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กรุณาอานคูมอืนี้อยางละเอียดกอนการใชงานรถจักรยานยนต เมือ่มกีารซื้อขายรถจักรยานยนต ควรสงตอคูมือนี้ไปกับรถดวย

การเลือกหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) ที่ถูกต้อง
การสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้องจะสามารถป้องกันศรีษะของผู้ขับขี่จากอุบัติเหตุ
หมวกนิรภัยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของรถจักรยานยนต์ และเป็นสิ่งจำเป็น
สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ ดังนั้นการเลือกหมวกนิรภัยจะต้อง
คำนึงถึงคุณสมบัติดังหัวข้อต่อไปนี้

เลือกหมวกนิรภัยที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
หมวกนิรภัยจะต้องกระชับกับศรีษะผู้ขับขี่ไม่ควรคับหรือหลวมเกินไป
ต้องเป็นหมวกนิรภัยที่ไม่ได้รับการกระแทกรุนแรงมาก่อน

การสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกต้อง
เมื่อสวมหมวกนิรภัยต้องแน่ใจว่าสายรัดคางที่หมวกนิรภัยได้รัดคางผู้ขับขี่
แล้ว ถ้าไม่ได้รัดจะทำให้หมวกนิรภัยเลื่อนหลุดจากศรีษะ ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุ
ตามมา

ผู้โดยสารควรจับผู้ขับขี่ สายคาดเบาะ หรือเหล็กกันตกไว้เสมอ โดยจับทั้งสอง
มือและวางเท้าทั้งสองข้างไว้บนที่พักเท้าของผู้โดยสาร ไม่บรรทุกผู้โดยสาร
หากผู้โดยสารไม่สามารถวางเท้าบนที่พักเท้าได้อย่างมั่นคง

ตำแหน่งฉลากต่างๆที่สำคัญ (เพิ่มเติม)

2PL-F1568-01
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คํานํา
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ขอตอนรับสูโลกของการขับขี่รถจักรยานยนตยามาฮา!

รถจกัรยานยนตยามาฮารุน MTN1000 เปนผลงานที่บรรจงสรางขึ้นจากประสบการณที่มีมายาวนานของยามาฮา และดวยการนําการออกแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช 

ทําใหสมรรถนะของรถจกัรยานยนตดีเยี่ยม จงึทําให ลกูคาไววางใจในชือ่เสียงของยามาฮา

กรุณาทําความเขาใจกับคูมือนี้ MTN1000 เพื่อผลประโยชนของทานเอง คูมือเลมนี้เปนการแนะนําการใชรถ การตรวจสอบ ตลอดจนการบํารุงรักษารถจักรยานยนต

อยางถกูวิธ ีโดยครอบคลุมถงึการปองกนัปญหาและอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึน้กับตัวทานเองและผูอื่นอีกดวย

นอกจากนี้ ขอแนะนําตางๆ ภายในคูมือเลมนี้จะชวยใหทานรักษารถจักรยานยนตใหอยูในสภาพสมบูรณที่สุด หากทานมีขอสงสัยประการใด โปรดสอบถามผูจําหนาย

ยามาฮาไดทุกแหงทั่วประเทศ

ทางบริษัทฯ มีความปรารถนาใหทานมีความปลอดภัยและความพอใจในการขับขี่ โปรดใหความสําคัญกบัความปลอดภัยเปนอันดับหนึ่งเสมอ

ยามาฮามีการพัฒนาคุณภาพและรูปลกัษณอยางตอเนื่องอยูเสมอ ในการจัดทําคูมือเลมนี้ ขอมลูทุกอยางจะเปนขอมูลที่ทันสมัยที่สุด ณ วันท ี่พิมพ ดังนั้นจงึอาจมีขอแตกตาง

บางประการระหวางคูมือกับรถจกัรยานยนตที่ไม ตรงกัน หากทานมีขอสงสัยใดๆ เกีย่วกบัคูมือเลมนี้ กรุณาติดตอผูจําหนายยามาฮา

คําเตอืน
UWA10032

กรณุาอานคูมือนี้อยางละเอียดและระมดัระวังกอนการใชรถจักรยานยนต
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าดเจ็บสวนบุคคลที่อาจเกิดขึน้ได ปฏิบัติตาม
การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตทีอ่าจเกิดขึน้ได

ีวิตหรือไดรับบาดเจ็บสาหัส

ายตอรถจักรยานยนตหรือทรัพยสินอื่น

ึน้
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มูลคูมือที่สําคญั

มูลที่มีความสําคัญเปนพิเศษภายในคูมือเลมนี้จะถกูกํากบัดวยสัญลกัษณตอไปนี้:

ลติภัณฑและขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

นี่คือสัญลักษณเตือนความปลอดภัย แสดงการเตือนใหระวังอันตรายจากการบ
ขอความเกี่ยวกับความปลอดภัยทีต่ามหลังเครื่องหมายนี้ทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยง

คําเตือน แสดงถงึสถานการณอันตราย ซึ่งหากไมหล ีกเลี่ยงอาจสงผลใหถึงแกช

ขอควรระวัง แสดงถงึสิ่งที่ควรระวังเปนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียห

ขอแนะนํา ใหขอมูลสําคัญเพื่อทําใหเขาใจขั้นตอนตางๆ ไดงายขึ้นหรือชดัเจนข



ขอมูลคูมือที่สําคัญ

01

ี้
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ไดอยางชดัเจนเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

ในการลดอุบัติเหตุประเภทนี้

ดังนั้น:

 สวมเสื้อแจค็เกต็สีสด

 ระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อเขาใกลสี่แยกและ

ผานสี่แยก เนื่องจากบริเวณเหลานี้มักเกดิ

อุบัติเหตุกับรถจกัรยานยนตบอยครั้ง

 ขบัขี่ในตําแหนงที่ผูขับรถยนตคนอื่นๆ 

สามารถมองเหน็ทานได หลีกเลี่ยงการ

ขบัขี่ในจดุบอดของผูขับรถยนต

 หามทําการบํารุงรักษารถจักรยานยนตโดย

ปราศจากความรูที่ถูกตอง ติดตอตัวแทน

จําหนายรถจกัรยานยนตที่ไดรับอนุญาตเพื่อ

ขอขอมูลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาขัน้พื้นฐาน 

การบํารุงรักษาบางอยางตองดําเนินการโดย

บคุลากรที่ผานการรับรองเทานั้น
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ขอมูลดานความปลอดภัย

UAU1028C

ี่เจาของรถจักรยานยนตตองรับผิดชอบ

านะเจาของรถจักรยานยนต ทานตองมีความ

ิดชอบตอการใชงานรถจักรยานยนตอยางถกูต อง

ปลอดภัย

ักรยานยนตเปนยานพาหนะทางเดี่ยว

ชงานและการขับขี่รถจักรยานยนตอยาง

ดภัยขึ้นอยูกับเทคนิคการขบัขี่ที่ดีและความ

ชาญของผูขับขี่ สิ่งจําเปนที่ควรทราบกอนการ

ี่รถจกัรยานยนตมีดังนี้

ขี่ควร:

ไดรับคําแนะนําอยางละเอียดจากผูเชี่ยวชาญ

เกีย่วกับการทํางานของรถจกัรยานยนตในทุก

แงมุม

ปฏบิัติตามคําเตือนและการบํารุงรักษาตาม

คูมือผูใชรถจกัรยานยนต

ไดรับการฝกอบรมที่ผานการรับรองเกีย่วกับ

เทคนิคในการขับขี่อยางถูกตองและปลอดภัย

เขารับบริการดานเทคนิคตามที่คูมือแนะนํา 

และ/หรือเมื่อจําเปนตามสภาพของเครื่องยนต

 อยาใชงานรถจกัรยานยนตโดยไมไดรบัการ

ฝกอบรมหรือคําแนะนําที่ถกูตอง เขาหลักสตูร

ฝกอบรม ผูทีเ่พิ่งขบัขีร่ถจกัรยานยนตควรไดรับ

การฝกอบรมจากผูสอนที่ผานการรับรอง ตดิตอ

ตัวแทนจําหนายรถจกัรยานยนตทีไ่ดรับอนุญาต

เพือ่สอบถามเกีย่วกบัหลกัสูตรฝกอบรมทีใ่กล

ทีสุ่ด

การขับขีอ่ยางปลอดภัย

ควรทําการตรวจสอบรถจกัรยานยนตกอนการขับขี่

ทุกครั้งเพื่อใหแนใจวารถอยูในสภาพการใชงานที่

ปลอดภัย การไมตรวจสอบหรือบํารุงรักษารถ

จกัรยานยนตอยางถูกตองจะเพิ่มโอกาสในการเกิด

อุบัติเหตุหรือทําใหชิ้นสวนเสียหายได ดูหนา 5-1 

สําหรับรายการตรวจสอบกอนการใชงาน

 รถจกัรยานยนตคันนี้ไดรับการออกแบบให

สามารถบรรทุกผูขับขี่และผูโดยสารหนึ่งคน

 ผู ขบัรถยนตท ีมองไมเหน็รถจกัรยานยนตในการ

จราจรคอืสาเหตุหลกัของอุบัติเหตุระหวาง

รถยนตกบัรถจักรยานยนต อุบัติเหตุจํานวนมาก

เกดิขึ้นเพราะผูขบัรถยนตมองไมเห็นรถ

จกัรยานยนต การทําใหตัวทานเปนที่มองเห็น



ขอมูลดานความปลอดภัย

1ื่องแตงกายทีเ่หมาะสม

สวนใหญการเสียชวีิตดวยอุบัติเหตุจากรถ

ยานยนตเกิดจากการไดรับบาดเจ็บทางศีรษะ 

สวมหมวกนิรภัยจึงเปนปจจัยที่จําเปนที่สุดในการ

กันหรือลดการบาดเจบ็ทางศีรษะ

สวมหมวกนิรภัยที่ผานการรับรองทุกครั้ง

สวมกระบังปองกนัใบหนาหรือแวนกันลม 

ลมที่พัดเขาสูดวงตาซึ่งไมไดรับการปกปอง

อาจทําใหทศันวิสัยบกพรอง ซึ่งอาจสงผลให

มองเห็นอันตรายไดลาชา

การสวมเสื้อแจค็เก็ต รองเทาที่แข็งแรง กางเกง

ขายาว ถุงมือ ฯลฯ สามารถปองกนัหรือลดการ

ถลอกหรือการเกดิแผลฉีกขาดได

ไมสวมเสื้อผาที่หลวมเกินไป มิฉะนั้นเสื้อผา

อาจเขาไปติดในคันควบคุม ที่พักเทา หรือลอ 

และสงผลใหเกิดการบาดเจบ็หรืออุบัติเหตุ

สวมเสื้อผาที่คลุมทั้งขา ขอเทา และเทาเสมอ 

เนื่องจากเครื่องยนตหรือทอไอเสียจะรอนมาก

ขณะที่รถกําลังทํางานหรือภายหลงัการขับขี่

และสามารถไหมผิวหนังได

ผูโดยสารควรปฏบิัติตามคําแนะนําขางตน

เชนกนั
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 บอยครั้งที่การเกดิอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจากผ ู

ขบัขี่ไมมีความชํานาญในการขับขี่ และยังไมมี

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต

 ทําการขอใบอนุญาตขับขีแ่ละใหยืมรถ

จักรยานยนตแกผูที่มีใบอนุญาตขบัขี่เทานั้น

 ทราบถงึทักษะและขอจํากัดในการขบัขี่ของ

ทาน การไมขับขีเ่กินขอบเขตความสามารถ

ของทานอาจชวยหลกีเลี่ยงอุบัติเหตุได

 ขอแนะนําใหทานฝกขบัขี่รถจกัรยานยนต

ในบริเวณที่ไมมีการจราจรจนกระทั่งคุนเคย

กับรถจักรยานยนตและการควบคุมตางๆ 

ของรถเปนอยางดี

 บอยครั้งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความผิดพลาด

ของผูขับขี่ เชน วิ่งเขาโคงดวยความเร็วสูง

เกินไปทําใหรถวิ่งเลยโคงของถนน หรือหักรถ

เขาโคงนอยเกนิไป (มุมเอียงของรถไมเพียงพอ

กบัความเร็วของรถ)

 ปฏิบัติตามปายจํากัดความเร็วและไมขับขี่

เร็วกวาที่สภาพถนนและการจราจรเอื้อ

อํานวย

 ใหสัญญาณกอนเลี้ยวหรือเปลีย่นเสนทาง

ทุกครั้ง ดูใหแนใจวาผูขบัขี่รถคันอื่นมอง

เห็นทาน

 ทานั่งของผูขับขี่และผูโดยสารมีความสําคัญ

ตอการควบคุมรถอยางเหมาะสม

 ผูขับขี่ควรจับแฮนดรถทั้งสองขางและ

วางเทาบนที่พักเทาทั้งสองขางขณะขับขี่

เพื่อรักษาการควบคุมรถจกัรยานยนตใหดี

 ผูโดยสารควรจับผูขบัขี่ สายคาดเบาะ หรือ

เหล็กกันตกไวเสมอ โดยจับทัง้สองมือ

และวางเทาทั้งสองขางไวบนที่พักเทา

ของผูโดยสาร ไมบรรทุกผูโดยสารหาก

ผูโดยสารไมสามารถวางเทาบนทีพ่ักเทาได

อยางมั่นคง

 ไมขับขีเ่มื่ออยูในสภาวะมึนเมาจากฤทธิ์

แอลกอฮอลหรือสารเสพติดอื่นๆ

 รถจักรยานยนตคนันี้ออกแบบขึ้นเพื่อใชงาน

บนทองถนนเทานั้น จึงไมเหมาะสําหรับ

การใชงานบนทางวิบาก (off-road)

เคร

โดย

จักร

การ

ปอง
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ที่มีการบรรทุกของภายในขีดจํากดัของน้ําหนัก

หนด โปรดคํานึงถงึปจจัยตอไปนี้:

สิ่งของบรรทุกและอุปกรณตกแตงควรมี

น้ําหนักนอยที่สุดและบรรทุกใหแนบกบัรถ

จกัรยานยนตมากที่สุด ใหบรรจุสิ่งของที่มี

น้ําหนักมากที่สุดไวใกลกึง่กลางของรถ

จกัรยานยนตมากที่สุด และกระจายน้ําหนัก

ใหเทากันทั้งสองขางของรถจักรยานยนตเพื่อ

ความสมดุลและไมเสียการทรงตัว

หากน้ําหนักมีการยายที่ อาจทําใหเสียสมดุล

กะทันหันได ตรวจสอบใหแนใจอยูเสมอวาได

ติดตั้งอุปกรณตกแตงและยึดสิ่งของบรรทุกเขา

กบัตัวรถแนนดีกอนขับขี่ ตรวจสอบการติดตั้ง

ของอุปกรณและการยึดของสิ่งบรรทุกเปน

ประจํา

 ปรับระบบกนัสะเทือนใหเหมาะกับสิ่งของ

บรรทุก (เฉพาะรุนที่ปรับระบบกันสะเทือน

ได) และตรวจสอบสภาพกับแรงดันลมของ

ยาง

 ไมนําสิ่งของที่มีขนาดใหญหรือมีน้ําหนัก

มากมาผูกติดกบัแฮนดบังคับ โชคอัพหนา 

หรือกนักระแทกดานหนา ตัวอยางเชน 

ถงุนอน ถุงผาหม เต็นท เพราะจะทําใหการ

หกัเลีย้วไมดี หรือทําใหคอรถหมุนฝดได
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ีกเลี่ยงควันพิษจากคารบอนมอน็อกไซด

เสียจากเครื่องยนตทั้งหมดมีกาซคารบอน-
น็อกไซด ซึ่งเปนอันตรายถึงแกชวีิต การหายใจ
ยสูดกาซคารบอนมอน็อกไซดเขาไปสามารถ
ใหปวดศีรษะ วิงเวียน งวงซึม คลืน่ไส งนุงง และ
แกชวีิตได
รบอนมอน็อกไซดเปนกาซที่ไมมีสี ไมมีกลิน่ และ
มีรส ซึ่งอาจปรากฏอยูแมทานจะมองไมเห็นหรือ
ไดกลิน่กาซไอเสียใดๆ เลย คารบอนมอน็อกไซด
ระดับที่เปนอันตรายถึงตายสามารถเพิ่มขึ้นได
างรวดเร็วและทานจะถกูปกคลุมจนไมสามารถ
ยเหลือตัวเองได นอกจากนี้ คารบอนมอน็อกไซด
ระดับที่เปนอันตรายถึงตายยังสามารถตกคางอยูได
ายชัว่โมงหรือหลายวันในบริเวณที่อากาศถายเท
สะดวก หากทานพบวามีอาการคลายกบัไดรับพิษ
คารบอนมอน็อกไซด ใหออกจากบริเวณนั้นทันท ี 
อากาศบริสุทธิ์ และพบแพทย

อยาติดเครื่องบริเวณพื้นที่ในอาคาร แมทานจะ
พยายามระบายไอเสียจากเครื่องยนตดวยพัดลม
หรือเปดหนาตางและประตู แตคารบอน-
มอน็อกไซดกย็ังสามารถกอตัวจนถึงระดับที่
เปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว
อยาติดเครื่องบริเวณที่อากาศถายเทไดไม
สะดวก หรือบริเวณที่ถูกปดลอมไวบางสวน 
เชน โรงเก็บรถ โรงรถ หรือที่จอดรถซึ่งสราง
โดยการตอหลงัคาจากดานขางตึก

 อยาติดเครื่องนอกอาคารในบริเวณที่ไอเสีย
สามารถถูกดูดเขาไปในอาคารผานชองเปด
ตางๆ เชน หนาตางและประตู

การบรรทุก

การเพิ่มอุปกรณตกแตงหรือสิ่งของบรรทุกอาจสงผล

กระทบตอเสถียรภาพและการบังคับทิศทางของรถ

จกัรยานยนตไดหากการกระจายน้ําหนักของรถมีการ

เปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสในการเกิด

อุบัติเหตุ จงึตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อทํา

การบรรทุกสิ่งของหรือเพิ่มอุปกรณตกแตง ใชความ

ระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อขับขี่รถจกัรยานยนตที่มีการ

บรรทุกสิ่งของหรือติดตั้งอุปกรณตกแตง หากมีการ

บรรทุกสิ่งของบนรถจักรยานยนต ใหปฏิบัติตาม

คําแนะนําตอไปนี้:

น้ําหนักโดยรวมของผูขับขี ่ผูโดยสาร อุปกรณตกแตง 

และสิ่งของบรรทุกตองไมเกนิขีดจํากดัของน้ําหน ัก

บรรทุกสูงสุด การใชงานรถจักรยานยนตที่มนี้ําหนัก

บรรทุกมากเกินไปอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได

ขณะ

ที่กํา





น้ําหนักบรรทุกสูงสุด:

170 กก. (375 ปอนด)
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 การติดตั้งอุปกรณตกแตงบริเวณแฮนด

บังคบัหรือโชคอัพหนาอาจทําใหเกดิความ

ไมเสถียร เนื่องจากการกระจายน้ําหนักที่

ไมเหมาะสมหรือการสูญเสียความลูลมตาม

หลกัอากาศพลศาสตร หากมีการเพิ่ม

อุปกรณตกแตงบริเวณแฮนดบังคับหรือ

โชคอัพหนา ตองใหมีน้ําหนักนอยที่สุด

และติดตั้งใหนอยที่สุด

 อุปกรณตกแตงที่มขีนาดใหญอาจสงผล

กระทบตอความสมดุลของรถจักรยานยนต

เปนอยางมาก เนื่องจากสงผลตอความลูลม

ตามหลักอากาศพลศาสตร ลมอาจทําให

รถยกตัวขึ้น หรือรถอาจไมเสถยีรเมื่อเผชญิ

กับลมขวาง นอกจากนี้ อุปกรณตกแตง

เหลานี้ยังอาจทําใหเสียการทรงตัวเมื่อวิ่ง

ผานยานพาหนะที่มีขนาดใหญ

 อุปกรณตกแตงบางชนดิสามารถทําใหทาทาง

ในการขับขีข่องผูขับขี่เปลีย่นแปลงไปจาก

ปกติ ทาทางที่ไมถกูตองนี้จะจํากัดอิสระ

ในการขยับตัวของผูขับขี่ และอาจจํากัด

ความสามารถในการควบคุมรถ จึงไม

แนะนําใหตกแตงรถดวยอุปกรณดังกลาว
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 รถจักรยานยนตรุนนี้ไมไดออกแบบมาเพื่อ

ใชลากเทรลเลอรหรือติดรถพวงดานขาง

กรณตกแตงแทของยามาฮา

รเลือกอุปกรณตกแตงสําหรับรถจักรยานยนตของ

านเปนสิ่งสําคัญ อุปกรณตกแตงแทของยามาฮา

ึ่งมีจําหนายที่ผูจําหนายยามาฮาเทานั้น ได รับการ

กแบบ ทดสอบ และรับรองจากยามาฮาแลววาเ

มาะสมตอการใชงานกบัรถจักรยานยนตของทาน

ริษัทจํานวนมากที่ไมมีความเกีย่วของกับยามาฮาได

ิตชิน้สวนและอุปกรณตกแตงหรือทําการดัดแปลง

จกัรยานยนตยามาฮา ทางยามาฮาไมไดทําการ

ดสอบสินคาที่บริษัทเหลานี้ผลิต ดังนั้น ยามาฮาจึง

สามารถใหการรับประกนัหรือแนะนําใหทานใช

กรณตกแตงทดแทนที่ไมไดจําหนายโดยยามาฮา 

รือการดัดแปลงที่ไมไดรับการแนะนําเปนกรณี

ิเศษโดยยามาฮา แมวาจะจําหนายหรือติดตั้งโดยผู

หนายยามาฮาก็ตาม

ชิ้นสวนหรอือุปกรณตกแตงทดแทน และการดัดแปลง

ทานอาจพบวาสินคาทดแทนเหลานี้มีการออกแบบ

และคุณภาพเหมือนกับอุปกรณตกแตงแทของยามาฮา 

แตโปรดทราบวาอุปกรณตกแตงทดแทนหรือการดัด

แปลงบางอยางไมเหมาะกับรถจกัรยานยนตของทาน 

เนื่องจากอาจทําใหเกิดอันตรายแกตัวทานหรือผ ูอื่นได 

การติดตั้งสินคาทดแทนหรือทําการดัดแปลงอื่นๆ 

กับรถจักรยานยนตของทานอาจทําใหเกดิการ

เปลีย่นแปลงตอการออกแบบหรือลักษณะการ

ทํางานของรถ สงผลใหทานหรือผูอื่นเสี่ยงตอการ

บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได และทานยังตอง

รับผิดชอบตอการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการ

ดัดแปลงรถจักรยานยนตอีกดวย

ในการติดตั้งอุปกรณตกแตง ใหปฏบิัติตามคําแนะนํา

ตอไปนี้ รวมถงึคําแนะนําที่ใหไวในหวัขอ 

“การบรรทุก”

