลเิธียม



สวิทชขาตั้งขาง • ตรวจสอบการทํางาน  
โชคอัพหนา • ตรวจสอบการทํางานและการรัว่ซึมของน้ํามัน 
ชุดโชคอัพหลงั • ตรวจสอบการทํางานและการรัว่ของน้ํามนัโชคอัพหล ัง 

จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา
มาต

(แลวแ
กม. 1,000 4,000
เดือน 2 6
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ะการปรับตัง้ตามระยะ

   



 ทุกๆ 8,000 กม.

ทุกๆ 12,000 กม.

   
ทุกๆ 25,000 กม.

ทุกๆ 12,000 กม.

    

    

    

มาตรวัดระยะทาง 
(แลวแตระยะใดถงึกอน) ตรวจสอบ

ประจําป ี4,000 8,000 12,000 16,000
6 10 14 18
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การบํารุงรักษาแล

20 น้ํามันเครื่อง • เปลี่ยน
• ตรวจสอบระดับและการรั่วของน้ํามนัเครื่อง



21 *
ตะแกรงกรอง
น้ํามันเครื่อง • ทําความสะอาด 

22 น้ํามันเฟองทาย • ตรวจสอบเครื่องยนตเพือ่ปองกนัการรัว่ซึม 
• เปลี่ยน 

23 * สายพานวี • ตรวจสอบการชํารุดเสียหาย และการสึกหรอ

• เปลี่ยน

24 *
ชุดพูลเลยหลัง
สายพานวี • หลอลื่น

25 *
สวิทชเบรคหนา
และเบรคหลัง • ตรวจสอบการทํางาน 

26 ชิน้สวนที่มีการเคลื่อน
ทีแ่ละสายตางๆ • หลอลื่น

27 * ปลอกคันเรง
• ตรวจสอบการทํางาน
• ตรวจสอบระยะฟรปีลอกคนัเรง และปรับตั้ง ถาจําเปน
• หลอลื่นสายและเบาปลอกคันเรง

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา
กม. 1,000
เดอืน 2
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

UAUU1622

ขอแน


ิง้ ซึง่ไมตองทําความสะอาด

ากกวาปกติ


ากกวาปกติ


ังจากนั้น เปลีย่นสายพาน 
มวาจะไมพบการชํารุดหรือ

28 *    

ลําดับ
รวัดระยะทาง 
ตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ

ประจําป ี8,000 12,000 16,000
10 14 18

BB9F8199U1.book  Page 9  Monday, July 17, 2017  3:53 PM
7-9

ะนํา
กรองอากาศ
 กรองอากาศของรถรุนนีใ้ชไสกรองอากาศกระดาษเคลอืบน้ํามนัแบบใชแลวท

ดวยลมอัด มฉิะนัน้ อาจชํารุดเสยีหายได
 ตองเปลี่ยนไสกรองอากาศบอยครั้งขึ้น หากขับข ี่ในบริเวณที่เปยกหรือมีฝุนม
กรองอากาศหองสายพานวี
 ตองเปลี่ยนไสกรองอากาศบอยครั้งขึ้น หากขับข ี่ในบริเวณที่เปยกหรือมีฝุนม
สายพานวี
 ควรตรวจสอบสายพานในระยะเริ่มตนที่ 8,000 กม. และทุกๆ 4,000 กม. หล

หากพบวามีการชํารุดหรือสึกหรอ ตองเปลี่ยนสายพานทุกๆ 25,000 กม. ถงึแ
สึกหรอใดๆ ก็ตาม

ไฟแสงสวาง 
สัญญาณไฟและ
สวิทช

• ตรวจสอบการทํางาน
• ปรับตั้งลําแสงของไฟหนา

 

จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา
มาต

(แลวแ
กม. 1,000 4,000
เดือน 2 6
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มาตรฐานทีก่ําหนด และหลงัจาก
เบรคทกุครัง้
เบรคตัวลาง พรอมกับเปลี่ยน

รตะกั่วจะทําใหชิ้นสวนภายใน
ยได
หาย

2,000 กม.

พาหนะ ชารจไฟใหเต็ม และนําไป
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การบํารุงรักษาแล
 การบํารุงรักษาระบบเบรคไฮดรอลกิ

 ตรวจสอบระดบัน้ํามนัเบรคเปนประจํา และถาจําเปนใหเติมใหไดระดบั
ถอดประกอบแมปมเบรคตวับนและแมปมเบรคตวัล าง ใหเปลีย่นน้ํามนั

 เปลีย่นชิน้สวนภายใน เชน ซีลน้ํามันของแมปมเบรคตัวบนและแมปม
น้ํามันเบรคทุกๆ 2ป

 เปลีย่นสายเบรคทุกๆ 4 ป หรือเมื่อเกดิการชํารุดหรือเสียหาย
 การบํารุงรักษาระบบน้ํามันเชื้อเพลิง

 ใชเฉพาะน้ํามันเบนซินไรสารตะกัว่เทานั้น การใชน้ํามันเบนซินที่มีสา
ของเครื่องยนต เชน วาลวและแหวนลูกสูบรวมทั้งระบบไอเสียเสียหา

 เปลีย่นฝาปดชองเติมน้ํามันเชือ้เพลงิทุกๆ 2 ป หรือถาเกิดชํารุดหรือเสีย
 ตรวจสอบไสกรองน้ํามันเชือ้เพลงิเพื่อดูการอุดตันหรือเสียหายทุกๆ 1

 การบํารุงรักษาแบตเตอรี่
 ตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาทุกๆ 3 เดือน
 รีชารจแบตเตอรี่ทันทีถาแรงดันไฟฟาต่ํากวา 12.4 โวลต
 ถาแบตเตอรี่มีแนวโนมวาจะคายประจุไฟ ใหเปล ียนทันที
 หากไมมีการใชรถมากกวา 1 เดือน ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวยาน

เก็บไวที่เย็นและแหง
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

การถ
บังลม

ออกเพ

ในบท

ประก

UAUN0951

ครอบ A

1. ฝา

2. ฝา

3. ฝา

ZAUU

1

2
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UAU18724

อดและการประกอบบังลมและฝาครอบ
และฝาครอบที่แสดงในรูป จําเปนทีจ่ะตองถอด

ื่อการบํารุงรักษาหรือซอมแซมตามที่อธิบาย

นี้ อางอิงหัวขอนี้ทุกครั้งที่ทําการถอดและ

อบฝาครอบบังลมและฝาครอบ

ฝาครอบ A

การถอดฝาครอบ

1. ถอดสกรูออกจากฝา

ครอบ A

ครอบ B

ครอบ C

0999

3 2 1

1. ฝาครอบ A

2. สกรู

ZAUU1000

2
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บ

นงเดิม แลวยึดดวยสกรู

ูหนา 4-16)

วดึงฝาครอบออกดังรูปที่แสดง
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การบํารุงรักษาแล

2. ดึงฝาครอบออกดังแสดงในรูป
การประกอบฝาครอ

วางฝาครอบในตําแห

ฝาครอบ B

การถอดฝาครอบ

1. เปดเบาะนั่ง (ด

2. คลายสกรู แล

1. สกรู

1 1

ZAUU1001 ZAUU1002
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การป

1.

2.

4-16)
ครอบออกดังรูปที่แสดง

นงเดิม แลวยึดดวยสกรู

1. ฝา

2. สก

ZAU

1

3

2
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ระกอบฝาครอบ

วางฝาครอบในตําแหนงเดิม แลวยึดดวยสกรู

ปดเบาะนั่งเขาที่เดิม

ฝาครอบ C
การถอดฝาครอบ

1. เปดเบาะนั่ง (ดูหนา 
2. คลายสกรู แลวดึงฝา

การประกอบฝาครอบ
1. วางฝาครอบในตําแห
2. ปดเบาะนั่งเขาที่เดิม

ครอบ B

รู

U1003

2
1

22

1. สกรู

2. โบลท

3. เหล็กกันตก

1

ZAUU1023
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ังรูปดวยบล็อคหวัเทียน ซึ่งรวม

ือประจํารถ
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การบํารุงรักษาแล
UAUT1837

การตรวจสอบหัวเทียน
หัวเทียนเปนสวนประกอบที่สําคญัของเครื่องยนต  

เปนชิน้สวนที่ทําการตรวจสอบและบํารุงรักษาไดงาย 

เนื่องจากความรอนและคราบตะกอนทําใหหัวเทียน

สึกกรอนอยางชาๆ ดังนั้น จึงควรถอดหัวเทียนออกมา

ตรวจสอบและทําความสะอาดตามที่กําหนดในตาราง

การบํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ นอกจากนี ้

สภาพหัวเทียนยังสามารถแสดงถงึสภาพการทํางาน

ของเครื่องยนต

การถอดหัวเทียน
1. ตั้งรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง 

2. ถอดฝาครอบ B (ดูหนา 7-12)

3. ถอดปลั๊กหัวเทียน

4. ถอดหวัเทียนด

อยูในเครื่องม

1. ปลั๊กหัวเทียน

1

ZAUU0845
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การต
1.

ๆ อาจแสดงถึงสภาพ

รพยายามวินิจฉัยปญหา

ยานยนตของทาน ไปให

สอบแกไข

องทานวามีการสึกกรอน 

หรือไม ในกรณีทีม่ีการ

เขมาจบัมาก ควรเปลี่ยน

ยฟลเลอรเกจ ในกรณีที่

หางเขีย้วหัวเทียนตามระยะ

1. หัว

ZAUN

าน:
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รวจสอบหัวเทียน
ตรวจสอบกระเบื้องสีขาวรอบๆ แกนกลางของ

หัวเทียนวายังเปนสีน้ําตาลออนๆ ปานกลาง

หรือไม (แสดงวาเครื่องยนตปกติ)

ขอแนะนํา
ถาหัวเทียนเปนสีน้ําตาลแก

เครื่องยนตที่ไมปกติ ไมคว

ดวยตัวเอง โปรดนํารถจกัร

ชางผูจําหนายยามาฮาตรวจ

2. ตรวจสอบหัวเทียนข

หรือมีคราบเขมาจับ

สึกกรอนหรือมคีราบ

ใหม ถาจําเปน

3. วัดระยะหางเขี้ยวดว

จําเปน ใหปรับระยะ

ที่กําหนดไว

เทียน

1

0643

เบอรหัวเทียนตามมาตรฐ
NGK/CR6HSA
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ียนดวยประแจเช็คแรงบิด และ

มแรงบิดในการขันหัวเทียนที่

งขันใหประมาณคราวๆ โดยใช 

ตามรองเกลยีวของฝาสูบประมาณ 

 อยางไรกต็าม ควรจะขันใหแนน

นดใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได

หัวเทียน

อบ

ิด:

-เมตร

BB9F8199U1.book  Page 16  Monday, July 17, 2017  3:53 PM
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การบํารุงรักษาแล

การประกอบหัวเทียน
1. ทําความสะอาดพื้นผิวของประเก็นหัวเทียนและ

หนาสัมผัสรองหวัเทยีน และจากนั้นเช็ดสิ่ง

สกปรกออกจากเกลยีวหัวเทียน

2. ประกอบหัวเท

ขันใหแนนตา

กําหนด

ขอแนะนํา
ถาไมมีประแจเชค็แร

มือหมุนหวัเทียนเขา

1/4–1/2 รอบจนแนน

ตามที่มาตรฐานกําห

3. ประกอบปลัก๊

4. ประกอบฝาคร

1. ระยะหางเขี้ยวหวัเทียน

ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน:
0.6–0.7 มม. (0.024–0.028 นิ้ว)

คามาตรฐานแรงบ
หวัเทียน:

12.5 นิวตัน
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น้ํามัน
ควรจ

การข

เครื่อง

ตามท

ตามร

การต
1.

