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อบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่
ยบริการยามาฮา
เตอรี่ 
ลบกอนถอดขั้วบวกเสมอ 
วงจรของระบบไฟฟา
ลับมาชารจไฟใหมทันที เมื่อ
ไฟฟาต่ํากวา 12.4 โวลต
ถจักรยานยนตยามาฮาทําการชารจ
รถของทาน
วาแบตเตอรี่มีสภาพการเก็บไฟ
ลี่ยนใหมทันที
ตไมมีการใชงานมากกวา 1 เดือน
ตเตอรี่ออกจากตัวรถ (ดูรายละเอียด
นหัวขอ “การบํารุงรักษาและ
ยะ” (เรื่องแบตเตอรี่ หนา 8-45)
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การตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่
 ควรทําการตรวจส

ทุกๆ 3 เดือนโดยศูน
 เมื่อมีการถอดแบต

ควรทําการถอดขั้ว
เพื่อปองกันการลัด

 ควรนําแบตเตอรี่ก
แบตเตอรี่มีแรงดัน

 ควรใหผูจําหนายร
ไฟแบตเตอรี่ใหกับ

 หากตรวจสอบพบ
ไมอยู ควรทําการเป

 หากรถจักรยานยน
ควรทําการถอดแบ
การเก็บแบตเตอรีใ่
การปรับตั้งตามระ

YAMAHA



ก
แ ยะเวลานานๆ หรือเร็วกวา

ห ดังนี้

ติ

 

เ
อรี่ไมมีไฟ ควรทําการแกไข 

ื่อสตารทเครื่องยนตใหติด

รือทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

a call center) ที่เบอรโทรศัพท 

ลพื้นที่เกิดปญหา*

* ั่งรถจักรยานยนต
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ารตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่
บตเตอรี่จะมีโอกาสคายประจุมากขึ้น (ไมมีไฟ) เม ื่อไมมีการใชงานรถจักรยานยนตเปนระ

ากขาดการดูแลรักษาตรวจสอบตามระยะกําหนด ซึ่งอาจสงผลใหรถจักรยานยนตมีอาการ

1. เมื่อบิดสวิทชกุญแจไปที่ตําแหนง “ON” สัญญาณไฟเลี้ยวและแตรทํางานผิดปกติ

2. การทํางานของปมไฟฟาในถังน้ํามันเชื้อเพลิงผ ิดปกติ (หมุนชาลง)

3. เมื่อทําการกดสวิทชสตารทไฟฟา เสียงการหมุนของมอเตอรสตารทจะหมุนชาผิดปก

4. เมื่อพบอาการดังกลาว ใหทานรีบนํารถจักรยานยนตเขาตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่กับ

ศูนยบริการทันที

มื่อสตารทเครือ่งยนตไมได (แบตเตอรี่ไมมไีฟ) ควรทําอยางไร
หากเกิดปญหาอาการสตารทเครื่องยนตไมได เนื่องจากแบตเต

เบื้องตนโดยมีขอแนะนําดังนี้

1. สามารถทําการพวงแบตเตอรี่จากรถจักรยานยนตคันอื่น เพ

2. ใหนํารถเขาตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ทันทีเมื่อม ีโอกาสห

3. ใหทําการติดตอศูนยรับเรื่องแจงปญหา 24 ชั่วโมง (Yamah

0-2263-9999 หรือโดยตรงกับทางรานผูจําหนายยามาฮาใก

ทานสามารถดูเบอรโทรศัพทรายชื่อผูจาํหนายไดในสมุดรับประกันคุณภาพที่อยูใตเบาะน



คํานํา
UAU10114

ขอตอนรับสูโลกของการขับขีร่ถจักรยานยนตยามาฮา!
รถจกัรยานยนตยามาฮารุนLNC125-I เปนผลงานที่บรรจงสรางขึ้นจากประสบการณที่มีมายาวนานของยามาฮา 
และดวยการนําการออกแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ทําใหสมรรถนะของรถจักรยานยนตดีเยี่ยม จึงทำใหลกูคา
ไววางใจในชือ่เสียงของยามาฮา
กรุณาทําความเขาใจกับคูมือนี้ LNC125-I เพื่อผลประโยชนของทานเอง คูมือเลมนี้เปนการแนะนําการใชรถ 
การตรวจสอบ ตลอดจนการบํารุงรักษารถจักรยานยนตอยางถกูวิธี โดยครอบคลุมถงึการปองกันและอันตราย
ตางๆ ที่จะเกิดขึน้กับตัวทานเองอีกดวย
คูมือเลมนี้สามารถชวยเหลอืทานไดดีที่สุดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ถาทานมีขอสงสัยประการใด โปรดสอบถาม
ผูจําหนายยามาฮาไดทุกแหงทั่วประเทศ
ทางบริษัทฯ มีความปรารถนาใหทานมีความปลอดภัยและความพอใจในการขับขี่ รวมถงึความปลอดภัยเปน
อันดับหนึ่งเสมอ
ยามาฮามีการพัฒนาคุณภาพ รูปลักษณอยางตอเนื องอยูเสมอ ในการจัดทําคูมือเลมนี้ ขอมูลทกุอยางจะเปนขอมูล
ที่ทันสมัยที่สุด ณ วันที่พิมพ ดังนั้นจงึอาจม ีขอแตกตางบางประการระหวางคูมือกบัรถจกัรยานยนตที่ไมตรงกัน 
หากทานมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกบัคูมือเลมนี้ กรุณาติดตอ ผูจําหนายยามาฮา

คําเตอืน
UWA12412

กรุณาอานคูมอืนี้อยางละเอียดและระมัดระวังกอนการใชรถจักรยานยนต
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ขอมูลคูมือที่สําคญั
UAU10134

รายละ ึ้น:

*ผลติ า

ตรายจากการ
ามปลอดภัยทีต่ามหลัง
ีวิตที่อาจเกิดขึ้นได

ปฏิบัตติามได 

ตหรอืทรัพยสินอื่น
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เอียดตอไปนี้จะชวยใหทานเขาใจเครื่องหมายและสัญลกัษณในคูมือเลมนี้มากข

ภัณฑและขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหน

นี่คือสัญลักษณเตือนความปลอดภัย แสดงการเตือนใหระวังอัน
ไดรับบาดเจ็บตอบุคคลที่อาจเกิดขึ้นได ใหปฏ ิบัติตามขอมูลคว
เครื่องหมายนี้ทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือการเสียช

คําเตือนเพื่อแสดงถึงสถานการณอันตราย หากทานไมสามารถ
อาจสงผลใหเกิดการเสียชีวิตหรอืบาดเจ็บรายแรงได

ขอสังเกตเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายต อรถจักรยานยน

ขอแนะนําเพื่อใหมคีวามชัดเจนหรือเขาใจในคูมือมากยิ่งขึน้



UAU37432

วิธีการใดๆ 
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1

นงฉลากตางๆ ที่สําคญั
UAU10385

จากมีขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับ
จากตัวรถเด็ดขาด หากขอความ
ยามาฮา
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ตําแห

ควรอานและทําความเขาใจกับฉลากบนรถจกัรยานยนต ทุกแผนใหละเอียด เนื่อง
ความปลอดภัยและการใชงานรถจักรยานยนตที่ถูกต อง หามลอกแผนฉลากออก
บนแผนเลอืนลางจนอานไดยาก ทานสามารถซื้อแผนฉลากใหมไดที่ศูนยบริการ

1 2 

ZAUU1129



ตําแหนงฉลากตางๆ ที่สําคัญ
1
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1

2

ZAUU1122



2

วิธีแหงความปลอดภยั
การดานเทคนิคตามที่คูมือแนะนํา 

ุงรักษาโดยตองทราบขอมูลดาน

จกัรยานยนตโดยไมไดรับการ

ําแนะนําที่ถกูตอง เขาหลักสูตร

ตนควรไดรับไดฝกอบรมจาก

ใบรับรอง ติดตอตัวแทนจําหนาย

ตเพื่อสอบถามเกีย่วกบัศูนยฝก

ี่สุด

ภัย
รถจักรยานยนตกอนการขับขี่

สภาพการใชงานที่ปลอดภ ัย หาก

รือบํารุงรักษาที่ถูกตอง อาจเปน

รเกิดอุบัติเหตุหรือทําให

ูหนา 6-1 สําหรับรายการ

ชงาน
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UAU1026B

ิ่งที่เจาของรถจักรยานยนตตองรับผิดชอบ
นฐานะที่เปนเจาของรถจักรยานยนต ทานตองมี

วามรับผิดชอบตอการใชงานรถจักรยานยนตให

ูกตองและปลอดภัย

ถจกัรยานยนตเปนยานพาหนะทางเดี่ยว

ารใชงานและขับขี่จกัรยานยนตอยางปลอดภัยขึ้นอยู

ับเทคนิคการขับขี่ที่ดี และความเชีย่วชาญของผ ูขบัขี่ 

ิ่งจําเปนที่ควรทราบกอนการขับขี่รถจกัรยานยนต

ีดังนี้

ิ่งที่ควรทราบ:

 ไดรับคําแนะนําลักษณะการทํางานของอุปกรณ

สวนตางๆ ของรถจักรยานยนต

 ปฏิบัติตามคําเตือนและการบํารุงรักษาตามคูมือ

ผูใชรถจักรยานยนต

 ไดรับการอบรมจากเจาหนาที่เกีย่วกบัขอกําหนด

และเทคนคิในการขบัขี่

 ควรเขารับบริ

และ/หรือบําร

เทคนิค

 อยาใชงานรถ

ฝกสอน หรือค

ฝกอบรม ผูเริ่ม

ผูสอนที่ไดรับ

รถจกัรยานยน

อบรมที่ใกลท

การขับขีอ่ยางปลอด
ควรมีการตรวจสอบ

ทุกครั้ง เพื่อใหอยูใน

ไมมีการตรวจสอบห

การเพิ่มโอกาสในกา

ชิน้สวนเสียหายได ด

ตรวจสอบกอนการใ
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กัษารถจกัรยานยนตโดย
ี่ถกูตอง ตดิตอตวัแทน
นยนตเพื่อใหขอมูลเกีย่วกบั
พื้นฐาน การบํารงุรักษา
ะทําโดยเจาหนาทีท่ีไ่ดรบั

ัติเหตุมีสาเหตุมาจาก
าญในการขบัขี่ และยัง
รขับขี่รถจกัรยานยนต
าตขับขีแ่ละเรียนรูกฎขอ
าตขับขีร่ถจกัรยานยนต

และทกัษะในการขบัขีร่ถ 
ามารถหลกีเลีย่งอุบตัเิหตุได
นุนใหทานขับขี่
ามกฎจราจร ซึ่งเมื่อทาน
จ็ะเกิดเปนความคุนเคย
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รถจกัรยานยนตนี้มีการออกแบบใหสามารถ

บรรทุกทั้งผูขบัขี่และผูโดยสารได

ผูขบัขีท่ีไ่มมจีติสํานกึในการปฏบิตัติามกฎจราจร

มกัจะเปนตนเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตทุัง้ใน

รถยนตและรถจกัรยานยนต หากอบุตัเิหตเุกดิขึน้

เพราะผูขบัรถยนตมองไมเหน็รถจกัรยานยนต 

ทานตองทําใหผูขบัรถยนตสามารถมองเหน็วา

ทานไดขบัรถผานมาทางนี ้ซึง่จะเปนการลด

โอกาสทีจ่ะทาํใหเกดิอบุตัเิหตไุด

และปฏิบัติดังตอไปนี้:
 สวมเสื้อผาที่มีสีสวาง

 ระมัดระวังการขับขีร่ถเมื่อเขาใกลสี่แยกและ

ผานสี่แยก ซึ่งบริเวณเหลานี้มักเกิดอุบัติเหตุ

กบัรถจกัรยานยนตบอยครั้ง

 ในการขบัขี่ ใหผูขับขีค่นอื่นๆ สามารถมอง

เหน็ทาน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกดิอุบัติเหตุ

 อยาทําการบํารุงร
ปราศจากความรูท
จําหนายรถจกัรยา
การบํารุงรกัษาขัน้
แบบพิเศษตองกร
ใบรับรองเทานัน้

 บอยครั้งที่การเกดิอุบ
ผูขบัขี่ไมมีความชําน
ไมมีใบอนุญาตในกา
 ทําการขอใบอนุญ

บังคับของใบอนุญ
ใหเขาใจ

 ทราบถงึขอจํากดั
เพือ่ชวยใหทานส

 ทางบริษัทสนับส
รถจกัรยานยนตต
ทําตามกฎจราจรก
จนติดเปนนิสยั
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วรจับผูขับขี ่และจับรถหรือจับ
ไวเสมอโดยจับทัง้สองมือ และ
องขางไวบนที่พักเทาของผู
ามบรรทุกผูโดยสารถาเขาหรือ
ยางถกูตอง และไมวางเทาบนที่

ควรดื่มสุราหรือเสพยาเสพย

ตคันนี้ออกแบบขึน้เพื่อใชงาน
ทานั้น จงึไมเหมาะสําหรับการ
าก (off-road)

าะสม
ียชวีิตดวยอุบัติเหตุจากรถ
ารไดรับบาดเจบ็ทางศีรษะ
คจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูขับขี่

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

 ทานั่งของผูขับขี่และผูโดยสารควรมีทานั่งที่

ถูกตอง

 ผูขับขี่ควรจับแฮนดรถทั้ง 2 ขาง และวางเทา

บนที่พักเทาทั้ง 2 ขาง เพื่อควบคมุการขบัขี่

รถจกัรยานยนตใหดี

 ผูโดยสารค
เหล็กกันตก
วางเทาทั้งส
โดยสาร ห
เธอไมนั่งอ
พักเทา

 เมื่อขับขี่รถไม
ติดอื่นๆ

 รถจกัรยานยน
บนทองถนนเ
ใชงานทางวิบ

เครื่องแตงกายที่เหม
โดยสวนใหญคนที่เส
จกัรยานยนตมาจากก
การสวมหมวกกนัน็อ
รถจักรยานยนตโดย
ลดการบาดเจบ็ทางศ
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ําความเขาใจกับคําแนะนํา

ถองแท ซึ่งจะเปนการชวย

วย

อนมอน็อกไซด
มีสารคารบอนมอน็อกไซด

ได การหายใจโดยสูดสาร

อาจทําใหปวดหรือเวียน

ลม และอาจถึงแกชีวิตได

ซที่ไมมีสี ไมมกีลิ่นและ

องไมเห็นหรือไม ไดกลิ่น

ับความอันตรายของ

ถเพิ่มขึน้ไดรวดเร็วมาก

นอันตรายถึงแกชีวิตได 

ายของคารบอนมอน็อกไซด

ชั่วโมงหรือหลายวันใน

ะดวก หากทานพบวามี
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สวมหมวกกันน็อคทุกครั้งเพื่อปองกันอุบัติเหต ุ

คลมุใบหนาหรอืสวมแวนกนัลม เพือ่ปองกนั

อนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้กบัสายตา ซึง่สามารถชวย

ลดการบาดเจบ็และชวยลดอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ได 

สวมเสื้อคลุม รองเทาที่แข็งแรงทนทาน กางเกง 

ถุงมือ และอื่นๆ สามารถปองกันหรือลดรองรอย

การถลอกได

ไมควรสวมเสื้อผาที่หลวมหรือคบัจนเกนิไป 

มิฉะนั้น อาจทําใหเสื้อผาไปพันกบัคันเบรค

หรือลอ ทําใหเสียการควบคุมได ซึ่งเปนตนเหต ุ

ของการบาดเจ็บหรือการเกิดอุบัติเหตุ

สวมเสื้อผาคลมุทั้งขา ขอเทา และเทา เนื่องจาก

เครื่องยนตหรือทอไอเสียจะรอนมาก ขณะที่

กําลังทํางานหรือหลังการขบัขี่ และสามารถ

ลวกผิวหนังได

 ผูโดยสารควรศึกษาท

ขางตนใหเขาใจอยาง

ปองกันอุบัติเหตุไดด

หลีกเลี่ยงควันพิษจากคารบ
ไอเสียจากเครื่องยนตทั้งหมด

อยู ซึ่งเปนอันตรายถึงแกชีวิต

คารบอนมอน็อกไซดเขาไป

ศีรษะ เซื่องซึม คลื่นไส เปน

คารบอนมอน็อกไซดเปนกา

ไมมีรส ซึ่งอาจมีอยูแตทานม

กาซไอเสยีใดๆ เลยก็ได ระด

คารบอนมอน็อกไซดสามาร

และทานอาจถูกปกคลุมจนเป

นอกจากนี้ ระดับความอันตร

ยังสามารถระเหยอยูไดหลาย

บริเวณที่อากาศถายเทไดไมส
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ตงหรือสิ่งของบรรทุกจะทําให

้ําหนักมากขึ้น สงผลใหบังคับ

ถาเปนไปได ควรหลีกเล ี่ยงการ

องในรถจักรยานยนต ควรมีการ

ระวังเปนพิเศษ ดังนั้นการบรรทุก

กแตงเสริมของรถจักรยานยนต 

นําดังตอไปนี้:

ับขี่ ผูโดยสาร อุปกรณตกแตง และ

ตอความสามารถในการขับขี่ 

ยนตที่มีน้ําหนักบรรทุกมากเกินไป 
ุได

สุด:
อนด)
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อาการคลายกับไดรับพิษจากคารบอนมอน็อกไซดให

ออกจากบริเวณนั้นทันที สูดอากาศบริสทุธิ์ และพบแพทย

 อยาติดเครื่องบริเวณพื้นที่ในอาคาร แมวาทาน

ถายเทอากาศโดยใชพัดลมหรือเปดหนาตาง

และประตู เนื่องจากจะเปนการทําใหคารบอน-

มอน็อกไซดเพิ่มระดับความอันตรายไดรวดเร็ว

มาก

 อยาติดเครื่องบริเวณที่อากาศถายเทไดไม

สะดวกหรือบริเวณที่ถูกปดลอมไวบางสวน เชน 

โรงเก็บรถ โรงรถ หรือที่จอดรถซึ่งสรางโดย

การตอหลงัคาจากดานขางตึก

 อยาติดเครื่องนอกอาคารในบริเวณที่ไอเสีย

สามารถถูกดูดเขาไปในอาคารโดยผานชองเปด

ตางๆ เชน หนาตาง และประตู

การบรรทุก
การเพิ่มอุปกรณตกแ

รถจักรยานยนตรับน

ทิศทางไดไมดี ดังนั้น

ตกแตงหรือบรรทุกข

ขบัขี่ดวยความระมัด

หรือติดตั้งอุปกรณต

ใหปฏบิัติตามคําแนะ

การรับน้ําหนักของผูข

สิ่งของบรรทุกจะมีผล

การใชงานรถจักรยาน
อาจทําใหเกิดอุบัติเหต

น้ําหนักบรรทุกสูง
160 กก. (353 ป
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ขณะท
เอาใจ




ขีนาดใหญหรอืมนี้ําหนกั
ฮนดบงัคบัเลีย้ว โชคอพัหนา 
  เพราะสิง่ของเหลานีจ้ะ
ไมด ีหรอืทาํใหคอรถหมนุ

ี้ไมไดออกแบบมาเพื่อ
ติดรถพวงดานขาง
าฮา
หรับรถจักรยานยนตของ
ตกแตงแท ของยามาฮาซึ่ง
าฮาเทานั้น จะไดรับการ
องจากยามาฮาแลววา
รถจักรยานยนตของทาน
ของกบัยามาฮา ไดผลิต

งหรือทําการดัดแปลง 

งยามาฮาไมไดทําการ

านี้ผลิต ดงันั้น ยามาฮาจึงไม
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ี่มีการบรรทุกของ ควรมีการระมัดระวังและ
ใสดังตอไปนี้:
สิ่งของบรรทุกและอุปกรณตกแตง ควรจะมี
น้ําหนักเทาที่จําเปนเทานั้น และใหบรรจแุนบ
สนิทกับรถจักรยานยนต ใหบรรจสุิ่งของที่มี
น้ําหนักมากสุดไวใกลตรงกลางของรถ
จักรยานยนตใหมากที่สุด และกระจายน้ําหนัก
ใหเทากนัทั้ง 2 ขางของรถจกัรยานยนต โดยมี
ความสมดุลและไมเสียการทรงตัว
การเปลี่ยนน้ําหนักอาจจะทําใหเสียสมดุลทันที 
จึงตองแนใจวาการบรรทุกน้ําหนักและการเพิ่ม
อุปกรณตกแตงจะไมทําใหรถเสียสมดลุ กอน
การขับขี่ ตรวจสอบสิ่งของที่ไมจําเปนและ
นําออกจากรถ
 ปรับระบบกนัสะเทือนใหเหมาะสมกับ

สิ่งของบรรทุก (สําหรับรุนที่ปรับระบบ
กนัสะเทือนไดเทานั้น) และตรวจสอบสภาพ
กบัแรงดันลมยาง

 ไมควรนาํของทีม่
มากมาผกูตดิกบัแ
หรอืบงัโคลนหนา
ทาํใหการหกัเลีย้ว
ฝดได

 รถจักรยานยนตรุนน
ใชลากเทรลเลอรหรือ

อุปกรณตกแตงแทของยาม
การเลือกอุปกรณตกแตงสํา
ทานเปนสิ่งสําคัญ อุปกรณ
มีจําหนายที่ผูจําหนาย ยาม
ออกแบบทดสอบและรับร
เหมาะสม ในการใชงานกับ
บริษัทจํานวนมากที่ไมเกีย่ว

ชิ้นสวนและอุปกรณตกแต

รถจกัรยานยนตยามาฮา ทา

ทดสอบสินคาที่บริษัทเหล
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ดเจบ็อันเนื่องมาจากการดัดแปลง

วย

ําเชนเดียวกบัหัวขอ “การบรรทุก”

เพิ่มขึ้นดังนี้

ุปกรณตกแตงหรือบรรทุกสิ่งของ

รถเสียสมดุล เพราะจะทําให

งรถจกัรยานยนตลดลง ดังนั้น 

ติดตั้งอุปกรณเสริมเขาไปตองมี

วังและตรวจสอบใหแนใจวาจะ

ความสูงใตทองรถต่ําลงหรือ

ีย้วนอยลง ระยะยุบตัวของโชค

มุนคอรถหรือควบคุมการทํางาน

ารบดบังลําแสงของไฟหนาหรือ

ะทอนเขาตาได

งในสวนของแฮนดบงัคับเลีย้ว 

ัพหนาจะทําใหเกิดความไมเสถียร 
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สามารถใหการรับประกันหรือแนะนําใหทานใช

