
T115FS-5
BW7-F8199-U0

BW7F8199U0.book  Page 1  Friday, March 11, 2016  9:39 AM



BW7F8199U0.book  Page 1  Friday, March 11, 2016  9:39 AM



BW7F8199U0.book  Page 2  Friday, March 11, 2016  9:39 AM
การตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่
 ควรทําการตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่

ทุกๆ 3 เดือนโดยศูนยบริการยามาฮา
 เมื่อมีการถอดแบตเตอรี่ 

ควรทําการถอดขั้วลบกอนถอดขั้วบวกเสมอ 
เพื่อปองกันการลัดวงจรของระบบไฟฟา

 ควรนําแบตเตอรี่กลับมาชารจไฟใหมทันที เมื่อ
แบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟาตํ่ากวา 12.4 โวลต

 ควรใหผูจําหนายรถจักรยานยนตยามาฮาทําการชารจ
ไฟแบตเตอรี่ใหกับรถของทาน

 หากตรวจสอบพบวาแบตเตอรี่มีสภาพการเก็บไฟ
ไมอยู ควรทําการเปลี่ยนใหมทันที

 หากรถจักรยานยนตไมมีการใชงานมากกวา 1 เดือน
ควรทําการถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรถ (ดูรายละเอียด
การเก็บแบตเตอรีใ่นหัวขอ “การบํารุงรักษาและ
การปรับต้ังตามระยะ” (เรื่องแบตเตอรี่ หนา 7-49)

YAMAHA
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การตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่
แบตเตอร่ีจะมีโอกาสคายประจุมากข้ึน (ไมมีไฟ) เม ื่อไมมีการใชงานรถจักรยานยนตเปนระยะเวลานานๆ หรือเร็วกวา
หากขาดการดูแลรักษาตรวจสอบตามระยะกําหนด ซึ่งอาจสงผลใหรถจักรยานยนตมีอาการดังนี้

1. เม่ือบิดสวิทชกุญแจไปที่ตําแหนง “ON” สัญญาณไฟเลี้ยวและแตรทํางานผิดปกติ
2. การทํางานของปมไฟฟาในถังน้ํามันเชื้อเพลิงผ ิดปกติ (หมุนชาลง)
3. เม่ือทําการกดสวิทชสตารทไฟฟา เสียงการหมุนของมอเตอรสตารทจะหมุนชาผิดปกติ
4. เม่ือพบอาการดังกลาว ใหทานรีบนํารถจักรยานยนตเขาตรวจสอบสภาพแบตเตอร่ีกับ 

ศูนยบริการทันที

เมื่อสตารทเครือ่งยนตไมได (แบตเตอรี่ไมมไีฟ) ควรทําอยางไร
หากเกิดปญหาอาการสตารทเคร่ืองยนตไมได เนื่องจากแบตเตอร่ีไมมีไฟ ควรทําการแกไข 
เบื้องตนโดยมีขอแนะนําดังนี้
1. สามารถทําการพวงแบตเตอร่ีจากรถจักรยานยนตคันอื่น เพ่ือสตารทเคร่ืองยนตใหติด
2. ใหนํารถเขาตรวจสอบสภาพแบตเตอร่ีทันทีเม่ือม ีโอกาสหรือทําการเปลี่ยนแบตเตอร่ีใหม
3. ใหทําการติดตอศูนยรับเร่ืองแจงปญหา 24 ชั่วโมง (Yamaha call center) ที่เบอรโทรศัพท 

0-2263-9999 หรือโดยตรงกับทางรานผูจําหนายยามาฮาใกลพ้ืนที่เกิดปญหา*

* ทานสามารถดูเบอรโทรศัพทรายชื่อผูจาํหนายไดในสมุดรับประกันคุณภาพที่อยูใตเบาะนั่งรถจักรยานยนต



คํานํา
UAU10103

ขอตอนรับสูโลกของการขับขีร่ถจักรยานยนตยามาฮา!
รถจกัรยานยนตยามาฮารุน T115FS-5 เปนผลงานท่ีบรรจงสรางขึ้นจากประสบการณที่มีมายาวนานของยามาฮา 
และดวยการนําการออกแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ทําใหสมรรถนะของรถจักรยานยนตดีเย่ียม จึงทำใหลกูคา
ไววางใจในชือ่เสียงของยามาฮา
กรุณาทําความเขาใจกับคูมือนี้ T115FS-5 เพ่ือผลประโยชนของทานเอง คูมือเลมนี้เปนการแนะนําการใชรถ 
การตรวจสอบ ตลอดจนการบํารุงรักษารถจักรยานยนตอยางถกูวิธี โดยครอบคลุมถงึการปองกันและอันตราย
ตางๆ ที่จะเกิดขึน้กับตัวทานเองอีกดวย
คูมือเลมน้ีสามารถชวยเหลอืทานไดดีที่สุดเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ถาทานมีขอสงสัยประการใด โปรดสอบถาม
ผูจําหนายยามาฮาไดทุกแหงท่ัวประเทศ
ทางบริษัทฯ มีความปรารถนาใหทานมีความปลอดภัยและความพอใจในการขับขี่ รวมถงึความปลอดภัยเปน
อันดับหนึ่งเสมอ
ยามาฮามีการพัฒนาคุณภาพ รูปลักษณอยางตอเนื่องอยูเสมอ ในการจดัทําคูมือเลมนี้ ขอมูลทุกอย างจะเปนขอมูล
ที่ทันสมัยท่ีสุด ณ วันที่พิมพ ดังน้ันจงึอาจม ีขอแตกตางบางประการระหวางคูมือกบัรถจกัรยานยนตที่ไมตรงกัน 
หากทานมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกบัคูมือเลมนี้ กรุณาติดตอผูจําหนายยามาฮา

คําเตอืน
UWA10032

กรุณาอานคูมอืนี้อยางละเอียดและระมัดระวังกอนการใชรถจักรยานยนต
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รายละเอียดตอไปนี้จะชวยใหทานเขาใจเคร่ืองหมายและสัญลกัษณในคูมือเลมนี้มากข้ึน:

*ผลติภัณฑและขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

นี่คือสัญลักษณเตือนความปลอดภัย แสดงการเตือนใหระวังอันตรายจากการไดรับ
บาดเจ็บตอบุคคลที่อาจเกิดขึ้นได  ใหปฏบัิติตามขอมลูความปลอดภัยที่ตามหลัง
เครื่องหมายนี้ทั้งหมด เพ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได

คําเตือนเพ่ือแสดงถึงสถานการณอันตราย หากทานไมสามารถปฏิบัตติามได 
อาจสงผลใหเกิดการเสียชีวิตหรอืการบาดเจ็บรายแรงได

ขอควรระวงัเพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดความเสียหายตอรถจักรยานยนตหรือทรัพยสินอ่ืน

ขอแนะนําเพ่ือใหมคีวามชัดเจนหรือเขาใจในคูมือมากย่ิงขึน้
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คูมือผูใชรถจักรยานยนต
รุน T115FS-5

สงวนลิขสิทธ ©2016 โดยบริษัท ยามาฮามอเตอรเวียดนาม จํากัด
พิมพครั้งที่ 1, เมษายน 2559

หามทําการคัดลอก
พิมพซ้ําสวนหนึ่งสวนใดหรือทัง้หมดของคูมือเลมนี้ดวยวิธีการใดๆ 

ของคูมือเลมนี้ดวยวิธีการใดๆ ยกเวนไดรบัอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก 
บริษัท ยามาฮามอเตอรเวียดนาม จํากัด 

พิมพในประเทศเวียดนาม
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UAU10385

ควรอานและทําความเขาใจกบัฉลากบนรถจกัรยานยนต ทกุแผนใหละเอียด เนือ่งจากมีขอมลูทีส่าํคญัเกีย่วกบัความ
ปลอดภัยและการใชงานรถจกัรยานยนตทีถ่กูตอง ห ามลอกแผนฉลากออกจากตัวรถเดด็ขาด หากขอความบนแผน
เลอืนลางจนอานไดยาก ทานสามารถซ้ือแผนฉลากใหมไดทีศ่นูยบริการยามาฮา 

1 2 3

4
ZAUV0667
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วิธีแหงความปลอดภัย
2

2-1

UAUU1072

สิ่งที่เจาของรถจักรยานยนตตองรับผิดชอบ
ในฐานะท่ีเปนเจาของรถจักรยานยนต ทานตองมีความ
รับผิดชอบตอการใชงานรถจกัรยานยนตใหถูกตอง
และปลอดภัย
รถจกัรยานยนตเปนยานพาหนะทางเดี่ยว
การใชงานและขับขี่จกัรยานยนตอยางปลอดภัยขึ้นอยู
กับเทคนิคการขับขี่ที่ดี และความเชีย่วชาญของผ ูขับขี่
สิ่งจําเปนที่ควรทราบกอนการขับขี่รถจกัรยานยนตมี
ดังน้ี
สิ่งท่ีควรทราบ:
 ไดรับคําแนะนําลักษณะการทํางานของอุปกรณ

สวนตางๆ ของรถจักรยานยนต
 ปฏิบัติตามคําเตือนและการบํารุงรักษาตามคูมือ

ผูใชรถจักรยานยนต

 ไดรับการอบรมจากเจาหนาท่ีเกี่ยวกบัขอ
กําหนดและเทคนิคในการขบัขี่

 ควรเขารับบริการดานเทคนิคตามท่ีคูมือแนะนํา
และ/หรือบํารุงรักษาโดยตองทราบขอมูลดาน
เทคนิค

การขับขีอ่ยางปลอดภัย
ควรมีการตรวจสอบรถจักรยานยนตกอนการขับขี่
ทุกคร้ัง เพ่ือใหอยูในสภาพการใชงานท่ีปลอดภ ัย หาก
ไมมีการตรวจสอบหรือบํารุงรักษาท่ีถูกตอง อาจเปน
การเพ่ิมโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุหรือทําใหชิน้สวน
เสียหายได ดูหนา 5-1 สําหรับรายการตรวจสอบ
กอนการใชงาน
 รถจกัรยานยนตนี้มีการออกแบบใหสามารถ

บรรทุกทั้งผูขับขี่และผูโดยสารได
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ขอแนะนํา
แมวารถจกัรยานยนตคันนี้ไดออกแบบมาเพ่ือบรรทุก
ผูโดยสารได ก็ควรทําตามกฎขอบังคับในทองถิน่เสมอ

 ผูขับขี่ที่ไมมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตามกฎ
จราจรมักจะเปนตนเหตุของการเกดิอุบัติเหตุ
ทั้งในรถยนตและรถจกัรยานยนต หากอุบัติเหตุ
เกดิขึ้นเพราะผูขับรถยนตมองไมเหน็รถจกัรยาน
ยนต ทานตองทําใหผูขับรถยนตสามารถมอง
เห็นวาทานไดขับรถผานมาทางน้ี ซึ่งจะเปนการ
ลดโอกาสที่จะทําใหเกดิอุบัติเหตุได
และปฏิบัติดังตอไปนี้:
• สวมเส้ือผาท่ีมีสีสวาง
• ระมัดระวังการขับขีร่ถเมื่อเขาใกลสี่แยก
และผานสี่แยก ซึ่งบริเวณเหลาน้ีมักเกิด
อุบัติเหตุกบัรถจกัรยานยนตบอยคร้ัง

• ในการขับขี่ ใหผูขับขี่คนอ่ืนๆ สามารถมอง
เห็นทาน เพ่ือหลกีเลีย่งการเกิดอุบัติเหตุ

 บอยคร้ังท่ีการเกดิอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจากผ ูขับขี่
ไมมีความชํานาญในการขับขี ่และยังไมมีใบ
อนุญาตในการขับขี่รถจกัรยานยนต
• ทําการขอใบอนุญาตขับขีแ่ละเรียนรูกฎขอ
บังคับของใบอนุญาตขับขีร่ถจกัรยานยนตให
เขาใจ

• ทราบถงึขอจํากัดและทักษะในการขบัขี่รถ
เพ่ือชวยใหทานสามารถหลกีเลีย่งอุบัติเหตุ
ได

• ทางบริษัทสนับสนุนใหทานขับขี่รถจักรยาน
ยนตตามกฎจราจร ซึ่งเม่ือทานทําตามกฎ
จราจรก็จะเกดิเปนความคุนเคยจนติดเปน
นิสัย
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 บอยคร้ังท่ีอุบัติเหตุทีเ่กิดจากความผิดพลาด
ของผูขับขี่ เชน ว่ิงเขาโคงดวยความเร็วสูงเกิน
ไปทําใหรถว่ิงเลยโคงของถนน หรือหักรถ
เขาโคงมากเกนิไป (เนื่องจากมุมเอียงของถนน
ไมเอียงพอรองรับกบัความเร็วของรถ)
• มีการปฏิบัติตามปายจํากัดความเร็ว และไม
ควรใชความเร็วเกินกวาปายจํากัดความเร็ว
ของถนนตางๆ

• ทุกคร้ังเม่ือมีการเลี้ยวหรือเปลี่ยนเสนทาง
ควรมีการใหสัญญาณกอน เพ่ือใหผูขับขี่รถ
คันอ่ืนเห็นอยางชัดเจน

 ทาน่ังของผูขับขี่และผูโดยสารควรมีทาน่ังท่ี
ถูกตอง
• ผูขับขี่ควรจับแฮนดรถทั้ง 2 ขาง และวางเทา
บนที่พักเทาท้ัง 2 ขาง เพ่ือควบคมุการขบัขี่
รถจกัรยานยนตใหดี

• ผูโดยสารควรจับผูขบัขี่ และจบัรถหรือจบั
เหล็กกันตกไวเสมอโดยจบัทั้งสองมือ และ
วางเทาท้ังสองขางไวบนที่พักเทาของ
ผูโดยสาร หามบรรทุกผูโดยสารถาเขาหรือ
เธอไมนั่งอยางถูกตอง และไมวางเทาบน
ที่พักเทา

 เม่ือขับขี่รถไมควรด่ืมสุราหรือเสพยาเสพยติด
อ่ืนๆ

 รถจกัรยานยนตคันนี้ออกแบบขึน้เพ่ือใชงานบน
ทองถนนเทาน้ัน จงึไมเหมาะสําหรับการใชงาน
ทางวิบาก (off-road)

เครื่องแตงกายที่เหมาะสม
โดยสวนใหญคนท่ีเสียชวิีตดวยอุบัติเหตุจากรถ
จกัรยานยนตมาจากการไดรับบาดเจบ็ทางศีรษะ การ
สวมหมวกกนัน็อคจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูขับขี่รถ
จกัรยานยนตโดยเฉพาะ เพ่ือปองกันอุบัติเหตุหร ือลด
การบาดเจ็บทางศีรษะ
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 สวมหมวกกันน็อคทุกคร้ังเพ่ือปองกันอุบัติเหต ุ
 คลมุใบหนาหรือสวมแวนกนัลม เพ่ือปองกนั

อันตรายท่ีจะเกดิขึ้นกบัสายตา ซึ่งสามารถชวย
ลดการบาดเจ็บและชวยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น
ได

 สวมเส้ือคลุม รองเทาท่ีแข็งแรงทนทาน กางเกง
ถุงมือ และอ่ืนๆ สามารถปองกันหรือลดรองรอย
การถลอกได

 ไมควรสวมเส้ือผาท่ีหลวมหรือคบัจนเกนิไป
มิฉะน้ัน อาจทําใหเสื้อผาไปพันกบัคันเบรค
หรือลอ ทําใหเสียการควบคุมได ซึ่งเปนตนเหต ุ
ของการบาดเจ็บหรือการเกิดอุบัติเหตุ

 สวมเส้ือผาคลมุทั้งขา ขอเทา และเทา เนื่องจาก
เคร่ืองยนตหรือทอไอเสียจะรอนมาก ขณะท่ี
กําลังทํางานหรือหลังการขบัขี่ และสามารถลวก
ผิวหนังได

 ผูโดยสารควรศึกษาทําความเขาใจกับคําแนะนํา
ขางตนใหเขาใจอยางถองแท ซึ่งจะเปนการชวย
ปองกันอุบัติเหตุไดดวย

หลีกเล่ียงควันพิษจากคารบอนมอน็อกไซด
ไอเสียจากเคร่ืองยนตทั้งหมดมีสารคารบอนมอน็อก
ไซดอยู ซึ่งเปนอันตรายถึงแกชวิีตได การหายใจโดย
สูดสารคารบอนมอน็อกไซดเขาไปอาจทําใหปวดหรือ
เวียนศีรษะ เซื่องซึม คลื่นไส เปนลม และอาจถึงแก
ชีวิตได
คารบอนมอน็อกไซดเปนกาซท่ีไมมีสี ไมมกีลิ่นและ
ไมมีรส ซึ่งอาจมีอยูแตทานมองไมเห็นหรือไม ไดกลิ่น
กาซไอเสียใดๆ เลยก็ได ระดับความอันตรายของ
คารบอนมอน็อกไซดสามารถเพ่ิมขึ้นไดรวดเร็วมาก
และทานอาจถกูปกคลุมจนเปนอันตรายถึงแกชวิีตได
นอกจากน้ี ระดับความอันตรายของคารบอนมอน็อก
ไซดยังสามารถระเหยอยูไดหลายชัว่โมงหรือหลายวัน
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ในบริเวณท่ีอากาศถายเทไดไมสะดวก
หากทานพบวามีอาการคลายกบัไดรับพิษจากคารบอน
มอน็อกไซดใหออกจากบริเวณน้ันทันที สูดอากาศ
บริสุทธิ์ และพบแพทย
 อยาติดเคร่ืองบริเวณพ้ืนที่ในอาคาร แมวาทาน

ถายเทอากาศโดยใชพัดลมหรือเปดหนาตาง
และประตู เนื่องจากจะเปนการทําใหคารบอน
มอน็อกไซดเพ่ิมระดับความอันตรายไดรวดเร็ว
มาก

 อยาติดเคร่ืองบริเวณท่ีอากาศถายเทไดไม
สะดวก หรือบริเวณท่ีถกูปดลอมไวบางสวน 
เชน โรงเกบ็รถ โรงรถ หรือที่จอดรถซ่ึงสราง
โดยการตอหลังคาจากดานขางตึก

 อยาติดเคร่ืองนอกอาคารในบริเวณท่ีไอเสีย
สามารถถูกดูดเขาไปในอาคารโดยผานชองเปด
ตางๆ เชน หนาตาง และประตู

การบรรทุก
การเพ่ิมอุปกรณตกแตงหรือสิ่งของบรรทุกจะทําให
รถจักรยานยนตรับน้ําหนักมากขึ้น สงผลใหบังคับ
ทิศทางไดไมดี ดังน้ันถาเปนไปได ควรหลีกเล ี่ยง
การตกแตงหรือบรรทุกของในรถจกัรยานยนต ควรมี
การขับขีด่วยความระมัดระวังเปนพิเศษ ดังน้ันการ
บรรทุกหรือติดต้ังอุปกรณตกแตงเสริมของรถจกัรยาน
ยนต ใหปฏบิัติตามคําแนะนําดังตอไปน้ี:
การรับนํ้าหนักของผูขับขี่ ผูโดยสาร อุปกรณตกแตง 
และสิ่งของบรรทุกจะมีผลตอความสามารถในการขับขี่ 
การใชงานรถจักรยานยนตที่มนี้ําหนักบรรทุกมากเกิน
ไป อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได

น้ําหนักบรรทุกสูงสุด:
151 กก. (333 ปอนด)
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ขณะท่ีมีการบรรทุกของ ควรมีการระมัดระวังและ
เอาใจใสดังตอไปนี้:
 สิ่งของบรรทุกและอุปกรณตกแตง ควรจะมี

น้ําหนักเทาท่ีจําเปนเทาน้ัน และใหบรรจแุนบ
สนิทกับรถจักรยานยนต ใหบรรจสุิ่งของท่ีมี
น้ําหนักมากสุดไวใกลตรงกลางของรถจักรยาน
ยนตใหมากท่ีสุด และกระจายนํ้าหนักใหเทากัน
ทั้ง 2 ขางของรถจกัรยานยนต โดยมีความสมดุล
และไมเสียการทรงตัว

 การเปลี่ยนนํ้าหนักอาจจะทําใหเสียสมดุลทันที
จึงตองแนใจวาการบรรทุกน้ําหนักและการเพ่ิม
อุปกรณตกแตงจะไมทําใหรถเสียสมดลุ กอน
การขับขี่ ตรวจสอบส่ิงของท่ีไมจําเปนและนํา
ออกจากรถ
• ปรับระบบกนัสะเทือนใหเหมาะสมกับสิ่ง
ของบรรทุก (สําหรับรุนที่ปรับระบบกัน
สะเทือนไดเทาน้ัน) และตรวจสอบสภาพ
กบัแรงดันลมยาง

• ไมควรนําของท่ีมีขนาดใหญหรือมีน้ําหนัก
มากมาผูกติดกับแฮนดบังคับเลีย้ว โชคอัพ
หนา หรือบังโคลนหนา เพราะส่ิงของเหลาน้ี
จะทําใหการหกัเลีย้วไมดี หรือทําใหคอรถ
หมุนฝดได