 ไมติดตั้งอุปกรณตกแตงหรือบรรทุกสิ่งของที่

อาจทําใหสมรรถนะของรถดอยลง ตรวจสอบ

อุปกรณตกแตงอยางละเอียดกอนที่จะติดตั้ง 

เพื่อใหแนใจวาจะไมทําใหระยะความสูงใต

ทองรถต่ําลงหรือมุมของการเลี้ยวนอยลง 

ระยะยุบตัวของโชคถูกจํากัด การหมุนคอรถ

หรือการควบคุมรถถกูจํากดั หรือบดบังลําแสง

ของไฟหนาหรือแผนสะทอนแสง



1 

ยาง

ยาง

ทา

ขอ

สบ

แล

ขอ

บํา

กา

ตอ

ขน
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ใชความระมัดะวังในการเพิ่มอุปกรณไฟฟา

ในรถจักรยานยนต หากอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้ง

มีขนาดกําลังไฟฟามากกวาระบบไฟฟาของ

รถจกัรยานยนต อาจสงผลใหไฟฟาขดัของ 

ซึ่งเปนเหตุใหเกดิการสูญเสียไฟแสงสวางหรือ

กําลังของเครื่องยนตจนเปนอันตรายได

หรอืขอบลอทดแทน

และขอบลอที่มาพรอมกับรถจักรยานยนตของ

นไดรับการออกแบบมาใหเหมาะสมกับสมรรถนะ

งรถ และทําใหการควบคุมรถ การเบรค และความ

ายผสมผสานกนัไดอยางลงตัวที่สุด ยาง ขอบลอ 

ะขนาดอื่นๆ อาจไมเหมาะสม ดูหนา 7-18 สําหรับ

มูลจําเพาะของยางและขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วก ับการ

รุงรักษาและการเปลีย่นยาง

รขนสงรถจักรยานยนต

งแนใจวาไดอานคําแนะนําตอไปนี้กอนทําการ

ยายรถจักรยานยนตดวยยานพาหนะอื่น

 ถอดชิน้สวนที่หลุดงายทั้งหมดออกจากรถ

จกัรยานยนต

 ตรวจสอบวากอกน้ํามันเชือ้เพลงิ (ถามี) อยูใน

ตําแหนงปดและไมมีน้ํามันเชือ้เพลงิรั่วไหล

 เขาเกยีร (สําหรับรุนเกยีรธรรมดา)

 รัดรถจกัรยานยนตไวใหแนนดวยสายรัดหรือ

แถบรัดที่เหมาะสม โดยใหแนบกบัชิ้นสวนที่

แขง็ของรถจักรยานยนต เชน โครงรถหรือ

แคลมปยึดโชคอัพหนาดานบน (และไมแนบ

กบัชิ้นสวน เชน แฮนดบังคบัที่ติดตั้งบน

ชิน้สวนยาง หรือไฟเลี้ยว หรือชิ้นสวนที่อาจ

แตกหักได) เลือกตําแหนงสําหรับสายรัดอยาง

ระมัดระวังเพื่อไมใหสายรัดเสียดสีกบัพื้นผิวที่

เคลือบสีในระหวางการขนยาย

 หากเปนไปได ควรกดทับระบบกันสะเทือนไว

บางสวนดวยการผูกหรือมัด เพื่อปองกนัไมให

รถจกัรยานยนตเดงขึ้นอยางรุนแรงในระหวาง

การขนสง
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ฟวส (หนา 7-32)

ชุดเครื่องมือประจํารถ (หนา 7-2)

ฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง (หนา 4-19)

ตัวปรับตั้งสปริงโชค (หนา 4-23)

ตัวปรับตั้งแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค (หนา 4-23)

ตัวปรับตั้งแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค (หนา 4-23)

ถังพักน้ํายาหลอเย็น (หนา 7-13)

8. ฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง (หนา 7-1

9. คันเบรคหลัง (หนา 4-17)

10. กระปุกน้ํามันเบรคหลัง (หนา 7-23)
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คันคลทัช (หนา 4-16)

สวิทชแฮนดซาย (หนา 4-3)

ขั้วตอเสริมกระแสไฟตรง (หนา 4-28)

สวิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ (หนา 4-2)

ชุดเรือนไมลมัลติฟงกชัน (หนา 4-8)

กระปุกน้ํามันเบรคหนา (หนา 7-23)

สวิทชแฮนดขวา (หนา 4-3)

8. ปลอกคันเรง (หนา 7-17)

9. คันเบรคหนา (หนา 4-17)
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ปดใชงานและการตัง้คาระบบควบคุมความเร็ว

ี่

กดสวิทชเปดปดระบบควบคุมความเร็วคงที่ 

“ ” ที่อยูบนแฮนดบังคับดานซาย ไฟแสดง

ระบบควบคุมความเร็วคงที่ “ ” จะสวางขึ้น

กดดาน “SET–” ของสวิทชตั้งคาการควบคุม

ความเร็วคงที่เพื่อเปดใชงานระบบควบคมุ

ความเร็วคงที่ ความเร็วในการขบัขี่ของทาน

ในขณะนี้จะเปนความเร็วคงที่ที่ตั้งไว ไฟแสดง

การตั้งคาการควบคุมความเร็วคงที่ “SET” จะ

สวางขึ้น

รับความเร็วในการขบัขี่ที่ตัง้ไว

ที่ระบบควบคมุความเร็วคงที่กําลงัทํางาน กด

 “RES+” ของสวิทชตั้งคาการควบคุมความเร็ว

ี่เพื่อเพิ่มความเร็วในการขับขี่ที่ตั้งไว  หรือกดดาน 

–” เพื่อลดความเร็วที่ตั้งคาไว

นะนํา
ดสวิทชตั้งคาหนึ่งครั้งจะเปลีย่นความเร ็วเพิ่มขึน้

มาณ 2.0 กม./ชม. (1.2 ไมล/ชม.) การกดดาน 

S+” หรือ “SET–” ของสวิทชตั้งคาการควบคมุ

เร็วคงที่คางไวจะเพิ่มหรือลดความเร็วอย าง

ื่องจนกวาจะปลอยสวิทช
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UAU74041

บบควบคุมความเร็วคงที่

จักรยานยนตรุนนี้ติดตั้งระบบควบคมุความเร ็วคงที่ 

ออกแบบมาเพื่อรักษาความเร็วในการขับขี่ตามที่

คาไว

บบควบคุมความเร็วคงที่จะทํางานเฉพาะเมื่อขับขี่

ยีร 4, 5 หรือ 6 เทานั้น ที่ความเร็วระหวาง 50 กม./

. (31 ไมล/ชม.) ถึง 180 กม./ชม. (112 ไมล/ชม.)

คําเตอืน
UWA16341

การใชระบบควบคุมความเร็วคงที่อยางไม

เหมาะสมอาจสงผลใหสูญเสียการควบคุม 

ซึ่งนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุได หามใชระบบ

ควบคุมความเร็วคงทีใ่นบริเวณที่มกีารจราจร

หนาแนน สภาพอากาศทีไ่มดี หรือบนถนนที่

คดเคี้ยว ลื่น มเีนิน ขรุขระ หรือโรยหิน

เมือ่ขับขีข่ึ้นเนินหรือลงเนิน ระบบควบคุม

ความเร็วคงที่อาจไมสามารถคงความเร็วใน

การขบัขี่ทีต่ั้งไวได

เพื่อปองกันไมใหระบบควบคุมความเร็วคงที่

ทํางานโดยไมไดตั้งใจ ควรปดเมือ่ไมไดใชงาน 

ตรวจใหแนใจวาไฟแสดงระบบควบคุมความ

เรว็คงที่ “ ” ปดอยู

การเ

คงท

1.

2.

การป

ขณะ

ดาน

คงท

“SET

ขอแ
การก

ประ

“RE

ความ

ตอเน

1. ไฟแสดงการตั้งคาการควบคุมความเร็วคงที่ “SET”

2. ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วคงที่ “ ”

1. สวิทชตั้งคาการควบคุมความเร็วคงที่ “RES+/SET–”

2. สวิทชเปดปดระบบควบคุมความเร็วคงที่ “ ”

1 2

RES

SET

PASS

TCS

SELECT

2

1
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UWA16351

เปนอันตรายหากใชฟงกชันกลับสูคาเดิมเมื่อ

มเร็วในการขับขีท่ี่ตั้งไวกอนหนานี้สูงเกินไป

รับสภาวะปจจุบัน

นะนํา
กดสวิทชเปดปดขณะที่ระบบกําลังทํางานจะเปน

ปดระบบอยางสมบูรณและลบความเร็วในการ

ี่ที่ตั้งไวกอนหนานี้ ทานจะไมสามารถใชฟงกชนั

สูคาเดิมไดจนกวาจะมีการตั้งคาความเร ็วคงที่



ปดใชงานระบบควบคุมความเร็วคงที่อัตโนมัต ิ

บควบคุมความเร็วคงที่สําหรับรถจักรยานยนต

ี้ควบคุมดวยอิเลก็ทรอนิกสและเชือ่มตอกับระบบ

คุมอื่นๆ ระบบควบคุมความเร็วคงที่จะถกูปด

านโดยอัตโนมัติภายใตเงือ่นไขตอไปนี้:

ระบบควบคมุความเร็วคงที่ไมสามารถรักษา

ความเร็วคงที่ที่ตั้งไวได
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อกจากนี้ทานยังสามารถเพิ่มความเร็วในการขับขี่

ยตนเองไดโดยใชคันเรง หลงัจากเรงความเร็วแลว 

านสามารถตั้งคาความเร็วคงที่ใหมไดโดยการกด

น “SET–” ของสวิทชตั้งคา หากทานไมตั้งคา

ามเร็วในการขับขี่ใหม เมื่อบิดคันเรงกลับ 

จกัรยานยนตจะลดความเร็วเปนความเร็วในการ

ขี่ที่ตั้งไวกอนหนานั้น

รปดการทํางานระบบควบคุมความเร็วคงที่

ําตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้เพื่อยกเลิกความเร ็วใน

รขับขี่ที่ตั้งไว ไฟแสดง “SET” จะดับลง

 บิดคนัเรงผานตําแหนงปดในทิศทางการลด

ความเร็ว

 ใชเบรคหนาหรือเบรคหลัง

 ใชงานคลัทช

กดสวิทชเปดปดเพื่อปดระบบควบคุมความเร็วคงที่ 

ไฟแสดง “ ” และไฟแสดง “SET” จะดับลง

ขอแนะนํา
ความเร็วในการขับขีจ่ะลดลงทันทีที่ปดใชงานระบบ

ควบคุมความเร็วคงที่ เวนแตจะบิดคันเรง

การใชฟงกชันกลับสูคาเดิม

กดดาน “RES+” ของสวิทชตั้งคาการควบคมุความเร็ว

คงที่เพื่อกลบัมาใชงานระบบควบคมุความเร็วคงท ี่

อีกครั้ง ความเร็วในการขับขีจ่ะกลับสูความเร็วในการ

ขับขี่ที่ตั้งไวกอนหนานี้ ไฟแสดง “SET” จะสวางขึ้น

อาจ

ควา

สําห

ขอแ
การ

การ

ขับข

กลบั

ใหม

การ

ระบ

รุนน

ควบ

ใชง



1. ตําแหนงปด

2. ทิศทางการยกเลิกการควบคุมความเร็วคงที่

12



คณุ

3









เมื่อ

คว

ไฟ

กะ

เมื่อ

สว

เคร

“

หา

อัต

รถ

กอ

ใช

UAU74053

ด D (โหมดขับขี่)

ด D คือระบบการเดินเครื่องยนตที่ควบคุมดวย

ทรอนิกส เลือกโหมด 1 สําหรับการตอบสนอง

คันเรงที่แรงที่สุด, โหมด 2 สําหรับการตอบสนอง

คันเรง/เครื่องยนตมาตรฐาน และใชโหมด 3 

รับวันที่ฝนตกหรือเมื่อใดที่ตองการกําลังของ

งยนตนอยลง

คําเตอืน
UWA18440

เปลี่ยนโหมดขบัขี่ขณะที่รถจักรยานยนตกําล ัง

นที่

ลอกคันเรงอยูที่ตําแหนงปกติ ใหกดสวิทช 

DE” เพื่อเปลี่ยนโหมดขับขี่

วิทชโหมดขับขี่ “MODE”

STOP

MODE

RUN

START

1
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ตรวจพบลอลื่นหรือลอหมุน (หากยังไมไดปด

ระบบปองกนัลอหมุนฟรี ระบบปองกนัลอ

หมุนฟรีจะทํางาน)

ตั้งคาสวิทชสตารท/ดับเครื่องยนตไปที่

ตําแหนง “ ”

เครื่องยนตหยุดกลางคัน

เอาขาตั้งขางลง

ขับขีด่วยความเร็วคงที่ที่ตั้งไว หากระบบควบคุม

ามเร็วคงที่ถกูปดใชงานภายใตเงือ่นไขขางตน 

แสดง “ ” จะดับลง และไฟแสดง “SET” จะ

พริบ 4 วินาทีแลวดับลง

ไมไดขบัขี่ดวยความเร็วคงที่ที่ตั้งไว  หากตั้งคา

ิทชสตารท/ดับเครื่องยนตไปที่ตําแหนง “ ”, 

ื่องยนตหยุดกลางคัน หรือยกขาตั้งขางลง ไฟแสดง 

” จะดับลง (ไฟแสดง “SET” จะไมกะพริบ)

กระบบควบคมุความเร็วคงที่ถกูปดใชงานโดย

โนมัติ กรุณาหยุดรถและตรวจสอบใหแนใจวา

จักรยานยนตของทานอยูในสภาพการทํางานที่ดี

นการใชระบบควบคุมความเร็วคงที่อีกครั้ง ให เปด

งานโดยใชสวิทชเปดปดการทํางาน

ขอแนะนํา
ในบางกรณี ระบบควบคุมความเร็วคงที่อาจไม

สามารถคงความเร็วในการขับขี่ที่ตั้งไวไดเมื่อขับขี่

ขึน้เนินหรือลงเนิน

 เมื่อขับขี่ขึ้นเนิน ความเร็วในการขบัขี่จริงอาจ

ต่ํากวาความเร็วในการขับขีท่ี่ตั้งไว หากเกดิ

กรณีนี้ขึ้น ใหเรงความเร็วตามความเร็วในการ

ขับขี่ที่ตองการโดยใชคันเรง

 เมื่อขับขี่ลงเนิน ความเร็วในการขับขีจ่ริงอาจ

สูงกวาความเร็วในการขับขีท่ี่ตั้งไว หากเกดิ

กรณีนี้ขึ้น จะไมสามารถใชสวิทชตั้งคาเพื่อ

ปรับความเร็วในการขับขี่ที่ตั้งไวได ใหใชเบรค

หากตองการลดความเร็วในการขับขี่ เมื่อใช

งานเบรค ระบบควบคุมความเร็วคงที่จะปด

การทํางาน

โหม

โหม

อิเลก็

ของ

ของ

สําห

เครื่อ

หาม

เคลื่อ

เมื่อป

“MO

1. ส
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3

ข

ปลอกคนัเรงอยูที่ตําแหนงปกติ ดันสวิทชนี้ลงเพื่อ

ีย่นจาก TCS “1” หรือ “2” เปน “3” ดันขึ้นเพื่อ

ีย่นจาก TCS “3” หรือ “2” เปน “1”

รถหยุด ดันสวิทชนี้ขึ้นเปนเวลาสองวินาท ีเพื่อปด

บ ดนัลงเพื่อเปดระบบ

นะนํา
ตั้งคา TCS ปจจบุันจะแสดงขึ้นในจอแสดง TCS 

า 4-12)

วิทชระบบปองกันลอหมุนฟรี “TCS”

RES

SET

PASS

TCS

SELECT

1
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อแนะนํา
 โหมดขับขี่ปจจุบันจะแสดงขึ้นในจอแสดงผล

โหมดขับขี่ (หนา 4-12)

 โหมดขับขี่ปจจุบันจะถูกบันทึกเมื่อดับเครื่อง

รถจักรยานยนต

UAU73914

ระบบปองกันลอหมุนฟรี

ระบบปองกนัลอหมุนฟรี (TCS) จะชวยรักษาแรง

ฉุดลากเมื่อเรงความเร็วบนพื้นผิวที่ลืน่ เชน ถนนที่

ไมไดลาดยางหรือถนนเปยก หากเซ็นเซอรตรวจพบ

วาลอหลงัเริ่มเกิดการลื่นไถล (การหมุนที่ไมสามารถ

ควบคุมได) ระบบปองกนัลอหมุนฟรีจะใหความ

ชวยเหลอืโดยการควบคุมกําลังเครื่องยนตตามความ

จําเปนจนกวาจะมีแรงฉุดลากกลับคนืมา

คําเตอืน
UWA15433

ระบบปองกันลอหมุนฟรีไมสามารถทดแทนการ

ขับขีอ่ยางเหมาะสมตอสภาวะตางๆ ได ระบบปองกัน

ลอหมนุฟรีไมสามารถปองกันการสูญเสียแรงฉดุลาก

เนื่องจากความเร็วที่มากเกินไปเมือ่หักรถเขาโคง 

เมือ่เรงความเรว็มากเกินไปขณะอยูในมมุทีเ่อ ียงมาก 

หรือขณะเบรค และไมสามารถปองกันการลื่นไถล

ของลอหนาได เชนเดียวกับยานพาหนะทั่วไป การ

ขับขีบ่นพื้นผิวที่อาจเกิดการลื่นไถลควรใชความ

ระมัดระวังและพยายามหลีกเลี่ยงพื้นผิวทีล่ื่น

เมื่อ

เปล

เปล

เมื่อ

ระบ

ขอแ
การ

(หน

1. ส
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ไฟ

ฟร

เลก็

ระ

ใน

ทํา

แส

จอ

ปจ

TC

TC

ปดระบบปองกนัลอหมุนฟรีเพื่อชวยใหลอหลงั

เปนอิสระหากรถจักรยานยนตติดหลมโคลน 

ทราย หรือพื้นที่ออนนุมอื่นๆ

วรระวัง
UCA16801

งรถทีก่ําหนดเทานั้น (ดูหนา 7-18) การใชยางรถ

นาดแตกตางกันจะทําใหระบบปองกันลอหมุน

มสามารถควบคุมการหมุนของลอไดอยางถูกต อง

ีเซ็ทระบบปองกันลอหมุนฟรี

บปองกันลอหมุนฟรีจะปดการทํางานโดย

นมัติเมื่อ:

ลอหนาหรือลอหลงัไมสัมผัสกับพื้นขณะขับขี่

ตรวจพบวาลอหลงัหมุนมากเกินไปขณะขับขี่

ลอใดลอหนึ่งหมุนเมื่อกุญแจอยูที่ “ON” (เชน 

เมื่อทําการบํารุงรักษาอยู)

ระบบปองกันลอหมุนฟรีไมทํางาน ทั้งไฟแสดง 

” และไฟเตือน “ ” จะสวางขึ้น

เกิดกรณีเชนนี้ ใหลองทําการรีเซ็ทระบบ

อไปนี้

1.

2.
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แสดง “ ” จะกะพริบเมื่อระบบปองกันลอหมุน

ีทํางาน ทานอาจสังเกตไดถึงการเปลี่ยนแปลง

นอยในเสียงเครื่องยนตและทอไอเสียเมื่อใชงาน

บบ

สภาวะบางอยาง ระบบปองกันลอหมุนฟรีอาจหยุด

งานโดยอัตโนมัติ หากเกิดเหตุเชนนี้ขึน้ ทั้งไฟ

ดง “ ” และไฟเตือน “ ” จะสวางขึน้

แสดง TCS (หนา 4-12) แสดงการตั้งคา TCS 

จุบัน การตั้งคามีสี่แบบ

S “OFF”

S “OFF” ปดระบบปองกันลอหมุนฟรี

TCS “1”

TCS “1” จะลดการทํางานของระบบปองกันลอหมุน

ฟรีใหเหลอืนอยที่สุด เลอืกโหมดนี้สําหรับการข ับขี่

แบบสปอรต

TCS “2”

TCS “2” เปนการชวยปองกันลอหมุนฟรีในระดับ

กลาง เลอืกโหมดนี้สําหรับการขับขีบ่นทองถนน

มาตรฐาน

TCS “3”

TCS “3” จะเพิ่มการทํางานของระบบปองกนัลอหมุน

ฟรีใหมากที่สุด; ควบคุมการหมุนลอไดอยางมั่นคง

มากที่สุด เลอืกโหมดนี้เมื่อฝนตก ถนนลืน่ และเม ื่อใด

กต็ามที่ตองการปองกนัลอหมุนฟรีมากที่สุด

ขอแนะนํา
 สามารถเปดหรือปดระบบปองกันลอหมุนฟรี

ไดเฉพาะเมื่อรถหยุดเทานั้น

 เมื่อบิดกุญแจไปที่ “ON” ระบบปองกันลอหมุน

ฟรีจะเปดและตั้งคาเปน TCS “1”, “2” หรือ “3” 

(อันใดก็ตามที่ถูกเลอืกครั้งลาสุด)



ขอค
ใชยา

ทีม่ีข

ฟรีไ

การร

ระบ

อัตโ







หาก

“

หาก

ดังต

ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต “ ”

ไฟแสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี “ ”

1 2
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1. หยุดรถและบิดกุญแจไปที่ “OFF”

2. รอสองสามวินาที จากนั้นบิดกุญแจกลบัไปที ่

“ON”

3. ไฟแสดง “ ” ควรดับลงและระบบปองกัน

ลอหมุนฟรีจะทํางาน

อแนะนํา
ากไฟแสดง “ ” ยังคงสวางอยูหลังจากรีเซท็แลว 

จกัรยานยนตอาจยังขับขี่ตอไปได อยางไรกต็าม 

รนํารถไปใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบโดยเร็ว

ี่สุด

4. ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบรถจักรยานยนต

และปดไฟเตือน “ ”

UAU79481

ระบบชวยเปลี่ยนเกียรอยางรวดเร็ว

ระบบชวยเปลีย่นเกยีรอยางรวดเร็วชวยใหสามารถ

เปลีย่นเกียรขึน้โดยไมตองใชคันคลทัชที่ตำแหนง

เรงเต็มที่ได เมื่อสวิทชเปลี่ยนเกยีรตรวจพบการ

เคลือ่นไหวที่คันเปลีย่นเกียร กําลงัเครื่องยนตและ

แรงบิดการขบัขี่จะปรับเปลี่ยนชั่วขณะเพื่อใหเปลีย่น

เกียรขึ้นได

ขอแนะนํา
ระบบชวยเปลีย่นเกยีรอยางรวดเร็วจะทํางานเมื่อเดิน

ทางที่อยางนอย 20 กม./ชม. (12 ไมล/ชม.) ดวย

ความเร็วเครื่องยนต 2,000 รอบ/นาทีขึ้นไป และ

เฉพาะเมื่อเรงเครื่องเทานั้น ระบบจะไมทํางานเมื่อ

บีบคันคลทัชไว

ขอควรระวัง
UCA26260

เพื่อปองกันการสงกําลังเสียหาย ควรใชคันคลัทชเพื่อ

เปลี่ยนเกียรเมื่อขบัขีท่ี่ความเร็วต่ํา เมื่อเปลี่ยนเกียรลง 

หรือหากปดระบบชวยเปลี่ยนเกียรอยางรวดเร็ว



อุป

4

ระ

รถ

ชว

อีก

มีด













ไรก็ตาม จะไมสามารถลงทะเบียนกุญแจ

รฐานดอกใหมได หากกุญแจทั้งหมดสูญหาย

เสียหาย จะตองเปลี่ยนระบบอิมโมบิไลเซอรใหม

ะบบ ดังนั้นจึงควรใชกุญแจดวยความระมัดระวัง

หามจุมลงในน้ํา

หามทําใหสัมผัสกับอุณหภูมสิูง

หามวางไวใกลแมเหล็ก

หามวางไวใกลวัตถุที่สงผานสัญญาณไฟฟา

หามใชงานดวยความรุนแรง

หามเจียหรอืปรับเปลี่ยน

หามถอดแยก

หามนํากุญแจของระบบอิมโมบิไลเซอรใดๆ 

สองดอกไวในพวงกุญแจเดียวกัน

1.