อุปกรณตกแตงทดแทนที่ไมไดจําหนาย โดยยามาฮา 

หรือการดัดแปลงที่ไมไดรับการแนะนําเปนกรณีพ ิเศษ 

โดยยามาฮาได นอกจากสินคาที่มีการจําหนายหรือ

ติดตั้ง โดยผูจําหนายยามาฮาเทานั้น

ชิ้นสวนหรืออุปกรณตกแตงทดแทน และการดัดแปลง
ทานอาจพบวาสินคาทดแทนเหลานี้มีการออกแบบ 

และคุณภาพคลายกับ อุปกรณตกแตงแทของยามาฮา 

โปรดระลึกวาอุปกรณตกแตงทดแทนหรือการ

ดัดแปลงเหลานี้ไมเหมาะสมกับรถจักรยานยนตของ

ทาน เนื่องจากอันตรายที่อาจกบัตัวทานหรือผูอื่น 

การติดตั้งสินคาทดแทนเหลานี้หรือทําการดัดแปลงรถ

จักรยานยนตโดยผูอื่น ซึ่งทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลง

ตอลกัษณะการออกแบบหรือการใชงานรถ

จักรยานยนต สามารถทําใหทานหรือผูอื่นเกิดการ

บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได และทานยังตอง

รับผิดชอบตอการบา

รถจักรยานยนตอีกด

ควรทําตามคําแนะน

เมื่อมีอุปกรณตกแตง

 ไมควรติดตั้งอ

ที่อาจจะทําให

สมรรถนะขอ

กอนที่จะมีการ

ความระมัดระ

ไมทําใหระยะ

มุมของการเล

ถกูจํากัด การห

ไมได หรือมีก

ทําใหเกิดการส

 การปรับแต

หรือโชคอ
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หวอยางอิสระของผูขับขี่

ลตอความสามารถในการ

นยนต ดังนั้นจึงไมแนะนํา

อุปกรณที่บริษัทไมได

เพิ่มขึน้ในรถจกัรยานยนต

ําดวยความระมัดระวัง

ไฟฟาที่ติดตั้งนั้นมีขนาด

ะบบไฟฟาของรถ

หเกิดความเสียหาย และ

เสียหายในระบบไฟหรือ



บัรถจกัรยานยนตของท าน

มาะสมกบัสมรรถนะ และ

ํางานรวมกนักบัระบบการ
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เพราะการกระจายน้ําหนักของพื้นที่ไมสมดุล 

สูญเสียความลูลมตามหลกัอากาศพลศาสตร 

ถามีการปรับแตงเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ของ

แฮนดบังคับเลีย้วหรือโชคอัพหนา สิ่งจําเปน

ที่ตองมีการคํานึงถงึคอืในเรื่องของขนาด

น้ําหนักที่ตองมีน้ําหนักเบาที่สุด

 อุปกรณตกแตงสวนใหญหรือสวนมากอาจจะ

มีผลกระทบอยางรุนแรงในเรื่องของความ

สมดุลของตัวรถจกัรยานยนต เนื่องจากสงผล

ตอความลูลมตามหลกัอากาศพลศาสตร 

ซึ่งจะทําใหเสียการทรงตัวเนื่องจากแรงลม 

อุปกรณตกแตงเหลานี้อาจจะทําใหเสียการ

ทรงตัวเมื่อวิ่งผานรถยนตหรือพาหนะขนาด

ใหญ

 เนื่องจากอุปกรณตกแตงตางๆ สามารถทําให

ตําแหนงการขับขี่เปลีย่นแปลงไป ซึ่งจะ

ทําใหการเคลือ่นไ

มีขอจํากัด จึงสงผ

ควบคุมรถจกัรยา

ใหตกแตงรถดวย

แนะนํา

 การใสอุปกรณไฟฟา

หรือดัดแปลง ควรท

อยางมาก ถาอุปกรณ

กําลงัไฟฟามากกวาร

จกัรยานยนต จะทําใ

เปนตนเหตุของความ

กําลงัของเครื่องยนต

ยางหรือขอบลอทดแทน
ยางหรือขอบลอทีม่าพรอมก

ไดรับการออกแบบมาใหเห

ใหความสอดคลองในการท
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าง หรือไฟเลี้ยว หรือชิ้นสวน

กหักได) เลอืกตําแหนงสําหรับ

าะสม เพื่อไมใหสายรัดเสียดสีกับ

สีในระหวางการขนยาย

 ควรกดทับระบบกันสะเทือนไว

ารผูกหรือมัด เพื่อปองกนัไมให

ตเดงขึ้นอยางรุนแรงในระหวาง

UBS9E0U1.book  Page 9  Monday, July 17, 2017  2:13 PM
2-9

ควบคมุ การเบรค และความสบายทีส่ดุแลว ยาง ขอบลอ 

และขนาดอืน่ๆ อาจไมเหมาะสม ดหูนา 8-29 สําหรบั

ขอมลูจําเพาะและรายละเอยีดอื่นๆ เกีย่วกบัยางเมือ่

ทําการเปลีย่นยาง

การขนสงรถจักรยานยนต
ควรแนใจวาไดอานคําแนะนําตอไปนี้กอนทําการ

ขนยายรถจกัรยานยนตดวยยานพาหนะอื่น

 ถอดชิ้นสวนที่หลดุงายทั้งหมดออกจากรถ

จักรยานยนต

 ปรับลอหนาใหตรงไปดานหนาเมื่ออยูบนรถยก 

หรือแทนรองบนรถบรรทุก และใสรางเพื่อ

ปองกันไมใหเคลื่อนไหว

 รัดรถจักรยานยนตดวยเชือกรัด หรือแถบรัด

ที่เหมาะสมซึ่งยึดชิน้สวนตางๆ ที่แข็งของ

รถจักรยานยนต เชนโครง หรือแคลมปยึด

โชคอัพหนาดานบน (และไมรวมแฮนดบังคบั

เลีย้วที่ทําจากย

อื่นๆ ที่อาจแต

สายรัดใหเหม

พื้นผิวที่เคลือบ

 หากเปนไปได

บางสวนดวยก

รถจกัรยานยน

การขนสง
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จุดขับ










รถจกัรยานยนตใหดี 

ได

ผาเบรคอาจเปยกเมื่อลาง

จากลางรถจักรยานยนต

รคกอนขับขี่

งุมือ กางเกงขายาว (บริเวณ

าเรียวลีบลงเพื่อไมใหปลิว

เกต็สีสดเสมอ

บนรถจักรยานยนตมาก

ยานยนตที่บรรทุกเกินกําลงั

ที่แข็งแรงมัดสัมภาระ

รถ (ถามี) ใหแนนหนา การ

าจะทําใหรถจักรยานยนต

ละอาจรบกวนสมาธิของ

)
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UAU57600

ขี่ปลอดภัยเพิ่มเติม
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

ความเร็วและขับขามผานดวยความระมัดระวัง 

รักษาการทรงตัวของ

ไมเชนนั้นอาจลื่นลม

 ผาเบรคและแผนรอง

รถจักรยานยนต หลงั

แลว ใหตรวจสอบเบ

 สวมหมวกกนัน็อค ถ

ชายกางเกงและขอเท

สะบัด) และเสื้อแจค็

 หามบรรทุกสัมภาระ

เกินไป เพราะรถจักร

จะไมมั่นคง ใชเชอืก

เขากบัที่วางของทาย

บรรทุกที่ไมแนนหน

ทรงตัวไดไมมั่นคง แ

ผูขบัขี่ได (ดูหนา 2-5
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UAUU0033มวกนิรภัย

อยางถกูตอง
ตองแนใจวาสายรัดคางที่หมวก
ขีแ่ลว ถาไมไดรัดจะทำใหหมวก
ศีรษะ ซึ่งอาจเกดิอุบัติเหตุตามมา

อง

UBS9E0U1.book  Page 11  Monday, July 17, 2017  2:13 PM
2-11

อาจถึงตายหรือพิการ หากไมสวมห
การสวมหมวกนิรภัยทีถ่กูตองจะสามารถปองกนัศีรษะ
ของผูขับขี่จากอุบัตเิหตุ โดยสวนใหญคนที่เส ียชวีิต
ดวยอุบตัิเหตจุากรถจกัรยานยนตมาจากการไดรบั
บาดเจบ็ทางศรีษะ การสวมหมวกกนัน็อคจงึเปนสิ่ง
จําเปนสําหรับผูขบัขีร่ถจกัรยานยนตโดยเฉพาะ เพื่อ
ปองกนัอุบัติเหตุหรือลดการบาดเจบ็ทางศีรษะ

ควรเลือกหมวกนิรภัยทีไ่ดรับการรับรองเสมอ
ดังนั้นการเลอืกหมวกนิรภัยจะตองคํานึงถึงคุณสมบัติ
ดังหวัขอตอไปนี้
 เลือกหมวกนิรภัยที่มีความปลอดภัยตาม 

มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
 หมวกนิรภัยจะตองกระชบักับศีรษะผูขับขี่

ไมควรคับหรือหลวมเกินไป
 ตองเปนหมวกนิรภัยที่ไมไดรับการกระแทก

อยางรุนแรงมากอน

การสวมหมวกนิรภัย
เมื่อสวมหมวกนิรภัย
นิรภัยไดรัดคางผูขับ
นิรภัยเลื่อนหลดุจาก

การสวมหมวกที่ถูกต

ZAUU0003
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การสว

ชนิดข


ใบเปดหนา: เหมาะสม

ามเร็วต่ําถึงความเร็ว

ZAUU
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มหมวกทีไ่มถูกตอง

องหมวกนิรภัยและการใชงาน
หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ: เหมาะสมสําหรับการ

ขับขี่ที่ความเร็วต่ําเทานั้น

 หมวกนิรภัยแบบเต็ม

สําหรับการขับขี่ที่คว

ปานกลาง

0007

ZAUU0004
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 หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ: เหมาะสมสําหรับการ

ขับขี่ที่ความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูง

ZAUU0005

ZAUU0006
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คําอธิบาย
UAU10411มุมม

5

1. ฟว

2. เคร

3. ไฟ

4. ไฟ

5. ไส

6. โบ

นา 8-19)

นา 8-19)

ี (หนา 8-23)
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องดานซาย

10 9 8 7 611

21 3 4

ZAUU0979

สหลัก (หนา 8-48)

ื่องมือประจํารถ (หนา 8-2)

เลี้ยวหลงั (หนา 8-51)

ทาย/ไฟเบรค (หนา 8-51)

กรองอากาศ (หนา 8-23)

ลทถายน้ํามันเฟองทาย (หนา 8-24)

7. คันสตารทเทา (หนา 5-18)

8. โบลทถายน้ํามนัเครื่อง A (ห

9. โบลทถายน้ํามนัเครื่อง B (ห

10. ขาตั้งขาง (หนา 5-22)

11. ไสกรองอากาศชุดสายพานว
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UAU10421

-50)

นา 5-20)

ครื่อง (หนา 8-19)
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มุมมองดานขวา

789

4 5 62 31

1. ฝาถังน้ํามันเชือ้เพลิง (หนา 5-13)

2. แบตเตอรี่ (หนา 8-45)

3. ที่แขวนหมวกกันน็อค (หนา 5-19)

4. กระปุกน้ํามันเบรคหนา (หนา 8-37)

5. ไฟหนา (หนา 8-49)

6. หลอดไฟหรี่ (หนา 8-49)

7. ไฟเลีย้วหนา (หนา 8

8. ตะขอยึดสัมภาระ (ห

9. กานวัดระดับน้ํามันเ
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คําอธิบาย
UAU10431การค

8

7

1. คัน

2. สว

3. เกจ

4. มาต

5. สว

6. ปล

า 5-4)
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วบคุมและอุปกรณ
1

OFF
A

A

5 6432

เบรคหลัง (หนา 5-12)

ิทชแฮนดซาย (หนา 5-10)

วัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง (หนา 5-9)

รวัดความเร็ว (หนา 5-9)

ิทชแฮนดขวา (หนา 5-10)

อกคันเรง (หนา 8-28)

7. คันเบรคหนา (หนา 5-12)

8. สวิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ (หน
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และสตารทเครื่องยนต
UCA23930

ือทิ้งรถไวโดยไมมผีูดูแล ตรวจด ู
ิดกุญแจไปที่ “ ” และถอด
สวิทชกุญแจ หากระบบดับ
รื่องยนตถกูเปดทิ้งไว แบตเตอรี่
ุไฟและอาจจะรีสตารทเครื่องยนต
แบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟาต่ํา
รทเทาเพื่อสตารทเครือ่งยนต
ามารถสตารทเครือ่งยนตดวย
ไดเพราะแบตเตอรี่มแีรงดันไฟฟา
อื่นๆ ใหตั้งสวิทชระบบดับและ
ยนตไปที่ “ ” หากทิ้งสวิทช
ตารทเครื่องยนตไวที่ตําแหนง 
นตอาจไมรีสตารทโดยอัตโนมัติ
ารทเมือ่ระบบดับและสตารท
งาน

A

A
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ระบบดับ
UAU76660

ระบบดับและสตารทเครื่องยนต

ระบบดับและสตารทเครื่องยนตเปนระบบที่จะดับ

เครื่องยนตโดยอัตโนมัติหลงัจากที่ผานไปชวงเวลา

หนึ่งเมื่อรถหยุดในขณะที่ไฟแสดงระบบดับและ

สตารทเครื่องยนตสวาง เพื่อปองกันเสียงดัง ควบคุม

การปลอยแกสไอเสีย และลดการใชน้ํามันเชือ้เพล ิง

เมื่อผูขับขี่บิดคันเรงเลก็นอย เครื่องยนตจะรีสตารท

โดยอัตโนมัติและรถจะออกตัว

ขอควรระวัง
 เมื่อจอดรถหร

ใหแนใจวาไดบ
กุญแจออกจาก
และสตารทเค
อาจคายประจ
ไมไดเนื่องจาก

 เมื่อใชคันสตา
เนื่องจากไมส
สวิทชสตารท
ต่ําหรือปญหา
สตารทเครื่อง
ระบบดับและส
“ ” เครื่องย
ดวยสวิทชสต
เครื่องยนตทํา

A



4

ระบบดับและสตารทเครื่องยนต

ขอแน




UAU76671

และสตารทเครื่องยนต
UAU77610

ะสตารทเครื่องยนต
นงเปด “ON”

ะสตารทเครื่องยนตไปที่ 

OPEN

IGNITION

ON

UBS9E0U1.book  Page 2  Monday, July 17, 2017  2:13 PM
4-2

ะนํา
หากคิดวาแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ลดลงเนื่องจาก

การหมุนของมอเตอรสตารทออนกําลงัหรือ

ดวยสาเหตุอื่น อยาเปดระบบดับและสตารท

เครื่องยนต

ควรนํารถของทานไปตรวจเชค็แบตเตอรี่ที่

ผูจําหนายยามาฮา ตามระยะที่กําหนดในตาราง

การบํารุงรักษาตามระยะ

การทํางานของระบบดับ

การเปดใชงานระบบดับแล
1. บิดกญุแจไปที่ตําแห

2. ตั้งสวิทชระบบดับแล

“ ”

HANDLE
LOCK

A
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และสตารทเครื่องยนต
ยความเร็ว 10 กม./ชม. หรือ

ละสตารทเครื่องยนตโดยตั้ง

ับและสตารทเครื่องยนตไปที่ 
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ระบบดับ

3. เมื่อรถยืนยันวาเงื่อนไขตอไปนี้ครบถวนแลว 

ระบบดับและสตารทเครื่องยนตจะเปดใชงาน

และไฟแสดงระบบดับและสตารทเครื่องยนต

สวาง

 สวิทชระบบดับและสตารทเครื่องยนต

ตั้งไวที่ “ ”

 หลังจากที่อุนเครื่องยนตแลว เครื่องยนต

ถกูทิ้งไวใหเดินเบาเปนระยะเวลาหนึ่ง

 รถวิ่งดว

สูงกวา

4. ปดระบบดับแ

สวิทชระบบด

“ ”

OFF
A

A

OFF
A

A

A

A
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ระบบดับและสตารทเครื่องยนต

ขอแน
เพื่อรัก
เครื่อง
แสดง

UAU77590

นมาตรวัดความเร็วสวาง 
มัติหลังจากสองสามวินาที
ดินเบาขณะรถหย ุดและ
กติ
นมาตรวัดความเร็วจะเริ่ม

นตดับโดยระบบดับและ
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ะนํา
ษาพลงังานแบตเตอรี่ ระบบดับและสตารท
ยนตอาจไมเปดใชงานชั่วขณะหนึ่ง และไฟ
 “ ” บนมาตรวัดความเร็วจะดับลง

ดับเครื่องยนต
หลงัจากที่ไฟแสดง “ ” บ
เครื่องยนตจะดับโดยอัตโน
เมื่อเครื่องยนตถูกทิ้งไวใหเ
ปลอกคนัเรงอยูทีต่ําแหนงป
ในตอนนี้ไฟแสดง “ ” บ

กะพริบเพื่อแสดงวาเครื่องย

สตารทเครื่องยนต

OFF
A

A

OFF
A

A

A

A

A

OFF
A

A

OFF
A

A
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และสตารทเครื่องยนต
UWA18730

ไปขณะทีร่ะบบดับและสตารท
านและเครื่องยนตดับ มิฉะน ั้น
ทันหันหลังจากที่เครื่องยนต 
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ระบบดับ

UAU77600

รีสตารทเครื่องยนต
เมื่อบิดคันเรงขณะที่ไฟแสดงระบบดับและสตารท

เครื่องยนตกําลังกะพริบและเครื่องยนตดับ เครื่องยนต

จะรีสตารทโดยอัตโนมัติและไฟแสดง “ ” ที่กะพริบ

บนมาตรวัดความเร็วดับลง

คําเตอืน
อยาบิดคันเรงเร็วเกิน
เครื่องยนตกําลังทําง
รถจะออกตัวอยางกะ
รสีตารท

A

OFF
A

A

OFF
A

A
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ระบบดับและสตารทเครื่องยนต

ขอแน




ขอคว
เพื่อปอ
ใหอาน

UWA18740

ย ใหบิดกุญแจไปที่
ากจูงรถโดยทีร่ะบบดับ
ดคางอยู เครื่องยนต
นตัวหากบิดคันเรงโดย

HANDLE
LOCK

OPEN

GNITION

OFF
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ะนํา
เมื่อเอาขาตั้งขางลง ระบบดับและสตารท
เครื่องยนตจะปดใชงาน
หากระบบดับและสตารทเครื่องยนตทํางานไม
ถูกตอง ใหนํารถไปตรวจเช็คกบัผูจําหนาย
ยามาฮา

UAU76710

รระวังเมื่อใชระบบดับและสตารทเครื่องยนต
 งกนัอุบตัเิหตเุนือ่งจากการใชงานทีไ่มเหมาะสม 
และปฏบิตัิตามขอควรระวังตอไปนี้

คําเตอืน
เมือ่เดินแลวลากจูงรถไปดว
ตําแหนงปด “OFF” หากล
และสตารทเครือ่งยนตยังเป
อาจสตารทและรถเริ่มเคลื่อ
บังเอิญ



4

และสตารทเครื่องยนต
UWA18770

ยไมมผีูดูแล ใหบิดกุญแจไปท ี่
OFF”
ดับและสตารทเครื่องยนตทิง้ไว
ะนั้นเครื่องยนตอาจสตารทและ
วัหากบิดคันเรงโดยบังเอิญ

HANDLE
LOCK

OPEN

GNITION

OFF
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ระบบดับ

คําเตอืน
UWA18750

เมื่อตั้งรถดวยขาตั้งกลาง ตองแนใจวาไดบิดกุญแจไปที่
ตําแหนงปด “OFF” หากตั้งรถดวยขาตั้งกลางโดย
ที่ระบบดับและสตารทเครือ่งยนตยังเปดคางอย ู 
เครื่องยนตอาจสตารทและรถเริ่มเคลื่อนตัวหากบิด
คันเรงโดยบังเอิญ

คําเตอืน
 เมื่อทิ้งรถไวโด

ตําแหนงปด “
 อยาเปดระบบ

เมื่อจอดรถ มฉิ
รถเริ่มเคลื่อนต

HANDLE
LOCK

OPEN

GNITION

OFF
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ระบบดับและสตารทเครื่องยนต

กอนจ
ถอดก
บํารุงร
อยู เค
บิดคัน
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คําเตอืน
UWA18780

ะดําเนินการบํารุงรักษา ตรวจดูใหแนใจวาได
ุญแจออกจากสวิทชกุญแจแลว หากดําเนินการ
กัษาโดยที่ระบบดับและสตารทเครื่องยนตเปด
รื่องยนตอาจสตารทและรถเริ่มเคลื่อนตัวหาก
เรง

HANDLE
LOCK

OPEN

GNITION

OFF



5

ะหนาที่ในการควบคุม
ี้ติดตั้งชุดรีโมทควบคุมที่กุญแจ

คนหาตําแหนงรถในขณะจอด 

ไดโดยอัตโนมัติดวยเชนกัน 

ดุรีโมทควบคมุสามารถอธิบายได 

ยนต
จ ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 2 ครั้ง และ

ึ้น 2 ครั้ง

ภัย
งนอย 1 วินาที ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 

าณจะดังขึ้น 1 ครั้ง พรอมกับเปด

วิทชกญุแจจะสวางขึ้น และจะดับ
ะมาณ 30 วินาที ถาแรงดันไฟฟา
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อุปกรณแล
UAU61024

ชุดรีโมทคอนโทรล รถจักรยานยนตรุนน

หลัก เพื่อชวยในการ

และเปดกุญแจนิรภัย

ตําแหนงตางๆ ของช

ดังตอไปนี้

เมือ่คนหารถจักรยาน
กดปุมรีโมทบนกุญแ

เสียงสัญญาณจะดังข

วิธีการเปดกุญแจนิร
กดปุมรีโมทคางอยา

1 ครั้ง และเสียงสัญญ

กญุแจนริภัย

ขอแนะนํา
 ไฟชองเสียบส

ไปหลงัจากปร

1. กุญแจหลัก (กุญแจรีโมท)

2. กุญแจสํารอง

3. กุญแจนิรภัย

3

1

2
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ





ขอคว
กุญแจ
ความ




ในที่ที่มอีุณหภูมิสูง
เปลี่ยนรูปรางกุญแจหลัก
ุญแจ

ลกั แลวถอดชดุรีโมท

ุญแจ

1
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แบตเตอรี่ออน ไฟชองเสียบสวิทชกุญแจจะ
กะพริบเปนเวลา 30 วินาที
หากไมมกีารใชงานกญุแจเปนเวลา 9 วัน ฟงกชัน่
การทํางานรีโมทจะถกูยกเลกิโดยอัตโนมตัิ เพื่อ
ไมใหเปลอืงแบตเตอรี ่เมือ่มกีารบดิกญุแจไปท ี
ตําแหนงเปด “ON” อกีครัง้ ฟงกชัน่นีจ้ะถกูเรยีก
ขึน้มาทํางานเชนเดิม
การถือรีโมทไมถกูตองหรือมีสิ่งอื่นกีดขวาง
จะลดระยะในการใชงาน

รระวัง
UCA20960

หลักมแีบตเตอรี่และวงจรไฟฟา ควรถือดวย
ระมดัระวัง และปฏิบัติดังตอไปนี้:
อยาทํากุญแจหลักตกหลนหรอืกระแทกแรงๆ
อยาใหกุญแจหลักตกลงในน้ําหรอืของเหลวอื่นๆ
อยาวางสิ่งของที่หนักหรือใหมแีรงกดทับสูงบน
กุญแจหลัก

 อยาวางกุญแจหลักไว
 อยาเปลี่ยนแปลงหรือ

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของก
1. คลายสกรูออก

2. ถอดฝาครอบกุญแจห

คอนโทรลออกจากก

1. สกรู



5

ะหนาที่ในการควบคุม
นลูกกุญแจออก

รี่ในลูกกุญแจใหม ขอควรระวงั: 
านขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) 

ี่หนัหนาไปในทิศทางที่ถูกตอง 

จ

:

1
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อุปกรณแล
3. นําแบตเตอรี่ใ

4. ติดตั้งแบตเตอ

ตองแนใจวาด

ของแบตเตอร

[UCA21240]

1. ฝาครอบกุญแจ

1. ชุดรีโมทคอนโทรล

1

1

1. แบตเตอรี่ในลูกกุญแ

แบตเตอรีท่ี่กําหนด
3CR1632



5

อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ
5.

