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กรณุาอานคูมือนี้อยางละเอียดกอนการใชงานรถจักรยานยนต เมือ่มกีารซื้อขายรถจักรยานยนต ควรสงตอ
คูมอืนี้ไปกับรถดวย

การเลือกหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) ที่ถูกตอง
การสวมหมวกนิรภัยที่ถูกตองจะสามารถปองกันศรีษะของผูขับขี่จากอุบัติเหตุ
หมวกนิรภัยนับวาเปนสวนหนึ่งของรถจักรยานยนต และเปนสิ่งจําเปน
สําหรับผูขับขี่รถจักรยานยนตโดยเฉพาะ ดังนั้นการเลือกหมวกนิรภัยจะตอง
คํานึงถึงคุณสมบัติดังหัวขอตอไปนี้

เลือกหมวกนิรภัยที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
หมวกนิรภัยจะตองกระชับกับศรีษะผูขับขี่ไมควรคับหรือหลวมเกินไป
ตองเปนหมวกนิรภัยที่ไมไดรับการกระแทกรุนแรงมากอน

การสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตอง
เมื่อสวมหมวกนิรภัยตองแนใจวาสายรัดคางที่หมวกนิรภัยไดรัดคางผูขับขี่
แลว ถาไมไดรัดจะทําใหหมวกนิรภัยเลื่อนหลุดจากศรีษะ ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุ
ตามมา

ผูโดยสารควรจับผูขับขี่ สายคาดเบาะ หรือเหล็กกันตกไวเสมอ โดยจับทั้งสอง
มือและวางเทาทั้งสองขางไวบนที่พักเทาของผูโดยสาร ไมบรรทุกผูโดยสาร
หากผูโดยสารไมสามารถวางเทาบนที่พักเทาไดอยางมั่นคง

ตําแหนงฉลากตางๆที่สําคัญ (เพิ่มเติม)

2PL-F1568-01
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คํานํา
UAU10103

ขอตอนรับสูโลกของการขบัขี่รถจกัรยานยนตยามาฮา!
รถจกัรยานยนตยามาฮารุน FJR1300-A เปนผลงานท่ีบรรจงสรางขึ้นจากประสบการณที่มีมายาวนานของยามาฮา 
และดวยการนําเทคโนโลยีการออกแบบท่ีทันสมัยมาใช ทําใหสมรรถนะของรถจกัรยานยนตดีเย่ียม ลกูค าจึง
ไววางใจในชือ่เสียงของยามาฮา
กรุณาทําความเขาใจกบัคูมือ FJR1300-A เลมน้ีเพ่ือผลประโยชนของทานเอง คูมือเลมน้ีเปนการแนะนำการใชรถ 
การตรวจสอบ ตลอดจนการบํารุงรักษารถจกัรยานยนตอยางถกูวิธี โดยครอบคลุมถงึการปองกนัปญหาและ
อันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกบัตัวทานเองและผ ูอ่ืนอีกดวย
นอกจากนี้ ขอแนะนําตางๆ ภายในคูมือเลมน้ีจะชวยใหทานรักษารถจักรยานยนตใหอยูในสภาพสมบูรณที่สุด 
หากทานมีขอสงสัยประการใด โปรดสอบถามผูจําหนายยามาฮาไดทุกแหงท่ัวประเทศ
ทางบริษัทฯ มีความปรารถนาใหทานมีความปลอดภัยและความพอใจในการขับขี ่โปรดใหความสําคญักับความ
ปลอดภัยเปนอันดับหนึ่งเสมอ
ยามาฮามีการพัฒนาคุณภาพและรูปลักษณอยางตอเนื่องอยูเสมอ ในการจดัทําคูมือเลมน้ี ขอมูลทุกอยางจะเปน
ขอมูลที่ทันสมัยที่สุด ณ วันที่พิมพ ดังน้ันจ ึงอาจมีขอแตกตางบางประการระหวางคูมือกับรถจักรยานยนตที่ไม
ตรงกนั หากทานมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับคูมือเลมน้ี กรุณาติดตอผูจําหนายยามาฮา

คําเตอืน
UWA10032

กรุณาอานคูมอืนี้อยางละเอียดและระมัดระวังกอนการใชรถจักรยานยนต
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ขอมูลคูมือที่สําคญั
UAU63350

ขอมูลที่มีความสําคัญเปนพิเศษภายในคูมือเลมนี้จะถกูกํากบัดวยสัญลกัษณตอไปนี้:

*ผลติภัณฑและขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

UAU10201

นี่คือสัญลักษณเตือนความปลอดภัย แสดงการเตือนใหระวังอันตราย
จากการบาดเจ็บสวนบุคคลที่อาจเกิดขึ้นได ปฏิบ ัติตามขอความเก่ียวกับ
ความปลอดภัยที่ตามหลังเครื่องหมายนี้ทัง้หมดเพ่ือหลีกเล่ียงการ
บาดเจ็บหรือการเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได

คําเตือน แสดงถึงสถานการณอันตราย ซึ่งหากไมหล ีกเล่ียงอาจสงผลให
ถึงแกชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บสาหัส

ขอควรระวัง แสดงถึงสิ่งที่ควรระวังเปนพิเศษเพ่ือหลีกเล่ียงการเกิด
ความเสียหายตอรถจักรยานยนตหรือทรัพยสินอ่ืน

ขอแนะนํา ใหขอมูลสําคญัเพ่ือทําใหเขาใจขั้นตอนตางๆ ไดงายขึ้นหรือ
ชดัเจนขึ้น

FJR1300-A
คูมือผูใชรถจักรยานยนต
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ขอมูลดานความปลอดภัย
1

UAU1028C

สิ่งที่เจาของรถจักรยานยนตตองรับผิดชอบ
ในฐานะเจาของรถจักรยานยนต ทานตองมีความ
รับผิดชอบตอการใชงานรถจักรยานยนตอยางถูกต อง
และปลอดภัย
รถจกัรยานยนตเปนยานพาหนะทางเดี่ยว
การใชงานและการขับขี่รถจักรยานยนตอยาง
ปลอดภัยขึ้นอยูกบัเทคนิคการขับขีท่ี่ดีและความ
เชีย่วชาญของผูขบัขี่ สิ่งจําเปนที่ควรทราบกอนการ
ขับขีร่ถจักรยานยนตมีดังน้ี
ผูขับขีค่วร:
 ไดรับคําแนะนําอยางละเอียดจากผูเชีย่วชาญ

เกี่ยวกบัการทํางานของรถจกัรยานยนตในทุก
แงมุม

 ปฏิบัติตามคําเตือนและการบํารุงรักษาตาม
คูมือผูใชรถจักรยานยนต

 ไดรับการฝกอบรมท่ีผานการรับรองเกี่ยวกับ
เทคนิคในการขับขี่อยางถูกตองและปลอดภัย

 เขารับบริการดานเทคนิคตามท่ีคูมือแนะนํา 
และ/หรือเมื่อจําเปนตามสภาพของเคร่ืองยนต

 อยาใชงานรถจักรยานยนตโดยไมไดรับการ
ฝกอบรมหรือคําแนะนําท่ีถกูตอง เขาหลกัสูตร
ฝกอบรม ผูที่เพ่ิงขบัขี่รถจกัรยานยนตควรได
รับการฝกอบรมจากผูสอนท่ีผานการรับรอง 
ติดตอตัวแทนจําหนายรถจกัรยานยนตที่ได
รับอนุญาตเพ่ือสอบถามเกี่ยวกับหลกัสูตร
ฝกอบรมท่ีใกลที่สุด

การขับขี่อยางปลอดภัย
ควรทําการตรวจสอบรถจักรยานยนตกอนการขบัขี่
ทุกคร้ังเพ่ือใหแนใจวารถอยูในสภาพการใชงานท่ี
ปลอดภัย การไมตรวจสอบหรือบํารุงรักษารถ

จักรยานยนตอยางถูกตองจะเพ่ิมโอกาสในการเกดิ
อุบัติเหตุหรือทําใหชิน้สวนเสียหายได ดูหนา 4-1 
สําหรับรายการตรวจสอบกอนการใชงาน
 รถจักรยานยนตคันนี้ไดรับการออกแบบให

สามารถบรรทุกผูขับขี่และผูโดยสารหนึ่งคน
 ผูขบัรถยนตที่มองไมเห็นรถจกัรยานยนตใน

การจราจรคือสาเหตุหลักของอุบัติเหตุระหวาง
รถยนตกับรถจกัรยานยนต อุบัติเหตุจํานวนมาก
เกิดขึ้นเพราะผูขับรถยนตมองไมเห็นรถ
จักรยานยนต การทําใหตัวทานเปนที่มองเห็น
ไดอยางชัดเจนเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการลดอุบัติเหตุประเภทน้ี
ดังนั้น:
• สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีสด
• ระมัดระวังเปนพิเศษเม่ือเขาใกลสี่แยกและ
ผานส่ีแยก เนื่องจากบริเวณเหลาน้ีมักเกิด
อุบัติเหตุกับรถจักรยานยนตบอยคร้ัง

• ขับขี่ในตําแหนงท่ีผูขบัรถยนตคนอ่ืนๆ 
สามารถมองเห็นทานได หลกีเลีย่งการขับขี่
ในจดุบอดของผูขับรถยนต

• หามทําการบํารุงรักษารถจักรยานยนตโดย
ปราศจากความรูที่ถูกตอง ติดตอตัวแทน
จําหนายรถจักรยานยนตที่ไดรับอนุญาตเพ่ือ
ขอขอมูลเกีย่วกับการบํารุงรักษาขั้นพ้ืนฐาน 
การบํารุงรักษาบางอยางตองดําเนินการโดย
บุคลากรท่ีผานการรับรองเทาน้ัน
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 บอยคร้ังท่ีการเกิดอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจากผ ู
ขับขี่ไมมีความชํานาญในการขับขี ่และยังไมมี
ใบอนุญาตขบัขี่รถจกัรยานยนต
• ทําการขอใบอนุญาตขับขี่และใหยืมรถ
จกัรยานยนตแกผูที่มีใบอนุญาตขับขีเ่ทาน้ัน

• ทราบถึงทักษะและขอจํากดัในการขับขี่
ของทาน การไมขับขีเ่กินขอบเขตความ
สามารถของทานอาจชวยหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
ได

• ขอแนะนําใหทานฝกขับขี่รถจักรยานยนต
ในบริเวณท่ีไมมีการจราจรจนกระท่ังคุนเคย
กบัรถจกัรยานยนตและการควบคมุตางๆ 
ของรถเปนอยางดี

 บอยคร้ังท่ีอุบัติเหตุเกดิขึ้นจากความผิดพลาด
ของผูขบัขี่ เชน ว่ิงเขาโคงดวยความเร็วสูง
เกนิไปทําใหรถว่ิงเลยโคงของถนน หรือหกัรถ
เขาโคงนอยเกนิไป (มุมเอียงของรถไมเพียงพอ
กับความเร็วของรถ)
• ปฏบิัติตามปายจํากัดความเร็วและไมขับขี่
เร็วกวาท่ีสภาพถนนและการจราจรเอ้ือ
อํานวย

• ใหสัญญาณกอนเลีย้วหรือเปลีย่นเสนทาง
ทุกคร้ัง ดูใหแนใจวาผูขับขี่รถคันอ่ืนมอง
เห็นทาน

 ทาน่ังของผูขบัขี่และผูโดยสารมีความสําคัญต อ
การควบคุมรถอยางเหมาะสม
• ผูขับขี่ควรจบัแฮนดรถทั้งสองขางและวาง
เทาบนท่ีพักเทาท้ังสองขางขณะขับขี่เพ่ือ
รักษาการควบคุมรถจกัรยานยนตใหดี

• ผูโดยสารควรจับผูขับขี่ สายคาดเบาะ หรือ
เหล็กกันตกไวเสมอ โดยจับทั้งสองมอืและ
วางเทาทั้งสองขางไวบนที่พักเทาของผู
โดยสาร ไมบรรทุกผูโดยสารหากผูโดยสาร
ไมสามารถวางเทาบนทีพั่กเทาไดอยาง
มัน่คง

 ไมขบัขี่เม่ืออยูในสภาวะมึนเมาจากฤทธิ์
แอลกอฮอลหรือสารเสพติดอ่ืนๆ

 รถจกัรยานยนตคันนี้ออกแบบขึ้นเพ่ือใชงาน
บนทองถนนเทาน้ัน จึงไมเหมาะสําหรับการ
ใชงานบนทางวิบาก (off-road)

เครือ่งแตงกายทีเ่หมาะสม
โดยสวนใหญการเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจากรถ
จกัรยานยนตเกิดจากการไดรับบาดเจบ็ทางศีรษะ 
การสวมหมวกนิรภัยจงึเปนปจจัยที่จําเปนที่สุด
ในการปองกันหรือลดการบาดเจ็บทางศีรษะ
 สวมหมวกนิรภัยที่ผานการรับรองทุกคร้ัง
 สวมกระบังปองกันใบหนาหรือแวนกนัลม 

ลมท่ีพัดเขาสูดวงตาซึ่งไมไดรับการปกปอง
อาจทําใหทัศนวิสัยบกพรอง ซึ่งอาจสงผลให
มองเหน็อันตรายไดลาชา

 การสวมเส้ือแจค็เกต็ รองเทาท่ีแข็งแรง กางเกง
ขายาว ถุงมือ ฯลฯ สามารถปองกันหรือลดการ
ถลอกหรือการเกิดแผลฉีกขาดได

 ไมสวมเสื้อผาท่ีหลวมเกนิไป มิฉะน้ันเส้ือผา
อาจเขาไปติดในคนัควบคุม ที่พักเทา หรือลอ 
และสงผลใหเกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

 สวมเส้ือผาท่ีคลมุท้ังขา ขอเทา และเทาเสมอ 
เนื่องจากเคร่ืองยนตหรือทอไอเสียจะรอนมาก
ขณะท่ีรถกําลงัทํางานหรือภายหลังการขับขี่
และสามารถไหมผิวหนังได

 ผู โดยสารควรปฏบิติัตามคําแนะนําขางตนเชนกนั
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หลีกเล่ียงควันพิษจากคารบอนมอน็อกไซด
ไอเสียจากเคร่ืองยนตทั้งหมดมีกาซคารบอนมอ
น็อกไซด ซึ่งเปนอันตรายถึงแกชีวิต การหายใจโดย
สูดกาซคารบอนมอน็อกไซดเขาไปสามารถทําให
ปวดศีรษะ วิงเวียน งวงซึม คลื่นไส งุนงง และถึงแก
ชวิีตได
คารบอนมอน็อกไซดเปนกาซท่ีไมมีสี ไมมีกลิน่ และ
ไมมีรส ซึ่งอาจปรากฏอยูแมทานจะมองไมเห็นหรือ
ไมไดกลิ่นกาซไอเสียใดๆ เลย คารบอนมอน็อกไซด
ในระดับที่เปนอันตรายถึงตายสามารถเพ่ิมขึ้นได
อยางรวดเร็วและทานจะถูกปกคลุมจนไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได นอกจากน้ี คารบอนมอน็อกไซด
ในระดับที่เปนอันตรายถึงตายยังสามารถตกคางอยูได
หลายชัว่โมงหรือหลายวันในบริเวณที่อากาศถายเท
ไมสะดวก หากทานพบวามีอาการคลายกับไดรับพิษ
จากคารบอนมอน็อกไซด ใหออกจากบริเวณน้ันทันท ี 
สูดอากาศบริสุทธิ์ และพบแพทย
 อยาติดเคร่ืองบริเวณพ้ืนที่ในอาคาร แมทานจะ

พยายามระบายไอเสียจากเคร่ืองยนตดวยพัดลม
หรือเปดหนาตางและประตู แตคารบอนมอ
น็อกไซดก็ยังสามารถกอตัวจนถึงระดับท่ีเปน
อันตรายไดอยางรวดเร็ว

 อยาติดเคร่ืองบริเวณท่ีอากาศถายเทไดไม
สะดวก หรือบริเวณท่ีถูกปดลอมไวบางสวน 
เชน โรงเกบ็รถ โรงรถ หรือที่จอดรถซึ่งสราง
โดยการตอหลังคาจากดานขางตึก

 อยาติดเคร่ืองนอกอาคารในบริเวณท่ีไอเสีย
สามารถถกูดูดเขาไปในอาคารผานชองเปด
ตางๆ เชน หนาตางและประตู

การบรรทุก
การเพ่ิมอุปกรณตกแตงหรือสิ่งของบรรทุกอาจสงผล
กระทบตอเสถยีรภาพและการบังคับทิศทางของรถ
จกัรยานยนตไดหากการกระจายน้ําหนักของรถมีการ
เปลีย่นแปลง ดังน้ัน เพ่ือหลกีเลี่ยงโอกาสในการเกดิ
อุบัติเหตุ จึงตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อ

ทําการบรรทุกสิ่งของหรือเพ่ิมอุปกรณตกแตง ใช
ความระมัดระวังเปนพิเศษเม่ือขบัขี่รถจกัรยานยนต
ที่มีการบรรทุกสิ่งของหรือติดต้ังอุปกรณตกแต ง 
หากมีการบรรทุกสิ่งของบนรถจกัรยานยนต ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้:
น้ําหนักโดยรวมของผูขับขี่ ผูโดยสาร อุปกรณตกแตง 
และส่ิงของบรรทุกตองไมเกินขดีจํากัดของนํ้าหน ัก
บรรทุกสูงสุด การใชงานรถจักรยานยนตทีม่ีน้ําหนัก
บรรทุกมากเกินไปอาจทําใหเกิดอุบัตเิหตุได

ขณะท่ีมีการบรรทุกของภายในขีดจํากัดของนํ้าหนัก
ที่กําหนด โปรดคํานึงถึงปจจยัตอไปนี้:
 สิ่งของบรรทุกและอุปกรณตกแตงควรมี

น้ําหนักนอยที่สุดและบรรทุกใหแนบกับ
รถจักรยานยนตมากท่ีสุด ใหบรรจุสิ่งของท่ีมี
น้ําหนักมากท่ีสุดไวใกลกึง่กลางของรถ
จักรยานยนตมากท่ีสุด และกระจายนํ้าหนักให
เทากนัทั้งสองขางของรถจกัรยานยนตเพ่ือ
ความสมดุลและไมเสียการทรงตัว

 หากนํ้าหนักมีการยายท่ี อาจทําใหเสียสมดุล
กะทันหนัได ตรวจสอบใหแนใจอยูเสมอวา
ไดติดต้ังอุปกรณตกแตงและยึดส่ิงของบรรทุก
เขากับตัวรถแนนดีกอนขับขี่ ตรวจสอบการ
ติดต้ังของอุปกรณและการยึดของส่ิงบรรทุก
เปนประจํา
• ปรับระบบกันสะเทือนใหเหมาะกบัสิ่งของ
บรรทุก (เฉพาะรุนที่ปรับระบบกนัสะเทือน
ได) และตรวจสอบสภาพกบัแรงดันลมของ
ยาง

• ไมนําส่ิงของท่ีมีขนาดใหญหรือมีน้ําหนัก
มากมาผูกติดกับแฮนดบังคับ โชคอัพหนา 
หรือกันกระแทกดานหนา ตัวอยางเชน 

น้ําหนักบรรทุกสูงสุด:
215 กก. (474 ปอนด)
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ถงุนอน ถุงผาหม เต็นท เพราะจะทําใหการ
หกัเลีย้วไมดี หรือทําใหคอรถหมุนฝดได

 รถจักรยานยนตรุนน้ีไมไดออกแบบมาเพ่ือใช
ลากเทรลเลอรหรือติดรถพวงดานขาง

อุปกรณตกแตงแทของยามาฮา
การเลอืกอุปกรณตกแตงสําหรับรถจักรยานยนตของ
ทานเปนสิ่งสําคญั อุปกรณตกแตงแทของยามาฮา
ซึ่งมีจําหนายที่ผูจําหนายยามาฮาเทาน้ัน ได รับการ
ออกแบบ ทดสอบ และรับรองจากยามาฮาแลววา
เหมาะสมตอการใชงานกับรถจักรยานยนตของทาน
บริษัทจํานวนมากที่ไมมคีวามเกีย่วของกบัยามาฮาได
ผลติชิ้นสวนและอุปกรณตกแตงหรือทําการดัดแปลง
รถจักรยานยนตยามาฮา ทางยามาฮาไมไดทําการ
ทดสอบสินคาท่ีบริษัทเหลาน้ีผลติ ดังน้ัน ยามาฮาจงึ
ไมสามารถใหการรับประกันหรือแนะนําใหทานใช
อุปกรณตกแตงทดแทนท่ีไมไดจําหนายโดยยามาฮา 
หรือการดัดแปลงท่ีไมไดรับการแนะนําเปนกรณี
พิเศษโดยยามาฮา แมวาจะจําหนายหรือติดต้ังโดย
ผูจําหนายยามาฮากต็าม

ช้ินสวนหรืออุปกรณตกแตงทดแทน และการดัดแปลง
ทานอาจพบวาสินคาทดแทนเหลาน้ีมีการออกแบบ
และคณุภาพเหมือนกบัอุปกรณตกแตงแทของยามาฮา 
แตโปรดทราบวาอุปกรณตกแตงทดแทนหรือการ
ดัดแปลงบางอยางไมเหมาะกบัรถจักรยานยนตของ
ทาน เนื่องจากอาจทําใหเกดิอันตรายแกตัวทานหรือ
ผูอ่ืนได การติดต้ังสินคาทดแทนหรือทําการดัดแปลง
อ่ืนๆ กับรถจักรยานยนตของทานอาจทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอการออกแบบหรือลกัษณะการทํางาน
ของรถ สงผลใหทานหรือผูอ่ืนเสี่ยงตอการบาดเจ็บ

สาหัสหรือถึงแกชีวิตได และทานยังตองรับผิดชอบ
ตอการบาดเจบ็อันเนื่องมาจากการดัดแปลงรถ
จกัรยานยนตอีกดวย
ในการติดต้ังอุปกรณตกแตง ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา
ตอไปน้ี รวมถงึคําแนะนําท่ีใหไวในหัวขอ “การ
บรรทุก”
 ไมติดต้ังอุปกรณตกแตงหรือบรรทุกสิ่งของท่ี

อาจทําใหสมรรถนะของรถดอยลง ตรวจสอบ
อุปกรณตกแตงอยางละเอียดกอนที่จะติดต้ัง 
เพ่ือใหแนใจวาจะไมทําใหระยะความสูง
ใตทองรถตํ่าลงหรือมุมของการเลีย้วนอยลง 
ระยะยุบตัวของโชคถูกจํากัด การหมุนคอรถ
หรือการควบคุมรถถูกจํากัด หรือบดบังลําแสง
ของไฟหนาหรือแผนสะทอนแสง
• การติดต้ังอุปกรณตกแตงบริเวณแฮนด
บังคับหรือโชคอัพหนาอาจทําใหเกดิความ
ไมเสถยีร เนื่องจากการกระจายนํ้าหนักที่
ไมเหมาะสมหรือการสูญเสียความลูลมตาม
หลกัอากาศพลศาสตร หากมีการเพ่ิม
อุปกรณตกแตงบริเวณแฮนดบังคับหรือ
โชคอัพหนา ตองใหมีน้ําหนักนอยที่สุด
และติดต้ังใหนอยที่สุด

• อุปกรณตกแตงท่ีมีขนาดใหญอาจสงผล
กระทบตอความสมดุลของรถจักรยานยนต
เปนอยางมาก เนื่องจากสงผลตอความลูลม
ตามหลักอากาศพลศาสตร ลมอาจทําใหรถ
ยกตัวขึ้น หรือรถอาจไมเสถยีรเม่ือเผชญิกับ
ลมขวาง นอกจากนี้ อุปกรณตกแตงเหลาน้ี
ยังอาจทําใหเสียการทรงตัวเมื่อว่ิงผานยาน
พาหนะที่มีขนาดใหญ

• อุปกรณตกแตงบางชนดิสามารถทําใหทาทาง
ในการขบัขี่ของผูขับขีเ่ปลี่ยนแปลงไปจาก
ปกติ ทาทางท่ีไมถกูตองน้ีจะจํากัดอิสระใน
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การขยับตัวของผูขับขี่ และอาจจํากดัความ
สามารถในการควบคุมรถ จึงไมแนะนําให
ตกแตงรถดวยอุปกรณดังกลาว

 ใชความระมัดะวังในการเพ่ิมอุปกรณไฟฟาใน
รถจกัรยานยนต หากอุปกรณไฟฟาท่ีติดต้ังมี
ขนาดกําลังไฟฟามากกวาระบบไฟฟาของรถ
จักรยานยนต อาจสงผลใหไฟฟาขัดของ ซึ่งเปน
เหตุใหเกดิการสูญเสียไฟแสงสวางหรือกําลัง
ของเคร่ืองยนตจนเปนอันตรายได

ยางหรือขอบลอทดแทน
ยางและขอบลอที่มาพรอมกับรถจกัรยานยนตของ
ทานไดรับการออกแบบมาใหเหมาะสมกับสมรรถนะ
ของรถ และทําใหการควบคุมรถ การเบรค และความ
สบายผสมผสานกันไดอยางลงตัวที่สุด ยาง ขอบลอ 
และขนาดอ่ืนๆ อาจไมเหมาะสม ดูหนา 6-20 สําหรับ
ขอมูลจําเพาะของยางและขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวก ับการ
บํารุงรักษาและการเปลี่ยนยาง

การขนสงรถจักรยานยนต
ตองแนใจวาไดอานคําแนะนําตอไปนี้กอนทําการ
ขนยายรถจักรยานยนตดวยยานพาหนะอ่ืน
 ถอดชิ้นสวนที่หลุดงายท้ังหมดออกจากรถ

จักรยานยนต
 ตรวจสอบวากอกน้ํามันเชื้อเพลิง (ถามี) อยูใน

ตําแหนงปดและไมมีน้ํามันเชื้อเพลิงร่ัวไหล
 เขาเกียร (สําหรับรุนเกยีรธรรมดา)
 รัดรถจักรยานยนตไวใหแนนดวยสายรัดหรือ

แถบรัดท่ีเหมาะสม โดยใหแนบกับชิน้สวนที่
แข็งของรถจักรยานยนต เชน โครงรถหรือ
แคลมปยึดโชคอัพหนาดานบน (และไมแนบ
กับชิน้สวน เชน แฮนดบงัคับที่ติดต้ังบน
ชิ้นสวนยาง หรือไฟเลีย้ว หรือชิ้นสวนที่อาจ

แตกหกัได) เลอืกตําแหนงสําหรับสายรัดอยาง
ระมัดระวังเพ่ือไมใหสายรัดเสียดสีกับพ้ืนผิว
ที่เคลอืบสีในระหวางการขนยาย

 หากเปนไปได ควรกดทับระบบกนัสะเทือนไว
บางสวนดวยการผูกหรือมดั เพ่ือปองกันไมให
รถจักรยานยนตเดงขึน้อยางรุนแรงในระหวาง
การขนสง
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UAU63371

มุมมองดานซาย

1 2 3

45678910111213

1. ถังพักนํ้ายาหลอเย็น (หนา 6-16)
2. กลองอุปกรณเสริม (หนา 3-35)
3. ชุดเคร่ืองมือประจํารถ (หนา 6-2)
4. โบลทชองเติมนํ้ามันเฟองทาย (หนา 6-14)
5. โบลทถายนํ้ามันเฟองทาย (หนา 6-14)
6. ตัวปรับต้ังสปริงโชค (หนา 3-41)
7. ตัวปรับต้ังแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค (หนา 3-41)
8. ไสกรองอากาศ (หนา 6-17)
9. คันเปลี่ยนเกียร (หนา 3-24)
10. ฝาปดชองเติมนํ้ามันเคร่ือง (หนา 6-11)
11. ไสกรองนํ้ามันเคร่ือง (หนา 6-11)
12. ชองตรวจวัดระดับนํ้ามันเคร่ือง (หนา 6-11)
13. โบลทถายนํ้ามันเคร่ือง (หนา 6-11)
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UAU63391

มุมมองดานขวา

8910

6,753,421

1. กลองอเนกประสงค (หนา 3-34)
2. ฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิง (หนา 3-28)
3. ตัวปรับต้ังสปริงโชค (หนา 3-39)
4. ตัวปรับต้ังแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค (หนา 3-39)
5. หนากากบังลม (หนา 3-12)
6. ฟวส (หนา 6-34)
7. แบตเตอร่ี (หนา 6-33)
8. ตัวปรับต้ังแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค (หนา 3-39)
9. คันเบรคหลัง (หนา 3-25)
10. กระปุกนํ้ามันเบรคหลัง (หนา 6-26)
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UAU63401

การควบคุมและอุปกรณ

1 2 3 4 5 6 7 8 2 9

10,111211
1. คันคลัทช (หนา 3-23)
2. กระจกมองหลัง (หนา 3-39)
3. สวิทชแฮนดซาย (หนา 3-22)
4. กระปุกนํ้ามันคลทัช (หนา 6-26)
5. ชุดเรือนไมลมัลติฟงกชนั (หนา 3-9)
6. สวิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ (หนา 3-2)
7. กระปุกนํ้ามันเบรคหนา (หนา 6-26)
8. สวิทชแฮนดขวา (หนา 3-22)
9. คันเบรคหนา (หนา 3-24)
10. ปลอกคันเรง (หนา 6-19)
11. ตัวทําความอุนท่ีปลอกคันเรง (หนา 3-12)
12. ปุมปรับต้ังลําแสงไฟหนา (หนา 3-36)
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UAU10978

ระบบอิมโมบิไลเซอร

รถจกัรยานยนตคันน้ีติดต้ังระบบอิมโมบิไลเซอร เพ่ือ
ชวยในการปองกนัขโมยโดยการลงทะเบียนรหัสใหม
อีกคร้ังในกญุแจมาตรฐาน สวนประกอบของระบบน้ี
มีดังตอไปนี้:
 กุญแจสําหรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกคร้ัง 

(สีแดง) 1 ดอก
 กุญแจมาตรฐาน (สีดํา) ซึ่งสามารถลงทะเบียน

ดวยรหัสใหมอีกคร้ังได 2 ดอก
 ตัวรับสงผานสัญญาณ (ซึ่งติดต้ังอยูในกญุแจ

สําหรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกคร้ัง) 1 ชิน้
 ชุดอิมโมบิไลเซอร 1 ชุด
 ECU 1 กลอง
 ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอร 1 ดวง (ดูหนา 

3-5)
กญุแจดอกสีแดงใชเพ่ือลงทะเบียนรหัสในกญุแจ
มาตรฐานแตละดอก เนื่องจากการลงทะเบียนใหม
อีกคร้ังเปนกระบวนการท่ียุงยาก ใหนํารถ
จกัรยานยนตพรอมกับกญุแจทั้งสามดอกไปยัง
ผูจําหนายยามาฮาเพ่ือทําการลงทะเบียนใหมอีกคร้ัง 
หามใชกุญแจสีแดงเพ่ือการขับขี ่ใชสําหรับการ
ลงทะเบียนกญุแจมาตรฐานใหมอีกคร้ังเทาน้ัน 
ใชกญุแจมาตรฐานในการขบัขี่เสมอ

ขอควรระวัง
UCA11822

 หามทํากุญแจสําหรับลงทะเบียนรหัสใหม
อีกครั้งหาย! หากสูญหาย ใหติดตอผูจําหนาย
ยามาฮาของคุณทันที! หากกุญแจสําหรับ
ลงทะเบียนรหัสใหมอีกครั้งสูญหาย จะไม
สามารถทําการลงทะเบียนรหัสใหมในกุญแจ
มาตรฐานได กุญแจมาตรฐานยังคงสามารถ
ใชเพ่ือสตารทรถได อยางไรก็ตามหากจําเปน
ตองทําการลงทะเบียนรหัสใหมอีกครั้ง (เชน 
เมือ่ทํากุญแจมาตรฐานดอกใหม หรอืหากทํา
กุญแจทัง้หมดสูญหาย) จะตองเปล่ียนระบบ
อิมโมบิไลเซอรทั้งหมดใหม ดังนั้น แนะนําให
ใชกุญแจมาตรฐานดอกใดดอกหนึ่ง และเก็บ
กุญแจสําหรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกครั้งไวใน
ที่ที่ปลอดภัย

 หามจุมกุญแจลงในนํ้า
 หามทําใหกุญแจทุกดอกสัมผัสกับอุณหภูมิที่

สูงเกินไป
 หามวางกุญแจทกุดอกไวใกลกับแมเหล็ก 

(รวมถึงผลิตภัณฑอ่ืนๆ เชน ลําโพง ฯลฯ)
 หามวางวัตถุทีส่งผานสัญญาณไฟฟาไวใกลกับ

กุญแจ
 หามวางวัตถุทีม่ีน้ําหนักมากบนกุญแจทุกดอก
 หามเจียหรือปรบัเปล่ียนรปูทรงของกุญแจ