 รถจักรยานยนตรุนนี้ไมไดออกแบบมาเพ่ือใช
ลากเทรลเลอรหรือติดรถพวงดานขาง

อุปกรณตกแตงแทของยามาฮา
การเลือกอุปกรณตกแตงสําหรับรถจักรยานยนตของ
ทานเปนสิ่งสําคัญ อุปกรณตกแตงแท ของยามาฮาซ่ึงมี
จําหนายท่ีผูจําหนาย ยามาฮาเทาน้ัน จะไดรับการออก
แบบทดสอบและรับรองจากยามาฮาแลววาเหมาะสม
ในการใชงานกับรถจักรยานยนตของทาน
บริษัทจํานวนมากท่ีไมเกีย่วของกบัยามาฮา ไดผลิต
ชิ้นสวนและอุปกรณตกแตงหรือทําการดัดแปลง
รถจกัรยานยนตยามาฮา ทางยามาฮาไมไดทําการ
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ทดสอบสินคาท่ีบริษัทเหลาน้ีผลิต ดังน้ัน ยามาฮาจึง
ไมสามารถใหการรับประกนัหรือแนะนําใหทานใช
อุปกรณตกแตงทดแทนท่ีไมไดจําหนาย โดยยามาฮา 
หรือการดัดแปลงที่ไมไดรับการแนะนําเปนกรณีพ ิเศษ
โดยยามาฮาได นอกจากสินคาท่ีมีการจําหนายหรือ
ติดต้ัง โดยผูจําหนายยามาฮาเทาน้ัน

ช้ินสวนหรืออุปกรณตกแตงทดแทน และการดัดแปลง
ทานอาจพบวาสินคาทดแทนเหลาน้ีมีการออกแบบ 
และคุณภาพคลายกับ อุปกรณตกแตงแทของยามาฮา 
โปรดระลึกวาอุปกรณตกแตงทดแทนหรือการดัด
แปลงเหลาน้ีไมเหมาะสมกับรถจักรยานยนตของทาน 
เนื่องจากอันตรายที่อาจกับตัวทานหรือผูอ่ืน การติดต้ัง
สินคาทดแทนเหลาน้ีหรือทําการดัดแปลงรถจกัรยาน
ยนตโดยผูอ่ืน ซึ่งทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงตอลักษณะ
การออกแบบหรือการใชงานรถจักรยานยนต 

สามารถทําใหทานหรือผูอ่ืนเกดิการบาดเจบ็สาห ัส
หรือถงึแกชีวิตได และทานยังตองรับผิดชอบตอการ
บาดเจบ็อันเนื่องมาจากการดัดแปลงรถจกัรยานยนต 
อีกดวย
ควรทําตามคําแนะนําเชนเดียวกบัหัวขอ “การบรรทุก” 
เม่ือมีอุปกรณตกแตงเพ่ิมขึ้นดังน้ี
 ไมควรติดต้ังอุปกรณตกแตงหรือบรรทุกสิ่งของ

ที่อาจจะทําใหรถเสียสมดุล เพราะจะทําให
สมรรถนะของรถจกัรยานยนตลดลง ดังน้ัน 
กอนท่ีจะมีการติดต้ังอุปกรณเสริมเขาไปตองมี
ความระมัดระวังและตรวจสอบใหแนใจวาจะ
ไมทําใหระยะความสูงใตทองรถตํ่าลงหรือมุม
ของการเลีย้วนอยลง ระยะยุบตัวของโชค
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ถูกจํากัด การหมุนคอรถหรือควบคุมการ
ทํางานไมได หรือมีการบดบังลําแสงของ
ไฟหนาหรือทําใหเกดิการสะทอนเขาตาได
• การปรับแตงในสวนของแฮนดบังคับเลีย้ว
หรือโชคอัพหนาจะทําใหเกิดความไมเสถียร
เพราะการกระจายน้ําหนักของพ้ืนที่ไมสมดุล
สูญเสียความลูลมตามหลกัอากาศพลศาสตร
ถามีการปรับแตงเพ่ิมเติมบริเวณพ้ืนที่ของ
แฮนดบังคับเลีย้วหรือโชคอัพหนา สิ่งจําเปน
ที่ตองมีการคํานึงถงึคอืในเร่ืองของขนาดนํ้า
หนักที่ตองมีน้ําหนักเบาท่ีสุด

• อุปกรณตกแตงสวนใหญหรือสวนมากอาจจะ
มีผลกระทบอยางรุนแรงในเรื่องของความ
สมดุลของตัวรถจกัรยานยนต เนื่องจากสงผล
ตอความลูลมตามหลกัอากาศพลศาสตร
ซึ่งจะทําใหเสียการทรงตัวเนื่องจากแรงลม

อุปกรณตกแตงเหลาน้ีอาจจะทําใหเสียการ
ทรงตัวเม่ือว่ิงผานรถยนตหรือพาหนะขนาด
ใหญ

• เนื่องจากอุปกรณตกแตงตางๆ สามารถทําให
ตําแหนงการขับขีเ่ปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะทํา
ใหการเคลื่อนไหวอยางอิสระของผูขับขี่
มีขอจํากัด จึงสงผลตอความสามารถในการ
ควบคุมรถจกัรยานยนต ดังน้ันจึงไมแนะนํา
ใหตกแตงรถดวยอุปกรณท่ีบริษัทไมไดแนะนํา

 การใสอุปกรณไฟฟาเพ่ิมขึน้ในรถจกัรยานยนต
หรือดัดแปลง ควรทําดวยความระมัดระวัง
อยางมาก ถาอุปกรณไฟฟาท่ีติดต้ังน้ันมีขนาด
กําลงัไฟฟามากกวาระบบไฟฟาของรถจกัรยาน
ยนต จะทําใหเกิดความเสียหาย และเปนตนเหตุ
ของความเสียหายในระบบไฟหรือกําลงัของ
เคร่ืองยนต
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ยางหรือขอบลอทดแทน
ยางหรือขอบลอที่มาพรอมกับรถจักรยานยนตของ
ทานไดรับการออกแบบมาใหเหมาะสมกบัสมรรถนะ
และใหความสอดคลองในการทํางานรวมกันกบัระบบ
การควบคุม การเบรค และความสบายที่สุดแลว ยาง
ขอบลอ และขนาดอ่ืนๆ อาจไมเหมาะสม ดูหนา 7-28
สําหรับขอมูลจําเพาะและรายละเอียดอ่ืนๆ เกี่ยวก ับยาง
เมื่อทําการเปลีย่นยาง

การขนยายรถจักรยานยนต
ควรแนใจวาไดอานคําแนะนําตอไปนี้กอนทําการ
ขนยายรถจกัรยานยนตดวยยานพาหนะอ่ืน
 ถอดชิ้นสวนที่หลดุงายทั้งหมดออกจากรถ

จักรยานยนต

 ปรับลอหนาใหตรงไปดานหนาเม่ืออยูบนรถยก
หรือแทนรองบนรถบรรทุก และใสรางเพ่ือ
ปองกนัไมใหเคลือ่นไหว

 รัดรถจกัรยานยนตดวยเชอืกรัด หรือแถบรัด ที่
เหมาะสมซ่ึงยึดชิ้นสวนตางๆ ที่แข็งของรถ
จกัรยานยนต เชนโครง หรือแคลมปยึดโชคอัพ
หนาดานบน (และไมรวมแฮนดบังคับเลีย้ว
ที่ทําจากยาง หรือไฟเลี้ยว หรือชิ้นสวนอ่ืนๆ 
ที่อาจแตกหกัได) เลอืกตําแหนงสําหรับสายรัด
ใหเหมาะสม เพ่ือไมใหสายรัดเสียดสีกับพ้ืนผิว
ที่เคลือบสีในระหวางการขนยาย

 ระบบกนัสะเทือนอาจมีแรงกระแทกบางจาก
การยึดรถ แตก็จะไมกระแทกมากเกินไปใน
ระหวางการขนสง
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UAU10374

จุดขับข่ีปลอดภัยเพ่ิมเติม
 ตองแนใจวาใหสัญญาณชัดเจนขณะเลีย้ว
 การเบรคบนถนนเปยกอาจทําไดยากลําบาก

ใหหลีกเลีย่งการเบรครุนแรงเพราะรถจกัรยาน
ยนตอาจลืน่ไถลได ควรคอยๆ เบรค เมื่อจะหยุด
บนพ้ืนผิวเปยก

 คอยๆ ลดความเร็วลงเม่ือถึงหัวมุมทางแยกหรือ
ทางเลีย้ว เมื่อเลี้ยวขามพนแลว จึงคอยๆ เรง
ความเร็วเพ่ิมขึ้น

 ตองระมัดระวังเม่ือขับผานรถยนตที่จอดน่ิงอยู
ผูขับรถอาจมองไมเห็นทาน และเปดประตู
ออกมาขวางทางที่รถว่ิงผาน

 การขี่ขามทางรถไฟ ชองทางเดินรถยนต แผน
โลหะบนถนนที่มีการกอสรางและเปนหลุมบอ
อาจทําใหเกิดการลืน่เมื่อถนนเปยก ใหชะลอ

ความเร็วและขบัขามผานดวยความระมัดระวัง
รักษาการทรงตัวของรถจกัรยานยนตใหดี ไม
เชนนั้นอาจลื่นลมได

 ผาเบรคอาจเปยกเม่ือลางรถจักรยานยนต หลงั
จากลางรถจักรยานยนตแลว ใหตรวจสอบเบรค
กอนขบัขี่

 สวมหมวกกนัน็อค ถงุมือ กางเกงขายาว (บริเวณ
ชายกางเกงและขอเทาเรียวลีบลงเพ่ือไมใหปลิว
สะบัด) และเส้ือแจค็เกต็สีสดเสมอ

 หามบรรทุกสัมภาระบนรถจักรยานยนตมาก
เกินไป เพราะรถจักรยานยนตที่บรรทุกเกิน
กําลงัจะไมมั่นคง ใชเชอืกที่แข็งแรงมัดสัมภาระ
เขากบัที่วางของทายรถ (ถามี) ใหแนนหนา การ
บรรทุกที่ไมแนนหนาจะทําใหรถจักรยานยนต
ทรงตัวไดไมมั่นคง และอาจรบกวนสมาธิ
ของผูขับขี่ได (ดูหนา 2-5)
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UAUU0033

อาจถึงตายหรือพิการ หากไมสวมหมวกนิรภัย
การสวมหมวกนิรภัยที่ถูกตองจะสามารถปองกนั
ศีรษะของผูขับขีจ่ากอุบัติเหตุ โดยสวนใหญคนท่ีเสีย
ชีวิตดวยอุบัติเหตุจากรถจกัรยานยนตมาจากการไดรับ
บาดเจ็บทางศีรษะ การสวมหมวกกันน็อคจึงเปนสิ่ง
จําเปนสําหรับผูขับขี่รถจักรยานยนตโดยเฉพาะ เพ่ือ
ปองกันอุบัติเหตุหรือลดการบาดเจบ็ทางศีรษะ

ควรเลือกหมวกนิรภัยทีไ่ดรับการรับรองเสมอ
ดังน้ันการเลอืกหมวกนิรภัยจะตองคํานึงถึงคุณสมบัติ
ดังหวัขอตอไปน้ี
 เลือกหมวกนิรภัยที่มีความปลอดภัยตาม

มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
 หมวกนิรภัยจะตองกระชบักับศีรษะผูขับขีไ่ม

ควรคับหรือหลวมเกินไป

 ตองเปนหมวกนิรภัยที่ไมไดรับการกระแทก
อยางรุนแรงมากอน

การสวมหมวกนิรภัยอยางถกูตอง
เม่ือสวมหมวกนิรภัยตองแนใจวาสายรัดคางท่ี
หมวกนิรภัยไดรัดคางผูขับขี่แลว ถาไมไดรัดจะทําให
หมวกนิรภัยเลือ่นหลุดจากศีรษะ ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุ
ตามมา
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การสวมหมวกทีถู่กตอง

การสวมหมวกทีไ่มถูกตอง

ชนดิของหมวกนิรภัยและการใชงาน
 หมวกนิรภัยแบบคร่ึงใบ: เหมาะสมสําหรับ

การขับขีท่ี่ความเร็วตํ่าเทาน้ัน

 หมวกนิรภัยแบบเต็มใบเปดหนา: เหมาะสม
สําหรับการขับขี่ที่ความเร็วตํ่าถึงความเร็ว
ปานกลาง

ZAUU0003

ZAUU0007

ZAUU0004
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 หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ: เหมาะสมสําหรับ
การขบัขี่ที่ความเร็วปานกลางถงึความเร็วสูง

ZAUU0005

ZAUU0006
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UAU10411

มุมมองดานซาย
54321

7 6ZAUV0297

1. ไฟเลี้ยวหนา/ไฟหร่ี (หนา 7-55)
2. ไฟหนา (หนา 7-53)
3. ท่ีแขวนหมวกกันน็อค (หนา 4-15)
4. เคร่ืองมือประจํารถ (หนา 7-2)

5. ไฟทาย/ไฟเบรค (หนา 7-56)
6. โบลทถายนํ้ามันเคร่ือง (หนา 7-19)
7. คันเปลี่ยนเกียร (หนา 4-8)
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UAU10421

มุมมองดานขวา

1 2

9 8 7 6 5

3 4

ZAUV0298

1. ฝาถังนํ้ามันเชื้อเพลิง (หนา 4-10)
2. แบตเตอร่ี (หนา 7-49)
3. สวิทชไฟเบรคหลัง (หนา 7-56)
4. กระปุกนํ้ามันเบรคหนา (หนา 7-37)
5. กรองอากาศ (หนา 7-23)

6. ไสกรองนํ้ามันหลอลื่น (หนา 7-18)
7. คันเบรคหลัง (หนา 4-9)
8. คันสตารทเทา (หนา 4-14)
9. ฝาชองเติมนํ้ามันเคร่ือง (หนา 7-18)
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UAU10431

การควบคุมและอุปกรณ

1 2 3 4 5 6 7

ZAUV0669

1. สวิทชแฮนดซาย (หนา 4-7)
2. ชุดมาตรวัดความเร็ว (หนา 4-6)
3. เกจวัดระดับนํ้ามันเชือ้เพลิง (หนา 4-6)
4. สวิทชกุญแจ (หนา 4-1)

5. สวิทชสตารทมือ (หนา 4-7)
6. ปลอกคันเรง (หนา 7-26)
7. คันเบรคหนา (หนา 4-9)
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UAUU0351

สวิทชกุญแจ/การล็อคคอรถ

สวิทชกญุแจ/ลอ็คคอรถจะควบคมุวงจรไฟจดุระเบิด
และวงจรไฟแสงสวางในรถทั้งคัน รวมท้ังใชในการ
ล็อคคอรถ และใชเพื่อเปดเบาะน่ังรถดวย ซึ่งในตําแหนง
ตางๆ ของสวิทชกุญแจมีคําอธิบายอยูดานลาง

ขอแนะนํา
สวิทชกญุแจหลัก (กญุแจจดุระเบิด) จะติดต้ังฝาปด
ชองเสียบกุญแจนิรภัย (ดูหนา 4-3 สําหรับขัน้ตอนการ
เปดและปดฝาปดชองเสียบกุญแจนิรภัย)

UAU10631

ON (เปด)
ตําแหนงสวิทชเปด ระบบไฟใชงานไดทุกวงจร และ
เคร่ืองยนตสามารถสตารทติดได ลูกกุญแจถอดออก
ไมได

UAU10662

OFF (ปด)
ระบบไฟฟาทุกวงจรดับ ลูกกุญแจถอดออกได

คําเตอืน
UWA10062

หามบิดลูกกุญแจไปที่ตําแหนงปด “OFF” หรือล็อค 
“LOCK” ขณะทีร่ถจกัรยานยนตกําลังเคล่ือนที ่มฉิะน ั้น
ระบบไฟฟาทัง้หมดจะดับ ซึ่งอาจทําใหสูญเสียการ
ควบคุมหรือเกิดอุบัติเหตไุด

ZAUV0300
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UAUU1043

LOCK (ล็อค)
คอรถถกูลอ็ค และระบบไฟฟาทุกวงจรดับ ลูกกุญแจ
ถอดออกได
การล็อคคอรถ

1. หมุนแฮนดบังคับไปทางดานซายจนสุด
2. กดและบิดลกูกุญแจจากตําแหนงปด “OFF” ไป

ที่ตําแหนงลอ็ค “LOCK” ขณะท่ีบิดใหกดลูก
กุญแจดวย

3. ดึงลกูกุญแจออก

ขอแนะนํา
ถาคอรถไมลอ็ค ใหลองหมุนแฮนดบังคับกลบัไปทาง
ขวาเล็กนอย

การปลดล็อคคอรถ

กดลูกกุญแจเขา และจากนั้นหมุนไปที่ปด “OFF” ขณะ
ที่กดลูกกุญแจดวย

OFF 

LOCK

ZAUV0301

OFF

LOCK

ZAUV0302
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คําเตอืน
UWAU0042

 หามบิดลูกกุญแจไปทีต่ําแหนงปด “OFF” หรือ
ล็อค “LOCK” ขณะที่รถจักรยานยนตกําลัง
เคล่ือนที่ มฉิะนั้นระบบไฟฟาทั้งหมดจะดับ ซึง่
อาจทําใหสูญเสียการควบคุมหรือเกิดอุบัติเหตุ
ได

 ถารถจกัรยานยนตพลิกคว่ํา และหลังจากตัง้รถ
ขึน้แลว ตรวจสอบใหแนใจวาไมมนี้ํามนัเช้ือเพลิง
รัว่ไหล ถามนี้ํามนัเช้ือเพลิงรั่วไหล ใหนํารถ
จกัรยานยนตเขาทาํการตรวจสอบกับผูจําหนาย
ยามาฮาทนัที

UAUU0822

กุญแจนริภยั (ฝาครอบชองเสียบสวทิชกุญแจหลัก)

วิธีการเปดฝาครอบสวิทชกุญแจหลกั

1. หัวกุญแจ
2. กุญแจจุดระเบิด

1 2

ZAUV0303

ZAUV0305
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เสียบหัวกุญแจเขาไปในชองเสียบกุญแจนิรภัยตาม
ภาพ จากน้ันหมุนกุญแจไปท่ีดานขวาเพ่ือเปดฝาครอบ
กุญแจนิรภัย

วิธีการปดฝาครอบสวิทชกุญแจหลกั

กดปุม “PUSH SHUT” เพ่ือทําการปดฝาครอบสวิทช
กุญแจ

UAU1100C

สัญญาณไฟและไฟเตือน

1. ปุม “PUSH SHUT” 
ZAUV0304

1

1. สัญญาณเตือนไฟสูง “ ”
2. สัญญาณไฟเลี้ยว “ ”
3. สัญญาณไฟเกียรวาง “ ”
4. ไฟแสดงตําแหนงเกียร “1” “2” “3” “4”
5. ไฟเตือนปญหาเคร่ืองยนต “ ”

1 2 3 4 5
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UAU11032

ไฟสัญญาณไฟเล้ียว “ ” และ “ ”
สัญญาณไฟเลี้ยวแตละดวงจะกะพริบเมื่อเปดสวิทช
ไฟเลี้ยว

UAU11061

สัญญาณไฟเกียรวาง “ ” 
สัญญาณไฟน้ีจะสวางขึ้นเมื่อเกียรอยูในตําแหนงเกียร
วาง

UAU37612

ไฟแสดงตําแหนงเกียร “1” “2” “3” และ “4”
ไฟแสดงตามลําดับนี้จะสวางขึน้เมื่อตําแหนงเกียรอยูที่
1, 2, 3 หรือ 4 ตามลําดับ

UAU11081

สัญญาณเตอืนไฟสูง “ ”
สัญญาณไฟน้ีจะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิทชไฟสูง

UAUE0261

สัญญาณไฟเตอืนปญหาเครื่องยนต “ ”
ไฟเตือนนี้จะติดขึน้หรือกะพริบ เม่ือตรวจพบปญหา
ในระบบวงจรไฟฟาที่ควบคุมเคร่ืองยนต เม่ือสัญญาณ
ไฟเตือนนี้ติดขึ้น ใหติดตอผูจําหนายยามาฮาเพ่ือ
ตรวจสอบระบบวิเคราะหปญหาของไฟเตือนนี้
สามารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้โดยการ
บิดสวิทชกุญแจไปตําแหนงเปด “ON” ไฟเตือนนี้ควร
ติดขึ้น 2-3 วินาที แลวดับไป
หากไฟเตือนนี้ไมติดขึ้นทันทีที่บิดสวิทชกญุแจไป
ที่ตําแหนงเปด “ON” หรือไฟเตือนติดสวางคาง โปรด
ติดตอผูจําหนายยามาฮาเพ่ือตรวจสอบวงจรไฟฟา
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UAUU0081

ชุดมาตรวัดความเร็ว

ชุดมาตรวัดความเร็วประกอบไปดวย มาตรวัดความ
เร็ว มาตรวัดระยะทาง และมาตรวัดระดับน้ํามัน
เชือ้เพลงิ มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วในการ
ขับขี่ มาตรวัดระยะทางจะแสดงระยะเดินทางท้ังหมด 
มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงจะบอกปริมาณนํ้าม ัน
เชือ้เพลงิท่ีมีในถัง

UAUW0302

เกจวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง

เกจวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิจะแสดงปริมาณของ
น้ํามันเชือ้เพลงิในถัง เขม็จะเลื่อนไปทาง “E” เม ื่อ
ระดับน้ํามันเชือ้เพลงิลดลง เม่ือเขม็ถึงพ้ืนที่สีแดง 
ใหเติมน้ํามันเชือ้เพลงิใหเร็วทีสุ่ดเทาท่ีจะทําได