6.

UAUU0351

อรถ

ควบคุมวงจรไฟจุดระเบิด
ถทั้งคนั รวมทั้งใชในการ
ั่งรถดวย ซึ่งในตําแหน ง
อธิบายอยูดานลาง

ุดระเบิด) จะติดตั้งฝาครอบ

OPEN
ITION
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ติดตั้งชดุควบคุมรีโมทเขาไปในกุญแจหลกั 

แลวจากนั้นใสฝาครอบกญุแจตามที่แสดง

ประกอบสกรู

สวิทชกุญแจ/การล็อคค

สวิทชกุญแจ/ล็อคคอรถจะ
และวงจรไฟแสงสวางในร
ล็อคคอรถและใชเปดเบาะน
ตางๆ ของสวิทชกญุแจมีคํา

ขอแนะนํา
สวิทชกุญแจหลกั (กุญแจจ
ชองเสียบกญุแจนริภัย

HANDLELOCK

SHUT

IGN

ZAUU1022



5

ะหนาที่ในการควบคุม
ทั้งหมดจะดับ ซึ่งอาจทําให
รอืเกิดอุบัติเหตุได

UAU1068B

บบไฟฟาทุกวงจรดับ ลกูกญุแจ

คับไปทางดานซายจนสุด

SHUT

OFF ON

IGNITION

OFF (Push/Turn)
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อุปกรณแล
UAUU1055

ON (เปด)
ตําแหนงสวิทชเปด ระบบไฟใชงานไดทุกวงจร และ
เครื่องยนตสามารถสตารทติดได ลูกกุญแจถอดออก
ไมได

ขอแนะนํา
ไฟเรือนไมลสวางขึ้นเมื่อกุญแจหมุนไปที่ตําแหนงเปด 
“ON”  เมื่อเครื่องยนตสตารท ไฟหนา, ไฟหรี่ และ
ไฟทายจะสวางโดยอัตโนมัติและคางอยูจนกระทั่ง
กุญแจบิดไปที่ตําแหนงปด “OFF” หรือยกขาตั้งขางลง

UAU10662

OFF (ปด)
ระบบไฟฟาทุกวงจรดับ ลูกกุญแจถอดออกได

คําเตอืน
UWA10062

หามบิดลูกกุญแจไปทีต่ําแหนงปด “OFF” หรือล็อค 
“LOCK” ขณะที่รถจักรยานยนตกําลังเคลื่อนที ่

มฉิะนั้นระบบไฟฟา
สูญเสียการควบคุมห

LOCK (ล็อค)
คอรถถูกล็อค และระ

ถอดออกได

การลอ็คคอรถ

7. หมุนแฮนดบัง

LOCK

ZAUU1025
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ
8.

9.

ขอแน
ถาคอ
ทางขว

การป

จากตํา
ไปที่ต

UAUN0960

ชองตามภาพ จากนั้นบิด

(P

ZA

IONEN
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เมื่อกุญแจอยูในตําแหนงปด “OFF” ใหกด
กุญแจเขา และบิดไปที่ตําแหนงล็อค “LOCK”
ดึงลกูกญุแจออก

ะนํา
รถไมลอ็ค ใหลองหมุนแฮนดบังคับกลบัไป
าเล็กนอย

ลดล็อคคอรถ

แหนงลอ็ค “LOCK” ใหกดกุญแจเขา และบิด
ําแหนงปด “OFF”

กุญแจนิรภัย
วิธีการเปดกญุแจนริภัย

เสียบกุญแจนิรภัยเขาไปใน

กุญแจไปทางขวา

HANDLE
LOCK

OPEN

GNITION

OFF

LOCKush/Turn)

UU1026

SHUT
IGNIT

HANDLE
LOCK

OP

ZAUU0985
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ะหนาที่ในการควบคุม
UAU1100D

ฟเตือน

UAU11022

”
ริบ เมื่อสัญญาณไฟเลี้ยวกะพริบ

“ ”

”

ังงาน “ECO”

งยนต “ ”

ะสตารทเครื่องยนต “ ”

34 5

A
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วิธีการปดกญุแจนิรภัย

กดปุม “PUSH SHUT” 

สัญญาณไฟและไ

สัญญาณไฟเลี้ยว “
สัญญาณไฟนี้จะกะพ

ZAUU0986
1. สัญญาณเตือนไฟสูง

2. สัญญาณไฟเลี้ยว “

3. ไฟแสดงประหยัดพล

4. ไฟเตือนปญหาเครื่อ

5. ไฟแสดงระบบดับแล

1 2
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

สัญญ
สัญญ

สัญญ
ไฟเตือ
ไฟฟา
นํารถจ
สามาร
บิดสว
ติดขึ้น
หากไ
ตําแห
ติดตอ

ไฟแส
ไฟแส
ลกัษณ

าพ ไฟแสดงจะดับลงเม ื่อ

ลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิมดีงันี:้

มเร็วรอบเครื่องยนตสูง

งที่

UAU76382

รทเครือ่งยนต “ ” 
บระบบดบัและสตารท

ดงนีก้ะพริบเมือ่เครื่องยนต

ดบัและสตารทเครือ่งยนต

รื่องยนตจะตั้งไวที่ “ ” 

ูหนา 4-2)

A

A
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UAU11081

าณเตอืนไฟสูง “ ”
าณไฟนี้จะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิทชไฟสูง

UAU11486

าณไฟเตือนปญหาเครื่องยนต “ ”
นนี้จะติดขึน้ เมือ่ตรวจพบปญหาในระบบวงจร
ที่ควบคุมเครื่องยนต ถาเกิดปญหาในกรณีนี้ โปรด
ักรยานยนตเขาตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮา
ถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้โดยการ
ิทชกญุแจไปตําแหนงเปด “ON” ไฟเตือนนี้ควร
 2-3 วินาที แลวดับไป
ฟเตือนนี้ไมติดขึ้นทันทีที่บิดสวิทชกุญแจไปที่
นงเปด “ON” หรือไฟเตือนติดสวางคาง โปรด
ผูจําหนายยามาฮาเพื่อตรวจสอบวงจรไฟฟา

UAUN0711

ดงประหยัดพลังงาน “ECO”
ดงนี้จะสวางขึ้นเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต ใน
ะที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและใชน้ํามัน

เชือ้เพลิงอยางมีประสิทธภิ
จอดรถจกัรยานยนต

ขอแนะนํา
คําแนะนําเพือ่ลดความสิน้เป

 หลีกเลี่ยงการใชควา

ขณะเรงเครื่อง

 การขับขีท่ี่ความเร็วค

ไฟแสดงระบบดับและสตา
ไฟแสดงนีจ้ะสวางเมือ่ระบ

เครือ่งยนตเปดใชงาน ไฟแส

ดบัโดยอตัโนมตัดิวยระบบ

ขอแนะนํา
แมระบบดับและสตารทเค

แตไฟแสดงอาจไมสวาง (ด
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ะหนาที่ในการควบคุม
UAU12141

เชื้อเพลิง

ือ้เพลงิจะแสดงปริมาณของน้ํามัน
ะเลือ่นไปทาง “E” เมื่อระด ับ
 เมื่อเขม็ไปถงึ “E” ใหเติมน้ํามัน
เทาที่จะทําได

ื้อเพลิงหมดจนเกลีย้งถัง

ื้อเพลิง

E F

1
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อุปกรณแล
UAUT1822

ชุดมาตรวัดความเร็ว

ชุดมาตรวัดความเร็วประกอบไปดวยมาตรวัดความเร ็ว

และมาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็วจะแสดง

ความเร็วในการขับขี ่มาตรวัดระยะทางจะแสดงระยะ

เดินทางทั้งหมด

เกจวัดระดับน้ํามัน

เกจวัดระดับน้ํามันเช
เชื้อเพลิงในถงั เข็มจ
น้ํามันเชือ้เพลงิลดลง
เชื้อเพลิงใหเร็วที่สุด

ขอแนะนํา
อยาปลอยใหน้ํามันเช

1. มาตรวัดความเร็ว

2. มาตรวัดระยะทาง

1 2

1. เกจวัดระดับน้ํามันเช

ZAUU0989
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

สวิทช
ดานซ

UAU12401

” 
” สําหรับเปดไฟสูง 

ี่ “ ” สําหรับเปดไฟต่ํา

1. สว

2. สว

3. สว

ZAUU ครื่องยนต “ / ”

2

1

A A
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UAU1234M

แฮนด
าย 

ดานขวา 

สวิทชไฟสูง/ต่ํ า“ /
เลือ่นสวิทชไฟนี้ใหอยูที่ “

และเลือ่นสวิทชไฟใหอยูท

ิทชไฟสูง/ต่ํ า “ / ”

ิทชไฟเลี้ยว “ / ”

ิทชแตร “ ”

1

2

3
0990

1. สวิทชสตารท “ ”

2. สวิทชระบบดับและสตารทเ

OFF
A

A
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ะหนาที่ในการควบคุม
UAU76391

ตารทเครื่องยนต “ / ” 
ารทเครื่องยนตโดยตั้งสวิทช ไปที่ 

ละสตารทเครื่องยนตโดยตั้งสวิทช

A A
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UAU12461

สวิทชไฟเลี้ยว “ / ”
เมื่อตองการใหสัญญาณไฟเลี้ยวขวา ดันสวิทชไปที่

ตําแหนง “ ” สัญญาณไฟเลีย้วดานขวาจะติด เมื่อ

ตองการใหสัญญาณไฟเลี้ยวซาย ดันสวิทชไปที่

ตําแหนง “ ” สัญญาณไฟเลีย้วดานซายจะติด เมื่อ

ปลอยสวิทช สวิทชจะมาอยูที่ตําแหนงตรงกลาง เมื่อ

ตองการยกเลกิสัญญาณไฟเลีย้ว ใหกดปุมตรงกลาง

สวิทชไฟ

UAU12501

สวิทชแตร “ ” 
เมื่อตองการใชสัญญาณแตรใหกดที่สวิทชแตร

UAUM1133

สวิทชสตารท “ ” 
กดสวิทชนี้ขณะที่บีบคันเบรคหนาหรือหลงัเพื่อให

เครื่องยนตทํางาน ดูหนา 7-2 สําหรับคําแนะนํากอน

สตารทเครื่องยนต

สวิทชระบบดับและส
เปดระบบดับและสต

“ ” ปดระบบดับแ

ไปที่ “ ” 

A

A
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

คันเบ

คันเบ

ในการ

UAU12952

ซายของแฮนดบังคบั 

คันเบรคนี้เขากบัปลอก

1. คัน

UBS9E0U1.book  Page 12  Monday, July 17, 2017  2:13 PM
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UAU12902

รคหนา

รคหนาติดตั้งอยูที่ดานขวาของแฮนดบังคบัเลี้ยว 

ใชเบรคหนา ใหบีบคันเบรคเขากบัปลอกคนัเรง

คันเบรคหลัง

คันเบรคหลังติดตั้งอยูที่ดาน

ในการใชเบรคหลงั ใหบีบ

แฮนดบังคับ

เบรคหนา

1

A

OFF
A

1. คันเบรคหลัง

1

ZAUU0993
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ะหนาที่ในการควบคุม
ันเชื้อเพลิง

มันเชื้อเพลิงเขาไปบนถงัน้ํามัน
มุนตามเข็มนาฬกิา จนกระทั่ง

” บนฝาปดและถงัน้ํามันอยูใน

ที่เดิม

UBS9E0U1.book  Page 13  Monday, July 17, 2017  2:13 PM
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UAU37473

ฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง

เมื่อตองการเปดฝาปดถังน้ํามนัเชื้อเพลิง
1. เปดเบาะนั่ง (ดูหนา 5-18)

2. หมุนฝาปดถงัน้ํามันเชือ้เพลงิทวนเข็มนาฬิกา 

และดึงออก

การปดฝาปดถังน้ําม

1. ใสฝาปดถังน้ํา
ที่เปดอยู และห
เครื่องหมาย “
แนวเดียวกัน 

2. ปดเบาะนั่งเขา

1. ฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลงิ

2. เปด

3. ปด

23

1

ZAUU0994
ZAUU0995
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

หลังจ
วาไดป
เชื้อเพ
ไหมไ

UAU13213

ลิงในถงัเพียงพอ
UWA10882

เบนซินเปนสารไวไฟสูง 
ไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
ละเพื่อการลดโอกาสในการ
ันเชื้อเพลิง
ลงิ ใหดับเครื่องยนตกอน 

มีผูใดนั่งอยูใกลกับรถ

ิมน้ํามันเชือ้เพลงิขณะสูบ

กลกับประกายไฟ เปลวไฟ 

ตางๆ เชน ไฟแสดงการ

น้ํารอน และเครื่องอบผา

UBS9E0U1.book  Page 14  Monday, July 17, 2017  2:13 PM
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คําเตอืน
UWA11092

ากมีการเตมิน้ํามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบใหแนใจ
ดฝาถังน้ํามนัเชื้อเพลิงแนนสนิทแลว น้ําม ัน
ลิงที่รั่วออกมาอาจทําใหเกิดอันตรายจากเพลิง
ด

น้ํามันเชื้อเพลิง
ดูใหแนใจวามีน้ํามันเชื้อเพ

คําเตอืน
น้ํามนัเบนซินและไอน้ํามัน
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตอ
เพลิงไหมและการระเบิด แ
ไดรับบาดเจ็บขณะเติมน้ําม

1. กอนเติมน้ํามันเชือ้เพ

และดูใหแนใจวาไม

จกัรยานยนต หามเต

บุหรี่ หรือขณะที่อยูใ

หรือแหลงจุดระเบิด

ทํางานของเครื่องทํา



5

ะหนาที่ในการควบคุม
เพลิงที่หกทันที ขอควรระวัง: เชด็
ิงที่หกทันทีดวยผาสะอาด แหง 

ากน้ํามันเชือ้เพลงิอาจทําความ

สีรถหรือชิ้นสวนพลาสติก 

ดปดฝาปดถงัน้ํามันเชือ้เพลงิ

ว
UWA15152

รมพีิษ และสามารถทําใหบาดเจ ็บ
ใชดวยความระมดัระวัง ห ามใช
 หากทานกลืนน้ํามันเบนซินเข า
ือสูดไอน้ํามนัเบนซินเขาไป
ันเบนซินเขาตา ใหไปพบแพทย
ซินสัมผัสผิวหนัง ใหลางดวยสบู
นซินเลอะเสื้อผา ใหเปลี่ยน
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อุปกรณแล
2. ไมควรเติมน้ํามันเชื้อเพลิงจนลนถัง หยุดเติมเมื่อ

ระดับน้ํามันเชือ้เพลงิถงึปลายทอเติมน้ํามัน 

เนื่องจากน้ํามันเชือ้เพลงิจะขยายตัวเมื่อรอนขึ้น 

ความรอนจากเครื่องยนตหรือแสงอาทิตยอาจ

ทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงไหลลนออกมาจากถงัได

3. เชด็น้ํามันเชื้อ

น้ํามันเชื้อเพล

และนุม เนื่องจ

เสียหายใหกบั

[UCA10072]

4. ดูใหแนใจวาไ

แนนสนิทดแีล

คําเตอืน
น้ํามนัเบนซินเปนสา
หรือเสียชีวิตได ตอง
ปากดูดน้ํามันเบนซิน
ไปเพียงเล็กนอย หร
จํานวนมาก หรือน้ําม
ทนัที หากน้ํามนัเบน
และน้ํา หากน้ํามันเบ
เสื้อผาทันที

1. ทอเติมของถังน้ํามันเชื้อเพลิง

2. ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงสงูสุด

1 2

ZAUU0026
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

ขอคว
ใชเฉพ
น้ํามัน
ของเค
ระบบ
น้ํามัน
แกสโ

ของเอ

ผสมข

ามาฮาได หากมีสวนผสม

มเกิน 10% (E10) ทาง

สโซฮอลที่มีสวนผสมของ

อาจทําใหเกิดความเสยีหาย

ือเกดิปญหาประสิทธ ิภาพ

น้ํา

คว
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รระวัง
UCA11401

าะน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วเทานั้น การใช
เบนซินที่มสีารตะกั่วจะทําใหชิ้นสวนภายใน
รื่องยนต เชน วาลวและแหวนลูกสูบรวมทั้ง
ไอเสียเสียหายได
เชื้อเพลิงแกสโซฮอล
ซฮอลมี 2 ประเภทคือ: แกสโซฮอลที่มีสวนผสม

ทานอลแอลกอฮอล และอีกประเภทหนึ่งมีสวน

องเมทานอลแอลกอฮอล ทานสามารถใชแกส

โซฮอลในรถจกัรยานยนตย

ของเอทานอลแอลกอฮอลไ

ยามาฮาไมแนะนําใหใชแก

เมทานอลแอลกอฮอล เพราะ

ตอระบบน้ํามันเชือ้เพลงิหร

ของรถจกัรยานยนต

มันเชื้อเพลิงที่แนะนํา:
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วหรือน้ํามันแกสโซฮอล  

(E10)

ามจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง:
4.2 ลิตร (1.11 US gal, 0.92 Imp.gal)
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ะหนาที่ในการควบคุม
รื่องยนตเดินเบานานเกินกวา 
ลอยใหเครือ่งยนตเดินเบาเปน
ําใหเครื่องยนตรอนเกินไป

UCA10702

ินไรสารตะกั่วเทานั้น 
ที่มสีารตะกั่วจะทําใหระบบบําบัด
จซอมไมได
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UAU13434

ระบบบําบัดไอเสีย
รถจกัรยานยนตรุนนี้มีระบบบําบัดไอเสีย (catalytic 

converter) ในระบบไอเสียของรถ

คําเตอืน
UWA10863

ระบบไอเสียจะมคีวามรอนหลังจากมีการใชงาน เพื อ
ปองกันอันตรายจากไฟไหมหรือไฟลวก:
 หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับบริเวณทีอ่าจ

เกิดอันตรายจากไฟไหม เชน หญาหรือวัสดุอื่น
ที่ติดไฟงาย

 จอดรถจักรยานยนตในที่ทีไ่มมเีด็กหรือคนเดิน
พลุกพลาน เพื่อใหไมไดรับอันตรายจากการ
สัมผัสกับระบบไอเสีย

 ตองแนใจวาระบบไอเสียเย็นลงแลวกอนทําการ
ซอมบํารุง

 อยาปลอยใหเค
2-3 นาท ีการป
เวลานานจะท

ขอควรระวัง
ใชเฉพาะน้ํามันเบนซ
การใชน้ํามนัเบนซิน
ไอเสียเสียหายจนอา
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

คันส

ถาเคร

ใหลอ

เครื่อง

เบาๆ 

โดยใช

UAU13933

บนขาตั้งกลาง 

สวิทชกุญแจ และหมุน

ี่ตําแหนง “OPEN”

1. คัน

ZAUU

HANDLE
LOCK

OPEN

GNITION

1
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UAU37651

ตารทเทา

ื่องยนตไมสตารทโดยการกดสวิทชสตารท 

งสตารทโดยการใชคันสตารทเทา การสตารท

ยนต ใหกางคันสตารทออก เหยียบลงดานล าง

จนกระทั่งเขาเกียร จากนั้นกดลงอยางราบรื่น

แรง

เบาะนั่ง

การเปดเบาะนั่ง
1. ตั้งรถจกัรยานยนตไว

2. เสียบกญุแจเขาไปใน

ทวนเขม็นาฬกิาไปท

สตารทเทา

1

0831

1. ล็อคเบาะนั่ง

2. เบาะนั่ง

ZAUU0996

2
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ะหนาที่ในการควบคุม
UAU37482

น็อค

คจะอยูใตเบาะนั่ง

ค
ูหนา 5-18)

ค

1
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อุปกรณแล

ขอแนะนํา
ขณะบิดกญแจไมตองดันกุญแจเขาไป

3. พับเบาะนั่งขึ้น

การปดเบาะนั่ง
1. พับเบาะนั่งลง และกดเบาะใหเขาตําแหนงลอ็ค

2. ถอดกุญแจออกจากสวิทชกญุแจหากจะไมอยู

ที่รถจักรยานยนต

ขอแนะนํา
เพื่อความปลอดภัย ควรตรวจสอบใหแนใจวาเบาะรถ

ปดสนิทกอนการขับขี่

ที่แขวนหมวกกัน

ที่แขวนหมวกกันน็อ

การเก็บหมวกกันน็อ
1. เปดเบาะนั่ง (ด

1. ที่แขวนหมวกกันน็อ
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ
2.