2.

3.

องขันเกลียว) และดึงกาน

ออกมาอีกครั้งเพื่อตรวจวัด

UWAU0031

กันหมอพักไอเสียจะร อน
าหมอพักไอเสียและแผน
งกอน แลวจึงถอดฝาช อง
ี่ยงความรอนจากหมอพัก

ปลายของกานวัดระดับ

ายบอกระดับสูงสุด

BB9F8199U1.book  Page 17  Monday, July 17, 2017  3:53 PM
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UAU62843

เครื่องและตะแกรงกรองน้ํามันเครื่อง
ะทําการตรวจวัดระดับน้ํามันหลอลื่นกอนที่จะมี

ับขี่รถ นอกจากนี้ จะตองทําการเปลี่ยนน้ําม ัน

 และทําความสะอาดตะแกรงกรองน้ํามันเครื่อง

ี่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลืน่

ะยะ

รวจวัดระดับน้ํามันเครื่อง
ตั้งรถจักรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง  การที่รถ

เอียงเพียงเลก็นอยอาจทําใหการอานระดับ

น้ํามันเกิดความคลาดเคลือ่นได

สตารทเครื่องใหเครื่องยนตอุนพอประมาณแลว

ดับเครื่อง

รอสักครูเพื่อใหน้ํามันตกตะกอน แลวจงึหมุน

เปดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่องออก ใชผาเชด็

ทําความสะอาดกานวัดระดับแลวใสกลบัเขาไป

ในตําแหนงเดิม (ไมต

วัดระดับน้ํามันเครื่อง

ระดับน้ํามันเครื่อง

คําเตอืน
หมอพักไอเสียและแผนปอง
มากขณะใชงาน ใหรอจนกว
ปองกันหมอพักไอเสียเย็นล
เตมิน้ํามันเครื่อง เพื่อหลีกเล
ไอเสีย

ขอแนะนํา
น้ํามันเครื่องควรอยูระหวาง

น้ํามันเครื่อง และเครื่องหม
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งอยูที่ หรือต่ํากวาระดับต่ําส ุด 
ครื่องชนิดที่แนะนําจนไดระดับ

บัน้ํามนัเครือ่งลงในชองเตมิน้ํามนั
ฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่องใหแนน

เครื่องและการทําความสะอาด
เครื่อง
ใหเครื่องยนตอุนพอประมาณแลว

มันเครื่องไวใตชองถายน้ํามัน
งรับน้ํามันเครื่องที่ใชแลว
งเติมน้ํามันเครื่องและโบลทถาย

 ออก เพื่อถายน้ํามันเครื่องออก
รื่องยนต ขอควรระวัง: เมื่อคลาย
นัเครื่อง โอริง สปริงอัดออก และ
น้ํามันเครื่องจะหลุดออกมา 
ิ้นสวนเหลานี้หายไป [UCA11002]
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การบํารุงรักษาแล
4. ถาน้ํามันเครื่อ

ใหเติมน้ํามันเ
ที่กําหนด

5. ใสกานวดัระด
เครื่อง แลวขัน

การเปลี่ยนถายน้ํามนั
ตะแกรงกรองน้ํามนั

1. สตารทเครื่อง
ดับเครื่อง

2. วางอางรับน้ํา
เครื่อง เพื่อรอ

3. ถอดฝาปดชอ
น้ํามันเครื่อง B
มาจากหองเค
โบลทถายน้ําม
ตะแกรงกรอง
ระวังอยาใหช

1. ฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

1. ขีดบอกระดับสงูสดุ

2. ปลายของกานวัดระดับน้ํามันเครื่อง

1

1
2
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ขอแน
เมื่อเป

เครื่อง

ทําคว

โบลท

กรงกรองน้ํามันเครื่องดวย

นั้น ใหตรวจสอบวา

สียหายหรือไม ถาชํารุด

1. โบ

2. โบ

BB9F8199U1.book  Page 19  Monday, July 17, 2017  3:53 PM
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ะนํา
ลีย่นเฉพาะน้ํามันเครื่อง ใหถอดโบลทถายน้ํามัน

 A ออก เมื่อทําการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง และ

ามสะอาดตะแกรงกรองน้ํามันเครื่อง ใหถอด

ถายน้ํามันเครื่อง B ออกดวย

4. ทําความสะอาดตะแ

สารละลาย หลงัจาก

ตะแกรงกรองชํารุดเ

ใหเปลีย่นใหม

ลทถายน้ํามันเครื่อง A

ลทถายน้ํามันเครื่อง B

21

1. ตะแกรงกรองน้ํามันเครื่อง

2. สปริงอัด

3. โอริง

ZAUU0056
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าบน้ํามันบนชิน้สวนตางๆ หลัง

ะบบไอเสยีเย็นลงแลว

UCA11621

ัทชลื่น (เนื่องจากน้ํามนัเครือ่งจะ
ดวย) หามผสมสารเคมเีพิ่มเติม
ควรใชน้ํามนัดีเซลที่ระบุสําหรับ 
มันที่มคีุณภาพสูงกวาทีก่ําหนด 
ควรใชน้ํามันทีต่ิดฉลาก 

นํา:

 ซี.ซี.)
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การบํารุงรักษาแล
5. ติดตัง้ตะแกรงกรองน้ํามนัเครือ่ง สปรงิอัด โบลท 

ถายน้ํามนัเครื่องกบัโอรงิตัวใหม จากนัน้ขนัแนน

โบลทถายน้ํามันเครื่องตามคาแรงขนัที่กําหนด

ขอแนะนํา
ตรวจสอบใหแนใจวาไดประกอบโอริงเขาที่อยาง

ถูกตองแลว

6. เติมน้ํามันเครื่องที่แนะนําตามปริมาณที่กําหนด 

จากนั้นปดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง และขัน

ใหแนน

ขอแนะนํา
ดูใหแนใจวาไมมีคร

จากเครื่องยนตและร

ขอควรระวัง
 เพื่อปองกันคล

หลอลื่นคลัทช
ใดๆ ลงไป ไม
“CD” หรือน้ํา
นอกจากนี้ ไม

คามาตรฐานแรงบิด:
โบลทถายน้ํามันเครื่อง A:

20 นิวตัน-เมตร

โบลทถายน้ํามันเครื่อง B:

20 นิวตัน-เมตร

น้ํามันเครื่องที่แนะ
ดูหนา 9-1

ปริมาณน้ํามัน:
0.80 ลิตร (800
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7.

8.

UAU60660

ตรวจสอบการรั่วของน้ํามัน

วามีการรั่วเกิดข ึ้น กรุณา

ชางผูจําหนายยามาฮา 

จากนี้น้ํามันเฟองทายตอง

นดในตารางการบํารุงร ักษา

รื่องน้ํามันเฟองทายโดย

ั้นดับเครื่องยนต

วบนขาตั้งกลาง 

งใตชดุเฟองทายเพื่อใส

งทาย และโอริงออกจาก
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“ENERGY CONSERVING II” หรอืสูงกวา
น้ํามันที่ผสม สารเคม ีหรือวัสดุหลอลื่นอื่นๆ 
ซึ่งอาจเปนเหตุทําใหคลัทชลื่นได
ระวังเศษวัสดุ เศษสิ่งสกปรกตกลงไปในหอง
เครื่องยนต
สตารทเครื่องยนต อุนเครื่องสักครู แลว

ตรวจสอบดูใหแนใจวาไมมีน้ํามันรั่วซึมออกมา 

ถามีน้ํามันรั่วออกมา ใหดับเครื่องยนตทันที

และตรวจสอบสาเหตุ

ดับเครื่องยนต แลวตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่อง

และเติมถาจําเปน

น้ํามันเฟองทาย
ชุดเฟองทายตองไดรับการ

ทุกครั้งกอนการขับขี่ ถาพบ

นํายานพาหนะของทานให

ตรวจสอบและแกไข นอก

ไดรับการเปลีย่นตามทีก่ําห

และการหลอลืน่ตามระยะ

1. ติดเครื่องยนต อุนเค

ขบัรถสักระยะ จากน

2. ตั้งรถจกัรยานยนตไ

3. วางที่รองน้ํามันเครื่อ

น้ํามันที่ใชแลว

4. ถอดฝาเติมน้ํามันเฟอ

ชดุเฟองทาย
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ทถายน้ํามันเฟองทายและปะเก็น

นัโบลทใหแนนตามแรงบิดที่

งทาย

ิด:
ันเฟองทาย:

มตร

1

BB9F8199U1.book  Page 22  Monday, July 17, 2017  3:53 PM
7-22

การบํารุงรักษาแล

5. ถอดโบลทถายน้ํามันเฟองทายและปะเกน็ออก 

เพื่อใหน้ํามันไหลออกมาจากชดุเฟองทาย

6. ประกอบโบล

อันใหม แลวข

กําหนด

1. ฝาชองเติมน้ํามันเฟองทาย 

1

1. โบลทถายน้ํามันเฟอ

คามาตรฐานแรงบ
โบลทถายน้ําม

13 นิวตัน-เ
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
7.

8.

9.

UAU60490

รองอากาศชุดสายพานวี
 และควรทําความสะอาด

วีตามที่กําหนดในตาราง

อลืน่ตามระยะ ใหทําการ

บอยครั้งขึน้ หากใชรถ

วามเปยกชืน้หรือม ีฝุนมาก

ี่ยนไสกรองอากาศ
วบนขาตั้งกลาง 

าครอบหมอกรอง

น้ํา

ปร

BB9F8199U1.book  Page 23  Monday, July 17, 2017  3:53 PM
7-23

เติมน้ํามันเฟองทายที่แนะนําตามปริมาณที่

กําหนด คําเตือน! ตรวจสอบใหแนใจวาไมมี
สิ่งแปลกปลอมใดๆ ตกลงไปในชุดเฟองทาย 
และตรวจสอบใหแนใจวาไมมนี้ํามนัเครื่อง
หกเลอะที่ลอและยาง [UWA11312]

ปดฝาเติมน้ํามันเฟองทายและโอริงอันใหม 

แลวขนัใหแนน

ตรวจสอบการรั่วของน้ํามันในชดุเฟองทาย 

หากมีน้ํามันรั่ว ใหตรวจสอบหาสาเหตุ

ไสกรองอากาศและไสก
ควรเปลี่ยนไสกรองอากาศ

ไสกรองอากาศชุดสายพาน

การบํารุงรักษาและการหล

บํารุงรักษาไสกรองอากาศ

จักรยานยนตในพื้นที่ที่มีค

การตรวจสอบและการเปล
1. ตั้งรถจกัรยานยนตไ

2. คลายสกรูเพื่อถอดฝ

มันเฟองทายที่แนะนํา:
ดูหนา 9-1

ิมาณน้ํามัน:
0.10 ลิตร (100 ซี.ซี.)
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สกรองอากาศมกีารชาํรุดและอุดตัน

บใหเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กาศกลบัเขาไปในตําแหนงเดิม

อบหมอกรองอากาศแลวยึดดวยสกรู

สกรองอากาศชุดสายพานวี
ยนตไวบนขาตั้งกลาง 

ื่อถอดฝาครอบหมอกรองอากาศ

ากาศสายพานวี
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การบํารุงรักษาแล

3. ดึงไสกรองอากาศออก

4. ตรวจสอบวาไ

หรือไม หากพ

5. ใสไสกรองอา

6. ประกอบฝาคร

การทําความสะอาดไ
1. ตั้งรถจักรยาน

2. คลายโบลทเพ
สายพานวี1. ฝาปดหมอกรองอากาศ

1. ไสกรองอากาศ

1

1

1. ฝาครอบหมอกรองอ

1



7

การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
3.