1. มาตรวัดความเร็ว
2. มาตรวัดระยะทาง

1 2

ZAUV0307

1. พื้นท่ีสแีดง
2. เกจวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง

1 2 

ZAUV0308
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ขอแนะนํา
หมุนกุญแจไปที่ “OFF” จะยกเลิกการอานเกจวัดระดับ
น้ํามันเชือ้เพลงิ

UAU1234K

สวิทชแฮนด

ดานซาย 

ดานขวา 

UAU12401

สวิทชไฟสูง/ต่ํ า“ / ” 
เลือ่นสวิทชไฟนี้ใหอยูที่ “ ” สําหรับเปดไฟสูง และ
เลือ่นสวิทชไฟใหอยูที่ “ ” สําหรับเปดไฟตํ่า1. สวิทชแตร “ ”

2. สวิทชไฟเลี้ยว “ / ”
3. สวิทชไฟสูง/ตํ่ า “ / ”

1 2 3

ZAUV0612

1. สวิทชสตารท “ ”

1

ZAUV0672
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UAU12461

สวิทชไฟเล้ียว “ / ”
เมื่อตองการใหสัญญาณไฟเลี้ยวขวา ดันสวิทชไปที่
ตําแหนง “ ” สัญญาณไฟเลีย้วดานขวาจะติด เม่ือ
ตองการใหสัญญาณไฟเลี้ยวซาย ดันสวิทชไปท่ี
ตําแหนง “ ” สัญญาณไฟเลีย้วดานซายจะติด เม่ือ
ปลอยสวิทช สวิทชจะมาอยูที่ตําแหนงตรงกลาง เม่ือ
ตองการยกเลกิสัญญาณไฟเลีย้ว ใหกดปุมตรงกลาง
สวิทชไฟ

UAU12501

สวิทชแตร “ ” 
เมื่อตองการใชสัญญาณแตรใหกดท่ีสวิทชแตร

UAU12713

สวิทชสตารท “ ” 
กดสวิทชนี้ เพ่ือใหเคร่ืองยนตทํางาน ดูหนา 6-2 
สําหรับคําแนะนํากอนสตารทเคร่ืองยนต

UAU37462

คันเปล่ียนเกียร

คนัเปลี่ยนเกยีรติดต้ังอยูทางดานซายของรถจักรยาน
ยนต รถจักรยานยนตรุนนี้ติดต้ังเกียร 4 สปด เฟองขบ
กนัตลอดเวลา

ขอแนะนํา
ใชฝาเทากดเพ่ือเพ่ิมเกยีร และใชสนเทากดดานหลงั 
เพ่ือลดเกียร

1. คันเปลี่ยนเกียร

1

ZAUV0311
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UAU12902

คันเบรคหนา

คันเบรคหนาติดต้ังอยูที่ดานขวาของแฮนดบังคบัเลี้ยว
ในการใชเบรคหนา ใหบีบคันเบรคเขากบัปลอกคนัเรง

UAU12944

คันเบรคหลัง

คันเบรคหลังติดต้ังอยูทางดานขวาของรถจกัรยานยนต
ในการเบรคลอหลัง ใหเหยียบคันเบรคหลังลง

1. คันเบรคหนา

1

ZAUV0673

1. คันเบรคหลัง

1ZAUV0313
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UAU37473

ฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

เมื่อตองการเปดฝาปดถังน้ํามนัเช้ือเพลิง
1. เปดเบาะน่ัง (ดูหนา 4-14)
2. หมุนฝาปดถงันํ้ามันเชือ้เพลงิทวนเข็มนาฬิกา

และดึงออก

การปดฝาปดถังน้ํามนัเช้ือเพลิง

1. ใสฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิงเขาไปบนถงันํ้ามัน
ที่เปดอยู และหมุนตามเข็มนาฬกิา จนกระทั่ง
เคร่ืองหมาย “ ” บนฝาปดและถงันํ้ามันอยูใน
แนวเดียวกัน 

2. ปดเบาะน่ังเขาท่ีเดิม

คําเตอืน
UWA11092

หลังจากมีการเติมน้ํามันเช้ือเพลิง ตรวจสอบใหแนใจ
วาไดปดฝาถังน้ํามนัเช้ือเพลิงแนนสนิทแลว น้ํามันเช้ือ
เพลิงทีร่ัว่ออกมาอาจทาํใหเกิดอันตรายจากเพลิงไหมได

1. ฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลงิ
2. แสดงตําแหนงการหมุนสดุ “ ”

1

2

ZAUV0314
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UAU13233

นํ้ามันเชื้อเพลิง
ดูใหแนใจวามีน้ํามันเชือ้เพลงิในถังเพียงพอ

คําเตอืน
UWA10882

น้ํามันเบนซินและไอน้ํามนัเบนซินเปนสารไวไฟสูง
ใหปฏิบัตติามคําแนะนําตอไปนี้ เพ่ือหลีกเล่ียงการ
เกิดเพลิงไหมและการระเบิด และเพ่ือการลดโอกาส
ในการไดรบับาดเจ็บขณะเติมน้ํามนัเช้ือเพลิง

1. กอนเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ใหดับเคร่ืองยนตกอน 
และดูใหแนใจวาไมมีผูใดน่ังอยูใกลกบัรถ
จักรยานยนต หามเติมน้ํามันเชื้อเพลิงขณะสูบ
บุหร่ี หรือขณะท่ีอยูใกลกบัประกายไฟ เปลวไฟ
หรือ แหลงจุดระเบิดตางๆ เชน ไฟแสดงการ
ทํางานของเคร่ืองทํานํ้ารอน และเคร่ืองอบผา

2. ไมควรเติมน้ํามันเชือ้เพลงิจนลนถงั

3. เช็ดน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีหกทันที ขอควรระวัง: เช็ด
น้าํมนัเช้ือเพลิงทีห่กทนัทดีวยผาสะอาด แหง และ
นุม เน่ืองจากนํ้ามันเชือ้เพลงิอาจทําความเสียหาย
ใหกับสีรถหรือช้ินสวนพลาสตกิ [UCA10072]

4. ดูใหแนใจวาไดปดฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิงแนน
สนิทดแีลว

1. ทอเติมของถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
2. ระดับนํ้ามันเชื้อเพลงิสงูสดุ

1 2
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คําเตอืน
UWA15152

น้ํามันเบนซินเปนสารมีพิษ และสามารถทําใหบาดเจ ็บ
หรือเสียชีวิตได ตองใชดวยความระมดัระวัง ห ามใช
ปากดูดนํ้ามนัเบนซิน หากทานกลืนน้ํามนัเบนซิน
เขาไปเพียงเล็กนอย หรือสูดไอน้ํามนัเบนซินเขาไป
จํานวนมาก หรือน้ํามนัเบนซินเขาตา ใหไปพบแพทย
ทันท ีหากนํ้ามันเบนซินสัมผัสผิวหนัง ใหลางดวยสบู
และน้ํา หากนํ้ามนัเบนซินเลอะเสื้อผา ใหเปล่ียนเส้ือผา
ทันที

UAUU0045

ขอควรระวัง
UCA11401

ใชเฉพาะน้ํามันเบนซินไรสารตะก่ัวเทาน้ัน การใช
น้ํามนัเบนซินที่มสีารตะก่ัวจะทําใหช้ินสวนภายใน
ของเครือ่งยนต เชน วาลวและแหวนลูกสูบรวมทั้ง
ระบบไอเสียเสียหายได

น้ํามนัเช้ือเพลิงแกสโซฮอล
แกสโซฮอลมี 2 ประเภทคือ: แกสโซฮอลที่มีสวนผสม
ของเอทานอลแอลกอฮอล และอีกประเภทหนึ่งมีสวน
ผสมของเมทานอลแอลกอฮอล ทานสามารถใชแกส
โซฮอลในรถจกัรยานยนตยามาฮาได หากมีสวนผสม
ของเอทานอลแอลกอฮอลไมเกิน 10% (E10) ทาง
ยามาฮาไมแนะนําใหใชแกสโซฮอลที่มีสวนผสมของ
เมทานอลแอลกอฮอล เพราะอาจทําใหเกิดความ
เสียหายตอระบบนํ้ามันเชือ้เพลงิหรือเกดิปญหา
ประสิทธิภาพของรถจกัรยานยนต

น้ํามนัเชื้อเพลิงที่แนะนํา:
นํ้ามันเบนซินไรสารตะกั่วหรือนํ้ามันแกสโซฮอล  (E10)

ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง:
4.0 ลิตร (1.06 US gal, 0.88 Imp.gal)
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UAU13434

ระบบบําบัดไอเสีย
รถจักรยานยนตรุนนี้มีระบบบําบัดไอเสีย (catalytic 
converter) ภายในระบบไอเสียของรถ

คําเตอืน
UWA10863

ระบบไอเสียจะมคีวามรอนหลังจากมกีารใชงาน
เพ่ือปองกันอันตรายจากไฟไหมหรือไฟลวก:
 หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับบริเวณที่อาจ

เกิดอันตรายจากไฟไหม เชน หญาหรือวัสดุอ่ืน
ที่ติดไฟงาย

 จอดรถจักรยานยนตในที่ที่ไมมีเด็กหรือคนเดิน
พลุกพลาน เพ่ือใหไมไดรับอันตรายจากการ
สัมผัสกับระบบไอเสีย

 ตองแนใจวาระบบไอเสียเย็นลงแลวกอนทําการ
ซอมบํารุง

 อยาปลอยใหเครื่องยนตเดินเบานานเกินกวา 2-3
นาที การปลอยใหเครื่องยนตเดินเบาเปนเวลา
นานจะทําใหเครื่องยนตรอนเกินไป

ขอควรระวัง
UCA10702

ใชเฉพาะน้ํามนัเบนซินไรสารตะก่ัวเทาน้ัน การใช
น้ํามนัเบนซินทีม่ีสารตะก่ัวจะทําใหระบบบําบัดไอเสีย
เสียหายจนอาจซอมไมได
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UAU37651

คันสตารทเทา

ถาเคร่ืองยนตไมสตารทโดยการกดสวิทชสตารท ให
ลองสตารทโดยการใชคันสตารทเทา การสตารท
เคร่ืองยนต ใหกางคันสตารทออก เหยียบลงดานล าง
เบาๆ จนกระท่ังเขาเกยีร จากน้ันกดลงอยางราบร่ืน
โดยใชแรง

UAUU0371

เบาะน่ัง

การเปดเบาะน่ัง
1. ต้ังรถจักรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง 
2. เสียบกุญแจเขาไปในสวิทชกญุแจ และหมุน

ทวนเข็มนาฬิกาไปท่ีตําแหนง “OPEN”

1. คันสตารทเทา

1

ZAUV0315

1. ล็อคเบาะน่ัง
2. เบาะน่ัง

1

2

ZAUV0316
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ขอแนะนํา
ขณะบิดกญแจไมตองดันกญุแจเขาไป

3. พับเบาะนั่งขึ้น

การปดเบาะน่ัง
1. พับเบาะนั่งลง และกดเบาะใหเขาตําแหนงลอ็ค
2. ถอดกุญแจออกจากสวิทชกญุแจ ถาไมไดอยูที่

รถจกัรยานยนต

ขอแนะนํา
เพ่ือความปลอดภัย ควรตรวจสอบใหแนใจวาเบาะรถ
ปดสนิทกอนการขับขี่

UAU37482

ที่แขวนหมวกกันน็อค

ที่แขวนหมวกกนัน็อคจะติดต้ังอยูใตเบาะน่ัง

การเก็บหมวกกันน็อค
1. เปดเบาะน่ัง (ดูหนา 4-14)
2. ยึดหมวกกันน็อคเขากับที่แขวนหมวกกันน็อค

และจากน้ันปดเบาะน่ังใหแนน คําเตือน! อยา
ขบัขี่รถโดยแขวนหมวกกันน็อคไวกับที่แขวน

1. ท่ีแขวนหมวกกันน็อค

1

ZAUV0317
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เพราะหมวกกันน็อคอาจไปชนกับวัตถุตางๆ จะ
ทําใหรถเสียการทรงตัว และเกิดอุบัตเิหตุได 
[UWA10162]

การปลดหมวกกันน็อค
เปดเบาะน่ัง และถอดหมวกกันน็อคออกจากท่ีแขวน
หมวกกนัน็อค จากน้ันปดเบาะน่ัง

UAU37892

กลองเอนกประสงค

กลองเอนกประสงคติดตั้งอยูใตเบาะน่ัง (ดูหน า 4-14)
เม่ือจดัเก็บคูมือผูใชรถจักรยานยนต หรือเอกสารอ่ืนๆ
ไวในกลองเอนกประสงค ควรแนใจวาไดหอหุมด วย
ถงุพลาสติกไวเพ่ือไมใหเอกสารเปยก เม่ือจะล างรถ
จกัรยานยนต ควรระวังไมใหน้ําเขาไปในกลองเอนก
ประสงคได

1. กลองเอนกประสงค

1

ZAUV0318
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UAU37491

ขาต้ังขาง
ขาต้ังขางติดต้ังอยูดานซายของโครงรถ ยกขาต ั้งขาง
ขึ้นหรือเหยียบลงดวยเทาโดยจับตัวรถใหต้ังตรง

คําเตอืน
UWA14191

หามขบัขี่รถจักรยานยนตโดยไมไดยกขาตั้งขางขึ้น
หรือขาตั้งขางฝด และไมสามารถเก็บขึ้นได (หร ือเล่ือน
หลนลงได)มฉิะนั้น ขาตั้งขางอาจสัมผัสพ้ืนและ
รบกวนสมาธิของผูขบัขี่ ทําใหเสียการทรงตวัได
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UAU15599

ตรวจสอบรถจักรยานยนตของทานทุกครั้งกอนใชงาน เพ่ือใหม่ันใจวารถของทานอยูในสภาพพรอมใชงานและปลอดภัย
ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนการตรวจสอบและบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาท่ีระบุไวในคูมือผูใชรถจักรยานยนตเสมอ

คําเตอืน
UWA11152

หากไมมีการตรวจสอบหรือบํารุงรักษาที่ถูกตอง อาจเปนการเพ่ิมโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุหรือทำใหช้ินสวน
เสียหายได อยาใชรถหากทานพบส่ิงผิดปกติ หากขั้นตอนทีร่ะบุไวในคูมอืนี้ไมสามารถแกไขป ัญหาได ใหนํา
รถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบทีผู่จําหนายยามาฮา

ตรวจสอบรายการตอไปนี้ กอนการใชงานรถจกัรยานยนต:
จดุตรวจสอบ การตรวจสอบ หนา

นํ้ามันเช้ือเพลิง
• ตรวจสอบระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงในถัง
• เติมนํ้ามันเชือ้เพลิง ถาจําเปน
• ตรวจสอบการร่ัวซึมของทอนํ้ามันเชื้อเพลิง

4-11

นํ้ามันเครื่อง
• ตรวจสอบระดับนํ้ามันเคร่ือง
• ถาจําเปน ใหเติมนํ้ามันเคร่ืองท่ีแนะนําจนถึงระดับท่ีกําหนด
• ตรวจสอบรถจักรยานยนตเพื่อปองกันการร่ัวซมึ

7-18
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เบรคหนา

• ตรวจสอบการทํางาน
• ถาระดับคันเบรคลึกผิดปกติ ใหนํารถเขาตรวจสอบระบบไฮดรอลิกท่ีผูจําหนายยามาฮา
• ตรวจสอบความสกึของผาเบรค
• เปลี่ยน ถาจําเปน
• ตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรคท่ีกระปุกนํ้ามันเบรค
• ถาจําเปน ใหเติมนํ้ามันเบรคท่ีกําหนดใหอยูในระดับท่ีกําหนด
• ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพื่อปองกันการร่ัว

7-35, 7-36

เบรคหลัง
• ตรวจสอบการทํางาน
• ตรวจสอบระยะฟรีคันเบรคหลัง
• ทําการปรับต้ัง ถาจําเปน

7-33, 7-36

ปลอกคันเรง

• ตรวจสอบความคลองตัวเพือ่ความสะดวกในการใชงาน
• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง
• ถาตองการปรับต้ัง ใหทําการปรับต้ังระยะฟรีปลอกคันเรงและหลอลื่นชุดสายคันเรง 
และเบาปลอกคันเรงไดท่ีรานผูจําหนายยามาฮ า

7-26, 7-43

สายควบคมุตางๆ • ตรวจสอบความคลองตัวเพือ่ความสะดวกในการใชงาน
• ทําการหลอลื่น ถาจําเปน 7-43

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ หนา
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โซขับ

• ตรวจสอบระยะหยอนโซขับ
• ทําการปรับต้ัง ถาจําเปน
• ตรวจสอบสภาพโซ
• ทําการหลอลื่น ถาจําเปน

7-39, 7-43

ลอและยาง

• ตรวจสอบความเสียหาย
• ตรวจสอบสภาพยางและความลึกของดอกยาง
• ตรวจสอบลมยาง
• ทําการแกไข ถาจําเปน

7-28, 7-32

คันเบรคหลัง • ตรวจสอบความคลองตัวเพื่อความสะดวกในการใชงาน
• ควรหลอลื่นดวยนํ้ามันในจุดท่ีจําเปน 7-45

คันเบรค • ตรวจสอบความคลองตัวเพื่อความสะดวกในการใชงาน
• ควรหลอลื่นดวยนํ้ามันในจุดท่ีจําเปน 7-45

ขาตั้งกลาง, ขาตั้งขาง • ตรวจสอบความคลองตัวเพื่อความสะดวกในการใชงาน
• ควรหลอลื่นดวยนํ้ามันในจุดท่ีจําเปน 7-45

จุดยึดโครงรถ • ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัวแนนแลว
• ขันใหแนน ถาจําเปน —

อุปกรณ ไฟ สัญญาณไฟ 
และสวิทช

• ตรวจสอบการทํางาน
• ทําการแกไข ถาจําเปน —

จดุตรวจสอบ การตรวจสอบ หนา
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UAU15952

อานคูมือผูใชรถจกัรยานยนตโดยละเอียดเพ่ือทําความ
เขาใจกบัการควบคมุตางๆ หากมกีารควบคมุหรอืหนาที่
การทํางานใดของรถจกัรยานยนตทีท่านไมเขาใจ ท าน
สามารถปรกึษาผูจาํหนายยามาฮาได

คําเตอืน
UWA10272

หากทานไมทําความคุนเคยกับการควบคุมตางๆ อาจนํา
ไปสูการสญูเสยีการควบคุมรถจกัรยานยนต ซึง่สามารถ
ทาํใหเกิดอุบตัเิหตหุรอืไดรบับาดเจ็บได

UAUN0073

ขอควรระวัง
UCAN0072

หามขับขีผ่านน้ําลึก มฉิะนั้นเครื่องยนตอาจเสียหายได 
ควรหลีกเล่ียงหลุม, บอ เนือ่งจากอาจจะลึกกวาท ี่คาด
คิดไว
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UAUV0441

สตารทและอุนเคร่ืองยนตที่เย็น
1. หมุนกุญแจไปท่ีตําแหนงเปด “ON”
2. เขาเกียรวาง (ดูหนา 6-3) สัญญาณไฟ

เกียรวางควรสวางขึ้น หากไมสวาง ควรให
ผูจําหนายยามาฮาทําการตรวจสอบวงจรไฟฟา

3. ต้ังรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง

คําเตอืน
UWA14201

กอนสตารทเครื่องยนต ควรแนใจวาอยูในเกียร วาง 
และรถจักรยานยนตอยูบนขาตั้งกลาง

4. สตารทเคร่ืองยนตโดยกดสวิทชสตารท
หรือโดยเหยียบคันสตารทเทาลง

5. ถาเคร่ืองยนตไมสตารทโดยการกดสวิทช
สตารท ใหลองสตารทอีกคร้ังพรอมบิดคันเรง
1/4 รอบ (10 มม.) การพยายามสตารทในแต

ละคร้ังควรใชเวลาใหนอยที่สุดเพ่ือประหยัด
แบตเตอร่ี ไมควรสตารทเคร่ืองยนตเกนิ 5 วินาที
ในการสตารทแตละคร้ัง ถาเคร่ืองยนตไมสตารท 
โดยใชมอเตอรสตารท ใหลองใชคันสตารทเทา

ขอควรระวัง
UCA11043

เพ่ือรักษาเครื่องยนตใหมอีายุการใชงานทีย่าวนาน
ไมควรเรงเครื่องยนตมากขณะเครื่องยนตเย็น

1/4 turn
(10 mm)

ZAUV0319
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UAU37551

การเปล่ียนเกียร

การเปลีย่นเกียรชวยในการควบคุมการสงกําลงัท ี่
เหมาะสมสําหรับการออกตัว การเรง และการไตที่ส ูง
เปนตน เมื่อเปลีย่นเกียร ใหบิดคันเรงกลับใหสุด การ
ใชคันเปลี่ยนเกยีรแสดงอยูในภาพ

ขอแนะนํา
ไมสามารถเปลีย่นเกียรจากเกยีร 4 ไปเกียรวางไดเม่ือ
เคร่ืองยนตทํางาน

ขอควรระวัง
UCA15181

 ควรแนใจวาเขาเกียรเรียบรอยแลว
 ควรผอนคันเรงจนสุดเมือ่เปล่ียนเกียร
 ควรแนใจวาสัญญาณไฟเกียรวาง จะสวางขึ้น