การป
เปดเบ

หมวก

UAUN1200

UWAN0030

มารถรับน้ําหนักไดไมเกิน 

บนตัวรถจักรยานยนตเกิน 
)
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ยึดหมวกกันน็อคเขากบัที่แขวนหมวกกนัน็อค 

และจากนั้นปดเบาะนั่งใหแนน คําเตอืน! อยา
ขับขีร่ถโดยแขวนหมวกกันน็อคไวกับที่แขวน 
เพราะหมวกกันน็อคอาจไปชนกับวัตถตุางๆ 
ทําใหรถเสียการทรงตัวและเกิดอุบัติเหตุได 
[UWA10162]

ลดหมวกกันน็อค
าะนั่ง และถอดหมวกกนัน็อคออกจากที่แขวน

กันน็อค จากนั้นปดเบาะนั่ง

ตะขอยึดสัมภาระ

คําเตอืน
 ตะขอยึดสัมภาระสา

1 กก. (2.2 ปอนด)
 หามบรรทกุน้ําหนัก

160 กก. (353 ปอนด

1. ตะขอยึดสัมภาระ

1

ZAUU0032
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ะหนาที่ในการควบคุม
UCA21150

ตองการใชกลองเอนกประสงค
งเอนกประสงคมกัจะสะสม
อยูกลางแดด หรือจากความรอน
ต ดังนั้นจึงไมควรเก็บสิ่งของใดๆ 
อน เครื่องอุปโภค หรือวัตถุไวไฟ 
งเอนกประสงค
วามชืน้ภายในกลองเอนกประสงค 
ทีเ่ปยกในถงุพลาสตกิ เมือ่ตองการ
นกประสงค
งเอนกประสงคอาจเปยกชื้นใน
ึงควรนําสิ่งของที่เก็บอยูภายใน
วในถุงพลาสติก
คีาหรือสิ่งทีแ่ตกหักงายไวใน
ะสงค
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อุปกรณแล
UAU67520กลองเอนกประสงค

กลองเอนกประสงคใตเบาะนั่ง

คําเตอืน
UWA10962

 กลองเอนกประสงคสามารถรับน้ําหนักได
ไมเกิน 1 กก. (2.2 ปอนด)

 หามบรรทุกน้ําหนักบนตัวรถจักรยานยนตเกิน
160 กก. (353 ปอนด)

ขอควรระวัง
โปรดจําใหขึน้ใจเมือ่
 เนื่องจากกลอ

ความรอนเมือ่
ของเครื่องยน
ที่ไวตอความร
ไวภายในกลอ

 เพื่อหลีกเลี่ยงค
ควรหอสิง่ของ
เก็บในกลองเอ

 เนื่องจากกลอ
ขณะลางรถ จ
ออกหรือเก็บไ

 อยาเก็บของม
กลองเอนกปร

1. กลองเอนกประสงค

1
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ

ขอแน
อยาท

ถกูเปด

UAU76780

องโครงรถ ยกขาต ั้งขางขึน้ 

บัตวัรถใหตัง้ตรง

1
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ะนํา
ิ้งรถจกัรยานยนตของทานไวขณะที่เบาะนั่ง

ไว

ขาตั้งขาง

ขาตัง้ขางตดิตั้งอยูดานซายข

หรอืเหยียบลงดวยเทาโดยจ

1. ขาตั้งขาง

ZAUU0997
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ะหนาที่ในการควบคุม
รวจสอบระบบนี้เปนประจําและ
ทําการซอมบํารุงหากระบบ
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อุปกรณแล

ขอแนะนํา
 สวิทชขาตั้งขางแบบติดตั้งมากบัรถเปน

สวนหนึ่งของระบบการตัดวงจรการสตารท 
ซึ่งจะตัดการจุดระเบิดในบางสถานการณ 
(ดูหัวขอตอไปนี้สําหรับคําอธิบายเกีย่วกับ
ระบบการตัดวงจรการสตารท)

 เมื่อเอาขาตั้งขางลง ระบบดับและสตารท
เครื่องยนตจะปดใชงาน

คําเตอืน
UWA10242

หามขับขีร่ถจักรยานยนตโดยไมไดยกขาตั้งขางขึน้
หรือขาตั้งขางฝด และไมสามารถเก็บขึ้นได (หร ือเลื่อน
หลนลงได) มฉิะนั้น ขาตั้งขางอาจสัมผัสพื้นและ
รบกวนสมาธิของผูขับขี ่ทําใหเสียการทรงตัวได ระบบ
การตดัวงจรการสตารทของยามาฮา ออกแบบขึ้นเพื่อ
ชวยเตือนใหผูขบัขี่ไมลืมยกขาตั้งขางขึน้กอนจะเริ่ม

ออกตัว ดังนั้น ควรต
ใหผูจําหนายยามาฮา
ทํางานไมถูกตอง
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อุปกรณและหนาที่ในการควบคมุ
UAUT1096ระบบ

ตรวจ

กลางเสมอระหวาง

ารถใหผูจำหนายยามาฮา
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การตัดวงจรการสตารท
สอบการทํางานของสวิทชขาตั้งขางตามขั้นตอนดังนี้

หมุนกุญแจในตำแหนงเปด (ON)

ยกขาตั้งขางขึ้น

กดสวิทชสตารท พรอมทั้งบีบคันเบรคหนาหรือ
หลังเครื่องยนตจะติด

ลดขาตั้งขางลง

ถาเครื่องยนตหยุด

สวิทชขาตั้งขางใชงานได

• รถจักรยานยนตจะตองตั้งอยูบนขาตั้ง
การตรวจสอบ

• หากตรวจพบความผิดปกติ ทานสาม
ตรวจสอบระบบกอนการขับขี่

คำเตือน
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วจสอบกอนการใชงาน
UAU15599

นอยูในสภาพพรอมใชงาน

ลาที่ระบุไวในคูมือผูใช

UWA11152

ิดอุบัติเหตหุรอืทำใหชิ้นสวน
ามารถแกไขป ัญหาได ใหนํา

หนา

5-14

8-19
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เพื่อความปลอดภัย – การตร

ตรวจสอบรถจักรยานยนตของทานทุกครั้งกอนใชงาน เพื่อใหมั่นใจวารถของทา

และปลอดภัย ใหปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบและบํารุงรักษาตามกําหนดเว

รถจกัรยานยนตเสมอ

คําเตอืน
หากไมมกีารตรวจสอบหรือบํารุงรักษาที่ถูกตอง อาจเปนการเพิ่มโอกาสในการเก
เสียหายได อยาใชรถหากทานพบสิ่งผิดปกติ หากขั้นตอนที่ระบุไวในคูมือนี้ไมส
รถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮา
ตรวจสอบรายการตอไปนี้ กอนการใชงานรถจกัรยานยนต:

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ

น้ํามันเชื้อเพลิง
• ตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง
• เตมิน้ํามันเชื้อเพลิง ถาจําเปน
• ตรวจสอบการรั่วซมึของทอน้ํามันเชื้อเพลิง

น้ํามันเครือ่ง
• ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง
• ถาจําเปน ใหเติมน้ํามันเครื่องทีแ่นะนําจนถึงระดบัที่กําหนด
• ตรวจสอบรถจักรยานยนตเพื่อปองกันการรั่วซึม
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เพื่อความปลอดภัย – การตรวจสอบกอนการใชงาน

น้ํามัน 8-24

เบรคห

ายยามาฮา

8-36, 8-37

เบรคห 8-34, 8-37

ปลอก
ยคันเรง และ

8-28, 8-40

สายค 8-40

หนา
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เฟองทาย • ตรวจสอบรถจักรยานยนตเพือ่ปองกันการรั่วซึม

นา

• ตรวจสอบการทํางาน
• ถาระดับคันเบรคลึกผิดปกต ิใหนํารถเขาตรวจสอบระบบไฮดรอลิกที่ผูจําหน
• ตรวจสอบความสกึของผาเบรค
• เปลี่ยน ถาจําเปน
• ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคทีก่ระปุกน้ํามันเบรค
• ถาจําเปน ใหเติมน้ํามันเบรคที่กําหนดใหอยูในระดบัที่กําหนด
• ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพื่อปองกันการรั่ว

ลัง
• ตรวจสอบการทํางาน
• ทําการหลอลื่นสาย ถาจําเปน
• ตรวจสอบระยะฟรีคันคลัทช
• ทําการปรับตั้ง ถาจําเปน

คันเรง
• ตรวจสอบความคลองตัวเพื่อความสะดวกในการใชงาน
• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง
• ถาตองการปรับตัง้ ใหทําการปรับตัง้ระยะฟรีปลอกคันเรงและหลอลื่นชุดสา
เบาปลอกคันเรงไดทีร่านผูจําหนายยามาฮา

วบคุมตางๆ • ตรวจสอบความคลองตัวเพื่อความสะดวกในการใชงาน
• ทําการหลอลื่น ถาจําเปน

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ
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วจสอบกอนการใชงาน

8-29, 8-33

8-41

คคันเบรคหลังใสและ
8-41

8-42

—

—

ต)
อบทีผู่จําหนายยามาฮา

5-22

หนา

UBS9E0U1.book  Page 3  Monday, July 17, 2017  2:13 PM
6-3

เพื่อความปลอดภัย – การตร

ลอและยาง
• ตรวจสอบความเสียหาย
• ตรวจสอบสภาพยางและความลึกของดอกยาง
• ตรวจสอบลมยาง
• ทําการแกไข ถาจําเปน

คันเบรคหนา • ตรวจสอบความคลองตวัเพือ่ความสะดวกในการใชงาน
• ควรหลอลื่นดวยน้ํามันในจุดที่จําเปน

คันเบรคหลัง
• ตรวจสอบความคลองตวัเพือ่ความสะดวกในการใชงาน และสลักล็อ
ปลอยสลักไดอยางถูกตอง

• หลอลื่นเดอืยคันเบรคและสลักล็อคตามความจําเปน

ขาตั้งกลาง, ขาตั้งขาง • ตรวจสอบความคลองตวัเพือ่ความสะดวกในการใชงาน
• ควรหลอลื่นดวยน้ํามันในจุดที่จําเปน

จุดยึดโครงรถ • ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทกุตวัแนนแลว
• ขันใหแนน ถาจําเปน

อุปกรณ ไฟ สัญญาณไฟ 
และสวิทช

• ตรวจสอบการทํางาน
• ทําการแกไข ถาจําเปน

สวิทชขาตั้งขาง • ตรวจสอบการทํางานของระบบตดัวงจรการจุดระเบิด (ด ับเครื่องยน
• หากระบบทํางานไมถูกตอง ใหนํารถจักรยานยนตเขารับการตรวจส

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ
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การทํางานของรถจักรยานยนตและจุดที่สําคัญของการขับขี่

อานค

เขาใจ

หนาท

เขาใจ

หากท
นําไป
สามาร

UAUV0121

UCAV0031

ําใหชิ้นสวนของเครือ่งยนต
กรองอากาศ หากปลอยให 
วาไดขจดัน้าํออกจากหมอ
ื่อปองกันไมใหเคร ื่องยนต
บํารงุรกัษาและการปรบั
ะเอียด)
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UAU15952

ูมือผูใชรถจกัรยานยนตโดยละเอียดเพื่อทําความ

กบัการควบคุมตางๆ หากมีการควบคุมหรือ

ี่การทํางานใดของรถจักรยานยนตที่ทานไม

 ทานสามารถปรึกษาผูจําหนายยามาฮาได

คําเตอืน
UWA10272

านไมทําความคุนเคยกับการควบคุมตางๆ อาจ
สูการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต ซึ่ง
ถทําใหเกิดอุบัติเหตหุรอืไดรับบาดเจ็บได

ขอควรระวัง
หามขบัขีใ่นน้ําทีล่ึกพอจะท
เปยกหรอืแชน้ํา โดยเฉพาะ
เครือ่งยนตแชน้ํา ตองแนใจ
กรองอากาศโดยเรว็ทีส่ดุเพ
เสยีหายมากเกินไป (ด ู“การ
ตัง้ตามระยะ” สําหรบัรายล
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ุดที่สําคัญของการขับขี่
รือเบรคหลงั

รท

ตารทในแตละครั้ง ควรใชเวลาให

ระหยัดแบตเตอรี่ ไมควรสตารท

 5 วินาทีในการสตารทแตละครั้ง

สตารท ใหปลอยสวิทชสตารท

ตไมสตารท ใหลองสตารท

ิดคันเรง 1/4 รอบ (10 มม.)

1/4 turn
(10 mm)
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การทํางานของรถจักรยานยนตและจ
UAU76790

การสตารทเครื่องยนต
ตองเอาขาตั้งขางขึ้นกอนเพื่อใหระบบการตัดวงจร

การสตารทเปดใหสามารถสตารทเครื่องยนตได 

(ดูหนา 5-24)

คําเตอืน
UWAN0020

กอนสตารทเครื่องยนต ตรวจใหแนใจวารถจักรยานยนต
อยูบนขาตั้งกลาง

ขอควรระวัง
UCA10251

ดหูนา 7-5 สําหรบัคําแนะนําการเบรก-อิน เพื่อทาํการ
สตารทเครื่องยนตเมือ่มกีารใชงานเปนครัง้แรก

การสตารทเครื่องยนต
1. ตั้งรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง

2. บิดกุญแจไปที่ตําแหนงเปด “ON”

3. ใชเบรคหนาห

4. กดสวิชทสตา

การพยายามส

นอยที่สุดเพื่อป

เครื่องยนตเกนิ

5. เมื่อเครื่องยนต

หากเครื่องยน

อีกครั้งพรอมบ

ZAUV0319
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การทํางานของรถจักรยานยนตและจุดที่สําคัญของการขับขี่

ขอแน




ขอคว
เพื่อรกั
ไมคว

UAU16782

เร็ว

ิ่มหรือลดไดดวยการบิด

ใหบิดคันเรงไปทาง

มเร็วใหบิดคันเรงไปทาง

(a)

(b)

A

A

OFF
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ะนํา
หากเครื่องยนตไมสตารทโดยการกดสวิทช

สตารท ใหลองใชคันสตารทเทา

เครื่องยนตจะสตารทโดยการบิดคนัเรงขณะ

ที่ระบบดับและสตารทเครื่องยนตเปดใชงาน 

(ดูหนา 4-1)

รระวัง
UCA11043

ษาเครือ่งยนตใหมอีายุการใชงานทีย่าวนาน 
รเรงเครือ่งยนตมากขณะเครื่องยนตเยน็

การเรงและการลดความ

ความเร็วของรถสามารถเพ

คันเรง ในการเพิ่มความเร็ว

ตําแหนง (a) ในการลดควา

ตําแหนง (b)

5

(a)
(b)
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ุดที่สําคัญของการขับขี่
สุด

นาและหลังพรอมๆ กันโดยคอยๆ 

ในการบีบ
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การทํางานของรถจักรยานยนตและจ
UAU67530

การเบรค
คําเตอืน

UWA17790

 หลีกเลี่ยงการเบรคแรงหรือกะทันหัน (โดย
เฉพาะอยางยิ่งในขณะที่กําลังเอียงไปทางดานใด
ดานหนึ่ง) มฉิะนั้นรถจักรยานยนตอาจลื่นไถล
หรือพลิกคว่ําได

 การขีข่ามทางรถไฟ ชองทางเดินรถยนต แผน
โลหะบนถนนที่มกีารกอสรางและเปนหลุมบอ 
อาจทําใหเกิดการลื่นเมื่อถนนเปยก ดังนั้นจึง
ควรลดความเร็วเมือ่เขาใกลบริเวณดังกลาว 
และควรเพิ่มความระมดัระวังใหมากขึ้น

 ควรจําใหขึ้นใจวาการเบรคบนถนนทีเ่ปยกจะ
ทําไดยากกวาปกตมิาก

 ขับชาๆ เมื่อลงจากเนิน เนื่องจากการเบรคขณะ
ลงเนินจะทําไดยาก

1. ผอนคันเรงจน

2. บีบคันเบรคห

เพิ่มความแรง
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การทํางานของรถจักรยานยนตและจุดที่สําคัญของการขับขี่

ระยะ
ไมมีช

รถจัก

1,000

ควรท

ดวยส
หนักเ
ของช
ทําให
หรือค
เครื่อง

0–150
หลีกเล
หลังท
ใหเย็น

ับตางๆ กนั ไมควรใช

เวลานาน

ล)
 1/2 รอบของคันเรง

ปยังเฟองโดยตรง แตไม

ไมล)
 3/4 รอบของคันเรง

ที่ และควรใชความเร็ว
วัง: หลังจาก 1,000 กม. 
ขี่ ตองมีการเปลี่ยนถาย
นัเครื่อง และทําความ
เครื่อง หากมีปญหาใดๆ 
งยนต กรุณานํารถ
รวจสอบที่ผูจําหนาย
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UAU16831

รันอินเครื่องยนต
วงเวลาใดจะสําคัญที่สุดในอายุการใชงานของ

รยานยนตมากไปกวาชวงระยะ 0 กม. ถึง 

กม. (รันอิน) สําหรับการคํานึงถึงระยะดังกลาว 

ําความเขาใจใหละเอียดตามคูมือ

ภาพเครื่องยนตใหม ควรหลีกเลี่ยงการใชงานที่
กนิไปในชวงระยะแรกที่ 1,000 กม. การทํางาน
ิ้นสวนภายในเครื่องยนตที่เคลื่อนที่เสียดสีกัน 
เกิดระยะชองวางที่เกิดการสึกหรออยางรวดเร็ว 
วรหลกีเลีย่งการกระทําใดๆ ที่อาจทําให
ยนตรอนเกินไป

UAU37793

 กม. (0–90 ไมล)
ี่ยงการบิดคนัเรงเกนิ 1/3 รอบของคนัเรง
ําการติดเครื่องยนตเวลานานใหดับเครื่อง ปลอย
 5-10 นาที

ควรเปลี่ยนความเร็วในระด

ความเร็วระดับเดียวกนัเปน

150–500 กม. (90–300 ไม
หลกีเลีย่งการบิดคันเรงเกิน

รอบเครื่องยนตจะสงผานไ

ควรบิดคนัเรงจนสุด

500–1,000 กม. (300–600 
หลกีเลีย่งการบิดคันเรงเกิน

1,000 กม. ขึน้ไป
หลกีเลีย่งการบิดคันเรงเต็ม
ในระดับตางกนั ขอควรระ
(600 ไมล) แรกของการขับ
น้ํามนัเครื่อง, ไสกรองน้ําม
สะอาดตะแกรงกรองน้ํามนั
เกิดขึน้ในระยะรันอินเครื่อ
จักรยานยนตของทานเขาต
ยามาฮา [UCA10363]
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ุดที่สําคัญของการขับขี่
และสตารทเครือ่งยนตถูกเปด
รีอ่าจคายประจุไฟและอาจจะ
งยนตไมไดเนื่องจากแบตเตอรี่
าต่ํา
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การทํางานของรถจักรยานยนตและจ
UAU76800

การจอดรถ
เมื่อทําการจอดรถ ใหดับเครื่องยนตและดึงลกูกญุแจ
ออกจากสวิทชกญุแจ

คําเตอืน
UWA18840

 เนื่องจากเครื่องยนตและระบบไอเสียมี
ความรอนสูง จึงไมควรจอดรถในที่ทีอ่าจมเีด็ก
หรือคนเดินสัมผัสและถูกไฟลวกได

 ไมควรจอดรถบริเวณพื้นที่ลาดเอียง หรือพื้นดิน
ที่ออน มิฉะนั้น อาจจะทําใหรถลมเสียหายได 
ซึ่งมโีอกาสทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงรั่วและเกิด
ไฟไหมได

 หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับพื้นหญาแหง
หรือวัตถทุี่ลุกตดิไฟไดงาย

 หากระบบดับ
ทิ้งไว แบตเตอ
รีสตารทเครื่อ
มแีรงดันไฟฟ
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

การตร
จะชวย
ใหคว
คอืภา
จดุสํา
การห
ชวงระ
ระยะ 
อยูภาย
อากาศ
แตละ
วาจะเ

หากท
รักษา
หรือถ

ํารุงรกัษารถจักรยานยนต 
ปนผูดําเนินการแทน

UWA15123

ํารุงรักษายกเวนในกรณ ี

งานจะมีชิ้นสวนที่
รถเกี่ยวชิ้นสวนรางกาย
วนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งทำให
หมได
ํางานขณะทําการบํารงุรกัษา
ับบาดเจ็บ เกิดการลวกไหม 
พิษจากกาซคารบอน-
ึงแกชีวิตได ดูหนา 2-4 
ิมเกี่ยวกับกาซคารบอน-
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UAU17246

วจสอบการปรับตัง้และการหลอลืน่ตามระยะ 
ใหรถจกัรยานยนตของทานมปีระสทิธภิาพ และ
ามปลอดภยัในการขบัขีม่ากยิง่ขึน้ ความปลอดภัย
ระหนาทีข่องเจาของและผูขบัขีร่ถจกัรยานยนต 
คญัตางๆ สาํหรับการตรวจสอบ การปรับแตง 
ลอลืน่ จะอธบิายรายละเอียดในหนาถดัไป
ยะเวลาที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาตาม
ควรพิจารณาเปนคําแนะนําทั่วไปโดยควรขับขี่
ใตสภาวะปกติ อยางไรกต็ามขึน้อยูกับสภาพ
ภูมิประเทศ ทําเล และลักษณะการใชงานของ
บุคคล ซึ่งมีผลตอระยะเวลาในการบํารุงรักษา
ร็วหรือชา

คําเตอืน
UWA10322

านทําการบํารุงรักษาไมถูกตอง หรอืทําการบํารุง
ผิดวิธี อาจเพิ่มความเสี่ยงในการไดรับบาดเจ็บ
ึงแกชีวิตขณะทําการบํารุงรักษา หรอืขณะใชงาน 

หากทานไมคุนเคยกับการบ
โปรดใหผูจําหนายยามาฮาเ

คําเตอืน
ดับเครื่องยนตขณะทําการบ
ที่ระบุไว
 เครื่องยนตทีก่ําลังทํา

เคลื่อนที่อยู ซึ่งสามา
หรือเสื้อผา และชิ้นส
เกิดไฟดูดหรือเพลิงไ

 การปลอยใหเครื องท
อาจทําใหดวงตาไดร
เพลิงไหม หรือไดรับ
มอน็อกไซด – อาจถ
สําหรับขอมลูเพิ่มเต
มอน็อกไซด
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
UAU17382

ถ

ะอยูใตเบาะนั่ง (ดูหนา 5-18)
รจะรวมอยูในคูมือเลมนี้ ชุด
วยใหทานสามารถดูแลรักษาและ
อยางงายดาย อยางไรกต็าม 
ประแจขันแรงบิด อาจจําเปนตอ
างถกูวิธี

1
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การบํารุงรักษาแล

คําเตอืน
UWA15461

จานเบรค แมปมเบรคตวัลาง ดรัมเบรค และผาเบรค
จะรอนมากระหวางการใชงาน เพื่อเปนการหลีกเล ี่ยง
การถกูลวกไหม ควรปลอยใหชิ้นสวนเบรคเย็นลง
กอนทีจ่ะสัมผัส

เครื่องมือประจําร

เครื่องมือประจํารถจ
ขอมูลดานการบริกา
เครื่องมือเหลานี้จะช
ซอมแซมรถของทาน
เครื่องมือพิเศษ เชน 
การบํารุงรักษารถอย

1. เครื่องมือประจํารถ
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

ขอแน
หากท

ประส

สามาร

ดําเนิน
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ะนํา
านไมมีชุดเครื่องมือประจํารถ หรือไมมี

บการณเกี่ยวกับการบํารุงรักษารถมากอน ทาน

ถนํารถเขาศูนยบริการยามาฮา เพื่อใหชาง

การตรวจสอบใหทานได
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
UAUU0621

ิโลเมตรแทน
ั้งแต 4,000 กม.

ะทักษะดานเทคนิค ดังนั้นควร

UAUU1294

ีย
ะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําปกม. 

 
น

8,000 กม. 
หรือ 

10 เดือน

12,000 กม. 
หรอื 

14 เดือน

16,000 กม. 
หรอื 

18 เดือน

   

ทุกๆ 12,000 กม.
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การบํารุงรักษาแล

ขอแนะนํา
 การตรวจสอบประจําปตองทําทกุป ยกเวนถามีการบำรุงรักษาตามระยะก
 ตั้งแต 20,000 กม. เปนตนไป ใหเริ่มนับชวงเวลาในการบํารุงรักษาซ้ําอีกต

 รายการที่มีเครื่องหมายดอกจนั (*) จําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ ขอมูล แล

ใหชางผูจําหนายยามาฮาเปนผูดําเนินการ 

ตารางการบํารุงรักษาตามระยะสําหรับระบบควบคุมมลพิษแกสไอเส

ลําดบั จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระย
1,000 กม. 
หรือ 

2 เดือน

4,000 
หรือ

6 เดือ

1 * ทอน้ํามนัเชื้อเพลงิ • ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของทอ
น้ํามนัเชื้อเพลิง



2 *
ไสกรองปมน้ํามัน
เชื้อเพลงิ

• ตรวจสอบสภาพ
• เปลี่ยน ถาจําเปน
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

3
  

ุกๆ 8,000 กม.

4 *  

5 *    

6 *    

ลําดับ

ลวแตระยะใดถึงกอน)
ตรวจสอบ
ประจําป0 กม. 

รือ 
เดือน

12,000 กม. 
หรือ 

14 เดือน

16,000 กม. 
หรือ 

18 เดือน
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หัวเทียน

• ตรวจสอบสภาพ
• ทําความสะอาดและตรวจสอบระยะหางเขี้ยว
หัวเทียน



• เปลีย่น ท

วาลว • ตรวจสอบระยะหางวาลว
• ทําการปรบัตั้ง ถาจําเปน

ระบบหัวฉดีน้ํามัน
เชื้อเพลิง • ตรวจสอบความเร็วรอบเดินเบาเครื่องยนต  

ระบบไอเสยี
• ตรวจสอบการรั่วซึม
• ขันใหแนน ถาจําเปน
• เปลีย่นปะเกน็ ถาจําเปน



จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง (แ
1,000 กม. 
หรือ 

2 เดือน

4,000 กม. 
หรือ 

6 เดือน

8,00
ห

10 
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
UAUU1287

ะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน)
ตรวจสอบ
ประจําปกม. 