4.

5.

ที่แนะนําชโลมพื้นผิว

วบีบน้ํามันสวนเกินออก 

วามสะอาดชิ้นสวนที่ระบุ
งเหตุไฟไหมหรือระเบิด 
หรือสารทําละลายทีม่ีจุด
ขอควรระวัง: จับไสกรอง
ละระมัดระวัง เพื่อปองกัน
เสียหาย อยาบิดไสกรอง

ตไมโชก

าในหมอกรองอากาศ

1. ไส

แบบโฟมของยามาฮา หรือ

แบบโฟมอื่นที่มีคุณภาพ
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ถอดไสกรองโดยดึงออกมา

ทําความสะอาดไสกรองดวยสารละลาย และ

จากนั้นบีบสารละลายที่เหลือออก

ตรวจสอบวาไสกรองชํารุดเสียหายหรือไม 

ถาชํารุดใหเปลี่ยนใหม

6. ใชน้ํามันเครื่องชนิด

ไสกรองทั้งหมด แล

คําเตือน! ใชสารทําค
เทานั้น เพื่อหลีกเลี่ย
อยาใชน้ํามันเบนซิน
วาบไฟต่ํา [UWA10432] 

อากาศอยางเบามอืแ
ไมใหไสกรองอากาศ
อากาศ [UCA10522]

ขอแนะนํา
ไสกรองอากาศควรเปยกแ

7. ใสไสกรองอากาศเข

กรองอากาศ

1

น้ํามันที่แนะนํา:
น้ํามันไสกรองอากาศ

น้ํามันไสกรองอากาศ
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สอบไสกรองอากาศ หรือฝาปด

ิม

ะอาดทอตรวจสอบไสกรอง

ยขึ้นหลังจากขับขีก่ลางฝน ลาง

ในกรณีที่รถลมคว่ํา ถาทอ

อุดตัน ควรใหชางผูจําหนาย

ถจกัรยานยนตของทาน
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การบํารุงรักษาแล
8. วางฝาครอบหมอกรองอากาศลงในตําแหนงเดิม 

และจากนัน้ตดิตัง้โบลท ขอควรระวงั: ควรแนใจ
วาไสกรองอากาศแตละอันตดิตัง้อยูในหมอกรอง
อยางถูกตองแลว อยาขบัขีร่ถโดยไมติดตั้ง
ไสกรองอากาศ เพราะจะทําใหลูกสูบ และ/หรือ
กระบอกสูบเกดิการชํารุดและสึกหรอเร็วกวาปกติ 

[UCA10532]

การทําความสะอาดฝาปดไสกรองอากาศ และทอ
ตรวจสอบ

1. ตรวจสอบฝาปดแตละอันที่ดานลางของหมอ

กรองอากาศ และทอที่ดานลางของชดุสายพานวี 

เพื่อปองกนัการสะสมของสิ่งสกปรกหรือน้ํา

2. หากพบสิ่งสกปรกหรือน้ํา ใหถอดทอหรือฝาปด

ออกจากแคลมปยึด

3. ระบายสิ่งสกปรกหรือน้ําลงในภาชนะที่

เหมาะสม

4. ติดตั้งทอตรวจ

เขาตําแหนงเด

ขอแนะนํา
จําเปนตองทําความส

อากาศหรือฝาปดบอ

รถจักรยานยนต หรือ

ตรวจสอบหรือฝาปด

ยามาฮาบํารุงรักษาร
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การต
ตรวจ

ใหชา

UAUV0252

คันเรง

คา

เรง

2

4
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UAU44735

รวจสอบความเร็วรอบเดินเบาเครื่องยนต
สอบความเร็วรอบเดนิเบาเครื่องยนต ถาจําเป ็น

งผูจําหนายยามาฮาปรับตั้งใหถกูตอง

การปรับระยะฟรีปลอก

มาตรฐานความเร็วรอบเดินเบาเครื่องยนต:
1,500–1,700 รอบ/นาที

1. นัทปรับตั้งระยะฟรีปลอกคัน

2. นัทล็อค

3. ฝาครอบยาง

4. ระยะฟรีปลอกคันเรง

(a)

(b)

1

3

ZAUU1005
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UAU21402

หางวาลว
าลวมีมากเกนิไป เนื่องจากการ

มระหวางอากาศกบัน้ํามันไมได

รื่องยนตเกิดเสียงดัง เพื อปองกนั

หชางผูจําหนายยามาฮาเปนผู

งวาลวตามที่กําหนดในตาราง

ารหลอลืน่ตามระยะ
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การบํารุงรักษาแล
ระยะฟรีปลอกคันเรงควรอยูที่ระยะ 3.0–7.0 มม. 

(0.12–0.28 นิ้ว) ที่ปลายดานในของปลอกคนัเรง ควรมี

การตรวจสอบระยะฟรปีลอกคนัเรงตามระยะทีก่าํหนด 

และถาจําเปน ใหปรับตั้งตามขัน้ตอนตอไปนี้

1. เลื่อนฝาครอบยางกลบั

2. คลายนัทล็อค

3. ในการเพิ่มระยะฟรีปลอกคันเรง ใหหมุนนัท

ปรับตั้งไปในทิศทาง (a) ในการลดระยะฟรี

ปลอกคันเรง ใหหมุนนัทปรับตั้งไปในทิศทาง 

(b)

4. ขันแนนนัทลอ็ค และจากนั้นเลื่อนฝาครอบยาง

ไปยังตําแหนงเดิม

การปรับตั้งระยะ
การที่ระยะหางของว

ใชงานทําใหสวนผส

สัดสวน หรือทําใหเค

ปญหาดังกลาว ควรใ

ปรับตั้งระยะหางขอ

การบํารุงรักษาและก
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

ยาง
ยางเป
สภาว
นั่นคอื
ใหอย
เหมาะ

ความ
ควรม

ขับขี่

การใช
อาจท
บาดเจ


ยาง ตองปรับใหเหมาะสม
ับขี ่รวมทั้งน้ําหนักผูขับข ี่ 
 และน้ําหนักของอุปกรณ
รถรุนนี้

ยางเยน็):

kgf/cm², 29 psi)

kgf/cm², 33 psi)

kgf/cm², 29 psi)

kgf/cm², 33 psi)

 ผูโดยสาร 

กแตง 
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UAU70830

นสิ่งเดียวที่สัมผัสกบัถนน ความปลอดภัยในทุก
ะการขับขี่ ขึ้นอยูกับสวนเล็ก ๆ ที่สัมผัสกบัถนน
 ยาง ดังนั้น จงึจําเปนที่จะตองบํารุงรักษายาง
ูในสภาพที่ดีตลอดเวลา และเปลีย่นเมื่อถึงเวลาที่
สมดวยขนาดยางที่กําหนด

ดันลมยาง
ีการตรวจสอบความดันลมยางทุกครั้งกอนการ

คําเตอืน
UWA10504

รถจักรยานยนตโดยทีค่วามดันลมยางไมถูกตอง
ําใหสูญเสียการควบคุม จนอาจทําใหเกิดการ
็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได
การตรวจสอบความดันลมยาง ตองตรวจสอบ
ขณะที่ยางเย็น (อุณหภูมิของยางเทากับอุณหภูมิ
บรรยากาศ)

 การปรับความดันลม
กับความเร็วในการข
ผูซอนทาย สัมภาระ
ตกแตงที่เพิ่มขึ้นของ

ความดันลมยาง (วัดขณะ
ดานหนา (1 คน):

200 kPa (2.00 
ดานหลัง (1 คน):

225 kPa (2.25 
ดานหนา (2 คน):

200 kPa (2.00 
ดานหลัง (2 คน):

225 kPa (2.25 
น้ําหนักบรรทกุสูงสุด*:

160 กก. 
* น้ําหนักรวมของคนขับ

สัมภาระและอุปกรณต
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ยางทุกครั้งเปนประจํากอนการ
างที่แสดงในรูป (ความลกึต่ําสุด
ดงขึ้นบนยาง หรือถายางมีรอยข ีด
ษตะปู หรือมีการฉกีขาดของแกม
ีย่นยางทันทีที่ผูจําหนายยามาฮา

UWA10563

รยานยนตทีย่างชํารดุหรือสึกนั้น
ย เมื่อลายตามขวางของยางเริ่ม
ํารถไปเปลี่ยนยางทนัทีที่ผู
ฮา
ทั้งหมดและชิ้นสวนตางๆ ที่
รค รวมทั้งยางควรใหชางผู
ฮาที่มคีวามรูความชํานาญเปน

รองดอกยาง (หนาและหลัง):
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การบํารุงรักษาแล

คําเตอืน
UWA10512

ไมควรบรรทุกสัมภาระน้ําหนักมากเกินไป การใชงาน
รถจักรยานยนตที่มนี้ําหนักบรรทุกมากเกินไป อาจ
ทําใหเกิดอุบัติเหตุได

การตรวจสอบสภาพยาง

ควรตรวจสอบสภาพ
ใชรถ ถาลายตามขว
ของรองดอกยาง) แส
หรือโดนเศษแกว เศ
ยาง ใหนํารถไปเปล

คําเตอืน
 การขับขี่รถจัก

เปนสิ่งอันตรา
แสดงขึน้ ใหน
จําหนายยามา

 การเปลี่ยนลอ
เกี่ยวของกับเบ
จําหนายยามา
ผูทําหนาที่นี้

1. แกมยาง

2. ขีดจํากัดความสึกของดอกยาง

3. ความลึกรองดอกยาง

มาตรฐานความลึก
1.0 มม.
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ




ขอมูล
รถจัก

อายุข

บางโอ

อาจเก

ถงึอาย

ที่เกาเ

เหมาะ

UWA10462

ถจักรยานยนตควรเปนยาง
ุชนิดเดียวกัน มฉิะนัน้ 
จะลดลง ซึ่งสามารถนําไปสู

งตอไปนี้เทานั้นที่ผาน
ยยามาฮามอเตอร จํากดั 
นยนตยามาฮาได
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ไมแนะนําใหปะยางที่รั่วเอง ถาหลีกเลี่ยงไมได 
ใหปะยางดวยความระมดัระวังอยางมาก และ
เปลี่ยนโดยเร็วทีส่ดุดวยผลิตภัณฑทีม่คีุณภาพสูง
ขับขีร่ถจักรยานยนตดวยความเร็วปานกลาง
หลังจากเปลี่ยนยางใหมๆ  เนื่องจากตองรอให
หนายางเขาที ่(broken in) กอน เพื่อใหใชยาง
ไดเตม็ประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับยาง
รยานยนตรุนนี้ใชยางแบบมียางใน