เมือ่เกียรอยูในตําแหนงเกียรวาง
1. คันเปลี่ยนเกียร
2. ตําแหนงเกียรวาง

4
3
2
1
N

1 2ZAUV0320
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UAU16811

คําแนะนําวิธีลดความสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อ
เพลิง (วิธีการประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง)
ความส้ินเปลืองนํ้ามันเชือ้เพลิงสวนใหญเกดิจาก
ลักษณะการขบัขี่รถของแตละบุคคล ซึ่งคําแนะนํา
วิธีลดความความส้ินเปลอืงนํ้ามันเชื้อเพลิง ใหพิจารณา
ดังน้ี:
 เปลี่ยนเกยีรขึ้นอยางรวดเร็ว และหลีกเลี่ยงการ

ใชความเร็วรอบเคร่ืองสูงขณะเรงเคร่ือง
 ไมเรงเคร่ืองยนตขณะเปลีย่นเกียรตํ่า และ

หลีกเลีย่งการใชความเร็วเคร่ืองยนตสูงโดยไม มี
โหลดภาระบนเครื่องยนต

 ดับเคร่ืองยนตแทนที่จะปลอยใหเคร่ืองยนตเด ิน
เบาเปนเวลานาน (เชน ในการจราจรที่ติดขดั เม่ือ
หยุดรอสัญญาณไฟจราจรหรือรอรถไฟผาน)

UAU16831

ระยะรันอินเคร่ืองยนต
ไมมีชวงเวลาใดจะสําคญัที่สุดในอายุการใชงานของ
รถจักรยานยนตมากไปกวาชวงระยะ 0 กม. ถงึ 1,000
กม. (รันอิน) สําหรับการคํานึงถึงระยะดังกลาว ควรทำ
ความเขาใจใหละเอียดตามคูมือ
ดวยสภาพเคร่ืองยนตใหม ควรหลีกเลีย่งการใชงานท่ี
หนักเกนิไปในชวงระยะแรกท่ี 1,000 กม. การทํางาน
ของชิ้นสวนภายในเคร่ืองยนตที่เคลื่อนที่เสียดสีกัน
ทําใหเกิดระยะชองวางท่ีเกิดการสึกหรออยางรวดเร็ว
หรือควรหลกีเลีย่งการกระทําใดๆ ที่อาจทําใหเคร่ือง
ยนตรอนเกินไป

UAU37793

0– 150 กม.
หลีกเลี่ยงการบิดคนัเรงเกนิ 1/3 รอบของคนัเรง
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หลังทําการติดเคร่ืองยนตเวลานานใหดับเคร่ือง ปลอย
ใหเย็น 5-10 นาที
ควรเปลีย่นความเร็วในระดับตางๆ กัน ไมควรใช
ความเร็วระดับเดียวกันเปนเวลานาน
150–500 กม.
หลีกเลี่ยงการบิดคนัเรงเกนิ 1/2 รอบของคนัเรง
รอบเคร่ืองยนตจะสงผานไปยังเฟองโดยตรง แต
ไมควรบิดคันเรงจนสุด
500–1,000 กม.
หลีกเลี่ยงการบิดคนัเรงเกนิ 3/4 รอบของคนัเรง
1,000 กม. ขึ้นไป
หลีกเลี่ยงการบิดคนัเรงเต็มที่ และควรใชความเร็ว
ในระดับตางกัน ขอควรระวัง:หลังจาก 1,000 กม. 
แรกของการขับขี ่ ตองมีการเปล่ียนถายน้ํามนัเครื่อง,
ไสกรองน้ํามนัเครื่อง และทําความสะอาดตะแกรง
กรองน้ํามนัเครื่อง หากมีปญหาใดๆเกิดขึน้ในระยะ
รันอินเครื่องยนต กรุณานํารถจักรยานยนตของทาน
เขาตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮา [UCA10363]

UAU17214

การจอดรถ
เม่ือทําการจอดรถ ใหดับเคร่ืองยนตและดึงลกูกญุแจ
ออกจากสวิทชกุญแจ

คําเตอืน
UWA10312

 เนื่องจากเครื่องยนตและระบบไอเสียมีความ
รอนสูง จึงไมควรจอดรถในที่ทีอ่าจมเีด็กหรือ
คนเดินสัมผัสและถูกไฟลวกได

 ไมควรจอดรถบรเิวณพ้ืนที่ลาดเอียง หรือพ้ืนดิน
ทีอ่อน มิฉะนั้น อาจจะทําใหรถลมเสียหายได 
ซึ่งมโีอกาสทําใหน้ํามันเช้ือเพลิงรั่วและเกิดไฟ
ไหมได

 หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับพ้ืนหญาแหง
หรือวัตถทุี่ลุกตดิไฟไดงาย
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UAU17246

การตรวจสอบการปรับต้ังและการหลอลื่นตามระยะ
จะชวยใหรถจักรยานยนตของทานมปีระสทิธิภาพ และ
ใหความปลอดภัยในการขับขีม่ากย่ิงขึ้น ความปลอดภัย
คอืภาระหนาท่ีของเจาของและผูขับขีร่ถจักรยานยนต
จดุสําคัญตางๆ สําหรับการตรวจสอบ การปรับแตง การ
หลอลื่น จะอธิบายรายละเอียดในหนาถดัไป
ชวงระยะเวลาท่ีกําหนดในตารางการบํารุงรักษาตาม
ระยะ ควรพิจารณาเปนคําแนะนําท่ัวไปโดยควรขับขี่
อยูภายใตสภาวะปกติ อยางไรกต็ามขึน้อยูกับสภาพ
อากาศ ภูมปิระเทศ ทําเล และลกัษณะการใชงานของ
แตละบุคคล ซึ่งมีผลตอระยะเวลาในการบํารุงรักษา
วาจะเร็วหรือชา

คําเตอืน
UWA10322

หากทานทําการบํารุงรกัษาไมถูกตอง หรือทําการบํารุง
รักษาผิดวิธี อาจเพ่ิมความเส่ียงในการไดรับบาดเจ็บ
หรือถงึแกชีวิตขณะทําการบํารงุรักษา หรือขณะใชงาน 
หากทานไมคุนเคยกับการบํารุงรกัษารถจักรยานยนต
โปรดใหผูจําหนายยามาฮาเปนผูดําเนินการแทน

คําเตอืน
UWA15123

ดับเครื่องยนตขณะทําการบํารุงรักษายกเวนในกรณ ีที่
ระบุไว
 เครื่องยนตที่กําลงัทํางานจะมชีิน้สวนทีเ่คลือ่นที่

อยู ซึ่งสามารถเก่ียวช้ินสวนรางกายหรือเสื้อผา
และช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งทําใหเกิดไฟดูด
หรือเพลิงไหมได
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 การปลอยใหเครื่องทํางานขณะทําการบํารุง
รักษาอาจทําใหดวงตาไดรับบาดเจ็บ เกิดการ
ลวกไหม เพลิงไหม หรือไดรับพิษจากกาซ
คารบอนมอน็อกไซด – อาจถึงแกชีวิตได ดูหนา
2-4 สําหรับขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับกาซคารบอน
มอน็อกไซด

คําเตอืน
UWA15461

จานเบรค แมปมเบรคตวัลาง ดรัมเบรค และผาเบรค
จะรอนมากระหวางการใชงาน เพ่ือเปนการหลีกเล ่ียง
การถกูลวกไหม ควรปลอยใหช้ินสวนเบรคเย็นลง
กอนทีจ่ะสัมผัส

UAU17522

เคร่ืองมือประจํารถ

ชดุเคร่ืองมือประจํารถติดต้ังอยูภายในกลองเอนก
ประสงคใตเบาะน่ัง (ดูหนา 4-16)

1. เคร่ืองมือประจํารถ

1

ZAUV0323
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ขอมูลดานการบริการจะรวมอยูในคูมือเลมนี้ ชุด
เคร่ืองมือเหลาน้ีจะชวยใหทานสามารถดูแลรักษาและ
ซอมแซมรถของทานอยางงายดาย อยางไรกต็าม 
เคร่ืองมือพิเศษ เชน ประแจขันแรงบิด อาจจําเปนตอ
การบํารุงรักษารถอยางถกูวิธี

ขอแนะนํา
หากทานไมมีชุดเคร่ืองมือประจํารถ หรือไมมีประสบ
การณเกี่ยวกับการบํารุงรักษารถมากอน ทานสามารถ
นํารถเขาศูนยบริการยามาฮา เพ่ือใหชางดําเนินการ
ตรวจสอบใหทานได
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UAUU0621

ขอแนะนํา
 การตรวจสอบประจําปตองทําทุกป ยกเวนถามีการบำรุงรักษาตามระยะกิโลเมตรแทน
 ต้ังแต 20,000 กม. เปนตนไป ใหเร่ิมนับชวงเวลาในการบํารุงรักษาซ้ําอีกต้ังแต 4,000 กม.
 รายการท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจัน (*) จําเปนตองใชเคร่ืองมือพเิศษ ขอมูล และทักษะดานเทคนิค ดังน้ันควรใหชางผูจําหนาย

ยามาฮาเปนผูดําเนินการ 
UAUU1294

ตารางการบํารุงรักษาตามระยะสําหรบัระบบควบคุมมลพิษแกสไอเสีย

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา
มาตรวัดระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําปกม. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000 

เดอืน 2 6 10 14 18

1 * ทอน้ํามันเชื้อเพลิง • ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของทอน้ํามนั
เช้ือเพลิง     

2 * ไสกรองน้ํามนัเช้ือเพลงิ • ตรวจสอบสภาพ
• เปลีย่น ถาจําเปน ทกุๆ 12,000 กม.

3 หวัเทียน
• ตรวจสอบสภาพ
• ทําความสะอาดและตรวจสอบระยะหางเข้ียวหวัเทียน    

• เปลีย่น ทุกๆ 8,000 กม.

4 * วาลว • ตรวจสอบระยะหางวาลว
• ทําการปรับต้ัง ถาจําเปน  
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UAUU1287

ตารางการบํารุงรกัษาและการหลอล่ืนโดยท่ัวไป

5 * ระบบหวัฉีดน้ํามนั
เช้ือเพลิง • ตรวจสอบความเรว็รอบเดินเบาเครือ่งยนต      

6 * ระบบไอเสีย
• ตรวจสอบการรัว่ซึม
• ขันใหแนน ถาจําเปน
• เปลี่ยนปะเก็น ถาจําเปน

     

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา
มาตรวัดระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําปกม. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000 

เดือน 2 6 10 14 18

1 * เคร่ืองวิเคราะห
ระบบหวัฉีด

• ทําการตรวจสอบการทํางาน โดยใชเครื่องวิเคราะห
ระบบหัวฉีดยามาฮา

• ตรวจสอบรหัสขอผิดพลาด
     

2 ไสกรองอากาศ • เปลี่ยน ทุกๆ 16,000 กม.
3 ทอตรวจสอบกรองอากาศ • ทําความสะอาด     

4 * แบตเตอร่ี • ตรวจสอบแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่
• ชารจไฟ ถาจําเปน      

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา
มาตรวัดระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําปกม. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000 

เดือน 2 6 10 14 18
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5 * เบรคหนา
• ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามนัเบรค และการรัว่
ของน้ํามนัเบรค      

• เปลีย่นผาเบรค เมือ่สึกหรอถึงคาทีก่ําหนด

6 * เบรคหลงั
• ตรวจสอบการทํางานและปรบัระยะฟรคีนัเบรคหลัง      

• เปลีย่นผาเบรค เมือ่สึกหรอถึงคาทีก่ําหนด

7 * ทอน้ํามันเบรค
• ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหาย
• ตรวจสอบความถูกตองของการเดินทอและตัวยดึ     

• เปลีย่น ทุกๆ 4 ป
8 * น้ํามันเบรค (ดิสกเบรค) • เปลีย่น ทุกๆ 2 ป

9 * ลอรถ • ตรวจสอบความสึกหรอและการแกวง-คด
• เปลีย่น ถาจําเปน     

10 * ยาง

• ตรวจสอบหนายางและการสึกหรอ
• เปลีย่น ถาจําเปน
• ตรวจสอบลมยาง
• ทําการแกไข ถาจําเปน

    

11 * ลูกปนดุมลอ • ตรวจสอบความหลวมหรอืความเสียหายของลูกปน    

12 * สวิงอารม
• ตรวจสอบจุดยดึและระยะคลอน    

• หลอลื่นดวยจาระบีลเิธียม ทุกๆ 24,000 กม.

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา
มาตรวัดระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําปกม. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000 

เดอืน 2 6 10 14 18
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13 โซขับ • ตรวจสอบระยะหยอน การวางแนว และสภาพของโซ
• ปรบัและหลอลืน่โซใหทั่วดวยน้ํามันเครือ่ง

ทุกๆ 1,000 กม. และหลังจากลางรถจักรยานยนต 
หรือขบัขี่ขณะฝนตก 

14 * ลูกปนคอรถ
• ตรวจสอบระยะคลอนและสภาพลกูปนคอรถ     

• หลอลื่นดวยจาระบลีิเธียม ทุกๆ 24,000 กม.

15 * จุดยึดโครงรถ • ตรวจสอบใหแนใจวาไดขนันทั โบลท และสกรทูุกตัว
แนนแลว     

16 เพลาเดือยคันเบรคหนา • หลอลื่นดวยจาระบซีิลิโคน     

17 เพลาเดือยคันเบรคหลัง • หลอลื่นดวยจาระบลีิเธียม     

18 ขาต้ังขาง, ขาต้ังกลาง • ตรวจสอบการทํางาน
• หลอลื่นดวยจาระบลีิเธียม     

19 * โชคอัพหนา • ตรวจสอบการทํางานและการรัว่ซึมของนํ้ามัน    

20 * ชุดโชคอัพหลัง • ตรวจสอบการทํางานและการรั่วของน้ํามนัโชคอพัหล ัง    

21 น้ํามนัเคร่ือง • เปลี่ยน
• ตรวจสอบระดับและการรั่วของน้ํามันเครื่อง      

22 ไสกรองน้ํามนัเคร่ือง • เปลี่ยน   

23 * สวิทชเบรคหนาและ
เบรคหลัง • ตรวจสอบการทํางาน      

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา
มาตรวัดระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําปกม. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000 

เดือน 2 6 10 14 18
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ขอแนะนํา
 กรองอากาศ

• กรองอากาศของรถรุนน้ีใชไสกรองอากาศกระดาษเคลือบนํ้ามันแบบใชแลวท้ิง ซึ่งไมตองทําความสะอาดดวยลมอัด มิฉะน้ัน
อาจชํารุดเสยีหายได

• ตองเปลี่ยนไสกรองอากาศบอยคร้ังข้ึน หากขับข ี่ในบริเวณท่ีเปยกหรือมีฝุนมากกวาปกติ
 การบํารุงรักษาระบบเบรคไฮดรอลิกและคลัทช

• ตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรคเปนประจํา และถาจําเปนใหเติมนํ้ามันเบรคและนํ้ามันคลัทชใหไดระดับมาตรฐานท่ีกําหนด
• เปลี่ยนชิ้นสวนภายในของแมปมเบรคตัวบนและแมปมเบรคตัวลาง และแมปมคลัทชแมปมคลัทชลาง และเปลี่ยนนํ้ามันเบรค

และนํ้ามันคลัทช
• เปลี่ยนสายเบรคและคลัทชทุกๆ 4 ป หรือเมื่อเกิดการชํารุดหรือเสยีหาย

24 ช้ินสวนทีม่ีการเคลื่อน
ที่และสายตางๆ • หลอลื่น     

25 * ปลอกคันเรง
• ตรวจสอบการทํางาน
• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง และปรบัต้ัง ถาจําเปน
• หลอลื่นสายและเบาปลอกคันเรง

    

26 * ไฟแสงสวางสญัญาณ
ไฟ และสวิทช

• ตรวจสอบการทํางาน
• ปรับต้ังลําแสงไฟหนา      

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา
มาตรวัดระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน)

ตรวจสอบ
ประจําปกม. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000 

เดอืน 2 6 10 14 18
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การถอดและการประกอบบังลมและฝาครอบ
บังลมและฝาครอบที่แสดงในรูป จําเปนทีจ่ะตองถอด
ออกเพ่ือการบํารุงรักษาหรือซอมแซมตามท่ีอธิบาย
ในบทนี้ ในบทนี้จะแสดงถงึในแตละคร้ังท่ีจําเปนตอง
ทําการถอด-ประกอบบังลมหรือฝาครอบ

UAUV0602

บังลม A

การถอดบังลม
1. คลายสกรู แลวจากนั้นดึงบังลมออกจากรถ

จกัรยานยนต

1. บังลม A
2. บังลม B
3. บังลม C
4. ฝาครอบ A
5. บังลม D
6. ฝาครอบ B
7. บังลม E

6542, 31

7
ZAUV0324

1. บังลม A
2. สกรู

21

ZAUV0325
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2. ถอดขั้วสายไฟเลีย้วและไฟหร่ี และจากน้ัน
ถอดบังลมออกตามท่ีแสดง

การติดต้ังบังลม
1. เชื่อมตอขัว้สายไฟเลีย้วและไฟหร่ี
2. ใสบังลมในตําแหนงเดิม แลวยึดดวยสกรู

บังลม B และ C

การถอดบังลม
1. ถอดสกรูออก และจากน้ันถอดบังลม

1. บังลมหลัง
2. สกรู

1 

2 

ZAUV0326

1. บังลม B
2. สกรู

ZAUV0327

2

1
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2. ปลดขั้วสายไฟหนาออก

1. บังลม B
2. สกรู

1. บังลม B

12

ZAUV0328

1

1. บังลม C
2. สกรู

ZAUV0671

2 1

ZAUV0330
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การติดต้ังบังลม
1. ตอขั้วสายไฟหนา
2. ใสบังลมในตําแหนงเดิม แลวยึดดวยสกรู

บังลม D และ E

การถอดบังลม
ถอดสกรูและสกรูตัวยึดฝาครอบออก
และดึงบังลมออกตามท่ีแสดงในภาพ

1. บังลม E
2. สกรู

1

2

1. บังลม D
2. สกรู

1. บังลม D
2. สกรูยึดฝาครอบ

2

1

1
2

ZAUV0337
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การติดต้ังบังลม
1. ยึดเขี้ยวลอ็คบนบังลมเขากับชอง

และเลือ่นไปดานหลัง
2. ใสโบลทและสกรูตัวยึดฝาครอบ

UAUT5031

ฝาครอบ A

การถอดฝาครอบ
1. เปดเบาะน่ัง (ดูหนา 4-14)

2. ถอดสกรูออก และจากน้ันถอดฝาครอบออก

การประกอบฝาครอบ
วางฝาครอบในตําแหนงเดิม แลวยึดดวยสกรู

ฝาครอบ B

การถอดฝาครอบ
1. เปดเบาะน่ัง (ดูหนา 4-14)
2. ถอดสกรูออก และจากน้ันถอดฝาครอบออก

1. ฝาครอบ A
2. สกรู

2

1

1. ฝาครอบ B
2. สกรู

1
2

ZAUV0332
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การประกอบฝาครอบ
วางฝาครอบในตําแหนงเดิม แลวยึดดวยสกรู

UAUT1837

การตรวจสอบหัวเทียน
หวัเทียนเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของเคร่ืองยนต 
เปนชิ้นสวนที่ทําการตรวจสอบและบํารุงรักษาไดงาย
เนื่องจากความรอนและคราบตะกอนทําใหหวัเทียน
สึกกรอนอยางชาๆ ดังน้ัน จงึควรถอดหัวเทียนออกมา
ตรวจสอบและทําความสะอาดตามท่ีกําหนดในตาราง
การบํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ นอกจากน้ี 
สภาพหวัเทียนยังสามารถแสดงถึงสภาพการทํางาน
ของเคร่ืองยนต

การถอดหัวเทียน
1. ต้ังรถจักรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง
2. ถอดฝาครอบ A (ดูหนา 7-13)
3. ถอดปลัก๊หัวเทียน

ZAUV0333

ZAUV0334
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4. ถอดหัวเทียนดังรูปดวยบล็อคหัวเทียน ซึ่งรวม
อยูในเคร่ืองมือประจํารถ การตรวจสอบหัวเทียน

1. ตรวจสอบกระเบื้องสีขาวรอบๆ แกนกลางของ
หวัเทียนวายังเปนสีน้ําตาลออนๆ ปานกลาง
หรือไม (แสดงวาเคร่ืองยนตปกติ)

1. ปลั๊กหัวเทียน

1

ZAUV0338

1. บล็อคหัวเทียน

1

ZAUV0339
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ขอแนะนํา
ถาหัวเทียนเปนสีน้ําตาลแกๆ อาจแสดงถึงสภาพ
เคร่ืองยนตที่ไมปกติ ไมควรพยายามวินิจฉัยปญหา
ดวยตัวเอง โปรดนํารถจกัรยานยนตของทาน ไปให
ชางผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบแกไข

2. ตรวจสอบหัวเทียนของทานวามีการสึกกรอน
หรือมีคราบเขมาจับหรือไม ในกรณีที่มีการ
สึกกรอนหรือมีคราบเขมาจบัมาก ควรเปลีย่น
ใหมถาจําเปน