ทุกดอก
 หามถอดแยกช้ินสวนพลาสตกิของกุญแจ

ทุกดอก
 หามนํากุญแจของระบบอิมโมบิไลเซอรใดๆ

สองดอกไวในพวงกุญแจเดียวกัน

1. กุญแจสําหรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกคร้ัง (สีแดง)
2. กุญแจมาตรฐาน (สีดํา)
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 เก็บกุญแจมาตรฐานและกุญแจของระบบ
อิมโมบิไลเซอรอ่ืนใหหางจากกุญแจสําหรับ
ลงทะเบียนรหัสใหมอีกครั้งของรถ

 เก็บกุญแจระบบอิมโมบิไลเซอรอ่ืนๆ ใหหางจาก
สวิทชกุญแจ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการรบกวน
สัญญาณ

UAU10474

สวิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ

สวิทชกญุแจ/ลอ็คคอรถจะควบคมุระบบจุดระเบิด
และระบบไฟแสงสวาง และใชในการล็อคคอรถ 
ตําแหนงตางๆ ของสวิทชกญุแจมีคําอธิบายดังตอไปน้ี

ขอแนะนํา
ตองแนใจวาใชกุญแจมาตรฐาน (สีดํา) ในการใชรถ
จกัรยานยนตปกติ เพ่ือลดความเส่ียงในการทํากญุแจ
สําหรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกคร้ัง (สีแดง) สูญหาย 
ควรเก็บกญุแจไวในท่ีปลอดภัยและใชในการลง
ทะเบียนรหสัใหมอีกคร้ังเทาน้ัน

UAU10552

ON (เปด)
มีการจายไฟฟาไปยังวงจรไฟฟาท้ังหมด ไฟเรือนไมล 
ไฟทาย ไฟสองปายทะเบียน และไฟหร่ีหนาสวางข ึ้น 
และสามารถสตารทเคร่ืองยนตได ไมสามารถถอด
กญุแจออกได

ขอแนะนํา
เม่ือสตารทเคร่ืองยนต ไฟหนาจะสวางโดยอัตโนมัติ 
และจะสวางคางจนกระท่ังบิดกญุแจไปที่ “OFF” 
แมวาเคร่ืองยนตจะหยุดกลางคันก็ตาม

UAU10662

OFF (ปด)
ระบบไฟฟาทุกวงจรดับ สามารถถอดกุญแจออกได

P

ON
OFF

LOCK
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คําเตอืน
UWA10062

หามบิดกุญแจไปที่ตําแหนง “OFF” หรือ “LOCK” 
ขณะทีร่ถจักรยานยนตกําลังเคล่ือนที ่มฉิะนั้นระบบ
ไฟฟาทั้งหมดจะดับ ซึ่งอาจทําใหสูญเสียการควบค ุม
หรือเกิดอุบัติเหตุได

UAU10696

LOCK (ล็อค)
คอรถถกูลอ็ค และระบบไฟฟาทุกวงจรดับ สามารถ
ถอดกญุแจออกได

การล็อคคอรถ

1. หมนุแฮนดบงัคบัไปทางดานซายหรือขวาจนสุด
2. เมื่อกุญแจอยูในตําแหนง “OFF” ใหกดกุญแจ

เขาไปและบิดไปท่ีตําแหนง “LOCK”
3. ดึงกญุแจออก

ขอแนะนํา
หากคอรถไมลอ็ค ใหลองหมุนแฮนดบังคับกลบัไป
ทางขวาหรือทางซายเล็กนอย

การปลดลอ็คคอรถ

จากตําแหนง “LOCK” ใหกดกุญแจและบิดไปท่ี 
“OFF”

UAU65680

 (จอดรถ)
สามารถเปดไฟฉุกเฉินได แตระบบไฟฟาท้ังหมด
ดับลง สามารถถอดกญุแจออกได
คอรถจะตองล็อคกอนที่จะสามารถบิดกุญแจ
ไปที่ “ ”

ขอควรระวัง
UCA22330

การใชไฟฉกุเฉนิเปนเวลานานอาจทําใหแบตเตอรี่
หมดได

1. กด
2. บิด

1 2

1. กด
2. บิด

1 2
3-3



อุปกรณและหนาท่ีในการควบคมุ

3

B88-F8199-U1.book  Page 4  Friday, January 5, 2018  11:47 AM
UAU4939D

ไฟแสดงและไฟเตือน

UAU11032

ไฟแสดงไฟเล้ียว “ ” และ “ ”
ไฟแสดงแตละดวงจะกะพริบเมื่อไฟเลี้ยวดานน้ันๆ 
กะพริบ

UAU11061

ไฟแสดงเกียรวาง “ ” 
ไฟแสดงน้ีจะสวางขึ้นเมื่อระบบสงกําลังอยูใน
ตําแหนงเกยีรวาง

UAU11081

ไฟแสดงไฟสูง “ ”
ไฟแสดงน้ีจะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิทชไฟสูง

UAU11124

ไฟเตอืนระดับนํ้ามันเครื่อง “ ”
ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเมื่อน้ํามันเคร่ืองอยูในระดับตํ่า
สามารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้ได
โดยการบดิกุญแจไปที่ “ON” ไฟเตือนควรสวางขึ้น 
2-3 วินาทีแลวดับไป
หากไฟเตือนไมสวางขึ้นในตอนเร่ิมตนเมื่อบิดกุญแจ
ไปที่ “ON” หรือหากไฟเตือนสวางคาง โปรดติดตอ
ผูจําหนายยามาฮาเพ่ือตรวจสอบวงจรไฟฟา

ขอแนะนํา
แมวาจะมีปริมาณนํ้ามันเคร่ืองเพียงพอ ไฟเตือนนี้ก็
อาจกะพริบเมื่อขับขี่รถจักรยานยนตขึ้นลงทางลาดชัน
หรือในระหวางการเรงหรือลดความเร็วอยางฉบัพลนั 
ซึ่งไมถอืวาเปนการทํางานผิดปกติ

UAU58402

ไฟแสดงระบบควบคุมความเรว็คงที่ “ ” และ 
“SET”
ไฟแสดงนี้จะสวางขึ้นเม่ือใชงานระบบควบคุม
ความเร็วคงท่ี (ดูหนา 3-6)

ขอแนะนํา
เม่ือเปดการทํางานของรถจกัรยานยนต ไฟนี้ควรสว าง
ขึ้นสองสามวินาทีแลวดับลง หากไฟไมสวางขึ้น ให
นํารถจกัรยานยนตเขารับการตรวจสอบท่ีผูจําหนาย
ยามาฮา

UAU73171

ไฟเตอืนปญหาเครื่องยนต “ ”
ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเม่ือตรวจพบปญหาใน
เคร่ืองยนตหรือระบบควบคุมรถจกัรยานยนตอ่ืนๆ 
หากเกิดปญหาในกรณีนี้ โปรดนํารถจกัรยานยนตเขา
ตรวจสอบระบบวิเคราะหปญหาท่ีตัวรถที่ผูจําหน าย
ยามาฮา

1. ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอร “ ”
2. ไฟแสดงไฟเลี้ยวซาย “ ”
3. ไฟเตือนปญหาเคร่ืองยนต “ ”
4. ไฟเตือนระดับนํ้ามันเคร่ือง “ ”
5. ไฟแสดงเกียรวาง “ ”
6. ไฟแสดงไฟสูง “ ”
7. ไฟเตือนระบบเบรคปองกันลอล็อค (ABS) “ ”
8. ไฟแสดงไฟเลี้ยวขวา “ ”
9. ไฟแสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี “ ”
10. ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วคงท่ี “ ” “SET”

GEAR

N
25

A.TEMP ˚C

Lo
C.TEMP ˚C

0:06
TIME TRIP

1 2 83 74

910

65

ABS
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สามารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้ได
โดยการบิดกุญแจไปที่ “ON” ไฟเตือนควรสวางขึ้น 
2-3 วินาทีแลวดับไป
หากไฟเตือนไมสวางขึ้นในตอนเร่ิมตนเมื่อบิดกุญแจ
ไปที่ “ON” หรือหากไฟเตือนสวางคาง โปรดนํา
รถจกัรยานยนตของทานไปใหผูจําหนายยามาฮา
ตรวจสอบ

UAU69891

ไฟเตอืนระบบเบรคปองกันลอล็อค ABS “ ” 
ในการทํางานปกติ ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเมื่อบิด
กญุแจไปที่ “ON” และจะดับลงหลงัจากขับขี่ที่
ความเร็ว 10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) ขึน้ไป
หากไฟเตือน ABS:
 ไมสวางขึ้นเม่ือบิดกญุแจไปที่ “ON”
 สวางขึน้หรือกะพริบขณะขับขี่
 ไมดับลงหลังจากขบัขี่ที่ความเร็ว 10 กม./ชม. 

(6 ไมล/ชม.) ขึ้นไป
ระบบเบรค ABS อาจทํางานผิดปกติ หากเกิดขอใด
ขอหนึ่งดานบนขึน้ ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบ
ระบบโดยเร็วที่สุด (ดูหนา 3-25 สําหรับคําอธิบาย
ของระบบเบรค ABS)

คําเตอืน
UWA16041

หากไฟเตอืน ABS ไมดับลงหลังจากขบัขีท่ี่ความเร็ว 
10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) ขึน้ไป หรอืหากไฟเตือน
สวางขึน้หรือกะพริบขณะขบัขี่ ระบบเบรคจะกลับไป
เปนการเบรคแบบธรรมดา หากเกิดขอใดขอหนึ่ง
ขางตน หรอืหากไฟเตือนไมสวางขึน้เลย ใหใชความ

ระมดัระวังเปนพิเศษเพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดลอล็อค
ในระหวางการเบรคฉุกเฉนิ ใหผูจาํหนายยามาฮา
ตรวจสอบระบบเบรคและวงจรไฟฟาโดยเร็วที่สุด

UAU74082

ไฟแสดงระบบปองกันลอหมนุฟรี “ ”
ไฟแสดงน้ีจะกะพริบเมื่อระบบปองกันลอหมุนฟรี
ทํางาน
หากปดระบบปองกนัลอหมุนฟรี ไฟแสดงนีจ้ะสวาง
ขึ้น

ขอแนะนํา
เม่ือเปดการทํางานของรถจกัรยานยนต ไฟนีค้วรสว าง
ขึ้น 2-3 วินาทีแลวดับลง หากไฟไมสวางขึ้น หรือ
หากไฟสวางคาง โปรดติดตอผูจําหนายยามาฮาเพ ื่อ
ตรวจสอบรถจักรยานยนต

UAU73120

ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอร “ ” 
เม่ือบิดกุญแจไปท่ี “OFF” และผานไป 30 วินาที 
ไฟแสดงน้ีจะกะพริบอยางตอเนื่องเพ่ือแสดงวา
ระบบอิมโมบิไลเซอรถกูเปดใชงาน หลงัจากผานไป 
24 ชัว่โมง ไฟแสดงจะหยุดกะพริบ อยางไรก็ตาม
ระบบอิมโมบิไลเซอรยังคงทํางานอยู
สามารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟแสดงน้ีได
โดยการบิดกญุแจไปที่ “ON” ไฟแสดงควรสวางขึ้น 
2-3 วินาทีแลวดับไป
หากไฟแสดงไมสวางขึ้นในตอนเร่ิมตนเม่ือบิดก ุญแจ
ไปที่ “ON”, หากไฟแสดงสวางคาง หรือหากไฟ
แสดงกะพริบ (หากตรวจพบปญหาในระบบ
อิมโมบิไลเซอร ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอรจะ
กะพริบ) โปรดนํารถจกัรยานยนตไปใหผูจําหนาย
ยามาฮาทําการตรวจสอบ

ABS
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ขอแนะนํา
หากไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอรกะพริบ ชา 5 คร้ัง 
จากน้ันเร็ว 2 คร้ัง อาจมีสาเหตุมาจากการรบกวนตัว
รับสงผานสัญญาณ หากเกิดอาการนี้ ใหลองทําดัง
ตอไปนี้ 

1. ตรวจใหแนใจวาไมมีกุญแจอิมโมบิไลเซอร
อ่ืนๆ อยูใกลกบัสวิทชกุญแจ กุญแจระบบ
อิมโมบิไลเซอรอ่ืนๆ อาจทําใหเกดิการรบกวน
สัญญาณและทําใหเคร่ืองยนตไมสามารถ
สตารทได

2. ใชกุญแจสําหรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกคร้ัง
เพ่ือสตารทเคร่ืองยนต

3. หากเคร่ืองยนตสตารทได ใหดับเคร่ืองและ
ลองสตารทเคร่ืองยนตดวยกญุแจมาตรฐาน

4. หากกญุแจมาตรฐานดอกหน่ึงหรือทั้งสองดอก
ไมสามารถสตารทเคร่ืองยนตได ใหนํารถ
จกัรยานยนตและกุญแจทั้งสามดอกไปยังผู
จําหนายยามาฮาเพ่ือลงทะเบียนกุญแจมาตรฐาน
ใหมอีกคร้ัง

UAU54193

ระบบควบคุมความเร็วคงที่
รถจักรยานยนตรุนนี้ติดต้ังระบบควบคมุความเร ็วคงท่ี 
ซึ่งออกแบบมาเพ่ือรักษาความเร็วในการขับขี่ตามท่ี
ต้ังคาไว
ระบบควบคุมความเร็วคงท่ีจะทํางานเฉพาะเม่ือขับขี่
ที่เกยีร 3 ที่ความเร็วระหวางประมาณ 50 กม./ชม. 
(31 ไมล/ชม.) ถงึ 160 กม./ชม. (100 ไมล/ชม.), ที่เกยีร 
4 หรือเกยีร 5 ที่ความเร็วระหวางประมาณ 50 กม./ชม. 
(31 ไมล/ชม.) ถงึ 180 กม./ชม. (112 ไมล/ชม.) หรือ
ที่เกยีร 6 ที่ความเร็วระหวางประมาณ 55 กม./ชม. 
(34 ไมล/ชม.) ถงึ 180 กม./ชม. (112 ไมล/ชม.)

คําเตอืน
UWA16341

 การใชระบบควบคุมความเร็วคงที่อยางไม
เหมาะสมอาจสงผลใหสูญเสียการควบคุม 
ซึ่งนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุได หามใชระบบ
ควบคุมความเร็วคงที่ในบริเวณที่มีการจราจร
หนาแนน สภาพอากาศทีไ่มดี หรือบนถนน
ที่คดเค้ียว ล่ืน มีเนิน ขรุขระ หรือโรยหิน

 เมือ่ขับขีข่ึ้นเนินหรือลงเนิน ระบบควบคุม
ความเร็วคงที่อาจไมสามารถคงความเรว็
ในการขบัขีท่ี่ตัง้ไวได

 เพ่ือปองกันไมใหระบบควบคุมความเร็วคงที่
ทํางานโดยไมไดตั้งใจ ควรปดเมือ่ไมไดใชงาน 
ตรวจใหแนใจวาไฟแสดงระบบควบคุม
ความเร็วคงที่ “ ” ปดอยู
3-6
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การเปดใชงานและการต้ังคาระบบควบคุมความเร็ว
คงที่

1. กดสวิทชเปดปดระบบควบคุมความเร็ว
คงท่ี “ ” ที่อยูบนแฮนดบังคบัดานซาย 
ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วคงที่ “ ” 
จะสวางขึ้น

2. กดดาน “SET–” ของสวิทชต้ังคาการควบคุม
ความเร็วคงท่ีเพ่ือเปดใชงานระบบควบคุม
ความเร็วคงท่ี ความเร็วในการขับขีข่องทาน
ในขณะน้ีจะเปนความเร็วคงท่ีที่ต้ังไว ไฟแสดง
การต้ังคาการควบคุมความเร็วคงท่ี “SET” จะ
สวางขึ้น

การปรับความเร็วในการขับขีท่ี่ตั้งไว
ขณะท่ีระบบควบคุมความเร็วคงท่ีกําลังทํางาน กด
ดาน “RES+” ของสวิทชต้ังคาการควบคุมความเร็ว
คงท่ีเพ่ือเพ่ิมความเร็วในการขับขีท่ี่ต้ังไว  หรือกดดาน 
“SET–” เพ่ือลดความเร็วที่ต้ังคาไว

ขอแนะนํา
การกดสวิทชต้ังคาหน่ึงคร้ังจะเปลี่ยนความเร ็วเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 2.0 กม./ชม. (1.2 ไมล/ชม.) การกดดาน 
“RES+” หรือ “SET–” ของสวิทชต้ังคาการควบคุม
ความเร็วคงท่ีคางไวจะเพ่ิมหรือลดความเร็วอย าง
ตอเนื่องจนกวาจะปลอยสวิทช

นอกจากนี้ทานยังสามารถเพ่ิมความเร็วในการขับขี่
ดวยตนเองไดโดยใชคันเรง หลงัจากเรงความเร็วแลว 
ทานสามารถต้ังคาความเร็วคงท่ีใหมไดโดยการกด
ดาน “SET–” ของสวิทชต้ังคา หากทานไมต้ังคา
ความเร็วในการขับขีใ่หม เม่ือบิดคันเรงกลับ รถ
จักรยานยนตจะลดความเร็วเปนความเร็วในการขบัขี่
ที่ต้ังไวกอนหนาน้ัน

การปดการทํางานระบบควบคุมความเร็วคงที่
ทําตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้เพ่ือยกเลิกความเร ็ว
ในการขับขีท่ี่ต้ังไว ไฟแสดง “SET” จะดับลง
 บิดคันเรงผานตําแหนงปดในทิศทางการลด

ความเร็ว

1. ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วคงท่ี “ ”
2. ไฟแสดงการต้ังคาการควบคุมความเร็วคงท่ี “SET”

1. สวิทชต้ังคาการควบคุมความเร็วคงท่ี “RES+/SET–”
2. สวิทชเปดปดระบบควบคุมความเร็วคงท่ี “ ”

1. สวิทชเปดปดระบบควบคุมความเร็วคงท่ี “ ”
2. ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วคงท่ี “ ”

N
A.TEMP

C.TEMP

TIME TR

21

RES

SET

PASS

1

2

RES

SET

PASS

21
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 ใชเบรคหนาหรือเบรคหลงั
 ใชงานคลทัช

กดสวิทชเปดปดเพ่ือปดระบบควบคุมความเร็วคงท่ี 
ไฟแสดง “ ” และไฟแสดง “SET” จะดับลง

ขอแนะนํา
ความเร็วในการขับขี่จะลดลงทันทีที่ปดใชงานระบบ
ควบคุมความเร็วคงท่ี เวนแตจะบิดคันเรง

การใชฟงกชันกลับสูคาเดิม
กดดาน “RES+” ของสวิทชต้ังคาการควบคุมความเร็ว
คงท่ีเพ่ือกลบัมาใชงานระบบควบคุมความเร็วคงท ี่
อีกคร้ัง ความเร็วในการขับขี่จะกลบัสูความเร็วในการ
ขบัขี่ที่ต้ังไวกอนหนาน้ี ไฟแสดง “SET” จะสวางขึ้น

คําเตอืน
UWA16351

อาจเปนอันตรายหากใชฟงกชันกลับสูคาเดิมเมือ่
ความเร็วในการขบัขี่ที่ตัง้ไวกอนหนาน้ีสูงเกินไป
สําหรับสภาวะปจจุบัน

ขอแนะนํา
การกดสวิทชเปดปดขณะท่ีระบบกําลงัทํางานจะเปน
การปดระบบอยางสมบูรณและลบความเร็วในการ

ขับขีท่ี่ต้ังไวกอนหนาน้ี ทานจะไมสามารถใชฟงกชัน
กลับสูคาเดิมไดจนกวาจะมีการต้ังคาความเร ็วคงท่ี
ใหม

การปดใชงานระบบควบคุมความเร็วคงท่ีอัตโนมัต ิ
ระบบควบคุมความเร็วคงท่ีสําหรับรถจกัรยานยนต
รุนนี้ควบคุมดวยอิเลก็ทรอนิกสและเชือ่มตอกบัระบบ
ควบคุมอ่ืนๆ ระบบควบคุมความเร็วคงท่ีจะถูกปด
ใชงานโดยอัตโนมัติภายใตเงือ่นไขตอไปนี้:
 ระบบควบคุมความเร็วคงที่ไมสามารถรักษา

ความเร็วคงท่ีที่ต้ังไวได
 ตรวจพบลอลืน่หรือลอหมุน (หากยังไมไดปด

ระบบปองกันลอหมุนฟรี ระบบปองกนัลอ
หมุนฟรีจะทํางาน)

 ต้ังคาสวิทชสตารท/ดับเคร่ืองยนตไปที่
ตําแหนง “ ”

 เคร่ืองยนตหยุดกลางคัน
 เอาขาต้ังขางลง

เม่ือขับขี่ดวยความเร็วคงท่ีที่ต้ังไว หากระบบควบคุม
ความเร็วคงท่ีถูกปดใชงานภายใตเงือ่นไขขางตน 
ไฟแสดง “ ” จะดับลง และไฟแสดง “SET” จะ
กะพริบ 4 วินาทีแลวดับลง
เม่ือไมไดขบัขี่ดวยความเร็วคงท่ีที่ต้ังไว  หากต้ังคา
สวิทชสตารท/ดับเคร่ืองยนตไปที่ตําแหนง “ ”, 
เคร่ืองยนตหยุดกลางคัน หรือยกขาต้ังขางลง 
ไฟแสดง “ ” จะดับลง (ไฟแสดง “SET” จะไม
กะพริบ)
หากระบบควบคมุความเร็วคงท่ีถกูปดใชงานโดย
อัตโนมัติ กรุณาหยุดรถและตรวจสอบใหแนใจวา
รถจักรยานยนตของทานอยูในสภาพการทํางานที่ดี
กอนการใชระบบควบคุมความเร็วคงท่ีอีกคร้ัง ให 
เปดใชงานโดยใชสวิทชเปดปดการทํางาน

1. ตําแหนงปด
2. ทิศทางการยกเลิกการควบคุมความเร็วคงท่ี

2 1
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ขอแนะนํา
ในบางกรณี ระบบควบคุมความเร็วคงท่ีอาจไม
สามารถคงความเร็วในการขับขี่ที่ต้ังไวไดเม่ือขับขี่
ขึ้นเนินหรือลงเนิน
 เมื่อขับขี่ขึ้นเนิน ความเร็วในการขบัขี่จริงอาจ

ตํ่ากวาความเร็วในการขับขี่ที่ต้ังไว หากเกดิ
กรณีนี้ขึ้น ใหเรงความเร็วตามความเร็วในการ
ขับขี่ที่ตองการโดยใชคันเรง

 เมื่อขับขี่ลงเนิน ความเร็วในการขับขีจ่ริงอาจ
สูงกวาความเร็วในการขับขีท่ี่ต้ังไว หากเกดิ
กรณีนี้ขึ้น จะไมสามารถใชสวิทชต้ังคาเพ่ือ
ปรับความเร็วในการขับขี่ที่ต้ังไวได ใหใช
เบรคหากตองการลดความเร็วในการขับขี่  
เมื่อใชงานเบรค ระบบควบคมุความเร็วคงท่ี
จะปดการทํางาน

UAU54259

ชุดเรือนไมลมัลติฟงกชัน

คําเตอืน
UWA12423

กอนเปล่ียนแปลงการตั้งคาใดๆ ที่ชุดเรือนไมลมลัติ
ฟงกชัน ตองแนใจวารถหยุดน่ิงแลว การเปล่ียนการ
ตั้งคาขณะขบัขี่จะทําใหผูขบัขี่เสียสมาธิและเพ่ิม
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

ขอแนะนํา
สวิทชเลอืก “ / ” และสวิทชเมนู “MENU” 
อยูบนแฮนดบังคับดานซาย สวิทชเหลาน้ีทําให คุณ
สามารถควบคุมหรือเปลีย่นแปลงการตั้งคาของชดุ
เรือนไมลมัลติฟงกชันได

1. ปุม “RESET”
2. ปุม “TCS” ระบบปองกันลอหมุนฟรี
3. มาตรวัดรอบเคร่ืองยนต
4. จอแสดงโหมดขับข่ี
5. ตัวแสดงสถานะประหยัดนํ้ามันเชือ้เพลิง “ECO”
6. มาตรวัดระดับนํ้ามันเชือ้เพลิง
7. มาตรวัดความเร็ว
8. นาฬิกา
9. จอแสดงเกียร
10. จอแสดงฟงกชนั
11. จอแสดงขอมูล

GEAR

N
25

A.TEMP ˚C

Lo
C.TEMP ˚C

0:06
TIME TRIP

12 3 114 5 7 86 9 10
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ชดุเรือนไมลมัลติฟงกชันประกอบดวย:
 มาตรวัดความเร็ว
 มาตรวัดรอบเคร่ืองยนต
 นาฬิกา
 มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง
 ไฟแสดงสถานะประหยัดนํ้ามันเชือ้เพลงิ
 จอแสดงเกยีร
 จอแสดงโหมดขับขี่
 จอแสดงฟงกชัน
 จอแสดงขอมูล
 จอแสดงโหมดการต้ังคา

ขอแนะนํา
 ตองแนใจวาบิดกุญแจไปที่ “ON” กอนใช

สวิทช “ / ”, สวิทชเมนู “MENU”, ปุม 
“RESET” และปุม “TCS”

 ในการสับเปลี่ยนจอแสดงผลมาตรวัดระหวาง
กิโลเมตรกับไมล ดูหนา 3-15

มาตรวัดความเร็ว
มาตรวัดความเร็วแสดงความเร็วในการขบัขี่รถ
จกัรยานยนต

มาตรวัดรอบเครือ่งยนต

มาตรวัดรอบเคร่ืองยนตไฟฟาจะบอกใหผูขบัขี่ทราบ
ถงึความเร็วรอบเคร่ืองยนต และคงระดับใหอยูในชวง
กําลงัความเร็วรอบเคร่ืองยนตที่ตองการ
เม่ือบิดกุญแจไปท่ี “ON” เข็มมาตรวัดรอบเคร่ืองยนต
จะกวาดท้ังหนาปด 1 รอบและจะกลับมาที่ตําแหนง
ศูนยรอบตอนาทีเพ่ือทดสอบวงจรไฟฟา

ขอควรระวัง
UCA10032

หามใหเครื่องยนตทํางานในพ้ืนทีส่ีแดงของมาตรวัด
รอบเครื่องยนต
พ้ืนที่สีแดง: 9,000 รอบ/นาที ขึ้นไป

มาตรวัดระดับนํ้ามนัเช้ือเพลิง

มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงจะบอกปริมาณน้ําม ัน
เชือ้เพลงิท่ีมีในถังนํ้ามันเชื้อเพลิง ขีดแสดงผลของ

1. สวิทชเมนู “MENU”
2. สวิทชเลือก “ / ”

1

2

1. มาตรวัดรอบเคร่ืองยนต
2. พืน้ท่ีสีแดงของมาตรวัดรอบเคร่ืองยนต

1. มาตรวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลงิ

1 2
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มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงจะหายไปจาก “F” (เต ็ม) 
จนถึง “E” (วาง) ตามระดับน้ํามันเชือ้เพลงิท่ีลดลง 
เมื่อขีดสุดทายเร่ิมกะพริบ ใหรีบเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง
โดยเร็ว
เมื่อบิดกุญแจไปท่ี “ON” ขีดแสดงผลท้ังหมดจะ
ปรากฏข้ึนเพ่ือเปนการทดสอบวงจรไฟฟา

ขอแนะนํา
หากตรวจพบปญหาในวงจรไฟฟาของมาตรวัดระดับ
น้ํามันเชื้อเพลิง ขดีแสดงผลมาตรวัดระดับน้ํามัน
เชือ้เพลงิจะกะพริบซ้ําๆ โปรดนํารถจกัรยานยนต
ของทานไปใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบ

ตัวแสดงสถานะประหยัดนํ้ามนัเช้ือเพลิง

ตัวแสดงน้ีจะสวางขึ้นเมื่อขับขีร่ถจักรยานยนตใน
ลกัษณะท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและใชน้ํามัน
เชือ้เพลงิอยางมีประสิทธิภาพ ตัวแสดงจะดับลง
เมื่อรถหยุด

ขอแนะนํา
คําแนะนําเพ่ือลดความส้ินเปลืองนํ้ามันเชือ้เพลิงมี
ดังน้ี:
 หลกีเลีย่งการใชความเร็วรอบเคร่ืองยนตสูง

ขณะเรงเคร่ือง
 ขับขี่ดวยความเร็วคงท่ี
 เลอืกเกียรที่เหมาะสมกับความเร็วของรถ

จักรยานยนต

จอแสดงเกียร

จอแสดงน้ีจะแสดงเกียรที่เลือก ตําแหนงเกียรว างจะ
แสดงดวย “ ” และดวยไฟแสดงเกียรวาง “ ”

จอแสดงโหมดขับขี่

จอแสดงน้ีจะแสดงโหมดขับขี่ที่เลอืก: โหมด
ทองเท่ียว “T” หรือโหมดสปอรต “S” สําหรับ
รายละเอียดเกีย่วกบัโหมดเหลาน้ีและวิธีการเล ือก
โหมด ดูหนา 3-21 และ 3-23

1. ตัวแสดงสถานะประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลงิ “ECO”

GEAR

N
A.TEMP

C.TEMP

1

1. ไฟแสดงเกียรวาง “ ”
2. จอแสดงเกียร

1. จอแสดงโหมดขับข่ี
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จอแสดงฟงกชัน

กดสวิทช “MENU” เพ่ือเปลี่ยนจอแสดงระหวาง
ฟงกชันการปรับหนากากบังลม ฟงกชนัการปรับ
ตัวทําความอุนทีป่ลอกคันเรง และฟงกชนัการเล ือก
จอแสดงขอมูล

การปรับตําแหนงหนากากบังลม
ในการขยับหนากากบังลมขึ้น ใหกดดาน “ ” 
ของสวิทชเลอืก ในการขยับหนากากบังลมลง 
ใหกดดาน “ ” ของสวิทชเลือก

การปรับตัวทําความอุนที่ปลอกคันเรง
รถจักรยานยนตคนัน้ีติดต้ังตัวทําความอุนที่ปลอก
คนัเรง ซึ่งสามารถใชงานไดเฉพาะขณะท่ีเคร่ืองยนต
ทํางานเทาน้ัน ตัวทําความอุนที่ปลอกคันเรงสามารถ
ต้ังคาได 4 ระดับ

ในการเพ่ิมอุณหภูมิตัวทําความอุนที่ปลอกคันเร ง ให
กดดาน “ ” ของสวิทชเลือก ในการลดอุณหภูมิ
ตัวทําความอุนที่ปลอกคันเรง ใหกดดาน “ ” ของ
สวิทชเลือก

ขอควรระวัง
UCA17931

 ตองสวมถุงมือขณะใชงานตัวทําความอุนที่
ปลอกคันเรง

 หากอุณหภูมิโดยรอบคือ 20 °C (68 °F) ขึน้ไป 
หามตั้งคาตัวทําความอุนที่ปลอกคันเรงไวที่
ระดับสูง

 หากปลอกแฮนดบังคับหรอืปลอกคันเรงเสื่อม
สภาพหรือชํารุด ใหหยุดใชงานตัวทําความอุน
ที่ปลอกคันเรงและเปล่ียนปลอกใหม

การเลอืกจอแสดงขอมูล

มีจอแสดงขอมูล 3 หนาจอ จอแสดงขอมูลที่เลือกไว 
สามารถสับเปลี่ยนไดโดยใชสวิทชเลือก
รายการตอไปน้ีจะแสดงอยูในจอแสดงขอมูล:
 จอแสดงมาตรวัดระยะทาง
 จอแสดงมาตรวัดชวงระยะทาง
 จอแสดงมาตรวัดชวงระยะทางสํารองนํ้ามัน

เชือ้เพลงิ

1. จอแสดงฟงกชัน
2. ฟงกชันการปรับหนากากบังลม
3. ฟงกชันการปรับตัวทําความอุนท่ีปลอกคันเรง
4. ฟงกชันการเลือกจอแสดงขอมูล
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 จอแสดงชวงระยะทางการขับขีท่ี่ประมาณไว
 จอแสดงเวลาท่ีผานไป
 จอแสดงอุณหภูมิโดยรอบ
 จอแสดงอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น
 จอแสดงการสิ้นเปลืองนํ้ามันเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่
 จอแสดงการสิ้นเปลืองนํ้ามันเชือ้เพลงิชัว่ขณะ