องยาง แมวายางจะไมไดถูกใชงาน หรือใช ใน

กาส การที่ดอกยางและแกมยางแตก บางครั้ง

ดิจากการผิดรูปของโครงยาง ซึ่งเปนสิ่งที่ยืนยัน

ุของยาง ดังนั้น จึงควรตรวจสอบอายุของยาง

ก็บโดยผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหแนใจวายางมีความ

สมที่จะใชตอไป

คําเตอืน
ยางหนาและยางหลังของร
ที่มรีูปแบบและทําจากวัสด
สมรรถนะในการบังคับรถ
การเกิดอุบัติเหตุได
หลงัการทดสอบ รายชือ่ยา
การทดสอบจากบริษัท ไท
วาสามารถใชกบัรถจกัรยา

ยางหนา:
ขนาด:

70/90-14M/C 34P
ผูผลิต/รุน:

IRC/NF59
ยางหลัง:

ขนาด:
80/90-14M/C 40P

ผูผลิต/รุน:
IRC/NR76
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
UAU49351

ยะฟรีคันเบรคหนา

ันเบรค หากมีระยะฟรี โปรดให

าเปนผูตรวจสอบระบบเบรค
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การบํารุงรักษาแล
UAUU0292

ลอรถ
เพื่อใหรถจกัรยานยนตของทานมีสมรรถนะในการ

ขับขี่สูง มีความทนทานและปลอดภัย ทานควรคํานึง

ถึงจุดทีส่ําคัญของลอรถดังตอไปนี้

 ควรตรวจสอบรอยแตกราว ความโคงงอ หรือ 

การบิดงอของวงลอกอนขับขีทุ่กครั้ง หากพบวา

ยางและลอรถมีการชํารุดหรือเสียหาย ควรให

ชางของผูจําหนายยามาฮา เปนผูเปลีย่นลอให  

ไมควรซอมแซมลอรถดวยตนเอง แมจะเปนการ

ซอมแซมเล็กๆ นอยๆ กต็าม ลอรถที่มีการเสีย

รูปทรงหรือแตกตองเปลีย่นลอใหม

 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนลอและยาง ควรตรวจสอบ

ขนาดของยางวามีความสมดุลกับลอหรือไม 

มิฉะนั้น อาจทําใหประสิทธิภาพในการขับขี่

และการบังคับควบคุมลดลง และอายุของยาง

สั้นลง

การตรวจสอบระ

ไมควรมีระยะฟรีที่ค

ชางผูจําหนายยามาฮ

ZAUU1006
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

คันเบ
ระบบ
จึงคว
อากาศ
ทีอ่ยูใ
ทํางาน
การท

UAUN0471

เบรคหลัง
มที่แสดงในภาพ

0.79 นิ้ว)
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คําเตอืน
UWA14212

รคที่ออนหรือหยุนจะบงบอกถึงการทํางานของ
ไฮดรอลิกในเบรคหนาวามีอากาศเขาไป ดังนั้น 
รใหชางผูจําหนายยามาฮาทําการไลลม (ไล ฟอง
) ออกจากระบบไฮดรอลิก เนื่องจากฟองอากาศ
นระบบไฮดรอลิกนั้น จะทําใหสมรรถนะการ
ของเบรคลดลง ซึ่งจะสงผลตอการสูญเสีย
รงตัวของรถและอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

การปรับตั้งระยะฟรีคัน
วัดระยะฟรีคันเบรคหลังตา

1. ระยะฟรีคันเบรคหลัง

ระยะฟรีคันเบรคหลัง:
10.0–20.0 มม. (0.39–

1

ZAUU1007
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
คคันเบรคหลัง ไดล็อคและ

งหลงัจากปรับตั้งระยะฟรี

UWA10651

งตามที่อธิบายไว ควรใหผู 
ารปรับตัง้นี้
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การบํารุงรักษาแล
ควรมีการตรวจสอบระยะฟรีคนัเบรคตามระยะที่

กําหนด และถาจําเปนใหปรับตั้งตามขั้นตอนตอไปนี้

ในการเพิ่มระยะฟรีคนัเบรค ใหหมุนนทัปรับตั้งท ี่แผน

รองผาเบรคไปในทิศทาง (a) ในการลดระยะฟรีคัน

เบรค ใหหมุนนัทปรับตั้งไปในทิศทาง (b)

ควรแนใจวาสลกัลอ็

ปลดล็อคอยางถูกตอ

คนัเบรคแลว

คําเตอืน
ถาการปรับไมถูกตอ
จําหนายยามาฮาทําก

1. นัทปรับตั้งระยะฟรีคันเบรคหลัง 

(b)

(a)

1
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

การต
ควรม

ตามร

หลอล

ผาเบร

ีดบอกพิกัดความสึก เพ ื่อ
วามสึกของผาเบรคเองได 

ิ้นสวนเบรค ซึ่งการตรวจสอบ
ี่ขีดบอกพิกัดความสึก ถา
ีเ้ลยขีดกําหนดการใชงาน 
ฮา เปลีย่นผาเบรคท ังชุด

UAU22541

1. ขีด ัง

คหลัง

2

1
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UAU22382

รวจสอบผาเบรคหนาและผาเบรคหลัง
กีารตรวจสอบความสกึของผาเบรคหนาและหลงั

ะยะที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษา และการ

ื่นตามระยะ

UAU22432

คหนา 

ผาเบรคหนาแตละอันจะมีข
ใหผูใชสามารถตรวจสอบค
โดยไมตองถอด-ประกอบช
ความสึกของผาเบรค ใหดูท
ผาเบรคมีความสึกจนเข็มช
ควรใหชางผูจําหนายยามา

ผาเบรคหลัง

บอกพิกัดความสึกผาเบรคหนา

1
1

1. ตัวแสดงความสกึผาเบรคหล

2. เสนพิกดัความสึกของผาเบร
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
UAUU0831

ดับน้ํามันเบรค

เพียงพอ อาจกอใหเกิดอากาศใน

งผลใหประสิทธิภาพในการเบรค

รวจสอบระดับน้ํามันเบรความีอยู

นดหรือไม และเติมถาจําเปน 

่ําลงอาจแสดงถงึผาเบรคสึกและ/

1
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การบํารุงรักษาแล
ผาเบรคหลังจะมีขีดบอกตัวแสดงความสึกผาเบรค เพื่อ

ใหผูใชสามารถตรวจสอบความสึกของผาเบรคหลงัเอง

ไดโดยไมตองถอด-ประกอบชิน้สวนของเบรค การ

ตรวจสอบความสึกของผาเบรคหลัง ใหดูที่ตําแหนง

ของตัวแสดงความสึกในขณะใชเบรค ถาผาเบรคหลัง

มีความสึกจนตัวแสดงความสึก ถงึเสนพิกัดความสึก

ของผาเบรค ควรใหชางผูจําหนายยามาฮา เปลีย่น

ผาเบรคหลังทั้งชุด

การตรวจสอบระ

หากน้ํามันเบรคมีไม

ระบบเบรค ซึ่งอาจส

ลดลง

กอนการขับขี ่ควรต

ถงึระดบัขั้นต่ําที่กําห

ระดับน้ํามันเบรคที่ต

1. ขีดบอกระดับต่ําสุด

ZAUU1008
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
หรือม

ตองแ

และก

สิ่งที่ค





นิดเดียวกบัที่มีอยูแลว 

ันมันเบรค อาจทําใหเกดิ

ตราย และทําให

เบรคไมดี

ในแมปมเบรคตัวบน ขณะ

ค เนื่องจากน้ําที่ปนเขาไป

อากาศในสายน้ํามันเมื่อ

พื้นสีผิวหรือชิน้สวน

ได ดังนั้น จงึควรทําความ

ี่หกทันทีทกุครั้ง

ึก ระดับของน้ํามันเบรค

กติ อยางไรกา็ม หากระดับ

างรวดเร็ว ควรใหชางผู

จสอบหาสาเหตุ

น้ํา
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ีการรั่วของระบบเบรค ถาระดับน้ํามันเบรคต่ํา 

นใจวาไดทําการตรวจสอบการสึกของผาเบรค 

ารรั่วของระบบเบรค

วรระมัดระวัง:

เมือ่ทําการตรวจสอบระดบัน้ํามนัเบรค ตองแนใจ

วาดานบนของแมปมเบรคตัวบนอยูในระดับ 

โดยการหมุนแฮนดบังคบั

ใชน้ํามันเบรคคุณภาพตามที่กําหนดไวเทานั้น 

มิฉะนั้นอาจทําใหซีลยางเสื่อมได ซึ่งจะกอให

เกิดการรั่วของระบบเบรค และทําใหประสิทธิภาพ

ในการเบรคลดลง

 ควรเติมน้ํามันเบรคช

การผสมกนัของน้ําม

ปฏกิิริยาทางเคมีที่อัน

ประสิทธิภาพในการ

 ระวังไมใหน้ําเขาไป

ทําการเติมน้ํามันเบร

จะสงผลใหเกิดฟอง

ไดรับความรอน

 น้ํามันเบรคอาจทําให

พลาสติกเสื่อมสภาพ

สะอาดน้ํามันเบรคท

 เมื่อผาเบรคมีความส

จะคอยๆ ลดลงเปนป

น้ํามันเบรคลดลงอย

จําหนายยามาฮาตรว

มันเบรคที่กําหนด:
น้ํามันเบรคแทของยามาฮา หรือเทียบเทา DOT3 

หรือ DOT4
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
UAUU0311

าพสายพาน
ตของทานไปใหผูจําหนาย

ายพานตามตารางการบํารุงรักษา

ระยะ
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การบํารุงรักษาแล
UAU22724

การเปลี่ยนถายน้ํามันเบรค
ควรนํารถของทานไปเปลีย่นน้ํามันเบรคที่ผูจําหน าย

ยามาฮา ตามระยะที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษา 

และการหลอลืน่ตามระยะ นอกจากนี้ ควรตรวจสอบ

สภาพของซีลน้ํามันที่อยูบนแมปมเบรคตัวบนและ

แมปมเบรคตัวลางวาอยูในสภาพดีหรือไม ในขณะ

เดยีวกนักค็วรเปลีย่นสายน้ํามนัเบรคตามระยะทีก่าํหนด

ดานลาง หรือเมือ่ไรก็ตามที่มีการชํารุดหรือรั วซึม

 ซีลน้ํามัน: เปลีย่นทุกๆ 2 ป

 ทอน้ํามันเบรค: เปลีย่นทุกๆ 4 ป

การตรวจสอบสภ
ควรนํารถจักรยานยน

ยามาฮาตรวจสอบส

และการหลอลื่นตาม
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

การต
ตางๆ
กอนก

สายค

หลอล

หรือม

ผูจําห

คําเตือ
อาจท
อยางต
ปองก

UAU23115

หลอลื่นคันเรงและ

บการทํางานของคนัเรง

ผูจําหนายยามาฮาทําการ

ําหนดในตารางการบํารุง

ระยะดวย

 ตรวจสอบใหแนใจวา

งแนนหนา แมวาจะมีการ

องแตไมไดหมายความวา

เรงจากน้ําไดอยางสมบูรณ 

ในการเทน้ําเขาไปยัง

เมื่อลางรถ หากสายหรือ

ความสะอาดดวยผาที่หมาดสา
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UAU23098

รวจสอบและการหลอลื่นสายควบคุม

ารขับขีทุ่กครั้ง ควรตรวจสอบการทํางานของ

วบคมุตางๆ วายังอยูในสภาวะปกติหรือไม และ

ื่นถาจําเปน หากสายควบคมุตางๆ เกิดการชำรุด 

ีการเคลือ่นไหวที่ไมคลองตัว ควรนําไปใหชาง

นายยามาฮาทําการตรวจสอบหรือเปลี่ยนใหม  

น! การชํารดุที่ผิวดานนอกของสายควบคุมตางๆ 
ําใหเกิดสนิมภายในสายและทําใหสายเคลื่อนท ี่
ิดขดั จึงควรเปลี่ยนสายใหมโดยเร็วที่สุด เพื่อ
ันอันตรายที่จะเกิดขึน้ [UWA10712]