3. วัดระยะหางเขี้ยวดวยฟลเลอรเกจ ในกรณีที่
จําเปน ใหปรับระยะหางเขีย้วหัวเทียนตามระยะ
ที่กําหนดไว

เบอรหัวเทียนตามมาตรฐาน:
NGK/CR6HSA

1. ระยะหางเข้ียวหัวเทียน

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

หนาสัมผัสรองหัวเทียน และจากน้ันเช็ดสิ่ง
สกปรกออกจากเกลยีวหวัเทียน

2. ประกอบหัวเทียนดวยประแจเชค็แรงบิด และ
ขันใหแนนตามแรงบิดในการขันหัวเทียนที่
กําหนด

ขอแนะนํา
ถาไมมีประแจเช็คแรงขันใหประมาณคราวๆ โดยใช 
มือหมุนหัวเทียนเขาตามรองเกลียวของฝาสูบประมาณ
1/4–1/2 รอบจนแนน อยางไรกต็าม ควรจะขันใหแนน
ตามท่ีมาตรฐานกําหนดใหเร็วที่สุดเทาท่ีจะทําได

3. ประกอบปลั๊กหวัเทียน
4. ประกอบฝาครอบ

คามาตรฐานแรงบิด:
หัวเทียน:

12.5 Nm (1.25 m·kgf, 9.0 ft·lbf)
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นํ้ามันหลอล่ืนและไสกรองนํ้ามันหลอล่ืน
ควรจะทําการตรวจวัดระดับน้ํามันเคร่ืองกอนที่จะมี
การขับขี่รถ นอกจากนี ้จะตองทําการเปลีย่นถายน้ํามัน
หลอลืน่ และไสกรองนํ้ามันหลอลื่นตามระยะท่ี
กําหนดในตารางการบํารุงรักษา และการหลอลืน่
ตามระยะ

การตรวจวัดระดับนํ้ามนัเครื่อง
1. ต้ังรถจกัรยานยนตบนพ้ืนผิวราบและใหอยูใน

แนวต้ังตรงขึ้น การท่ีรถเอียงเพียงเลก็นอย
อาจทําใหการอานระดับน้ํามันเกดิความ
คลาดเคลือ่นได

2. สตารทเคร่ืองใหเคร่ืองยนตอุนพอประมาณ
แลวดับเคร่ือง

3. รอสกัครูเพ่ือใหน้ํามันตกตะกอน แลวจงึหมุน
เปดฝาปดชองเติมน้ํามันเคร่ืองออก ใชผาเชด็ทํา
ความสะอาดกานวัดระดับแลวใสกลับเขาไปใน
ตําแหนงเดิม (ไมตองขันเกลยีว) และดึงกาน
วัดระดับน้ํามันเคร่ืองออกมาอีกคร้ังเพ่ือตรวจ
วัดระดับน้ํามันเคร่ือง คําเตือน! หามถอดฝาปด
ชองเติมน้ํามนัเครื่องหลังจากเครื่องยนตทํางาน
ที่ความเร็วสูง มฉิะนั้นน้ํามันเครือ่งที่รอนอาจ
จะพุงออกมา และทําใหเกิดความเสยีหายหรือ
บาดเจ็บได ปลอยใหเครื่องยนตเย็นลงกอน
ถอดฝาปดชองเตมิน้ํามันเครื่องออกเสมอ
[UWA17640] ขอควรระวัง: หามใชงานรถจักรยานยนต
จนกวาทานจะรูวาระดับนํ้ามันเครือ่งมีเพียงพอ
หรือไม [UCA10012]
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ขอแนะนํา
น้ํามันเคร่ืองควรอยูในระดับกึง่กลางระหวางข ีดบอก
ระดับตํ่าสุดและสูงสุด

4. ถานํ้ามันเคร่ืองอยูในระดับตํ่ากวาระดับตํ่าส ุด
ใหเติมน้ํามันเคร่ืองชนิดที่แนะนําจนไดระดับ
ที่กําหนด

5. ประกอบฝาชองเติมน้ํามัน

การเปล่ียนนํ้ามันเครื่อง (มีหรือไมมกีารเปล่ียน
ไสกรองน้ํามัน)

1. สตารทเคร่ืองใหเคร่ืองยนตอุนพอประมาณ
แลวดับเคร่ือง

2. วางอางรับน้ํามันเคร่ืองไวใตชองถายนํ้ามัน
เคร่ือง เพ่ือรองรับน้ํามันเคร่ืองท่ีใชแลว

1. ฝาปดชองเติมนํ้ามันเคร่ือง

1. กานวัดระดับนํ้ามันเคร่ือง
2. ขีดบอกระดับสูงสุด
3. ขีดบอกระดับตํ่าสุด

1

ZAUV0340

2
3

1

ZAUV0341
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3. ถอดฝาปดชองเติมน้ํามันเคร่ืองและโบลทถาย
น้ํามันเคร่ืองออก เพ่ือถายนํ้ามันเคร่ืองออกมา
จากหองเคร่ืองยนต

4. ตรวจสอบวาแหวนรองชํารุดเสียหายหรือไม
ถาชํารุดใหเปลีย่นใหม

ขอแนะนํา
ขามขัน้ตอนที ่5–7 ถาไมมกีารเปลีย่นไสกรองน้าํมนั
เครื่อง

5. คลายโบลท เพ่ือถอดฝาครอบไสกรองนํ้ามัน
เคร่ืองออก

1. โบลทถายนํ้ามันเคร่ือง
1ZAUV0342

1. โบลท
2. ฝาครอบไสกรองนํ้ามันเคร่ือง

2
1

ZAUV0343
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6. ถอดและเปลีย่นไสกรองน้ํามันเคร่ืองและโอริง

7. ประกอบฝาครอบไสกรองนํ้ามันเคร่ืองเขาท่ีเดิม
แลวยึดดวยโบลท จากน้ันขันแนนตามแรงขัน
ที่กําหนด

ขอแนะนํา
ตรวจสอบใหแนใจวาไดประกอบโอริงเขาท่ีอยาง
ถูกตองแลว

8. ประกอบโบลทถายน้ํามันเคร่ือง แลวขันแนน
โบลทตามคาแรงขันที่กําหนด

9. เติมน้ํามันเคร่ืองท่ีแนะนําตามปริมาณที่กําหนด
จากน้ันปดฝาปดชองเติมน้ํามันเคร่ือง และขัน
ใหแนน

1. ไสกรองนํ้ามันเคร่ือง
2. โอริง

2

1

ZAUV0344

คามาตรฐานแรงบิด:
โบลทฝาครอบไสกรองน้ํามันเคร่ือง:

10 Nm (1.0 m·kgf, 7.4 ft·lbf)

คามาตรฐานแรงบิด:
โบลทถายน้ํามันเคร่ือง:

20 Nm (2.0 m·kgf, 14 ft·lbf)



7

การบํารุงรักษาและการปรับตัง้ตามระยะ

BW7F8199U0.book  Page 22  Friday, March 11, 2016  9:39 AM
7-22

ขอควรระวัง
UCAW0033

 เพ่ือปองกันคลัทชล่ืน (เนื่องจากนํ้ามันเครื่อง
จะหลอล่ืนคลัทชดวย) หามผสมสารเคมีเพ่ิม
เติมใดๆ ลงไป ไมควรใชน้ํามนัดีเซลที่ระบุ
สําหรับ “CD” ควรแนใจวานํ้ามันเครื่องนี้ไมมี
สารผสมของสารลดแรงเสียดทาน

 ระวังเศษวัสดุ เศษส่ิงสกปรกตกลงไปในหอง
เครื่องยนต

ขอควรระวัง
UCA10441

หลังจากเปล่ียนนํ้ามันเครื่องแลว ควรแนใจวาได
ตรวจสอบแรงดันน้ํามนัเครื่องตามที่อธิบายไวดาน
ลางแลว

10. ถอดโบลทไลอากาศออก สตารทเคร่ืองยนต 
และปลอยใหเดินเบาจนกระท่ังนํ้ามันไหลออก
มา ถาไมมีน้ํามันออกมาหลังจากหลายน้ี ใหดับ
เคร่ืองยนตทันทีและปรึกษาผูจําหนายยามาฮา
เพ่ือทําการตรวจสอบ

11. หลงัจากตรวจเช็คแรงดันน้ํามันเคร่ืองแลว ให
ขันโบลทไลอากาศตามคาแรงขันที่กําหนด

น้ํามนัเครื่องที่แนะนํา:
ดูหนา 9-1

ปริมาณนํ้ามัน:
ไมมีการเปลี่ยนไสกรองน้ํามันเคร่ือง:

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

0.85 ลิตร (0.90 US qt, 0.75 Imp.qt)

คามาตรฐานแรงบิด:
โบลทไลอากาศ:

7 Nm (0.7 m·kgf, 5.2 ft·lbf)
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12. สตารทเคร่ืองยนต อุนเคร่ืองสักครู แลวตรวจ
สอบดูใหแนใจวาไมมีน้ํามันร่ัวซึมออกมา ถาม ี
น้ํามันร่ัวออกมา ใหดับเคร่ืองยนตทันทีและ
ตรวจสอบสาเหตุ

13. ดับเคร่ืองยนต แลวตรวจวัดระดับน้ํามันเคร่ือง
และเติมถาจําเปน

UAUB1282

การเปล่ียนไสกรองอากาศและทําความสะอาด
ทอตรวจสอบ
ควรเปลี่ยนไสกรองอากาศตามระยะท่ีกําหนดใน
ตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ
เปลีย่นไสกรองอากาศอยางสมํ่าเสมอ หากมีการใชรถ
จักรยานยนตในพ้ืนที่ที่มีความเปยกชืน้หรือม ีฝุนมาก
ควรตรวจสอบและทําความสะอาดทอตรวจสอบ
สภาพไสกรองอากาศ ถาจําเปน

การเปล่ียนไสกรองอากาศ
1. คลายสกรูเพ่ือถอดฝาครอบหมอกรอง
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2. ดึงไสกรองอากาศออก
3. ใสไสกรองอากาศอันใหมเขากบัหมอกรองอากาศ

ตามท่ีแสดง ขอควรระวัง: ดูใหแนใจวาไดใส
ไสกรองอากาศเขากับหมอกรองอากาศอยาง
ถูกตอง อยาขับขีร่ถโดยไมใสไสกรองอากาศ
เพราะจะทําใหเสื้อสบู ลูกสูบเกิดการชํารุดและ
สึกหรอเร็วกวาปกต ิ[UCA10482]

4. ประกอบฝาครอบหมอกรองอากาศแลวยึดดวยสกรู

การทําความสะอาดทอตรวจสอบไสกรองอากาศ
1. ตรวจสอบทอเพ่ือดูการสะสมของส่ิงสกปรก

น้ําหรือน้ํามัน
2. หากพบสิ่งสกปรก, น้ําหรือน้ํามัน ใหถอดทอ

ออก ทําความสะอาดและประกอบกลับเขาไป
ที่ตําแหนงเดิม

1. กรองอากาศ
2. ฝาครอบหมอกรองอากาศ

1

2

ZAUV0345

1. ไสกรองอากาศ

ZAUV0346

 

1
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UAU37521

การปรับความเร็วรอบเคร่ืองยนตเดินเบา
ความเร็วรอบเคร่ืองยนตเดินเบาตองมีการตรวจสอบ
และถาจําเปน ใหปรับต้ังตามท่ีกําหนดในตารางการ
บํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ
ควรอุนเคร่ืองยนตกอนทําการปรับต้ังน้ี

ขอแนะนํา
 เคร่ืองยนตจะอุนเมื่อตอบสนองอยางรวดเร็ว

ตอลิน้เรง
 จําเปนตองใชมาตรวัดรอบเคร่ืองยนตวิเคราะห

เพ่ือทําการปรับต้ังน้ี

1. ถอดบังลม A (ดหูนา 7-9)
2. ติดเคร่ืองมาตรวัดรอบเคร่ืองยนตวิเคราะหที่

สายไฟหวัเทียน

3. ตรวจสอบความเร็วรอบเครื่องยนตเดินเบา และ
ถาจําเปน ใหปรับต้ังตามขอกําหนด โดยการ
หมุนสกรูหยุดลิน้เรง ในการเพ่ิมความเร็วรอบ
เคร่ืองยนตเดินเบา ใหหมุนสกรูไปทางตําแหนง 
(a) ในการลดความเร็วรอบเคร่ืองยนตเดินเบา 
ใหหมุนสกรูไปทางตําแหนง (b)

1. สกรูปรับรอบเดินเบา

1

(a) (b)
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ขอแนะนํา
ถาไมไดความเร็วรอบเดินเบาท่ีกําหนด ตามท่ีอธ ิบาย
ไวดานบน ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับตั ง

4. ติดต้ังบังลม

UAU48433

การปรับระยะฟรีสายคันเรงคามาตรฐานความเร็วรอบเครื่องยนตเดินเบา:
1,400–1,600 รอบตอนาที

1. นัทปรับต้ัง
2. นัทล็อค
3. ระยะฟรีปลอกคันเรง

2

(b)

(a) 1
ZAUV0670

3



7

การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

BW7F8199U0.book  Page 27  Friday, March 11, 2016  9:39 AM
7-27

ระยะฟรีสายคันเรงควรอยูที่ระยะ 3.0–7.0 มม. 
(0.12–0.28 นิ้ว) ที่ปลายดานในของปลอกคันเรง ควรมี
การตรวจสอบระยะฟรีสายคันเรงตามระยะท่ีกําหนด
และถาจําเปน ใหปรับต้ังตามขั้นตอนตอไปนี้

ขอแนะนํา
ตองปรับความเร็วรอบเคร่ืองยนตเดินเบาใหถกูตอง
กอนการตรวจสอบและการปรับต้ังระยะฟรีสายคนัเร ง

1. เลือ่นฝาครอบยางกลับ
2. คลายนัทล็อค
3. ในการเพ่ิมระยะฟรีสายคันเรง ใหหมุนนัท

ปรับต้ังไปในทิศทาง (a) ในการลดระยะฟรี
สายคันเรง ใหหมุนนัทปรับต้ังไปในทิศทาง (b)

4. ขันแนนนัทล็อค และจากน้ันเลือ่นฝาครอบยาง
ไปยังตําแหนงเดิม

UAU21402

การปรับต้ังระยะหางวาลว
การท่ีระยะหางของวาลวมีมากเกินไป เนือ่งจากการ
ใชงานทําใหสวนผสมระหวางอากาศกับน้ํามันไมได
สัดสวน หรือทําใหเคร่ืองยนตเกดิเสียงดัง เพ่ือปองกัน
ปญหาดังกลาว ควรใหชางผูจําหนายยามาฮาเปนผู
ปรับต้ังระยะหางของวาลวตามท่ีกําหนดในตารางการ
บํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ
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UAU70830

ยาง
ยางเปนสิ่งเดียวที่สัมผัสกับถนน ความปลอดภัยใน
ทุกสภาวะการขับขี ่ขึ้นอยูกับสวนเล็ก ๆ ที่สมัผัส
กับถนนน่ันคือ ยาง ดังน้ัน จึงจําเปนที่จะตองบำรุง
รักษายางใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา และเปลีย่นเม่ือ
ถึงเวลาท่ีเหมาะสมดวยขนาดยางท่ีกําหนด

แรงดันลมยาง
ควรมีการตรวจสอบแรงดันลมยางทุกคร้ังกอนการ
ขับขี่

คําเตอืน
UWA10504

การใชรถจักรยานยนตโดยที่แรงดันลมยางไมถูกต อง
อาจทําใหสูญเสียการควบคุม จนอาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได
 การตรวจสอบแรงดันลมยาง ตองตรวจสอบ

ขณะที่ยางเย็น (อุณหภูมิของยางเทากับอุณหภูมิ
โดยรอบ)

 ควรเตมิลมยางใหเหมาะสมกับความเร็วในการ
ขบัขี ่ รวมทั้งน้ําหนักผูขับขี่ ผูโดยสาร สัมภาระ
และน้ําหนักของอุปกรณตกแตงทีเ่พ่ิมขึน้ของ
รถรุนนี้

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):

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

151 กก. (333 ปอนด)
* น้ําหนักรวมของคนขับ ผูโดยสาร 
สัมภาระและอุปกรณตกแตง 
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คําเตอืน
UWA10512

ไมควรบรรทุกสัมภาระน้ําหนักมากเกินไป การใชงาน
รถจักรยานยนตทีม่ีน้ําหนักบรรทกุมากเกินไป อาจทํา
ใหเกิดอุบัติเหตไุด

การตรวจสอบสภาพยาง

ควรตรวจสอบสภาพยางทุกคร้ังเปนประจํากอนการใช 
รถ ถาลายตามขวางของดอกยางที่แสดงในรูป (ความ
ลึกตํ่าสุดของรองดอกยาง) แสดงขึ้นบนยาง หรือถายาง

1. แกมยาง
2. ขีดจํากัดความสึกของดอกยาง
3. ความลึกรองดอกยาง
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มีรอยขีดหรือโดนเศษแกว เศษตะปู หรือมีการฉกีขาด
ของแกมยาง ใหนํารถไปเปลี่ยนยางทันทีที่ผูจําหนาย
ยามาฮา

คําเตอืน
UWA10563

 การขบัขีร่ถจักรยานยนตที่ยางชํารุดหรือสึกนัน้
เปนสิ่งอันตราย เมือ่ลายตามขวางของยางเร่ิม
แสดงขึ้น ใหนํารถไปเปล่ียนยางทันททีี่ผู
จําหนายยามาฮา

 การเปล่ียนลอทัง้หมดและช้ินสวนตางๆ ที่เก่ียว
ของกับเบรค รวมทัง้ยางควรใหชางผูจําหนาย
ยามาฮาที่มคีวามรูความชํานาญเปนผูทําหนาทีน้ี่

 ไมแนะนําใหใชยางที่ปะไว ถาหลีกเล่ียงไมได  ให
ปะยางอยางระมดัระวัง และเปล่ียนใหมใหเร็ว
ที่สุดทีจ่ะทําไดดวยสินคาคุณภาพสูง

 ขบัขีร่ถจักรยานยนตดวยความเร็วปานกลาง
หลังจากเปล่ียนยางใหมๆ  เนื่องจากตองรอให
หนายางเขาที่ (broken in) กอน เพ่ือใหใชยางได
เต็มประสิทธิภาพ

ขอมูลเก่ียวกับยาง
รถจักรยานยนตรุนนี้ใชยางแบบมียางใน
อายุของยาง แมวายางจะไมไดถกูใชงาน หรือใช ใน
บางโอกาส การท่ีดอกยางและแกมยางแตก บางคร้ัง
อาจเกดิจากการผิดรูปของโครงยาง ซึ่งเปนสิ่งท่ี
ยืนยันถึงอายุของยาง ดังน้ัน จงึควรตรวจสอบอาย ุ
ของยางที่เกาเก็บโดยผูเชีย่วชาญ เพ่ือใหแนใจวายาง
มีความเหมาะสมท่ีจะใชตอไป

มาตรฐานความลึกรองดอกยาง (หนาและหลัง):
1.0 มม. (0.04 นิ้ว)
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คําเตอืน
UWA10462

ยางหนาและยางหลังของรถจักรยานยนตควรเปนยาง
ท่ีมีรูปแบบและทําจากวัสดชุนิดเดยีวกัน มิฉะน้ัน สมรรถนะ
ในการบังคับรถจะลดลง ซึ่งสามารถนําไปสูการเกิด
อุบัติเหตไุด

หลังการทดสอบ รายชื่อยางตอไปนี้เทาน้ันที่ผานการ
ทดสอบจากบริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด วา
สามารถใชกับรถจกัรยานยนตยามาฮาได

ยางหนา:
ขนาด:

70/90-17 38P
ผูผลิต/รุน:

INOUE/NR53
ยางหลัง:

ขนาด:
80/90-17 50P

ผูผลิต/รุน:
INOUE/NR53
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UAUU0292

ลอรถ
เพ่ือใหรถจกัรยานยนตของทานมีสมรรถนะในการ
ขับขี่สูง มีความทนทานและปลอดภัย ทานควรคํานึง
ถึงจุดทีส่ําคัญของลอรถดังตอไปนี้
 ควรตรวจสอบรอยแตกราว ความโคงงอหรือ

การบิดงอของวงลอ และลอซี่ลวดเพ่ือดูความ
หลวม (สําหรับรุนที่มีลอซี่ลวด) หรือความ
เสียหายกอนขับขีทุ่กคร้ัง หากพบวายางและ
ลอรถมีการชํารุดหรือเสียหาย
ควรใหชางของผูจําหนายยามาฮาเปนผูเปลีย่น
ลอให ไมควรซอมแซมลอรถดวยตนเอง แมจะ
เปนการซอมแซมเล็กๆ นอยๆ กต็าม ลอรถที่มี
การเสียรูปทรงหรือแตก ตองเปลี่ยนลอใหม

 ทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนลอและยาง ควรตรวจสอบ
ขนาดของยางวามีความสมดุลกับลอหรือไม
มิฉะน้ัน อาจทําใหประสิทธิภาพในการขับขี่
และการบังคับควบคุมลดลง และอายุของยาง
สั้นลง