รายการท่ีแสดงในจอแสดงขอมูลแตละจอสามารถ
เลอืกได
สําหรับการต้ังคาหรือเลือกรายการที่แสดง ดูหนา 3-15

จอแสดงมาตรวัดระยะทาง:

มาตรวัดระยะทางจะแสดงระยะการเดินทางทั้งหมด
ของรถจักรยานยนต

จอแสดงมาตรวัดชวงระยะทาง:

“TRIP-1” และ “TRIP-2” แสดงระยะทางที่ขับขี่มา
ต้ังแตการต้ังคาเปนศูนยคร้ังลาสุด

ขอแนะนํา
 มาตรวัดระยะทางจะลอ็คท่ี 999999
 มาตรวัดชวงระยะทางจะรีเซท็และนับตอหลงัจาก

ถึง 9999.9

เม่ือน้ํามันเชื้อเพลิงในถงันํ้ามันเชื้อเพลิงเหลอื
ประมาณ 5.5 ลิตร (1.45 US gal, 1.21 Imp.gal) 
ขีดสุดทายของมาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงจะ
เร่ิมกะพริบ นอกจากน้ี จอแสดงขอมลูจะเปลีย่นเปน
โหมดมาตรวัดชวงระยะทางสํารองนํ้ามันเชือ้เพลิง 
“TRIP-F” โดยอัตโนมัติ และจะเร่ิมนับระยะทางท่ี
ขับขี่จากจุดน้ัน

ในกรณีนี้ ใหกดสวิทชเลอืกเพ่ือสลบัหนาจอตาม
ลําดับดังตอไปนี้:

TRIP-F → Display–1 → Display–2 → Display–3 
→ TRIP-F 

ในการรีเซ็ทมาตรวัดชวงระยะทาง ใชสวิทชเลือก
เพ่ือเลือกจอแสดงขอมูลที่มีมาตรวัดชวงระยะทาง
ที่ทานตองการรีเซ็ทอยู กดปุม “RESET” สั้นๆ เพ่ือ
ใหมาตรวัดชวงระยะทางกะพริบ และจากนั้นกดปุม 
“RESET” อีกคร้ังเปนเวลา 2 วินาทีขณะท่ีมาตรวัด
ชวงระยะทางกําลังกะพริบ หากทานไมรีเซ็ท
มาตรวัดชวงระยะทางสํารองนํ้ามันเชื้อเพลิงดวย
ตนเอง มาตรวัดจะรีเซ็ทเองโดยอัตโนมัติหลงัจาก
เติมนํ้ามันเชื้อเพลิงและขับขี่ไป 5 กม. (3 ไมล)

จอแสดงชวงระยะทางการขบัขี่ที่ประมาณไว:

20
ODO km

5.0
TRIP-1 km

7.0
TRIP-2 km

GEAR

4

3.4
TRIP-F km

11
RANGE km
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แสดงระยะทางท่ีสามารถขับขี่ดวยน้ํามันเชือ้เพลงิท่ี
เหลืออยูภายใตสภาพการขับขีป่จจบุัน

จอแสดงเวลาที่ผานไป:

แสดงเวลาท่ีผานไปต้ังแตบิดกุญแจไปท่ี “ON” เวลา
สูงสุดท่ีสามารถแสดงไดคือ 99:59
ตัวจับเวลาน้ีจะรีเซ็ทโดยอัตโนมัติเมื่อบิดกุญแจไปท่ี 
“OFF”

ขอแนะนํา
นอกจากนี้ยังมีจอแสดงเวลาท่ีผานไป “TIME–2” และ 
“TIME–3” แตไมสามารถต้ังคาเปนจอแสดงขอมูลได 
ดู “โหมดการต้ังคา” ในหนา 3-15 สําหรับขอมูลโดย
ละเอียด

จอแสดงอุณหภูมิโดยรอบ:

จอแสดงน้ีแสดงอุณหภูมิโดยรอบต้ังแต –9 °C ถงึ 
50 °C โดยเพ่ิมขึน้คร้ังละ 1 °C อุณหภูมิที่แสดงอาจ
จะแตกตางจากอุณหภูมิโดยรอบ

ขอแนะนํา
 –9 °C จะแสดงขึน้แมวาอุณหภูมิโดยรอบจะ

ตกลงต่ํากวา –9 °C
 50 °C จะแสดงขึน้แมวาอุณหภูมิโดยรอบจะ

ขึ้นไปสูงกวา 50 °C

 ความถกูตองของอุณหภูมิที่อานไดอาจไดรับ
ผลกระทบเม่ือขับขี่ไมเกิน 20 กม./ชม. 
(12 ไมล/ชม.) หรือเมื่อหยุดท่ีสญัญาณจราจร
และถนนขามทางรถไฟ

จอแสดงอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น:

จอแสดงอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นจะแสดงอุณหภูมิของ
น้ํายาหลอเย็น อุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นจะแตกตางกัน
ไปตามการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศและภาระ
ของเคร่ืองยนต
หากขอความ “Hi” กะพริบ ใหหยุดรถ จากน้ันดับ
เคร่ืองยนตและปลอยใหเคร่ืองยนตเย็นลง (ดูหนา 
6-38)

ขอแนะนํา
จอแสดงขอมูลที่เลือกจะไมสามารถสับเปลีย่นได 
ขณะท่ีขอความ “Hi” กะพริบอยู

ขอควรระวัง
UCA10022

อยาขับขี่รถจักรยานยนตตอไปในขณะที่เครื่องยนต
รอนจัด

0:06
TIME TRIP

25
A.TEMP ˚C

Lo
C.TEMP ˚C

GEAR

4

Hi
C.TEMP ˚C
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จอแสดงการสิ้นเปลอืงนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย:

โหมดแสดงการสิ้นเปลอืงนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยเฉล ี่ย 
“km/L”, “L/100km” หรือ “MPG” จะแสดงการ
สิ้นเปลอืงนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยต้ังแตการรีเซ็ท
คร้ังลาสุด
 จอแสดง “km/L” แสดงระยะทางโดยเฉลีย่ที่

สามารถขับขีไ่ดดวยน้ํามันเชือ้เพลงิปริมาณ 
1.0 ลิตร

 จอแสดง “L/100km” แสดงปริมาณนํ้ามัน
เชือ้เพลิงโดยเฉลีย่ที่จําเปนตอการเดินทาง 
100 กม.

 จอแสดง “MPG” แสดงระยะทางโดยเฉลีย่
ที่สามารถขับขีไ่ดดวยน้ํามันเชือ้เพลงิปริมาณ 
1.0 Imp.gal

ในการรีเซ็ทจอแสดงการสิ้นเปลอืงนํ้ามันเชื้อเพลิง
โดยเฉลีย่ ใหใชสวิทชเลือกเพ่ือเลอืกจอแสดงข อมูล
ซึ่งมีจอแสดงการส้ินเปลืองนํ้ามันเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่
อยู กดปุม “RESET” สั้นๆ เพ่ือใหจอแสดงการ
สิ้นเปลอืงนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยกะพริบ จากน้ัน
กดปุม “RESET” อีกคร้ังเปนเวลา 2 วินาทีขณะท่ี
จอแสดงกะพริบ

ขอแนะนํา
หลงัจากรีเซ็ทจอแสดงการส้ินเปลอืงนํ้ามันเชื้อเพลิง
โดยเฉลีย่, “_ _._” จะแสดงขึ้นสําหรับหนาจอนั้น
จนกวาจะขับขี่รถจักรยานยนตไปไดระยะทาง 1 กม. 
(0.6 ไมล)

ขอควรระวัง
UCA15474

หากมกีารทํางานผิดปกต ิ“– –.–” จะแสดงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โปรดนํารถจักรยานยนตของทานไปให
ผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบ

จอแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิชัว่ขณะ:

โหมดจอแสดงการสิ้นเปลอืงนํ้ามันเชื้อเพลิงชั่วขณะ 
“km/L”, “L/100km” หรือ “MPG” จะแสดงการ
สิ้นเปลอืงนํ้ามันเชื้อเพลิงภายใตสภาวะการขับขี่
ในขณะน้ัน
 จอแสดง “km/L” แสดงระยะทางท่ีสามารถ

ขับขี่ไดดวยน้ํามันเชื้อเพลิงปริมาณ 1.0 ลติร
 จอแสดง “L/100km” แสดงปริมาณนํ้ามัน

เชื้อเพลิงท่ีจําเปนตอการเดินทาง 100 กม.
 จอแสดง “MPG” แสดงระยะทางที่สามารถ

ขับขี่ไดดวยน้ํามันเชื้อเพลิงปริมาณ 1.0 Imp.gal

ขอแนะนํา
หากขับขีท่ี่ความเร็วตํ่ากวา 10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) 
“_ _._” จะแสดงข้ึน

ขอควรระวัง
UCA15474

หากมกีารทํางานผิดปกติ “– –.–” จะแสดงขึน้อยาง
ตอเนื่อง โปรดนํารถจักรยานยนตของทานไปให
ผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบ

โหมดการตั้งคา

12.3
FUEL AVG km/L

1. จอแสดงโหมดการต้ังคา

12.3
CRNT FUEL km/L

MENU

Grip Warmer
Maintenance
Time Trip
Unit
Display
Brightness
Clock

1
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ขอแนะนํา
 ตองอยู ในเกยีรวางและตองหยุดรถจกัรยานยนต

เพ่ือเปลี่ยนการต้ังคาในโหมดนี้
 การเขาเกียรและออกตัว หรือการบิดกญุแจไป

ที่ “OFF” จะบันทึกการต้ังคาท้ังหมดท่ีทําไว 
จากน้ันจะออกจากโหมดการต้ังคา

กดสวิทช “MENU” เปนเวลา 2 วินาทีเพ่ือเขาสูโหมด
การต้ังคา หากตองการออกจากโหมดการต้ังคาและ
กลับสูจอแสดงปกติ ใหกดสวิทช “MENU” อีกคร้ัง
เปนเวลาอยางนอย 2 วินาที

การปรับระดับอุณหภูมิของการต้ังคาตัวทําความอ ุนที่
ปลอกคันเรง

1. ใชสวิทชเลอืกเพ่ือไฮไลท “Grip Warmer”

2. กดสวิทช “MENU” จอแสดงการต้ังคาตัวทํา
ความอุนที่ปลอกคนัเรงจะแสดงข้ึนและ “High” 
จะกะพริบในจอแสดง

3. กดสวิทช “MENU” ระดับอุณหภูมิสําหรับ
การต้ังคาสูงจะเร่ิมกะพริบ

จอแสดง คําอธิบาย

ฟงกชนัน้ีใชต้ังคาตํ่า กลาง และสูงได 
10 ระดับอุณหภูมิ

ฟงกชนัน้ีใชตรวจสอบและรีเซท็ระยะ
เวลาเปลี่ยนนํ้ามัน “OIL” (ระยะทางท่ี
ขับข่ีมา) และระยะเวลาบํารุงรักษา 
“FREE-1” และ “FREE-2”

ฟงกชนัน้ีใชตรวจสอบและรีเซท็ฟงก
ชนั “TIME–2” และ “TIME–3” การ
เดินทางแบบนับเวลาเหลาน้ีจะแสดง
เวลาท่ีผานไปท้ังหมดท่ีกุญแจอยูใน
ตําแหนง “ON” เมื่อบิดกุญแจไปท่ี 
“OFF” เวลาในการเดินทางจะหยุดนับ 
แตไมรีเซท็ เวลาสงูสุดท่ีสามารถ
แสดงไดคือ 99:59
เมื่อการเดินทางแบบนับเวลาถึง 99:59 
แลว ตัวนับจะทําการรีเซ็ทเองโดย
อตัโนมัติเปน 0:00 และเร่ิมนับตอ

ฟงกชนัน้ีใชสับเปลี่ยนหนวยใน
หนาจอระหวางกิโลเมตรกับไมล 
เมื่อเลือกกิโลเมตร หนวยการใชนํ้ามัน
เชือ้เพลิงสามารถสับเปลี่ยนระหวาง 
“L/100km” กับ “km/L” ได

Grip Warmer

Maintenance

Time Trip

Unit

ฟงกชนัน้ีใชเปลี่ยนรายการท่ีแสดงใน
จอแสดงขอมูล 3 แบบ

ฟงกชนัน้ีใชปรับความสวางของแผง
ชุดเรือนไมลมัลติฟงกชันเพื่อให
เหมาะกับสภาพแสงภายนอก

ฟงกชนัน้ีใชต้ังนาฬิกา

ฟงกชนัน้ีใชรีเซท็รายการท้ังหมด 
ยกเวนมาตรวัดระยะทางและนาฬิกา

Display

Brightness

Clock

All Reset

MENU

Grip Warmer
Maintenance
Time Trip
Unit
Display
Brightness
Clock

Grip Warmer

High
10

Middle
5

Low
1
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ใชสวิทชเลอืกเพ่ือต้ังระดับอุณหภูมิ จากน้ัน
กดสวิทช “MENU” “High” จะเร่ิมกะพริบ

4. ใชสวิทชเลอืกเพ่ือไฮไลท “Middle” หรือ 
“Low” จากน้ันเปลี่ยนการต้ังคาโดยใชวิธีการ
เดียวกบัที่ใชสําหรับการต้ังคาสูง

5. เมื่อเสร็จสิ้นการเปลีย่นการต้ังคา ใชสวิทชเลอืก
เพ่ือไฮไลท “ ” จากน้ันกดสวิทช “MENU” 
เพ่ือกลับสูเมนูโหมดการตั้งคา

ขอแนะนํา
การต้ังคาสามารถต้ังระดับอุณหภูมิได 10 ระดับ

การรีเซ็ทตัวนับการบํารุงรักษา
1. ใชสวิทชเลอืกเพ่ือไฮไลท “Maintenance”

2. กดสวิทช “MENU” และกดปุม “RESET” เพ่ือ
เลือกรายการที่จะรีเซ็ท

3. ขณะท่ีรายการท่ีเลือกกําลงักะพริบ กดปุม 
“RESET” เปนเวลา 2 วินาที

4. กดสวิทช “MENU” เพ่ือกลบัสูเมนูโหมด
การต้ังคา

การตรวจสอบและการรีเซ็ท “TIME–2” และ 
“TIME–3”

1. ใชสวิทชเลือกเพ่ือไฮไลท “Time Trip”

Grip Warmer

High
10

Middle
5

Low
1

Grip Warmer

High
10

Middle
5

Low
1

MENU

Grip Warmer
Maintenance
Time Trip
Unit
Display
Brightness
Clock

20
OIL km

10
FREE-1 km

10
FREE-2 km

Maintenance

MENU

Grip Warmer
Maintenance
Time Trip
Unit
Display
Brightness
Clock
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2. กดสวิทช “MENU” เพ่ือแสดง “TIME–2” และ 
“TIME–3” หากตองการรีเซ็ทการเดินทางแบบ
นับเวลา กดปุม “RESET” เพ่ือเลือกรายการท่ี
จะรีเซ็ท

3. ขณะท่ีรายการท่ีเลอืกกําลังกะพริบ กดปุม 
“RESET” เปนเวลา 2 วินาที

4. กดสวิทช “MENU” เพ่ือกลับสูเมนูโหมด
การต้ังคา

การเลอืกหนวย
1. ใชสวิทชเลอืกเพ่ือไฮไลท “Unit”

2. กดสวิทช “MENU” หนาจอการต้ังคาหนวย
จะแสดงขึ้นและ “km or mile” จะกะพริบใน
หนาจอ

3. กดสวิทช “MENU” “km” หรือ “mile” จะ
กะพริบในหนาจอ

4. ใชสวิทชเลอืกเพ่ือเลอืก “km” หรือ “mile” 
จากน้ันกดสวิทช “MENU”

ขอแนะนํา
เม่ือเลอืก “km” สามารถต้ังคา “L/100km” หรือ 
“km/L” เปนหนวยการส้ินเปลอืงนํ้ามันเชื้อเพลิงได 
ในการต้ังคาหนวยการส้ินเปลอืงนํ้ามันเชื้อเพลิง 
ใหดําเนินการดังตอไปน้ี หากเลอืก “mile” ใหขาม
ขั้นตอนท่ี 5 และ 6

5. ใชสวิทชเลอืกเพ่ือเลอืก “km/L or L/100km”
6. กดสวิทช “MENU” ใชสวิทชเลือกเพ่ือเลอืก 

“L/100km” หรือ “km/L” จากน้ันกดสวิทช 
“MENU” อีกคร้ัง

7. ใชสวิทชเลอืกเพ่ือไฮไลท “ ” จากน้ันกด
สวิทช “MENU” เพ่ือกลบัไปยังเมนูโหมด
การต้ังคา

TIME-2 0:07
TIME-3 0:07

Time Trip

MENU

Grip Warmer
Maintenance
Time Trip
Unit
Display
Brightness
Clock

Unit

km or mile
km

km/L or L/100km
km/L

Unit

km or mile
km

km/L or L/100km
km/L
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การเลอืกรายการบนจอแสดง
1. ใชสวิทชเลอืกเพ่ือไฮไลท “Display”

2. กดสวิทช “MENU” ใชสวิทชเลอืกเพื่อไฮไลท
จอแสดงทีจ่ะเปลีย่น จากนั้นกดสวิทช “MENU” 
อีกครั้ง

3. ใชสวิทชเลอืกเพ่ือไฮไลทรายการท่ีจะเปลี่ยน 
จากน้ันกดสวิทช “MENU”

4. ใชสวิทชเลือกเพ่ือเลอืกรายการท่ีจะแสดง 
จากน้ันกดสวิทช “MENU”

5. เม่ือเสร็จสิ้นการเปลีย่นการต้ังคา ใชสวิทชเลอืก
เพ่ือไฮไลท “ ” จากน้ันกดสวิทช “MENU” 
เพ่ือกลบัสูหนาจอกอนหนาน้ี

6. ใชสวิทชเลือกเพ่ือไฮไลท “ ” จากน้ันกด
สวิทช “MENU” เพ่ือกลับไปยังเมนูโหมด
การต้ังคา

Unit

km or mile
km

km/L or L/100km
km/L

MENU

Grip Warmer
Maintenance
Time Trip
Unit
Display
Brightness
Clock

Display

Display-1
Display-2

Display-3

Display-1

1-1
A.TEMP

1-2
C.TEMP

1-3
TIME TRIP

Display-1

1-1
ODO

1-2
C.TEMP

1-3
TIME TRIP

Display-1

1-1
ODO

1-2
C.TEMP

1-3
TIME TRIP
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การปรับความสวางของแผงมาตรวัด
1. ใชสวิทชเลอืกเพ่ือไฮไลท “Brightness”

2. กดสวิทช “MENU”
3. ใชสวิทชเลอืกเพ่ือเลือกระดับความสวางท่ี

ตองการ จากน้ันกดสวิทช “MENU” เพ่ือกลบั
ไปยังเมนูโหมดการต้ังคา

การต้ังนาฬกิา
1. ใชสวิทชเลอืกเพ่ือไฮไลท “Clock”

2. กดสวิทช “MENU”

3. เม่ือตัวเลขชัว่โมงเร่ิมกะพริบ ใหใชสวิทชเล ือก
เพ่ือต้ังเวลาชั่วโมง

4. กดสวิทช “MENU” และตัวเลขนาทีจะเร่ิม
กะพริบ

5. ใชสวิทชเลอืกเพ่ือต้ังนาที
6. กดสวิทช “MENU” เพ่ือกลบัสูเมนูโหมด

การต้ังคา

การรีเซ็ทรายการบนจอแสดงท้ังหมด
1. ใชสวิทชเลอืกเพ่ือไฮไลท “All Reset”

2. กดสวิทช “MENU”
3. ใชสวิทชเลอืกเพ่ือไฮไลท “YES” จากน้ันกด

สวิทช “MENU”

MENU

Grip Warmer
Maintenance
Time Trip
Unit
Display
Brightness
Clock

Brightness

MENU

Grip Warmer
Maintenance
Time Trip
Unit
Display
Brightness
Clock

Clock

5 55

MENU

Maintenance
Time Trip
Unit
Display
Brightness
Clock
All Reset
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ขอแนะนํา
ไมสามารถรีเซ็ทมาตรวัดระยะทางและนาฬิกาได

UAU49433

โหมด D (โหมดขับข่ี)
โหมด D คอืระบบการเดินเคร่ืองยนตที่ควบคมุดวย
อิเล็กทรอนิกสซึ่งมีตัวเลือกโหมด 2 โหมด (โหมด
ทองเท่ียว “T” และโหมดสปอรต “S”)
กดสวิทชโหมดขับขี่ “MODE” เพ่ือสับเปลี่ยนระหวาง
สองโหมดน้ี (ดูหนา 3-23 สําหรับคําอธิบายเกีย่วกับ
สวิทชโหมดขบัขี่)

ขอแนะนํา
กอนใชโหมด D ตองแนใจวาทานเขาใจการทํางาน
ของโหมดน้ีตลอดจนการทํางานของสวิทชโหมด
ขับขี่แลว

โหมดทองเทีย่ว “T”
โหมดทองเท่ียว “T” เหมาะสําหรับสภาพการขับขี่
ที่หลากหลาย
โหมดน้ีชวยใหผูขับขี่ไดเพลิดเพลินกบัการข ับขี่ที่
ราบร่ืน ต้ังแตชวงความเร็วตํ่าจนถึงชวงความเร็วสูง

โหมดสปอรต “S”
โหมดน้ีจะใหการตอบสนองของเคร่ืองยนตแบบ
สปอรตกวาในชวงความเร็วตํ่าถงึปานกลางเม่ือเทียบ
กับโหมดทองเท่ียว

All Reset

YES

NO

1. สวิทชโหมดขับข่ี “MODE”

STOP

MODE

RUN
START

1
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UAU1234M

สวิทชแฮนด

ซาย 

ขวา 

UAU54201

สวิทชไฟสูง-ต่ํา/ไฟขอทาง “ / /PASS”
ปรับสวิทชนี้ไปที่ “ ” สําหรับเปดไฟสูง และ
ที่ “ ” สําหรับเปดไฟตํ่า
ในการกะพริบไฟสูง ใหกดดานไฟขอทาง “PASS” 
ของสวิทชขณะท่ีไฟหนาเปนไฟต่ําอยู

UAU12461

สวิทชไฟเล้ียว “ / ”
เม่ือตองการใหสัญญาณไฟเลี้ยวขวา ดันสวิทชนี้
ไปที่ “ ” เม่ือตองการใหสัญญาณไฟเลี้ยวซาย 
ดันสวิทชนี้ไปที่ “ ” เม่ือปลอยสวิทช สวิทชจะ
กลับมาอยูที่ตําแหนงตรงกลาง เม่ือตองการยกเล ิก
ไฟเลี้ยว ใหกดสวิทชลงหลังจากกลับมาอยูที่ตําแหนง
ตรงกลาง

UAU12501

สวิทชแตร “ ” 
กดสวิทชนี้เม่ือตองการใชสัญญาณแตร

UAU54212

สวิทช Stop/Run/Start “ / / ”
ในการสตารทเคร่ืองยนตดวยสตารทเตอร ใหปรับ
สวิทชนี้ไปที่ “ ” จากน้ันกดสวิทชลงไปทาง “ ” 
ดูหนา 5-2 สําหรับคําแนะนําในการสตารทกอน
สตารทเคร่ืองยนต
ปรับสวิทชนี้ไปที่ “ ” เพ่ือดับเคร่ืองยนตในกรณี
ฉุกเฉิน เชน เม่ือรถจกัรยานยนตควํ่าหรือเมื่อสาย
คันเรงติด

UAU12735

สวิทชไฟฉุกเฉิน “ ” 
เม่ือกุญแจอยูที่ตําแหนง “ON” หรือ “ ” ใชสวิทชนี้
เพ่ือเปดไฟฉุกเฉิน (กะพริบไฟเลีย้วทั้งหมดพรอมกนั)
ไฟฉกุเฉินจะใชในกรณีฉกุเฉนิหรือเพ่ือเตือนผู ขบัขี่
คนอ่ืนๆ เม่ือคุณจอดรถในสถานท่ีซึ่งอาจมีอันตราย
จากการจราจร

ขอควรระวัง
UCA10062

หามใชไฟฉกุเฉินเปนระยะเวลานานเมือ่เครื่องยนต
ไมไดทํางาน มฉิะนั้นแบตเตอรี่อาจจะหมดได

1. สวิทชเมนู “MENU”
2. สวิทชเลือก “ / ”
3. สวิทชควบคุมความเร็วคงท่ี
4. สวิทชแตร “ ”
5. สวิทชไฟเลี้ยว “ / ”
6. สวิทชไฟสูง-ตํ่า/ไฟขอทาง “ / /PASS”

1. สวิทช Stop/Run/Start “ / / ”
2. สวิทชโหมดขับข่ี “MODE”
3. สวิทชไฟฉุกเฉนิ “ ”

RES

SET

PASS

1

6

5

4

2

3

STOP

MODE

RUN
START

3

2

1
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UAU12781

สวิทชควบคุมความเร็วคงที่
ดูหนา 3-6 สําหรับคําอธิบายเกี่ยวกบัระบบควบคุม
ความเร็วคงท่ี

UAU54232

สวิทชเมนู “MENU”
สวิทชนี้ใชเปลี่ยนการต้ังคาภายในชดุเรือนไมล
มัลติฟงกชนั (ดูหนา 3-9)

UAU54222

สวิทชเลือก “ / ”
สวิทชนี้ใชเปลี่ยนการต้ังคาภายในชดุเรือนไมล
มัลติฟงกชนั (ดูหนา 3-9)

UAU54691

สวิทชโหมดขบัขี่ “MODE”

คําเตอืน
UWA15341

หามเปล่ียนโหมด D ขณะรถจักรยานยนตกําลัง
เคล่ือนที่

การใชสวิทชนี้จะเปลีย่นโหมดขบัขี่เปนโหมด
ทองเท่ียว “T” หรือโหมดสปอรต “S”
ในการเปลี่ยนโหมดขับขี่ ปลอกคันเรงตองปดสนิท
โหมดท่ีเลือกจะแสดงขึ้นบนจอแสดงโหมดขับขี ่
(ดูหนา 3-11)
ไมสามารถเปลีย่นโหมดขับขี่ไดขณะท่ีระบบควบค ุม
ความเร็วคงท่ีกําลังทํางาน

UAU12832

คันคลัทช

คันคลทัชติดต้ังอยูที่ดานซายของแฮนดบังค ับ ในการ
ใชงานคลทัช ใหบีบคนัคลัทชเขากับปลอกแฮนด
บังคบั การเลกิใชงานคลทัช ใหปลอยคันคลทัช 
ควรบีบคันคลทัชอยางรวดเร็วและปลอยอยางชาๆ 
เพ่ือใหคลทัชทํางานไดอยางราบร่ืน
คันคลทัชนี้ติดต้ังปุมหมุนปรับต้ังตําแหนงค ันคลัทช
ไว ในการปรับระยะหางระหวางคันคลทัชกับปลอก
แฮนดบังคับ ใหหมุนปุมหมุนปรับต้ังขณะดัน
คันคลทัชออกหางจากปลอกแฮนดบังคบัคางไว 
ตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาท่ีเหมาะสมบนปุม
หมุนปรับต้ังอยูตรงกบัเคร่ืองหมายลูกศรบนคนัคลัทช
คันคลทัชนี้มีการติดต้ังสวิทชคลทัช ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของระบบการตัดวงจรการสตารท (ดูหนา 3-43)

1. คันคลัทช
2. ปุมหมุนปรับต้ังตําแหนงคันคลัทช
3. เคร่ืองหมายลูกศร
4. ระยะหางระหวางคันคลทัชกับปลอกแฮนดบังคับ

1

5

4

3 2

4

1
2

3
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UAU12872

คันเปล่ียนเกียร

คนัเปลี่ยนเกยีรติดต้ังอยูทางดานซายของรถ
จกัรยานยนตและใชรวมกับคันคลทัชเมื่อตองการ
เปลี่ยนเกยีรในระบบสงกําลงัแบบเฟองขบกันตลอด
เวลาความเร็ว 6 ระดับซึ่งติดต้ังอยูในรถจกัรยานยนต
คนันี้

UAU26825

คันเบรคหนา
คันเบรคหนาติดต้ังอยูที่ดานขวาของแฮนดบังคบั 
ในการใชเบรคหนา ใหบีบคันเบรคเขากบัปลอก
คันเรง

คันเบรคหนามีการติดต้ังปุมปรับต้ังตําแหนงค ันเบรค
หนาไว ในการปรับระยะหางระหวางคันเบรคหนาก ับ
ปลอกคันเรง ใหหมุนปุมปรับต้ังขณะดันคันเบรคหนา
ออกหางจากปลอกคันเรงคางไว ตรวจสอบใหแนใจ
วาการต้ังคาท่ีเหมาะสมบนปุมปรับต้ังอยูตรงกับ
เคร่ืองหมายการปรับต้ัง “ ” บนคันเบรคหนา

1. คันเปลี่ยนเกียร

1. คันเบรคหนา
2. ปุมปรับต้ังตําแหนงคันเบรคหนา
3. เคร่ืองหมาย “ ”
4. ระยะหางระหวางคันเบรคหนากับปลอกคันเรง

1

5

4

3 2

4

1

32
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UAU39542

คันเบรคหลัง

คันเบรคหลงัติดต้ังอยูทางดานขวาของรถ
จกัรยานยนต
รถจกัรยานยนตรุนน้ีติดต้ังระบบกระจายแรงเบรค
เมื่อเหยียบคันเบรคหลัง เบรคหลังและสวนหนึ่ง
ของเบรคหนาจะถกูใชงาน เพ่ือสมรรถนะในการ
เบรคสูงสุด ใหใชทั้งคันเบรคหนาและคันเบรคหล ัง
พรอมกนั

UAU73181

ระบบเบรคปองกันลอล็อค ABS
ระบบเบรคปองกนัลอลอ็ค (ABS) ของรถ
จักรยานยนตรุนนี้เปนระบบควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกสแบบคู ซึ่งจะทํางานกับเบรคหนา
และเบรคหลังแยกกันอยางอิสระ
ใชงานเบรคท่ีมี ABS เชนเดียวกบัการใชงานเบรค
ธรรมดา หาก ABS ถูกกระตุนการทํางาน อาจรูสึก
ถึงจังหวะท่ีคันเบรคหนาหรือคนัเบรคหลงั ใน
สถานการณเชนนี้ ใหใชเบรคอยางตอเนื่องและ
ปลอยให ABS ทํางาน หาม “ปม” เบรค เพราะจะ
ทาํใหประสิทธิภาพในการเบรคลดลง

คําเตอืน
UWA16051

รักษาระยะหางจากรถที่วิ่งอยูดานหนาอยางเพียงพอ
เพ่ือใหสอดคลองกับความเร็วในการขบัขี่เสมอ แมวา
จะมีระบบเบรค ABS ก็ตาม
 ABS จะทํางานไดดีที่สุดเมื่อมีระยะเบรคที่ยาว
 ในบางสภาพถนน เชน ขรุขระหรือโรยหิน 

ระยะในการเบรคสําหรับ ABS อาจมากกวา
เบรคธรรมดา

ABS จะถูกตรวจสอบโดย ECU ซึ่งจะทําใหระบบ
กลบัมาเปนการเบรคแบบธรรมดาหากมีการทํางาน
ผิดปกติเกดิขึ้น

ขอแนะนํา
 ระบบ ABS จะทําการทดสอบวิเคราะหปญหา

ดวยตัวเองในแตละคร้ังท่ีรถออกตัวเปน
คร้ังแรกหลงัจากบิดกุญแจไปที่ “ON” และรถ
ว่ิงท่ีความเร็ว 10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) ขึ้นไป 
ในระหวางการทดสอบน้ี อาจจะไดยินเสียงการ
ทํางานจากชุดควบคุมไฮดรอลกิ และเม่ือใชงาน
คันเบรคหนาหรือคันเบรคหลังแมเพียงเลก็นอย 
จะรูสึกถึงการส่ันสะเทือนที่คันเบรคหนาและ
คันเบรคหลงั แตไมไดแสดงถงึการทํางานผิด
ปกติแตอยางใด

1. คันเบรคหลัง

1
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 ระบบ ABS นี้มีโหมดทดสอบท่ีชวยใหเจาของ
รถไดลองสัมผัสถึงจังหวะท่ีคันเบรคหนาหรือ
คันเบรคหลังเม่ือระบบ ABS ทํางาน อยางไร
ก็ตาม จําเปนตองใชเคร่ืองมือพิเศษ ดังน้ันโปรด
ติดตอผูจําหนายยามาฮาของทาน

ขอควรระวัง
UCA16831

เก็บแมเหล็กทกุชนิด (รวมถึงแมเหล็กดูดช้ินงาน, 
ไขควงแมเหล็ก ฯลฯ) ใหหางจากดุมลอหนาและหลัง 
มฉิะนั้นโรเตอรแมเหล็กที่อยูในดุมลออาจเส ียหาย 
สงผลใหระบบเบรค ABS และระบบกระจายแรงเบรค
ทํางานไมถูกตอง

UAU54274

ระบบปองกันลอหมุนฟรี
ระบบปองกนัลอหมุนฟรีจะชวยรักษาแรงฉุดลาก
เม่ือเรงความเร็วบนพ้ืนผิวที่ลื่น เชน ถนนท่ีไมได
ลาดยางหรือถนนเปยก หากเซ็นเซอรตรวจพบวา
ลอหลังเร่ิมเกิดการลืน่ไถล (การหมุนที่ไมสามารถ
ควบคุมได) ระบบปองกันลอหมุนฟรีจะใหความ
ชวยเหลือโดยการลดกําลงัเคร่ืองยนตจนกวาจะมีแรง
ฉุดลากกลบัคืนมา

ขอแนะนํา
 ไฟแสดง TCS จะกะพริบเพ่ือใหทานทราบวา

ระบบปองกันลอหมุนฟรีทํางาน
 นอกจากน้ียังอาจสังเกตไดถึงความเปลี่ยน

แปลงเลก็นอยในเสียงของเครื่องยนตและ
ไอเสีย

คําเตอืน
UWA15433

ระบบปองกันลอหมุนฟรีไมสามารถทดแทนการ
ขบัขี่อยางเหมาะสมตอสภาวะตางๆ ได ระบบปองกัน
ลอหมนุฟรีไมสามารถปองกันการสูญเสียแรงฉุดลาก
เนื่องจากความเร็วที่มากเกินไปเมื่อหักรถเขาโคง 
เมื่อเรงความเร็วมากเกินไปขณะอยูในมมุที่เอ ียงมาก 
หรือขณะเบรค และไมสามารถปองกันการล่ืนไถล
ของลอหนาได เชนเดียวกับยานพาหนะทัว่ไป การ
ขบัขี่บนพ้ืนผิวที่อาจเกิดการล่ืนไถลควรใชความ
ระมดัระวังและพยายามหลีกเล่ียงพ้ืนผิวที่ล่ืน

1. ดุมลอหนา

1. ดุมลอหลัง

1

1
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การเปดและปดระบบ TCS

เมื่อเปดการทํางานของรถจกัรยานยนต ระบบปองกัน
ลอหมุนฟรีจะเปดโดยอัตโนมัติ
หากตองการปดระบบปองกันลอหมุนฟรี ใหหยุดรถ
และกดปุมระบบปองกันลอหมุนฟรีเปนเวลา 2 วินาที 
ไฟแสดง TCS จะสวางขึ้น
หากตองการเปดระบบปองกันลอหมุนฟรีกลับมา 
ใหกดปุม TCS อีกคร้ัง ไฟแสดง TCS จะดับลง

ขอแนะนํา
ปดระบบปองกนัลอหมุนฟรีเพ่ือชวยใหลอหลงัเปน
อิสระหากลอติดหลมโคลน ทราย หรือในสถานการณ
อ่ืนๆ

หมายเหตุเก่ียวกับการใชงาน
ระบบปองกนัลอหมุนฟรีจะปดการทํางานหาก:
 ลอใดลอหนึ่งไมสัมผัสกับพ้ืน
 ตรวจพบวาลอหลังหมุนมากเกนิไป
 ลอใดลอหนึ่งถกูบังคับหมุน (เชน เมื่อทําการ

บํารุงรักษา)

ขอแนะนํา
หากปดการใชงานระบบปองกนัลอหมุนฟรี ทั้งไฟ
แสดง TCS และไฟเตือนปญหาเคร่ืองยนตจะสวางขึ้น

ขอควรระวัง
UCA16801

ใชยางรถที่กําหนดเทาน้ัน (ดูหนา 6-20) การใชยางรถ
ที่มขีนาดแตกตางกันจะทําใหระบบปองกันลอหมุน
ฟรีไมสามารถควบคุมการหมนุของลอไดอยางถูกต อง

การรีเซ็ทระบบปองกันลอหมุนฟรี
1. ปดการทํางานของรถและรอสองสามวินาที
2. เปดการทํางานของรถและสตารทเคร่ืองยนต
3. หลงัจากขับขี่ดวยความเร็วอยางนอย 20 กม./ชม. 