การตรวจสอบและการ
สายคันเรง
กอนการขับขี่ ควรตรวจสอ

ทุกครั้ง นอกจากนี้ ควรให

หลอลืน่สายคันเรงตามที่ก

รักษาและการหลอลื่นตาม

สายคันเรงจะมีฝาครอบยาง

ฝาครอบมีการติดตั้งไวอยา

ติดตั้งฝาครอบไวอยางถูกต

จะสามารถปองกันสายคัน

ดังนั้น ใชความระมัดระวัง

ฝาครอบ หรือสายโดยตรง

ฝาครอบสกปรก ใหเชด็ทํารหลอลื่นที่แนะนํา:
น้ํามันหลอลื่นโซและสายควบคุมของยามาฮา

หรือน้ํามันเครื่อง
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นํา:

คน

ม
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การบํารุงรักษาแล
UAU43643

การหลอลื่นคันเบรคหนาและคันเบรคหลัง
ควรมีการหลอลื่นเดือยตางๆ ของคันเบรคหนาและ

คันเบรคหลังตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษา 

และการหลอลืน่ตามระยะ

คันเบรคหนา

คันเบรคหลัง

ZAUU1009

สารหลอลื่นที่แนะ
คันเบรคหนา:

จาระบีซิลิโ

คันเบรคหลัง:

จาระบีลิเธีย

ZAUU1010
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

การต
ขาตั้ง

กอนก

และข

และห

UWA10742

งมีการเคลื่อนทีข่ ึ้นและลง
ไปใหชางผูจําหนายยามาฮา 
แซม มิฉะนั้น ขาตั้งกลาง
ับพื้นและทําใหเสียการ
วบคุมได

ZAUU
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UAU23215

รวจสอบและการหลอลื่นขาตั้งกลางและ
ขาง

ารขับขีทุ่กครั้ง ควรตรวจสอบวาขาตั้งกลาง

าตั้งขางมีการเคลื่อนตัวขณะใชงานฝดหรือไม 

ลอลื่นที่จดุหมุนถาจําเปน

คําเตอืน
ถาขาตั้งกลางหรือขาตั้งขา
ไมคลองหรือฝด ควรนํารถ
ทําการตรวจสอบหรือซอม
หรือขาตั้งขาง อาจสัมผัสก
ทรงตัว ทําใหสูญเสียการค

1011

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธยีม
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
เบรคหนา ใหกดคอรถอยางแรง
เลีย้ว และกดหลายๆ ครั้ง เพื่อ
อัดของโชคอัพหนาวามีการดีดตัว
รือไม

UCA10591

ารชํารุดเสียหายหรือทํางานไม
ยานยนตของทานไปใหผูจําหนาย
รือซอม
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การบํารุงรักษาแล
UAU23273

การตรวจสอบโชคอัพหนา
ควรมีการตรวจสอบสภาพและการทํางานของโชคอัพ

หนาตามที่กําหนดไวในตารางการบํารุงรักษาและการ

หลอลืน่ตามระยะ

การตรวจสอบสภาพ
ตรวจสอบทอภายในวามีรอยฉีกขาด การชํารุดเสียหาย 

หรือการรั่วของน้ํามันหรือไม

การตรวจสอบการทํางาน
1. ตั้งรถจกัรยานยนตบนพื้นผิวราบและใหอยูใน

แนวตั้งตรงขึ้น คําเตือน! เพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับ
บาดเจ็บ ใหหนุนรองรถเพื่อตั้งรถจักรยานยนต
ใหมัน่คง เพื่อปองกันอันตรายจากรถลม 

[UWA10752]

2. ขณะที่บีบคัน
ที่แฮนดบังคับ
ตรวจสอบแรง
อยางราบรื่นห

ขอควรระวัง
ถาโชคอัพหนาเกิดก
ราบรื่น ใหนํารถจักร
ยามาฮา ตรวจสอบห

ZAUU1012
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

การต
ถาลกู

อันตร

ทํางาน

บํารุงร

1.

2.
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UAU45512

รวจสอบชุดบังคับเลี้ยว
ปนคอรถเกิดการสึกหรือหลวม อาจกอใหเกิด

ายตอผูขบัขี่ได ดังนั้น จงึควรตรวจสอบการ

ของชดุบังคบัเลี้ยวตามที่กําหนดในตารางการ

ักษาและการหลอลืน่ตามระยะ

ตั้งรถจักรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง  คําเตือน! 
เพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับบาดเจ็บ ใหหนุนรองรถ
เพื่อตั้งรถจักรยานยนตใหมัน่คง เพื่อปองกัน
อันตรายจากรถลม [UWA10752]

จับสวนลางสุดของแขนบังคับเลี้ยวและโยก

ไปมา ถาแขนบังคับเลีย้วมีระยะฟรีหรือหลวม 

ควรนํารถจกัรยานยนตของทานไปตรวจสอบ

และแกไขที่รานผูจําหนายยามาฮา

ZAUU1013
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
UAUU0923

ี้ติดตั้งแบตเตอรี่ชนิด VRLA 
ead Acid) ซึ่งไมจําเปนตอง
าอีเล็คโตรไลทหรือเติมน้ํากล ั่น 
ีการตรวจสอบขั้วตอแบตเตอรี่ 
เปน
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การบํารุงรักษาแล
UAU23292

การตรวจสอบลูกปนลอ
ควรมีการตรวจสอบลูกปนลอหนาและลอหลงัตาม 

ที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นตาม

ระยะ ถาดุมลอติดขัดหรือฝด ควรนํารถเขาตรวจสอบ

ลูกปนลอที่รานผูจําหนายยามาฮา

แบตเตอรี่
รถจักรยานยนตรุนน
(Valve Regulated L
ตรวจสอบระดับน้ําย
อยางไรกต็าม ตองม
และขนัใหแนนถาจํา

1. แบตเตอรี่

1

ZAUU1014
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ



ของแบตเตอรี่กอใหเกิด
ั้น ควรหลีกเลี่ยงอยาใหเกิด
 สูบบุหรี่ หรืออื่นๆ ใกลกับ
ําการชารจแบตเตอรี่ในที่

พนมือเด็ก
UCA10621

อรี่ เนือ่งจากอาจทําให
ร

ตยามาฮาชารจแบตเตอรี่

ายประจุไฟออก อยาลืมวา

ระจุไฟไดเร็วขึ้น หากติดตั้ง

ิมใหกับรถจักรยานยนต
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คําเตอืน
UWA10761

น้ํายาอีเล็คโตรไลทเปนสารพิษและมีอันตราย 
เนื่องจากประกอบไปดวยกรดซัลฟูริก ซึ่งอาจ
ทําใหผิวหนังไหมอยางรุนแรง ดังนั้นจึงควร
หลีกเลี่ยงไมใหผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผาสัมผัส
กับน้ํายา ควรปองกันดวงตาของทานทุกครั้ง
เมื่อตองทํางานใกลกับแบตเตอรี่ ในกรณีน้ํากรด
ถูกรางกาย ควรปฐมพยาบาลเบื้องตน ดวยวิธี
ดังตอไปนี้
 ภายนอก: ลางดวยน้ําเปลามากๆ
 ภายใน: ดื่มน้ําหรือนมทนัทีในปริมาณมาก 

และรีบไปพบแพทยทันที
 ดวงตา: ลางดวยน้ําเปลาประมาณ 15 นาที

และรีบไปพบแพทย

 กระบวนการทํางาน
แกสไฮโดรเจน ดังน
ประกายไฟ เปลวไฟ
แบตเตอรี ่และควรท
ทีม่ีอากาศถายเท

 ควรเก็บแบตเตอรี่ให

ขอควรระวัง
หามถอดซีลเซลลในแบตเต
แบตเตอรี่เสียหายอยางถาว

การชารจแบตเตอรี่
ใหผูจําหนายรถจกัรยานยน

ทันที หากแบตเตอรี่มีการค

แบตเตอรี่มแีนวโนมจะคายป

อุปกรณอิเลก็ทรอนิกสเสร
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
็มกอนนําไปติดตั้งเขากบัรถ 
 ขณะทําการติดตั้งแบตเตอรี่ ดู
ิดกุญแจไปทีต่ําแหนงปด “OFF” 
อขัว้บวกแบตเตอรี่กอน แลวจึงต อ
รี่ [UCA16841]
 ดูใหแนใจวาไดตอขั้วแบตเตอรี่
ลว

UCA16531

มอ การเก็บแบตเตอรี่ที่คายประจุ
หแบตเตอรีช่ํารดุเสยีหายโดยถาวร

UCAU0051

ยนตเมื่อไมไดเชื่อมตอแบตเตอรี่ 
ปีระจุการชารจต่ํา ซึ่งจะทำให
ยาก, ลดอายุการใชงานของ
ริบอาจทํางานผิดปกติ
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การบํารุงรักษาแล

ขอควรระวัง
UCA16522

หากตองการชารจแบตเตอรี่ชนิด VRLA (Valve 
Regulated Lead Acid) ตองใชเครื่องชารจแบตเตอรี่ 
(แรงดันไฟฟาคงที่) แบบพิเศษ การใชเครื่องชารจ
แบตเตอรี่ทั่วไปจะทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย

การเก็บแบตเตอรี่
1. หากไมมีการใชรถมากกวา 1 เดือน ควรถอด

แบตเตอรีอ่อกจากตวัยานพาหนะ ชารจไฟใหเตม็ 
และนําไปเก็บไวที่เย็นและแหง ขอควรระวงั: 
ขณะทําการถอดแบตเตอรี่ ดูใหแนใจวาไดบิด
กุญแจไปที่ตําแหนง ปด “OFF” แลวจากนั้น 
ถอดขัว้ลบของแบตเตอรี่กอน แลวจึงถอด
ขั้วบวก [UCA16303]

2. หากตองการเก็บแบตเตอรี่ไวนานกวาสองเดือน
ใหตรวจสอบอยางนอยเดือนละครั้ง และชารจ
ใหเต็ม ถาจําเปน

3. ชารจไฟใหเต
ขอควรระวัง:
ใหแนใจวาไดบ
แลว จากนั้นต
ขัว้ลบแบตเตอ

4. หลงัติดตั้งแลว
อยางถกูตองแ

ขอควรระวัง
ชารจแบตเตอรี่อยูเส
ไฟออกหมด อาจทาํใ

ขอควรระวัง
หามขบัขี่รถจักรยาน
หรือเมื่อแบตเตอรี่ม
สตารทเครื่องยนตได
ไฟหนา และไฟกะพ
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การเป

ตัวยึด

ถาฟว

1.