2.
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UAU10979

บบอิมโมบิไลเซอร

จักรยานยนตคันนี้ติดตั้งระบบอิมโมบิไลเซอร เพื่อ

ยในการปองกนัขโมยโดยการลงทะเบียนรหัสใหม

ครั้งในกญุแจมาตรฐาน สวนประกอบของระบบนี้

ังตอไปนี้:

กุญแจสําหรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกครั้ง 

1 ดอก

กุญแจมาตรฐาน 2 ดอก

ตัวรับสงผานสัญญาณ 1 ชิน้ (ในกุญแจแตละ

ดอก)

ชุดอิมโมบิไลเซอร (บนรถจักรยานยนต)

ECU (บนรถจักรยานยนต)

ไฟแสดงระบบ (หนา 4-8)

เกี่ยวกับกุญแจ

กญุแจดอกสีแดงใชเพื่อลงทะเบียนรหัสในกุญแจ

มาตรฐานแตละดอก จัดเก็บกุญแจสําหรับลงทะเบียน

รหัสใหมอีกครั้งไวในที่ที่ปลอดภัย เมื่อจําเป ็น ใหนํา

รถจักรยานยนตพรอมกบักุญแจทั้งสามดอกไปยังผู 

จําหนายยามาฮาเพื่อลงทะเบียนใหมอีกครั้ง

หามใชกญุแจสีแดงเพื่อการขับขี ่ใชสําหรับการลง

ทะเบียนกุญแจมาตรฐานใหมอีกครั้งเทานั้น ใชก ุญแจ

มาตรฐานในการขับขี่เสมอ

ขอแนะนํา
 เกบ็กุญแจมาตรฐาน รวมถึงกุญแจของระบบ

อิมโมบิไลเซอรอื่นใหหางจากกญุแจสําหรับ

ลงทะเบียนรหัสใหมอีกครั้ง

 เกบ็กุญแจระบบอิมโมบิไลเซอรอื่นๆ ใหหาง

จากสวิทชกุญแจ เนื่องจากอาจทําใหเกดิการ

รบกวนสัญญาณ

ขอควรระวัง
UCA11823

หามทํากุญแจสําหรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกครั้งหาย! 

หากสูญหาย ใหติดตอผูจําหนายยามาฮาของคุณทันท!ี 

หากกุญแจสําหรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกครั้งสูญหาย 

กุญแจมาตรฐานที่มีอยูยังคงสามารถใชสตารทรถได 

อยาง

มาต

หรือ

ทัง้ร

















กุญแจสําหรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกครั้ง (สีแดง)

กุญแจมาตรฐาน (สีดํา)
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UAU1068B

CK (ล็อค)

ถถกูลอ็ค และระบบไฟฟาทุกวงจรดับ 

ารถถอดกญุแจออกได

ล็อคคอรถ

. หมุนแฮนดบังคับไปทางดานซายจนสุด

. เมื่อกญุแจอยูในตําแหนง “OFF” ใหกดกญุแจ

เขาไปและบิดไปที่ตําแหนง “LOCK”

. ดึงกญุแจออก

ด

ิด

2
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UAU10474

วิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ

วิทชกุญแจ/ล็อคคอรถจะควบคุมระบบจดุระเบิด

ะระบบไฟแสงสวาง และใชในการลอ็คคอรถ 

แหนงตางๆ ของสวิทชกุญแจมีคําอธิบายดังตอไปนี้

อแนะนํา
งแนใจวาใชกญุแจมาตรฐาน (สีดํา) ในการใชรถ

รยานยนตปกติ เพื่อลดความเสี่ยงในการทํากุญแจ

ําหรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกครั้ง (สีแดง) สูญหาย 

รเก็บกญุแจไวในที่ปลอดภัยและใชในการลง

ะเบียนรหัสใหมอีกครั้งเทานั้น

UAU74111

ON (เปด)

มีการจายไฟฟาไปยังวงจรไฟฟาทั้งหมด ไฟเรือนไมล 

ไฟทาย ไฟสองปายทะเบียน และไฟหรี่หนาจะสวาง

ขึ้น และเครื่องยนตสามารถสตารทติดได ไมสามารถ

ถอดกุญแจออกได

ขอแนะนํา
เมื่อสตารทเครื่องยนต ไฟหนาจะสวางโดยอัตโนมัติ 

และจะสวางคางจนกระทั่งบิดกญุแจไปที่ “OFF” 

แมวาเครื่องยนตจะหยุดกลางคันกต็าม

UAU10662

OFF (ปด)

ระบบไฟฟาทุกวงจรดับ สามารถถอดกญุแจออกได

คําเตอืน
UWA10062

หามบิดกุญแจไปที่ตําแหนง “OFF” หรือ “LOCK” 

ขณะที่รถจักรยานยนตกําลังเคลื่อนที่ มิฉะนั้นระบบ

ไฟฟาทั้งหมดจะดับ ซึ่งอาจทําใหสูญเสียการควบค ุม

หรือเกิดอุบัตเิหตุได

LO

คอร

สาม

การ

1

2

3

P

ON
OFF

LOCK

1. ก

2. บ

1



อุป

4

ขอ
หา

ทา

กา

จาก

ไป

สา

ดับ

คอ

“

UAU66055

ชแฮนด

1.

2.

วิทชเลือก “SELECT” 

วิทชระบบปองกันลอหมุนฟรี “TCS”

วิทชควบคุมความเร็วคงที่

วิทชแตร “ ”

วิทชไฟเลี้ยว “ / ”

วิทชไฟสูง-ต่ํา/ไฟขอทาง “ / /PASS”

RES

SET

PASS

TCS

SELECT

6

5 4

2

3
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แนะนํา
กคอรถไมลอ็ค ใหลองหมุนแฮนดบังคับกลบัไป

งขวาเล็กนอย

รปลดล็อคคอรถ

ตําแหนง “LOCK” ใหกดกญุแจเขาไปและบิด

ที่ตําแหนง “OFF”

UAU65680

 (จอดรถ)

มารถเปดไฟฉุกเฉินได แตระบบไฟฟาทั้งหมด

ลง สามารถถอดกญุแจออกได

รถจะตองลอ็คกอนที่จะสามารถบิดกุญแจไปที่ 

”

ขอควรระวัง
UCA22330

การใชไฟฉุกเฉินเปนเวลานานอาจทําใหแบตเตอรี่

หมดได

สวิท

ซาย

กด

บิด

1 2

1. ส

2. ส

3. ส

4. ส

5. ส

6. ส

1
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UAU66010

ชไฟฉุกเฉนิ “ ” 

กุญแจอยูที่ตําแหนง “ON” หรือ “ ” ใชสวิทชนี้

เปดไฟฉุกเฉิน (กะพริบไฟเลีย้วทั้งหมดพรอมกัน)

ุกเฉินจะใชในกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อเตือนผู ขับขี่

อื่นๆ เมื่อคุณจอดรถในสถานที่ซึ่งอาจมีอันตราย

การจราจร

ควรระวัง
UCA10062

ใชไฟฉุกเฉินเปนระยะเวลานานเมื่อเครื่องยนต

ดทํางาน มิฉะนั้นแบตเตอรี่อาจจะหมดได

UAU73951

ชควบคุมความเร็วคงที่

นา 3-1 สําหรับคําอธิบายเกีย่วกบัระบบควบคุม

มเร็วคงที่

UAU73943

ช “SELECT”

ชนี้ใชเพื่อทําการเลอืกในมาตรวัดระยะทาง 

รวัดชวงระยะทาง จอแสดงอุณหภูมิน้ํายาหลอเย ็น

อุณหภูมิอากาศของชุดเรือนไมลมัลติฟงกชัน 

นา 4-8)

1.

2.

3.
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UAU73921

วิทชไฟสูง-ต่ํา/ไฟขอทาง “ / /PASS”

รับสวิทชนี้ไปที่ “ ” สําหรับเปดไฟสูง และที่ 

” สําหรับเปดไฟต่ํา

การกะพริบไฟสูง ใหกดดานไฟขอทาง “PASS” 

งสวิทชขณะที่ไฟหนาเปนไฟต่ําอยู

UAU66040

วิทชไฟเลี้ยว “ / ”

ื่อตองการใหสัญญาณไฟเลีย้วขวา ดันสวิทชนี้ไปที่ 
” เมื่อตองการใหสัญญาณไฟเลีย้วซาย ดันสวิทช

ี้ไปที่ “ ” เมื่อปลอยสวิทช สวิทชจะกลับมาอย ูที่
แหนงตรงกลาง เมื่อตองการยกเลกิไฟเลี้ยว ให กด
วิทชลงหลงัจากกลบัมาอยูที่ตําแหนงตรงกลาง

UAU66030

สวิทชแตร “ ” 

กดสวิทชนี้เมื่อตองการใชสัญญาณแตร

UAU73961

สวิทชระบบปองกันลอหมุนฟรี “TCS”

ดูหนา 3-4 สําหรับคําอธิบายเกีย่วกับระบบปองกัน

ลอหมุนฟรี

UAU66060

สวิทช Stop/Run/Start “ / / ”

ในการสตารทเครื่องยนตดวยสตารทเตอร ใหปรับ

สวิทชนี้ไปที่ “ ” จากนั้นกดสวิทชลงไปทาง “ ” 

ดูหนา 6-1 สําหรับคําแนะนําในการสตารทกอน

สตารทเครื่องยนต

ปรับสวิทชนี้ไปที่ “ ” เพื่อดับเครื่องยนตในกรณี

ฉุกเฉิน เชน เมื่อรถจักรยานยนตคว่ําหรือเมื่อสาย

คันเรงติด

สวิท

เมื่อ

เพื่อ

ไฟฉ

คน

จาก

ขอ
หาม

ไมไ

สวิท

ดูห

ควา

สวิท

สวิท

มาต

และ

(ดูห

สวิทช Stop/Run/Start “ / / ”

สวิทชโหมดขับขี่ “MODE”

สวิทชไฟฉกุเฉิน “ ”

STOP

MODE

RUN

START

3
2

1



อุป

4

สว

ดูห

UAU11032

สดงไฟเลี้ยว “ ” และ “ ”

สดงแตละดวงจะกะพริบเมื่อไฟเลี้ยวดานนั้นๆ 

ริบ

UAU11061

สดงเกียรวาง “ ” 

สดงนี้จะสวางขึ้นเมื่อระบบสงกําลังอยูใน

นงเกยีรวาง

UAU11081

สดงไฟสูง “ ”

สดงนี้จะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิทชไฟสูง

UAU59962

ือนแรงดันน้ํามนัเครื่อง “ ”

ือนนี้จะสวางขึ้นหากแรงดันน้ํามันเครื่องต่ํา

ารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้ไดโดย

ิดกญุแจไปที่ “ON” ไฟเตือนควรจะสวางขึ้น

รั้งหลงัจากดับไปชัว่ครู และสวางคางจนกระทั่ง

รทเครื่องยนต
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UAU73931

ิทชโหมดขบัขี่ “MODE”

นา 3-3 สําหรับคําอธิบายของโหมดขับขี่

UAU4939D

ไฟแสดงและไฟเตือน ไฟแ

ไฟแ

กะพ

ไฟแ

ไฟแ

ตําแห

ไฟแ

ไฟแ

ไฟเต

ไฟเต

สาม

การบ

อีกค

สตา

1. ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต “ ”

2. ไฟเตือนอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น “ ”

3. ไฟแสดงเกียรวาง “ ”

4. ไฟแสดงไฟสงู “ ”

5. ไฟแสดงไฟเลีย้วซาย “ ”

6. ไฟเตือนกันสะบัดระบบบังคับเลี้ยว “ ”

7. ไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่อง “ ”

8. ไฟแสดงระบบอมิโมบิไลเซอร “ ”

9. ไฟแสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี “ ”

10. ไฟแสดงการตั้งคาการควบคุมความเร็วคงที่ “SET”

11. ไฟแสดงจังหวะการเปลี่ยนเกียร

12. ไฟแสดงไฟเลีย้วขวา “ ”

13. ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วคงที่ “ ”

14. ไฟเตือนระบบเบรคปองกันลอล็อค ABS “ ”

5 6 7 98 10

11
12
13
14

4
3
2
1

ABS
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ควรระวัง
UCA10022

ขบัขี่รถจักรยานยนตตอไปในขณะที่เครื่องยนต

จัด

นะนํา
สําหรับรุนที่ติดตั้งพัดลมหมอน้ํา พัดลม

หมอน้ําจะเปดหรือปดโดยอัตโนมัติตาม

อุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นในหมอน้ํา

หากเครื่องยนตรอนจดั ดูหนา 7-38 สําหรับ

คําแนะนําเพิ่มเติม

UAU73171

ตือนปญหาเครื่องยนต “ ”

ตือนนี้จะสวางขึน้เมื่อตรวจพบปญหาใน

ื่องยนตหรือระบบควบคุมรถจกัรยานยนตอื่นๆ 

เกดิปญหาในกรณีนี้ โปรดนํารถจักรยานยนต

ตรวจสอบระบบวิเคราะหปญหาที่ตัวรถที่ผู

นายยามาฮา

ารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้ได

การบิดกญุแจไปที่ “ON” ไฟเตือนควรสวางขึน้ 

วินาทีแลวดับไป
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ากไฟเตือนไมสวางขึน้ในตอนเริ่มตนเมื่อบิดกญุแจ

ที่ “ON” ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการตรวจสอบ

จรไฟฟา

อควรระวัง
UCA21210

ากไฟเตือนสวางขึน้ขณะเครื่องยนตกําลังทํางาน 

หยุดเครือ่งยนตทันทแีละตรวจเช็คระดับน้ําม ัน

รื่อง หากน้ํามันเครื่องอยูต่ํากวาระดับต่ําส ุด ใหเตมิ

้ํามนัเครื่องชนิดทีแ่นะนําจนไดระดับทีถู่กตอง หาก

เตือนแรงดันน้ํามันเครือ่งสวางคางแมวาระดับ

้ํามนัเครื่องจะถูกตอง ใหดับเครื่องยนตทันท ีและ

ผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบรถจักรยานยนต

อแนะนํา
ากไฟเตือนไมดับลงหลงัจากสตารทเครื่องยนต 

ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่องและเติมน้ํามันตาม

ามจําเปน (ดูหนา 7-10)

ากไฟเตือนสวางคางหลงัจากเติมน้ํามันเครื่องแลว 

รดนํารถจกัรยานยนตของทานไปใหผูจําหนาย

มาฮาตรวจสอบ

UAU74073

ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วคงที่ “ ”/“SET”

ไฟแสดงนี้จะสวางขึน้เมื่อใชงานระบบควบคมุความ

เร็วคงที่ (ดูหนา 3-1)

ขอแนะนํา
เมื่อเปดการทํางานของรถจักรยานยนต ไฟนี้ควร

สวางขึ้นสองสามวินาทีแลวดับลง หากไมเปนเชนนั้น 

โปรดนํารถจกัรยานยนตของทานไปใหผูจําหนาย

ยามาฮาตรวจสอบ

UAU11447

ไฟเตือนอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น “ ”

ไฟเตือนนี้จะสวางขึน้เมื่อเครื่องยนตเกิดความรอนสูง 

หากเกดิกรณีนี้ ใหดับเครื่องยนตทันทีแลวรอให

เครื่องยนตเย็น

สามารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้ได

โดยการบิดกญุแจไปที่ “ON” ไฟเตือนควรสวางขึน้ 

2-3 วินาทีแลวดับไป

หากไฟเตือนไมสวางขึน้ในตอนเริ่มตนเมื่อบิดกุญแจ

ไปที ่“ON” หรือหากไฟเตือนสวางคาง โปรดติดตอ

ผูจําหนายยามาฮาเพื่อตรวจสอบวงจรไฟฟา

ขอ
อยา

รอน

ขอแ




ไฟเ

ไฟเ

เคร

หาก

เขา

จําห

สาม

โดย

2-3
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จกั

ตร

ไฟ

ใน

กญุ

คว

หา







ระ

ขอ

ระ

ขอ

หา

10

สว

เปน

ขา

UAU74100

ือนกันสะบัดระบบบังคับเลี้ยว “ ”

ือนนี้จะสวางขึ้นหากตรวจพบปญหาในตัวกนั

ัดระบบบังคับเลี้ยว หากเกิดปญหาในกรณีนี้ 

ดนํารถจักรยานยนตเขาตรวจสอบที่ผูจําหนาย

ฮา

ารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้ได

การบิดกุญแจไปที่ “ON” ไฟเตือนควรสวางขึ้น 

ินาทีแลวดับไป

ไฟเตือนไมสวางขึ้นในตอนเริ่มตนเมื่อบิดกุญแจ

ี่ “ON” หรือหากไฟเตือนสวางคาง โปรดติดตอ

นายยามาฮาเพื่อตรวจสอบวงจรไฟฟา

UAU74091

สดงจังหวะการเปลี่ยนเกียร

สดงนี้สามารถตั้งใหสวางขึ้นและดับลงตาม

เร็วเครื่องยนตที่เลือกได (ดูหนา 4-15)

นะนํา
ปดการทํางานของรถจกัรยานยนต ไฟนี้ควร

ขึ้น 2-3 วินาทีแลวดับลง หากไฟไมสวางขึน้ 

หากไฟสวางคาง โปรดติดตอผูจําหนายยามาฮ า

รวจสอบรถจักรยานยนต
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กไฟเตือนไมสวางขึ้นในตอนเริ่มตนเมื่อบิดกุญแจ

ที่ “ON” หรือหากไฟเตือนสวางคาง โปรดนํารถ

รยานยนตของทานไปใหชางผูจําหนายยามาฮา

วจสอบ

UAU69891

เตอืนระบบเบรคปองกันลอล็อค ABS “ ” 

การทํางานปกติ ไฟเตือนนี้จะสวางขึน้เมื่อบิด

แจไปที่ “ON” และจะดับลงหลงัจากขับขี่ที่

ามเร็ว 10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) ขึน้ไป

กไฟเตือน ABS:

ไมสวางขึ้นเมื่อบิดกญุแจไปที่ “ON”

สวางขึ้นหรือกะพริบขณะขับขี่

ไมดับลงหลังจากขบัขี่ที่ความเร็ว 10 กม./ชม. 