 
น

8,000 กม. 
หรือ 

10 เดือน

12,000 กม. 
หรอื 

14 เดือน

16,000 กม. 
หรอื 

18 เดือน

   

ทุกๆ 16,000 กม.
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การบํารุงรักษาแล

ตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นโดยทั่วไป

ลําดบั จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระย
1,000 กม. 
หรือ 

2 เดือน

4,000 
หรือ

6 เดือ

1 *
เครื่องมือวิเคราะห
ระบบหัวฉีด

• ทําการตรวจสอบการทํางาน โดยใชเครือ่ง
วเิคราะหระบบหัวฉีดยามาฮา

• ตรวจสอบรหัสขอผิดพลาด
 

2 ไสกรองอากาศ • เปลี่ยน

3 ทอตรวจสอบไสกรอง
อากาศ • ทําความสะอาด  

4 *
ไสกรองอากาศชุด
สายพานวี

• ทําความสะอาด
• เปลี่ยน ถาจําเปน



5 * แบตเตอรี่ • ตรวจสอบแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่
• ชารจไฟ ถาจําเปน
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6 *
   

หรอถึงคาทีก่ําหนด

7 *
   

หรอถึงคาทีก่ําหนด

8 *
   

ทุกๆ 4 ป

9 * ทุกๆ 2 ป

10 *   

ลําดับ

ลวแตระยะใดถึงกอน)
ตรวจสอบ
ประจําป0 กม. 

รือ 
เดือน

12,000 กม. 
หรือ 

14 เดือน

16,000 กม. 
หรือ 

18 เดือน
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เบรคหนา
• ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามนัเบรค และ
การรั่วของน้ํามนัเบรค

 

• เปลีย่นผาเบรค เมือ่สึก

เบรคหลงั
• ตรวจสอบการทํางานและปรบัระยะฟรี
คันเบรคหนา

 

• เปลีย่นผาเบรค เมือ่สึก

ทอน้ํามันเบรค
• ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหาย
• ตรวจสอบความถกูตองของการเดินทอและตัวยดึ



• เปลีย่น

น้ํามันเบรค • เปลีย่น

ลอรถ • ตรวจสอบความสึกหรอและการแกวง-คด
• เปลีย่น ถาจําเปน



จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง (แ
1,000 กม. 
หรือ 

2 เดือน

4,000 กม. 
หรือ 

6 เดือน

8,00
ห

10 
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ทุกๆ 12,000 กม.

   

   

   

   

ะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน)
ตรวจสอบ
ประจําปกม. 

 
น

8,000 กม. 
หรือ 

10 เดือน

12,000 กม. 
หรอื 

14 เดือน

16,000 กม. 
หรอื 

18 เดือน
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การบํารุงรักษาแล

11 * ยาง
• ตรวจสอบหนายาง และการสึกหรอ
• เปลี่ยน ถาจําเปน
• ตรวจสอบลมยาง
• ทําการแกไข ถาจําเปน



12 * ลูกปนดุมลอ • ตรวจสอบความหลวมหรือความเสียหายของ
ลกูปน



13 * ลูกปนคอรถ
• ตรวจสอบระยะคลอนและสภาพลกูปนคอรถ  

• หลอลืน่ดวยจาระบีลิเธียม

14 * จุดยึดโครงรถ • ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนทั โบลท และ
สกรูทุกตัวแนนแลว



15 เพลาเดอืยคันเบรคหนา • หลอลืน่ดวยจาระบีซิลิโคน 

16 เพลาเดอืยคันเบรคหลงั • หลอลืน่ดวยจาระบีลิเธียม 

17 ขาตั้งขาง, ขาตั้งกลาง • ตรวจสอบการทํางาน
• หลอลืน่ดวยจาระบีลิเธียม



ลําดบั จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระย
1,000 กม. 
หรือ 

2 เดือน

4,000 
หรือ

6 เดือ
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

18 *    

19 *   

20 *   

21   

22 * 

23
ทุกๆ 8,000 กม.

ทุกๆ 12,000 กม.

24 *
   

ๆ 25,000 กม.

25 * ๆ 12,000 กม.

ลําดับ

ลวแตระยะใดถึงกอน)
ตรวจสอบ
ประจําป0 กม. 

รือ 
เดือน

12,000 กม. 
หรือ 

14 เดือน

16,000 กม. 
หรือ 

18 เดือน
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สวิทชขาตั้งขาง • ตรวจสอบการทํางาน  

โชคอพัหนา • ตรวจสอบการทํางานและการรัว่ซึมของน้ํามนั 

ชุดโชคอพัหลัง • ตรวจสอบการทํางานและการรัว่ของน้ํามัน
โชคอัพหลัง



น้ํามันเครื่อง • เปลีย่น
• ตรวจสอบระดับและการรัว่ของน้ํามนัเครือ่ง

 

ตะแกรงกรอง
น้ํามันเครื่อง • ทําความสะอาด 

น้ํามันเฟองทาย
• ตรวจสอบรถจกัรยานยนตเพื่อปองกนัการรัว่ซึม  

• เปลีย่น 

สายพานวี
• ตรวจสอบการชํารดุเสียหาย และการสึกหรอ

• เปลีย่น ทุก

พูเลยหลังสายพานวี • หลอลื่น ทุก

จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง (แ
1,000 กม. 
หรือ 

2 เดือน

4,000 กม. 
หรือ 

6 เดือน

8,00
ห

10 
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ะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน)
ตรวจสอบ
ประจําปกม. 

 
น

8,000 กม. 
หรือ 

10 เดือน

12,000 กม. 
หรอื 

14 เดือน

16,000 กม. 
หรอื 

18 เดือน
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การบํารุงรักษาแล

26 *
สวิทชเบรคหนา
และเบรคหลงั • ตรวจสอบการทํางาน  

27 ชิ้นสวนที่มกีาร
เคลื่อนทีแ่ละสายตางๆ • หลอลืน่ 

28 * ปลอกคันเรง
• ตรวจสอบการทํางาน
• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง และปรับตั้ง 
ถาจําเปน

• หลอลืน่สายและเบาปลอกคนัเรง



29 *
ไฟแสงสวาง สัญญาณ
ไฟ และสวิทช

• ตรวจสอบการทํางาน
• ปรับตั้งลําแสงไฟหนา

 

ลําดบั จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระย
1,000 กม. 
หรือ 

2 เดือน

4,000 
หรือ

6 เดือ
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
UAUU1622

ขอแน


ทิ้ง ซึ่งไมตองทําความ

ากกวาปกติ


ากกวาปกติ


งัจากนั้น เปลีย่นสายพานวี 
แมวาจะไมพบการชํารุด



รฐานที่กําหนด และ
มันเบรคทุกครั้ง
ัวลาง พรอมกบัเปลี่ยน
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ะนํา
กรองอากาศ
• กรองอากาศของรถรุนนี้ใชไสกรองอากาศกระดาษเคลือบน้ํามันแบบใชแลว
สะอาดดวยลมอัด มิฉะนั้น อาจชํารุดเสียหายได

• ตองเปลี่ยนไสกรองอากาศบอยครั้งขึ้น หากขับข ี่ในบริเวณที่เปยกหรือมีฝุนม
กรองอากาศหองสายพานวี
• ตองเปลี่ยนไสกรองอากาศบอยครั้งขึ้น หากขับข ี่ในบริเวณที่เปยกหรือมีฝุนม
สายพานวี
• ควรตรวจสอบสายพานวีในระยะเริ่มตนที่ 8,000 กม. และทุกๆ 4,000 กม. หล
หากพบวามีการชํารุดหรือสึกหรอ ตองเปลี่ยนสายพานวีทุกๆ 25,000 กม. ถงึ
หรือสึกหรอใดๆ ก็ตาม

การบํารุงรักษาระบบเบรคไฮดรอลิก
• ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคเปนประจํา และถาจําเปนใหเติมใหไดระดับมาต
หลังจากถอดประกอบแมปมเบรคตัวบนและแมปมเบรคตัวลาง ใหเปลี่ยนน้ํา

• เปลีย่นชิ้นสวนภายใน เชน ซีลน้ํามันของแมปมเบรคตัวบนและแมปมเบรคต
น้ํามันเบรคทุกๆ 2 ป

• เปลีย่นสายเบรคทุกๆ 4 ป หรือเมื่อเกิดการชํารุดหรือเสียหาย
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รตะกั่วจะทําใหชิ้นสวนภายใน

ได

ียหาย

ุกๆ 12,000 กม.

าต่ํากวา 12.4 โวลต

นใหมทันที

าหนะ ชารจไฟใหเต็ม และนําไป
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การบํารุงรักษาแล
 การบํารุงรักษาระบบน้ํามันเชื้อเพลิง

• ใชเฉพาะน้ํามันเบนซินไรสารตะกัว่เทานั้น การใชน้ํามันเบนซินที่มีสา

ของเครื่องยนต เชน วาลวและแหวนลูกสูบรวมทั้งระบบไอเสียเสียหาย

• เปลีย่นฝาครอบชองเติมน้ํามันเชือ้เพลงิทุกๆ สองป หรือถาแตกหรือเส

• ตรวจสอบไสกรองน้ํามันเชือ้เพลงิวาอุดตันหรือชํารุดเสียหายหรือไมท

 การบํารุงรักษาแบตเตอรี่

• ควรทําการตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาทุกๆ 3 เดือน

• ควรนําแบตเตอรี่กลบัมาชารจไฟใหมทันที เมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟ

• หากตรวจสอบพบวาแบตเตอรี่ที่มีสภาพเกบ็ไฟไมอยู ควรทําการเปลี่ย

• หากไมมีการใชรถมากกวา 1 เดือน ควรถอดแบตเตอรี ออกจากตัวยานพ

เก็บไวที่เย็นและแหง
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

การถ
บังลม
ออกเพ
ในบท
หวัขอ
และฝ

UAUN0951

ครอบ A

1. ฝาค

2. ฝาค

3. ฝาค

ZA

1 2
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UAU18724

อดและการประกอบบังลมและฝาครอบ
และฝาครอบที่แสดงในรูป จําเปนทีจ่ะตองถอด
ื่อการบํารุงรักษาหรือซอมแซมตามที่อธิบาย
นี้จะแสดงถงึการถอดประกอบฝาครอบ อางอิง
นี้ทุกครั้งที่ทําการถอดประกอบฝาครอบบังลม
าครอบ

ฝาครอบ A

การถอดฝาครอบ

1. ถอดสกรูออกจากฝา

รอบ A

รอบ B

รอบ C

UU0999

3 2 1

1. ฝาครอบ A

2. สกรู

2
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
บ

นงเดิม แลวยึดดวยสกรู

ูหนา 5-18)

วดึงฝาครอบออกดังรูปที่แสดง

2
1

22
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การบํารุงรักษาแล

2. ดึงฝาครอบออกตามที่แสดงในภาพ

การประกอบฝาครอ

วางฝาครอบในตําแห

ฝาครอบ B
การถอดฝาครอบ

1. เปดเบาะนั่ง (ด

2. คลายสกรู แล

1. สกรู

1 1

ZAUU1001

ZAUU1002

1. ฝาครอบ B

2. สกรู

ZAUU1003
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การป

1.
2.

ฝาคร
การถอ

1.
2.

นงเดิม แลวยึดดวยสกรู

1. สก

2. โบ

3. เหล

Z
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ระกอบฝาครอบ
วางฝาครอบในตําแหนงเดิม แลวยึดดวยสกรู
ปดเบาะนั่งเขาที่เดิม

อบ C
ดฝาครอบ
เปดเบาะนั่ง (ดูหนา 5-18)
คลายสกรู แลวดึงฝาครอบออกดังรูปที่แสดง

การประกอบฝาครอบ
1. วางฝาครอบในตําแห
2. ปดเบาะนั่งเขาที่เดิม

รู

ลท

็กกันตก

1

1

3

2

AUU1023
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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 8-13)
3. ถอดปลั๊กหัวเทียน

4. ถอดหวัเทียนด
อยูในเครื่องม

1. ปลั๊กหัวเทยีน

1
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การตร
1.

ๆ อาจแสดงถึงสภาพ

รพยายามวินิจฉัยปญหา

ยานยนตของทาน ไปให

สอบแกไข

องทานวามีการสึกกรอน
รือไม ในกรณีทีม่ีการ
เขมาจบัมาก ควรเปลี่ยน

ยฟลเลอรเกจ ในกรณีที่
วหัวเทียนตามระยะที่

1. หัว

าน:

UBS9E0U1.book  Page 17  Monday, July 17, 2017  2:13 PM
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วจสอบหัวเทียน
ตรวจสอบกระเบื้องสีขาวรอบๆ แกนกลางของ
หัวเทียนวายังเปนสีน้ําตาลออนๆ ปานกลางหรือ
ไม (แสดงวาเครื่องยนตปกติ)

ขอแนะนํา
ถาหัวเทียนเปนสีน้ําตาลแก

เครื่องยนตที่ไมปกติ ไมคว

ดวยตัวเอง โปรดนํารถจกัร

ชางผูจําหนายยามาฮาตรวจ

2. ตรวจสอบหัวเทียนข
หรือมีคราบเขมาจับห
สึกกรอนหรือมคีราบ
ใหมถาจําเปน

3. วัดระยะหางเขี้ยวดว
ใหปรับระยะหางเขี้ย
กําหนดไว

เทยีน

1

เบอรหัวเทียนตามมาตรฐ
NGK/CR6HSA
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
ียนดวยประแจเช็คแรงบิด และ
มแรงบิดในการขันหัวเทียนที่

งขันใหประมาณคราวๆ โดยใช 

ตามรองเกลยีวของฝาสูบประมาณ 

 อยางไรกต็าม ควรจะขันใหแนน

นดใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได

หัวเทียน
อบ

ิด:

1.25 kgf·m, 9.0 lb·ft)

UBS9E0U1.book  Page 18  Monday, July 17, 2017  2:13 PM
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การบํารุงรักษาแล

การประกอบหัวเทียน
1. ทําความสะอาดพื้นผิวของประเก็นหัวเทียน

และหนาสัมผัสรองหวัเทียน และจากนั้นเช็ด
สิ่งสกปรกออกจากเกลียวหวัเทียน

2. ประกอบหัวเท
ขันใหแนนตา
กําหนด

ขอแนะนํา
ถาไมมีประแจเชค็แร

มือหมุนหวัเทียนเขา

1/4–1/2 รอบจนแนน

ตามที่มาตรฐานกําห

3. ประกอบปลัก๊
4. ประกอบฝาคร

1. ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน

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

คามาตรฐานแรงบ
หวัเทียน:

12.5 N·m (
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

น้ํามัน
ควรจ

การขับ

เครื่อง

ตามท

ตามระ

การตร
1.

2.

3.

ตําแหนงเดิม (ไมตองขนั
ัดระดับน้ํามันเครื่องออกมา
ะดับน้ํามันเครื่อง คําเตือน! 
ผนปองกันหมอพักไอเสีย
าน ใหรอจนกวาหมอพัก
ันหมอพักไอเสียเย็นลง
องเติมน้ํามนัเครื่อง เพื่อ
ากหมอพักไอเสีย [UWA17810]

งปลายของกานวัดระดับ

ายบอกระดับสูงสุด

UBS9E0U1.book  Page 19  Monday, July 17, 2017  2:13 PM
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UAU77680

เครื่องและตะแกรงกรองน้ํามันเครื่อง
ะทําการตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่องกอนที่จะมี

ขี่รถ นอกจากนี้ จะตองทําการเปลี่ยนน้ําม ัน

 และทําความสะอาดตะแกรงกรองน้ํามันเครื่อง

ี่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลืน่

ยะ

วจวัดระดับน้ํามันเครื่อง
ตั้งรถจักรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง การที่รถ
เอียงเพียงเลก็นอยอาจทําใหการอานระดับ
น้ํามันเกิดความคลาดเคลือ่นได
สตารทเครื่องใหเครื่องยนตอุนพอประมาณ
แลวดับเครื่อง
รอสักครูเพื่อใหน้ํามันตกตะกอน แลวจงึหมุน
เปดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่องออก ใชผาเชด็
ทําความสะอาดกานวัดระดับน้ํามันเครื่อง 

แลวใสกลับเขาไปใน
เกลยีว) และดึงกานว
อีกครั้งเพื่อตรวจวัดร
หมอพักไอเสียและแ
จะรอนมากขณะใชง
ไอเสียและแผนปองก
กอน แลวจึงถอดฝาช
หลีกเลี่ยงความรอนจ

ขอแนะนํา
น้ํามันเครื่องควรอยูระหวา

น้ํามันเครื่อง และเครื่องหม
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
งไมอยูระหวางปลายของกานวัด 
รื่องและเครื่องหมายบอกระดับ
้ํามันเครื่องชนิดที่แนะนําจนถงึ

ง
อริงชํารุดเสียหายหรือไม ถาชํารุด

ับน้ํามันเครื่องลงในชองเติม
ลวขันฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

เครื่องและการทําความสะอาด
เครื่อง
ใหเครื่องยนตอุนพอประมาณ

ันเครื่องไวใตชองถายน้ํามัน
งรับน้ํามันเครื่องที่ใชแลว
เติมน้ํามันเครื่องและโบลทถาย
 และ B ออก เพื่อถายน้ํามันเครื่อง

UBS9E0U1.book  Page 20  Monday, July 17, 2017  2:13 PM
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การบํารุงรักษาแล
4. ถาน้ํามันเครื่อ

ระดับน้ํามันเค
สูงสุด ใหเติมน
ระดับที่ถกูตอ

5. ตรวจสอบวาโ
ใหเปลีย่นใหม

6. ใสกานวัดระด
น้ํามันเครื่อง แ
ใหแนน

การเปลี่ยนถายน้ํามนั
ตะแกรงกรองน้ํามนั

1. สตารทเครื่อง
แลวดับเครื่อง

2. วางอางรับน้ําม
เครื่อง เพื่อรอ

3. ถอดฝาปดชอง
น้ํามันเครื่อง A

1. ฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

2. โอริง

3. เกจวัดระดับน้ํามันเครื่อง

4. ขีดบอกระดับสงูสุด

5. ปลายของกานวัดระดับน้ํามันเครื่อง

4
51

2
3
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
กรงกรองน้ํามันเครื่องดวย
นั้น ใหตรวจสอบวา
สียหายหรือไม ถาชํารุด

้ํามันเครื่อง สปริงอัด 
ลทถายน้ํามันเครื่อง B

ระกอบโอริงเขาที่อยาง

ันเครื่อง A และปะเก็นใหม 
ทถายน้ํามันเครื่องทั้งคูตาม

1. โบ

2. ปะ

3. ตะแ

4. สป

5. โอร

6. โบ

2
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ออกมาจากหองเครื่องยนต ขอควรระวัง: เมือ่
คลายโบลทถายน้ํามนัเครื่อง B, โอริง, สปริงอัด 
ออก และตะแกรงกรองน้ํามันเครือ่งจะหลุดออก
มา ระวังอยาใหชิ้นสวนเหลานี้หายไป [UCAT1022]

4. ทําความสะอาดตะแ
สารละลาย หลงัจาก
ตะแกรงกรองชํารุดเ
ใหเปลีย่นใหม

5. ติดตั้งตะแกรงกรองน
โอริงอันใหม และโบ

ขอแนะนํา
ตรวจสอบใหแนใจวาไดป

ถูกตองแลว

6. ติดตั้งโบลทถายน้ําม
จากนั้นขันแนนโบล
คามาตรฐานแรงบิดลทถายน้ํามันเครื่อง A

เก็น

กรงกรองน้ํามันเครื่อง

ริงอัด

ิง

ลทถายน้ํามันเครื่อง B

1
4
5
6

3
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UCA11621

ัทชลื่น (เนื่องจากน้ํามนัเครือ่งจะ
ดวย) หามผสมสารเคมเีพิ่มเติม
วรใชน้ํามนัดีเซลที่ระบุสําหรับ 
มันที่มคีุณภาพสูงกวาทีก่ําหนด 
ควรใชน้ํามันทีต่ิดฉลาก 
ONSERVING II” หรือสูงกวา
ารเคมี หรือวัสดุหลอลื่นอื่นๆ ซ ึ่ง
ําใหคลัทชลื่นได
ุ เศษสิ่งสกปรกตกลงไปในหอง

อริงชํารุดเสียหายหรือไม ถาชํารุด
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การบํารุงรักษาแล

7. เติมน้ํามันเครื่องที่แนะนําตามปริมาณที่กําหนด

ขอแนะนํา
ดูใหแนใจวาไมมีคราบน้ํามันบนชิ้นสวนตางๆ หลงั

จากเครื่องยนตและระบบไอเสียเย็นลงแลว

ขอควรระวัง
 เพื่อปองกันคล

หลอลื่นคลัทช
ใดๆ ลงไป ไมค
“CD” หรือน้ํา
นอกจากนี้ ไม
“ENERGY C
น้ํามันทีผ่สมส
อาจเปนเหตุท

 ระวังเศษวัสด
เครื่องยนต

8. ตรวจสอบวาโ
ใหเปลีย่นใหม

คามาตรฐานแรงบิด:
โบลทถายน้ํามันเครื่อง A:

20 N·m (2.0 kgf·m, 14 lb·ft)
โบลทถายน้ํามันเครื่อง B:

20 N·m (2.0 kgf·m, 14 lb·ft)

น้ํามนัเครื่องที่แนะนํา:
ดูหนา 10-1

ปริมาณน้ํามัน:
0.80 ลิตร (0.85 US qt, 0.70 Imp.qt)
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

9.
10.

11.

UAU60490

รองอากาศชุดสายพานวี
 และควรทําความสะอาด

วีตามที่กําหนดในตาราง

อลืน่ตามระยะ ใหทําการ

บอยครั้งขึน้ หากใชรถ

ามเปยกชืน้หรือม ีฝุนมาก

ี่ยนไสกรองอากาศ
บนขาตั้งกลาง
าครอบหมอกรองอากาศ

1. โอร
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ปดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่องและขันใหแนน
สตารทเครื่องยนต อุนเครื่องสักครู แลว
ตรวจสอบดูใหแนใจวาไมมีน้ํามันรั่วซึมออกมา 
ถามีน้ํามันรั่วออกมา ใหดับเครื่องยนตทันที
และตรวจสอบสาเหตุ
ดับเครื่องยนต แลวตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่อง
และเติมถาจําเปน

ไสกรองอากาศและไสก
ควรเปลี่ยนไสกรองอากาศ

ไสกรองอากาศชุดสายพาน

การบํารุงรักษาและการหล

บํารุงรักษาไสกรองอากาศ

จักรยานยนตในพื้นที่ที่มีคว

การตรวจสอบและการเปล
1. ตั้งรถจกัรยานยนตไว
2. คลายสกรูเพื่อถอดฝ

ิง

1
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สกรองอากาศมีการชํารุดและ
 หากพบใหเปลีย่นตามความ

กาศในตําแหนงเดิม
อบหมอกรองอากาศแลวยึดดวย

1
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การบํารุงรักษาแล

3. ถอดไสกรองอากาศโดยการดึงออกมา 4. ตรวจสอบวาไ
อุดตันหรือไม
เหมาะสม

5. ใสไสกรองอา
6. ประกอบฝาคร

สกรู

1. ฝาครอบหมอกรองอากาศ

1

1. ไสกรองอากาศ
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การท

1.
2.