 แลวเปลีย่นใหมโดยใช

ปตามที่กําหนด คําเตือน! 
ลังไฟสูงกวาที่กําหนดแทน
จากกําลังไฟสูงจะทําใหเก ิด
ฟา และอาจทําใหเกิดไฟ

นง เปด “ON” และเปดวงจร

วาอุปกรณทํางานหรือไม

รใหผูจําหนายยามาฮา

บไฟฟาให

1. ฟว

ZAUU
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UAU23485

ลี่ยนฟวส

ฟวสจะอยูใตเบาะนั่ง (ดูหนา 4-16)

สขาด ใหเปลี่ยนใหมตามขั้นตอนตอไปนี้

บิดสวิทชกญุแจไปที่ตําแหนง ปด “OFF” และ

ปดวงจรไฟฟาทั้งหมด

2. ถอดฟวสที่ขาดออก

ฟวสซึ่งมีขนาดแอม

ไมควรใชฟวสที่มกีํา
ของเกาทีช่ํารุด เนื่อง
อันตรายตอระบบไฟ
ลุกไหมได [UWA15132]

3. บิดกญุแจไปที่ตําแห

ไฟฟาเพื่อตรวจสอบ

4. หากฟวสขาดอีก คว

เปนผูตรวจสอบระบ

ส

1

1015

ขนาดฟวสที่กําหนด:
15.0 แอมป
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
UAU44941

ี้มีไฟหรี่หนาแบบ LED

งขึ้น ใหชางผูจําหนายยามาฮา
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การบํารุงรักษาแล
UAU62850

ไฟหนา
รถจกัรยานยนตรุนนี้มีไฟหนาแบบ LED

ถาไฟหนาไมสวางขึน้ ควรใหชางผูจําหนายยามาฮา

ตรวจสอบวงจรไฟฟา

ขอควรระวัง
UCA16581

อยาติดฟลมหรือสติ๊กเกอรที่เลนสไฟหนา

ไฟหรี่หนา
รถจักรยานยนตรุนน

ถาไฟหรี่หนาไมสวา

ตรวจสอบแกไข
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

การเป
1.

2.

3.

ไปในขัว้ แลวกดเขาไป

มเข็มนาฬิกาไปจนสุด

ฟ (พรอมหลอดไฟ) โดย

1. ขั้ว
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UAU44941

ลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวหนา
ถอดบังลม A (ดหูนา 7-14)

ถอดขั้วหลอดไฟเลี้ยว (พรอมกบัหลอดไฟ) 

ออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา

ถอดหลอดไฟที่ขาด โดยดันเขาและหมุนทวน

เข็มนาฬิกา

4. ใสหลอดไฟใหมเขา

ดานใน และหมุนตา

5. ประกอบขั้วหลอดไ

หมุนตามเขม็นาฬกิา

6. ติดตั้งบังลม

หลอดสัญญาณไฟเลี้ยว

1
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ะการปรับตัง้ตามระยะ

ที่ขาด โดยดันเขาและหมุนทวน

หมเขาไปในขั้ว แลวกดเขาไป

มุนตามเข็มนาฬกิาไปจนสุด

เบรค

1
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การบํารุงรักษาแล
UAUN0490

การเปลี่ยนหลอดไฟทาย/ไฟเบรค หรือหลอด
ไฟเลี้ยวดานหลัง
ถาหลอดไฟทาย/ไฟเบรค หรือหลอดไฟเลีย้วดานหลงั

ขาด ใหเปลีย่นดังนี้

หลอดไฟทาย/ไฟเบรค
1. เปดเบาะนั่ง (ดูหนา 4-16)

2. ถอดฝาครอบ C (ดูหนา 7-13)

3. ถอดขั้วหลอดไฟ (พรอมกับหลอดไฟ) โดยการ

หมุนทวนเข็มนาฬิกา และดึงขั้วหลอดไฟทาย

ขึ้นแบบเอียง

4. ถอดหลอดไฟ

เข็มนาฬกิา

5. ใสหลอดไฟใ

ดานใน และห

1. ขั้วหลอดไฟทาย/ไฟ

ZAUU1019
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

ขอค
ถาใชห
ใหใช 
ทายอ

6.

7.

หลอด
1.

2.

3.

ออกจากขั้วหลอด โดยดึง

เขาไปที่ขั้วหลอดไฟ
UCAU0081

ตแตกตางจากที่แนะนํา
ี้ยวอาจไดรับผลกระทบ

1
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วรระวัง
UCAU0091

ลอดไฟทายทีม่ีกําลังวัตตแตกตางจากที่แนะนํา
อาจเปนสาเหตุใหแบตเตอรีค่ายประจุ หรือไฟ
าจไดรบัผลกระทบ
ประกอบขั้วหลอดไฟ (พรอมกบัหลอดไฟ) โดย

หมุนตามเข็มนาฬิกา

ใสฝาครอบ แลวปดเบาะนั่ง

ไฟเลี้ยวหลัง
เปดเบาะนั่ง (ดูหนา 4-16)

ถอดฝาครอบ C (ดูหนา 7-13)

ถอดขั้วหลอดไฟ (พรอมกับหลอดไฟ) โดยหมุน

ทวนเข็มนาฬิกา

4. ถอดหลอดไฟที่ขาด

ออกมา

5. ใสหลอดไฟอันใหม

ขอควรระวัง
ถาหลอดไฟเลี้ยวมีกําลังวัต
ใหใช การกะพริบของไฟเล

1. หลอดไฟเลี้ยวหลัง

ZAUU1020
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
UAU25862

มาฮาจะไดรับการตรวจสอบอยาง

ารสงออกจากโรงงาน แตก็อาจจะ

ขึ้นตามมาได ไมวาจะเปนปญหา

ือ้เพลงิ ระบบกําลังอัด หรือระบบ

ึ่งจะสงผลใหสตารทเครื่องยาก 

ียกําลงั

าตอนี้ จะทําใหทานมีความรวดเร็ว

ยสําหรับการตรวจสอบระบบ

ตดวยตัวทานเอง เนื่องจากช าง

านั้นมีความรู ความสามารถ 

เทคนิค และมีเครื่องมือที่พรอม 

วรตรวจสอบระบบที่สําคัญของ

นเองดวยเชนกนั
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การบํารุงรักษาแล
6. ประกอบขั้วหลอดไฟ (พรอมกับหลอดไฟ) 

โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา

7. ใสฝาครอบ แลวปดเบาะนั่ง

การแกไขปญหา 
แมวายานพาหนะยา

ละเอียดกอนที่จะมีก

ยังมีปญหาตางๆ เกิด

ในเรื่องของน้ํามันเช

จดุระเบิด เปนตน ซ

และอาจทําใหสูญเส

ตารางการแกไขปญห

และเปนขั้นตอนที่งา

สําคัญของเครื่องยน

ของผูจําหนายยามาฮ

มีประสบการณดาน

อยางไรกต็าม ทานค

เครื่องยนตดวยตัวทา
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
เมื่อท

แทขอ

อาจท

ใชงาน

เสียคา

ขณะต
ดูใหแ
รวมท
เตาไฟ
จุดติด
ทรัพย
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านตองการเปลี่ยนอะไหล ก็ควรเลอืกใชอะไหล

งยามาฮาเทานั้น การใชอะไหลที่ลอกเลยีนแบบ

ําใหสมรรถนะในการทํางานลดลง หรือมีอายุการ

ที่สั้นกวาอะไหลแท นอกจากนี้อาจทําใหทาน

ซอมบํารุงมากกวาเดิมกเ็ปนได

คําเตอืน
UWA15142

รวจสอบระบบน้ํามนัเชื้อเพลิง หามสบูบหุรี่ และ
นใจวาไมมเีปลวไฟหรือประกายไฟในบริเวณนั้น 
ั้งไฟแสดงการทํางานของเครื่องทําน้ํารอนหรือ
 น้ํามนัเบนซินหรือไอน้ํามนัเบนซินสามารถ
หรือระเบิดได ซึ่งทําใหไดรับบาดเจ็บหร ือทําให
สินเสียหายได
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
UAUT1985

ทำการสตาร�ทด�วยไฟฟ�า

�ผู�
ตอรี่ 

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

ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�ตรวจสอบ
กำลังอัด

นต�สตาร�ทไม�ติด 
แบตเตอรี่

รถเข�า
ฮ�า

�ายยามาฮ�า
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การบํารุงรักษาแล

ตารางการแกไขปญหา

แห�ง

เป�ยก

ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่ และให�ศูนย
จำหน�ายยามาฮ�าทำการชาร�จแบตเ
ถ�าจำเป�น

ทำการสตาร�ทด�วยไฟฟ�า
เครื่องยนต�หมุนเร็ว

เครื่องยนต�หมุนช�า

แบตเตอรี่อยู�ในสภาพดี

ตรวจสอบระดับน้ำมันในถัง
น้ำมันเพียงพอ

ไม�มีน้ำมัน

ตรวจสอบแบตเตอรี่

เติมน้ำมัน ถ�าเครื่องย
ตรวจสอบ

ทำการสตาร�ทด�วยไฟฟ�า
มีกำลังอัด

ไม�มีกำลังอัด

ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�นำ
ตรวจสอบที่ศูนย�ผู�จำหน�ายยามา

นำรถเข�าตรวจสอบที่ศูนย�ผู�จำหน

ถอดหัวเทียนออกมา และ
ตรวจสอบสภาพการสึกกร�อน

เช็ดด�วยผ�าแห�ง และให�มีระยะห�างเขี้ยวหัวเทียน
ตามที่กำหนด หรือเปลี่ยนหัวเทียน

นำรถเข�าตรวจสอบที่ศูนย�ผู�จำหน�ายยามาฮ�า

2. แบตเตอรี่

1. ระบบน้ำมันเชื ้อเพลิง

4. กำลังอัด

3. ระบบจุดระเบิด
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การทําความสะอาดและการเก็บรักษารถจักรยานยนต
การด
การอ
เหน็ถ
เสียห
เกดิขึ้น
ทอไอ
รูตัว อ
ของร
และบ
เทานั้น
การใช

กอนท
1.

2.

แนน เชน รอยน้ํามันไหม 

ําความสะอาดดวยสารขจัด

ตหามใชสารดังกลาวกบั 

ลอ ใหลางสิ่งสกปรกและ

กดวยน้ําทุกครั้ง

UCA10784

าทําความสะอาดลอชนิด
าะกับลอซี่ลวด ถาตองใช
ัดคราบสกปรกที่ลางออก
ยาไวในบริเวณที่ทําความ
ะนําไว นอกจากนี้ ใหลาง
ั่วดวยน้ําเช็ดใหแหงทันท ี 
ันการกัดกรอน
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UAUV0362ูแลรักษา
อกแบบที่เปดโลงของรถจักรยานยนตแสดงให
ึงความนาทึ่งของเทคโนโลยี แตก็ทําใหเกิดความ
ายไดงายขึ้นดวย สนิมและการกดักรอนสามารถ
ได แมวาจะใชสวนประกอบที่มีคณุภาพสูง 
เสียที่เปนสนิมอาจลามไปถึงตัวรถไดโดยไมทัน
ยางไรก็ตาม สนิมจะทําใหรูปลกัษณโดยรวม
ถจกัรยานยนตตองเสยีไป การดแูลรักษาทีถ่กูตอง
อยครั้งไมเพียงแตจะเปนเงื่อนไขในการร ับประกัน
 แตยังทําใหรถจักรยานยนตของทานดูดี ยืดอายุ
งานและใหประสิทธิภาพสูงสุดอีกดวย

ําความสะอาด
ครอบปลายทอไอเสียดวยถุงพลาสติกหลังจาก
เครื่องยนตเย็นแลว
ดูใหแนใจวาไดประกอบฝาปดและฝาครอบ