(6 ไมล/ชม.) ขึ้นไป

บบเบรค ABS อาจทํางานผิดปกติ หากเกิดขอใด

หนึ่งดานบนขึ้น ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบ

บบโดยเร็วที่สุด (ดูหนา 4-18 สําหรับคําอธิบาย

งระบบเบรค ABS)

คําเตอืน
UWA16041

กไฟเตือน ABS ไมดับลงหลังจากขบัขี่ที่ความเร็ว 

 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) ขึน้ไป หรือหากไฟเตือน

างขึน้หรือกะพริบขณะขบัขี่ ระบบเบรคจะกลับไป

การเบรคแบบธรรมดา หากเกิดขอใดขอหนึ่ง

งตน หรือหากไฟเตือนไมสวางขึน้เลย ใหใชความ

ระมดัระวังเปนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดลอล็อค

ในระหวางการเบรคฉุกเฉิน ใหผูจําหนายยามาฮา

ตรวจสอบระบบเบรคและวงจรไฟฟาโดยเร็วทีสุ่ด

UAU74082

ไฟแสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี “ ”

ไฟแสดงนี้จะกะพริบเมือ่ระบบปองกนัลอหมุนฟรี

ทํางาน

หากปดระบบปองกันลอหมุนฟรี ไฟแสดงนี้จะสวาง

ขึน้

ขอแนะนํา
เมื่อเปดการทํางานของรถจกัรยานยนต ไฟนี้ควร

สวางขึ้น 2-3 วินาทีแลวดับลง หากไฟไมสวางขึน้ 

หรือหากไฟสวางคาง โปรดติดตอผูจําหนายยามาฮ า

เพื่อตรวจสอบรถจักรยานยนต

ไฟเต

ไฟเต

สะบ

โปร

ยามา

สาม

โดย

2-3 ว

หาก

ไปท

ผูจําห

ไฟแ

ไฟแ

ความ

ขอแ
เมื่อเ

สวาง

หรือ

เพื่อต

ABS
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4

ไฟ

เม

ไฟ

อิม

24

ระ

ส

โด

2-

ห

ไป

กะ

ไล

โป

ท

UAU79183

เรือนไมลมัลติฟงกชัน

ุม “CLOCK”

ุม “RESET”

1 2
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UAU73120

แสดงระบบอิมโมบิไลเซอร “ ” 

ื่อบิดกุญแจไปที่ “OFF” และผานไป 30 วินาที 

แสดงนี้จะกะพริบอยางตอเนื่องเพื่อแสดงวาระบบ

โมบิไลเซอรถกูเปดใชงาน หลงัจากผานไป 

ชัว่โมง ไฟแสดงจะหยุดกะพริบ อยางไรก็ตาม

บบอิมโมบิไลเซอรยังคงทํางานอยู

ามารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟแสดงนี้ได

ยการบิดกญุแจไปที่ “ON” ไฟแสดงควรสวางขึน้ 

3 วินาทีแลวดับไป

ากไฟแสดงไมสวางขึน้ในตอนเริ่มตนเมื่อบิดก ุญแจ

ที่ “ON”, หากไฟแสดงสวางคาง หรือหากไฟแสดง

พริบ (หากตรวจพบปญหาในระบบอิมโมบิ-

เซอร ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอรจะกะพริบ) 

รดนํารถจกัรยานยนตไปใหผูจําหนายยามาฮา

ําการตรวจสอบ

ขอแนะนํา
หากไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอรกะพริบ ชา 5 ครั้ง 

จากนั้นเร็ว 2 ครั้ง อาจมีสาเหตุมาจากการรบกวน

ตัวรับสงผานสัญญาณ หากเกิดอาการนี้ ใหลองทํา

ดังตอไปนี้ 

1. ตรวจใหแนใจวาไมมีกญุแจอิมโมบิไลเซอร

อื่นๆ อยูใกลกับสวิทชกญุแจ กุญแจระบบ

อิมโมบิไลเซอรอื่นๆ อาจทําใหเกิดการรบกวน

สญัญาณและทําใหเครื่องยนตไมสามารถ

สตารทได

2. ใชกญุแจสําหรับลงทะเบียนรหสัใหมอีกครั้ง

เพื่อสตารทเครื่องยนต

3. หากเครื่องยนตสตารทได ใหดับเครื่องและ

ลองสตารทเครื่องยนตดวยกุญแจมาตรฐาน

4. หากกุญแจมาตรฐานดอกหนึ่งหรือทั้งสองดอก

ไมสามารถสตารทเครื่องยนตได ใหนํารถ

จกัรยานยนตและกญุแจทั้งสามดอกไปยังผู

จําหนายยามาฮาเพื่อลงทะเบียนกุญแจ

มาตรฐานใหมอีกครั้ง

ชุด

1. ป

2. ป



อุป

4

กอ

มลั

กา

คว

รวัดความเร็ว

รวัดความเร็วแสดงความเร็วในการขบัขี่รถ

ยานยนต

รวัดรอบเครื่องยนต

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1

11

าตรวัดความเร็ว

าตรวัดรอบเครื่องยนต

ื้นที่สแีดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต

1

1 2
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คําเตอืน
UWA12423

นเปลี่ยนแปลงการตั้งคาใดๆ ที่ชุดเรือนไมล

ตฟิงกชัน ตองแนใจวารถหยุดนิ่งแลว การเปลี่ยน

รตั้งคาขณะขบัขีจ่ะทําใหผูขบัขีเ่สียสมาธ ิและเพิ่ม

ามเสี่ยงในการเกิดอุบัตเิหตุ

ชดุเรือนไมลมัลติฟงกชันประกอบดวย:

 มาตรวัดความเร็ว

 มาตรวัดรอบเครื่องยนต

 นาฬกิา

 มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง

 จอแสดงอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น/อากาศ

 ไฟแสดงสถานะประหยัดน้ํามันเชือ้เพลงิ 

 จอแสดงเกยีร

 จอแสดงโหมดขับขี่

 จอแสดง TCS

 ตัวแสดง QS

 จอแสดงผลมัลติฟงกชนั

ขอแนะนํา
การสับเปลีย่นหนวยของชุดเรือนไมลมัลติฟงกชนั

ระหวางกโิลเมตรกับไมล ใหกดปุม “CLOCK” และ

ปุม “RESET” พรอมกนั

มาต

มาต

จกัร

มาต

จอแสดงเกียร

นาฬกิา

มาตรวัดรอบเครื่องยนต

จอแสดงอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น/จอแสดงอุณหภูมิอากาศ

มาตรวัดความเร็ว

มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง

ตัวแสดงสถานะประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง “ECO”

จอแสดงโหมดขับขี่

จอแสดง TCS

ตัวแสดง QS

จอแสดงผลมัลติฟงกชัน

2 3 54 6

910 78

1. ม

1. ม

2. พ
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4

ม

คว

กํา

เม

จะ

ศูน

ข
ห

รอ

พ

น

น

งึ “E” (วาง) ตามระดับน้ํามันเชือ้เพลงิที่ลดลง 

ขีดสุดทายเริ่มกะพริบ ใหรีบเติมน้ํามันเชือ้เพลงิ

เร็ว

นะนํา
ตรวจพบปญหาในวงจรไฟฟา ขีดแสดงระดับ

ันเชื้อเพลิงและ “ ” จะกะพริบซ้ําๆ หากเกดิ

หาในกรณีนี้ โปรดนํารถจกัรยานยนตเขา

จสอบที่ผูจําหนายยามาฮา

สดงอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น/อากาศ

วิทช “SELECT” เปนเวลาสองวินาทีเพื่อสับ

ีย่นจอแสดงระหวางโหมดอุณหภูมิน้ํายาหลอเย ็น 

” กบัโหมดอุณหภูมิอากาศ

1.

วิทชเลือก “SELECT” 

RES

SET

PASS

TCS

SELECT
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าตรวัดรอบเครื่องยนตจะบอกใหผูขับขี่ทราบถ ึง

ามเร็วรอบเครื่องยนต และคงระดับใหอยูในชวง

ลังความเร็วรอบเครื่องยนตที่ตองการ

ื่อบิดกุญแจไปที่ “ON” เข็มมาตรวัดรอบเครื่องยนต

กวาดทั้งหนาปดหนึ่งรอบและจะกลบัมาที่ตําแหนง

ยรอบตอนาทีเพื่อทดสอบวงจรไฟฟา

อควรระวัง
UCA10032

ามใหเครื่องยนตทํางานในพื้นที่สีแดงของมาตรวัด

บเครื่องยนต

ื้นทีส่ีแดง: 11,800 รอบ/นาท ีขึน้ไป

าฬกิา

าฬกิาใชระบบเวลา 12 ชั่วโมง

การตั้งนาฬิกา

1. บดิกุญแจไปที่ “ON”

2. กดปุม “CLOCK” เปนเวลาสองวินาที

3. เมื่อตัวเลขชั่วโมงเริ่มกะพริบ ใหกดปุมรีเซ็ท 

“RESET” เพื่อตั้งเวลาชั่วโมง

4. กดปุม “CLOCK” 

และตัวเลขนาทีจะเริ่มกะพริบ

5. กดปุม “RESET” เพื่อตั้งเวลานาที

6. กดปุม “CLOCK” 

และปลอยเพื่อเริ่มการทํางานนาฬิกา

มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง

มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงจะบอกปริมาณน้ําม ัน

เชือ้เพลงิที่มีในถังน้ํามันเชือ้เพลงิ ขีดแสดงผลของ

มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงจะหายไปจาก “F” (เต ็ม) 

จนถ

เมื่อ

โดย

ขอแ
หาก

น้ําม

ปญ

ตรว

จอแ

กดส

เปล

“°C

นาฬิกา

1

1. มาตรวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลิง

1

1. ส

1



อุป

4

อุณ

โห

ถงึ

หา

เคร

(ดูห

ขอ




สดงสถานะประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง

สดงนี้จะสวางขึ้นเมื่อขบัขี่รถจกัรยานยนตใน

ณะที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและใชน้ํามัน

พลิงอยางมีประสิทธิภาพ ตัวแสดงจะดับลงเมื่อ

ยุด

นะนํา
ะนําเพื่อลดความสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลิงมี

ี้:

หลกีเลีย่งการใชความเร็วรอบเครื่องยนตสูง

ขณะเรงเครื่อง

ขับขี่ดวยความเร็วคงที่

เลอืกเกียรที่เหมาะสมกบัความเร็วของรถ

จกัรยานยนต

1. ัวแสดงสถานะประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง “ECO”

1
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หภูมิน้ํายาหลอเย็น

มดนี้จะแสดงอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นตั้งแต 40 °C 

 124 °C โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 °C

กขอความ “Hi” กะพริบ ใหหยุดรถแลวดับ

ื่องยนต และปลอยใหเครื่องยนตเย็นลง 

นา 7-38)

แนะนํา
เมื่ออุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นต่ํากวา 40 °C “Lo”

จะแสดงขึ้น

อุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นจะแตกตางกันไปตาม

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและภาระ

ของเครื่องยนต

อุณหภูมอิากาศ

โหมดนี้จะแสดงอุณหภูมิอากาศตั้งแต –9 °C ถึง 50 °C 

โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 °C

ขอแนะนํา
 –9 °C จะแสดงขึ้นแมวาอุณหภูมิอากาศจะตกลง

ต่ํากวา –9 °C

 อุณหภูมิที่แสดงอาจจะแตกตางจากอุณหภูมิ

โดยรอบที่แทจริง

ตวัแ

ตัวแ

ลกัษ

เชื้อเ

รถห

ขอแ
คําแน

ดังน







จอแสดงอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

1

1. จอแสดงอุณหภูมิอากาศ

1

1. ต
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4

จอ

จอ

แส

จอ

สดง QS

บิดกุญแจไปที่ “ON” ระบบชวยเปลี่ยนเกยีรอยาง

เร็ว (หนา 3-6) จะเปดและตัวแสดงนี้จะสวางขึ้น

นะนํา
ตรวจพบปญหาในระบบชวยเปลีย่นเกยีรอยาง

เร็ว ตัวแสดงนี้จะดับลงและระบบชวยเปลี่ยนเกยีร

งรวดเร็วจะไมสามารถใชได โปรดนํารถ

ยานยนตของทานไปใหชางผูจําหนายยามาฮา

จสอบ

1.

2.

1.

ัวแสดง QS

1
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แสดงเกียร

แสดงนี้จะแสดงเกียรที่เลือก ตําแหนงเกียรว างจะ

ดงดวย “N” และดวยไฟแสดงเกียรวาง

แสดงโหมดขับขี่

จอแสดงนี้จะแสดงโหมดขับขี่ที่เลอืก: “1”, “2” หรือ 

“3” สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดเหลานี้และ

วิธีการเลอืกโหมด ดูหนา 3-3

จอแสดง TCS

จอแสดงนี้จะแสดงการตั้งคาระบบปองกันลอหมุนฟรี

ที่เลอืก: “1”, “2”, “3” หรือ “OFF” สําหรับรายละเอียด

เกี่ยวกับการตั้งคา TCS และวิธีการเลือก ดูหนา 3-4

ตัวแ

เมื่อ

รวด

ขอแ
หาก

รวด

อยา

จักร

ตรว

ไฟแสดงเกียรวาง “ ”

จอแสดงเกียร

จอแสดงโหมดขับขี่

1 2

1

1. จอแสดง TCS

1

1. ต



อุป

4

จอ

จอ











ขอ




ขีดแสดงผลสุดทายของมาตรวัดระดับน้ํามัน

พลิงเริ่มกะพริบ จอแสดงจะเปลีย่นโดยอัตโนมัติ

ูโหมดมาตรวัดชวงระยะทางสํารองน้ํามัน

พลิง “TRIP F” และจะเริ่มนับระยะทางที่ขับขี่

ุดนั้น ในกรณีนี้ ใหกดสวิทช “SELECT” เพื่อ

หนาจอตามลําดับดังตอไปนี้:

 F → km/L หรือ L/100 km → AVE – –.– km/L 

 AVE – –.– L/100 km → ODO → TRIP 1 → 

 2 → TRIP F

ั้งคาเปนไมล:

 F → MPG → AVE – –.– MPG → ODO → 

 1 → TRIP 2 → TRIP F

นะนํา
หากตองการรีเซ็ทมาตรวัดชวงระยะทาง ให

เลอืกโดยการกดสวิทช “SELECT” จากนั้น

กดปุม “RESET” เปนเวลาสองวินาที

หากทานไมรีเซท็มาตรวัดชวงระยะทางสํารอง

น้ํามันเชื้อเพลิงดวยตนเอง มาตรวัดจะรีเซ็ทเอง

โดยอัตโนมัติและจะหายไปจากจอแสดงหลัง

จากเติมน้ํามันเชือ้เพลงิและขบัขี่ไป 5 กม. 

(3 ไมล)

1.
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แสดงผลมลัติฟงกชัน

แสดงผลมัลติฟงกชันประกอบดวย:

มาตรวัดระยะทาง (ODO)

มาตรวัดชวงระยะทาง 2 ระยะทาง (TRIP 1 และ 

TRIP 2)

มาตรวัดชวงระยะทางสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง 

(TRIP F)

เครื่องคํานวณการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิง

โหมดควบคุมความสวางของหนาจอและไฟ

แสดงจังหวะการเปลี่ยนเกยีร

แนะนํา
มาตรวัดระยะทางจะล็อคที่ 999999

มาตรวัดชวงระยะทางจะรีเซ็ทและนับตอ

หลงัจากถึง 9999.9

กดสวิทช “SELECT” เพื่อสลบัจอแสดงระหวาง

โหมดมาตรวัดระยะทาง “ODO”, โหมดมาตรวัด

ชวงระยะทาง “TRIP 1” และ “TRIP 2”, โหมดการ

สิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิชัว่ขณะ “km/L” หรือ 

“L/100 km”, โหมดการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิโดย

เฉลี่ย “AVE – –.– km/L” หรือ “AVE – –.– L/100 km” 

ตามลําดับดังนี้:

ODO → TRIP 1 → TRIP 2 → km/L หรือ L/100 km 

→ AVE – –.– km/L หรือ AVE – –.– L/100 km → 

ODO

เมื่อตั้งคาเปนไมล:

ODO → TRIP 1 → TRIP 2 → MPG → AVE – –.– 

MPG → ODO

หาก

เชื้อเ

ไปส

เชื้อเ

จากจ

สลบั

TRIP

หรือ

TRIP

เมื่อต

TRIP

TRIP

ขอแ




จอแสดงผลมัลติฟงกชัน

1

1. สวิทชเลือก “SELECT” 

RES

SET

PASS

TCS

SELECT

1



อุปกรณและหนาที่ในการควบคุม

4

โห

จอ

ถต

ตั้ง

“AVE – –.– km/L”: แสดงระยะทางโดยเฉลี่ย

ที่สามารถขับขี่ไดดวยน้ํามันเชือ้เพลงิปริมาณ 

1.0 ลิตร

“AVE – –.– L/100 km”: แสดงปริมาณน้ํามัน

เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยที่จําเปนตอการเดินทาง 

100 กม.

“AVE – –.– MPG”: แสดงระยะทางโดยเฉลี่ย

ที่สามารถขับขี่ไดดวยปริมาณน้ํามันเชือ้เพลงิ 

1.0 Imp.gal

ตองการสับเปลีย่นระหวาง “km/L” กบั 

100 km” ใหกดปุม “CLOCK” และ “RESET” 

มกัน

ตองการรีเซ็ทการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพล ิง

เฉลี่ย ใหกดปุม “RESET” เปนเวลาสองวินาที

นะนํา
งัจากการรีเซท็การสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพล ิง

เฉลี่ย “– –.–” จะแสดงขึ้นจนกวาจะขบัขี่ไปได 

ะทางที่เพียงพอ

1.
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มดการสิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิงชั่วขณะ

แสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิชัว่ขณะสามาร

ั้งคาเปน “km/L”, “L/100 km” หรือ “MPG” (เมื่อ

คาหนวยของชดุเรือนไมลมัลติฟงกชนัเปนไมล)

 “km/L”: แสดงระยะทางที่สามารถขับขี่ไดดวย

น้ํามันเชือ้เพลงิปริมาณ 1.0 ลิตรภายใตสภาวะ

การขับขีป่จจบุัน

 “L/100 km”: แสดงปริมาณน้ํามันเชือ้เพลงิที่

จําเปนตอการเดินทาง 100 กม. ภายใตสภาวะ

การขับขีป่จจบุัน

 “MPG”: แสดงระยะทางที่สามารถขบัขี่ได

ดวยปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง 1.0 Imp.gal 

ภายใตสภาวะการขบัขี่ปจจบุัน

หากตองการสับเปลีย่นระหวาง “km/L” กับ 

“L/100 km” ใหกดปุม “CLOCK” และ “RESET” 

พรอมกัน

ขอแนะนํา
หากขับขีท่ี่ความเร็วต่ํากวา 20 กม./ชม. (12 ไมล/ชม.) 

“– –.–” จะแสดงขึ้น

โหมดการสิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย

จอแสดงนี้จะแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง

โดยเฉลี่ยตั้งแตการรีเซ็ทครั้งลาสุด

จอแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่

สามารถตั้งคาไดทั้ง “AVE – –.– km/L”, “AVE – –.– 

L/100 km” หรือ “AVE – –.– MPG” (เมื่อตั้งคาหนวย

ของชดุเรือนไมลมัลติฟงกชันเปนไมล)







หาก

“L/

พรอ

หาก

โดย

ขอแ
หล

โดย

ระย

จอแสดงการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงชั่วขณะ

1

1. จอแสดงการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลิงโดยเฉลี่ย

1



อุป

4

โห

เปล

โห

ทํา

ดา







ั้งคารูปแบบไฟแสดงจังหวะการเปลี่ยนเกยีร 

กดปุม “RESET” เพื่อเลอืกการตั้งคารูปแบบ

อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้:

 สวาง - ไฟแสดงจะสวางขึ้นเมื่อเปด

ใชงาน (หากไฟแสดงสวาง แสดงวาเลอืก

การตั้งคานี้)

 กะพริบ - ไฟแสดงจะกะพริบเมื่อเปด

ใชงาน (หากไฟแสดงกะพริบสี่ครั้ง

ตอวินาที แสดงวาเลอืกการตั้งคานี้)

 ดับ - ไฟแสดงถูกปดใชงาน ซึ่งก็คือ

จะไมสวางขึ้นหรือกะพริบ (หากไฟ

แสดงกะพริบหนึ่งครั้งทุกสองวินาที 

แสดงวาเลือกการตั้งคานี้)

กดปุม “CLOCK” เพื่อยืนยันการทํางานของ

ไฟเตือนที่เลอืกไว โหมดควบคุมจะเปลี่ยนเปน

ฟงกชันความเร็วรอบ/นาทีในการเปดไฟแสดง

จงัหวะการเปลีย่นเกียร

1.
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มดควบคุมความสวางและไฟแสดงจังหวะการ

ี่ยนเกียร

มดนี้จะวนรอบฟงกชันการควบคุมหาฟงกชัน 

ใหคุณสามารถตั้งคาดังตอไปนี้ไดตามลําดับ

นลางนี้

ความสวางของหนาจอ:

ฟงกชนันี้ใชปรับความสวางของหนาจอ

รูปแบบไฟแสดงจงัหวะการเปลีย่นเกียร:

ฟงกชนันี้ใชตั้งคาไฟแสดงเปนสวาง กะพริบ 

หรือดับ

ความเร็วรอบ/นาทีในการเปดไฟแสดงจงัหวะ

การเปลี่ยนเกยีร:

ฟงกชนันี้ใชเลอืกความเร็วรอบเครื่องยนต

ที่จะใหไฟแสดงทํางาน

 ความเร็วรอบ/นาทีในการปดไฟแสดงจงัหวะ

การเปลี่ยนเกยีร:

ฟงกชนันี้ใชเลอืกความเร็วรอบเครื่องยนต

ที่จะใหไฟแสดงปดการทํางาน

 ความสวางของไฟแสดงจงัหวะการเปลี่ยน

เกยีร:

ฟงกชนันี้ใชปรับความสวางของไฟแสดง

จังหวะการเปลีย่นเกียร

ขอแนะนํา
จอแสดงระดับความสวางจะแสดงการตั้งคาระดับ

ความสวาง

การปรับความสวางของหนาจอ

1. บิดกุญแจไปที่ “OFF”

2. กดปุม “CLOCK” คางไว

3. บิดกุญแจไปที่ “ON” และปลอยปุม “CLOCK” 

หลงัจากผานไปหาวินาที

4. กดปุม “RESET” เพื่อเลอืกระดับความสวาง

ที่ตองการ

5. กดปุม “CLOCK” เพื่อยืนยันระดับความสวาง

ที่เลอืก โหมดควบคุมจะเปลีย่นเปนฟงกชัน

รูปแบบไฟแสดงจงัหวะการเปลีย่นเกียร

การต

1.

2.