3.

รองดวยสารทําละลาย 
ยที่เหลืออยูออก
งชํารุดเสียหายหรือไม 
ม
ที่แนะนําชโลมพื้นผิว
วบีบน้ํามันสวนเกินออก 
วามสะอาดชิ้นสวนที่ระบุ

1. ฝาค

1
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ําความสะอาดไสกรองอากาศชุดสายพานวี
ตั้งรถจักรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง
คลายโบลทเพื่อถอดฝาครอบหมอกรองอากาศ
สายพานวี

ถอดไสกรองโดยการดึงออกมา

4. ทําความสะอาดไสก
แลวบีบสารทําละลา

5. ตรวจสอบวาไสกรอ
ถาชํารุดใหเปลีย่นให

6. ใชน้ํามันเครื่องชนิด
ไสกรองทั้งหมด แล
คําเตือน! ใชสารทําค

รอบหมอกรองอากาศสายพานวี

1. ไสกรองอากาศ

1
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ยาขบัขี่รถโดยไมติดตั้งไสกรอง
จะทําใหลูกสูบและ/หรือกระบอก
หรอมากเกินไป [UCA10532]

าปดไสกรองอากาศและ

ดแตละฝาทีด่านลางของ
าศและทอที่ดานลางของชุดสาย
กปรกหรือน้ําสะสมอยูหรือไม
ปรกหรือน้ํา ใหถอดทอหรือฝาปด
ปยึด
รกหรือน้ําลงในภาชนะที่

ือทอตรวจสอบไสกรองอากาศ
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การบํารุงรักษาแล
เทานั้น เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุไฟไหมหรือระเบิด 
อยาใชน้ํามนัเบนซินหรือสารทําละลายที่มีจุด
วาบไฟต่ํา [UWA10432] ขอควรระวัง: จับไสกรอง
อากาศอยางเบามือและระมดัระวัง เพื่อปองกัน
ไมใหไสกรองอากาศเสียหาย อยาบิดไสกรอง
อากาศ [UCA10522]

ขอแนะนํา
ไสกรองควรเปยกแตไมโชก

7. ติดตั้งไสกรองเขาไปในหมอกรองอากาศ
8. วางฝาครอบหมอกรองอากาศในตําแหนงเดิม 

แลวยึดดวยโบลท ขอควรระวัง: ตรวจใหแนใจ
วาใสไสกรองแตละอันเขากับหมอกรองอากาศ

อยางถูกตอง อ
อากาศ เพราะ
สูบเกิดการสึก

การทําความสะอาดฝ
ทอตรวจสอบ

1. ตรวจสอบฝาป
หมอกรองอาก
พานวีวามีสิ่งส

2. หากพบสิ่งสก
ออกจากแคลม

3. ระบายสิ่งสกป
เหมาะสม

4. ติดตั้งฝาปดหร
ที่ตําแหนงเดิม

น้ํามนัที่แนะนํา:
น้ํามันไสกรองอากาศแบบโฟมของยามาฮา หรือ

น้ํามันไสกรองอากาศแบบโฟมอื่นที่มีคุณภาพ
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

ขอแน
หลังจ

ที่รถพ

ตรวจ

ตรวจ

ยามาฮ

UAU44735

รอบเครื่องยนตเดินเบา
ื่องยนตเดินเบา ถาจําเป ็น

นผูปรับแกให

เครื่องยนตเดินเบา:
ี
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ะนํา
ากการขับขี่ขณะที่ฝนตก การลางรถ หรือในกรณี

ลกิคว่ํา จะตองทําความสะอาดฝาปดหรือทอ

สอบไสกรองอากาศบอยครั้งขึ้น หากทอ

สอบหรือฝาปดอุดตัน ควรนํารถไปใหผูจําหนาย

าทําการซอมบํารุง

การตรวจสอบความเร็ว
ตรวจสอบความเร็วรอบเคร

ใหชางผูจําหนายยามาฮาเป

คามาตรฐานความเร็วรอบ
1500–1700 รอบ/นาท
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
ระยะฟรีปลอกคนัเรงตามระยะ

ําเปน ใหปรับตั้งตามขั้นตอน

ยางกลับ

ยะฟรีปลอกคันเรง ใหหมุนนทั
ิศทาง (a) ในการลดระยะฟรี
หหมุนนัทปรับตั้งไปในทิศทาง 

ค และจากนั้นเลือ่นฝาครอบยาง
เดิม
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การบํารุงรักษาแล
UAUV0252

การปรับระยะฟรีปลอกคันเรง

ระยะฟรีปลอกคันเรงควรอยูที่ระยะ 3.0–7.0 มม. 

(0.12–0.28 นิ้ว) ที่ปลายดานในของปลอกคันเรง 

ควรมีการตรวจสอบ

ที่กําหนด และหากจ

ตอไปนี้

1. เลือ่นฝาครอบ
2. คลายนัทลอ็ค
3. ในการเพิ่มระ

ปรับตั้งไปในท
ปลอกคันเรง ใ
(b)

4. ขันแนนนัทล็อ
ไปยังตําแหนง1. นัทปรับตั้งระยะฟรีปลอกคันเรง

2. นัทล็อค

3. ฝาครอบยาง

4. ระยะฟรีปลอกคันเรง

(a)

(b)

1 2

3

4
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

การป
การท

ใชงาน

สัดสว

ปญหา

ปรับต

การบ

UAU70830

ถนน ความปลอดภัยในทุก
วนเลก็ ๆ ที่สัมผัสกับถนน
ที่จะตองบํารุงรักษายาง
า และเปลี่ยนเมื่อถงึเวลา
ี่กําหนด

ลมยางทุกครั้งกอนการ

UWA10504

ที่แรงดันลมยางไมถูกต อง
ุม จนอาจทําใหเกิดการ
ิตได
ันลมยาง ตองตรวจสอบ
ภูมขิองยางเทากับอุณหภูมิ
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UAU21402

รับตั้งระยะหางวาลว
ี่ระยะหางของวาลวมีมากเกนิไป เนื่องจากการ

ทําใหสวนผสมระหวางอากาศกบัน้ํามันไมได

น หรือทําใหเครื่องยนตเกิดเสียงดัง เพื่อปองกนั

ดังกลาว ควรใหชางผูจําหนายยามาฮาเปนผู

ั้งระยะหางของวาลวตามที่กําหนดในตาราง

ํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ

ยาง
ยางเปนสิ่งเดียวที่สัมผัสกับ
สภาวะการขับขี่ ขึน้อยูกับส
นั่นคือ ยาง ดังนั้น จึงจําเปน
ใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวล
ที่เหมาะสมดวยขนาดยางท

แรงดันลมยาง
ควรมีการตรวจสอบแรงดัน

ขับขี่

คําเตอืน
การใชรถจักรยานยนตโดย
อาจทําใหสูญเสียการควบค
บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีว
 การตรวจสอบแรงด

ขณะที่ยางเย็น (อุณห
โดยรอบ)
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
UWA10512

ระน้ําหนักมากเกินไป การใชงาน
้ําหนักบรรทุกมากเกินไป อาจทํา

ยาง

ดอกยาง
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การบํารุงรักษาแล
 ควรเติมลมยางใหเหมาะสมกับความเร็วในการ

ขับขี่ รวมทั้งน้ําหนักผูขบัขี่ ผูโดยสาร สัมภาระ 
และน้ําหนักของอุปกรณตกแตงที่เพิ่มขึ้นของ
รถรุนนี้

คําเตอืน
ไมควรบรรทุกสัมภา
รถจักรยานยนตที่มีน
ใหเกิดอุบัติเหตไุด

การตรวจสอบสภาพ
แรงดันลมยาง (วัดขณะยางเย็น):

ดานหนา (1 คน):

200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)

ดานหลัง (1 คน):

225 kPa (2.25 kgf/cm², 33 psi)

ดานหนา (2 คน):

200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)

ดานหลัง (2 คน):

225 kPa (2.25 kgf/cm², 33 psi)

น้ําหนักบรรทุกสูงสุด*:
160 กก. (353 ปอนด)

* น้ําหนักรวมของผูขับขี่ ผูโดยสาร สัมภาระและ

อุปกรณตกแตง 

1. แกมยาง

2. ขีดจํากัดความสึกของ

3. ความลึกรองดอกยาง



8

การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
ควรต

ใชรถ 

(ความ

หรือถ

การฉ

ที่ผูจํา



ดและชิ้นสวนตางๆ ที่
มทั้งยางควรใหชางผู
วามรูความชํานาญเปน

ีป่ะไว ถาหลีกเลี่ยงไมได  
ระวัง และเปลี่ยนใหมใหเร็ว
ินคาคุณภาพสูง
ดวยความเร็วปานกลาง
หมๆ เนื่องจากตองรอให
en in) กอน เพื่อใหใชยาง

แบบมียางใน

ไดถกูใชงาน หรือใช ใน

ละแกมยางแตก บางครั้ง

ครงยาง ซึ่งเปนสิ่งที่ยืนยัน

มา
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รวจสอบสภาพยางทุกครั้งเปนประจํากอนการ

ถาลายตามขวางของดอกยางที่แสดงในรูป 

ลึกต่ําสุดของรองดอกยาง) แสดงขึ้นบนยาง 

ายางมีรอยขีดหรือโดนเศษแกว เศษตะปู หรือมี

ีกขาดของแกมยาง ใหนํารถไปเปลีย่นยางทันที

หนายยามาฮา

คําเตอืน
UWA10563

การขบัขี่รถจักรยานยนตทีย่างชํารุดหรือสึกนั้น
เปนสิ่งอันตราย เมื่อลายตามขวางของยางเริ่ม
แสดงขึ้น ใหนํารถไปเปลี่ยนยางทนัทีที่ผู
จําหนายยามาฮา

 การเปลี่ยนลอทัง้หม
เกี่ยวของกับเบรค รว
จําหนายยามาฮาที่มีค
ผูทําหนาทีน่ี้

 ไมแนะนําใหใชยางท
ใหปะยางอยางระมดั
ทีสุ่ดที่จะทําไดดวยส

 ขบัขี่รถจักรยานยนต
หลังจากเปลี่ยนยางใ
หนายางเขาที่ (brok
ไดเต็มประสิทธิภาพ

ขอมลูเกี่ยวกับยาง
รถจกัรยานยนตรุนนี้ใชยาง

อายุของยาง แมวายางจะไม

บางโอกาส การทีด่อกยางแ

อาจเกิดจากการผิดรูปของโ

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

/C 34P

/C 40P
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การบํารุงรักษาแล
ถึงอายุของยาง ดังนั้น จงึควรตรวจสอบอายุของยาง

ที่เกาเกบ็โดยผูเชีย่วชาญ เพื่อใหแนใจวายางมีความ

เหมาะสมที่จะใชตอไป

คําเตอืน
UWA10462

ยางหนาและยางหลังของรถจักรยานยนตควรเปนยาง
ที่มรีูปแบบและทําจากวัสดุชนิดเดียวกัน มฉิะนัน้ 
สมรรถนะในการบังคับรถจะลดลง ซึ่งสามารถนําไปสู
การเกิดอุบัติเหตุได
หลงัการทดสอบ รายชือ่ยางตอไปนี้เทานั้นที่ผานการ

ทดสอบจากบริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด วา

สามารถใชกบัรถจกัรยานยนตยามาฮาได

ยางหนา:
ขนาด:

70/90-14M

ผูผลิต/รุน:

IRC/NF59

ยางหลัง:
ขนาด:

80/90-14M

ผูผลิต/รุน:

IRC/NR76
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
ลอรถ
เพื่อให
ขับขี่ส
ถงึจดุ




UAU49351

ีคันเบรคหนา

หนา หากมีระยะฟรี โปรด

นผูตรวจสอบระบบเบรค
UWA14212

บงบอกถึงการทํางานของ
าวามอีากาศเขาไป ดังนั้น 
าฮาทําการไลลม (ไล ฟอง
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UAUU0292

รถจักรยานยนตของทานมีสมรรถนะในการ
ูง มีความทนทานและปลอดภัย ทานควรคํานึง
ที่สําคญัของลอรถดังตอไปนี้
ควรตรวจสอบรอยแตกราว ความโคงงอหรือ
การบิดงอของวงลอ และลอซี่ลวดเพื่อดูความ
หลวม (สําหรับรุนที่มีลอซี่ลวด) หรือความ
เสียหายกอนขบัขี่ทุกครั้ง หากพบวายางและ
ลอรถมีการชํารุดหรือเสียหาย ควรใหชางของ
ผูจําหนายยามาฮาเปนผูเปลีย่นลอให ไมควร
ซอมแซมลอรถดวยตนเอง แมจะเปนการ
ซอมแซมเลก็ๆ นอยๆ ก็ตาม ลอรถที่มีการเสีย
รูปทรงหรือแตก ตองเปลีย่นลอใหม
ทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นลอและยาง ควรตรวจสอบ
ขนาดของยางวามีความสมดุลกบัลอหรือไม 
มฉิะนัน้ อาจทําใหประสทิธภิาพในการขบัขีแ่ละ
การบงัคบัควบคมุลดลง และอายขุองยางสัน้ลง

การตรวจสอบระยะฟร

ไมควรมีระยะฟรีที่คันเบรค

ใหชางผูจําหนายยามาฮาเป

คําเตอืน
คันเบรคที่ออนหรือหยุนจะ
ระบบไฮดรอลิกในเบรคหน
จึงควรใหชางผูจําหนายยาม

A
OFF
A
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
UAUN0472

รีคันเบรคหลัง
ลงัตามที่แสดงในภาพ

ระยะฟรีของคันเบรคตามระยะที่

ปนใหปรับตั้งตามขัน้ตอนตอไปนี้

ลัง:
(0.39–0.79 นิ้ว)
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การบํารุงรักษาแล
อากาศ) ออกจากระบบไฮดรอลิก เนื่องจากฟองอากาศ
ที่อยูในระบบไฮดรอลิกนั้น จะทําใหสมรรถนะการ
ทํางานของเบรคลดลง ซึ่งจะสงผลตอการสูญเสียการ
ทรงตัวของรถและอาจกอใหเกิดอุบัติเหตไุด

การปรับตั้งระยะฟ
วัดระยะฟรีคนัเบรคห

ควรมีการตรวจสอบ

กําหนด และหากจําเ

1. ระยะฟรีคันเบรคหลัง

ระยะฟรีคันเบรคห
10.0–20.0 มม. 

1

ZAUU1007



8

การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
ในการ

แผนร

ของค

ตรวจใ

สลกัไ

คันเบ

UWA10651

มาะสมตามที่อธิบายไว
งผูจําหนายยามาฮาเปนผู

1. นัท
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เพิ่มระยะฟรีของคันเบรค ใหหมุนนัทปรับตั้งที่

องผาเบรคไปในทิศทาง (a) ในการลดระยะฟรี

ันเบรค ใหหมุนนัทปรับตั้งไปในทิศทาง (b)

หแนใจวาสลกัลอ็คคันเบรคหลงัใสและปลอย

ดอยางถกูตองหลังจากที่ปรับระยะฟรีของ

รคแลว

คําเตอืน
ถาไมสามารถปรับตั้งไดเห
ดานบน ควรนํารถไปใหชา
ปรบัตัง้ให

ปรับตัง้ระยะฟรีคันเบรคหลัง

(b)

(a)

1
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
จะมีรองพิกัดวัดความสึก เพื่อให

บความสึกของผาเบรคเองได 

กอบชิ้นสวนเบรค ซึ่งการ

องผาเบรค ใหดูที่รองพิกัดวัด

ึกจนถงึขดึซึ่งเกอืบไมเห็นรอง

รใหชางผูจําหนายยามาฮา 
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การบํารุงรักษาแล
UAU22382

การตรวจสอบผาเบรคหนาและผาเบรคหลัง 
ควรมีการตรวจสอบความสึกของผาเบรคหนาและ

หลงัตามระยะที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษา และ

การหลอลืน่ตามระยะ

UAU22432

ผาเบรคหนา 

ผาเบรคหนาแตละอัน

ผูใชสามารถตรวจสอ

โดยไมตองถอด-ประ

ตรวจสอบความสึกข

ความสึก ถาผาเบรคส

พิกัดวัดความสกึ คว

เปลี่ยนผาเบรคทั้งชดุ

1. รองพิกัดวัดความสึกของผาเบรคหนา

1
1



8

การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
ผาเบร

เบรคห
ผูใชส
ไดโด
ตรวจ
ความ
พิกัดว
จําหน

UAUU0831

มันเบรค

จทําใหอากาศเขาไปใน

ไมมีประสิทธิภาพได

บระดับน้ํามันเบรความีอยู

รือไมและเติมน้ํามันเบรค

คที่ต่ําอาจแสดงถึงการสึก

1. รอง

2. เสน

1
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UAU22541คหลัง

ลังจะมีพิกดัวัดความสึกของผาเบรค เพื่อให
ามารถตรวจสอบความสึกของผาเบรคหลงัเอง
ยไมตองถอด-ประกอบชิน้สวนของเบรค ในการ
สอบความสึกของผาเบรคหลงั ใหดูที่รองพิก ัดวัด
สึกขณะใชเบรค ถาผาเบรคหลังสึกจนเห็นรอง
ัดความสึกถึงเสนขีดจํากดัการสึก ควรใหช างผู
ายยามาฮาเปลีย่นผาเบรคหลังใหใหมทั้งชุด

การตรวจสอบระดับน้ํา

น้ํามันเบรคที่ไมเพียงพออา

ระบบเบรค และทําใหเบรค

กอนการขับขี่ ควรตรวจสอ

เกินระดับต่ําสุดที่กําหนดห

หากจําเปน ระดับน้ํามันเบร

พกิัดวัดความสึกของผาเบรคหลัง

ขีดจํากัดการสึกผาเบรคหลัง

2

1

1. ขีดบอกระดับต่ําสุด

ZAUU1008
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
เบรคชนิดเดียวกับที่มีอยูแลว การ

คอาจสงผลใหเกดิปฏิกริิยาทาง

รายและทําใหประสิทธิภาพใน

ง

เขาไปในแมปมเบรคขณะทําการ

ค เนื่องจากน้ําที่ปนเขาไปจะสงผล

กาศในสายน้ํามันเมื่อไดรับความ

จทําใหพื้นสผีิวหรือชิ้นสวน

สภาพ ดังนั้น จงึควรทําความ

บรคที่หกทันทีทุกครั้ง

วามสึก ระดับของน้ํามันเบรคจะ

นปกติ แตหากระดับน้ํามันเบรค

ดเร็ว ควรใหชางผูจําหนายยามาฮา

าเหตุ
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การบํารุงรักษาแล
ของผาเบรคและ/หรือการรั่วของระบบเบรค หาก

น้ํามันเบรคมีระดับต่ํา ตองแนใจวาไดตรวจสอบ

การสึกของผาเบรคและการรั่วของระบบเบรค

สิ่งที่ควรระมัดระวัง:

 เมื่อจะตรวจสอบระดับน้ํามันเบรค ตองแนใจ

วาดานบนของแมปมเบรคไดระดับโดยการ

หมุนแฮนดบังคับ

 ใชน้ํามันเบรคคณุภาพตามที่แนะนําไวเทานั้น 

มิฉะนั้นอาจทําใหซีลยางเสือ่มสภาพ เปนสาเหตุ

ใหเกดิการรั่วของระบบเบรคและประสิทธิภาพ

ในการเบรคที่ไมดี

 ควรเติมน้ํามัน

ผสมน้ํามันเบร

เคมทีี่เปนอันต

การเบรคลดล

 ระวังไมใหน้ํา

เติมน้ํามันเบร

ใหเกิดฟองอา

รอน

 น้ํามันเบรคอา

พลาสติกเสื่อม

สะอาดน้ํามันเ

 เมื่อผาเบรคมีค

คอยๆ ลดลงเป

ลดลงอยางรว

ตรวจสอบหาส

น้ํามนัเบรคที่แนะนํา:
YAMAHA GENUINE BRAKE FLUID หรือ

เทียบเทา DOT3 หรือ DOT4
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

การเป
ควรน

ยามาฮ

และก

น้ํามัน

รวมท

หรือเม





UAUU0311

ยพาน
ทานไปใหผูจําหนาย

ตามตารางการบํารุงรักษา
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UAU22724

ลี่ยนถายน้ํามันเบรค
ํารถของทานไปเปลี่ยนน้ํามันเบรคที่ผูจําหน าย

า ตามระยะที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษา

ารหลอลื่นตามระยะ นอกจากนี้ ควรเปลี่ยนซีล

ของแมปมเบรคตัวบนและแมปมเบรคตัวล าง 

ั้งทอน้ํามันเบรคตามระยะเวลาที่ระบุดานล าง 

ื่อใดกต็ามที่เกดิการชํารุดหรือรั่วซึม

ซีลน้ํามัน: เปลีย่นทุกๆ 2 ป

ทอน้ํามันเบรค: เปลี่ยนทุกๆ 4 ป

การตรวจสอบสภาพสา
ควรนํารถจกัรยานยนตของ

ยามาฮาตรวจสอบสายพาน

และการหลอลืน่ตามระยะ
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
UAU23115

ะการหลอลื่นปลอกคันเรง

วจสอบการทํางานของปลอก

ากนี้ ควรใหผูจําหนายยามาฮา

ันเรงตามที่กําหนดในตารางการ

ลอลืน่ตามระยะดวย

อบยาง ตรวจสอบใหแนใจวาฝา

อยางแนนหนา แมวาจะมีการ

างถูกตองแตไมไดหมายความวา

ายคนัเรงจากน้ําไดอยางสมบูรณ 

ะวังไมใหเทน้ําลงบนฝาครอบ

ลางรถ หากสายหรือฝาครอบ

ามสะอาดดวยผาที่หมาด
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การบํารุงรักษาแล
UAU23098

การตรวจสอบและการหลอลืน่สายควบคมุตางๆ
กอนการขับขี่ทุกครั้ง ควรตรวจสอบการทํางานของ

สายควบคุมตางๆ วายังอยูในสภาวะปกติหรือไม และ

หลอลืน่ถาจําเปน หากสายควบคุมตางๆ เกิดการชำรุด 

หรือมีการเคลื่อนไหวที่ไมคลองตัว ควรนําไปใหชาง

ผูจําหนายยามาฮาทําการตรวจสอบหรือเปลีย่นใหม  

คําเตือน! การชํารุดที่ผิวดานนอกของสายควบคุมตางๆ 
อาจทําใหเกิดสนิมภายในสายและทําใหสายเคลื่อนท ี่
อยางติดขดั จึงควรเปลี่ยนสายใหมโดยเร็วที่สุด เพื่อ
ปองกันอันตรายทีจ่ะเกิดขึ้น [UWA10712]

การตรวจสอบแล
และสายคันเรง
กอนการขับขี ่ควรตร

คนัเรงทุกครั้ง นอกจ

ทําการหลอลืน่สายค

บํารุงรักษาและการห

สายคันเรงจะมีฝาคร

ครอบมีการติดตั้งไว

ติดตั้งฝาครอบไวอย

จะสามารถปองกันส

ดังนั้นจงึตองระมัดร

หรือสายโดยตรงเมื่อ

สกปรก ใหเช็ดทําคว

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
น้ํามันหลอลื่นโซและสายควบคุมของยามาฮา

หรือน้ํามันเครื่อง
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

การห
ควรม

คันเบ

และก

คันเบ

ZAUU
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UAU43643

ลอลื่นคันเบรคหนาและคันเบรคหลัง
ีการหลอลืน่เดือยตางๆ ของคันเบรคหนาและ

รคหลงัตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษา

ารหลอลื่นตามระยะ

รคหนา

คันเบรคหลัง

1009

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
คันเบรคหนา:

จาระบีซิลิโคน

คันเบรคหลัง:

จาระบีลิเธียม

ZAUU1010
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
UWA10742

ตั้งขางมกีารเคลื่อนที่ข ึ้นและ
วรนํารถไปใหชางผูจําหนาย
สอบหรือซอมแซม มิฉะนั้น 
ขาง อาจสัมผัสกับพื้นและทําให
สูญเสียการควบคุมได

ํา:
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การบํารุงรักษาแล
UAU23215

การตรวจสอบและการหลอลื่นขาตั้งกลางและ
ขาตั้งขาง

กอนการขับขี่ทุกครั้ง ควรตรวจสอบวาขาตั้งกลาง

และขาตั้งขางมีการเคลื่อนตัวขณะใชงานฝดหรือไม 

และหลอลืน่ที่จดุหมุนถาจําเปน

คําเตอืน
ถาขาตัง้กลางหรือขา
ลงไมคลองหรือฝด ค
ยามาฮา ทําการตรวจ
ขาตั้งกลางหรือขาตั้ง
เสียการทรงตัว ทําให

ZAUU1011

สารหลอลื่นที่แนะน
จาระบีลิเธียม
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

การต
ควรม

หนาต

หลอล

การตร
ตรวจ

หรือก

การตร
1.