UAU37914

การตรวจสอบระยะฟรีคันเบรคหนา

ไมควรมีระยะฟรีที่คันเบรคหนา หากมีระยะฟรี โปรด
ใหชางผูจําหนายยามาฮาเปนผูตรวจสอบระบบเบรค

ZAUV0349
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คําเตอืน
UWA14212

คันเบรคที่ออนหรือหยุนจะบงบอกถึงการทํางานของ
ระบบไฮดรอลิกในเบรคหนาวามีอากาศเขาไป ดังนั้น 
จึงควรใหชางผูจําหนายยามาฮาทําการไลลม (ไล ฟอง
อากาศ) ออกจากระบบไฮดรอลิก เนื่องจากฟองอากาศ
ทีอ่ยูในระบบไฮดรอลิกนั้น จะทําใหสมรรถนะการ
ทํางานของเบรคลดลง ซึ่งจะสงผลตอการสูญเสีย
การทรงตัวของรถและอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุได

UAU39815

การปรับต้ังระยะฟรีคันเบรคหลัง
วัดระยะฟรีคันเบรคหลังท่ีปลายคนัเบรคหลงัตามท ี่
แสดง

1. ระยะฟรีคันเบรคหลัง

ระยะฟรีคันเบรคหลัง:
20.0–30.0 มม. (0.79–1.18 นิ้ว)

1

ZAUV0350



7

การบํารุงรักษาและการปรับตัง้ตามระยะ

BW7F8199U0.book  Page 34  Friday, March 11, 2016  9:39 AM
7-34

ควรมีการตรวจสอบระยะฟรีคนัเบรคหลงัตามระยะท่ี
กําหนด และถาจําเปน ใหปรับต้ังตามขั้นตอนตอไปน้ี
ในการเพ่ิมระยะฟรีคนัเบรคหลงั ใหหมุนนัทปรับต ั้ง
ระยะฟรีคนัเบรคหลงัท่ีกานเบรคไปในทิศทาง (a) ใน
การลดระยะฟรีคันเบรคหลงั ใหหมุนนัทปรับต้ังไปใน
ทิศทาง (b)

คําเตอืน
UWA10681

 หลังจากปรับตั้งระยะหยอนโซขับ หรือการถอด
และติดตัง้ลอหลัง ใหตรวจสอบระยะฟรีคัน
เบรคหลังเสมอ

 ถาไมสามารถปรับตั้งไดเหมาะสมตามที่อธิบาย
ไวดานบน ควรนํารถไปใหชางผูจําหนาย
ยามาฮาเปนผูปรับตัง้ให

 หลังจากการปรับตั้งระยะฟรีคันเบรคหลังแลว
ตรวจสอบการทํางานของไฟเบรคดวย

1. นัทปรับต้ังระยะฟรีคันเบรคหลัง

1

(a)

(b)
ZAUV0351
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UAU22274

สวิทชไฟเบรค

ไฟเบรคจะติดขึน้เมื่อมีการทํางานคันเบรคหลังและ
คันเบรคหนา และควรสวางขึ้นกอนการเบรคจะทํางาน
เลก็นอย ถาจําเปน ใหปรับต้ังสวิทชไฟเบรคหล ังดังน้ี 
แตสวิทชไฟเบรคหนาควรจะปรับโดยผูจําหนายยามาฮา

หมุนนัทปรับต้ังสวิทชไฟเบรคหลังขณะยึดสวิทชไฟ
เบรคหลงัใหเขาท่ี หากตองการทําใหไฟเบรคสวางเร็ว
ขึ้น ใหหมุนนัทปรับต้ังไปในทิศทาง (a) หากตองการ
ทําใหไฟเบรคสวางชาลง ใหหมุนนัทปรับต้ังไปใน
ทิศทาง (b)

1. สวิทชไฟเบรคหลัง
2. นัทปรับต้ังสวิทชไฟเบรคหลัง

ZAUV0352

1

2

(b) (a)



7

การบํารุงรักษาและการปรับตัง้ตามระยะ

BW7F8199U0.book  Page 36  Friday, March 11, 2016  9:39 AM
7-36

UAU22382

การตรวจสอบผาเบรคหนาและผาเบรคหลัง 
ควรมีการตรวจสอบความสึกของผาเบรคหนาและ
หลงัตามระยะท่ีกําหนดในตารางการบํารุงรักษา และ
การหลอลืน่ตามระยะ

UAU22432

ผาเบรคหนา 

ผาเบรคหนาแตละอันจะมีรองพิกัดวัดความสึก เพ่ือให
ผูใชสามารถตรวจสอบความสึกของผาเบรคเองได
โดยไมตองถอด-ประกอบชิ้นสวนเบรค ซึ่งการ
ตรวจสอบความสึกของผาเบรค ใหดูที่รองพิกัด
วัดความสึก ถาผาเบรคสึกจนถงึขึดซึ่งเกอืบไมเห็นรอง
พิกัดวัดความสกึ ควรใหชางผูจําหนายยามาฮา เปลี่ยน
ผาเบรคทั้งชุด

UAU22541

ผาเบรคหลัง

1. รองพิกัดวัดความสึกของผาเบรค

1
1

ZAUV0353

1. เสนขีดจํากัดการสกึผาเบรคหลัง
2. รองพกิัดวัดความสึกของผาเบรคหลัง

1 2

ZAUV0354
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เบรคหลังจะมีพิกดัวัดความสึกของผาเบรค เพ่ือใหผูใช
สามารถตรวจสอบความสึกของผาเบรคหลงัเองได
โดยไมตองถอด-ประกอบชิ้นสวนของเบรค ในการ
ตรวจสอบความสึกของผาเบรคหลงั ใหดูที่รองพิก ัด
วัดความสึกขณะใชเบรค ถาผาเบรคหลังสึกจนเห็น
รองพิกัดวัดความสึกถึงเสนขีดจํากดัการสกึ ควรให
ชางผูจําหนายยามาฮาเปลี่ยนผาเบรคหลงัใหใหมทั้งชดุ

UAU37004

การตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรค
กอนการขับขี่ ควรตรวจสอบระดับน้ํามันเบรความีอยู
เกินระดับขั้นตํ่าสุดที่กําหนดหรือไม ตรวจสอบระดับ
น้ํามันเบรคกับระดับสูงสุดของกระปุกน้ํามันเบรค
ใหเติมน้ํามันเบรค ในกรณีที่จําเปน

1. ขีดบอกระดับตํ่าสุด

น้ํามันเบรคที่กําหนด:
DOT 3 หรือ DOT 4

1

ZAUV0355
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คําเตอืน
UWA15981

การบํารุงรักษาที่ไมถูกตองอาจทําใหสูญเสียประสิทธิ
ภาพของการเบรค สิ่งทีค่วรระมัดระวัง:
 หากนํ้ามนัเบรคมนีอยเกินไปอาจกอใหเกิด

อากาศในระบบเบรค ซ่ึงอาจสงผลใหประสิทธิภาพ
ในการเบรคลดลง

 ทําความสะอาดฝาเตมิกอนการเปดออก ใช
เฉพาะนํ้ามนัเบรค DOT 3 หรือ DOT 4 จาก
ภาชนะที่ซีลไวเทาน้ัน

 ใชน้ํามันเบรคคุณภาพตามที่กําหนดไวเทาน้ัน
มิฉะนั้นอาจทําใหซลียางเสื่อมได ซึ่งจะกอ
ใหเกิดการรั่วของระบบเบรค

 ควรเติมน้ํามนัเบรคชนิดเดียวกับที่มอียูแลว การ
เติมน้ํามันเบรคอ่ืนนอกเหนือจาก DOT 3 หรือ
DOT 4 อาจทําใหเกิดปฏิกิรยิาทางเคมีทีอั่นตราย

 ระวังไมใหน้ําเขาไปในกระปุกน้ํามนัเบรค
ขณะทําการเตมิน้ํามันเบรค เนื่องจากน้ําที่ปน
เขาไปจะสงผลใหเกิดฟองอากาศในสายน้ํามนั
เมื่อไดรับความรอน

ขอควรระวัง
UCA17641

น้ํามนัเบรคอาจทําใหพ้ืนสีผิวหรือช้ินสวนพลาสตกิ
เสียหายได ดังนั้น จึงควรทําความสะอาดน้ํามนัเบรค
ทีห่กทนัทีทุกครั้ง

เม่ือผาเบรคมีความสึก ระดับของน้ํามันเบรคจะคอยๆ 
ลดลงเปนปกติ ระดับน้ํามันเบรคท่ีตํ่าลงอาจแสดงถ ึง
ผาเบรคสึกและ/หรือมีการร่ัวของระบบเบรค ดังน้ัน 
ตองแนใจวาไดทําการตรวจสอบการสึกของผาเบรค
และการร่ัวของระบบเบรค หากระดับน้ํามันเบรค
ลดลงอยางรวดเร็ว ควรใหชางผูจําหนายยามาฮา
ตรวจสอบหาสาเหตุกอนการขับขี่
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UAU22724

การเปล่ียนถายนํ้ามันเบรค
ควรนํารถของทานไปเปลี่ยนน้ํามันเบรคที่ผูจําหน าย
ยามาฮา ตามระยะท่ีกําหนดในตารางการบํารุงรักษา 
และการหลอลื่นตามระยะ นอกจากนี้ ควรตรวจสอบ
สภาพของซีลน้ํามันที่อยูบนแมปมเบรคตัวบนและแม
ปมเบรคตัวลางวาอยูในสภาพดีหรือไม ในขณะเดียว
กนัก็ควรเปลีย่นสายนํ้ามันเบรคตามระยะท่ีกําหนด
ดานลาง หรือเมื่อไรก็ตามท่ีมีการชํารุดหรือร่ัวซึม
 ซีลน้ํามัน: เปลีย่นทุกๆ 2 ป
 ทอน้ํามันเบรค: เปลี่ยนทุกๆ 4 ป

UAU22762

ระยะหยอนโซขับ
ควรตรวจสอบระยะหยอนโซขบัทุกคร้ังกอนการขับขี่
และถาจําเปน ใหปรับต้ัง

UAU22798

การตรวจสอบระยะหยอนโซขับ
1. ต้ังรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง 
2. เขาเกียรวาง
3. วัดระยะหยอนโซขับดังรูปที่แสดง

1. ระยะหยอนโซขับ

1
ZAUV0356
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4. หากระยะหยอนโซขบัไมถกูตอง ใหปรับตาม
ขั้นตอนตอไปนี้

UAU37697

การปรับตั้งระยะหยอนโซขบั
ใหปรึกษาผูจําหนายยามาฮา กอนทําการปรับระยะ
หยอนโซขบั

1. นําขาต้ังกลางขึ้น และจากนัน้วางขาต้ังกลางลง
2. คลายนัทปรับต้ังระยะฟรีคันเบรคหลงั และนัท

กานทอรกเบรค
3. คลายนัทแกน จากน้ันคลายนัทล็อคท่ีปลาย

แตละดานของสวิงอารม

ระยะหยอนโซขับ:
20.0–30.0 มม. (0.79–1.18 นิ้ว)

1. นัทล็อค
2. นัทปรับต้ังระยะหยอนโซขับ
3. เคร่ืองหมายปรับต้ัง
4. นัทแกนลอ

2

3

4

1

(a) (b)



7

การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

BW7F8199U0.book  Page 41  Friday, March 11, 2016  9:39 AM
7-41

4. ต้ังรถจักรยานยนตไวบนขาต้ังกลาง 
5. ในการปรับโซขับใหตึง ใหหมุนนัทปรับต้ัง

ระยะหยอนโซขบัที่ปลายทั้งสองขางของสวิง
อารมไปในทิศทาง (a) ในการปรับโซขับ
ใหหยอน ใหหมุนนัทปรับต้ังท่ีปลายท้ังสองขาง

ของสวิงอารมไปในทิศทาง (b) จากน้ันดันลอ
หลังไปขางหนา ขอควรระวัง: โซขบัทีห่ยอน
ไมพอดีจะทําใหเครื่องยนตทํางานมากเกินไป
และช้ินสวนอ่ืนๆ ที่สําคัญของรถจักรยานยนต
และอาจทําใหโซเล่ือนไหลหรือแตกหักได เพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดภาวะน้ีขึ้น ใหรักษาระยะ
หยอนโซขับใหเปนไปตามขอกําหนด [UCA10572]

ขอแนะนํา
ในการใชเคร่ืองหมายปรับต้ังบนสวิงอารมทั้งสองขาง
ดูใหแนใจวาตัวปรับต้ังความตึงโซขบัทั้งสองอยูใน
ตําแหนงเดียวกัน เพ่ือใหตําแหนงศูนยลอถูกตอง

6. นําขาต้ังกลางขึ้น และจากนั้นวางขาตั้งกลางลง
7. ขนันัทล็อคทั้งสอง และจากน้ันขันนัทแกนลอ

และนัทกานทอรกเบรค ตามคาแรงขันที่กําหนด

1. นัทล็อค
2. นัทปรับต้ังระยะหยอนโซขับ
3. เคร่ืองหมายปรับต้ัง

2

1 (a) (b)
3
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ขอแนะนํา
เม่ือขันแนนนัทแกนลอ ใหยึดแกนลอดวยประแจเพ่ือ
ยึดไมใหหมุน

8. ปรับต้ังระยะฟรีคันเบรคหลงั (ดูหนา 7-33) 
คําเตอืน! หลังจากการปรับตัง้ระยะฟรีคันเบรค
หลังแลว ตรวจสอบการทํางานของไฟเบรคดวย
[UWA16081]

9. ตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับต้ังความตึงโซขับ
ทั้งสองอยูในตําแหนงเดียวกนั ระยะหยอนโซ
ถูกตอง และการเคล่ือนท่ีของโซขบัมีความราบร่ืน

UAU23018

การทําความสะอาดและการหลอล่ืนโซขับ
ควรทําความสะอาดและหลอลื่นโซขบัตามระยะท่ี
กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลืน่ตาม
ระยะ โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือขับขี่ในบริเวณที่มีฝุน
ละอองหรือโคลนมาก มิฉะน้ันโซขับจะสึกหรอเร็ว 
ใหทําการบํารุงรักษาโซขับตามขั้นตอนตอไป

ขอควรระวัง
UCA10584

ตองทําการหลอล่ืนโซขบั หลังการลางทําความสะอาด
รถจักรยานยนตหรือขบัขี่ในบริเวณทีเ่ปยก

1. เชด็ฝุนและโคลนท้ังหมดออกจากโซขับดวย
แปรงหรือผา

ขอแนะนํา
สําหรับการทําความสะอาดอยางสมบูรณ โปรดติดตอ
ผูจําหนายยามาฮา เพ่ือถอดโซขับและแชในสารละลาย

คามาตรฐานแรงบิด:
นัทล็อค:

7 Nm (0.7 m·kgf, 5.2 ft·lbf)
นัทแกนลอ:

60 Nm (6.0 m·kgf, 43 ft·lbf)
นัทกานทอรกเบรค:

19 Nm (1.9 m·kgf, 14 ft·lbf)
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2. ฉีดสเปรยสารหลอลื่นโซของยามาฮา หรือสาร
หลอลืน่โซอ่ืนที่เหมาะสมบนโซใหทั่ว ควร
แนใจวาแผนเหลก็ดานขางท้ังหมด และลกูกลิ้ง
ไดรับน้ํามันที่เพียงพอ

UAU23098

การตรวจสอบและการหลอลืน่สายควบคมุตางๆ
กอนการขับขี่ทุกคร้ัง ควรตรวจสอบการทํางานของ
สายควบคุมตางๆ วายังอยูในสภาวะปกติหรือไม และ
หลอลืน่ถาจําเปน หากสายควบคุมตางๆ เกดิการชำรุด
หรือมีการเคลื่อนไหวที่ไมคลองตัว ควรนําไปใหชาง
ผูจําหนายยามาฮาทําการตรวจสอบหรือเปลีย่นใหม 
คําเตือน! การชํารุดที่ผิวดานนอกของสายควบคุมตางๆ
อาจทําใหเกิดสนิมภายในสายและทําใหสายเคล่ือนท ี่
อยางติดขัด จึงควรเปล่ียนสายใหมโดยเรว็ที่สุด เพ่ือ
ปองกันอันตรายทีจ่ะเกิดขึ้น [UWA10712]

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
น้ํามันหลอลื่นโซและสายควบคุมของยามาฮา
หรือน้ํามันเคร่ือง
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UAUE1191

การตรวจสอบและการหลอล่ืนคันเรงและ
ปลายสายคันเรง
กอนการขับขี่ ควรตรวจสอบการทํางานของปลอก
คันเรงทุกคร้ัง นอกจากนี้ ควรทําการหลอลื่นปลายสาย
คันเรงโดยผูจําหนายยามาฮา  ตามระยะท่ีกําหนดใน
ตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ
สายคันเรงจะมีฝาครอบยาง ตรวจสอบใหแนใจวา
ฝาครอบมีการติดต้ังไวอยางแนนหนา แมวาจะมีการ
ติดต้ังฝาครอบไวอยางถกูตองแตไมไดหมายความวา
จะสามารถปองกนัสายคันเรงจากนํ้าไดอยางสมบูรณ
ดังน้ัน ใชความระมัดระวังในการเทนํ้าเขาไปยัง
ฝาครอบ หรือสายโดยตรงเม่ือลางรถ หากสายหรือ
ฝาครอบสกปรก ใหเชด็ทําความสะอาดดวยผาท่ีหมาด

UAU43623

การตรวจสอบและการหลอล่ืนคันเบรคหนา

ควรตรวจสอบการทํางานของคนัเบรคหนาทุกคร้ัง
กอนการขับขี ่และทําการหลอลืน่เดือยคันเบรคหน า
ถาจําเปน

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธียม

ZAUV0358
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UAU23185

การตรวจสอบและการหลอล่ืนคันเบรคหลัง
ควรตรวจสอบการทํางานของคันเบรคหลงัทุกคร้ัง
กอนการขับขี ่และทําการหลอลื่นเดือยคันเบรคถา
จําเปน

UAU23215

การตรวจสอบและการหลอล่ืนขาต้ังกลางและ
ขาต้ังขาง

กอนการขับขี่ทุกคร้ัง ควรตรวจสอบวาขาต้ังกลางและ
ขาต้ังขางมีการเคลือ่นตัวขณะใชงานฝดหรือไม และ
หลอลืน่ที่จุดหมุนถาจําเปนสารหลอลื่นที่แนะนํา:

จาระบีลิเธียม

ZAUV0359

ZAUV0380
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คําเตอืน
UWA10742

ถาขาตั้งกลางหรือขาตั้งขางมีการเคล่ือนทีข่ ึ้นและลง
ไมคลองหรือฝด ควรนํารถไปใหชางผูจําหนายยามาฮา
ทําการตรวจสอบหรือซอมแซม มิฉะนั้น ขาตัง้กลาง
หรือขาตั้งขาง อาจสัมผัสกับพ้ืนและทําใหเสียการ
ทรงตัว ทําใหสูญเสียการควบคุมได

UAUM1653

การหลอล่ืนเดือยสวิงอารม
เดือยสวิงอารมตองไดรับการหลอลื่นโดยศูนยผู
จําหนายยามาฮาตามท่ีกําหนดไวในตารางการบํารุง
รักษาและการหลอลืน่ตามระยะ

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธยีม

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธียม
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UAU23273

การตรวจสอบโชคอัพหนา
ควรมีการตรวจสอบสภาพและการทํางานของโชคอัพ
หนาตามท่ีกําหนดไวในตารางการบํารุงรักษาและการ
หลอลื่นตามระยะ

การตรวจสอบสภาพ
ตรวจสอบทอภายในวามีรอยฉีกขาด การชํารุดเสียหาย
หรือการร่ัวของนํ้ามันหรือไม

การตรวจสอบการทํางาน
1. ต้ังรถจักรยานยนตบนพ้ืนผิวราบและใหอยูใน

แนวตั้งตรงขึ้น คําเตือน! เพ่ือหลกีเลีย่งการไดรับ
บาดเจ็บ ใหหนุนรองรถเพ่ือต้ังรถจักรยานยนต
ใหมัน่คง เพ่ือปองกันอันตรายจากรถลม [UWA10752]

2. ขณะท่ีบีบคันเบรคหนา ใหกดคอรถอยางแรง
ท่ีแฮนดบังคับ และกดหลายๆ คร้ัง เพื่อตรวจสอบ
แรงอัดของโชคอัพหนาวามีการดีดตัวอยางราบ
ร่ืนหรือไม

ขอควรระวัง
UCA10591

ถาโชคอัพหนาเกิดการชํารุดเสียหายหรือทํางานไม
ราบรื่น ใหนํารถจักรยานยนตของทานไปใหผูจําหนาย
ยามาฮา ตรวจสอบหรือซอม
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UAU45512

การตรวจสอบชุดบังคับเล้ียว
ถาลูกปนคอรถเกดิการสึกหรือหลวม อาจกอใหเกดิ
อันตรายตอผูขับขี่ได ดังน้ัน จึงควรตรวจสอบการ
ทํางานของชุดบังคับเลีย้วตามท่ีกําหนดในตารางการ
บํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ

1. ต้ังรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง คําเตือน! 
เพ่ือหลีกเล่ียงการไดรับบาดเจ็บ ใหหนุนรอง
รถเพ่ือตั้งรถจักรยานยนตใหมัน่คง เพ่ือปองก ัน
อันตรายจากรถลม [UWA10752]