จอแสดงระดับความสวาง

1



อุปกรณและหนาที่ในการควบคุม

4

กา

จัง

ข
ไฟ

7,

คร

กา

จัง

ข

UAU12822

คลัทช

คลทัชติดตั้งอยูที่ดานซายของแฮนดบังค ับ ในการ

านคลทัช ใหบีบคนัคลัทชเขากับปลอกแฮนด

บั การเลกิใชงานคลทัช ใหปลอยคันคลัทช 

บีบคันคลทัชอยางรวดเร็ว และปลอยอยางชาๆ 

ใหคลทัชทํางานไดอยางราบรื่น

คลทัชนี้มีการติดตั้งสวิทชคลทัช ซึ่งเปนสวนหนึ่ง

ระบบการตัดวงจรการสตารท (ดูหนา 4-29)

ันคลัทช

1
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รตั้งคาความเร็วรอบ/นาทีในการเปดไฟแสดง

หวะการเปลี่ยนเกยีร

อแนะนํา
แสดงจังหวะการเปลีย่นเกียรสามารถตั้งคาระหวาง 

000 รอบ/นาที ถงึ 13,000 รอบ/นาที โดยเพิ่มขึน้

ั้งละ 200 รอบ/นาที

1. กดปุม “RESET” เพื่อเลือกความเร็วเครื่องยนต

ที่ตองการในการเปดใชงานไฟแสดง

2. กดปุม “CLOCK” เพื่อยืนยันความเร็วรอบ

เครื่องยนตที่เลือกไว โหมดควบคุมจะเปลีย่น

เปนฟงกชนัความเร็วรอบ/นาทีในการปดไฟ

แสดงจงัหวะการเปลีย่นเกียร

รตั้งคาความเร็วรอบ/นาทีในการปดไฟแสดง

หวะการเปลี่ยนเกยีร

อแนะนํา
 ไฟแสดงจังหวะการเปลี่ยนเกยีรสามารถตั้งคา

ระหวาง 7,000 รอบ/นาที ถงึ 13,000 รอบ/นาที 

โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 200 รอบ/นาที

 ตองแนใจวาไดตั้งคาความเร็วรอบ/นาทีในการ

ปดใหสูงกวาความเร็วรอบ/นาทีในการเปด 

มิฉะนั้นไฟแสดงจงัหวะการเปลีย่นเกียรจะ

ไมสวางขึ้น

1. กดปุม “RESET” เพื่อเลือกความเร็วเครื่องยนต

ทีต่องการในการปดใชงานไฟแสดง

2. กดปุม “CLOCK” เพื่อยืนยันความเร็วรอบ

เครื่องยนตที่เลือกไว โหมดควบคุมจะเปลีย่น

เปนฟงกชนัความสวางของไฟแสดงจงัหวะ

การเปลีย่นเกียร

การปรับความสวางของไฟแสดงจังหวะการเปลีย่น

เกียร

1. กดปุม “RESET” เพื่อเลือกระดับความสวาง

ของไฟแสดงที่ตองการ

2. กดปุม “CLOCK” เพื่อยืนยันระดับความสวาง

ของไฟแสดงที่เลอืกไวและออกจากโหมด

ควบคมุความสวางและไฟแสดงจังหวะการ

เปลี่ยนเกยีร

คัน

คัน

ใชง

บังค

ควร

เพื่อ

คัน

ของ

1. ค



อุป

4

คัน

คัน

จกั

เปล

ตล

เมื่อ

เปล

แล

(ดูห

UAU12944

บรคหลัง

รคหลงัติดตั้งอยูทางดานขวาของรถ

ยานยนต ในการเบรคลอหลงั ใหเหยียบ

รคหลงั

1. ันเบรคหลัง

1
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UAU76301

เปลี่ยนเกียร

เปลี่ยนเกยีรติดตั้งอยูทางดานซายของรถ

รยานยนตและใชรวมกบัคันคลทัชเมื่อตองการ

ีย่นเกียรของระบบสงกําลังแบบเฟองขบกนั

อดเวลาความเร็ว 6ระดับ

เปดระบบชวยเปลีย่นเกียรอยางรวดเร็ว สวิทช

ีย่นเกียรจะจับการเคลือ่นที่ของคันเปลีย่นเกียร

ะทําใหเปลี่ยนเกยีรขึ้นไดโดยไมตองบีบคล ัทช 

นา 3-6)

UAU26826

คันเบรคหนา

คนัเบรคหนาติดตั้งอยูที่ดานขวาของแฮนดบังคบั 

ในการใชเบรคหนา ใหบีบคันเบรคเขากบัปลอก

คนัเรง

คนัเบรคหนามีการติดตั้งปุมปรับตั้งตําแหนงค ันเบรค

หนาไว ในการปรับระยะหางระหวางคนัเบรคหนาก ับ

ปลอกคันเรง ใหดึงคนัเบรคหนาออกจากปลอกคันเร ง

เล็กนอยและหมุนปุมปรับตั้ง ตรวจสอบใหแนใจว า

หมายเลขการตั้งคาบนปุมปรับตั้งอยูตรงกับเครื่อง

หมายจับคูบนคันเบรคหนา

คันเ

คนัเบ

จกัร

คนัเบ

คันเปลี่ยนเกียร

1

1. เครื่องหมาย “ ”

2. ปุมปรับตั้งตําแหนงคันเบรคหนา 

3. คันเบรคหนา

4. ระยะหางระหวางคันเบรคหนากับปลอกคันเรง

4
1

2

3

1. ค
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4

ระ

A

ลอ

อิเ

แล

ใช

ธร

ถึง

ใน

ป

ให

รัก

เพ

จะ

A

กล

ผิด

รเตอรเซ็นเซอรลอหนา

ซน็เซอรลอหนา

รเตอรเซ็นเซอรลอหลัง

ซน็เซอรลอหลัง

2

1

2

1

B67F8199U1.book  Page 18  Monday, January 8, 2018  2:57 PM
4-18

UAU63040

บบเบรคปองกันลอล็อค ABS

BS (Anti-lock Brake System - ระบบเบรคปองกัน

ล็อค) ของยามาฮาเปนระบบควบคุมดวย

ล็กทรอนิกสแบบคู โดยจะทํางานกบัเบรคหนา

ะเบรคหลงัแยกกันอยางอิสระ

งานเบรคที่มี ABS เชนเดียวกับการใชงานเบรค

รมดา หาก ABS ถกูกระตุนการทํางาน อาจรูสึก

จังหวะที่คันเบรคหนาหรือคันเบรคหลงั 

สถานการณเชนนี้ ใหใชเบรคอยางตอเนื่องและ

ลอยให ABS ทํางาน หาม “ปม” เบรค เพราะจะทํา

ประสิทธภิาพในการเบรคลดลง

คําเตอืน
UWA16051

ษาระยะหางจากรถที่วิ่งอยูดานหนาอยางเพียงพอ

ื่อใหสอดคลองกับความเร็วในการขบัขีเ่สมอ แมวา

มีระบบเบรค ABS ก็ตาม

 ABS จะทํางานไดดีที่สุดเมือ่มีระยะเบรคที่ยาว

 ในบางสภาพถนน เชน ขรขุระหรือโรยหิน 

ระยะในการเบรคสําหรับ ABS อาจมากกวา

เบรคธรรมดา

BS จะถูกตรวจสอบโดย ECU ซึ่งจะทําใหระบบ

บัมาเปนการเบรคแบบธรรมดาหากมีการทํางาน

ปกติเกดิขึ้น

ขอแนะนํา
 ระบบ ABS จะทําการทดสอบวิเคราะหปญหา

ดวยตัวเองในแตละครั้งที่รถออกตัวเปน

ครั้งแรกหลังจากบิดกญุแจไปที่ “ON” และรถ

วิ่งที่ความเร็ว 10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) ขึ้นไป 

ในระหวางการทดสอบนี้ จะไดยินเสียงการ

ทํางานจากชุดควบคุมไฮดรอลกิ และเมื่อใชงาน

คนัเบรคหนาหรือคันเบรคหลงัแมเพียงเลก็นอย 

จะรูสึกถงึการสั่นสะเทือนที่คนัเบรคหนาและ

คนัเบรคหลงั แตไมไดแสดงถงึการทํางาน

ผิดปกติแตอยางใด

ระบบ ABS นี้มีโหมดทดสอบที่ชวยใหเจาของรถ

ไดลองสัมผัสถงึจงัหวะที่คนัเบรคหนาหรือคันเบรค

หลงัเมื่อระบบ ABS ทํางาน อยางไรก็ตาม จําเปนตอง

ใชเครื่องมือพิเศษ ดังนั้นโปรดติดตอผูจําหนาย

ยามาฮาของทาน

ขอควรระวัง
UCA20100

ระมัดระวังอยาทําใหเซ็นเซอรลอหรือโรเตอร

เซ็นเซอรลอเสียหาย มฉิะนั้นจะทําใหสมรรถนะ

ของระบบ ABS ไมสมบูรณ

1. โ

2. เ

1. โ

2. เ



อุป

4

ฝา

กา

เปด

กญุ

1/4

ถงั

กา

ใน

น้ํา

ดึง

UAU13222

ันเชื้อเพลิง

จใหแนใจวามีน้ํามันเชือ้เพลงิในถังเพียงพอ

คําเตอืน
UWA10882

นัเบนซินและไอน้ํามนัเบนซินเปนสารไวไฟสูง 

ฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการ

พลิงไหมและการระเบิด และเพื่อลดความเสี่ยง

ารไดรบับาดเจ็บขณะเติมน้ํามนัเชื้อเพลิง

กอนเติมน้ํามันเชือ้เพลิง ใหดับเครื่องยนตและ

ตองแนใจวาไมมีผูใดนั่งอยูบนรถจักรยานยนต 

หามเติมน้ํามันเชื้อเพลิงขณะสูบบุหรี่ หรือขณะ

ที่อยูใกลกับประกายไฟ เปลวไฟ หรือแหลงจดุ

ระเบิดตางๆ เชน ไฟแสดงการทํางานของเครื่อง

ทําน้ํารอนและเครื่องอบผา

อยาเติมน้ํามันเชื้อเพลิงจนลนถัง ในการเติม

น้ํามันเชื้อเพลิง ตองแนใจวาไดใสหัวจาย

น้ํามันเชื้อเพลิงเขาไปในชองเติมของถงัน้ํามัน

เชือ้เพลงิ หยุดเติมเมื่อระดับน้ํามันเชื้อเพลิง

ถงึปลายทอเติมน้ํามัน เนื่องจากน้ํามันเชือ้เพล ิง

จะขยายตัวเมื่อรอนขึ้น ความรอนจาก

เครื่องยนตหรือแสงอาทิตยจงึอาจทําใหน้ํามัน

เชือ้เพลงิไหลลนออกมาจากถังได

1.

2.
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UAU13076

ปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง

รเปดฝาปดถังน้ํามนัเชื้อเพลิง

ฝาครอบตัวลอ็คฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง เส ียบ

แจเขาไปในตัวล็อค แลวบิดตามเข็มนาฬิกา 

รอบ ตัวลอ็คจะถกูปลด และสามารถเปดฝาปด

น้ํามันเชือ้เพลงิได

รปดฝาปดถังน้ํามนัเชื้อเพลิง

ขณะที่กุญแจยังเสียบอยูในตัวลอ็ค ใหกดฝาปดถัง

มันเชือ้เพลงิลง บิดกุญแจทวนเข็มนาฬกิา 1/4 รอบ 

กุญแจออก จากนั้นปดฝาครอบตัวลอ็ค

ขอแนะนํา
ฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิงจะไมสามารถปดไดหาก

กญุแจไมอยูในตัวลอ็ค นอกจากนี้ กญุแจจะไม

สามารถดึงออกไดหากไมปดและล็อคฝาปดให

ถกูตอง

คําเตอืน
UWA11092

หลังจากเตมิน้ํามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบใหแนใจว าได

ปดฝาปดถังน้ํามนัเชื้อเพลิงแนนสนิท น้ํามนัเช ื้อเพลิง

ทีร่ั่วออกมาอาจทําใหเกิดเพลิงไหมได

น้ําม

ตรว

น้ําม

ใหป

เกิดเ

ในก

1.

2.

ฝาครอบตัวลอ็คฝาปดถงัน้ํามันเชื้อเพลิง

ปลดล็อค

1

2
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นะนํา
สัญลกัษณนี้แสดงถึงน้ํามันเชื้อเพลิงที่แนะนํา

สําหรับรถจักรยานยนตคันนี้ซึ่งกําหนดโดย

ขอบังคับของยุโรป (EN228)

ตรวจสอบวาหวัจายน้ํามันเบนซินมีตัวระบุ

เดียวกนันี้เมื่อเติมน้ํามันเชือ้เพลงิ

ื่องยนตยามาฮาของทานถกูออกแบบมาสําหรับ

ันเบนซินไรสารตะกั่วพิเศษที่มีคาออกเทน 

N 95 ขึ้นไป หากเครื่องน็อค (หรือมีเสียงดัง) 

ปลี่ยนไปใชน้ํามันเบนซินยี่หออื่น การใชน้ํามัน

เพลงิไรสารตะกั่วจะชวยยืดอายุการใชงานของ

ทียนและลดคาใชจายในการบํารุงรักษา

1.

2.

E10
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3. เช็ดน้ํามันเชื้อเพลิงที่หกทันที ขอควรระวัง: 
เช็ดน้ํามนัเชื้อเพลิงทีห่กทนัทีดวยผานุมที่

สะอาดและแหง เนื่องจากน้ํามนัเชื้อเพลิงอาจ

ทําความเสียหายใหกับพื้นผิวที่เคลือบสีหรือ

ชิ้นสวนพลาสติก [UCA10072]

4. ดูใหแนใจวาไดปดฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง

แนนดีแลว

คําเตอืน
UWA15152

้ํามนัเบนซินเปนสารมพีิษและสามารถทําใหบาดเจ ็บ

รือเสียชีวิตได ตองใชดวยความระมดัระวัง ห ามใช

ากดูดน้ํามนัเบนซิน หากกลืนน้ํามนัเบนซินเขาไป 

รือสูดไอน้ํามันเบนซินเขาไป หรือน้ํามันเบนซิน

เขาตา ใหรีบพบแพทยทนัที หากน้ํามนัเบนซินสัมผัส

ผิวหนัง ใหลางดวยสบูและน้ํา หากน้ํามันเบนซินเลอะ

เสื้อผา ใหเปลี่ยนเสื้อผาทันที

UAU75300

ขอควรระวัง
UCA11401

ใชเฉพาะน้ํามนัเบนซินไรสารตะกั่วเทานั้น การใช

น้ํามนัเบนซนิที่มีสารตะกั่วจะทําใหชิ้นสวนภายใน

ของเครื่องยนต เชน วาลวและแหวนลูกสูบ รวมทั้ง

ระบบไอเสียเกิดความเสียหายไดเปนอยางมาก

ขอแ




เคร

น้ําม

RO

ใหเ

เชือ้

หัวเ

ทอเติมของถังน้ํามันเชื้อเพลิง

ระดับน้ํามันเชื้อเพลงิสงูสดุ

21

น้ํามนัเชื้อเพลิงที่แนะนํา:

น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วพิเศษ 

(น้ํามันแกสโซฮอล 95 [E10])

ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง:

17 ลิตร (4.5 US gal, 3.7 Imp.gal)

ปริมาณการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง:

4.0 ลิตร (1.06 US gal, 0.88 Imp.gal)



อุป

4

แก

แก

แล

ที่ม

ไม

โซ

คว

เกีย่

UAU13434

บบําบัดไอเสีย

ักรยานยนตรุนนี้มีระบบบําบัดไอเสีย (catalytic 

erter) ในระบบไอเสียของรถ

คําเตอืน
UWA10863

บไอเสียจะมคีวามรอนหลังจากทํางาน เพื่อ

กันอันตรายจากไฟไหมหรือการลวกผิวหนัง:

หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับบริเวณที่

อาจเกิดอันตรายจากไฟไหม เชน หญาหรือ

วัสดุอื่นๆ ทีต่ิดไฟงาย

จอดรถจักรยานยนตในที่ที่ไมมีเด็กหรือคน

เดินพลุกพลาน เพื่อไมใหไดรับอันตรายจาก

การสัมผัสกับระบบไอเสียทีม่ีความรอน

ตองแนใจวาระบบไอเสยีเย็นลงแลวกอน

ทําการซอมบํารุง

อยาปลอยใหเครื่องยนตเดินเบานานเกินกวา

สองสามนาที การปลอยใหเครื่องยนตเดินเบา

เปนเวลานานจะทําใหเครื่องยนตรอน
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สโซฮอล

สโซฮอลมี 2 ชนิด: แกสโซฮอลชนิดที่มีเอทานอล

ะแกสโซฮอลชนิดที่มีเมทานอล แกสโซฮอลชนิด

ีเอทานอลสามารถใชไดหากมีปริมาณเอทานอล

เกิน 10% (E10) ยามาฮาไมแนะนําใหใชแกส

ฮอลชนิดที่มีเมทานอล เนื่องจากสามารถทําใหเกิด

ามเสียหายแกระบบน้ํามันเชื้อเพลิงหรือเกิดป ัญหา

วกบัสมรรถนะของรถได

UAU72972

ทอน้ํามันลนของถังน้ํามันเชื้อเพลิง

กอนใชงานรถจักรยานยนต ใหปฏิบัติดังนี้:

 ตรวจสอบการเชือ่มตอและความเสียหายของ

ทอน้ํามันลน

 ตรวจสอบวาทอน้ํามันลนไมอุดตันและถูก

จัดวางผานแคลมป

ขอแนะนํา
ดูหนา 7-10 สําหรับขอมูลเกี่ยวกบักลองดักไอน้ําม ัน

ระบ

รถจ

conv

ระบ

ปอง









1. แคลมป

2. ทอน้ํามันลนของถังน้ํามันเชื้อเพลิง

1

2
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ใช

น

ไอ

. กดดานหลังของเบาะนั่งลงเพื่อลอ็คเขาที่

. ดึงกญุแจออก

นะนํา
จสอบใหแนใจวาเบาะรถปดสนิทกอนขับขี่

กัรยานยนต

ขี้ยวล็อค

ี่ยึดเบาะนั่ง

2

2

1
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อควรระวัง
UCA10702

เฉพาะน้ํามนัเบนซินไรสารตะกั่วเทานั้น การใช

้ํามนัเบนซินทีม่ีสารตะกั่วจะทําใหระบบบําบัด

เสียเสียหายจนไมสามารถซอมได

UAU57991

เบาะนั่ง

การถอดเบาะนั่ง

1. เปดฝาครอบล็อคเบาะนั่ง เสียบกญุแจเขาไป

ในล็อคเบาะนั่ง จากนั้นบิดกุญแจทวนเข็ม

นาฬกิา

2. ในขณะที่กุญแจอยูในตําแหนงนั้น ใหยก

ดานหลงัของเบาะนั่งขึ้นแลวดึงเบาะนั่งออก

การใสเบาะนั่ง

1. สอดเขีย้วล็อคเขาไปในที่ยึดเบาะนั่งดังภาพ

2

3

ขอแ
ตรว

รถจ1. ฝาครอบล็อคเบาะนั่ง

2. ล็อคเบาะนั่ง

3. ปลดลอ็ค

2

3

1

1. เ

2. ท



อุป

4

กา

รถ

ปร

คืน

ขอ

ปร

อา

กา

ขอ




สป

ใน

แข

ไป

กระบอกโชคซึ่งจะทําใหการคืนตัวของกระบอก

นุมลง ใหหมุนโบลทปรับตั้งบนแกนโชคอัพหนา

ะแกนไปในทิศทาง (b)

นวงในการยุบตัวของกระบอกโชค

ารเพิ่มแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค

ะทําใหการยุบตัวของกระบอกโชคแข็งขึน้ 

มุนโบลทปรับตั้งบนแกนโชคอัพหนาแตละแกน

บลทปรับตั้งแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโช ค

ารตั้งคาการคืนตัวของกระบอกโชค:

ต่ําสุด (นุม):

14 คลิกในทิศทาง (b)*

มาตรฐาน:

6 คลิกในทิศทาง (b)*

สูงสุด (แข็ง):

1 คลิกในทิศทาง (b)*

* ขณะที่หมุนโบลทปรับตั้งไปในทิศทาง (a) จนสุด

1

(a) (b)
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UAU70411

รปรับตั้งโชคอัพหนา

จักรยานยนตรุนนี้ติดตั้งระบบกันสะเทือนแบบ

ับได สามารถปรับสปริงโชค แรงหนวงในการ

ตัวของกระบอกโชค และแรงหนวงในการยุบตัว

งกระบอกโชคของแกนโชคแตละแกนได

คําเตอืน
UWA10181

ับแกนโชคอัพหนาทั้งคูใหเทากันเสมอ มิฉะนั้น

จทําใหประสิทธิภาพในการบังคับลดลงและสูญเสีย

รทรงตัว

ควรระวัง
UCA22471

ใชความระมดัระวังเปนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยง

การทําใหพื้นผิวชุบทองเกิดรอยขดีขวนเมือ่

ทําการปรับตั้งระบบกันสะเทือน

เพื่อปองกันกลไกภายในของระบบกันสะเทือน

ชํารุดเสียหาย อยาพยายามหมนุเกินกวาการ

ตั้งคาสูงสุดหรือต่ําสุด

ริงโชค

การเพิ่มแรงสปริงโชคและทําใหระบบกนัสะเทือน

็งขึน้ ใหหมุนนัทปรับตั้งบนแกนโชคอัพแตละแกน

ในทิศทาง (a) ในการลดแรงสปริงโชคซึ่งจะทําให

ระบบกนัสะเทือนนุมลง ใหหมุนนัทปรับตั้งบนแกน

โชคอัพแตละแกนไปในทิศทาง (b)

แรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค

ในการเพิ่มแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค

ซึ่งจะทําใหการคืนตัวของกระบอกโชคแข็งขึ้น 

ใหหมุนโบลทปรับตั้งบนแกนโชคอัพหนาแตละแกน

ไปในทิศทาง (a) ในการลดแรงหนวงในการคืนตัว

ของ

โชค

แตล

แรงห

ในก

ซึ่งจ

ใหห

1. นัทปรับตั้งสปริงโชค

การตั้งคาสปริงโชค:

ต่ําสุด (นุม):

0 รอบไปในทิศทาง (a)*

มาตรฐาน:

9 รอบไปในทิศทาง (a)*

สูงสุด (แข็ง):

15 รอบไปในทิศทาง (a)*

* ขณะที่หมุนนัทปรับตั้งไปในทิศทาง (b) จนสุด

1

(a)
(b)

1. โ

ก
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4

ไป

ขอ

โช

แต

UAU74241

ปรับตั้งชุดโชคอัพหลัง

กัรยานยนตรุนนี้ติดตั้งระบบกนัสะเทือนแบบ

ได สปริงโชค แรงหนวงในการคืนตัวของ

บอกโชค แรงหนวงในการยุบตัวของกระบอก

แบบเร็ว และแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอก

แบบชาสามารถปรับได

ควรระวัง
UCA10102

ปองกันกลไกชํารุดเสียหาย อยาพยายามหมนุ

กวาการตั้งคาสูงสุดหรือต่ําสุด

ริงโชค

. คลายนัทล็อค

. ในการเพิ่มแรงสปริงโชคซึ่งจะทําใหระบบกัน

สะเทือนแข็งขึ้น ใหหมุนแหวนปรับตั้งไปใน

ทิศทาง (a) ในการลดแรงสปริงโชคซึ่งจะทําให

ระบบกันสะเทือนนุมลง ใหหมุนแหวนปรับตั้ง

ไปในทิศทาง (b)

การตั้งคาสปริงโชคจะกําหนดโดยการวัดระยะ

หาง A ระยะหาง A ยิ่งมาก สปริงโชคจะยิ่งสูง; 

ระยะหาง A ยิ่งสั้น สปริงโชคจะยิ่งต่ํา

A. ใชประแจขันชนิดพิเศษที่ใหมาในชดุ

เครื่องมือเสริมเพื่อทําการปรับ

1.
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ในทิศทาง (a) ในการลดแรงหนวงในการยุบตัว

งกระบอกโชคซึ่งจะทําใหการยุบตัวของกระบอก

คนุมลง ใหหมุนโบลทปรับตั้งบนแกนโชคอัพหนา

ละแกนไปในทิศทาง (b)

ขอแนะนํา
 เมื่อหมุนตัวปรับตั้งแรงหนวงในทิศทาง (a) 

ตําแหนง 0 คลกิและตําแหนง 1 คลกิอาจ

เหมือนกัน

 แมวาตัวปรับตั้งแรงหนวงอาจหมุนหรือคลิก

เกินกวาคาต่ําสุดที่ระบุไว แตการปรับตั้ง

ดงักลาวกจ็ะไมเกดิผลและอาจทําใหระบบ

กนัสะเทือนเสียหาย

การ

รถจ

ปรับ

กระ

โชค

โชค

ขอ
เพื่อ

เกิน

สป

1

2

โบลทปรับตั้งแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโช ค

การปรับตั้งแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค:

ต่ําสุด (นุม):

23 คลิกในทิศทาง (b)*

มาตรฐาน:

17 คลิกในทิศทาง (b)*

สูงสุด (แข็ง):

1 คลิกในทิศทาง (b)*

* ขณะที่หมุนโบลทปรับตั้งไปในทิศทาง (a) จนสุด

1

(a) (b)



อุป

4

นวงในการคืนตัวของกระบอกโชค

ารเพิ่มแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค 

ะทําใหการหนวงการคืนตัวของกระบอกโชค

ขึน้ ใหหมุนสกรูปรับตั้งไปในทิศทาง (a) ในการ

รงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค ซึ่งจะ

การหนวงการคืนตัวของกระบอกโชคนุมลง 

มุนสกรูปรับตั้งไปในทิศทาง (b)

1.

2.

3.