ทั้งหมด รวมทั้งขั้วตอและขั้วเสียบไฟฟาทั้งหมด 

และปลัก๊หัวเทียนอยางแนนหนาแลว

3. ขจัดคราบสกปรกฝง

บนหองเครื่องยนต ท

คราบมันและแปรง แ

ซีล ปะเก็น และแกน

สารขจดัคราบมันออ

การทําความสะอาด

ขอควรระวัง
 หลีกเลี่ยงการใชน้ําย

เปนกรดแก โดยเฉพ
น้ํายาดังกลาวเพื่อขจ
ยาก อยาปลอยทิ้งน้ํา
สะอาดนานกวาที่แน
บริเวณดังกลาวใหท
แลวฉีดสเปรยปองก



8

รักษารถจักรยานยนต
ิม น้ํามนัเบรค น้ํายาตานการ
้ํายาอีเล็คโตรไลท
้ําแรงดันสูงหรือเครื่องทําความ
งดันไอน้ําสูง เนื่องจากจะทําให
ละทําลายบริเวณตอไปนี้คือ ซีล 
ูกปนสวิงอารม โชคอัพหนา และ
ของระบบไฟฟา (ขัว้ปลั๊ก ขั้วตอ 
 และไฟสองสวาง) ทอ และชอง

ยานยนตรุนที่ติดตั้งหนากาก
น้ํายาทําความสะอาดที่มฤีทธิ์
องน้ําเนื้อแขง็ เนื่องจากจะทําให
ยขดีขวน สารทําความสะอาด 
นิดอาจทําใหเกิดรอยขีดขวนบน 
 ทดสอบผลิตภัณฑดังกลาวใน
็กๆ ของหนากากบังลมกอน เพื่อ
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การทําความสะอาดและการเก็บ
 การทําความสะอาดที่ไมถูกตองอาจทําใหชิ้น

สวนพลาสติก (เชน บังลม ฝาครอบ หนากาก 
บังลม เลนสไฟหนา เลนสเรือนไมล และอื่นๆ) 
และหมอพักไอเสียเสียหายได ใชเฉพาะผา
เนื้อนุมหรือฟองน้ําที่สะอาดชุบน้ําในการทํา
ความสะอาดพลาสติก อยางไรก็ตาม น้ําอาจ
ทําความสะอาดชิ้นสวนพลาสตกิไดไมหมด 
อาจใชน้ํายาทําความสะอาดอยางออนชวยได 
และตองแนใจ วาไดลางน้ํายาทําความสะอาดที่
ตกคางอยูดวยน้ําเปลาออกจนหมด มฉิะนั้น
อาจทําใหชิ้นสวนพลาสติกเสียหายได

 หามใชผลิตภัณฑเคมีทีม่ีฤทธิ์รนุแรงกับชิ้นสวน
พลาสติก หลีกเลี่ยงการใชผาหรือฟองน้ํา ที่
สัมผัสโดนผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มฤีทธิ์
รุนแรงหรือกัดกรอนสารทําละลายหรือทินเนอร 
น้ํามนัเชื้อเพลิง (เบนซิน) สารกําจัดสนิม หรือ

สารปองกันสน
แขง็ตัว หรือน

 หามใชหัวฉดีน
สะอาดแบบแร
น้ําแทรกซึมแ
(ของลอและล
เบรค) ชิ้นสวน
หนาปด สวิทช
ระบายอากาศ

 สําหรับรถจักร
บังลม: หามใช
รุนแรงหรือฟ
มวัหรอืเปนรอ
พลาสติกบางช
หนากากบังลม
บริเวณซอกเล
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การทําความสะอาดและการเก็บรักษารถจักรยานยนต

หลังจ

ขจดัส

อยางอ

ดวยน

บริเวณ

ออกย

ดังกล

หลังจ

เนื่องจ

รุนแร

หรือใ

กัรยานยนตดวยน้ําเย็นและ

อยางออน หลังจาก

ว ขอควรระวัง: หามใช
ิ่มปฏิกิริยากัดกรอนของ

รกัดกรอนบนพื้นผิวโลหะ

ที่เคลือบโครเมียมและ

ารกัดกรอน

หแหงดวยชามัวสหรือผา

พื่อขัดเงาชิ้นสวนตางๆ ที่

ิเนียม และเหลก็สเตนเลส

 (คราบสีคล้ําบนเหล็ก

วามรอนกส็ามารถขจดัออก
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ใหแนใจวาจะไมทําใหเกิดรอยขีดขวน ถาหนา
กากบังลมเปนรอยขีดขวน ใหใชสารขดั
พลาสติกที่มคีุณภาพหลังการลาง

ากใชงานตามปกติ

ิ่งสกปรกออกดวยน้ําอุน น้ํายาทําความสะอาด

อนและฟองน้ํานุมที่สะอาด แลวลางออกให ทั่ว

้ําสะอาด ใชแปรงสีฟนหรือแปรงลางขวดใน

ที่เขาถึงไดยาก สิ่งสกปรกหรือซากแมลงท ี่ลาง

ากจะลางออกไดงายขึน้ ถาใชผาเปยกคลมุบรเิวณ

าวเปนเวลาสองสามนาทีกอนทําความสะอาด

ากขับขีข่ณะฝนตกหรือใกลทะเล

ากเกลือทะเลจะมีคุณสมบัติกดักรอนอยาง

ง ใหปฏบิัติดงัตอไปนี้หลังจากขับขีข่ณะฝนตก

กลทะเล

1. ทําความสะอาดรถจ

น้ํายาทําความสะอาด

เครื่องยนตเย็นลงแล

น้ําอุน เนื่องจากจะเพ
เกลือ [UCA10792]

2. ฉดีสเปรยปองกันกา

ทั้งหมด รวมทั้งสวน

นิกเกิลเพื่อปองกันก

หลังจากทําความสะอาด
1. เช็ดรถจกัรยานยนตใ

ซับน้ํา

2. ใชสารขัดโครเมียมเ

เปนโครเมียม อะลูม

รวมทั้งระบบไอเสีย

สเตนเลสที่เกิดจากค

ดวยการขัดแบบนี้)
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รักษารถจักรยานยนต
สายเบรคดวยน้ํายาทําความสะอาด
านดิสกเบรค แลวลางยางดวย
ยาทําความสะอาดอยางออน
ักรยานยนต ใหทดสอบ
ในการเบรคและลักษณะการ
จักรยานยนตกอน

UCAU0022

นัและแวกซแตพอควร และเช็ด
ใหหมด
หรือแวกซบนชิ้นสวนที่เปนยาง 
ไฟหนา, ไฟทายและเลนสเรือน
ลิตภัณฑดูแลรักษาทีเ่หมาะสม

ใชสารขดัหยาบ เนื่องจากจะเปน
สี
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การทําความสะอาดและการเก็บ
3. สําหรับการปองกนัการกดักรอน ขอแนะนําให

ฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอนบนพื้นผิวโลหะ

ทั้งหมด รวมทั้งสวนที่เคลอืบโครเมียมและ

นิกเกลิเพื่อปองกันการกัดกรอน

4. ใชสเปรยน้ํามันเปนสารทําความสะอาด

อเนกประสงคเพื่อขจดัสิ่งสกปรกที่เหลืออยู

5. แตมสีในบริเวณที่เสียหายเลก็นอยเนื่องจาก

เศษหิน ฯลฯ

6. ลงแวกซบนพื้นผิวที่ทําสีทั้งหมด

7. ปลอยรถจักรยานยนตทิ้งไวใหแหงสนิท 

กอนเก็บหรือคลมุผา

คําเตอืน
UWA10943

วัตถุแปลกปลอมบนเบรคหรือยางอาจทําใหสูญเสีย
การควบคุมได
 ดูใหแนใจวาไมมคีราบน้ํามันหรือแวกซบนเบรค

หรือยาง หากจําเปน ใหทําความสะอาดจาน

ดสิกเบรคและ
หรือน้ํายาขดัจ
น้ําอุน และน้ํา

 กอนขับขี่รถจ
ประสิทธิภาพ
เขาโคงของรถ

ขอควรระวัง
 ลงสเปรยน้ําม

สวนที่เกินออก
 หามลงน้ํามนั

พลาสติก หรือ
ไมล แตใหใชผ
แทน

 หลีกเลี่ยงการ
การทําลายเนื้อ
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การทําความสะอาดและการเก็บรักษารถจักรยานยนต

ขอแน




UAU36564

วในที่แหงและเย็น หาก

ึง่ถายเทอากาศไดเพือ่กนัฝุน 

 และระบบทอไอเสีย

ยานยนต
UCA10821

นตไวในหองที่มอีากาศ
ดวยผาใบขณะยังเปยกอยู 
ชื้นซึมผานเขาไปภายใน 

การกัดกรอน ตองหลีกเลี่ยง
กสตัว (เพราะมแีอมโมเนยี) 
เคมทีี่มฤีทธิ์รุนแรง
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ะนํา
ใหขอคําแนะนํา จากผูจําหนายยามาฮาสําหรับ 

ผลิตภัณฑที่เหมาะสม

การลางทําความสะอาดสภาพอากาศที่มีฝนตก 

หรืออากาศชื้นอาจทําใหเลนสไฟหนาเกดิฝาได 

ใหเปดไฟหนาสักระยะเพื่อไลความชืน้ออกจาก

เลนส

การเก็บรักษา
ระยะสั้น
เก็บรักษารถจกัรยานยนตไ

จําเปนใหคลมุดวยผาคลมุซ

ตรวจใหแนใจวาเครื่องยนต

เย็นลงแลวกอนคลุมรถจกัร

ขอควรระวัง
 การเก็บรถจักรยานย

ถายเทไมดีหรือคลุม
จะทําใหน้ําและความ
และเกิดสนิมได

 หากตองการปองกัน
หองใตดนิชื้นแฉะ คอ
และบรเิวณที่เก็บสาร
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รักษารถจักรยานยนต
ยนตหลายๆ ครั้งดวยสตารทมือ 

้ํามันไปเคลือบผนังกระบอกสูบ)

หัวเทียนออกจากหัวเทียน แลวใส

ละปลั๊กหัวเทียน คําเตือน! เพื่อ
ารชํารดุเสยีหาย หรอืไดรบับาดเจบ็
ุดระเบิด ตองแนใจวาตอสายดิน
หัวเทยีนขณะสตารทเครื่องยนต 

วบคุมทั้งหมดและเดือยตางๆ ของ

คันควบคุมทัง้หมดรวมทั้งของ

ั้งกลางดวย

ตรวจสอบและแกไขแรงดันลม

 แลวยกรถจักรยานยนตเพื่อใหลอ

จากพื้น หรือหมุนลอเล็กนอย

องกนัลอยางเสื่อมสภาพเฉพาะ
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การทําความสะอาดและการเก็บ
ระยะยาว
กอนจะเก็บรถจักรยานยนตไวหลายเดือน:

1. ปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งหมดในสวน “การดูแล

รักษา” ของบทนี้

2. เติมน้ํามันเชือ้เพลงิลงในถังใหเต็ม และเติมสาร

รักษาสภาพน้ํามันเชื้อเพลิง (ถามี) เพื่อปองกัน

ไมใหถังน้ํามันเชื้อเพลิงเปนสนิม และน้ํามัน

เชื้อเพลิงเสื่อมสภาพ

3. ปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปนีเ้พื่อปกปองกระบอก

สูบ แหวนลกูสูบ ฯลฯ มิใหถูกกัดกรอน

a. ถอดฝาครอบหัวเทียนและหัวเทียนออกมา

b. เทน้ํามันเครื่องขนาดหนึ่งชอนชาผานชอง

ใสหัวเทียน

c. ใสปลั๊กหัวเทียนเขากับหัวเทียน แลววาง

หวัเทียนลงบนฝาสูบเพื่อใหไฟฟาลงกราวด 

(ซึ่งจะจํากัดการเกดิประกายไฟในขั้นตอน

ตอไป)

d. ติดเครื่อง

(เพื่อใหน

e. ถอดปลัก๊

หัวเทียนแ

ปองกันก
จากการจ
เขี้ยวของ
[UWA10952]

4. หลอลื่นสายค

คันบังคับและ

ขาตั้งขาง/ขาต

5. หากจําเปน ให

ยางใหถูกตอง

ทั้งสองลอยขึ้น

ทุกเดือน เพื่อป

จดุเดียว
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การทําความสะอาดและการเก็บรักษารถจักรยานยนต
6.