2. จับสวนลางสุดของแกนโชคอัพหนาและโยกไป
มา ถาแกนโชคอัพหนามีระยะฟรีหรือหลวม 
ควรนํารถจกัรยานยนตของทานไปตรวจสอบ
และแกไขท่ีรานผูจําหนายยามาฮา

ZAUV0362
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UAU23292

การตรวจสอบลูกปนลอ
ควรมีการตรวจสอบลกูปนลอหนาและลอหลังตาม
ที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่น
ตามระยะ ถาดุมลอติดขดัหรือฝด ควรนํารถเขาตรวจ
สอบลูกปนลอที่รานผูจําหนายยามาฮา

UAU23376

แบตเตอร่ี

รถจกัรยานยนตรุนนี้ติดต้ังแบตเตอร่ีชนิด VRLA 
(Valve Regulated Lead Acid) ซึ่งไมจําเปนตอง
ตรวจสอบระดับน้ํายาอีเลค็โตรไลทหรือเติมน้ํากล ั่น
อยางไรก็ตาม ตองมีการตรวจสอบขัว้ตอแบตเตอรี่ 
และขันใหแนนถาจําเปน

1. ขั้วแบตเตอร่ี

1

ZAUV0363
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คําเตอืน
UWA10761

 น้ํายาอีเล็คโตรไลทเปนสารพิษและมอัีนตราย
เนื่องจากประกอบไปดวยกรดซัลฟูริก ซึ่งอาจ
ทําใหผิวหนังไหมอยางรนุแรง ดังนั้นจึงควร
หลีกเล่ียงไมใหผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผาสัมผัส
กับนํ้ายา ควรปองกันดวงตาของทานทุกครั้ง
เมือ่ตองทํางานใกลกับแบตเตอรี่ ในกรณีน้ํากรด
ถูกรางกาย ควรปฐมพยาบาลเบื้องตน ดวยวิธี
ดังตอไปนี้
• ภายนอก: ลางดวยนํ้าเปลามากๆ
• ภายใน: ด่ืมน้ําหรอืนมทันทใีนปริมาณมาก 
และรีบไปพบแพทยทนัที

• ดวงตา: ลางดวยนํ้าเปลาประมาณ 15 นาที
และรีบไปพบแพทย

 กระบวนการทํางานของแบตเตอร่ีกอใหเกิดแกส
ไฮโดรเจน ดังนั้น ควรหลีกเล่ียงอยาใหเกิด
ประกายไฟ เปลวไฟ สูบบุหรี่ หรืออ่ืนๆ ใกลกับ
แบตเตอรี่ และควรทําการชารจแบตเตอรีใ่นทีท่ี่
มอีากาศถายเท

 ควรเก็บแบตเตอรี่ใหพนมอืเด็ก

ขอควรระวัง
UCA10621

หามถอดซีลเซลลในแบตเตอร่ี เนื่องจากอาจทําให
แบตเตอรีเ่สียหายอยางถาวร

การชารจแบตเตอรี่
ใหผูจําหนายรถจกัรยานยนตยามาฮาชารจแบตเตอร่ี
ทันที หากแบตเตอร่ีมีการคายประจไุฟออก อยาลมืวา
แบตเตอร่ีมีแนวโนมจะคายประจไุฟไดเร็วขึน้ หาก
ติดต้ังอุปกรณอิเลก็ทรอนิกสเสริมใหกับรถจักรยาน
ยนต
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ขอควรระวัง
UCA16522

หากตองการชารจแบตเตอรี่ชนิด VRLA (Valve 
Regulated Lead Acid) ตองใชเครื่องชารจแบตเตอรี่
(แรงดันไฟฟาคงที)่ แบบพิเศษ การใชเครือ่งชารจ
แบตเตอรี่ทัว่ไปจะทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย

การเก็บแบตเตอรี่
1. หากไมมีการใชรถมากกวา 1 เดือน ควรถอด

แบตเตอร่ีออกจากตัวยานพาหนะ ชารจไฟให
เต็ม และนําไปเก็บไวท่ีเย็นและแหง ขอควรระวัง:
ขณะทําการถอดแบตเตอร่ี ดูใหแนใจวาไดบิด
กุญแจไปที่ตําแหนงปด “OFF” แลวจากนั้น 
ถอดขั้วลบของแบตเตอรี่กอน แลวจึงถอดขัว้
บวก [UCA16303]

2. หากตองการเก็บแบตเตอร่ีไวนานกวาสองเดือน
ใหตรวจสอบอยางนอยเดือนละคร้ัง และชารจ
ใหเต็ม ถาจําเปน

3. ชารจไฟใหเต็มกอนนําไปติดต้ังเขากบัรถ
ขอควรระวัง: ขณะทําการตดิตัง้แบตเตอรี่ ดูให
แนใจวาไดบิดกุญแจไปที่ตําแหนงปด “OFF” 
แลว จากน้ันตอขัว้บวกแบตเตอรี่กอน แลวจึงต อ
ขัว้ลบแบตเตอรี่ [UCA16841]

4. หลังติดต้ังแลว ดูใหแนใจวาไดตอขัว้แบตเตอร่ี
อยางถูกตองแลว

ขอควรระวัง
UCA16531

ชารจแบตเตอรี่อยูเสมอ การเก็บแบตเตอรี่ทีค่ายประจุ
ไฟออกหมด อาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหายโดย
ถาวร
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UAU23485

การเปล่ียนฟวส

ตัวยึดฟวสจะอยูใตเบาะน่ัง (ดูหนา 4-14)
ถาฟวสขาด ใหเปลีย่นใหมตามขั้นตอนตอไปนี้

1. บิดสวิทชกุญแจไปทีตํ่าแหนงปด “OFF” และ
ปดวงจรไฟฟาท้ังหมด

2. ถอดฟวสที่ขาดออก แลวเปลีย่นใหมโดยใช
ฟวสซึ่งมีขนาดแอมปตามท่ีกําหนด คําเตือน! 
ไมควรใชฟวสทีม่ีกําลังไฟสูงกวาทีกํ่าหนดแทน
ของเกาที่ชํารุด เนื่องจากกําลังไฟสูงจะทําให
เกิดอันตรายตอระบบไฟฟา และอาจทําใหเกิด
ไฟลุกไหมได [UWA15132]

3. บิดกญุแจไปที่ตําแหนงเปด “ON” และเปดวงจร
ไฟฟาเพ่ือตรวจสอบวาอุปกรณทํางานหรือไม

4. หากฟวสขาดอีก ควรใหผูจําหนายยามาฮาเปน
ผูตรวจสอบระบบไฟฟาให

1. ฟวส

1

ZAUV0364

ขนาดฟวสที่กําหนด:
15.0 A
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UAU53354

การเปล่ียนหลอดไฟหนา

ขอควรระวัง
UCA10671

แนะนําใหผูจําหนายยามาฮาเปนผูดําเนินการแทน

รถจักรยานยนตรุนนี้ใชหลอดไฟหนาฮาโลเจน ถา
หลอดไฟหนาขาด ใหเปลีย่นตามขั้นตอนตอไปนี้

ขอควรระวัง
UCA10651

ระวังอยาใหช้ินสวนเหลาน้ีชํารุด:
 หลอดไฟหนา

อยาสัมผัสสวนที่เปนแกวของหลอดไฟหนา
และอยาใหเปอนน้ํามันเพราะจะทําใหมัว และ
ทําใหความสวางและอายุการใชงานของหลอด
ไฟส้ันลง ดังน้ันควรทําความสะอาดหลอดไฟ

ดวยการใชผาสะอาดชุบแอลกอฮอลหรือทนิ
เนอรเช็ดทําความสะอาดคราบสกปรก หรือ
รอยนิ้วมอืที่หลอดไฟหนา

 เลนสครอบไฟหนา
อยาติดฟลมหรือสติก๊เกอรที่เลนสไฟหนา
อยาใชหลอดไฟหนาทีม่ีขนาดวัตตสูงกวาที่
กําหนดไว

1. อยาสัมผัสสวนท่ีเปนแกวของหลอดไฟ
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1. ต้ังรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง
2. ถอดบังลม B (ดูหนา 7-10)
3. ปลดขั้วไฟหนา และจากน้ันถอดฝาครอบ

หลอดไฟหนาออก
4. ปลดขอยึดหลอดไฟหนา และจากน้ันถอดหลอด

ไฟที่ขาดออก

5. ใสหลอดไฟหลอดหนาอันใหมกลบัเขาไป
แลวยึดใหแนนกบัขั้วยึดหลอดไฟ

6. ประกอบฝาครอบหลอดไฟหนา และจากน้ัน
ตอขั้วไฟหนา

7. ติดต้ังบังลม
8. ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับต้ังลําแสง

ไฟหนาให ถาจําเปน

1. บังลม B
2. ตัวยึดหลอดไฟหนา
3. หลอดไฟ
4. ฝาครอบหลอดไฟหนา
5. ขั้วไฟหนา

5 4

3 2 1

ZAUV0365
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UAUV0610

การเปล่ียนหลอดไฟเล้ียวหนา หรือหลอดไฟ
หร่ีหนา
ถาหลอดไฟเลีย้วหนาหรือไฟหร่ีหนาขาด ควรเปลี่ยน
ดังน้ี

1. ถอดบังลม A (ดหูนา 7-9)
2. ถอดขั้วหลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดยหมุน

ทวนเข็มนาฬิกา

3. ถอดหลอดไฟที่ขาด โดยดึงออกมา

4. ใสหลอดไฟอันใหมเขาไปท่ีขั้วหลอดไฟ
5. ประกอบข้ัวหลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดย

หมุนตามเขม็นาฬกิา
6. ติดต้ังบังลม1. ขั้วหลอดสัญญาณไฟเลี้ยว

2. ขั้วหลอดไฟหร่ี
3. บังลม A

1

2

3

ZAUV0366

1. หลอดไฟ

1

ZAUV0367
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UAUN0143

การเปล่ียนหลอดไฟทาย/ไฟเบรค หรือหลอด
ไฟเล้ียวหลัง

1. ถอดฝาครอบ B (ดูหนา 7-13)
2. ถอดฝาครอบออก
3. ถอดเลนสรอบนอกออก โดยการถอดสกรู

4. ถอดเลนสดานในออก โดยการถอดสกรู
5. ถอดหลอดไฟทาย/ไฟเบรคท่ีขาด โดยดันเขา

และหมุนทวนเขม็นาฬกิา ถอดหลอดไฟเลีย้ว
หลงัท่ีขาด โดยการดึงออก

1. เลนสรอบนอก
2. สกรู
3. ฝาครอบ

1

2 3ZAUV0368 1. เลนสดานใน
2. สกรู

1

2ZAUV0369
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6. ใสหลอดไฟทาย/ไฟเบรคดวงใหมเขาไปในขัว้
แลวกดเขาไปดานใน และหมุนตามเข็มนาฬิกา
ไปจนสุด

7. ใสหลอดไฟดวงใหมเขาไปท่ีขั้วหลอดไฟเลีย้ว
หลงั

8. ติดต้ังเลนสดานในและรอบนอกเขาไปโดยการ
ใสสกรู ขอควรระวงั: อยาไขสกรแูนนเกินไป
มิฉะนั้นเลนสอาจแตกหักได [UCA10682]

9. ติดต้ังฝาครอบ
10. ประกอบฝาครอบ

UAU24361

ลอหนา
UAU57421

การถอดลอหนา

คําเตอืน
UWA10822

เพ่ือหลีกเล่ียงการไดรับบาดเจ็บ ใหหนุนรองรถเพ่ือตั้ง
รถจักรยานยนตใหมั่นคง เพ่ือปองกันอันตรายจาก
รถลม

1. ต้ังรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง 
2. ปลดสายมาตรวัดความเร็วจากลอหนา
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3. ถอดนัทแกนลอและแหวนรองออก
4. ดึงแกนลอออก แลวถอดลอ ขอควรระวัง: หาม

บีบเบรคหลังจากที่ถอดลอและดิสกเบรคออกมา
แลว มฉิะนั้นจะมแีรงดันใหผาเบรคหนีบติดกัน 
[UCA11073]

การประกอบลอหนา
1. ติดต้ังชดุเฟองมาตรวัดความเร็วเขาไปในดุมลอ

เพ่ือใหสวนเดือยบนดุมลอพอดีกับชองเลก็ของ
ชดุเฟองมาตรวัดความเร็ว

2. ยกลอขึน้ใสเขาระหวางแกนโชคอัพหนาท้ังสอง

1. สายมาตรวัดความเร็ว
2. นัทแกนลอและแหวนรอง

 

12
ZAUV0370

1. ชุดเฟองมาตรวัดความเร็ว

1

ZAUV0371
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ขอแนะนํา
แนใจวามีพ้ืนที่เพียงพอระหวางผาเบรคกอนใสดิสก
เบรค และประกบัในชดุเฟองมาตรวัดความเร็วทีเ่หนือ
ชองเลก็บนแกนโชคอัพ

3. ใสแกนลอ และติดต้ังแหวนรองและนทัแกนลอ

4. นําขาต้ังกลางขึ้น เพ่ือใหลอหนาของรถ
จกัรยานยนตอยูบนพ้ืน

5. ขนัแนนนัทแกนลอตามคาแรงขันที่ระบุ

ขอแนะนํา
เม่ือขันแนนนัทแกนลอ ใหยึดแกนลอดวยประแจเพ่ือ
ยึดไมใหหมุน

6. ขณะท่ีบีบคันเบรคหนา ใหกดคอรถอยางแรง
ท่ีแฮนดบังคับ และกดหลายๆ คร้ัง เพื่อตรวจสอบ
แรงอัดของโชคอัพหนาวามีการดีดตัวอยางราบ
ร่ืนหรือไม

7. เชื่อมตอสายมาตรวัดความเร็ว

1. ประกับ
2. ชอง

12

ZAUV0372

คามาตรฐานแรงบิด:
นัทแกนลอ:

40 Nm (4.0 m·kgf, 29 ft·lbf)
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UAU25081

ลอหลัง

UAU57220

การถอดลอหลัง

คําเตอืน
UWA10822

เพ่ือหลีกเล่ียงการไดรับบาดเจ็บ ใหหนุนรองรถเพ่ือตั้ง
รถจักรยานยนตใหมั่นคง เพ่ือปองกันอันตรายจาก
รถลม

1. ถอดฝาครอบโซขับลางโดยการถอดสกรูออก
2. คลายนัทแกนลอ 3. คลายนัทลอ็ค และนัทตัวปรับความหยอนโซขับ

ที่ปลายท้ังสองดานของสวิงอารม
4. คลายนัทยึดฝาครอบเบรค

1. นัทแกนลอและแหวนรอง
2. นัทปรับต้ังระยะหยอนโซขับ
3. นัทล็อค
4. นัทยึดฝาครอบเบรค

2

3

1

4
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5. ถอดนัทยึดฝาครอบเบรคออกจากขายึด โดย
การถอดสลักล็อค นัท แหวนรองและโบลทออก

6. ต้ังรถจักรยานยนตไวบนขาต้ังกลาง 
7. ถอดนัทปรับต้ังระยะฟรีคันเบรคหลัง และปลด

กานเบรคออกจากคันเพลาลกูเบี้ยวเบรค

8. ถอดนัทแกนลอและแหวนรอง จากน้ันดึงแกน
ลอออก

ขอแนะนํา
หามถอดแหวนรองบนดานขวาของแกนลอเพ่ือไมให
หลวม

9. กดลอไปดานหนา และจากน้ันถอดโซขับออก
จากเฟองโซดานหลัง

ขอแนะนํา
ไมจําเปนตองถอดแยกโซขับเพ่ือถอดและติดต้ังลอ

10. ดึงลอออก

การประกอบลอหลัง
1. ใสโซขับเขากับเฟองโซดานหลงั
2. ติดต้ังลอโดยสอดแกนลอจากดานขวามือ

1. คันเพลาลูกเบ้ียวเบรค
2. นัทปรับต้ังระยะฟรีคันเบรคหลงั
3. กานเบรค
4. โบลทและนัทยึดฝาครอบเบรค
5. นัทแกนลอและแหวนรอง

1

2

3

5

4
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ขอแนะนํา
แนใจวาไดใสแหวนรองบนแกนลอแลว กอนจะติดต ั้ง
แกนลอ

3. ติดต้ังแหวนรองและนัทแกนลอ
4. ติดต้ังกานเบรคเขาไปท่ีคันเพลาลูกเบี้ยวเบรค

และจากน้ันติดต้ังนัทปรับต้ังระยะฟรีคันเบรค
หลังเขาไปทีก่านเบรค

5. ตอฝาครอบเบรคไปยังแผนผาเบรค โดยการ
ติดต้ังโบลท แหวนรองและนัท

6. ปรับต้ังระยะหยอนโซขบั (ดูหนา 7-39)
7. นําขาต้ังกลางขึ้น เพ่ือใหลอหลังของรถ

จักรยานยนตอยูบนพ้ืน
8. ขันนัทยึดฝาครอบเบรค และนัทแกนลอตามคา

แรงขันที่กําหนด และจากน้ันเสียบสลักล็อคตัว
ใหมเขาไปในนัทแกนลอ คําเตือน! ใชสลักล็อค
ตัวใหมเสมอสําหรับนัทแกนลอ [UWA10702]

ขอแนะนํา
เม่ือขันแนนนัทแกนลอ ใหยึดแกนลอดวยประแจเพ่ือ
ยึดไมใหหมุน

9. ปรับต้ังระยะฟรีคันเบรคหลัง (ดูหนา 7-33)

คําเตอืน
UWA10661

หลังจากการปรับตั้งระยะฟรีคันเบรคหลังแลว
ตรวจสอบการทํางานของไฟเบรคดวย

10. ติดต้ังฝาครอบโซขบัลาง และขันแนนสกรู

คามาตรฐานแรงบิด:
นัทยึดฝาครอบเบรค:

19 Nm (1.9 m·kgf, 14 ft·lbf)
นัทแกนลอ:

60 Nm (6.0 m·kgf, 43 ft·lbf)
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UAU25852

การแกไขปญหา 
แมวารถจกัรยานยนตยามาฮา จะไดรับการตรวจสอบ
อยางละเอียดกอนที่จะมีการสงรถออกจากโรงงาน
แตก็อาจจะยังมีปญหาตางๆ เกดิขึ้นตามมาได ไมวาจะ
เปนปญหาในเร่ืองของนํ้ามันเชื้อเพลิง ระบบกําล ังอัด 
หรือระบบจดุระเบิด เปนตน ซึ่งจะสงผลใหสตาร ท
เคร่ืองยาก และอาจทําใหสูญเสียกําลัง
ตารางการแกไขปญหาตอนี้ จะทําใหทานมีความรวด
เร็วและเปนขั้นตอนท่ีงายสําหรับการตรวจสอบระบบ
สําคัญของเคร่ืองยนตดวยตัวทานเอง เนื่องจากช างของ
ผูจําหนายยามาฮาน้ันมีความรู ความสามารถ มีประสบ
การณดานเทคนิค และมีเคร่ืองมือที่พรอม อยางไร
กต็าม ทานควรตรวจสอบระบบทีส่ําคัญของเคร่ือง
ยนตดวยตัวทานเองดวยเชนกัน

เม่ือทานตองการเปลีย่นอะไหล กค็วรเลือกใชอะไหล
แทของยามาฮาเทาน้ัน การใชอะไหลที่ลอกเลียนแบบ
อาจทําใหสมรรถนะในการทํางานลดลง หรือมีอายุ
การใชงานท่ีสั้นกวาอะไหลแท นอกจากนี้อาจทําให
ทานเสียคาซอมบํารุงมากกวาเดิมกเ็ปนได

คําเตอืน
UWA15142

ขณะตรวจสอบระบบน้ํามนัเช้ือเพลิง หามสูบบุหรี่ 
และดูใหแนใจวาไมมีเปลวไฟหรือประกายไฟใน
บริเวณนั้น รวมทัง้ไฟแสดงการทํางานของเครือ่งทํา
น้ํารอนหรือเตาไฟ น้ํามนัเบนซินหรือไอน้ํามนัเบนซิน
สามารถจุดติดหรือระเบิดได ซึ่งทําใหไดรับบาดเจ็บ
หรือทําใหทรัพยสินเสียหายได
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ตารางการแกไขปญหา
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UAU26005

การดูแลรักษา
การออกแบบท่ีเปดโลงของรถจักรยานยนตแสดง
ใหเหน็ถึงความนาท่ึงของเทคโนโลยี แตกท็ําใหเกดิ
ความเสียหายไดงายขึ้นดวย สนิมและการกัดกรอน
สามารถเกิดขึน้ได แมวาจะใชสวนประกอบท่ีมี
คุณภาพสูง ทอไอเสียที่เปนสนิมอาจลามไปถงึตัวรถ
ไดโดยไมทนัรูตวั อยางไรกต็าม สนมิจะทําใหร ูปลกัษณ
โดยรวมของรถจักรยานยนตตองเสียไป การดูแลรักษา
ที่ถกูตองและบอยคร้ังไมเพียงแตจะเปนเงื่อนไขใน
การรับประกันเทาน้ัน แตยังทําใหรถจักรยานยนต ของ
ทานดูดี ยืดอายุการใชงานและใหประสิทธิภาพสูงสุด
อีกดวย