(12 ไมล/ชม.) ไฟแสดง TCS ควรดบัลงและ
ระบบเปดการทํางาน

4. ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบรถจักรยานยนต
และรีเซ็ทไฟเตือนปญหาเคร่ืองยนต

ขอแนะนํา
หากไฟแสดง TCS หรือไฟเตือนปญหาเคร่ืองยนต
สวางคางหลงัจากการรีเซ็ท ใหขับขี่อยางระมัดระวัง
และนํารถเขารับการตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮา
โดยเร็วที่สุด

1. ปุม “TCS” ระบบปองกันลอหมุนฟรี
2. ไฟเตือนปญหาเคร่ืองยนต “ ”
3. ไฟแสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี “ ”

1 32
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UAU13075

ฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

การเปดฝาปดถังน้ํามนัเช้ือเพลิง
เปดฝาครอบตัวลอ็คฝาปดถงันํ้ามันเชื้อเพลิง เส ียบ
กญุแจเขาไปในตัวลอ็ค แลวบิดตามเข็มนาฬิกา 1/4 
รอบ ตัวล็อคจะถกูปลด และสามารถเปดฝาปดถงั
น้ํามันเชือ้เพลงิได

การปดฝาปดถังน้ํามันเช้ือเพลิง
1. กดฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิงใหเขาท่ีโดยเสียบ

กุญแจคางไวกับตัวล็อค
2. บิดกุญแจทวนเข็มนาฬิกากลับไปยังตําแหนง

เดิม ดึงกญุแจออก จากน้ันปดฝาครอบตัวล็อค

ขอแนะนํา
ฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิงจะไมสามารถปดไดหาก
กญุแจไมอยูในตัวลอ็ค นอกจากนี้ กญุแจจะไม
สามารถดึงออกไดหากไมปดและล็อคฝาปดให
ถกูตอง

คําเตอืน
UWA11092

หลังจากเติมน้ํามันเช้ือเพลิง ตรวจสอบใหแนใจว าได
ปดฝาปดถังน้ํามนัเช้ือเพลิงแนนสนิท น้ํามนัเช ื้อเพลิง
ทีร่ั่วออกมาอาจทําใหเกิดเพลิงไหมได

UAU13222

นํ้ามันเชื้อเพลิง
ตรวจใหแนใจวามีน้ํามันเชือ้เพลิงในถงัเพียงพอ

คําเตอืน
UWA10882

น้ํามันเบนซินและไอน้ํามนัเบนซินเปนสารไวไฟสูง 
ใหปฏบัิตติามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือหลีกเล่ียงการ
เกิดเพลิงไหมและการระเบิด และเพ่ือลดความเสี่ยง
ในการไดรับบาดเจ็บขณะเติมน้ํามนัเช้ือเพลิง

1. กอนเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง ใหดับเคร่ืองยนตและ
ตองแนใจวาไมมีผูใดน่ังอยูบนรถจักรยานยนต 
หามเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงขณะสูบบุหร่ี หรือขณะ
ที่อยูใกลกับประกายไฟ เปลวไฟ หรือแหลง
จุดระเบิดตางๆ เชน ไฟแสดงการทํางานของ
เคร่ืองทํานํ้ารอนและเคร่ืองอบผา

2. อยาเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงจนลนถัง ในการเติม
น้ํามันเชื้อเพลิง ตองแนใจวาไดใสหัวจาย
น้ํามันเชื้อเพลงิเขาไปในชองเติมของถังนํ้ามัน
เชือ้เพลงิ หยุดเติมเม่ือระดับน้ํามันเชือ้เพลงิถงึ
ปลายทอเติมนํ้ามัน เนื่องจากนํ้ามันเชือ้เพลงิ
จะขยายตัวเมื่อรอนขึ้น ความรอนจาก
เคร่ืองยนตหรือแสงอาทิตยจงึอาจทําใหน้ํามัน
เชือ้เพลงิไหลลนออกมาจากถังได

1. ฝาครอบตัวล็อคฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
2. ปลดล็อค

1

2

1. ทอเติมของถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
2. ระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงสูงสุด

2 1
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3. เชด็นํ้ามันเชือ้เพลงิท่ีหกทันที ขอควรระวงั: 
เช็ดนํ้ามันเช้ือเพลิงที่หกทันทีดวยผานุมที่
สะอาดและแหง เนื่องจากนํ้ามันเช้ือเพลิง
อาจทําความเสียหายใหกับพ้ืนผิวทีเ่คลือบสี
หรือช้ินสวนพลาสติก [UCA10072]

4. ดูใหแนใจวาไดปดฝาปดถงันํ้ามันเชื้อเพลิงแนน
ดีแลว

คําเตอืน
UWA15152

น้ํามันเบนซินเปนสารมีพิษและสามารถทําใหบาดเจ ็บ
หรือเสียชีวิตได ตองใชดวยความระมัดระวัง ห ามใช
ปากดูดนํ้ามันเบนซิน หากกลืนนํ้ามนัเบนซินเขาไป 
หรือสูดไอน้ํามนัเบนซินเขาไป หรือน้ํามนัเบนซิน
เขาตา ใหรีบพบแพทยทันที หากนํ้ามันเบนซินสัมผัส
ผิวหนัง ใหลางดวยสบูและน้ํา หากน้ํามนัเบนซินเลอะ
เสื้อผา ใหเปล่ียนเสือ้ผาทนัที

UAU76860

ขอควรระวัง
UCA11401

ใชเฉพาะนํ้ามันเบนซินไรสารตะก่ัวเทาน้ัน การใช
น้ํามันเบนซินที่มสีารตะก่ัวจะทําใหช้ินสวนภายใน
ของเครื่องยนต เชน วาลวและแหวนลูกสูบ รวมทั้ง
ระบบไอเสียเกิดความเสียหายไดเปนอยางมาก

ขอแนะนํา
 สัญลกัษณนี้แสดงถึงนํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีแนะนํา

สําหรับรถจักรยานยนตคันนี้ซึ่งกําหนดโดย
ขอบังคับของยุโรป (EN228)

 ตรวจสอบวาหวัจายนํ้ามันเบนซินมีตัวระบุ
เดียวกนันี้เม่ือเติมนํ้ามันเชือ้เพลงิ

เคร่ืองยนตยามาฮาของทานถกูออกแบบมาสําหรับ
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วธรรมดาท่ีมีคาออกเทน 
RON 95 ขึ้นไป หากเคร่ืองน็อค (หรือมีเสียงดัง) 
ใหเปลี่ยนไปใชน้ํามันเบนซินย่ีหออ่ืนหรือน้ํามัน
เบนซินไรสารตะกัว่พิเศษ การใชน้ํามันเชื้อเพล ิง
ไรสารตะกั่วจะชวยยืดอายุการใชงานของหัวเทียน
และลดคาใชจายในการบํารุงรักษา
แกสโซฮอล
แกสโซฮอลมี 2 ชนิด: แกสโซฮอลชนิดท่ีมเีอทานอล
และแกสโซฮอลชนิดท่ีมีเมทานอล แกสโซฮอลชนิด
ที่มีเอทานอลสามารถใชไดหากมีปริมาณเอทานอลไม
เกนิ 10% (E10) ยามาฮาไมแนะนําใหใชแกสโซฮอล
ชนิดท่ีมีเมทานอล เนื่องจากสามารถทําใหเกิดความ
เสียหายแกระบบน้ํามันเชือ้เพลงิหรือเกิดปญหา
เกีย่วกับสมรรถนะของรถได

น้ํามันเชื้อเพลิงที่แนะนํา:
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วธรรมดา 
(น้ํามันแกสโซฮอล 91 [E10])

ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง:
25 ลิตร (6.6 US gal, 5.5 Imp.gal)

ปริมาณการสํารองน้ํามนัเชื้อเพลิง:
5.5 ลิตร (1.45 US gal, 1.21 Imp.gal)

E10
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UAU72971

ทอนํ้ามันลนของถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

กอนใชงานรถจักรยานยนต ใหปฏิบัติดังน้ี:
 ตรวจสอบการเชื่อมตอของทอน้ํามันลน
 ตรวจสอบความเสียหายของทอน้ํามันลน
 ตรวจสอบวาทอนํ้ามันลนไมอุดตัน
 ตรวจสอบวาทอนำมันลนถกูจัดวางผานแคลมป

ขอแนะนํา
ดูหนา 6-11 สําหรับขอมูลเกี่ยวกบักลองดักไอน้ําม ัน

UAU13447

ระบบบําบัดไอเสีย 
รถจักรยานยนตรุนนี้มีระบบบําบัดไอเสีย (catalytic 
converter) ในระบบไอเสียของรถ

คําเตอืน
UWA10863

ระบบไอเสียจะมคีวามรอนหลังจากทํางาน เพ่ือ
ปองกันอันตรายจากไฟไหมหรือการลวกผิวหนัง:
 หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับบริเวณที่อาจ

เกิดอันตรายจากไฟไหม เชน หญาหรือวัสดุ
อ่ืนๆ ทีต่ิดไฟงาย

 จอดรถจักรยานยนตในทีท่ี่ไมมีเด็กหรือคนเดิน
พลุกพลาน เพ่ือไมใหไดรับอันตรายจากการ
สัมผัสกับระบบไอเสียที่มีความรอน

 ตองแนใจวาระบบไอเสียเย็นลงแลวกอนทําการ
ซอมบํารุง

 อยาปลอยใหเครื่องยนตเดินเบานานเกินกวา
สองสามนาที การปลอยใหเครื่องยนตเดินเบา
เปนเวลานานจะทําใหเครื่องยนตรอน

ขอควรระวัง
UCA10702

ใชเฉพาะน้ํามันเบนซินไรสารตะก่ัวเทาน้ัน การใช
น้ํามันเบนซินที่มสีารตะก่ัวจะทําใหระบบบําบัด
ไอเสียเสียหายจนไมสามารถซอมได

1. ทอนํ้ามันลนของถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
2. แคลมป

2

1
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UAU39496

เบาะน่ัง

เบาะน่ังผูโดยสาร

การถอดเบาะน่ังผูโดยสาร
1. เสียบกุญแจเขาไปในล็อคเบาะน่ัง แลวบิด

กุญแจทวนเข็มนาฬิกา

2. ยกดานหนาของเบาะน่ังผูโดยสารขึ้นและดึง
ไปดานหนา

การติดต้ังเบาะนั่งผูโดยสาร
1. สอดเขี้ยวลอ็คท่ีดานหลงัของเบาะน่ังผูโดยสาร

เขาไปในท่ียึดเบาะน่ังดังภาพ จากน้ันกดท่ีดาน
หนาของเบาะน่ังลงเพ่ือลอ็คใหเขาท่ี

2. ดึงกญุแจออก

เบาะนั่งผูขบัขี่

การถอดเบาะน่ังผูขับขี่
1. ถอดเบาะน่ังผูโดยสารออก
2. กดคันลอ็คเบาะน่ังผูขับขี่ทีอ่ยูใตดานหลงัของ

เบาะน่ังผูขับขี่ไปทางซายดังภาพ จากน้ันดึง
เบาะน่ังออก

การติดต้ังเบาะนั่งผูขบัขี่
1. ใสเขี้ยวล็อคท่ีดานหนาของเบาะน่ังผูขบัขีเ่ขา

ไปในท่ียึดเบาะนั่งดังภาพ แลวกดดานหลงั
ของเบาะนั่งลงเพ่ือล็อคใหเขาท่ี

2. ติดต้ังเบาะนั่งผูโดยสาร

ขอแนะนํา
 ตรวจสอบใหแนใจวาเบาะรถปดสนิทกอนขับขี่

รถจักรยานยนต

1. ลอ็คเบาะน่ัง
2. ปลดล็อค

1. เข้ียวล็อค
2. ท่ียึดเบาะน่ัง

1

2

1. คันล็อคเบาะน่ังผูขับข่ี
2. เบาะน่ังผูขับข่ี

1. เข้ียวล็อค
2. ท่ียึดเบาะน่ัง
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 เบาะน่ังผูขบัขี่สามารถปรับความสูงเพ่ือเปลี่ยน
ทาทางในการขับขี่ได (ดูหวัขอตอไปนี้)

UAU39633

การปรับความสูงของเบาะน่ังผูขับข่ี
เบาะน่ังผูขับขี่สามารถปรับความสูงไดสองตําแหนง
ตามความพอใจของผูขบัขี่
เบาะน่ังผูขับขี่จะถูกปรับความสูงไวที่ตําแหนงตํ่าเม่ือ
สงมอบรถ

การเปล่ียนความสูงของเบาะนั่งผูขบัขี่เปนตําแหนง
สูง

1. ถอดเบาะน่ังผูขบัขี่ (ดูหนา 3-31)
2. ถอดตัวปรับตําแหนงความสูงของเบาะน่ัง

ผูขับขี่ออกโดยการดึงขึ้น

3. เลือ่นฝาครอบท่ียึดเบาะน่ังผูขบัขี่ไปยังตําแหนง
ที่ตํ่าลงดังภาพ

1. ตําแหนงตํ่า
2. ตําแหนงสูง

1. ตัวปรับตําแหนงความสูงของเบาะน่ังผูขับข่ี
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4. ติดต้ังตัวปรับตําแหนงความสูงของเบาะน่ัง
ผูขับขี่โดยใหเคร่ืองหมาย “H” อยูตรงกับ
เคร่ืองหมายจับคู

5. เสียบเขี้ยวล็อคท่ีดานหนาของเบาะน่ังผูขับขี่
เขาไปในท่ียึดเบาะน่ัง B ดังภาพ

6. จัดแนวเขี้ยวล็อคท่ีดานลางของเบาะน่ังผูขบัขี่
ใหตรงกับชองตําแหนง “H” แลวกดดานหลัง
ของเบาะนั่งลงเพ่ือล็อคใหเขาท่ีดังภาพ

7. ติดต้ังเบาะนั่งผูโดยสาร

การเปล่ียนความสูงของเบาะนั่งผูขับขีเ่ปนตําแหนงต่ํา
1. ถอดเบาะน่ังผูขับขี ่(ดูหนา 3-31)
2. ถอดตัวปรับตําแหนงความสูงของเบาะน่ัง

ผูขบัขี่ออกโดยการดึงขึน้
3. เลื่อนฝาครอบที่ยึดเบาะน่ังผูขับขีไ่ปยังตําแหนง

ที่สูงขึ้น
4. ติดต้ังตัวปรับตําแหนงความสูงของเบาะน่ัง

ผูขบัขี่โดยใหเคร่ืองหมาย “L” อยูตรงกับ
เคร่ืองหมายจับคู

1. ฝาครอบท่ียึดเบาะน่ังผูขับข่ี

1. ตัวปรับตําแหนงความสูงของเบาะน่ังผูขับข่ี
2. เคร่ืองหมาย “H”
3. เคร่ืองหมายจับคู

1. เข้ียวล็อค
2. ท่ียึดเบาะน่ัง B (สําหรับตําแหนงสูง)
3. ฝาครอบท่ียึดเบาะน่ังผูขับข่ี

1

1. ชองตําแหนง “H”

1. ตัวปรับตําแหนงความสูงของเบาะน่ังผูขับข่ี
2. เคร่ืองหมาย “L”
3. เคร่ืองหมายจับคู
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5. เสียบเขี้ยวล็อคที่ดานหนาของเบาะน่ังผูขบัขี่
เขาไปในท่ียึดเบาะน่ัง A ดังภาพ

6. จดัแนวเขี้ยวลอ็คท่ีดานลางของเบาะน่ังผูขับขี่
ใหตรงกับชองตําแหนง “L” แลวกดดานหลัง
ของเบาะน่ังลงเพ่ือลอ็คใหเขาท่ีดังภาพ

7. ติดต้ังเบาะน่ังผูโดยสาร

ขอแนะนํา
ตรวจสอบใหแนใจวาเบาะรถปดสนิทกอนขับขี่รถ
จกัรยานยนต

UAU40254

กลองอเนกประสงค
รถจักรยานยนตรุนนี้ติดต้ังกลองอเนกประสงคสองจุด
กลองอเนกประสงค A อยูใตเบาะน่ังผูขับขี่ (ด ูหนา 
3-31)

กลองอเนกประสงค B อยูใตเบาะน่ังผูโดยสาร (ด ูหนา 
3-31)

เม่ือจดัเก็บเอกสารหรือสิ่งของอ่ืนๆ ไวในกลอง
อเนกประสงค ตองแนใจวาไดหอหุมดวยถุงพลาสติก
ไวเพ่ือไมใหเปยก ในการลางรถจกัรยานยนต ให
ระมัดระวังไมใหน้ําเขาไปในกลองอเนกประสงค

คําเตอืน
UWA14421

 กลองอเนกประสงค A สามารถรับนํ้าหนักได
ไมเกิน 1 กก. (2 ปอนด)

1. เข้ียวล็อค
2. ฝาครอบท่ียึดเบาะน่ังผูขับข่ี
3. ท่ียึดเบาะน่ัง A (สําหรับตําแหนงตํ่า)

1. ชองตําแหนง “L”

1
2

3

1. กลองอเนกประสงค A

1. กลองอเนกประสงค B

1

1
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 กลองอเนกประสงค B สามารถรับนํ้าหนักได
ไมเกิน 3 กก. (7 ปอนด)

 หามบรรทุกน้ําหนักบนตัวรถจักรยานยนตเกิน 
215 กก. (474 ปอนด)

UAU39482

กลองอุปกรณเสริม
กลองอุปกรณเสริมอยูขางแผงมาตรวัด

การเปดกลองอุปกรณเสริม
1. เสียบกุญแจเขาไปในสวิทชกุญแจ แลวบิดไปท่ี 

“ON”
2. กดปุมกลองอุปกรณเสริม จากน้ันเปดฝากลอง

อุปกรณเสริม

3. บิดกุญแจไปที่ “OFF” เพ่ือรักษาพลังงาน
แบตเตอร่ี

การปดกลองอุปกรณเสริม
1. พับฝากลองอุปกรณเสริมลง
2. ดึงกญุแจออก

ขอควรระวัง
UCA11802

หามวางของที่ไวตอความรอนไวในกลองอุปกรณ
เสริม กลองอุปกรณเสริมจะรอนเมือ่เครื่องยนต 
ทํางานหรือรถจักรยานยนตถูกแสงแดดโดยตรง

คําเตอืน
UWA11422

 กลองอุปกรณเสริมสามารถรับนํ้าหนักได
ไมเกิน 0.3 กก. (0.66 ปอนด) 

1. ฝากลองอุปกรณเสริม
2. กลองอุปกรณเสริม
3. ปุมกลองอุปกรณเสริม

1

2 3
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 หามบรรทุกน้ําหนักบนตัวรถจักรยานยนต
เกิน 215 กก. (474 ปอนด)

UAU39612

การปรับต้ังลําแสงไฟหนา
ปุมปรับต้ังลําแสงไฟหนาใชในการยกหรือลดระดับ
ความสูงของลําแสงไฟหนา อาจจําเปนตองทําการ
ปรับต้ังลําแสงไฟหนาเพ่ือเพ่ิมทัศนวิสัยและชวยปอง
กนัไมใหลําแสงไฟหนาทําใหผูขับขีท่ี่ใกลเข ามามอง
ไมเห็นเมื่อบรรทุกน้ําหนักมากหรือนอยกวาปกต ิ 
ปฏบิัติตามกฎหมายและขอบังคับของทองถิน่เมื่อ
ทําการปรับต้ังไฟหนา
ในการยกระดับลําแสงไฟหนา ใหบิดปุมไปในทิศทาง 
(a) ในการลดระดับลําแสงไฟหนา ใหบิดปุมไปใน
ทิศทาง (b)

1. ปุมปรับต้ังลําแสงไฟหนา
11

(b) (a) (b) (a)
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UAU39642

ตําแหนงแฮนดบังคับ 
แฮนดบังคับสามารถปรับไดสามตําแหนงตามความ
พอใจของผูขับขี่ ใหผูจําหนายยามาฮาทําการปร ับ
ตําแหนงแฮนดบังคับให

UAU54151

การเปดและการปดชองระบายอากาศบังลม
ชองระบายอากาศบังลมสามารถเปดได 20 มม. 
(0.79 นิ้ว) เพ่ือเพ่ิมอากาศถายเทใหเหมาะกับสภาพ
การขับขี่

การเปดชองระบายอากาศบังลม
1. ถอดตัวยึดแบบเร็ว
2. เลื่อนฝาครอบชองระบายอากาศบังลมไปดาน

หนาเพ่ือปลดเขี้ยวลอ็คออกจากชองดานลาง 
จากน้ันดึงฝาครอบออก

3. เสียบเขี้ยวลอ็คเขาไปในชองดานบน จากน้ัน
เลื่อนฝาครอบไปดานหลัง

1. แฮนดบังคับ

1 1

1. ตําแหนงปด
2. ตําแหนงเปด

1. ฝาครอบชองระบายอากาศบังลม
2. ชองดานลาง
3. ตัวยึดแบบเร็ว

1 2

3

1

2
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4. ติดต้ังตัวยึดแบบเร็ว

การปดชองระบายอากาศบังลม
1. ถอดตัวยึดแบบเร็ว
2. เลือ่นฝาครอบชองระบายอากาศบังลมไปดาน

หนาเพ่ือปลดเขี้ยวล็อคออกจากชองดานบน 
จากน้ันดึงฝาครอบออก

3. เสียบเขี้ยวล็อคเขาไปในชองดานลาง จากน้ัน
เลือ่นฝาครอบไปดานหลงั

4. ติดต้ังตัวยึดแบบเร็ว

ขอแนะนํา
ตรวจสอบใหแนใจวาไดติดต้ังฝาครอบชองระบาย
อากาศบังลมแนนแลวกอนการขับขี่

1. เข้ียวล็อค
2. ชองดานบน
3. ตัวยึดแบบเร็ว

1. ฝาครอบชองระบายอากาศบังลม
2. ชองดานบน
3. ตัวยึดแบบเร็ว

1

3

2

3

1

2

1. เข้ียวล็อค
2. ชองดานลาง
3. ตัวยึดแบบเร็ว

1 3

2
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UAU39672

กระจกมองหลัง
กระจกมองหลงัของรถจักรยานยนตคนันี้สามารถพับ
ไปดานหนาหรือดานหลังเพ่ือการจอดในพ้ืนที่แคบได 
พับกระจกกลับมาสูตําแหนงเดิมกอนการขบัขี่

คําเตอืน
UWA14372

ตองแนใจวาพับกระจกมองหลังกลับสูตําแหนงเด ิม
แลวกอนการขบัขี่

UAU54144

การปรับต้ังโชคอัพหนา
แกนโชคอัพหนาแตละอันจะมีโบลทปรับต้ังสปริง
โชคอยู แกนโชคอัพหนาดานขวามีปุมปรับต้ังแรง
หนวงในการคืนตัวของกระบอกโชคและสกรูปรับต้ัง
แรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค

ขอควรระวัง
UCA23710

เพ่ือปองกันระบบกันสะเทือนชํารุดเสียหาย อยาหมนุ
ตัวปรับตั้งเกินกวาการตั้งคาสูงสุดหรือต่ําส ุด

คําเตอืน
UWA14671

ปรับสปริงโชคของแกนโชคอัพหนาทัง้คูใหเทากัน
เสมอ มฉิะนั้นอาจทําใหประสิทธิภาพในการบังคับ
ลดลงและสูญเสียการทรงตัว

สปริงโชค
ในการเพ่ิมแรงสปริงโชคซ่ึงจะทําใหระบบกนั
สะเทือนแขง็ขึ้น ใหหมุนโบลทปรับต้ังบนแกน
โชคอัพหนาแตละแกนไปในทิศทาง (a) ในการลด
แรงสปริงโชคซ่ึงจะทําใหระบบกนัสะเทือนนุมลง 
ใหหมุนโบลทปรับต้ังบนแกนโชคอัพหนาแตละแกน
ไปในทิศทาง (b)

การต้ังคาสปริงโชคจะกําหนดโดยการวัดระยะหาง A 
ตามท่ีแสดงในภาพ ระยะหาง A ย่ิงส้ัน สปริงโชคจะ

1. ตําแหนงสําหรับการขับข่ี
2. ตําแหนงสําหรับจอดรถ

2

21

2

2 1

1. โบลทปรับต้ังสปริงโชค

(a) (b)

11

(a) (b)
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ย่ิงสูง; ระยะหาง A ย่ิงยาว สปริงโชคจะย่ิงตํ่า

แรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค
แรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชคจะปรับต้ัง
บนแกนโชคอัพหนาดานขวาเทาน้ัน
ในการเพ่ิมแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค
ซึ่งจะทําใหการคืนตัวของกระบอกโชคแข็งขึ้น ให 
หมุนปุมปรับต้ังไปในทิศทาง (a) ในการลดแรงหนวง
ในการคืนตัวของกระบอกโชคซ่ึงจะทําใหการคืนตัว
ของกระบอกโชคนุมลง ใหหมนุปุมปรับต้ังไปใน
ทิศทาง (b)

แรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค
แรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชคจะปรับต้ัง
บนแกนโชคอัพหนาดานขวาเทาน้ัน
ในการเพ่ิมแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค
ซึ่งจะทําใหการยุบตัวของกระบอกโชคแข็งขึ้น ให 
หมุนสกรูปรับต้ังไปในทิศทาง (a) ในการลดแรง
หนวงในการยุบตัวของกระบอกโชคซ่ึงจะทําใหการ
ยุบตัวของกระบอกโชคนุมลง ใหหมุนสกรูปรับต้ัง
ไปในทิศทาง (b)

1. ระยะหาง A

การต้ังคาสปริงโชค:
ตํ่าสุด (นุม):

ระยะหาง A = 20.0 มม. (0.79 นิ้ว)
มาตรฐาน:

ระยะหาง A = 15.0 มม. (0.59 นิ้ว)
สูงสุด (แข็ง):

ระยะหาง A = 5.0 มม. (0.20 นิ้ว)

1. ปุมปรับต้ังแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค

1

(a) (b)
1

การต้ังคาการคืนตัวของกระบอกโชค:
ตํ่าสุด (นุม):

22 คลิกในทิศทาง (b)*
มาตรฐาน:

12 คลิกในทิศทาง (b)*
สูงสุด (แข็ง):

1 คลิกในทิศทาง (b)*
* ขณะที่หมุนปุมปรับต้ังไปในทิศทาง (a) จนสุด 

1. สกรูปรับต้ังแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค

การปรับต้ังแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค:
ตํ่าสุด (นุม):

32 คลิกในทิศทาง (b)*
มาตรฐาน:

11 คลิกในทิศทาง (b)*
สูงสุด (แข็ง):

1 คลิกในทิศทาง (b)*
* ขณะที่หมุนสกรูปรับต้ังไปในทิศทาง (a) จนสุด 
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ขอแนะนํา
 แมวาจํานวนเสียงคลิกทั้งหมดของกลไกการ

ปรับต้ังแรงหนวงอาจไมเทากนัพอดีกับขอมูล
จําเพาะท่ีระบุไวเนื่องจากขอแตกตางเลก็นอย
ในการผลิต แตจํานวนเสียงคลกิตามจริงจะ
แสดงชวงการปรับต้ังท้ังหมดเสมอ เพ่ือให
ปรับต้ังไดอยางถกูตองแมนยํา ใหตรวจสอบ
จํานวนเสียงคลกิของกลไกการปรับต้ังแรง
หนวงแตละตัว และแกไขการต้ังคาตํ่าสุดและ
มาตรฐานตามความจําเปน

 เมื่อหมุนปุมปรับต้ังแรงหนวงในทิศทาง (a) 
ตําแหนง 0 คลิกและตําแหนง 1 คลิกอาจ
เหมือนกัน

UAU14919

การปรับต้ังชุดโชคอัพหลัง
ชุดโชคอัพหลังน้ีติดต้ังคันปรับต้ังสปริงโชคและปุม
ปรับต้ังแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค

สปริงโชค
สําหรับการขบัขี่คนเดียว ใหเลือ่นคันปรับต้ังสปริง
โชคไปในทิศทาง (a) สําหรับการขับขี่พรอมกบัผู
โดยสาร ใหเลือ่นคนัปรับต้ังสปริงโชคไปในทิศทาง 
(b)