กรูปรับตั้งแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค

ารตั้งคาการคืนตัวของกระบอกโชค:

ต่ําสุด (นุม):

23 คลิกในทิศทาง (b)*

มาตรฐาน:

11 คลิกในทิศทาง (b)*

สูงสุด (แข็ง):

1 คลิกในทิศทาง (b)*

* ขณะที่หมุนสกรูปรับตั้งไปในทิศทาง (a) จนสุด

a) (b)1
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3. ขันนัทลอ็คตามคาแรงขนัที่กําหนด 

ขอควรระวัง: ขนันัทล็อคใหแนบกับแหวน
ปรับตัง้เสมอ และขันนัทล็อคตามคาแรงขัน

ที่กําหนด [UCA22760]

แรงห

ในก

ซึ่งจ

แข็ง

ลดแ

ทําให

ใหห

แหวนปรับตั้งสปริงโชค

นัทล็อค

ประแจขันชนิดพิเศษ

(a)

(b)
1

2 3

1. ระยะหาง A

สปริงโชค:

ต่ําสุด (นุม):

ระยะหาง A = 77.5 มม. (3.05 นิ้ว)

มาตรฐาน:

ระยะหาง A = 81.5 มม. (3.21 นิ้ว)

สูงสุด (แข็ง):

ระยะหาง A = 85.5 มม. (3.37 นิ้ว)

คามาตรฐานแรงบิด:

นัทล็อค:

25 N·m (2.5 kgf·m, 18 lb·ft)

1

1. ส

ก

(
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4

แร

แร

ใน

ซ

แข

ใน

ซ

โบ

นะนํา
เมื่อหมุนตัวปรับตั้งแรงหนวงในทิศทาง (a) 

ตําแหนง 0 คลกิและตําแหนง 1 คลกิอาจ

เหมือนกัน

1.

กรูปรับตั้งแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชคแบบชา

ารปรับตั้งแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค

บบชา

ต่ําสุด (นุม):

18 คลิกในทิศทาง (b)*

มาตรฐาน:

12 คลิกในทิศทาง (b)*

สูงสุด (แข็ง):

1 คลิกในทิศทาง (b)*

* ขณะที่หมุนสกรูปรับตั้งไปในทิศทาง (a) จนสุด

(a) (b)
1
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งหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค

งหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชคแบบเร็ว

การเพิ่มแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค

ึ่งจะทําใหการยุบตัวของกระบอกโชคแบบเร็ว

็งขึ้น ใหหมุนโบลทปรับตั้งไปในทิศทาง (a) 

การลดแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค

ึ่งจะทําใหการยุบตัวของกระบอกโชคนุมลง ใหหมุน

ลทปรับตั้งไปในทิศทาง (b)

แรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชคแบบชา

ในการเพิ่มแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค 

ซึ่งจะทําใหการหนวงการยุบตัวของกระบอกโชคแบ

บชาแข็งขึ้น ใหหมุนสกรูปรับตั้งไปในทิศทาง (a) 

ในการลดแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค 

ซึ่งจะทําใหการยุบตัวของกระบอกโชคนุมลง ใหหมุน

สกรูปรับตั้งไปในทศิทาง (b)

ขอแ


โบลทปรับตั งแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชคแบบเร็ว

(a) (b)
1

การปรับตั้งแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค

แบบเร็ว

ต่ําสุด (นุม):

5.5 รอบในทิศทาง (b)*

มาตรฐาน:

3 รอบในทิศทาง (b)*

สูงสุด (แข็ง):

0 รอบในทิศทาง (b)*

* ขณะที่หมุนโบลทปรับตั้งไปในทิศทาง (a) จนสุด
1. ส

ก

แ



อุป

4



ชุด

ทํา

โช







UAU15152

อสายรัดสัมภาระ

ขอสายรัดสัมภาระอยูบนที่พักเทาของผูโดยสาร

ะขาง

ะขอสายรัดสัมภาระ

1
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แมวาตัวปรับตั้งแรงหนวงอาจหมุนหรือคลกิ

เกินกวาคาต่ําสุดที่ระบุไว แตการปรับตั้ง

ดังกลาวกจ็ะไมเกดิผลและอาจทําใหระบบ

กันสะเทือนเสียหาย

คําเตอืน
UWA10222

โชคอัพหลังนี้มีแกสไนโตรเจนแรงดันสูง อานและ

ความเขาใจขอมูลตอไปนี้กอนการทํางานกับชุด

คอัพหลัง

หามกระทุงหรอืพยายามเปดชุดกระบอกสูบ

หามนําชุดโชคอัพหลังไปใกลเปลวไฟหรือ

แหลงกําเนิดความรอนสูง เพราะอาจทําใหเกิด

ระเบิดเนื่องจากมีแรงดันแกสสูงเกินไป

หามทําใหกระบอกสูบบิดเบี้ยวเสียรูปทรง

หรือเสียหาย ความเสียหายของกระบอกสูบ

จะทําใหประสิทธิภาพในการหนวงลดลง

 หามกําจัดชุดโชคอัพหลังที่เสยีหายหรือเสื่อม

สภาพดวยตนเอง ใหนําชุดโชคอัพหลังไปให

ผูจําหนายยามาฮาเพื่อดําเนินการตอไป

ตะข

มีตะ

แตล

1. ต
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4

ระ

รถ

U

กํา

กา

ข
ระ

แล

โด

ให

เค

. เสียบปลั๊กอุปกรณเสริมเขาไปในขั้วตอเสริม

กระแสไฟตรง

. เปดสวิทชกุญแจและสตารทเครื่องยนต 

(ดูหนา 6-1)

. เปดอุปกรณเสริม

คําเตอืน
UWA14361

ปองกันไฟฟาดูดหรือการลัดวงจร ตองติดตั้ง

ดเมือ่ไมไดใชงานขั้วตอเสริมกระแสไฟตรง

ั้วตอเสริมกระแสไฟตรง

1
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บบ EXUP

จกัรยานยนตรุนนี้ติดตั้งระบบ EXUP (EXhaust 

ltimate Power valve) ของยามาฮา ระบบนี้ชวยเพิ่ม

ลังของเครื่องยนตดวยการใชวาลวซึ่งจะควบคุม

รไหลของไอเสียภายในหองไอเสีย

อควรระวัง
UCA15611

บบ EXUP ผานการตั้งคาและทดสอบอยางละเอียด

วที่โรงงานของยามาฮา การเปลี่ยนการตัง้คาเหลานี้

ยไมมคีวามรูทางเทคนิคทีเ่พียงพออาจเปนสาเหตุ

สมรรถนะของเครื่องยนตแยลงหรือทําให

รื่องยนตเสียหายได

UAU49454

ขั้วตอเสริมกระแสไฟตรง

อุปกรณเสริมขนาด 12 V ที่เชือ่มตอกับขัว้ตอเสร ิม

กระแสไฟตรงสามารถใชงานไดเมื่อเปดสวิทชกญุแจ

ขอควรระวัง
UCA15432

ไมควรใชงานอุปกรณเสริมที่เชื่อมตอกับขัว้ตอเสรมิ

กระแสไฟตรงเมือ่เครื่องยนตดับอยู และกําลังไฟตอง

ไมเกิน 12 W (1.0 A) มฉิะนั้นฟวสอาจจะขาดหรือ

แบตเตอรี่อาจหมดได

การใชขั้วตอเสริมกระแสไฟตรง

1. ปดสวิทชกุญแจ

2. ถอดฝาปดขั้วตอเสริมกระแสไฟตรงออก

3. ปดอุปกรณเสริม

4

5

6

เพื่อ

ฝาป

1. ฝาปดขั้วตอเสริมกระแสไฟตรง

1

1. ข



อุป
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UAU15306

ตั้งขาง

ตั้งขางอยูทางดานซายของโครงรถ ยกขาตั้งข างขึ้น

ือเหยียบลงดวยเทาขณะจบัตัวรถใหตั้งตรง

แนะนํา
ิทชขาตั้งขางแบบติดตั้งมากบัรถเปนสวนหน ึ่งของ

บบการตัดวงจรการสตารท ซึ่งจะตัดการจดุระเบิด

บางสถานการณ (ดูหัวขอถดัไปสําหรับคําอธิบาย

วกบัระบบการตัดวงจรการสตารท)

คําเตอืน
UWA10242

มขบัขีร่ถจักรยานยนตโดยไมไดยกขาตัง้ขางขึน้ 

ือหากขาตัง้ขางฝดและไมสามารถเก็บขึน้ไดอยาง

ตอง (หรือเลื่อนหลนลงได) มฉิะนั้นขาตัง้ขางอาจ

ผัสพื้นและรบกวนสมาธิของผูขบัขี ่ทําใหเสียการ

บคุมได ระบบการตดัวงจรการสตารทของยามาฮา

กแบบขึน้เพื่อชวยเตอืนใหผูขบัขีไ่มลืมยกขาตัง้ขาง

กอนจะเริ่มออกรถ ดงันั้น ควรตรวจสอบระบบน ี้

ประจําและใหผูจําหนายยามาฮาทําการซอมบํารุง

กระบบทํางานไมถกูตอง

UAU57952

ระบบการตัดวงจรการสตารท

ระบบนี้ชวยปองกนัการสตารทเมื่อเขาเกียรโดยที่

ไมกําคันคลทัชและยกขาตั้งขางขึ้น และจะหยุดการ

ทํางานของเครื่องยนตหากขาตั้งขางลดต่ําลงขณะท ี่

ระบบสงกําลังเขาเกียรอยู

ตรวจสอบระบบนี้เปนระยะตามขั้นตอนตอไปนี้

ขอแนะนํา
 การตรวจสอบนี้จะเชือ่ถอืไดมากที่สุดหาก

มีการอุนเครื่องยนต

 ดูหนา 4-2 และ 4-3 สําหรับขอมูลการทํางาน

ของสวิทช



อุปกรณและหนาที่ในการควบคุม

4

ำงานไม�ถูกต�อง
นยนต จนกว�าจะได�รับการ
�ายยามาฮ�า

านไม�ถูกต�อง
นยนต จนกว�าจะได�รับการ
�ายยามาฮ�า

ำงานไม�ถูกต�อง
นยนต จนกว�าจะได�รับการ
�ายยามาฮ�า

กติ ใหนำรถจักรยานยนตเขาตรวจสอบระบบ
นขับขี่
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เมื่อเครื่องยนต�ดับอยู�:
1. เลื่อนขาตั้งข�างลง
2. ตั้งค�าสวิทช�ดับเครื่องยนต�ไปที่ตำแหน�งทำงาน 
3. บิดสวิทช�กุญแจไปที่ตำแหน�งเป�ด
4. เข�าเกียร�ว�าง
5. กดสวิทช�สตาร�ท
เครื่องยนต�ติดหรือไม��

เมื่อเครื่องยนต�ยังคงทำงาน:
6. เลื่อนขาตั้งข�างขึ้น
7. ดึงคันคลัทช�ค�างไว�
8. เข�าเกียร�
9. เลื่อนขาตั้งข�างลง
เครื่องยนตดับหรือไม�

เมื่อเครื่องยนต�ยังคงทำงาน:
10. เลื่อนขาตั้งข�างขึ้น
11. ดึงคันคลัทช�ค�างไว�
12. กดสวิทช�สตาร�ท
เครื่องยนตติดหรอืไม�

ระบบเป�นปกติ สามารถขับขี่รถจักรยานยนตได

ใช ไมใช

สวิทช�เกียร�ว�างอาจท
ไมควรขับขี่รถจักรยา
ตรวจสอบจากผู�จำหน

สวิทช�คลัทช�อาจทำง
ไมควรขับขี่รถจักรยา
ตรวจสอบจากผู�จำหน

สวิทช�ขาตั้งข�างอาจท
ไมควรขับขี่รถจักรยา
ตรวจสอบจากผู�จำหน

หากพบการทำงานผิดป
ที่ผูจำหนายยามาฮากอ

คำเตือน

ใช ไมใช

ใช ไมใช
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UAU15599

ตร รตรวจสอบและบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา

ที่ร
UWA11152

กา ได อยาใชรถหากทานพบส ิ่งผิดปกติใดๆ หาก

ขัน้

ตร

หนา

น

ื้อเพลิง 
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วจสอบรถจกัรยานยนตกอนการขับขี่ทุกครั้งเพ ื่อใหแนใจวารถอยูในสภาพการใชงานที่ปลอดภ ัย ปฏบิัติตามขัน้ตอนกา

ะบุไวในคูมือผูใชรถจกัรยานยนตเสมอ

คําเตอืน

รไมตรวจสอบหรือบํารุงรักษารถจักรยานยนตอยางถูกตองจะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุหรือทําใหชิ้นสวนเสียหาย

ตอนที่ระบุไวในคูมอืนี้ไมสามารถแกไขป ัญหาได ใหนํารถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบท ี่ผูจําหนายยามาฮา

วจสอบรายการตอไปนี้กอนการใชงานรถจักรยานยนต:

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ

้ํามันเชื้อเพลิง

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง

 เติมน้ํามันเชื้อเพลงิตามความจําเปน

 ตรวจสอบการรั่วซมึของทอน้ํามันเชื้อเพลิง

 ตรวจสอบการอุดตัน การแตกราว หรือการชํารุดของท อระบายไอ/ทอน้ํามันลนของถังน้ํามันเช

และตรวจสอบจุดเชือ่มตอทอ

้ํามันเครื่อง

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง

 หากจําเปน ใหเติมน้ํามันเครื่องที่แนะนําจนถึงระดับที่กําหนด

 ตรวจสอบรถจักรยานยนตเพื่อดูการรั่วซมึ

้ํายาหลอเย็น

 ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็นในถัง

 หากจําเปน ใหเติมน้ํายาหลอเย็นที่แนะนําจนถึงระดับที่กําหนด

 ตรวจสอบการรั่วซมึของระบบระบายความรอน

รคหนา

 ตรวจสอบการทํางาน

 หากคันเบรคออนหรือหยุนตัว ใหนํารถเขารับการไลลมระบบไฮดรอลิกที่ผูจําหนายยามาฮา

 ตรวจสอบความสึกของผาเบรค

 เปลี่ยนตามความจําเปน

 ตรวจสอบระดับน้ํามันในกระปุกน้ํามัน

 หากจําเปน ใหเติมน้ํามันที่กําหนดใหอยูในระดับที่กําหนด

 ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพือ่ดูการรั่วซมึ



ัย – การตรวจสอบกอนการใชงาน
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บรคหลัง

 ตรวจสอบการทํางาน

 หากคันเบรคออนหรือหยุนตัว ใหนํารถเขารับการไลลมระบบไฮดรอลิกที่ผูจําหนายยามาฮา

 ตรวจสอบความสึกของผาเบรค

 เปลีย่นตามความจําเปน

 ตรวจสอบระดับน้ํามันในกระปุกน้ํามัน

 หากจําเปน ใหเติมน้ํามันที่กําหนดใหอยูในระดับที่กําหนด

 ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพื่อดูการรั่วซึม

ลัทช

 ตรวจสอบการทํางาน

 หลอลื่นสายตามความจําเปน

 ตรวจสอบระยะฟรี

 ทําการปรับตั้งตามความจําเปน

ลอกคันเรง

 ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

 ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง

 หากจําเปน ใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับตั้งระยะฟรีปลอกคันเรงและหลอลื่นสายคันเรงแล

คันเรง

ายควบคมุตางๆ
 ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

 ทําการหลอลื่นตามความจําเปน

ซขับ

 ตรวจสอบระยะหยอนโซขับ

 ทําการปรับตั้งตามความจําเปน

 ตรวจสอบสภาพโซ

 ทําการหลอลื่นตามความจําเปน

อและยาง

 ตรวจสอบความเสียหาย

 ตรวจสอบสภาพยางและความลกึของดอกยาง

 ตรวจสอบแรงดันลมยาง

 ทําการแกไขตามความจําเปน

นัเบรคหลังและคนัเปลี่ยนเกียร
 ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

 หลอลื่นจุดเดือยหมุนตามความจําเปน

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ
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ันเบรคหนาและคันคลัทช
 ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

 หลอลื่นจุดเดือยหมุนตามความจําเปน

าตั้งขาง
 ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น

 หลอลื่นจุดเดือยหมุนตามความจําเปน

ุดยึดโครงรถ
 ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัวแนนแลว

 ขันใหแนนตามความจําเปน

ุปกรณ ไฟ สัญญาณ และสวิทช
 ตรวจสอบการทํางาน

 ทําการแกไขตามความจําเปน

วิทชขาตั้งขาง 
 ตรวจสอบการทํางานของระบบการตัดวงจรการสตารท

 หากระบบทํางานไมถูกตอง ใหนํารถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮา

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ



และคําแนะนําที่สําคญัในการขับขี่

6
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คุน
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ผูจ

กา

ไป

ส

UAU74012

สตารทเครื่องยนต

ใหระบบการตัดวงจรการสตารทเปดใหสามารถ

รทเครื่องยนตได ตองมีลกัษณะตรงตามเงือ่นไข

ดขอหนึ่งตอไปนี้:

ระบบสงกําลงัอยูในตําแหนงเกียรวาง

ระบบสงกําลงัเขาเกยีรอยูพรอมกับดึงคันคลทัช

ไวและขาตั้งขางยกขึน้

ดูหนา 4-29 สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

. บิดกุญแจไปที่ “ON” และดูใหแนใจวาสวิทช 

stop/run/start อยูที่ “ ” แลว

ไฟเตือนและไฟแสดงตอไปนี้จะสวางขึน้

ประมาณ 2-3 วินาทีแลวดับลง

 ไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่อง

 ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต

 ไฟเตือนอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

 ไฟแสดงจงัหวะการเปลีย่นเกียร

 ไฟเตือนกนัสะบัดระบบบังคับเลีย้ว

 ไฟแสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี

 ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วคงที่

 ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอร
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UAU15952

นคูมือผูใชรถจกัรยานยนตโดยละเอียดเพื่อให

เคยกบัการควบคุมตางๆ หากมีการควบคุมหรือ

งกชนัใดที่ทานไมเขาใจ ทานสามารถปรึกษา

ําหนายยามาฮาได

คําเตอืน
UWA10272

รไมทําความคุนเคยกับการควบคุมตางๆ อาจนํา

สูการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต ซึ่ง

ามารถทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได

UAUM3631

ขอแนะนํา
รถจกัรยานยนตรุนนี้ติดตั้ง:

 เซ็นเซอรตรวจวัดมุมเอียงรถเพื่อดับเครื่องยนต

ในกรณีที่พลกิคว่ํา ในกรณีนี้ ไฟเตือนปญหา

เครื่องยนตจะสวางขึ้น แตนี่ไมใชการทํางาน

ผิดปกติ บิดกญุแจไปที่ “OFF” จากนั้นบิดไปที่ 

“ON” เพื่อปดไฟเตือน หากไมทําเชนนี้จะไม

สามารถสตารทเครื่องยนตได แมวาเครื่องยนต

จะหมุนเมื่อกดสวิทชสตารทกต็าม

 ระบบดับเครื่องยนตอัตโนมัติ เครื่องยนตจะดับ

โดยอัตโนมัติหากปลอยใหเครื่องเดินเบานาน

กวา 20 นาที หากเครื่องยนตดับ ใหกดสวิทช

สตารทเพื่อสตารทเครื่องอีกครั้ง

การ

เพื่อ

สตา

ขอใ





1



กา

6

ขอ
หา

เมื่อ

แส

วง

ขอ
หา

ไว

ไฟ

UAU77401

เปลี่ยนเกียร

ปลีย่นเกียรชวยในการควบคุมการสงกําลงัท ี่

ะสมสําหรับการออกตัว การเรงความเร็ว และ

ึ้นเนิน เปนตน ในภาพเปนการแสดงตําแหนง

 ของเกียร

นะนํา
หากตองการเขาเกยีรวาง ( ) ใหเหยียบคัน

เปลีย่นเกียรลงซ้ําๆ จนสุด แลวยกขึ้นเลก็นอย

รถจกัรยานยนตรุนนี้ติดตั้งระบบชวยเปลีย่น

เกยีรอยางรวดเร็ว (ดูหนา 3-6)

ันเปลี่ยนเกียร

ําแหนงเกียรวาง

6
5
4
3
2
N
1

1

2
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ควรระวัง
UCA11834

กไฟเตือนหรือไฟแสดงไมสวางขึน้ในตอนเริ่มต น

บิดกุญแจไปที่ “ON” หรือหากไฟเตอืนหรือไฟ

ดงสวางคาง ใหดูหนา 4-5 สําหรับการตรวจสอบ

จรไฟเตือนและไฟแสดงนั้นๆ

ไฟเตือน ABS ควรจะสวางขึ้นเมื่อบิดกุญแจ

ไปที่ “ON” และดับลงหลงัจากขับขี่ที่ความเร็ว 

10 กม./ชม. ( 6 ไมล/ชม.) ขึ้นไป

ควรระวัง
UCA17682

กไฟเตือน ABS ไมสวางขึน้แลวดับลงตามทีอ่ธิบาย

ขางตน ใหดูหนา 4-5 สําหรับการตรวจสอบวงจร

เตอืน

2. เขาเกียรวาง ไฟแสดงเกยีรวางควรสวางขึน้ 

หากไมสวาง ใหผูจําหนายยามาฮาทําการ

ตรวจสอบวงจรไฟฟา

3. สตารทเครื่องยนตโดยกดดาน “ ” ของสวิทช 

stop/run/start

หากสตารทเครื่องยนตไมติด ใหปลอยสวิทช 

stop/run/start รอสัก 2-3 วินาที แลวลองสตารท

อีกครั้ง การพยายามสตารทในแตละครั้งควรใช

เวลาใหนอยที่สุดเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ ไมควร

สตารทเครื่องยนตเกนิ 10 วินาทีในการสตารท

แตละครั้ง

ขอควรระวัง
UCA11043

เพื่อรักษาเครื่องยนตใหมอีายุการใชงานทีย่าวนาน 

หามเรงเครื่องยนตมากขณะเครื่องยนตเย็น!

การ

การเ

เหมา

การข

ตางๆ

ขอแ




1. ค

2. ต



และคําแนะนําที่สําคญัในการขับขี่

6

ข
UAU16842

ะรันอินเครื่องยนต

ีชวงเวลาใดในอายุการใชงานของรถจกัรยานยนต

สําคัญไปกวาชวงระยะ 0 กม. ถึง 1,600 กม. 