กอนทําความสะอาด
1. ครอบปลายทอไอเสียดวยถุงพลาสติกหลังจาก

เคร่ืองยนตเย็นแลว

2. ดูใหแนใจวาไดประกอบฝาปดและฝาครอบ
ทั้งหมด รวมท้ังขั้วตอและขั้วเสียบไฟฟาท้ังหมด 
และปลัก๊หวัเทียนอยางแนนหนาแลว

3. ขจัดคราบสกปรกฝงแนน เชน รอยน้ํามันไหม 
บนหองเคร่ืองยนต ทําความสะอาดดวยสารขจัด
คราบมันและแปรง แตหามใชสารดังกลาวกบั 
ซีล ปะเก็น และแกนลอ ใหลางส่ิงสกปรก
และสารขจดัคราบมันออกดวยน้ําทุกคร้ัง

การทําความสะอาด

ขอควรระวัง
UCA10773

 หลีกเล่ียงการใชน้ํายาทําความสะอาดลอชนิด
เปนกรดแก โดยเฉพาะกับลอซี่ลวด ถาตองใช
น้ํายาดังกลาวเพ่ือขจัดคราบสกปรกที่ลางออก
ยาก อยาปลอยทิ้งน้ํายาไวในบริเวณที่ทําความ
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สะอาดนานกวาที่แนะนําไว นอกจากน้ี ใหลาง
บริเวณดังกลาวใหทั่วดวยนํ้าเช็ดใหแหงทันท ี
แลวฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอน

 การทําความสะอาดท่ีไมถูกตองอาจทําใหช้ิน
สวนพลาสติก (เชน บังลม ฝาครอบ หนากาก
บังลม เลนสไฟหนา เลนสเรือนไมล และอ่ืนๆ) 
และหมอพักไอเสียเสียหายได ใชเฉพาะผาเนื้อ
นุมหรือฟองนํ้าทีส่ะอาดชุบนํ้าในการทําความ
สะอาดพลาสติก อยางไรก็ตาม น้ําอาจทําความ
สะอาดช้ินสวนพลาสติกไดไมหมด อาจใชน้ํายา
ทําความสะอาดอยางออนชวยได และตองแนใจ 
วาไดลางนํ้ายาทําความสะอาดทีต่กคางอยูดวย
น้ําเปลาออกจนหมด มิฉะนั้นอาจทําใหช้ินสวน
พลาสติกเสียหายได

 หามใชผลิตภัณฑเคมทีี่มฤีทธ์ิรุนแรงกับช้ินสวน
พลาสติก หลีกเล่ียงการใชผาหรือฟองนํ้า ที่
สัมผัสโดนผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มีฤทธ์ิ
รุนแรงหรือกัดกรอนสารทําละลายหรือทินเนอร
น้ํามันเช้ือเพลิง (เบนซิน) สารกําจัดสนิม หรือ
สารปองกันสนิม น้ํามนัเบรค น้ํายาตานการ
แขง็ตัว หรือน้ํายาอีเล็คโตรไลท

 หามใชหัวฉดีนํ้าแรงดันสูงหรือเครื่องทําความ
สะอาดแบบแรงดันไอน้ําสูง เนื่องจากจะทําให
น้ําแทรกซึมและทําลายบริเวณตอไปนี้คือ ซีล 
(ของลอและลูกปนสวิงอารม โชคอัพหนา และ
เบรค) ช้ินสวนของระบบไฟฟา (ขัว้ปล๊ัก ขั้วตอ
หนาปด สวิทช และไฟสองสวาง) ทอ และชอง
ระบายอากาศ
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 สําหรับรถจักรยานยนตรุนที่ติดตั้งหนากาก
บังลม: หามใชน้ํายาทําความสะอาดที่มฤีทธ์ิ
รุนแรงหรือฟองนํ้าเนื้อแขง็ เนือ่งจากจะทําให
มัวหรือเปนรอยขดีขวน สารทําความสะอาด 
พลาสติกบางชนิดอาจทําใหเกิดรอยขีดขวนบน
หนากากบังลม ทดสอบผลิตภัณฑดังกลาว
ในบริเวณซอกเล็กๆ ของหนากากบังลมกอน 
เพ่ือใหแนใจวาจะไมทําใหเกิดรอยขีดขวน
ถาหนากากบังลมเปนรอยขดีขวน ใหใชสาร
ขัดพลาสตกิทีม่ีคุณภาพหลังการลาง

หลังจากใชงานตามปกติ
ขจดัสิ่งสกปรกออกดวยน้ําอุน น้ํายาทําความสะอาด
อยางออนและฟองนํ้านุมที่สะอาด แลวลางออกให ทั่ว
ดวยน้ําสะอาด ใชแปรงสีฟนหรือแปรงลางขวดใน
บริเวณท่ีเขาถึงไดยาก

สิ่งสกปรกหรือซากแมลงที่ลางออกยากจะลางออกได
งายขึ้น ถาใชผาเปยกคลมุบริเวณดังกลาวเปนเวลา
สองสามนาทีกอนทําความสะอาด

หลงัจากการขบัขี่ขณะท่ีฝนตก ใกลทะเลหรือบนถนน
ที่มีไอทะเล
เนื่องจากเกลอืทะเลหรือไอทะเลบนถนนในชวงฤดู
หนาวจะมีคุณสมบัติกัดกรอนอยางรุนแรงเมื่อรวมตัว
กับน้ํา ใหปฏบิัติดงัตอไปน้ีหลังจากขับขีข่ณะฝนตก 
ใกลทะเลหรือบนถนนที่มไีอทะเล

ขอแนะนํา
ไอทะเลบนถนนในชวงฤดูหนาวอาจยังอยูถึงชวงหล ัง
ฤดูหนาวไปแลว
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1. ทำความสะอาดรถจกัรยานยนตดวยนํ้าเย็นและ
นํ้ายาทําความสะอาดอยางออน หลังจากเคร่ืองยนต
เย็นลงแลว ขอควรระวัง: หามใชนํ้าอุน เน่ืองจาก
จะเพ่ิมปฏิกริิยากดักรอนของเกลอื [UCA10792]

2. ฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอนบนพ้ืนผิวโลหะ
ทั้งหมด รวมทั้งสวนที่เคลอืบโครเมียมและ
นิกเกลิเพ่ือปองกันการกัดกรอน

หลังจากทําความสะอาด
1. เช็ดรถจักรยานยนตใหแหงดวยชามัวสหรือผาซ ับน้ํา
2. เช็ดโซขับใหแหงทันที และทําการหลอลื่นเพ่ือ

ปองกันการเกดิสนิม

3. ใชสารขดัโครเมียมเพ่ือขัดเงาชิน้สวนตางๆ
ที่เปนโครเมียม อะลูมิเนียม และเหลก็สเตนเลส
รวมท้ังระบบไอเสีย (คราบสีคล้ําบนเหลก็
สเตนเลสท่ีเกดิจากความรอนก็สามารถขจดัออก
ดวยการขัดแบบนี้)

4. สําหรับการปองกันการกัดกรอน ขอแนะนํา
ใหฉีดสเปรยปองกันการกดักรอนบนพ้ืนผิว
โลหะท้ังหมด รวมท้ังสวนที่เคลอืบโครเมียม
และนิกเกิลเพ่ือปองกนัการกัดกรอน

5. ใชสเปรยน้ํามันเปนสารทําความสะอาดอเนก
ประสงคเพ่ือขจัดสิ่งสกปรกท่ีเหลืออยู

6. แตมสีในบริเวณท่ีเสียหายเล็กนอยเนื่องจาก
เศษหนิ ฯลฯ

7. ลงแวกซบนพ้ืนผิวที่ทําสีทั้งหมด
8. ปลอยรถจกัรยานยนตทิ้งไวใหแหงสนิท กอน

เกบ็หรือคลุมผา
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คําเตอืน
UWA11132

วัตถุแปลกปลอมบนเบรคหรือยางอาจทําใหสูญเสีย
การควบคุมได
 ดูใหแนใจวาไมมีคราบน้ํามนัหรือแวกซบนเบรค

หรือยาง
 หากจําเปน ใหทําความสะอาดดิสกเบรคและ

ทอน้ํามันเบรคดวยนํ้ายาทําความสะอาดหรือ
น้ํายาขดัดิสกเบรค แลวลางยางดวยนํ้าอุน และ
น้ํายาทําความสะอาดอยางออน กอนขับขี่รถ
จักรยานยนตในความเร็วที่สูงขึน้ ใหทดสอบ
ประสิทธิภาพในการเบรคและลักษณะการเขา
โคงของรถจักรยานยนตกอน

ขอควรระวัง
UCA10801

 ลงสเปรยน้ํามันและแวกซแตพอควร และเช็ด
สวนทีเ่กินออกใหหมด

 หามลงน้ํามนัหรือแวกซบนช้ินสวนทีเ่ปนยาง
หรือพลาสติก แตใหใชผลิตภัณฑดูแลรักษาที่
เหมาะสมแทน

 หลีกเล่ียงการใชสารขดัหยาบ เนื่องจากจะเปน
การทําลายเนื้อสี

ขอแนะนํา
 ใหขอคําแนะนําจากผูจําหนายยามาฮาสําหรับ

ผลติภัณฑที่เหมาะสม
 การลางทําความสะอาดสภาพอากาศท่ีมีฝนตก

หรืออากาศชืน้อาจทําใหเลนสไฟหนาเกิดฝาได
ใหเปดไฟหนาสักระยะเพ่ือไลความชื้นออกจาก
เลนส
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UAUM1903

การเก็บรักษา

ระยะสั้น
เกบ็รักษารถจักรยานยนตไวในท่ีแหงและเย็น หาก
จําเปนใหคลมุดวยผาคลุมซึ่งถายเทอากาศไดเพ่ือกัน
ฝุน ตรวจใหแนใจวาเคร่ืองยนต และระบบทอไอเสีย
เย็นลงแลวกอนคลุมรถจักรยานยนต

ขอควรระวัง
UCA10811

 การเก็บรถจักรยานยนตไวในหองทีม่ีอากาศ
ถายเทไมดีหรือคลุมดวยผาใบขณะยังเปยกอยู
จะทําใหน้ําและความช้ืนซึมผานเขาไปภายใน
และเกิดสนิมได

 หากตองการปองกันการกัดกรอน ตองหลีกเล่ียง
หองใตดินช้ืนแฉะ คอกสัตว (เพราะมีแอมโม-
เนีย) และบริเวณที่เก็บสารเคมีที่มฤีทธ์ิรุนแรง

ระยะยาว
กอนจะเกบ็รถจกัรยานยนตไวหลายเดือน:

1. ปฏบิัติตามคําแนะนําท้ังหมดในสวน “การดูแล
รักษา” ของบทน้ี

2. เติมน้ํามันเชือ้เพลิงลงในถงัใหเต็ม และเติมสาร
รักษาสภาพนํ้ามันเชือ้เพลงิ (ถามี) เพ่ือปองกัน
ไมใหถงันํ้ามันเชือ้เพลงิเปนสนิม และนํ้ามัน
เชือ้เพลงิเส่ือมสภาพ

3. ปฏบิัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพ่ือปกปองกระบอก
สูบ แหวนลูกสูบ ฯลฯ มิใหถกูกดักรอน
a. ถอดฝาครอบหวัเทียนและหวัเทียนออกมา
b. เทน้ํามันเคร่ืองขนาดหนึ่งชอนชาผานชอง

ใสหวัเทียน
c. ใสปลัก๊หวัเทยีนเขากบัหัวเทียน แลววาง

หัวเทียนลงบนฝาสูบเพ่ือใหไฟฟาลงกราวด
(ซึ่งจะจํากดัการเกิดประกายไฟในขัน้ตอน
ตอไป)
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d. ติดเคร่ืองยนตหลายๆ คร้ังดวยสตารทมือ 
(เพ่ือใหน้ํามันไปเคลือบผนังกระบอกสูบ)

e. ถอดปลั๊กหัวเทียนออกจากหัวเทียน แลว
ใสหวัเทียนและปลัก๊หัวเทียน คําเตอืน! เพ่ือ
ปองกันการชํารุดเสียหาย หรือไดรบับาด
เจ็บจากการจุดระเบิด ตองแนใจวาตอ
สายดินเขีย้วของหัวเทียนขณะสตารท
เครื่องยนต [UWA10952]

4. หลอลืน่สายควบคุมทั้งหมดและเดือยตางๆ ของ
คันบังคับและคันควบคุมทั้งหมดรวมท้ังของขา
ต้ังขาง/ขาต้ังกลางดวย

5. หากจําเปน ใหตรวจสอบและแกไขแรงดัน
ลมยางใหถูกตอง แลวยกรถจกัรยานยนตเพ่ือ
ใหลอทั้งสองลอยข้ึนจากพ้ืน หรือหมุนลอเล็ก
นอยทุกเดือน เพ่ือปองกันลอยางเส่ือมสภาพ
เฉพาะจุดเดียว

6. ใชถงุพลาสติกคลุมทอระบายหมอพักไอเสียไว
เพ่ือปองกันความชื้นเขาไปภายใน

7. ถอดแบตเตอร่ีออก และชารจใหเต็ม เก็บไวใน
ที่แหงและเย็น และชารจเดือนละคร้ัง หามเกบ็
แบตเตอร่ีไวในท่ีเย็นจัดหรืออุนจัด [ตํ่ากวา 0 °C 
(30°F) หรือมากกวา 30 °C (90°F)] สําหรับราย
ละเอียดการเก็บรักษาแบตเตอร่ี ดูหนา 7-51

ขอแนะนํา
ควรซอมรถจกัรยานยนตในจุดที่จําเปน กอนท่ีจะมีการ
เก็บรถจักรยานยนต
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ขนาด:
ความยาวท้ังหมด: 1935 มม. (76.2 น้ิว)
ความกวางท้ังหมด:: 680 มม. (26.8 น้ิว)
ความสูงท้ังหมด: 1065 มม. (41.9 น้ิว)
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ: 765 มม. (30.1 น้ิว)
ความยาวแกนลอหนาถึงลอหลัง: 1240 มม. (48.8 น้ิว)
ความสูงจากพื้นถึงเคร่ืองยนต: 125 มม. (4.92 น้ิว)
รัศมีการเลี้ยวตํ่าสุด: 1860 มม. (73.2 น้ิว)

น้ําหนัก:
รวมนํ้ามันหลอลื่นและนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเต็มถัง: 104 กก. (229 ปอนด)

เครื่องยนต:
ชนิดเคร่ืองยนต: ระบายความรอนดวย

อากาศ 4 จงัหวะ, SOHC
การจัดวางกระบอกสูบ: กระบอกสบูเด่ียว
ปริมาตรกระบอกสูบ: 114 ซม.³
กระบอกสูบ  ระยะชัก: 50.0  57.9 มม. 

(1.97  2.28 น้ิว)
อัตราสวนการอัด: 9.3 : 1

ระบบสตารท: สตารทไฟฟาและคัน
สตารทเทา

ระบบหลอลื่น: อางนํ้ามันหลอลื่น
แบบเปยก

น้ํามนัเครื่อง:
ย่ีหอท่ีแนะนํา: YAMALUBE
ชนิด: SAE 10W-40
เกรดนํ้ามันเคร่ืองท่ีแนะนํา: API service ชนิด SG 

หรือสงูกวา,มาตรฐาน 
JASO MA

ปริมาณนํ้ามันเคร่ือง:
ไมมีการเปลี่ยนไสกรองนํ้ามันเคร่ือง: 0.80 ลิตร (0.85 US 

qt, 0.70 Imp.qt)
มีการเปลีย่นไสกรองนํ้ามันเคร่ือง: 0.85 ลิตร (0.90 US 

qt, 0.75 Imp.qt)
กรองอากาศ:

ไสกรองอากาศ: ไสกรองกระดาษ
เคลอืบนํ้ามัน
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น้ํามันเชื้อเพลิง:
นํ้ามันเชือ้เพลิงท่ีแนะนํา: นํ้ามันเบนซนิไรสาร

ตะกั่วหรือนํ้ามันแกส
โซฮอล (E10)

ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง: 4.0 ลิตร (1.06 US gal, 
0.88 Imp.gal)

หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง:
เรือนลิ้นเรง:

เคร่ืองหมาย ID: 2SU1 00
หัวเทียน:

ผูผลติ/รุน: NGK/CR6HSA
ระยะหางเข้ียวหัวเทียน: 0.6–0.7 มม.

(0.024–0.028 น้ิว)
ระบบสงกําลัง:

อัตราทดเกียรหลกั: 2.900 (58/20)
เฟองทาย:

โซขับ
อัตราทดเกียรรอง: 3.154 (41/13)
ชนิดของการสงกําลัง: 4 สปด ขับคงท่ี

การทํางาน: เทาซาย
อัตราทดเกียร:

เกียร 1: 2.833 (34/12)
เกียร 2: 1.875 (30/16)
เกียร 3: 1.353 (23/17)
เกียร 4: 1.045 (23/22)

โครงรถ:
ชนิดโครงรถ: Backbone
มุมคาสเตอร: 26.5 °
ระยะเทรล: 76 มม. (3.0 น้ิว)

ยางหนา:
ชนิด: มียางใน
ขนาด: 70/90-17 38P
ผูผลิต/รุน: INOUE/NR53

ยางหลัง:
ชนิด: มียางใน
ขนาด: 80/90-17 50P
ผูผลิต/รุน: INOUE/NR53
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การบรรทุก:
นํ้าหนักบรรทุกสูงสดุ: 151 กก. (333 ปอนด) (นํ้าหนัก

รวมของคนขับผูโดยสาร 
สัมภาระและอุปกรณตกแตง)

แรงดันลมยาง (วัดขณะยางเยน็):
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): 280 kPa (2.80 kgf/cm², 41 psi)

ลอหนา:
ชนิดลอ: ลอแม็ก
ขนาดวงลอ: 17x1.40

ลอหลัง:
ชนิดลอ: ลอแม็ก
ขนาดวงลอ: 17x1.60

เบรคหนา:
ชนิด: ดิสกเบรคเด่ียว
การทํางาน: แฮนดดานขวา
นํ้ามันเบรคท่ีกําหนด: DOT 3 หรือ 4

เบรคหลัง:
ชนิด: ดรัมเบรค
การทํางาน: เทาขวา

ระบบกันสะเทือนหนา:
ชนิด: เทเลสโคปก
ชนิดสปริง/โชคอัพ: คอยลสปริง/โชคอัพนํ้ามัน
ระยะเคลื่อนของลอ: 100 มม.

ระบบกันสะเทือนหลัง:
ชนิด: สวิงอารม
ชนิดสปริง/โชคอัพ: คอยลสปริง/โชคอัพนํ้ามัน
ระยะเคลื่อนของลอ: 80 มม. (3.1 น้ิว)

ระบบไฟฟา:
แรงดันไฟฟาระบบ: 12 V
ระบบจุดระเบิด: ทีซีไอ
ระบบการชารจ: เอซี แมกนีโต

แบตเตอรี่:
รุน: GTZ4V
แรงดันไฟฟา, ความจุ: 12 V, 3.0 Ah
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ไฟหนา:
ชนิดหลอดไฟ: หลอดไฟฮาโลเจน

แรงดันไฟฟาหลอดไฟ, วัตต  จํานวน:
ไฟหนา: 12 V, 35.0 W/35.0 W  1
ไฟทาย/ไฟเบรค: 12 V, 5.0 W/21.0 W  1
ไฟเลี้ยวหนา: 12 V, 10.0 W  2
ไฟเลี้ยวหลงั: 12 V, 10.0 W  2
ไฟหร่ีหนา: 12 V, 3.4 W  2
ไฟเรือนไมล: LED
ไฟสญัญาณไฟเกียรวาง: 12 V, 1.7 W  1
ไฟแสดงตําแหนงเกียร: 12 V, 1.7 W  4
สัญญาณเตือนไฟสูง: 12 V, 1.7 W  1
สัญญาณไฟเลีย้ว: 12 V, 1.7 W  2
สัญญาณไฟเตือน 12 V, 1.7 W  1
ปญหาเคร่ืองยนต:

ฟวส:
ฟวส: 15.0 A
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UAU26364

ตัวเลขที่แสดงถึงขอมูลรถของทาน
บันทึกหมายเลขโครงรถและหมายเลขเคร่ืองยนตใน
ชองวางท่ีกําหนดดานลาง เพ่ือเปนประโยชนในการ
สั่งซ้ือชิน้สวนอะไหลจากผูแทนจําหนายยามาฮ า หรือ
ใชเปนหมายเลขอางอิงในกรณีที่รถถกูขโมย

หมายเลขโครงรถ:

หมายเลขเคร่ืองยนต:

UAU26411

หมายเลขโครงรถ 

หมายเลขโครงรถจะถกูปมอยูที่โครงรถ

ขอแนะนํา
หมายเลขโครงรถใชเพ่ือแสดงถึงรถจกัรยานยนต
แตละคนั และอาจใชเพ่ือเปนหมายเลขสําหรับขึ้น
ทะเบยีนรถจกัรยานยนตกบัเจาหนาทีใ่นทองทีข่องทาน

1. หมายเลขโครงรถ

1

ZAUV0373
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UAU26442

หมายเลขเครื่องยนต

หมายเลขเคร่ืองยนตจะถูกประทับอยูบนหอง
เคร่ืองยนต

1. หมายเลขเคร่ืองยนต

1

YAMAHA

ZAUV0374
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