นา ใหกดคอรถอยางแรงที่
หลายๆ ครั้ง เพื่อตรวจสอบ
นาวามีการดีดตัวอยางราบ

UCA10591

ทํางานไมราบรื่น ใหนํา
ใหผูจําหนายยามาฮา
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UAU23273

รวจสอบโชคอัพหนา
ีการตรวจสอบสภาพและการทํางานของโชคอัพ

ามที่กําหนดไวในตารางการบํารุงรักษาและการ

ื่นตามระยะ

วจสอบสภาพ
สอบทอภายในวามีรอยฉีกขาด การชํารุดเสียหาย 

ารรั่วของน้ํามันหรือไม

วจสอบการทํางาน
ตั้งรถจักรยานยนตบนพื้นผิวราบและใหอยูใน
แนวตั้งตรงขึ้น คําเตือน! เพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับ
บาดเจ็บ ใหหนุนรองรถเพื่อตัง้รถจักรยานยนต
ใหมั่นคง เพื่อปองกันอันตรายจากรถลม 
[UWA10752]

2. ขณะที่บีบคันเบรคห
แฮนดบังคับ และกด
แรงอัดของโชคอัพห
รื่นหรือไม

ขอควรระวัง
หากโชคอัพหนาชํารุดหรือ
รถจักรยานยนตของทานไป
ตรวจสอบหรือซอม

ZAUU1012
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
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การบํารุงรักษาแล
UAU45512

การตรวจสอบชุดบังคับเลี้ยว
ถาลูกปนคอรถเกดิการสึกหรือหลวม อาจกอใหเกดิ

อันตรายตอผูขับขี่ได ดังนั้น จึงควรตรวจสอบการ

ทํางานของชุดบังคับเลีย้วตามที่กําหนดในตารางการ

บํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ

1. ตั้งรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง คําเตือน! 
เพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับบาดเจ็บ ใหหนุนรองรถ
เพื่อตัง้รถจักรยานยนตใหมัน่คง เพื่อปองกัน
อันตรายจากรถลม [UWA10752]

2. จับสวนลางสุดของแกนโชคอัพหนาและโยก
ไปมา ถาแกนโชคอัพหนามีระยะฟรีหรือหลวม 
ควรนํารถจกัรยานยนตของทานไปตรวจสอบ
และแกไขที่รานผูจําหนายยามาฮา

ZAUU1013
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

การต
ควรม

ที่กําห

ตามระ

ตรวจ

UAUU0923

แบตเตอรี่ชนิด VRLA 

id) ซึ่งไมจําเปนตอง

โตรไลทหรือเติมน้ํากล ั่น 

วจสอบขัว้ตอแบตเตอรี่ 
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UAU23292

รวจสอบลูกปนลอ
ีการตรวจสอบลกูปนลอหนาและลอหลังตาม

นดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่น

ยะ ถาดุมลอติดขดัหรือฝด ควรนํารถเขา

สอบลูกปนลอที่รานผูจําหนายยามาฮา

แบตเตอรี่
รถจกัรยานยนตรุนนี้ติดตั้ง

(Valve Regulated Lead Ac

ตรวจสอบระดับน้ํายาอีเลค็

อยางไรก็ตาม ตองมีการตร

และขันใหแนนถาจําเปน

1. แบตเตอรี่

1

ZAUU1014



8

ะการปรับตัง้ตามระยะ
ํางานของแบตเตอรี่กอใหเกิด
 ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงอยาใหเกิด
ลวไฟ สูบบุหรี่ หรืออื่นๆ ใกลกับ
ควรทําการชารจแบตเตอรีใ่นที่
เท
อรี่ใหพนมอืเด็ก

UCA10621

แบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทําให
างถาวร

านยนตยามาฮาชารจแบตเตอรี่
ี่มีการคายประจไุฟออก อยาลมื
มจะคายประจไุฟไดเร็วขึ้น 
ลก็ทรอนิกสเสริมใหกับรถ
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การบํารุงรักษาแล

คําเตอืน
UWA10761

 น้ํายาอีเล็คโตรไลทเปนสารพิษและมอีันตราย 
เนื่องจากประกอบไปดวยกรดซัลฟูริก ซึ่งอาจ
ทําใหผิวหนังไหมอยางรนุแรง ดังนั้นจึงควร
หลีกเลี่ยงไมใหผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผาสัมผัส
กับน้ํายา ควรปองกันดวงตาของทานทุกครั้งเมื่อ
ตองทํางานใกลกับแบตเตอรี่ ในกรณีน้ํากรดถูก
รางกาย ควรปฐมพยาบาลเบื้องตนดวยวิธีดัง
ตอไปนี้
 ภายนอก: ลางดวยน้ําเปลาปริมาณมาก
 ภายใน: ดื่มน้ําหรอืนมทันทใีนปริมาณมาก 

และรีบไปพบแพทยทนัที
 ดวงตา: ลางดวยน้ําเปลาประมาณ 15 นาที

และรีบไปพบแพทย

 กระบวนการท
แกสไฮโดรเจน
ประกายไฟ เป
แบตเตอรี่ และ
ที่มอีากาศถาย

 ควรเก็บแบตเต

ขอควรระวัง
หามถอดซีลเซลลใน
แบตเตอรีเ่สียหายอย

การชารจแบตเตอรี่
ใหผูจําหนายรถจกัรย
ทันที หากแบตเตอร
วาแบตเตอรี่มีแนวโน
หากติดตั้งอุปกรณอิเ
จกัรยานยนต
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

ขอคว
หากต
Regu
(แรงด
แบตเต

การเก
1.

2.

นําไปติดตั้งเขากบัรถ 
ําการตดิตัง้แบตเตอรี่ ดูให
ไปที่ตําแหนงปด “OFF” 
วกแบตเตอรี่กอน แลวจึง
UCA16841]

นใจวาไดตอขัว้แบตเตอรี่

UCA16531

เก็บแบตเตอรีท่ีค่ายประจไุฟ
รีช่ํารดุเสยีหายโดยถาวร

UCAU0051

ี่ถอดสายแบตเตอรี่ออก
อย เพราะจะทําให
ฟหนามีอายุการใชงาน
ํางานไมถูกตอง
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รระวัง
UCA16522

องการชารจแบตเตอรี่ชนิด VRLA (Valve 
lated Lead Acid) ตองใชเครือ่งชารจแบตเตอรี่ 
ันไฟฟาคงที)่ แบบพิเศษ การใชเครือ่งชารจ
อรี่ทัว่ไปจะทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย

็บแบตเตอรี่
หากไมมีการใชรถมากกวา 1 เดือน ควรถอด
แบตเตอรี่ออกจากตัวยานพาหนะ ชารจไฟให
เต็ม และนําไปเก็บไวที่เย็นและแหง 
ขอควรระวัง: ขณะทําการถอดแบตเตอรี่ ดูให
แนใจวาไดบิดกุญแจไปที่ตําแหนง ปด “OFF” 
แลวจากนั้น ถอดขั้วลบของแบตเตอรี่กอน แลว
จึงถอดขัว้บวก [UCA16303]

หากตองการเกบ็แบตเตอรี่ไวนานกวาสองเดือน 
ใหตรวจสอบอยางนอยเดือนละครั้งและชารจ
ใหเต็มถาจําเปน

3. ชารจไฟใหเต็มกอน
ขอควรระวัง: ขณะท
แนใจวาไดบิดกุญแจ
แลว จากนั้นตอขัว้บ
ตอขัว้ลบแบตเตอรี ่[

4. หลังติดตั้งแลว ดูใหแ
อยางถูกตองแลว

ขอควรระวัง
ชารจแบตเตอรีอ่ยูเสมอ การ
ออกหมดอาจทาํใหแบตเตอ

ขอควรระวัง
หามขับขีร่ถจักรยานยนตท
หรือแบตเตอรีม่ีประจุไฟน
เครื่องยนตสตารทไดยาก ไ
สั้นลง และไฟกะพริบอาจท
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
ดออก แลวเปลีย่นใหมโดยใชฟวส
ปตามที่กําหนด คําเตือน! ไมควร
ังไฟสูงกวาทีก่ําหนดแทนของเก า
ากกําลังไฟสูงจะทําใหเกิด
บบไฟฟา และอาจทําใหเกิดไฟ
A15132]

ี่ตําแหนงเปด “ON” และเปดวงจร
จสอบวาอุปกรณทํางานหรือไม
ีก ควรใหผูจําหนายยามาฮาเปนผู 
บไฟฟาให

ด:
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การบํารุงรักษาแล
UAU23485

การเปลี่ยนฟวส

ตัวยึดฟวสจะอยูใตเบาะนั่ง (ดูหนา 5-18)

ถาฟวสขาด ใหเปลีย่นใหมตามขั้นตอนตอไปนี้

1. บิดสวิทชกุญแจไปทีต่ําแหนงปด “OFF” และ
ปดวงจรไฟฟาทั้งหมด

2. ถอดฟวสที่ขา
ซึ่งมีขนาดแอม
ใชฟวสทีม่ีกําล
ที่ชํารุด เนื่องจ
อันตรายตอระ
ลุกไหมได [UW

3. บิดกญุแจไปท
ไฟฟาเพื่อตรว

4. หากฟวสขาดอ
ตรวจสอบระบ

1. ฟวส

2. ฟวสสํารอง

1 2 ขนาดฟวสที่กําหน
15.0 A
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

ไฟห
รถจัก

ถาไฟ

ตรวจส

ขอคว
อยาต

UAU44941

รี่หนาแบบ LED

หชางผูจําหนายยามาฮา
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UAU62850

นา
รยานยนตรุนนี้มีไฟหนาแบบ LED

หนาไมสวางขึ้น ควรใหชางผูจําหนายยามาฮา

อบวงจรไฟฟาให

รระวัง
UCA16581

ิดฟลมหรอืสติก๊เกอรทีเ่ลนสไฟหนา

ไฟหรี่หนา
รถจกัรยานยนตรุนนี้มีไฟห

ถาไฟหรี่หนาไมสวางขึน้ ใ

ตรวจสอบแกไข
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
มเขาไปในขั้ว แลวกดเขาไป
มุนตามเข็มนาฬกิาไปจนสุด
ลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดย
าฬิกา
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การบํารุงรักษาแล
UAU47742

การเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวหนา
1. ถอดบังลม A (ดูหนา 8-13)
2. ถอดขั้วหลอดไฟเลีย้ว (พรอมกับหลอดไฟ) 

ออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา

3. ถอดหลอดไฟที่ขาดออกโดยการดันเขาและ
หมุนทวนเข็มนาฬิกา

4. ใสหลอดไฟให
ดานใน และห

5. ประกอบขั้วห
หมุนตามเข็มน

6. ติดตั้งบังลม

1. ขั้วหลอดสัญญาณไฟเลี้ยว

1
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

การเป
ไฟเล
หากห

ใหเปล

หลอด
1.
2.
3.

อกโดยการดันเขาและ
า
ไปในขัว้โดยการดันเขาและ
ไปจนสุด

1
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UAUN0490

ลี่ยนหลอดไฟทาย/ไฟเบรคหรือหลอด
ี้ยวหลัง
ลอดไฟทาย/ไฟเบรคหรอืหลอดไฟเลีย้วหลงัขาด 

ีย่นใหมตามขัน้ตอนตอไปนี้

ไฟทาย/ไฟเบรค
เปดเบาะนั่ง (ดูหนา 5-18)
ถอดฝาครอบ C (ดูหนา 8-13)
ถอดขัว้หลอดไฟ (พรอมกบัหลอดไฟ) ออกโดย
การหมนุทวนเขม็นาฬกิาแลวดงึขัว้หลอดไฟทาย
ขึน้ตามแนวเฉยีง

4. ถอดหลอดไฟที่ขาดอ
หมุนทวนเข็มนาฬกิ

5. ใสหลอดไฟใหมเขา
หมุนตามเขม็นาฬกิา

1. ขั้วหลอดไฟทาย/ไฟเบรค

ZAUU1019
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ะการปรับตัง้ตามระยะ

ที่ขาดออกจากขั้วโดยการดึง

ันใหมเขาไปที่ขั้วหลอดไฟ
UCAU0081

ําลังวัตตแตกตางจากที่แนะนํา
งไฟเลี้ยวอาจไดรับผลกระทบ

1
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การบํารุงรักษาแล

ขอควรระวัง
UCAU0091

หากใชหลอดไฟทายทีม่ีกําลังวัตตแตกตางจากที่
แนะนํา อาจทําใหแบตเตอรีห่มดหรือสงผลตอการ
สองสวางของไฟทายได

6. ติดตั้งขั้วหลอดไฟ (พรอมกับหลอดไฟ) โดยการ
หมุนตามเข็มนาฬกิา

7. ใสฝาครอบแลวปดเบาะนั่ง

หลอดไฟเลี้ยวหลัง
1. เปดเบาะนั่ง (ดูหนา 5-18)
2. ถอดฝาครอบ C (ดูหนา 8-13)
3. ถอดขั้วหลอดไฟ (พรอมกับหลอดไฟ) ออกโดย

การหมุนทวนเข็มนาฬกิา

4. ถอดหลอดไฟ
ออกมา

5. ใสหลอดไฟอ

ขอควรระวัง
ถาหลอดไฟเลี้ยวมกี
ใหใช การกะพริบขอ

1. หลอดไฟเลี้ยวหลัง

ZAUU1020
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
6.

7.

UAU25863

ะไดรับการตรวจสอบอยาง
อกจากโรงงาน แตกอ็าจจะ
มมาได ไมวาจะเปนปญหา
 ระบบกําลงัอัด หรือระบบ
ผลใหสตารทเครื่องยาก 

ี้ จะทําใหทานมีความ
ายสําหรับการตรวจสอบ
ดวยตัวทานเอง เนื่องจาก
ั้นมีความรู ความสามารถ 
 และมีเครื่องมือที่พรอม 
จสอบระบบที่สําคญัของ
วยเชนกัน
ไหล กค็วรเลือกใชอะไหล
ใชอะไหลที่ลอกเลียนแบบ
ทํางานลดลง หรือมีอายุ
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ติดตั้งขัว้หลอดไฟ (พรอมกบัหลอดไฟ) โดยการ
หมุนตามเข็มนาฬิกา
ใสฝาครอบแลวปดเบาะนั่ง

การแกไขปญหา 
แมวายานพาหนะยามาฮาจ
ละเอียดกอนที่จะมีการสงอ
ยังมีปญหาตางๆ เกิดขึน้ตา
ในเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลงิ
จุดระเบิด เปนตน ซึ่งจะสง
และอาจทําใหสูญเสียกําลงั
ตารางการแกไขปญหาตอน
รวดเร็วและเปนขั้นตอนที่ง
ระบบสําคญัของเครื่องยนต
ชางของผูจําหนายยามาฮาน
มีประสบการณดานเทคนิค
อยางไรก็ตาม ทานควรตรว
เครื่องยนตดวยตัวทานเองด
เมื่อทานตองการเปลีย่นอะ
แทของยามาฮาเทานั้น การ
อาจทําใหสมรรถนะในการ
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
ะสตารทเครื่องยนตไมสวางขึ้น
ี่ตําแหนงเปด “ON” หรือไม
ับและสตารทเครื่องยนตตั้งไวที ่

เพียงพอหลงัจากสตารทหรือไม
ครื่องยนตแลว เครื่องยนตถูก
าเปนระยะเวลาหนึ่งหรือไม
มเร็ว 10 กม./ชม. หรือสูงกวา

ไขกอนหนา ระบบดับและ
าจไมเปดใชงานเพื่อเปนการ
อรี่ ในกรณีนี้ ใหขับขี่รถต อไป
ระบบดับและสตารทเครื่องยนต
ฟเตือนปญหาเครื่องยนตสวางอยู
ับและสตารทเครื่องยนตยังไม
ดตรวจสอบเงื่อนไขกอนหน าแลว 
ูจําหนายยามาฮาตรวจสอบโดย
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การบํารุงรักษาแล
การใชงานที่สั้นกวาอะไหลแท นอกจากนี้อาจทําให
ทานเสียคาซอมบํารุงมากกวาเดิมกเ็ปนได

คําเตอืน
UWA15142

ขณะตรวจสอบระบบน้ํามันเชื้อเพลิง หามสูบบุหรี่ 
และดูใหแนใจวาไมมีเปลวไฟหรือประกายไฟใน
บริเวณนั้น รวมทัง้ไฟแสดงการทํางานของเครื่องทํา
น้ํารอนหรือเตาไฟ น้ํามนัเบนซินหรือไอน้ํามนัเบนซิน
สามารถจุดติดหรือระเบิดได 
ซึ่งทําใหไดรับบาดเจ็บหรือทําใหทรัพยสินเสียหายได

UAU76721

การแกไขปญหาระบบดับและสตารทเครื่องยนต
หากมีปญหาเกดิขึ้น ใหตรวจสอบตามรายการตอไปน ี้

กอนนํารถจักรยานยนตไปยัง ผูจําหนายยามาฮา

ไฟแสดงระบบดับแล
1. บิดกญุแจไปท
2. สวิทชระบบด

“ ” หรือไม
3. อุนเครื่องอยาง
4. หลงัจากที่อุนเ

ทิ้งไวใหเดินเบ
5. รถวิ่งดวยควา

หรือไม
แมวาจะตรงตามเงื่อน
สตารทเครื่องยนตก็อ
รักษาพลังงานแบตเต
นอกจากนี้ ไฟแสดง
จะไมสวางขึน้หากไ
หากไฟแสดงระบบด
สวางขึ้นหลังจากที่ไ
ควรนํารถเขาไปใหผ
เร็วที่สุด

A
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
ไฟแส
แตเคร

1.

2.

หากเค

ตรวจ

ผูจําห

หลังจ
เครือ่ง

1.

และสตารทเครื่องยนตตั้ง

สตารทเครื่องยนตเปด
สตารทเครื่องยนตจะปด
รือไม
ะบบดับและสตารท
าน
ดับดวยระบบดับและ
นเวลานานหรือไม
นตดับดวยระบบดับและ
นเวลานาน แบตเตอรี่อาจ

รทหลงัจากที่ไดตรวจสอบ

นํารถเขาไปใหผูจําหน าย

ี่สุด
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ดงระบบดับและสตารทเครื่องยนตสวางขึ้น
ื่องยนตไมดับโดยอัตโนมัติ
รถหยุดสนิทหรือไม
เครื่องยนตจะไมดับโดยอัตโนมัติจนกวารถจะ
หยุดไดสักพักหนึ่ง พยายามทําใหรถหยุดสนิท
ปลอกคนัเรงบิดอยูหรือไม
เครื่องยนตจะไมดับโดยอัตโนมัติหากปลอกคัน
เรงไมไดอยูที่ตําแหนงปดสนิท
บิดคันเรงไปที่ตําแหนงปดสนิท
รื่องยนตยังไมดับโดยอัตโนมัติหลังจากท ี่ได

สอบเงือ่นไขกอนหนาแลว ควรนํารถเขาไปให

นายยามาฮาตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

ากเครื่องยนตดับดวยระบบดับและสตารท
ยนต เครื่องยนตไมรีสตารทแมวาจะบิดคันเรง
สวิทชระบบดับและสตารทเครื่องยนตตั้งไวที ่
“ ” หรือไม

หากสวิทชระบบดับ
ไวที่ “ ” 
ขณะที่ระบบดับและ
ใชงาน ระบบดับและ

2. ใชงานขาตั้งขางอยูห
เมื่อเอาขาตั้งขางลง ร
เครื่องยนตจะปดใชง

3. ปลอยใหเครื่องยนต
สตารทเครื่องยนตเป
หากปลอยใหเครื่องย
สตารทเครื่องยนตเป
จะหมดได

หากเครื่องยนตยังไมรีสตา

เงื่อนไขกอนหนาแลว ควร

ยามาฮาตรวจสอบโดยเร็วท

A

A
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ะการปรับตัง้ตามระยะ
UAUT1985
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การบํารุงรักษาแล

ตารางการแกไขปญหา
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การทําความสะอาดและการเก็บรักษารถจักรยานยนต

การด
การออ

เหน็ถ

เสียหา

เกดิขึ้น

ทอไอ

รูตัว อ

ของร

ถกูตอ

รับปร

ดูดี ยืด

อีกดว

กอนท
1.