แรงหนวงในการคืนตวัของกระบอกโชค
ในการเพ่ิมแรงหนวงในการคนืตัวของกระบอกโชค
ซึ่งจะทําใหการคืนตัวของกระบอกโชคแข็งขึ้น ให 
หมุนปุมปรับต้ังไปในทิศทาง (a) ในการลดแรงหนวง
ในการคืนตัวของกระบอกโชคซ่ึงจะทําใหการคืนตัว
ของกระบอกโชคนุมลง ใหหมุนปุมปรับต้ังไปใน
ทิศทาง (b)

1. คันปรับต้ังสปริงโชค
1

(b)

(a)
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ขอแนะนํา
 แมวาจํานวนเสียงคลิกทั้งหมดของกลไกการ

ปรับต้ังแรงหนวงอาจไมเทากันพอดีกบัขอมลู
จําเพาะดานบนเน่ืองจากขอแตกตางเล็กนอยใน
การผลิต แตจํานวนเสียงคลกิตามจริงจะแสดง
ชวงการปรับต้ังท้ังหมดเสมอ เพ่ือใหการปรับ
ต้ังมีความแมนยํา ใหตรวจสอบจํานวนเสียง
คลกิและดัดแปลงคาตํ่าสุดและคามาตรฐาน
ตามความจําเปน

 เมื่อหมุนปุมปรับต้ังแรงหนวงในทิศทาง (a) 
ตําแหนง 0 คลิกและตําแหนง 1 คลิกอาจ
เหมือนกนั

ขอควรระวัง
UCA16571

เพ่ือปองกันกลไกชํารุดเสียหาย หามเล่ือนเกินกวา
การต้ังคาสูงสุดหรือต่ําสุด

คําเตอืน
UWA10222

ชุดโชคอัพหลังนี้มีแกสไนโตรเจนแรงดันสูง อานและ
ทําความเขาใจขอมูลตอไปนี้กอนการทํางานกับชุด
โชคอัพหลัง
 หามกระทุงหรอืพยายามเปดชุดกระบอกสูบ
 หามนําชุดโชคอัพหลังไปใกลเปลวไฟหรอืแหลง

กําเนิดความรอนสูง เพราะอาจทําใหเกิดระเบิด
เนื่องจากมแีรงดันแกสสูงเกินไป

 หามทําใหกระบอกสูบบิดเบ้ียวเสียรูปทรงหรือ
เสียหาย ความเสียหายของกระบอกสูบจะทําให
ประสิทธิภาพในการหนวงลดลง

 หามกําจัดชุดโชคอัพหลังทีเ่สียหายหรือเสื่อม
สภาพดวยตนเอง ใหนําชุดโชคอัพหลังไปใหผู
จําหนายยามาฮาเพ่ือดําเนินการตอไป

1. ปุมปรับต้ังแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค

การต้ังคาการคืนตัวของกระบอกโชค:
ตํ่าสุด (นุม):

20 คลิกในทิศทาง (b)*
มาตรฐาน:

12 คลิกในทิศทาง (b)*
สูงสุด (แข็ง):

1 คลิกในทิศทาง (b)*
* ขณะที่หมุนปุมปรับต้ังไปในทิศทาง (a) จนสุด 
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UAU15306

ขาต้ังขาง
ขาต้ังขางอยูทางดานซายของโครงรถ ยกขาต้ังข างขึ้น
หรือเหยียบลงดวยเทาขณะจบัตัวรถใหต้ังตรง

ขอแนะนํา
สวิทชขาต้ังขางแบบติดต้ังมากับรถเปนสวนหน ึ่งของ
ระบบการตัดวงจรการสตารท ซึ่งจะตัดการจุดระเบิด
ในบางสถานการณ (ดูหัวขอถดัไปสําหรับคําอธิบาย
เกีย่วกบัระบบการตัดวงจรการสตารท)

คําเตอืน
UWA10242

หามขบัขีร่ถจักรยานยนตโดยไมไดยกขาตั้งขางขึ้น 
หรือหากขาตั้งขางฝดและไมสามารถเก็บขึน้ไดอยาง
ถูกตอง (หรือเล่ือนหลนลงได) มฉิะนั้นขาตัง้ขางอาจ
สัมผัสพ้ืนและรบกวนสมาธิของผูขบัขี่ ทําใหเสีย
การควบคุมได ระบบการตัดวงจรการสตารทของ
ยามาฮาออกแบบขึน้เพ่ือชวยเตือนใหผูขบัขี่ไมลืมยก
ขาตัง้ขางขึ้นกอนจะเริ่มออกรถ ดังนั้น ควรตรวจสอบ
ระบบนี้เปนประจําและใหผูจําหนายยามาฮาทําการ
ซอมบํารุงหากระบบทํางานไมถูกตอง

UAU63431

ระบบการตัดวงจรการสตารท
ระบบนี้ชวยปองกันการสตารทเม่ือเขาเกียรโดยที่ไม
กําคันคลทัชและยกขาต้ังขางขึ้น และจะหยุดการ
ทํางานของเคร่ืองยนตหากขาต้ังขางลดตํ่าลงขณะท ี่
ระบบสงกําลงัเขาเกียรอยู
ตรวจสอบระบบตามระยะท่ีกําหนดดวยขั้นตอน
ตอไปนี้

ขอแนะนํา
 การตรวจสอบน้ีจะเชื่อถือไดมากท่ีสุดหากมี

การอุนเคร่ืองยนต
 ดูหนา 3-2 และ 3-22 สําหรับขอมูลการทํางาน

ของสวิทช
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คําเตอืน
หากพบการทํางานผิดปกติ ใหนํารถจักรยานยนตเขา
ตรวจสอบระบบที่ผูจําหนายยามาฮากอนขับขี่

ใช ไมใช

ใช ไมใช

ใช ไมใช

เม่ือเคร่ืองยนตยังคงทํางาน:
7. เลื่อนขาต้ังขางข้ึน
8. ดึงคันคลัทชคางไว
9. เขาเกียร
10. เลื่อนขาต้ังขางลง
เครื่องยนตดับหรือไม?

เม่ือเคร่ืองยนตยังคงทํางาน:
11. เลื่อนขาต้ังขางข้ึน
12. ดึงคันคลัทชคางไว
13. กดสวิทชสตารท
เครื่องยนตติดหรือไม?

ระบบเปนปกติ สามารถขับขี่รถจักรยานยนตได

สวิทชคลัทชอาจทํางานไมถูกตอง
ไมควรขับขี่รถจักรยานยนต จนกวาจะไดรับการ
ตรวจสอบจากผูจําหนายยามาฮา

สวิทชขาต้ังขางอาจทํางานไมถูกตอง
ไมควรขับขี่รถจักรยานยนต จนกวาจะไดรับการ
ตรวจสอบจากผูจําหนายยามาฮา

สวิทชเกียรวางอาจทํางานไมถูกตอง
ไมควรขับขี่รถจักรยานยนต จนกวาจะไดรับการ
ตรวจสอบจากผูจําหนายยามาฮา

เม่ือเคร่ืองยนตดับอยู:
1. ต้ังรถจักรยานยนตบนขาต้ังกลาง
2. เลื่อนขาต้ังขางลง
3. ต้ังคาสวิทชดับเคร่ืองยนตไปที่ตําแหนงทํางาน 
4. บิดสวิทชกุญแจไปที่ตําแหนงเปด
5. เขาเกียรวาง
6. กดสวิทชสตารท
เครื่องยนตติดหรือไม?
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UAU39657

ข้ัวตอเสริมกระแสไฟตรง

คําเตอืน
UWA14361

เพ่ือปองกันไฟฟาดูดหรือการลัดวงจร ตองติดตั้ง
ฝาปดเมื่อไมไดใชงานขั้วตอเสริมกระแสไฟตรง

ขอควรระวัง
UCA15432

ไมควรใชงานอุปกรณเสริมทีเ่ช่ือมตอกับขั้วตอเสริม
กระแสไฟตรงเมื่อเครื่องยนตดับอยู และกําลังไฟ
ตองไมเกิน 30 W (2.5 A) มฉิะนั้นฟวสอาจจะขาด
หรือแบตเตอรี่อาจหมดได

รถจกัรยานยนตรุนน้ีติดต้ังขัว้ตอเสริมกระแสไฟตรง
ไวในกลองอุปกรณเสริม
อุปกรณเสริมขนาด 12 V ที่เชื่อมตอกบัขั้วตอเสร ิม
กระแสไฟตรงสามารถใชงานไดเมื่อกญุแจอยูที่
ตําแหนง “ON” และควรใชงานเม่ือเคร่ืองยนต
ทํางานอยูเทาน้ัน

การใชขัว้ตอเสริมกระแสไฟตรง
1. เปดฝากลองอุปกรณเสริม (ดูหนา 3-35)
2. บิดกุญแจไปท่ี “OFF”
3. ถอดฝาปดขัว้ตอเสริมกระแสไฟตรงออก

4. ปดอุปกรณเสริม

5. เสียบปลั๊กอุปกรณเสริมเขาไปในขั้วตอเสริม
กระแสไฟตรง

6. บิดกุญแจไปที่ “ON” แลวสตารทเคร่ืองยนต 
(ดูหนา 5-2)

7. เปดอุปกรณเสริม

1. ฝาปดข้ัวตอเสริมกระแสไฟตรง

1

1. ข้ัวตอเสริมกระแสไฟตรง

1

3-45



เพ่ือความปลอดภยั – การตรวจสอบกอนการใชงาน

4

B88-F8199-U1.book  Page 1  Friday, January 5, 2018  11:47 AM
UAU63440

ตรวจสอบรถจกัรยานยนตกอนการขับขี่ทุกคร้ังเพ ื่อใหแนใจวารถอยูในสภาพการใชงานท่ีปลอดภ ัย ปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนการตรวจสอบและบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาท ี่ระบุไวในคูมือผูใชรถจักรยานยนตเสมอ

คําเตอืน
UWA11152

การไมตรวจสอบหรือบํารุงรักษารถจักรยานยนตอยางถกูตองจะเพ่ิมโอกาสในการเกิดอุบัติเหตหุรือทําใหช้ินสวน
เสียหายได อยาใชรถหากทานพบส่ิงผิดปกติใดๆ หากขัน้ตอนที่ระบุไวในคูมอืนี้ไมสามารถแกไขปญหาได ใหนํา
รถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮา

ตรวจสอบรายการตอไปนี้กอนการใชงานรถจกัรยานยนต:
จดุตรวจสอบ การตรวจสอบ หนา

นํ้ามันเช้ือเพลิง

• ตรวจสอบระดับนํ้ามันเชือ้เพลิงในถัง
• เติมนํ้ามันเชื้อเพลิงตามความจําเปน
• ตรวจสอบการร่ัวซึมของทอนํ้ามันเชื้อเพลิง
• ตรวจสอบการอุดตัน การแตกราว หรือการชํารุดของท อนํ้ามันลนของถัง
นํ้ามันเชือ้เพลิง และตรวจสอบจุดเชือ่มตอทอ

3-28, 
3-30

นํ้ามันเครื่อง
• ตรวจสอบระดับนํ้ามันเคร่ือง
• หากจําเปน ใหเติมนํ้ามันเคร่ืองท่ีแนะนําจนถงึระดับท่ีกําหนด
• ตรวจสอบรถจักรยานยนตเพือ่ดูการร่ัวซมึของนํ้ามัน

6-11

นํ้ามันเฟองทาย • ตรวจสอบรถจักรยานยนตเพือ่ดูการร่ัวซมึของนํ้ามัน 6-14

นํ้ายาหลอเย็น
• ตรวจสอบระดับนํ้ายาหลอเย็นในถัง
• หากจําเปน ใหเติมนํ้ายาหลอเย็นท่ีแนะนําจนถึงระดับท่ีกําหนด
• ตรวจสอบการร่ัวซึมของระบบระบายความรอน

6-16

เบรคหนา

• ตรวจสอบการทํางาน
• หากออนหรือหยุนตัว ใหนํารถเขารับการไลลมระบบไฮดรอลิกท่ีผูจําหนาย
ยามาฮา

• ตรวจสอบความสกึของผาเบรค
• เปลี่ยนตามความจําเปน
• ตรวจสอบระดับนํ้ามันในกระปุกนํ้ามัน
• หากจําเปน ใหเติมนํ้ามันท่ีกําหนดใหอยูในระดับท่ีกําหนด
• ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพือ่ดูการร่ัวซมึ

6-25,
6-26

เบรคหลัง

• ตรวจสอบการทํางาน
• หากออนหรือหยุนตัว ใหนํารถเขารับการไลลมระบบไฮดรอลิกท่ีผูจําหนาย
ยามาฮา

• ตรวจสอบความสกึของผาเบรค
• เปลี่ยนตามความจําเปน
• ตรวจสอบระดับนํ้ามันในกระปุกนํ้ามัน
• หากจําเปน ใหเติมนํ้ามันท่ีกําหนดใหอยูในระดับท่ีกําหนด
• ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพือ่ดูการร่ัวซมึ

6-25,
6-26
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• ตรวจสอบการทํางาน
• หากออนหรือหยุนตัว ใหนํารถเขารับการไลลมระบบไฮดรอลกิท่ีผูจําหนาย
ยามาฮา

• ตรวจสอบระดับนํ้ามันในกระปุกนํ้ามัน
• หากจําเปน ใหเติมนํ้ามันท่ีกําหนดใหอยูในระดับท่ีกําหนด
• ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพือ่ดูการร่ัวซมึ

6-23, 
6-26

ปลอกคันเรง

• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบร่ืน
• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง
• หากจําเปน ใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับต้ังระยะฟรีปลอกคันเรงและ
หลอลื่นสายคันเรงและเบาปลอกคันเรง

6-19, 
6-28

สายควบคุมตางๆ • ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบร่ืน
• ทําการหลอลื่นตามความจําเปน 6-28

ลอและยาง

• ตรวจสอบความเสียหาย
• ตรวจสอบสภาพยางและความลึกของดอกยาง
• ตรวจสอบแรงดันลมยาง
• ทําการแกไขตามความจําเปน

6-20, 
6-23

คันเบรคหลังและคันเปลี่ยนเกียร • ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบร่ืน
• หลอลื่นจุดเดือยหมุนตามความจําเปน 6-29

คันเบรคหนาและคันคลัทช • ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบร่ืน
• หลอลื่นจุดเดือยหมุนตามความจําเปน 6-29

ขาตั้งกลาง, ขาตั้งขาง • ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบร่ืน
• หลอลื่นจุดเดือยหมุนตามความจําเปน 6-30

จุดยึดโครงรถ • ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัวแนนแลว
• ขันใหแนนตามความจําเปน —

อุปกรณ ไฟ สัญญาณ และสวิทช • ตรวจสอบการทํางาน
• ทําการแกไขตามความจําเปน —

สวิทชขาตั้งขาง 
• ตรวจสอบการทํางานของระบบการตัดวงจรการสตารท
• หากระบบทํางานไมถูกตอง ใหนํารถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบท่ี
ผูจําหนายยามาฮา

3-43

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ หนา
4-2
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อานคูมือผูใชรถจักรยานยนตโดยละเอียดเพ่ือให
คุนเคยกับการควบคุมตางๆ หากมีการควบคุมหรือ
ฟงกชันใดท่ีทานไมเขาใจ ทานสามารถปรึกษาผ ู
จําหนายยามาฮาได

คําเตอืน
UWA10272

การไมทําความคุนเคยกับการควบคุมตางๆ อาจนําไป
สูการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต ซึ่งสามารถ
ทําใหเกิดอุบัติเหตหุรอืการบาดเจ็บได

UAU73451

ขอแนะนํา
รถจักรยานยนตรุนนี้ติดต้ัง:
 เซ็นเซอรตรวจวัดมุมเอียงรถเพ่ือดับเคร่ืองยนต

ในกรณีที่พลิกควํ่า ปดสวิทชกุญแจหนึ่งคร้ัง
กอนพยายามรีสตารทเคร่ืองยนต หากไมทํา
เชนนี้จะไมสามารถสตารทเคร่ืองยนตได แมวา
เคร่ืองยนตจะหมุนเมื่อกดสวิทชสตารทก็ตาม

 ระบบดับเคร่ืองยนตอัตโนมัติ เคร่ืองยนตจะดับ
โดยอัตโนมัติหากปลอยใหเคร่ืองเดินเบานาน
กวา 20 นาที ในกรณีนี้ ใหกดสวิทชสตารทเพ่ือ
สตารทเคร่ืองยนตอีกคร้ัง
5-1



การทํางานของรถจักรยานยนตและคําแนะนําท่ีสําคัญในการขับข่ี

5

B88-F8199-U1.book  Page 2  Friday, January 5, 2018  11:47 AM
UAU54173

การสตารทเคร่ืองยนต
เพ่ือใหระบบการตัดวงจรการสตารท (หนา 3-43) เปด
ใหสามารถสตารทเคร่ืองยนตได ตองมีลักษณะตรง
ตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:
 ระบบสงกําลงัอยูในเกยีรวาง
 บีบคันคลทัชและยกขาต้ังขางขึ้น

การสตารทเคร่ืองยนต
1. บิดสวิทชกุญแจไปท่ี “ON” และต้ังสวิทชดับ

เคร่ืองยนตเปน “ ”
2. ตรวจสอบวาไฟตอไปนี้สวางขึ้นสองสามวินาที

แลวดับลง
 ไฟเตือนระดับน้ํามันเคร่ือง
 ไฟเตือนปญหาเคร่ืองยนต
 ไฟแสดง TCS
 ไฟแสดงระบบควบคมุความเร็วคงท่ี
 ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอร
 ไฟเตือน ABS*
 ไฟแสดงเกียรวาง*

ขอแนะนํา
 ไฟเตือน ABS ควรดับลงเม่ือขับขีถ่ึงความเร็ว 

10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.)
 ไฟแสดงเกยีรวางควรสวางขึ้นเมื่อระบบสง

กําลังอยูในเกียรวาง

ขอควรระวัง
UCA24110

หากไฟเตอืนหรือไฟแสดงไมทํางานตามที่อธิบายไว
ขางตน ใหนํารถเขารับการตรวจสอบทีผู่จําหนาย
ยามาฮา

3. เขาเกียรวาง
4. กดสวิทชสตารท และปลอยสวิทชเมื่อ

เคร่ืองยนตสตารท

หากเคร่ืองยนตไมสตารทภายใน 5 วินาทีของ
การกดสวิทชสตารท ใหรอ 10 วินาทีกอนกด
สวิทชอีกคร้ังเพ่ือใหแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่
กลบัคืนมา

ขอควรระวัง
UCA11043

เพ่ือรักษาเครือ่งยนตใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน 
หามเรงเครือ่งยนตมากขณะเครื่องยนตเย็น!
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การเปล่ียนเกียร

การเปลีย่นเกียรชวยในการควบคุมการสงกําลงั
เคร่ืองยนตสําหรับการออกตัว การเรงความเร็ว 
การขึ้นเนิน ฯลฯ
ในภาพเปนการแสดงตําแหนงตางๆ ของเกียร

ขอแนะนํา
หากตองการเขาเกียรวาง ใหเหยียบคนัเปลี่ยนเกยีรลง
ซ้ําๆ จนสุด แลวยกขึ้นเลก็นอย

ขอควรระวัง
UCA10261

 แมระบบสงกําลังจะอยูในตําแหนงเกียรวาง 
ก็หามปลอยใหรถไหลเปนเวลานานขณะดับ
เครื่องอยู และหามลากรถจักรยานยนตเปน
ระยะทางไกล ระบบสงกําลังจะมีการหลอล่ืน
อยางเหมาะสมตอเมื่อเครื่องยนตทํางานอยู
เทาน้ัน การหลอล่ืนที่ไมเพียงพออาจทําให
ระบบสงกําลังเสียหาย

 ใชคลัทชขณะเปล่ียนเกียรทุกครั้งเพ่ือหลีกเล่ียง
มใิหเกิดความเสียหายตอเครือ่งยนต ระบบสง
กําลัง และเพลาสงกําลัง ซึ่งไมไดออกแบบมา

เพ่ือตานทานแรงกระแทกจากการฝนเปล่ียน
เกียร

UAU82400

จุดเปล่ียนเกียรที่ประหยัดนํ้ามนัเช้ือเพลิง
จดุเปลี่ยนเกยีรที่แนะนําระหวางการเรงและการลด
ความเร็วแสดงอยูในตารางดานลาง

1. คันเปลี่ยนเกียร
2. ตําแหนงเกียรวาง

จุดเปลี่ยนเกียรขึ้น:
เกียร 1 → เกียร 2: 20 กม./ชม. (12 ไมล/ชม.)
เกียร 2 → เกียร 3: 30 กม./ชม. (19 ไมล/ชม.)
เกียร 3 → เกียร 4: 40 กม./ชม. (25 ไมล/ชม.)
เกียร 4 → เกียร 5: 50 กม./ชม. (31 ไมล/ชม.)
เกียร 5 → เกียร 6: 60 กม./ชม. (37 ไมล/ชม.)

จุดเปลี่ยนเกียรลง:
เกียร 6 → เกียร 5: 45 กม./ชม. (28 ไมล/ชม.)
เกียร 5 → เกียร 4: 35 กม./ชม. (22 ไมล/ชม.)
เกียร 4 → เกียร 3: 25 กม./ชม. (16 ไมล/ชม.)
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คําแนะนําสําหรับการลดความสิ้นเปลือง
นํ้ามันเชื้อเพลิง
ความส้ินเปลืองนํ้ามันเชือ้เพลงิโดยมากขึ้นอยู กบั
ลกัษณะการขับขี่ของแตละบุคคล คําแนะนําเพ่ือลด
ความส้ินเปลืองนํ้ามันเชือ้เพลงิมีดังน้ี:
 เปลีย่นเกยีรขึน้อยางรวดเร็ว และหลกีเลีย่งการ

ใชความเร็วรอบเคร่ืองยนตสูงขณะเรงเคร่ือง
 ไมเรงเคร่ืองยนตขณะเปลีย่นเกียรลง และ

หลกีเลีย่งการใชความเร็วเคร่ืองยนตสูงโดย
ไมมีโหลดบนเครื่องยนต

 ดับเคร่ืองยนตแทนที่จะปลอยใหเคร่ืองยนต
เดินเบาเปนเวลานาน (เชน ในการจราจรที่
ติดขัด เมื่อหยุดรอสัญญาณไฟจราจร หรือ
รอรถไฟผาน)

UAU16842

ระยะรันอินเคร่ืองยนต
ไมมีชวงเวลาใดในอายุการใชงานของเคร่ืองยนต ที่จะ
สําคญัไปกวาชวงระหวาง 0 ถงึ 1,600 กม. (1,000 ไมล) 
ดวยเหตุนี้ จงึควรทําความเขาใจเน้ือหาตอไปน้ีโดย
ละเอียด
เนื่องจากเปนเคร่ืองยนตใหม ควรหลกีเลีย่งการ
บรรทุกน้ําหนักเกินในชวงระยะ 1,600 กม. (1,000 
ไมล) แรก ชิ้นสวนตางๆ ในเคร่ืองยนตจะเสียดสี
และขัดตัวจนมีระยะหางในการทํางานท่ีถกูตอง 
ในชวงน้ี จะตองไมใชงานโดยบิดคันเรงจนสุด
เปนเวลานาน หรือในสภาวะใดๆ ที่อาจสงผลให
เคร่ืองยนตเกดิความรอนมากเกินไป

UAU17124

0–1,000 กม. (0–600 ไมล)
หลกีเลีย่งการทํางานเกิน 4,500 รอบ/นาที เปนเวลา
นาน ขอควรระวงั: หลังจาก 1,000 กม. (600 ไมล) 
แรกของการขบัขี่ ตองมกีารเปล่ียนถายน้ํามันเครื่อง
และน้ํามันเฟองทาย และกรองและไสกรองน้ํามัน
เครื่อง [UCA10333]

1,000–1,600 กม. (600–1,000 ไมล)
หลกีเลีย่งการทํางานเกิน 5,400 รอบ/นาที เปนเวลา
นาน

1,600 กม. (1,000 ไมล) ขึน้ไป
ในตอนนี้สามารถใชรถจักรยานยนตไดตามปกติ

ขอควรระวัง
UCA10311

 รักษาความเร็วรอบเครื่องยนตไมใหอยูในพ้ืนที่
สีแดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต
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 หากมปีญหาใดๆ เกิดขึน้ในระยะรันอิน
เครื่องยนต กรุณานํารถจักรยานยนตของทาน
เขาตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮาทันที

UAU17214

การจอดรถ
ในการจอดรถ ใหดับเคร่ืองยนตและดึงกุญแจออกจาก
สวิทชกญุแจ

คําเตอืน
UWA10312

 เนื่องจากเคร่ืองยนตและระบบไอเสียจะเกิด
ความรอนสูง จึงไมควรจอดรถในทีท่ี่อาจมเีด็ก
หรือคนเดินสัมผัสและถูกความรอนไหม
ผิวหนัง

 ไมจอดรถบริเวณพ้ืนทีล่าดเอียงหรือพ้ืนดินที่
ออน มิฉะนั้นอาจจะทําใหรถลมซึ่งมีโอกาส
ทําใหน้ํามนัเช้ือเพลิงรั่วและเกิดไฟไหมได

 หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับพ้ืนหญาแหง
หรือวัสดุทีลุ่กติดไฟไดงาย
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การตรวจสอบ การปรับต้ัง และการหลอลื่นตามระยะ
จะชวยใหรถจักรยานยนตของทานอยูในสภาพท่ี
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุด ความปลอดภัย
เปนความรับผิดชอบของเจาของและผูขับขี่รถ
จกัรยานยนต จดุสําคญัตางๆ สําหรับการตรวจสอบ 
การปรับต้ัง และการหลอลืน่รถจักรยานยนตจะ
อธิบายรายละเอียดในหนาถัดไป
ชวงระยะเวลาท่ีกําหนดในตารางการบํารุงรักษา
ตามระยะเปนเพียงคําแนะนําท่ัวไปภายใตสภาวะ
การขับขี่ปกติ อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการบํารุง
รักษาอาจจําเปนตองส้ันขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ ภูมิประเทศ ตําแหนงทางภูมิศาสตร และ
ลกัษณะการใชงานของแตละบุคคล

คําเตอืน
UWA10322

การไมดูแลรักษารถจักรยานยนตอยางเหมาะสมหรือ
ทําการบํารุงรักษาผิดวิธีอาจเพ่ิมความเสี่ยงในการ
ไดรับบาดเจ็บหรือถงึแกชีวิตขณะทําการบํารงุรักษา
หรือขณะใชงาน หากทานไมคุนเคยกับการบํารุง
รักษารถจักรยานยนต โปรดใหผูจําหนายยามาฮา
เปนผูดําเนินการแทน

คําเตอืน
UWA15123

ดับเครื่องยนตขณะทําการบํารุงรักษา ยกเวนในกรณ ี
ที่ระบุเปนอยางอ่ืน
 เครื่องยนตที่กําลังทํางานจะมีช้ินสวนที่

เคล่ือนทีซ่ึ่งสามารถเก่ียวอวัยวะหรือเสื้อผา
และมีช้ินสวนไฟฟาที่ทําใหเกิดไฟดูดหรอืเพลิง
ไหมได

 การปลอยใหเครื่องยนตทํางานขณะทําการ
บํารุงรักษาอาจทําใหดวงตาไดรบับาดเจ็บ เกิด
การไหมผิวหนัง เพลิงไหม หรือไดรับพิษ

จากกาซคารบอนมอน็อกไซด–จนอาจถึงแก
ชีวิตได ดูหนา 1-3 สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม
เก่ียวกับกาซคารบอนมอน็อกไซด

คําเตอืน
UWA15461

ดิสกเบรค แมปมเบรคตัวลาง ดรัมเบรค และผาเบรค
จะรอนมากในระหวางการใชงาน เพ่ือหลีกเล่ียงการ
ไหมผิวหนัง ควรปลอยใหช้ินสวนเบรคเย็นลงกอน
ที่จะสัมผัส
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ระบบควบคมุแกสไอเสียไมเพียงทําใหมั่นใจ
ในอากาศท่ีสะอาดขึน้เทาน้ัน แตยังมีความสําคัญ
ตอการทํางานของเคร่ืองยนตที่ถูกตองและสมรรถนะ
สูงสุด ในตารางการบํารุงรักษาตามระยะตอไปนี้ การ
ซอมบํารุงท่ีเกีย่วของกบัระบบควบคุมแกสไอเส ีย
ถกูจดักลุมแยกไว การซอมบํารุงเหลาน้ีตองใช ขอมูล 
ความรู และอุปกรณเฉพาะ การบํารุงรักษา การเปล่ียน
หรือการซอมแซมอุปกรณและระบบควบคมุแกส
ไอเสียตองดําเนินการโดยศูนยซอมหรือบุคลากร
ที่ผานการรับรอง (ถามี) ตัวแทนจําหนายยามาฮา
ไดรับการฝกอบรมและติดต้ังอุปกรณเพ่ือใหการ
บริการเหลาน้ีโดยเฉพาะ

UAU17362

ชุดเคร่ืองมือประจํารถ

ชุดเคร่ืองมอืประจํารถอยูใตเบาะน่ังผูขบัขี่ (ดูหนา 3-31)
ขอมูลดานการบํารุงรักษาท่ีอยูในคูมือเลมน ี้ และ
เคร่ืองมือตางๆ ในชุดเคร่ืองมือประจํารถ ชวยใหทาน
สามารถทําการบํารุงรักษาเพ่ือปองกันและซอมแซม
เลก็ๆ นอยๆ ได อยางไรก็ตาม อาจจําเปนตองใช
เคร่ืองมืออ่ืนเพ่ิมเติม เชน ประแจขันแรงบิด เพ่ือ
ทําการซอมบํารุงบางรายการอยางถกูตอง

ขอแนะนํา
หากทานไมมีเคร่ืองมือหรือประสบการณที่จําเป ็น
ในการบํารุงรักษารถ สามารถนํารถเขาศูนยบริการ
ยามาฮาเพ่ือใหชางดําเนินการซอมบํารุงใหทานได

1. ชดุเคร่ืองมือประจํารถ
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ขอแนะนํา
 การตรวจสอบประจําปตองทําทุกป ยกเวนหากมกีารบำรุงรักษาตามระยะทางแทน
 ตัง้แต 37,000 กม. (24,000 ไมล) หรือ 36 เดือน จะใหเริ่มนบัระยะในการบํารุงรกัษาซ้ําอีกตั้งแต 13,000 กม. 