7.

ขอแน
ควรซ

เกบ็รถ
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ใชถุงพลาสติกคลมุทอระบายหมอพักไอเสียไว

เพื่อปองกันความชืน้เขาไปภายใน

ถอดแบตเตอรี่ออก และชารจใหเต็ม เกบ็ไวใน

ที่แหงและเย็น และชารจเดือนละครั้ง หามเก็บ

แบตเตอรี่ไวในที่เย็นจดัหรืออุนจดั [ต่ํากวา 0 °C 

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

รายละเอียดการเกบ็รักษาแบตเตอรี่ ดูหนา 7-44

ะนํา
อมรถจักรยานยนตในจดุที่จําเปน กอนที่จะมีการ

จกัรยานยนต
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ขอมูลจําเพาะ
9.5 : 1

สตารทไฟฟาและ

คันสตารทเทา

อางน้ํามันหลอลื่นแบบ

เปยก

YAMALUBE

SAE: 10W-40

นะนํา: ชนิด API service SG 

หรือ สูงกวา, มาตรฐาน 

JASO MA หรือ MB

ื่อง: 0.80 ลิตร (800 ซี.ซ.ี)

น้ํามันเครื่อง SAE 10W-40 

หรือ 10W-30 ประเภท SE

0.10 ลิตร
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ขนาด:
ความยาวทั้งหมด: 1,870 มม.

ความกวางทั้งหมด: 740 มม.

ความสูงทั้งหมด: 1,210 มม. 

ความสูงจากพื้นถึงเบาะ: 745 มม.

ความยาวแกนลอหนาถึงลอหลัง: 1,260 มม.

ความสูงจากพื้นถึงเครื่องยนต: 135 มม.

รัศมีการเลี้ยวต่ําสุด: 1.9 ม.

น้ําหนัก:
รวมน้ํามันหลอลื่นและ

น้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง: 98 กก. 

เครื่องยนต:
ชนิดเครื่องยนต: 4 จังหวะ

ระบายความรอนดวย

อากาศ SOHC

จํานวนกระบอกสบู: กระบอกสูบเดี่ยว

ปริมาตรกระบอกสูบ: 125 ซม.³

กระบอกสูบ  ระยะชัก: 52.4  57.9 มม.

อัตราสวนการอัด:

ระบบสตารท:

ระบบหลอลื่น:

น้ํามนัเครื่อง:
ยี่หอที่แนะนํา:

เกรดความหนืดของ 

เกรดน้ํามันเครื่องที่แ

ปริมาณน้ํามันเครื่อง:

เปลี่ยนน้ํามันเคร

น้ํามนัเฟองทาย:
ชนิด:

ปริมาณ:
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ขอมูลจําเพาะ
กรองอ

ไส

น้ํามัน
น้ํา

คว

หัวฉีด
เรือ

หัวเทีย
ผูผ

ระ

คลัทช
ชน

1.000

เฟอง

10.156 (50/16  39/12)

สายพานวีอัตโนมัติ

อันเดอรโบน

26.50 °

100 มม.

แบบมียางใน

70/90-14M/C 34P

IRC/NF59

แบบมียางใน

80/90-14M/C 40P

IRC/NF59
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ากาศ:
กรองอากาศ: ไสกรองกระดาษ

เคลือบน้ํามัน

เชื้อเพลิง:
มันเชือ้เพลิงที่แนะนํา: น้ํามันเบนซนิไรสารตะกั่ว 

หรือน้ํามันแกสโซฮอล 

(น้ํามันเบนซิน/น้ํามันแกส

โซฮอล E10, E20, E85)

ามจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง: 4.2 ลิตร

น้ํามันเชื้อเพลิง:
นลิ้นเรง:

เครื่องหมาย ID: BB91 00

น:
ลติ/รุน: NGK/CR6HSA

ยะหางเขี้ยวหัวเทียน: 0.6–0.7 มม. 

(0.024–0.028 นิ้ว)

:
ิดคลัทช: แบบแหง, แรงเหวี่ยงหนี

ศูนยอัตโนมัติ

เพลาสงกําลัง:
อัตราทดเกียรหลัก:

เฟองทาย:

อัตราทดเฟองทาย:

ชนิดของการสงกําลัง:

โครงรถ:
ชนิดโครงรถ:

มุมคาสเตอร:

ระยะเทรล:

ยางหนา:
ชนิด:

ขนาด:

ผูผลิต/รุน:

ยางหลัง:
ชนิด:

ขนาด:

ผูผลิต/รุน:
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ขอมูลจําเพาะ

ลอแม็ก

ลอซี่ลวด

14  1.60

ดิสกเบรคเดี่ยว

ใชมอืขวา

: DOT 3 หรือ 4

ดรัมเบรค 

ใชมอืซาย

นา:
เทเลสโคปก

คอยลสปริง

แดมเปอรไฮดรอลิก

90 มม.

หลัง:
ยูนิตสวิง

คอยลสปริง
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การบรรทุก:
น้ําหนักบรรทุกสูงสดุ: 160 กก. 

(น้ําหนักรวมของคนขับ ผูโดยสาร สัมภาระและอุปกรณ

ตกแตง)

ความดันลมยาง (วัดขณะยางเย็น):
1 คน:

หนา: 200 kPa (29 psi)

2.00 kgf/cm²

หลัง: 225 kPa (33 psi)

2.25 kgf/cm²

2 คน:

หนา: 200 kPa (29 psi)

2.00 kgf/cm²

หลัง: 225 kPa (33 psi)

2.25 kgf/cm²

ลอหนา:
ชนิดของลอ: ลอแม็ก

ลอซีล่วด

ขนาดกระทะลอ: 14  1.40

ลอหลัง:
ชนิดของลอ:

ขนาดกระทะลอ:

เบรคหนา:
ชนิด:

การทํางาน:

น้ํามันเบรคที่กําหนด

เบรคหลัง:
ชนิด:

การทํางาน

ระบบรองรับน้ําหนักห
ชนิด:

สปริง:

โชคอพัหลัง:

ระยะเคลื่อนของลอ:

ระบบบรองรับน้ําหนัก
ชนิด:

สปริง:
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ขอมูลจําเพาะ
โช

ระ

ระบบ
แร

ระ

ระ

แบตเต
รุน

แร

กําลังว
ไฟ

ไฟ

ไฟ

ไฟ

ไฟ

ไฟ

สัญ

สัญ

12 V, 1.7 W  1

15.0 A

10.0 A
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คอัพหลัง: แดมเปอรไฮดรอลิก

ยะเคลื่อนของลอ: 80 มม.

ไฟฟา:
งดันไฟฟาของระบบ: 12 V

บบจุดระเบิด: ทีซีไอ

บบการชารจ: เอซี แมกนีโต

อรี่:
: GTZ4V

งดันไฟฟา, ความจุ: 12 V, 3.0 Ah

ตัตของหลอดไฟ  จํานวน:
หนา: LED

เบรค/ไฟทาย: 21.0 W/5.0 W  1

เลี้ยวหนา 12 V, 10 W  1

เลี้ยวหลงั: 12 V, 10 W  1

หรี่หนา: LED

เรือนไมล: LED

ญาณเตือนไฟสูง: 12 V, 1.7 W  1

ญาณไฟเลีย้ว: 12 V, 1.7 W  1

สญัญาณไฟเตือนปญหา

เครื่องยนต:

ฟวส:
ฟวสหลัก:

ฟวสรอง:



10

สําหรับทานเจาของรถ
UAU26411

ถกูตอกอยูบนเฟรมตัวถัง

เพื่อแสดงถงึรถจกัรยานยนต

เพื่อเปนหมายเลขสําหรับขึ้น

นตกบัเจาหนาทีใ่นทองทีข่องทาน

1
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ขอมูล
UAU26364

ตัวเลขที่แสดงถึงขอมูลรถของทาน
บันทึกหมายเลขตัวถงัรถและหมายเลขเครื่องยนตใน

ชองวางที่กําหนดดานลาง เพื่อเปนประโยชนในการ

สั่งซื้อชิน้สวนอะไหลจากผูแทนจําหนายยามาฮ า 

หรือใชเปนหมายเลขอางอิงในกรณีที่รถถูกขโมย

หมายเลขตัวถังรถ:

หมายเลขเครื่อง:

หมายเลขตัวถงัรถ

หมายเลขโครงรถจะ

ขอแนะนํา
หมายเลขตัวถงัรถใช

แตละคนั และอาจใช

ทะเบยีนรถจกัรยานย

1. หมายเลขตัวถังรถ

ZAUU1021
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ขอมูลสําหรับทานเจาของรถ

หมาย

หมาย

1. หม

BB9F8199U1.book  Page 2  Monday, July 17, 2017  3:53 PM
10-2

UAU26442

เลขเครื่องยนต

เลขเครื่องยนตจะถูกตอกอยูบนหองเครื่องยนต

ายเลขเครื่องยนต

1



์ตนยงอ่ืรคเน่ืลอ่ลหนัมำ้น
ะวหงัจ 4

(90793-AT405/407) (90793-AT404/406) (90793-AT413)
(90793-AT201) (90793-AT408)

(90793-AT802)
ะวหงัจ 4

์ตนยงอ่ืรคเน่ืลอ่ลหนัมำ้น น็ยเอ่ลหายำ้น
์หะารคเงัสง่ึกน่ืลอ่ลหนัมำ้น

มย่ีมเีรพบัดะรกิตมเตโออ์ตนยงอ่ืรคเ
กิตมเตโออ์ตนยงอ่ืรคเน่ืลอ่ลหนัมำ้น

์ตนยงอ่ืรคเน่ืลอ่ลหนัมำ้น
ะวหงัจ 2

Yamalube 2T Yamalube 4TYammalubbe 4TY l b 2T Yamalube 4-AT Yamalube ECO PLUS

ครบเนัมำ้น
(90793-43111)

Brake Fluid

 ีซีซ 001 (90793-AT801)
์รยีกเนัมำ้น

 ีซีซ 051 (90793-AT804)

Yamalube Gear

CoolantYamalube 4T

งูสพาภณุคีบะราจ
(90793-AT826-T0)

Hi-Grade Grease
 นว่สน้ิชดาอะสมาวคำทายำ้น

(90793-AC822)

T41341313131313)))))))))

Part Cleaner

น่ืลอ่ลหะลแ มินสนักายำ้น
(90793-AT823)

Rust Inhibitor & 
       Lubricantา่มขเบารคดัจขายนัมำ้น

ิตกปรตูส
(90793-AY803)

Carbon Cleaner
พัอค้ชโนัมำ้น

(90793-AT811)

Supension G-10
์รอตเส่ซโน่ืลอ่ลหีบะราจ

(90793-AT824)

Chain lube
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