00 ไมล) (รันอิน) ดวยเหตุนี้ จงึควรทําความเขาใจ

หาตอไปนี้โดยละเอียด

งจากเปนเครือ่งยนตใหม ควรหลกีเลี่ยงการบรรทุก

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

สวนตางๆ ในเครื่องยนตจะเสียดสีและขดัตัวจนมี

ะหางในการทํางานทีถ่กูตอง ในชวงนี ้จะตอง

ชงานโดยบิดคันเรงจนสุดเปนเวลานาน หรือใน

าวะใดๆ ที่อาจสงผลใหเครื่องยนตเกดิความรอน

เกนิไป

UAU17085

,000 กม. (0–600 ไมล)

กีเลีย่งการทํางานเกิน 5,900 รอบ/นาที เปนเวลา

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

ของการขบัขี่ ตองมกีารเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 

เปลี่ยนกรองและไสกรองน้ํามนัเครื่อง [UCA10303]

0–1,600 กม. (600–1,000 ไมล)

กีเลีย่งการทํางานเกิน 7,100 รอบ/นาที เปนเวลา
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อควรระวัง
UCA23990

 แมระบบสงกําลังจะอยูในตําแหนงเกียรวาง 

ก็หามปลอยใหรถไหลเปนเวลานานขณะดับ

เครื่องอยู และหามลากรถจักรยานยนตเปน

ระยะทางไกล ระบบสงกําลังจะมกีารหลอลื่น

อยางเหมาะสมตอเมือ่เครื่องยนตทํางานอยู

เทานั้น การหลอลื่นที่ไมเพียงพออาจทําให

ระบบสงกําลังเสียหาย

 ใชคลัทชขณะเปลี่ยนเกียรทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยง

มใิหเกิดความเสียหายตอเครื่องยนต ระบบสง

กําลัง และเพลาสงกําลัง ซึ่งไมไดออกแบบมา

เพื่อตานทานแรงกระแทกจากการฝนเปลี่ยน

เกียร ยกเวนเมือ่เปลี่ยนเกียรขึน้ดวยระบบช วย

เปลี่ยนเกียรอยางรวดเร็ว

UAU16811

คําแนะนําสําหรับการลดความสิ้นเปลือง

น้ํามันเชื้อเพลิง

ความสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงโดยมากขึ้นอยู กับ

ลักษณะการขบัขี่ของแตละบุคคล คําแนะนําเพื่อลด

ความสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงมีดังนี้:

 เปลี่ยนเกยีรขึ้นอยางรวดเร็ว และหลีกเลี่ยงการ

ใชความเร็วรอบเครื่องยนตสูงขณะเรงเครื่อง

 ไมเรงเครื่องยนตขณะเปลีย่นเกยีรลง และ

หลีกเลี่ยงการใชความเร็วเครื่องยนตสูงโดย

ไมมีโหลดบนเครื่องยนต

 ดบัเครื่องยนตแทนที่จะปลอยใหเครื่องยนต

เดินเบาเปนเวลานาน (เชน ในการจราจรที่

ติดขดั เมื่อหยุดรอสัญญาณไฟจราจร หรือ

รอรถไฟผาน)

ระย

ไมม

ที่จะ

(1,0

เนื้อ

เนือ่

น้ําห

ชิน้

ระย

ไมใ

สภ

มาก

0–1

หล

นาน

แรก

และ

1,00

หล

นาน



กา

6

1,6

ใน

ขอ




ขอ
ใน

คว

ซึ่ง
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00 กม. (1,000 ไมล) ขึน้ไป

ตอนนี้สามารถใชรถจักรยานยนตไดตามปกติ

ควรระวัง
UCA10311

รักษาความเร็วรอบเครื่องยนตไมใหอยูใน

พื้นที่สีแดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต

หากมปีญหาใดๆ เกิดขึ้นในระยะรนัอิน

เครื่องยนต กรุณานํารถจักรยานยนตของทาน

เขาตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮาทันที

แนะนํา
ระหวางและหลงัชวงระยะรันอินเครื่องยนต 

ามรอนของไอเสียอาจทําใหทอไอเสียเปลี่ยนสีได 

เปนเรื่องปกติ

UAU17214

การจอดรถ

ในการจอดรถ ใหดับเครื่องยนตและดึงกุญแจออกจาก

สวิทชกญุแจ

คําเตอืน
UWA10312

 เนื่องจากเครือ่งยนตและระบบไอเสียจะเกิด

ความรอนสูง จึงไมควรจอดรถในทีท่ี่อาจมี

เด็กหรือคนเดินสัมผัสและถกูความรอนไหม

ผิวหนัง

 ไมจอดรถบริเวณพื้นทีล่าดเอียงหรือพื้นดิน

ที่ออน มฉิะนั้นอาจจะทําใหรถลมซึ่งมโีอกาส

ทําใหน้ํามนัเชื้อเพลิงรั่วและเกิดไฟไหมได

 หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับพื้นหญาแหง

หรือวัสดุที่ลุกตดิไฟไดงาย



รุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
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ป

เป

จัก

กา
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ระ

ป

จํา

ภู

กา

กา

ท

ได

ห

รถ

ดํา

UAU17303

บควบคุมแกสไอเสียไมเพียงทําใหมั่นใจใน

าศที่สะอาดขึน้เทานั้น แตยังมีความสําคญัต อการ

านของเครื่องยนตที่ถูกตองและสมรรถนะสูงส ุด 

ารางการบํารุงรักษาตามระยะตอไปนี้ การซอม

ุงที่เกี่ยวของกบัระบบควบคุมแกสไอเสียถูกจัด

แยกไว การซอมบํารุงเหลานี้ตองใชขอมูล ความรู 

อุปกรณเฉพาะ การบํารุงรักษา การเปลี่ยน หรือ

ซอมแซมอุปกรณและระบบควบคุมแกสไอเสีย

ดําเนินการโดยศูนยซอมหรือบุคลากรที่ผานการ

อง (ถามี) ตัวแทนจําหนายยามาฮาไดรับการฝก

มและติดตั้งอุปกรณเพื่อใหการบริการเหลานี้

เฉพาะ
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UAU17246

รตรวจสอบ การปรับตั้ง และการหลอลืน่ตามระยะ

ชวยใหรถจกัรยานยนตของทานอยูในสภาพที่

ลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุด ความปลอดภัย

นความรับผิดชอบของเจาของและผูขับขี่รถ

รยานยนต จุดสําคัญตางๆ สําหรับการตรวจสอบ 

รปรับตั้ง และการหลอลื่นรถจกัรยานยนตจะ

ิบายรายละเอียดในหนาถดัไป

งระยะเวลาที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาตาม

ยะเปนเพียงคําแนะนําทั่วไปภายใตสภาวะการขับขี่

กติ อยางไรกต็าม ระยะเวลาในการบํารุงรักษาอาจ

เปนตองสั้นขึ้น ทั้งนี้ขึน้อยูกับสภาพอากาศ 

มิประเทศ ตําแหนงทางภูมิศาสตร และลกัษณะ

รใชงานของแตละบุคคล

คําเตอืน
UWA10322

รไมดูแลรักษารถจักรยานยนตอยางเหมาะสมหรือ

ําการบํารุงรักษาผิดวิธีอาจเพิ่มความเสี่ยงในการ

รับบาดเจ็บหรือถึงแกชีวิตขณะทําการบํารุงรกัษา

รือขณะใชงาน หากทานไมคุนเคยกับการบํารุงรักษา

จักรยานยนต โปรดใหผูจําหนายยามาฮาเปนผู 

เนินการแทน

คําเตอืน
UWA15123

ดับเครื่องยนตขณะทําการบํารุงรักษา ยกเวนในกรณ ี

ที่ระบุเปนอยางอื่น

 เครื่องยนตทีก่ําลังทํางานจะมีชิ้นสวนที่

เคลื่อนที่ซึง่สามารถเกี่ยวอวัยวะหรือเสื้อผา 

และมีชิ้นสวนไฟฟาที่ทําใหเกิดไฟดูดหรือ

เพลิงไหมได

 การปลอยใหเครื่องยนตทํางานขณะทําการ

บํารุงรักษาอาจทําใหดวงตาไดรับบาดเจ็บ 

เกิดการไหมผิวหนัง เพลิงไหม หรือไดรับพิษ

จากกาซคารบอนมอน็อกไซด–จนอาจถึงแก

ชีวิตได ดูหนา 1-3 สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิ

เกี่ยวกับกาซคารบอนมอน็อกไซด

คําเตอืน
UWA15461

ดิสกเบรค แมปมเบรคตวัลาง ดรัมเบรค และผาเบรค

จะรอนมากในระหวางการใชงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการ

ไหมผิวหนัง ควรปลอยใหชิ้นสวนเบรคเย็นลงกอนที่

จะสัมผัส

ระบ

อาก

ทําง

ในต

บําร

กลุม

และ

การ

ตอง

รับร

อบร

โดย
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7
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เคร
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ซื้อ

ขอ
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UAU73410

รื่องมือประจํารถ

ื่องมือประจํารถติดตั้งอยูใตเบาะนั่ง (ดูหนา 4-22)

กจากนี้ยังมีชดุเครื่องมือเสริมที่ใหมาตางหากเมื่อ

รถจกัรยานยนต

มูลดานการบํารุงรักษาที่อยูในคูมอืเลมน ี้และ

ื่องมือตางๆ ที่ใหมาในชุดเครื่องมือชวยใหทาน

มารถทําการบํารุงรักษาเพื่อปองกนัและซอมแซม

ๆ นอยๆ ได อยางไรก็ตาม อาจจําเปนตองใช

ื่องมืออื่นๆ เชน ประแจขันแรงบิด เพื่อทําการ

มบํารุงบางรายการอยางถกูตอง

ขอแนะนํา
หากทานไมมีเครื่องมือหรือประสบการณที่จําเป ็น

ในการบํารุงรักษารถ สามารถนํารถเขาศูนยบริการ

ยามาฮาเพื่อใหชางดําเนินการซอมบํารุงใหทานได

เครื่องมือประจํารถ

1
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7

UAU71032

ต

ยามาฮาเปนผูดําเนินการ

มล) หรือ 12 เดือน

UAU71051

ต

ล

มาตรวัดระยะทาง

,000 กม. 

,000 ไมล)

ือ 12 เดือน

19,000 กม. 

(12,000 ไมล)

หรือ 18 เดือน

25,000 กม. 

(16,000 ไมล)

หรือ 24 เดือน

31,000 กม. 

(20,000 ไมล)

หรือ 30 เดือน

√ √ √ √

√

 19,000 กม. (12,000 ไมล)

 42,000 กม. (26,600 ไมล)

√ √ √ √

√ √

√ √ √ √
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ารางการบํารุงรักษาตามระยะ

 รายการที่มีเครื่องหมายดอกจนั (*) จําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ ขอมูล และทักษะดานเทคนิค จึงควรใหผูจําหนาย

 ตั้งแต 37,000 กม. (24,000 ไมล) หรือ 36 เดือน ใหเริ่มนับระยะในการบํารุงรักษาซ้ําอีกตั้งแต 13,000 กม. (8,000 ไ

 การตรวจสอบประจําปตองทําทกุป ยกเวนหากมกีารบำรงุรักษาตามระยะทางแทน

ารางการบํารุงรักษาตามระยะสําหรับระบบควบคุมแก สไอเสีย

ําดับ จดุตรวจสอบ รายการตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

ระยะแรก

1,000 กม. 

(600 ไมล)

หรือ 1 เดือน

7,000 กม. 

(4,000 ไมล)

หรือ 6 เดือน

13

(8

หร

1 * ทอน้ํามันเชื้อเพลิง

• ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของทอน้ํามัน

เชื้อเพลิง

• เปลี่ยนถาจําเปน

√

2 * หัวเทียน

• ตรวจสอบสภาพ

• ปรับตั้งระยะหางและทําความสะอาด
√

• เปลี่ยน ทุกๆ

3 * ระยะหางวาลว • ตรวจสอบและปรับตั้ง ทุกๆ

4 * ระบบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
• ตรวจสอบความเร็วรอบเดินเบาเครื่องยนต √ √

• ตรวจสอบสมดุลเรือนลิ้นเรง

5 * ระบบไอเสีย

• ตรวจสอบการรั่วซึม

• ขันใหแนนตามความจําเปน

• เปลี่ยนปะเก็นตามความจําเปน

√ √



กา

7

6 √ √

7 √ √ √ √

ล

มาตรวัดระยะทาง

000 กม. 

00 ไมล)

 12 เดือน

19,000 กม. 

(12,000 ไมล)

หรือ 18 เดือน

25,000 กม. 

(16,000 ไมล)

หรือ 24 เดือน

31,000 กม. 

(20,000 ไมล)

หรือ 30 เดือน
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*
ระบบควบคุมการระเหยของน้ํามัน

เชื้อเพลิง

• ตรวจสอบระบบควบคุมเพื่อดูความเสียหาย

• เปลี่ยนตามความจําเปน

* ระบบ AIS

• ตรวจสอบความเสียหายของวาลวตัดอากาศ หรีดวาลว 

และทอ

• เปลี่ยนชิ้นสวนที่เสียหายตามความจําเปน

√

ําดับ จุดตรวจสอบ รายการตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

ระยะแรก

1,000 กม. 

(600 ไมล)

หรือ 1 เดือน

7,000 กม. 

(4,000 ไมล)

หรือ 6 เดือน

13,

(8,0

หรือ
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7

UAU71351

ต

ล

มาตรวัดระยะทาง

,000 กม. 

,000 ไมล)

ือ 12 เดือน

19,000 กม. 

(12,000 ไมล)

หรือ 18 เดือน

25,000 กม. 

(16,000 ไมล)

หรือ 24 เดือน

31,000 กม. 

(20,000 ไมล)

หรือ 30 เดือน

√ √ √ √

 37,000 กม. (24,000 ไมล)

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

ทุกๆ 4 ป

ทุกๆ 2 ป

√ √ √ √

√ √ √ √
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ารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นโดยทั่วไป

ําดับ จดุตรวจสอบ รายการตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

ระยะแรก

1,000 กม. 

(600 ไมล)

หรือ 1 เดือน

7,000 กม. 

(4,000 ไมล)

หรือ 6 เดือน

13

(8

หร

1 * ตรวจสอบระบบวิเคราะหหัวฉีด
• ทําการตรวจสอบการทํางานโดยใชเครื่องวิเคราะห
ระบบหวัฉีดยามาฮา

• ตรวจสอบรหัสขอผิดพลาด
√ √

2 * ไสกรองอากาศ • เปลี่ยน ทุก

3 คลัทช
• ตรวจสอบการทํางาน
• ปรับหรือเปลี่ยนสาย

√ √

4 * เบรคหนา
• ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามันเบรคและการรั่ว
ของน้ํามันเบรค

• เปลี่ยนผาเบรคตามความจําเปน
√ √

5 * เบรคหลัง
• ตรวจสอบการทํางาน ระดับน้ํามันเบรค และการรั่ว
ของน้ํามันเบรค

• เปลี่ยนผาเบรคตามความจําเปน
√ √

6 * ทอน้ํามันเบรค
• ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหาย √

• เปลี่ยน

7 * น้ํามันเบรค • เปลี่ยน

8 * ลอรถ
• ตรวจสอบการแกวง-คดและความเสยีหาย
• เปลี่ยนตามความจําเปน

√

9 * ยาง

• ตรวจสอบความลึกของดอกยางและความเสยีหาย
• เปลี่ยนตามความจําเปน
• ตรวจสอบแรงดันลมยาง
• ทําการแกไขตามความจําเปน

√



กา

7

10 √ √ √ √

11
√ √ √ √

 49,000 กม. (30,400 ไมล)

12
ละหลังจากลางรถจักรยานยนตท ี่ขับขี่ขณะฝนตก 

รือในบริเวณที่มีน้ําขัง

13
√ √ √ √

 19,000 กม. (12,000 ไมล)

14 √ √ √ √

15 √ √ √ √

16 √ √ √ √

17 √ √ √ √

18 √ √ √ √

19 √ √ √ √

ล

มาตรวัดระยะทาง

000 กม. 

00 ไมล)

 12 เดือน

19,000 กม. 

(12,000 ไมล)

หรือ 18 เดือน

25,000 กม. 

(16,000 ไมล)

หรือ 24 เดือน

31,000 กม. 

(20,000 ไมล)

หรือ 30 เดือน
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* ลูกปนลอ • ตรวจสอบความหลวมหรือความเสียหายของลกูปน √

* ลูกปนเดือยสวิงอารม

• ตรวจสอบการทํางานและระยะคลอน

• ตรวจสอบสายรัดและเปลี่ยนเมื่อจําเปน
√

• หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม ทุกๆ

โซขับ

• ตรวจสอบระยะหยอน การวางแนว และสภาพของโซ

• ปรับตั้งและหลอลื่นขอตอโซใหทั่วดวยน้ําม ันหลอลื่น

พเิศษ

ทุกๆ 800 กม. (500 ไมล) แ

ห

* ลูกปนคอรถ
• ตรวจสอบชดุลูกปนเพื่อดูความหลวม √ √

• อัดดวยจาระบีลิเธียมพอประมาณ ทุกๆ

* กันสะบัดคอรถ • ตรวจสอบการทํางานและการรั่วซมึของน้ํามัน √

* จดุยดึโครงรถ

• ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัว

แนนแลว

• ทําการแกไขตามความจําเปน

√

เพลาเดือยคันเบรค • ทาบางๆ ดวยจาระบีซิลิโคน √

เพลาเดือยคันเบรคหลัง • หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม √

เพลาเดือยคันคลัทช • หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม √

เพลาเดือยคันเปลี่ยนเกียร • หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม √

ําดับ จุดตรวจสอบ รายการตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

ระยะแรก

1,000 กม. 

(600 ไมล)

หรือ 1 เดือน

7,000 กม. 

(4,000 ไมล)

หรือ 6 เดือน

13,

(8,0

หรือ
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2 √ √ √ √

2 √ √ √ √

2 √ √ √ √

2 √ √ √ √

2 √ √

2 √ √ √ √

2 √ √

2
√ √ √ √

ทุกๆ 3 ป

2 ทุกๆ 19,000 กม. (12,000 ไมล)

2 √ √ √ √

ล

มาตรวัดระยะทาง

,000 กม. 

,000 ไมล)

ือ 12 เดือน

19,000 กม. 

(12,000 ไมล)

หรือ 18 เดือน

25,000 กม. 

(16,000 ไมล)

หรือ 24 เดือน

31,000 กม. 

(20,000 ไมล)

หรือ 30 เดือน
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0 ขาตั้งขาง
• ตรวจสอบการทํางาน

• หลอลื่นดวยจาระบีลเิธียม
√

1 * สวิทชขาตั้งขาง • ตรวจสอบการทํางานและเปลี่ยนตามความจําเปน √ √

2 * โชคอัพหนา
• ตรวจสอบการทํางานและการรั่วซึมของน้ํามัน

• เปลี่ยนตามความจําเปน
√

3 * ชุดโชคอัพหลงั
• ตรวจสอบการทํางานและการรั่วซึมของน้ํามัน

• เปลี่ยนตามความจําเปน
√

4 *
รีเลยอารมกันสะเทือนหลังและ

จุดเดือยแขนเชื่อมตอ

• ตรวจสอบการทํางาน

• เปลี่ยนตามความจําเปน

5 น้ํามันเครื่อง
• เปลี่ยนถาย (อุนเครื่องยนตกอนทําการเปลี่ยนถาย)

• ตรวจสอบระดับและการรั่วของน้ํามันเครื่อง
√ √

6 ไสกรองน้ํามันเครื่อง • เปลี่ยน √

7 * ระบบระบายความรอน
• ตรวจสอบการรั่วซึมและระดับน้ํายาหลอเย็น √

• เปลี่ยน

8 * ระบบ EXUP
• ตรวจสอบการทํางาน ระยะฟรีสายเคเบิล และตําแหนง

พูลเลย
√

9 * สวิทชเบรคหนาและสวิทชเบรคหลัง • ตรวจสอบการทํางาน √ √

ําดับ จดุตรวจสอบ รายการตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

ระยะแรก

1,000 กม. 

(600 ไมล)

หรือ 1 เดือน

7,000 กม. 

(4,000 ไมล)

หรือ 6 เดือน

13

(8

หร



กา

7

UAU72800

ขอ


อัด มิฉะนั้นอาจชํารุดเสียหายได



30 √ √ √ √

31 √ √ √ √

32 √ √ √ √

ล

มาตรวัดระยะทาง

000 กม. 

00 ไมล)

 12 เดือน

19,000 กม. 

(12,000 ไมล)

หรือ 18 เดือน

25,000 กม. 

(16,000 ไมล)

หรือ 24 เดือน

31,000 กม. 

(20,000 ไมล)

หรือ 30 เดือน
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แนะนํา
กรองอากาศ

 กรองอากาศของรถรุนนี้ใชไสกรองอากาศกระดาษเคลือบน้ํามันแบบใชแลวทิ้งซึ่งไมตองทําความสะอาดดวยลม

 ตองเปลีย่นไสกรองอากาศบอยครั้งขึ้นหากขับข ี่ในบริเวณที่เปยกหรือมีฝุนมากกวาปกติ

การบํารุงรักษาระบบเบรคไฮดรอลิก

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคเปนประจํา และเติมใหได ระดับที่กําหนดตามความจําเปน

 เปลีย่นชิ้นสวนภายในของแมปมเบรคตัวบนและแมปมเบรคตัวลาง พรอมกบัเปลี่ยนน้ํามันเบรคท ุก 2 ป

 เปลีย่นทอน้ํามันเบรคทุก 4 ป หรือเมื่อเกิดการชำรุดหรือเสียหาย

*
ชิ้นสวนที่มีการเคลื่อนที่

และสายเคเบิล
• หลอลื่น √

* ปลอกคันเรงและสายคันเรง

• ตรวจสอบการทํางาน

• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรงและปรับตั้งถาจําเป ็น

• หลอลื่นสายและเบาปลอกคันเรง

√

* ไฟแสงสวาง สัญญาณไฟ และสวิทช
• ตรวจสอบการทํางาน

• ปรับตั้งลําแสงของไฟหนา
√ √

ําดับ จุดตรวจสอบ รายการตรวจสอบหรือบํารุงรักษา

ระยะแรก

1,000 กม. 

(600 ไมล)

หรือ 1 เดือน

7,000 กม. 