(8,000 ไมล) หรือ 12 เดอืน
 รายการท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจัน (*) จําเปนตองใชเคร่ืองมือพิเศษ ขอมูล และทักษะดานเทคนิค จงึควรให

ผูจําหนายยามาฮาเปนผูดําเนินการ 

UAU71071

ตารางการบํารุงรักษาตามระยะสําหรับระบบควบคุมแก สไอเสีย

ลําดับ จุดตรวจสอบ

การตรวจสอบ

1 7 13 19 25 31

0.6 4 8 12 16 20

1 6 12 18 24 30

1 * ทอนํ้ามันเช้ือเพลิง
• ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหาย
ของทอนํ้ามันเชื้อเพลิง

• เปลี่ยนถาจําเปน
    

2 * หัวเทียน
• ตรวจสอบสภาพ
• ปรับต้ังระยะหางและทําความสะอาด  

• เปลี่ยน ทุกๆ 19,000 กม. (12,000 ไมล)

3 * ระยะหางวาลว • ตรวจสอบและปรับต้ัง ทุกๆ 42,000 กม. (26,600 ไมล)

4 * ระบบหัวฉีดนํ้ามันเช้ือเพลิง
• ตรวจสอบความเร็วรอบเดินเบาเคร่ืองยนต      

• ตรวจสอบและปรับต้ังสมดุล  

5 * ระบบไอเสีย
• ตรวจสอบการร่ัวซึม
• ขันใหแนนตามความจําเปน
• เปลี่ยนปะเก็นตามความจําเปน

     

6 * ระบบควบคุมการระเหย
ของนํ้ามันเช้ือเพลิง

• ตรวจสอบระบบควบคุมเพื่อดูความเสยีหาย
• เปลี่ยนตามความจําเปน  

7 * ระบบ AIS
• ตรวจสอบความเสียหายของวาลวตัดอากาศ 
หรีดวาลว และทอ

• เปลี่ยนชิ้นสวนท่ีเสียหายตามความจําเปน
    

X 1000 กม.
X 1000 ไมล

เดือน

ระยะแรก มาตรวัดระยะทาง
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ตารางการบํารุงรักษาและการหลอล่ืนโดยท่ัวไป

ลําดับ จดุตรวจสอบ

การตรวจสอบ

1 7 13 19 25 31

0.6 4 8 12 16 20

1 6 12 18 24 30

1 * ตรวจสอบระบบวิเคราะห
หัวฉีด

• ทําการตรวจสอบการทํางานโดยใชเคร่ือง
วิเคราะหระบบหัวฉีดยามาฮา

• ตรวจสอบรหัสขอผิดพลาด
√ √ √ √ √ √

2 * ไสกรองอากาศ
• ทําความสะอาด √ √

• เปลี่ยน ทุกๆ 19,000 กม. (12,000 ไมล)

3 คลัทช • ตรวจสอบการทํางาน
• ปรับหรือเปลี่ยนสาย √ √ √ √ √ √

4 * เบรคหนา
• ตรวจสอบการทํางาน ระดับนํ้ามันเบรค 
และการร่ัวของนํ้ามันเบรค

• เปลี่ยนผาเบรคตามความจําเปน
√ √ √ √ √ √

5 * เบรคหลัง
• ตรวจสอบการทํางาน ระดับนํ้ามันเบรค 
และการร่ัวของนํ้ามันเบรค

• เปลี่ยนผาเบรคตามความจําเปน
√ √ √ √ √ √

6 * ทอนํ้ามันเบรค
• ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหาย √ √ √ √ √

• เปลี่ยน ทุกๆ 4 ป

7 * นํ้ามันเบรค • เปลี่ยน ทุกๆ 2 ป

8 * ลอรถ • ตรวจสอบการแกวง-คดและความเสียหาย
• เปลี่ยนตามความจําเปน

√ √ √ √ √

9 * ยาง

• ตรวจสอบความลึกของดอกยางและ
ความเสียหาย

• เปลี่ยนตามความจําเปน
• ตรวจสอบแรงดันลมยาง
• ทําการแกไขตามความจําเปน

√ √ √ √ √

10 * ลกูปนลอ • ตรวจสอบความหลวมหรือความเสยีหายของ
ลูกปน

√ √ √ √ √

11 * ลกูปนเดือยสวิงอารม
• ตรวจสอบการทํางานและระยะคลอน
• ตรวจสอบสายรัดและเปลี่ยนเมื่อจําเปน

√ √ √ √ √

• หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม ทุกๆ 55,000 กม. (34,000 ไมล)

12 * ลกูปนคอรถ
• ตรวจสอบชดุลูกปนเพื่อดูความหลวม √ √ √ √ √ √

• อัดดวยจาระบีลิเธียมพอประมาณ ทุกๆ 19,000 กม. (12,000 ไมล)

X 1000 กม.
X 1000 ไมล

เดือน

ระยะแรก มาตรวัดระยะทาง
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13 * จดุยดึโครงรถ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท 
และสกรูทุกตัวแนนแลว

• ทําการแกไขตามความจําเปน
√ √ √ √ √

14 เพลาเดือยคันเบรค • ทาบางๆ ดวยจาระบีซิลิโคน √ √ √ √ √

15 เพลาเดือยคันเบรคหลัง • หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม √ √ √ √ √

16 เพลาเดือยคันคลัทช • หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม √ √ √ √ √

17 เพลาเดือยคันเปลี่ยนเกียร • หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม √ √ √ √ √

18 ขาตั้งขางและขาตั้งกลาง • ตรวจสอบการทํางาน
• หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม

√ √ √ √ √

19 * สวิทชขาตั้งขาง • ตรวจสอบการทํางานและเปลี่ยนตาม
ความจําเปน

√ √ √ √ √ √

20 * โชคอัพหนา
• ตรวจสอบการทํางานและการร่ัวซึม
ของนํ้ามัน

• เปลี่ยนตามความจําเปน
√ √ √ √ √

21 * ชุดโชคอัพหลัง
• ตรวจสอบการทํางานและการร่ัวซึม
ของนํ้ามัน

• เปลี่ยนตามความจําเปน
√ √ √ √ √

22 * รีเลยอารมกันสะเทือนหลัง
และจุดเดือยแขนเช่ือมตอ

• ตรวจสอบการทํางาน
• เปลี่ยนตามความจําเปน √ √

23 นํ้ามันเครื่อง

• เปลี่ยนถาย (อุนเคร่ืองยนตกอนทําการ
เปลี่ยนถาย)

• ตรวจสอบระดับและการร่ัวของนํ้ามัน
เคร่ือง

√ √ √ √ √ √

24 ไสกรองนํ้ามันเครื่อง
• เปลี่ยน
• ตรวจสอบระดับและการร่ัวซึมของนํ้ามัน
เคร่ือง

√ ทุกๆ 19,000 กม. (12,000 ไมล)

25 * ระบบระบายความรอน
• ตรวจสอบการร่ัวซึมและระดับนํ้ายา
หลอเย็น √ √ √ √ √

• เปลี่ยน ทุกๆ 3 ป

26 * นํ้ามันเฟองทาย • เปลี่ยน √ √ √

• ตรวจสอบการร่ัวซึม √ √ √ √ √ √

ลําดับ จุดตรวจสอบ

การตรวจสอบ
1 7 13 19 25 31

0.6 4 8 12 16 20

1 6 12 18 24 30

X 1000 กม.
X 1000 ไมล

เดือน

ระยะแรก มาตรวัดระยะทาง
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ขอแนะนํา
 ตองเปลีย่นไสกรองอากาศบอยคร้ังขึ้น หากขับข ี่ในบริเวณที่เปยกหรือมีฝุนมากกวาปกติ
 การบํารุงรักษาระบบเบรคไฮดรอลิกและคลัทช

• ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคเปนประจํา และถาจําเปนใหเติมนํ้ามันเบรคและนํ้ามันคลัทชใหได
ระดับมาตรฐานท่ีกําหนด

• เปลี่ยนชิ้นสวนภายในของแมปมเบรคตัวบนและแมปมเบรคตัวลาง ตลอดถงึแมปมคลัทชตัวบน
และแมปมคลทัชตัวลาง และเปลี่ยนน้ํามันเบรคและนํ้ามันคลัทช

• เปลี่ยนสายเบรคและคลัทชทุกสี่ป หรือเมื่อเกิดการชํารุดหรือเสียหาย

27 * สวิทชเบรคหนาและสวิทช
เบรคหลัง • ตรวจสอบการทํางาน √ √ √ √ √ √

28 * ช้ินสวนท่ีมีการเคลื่อนท่ี
และสายเคเบิล • หลอลื่น √ √ √ √ √

29 * ปลอกคันเรงและสายคันเรง

• ตรวจสอบการทํางาน
• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง และ
ปรับต้ังถาจําเปน

• หลอลื่นสายและเบาปลอกคันเรง

√ √ √ √ √

30 * ไฟแสงสวาง สัญญาณไฟ
และสวิทช

• ตรวจสอบการทํางาน
• ปรับต้ังลําแสงของไฟหนา √ √ √ √ √ √

ลําดับ จดุตรวจสอบ

การตรวจสอบ
1 7 13 19 25 31

0.6 4 8 12 16 20

1 6 12 18 24 30

X 1000 กม.
X 1000 ไมล

เดือน

ระยะแรก มาตรวัดระยะทาง
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การถอดและการประกอบฝาครอบ
ฝาครอบที่แสดงในรูปจําเปนที่จะตองถอดออก
เพ่ือการบํารุงรักษาหรือซอมแซมตามท่ีอธิบาย
ในบทน้ี กรุณาดูหัวขอน้ีเมื่อตองการถอดและ
ประกอบฝาครอบ

UAU54133

ฝาครอบ A

การถอดฝาครอบ
1. ถอดโบลทและตัวยึดแบบเร็ว

2. ปลดชองเปดท่ีดานหลังของฝาครอบออกจาก
เขี้ยวลอ็คบนบังลมดานขวา

3. ปลดชองเปดท่ีดานหนาของฝาครอบออกจาก
เขี้ยวลอ็คบนบังลมหนา จากน้ันดึงฝาครอบ
ออกดังภาพ

1. ฝาครอบ A

1. ฝาครอบ B

1. ฝาครอบ C

1

1

1

1. ฝาครอบ A
2. โบลท
3. ตัวยึดแบบเร็ว

1. ชอง
2. เข้ียวล็อค

1

23

1
2
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การติดต้ังฝาครอบ
1. ยึดชองเปดท่ีดานหนาของฝาครอบ

ใตเขี้ยวลอ็คบนบังลมหนา จากน้ันยึดชองเปด
ที่ดานหลังของฝาครอบเหนือเขี้ยวลอ็คบน
บังลมดานขวาดังภาพ

ขอแนะนํา
ดูใหแนใจวาฟวสถูกปดครอบและอยูดานในของ
ขอบฝาครอบแลว

2. ติดต้ังโบลทและตัวยึดแบบเร็ว

ฝาครอบ B และ C

การถอดฝาครอบ
1. ถอดเบาะน่ัง (ดูหนา 3-31)
2. ถอดโบลทและตัวยึดแบบเร็วออก

1. ชอง
2. เข้ียวล็อค

1. ชอง
2. เข้ียวล็อค

1. ชอง
2. เข้ียวล็อค

2

1

2

1

12

1. ฟวส

1. ฝาครอบ B
2. สกรูตัวยึดแบบเร็ว
3. โบลท

1

1 2

2

3

3

2
3
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3. ดึงดานลางของฝาครอบออกไปดานนอก 
ดึงดานหนาของฝาครอบลงดานลาง จากน้ัน
เลือ่นฝาครอบไปดานหนาเพ่ือปลดออกจาก
ดานหลังดังภาพ

การติดต้ังฝาครอบ
1. วางฝาครอบในตําแหนงเดิม จากน้ันติดต้ัง

โบลทและสกรูตัวยึดแบบเร็ว

2. ติดต้ังเบาะนั่ง

1. ฝาครอบ C
2. สกรูตัวยึดแบบเร็ว
3. โบลท

1. ฝาครอบ B

12 2

2

3
3

1

1. ฝาครอบ B

1
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การตรวจสอบหัวเทียน
หวัเทียนเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของเคร่ืองยนต  
ซึ่งควรทําการตรวจสอบเปนระยะโดยผูจําหนาย
ยามาฮา เนื่องจากความรอนและคราบตะกอน
ทําใหหัวเทียนสึกกรอนอยางชาๆ จงึควรถอดหวัเทียน
ออกมาตรวจสอบตามที่กําหนดในตารางการบํารุง
รักษาและการหลอลืน่ตามระยะ นอกจากน้ี สภาพ
ของหัวเทียนยังแสดงถึงสภาพของเคร่ืองยนตได
ฉนวนกระเบ้ืองรอบๆ แกนกลางของหัวเทียน
แตละตัวควรเปนสีน้ําตาลปานกลางถึงออน (สีที่
เหมาะสมเม่ือขับขี่รถตามปกติ) และหัวเทียนท้ังหมด
ที่ติดต้ังในเคร่ืองยนตควรมีสีเดียวกัน หากหัวเทียน
เปนสีอ่ืนอยางชัดเจน แสดงวาเคร่ืองยนตอาจทำงาน
ไมปกติ ไมควรวินิจฉยัปญหาดวยตัวเอง โปรดนํา
รถจักรยานยนตของทานไปใหผูจําหนายยามาฮา
ตรวจสอบแกไข
หากหัวเทียนมีการสึกกรอนของเขี้ยวและมีคราบ
เขมาคารบอนปริมาณมากหรือมีคราบอ่ืนๆ 
ควรเปลีย่นใหม

กอนติดต้ังหัวเทียน ควรวัดระยะหางเขี้ยวหัวเทียน
ดวยเกจวัดความหนา และหากจําเปน ใหปรับ
ระยะหางเขี้ยวหวัเทียนใหไดตามคาท่ีกําหนดไว

ทําความสะอาดพ้ืนผิวของปะเกน็หัวเทียนและ
หนาสัมผัสรองหัวเทียน จากน้ันเชด็ส่ิงสกปรก
ออกจากเกลียวหัวเทียน

ขอแนะนํา
หากไมมีประแจวัดแรงบิด ใหประมาณคราวๆ โดย
หมุนเกินการขันดวยมือไปอีก 1/4–1/2 รอบ อยางไร
กต็าม ควรจะขันใหแนนตามท่ีมาตรฐานกําหนด
โดยเร็วที่สุด

ขอควรระวัง
UCA10841

อยาใชเครื่องมือใดๆ ในการถอดหรือใสปล๊ักหัวเทียน 
มฉิะนั้นขัว้สายคอยลจุดระเบิดอาจเสียหายได ปล๊ัก
หัวเทียนอาจถอดออกไดยากเนื่องจากซีลยางที่ปลาย
ฝาปดคับแนนพอดี ในการถอดปล๊ักหัวเทยีน ใหจับ
บิดไปมาพรอมกับดึงออกเทาน้ัน สวนในการใสกล ับ 
ใหจับบิดไปมาพรอมกับดันเขาไป

หัวเทียนที่กําหนด:
NGK/CPR8EA-9

1. ระยะหางเข้ียวหัวเทียน

ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน:
0.8–0.9 มม. (0.031–0.035 นิ้ว)

คามาตรฐานแรงบิด:
หัวเทียน:

13 N·m (1.3 kgf·m, 9.6 lb·ft)
6-10
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กลองดักไอนํ้ามัน

รถจกัรยานยนตรุนน้ีมีการติดต้ังกลองดักไอน้ํามัน
เพ่ือปองกันการปลอยไอระเหยของนํ้ามันเชื้อเพลงิ
ออกไปสูบรรยากาศ กอนจะใชรถจักรยานยนต
คันน้ี ตองแนใจวาไดทําการตรวจสอบดังตอไปนี้:
 ตรวจสอบการเชือ่มตอทอยางแตละจดุ
 ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของทอยาง

และกลองดักไอน้ํามัน เปลี่ยน หากเสียหาย
 ตรวจสอบใหแนใจวาชองระบายอากาศของ

กลองดักไอน้ํามันไมอุดตัน และทําความ
สะอาดตามความจําเปน

UAU19889

นํ้ามันเคร่ืองและกรองนํ้ามันเคร่ือง
ควรตรวจสอบระดับน้ํามันเคร่ืองทุกคร้ังกอนขับขี่
นอกจากนี้ ตองทําการเปลี่ยนถายน้ํามันเคร่ืองและ
เปลีย่นกรองนํ้ามันเคร่ืองตามระยะท่ีกําหนดในตาราง
การบํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ

การตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่อง
1. ต้ังรถจกัรยานยนตไวบนขาต้ังกลาง การท่ีรถ

เอียงเพียงเล็กนอยอาจทําใหการอานระดับเกดิ
ความคลาดเคลื่อนได

2. สตารทเคร่ือง อุนเคร่ืองสักพัก จากน้ันจงึ
ดับเคร่ือง

3. รอสักครูจนกระท่ังนํ้ามันตกตะกอน จากน้ัน
จึงตรวจสอบระดับน้ํามันผานชองตรวจวัดท่ีอยู
ดานซายลางของหองเคร่ืองยนต

ขอแนะนํา
น้ํามันเคร่ืองควรอยูระหวางขีดบอกระดับตํ่าสุดกับ
สูงสุด

1. กลองดักไอนํ้ามัน
2. ชองระบายอากาศของกลองดักไอนํ้ามัน

1

2

1. ชองตรวจวัดระดับนํ้ามันเคร่ือง
2. ฝาปดชองเติมนํ้ามันเคร่ือง
3. ขีดบอกระดับสงูสุด
4. ขีดบอกระดับตํ่าสดุ

3
1

4

2
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4. หากนํ้ามันเคร่ืองอยูตํ่ากวาขีดบอกระดับตํ่าสุด
ใหเติมนํ้ามันเคร่ืองชนิดท่ีแนะนําจนไดระดับท ี่
กําหนด

ขอแนะนํา
ตรวจสอบโอริงเพ่ือดูความเสียหาย และเปลี่ยนใหม 
หากจําเปน

การเปล่ียนถายน้ํามนัเครื่อง (มหีรอืไมมีการเปล่ียน
ไสกรองน้ํามนัเครื่อง)

1. ต้ังรถจักรยานยนตบนพ้ืนราบ
2. สตารทเคร่ือง อุนเคร่ืองสักพัก จากน้ันจึง

ดับเคร่ือง
3. วางอางรับน้ํามันเคร่ืองไวใตเคร่ืองยนตเพ่ือ

รองรับน้ํามันเคร่ืองท่ีใชแลว
4. ถอดฝาปดชองเติมนํ้ามันเคร่ือง โบลทถาย

น้ํามันเคร่ืองและปะเก็นออกเพ่ือถายนํ้ามัน
เคร่ืองออกมาจากหองเคร่ืองยนต

ขอแนะนํา
ขามขั้นตอนท่ี 5–7 หากไมมีการเปลี่ยนไสกรอง
น้ํามันเคร่ือง

5. ถอดไสกรองนํ้ามันเคร่ืองออกดวยประแจถอด
กรองนํ้ามัน

ขอแนะนํา
ประแจถอดกรองนํ้ามันเคร่ืองมีจําหนายท่ีผูจําหนาย
ยามาฮา

6. ทานํ้ามันเคร่ืองสะอาดบางๆ ที่โอริงของ
ไสกรองนํ้ามันเคร่ืองอันใหม

1. ฝาปดชองเติมนํ้ามันเคร่ือง
2. โอริง

2

1
1. โบลทถายนํ้ามันเคร่ือง
2. ปะเก็น

1. ประแจถอดกรองนํ้ามัน
2. ไสกรองนํ้ามันเคร่ือง

1

2

1

2
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ขอแนะนํา
ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสโอริงเขาท่ีอยางถูกตอง
แลว

7. ติดต้ังไสกรองนํ้ามันเคร่ืองอันใหม จากน้ัน
ขันแนนตามคาแรงบิดท่ีกําหนดดวยประแจ
วัดแรงบิด

8. ติดต้ังโบลทถายนํ้ามันเคร่ืองและปะเก็น
อันใหม แลวขันโบลทตามคาแรงบิดท่ีกําหนด

9. เติมนํ้ามันเคร่ืองท่ีแนะนําตามปริมาณท่ีกําหนด

ขอแนะนํา
ตองแนใจวาไดเชด็คราบน้ํามันบนชิน้สวนตางๆ
ออกหลังจากเคร่ืองยนตและระบบไอเสียเย็นลงแลว

ขอควรระวัง
UCA11621

 เพ่ือปองกันไมใหคลัทชล่ืน (เนื่องจากน้ํามนั
เครื่องจะหลอล่ืนคลัทชเชนกัน) หามผสมสาร
เคมีเติมแตงใดๆ หามใชน้ํามันดีเซลทีร่ะบุ
สําหรับ “CD” หรอืน้ํามันที่มีคุณภาพสูงกวาที่
กําหนด นอกจากนี้ หามใชน้ํามันทีต่ิดฉลาก 
“ENERGY CONSERVING II” หรือสูงกวา

 ระวังไมใหสิ่งแปลกปลอมเขาไปในหอง
เครื่องยนต

10. ตรวจสอบโอริงเพ่ือดูความเสียหาย และ
เปลี่ยนใหมหากจําเปน

11. ใสฝาปดชองเติมนํ้ามันเคร่ืองและบิดใหแนน

1. โอริง

1. ประแจวัดแรงบิด

คามาตรฐานแรงบิด:
ไสกรองน้ํามันเคร่ือง:

17 N·m (1.7 kgf·m, 13 lb·ft)

คามาตรฐานแรงบิด:
โบลทถายน้ํามันเคร่ือง:

43 N·m (4.3 kgf·m, 32 lb·ft)

1

น้ํามนัเครื่องที่แนะนํา:
ดูหนา 8-1

ปริมาณนํ้ามัน:
การเปลี่ยนถายน้ํามันเคร่ือง:

3.80 ลิตร (4.02 US qt, 3.34 Imp.qt)
มีการถอดกรองน้ํามันเคร่ือง:

4.00 ลิตร (4.23 US qt, 3.52 Imp.qt)

1. ฝาปดชองเติมนํ้ามันเคร่ือง
2. โอริง

2

1
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12. สตารทเคร่ืองยนต และปลอยใหเคร่ืองยนต
เดินเบาสักครูพรอมกับตรวจสอบวาไมมีน้ํามัน
ร่ัวซึมออกมา หากมีน้ํามันร่ัวออกมา ใหดับ
เคร่ืองยนตทันทีและตรวจสอบสาเหตุ

ขอแนะนํา
หลังจากสตารทเคร่ืองยนต ไฟเตือนระดับน้ํามัน
เคร่ืองควรจะดับลงหากมีระดับน้ํามันเคร่ืองเพียงพอ

ขอควรระวัง
UCA10402

หากไฟเตือนระดับนํ้ามนัเครื่องกะพริบหรือยังคง
สวางอยูแมวาระดับนํ้ามนัเครื่องจะถูกตอง ใหดับ
เครื่องยนตทนัทีและใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบ
รถจักรยานยนต

13. ดับเคร่ืองยนต แลวตรวจสอบระดับน้ํามัน
เคร่ืองและเติมตามความจําเปน

UAU20017

นํ้ามันเฟองทาย
ตองตรวจสอบชุดเฟองทายเพ่ือดูการร่ัวของนํ้ามัน
ทุกคร้ังกอนขับขี ่หากพบวามีการร่ัวเกิดขึ้น ใหนํา
รถจักรยานยนตของทานไปใหผูจําหนายยามาฮา
ตรวจสอบและแกไข นอกจากน้ี ตองตรวจสอบระดับ
น้ํามันเฟองทายและเปลีย่นถายตามท่ีกําหนดในตาราง
การบํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ

คําเตอืน
UWA10371

 ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งแปลกปลอม
เขาไปในชุดเฟองทาย

 ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีน้ํามันหกเลอะที่ลอ
และยาง

การตรวจสอบระดับนํ้ามนัเฟองทาย
1. ต้ังรถจักรยานยนตไวบนขาต้ังกลาง

ขอแนะนํา
ดูใหแนใจวารถจักรยานยนตอยูในตําแหนงต้ังตรง
เม่ือตรวจวัดระดับน้ํามันเคร่ือง การท่ีรถเอียงเพียง
เลก็นอยอาจทําใหการอานระดับเกิดความคลาด
เคลื่อนได

2. ถอดโบลทชองเติมนํ้ามันเฟองทายและปะเกน็
จากน้ันตรวจสอบระดับน้ํามันในชุดเฟองทาย

ขอแนะนํา
ระดับน้ํามันควรจะอยูที่ขอบของชองเติม
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3. หากนํ้ามันอยูตํ่ากวาขอบของชองเติม ใหเติม
น้ํามันชนิดท่ีแนะนําใหเพียงพอจนไดระดับ
ที่ถูกตอง

4. ตรวจสอบวาปะเก็นชํารุดเสียหายหรือไม
เปลีย่นใหมหากจําเปน

5. ติดต้ังโบลทชองเติมนํ้ามันเฟองทายและปะเก็น
จากน้ันขนัโบลทตามคาแรงบิดท่ีกําหนด

การเปล่ียนน้ํามนัเฟองทาย
1. ต้ังรถจักรยานยนตบนพ้ืนราบ
2. วางอางรับน้ํามันใตชุดเฟองทายเพ่ือรองรับ

น้ํามันที่ใชแลว
3. ถอดโบลทชองเติมนํ้ามันเฟองทาย โบลทถาย

น้ํามันเฟองทายและปะเกน็ เพ่ือถายนํ้ามันออก
จากชดุเฟองทาย

4. ติดต้ังโบลทถายนํ้ามันเฟองทายและปะเกน็
อันใหม จากนั้นขันโบลทตามคาแรงบิด
ที่กําหนด

5. เติมนํ้ามันเฟองทายที่แนะนําใหถงึขอบของ
ชองเติม

6. ตรวจสอบวาปะเก็นโบลทชองเติมนํ้ามันชํารุด
เสียหายหรือไม และเปลีย่นใหมหากจําเปน

7. ติดต้ังโบลทชองเติมนํ้ามันและปะเกน็ จากน้ัน
ขันโบลทตามคาแรงบิดท่ีกําหนด

8. ตรวจสอบการร่ัวของนํ้ามันในชุดเฟองทาย
หากมีน้ํามันร่ัว ใหตรวจสอบหาสาเหตุ

1. โบลทชองเติมนํ้ามันเฟองทาย
2. ปะเก็น
3. ระดับนํ้ามันท่ีถูกตอง

คามาตรฐานแรงบิด:
โบลทชองเติมน้ํามันเฟองทาย:

23 N·m (2.3 kgf·m, 17 lb·ft)

3

2

1

1. โบลทชองเติมนํ้ามันเฟองทาย
2. ปะเก็น
3. โบลทถายนํ้ามันเฟองทาย

คามาตรฐานแรงบิด:
โบลทถายน้ํามันเฟองทาย:

23 N·m (2.3 kgf·m, 17 lb·ft)

น้ํามนัเฟองทายที่แนะนํา:
น้ํามันเฟองขับเพลาของแทยามาฮา SAE 80W-90 
API GL-5

ปริมาณนํ้ามัน:
0.20 ลิตร (0.21 US qt, 0.18 Imp.qt)

คามาตรฐานแรงบิด:
โบลทชองเติมน้ํามันเฟองทาย:

23 N·m (2.3 kgf·m, 17 lb·ft)

1

2

3

2
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UAUS1203

นํ้ายาหลอเย็น
ควรตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็นเปนประจํา
นอกจากนี้ ตองเปลี่ยนนํ้ายาหลอเย็นตามท่ีกําหนด
ในตารางการบํารุงรักษาตามระยะ

ขอแนะนํา
หากไมมีน้ํายาหลอเย็นของแทของยามาฮา ใหใช
น้ํายาตานการแข็งตัวเอธิลีนไกลคอลท่ีมีสารยับย้ัง
การกดักรอนสําหรับเคร่ืองยนตอะลมูิเนียม และผสม
กบัน้ํากลั่นที่อัตราสวน 1:1

UAU54164

การตรวจวัดระดับนํ้ายาหลอเย็น
1. รอใหเคร่ืองยนตเย็นลง ระดับน้ํายาหลอเย็น

จะเปลีย่นไปตามอุณหภูมิเคร่ืองยนต
2. ต้ังรถจักรยานยนตไวบนขาต้ังกลาง
3. ถอดฝาครอบชองระบายอากาศบังลมซายออก

(ดูหนา 3-37)
4. ดูที่ถงัพักนํ้ายาหลอเย็น

5. หากระดับนํ้ายาหลอเย็นอยูท่ีขีดบอกระดับต่ําส ุด
หรือต่ํากวา ใหถอดฝาปดถังพักนํ้ายาหลอเย็น
ออก คําเตือน! เปดเฉพาะฝาปดถังพักนํ้ายาหลอ
เย็นเทาน้ัน หามพยายามเปดฝาปดหมอนํ้าใน
ขณะที่เคร่ืองยนตยังรอนอยู [UWA15162]

6. เตมิน้ํายาหลอเยน็จนถงึขดีบอกระดบัสงูสดุ
แลวจงึปดฝาปดถงัพักน้ํายาหลอเย็น
ขอควรระวงั: หากไมมนี้าํยาหลอเยน็ ใหใช
น้ํากล่ันหรอืน้ํากอกทีไ่มกระดางแทน หามใชน้ํา
กระดางหรอืน้ําเกลือเนือ่งจากจะเปนอันตรายตอ
เคร่ืองยนต หากใชนํ้าแทนนํ้ายาหลอเย็น ใหเปล ี่ยน
กลับไปเปนนํ้ายาหลอเย็นโดยเร็วท่ีสดุ มิฉะน้ัน
ระบบระบายความรอนจะไมสามารถปองกันการ
แข็งตวัและการกัดกรอนได หากเติมนํ้าลงไปใน
นํ้ายาหลอเย็น ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบ
ความเขมขนของสารปองกันการแข็งตัวในนํ้ายา
หลอเย็นโดยเร็วท่ีสดุ มิฉะน้ันประสิทธิภาพของ
นํ้ายาหลอเย็นจะลดลง [UCA10473]

7. ประกอบฝาครอบ

น้ํายาหลอเย็นที่แนะนํา:
น้ํายาหลอเย็น YAMALUBE

ปริมาณน้ํายาหลอเย็น:
ถังพักน้ํายาหลอเย็น (ขีดบอกระดับสูงสุด):

0.25 ลิตร (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)
หมอน้ํา (รวมในสายตางๆ):

2.60 ลิตร (2.75 US qt, 2.29 Imp.qt)

1. ถังพักนํ้ายาหลอเย็น
2. ขีดบอกระดับสูงสุด
3. ขีดบอกระดับตํ่าสุด

2
1 3

1. ฝาปดถังพกันํ้ายาหลอเย็น

1
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UAU33032

การเปล่ียนน้ํายาหลอเย็น
ตองเปลีย่นน้ํายาหลอเย็นตามท่ีกําหนดในตาราง
การบํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ ใหผู
จําหนายยามาฮาทําการเปลีย่นน้ํายาหลอเย็นให
คําเตือน! หามพยายามเปดฝาปดหมอน้ําในขณะที่
เครื่องยนตยังรอนอยู [UWA10382]

UAU72990

การทําความสะอาดไสกรองอากาศ
ควรทําความสะอาดหรือเปลี่ยนไสกรองอากาศตาม
ระยะท่ีกําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการ
หลอลืน่ตามระยะ ทําความสะอาด หรือหากจําเปน
ใหเปลี่ยนไสกรองอากาศอยางสมํ่าเสมอ หากมีการ
ใชรถจกัรยานยนตในพ้ืนที่ที่มีความเปยกชื้นหรือ
มีฝุนมาก

1. ถอดฝาครอบ B (ดูหนา 6-7)
2. ถอดแผนปองลมอากาศเขาโดยการถอดสกรู

และสกรูตัวยึดแบบเร็ว

3. ถอดสกรูเพ่ือถอดฝาครอบหมอกรองอากาศ
ออก

4. ดึงไสกรองอากาศออกมา

1. แผนปองลมอากาศเขา
2. สกรูตัวยึดแบบเร็ว
3. สกรู

1. ฝาครอบหมอกรองอากาศ
2. สกรู

1

3

2

2

2

1
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5. เคาะไสกรองอากาศเบาๆ เพ่ือขจัดฝุนและ
สิ่งสกปรกสวนใหญ จากน้ันเปาส่ิงสกปรก
ที่เหลืออยูดวยแรงอัดอากาศดังภาพ หากไส
กรองอากาศเสียหาย ใหเปลีย่นใหม

6. ใสไสกรองอากาศเขาไปในหมอกรองอากาศ
ขอควรระวงั: ดูใหแนใจวาไดใสไสกรองอากาศ
เขาไปในหมอกรองอากาศอยางถกูตอง ไมควร
ใชงานเครื่องยนตโดยไมไดติดตั้งไสกรอง
อากาศ เพราะอาจทําใหลูกสูบและ/หรอื
กระบอกสูบสึกหรอมากกวาปกติ [UCA10482]

7. ติดต้ังฝาครอบหมอกรองอากาศดวยสกรู
ขอควรระวงั: ตรวจดูใหแนใจวาทอน้ํามันลน
ของถังน้ํามนัเช้ือเพลิงไมถูกหนีบ [UCA23280]

8. ติดต้ังแผนปองลมอากาศเขาโดยการติดต้ังสกรู
และสกรูตัวยึดแบบเร็ว

9. ประกอบฝาครอบ

1. ไสกรองอากาศ

1

1. ทอนํ้ามันลนของถงันํ้ามันเชื้อเพลิง

1
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UAU44735

การตรวจสอบความเร็วรอบเคร่ืองยนต
เดินเบา
ตรวจสอบความเร็วรอบเคร่ืองยนตเดินเบา และให
ผูจําหนายยามาฮาปรับแกใหตามความจําเปน

UAU21386

การตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง
วัดระยะฟรีปลอกคันเรงดังภาพ

ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคนัเรงตามระยะท่ีกําหนด
และใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับต้ังตาม
ความจําเปน

ความเร็วรอบเครื่องยนตเดินเบา:
1,000–1,100 รอบ/นาที

1. ระยะฟรีปลอกคันเรง

ระยะฟรีปลอกคันเรง:
1.0–3.0 มม. (0.04–0.12 นิ้ว)

1
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UAU21403

ระยะหางวาลว
วาลวเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของเคร่ืองยนต และ
เนื่องจากระยะหางวาลวจะเปลี่ยนเม่ือใชงาน จ ึงตอง
ทําการตรวจสอบและปรับต้ังตามท่ีกําหนดไวใน
ตารางการบํารุงรักษาตามระยะ วาลวที่ไมไดปรับต้ัง
จะสงผลใหสวนผสมระหวางอากาศกับน้ํามัน
เชื้อเพลิงไมไดสัดสวน มีเสียงรบกวนของเคร่ืองยนต 
และเคร่ืองยนตเสียหายในท่ีสุด เพ่ือปองกันปญหา
ดังกลาว ตองใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบและ
ปรับต้ังระยะหางวาลวตามระยะเวลาสมํ่าเสมอ