กอบฝาปดและฝาครอบ

และขั้วเสียบไฟฟาทั้งหมด 

างแนนหนาแลว

แนน เชน รอยน้ํามันไหม 

ําความสะอาดดวยสารขจัด

ตหามใชสารดังกลาวกบั 

ลอ ใหลางสิ่งสกปรกและ

กดวยน้ําทุกครั้ง

UCA10784

าทําความสะอาดลอชนิด
าะกับลอซี่ลวด ถาตองใช
ัดคราบสกปรกที่ลางออก
ยาไวในบริเวณที่ทําความ
ะนําไว นอกจากนี้ ใหลาง
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UAUV0362

ูแลรักษา
กแบบที่เปดโลงของรถจักรยานยนตแสดงให

ึงความนาทึ่งของเทคโนโลยี แตก็ทําใหเกิดความ

ยไดงายขึ้นดวย สนิมและการกดักรอนสามารถ

ได แมวาจะใชสวนประกอบที่มีคณุภาพสูง 

เสียที่เปนสนิมอาจลามไปถึงตัวรถไดโดยไมทัน

ยางไรก็ตาม สนิมจะทําใหรูปลกัษณโดยรวม

ถจักรยานยนตตองเสียไป การดูแลรักษาที่

งและบอยครั้งไมเพียงแตจะเปนเงือ่นไขในการ

ะกนัเทานั้น แตยังทําใหรถจกัรยานยนตของทาน

อายุการใชงานและใหประสิทธิภาพสูงสุด

ย

ําความสะอาด
ครอบปลายทอไอเสียดวยถุงพลาสติกหลังจาก

เครื่องยนตเย็นแลว

2. ดูใหแนใจวาไดประ

ทั้งหมด รวมทั้งขั้วตอ

และปลัก๊หวัเทียนอย

3. ขจัดคราบสกปรกฝง

บนหองเครื่องยนต ท

คราบมันและแปรง แ

ซีล ปะเก็น และแกน

สารขจดัคราบมันออ

การทําความสะอาด

ขอควรระวัง
 หลีกเลี่ยงการใชน้ําย

เปนกรดแก โดยเฉพ
น้ํายาดังกลาวเพื่อขจ
ยาก อยาปลอยทิ้งน้ํา
สะอาดนานกวาที่แน
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รักษารถจักรยานยนต
ิง (เบนซิน) สารกําจัดสนิม หรือ
ิม น้ํามนัเบรค น้ํายาตานการ
้ํายาอีเล็คโตรไลท
้ําแรงดันสูงหรือเครื่องทําความ
งดันไอน้ําสูง เนื่องจากจะทําให
ละทําลายบริเวณตอไปนี้คือ ซีล 
ูกปนสวิงอารม โชคอัพหนา และ
ของระบบไฟฟา (ขัว้ปลั๊ก ขั้วตอ 
 และไฟสองสวาง) ทอ และชอง

ยานยนตรุนที่ติดตั้งหนากาก
น้ํายาทําความสะอาดที่มฤีทธิ์
งน้ําเนื้อแขง็ เนื่องจากจะทําให
ยขดีขวน สารทําความสะอาด 
นิดอาจทําใหเกิดรอยขีดขวนบน
 ทดสอบผลิตภัณฑดังกลาวใน
็กๆ ของหนากากบังลมกอน 
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การทําความสะอาดและการเก็บ
บริเวณดังกลาวใหทั่วดวยน้ําเช็ดใหแหงทันท ี 
แลวฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอน

 การทําความสะอาดทีไ่มถกูตองอาจทาํใหชิ้นสวน
พลาสตกิ (เชน บงัลม ฝาครอบ หนากากบังลม 
เลนสไฟหนา เลนสเรอืนไมล และอื่นๆ) และ
หมอพักไอเสยีเสยีหายได ใชเฉพาะผาเนือ้นุม
หรอืฟองน้ําทีส่ะอาดชบุน้ําในการทําความ
สะอาดพลาสตกิ อยางไรกต็าม น้ําอาจทําความ
สะอาดชิ้นสวนพลาสตกิไดไมหมด อาจใชน้ํายา
ทําความสะอาดอยางออนชวยได และตองแนใจ
วาไดลางน้ํายาทําความสะอาดทีต่กคางอยูดวย
น้ําเปลาออกจนหมด มฉิะนัน้อาจทําใหชิ้นสวน
พลาสตกิเสยีหายได

 หามใชผลิตภัณฑเคมีทีม่ีฤทธิ์รนุแรงกับชิ้นสวน
พลาสติก หลีกเลี่ยงการใชผาหรือฟองน้ํา ที่
สัมผัสโดนผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มฤีทธิ์
รุนแรงหรือกัดกรอนสารทําละลายหรือทินเนอร 

น้ํามันเชื้อเพล
สารปองกันสน
แขง็ตัว หรือน

 หามใชหัวฉดีน
สะอาดแบบแร
น้ําแทรกซึมแ
(ของลอและล
เบรค) ชิ้นสวน
หนาปด สวิทช
ระบายอากาศ

 สําหรับรถจักร
บังลม: หามใช
รุนแรงหรือฟอ
มวัหรอืเปนรอ
พลาสติกบางช
หนากากบังลม
บริเวณซอกเล
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การทําความสะอาดและการเก็บรักษารถจักรยานยนต

หลังจ
ขจดัส
อยางอ
ดวยน
บริเวณ
ออกย
บริเวณ
สะอา

หลังจ
เนื่องจ
รุนแร
หรือใ

รยานยนตดวยน้ําเย็นและ

อยางออน หลังจาก

ว ขอควรระวัง: หามใช
ิ่มปฏิกิริยากัดกรอนของ

รกัดกรอนบนพื้นผิวโลหะ

ที่เคลือบโครเมียมและ

ารกัดกรอน

หแหงดวยชามัวสหรือ

ื่อขัดเงาชิ้นสวนตางๆ ท ี่

ิเนียม และเหลก็สเตนเลส

(คราบสีคล้ําบนเหล็ก

วามรอนกส็ามารถขจดัออก
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เพื่อใหแนใจวาจะไมทําใหเกิดรอยขีดขวน 
ถาหนากากบังลมเปนรอยขดีขวน ใหใชสาร
ขัดพลาสตกิทีม่ีคุณภาพหลังการลาง

ากใชงานตามปกติ
ิ่งสกปรกออกดวยน้ําอุน น้ํายาทําความสะอาด
อนและฟองน้ํานุมที่สะอาด แลวลางออกให ทั่ว
้ําสะอาด ใชแปรงสีฟนหรือแปรงลางขวดใน
ที่เขาถึงไดยาก สิ่งสกปรกหรือซากแมลงท ี่ลาง
ากจะลางออกไดงายขึ้น ถาใชผาเปยกคลุม
ดังกลาวเปนเวลาสองสามนาทีกอนทําความ
ด

ากขับขีข่ณะฝนตกหรือใกลทะเล
ากเกลือทะเลจะมีคุณสมบัติกดักรอนอยาง
ง ใหปฏบิัติดงัตอไปนี้หลังจากขับขีข่ณะฝนตก
กลทะเล

1. ทําความสะอาดรถจกั

น้ํายาทําความสะอาด

เครื่องยนตเย็นลงแล

น้ําอุน เนื่องจากจะเพ
เกลือ [UCA10792]

2. ฉดีสเปรยปองกันกา

ทั้งหมด รวมทั้งสวน

นิกเกิลเพื่อปองกันก

หลังจากทําความสะอาด
1. เช็ดรถจกัรยานยนตใ

ผาซับน้ํา

2. ใชสารขัดโครเมียมเพ

เปนโครเมียม อะลูม

รวมทั้งระบบไอเสีย 

สเตนเลสที่เกิดจากค

ดวยการขัดแบบนี้)
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รักษารถจักรยานยนต
บรคดวยน้ํายาทําความสะอาดหรอื
บรค แลวลางยางดวยน้ําอุน และ
สะอาดอยางออน
ักรยานยนต ใหทดสอบ
ในการเบรคและลักษณะการ
จักรยานยนตกอน

UCAU0022

นัและแวกซแตพอควร และเช็ด
ใหหมด
รือแวกซบนชิ้นสวนที่เปนยาง, 
ไฟหนา, ไฟทาย และเลนสกระจก
ใชผลิตภัณฑดูแลรักษาที่

ชสารขดัหยาบ เนื่องจากจะ
เนื้อสี
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การทําความสะอาดและการเก็บ
3. สําหรับการปองกนัการกดักรอน ขอแนะนําให

ฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอนบนพื้นผิวโลหะ
ทั้งหมด รวมทั้งสวนที่เคลอืบโครเมียมและ
นิกเกลิเพื่อปองกันการกัดกรอน

4. ใชสเปรยน้ํามันเปนสารทําความสะอาด
อเนกประสงคเพื่อขจดัสิ่งสกปรกที่เหลืออยู

5. แตมสีในบริเวณที่เสียหายเลก็นอยเนื่องจาก
เศษหิน ฯลฯ

6. ลงแวกซบนพื้นผิวที่ทําสีทั้งหมด
7. ปลอยรถจักรยานยนตทิ้งไวใหแหงสนิท กอน

เก็บหรือคลมุผา

คําเตอืน
UWA10943

วัตถุแปลกปลอมบนเบรคหรือยางอาจทําใหสูญเสีย
การควบคุมได
 ดูใหแนใจวาไมมคีราบน้ํามนัหรอืแวกซบนเบรค

หรอืยาง หากจําเปน ใหทาํความสะอาดดสิกเบรค

และทอน้ํามนัเ
น้ํายาขดัดสิกเ
น้ํายาทาํความ

 กอนขับขี่รถจ
ประสิทธิภาพ
เขาโคงของรถ

ขอควรระวัง
 ลงสเปรยน้ําม

สวนที่เกินออก
 หามลงน้ํามนัห

พลาสติก หรือ
มาตรวัด แตให
เหมาะสมแทน

 หลีกเลี่ยงการใ
เปนการทําลาย
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การทําความสะอาดและการเก็บรักษารถจักรยานยนต

ขอแน




UAU36564

วในที่แหงและเย็น หาก
ึ่งถายเทอากาศไดเพื่อ
ื่องยนต และระบบ
ลมุรถจกัรยานยนต

UCA10821

นตไวในหองที่มอีากาศ
ดวยผาใบขณะยังเปยกอยู 
ชื้นซึมผานเขาไปภายใน 

ารกัดกรอน ตองหลีกเลี่ยง
กสตัว (เพราะมแีอมโมเนยี) 
เคมทีีม่ฤีทธิ์รนุแรง
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ะนํา
ใหขอคําแนะนํา จากผูจําหนายยามาฮาสําหรับ

ผลิตภัณฑที่เหมาะสม

การลางทําความสะอาดสภาพอากาศที่มีฝนตก 

หรืออากาศชื้นอาจทําใหเลนสไฟหนาเกดิฝาได 

ใหเปดไฟหนาสักระยะเพื่อไลความชืน้ออกจาก

เลนส

การเก็บรักษา
ระยะสั้น
เก็บรักษารถจกัรยานยนตไ
จําเปนใหคลมุดวยผาคลุมซ
กันฝุน ตรวจใหแนใจวาเคร
ทอไอเสียเย็นลงแลวกอนค

ขอควรระวัง
 การเก็บรถจักรยานย

ถายเทไมดีหรือคลุม
จะทําใหน้ําและความ
และเกิดสนิมได

 หากตองการปองกันก
หองใตดนิชื้นแฉะ คอ
และบริเวณทีเ่ก็บสาร
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รักษารถจักรยานยนต
ยนตหลายๆ ครั้งดวยสตารทมือ 
้ํามันไปเคลือบผนังกระบอกสูบ)
หัวเทียนออกจากหัวเทียน แลวใส
ละปลั๊กหัวเทียน คําเตือน! เพื่อ
ารชํารดุเสียหาย หรือไดรับ
ากการจุดระเบิด ตองแนใจวา
เขีย้วของหัวเทียนขณะสตารท
ต [UWA10952]

วบคุมทั้งหมดและเดือยตางๆ ของ
คันควบคุมทัง้หมดรวมทั้งของ
ั้งกลางดวย
ตรวจสอบและแกไขแรงดัน
อง แลวยกรถจักรยานยนตเพื่อ
อยขึ้นจากพื้น หรือหมุนลอ
ือน เพื่อปองกันลอยางเสื่อมสภาพ
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การทําความสะอาดและการเก็บ
ระยะยาว
กอนจะเก็บรถจักรยานยนตไวหลายเดือน:

1. ปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งหมดในสวน “การดูแล
รักษา” ของบทนี้

2. เติมน้ํามันเชือ้เพลงิลงในถังใหเต็ม และเติมสาร
รักษาสภาพน้ํามันเชื้อเพลิง (ถามี) เพื่อปองกัน
ไมใหถังน้ํามันเชื้อเพลิงเปนสนิม และน้ํามัน
เชื้อเพลิงเสื่อมสภาพ

3. ปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปนีเ้พื่อปกปอง
กระบอกสูบ แหวนลกูสูบ ฯลฯ มิใหถกูกดักรอน
a. ถอดฝาครอบหัวเทียนและหัวเทียนออกมา
b. เทน้ํามันเครื่องขนาดหนึ่งชอนชาผาน

ชองใสหัวเทียน
c. ใสปลั๊กหัวเทียนเขากับหัวเทียน แลววาง

หวัเทียนลงบนฝาสูบเพื่อใหไฟฟาลงกราวด 
(ซึ่งจะจํากัดการเกดิประกายไฟในขั้นตอน
ตอไป)

d. ติดเครื่อง
(เพื่อใหน

e. ถอดปลัก๊
หัวเทียนแ
ปองกันก
บาดเจ็บจ
ตอสายดิน
เครื่องยน

4. หลอลื่นสายค
คันบังคับและ
ขาตั้งขาง/ขาต

5. หากจําเปน ให
ลมยางใหถกูต
ใหลอทั้งสองล
เลก็นอยทุกเด
เฉพาะจุดเดียว
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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 8-45

ะนํา
อมรถจักรยานยนตในจดุที่จําเปนกอนที่จะมีการ
จกัรยานยนต
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ดวยอากาศ 4 จังหวะ, SOHC

ูบ:

:

ชกั:

(2.06  2.28 นิ้ว)

คันสตารทเทา

แบบเปยก

AT หรือ SAE 10W-40
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ขนาด:
ความยาวทั้งหมด:

1,870 มม. (73.6 นิ้ว)

ความกวางทั้งหมด:

740 มม. (29.1 นิ้ว)

ความสูงทั้งหมด:

1,210 มม. (47.6 นิ้ว)

ความสูงจากพื้นถึงเบาะ:

745 มม. (29.3 นิ้ว)

ความยาวแกนลอหนาถึงลอหลัง:

1,260 มม. (49.6 นิ้ว)

ความสูงจากพื้นถึงเครื่องยนต:

135 มม. (5.31 นิ้ว)

รัศมีการเลี้ยวต่ําสุด:

1,875 มม. (73.8 นิ้ว)

น้ําหนัก:
รวมน้ํามันหลอลื่นและน้ํามันเชื้อเพลงิเต็มถัง:

99 กก. (218 ปอนด)

เครื่องยนต:
ชนิดเครื่องยนต:

ระบายความรอน

การจัดวางกระบอกส

กระบอกสูบเดี่ยว

ปริมาตรกระบอกสูบ

125 ซม.³

กระบอกสบู  ระยะ

52.4  57.9 มม. 

อัตราสวนการอัด:

9.5 : 1

ระบบสตารท:

สตารทไฟฟาและ

ระบบหลอลื่น:

อางน้ํามันหลอลื่น

น้ํามนัเครื่อง:
ชนิด:

YAMALUBE 4-
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เกร

ปร

น้ํามัน
ชน

ปร

กรองอ
ไส

น้ํามัน
น้ํา

คว

28 นิ้ว)

หวี่ยงหนีศูนยกลาง
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ดน้ํามันเครื่องที่แนะนํา:

API service ชนิด SG หรือสูงกวา, มาตรฐาน JASO MB

ิมาณน้ํามันเครื่อง:

การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องตามระยะ:

0.80 ลิตร (0.85 US qt, 0.70 Imp.qt)

เฟองทาย:
ิด:

น้ํามันเครื่อง YAMALUBE 10W-40 หรือ SAE 10W-30 

ชนิด SE

ิมาณ:

0.10 ลิตร (0.11 US qt, 0.09 Imp.qt)

ากาศ:
กรองอากาศ:

ไสกรองกระดาษเคลือบน้ํามัน

เชื้อเพลิง:
มันเชือ้เพลิงที่แนะนํา:

น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วหรือน้ํามันแกสโซฮอล  (E10)

ามจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง:

4.2 ลติร (1.11 US gal, 0.92 Imp.gal)

หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง:
เรือนลิ้นเรง:

เครื่องหมาย ID:

BB91 00

หัวเทียน:
ผูผลิต/รุน:

NGK/CR6HSA

ระยะหางเขี้ยวหวัเทียน:

0.6–0.7 มม. (0.024–0.0

คลัทช:
ชนิดคลัทช:

แบบแหง, อัตโนมัติแรงเ

ระบบสงกําลัง:
อัตราทดเกียรหลัก:

1.000

เฟองทาย:

เฟอง

อัตราทดเกียรรอง:

10.156 (50/16  39/12)
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P

:

นด)

คนขับ ผูโดยสาร 

รณตกแตง)

ะยางเย็น):

 kgf/cm2, 29 psi)

 kgf/cm2, 33 psi)

 kgf/cm2, 29 psi)

 kgf/cm2, 33 psi)
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ชนิดของการสงกําลัง:

สายพานวีอตัโนมัติ

โครงรถ:
ชนิดโครงรถ:

อันเดอรโบน

มุมคาสเตอร:

26.5 °

ระยะเทรล:

100 มม.

ยางหนา:
ชนิด:

มียางใน

ขนาด:

70/90-14M/C 34P

ผูผลิต/รุน:

IRC/NF59

ยางหลัง:
ชนิด:

มียางใน

ขนาด:

80/90-14M/C 40

ผูผลิต/รุน:

IRC/NR76

การบรรทุก:
น้ําหนักบรรทุกสูงสุด

160 กก. (353 ปอ

(น้ําหนักรวมของ

สัมภาระและอุปก

แรงดันลมยาง (วัดขณ
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
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ลอหน

ชน

ขน

ลอหล
ชน

ขน

เบรคห
ชน

การ

น้ํา

ัน

ัน
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า:
ิดลอ:

ลอแม็ก

าดวงลอ:

14  1.40

ัง:
ิดลอ:

ลอแม็ก

าดวงลอ:

14  1.60

นา:
ิด:

ดิสกเบรคเดี่ยว

ทํางาน:

แฮนดดานขวา

มันเบรคที่กําหนด:

DOT 3 หรือ 4

เบรคหลัง:
ชนิด:

ดรัมเบรค

การทํางาน:

แฮนดดานซาย

ระบบกันสะเทือนหนา:
ชนิด:

เทเลสโคปก

ชนิดสปริง/โชคอพั:

คอยลสปริง/โชคอัพน้ําม

ระยะเคลื่อนของลอ:

90 มม. (3.5 นิ้ว)

ระบบกันสะเทือนหลัง:
ชนิด:

ยูนิทสวิง

ชนิดสปริง/โชคอพั:

คอยลสปริง/โชคอัพน้ําม

ระยะเคลื่อนของลอ:

80 มม. (3.1 นิ้ว)
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2

หาเครื่องยนต:

ังงาน:

ะสตารทเครื่องยนต:
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ระบบไฟฟา:
แรงดันไฟฟาระบบ:

12 V

ระบบจุดระเบิด:

ทีซีไอ

ระบบการชารจ:

เอซี แมกนีโต

แบตเตอรี่:
รุน:

YTZ6V

แรงดันไฟฟา, ความจุ:

12 V, 5.0 Ah

แรงดันไฟฟาหลอดไฟ, วัตต  จํานวน:
ไฟหนา:

LED

ไฟทาย/ไฟเบรค:

12 V, 5.0 W/21.0 W  1

ไฟเลี้ยวหนา:

12 V, 10.0 W  2

ไฟเลี้ยวหลัง:

12 V, 10.0 W  

ไฟหรี่หนา:

LED

ไฟเรือนไมล:

LED

สัญญาณเตือนไฟสงู:

12 V, 1.7 W  1

สัญญาณไฟเลี้ยว:

12 V, 1.7 W  1

สัญญาณไฟเตือนปญ

12 V, 1.7 W  1

ไฟแสดงประหยัดพล

1.7 W

ไฟแสดงระบบดับแล

LED

ฟวส:
ฟวสหลัก:

15.0 A

ฟวสรอง:

10.0 A
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ขอมูลสําหรับทานเจาของรถ

ตัวเล
บันทึก

ชองว

สั่งซื้อ

หรือใ

หมาย

หมาย

UAU26411

อยูที่โครงรถ

ดงถงึรถจกัรยานยนต

นหมายเลขสําหรบัขึน้

เจาหนาทีใ่นทองทีข่องทาน

1
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UAU26365

ขที่แสดงถึงขอมูลรถของทาน
หมายเลขโครงรถและหมายเลขเครื่องยนตใน

างที่กําหนดดานลาง เพื่อเปนประโยชนในการ

ชิน้สวนอะไหลจากผูแทนจําหนายยามาฮ า 

ชเปนหมายเลขอางอิงในกรณีที่รถถกูขโมย

เลขโครงรถ:

เลขเครื่องยนต:

หมายเลขโครงรถ 

หมายเลขโครงรถจะถูกปม

ขอแนะนํา
หมายเลขโครงรถใชเพือ่แส

แตละคนั และอาจใชเพื่อเป

ทะเบยีนรถจกัรยานยนตกบั

1. หมายเลขโครงรถ

ZAUU1021
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สําหรับทานเจาของรถ
UAU69910

ตําแหนงตามที่แสดง

1
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ขอมูล
UAU26442

หมายเลขเครื่องยนต

หมายเลขเครื่องยนตจะถกูประทับอยูบนหอง

เครื่องยนต

ขั้วตอวิเคราะห

ขัว้ตอวิเคราะหอยูใน

1. หมายเลขเครื่องยนต

1

1. ขั้วตอวิเคราะห
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การบ
ECU 

จกัรยา

ทํางาน

และพ

เครื่อง

เขากบั

บํารุงร

ถงึแม

ในแต





นีใ้หกบับคุคลทีส่าม เวนแต:

ากเจาของรถจักรยานยนต

งรองโดยยามาฮา

การวิจัยทั่วไปที่ดําเนินการ

ูลตองไมเกี่ยวของกับรถ

ของรถเปนรายบุคคล
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UAU74701

ันทึกขอมูลรถจักรยานยนต
ของรุนนี้จะจัดเก็บขอมูลที่แนนอนของรถ

นยนต เพื่อชวยในการวิเคราะหปญหาการ

ผิดปกติ และสําหรับวัตถุประสงคในการวิจยั

ัฒนา ขอมูลนี้จะถกูอัพโหลดเฉพาะเมื่อติดต ั้ง

มือพิเศษ เครื่องวิเคราะหระบบหัวฉีดยามาฮา 

รถจกัรยานยนตเทานั้น เชน เมื่อทําการตรวจ

ักษาหรือขั้นตอนการซอมแซม

วาเซ็นเซอรและขอมูลที่ถกูบันทึกจะแตกตางไป

ละรุน แตจดุประสงคหลักคือ:

ขอมลูสถานะของรถจกัรยานยนตและประสทิธภิาพ

ของเครื่องยนต

ขอมูลการฉีดน้ํามันเชือ้เพลงิและขอมูลที่

เกีย่วของกบัการปลอยไอเสีย

ยามาฮาจะไมเปดเผยขอมลู

 ไดรับความยินยอมจ

 ผูกมัดดวยกฏหมาย 

 สําหรับใชในการฟอ

 เพื่อวัตถปุระสงคใน

โดยยามาฮา โดยขอม

จกัรยานยนตหรือเจา
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(90793-AC822)

T41341313131313)))))))))

Part Cleaner

น่ืลอ่ลหะลแ มิ
-AT823)

ibitor & 
icant

UBS9E0U1.book  Page 1  Monday, July 17, 2017  2:13 PM
์ตนยงอ่ืรคเน่ืลอ่ลหนัมำ้น
ะวหงัจ 4

(90793-AT405/407) (90793-AT404/406)
0793-AT201) (90793-AT408)ะวหงัจ 4

์ตนยงอ่ืรคเน่ืลอ่ลหนัมำ้น
กิตมเตโออ์ตนยงอ่ืรคเน่ืลอ่ลหนัมำ้น
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