ขอแนะนํา
ตองทําการบํารุงรักษาเม่ือเคร่ืองยนตเย็น

UAU64410

ยาง
ยางเปนสิ่งเดียวที่สัมผัสกบัถนน ความปลอดภัยใน
ทุกสภาวะการขบัขี่ขึ้นอยูกบัสวนเล็กๆ ที่สัมผัสกับ
ถนน นั่นคอื ยาง ดังน้ัน จงึจําเปนตองบํารุงรักษายาง
ใหอยูในสภาพท่ีดตีลอดเวลา และเปลีย่นเม่ือถงึเวลา
ที่เหมาะสมดวยขนาดยางท่ีกําหนด

แรงดันลมยาง
ควรตรวจสอบแรงดันลมยางทุกคร้ังกอนการขับขี่
และปรับตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10504

การใชรถจกัรยานยนตโดยที่แรงดันลมยางไมถกูต อง
อาจทําใหสูญเสียการควบคุมจนเกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรอืถงึแกชีวิตได
 การตรวจสอบและการปรับแรงดันลมยางตอง

ทําขณะที่ยางเย็น
(เมือ่อุณหภูมิของยางเทากับอุณหภูมโิดยรอบ)

 ตองปรบัแรงดันลมยางใหสอดคลองกับความเรว็
ในการขบัขี ่รวมถึงน้ําหนักรวมของผูขบัขี่ 
ผูโดยสาร สัมภาระ และอุปกรณตกแตงที่
กําหนดไวสําหรับรถรุนนี้
6-20



การบํารุงรักษาและการปรับตัง้ตามระยะ

6

B88-F8199-U1.book  Page 21  Friday, January 5, 2018  11:47 AM
คําเตอืน
UWA10512

หามบรรทุกน้ําหนักมากเกินไป การใชงานรถ
จักรยานยนตที่มนี้ําหนักบรรทุกมากเกินไปอาจ
ทําใหเกิดอุบัติเหตุได

การตรวจสอบสภาพยาง

ตองตรวจสอบสภาพยางทุกคร้ังกอนการขับขี ่หาก
ความลึกรองดอกยางบริเวณกึ่งกลางถงึคาท่ีกําหนด
หรือหากยางโดนเศษแกว ตะปู หรือมีการฉีกขาด
ของแกมยาง ใหนํารถไปเปลีย่นยางท่ีผูจําหนาย
ยามาฮาทันที

ขอแนะนํา
ขีดจํากดัความลกึรองดอกยางอาจแตกตางกันในแต
ละประเทศ ปฏิบัติตามกฎขอบังคับของทองถิน่เสมอ

คําเตอืน
UWA10472

 ใหผูจําหนายยามาฮาเปล่ียนยางทีส่ึกหรอให
รถของทาน การขับขีร่ถจักรยานยนตที่ยางสึก
มากเกินไปไมเพียงผิดกฎหมาย แตยังทําให
เสถียรภาพในการขับขีล่ดลงและทําใหสูญเสีย
การทรงตัวได

 การเปล่ียนช้ินสวนที่เก่ียวของกับเบรคและลอ
ทั้งหมด รวมถึงยาง ควรใหผูจําหนายยามาฮา
ที่มีความรูความชํานาญเปนผูดําเนินการ

 ขับขี่รถจักรยานยนตดวยความเร็วปานกลาง
หลังจากเปล่ียนยางใหมๆ เนื่องจากตองรอให
หนายางเขาที่ (broken in) กอน เพ่ือใหใชยาง
ไดเต็มประสิทธิภาพ

ขอมลูเก่ียวกับยาง

รถจกัรยานยนตรุนนี้ใชยางแบบไมมยีางในและ
วาลวลมยาง

แรงดันลมยาง (วัดขณะยางเย็น):
1 คน:

หนา:
250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)

หลัง:
290 kPa (2.90 kgf/cm², 42 psi)

2 คน:
หนา:

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)
หลัง:

290 kPa (2.90 kgf/cm², 42 psi)
น้ําหนักบรรทุกสูงสุด*:

215 กก. (474 ปอนด)
* น้ําหนักรวมของผูขับข่ี ผูโดยสาร สัมภาระ 
และอุปกรณตกแตง 

1. แกมยาง
2. ความลึกรองดอกยาง

ความลึกรองดอกยางต่ําสุด (หนาและหลัง):
1.6 มม. (0.06 นิ้ว)

1. วาลวลมยาง
2. ไสวาลวลมยาง
3. จุกปดวาลวลมยางพรอมซีล
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ยางมีการเส่ือมสภาพตามอายุ แมวาจะไมไดใชงาน
หรือใชในบางโอกาส การแตกของดอกยางและ
แกมยาง ซึ่งบางคร้ังมีการเสียรูปของโครงยางรวมดวย
เปนสิ่งท่ีบงถึงการเสื่อมสภาพตามอายุ จงึควร
ตรวจสอบอายุของยางท่ีเกาเกบ็โดยผูเชีย่วชาญ
เพ่ือใหแนใจวายางมีความเหมาะสมที่จะใชตอไป

คําเตอืน
UWA10902

 ยางหนาและยางหลังของรถจักรยานยนตควร
เปนยางยี่หอและรูปแบบเดียวกัน มิฉะนั้น
สมรรถนะในการบังคับรถอาจลดลง ซึ่ง
สามารถนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุได

 ตรวจสอบใหแนใจทุกครั้งวาไดใสจุกปดวาลว
ลมยางแนนสนิทแลวเพ่ือปองกันแรงดัน
ลมยางรั่ว

 ใชเฉพาะวาลวลมยางและไสวาลวทีอ่ยูใน
รายการตอไปนี้เพ่ือปองกันยางแบนในระหวาง
การขบัขี่

หลังจากการทดสอบอยางละเอียด รายชื่อยางตอไปน ี้
เทาน้ันที่ไดรับการยอมรับจากยามาฮาวาสามารถ
ใชกบัรถจกัรยานยนตรุนน้ีได

คําเตอืน
UWA10601

รถจักรยานยนตคันนี้ติดตั้งยางความเร็วสูง
ปฏิบัติตามรายการตอไปนี้เพ่ือการใชยางอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
 ใชเฉพาะยางอะไหลที่กําหนดเทาน้ัน ยางชนิด

อ่ืนอาจมีอันตรายจากการระเบิดเมือ่ขบัขี่ที่
ความเร็วสูง

 ยางใหมอาจยึดเกาะไมคอยดีในบางพ้ืนผิวถนน
จนกวาหนายางจะเขาที่ (broken in) ดังนั้น 
กอนขบัขี่ดวยความเรว็สูงจึงควรขับขีใ่หได
ระยะทางประมาณ 100 กม. (60 ไมล) หลังจาก
ติดตั้งยางใหม

 ตองอุนเครื่องยางกอนการขับขีท่ี่ความเร็วส ูง
 ปรบัแรงดันลมยางใหเหมาะกับสภาพการ

ใชงานเสมอ

ยางหนา:
ขนาด:

120/70ZR17M/C (58W)
ผูผลิต/รุน:

BRIDGESTONE/BT023F F
ยางหลัง:

ขนาด:
180/55ZR17M/C (73W)

ผูผลิต/รุน:
BRIDGESTONE/BT023R F

ยางหนาและยางหลัง:
วาลวลมยาง:

TR412
ไสวาลว:

#9100 (ของแท)
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UAU21963

ลอแม็ก
เพ่ือใหรถจักรยานยนตของทานมีสมรรถนะในการ
ขับขีสู่ง มีความทนทานและปลอดภัย ทานควรคํานึง
ถงึจดุท่ีสําคญัเกี่ยวกบัลอรถดังตอไปนี้
 ควรตรวจสอบรอยแตก ความโคงงอ การบิดงอ 

หรือความเสียหายอ่ืนๆ ของวงลอกอนขับขี่
ทุกคร้ัง หากพบวาลอชํารุด ใหนํารถจกัรยานยนต
เขารับการเปลี่ยนลอโดยชางของผูจําหนาย
ยามาฮา อยาพยายามซอมแซมลอรถดวยตนเอง 
แมจะเปนการซอมแซมเลก็ๆ นอยๆ กต็าม 
ลอรถที่มีการเสียรูปทรงหรือรอยแตกจะตอง
เปลีย่นใหม

 ควรทําการต้ังศูนยลอทุกคร้ังท่ีมีการเปลีย่นลอ
หรือยาง ลอที่ไมไดศูนยอาจทําใหสมรรถนะ
แยลง การบังคับควบคุมลดลง และอายุของยาง
สั้นลง

UAU22075

คันคลัทช
เนื่องจากรถรุนนี้ติดต้ังคลัทชไฮดรอลิก จงึไมจําเปน
ตองทําการปรับต้ังระยะฟรีคันคลทัช อยางไรก็ตาม 
จําเปนตองตรวจสอบระดับนํ้ามันคลัทชและตรวจ
สอบระบบไฮดรอลิกเพ่ือดูการร่ัวซึม  (ดูหนา 6-26)

ขอแนะนํา
หากระยะฟรีคันคลทัชเพ่ิมขึ้นจนมากเกินไป การ
เปลีย่นเกียรไมเรียบ หรือเกดิอาการคลทัชลื่น แสดง
วาอาจมีอากาศอยูในระบบคลัทช ใหผูจําหนาย
ยามาฮาทําการไลลมหรือเปลีย่นน้ํามันคลทัช
ไฮดรอลิก
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UAU37914

การตรวจสอบระยะฟรีคันเบรคหนา

ไมควรมีระยะฟรีที่ปลายคันเบรคหนา หากมีระยะฟรี 
โปรดใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบระบบเบรค

คําเตอืน
UWA14212

คันเบรคทีอ่อนหรือหยุนอาจบงบอกถึงการทํางาน
ของระบบไฮดรอลิกในเบรคหนาวามีอากาศเขาไป
จึงควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการไลลม (ไลฟอง
อากาศ) ออกจากระบบไฮดรอลิก เนื่องจากฟองอากาศ
ทีอ่ยูในระบบไฮดรอลิกจะทําใหสมรรถนะในการ
เบรคลดลง ซึ่งอาจสงผลใหสูญเสียการควบคุมและ
กอใหเกิดอุบัติเหตุ

UAU36505

สวิทชไฟเบรค
ไฟเบรคควรสวางขึ้นกอนการเบรคจะทํางานเล็กนอย
ไฟเบรคจะถกูกระตุนการทํางานโดยสวิทชที่เชือ่มตอ
กบัคันเบรคหนาและคันเบรคหลัง เนื่องจากสวิทช
ไฟเบรคเปนสวนประกอบของระบบเบรคปองกัน
ลอลอ็ค จงึควรทําการบํารุงรักษาโดยผูจําหนาย
ยามาฮาเทาน้ัน

1. ไมมีระยะฟรีคันเบรคหนา

1
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UAU22393

การตรวจสอบผาเบรคหนาและผาเบรคหลัง
ตองตรวจสอบความสึกของผาเบรคหนาและผาเบรค
หลงัตามระยะที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและ
การหลอลืน่ตามระยะ

UAU43432

ผาเบรคหนา

แมปมเบรคตัวลางเบรคหนามีผาเบรคสองชุด
ผาเบรคหนาแตละชิ้นจะมีรองบอกพิกัดความสึก
ของผาเบรค เพ่ือใหผูใชสามารถตรวจสอบความสึก
ของผาเบรคไดโดยไมตองถอดแยกชิ้นสวนของเบรค
ซึ่งการตรวจสอบความสึกของผาเบรค ใหดูที่รอง
บอกพิกัดความสึก หากผาเบรคสึกจนเกือบไมเห็น
รองพิกัดวัดความสึก ใหผูจําหนายยามาฮาเปลี่ยน
ผาเบรคทั้งชดุ

UAU22501

ผาเบรคหลัง

ตรวจสอบผาเบรคหลังแตละอันเพื่อดูความเสียหาย และ
วัดความหนาของผาเบรค หากผาเบรคเสียหาย หรือหาก
ความหนาของผาเบรคนอยกวา 0.8 มม. (0.03 น้ิว) ควร
ใหผูจําหนายยามาฮาเปล่ียนผาเบรคท้ังชุด

1. รองบอกพิกัดความสกึของผาเบรค

1
1

1. ความหนาของผาเบรค

1
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UAU40272

การตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรคและ
นํ้ามันคลัทช
กอนขบัขี่ ใหตรวจสอบวานํ้ามันเบรคและนํ้ามัน
คลัทชอยูเหนือขีดบอกระดับตํ่าสุด ตรวจสอบระดับ
น้ํามันเบรคและนํ้ามันคลทัชวาอยูที่ระดับสูงสุดของ
กระปุกนํ้ามัน เติมนํ้ามันเบรคและนํ้ามันคลทัช
ตามความจําเปน

เบรคหนา

เบรคหลัง

คลัทช

ขอแนะนํา
กระปุกนํ้ามันเบรคหลังติดตั้งอยูหลังฝาครอบ C (ดูหนา
6-7)

คําเตอืน
UWA16031

การบํารุงรักษาอยางไมถกูตองอาจทําใหสูญเสีย
ประสิทธิภาพในการเบรคหรือการทํางานของคลัทช
ปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปนี้:
 น้ํามนัเบรคหรือน้ํามนัคลัทชทีไ่มเพียงพอ

อาจทําใหอากาศเขาไปในระบบเบรคหรือ
ระบบคลัทช สงผลใหประสิทธิภาพในการเบรค
หรือประสิทธิภาพของคลัทชลดลง

 ทําความสะอาดฝาปดชองเติมกอนเปดออก
ใชเฉพาะน้ํามนัเบรค DOT 4 จากบรรจุภัณฑ
ที่ซีลไวเทาน้ัน

 ใชน้ํามนัเบรคที่กําหนดไวเทาน้ัน มฉิะนั้น
อาจทําใหซีลยางเสื่อมสภาพ เปนเหตุใหเกิด
การรั่วซึม

 เตมิดวยน้ํามันเบรคชนิดเดียวกันเสมอ การ
เตมิน้ํามันเบรคอ่ืนนอกเหนือจาก DOT 4 
อาจทําใหเกิดปฏิกิรยิาทางเคมทีี่อันตราย

1. ขีดบอกระดับตํ่าสุด

1. ขีดบอกระดับตํ่าสุด

1

1. ขีดบอกระดับตํ่าสุด

น้ํามันเบรคและน้ํามันคลัทชที่กําหนด:
น้ํามันเบรค DOT 4 
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 ระมัดระวังไมใหน้ําเขาไปในกระปุกน้ํามันเบรค
หรือน้ํามนัคลัทชขณะเติมน้ํามนั น้ําจะทําให
จุดเดือดของน้ํามนัเบรคต่ําลงเปนอยางมาก
และอาจทําใหเกิดแรงดันฟองอากาศในระบบ
เบรค และสิ่งสกปรกอาจจะอุดตนัที่วาลว
ของชุดไฮดรอลิก ABS

ขอควรระวัง
UCA17641

น้ํามันเบรคอาจทําใหพ้ืนผิวสีหรือช้ินสวนพลาสติก
เสียหายได จึงตองทําความสะอาดนํ้ามนัเบรค
ที่หกทันททีุกครั้ง

ไดอะแฟรมของกระปุกน้ํามันเบรคหรือน้ํามันคลทัช
จะเสียรูปทรงเนื่องจากความดันลบหากระดับนํ้ามัน
ลดลงมากเกินไป ตองแนใจวาไดทําใหไดอะแฟรม
กลับสูรูปทรงเดิมแลวกอนที่จะติดต้ังเขาไปใน
กระปุกนํ้ามันเบรคหรือน้ํามันคลทัช
เมื่อผาเบรคมีความสึก เปนเร่ืองปกติที่ระดับของ
น้ํามันเบรคจะคอยๆ ลดลง ระดับน้ํามันเบรคท่ีตํ่า
อาจแสดงถึงความสึกของผาเบรคและ/หรือการร่ัว
ของระบบเบรค จงึตองแนใจวาไดตรวจสอบความ
สึกของผาเบรคและการร่ัวของระบบเบรค ระดับ
น้ํามันคลัทชที่ตํ่าอาจแสดงถงึการร่ัวของระบบคลัทช
จงึตองแนใจวาไดตรวจสอบการร่ัวของระบบคลัทช
หากระดับน้ํามันเบรคหรือน้ํามันคลัทชลดลงอยาง
รวดเร็ว ควรใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบหาสาเหตุ
กอนการขับขี่คร้ังตอไป

UAU22754

การเปล่ียนนํ้ามันเบรคและนํ้ามันคลัทช
ควรนํารถของทานเขารับการเปลีย่นถายนํ้ามันเบรค
และนํ้ามันคลัทชที่ผูจําหนายยามาฮาตามระยะ
ที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่น
ตามระยะ นอกจากน้ี ควรเปลี่ยนซีลน้ํามันของ
แมปมเบรคตัวบนและแมปมคลัทช และแมปมเบรค
ตัวลาง รวมท้ังทอน้ํามันเบรคและคลทัชตามระยะ
เวลาท่ีระบุดานลาง หรือเมื่อใดก็ตามท่ีเกิดการ
ชํารุดหรือร่ัวซึม
 ซีลน้ํามัน: เปลีย่นทุก 2 ป
 ทอน้ํามันเบรคและคลทัช: เปลี่ยนทุก 4 ป
6-27



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

6

B88-F8199-U1.book  Page 28  Friday, January 5, 2018  11:47 AM
UAU23098

การตรวจสอบและการหลอล่ืนสายควบคุม
ตางๆ
กอนการขับขีทุ่กคร้ัง ควรตรวจสอบการทํางานของ
สายควบคุมท้ังหมดและสภาพของสาย และหลอลืน่
สายและปลายสายตามความจําเปน หากสายชํารุด
หรือขยับไดไมราบร่ืน ใหผูจําหนายยามาฮาทําการ
ตรวจสอบหรือเปลี่ยนใหม คําเตอืน! ความเสียหาย
ทีผิ่วดานนอกของสายควบคุมตางๆ อาจทําใหเกิด
สนิมภายในสายและทําใหสายขยับไดยาก จึงควร
เปล่ียนสายใหมโดยเร็วที่สุดเพ่ือปองกันไมใหเกิด
สภาวะที่ไมปลอดภัย [UWA10712]

UAU23115

การตรวจสอบและการหลอล่ืนปลอกคันเรง
และสายคันเรง
ควรตรวจสอบการทํางานของปลอกคันเรงทุกคร้ัง
กอนขับขี ่นอกจากนี้ ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการ
หลอลื่นสายคนัเรงตามท่ีกําหนดในตารางการบํารุง
รักษาและการหลอลืน่ตามระยะ
สายคนัเรงมีตัวครอบยางติดต้ังอยู ตรวจใหแนใจวา
ตัวครอบติดต้ังไวแนนดีแลว แมวาจะติดต้ังต ัวครอบ
อยางถูกตอง ก็ยังไมสามารถปองกันน้ําเขาไดอยาง
สมบูรณ จงึตองใชความระมัดระวังไมเทน้ําลงบน
ตัวครอบหรือสายโดยตรงเมื่อทําการลางรถ หากสาย
หรือตัวครอบสกปรก ใชผาหมาดๆ เช็ดใหสะอาด

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
น้ํามันหลอลื่นสายควบคุมของยามาฮาหรือน้ํามัน
หลอลื่นที่เหมาะสม
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UAU44276

การตรวจสอบและการหลอล่ืนคันเบรคหลัง
และคันเปล่ียนเกียร
ควรตรวจสอบการทํางานของคันเบรคหลังและ
คันเปลี่ยนเกยีรทุกคร้ังกอนขับขี ่และหลอลื นเดือย
คันเบรคหลงัและคันเปลี่ยนเกียรตามความจําเปน

คันเบรคหลัง

คันเปล่ียนเกียร

UAU43602

การตรวจสอบและการหลอล่ืนคันเบรคหนา
และคันคลัทช
ควรตรวจสอบการทํางานของคันเบรคหนาและ
คันคลทัชทุกคร้ังกอนขับขี่ และหลอลืน่เดือยคันเบรค
หนาและคันคลทัชตามความจําเปน

คันเบรคหนา

คันคลัทช

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธียม

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีซิลิโคน
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UAU23215

การตรวจสอบและการหลอล่ืนขาต้ังกลาง
และขาต้ังขาง

กอนการขับขีทุ่กคร้ัง ควรตรวจสอบวาขาต้ังกลางและ
ขาต้ังขางมีการเคลือ่นตัวขณะใชงานฝดหรือไม
และหลอลื่นที่จดุหมุนตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10742

หากขาตั้งกลางหรือขาตั้งขางขยับขึ้นและลงไมคลอง
หรือฝด ควรนํารถไปใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบ
หรือซอมแซม มิฉะนั้นขาตั้งกลางหรือขาตั้งขางอาจ
สัมผัสกับพ้ืนและทําใหผูขบัขีเ่สียสมาธิ สงผลให
สูญเสียการควบคุมได

UAU23252

การหลอล่ืนระบบกันสะเทือนหลัง

จดุเดือยหมุนของระบบกนัสะเทือนหลังตองไดรับ
การหลอลืน่โดยผูจําหนายยามาฮาตามท่ีกําหนดไวใน
ตารางการบํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธียม

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธียม
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UAUM1653

การหลอล่ืนเดือยสวิงอารม

เดือยสวิงอารมตองไดรับการหลอลื่นโดยผูจําหนาย
ยามาฮาตามท่ีกําหนดไวในตารางการบํารุงรักษาและ
การหลอลืน่ตามระยะ

UAU23273

การตรวจสอบโชคอัพหนา
ตองตรวจสอบสภาพและการทํางานของโชคอัพหนา
ดังตอไปนี้ตามท่ีกําหนดไวในตารางการบํารุงรักษา
และการหลอลืน่ตามระยะ

การตรวจสอบสภาพ
ตรวจสอบกระบอกโชคตัวในวามีรอยขีดขวน ความ
เสียหาย หรือการร่ัวของนํ้ามันหรือไม

การตรวจสอบการทํางาน
1. ต้ังรถจกัรยานยนตบนพ้ืนราบและใหอยูใน

ตําแหนงต้ังตรง คําเตือน! เพ่ือหลีกเล่ียงการ
บาดเจ็บ ใหหนุนรองรถใหมั่นคงเพ่ือปองกัน
อันตรายจากการที่รถลม [UWA10752]

2. ขณะท่ีบีบคันเบรคหนา ใหกดแฮนดบังคับ
ลงแรงๆ หลายๆ คร้ังเพ่ือตรวจสอบวา
โชคอัพหนายุบตัวและคืนตัวไดอยางนุมนวล
หรือไม

ขอควรระวัง
UCA10591

หากโชคอัพหนาชํารดุหรือทํางานไมราบรื่น ใหนํา
รถจักรยานยนตของทานไปใหผูจําหนายยามาฮา
ตรวจสอบหรือซอม

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธียม
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UAU45512

การตรวจสอบชุดบังคับเล้ียว
ลกูปนคอรถท่ีสึกหรือหลวมอาจกอใหเกิดอันตรายได
จงึตองตรวจสอบการทํางานของชุดบังคับเลีย้วดัง
ตอไปนี้ตามท่ีกําหนดในตารางการบํารุงรักษาและ
การหลอลื่นตามระยะ

1. ต้ังรถจักรยานยนตไวบนขาต้ังกลาง คําเตือน! 
เพ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บ ใหหนุนรองรถให
มัน่คงเพ่ือปองกันอันตรายจากการที่รถลม 
[UWA10752]

2. จบัสวนลางของแกนโชคอัพหนาและพยายาม
โยกไปมา หากแกนโชคอัพหนามีระยะฟรี 
ใหนํารถจักรยานยนตของทานไปใหผูจําหนาย
ยามาฮาตรวจสอบและแกไขชดุบังคบัเลี้ยว

UAU23292

การตรวจสอบลูกปนลอ

ตองทําการตรวจสอบลกูปนลอหนาและลอหลังตามท ี่
กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นตาม
ระยะ หากมีระยะคลอนท่ีดุมลอหรือหากลอหมุน
ไดไมราบร่ืน ควรนํารถเขาตรวจสอบลกูปนลอ
ที่ผูจําหนายยามาฮา
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UAU39527

แบตเตอร่ี

แบตเตอร่ีติดต้ังอยูใตฝาครอบ A (ดหูนา 6-7)
รถจกัรยานยนตรุนน้ีติดตั้งแบตเตอร่ีชนิด VRLA (Valve
Regulated Lead Acid) ซึ่งไมจําเปนตองตรวจสอบระดับ
นํ้ายาอีเล็คโตรไลทหรือเติมนํ้ากล่ัน อยางไรก็ตาม ตอง
ตรวจสอบการเช่ือมตอสายแบตเตอร่ี และปรับใหแน น
ตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10761

 น้ํายาอีเล็คโตรไลทนั้นมพิีษและเปนอันตราย
เนื่องจากประกอบดวยกรดซัลฟูริกซึ่งสามารถ
ไหมผิวหนังอยางรุนแรงได จึงควรหลีกเล่ียง
ไมใหผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผาสัมผัสถูกน้ํายา
และปกปองดวงตาของทานทกุครั้งเมือ่ตอง
ทํางานใกลกับแบตเตอรี่ ในกรณีที่สัมผัสถกู
รางกาย ใหปฐมพยาบาลดวยวิธีการตอไปนี้
• ภายนอก: ลางดวยน้ําเปลาปริมาณมาก
• ภายใน: ด่ืมน้ําหรือนมในปริมาณมาก และ
รีบไปพบแพทยทนัที

• ดวงตา: ลางดวยน้ําเปลาเปนเวลา 15 นาที
และไปพบแพทยทันที

 กระบวนการทํางานของแบตเตอร่ีกอใหเกิด
แกสไฮโดรเจนทีง่ายตอการระเบิด ดังน้ัน ควร
หลีกเลี่ยงอยาใหเกิดประกายไฟ เปลวไฟ สูบบุหร ี่
ฯลฯ ใกลกบัแบตเตอร่ี และควรชารจแบตเตอร่ี
ในทีท่ี่มอีากาศถายเทเพียงพอ

 เก็บแบตเตอรี่ใหพนมอืเด็ก

การชารจแบตเตอรี่
ใหผูจําหนายยามาฮาชารจแบตเตอร่ีทันทีหากแบตเตอร่ี
มีการคายประจุไฟออก อยาลืมวาแบตเตอร่ีมีแนวโนมจะ
คายประจุไฟไดเร็วขึ้นหากติดตั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เสริมใหกับรถจกัรยานยนต

ขอควรระวัง
UCA16522

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

การเก็บแบตเตอรี่
1. หากจะไมมีการใชรถนานกวา 1 เดือน ใหถอด

แบตเตอร่ีออกจากตัวรถ ชารจไฟใหเต็ม และนํา
ไปเก็บในท่ีเย็นและแหง ขอควรระวัง: ในการ
ถอดแบตเตอร่ี ดูใหแนใจวาไดปดสวทิชกญุแจแลว 
จากน้ันถอดสายขัว้ลบของแบตเตอร่ีกอน แลวจึง
ถอดสายขั้วบวก [UCA16304]

2. หากตองการเก็บแบตเตอร่ีไวนานกวาสองเดือน
ใหตรวจสอบอยางนอยเดือนละคร้ังและชารจ
ใหเต็มตามความจําเปน

3. ชารจไฟใหเต็มกอนนําไปติดต้ังเขากับรถ
ขอควรระวงั: ในการติดตั้งแบตเตอรี่ ดูใหแนใจ
วาไดปดสวิทชกุญแจแลว จากน้ันเช่ือมตอสาย
ขั้วบวกของแบตเตอรี่กอน แลวจึงเช่ือมตอ
สายขัว้ลบ [UCA16842]

1. แบตเตอร่ี
2. สายแบตเตอร่ีข้ัวบวก (สีแดง)
3. สายแบตเตอร่ีข้ัวลบ (สดํีา)

1

2

3
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4. หลงัการติดต้ัง ดูใหแนใจวาไดตอขัว้แบตเตอร่ี
อยางถกูตอง

ขอควรระวัง
UCA16531

รักษาแบตเตอร่ีใหมปีระจุเต็มอยูเสมอ การเกบ็แบตเตอร่ี
ทีค่ายประจุไฟออกหมดอาจทําใหแบตเตอร่ีชํารุด
เสียหายโดยถาวร

UAU54515

การเปล่ียนฟวส
กลองฟวสและฟวสตางๆ อยูใตฝาครอบ A (ดูหนา 
6-7)

1. ฟวสหลัก
2. ฟวสอะไหล
3. ฟวสระบบควบคุมความเร็วคงท่ี
4. ฟวสไฟเบรค
5. กลองฟวส
6. ฟวสหลัก 2

5

1
34 2

5

2
6
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หากฟวสขาด ใหเปลี่ยนใหมตามขัน้ตอนตอไปน้ี
1. บิดกุญแจไปท่ี “OFF” เพ่ือปดวงจรไฟฟา

ที่ตองการตรวจสอบ
2. ถอดฟวสท่ีขาดออก แลวเปล่ียนใหมโดย

ใชฟวสซึ่งมขีนาดแอมปตามท่ีกําหนด คําเตือน! 
หามใชฟวสที่มกีําลังไฟสูงกวาทีก่ําหนด เน่ืองจาก
จะทําใหระบบไฟฟาเกดิความเสียหายเปนอยาง
มาก และอาจทําใหเกดิไฟลกุไหม [UWA15132]

3. บิดกุญแจไปที่ “ON” และเปดวงจรไฟฟา
ที่ตองการเพ่ือตรวจสอบวาอุปกรณทํางาน
หรือไม

4. หากฟวสขาดอีกในทันที ควรใหผูจําหนาย
ยามาฮาตรวจสอบระบบไฟฟาให

1. ฟวสมอเตอร ABS
2. ฟวสโซลินอยด ABS
3. ฟวสระบบหวัฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง
4. ฟวสสํารอง (สําหรับนาฬกิาและระบบอมิโมบิไลเซอร )
5. ฟวสลิ้นเรงอิเล็กทรอนิกส
6. ฟวสไฟหนา
7. ฟวสอะไหล
8. ฟวสไฟฉกุเฉิน
9. ฟวสระบบไฟสัญญาณ
10. ฟวสขั้ว 1 (สําหรับข้ัวตอเสริมกระแสไฟตรง)
11. ฟวสชุดควบคุม ABS
12. ฟวสจุดระเบิด
13. ฟวสมอเตอรพดัลมหมอนํ้าดานขวา
14. ฟวสมอเตอรพดัลมหมอนํ้าดานซาย
15. ฟวสมอเตอรหนากากบังลม

14
7

9
10
11
12 13

7

158

1

7

2 3
4
5
6

7
ฟวสที่กําหนด:

ฟวสหลัก:
50.0 A

ฟวสหลัก 2:
30.0 A

ฟวสข้ัว 1:
3.0 A

ฟวสไฟหนา:
7.5 A

ฟวสไฟเบรค:
1.0 A

ฟวสระบบไฟสัญญาณ:
7.5 A

ฟวสจุดระเบิด:
20.0 A

ฟวสมอเตอรพัดลมหมอน้ํา:
10.0 A  2

ฟวสสํารอง:
7.5 A

ฟวสไฟฉุกเฉิน:
7.5 A

ฟวสระบบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง:
15.0 A

ฟวสชุดควบคุม ABS:
7.5 A

ฟวสมอเตอร ABS:
30.0 A

ฟวสโซลินอยด ABS:
20.0 A

ฟวสระบบควบคุมความเร็วคงที่:
1.0 A

ฟวสมอเตอรหนากากบังลม:
20.0 A

ฟวสลิ้นเรงอิเล็กทรอนิกส:
7.5 A
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UAU72980

ไฟของรถจักรยานยนต
รถจักรยานยนตรุนน้ีติดต้ังไฟแบบ full-LED ผูใช
ไมสามารถเปลี่ยนหลอดไฟเองได
หากไฟไมสวาง ใหตรวจสอบฟวสและจากน้ัน
ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบรถจักรยานยนต

ขอควรระวัง
UCA16581

อยาติดฟลมสีหรือสติก๊เกอรที่เลนสไฟหนา

UAU25872

การแกไขปญหา
แมวารถจกัรยานยนตยามาฮาจะไดรับการตรวจสอบ
อยางละเอียดกอนที่จะสงออกจากโรงงาน แตกอ็าจ
เกดิปญหาในระหวางการทํางานได ไมวาจะเปน
ปญหาในระบบน้ํามันเชือ้เพลงิ ระบบกําลังอัด หรือ
ระบบจดุระเบิด เปนตน ซึ่งอาจสงผลใหสตารท
เคร่ืองไดยากและอาจทําใหสูญเสียกําลัง
ตารางการแกไขปญหาตอไปนี้แสดงขั้นตอนที่งาย
และรวดเร็วในการตรวจสอบระบบท่ีสําคัญเหลาน้ี
ดวยตัวทานเอง อยางไรกต็าม หากรถจกัรยานยนต
ของทานจําเปนตองไดรับการซอมแซมใดๆ ควรให
ผูจําหนายยามาฮาเปนผูดําเนินการ เนื่องจากม ีชาง
ที่มีทักษะ ประสบการณ ความรู และเคร่ืองมือที่
จําเปนในการซอมรถจักรยานยนตอยางถูกตอง
ใชอะไหลแทของยามาฮาเทาน้ัน อะไหลเลยีนแบบ
อาจมองดูเหมือนอะไหลยามาฮา แตมักจะมีคุณภาพ
ดอยกวา อายุการใชงานท่ีสั้นกวา และอาจสงผลให
ตองทําการซอมบํารุงท่ีมีคาใชจายสูง

คําเตอืน
UWA15142

ขณะตรวจสอบระบบน้ํามันเช้ือเพลิง หามสูบบุหรี่ 
และดูใหแนใจวาไมมเีปลวไฟหรือประกายไฟใน
บริเวณนั้น รวมทั้งไฟแสดงการทํางานของเครื่อง
ทํานํ้ารอนหรอืเตาไฟ น้ํามนัเบนซินหรือไอน้ํามนั
เบนซินสามารถจุดติดหรือระเบิดได สงผลใหเกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรือทําใหทรัพยสินเสียหาย
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UAU63470

ตารางการแกไขปญหา

ปญหาในการสตารทหรือสมรรถนะของเครื่องยนตต่ํา

1. น้ํามันเช้ือเพลิง

2. แบตเตอรี่

3. ระบบจุดระเบิด

4. กําลังอัด

ตรวจสอบระดับน้ํามัน
เชื้อเพลิงในถัง

ทําการสตารท
ดวยไฟฟา

ถอดหัวเทียนออกมา
และตรวจสภาพ
การสึกกรอน

ทําการสตารท
ดวยไฟฟา

น้ํามันเชื้อเพลิงเพียงพอ

ไมมีน้ํามันเชื้อเพลิง

ตรวจสอบแบตเตอร่ี

เติมน้ํามันเชื้อเพลิง
ถาเคร่ืองยนตสตารท
ไมติดใหตรวจสอบ
แบตเตอร่ี

ถาเคร่ืองยนตสตารท
ไมติดใหตรวจสอบ
การจุดระเบิด

เคร่ืองยนตหมุนเร็ว

เคร่ืองยนตหมุนชา

แบตเตอร่ีอยูในสภาพดี

ตรวจสอบการตอสาย
แบตเตอร่ี และใหศูนย
ผูจําหนายยามาฮาทํา
การชารจแบตเตอร่ี 
ถาจําเปน

เปยก

แหง

เช็ดดวยผาแหง และ
ปรับต้ังใหมีระยะหาง
เข้ียวหัวเทียนตามที่
กําหนด หรือเปล่ียน
หวัเทียน

นํารถเขาตรวจสอบที่
ศูนยจําหนายยามาฮา

ทําการสตารทดวยไฟฟา

ถาเคร่ืองยนตสตารท
ไมติดใหตรวจสอบ
กําลังอัด

มีกําลังอัด

ไมมีกําลังอัด

ถาเคร่ืองยนตสตารทไมติด ใหนํารถเขาตรวจสอบ
ที่ศูนยผูจําหนายยามาฮา

นํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยผูจําหนายยามาฮา
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เครื่องยนตรอนจัด

คําเตอืน
UWAT1041

 หามเปดฝาปดหมอน้ําในขณะที่เครื่องยนตและหมอน้ํายังรอนอยู น้ําและไอน้ําที่รอนจัดอาจพุ งออกมา
ดวยแรงดันซึ่งสามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสได ใหรอจนกวาเครื่องยนตจะเย็นลง

 วางเศษผาหนาๆ เชน ผาขนหนู ไวเหนือฝาปดหมอน้ํา แลวหมุนฝาปดชาๆ ทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือคลาย
แรงดันที่เหลืออยูออกมา เมือ่เสียงเดือดหยุดลง ใหกดฝาปดลงพรอมกับหมุนทวนเขม็นาฬิกา จากน ั้น
เปดฝาปดออก

ขอแนะนํา
หากไมมีน้ํายาหลอเย็น สามารถใชน้ํากอกแทนไดชัว่คราว และเปลีย่นกลบัไปเปนน้ํายาหลอเย็นที่แนะนํา
โดยเร็วที่สุด

รอจนกวาเคร่ืองยนต
จะเย็นลง

ตรวจสอบระดับน้ํายา
หลอเย็นในถังพักและ
หมอน้ํา

ระดับน้ํายาหลอเย็นตํ่า
ตรวจสอบระบบระบาย
ความรอนเพ่ือหาการร่ัว

ระดับน้ํายาหลอเย็น
ปกติ

มีการร่ัว

ไมมีการร่ัว

สตารทเคร่ืองยนต ถาเคร่ืองยนตรอนจัดอีก ใหศูนย
บริการยามาฮาทําการตรวจสอบและซอมแซมระบบ
ระบายความรอน

ใหศูนยบริการยามาฮา
ทําการตรวจสอบและ
ซอมแซมระบบระบาย
ความรอน

เติมน้ํายาหลอเย็น 
(ดูขอแนะนํา)
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UAU37834

ขอควรระวังเก่ียวกับสีแบบผิวดาน

ขอควรระวัง
UCA15193

รถบางรุนมีช้ินสวนตกแตงเปนสีแบบผิวดาน ตอง
แนใจวาไดสอบถามขอคําแนะนําจากผูจําหนาย
ยามาฮาแลววาตองใชผลิตภัณฑใดกอนทําความ
สะอาดรถ การใชแปรง ผลิตภัณฑเคมรีุนแรง หรือสาร
ประกอบทําความสะอาดในการทําความสะอาด
ช้ินสวนเหลาน้ีจะทําใหเกิดรอยขดีขวนหรือทําใหพ้ืน
ผิวเสียหายได นอกจากน้ีไมควรใชแวกซเคลือบ
ช้ินสวนที่ตกแตงสีแบบผิวดาน

UAU54671

การดแูลรักษา
การออกแบบท่ีเปดโลงของรถจักรยานยนตแสดง
ใหเห็นถงึความนาท่ึงของเทคโนโลยี แตกท็ําใหเกิด
ความเสียหายไดงายขึ้นดวย สนิมและการกดักรอน
สามารถเกิดขึ้นไดแมวาจะใชสวนประกอบที่มี
คุณภาพสูง ทอไอเสียที่เปนสนิมอาจไมเปนที่ส ังเกต
ในรถยนต แตจะทําใหรูปลักษณโดยรวมของรถ
จักรยานยนตตองเสียไป การดูแลรักษาท่ีถกูตอง
และบอยคร้ังไมเพียงสอดคลองกบัเงื่อนไขในการ
รับประกัน แตยังทําใหรถจักรยานยนตของทานดูด ี 
ยืดอายุการใชงาน และใหประสิทธิภาพสูงสุดอีกด วย

กอนทําความสะอาด
1. หุมปลายทอไอเสียดวยถุงพลาสติกหลงัจาก

เคร่ืองยนตเย็นแลว
2. ดูใหแนใจวาไดติดต้ังฝาปดและฝาครอบ

ทั้งหมด รวมทั้งขั้วตอและขัว้เสียบไฟฟา
ทั้งหมด และปลัก๊หัวเทียนแนนดีแลว

3. ขจัดคราบสกปรกฝงแนน เชน รอยน้ํามัน
ไหมบนหองเคร่ืองยนต ดวยสารขจัดคราบมัน
และแปรง แตหามใชสารดังกลาวกับซีล ปะเกน็
และแกนลอ ลางส่ิงสกปรกและสารขจดั
คราบมันออกดวยน้ําทุกคร้ัง

การทําความสะอาด

ขอควรระวัง
UCA10773

 หลีกเล่ียงการใชน้ํายาทําความสะอาดลอชนิด
เปนกรดแก โดยเฉพาะกับลอซี่ลวด หากตอง
ใชน้ํายาดังกลาวเพ่ือขจัดคราบสกปรกที่ลาง
ออกยาก อยาปลอยน้ํายาทิง้ไวในบริเวณทีท่ํา
ความสะอาดนานกวาที่แนะนํา นอกจากนี้ ให
ลางบริเวณดังกลาวใหทั่วดวยน้ํา เช็ดใหแหง
ทันที แลวฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอน
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 การทําความสะอาดทีไ่มถูกตองอาจทําให
ช้ินสวนพลาสติก (เชน บังลม ฝาครอบ หนากาก
บังลม เลนสไฟหนา เลนสมาตรวัด ฯลฯ) และ
หมอพักไอเสียเสียหายได ใชเฉพาะผาหรือ
ฟองน้ําเน้ือนุมที่สะอาดชุบนํ้าในการทํา
ความสะอาดพลาสติก อยางไรก็ตาม หากทํา
ความสะอาดช้ินสวนพลาสติกดวยน้ําได
ไมทัว่ถึง อาจใชน้ํายาทําความสะอาดอยาง
ออนชวยได โดยตองแนใจวาไดลางน้ํายาทํา
ความสะอาดที่ตกคางอยูดวยน้ําเปลาออกจน
หมด มิฉะนั้นอาจทําใหช้ินสวนพลาสติก
เสียหายได

 หามใชผลิตภัณฑเคมทีี่มฤีทธ์ิรุนแรงกับ
ช้ินสวนพลาสติก หลีกเล่ียงการใชผาหรือ
ฟองน้ําที่เคยใชกับผลิตภัณฑทําความสะอาด
ที่มฤีทธ์ิรุนแรงหรือกัดกรอน สารทําละลาย
หรือทินเนอร น้ํามันเช้ือเพลิง (เบนซิน) สาร
กําจัดสนิมหรือสารปองกันสนิม น้ํามันเบรค 
น้ํายาตานการแขง็ตัว หรือน้ํายาอีเล็คโตรไลท

 หามใชหัวฉดีนํ้าแรงดันสูงหรือเครื่องทํา
ความสะอาดแบบแรงดันไอน้ําสูง เนื่องจาก
จะทําใหน้ํารั่วซึมและเกิดการเสื่อมสภาพที่
บริเวณตอไปนี้: ซีล (ของลูกปนสวิงอารมและ
ลอ โชคอัพหนา และเบรค) ช้ินสวนของ
ระบบไฟฟา (ขัว้สาย ขั้วตอ หนาปด สวิทช 
และไฟสองสวาง) ทอและชองระบายอากาศ

 สําหรับรถจักรยานยนตรุนทีต่ิดตั้งหนากาก
บังลม: หามใชน้ํายาทําความสะอาดท่ีมฤีทธ์ิ
รุนแรงหรือฟองนํ้าเนื้อแขง็ เนื่องจากจะทําให
มัวหรือเปนรอยขดีขวน สารทําความสะอาด
พลาสติกบางชนิดอาจทําใหเกิดรอยขดีขวน
บนหนากากบังลม ทดสอบผลิตภัณฑดังกลาว
ในบรเิวณซอกเล็กๆ ของหนากากบังลมกอน
เพ่ือใหแนใจวาจะไมทําใหเกิดรอยขดีขวน 
หากหนากากบังลมเปนรอยขดีขวน ใหใช
สารขัดพลาสติกที่มคุีณภาพหลังการลาง

หลงัจากใชงานตามปกติ
ขจดัส่ิงสกปรกออกดวยน้ําอุน น้ํายาทําความสะอาด
อยางออน และฟองนํ้าเน้ือนุมสะอาด จากนั้นลางออก
ใหทั่วดวยน้ําสะอาด ใชแปรงสีฟนหรือแปรงลาง
ขวดในบริเวณที่เขาถึงไดยาก สิ่งสกปรกหรือซาก
แมลงท่ีลางออกยากจะหลดุออกไดงายขึ้นหากใช
ผาเปยกคลมุบริเวณดังกลาวเปนเวลาสองสามนาท ี
กอนทําความสะอาด

หลงัจากการขับขี่ขณะท่ีฝนตก ใกลทะเล หรือบนถนน
ที่ฉีดสเปรยเกลือ
เนื่องจากเกลือทะเลหรือเกลอืที่ฉดีบนถนนในชวงฤดู
หนาวมีคุณสมบัติกัดกรอนอยางรุนแรงเม่ือรวมต ัว
กบัน้ํา ใหปฏบิัติตามขัน้ตอนตอไปน้ีทุกคร้ังหลังจาก
ขับขีข่ณะฝนตก ใกลทะเล หรือบนถนนท่ีมีการฉดี
สเปรยเกลือ

ขอแนะนํา
เกลือที่ฉีดบนถนนในชวงฤดูหนาวอาจยังคงอยูแม จะ
เขาสูฤดูใบไมผลิ

1. ทําความสะอาดรถจักรยานยนตดวยน้ําเย็นและ
น้ํายาทําความสะอาดอยางออนหลังจาก
เคร่ืองยนตเย็นลงแลว ขอควรระวงั: หามใช
น้ําอุน เนื่องจากจะเพ่ิมปฏกิิริยากัดกรอน
ของเกลือ[UCA10792]
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2. หลงัจากเช็ดรถจักรยานยนตจนแหงแลว ใหฉีด
สเปรยปองกันการกัดกรอนบนพ้ืนผิวโลหะท้ัง
หมด รวมท้ังสวนที่เคลอืบโครเมียมและนิกเกลิ
เพ่ือปองกนัการกัดกรอน

การทําความสะอาดหนากากบังลม
หลกีเลี่ยงการใชสารทําความสะอาดท่ีเปนดางหร ือ
กรดแก น้ํามันเบนซนิ น้ํามันเบรค หรือสารทําละลาย
อ่ืนๆ ทําความสะอาดหนากากบังลมดวยผาหรือ
ฟองน้ําชบุสารทําความสะอาดท่ีเปนกลาง จากน้ัน
ลางออกดวยน้ําใหทั่ว สําหรับการทําความสะอาด
เพ่ิมเติม ใหใชสารทําความสะอาดหนากากบังลม
ของยามาฮา หรือสารทําความสะอาดหนากากบังลม
คุณภาพสูง สารทําความสะอาดพลาสติกบางชนิด
อาจทําใหเกดิรอยขีดขวนบนหนากากบังลม กอนใช
สารทําความสะอาดดังกลาว ใหทดสอบโดยการขัด
บริเวณของหนากากบังลมท่ีไมสงผลตอทัศนวิสัย

หลังทําความสะอาด
1. เชด็รถจักรยานยนตใหแหงดวยชามัวสหรือ

ผาซับน้ํา
2. ใชสารขัดโครเมียมเพ่ือขัดเงาชิน้สวนตางๆ

ที่เปนโครเมียม อะลมูิเนียม และเหล็ก
สเตนเลสรวมท้ังระบบไอเสีย (คราบสีคล้ําบน
เหลก็สเตนเลสที่เกดิจากความรอนกส็ามารถ
ขจดัออกไดดวยการขัดแบบนี้)

3. สําหรับการปองกนัการกัดกรอน ขอแนะนํา
ใหฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอนบนพ้ืนผิว
โลหะท้ังหมด รวมท้ังสวนที่ชุบโครเมียม
และนิกเกิล

4. ใชสเปรยน้ํามันเปนสารทําความสะอาด
อเนกประสงคเพ่ือขจัดส่ิงสกปรกท่ีเหลืออยู

5. แตมสีในบริเวณที่เสียหายเล็กนอยเนื่องจาก
เศษหิน ฯลฯ

6. ลงแวกซบนพ้ืนผิวที่ทําสีทั้งหมด

7. ปลอยรถจักรยานยนตทิ้งไวใหแหงสนิท
กอนเก็บหรือคลมุผา

คําเตอืน
UWA11132

สิ่งปนเปอนบนเบรคหรือยางอาจทําใหสูญเสีย
การควบคุมได
 ดูใหแนใจวาไมมคีราบน้ํามันหรือแวกซ

บนเบรคหรอืยาง
 หากจําเปน ใหทําความสะอาดดิสกเบรคและ

ผาเบรคดวยน้ํายาทําความสะอาดดิสกเบรค
ทั่วไปหรืออะซิโตน แลวลางยางดวยน้ําอุน
และน้ํายาทําความสะอาดอยางออน กอนขบัขี่
ดวยความเร็วที่สูงขึน้ ใหทดสอบประสิทธิภาพ
ในการเบรคและลักษณะการเขาโคงของรถจักร
ยานยนต

ขอควรระวัง
UCA10801

 ลงสเปรยน้ํามันและแวกซแตพอควร และเช็ด
น้ํามนัหรือแวกซสวนเกินออกใหหมด

 หามลงน้ํามนัหรือแวกซบนช้ินสวนที่เปนยาง
หรอืพลาสติก แตใหใชผลิตภัณฑดูแลรักษา
ที่เหมาะสม

 หลีกเล่ียงการใชสารขัดหยาบ เนื่องจากจะเปน
การทําลายเนื้อสี

ขอแนะนํา
 ขอคําแนะนําจากผูจําหนายยามาฮาสําหรับ

ผลติภัณฑที่เหมาะสม
 การลางทําความสะอาด สภาพอากาศท่ีมีฝนตก

หรืออากาศชืน้อาจทําใหเลนสไฟหนาเกิดฝาได
ใหเปดไฟหนาสักระยะเพ่ือไลความชืน้ออก
จากเลนส
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UAU26244

การเก็บรักษา

ระยะสั้น
เก็บรักษารถจกัรยานยนตไวในท่ีแหงและเย็น หาก
จําเปนใหคลุมดวยผาคลมุซ่ึงถายเทอากาศไดเพ่ือกนั
ฝุน ตองแนใจวาเคร่ืองยนตและระบบทอไอเสีย
เย็นลงแลวกอนคลมุรถจกัรยานยนต

ขอควรระวัง
UCA10811

 การเก็บรถจักรยานยนตไวในหองที่มอีากาศ
ถายเทไมดีหรือคลุมดวยผาใบขณะยังเปยกอยู
จะทําใหน้ําและความช้ืนซึมผานเขาไปภายใน
และเกิดสนิมได

 เพ่ือปองกันการกัดกรอน ตองหลีกเล่ียงหอง
ใตดินช้ืนแฉะ คอกสัตว (เนื่องจากมแีอมโมเนีย)
และบริเวณทีเ่ก็บสารเคมีทีม่ีฤทธ์ิรุนแรง

ระยะยาว
กอนจะเกบ็รถจกัรยานยนตไวหลายเดือน:

1. ปฏบิัติตามคําแนะนําท้ังหมดในสวน “การดูแล
รักษา” ของบทน้ี

2. เติมนํ้ามันเชื้อเพลิงใหเต็มถัง และเติมสารรักษา
สภาพน้ํามันเชื้อเพลิง (ถามี) เพ่ือปองกนัไมให 
ถงันํ้ามันเชื้อเพลิงเปนสนิมและน้ํามันเชือ้เพลงิ
เสื่อมสภาพ

3. ปฏบิัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพ่ือปกปองกระบอก
สูบ แหวนลูกสูบ ฯลฯ จากการกัดกรอน
a. ถอดปลัก๊หัวเทียนและหัวเทียนออก
b. เทน้ํามันเคร่ืองปริมาณหน่ึงชอนชาเขาไป

ในชองใสหวัเทียนแตละชอง

c. ใสปลัก๊หัวเทียนเขากับหวัเทียน แลววาง
หัวเทียนลงบนฝาสูบเพ่ือตอสายดินเขี้ยว
หัวเทียน (ซึ่งจะจํากดัการเกิดประกายไฟ
ในขั้นตอนถัดไป)

d. ติดเคร่ืองยนตหลายๆ คร้ังดวยสตารทเตอร
(เพ่ือใหน้ํามันไปเคลือบผนังกระบอกสูบ)
คําเตือน! เพ่ือปองกันความเสียหายหรอื
การบาดเจ็บจากประกายไฟ ตองแนใจ
วาไดตอสายดินเขีย้วของหัวเทยีนขณะ
สตารทเครื่องยนต [UWA10952]

e. ถอดปลั๊กหัวเทียนออกจากหัวเทียน
แลวใสหัวเทียนและปลั๊กหัวเทียน

4. หลอลืน่สายควบคุมท้ังหมดและเดือยตางๆ
ของคันบังคับและแปนเหยียบทั้งหมด รวมท้ัง
ของขาต้ังขาง/ขาต้ังกลาง

5. ตรวจสอบและแกไขแรงดันลมยางใหถูกตอง
ตามความจําเปน แลวยกรถจกัรยานยนตเพ่ือให
ลอทั้งสองลอยขึ้นจากพ้ืน หรือหมุนลอเล็กนอย
ทุกเดือนเพ่ือปองกันลอยางเส่ือมสภาพที่จุด
เดียว

6. ใชถุงพลาสติกคลมุทอระบายหมอพักไอเสยี
ไวเพ่ือปองกันความชืน้เขาไปภายใน

7. ถอดแบตเตอร่ีออกและชารจใหเต็ม เกบ็ไว
ในท่ีแหงและเย็นและชารจเดือนละครั้ง หาม
เก็บแบตเตอร่ีไวในท่ีเย็นจัดหรืออุนจัด [ตํ่ากวา
0 °C (30 °F) หรือสูงกวา 30 °C (90 °F)] สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติมเกีย่วกบัการเก็บรักษาแบตเตอร ี่
ดูหนา 6-33
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ขอแนะนํา
ซอมรถจกัรยานยนตในจดุท่ีจําเปนกอนจดัเก็บรถ
จกัรยานยนต
7-5
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ขนาด:
ความยาวทั้งหมด:

2,230 มม. (87.8 นิว้)
ความกวางทัง้หมด:

750 มม. (29.5 นิ้ว)
ความสูงทั้งหมด:

1,325/1,455 มม. (52.2/57.3 นิว้)
ความสูงจากพืน้ถงึเบาะ:

805/825 มม. (31.7/32.5 นิว้)
ความยาวแกนลอหนาถึงลอหลัง:

1,545 มม. (60.8 นิว้)
ความสูงจากพืน้ถงึเครื่องยนต:

130 มม. (5.12 นิ้ว)
รัศมีการเลีย้วตํ่าสุด:

3.1 ม. (10.17 ฟุต)
นํ้าหนัก:

รวมน้ํามนัหลอลืน่และน้ํามันเช้ือเพลงิเต็มถัง:
289 กก. (637 ปอนด)

เครื่องยนต:
ชนดิเครื่องยนต:

4 จังหวะ
ระบบระบายความรอน:

ระบายความรอนดวยน้ํา
ชนดิของวาลว:

DOHC
การจดัวางกระบอกสูบ:

แถวเรยีง
จํานวนของกระบอกสูบ:

4 กระบอกสูบ
ปริมาตรกระบอกสูบ:

1,298 ซม.³
กระบอกสูบ × ระยะชัก:

79.0 × 66.2 มม. (3.11 × 2.61 นิ้ว)
อัตราสวนการอัด:

10.8 : 1
ระบบสตารท:

สตารทไฟฟา
ระบบหลอลื่น:

อางน้ํามันหลอลื่นแบบเปยก
นํ้ามันเครื่อง:

ยี่หอที่แนะนํา:
YAMALUBE

เกรดความหนืดของ SAE:
10W-40

เกรดน้ํามนัเครื่องที่แนะนํา:
API service ชนดิ SG หรือสูงกวา, มาตรฐาน JASO MA

ปริมาณน้ํามันเครือ่ง:
การเปลีย่นถายน้ํามนัเครื่อง:

3.80 ลติร (4.02 US qt, 3.34 Imp.qt)

มีการถอดกรองน้ํามันเครือ่ง:
4.00 ลติร (4.23 US qt, 3.52 Imp.qt)

นํ้ามันเฟองทาย:
ชนดิ:

น้ํามนัเฟองขับเพลาของแทยามาฮา SAE 80W-90 API GL-5
ปริมาณ:

0.20 ลิตร (0.21 US qt, 0.18 Imp.qt)
ปริมาณนํ้ายาหลอเย็น:

ถงัพกัน้ํายาหลอเยน็ (ถงึขีดบอกระดับสูงสุด):
0.25 ลิตร (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)

หมอน้ํา (รวมในสายตางๆ):
2.60 ลิตร (2.75 US qt, 2.29 Imp.qt)

กรองอากาศ:
ไสกรองอากาศ:

ไสกรองแบบแหง
นํ้ามันเช้ือเพลิง:

น้ํามันเช้ือเพลิงที่แนะนํา:
น้ํามนัเบนซินไรสารตะกั่วธรรมดา (น้ํามันแกสโซฮอล 91 
[E10])

ความจถุังน้ํามันเช้ือเพลงิ:
25 ลิตร (6.6 US gal, 5.5 Imp.gal)

ปริมาณการสํารองน้ํามันเช้ือเพลงิ:
5.5 ลิตร (1.45 US gal, 1.21 Imp.gal)

หัวฉีดนํ้ามันเช้ือเพลิง:
เรือนลิ้นเรง:

เคร่ืองหมาย ID:
B881 00

หัวเทียน:
ผูผลิต/รุน:

NGK/CPR8EA-9
ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน:

0.8–0.9 มม. (0.031–0.035 นิ้ว)
คลัทช:

ชนดิคลัทช:
แบบเปยก หลายแผนซอนกัน

การสงกําลัง:
อตัราทดเกียรหลัก:

1.563 (75/48)
เฟองทาย:

เพลา
อตัราทดเกียรรอง:

2.693 (34/36 x 21/27 x 33/9)
ชนดิของการสงกําลัง:

6 สปดแบบเฟองขบกันตลอดเวลา
อตัราทดเกียร:

เกยีร 1:
2.500 (35/14)
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เกยีร 2:
1.722 (31/18)

เกยีร 3:
1.350 (27/20)

เกยีร 4:
1.111 (30/27)

เกยีร 5:
0.963 (26/27)

เกยีร 6:
0.846 (22/26)

โครงรถ:
ชนดิโครงรถ:

ไดมอนด
มมุคาสเตอร:

26.0 °
ระยะเทรล:

109 มม. (4.3 นิว้)
ยางหนา:

ชนดิ:
ไมมียางใน

ขนาด:
120/70ZR17M/C (58W)

ผูผลิต/รุน:
BRIDGESTONE/BT023F F

ยางหลัง:
ชนดิ:

ไมมียางใน
ขนาด:

180/55ZR17M/C (73W)
ผูผลิต/รุน:

BRIDGESTONE/BT023R F
การบรรทุก:

น้ําหนักบรรทุกสูงสุด:
215 กก. (474 ปอนด)
(น้ําหนักรวมของผูขับขี่ ผูโดยสาร สัมภาระ 
และอปุกรณตกแตง)

แรงดันลมยาง (วัดขณะยางเย็น):
1 คน:

หนา:
250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)

หลัง:
290 kPa (2.90 kgf/cm², 42 psi)

2 คน:
หนา:

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)
หลัง:

290 kPa (2.90 kgf/cm², 42 psi)

ลอหนา:
ชนิดลอ:

ลอแมก็
ขนาดวงลอ:

17M/C x MT3.50
ลอหลัง:

ชนิดลอ:
ลอแมก็

ขนาดวงลอ:
17M/C x MT5.50

ระบบกระจายแรงเบรค:
การทํางาน:

ทํางานโดยเบรคหลงั
เบรคหนา:

ชนิด:
ดิสกเบรคคูไฮดรอลิก

น้ํามนัเบรคที่กําหนด:
DOT 4

เบรคหลงั:
ชนิด:

ดิสกเบรค
น้ํามนัเบรคที่กําหนด:

DOT 4
ระบบกันสะเทือนหนา:

ชนิด:
เทเลสโคปก

สปริง:
คอยลสปรงิ

โชคอพั:
โชคอัพน้ํามัน

ระยะเคลื่อนของลอ:
135 มม. (5.3 นิ้ว)

ระบบกันสะเทือนหลัง:
ชนิด:

สวิงอารม (แขนยดึโชคอัพหลัง)
สปริง:

คอยลสปรงิ
โชคอพั:

แดมเปอรแกส-ไฮดรอลิก
ระยะเคลื่อนของลอ:

125 มม. (4.9 นิ้ว)
ระบบไฟฟา:

แรงดันไฟฟาระบบ:
12 V

ระบบจดุระเบิด:
ทีซีไอ

ระบบการชารจ:
เอซี แมกนีโต
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แบตเตอรี่:
รุน:

GT14B-4
แรงดันไฟฟา, ความจ:ุ

12 V, 12.0 Ah (10 HR)
กําลังไฟฟาหลอดไฟ:

ไฟหนา:
LED

ไฟเบรค/ไฟทาย:
LED

ไฟเลี้ยวหนา:
LED

ไฟเลี้ยวหลัง:
LED

ไฟหรี:่
LED

ไฟสองปายทะเบยีน:
LED

ไฟมาตรวัด:
LED

ไฟแสดงเกียรวาง:
LED

ไฟแสดงไฟสูง:
LED

ไฟเตือนระดับน้ํามันเครือ่ง:
LED

ไฟแสดงไฟเลีย้ว:
LED

ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต:
LED

ไฟเตือน ABS:
LED

ไฟแสดง “SET” ระบบควบคุมความเรว็คงที่:
LED

ไฟแสดง “ON” ระบบควบคุมความเร็วคงที่:
LED

ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอร:
LED

ไฟแสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี:
LED

ฟวส:
ฟวสหลัก:

50.0 A
ฟวสหลัก 2:

30.0 A
ฟวสขัว้ 1:

3.0 A
ฟวสไฟหนา:

7.5 A

ฟวสไฟเบรค:
1.0 A

ฟวสระบบไฟสัญญาณ:
7.5 A

ฟวสจดุระเบิด:
20.0 A

ฟวสมอเตอรพัดลมหมอน้ํา:
10.0 A  2

ฟวสไฟฉุกเฉิน:
7.5 A

ฟวสระบบหัวฉีดน้ํามนัเช้ือเพลงิ:
15.0 A

ฟวสชุดควบคุม ABS:
7.5 A

ฟวสมอเตอร ABS:
30.0 A

ฟวสโซลินอยด ABS:
20.0 A

ฟวสระบบควบคมุความเรว็คงที่:
1.0 A

ฟวสสํารอง:
7.5 A

ฟวสมอเตอรหนากากบังลม:
20.0 A

ฟวสลิน้เรงอเิลก็ทรอนกิส:
7.5 A
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UAU53562

หมายเลขที่แสดงถึงขอมูลรถของทาน
บันทึกหมายเลขโครงรถ หมายเลขเคร่ืองยนต 
และขอมูลปายรุนรถในชองวางท่ีกําหนดดานลาง
หมายเลขเหลาน้ีจะจําเปนตองใชในการลงทะเบียน
รถจกัรยานยนตกบัเจาหนาท่ีในทองท่ีของทาน
และเม่ือตองการส่ังซ้ือชิน้สวนอะไหลจากผูจําหนาย
ยามาฮา

หมายเลขโครงรถ:

หมายเลขเคร่ืองยนต:

ขอมูลปายรุนรถ:

UAU26401

หมายเลขโครงรถ

หมายเลขโครงรถประทับอยูบนทอคอรถ บันทึก
หมายเลขน้ีลงในชองวางท่ีใหไว

ขอแนะนํา
หมายเลขโครงรถใชเพ่ือแสดงถงึรถจักรยานยนต
แตละคัน และอาจใชเพ่ือเปนหมายเลขสําหรับขึ้น
ทะเบียนรถจกัรยานยนตกบัเจาหนาท่ีในทองท่ีของ
ทาน

UAU26442

หมายเลขเครื่องยนต

หมายเลขเคร่ืองยนตประทับอยูบนหองเคร่ืองยนต

UAU26521

ปายรุนรถ

ปายรุนรถติดอยูที่โครงรถใตเบาะน่ังผูโดยสาร (ดูหนา
3-31) บันทึกขอมูลบนปายนี้ในชองวางท่ีใหไว 

1. หมายเลขโครงรถ

1

1. หมายเลขเคร่ืองยนต

1. ปายรุนรถ

1
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ขอมลูนีเ้ปนสิง่จาํเปนเมือ่ตองการส่ังซ้ือชิน้สวนอะไหล
จากผูจาํหนายยามาฮา

UAU69910

ข้ัวตอวิเคราะห

ขั้วตอวิเคราะหอยูในตําแหนงดังภาพ

1. ข้ัวตอวิเคราะห

1
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