(4,000 ไมล)

หรือ 6 เดือน

13,

(8,0

หรือ
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ก

ห

ซ

ยา

ห

ออ

รัก

ขอ

ฉ

แต

เห

ท

เป

ไม

รถ

ตร

ห

คา

ให

ควรระวัง
UCA10841

ใชเครื่องมอืใดๆ ในการถอดหรือใสปลั๊กหัวเทยีน 

ะนั้นขั้วสายคอยลจุดระเบิดอาจเสียหายได ปลั๊ก

ทยีนอาจถอดออกไดยากเนื่องจากซีลยางที่ปลาย

ดคับแนนพอดี ในการถอดปลั๊กหัวเทียน ใหจับ

ปมาพรอมกับดึงออกเทานั้น สวนในการใสกล ับ 

ับบิดไปมาพรอมกับดันเขาไป

ามาตรฐานแรงบิด:

หัวเทียน (ใหม):

18 N·m (1.8 kgf·m, 13 lb·ft)

หัวเทียน (หลังการตรวจสอบ):

13 N·m (1.3 kgf·m, 9.6 lb·ft)
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UAU67110

ารตรวจสอบหวัเทียน

ัวเทียนเปนสวนประกอบที่สําคญัของเครื่องยนต  

ึ่งควรทําการตรวจสอบเปนระยะโดยผูจําหนาย

มาฮา เนื่องจากความรอนและคราบตะกอนทําให

ัวเทียนสึกกรอนอยางชาๆ จงึควรถอดหวัเทียน

กมาตรวจสอบตามที่กําหนดในตารางการบํารุง

ษาและการหลอลื่นตามระยะ นอกจากนี้ สภาพ

งหัวเทียนยังแสดงถงึสภาพของเครื่องยนตได

นวนกระเบื้องรอบๆ แกนกลางของหัวเทียน

ละตัวควรเปนสีน้ําตาลปานกลางถงึออน (สีที่

มาะสมเมื่อขับขี่รถตามปกติ) และหัวเทียนทั้งหมด

ี่ติดตั้งในเครื่องยนตควรมีสีเดียวกัน หากหวัเทียน

นสีอื่นอยางชดัเจน แสดงวาเครื่องยนตอาจทำงาน

ปกติ ไมควรวินิจฉัยปญหาดวยตัวเอง โปรดนํา

จกัรยานยนตของทานไปใหผูจําหนายยามาฮา

วจสอบแกไข

ากหัวเทียนมีการสึกกรอนของเขี้ยวและมีคราบเขมา

รบอนปริมาณมากหรือมีคราบอื่นๆ ควรเปลี่ยน

ม

กอนติดตั้งหวัเทียน ควรวัดระยะหางเขี้ยวหัวเทียน

ดวยเกจวัดความหนา และหากจําเปน ใหปรับระยะ

หางเขีย้วหัวเทียนใหไดตามคาที่กําหนดไว

ทําความสะอาดพื้นผิวของปะเกน็หัวเทียนและหนา

สัมผัสรองหัวเทียน จากนั้นเช็ดสิ่งสกปรกออกจาก

เกลยีวหวัเทียน

ขอ
อยา

มิฉ

หัวเ

ฝาป

บิดไ

ใหจ

หัวเทียนที่กําหนด:

NGK/LMAR9E-J

1. ระยะหางเขี้ยวหวัเทียน

ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน:

0.6–0.7 มม. (0.024–0.028 นิ้ว)

1 1

ค



กา

7

กล

รถ

เพื่อ

ออ

ตอ

UAU73972

ันเครื่อง

ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่องทุกครั้งกอนขับขี่ 

จากนี้ ตองทําการเปลีย่นถายน้ํามันเครื่องและ

นกรองน้ํามันเครื่องตามระยะที่กําหนดในตาราง

ํารุงรักษาตามระยะ

วรระวัง
UCA11621

เพื่อปองกันไมใหคลัทชลื่น (เนื่องจากน้ํามนั

เครื่องจะหลอลื่นคลัทชเชนกัน) หามผสม

สารเคมเีติมแตงใดๆ หามใชน้ํามันดีเซลที่ระบุ

สําหรบั “CD” หรือน้ํามนัที่มคีุณภาพสูงกวา

ที่กําหนด นอกจากนี้ หามใชน้ํามนัที่ติดฉลาก 

“ENERGY CONSERVING II” หรอืสูงกวา

1.

1.

้ํามันเครื่องที่แนะนํา:

น้ํามันเครื่องสังเคราะห

10W-40

ริมาณน้ํามัน:

การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง:

3.90 ลิตร (4.12 US qt, 3.43 Imp.qt)

มีการถอดกรองน้ํามันเครื่อง:

4.10 ลิตร (4.33 US qt, 3.61 Imp.qt)
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UAU36112

องดกัไอน้ํามัน

จักรยานยนตรุนนี้มีการติดตั้งกลองดักไอน้ํามัน

ปองกันการปลอยไอระเหยของน้ํามันเชื้อเพลิง

กไปสูบรรยากาศ กอนจะใชรถจักรยานยนตคันนี้ 

งแนใจวาไดทําการตรวจสอบดังตอไปนี้:

 ตรวจสอบการเชือ่มตอทอยางแตละจุด

 ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของทอ

ยางและกลองดักไอน้ํามัน เปลี่ยน หากเสียหาย

 ตรวจสอบใหแนใจวาชองระบายอากาศของ

กลองดักไอน้ํามันไมอุดตัน และทําความ

สะอาดตามความจําเปน

น้ําม

ควร

นอก

เปลี่ย

การบ

ขอค


กลองดักไอน้ํามัน

ชองระบายอากาศของกลองดักไอน้ํามัน

1

1

น

ป



รุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

7

กา

ข
น

ส

. ตรวจสอบความเสียหายของโอริง และเปลี่ยน

ใหมตามความจําเปน

. ใสฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

เปลี่ยนน้ํามนัเครื่อง (และไสกรอง)

. สตารทเครื่อง อุนเครื่องสักพัก จากนั้นจงึดับ

เครื่อง

. วางอางรับน้ํามันเครื่องไวใตเครื่องยนตเพื่อ

รองรับน้ํามันเครื่องที่ใชแลว

. ถอดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง โบลทถาย

น้ํามันเครื่องและปะเก็นออกเพื่อถายน้ํามัน

เครื่องออกมาจากหองเครื่องยนต

าปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

1
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 ระวังไมใหสิ่งแปลกปลอมเขาไปในหอง

เครื่องยนต

รตรวจสอบระดับน้ํามันเครือ่ง

1. หลังจากอุนเครื่อง ใหรอสองสามนาทีเพื่อให

น้ํามันเครื่องตกตะกอน

2. ขณะที่รถจักรยานยนตอยูบนพื้นราบ ใหจบัรถ

ตั้งตรงเพื่อใหสามารถอานคาไดอยางถูกตอง

3. ตรวจสอบระดับน้ํามันผานชองตรวจวัดที่อยู

ดานซายลางของหองเครื่องยนต

อแนะนํา
้ํามันเครื่องควรอยูระหวางขีดบอกระดับต่ําสุดกับ

ูงสุด

4. หากน้ํามันเครื่องอยูที่หรืออยูต่ํากวาขีดบอก

ระดับต่ําสุด ใหถอดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

และเติมน้ํามัน

5

6

การ

1

2

3

1. ชองตรวจวัดระดับน้ํามนัเครื่อง

2. ขีดบอกระดับสงูสดุ

3. ขีดบอกระดับต่ําสดุ

1. ฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

2. โอริง

2

1

3

1

2
1. ฝ
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ขอ
ขา
น้ํา

ติดตั้งโบลทถายน้ํามันเครื่องและปะเก็นอัน

ใหม แลวขันโบลทตามคาแรงบิดที่กําหนด

เติมน้ํามันเครื่องที่แนะนําตามปริมาณที่กําหนด

นะนํา
้ํามันเครื่องที่หกออกกอนสตารทเครื่องยนต

1.

2.

1.

2.

1

ระแจวัดแรงบิด

ามาตรฐานแรงบิด:

ไสกรองน้ํามันเครื่อง:

17 N·m (1.7 kgf·m, 13 lb·ft)

ามาตรฐานแรงบิด:

โบลทถายน้ํามันเครื่อง:

23 N·m (2.3 kgf·m, 17 lb·ft)

1
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แนะนํา
มขั้นตอนที่ 4–6 หากไมมีการเปลี่ยนไสกรอง
มันเครื่อง

4. ถอดไสกรองน้ํามันเครื่องออกดวยประแจถอด
กรองน้ํามัน

ขอแนะนํา
ประแจถอดกรองน้ํามันเครื่องมีจําหนายที่ผูจําหนาย

ยามาฮา

5. ทาน้ํามันเครื่องสะอาดบางๆ ที่โอริงของ

ไสกรองน้ํามันเครื่องอันใหม

ขอแนะนํา
ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสโอริงเขาที่อยางถูกตอง

แลว

6. ติดตั้งไสกรองน้ํามันเครื่องอันใหม จากนั้น

ขันแนนตามคาแรงบิดที่กําหนด

7.

8.

ขอแ
เช็ดน

โบลทถายน้ํามันเครื่อง

ปะเก็น

ไสกรองน้ํามันเครื่อง

ประแจถอดกรองน้ํามัน

1

2

2

1. โอริง

1
1. ป

ค

ค
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UAU20071

ยาหลอเย็น

ตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็นกอนขบัขี่ทุกคร ั้ง 

กจากนี้ ตองเปลีย่นน้ํายาหลอเย็นตามที่กําหนด

ารางการบํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ

UAU20097

ตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็น

งจากระดับน้ํายาหลอเย็นจะเปลี่ยนไปตาม

หภูมิเครื่องยนต จึงควรตรวจวัดในขณะที่

ื่องยนตเย็น

. จอดรถจกัรยานยนตบนพื้นราบ

. เมื่อรถอยูในตําแหนงตั้งตรง ใหดูที่ระดับ

น้ํายาหลอเย็นในถงัพัก

1.

2.

ีดบอกระดับสงูสดุ

ีดบอกระดับต่ําสดุ

2

1
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9. ตรวจสอบความเสียหายของโอริง จากนั้นใส

ฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

0. สตารทเครื่องยนตและปลอยใหเครื่องยนต

เดินเบาสักครูพรอมกับตรวจสอบวาไมมี

น้ํามันรั่วซึมออกมา หากพบการรั่วซึม ให

ดับเครื่องยนตทันทีและตรวจสอบสาเหตุ

อแนะนํา
ลงัจากสตารทเครื่องยนต ไฟเตือนแรงดันน้ํามัน

รื่องควรจะดับลงหากมีระดับน้ํามันเครื่องเพียงพอ

ขอควรระวัง
UCA20860

หากไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่องกะพรบิหรือสวาง

คางแมวาระดับน้ํามันเครื่องจะถูกตอง ใหดับ

เครื่องยนตทันทีและใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบ

รถจักรยานยนต

11. ดบัเครื่องยนต รอสักครูจนกวาน้ํามันจะตก

ตะกอน แลวทําการตรวจสอบระดับน้ํามัน

เครื่องเปนครั้งสุดทาย

น้ํา

ควร

นอ

ในต

การ

เนื่อ

อุณ

เคร

1

2

ฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

โอริง

1

2

1. ข

2. ข



กา

7

ถอดโบลทถายน้ํายาหลอเย็นและปะเก็นออก

เพื่อระบายระบบระบายความรอน

1.

บลทยึดฝาปดหมอน้ํา

าปดหมอน้ํา

บลทถายน้ํายาหลอเย็น

ะเก็น

2

1

2
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3. หากระดับน้ํายาหลอเย็นอยูที่ขีดบอกระดับ

ต่ําสุดหรือต่ํากวา ใหถอดฝาปดถังพักน้ํายา

หลอเย็นออก คําเตอืน! เปดเฉพาะฝาปดถัง

พักน้ํายาหลอเย็นเทานั้น หามพยายามเปด

ฝาปดหมอน้ําในขณะทีเ่ครื่องยนตยังรอนอยู 

[UWA15162]

4. เติมน้ํายาหลอเย็นถงึขีดบอกระดับสูงสุด 

ขอควรระวงั: หากไมมีน้ํายาหลอเย็น ใหใช

น้ํากลั่นหรือน้ํากอกทีไ่มกระดางแทน หามใช

น้ํากระดางหรือน้ําเกลือเนื่องจากจะเปน

อันตรายตอเครื่องยนต หากใชน้ําแทนน้ํายา

หลอเย็น ใหเปลี่ยนกลับไปเปนน้ํายาหลอเย็น

โดยเร็วทีสุ่ด มฉิะนั้นระบบระบายความรอนจะ

ไมสามารถปองกันการแขง็ตัวและการกัดกรอน

ได หากเติมน้ําลงไปในน้ํายาหลอเย็น ใหผู

จําหนายยามาฮาตรวจสอบความเขมขนของ

สารปองกันการแขง็ตวัในน้ํายาหลอเย็นโดยเร็ว

ที่สุด มิฉะนั้นประสิทธิภาพของน้ํายาหลอเยน็

จะลดลง [UCA10473]

5. ติดตั้งฝาปดถังพักน้ํายาหลอเย็น

UAU73983

การเปลี่ยนน้ํายาหลอเย็น

1. ตั้งรถจักรยานยนตบนพื้นราบและปลอยให

เครื่องยนตเย็นลงตามความจําเปน

2. วางภาชนะใตเครื่องยนตเพื่อรองรับน้ํายา

หลอเย็นที่ใชแลว

3. ถอดโบลทยึดฝาปดหมอน้ําและฝาปดหมอน้ํา

ออก คําเตือน! หามพยายามเปดฝาปดหมอน้ํา

ในขณะที่เครื่องยนตยังรอนอยู [UWA10382]

4.

ฝาปดถงัพกัน้ํายาหลอเย็น

1
1. โ

2. ฝ

1. โ

2. ป

1
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ตัว

. ถอดปลอกรองและฝาปดถังพักน้ํายาหลอเย็น

ออก จากนั้นคว่ําถังลงเพื่อทําใหถงัวาง

. หลังจากระบายน้ํายาหลอเย็นออกจนหมดแลว 

ใหลางระบบระบายความรอนใหทั่วดวยน้ํา

กอกที่สะอาด

. ติดตั้งปลอกรอง ถงัพักน้ํายาหลอเย็น และฝาปด 

โดยการวางในตําแหนงเดิมแลวติดตั้งโบลท

และตัวยึดแบบเร็ว

1.

2.

3.

าปดถังพักน้ํายาหลอเย็น

ังพักน้ํายาหลอเย็น

1

2
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5. ถอดฝาปดถงัพักน้ํายาหลอเย็น A ออกโดยการ

ถอดโบลทและตัวยึดแบบเร็ว

อแนะนํา
ดตัวยึดแบบเร็วโดยการกดสลกัตรงกลางแลวดึง

ยึดออก

6. ถอดฝาปดถงัพักน้ํายาหลอเย็น B และถงัพัก

น้ํายาหลอเย็นออกโดยการถอดโบลท

7

8

9

ตัวยึดแบบเร็ว

ฝาปดถังพักน้ํายาหลอเย็น A

โบลท

1

3

2

1. โบลท

2. ฝาปดถังพักน้ํายาหลอเย็น B

3. ถังพักน้ํายาหลอเย็น

4. ฝาปดถังพักน้ํายาหลอเย็น

5. ปลอกรอง

1

2

5

3
4

1. ฝ

2. ถ



กา

7

ขอ
ติด

ใส

ให

1

1

เทน้ํายาหลอเย็นที่ระบุลงในหมอน้ําจนเต็ม

ติดตั้งฝาปดหมอน้ํา

สตารทเครื่องยนต ปลอยใหเครื่องยนตเดินเบา

สักระยะ แลวดับเครื่อง

เปดฝาปดหมอน้ําเพื่อตรวจสอบระดับน้ํายา

หลอเย็นในหมอน้ํา หากจําเปน เติมน้ํายา

หลอเย็นใหเพียงพอจนถงึสวนบนของหมอน้ํา 

จากนั้นติดตั้งฝาปดหมอน้ําและโบลทยึดฝาปด

หมอน้ํา

สตารทเครื่องยนต จากนั้นตรวจสอบรถ

จกัรยานยนตเพื่อดูการรั่วซึมของน้ํายาหลอเย็น 

หากมีน้ํายาหลอเย็นรั่วไหล ใหทําการตรวจ

สอบระบบระบายความรอนกับผูจําหนาย

ยามาฮาทันที

ามาตรฐานแรงบิด:

โบลทไลอากาศ:

10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)
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แนะนํา
ตั้งตัวยึดแบบเร็วโดยการดันสลกัตรงกลางออกมา 

ตัวยึดเขาไปในฝาปด จากนั้นกดสลักตรงกลางลง

เรียบเสมอกับหัวตัวยึด

0. ติดตั้งโบลทถายน้ํายาหลอเย็นและปะเก็นอัน

ใหม แลวขันโบลทตามคาแรงบิดที่กําหนด

1. เทน้ํายาหลอเย็นที่แนะนําตามปริมาณที่กําหนด

ลงในหมอน้ําและถังพักน้ํายาหลอเย็น

12. ติดตั้งฝาปดถังพักน้ํายาหลอเย็น

13. คลายโบลทไลอากาศเพื่อใหอากาศที่ถูกกักไว

ระบายออกจากปมน้ําได

14. เมื่อน้ํายาหลอเย็นเริ่มไหลออกมา ใหขันโบลท

ไลอากาศตามคาแรงบิดที่กําหนด

15.

16.

17.

18.

19.

คามาตรฐานแรงบิด:
โบลทถายน้ํายาหลอเย็น:

10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)

อัตราสวนผสมของน้ํายาตานการแข็งตัว/น้ํา:

1:1

น้ํายาตานการแข็งตัวที่แนะนํา:

น้ํายาตานการแข็งตัวเอธิลีนไกลคอลคุณภาพสูง

ที่มีสารยับยั้งการกัดกรอนสําหรับเครื่องยนต

อะลูมิเนียม

ปริมาณน้ํายาหลอเยน็:

หมอน้ํา (รวมในสายตางๆ):

2.25 ลิตร (2.38 US qt, 1.98 Imp.qt)

ถังพักน้ํายาหลอเย็น (ถึงขีดบอกระดับสูงสุด):

0.25 ลิตร (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)

1. โบลทไลอากาศ

1

ค
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7

ไส

ตอ

ตา

เป

UAU21386

ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง

ะยะฟรีปลอกคันเรงดังภาพ

จสอบระยะฟรีปลอกคนัเรงตามระยะที่กําหนด 

ใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับตั้งตามความ

น

ะยะฟรีปลอกคันเรง

ะยะฟรีปลอกคันเรง:

3.0–5.0 มม. (0.12–0.20 นิ้ว)

1
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UAU36765

กรองอากาศ

งเปลีย่นไสกรองอากาศตามระยะที่กําหนดใน

รางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ 

ลีย่นไสกรองอากาศโดยผูจําหนายยามาฮา

UAU44735

การตรวจสอบความเร็วรอบเครื่องยนต

เดินเบา

ตรวจสอบความเร็วรอบเครื่องยนตเดินเบา และให

ผูจําหนายยามาฮาปรับแกใหตามความจําเปน

การ

วัดร

ตรว

และ

จําเป

ความเร็วรอบเครือ่งยนตเดินเบา:

1,200–1,400 รอบ/นาที

1. ร

ร



กา

7

ระ

วาล

เนื่อ

ทํา

ตา

จะ

เชือ้

แล

ดัง

ปร

ขอ
ตอ

ผูโดยสาร สัมภาระ และอุปกรณตกแตงที่

กําหนดไวสําหรบัรถรุนนี้

คําเตอืน
UWA10512

บรรทกุน้ําหนักมากเกินไป การใชงานรถ

ยานยนตที่มนี้ําหนักบรรทกุมากเกินไปอาจทําให

ุบัติเหตุได

รงดันลมยางขณะยางเยน็:

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)

้ําหนักบรรทุกสูงสุด:

รถจักรยานยนต: 170 กก. (375 ปอนด)

น้ําหนักบรรทุกสูงสุดของรถจักรยานยนตคือ

น้ําหนักรวมของผูขับขี่ ผูโดยสาร สัมภาระ และ

อุปกรณตกแตงทั้งหมด
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UAU21403

ยะหางวาลว

วเปนสวนประกอบที่สําคัญของเครื่องยนต และ

งจากระยะหางวาลวจะเปลี่ยนเมื่อใชงาน จ ึงตอง

การตรวจสอบและปรับตั้งตามที่กําหนดไวใน

รางการบํารุงรักษาตามระยะ วาลวที่ไมไดปรับตั้ง

สงผลใหสวนผสมระหวางอากาศกบัน้ํามัน

เพลงิไมไดสัดสวน มีเสียงรบกวนของเครื่องยนต 

ะเครื่องยนตเสียหายในที่สุด เพื่อปองกนัปญหา

กลาว ตองใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบและ

ับตั้งระยะหางวาลวตามระยะเวลาสม่ําเสมอ

แนะนํา
งทําการบํารุงรักษาเมื่อเครื่องยนตเย็น

UAU64412

ยาง

ยางเปนสิ่งเดียวที่สัมผัสกบัถนน ความปลอดภัยใน

ทุกสภาวะการขบัขี่ขึ้นอยูกับสวนเล็กๆ ที่สัมผัสกับ

ถนน นั่นคอื ยาง ดังนั้น จงึจําเปนตองบํารุงรักษายาง

ใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา และเปลีย่นเมื่อถงึเวลา

ที่เหมาะสมดวยขนาดยางที่กําหนด

แรงดันลมยาง

ควรตรวจสอบแรงดันลมยางทุกครั้งกอนการขบัขี่ 

และปรับตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10504

การใชรถจักรยานยนตโดยทีแ่รงดันลมยางไมถูกต อง

อาจทําใหสูญเสียการควบคุมจนเกิดการบาดเจ็บสาห ัส

หรือถึงแกชีวิตได

 การตรวจสอบและการปรับแรงดันลมยางตอง

ทําขณะที่ยางเย็น (เมือ่อุณหภูมิของยางเทากับ

อุณหภูมิโดยรอบ)

 ตองปรบัแรงดันลมยางใหสอดคลองกับความเรว็

ในการขบัขี่ รวมถึงน้ําหนักรวมของผูขบัขี่ หาม

จักร

เกิดอ

แ

น
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7

กา

ตอ

คว

ห

ขอ

ยา

ข
ขีด

แต

เส

ลูเกี่ยวกับยาง

กัรยานยนตรุนนี้ใชยางแบบไมมียางในและวาลว

าง

มีการเสื่อมสภาพตามอายุ แมวาจะไมไดใชงาน

ใชในบางโอกาส การแตกของดอกยางและ

ยาง ซึ่งบางครั้งมีการเสียรูปของโครงยางรวม

 เปนสิ่งที่บงถงึการเสื่อมสภาพตามอายุ จ ึงควร

จสอบอายุของยางที่เกาเก็บโดยผูเชี่ยวชาญ เพื่อ

นใจวายางมีความเหมาะสมที่จะใชตอไป

คําเตอืน
UWA10902

ยางหนาและยางหลังของรถจักรยานยนตควร

เปนยางยี่หอและรูปแบบเดียวกัน มฉิะนั้น

สมรรถนะในการบังคับรถอาจลดลง ซึ่ง

1.

2.

าลวลมยาง

สวาลวลมยาง

ุกปดวาลวลมยางพรอมซีล
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รตรวจสอบสภาพยาง

งตรวจสอบสภาพยางทุกครั้งกอนการขับขี่ หาก

ามลกึรองดอกยางบริเวณกึง่กลางถงึคาที่กําหนด 

รือหากยางโดนเศษแกว ตะปู หรือมีการฉีกขาด

งแกมยาง ใหนํารถไปเปลี่ยนยางที่ผูจําหนาย

มาฮาทันที

อแนะนํา
จํากัดความลึกรองดอกยางอาจแตกตางกันใน

ละประเทศ ปฏิบัติตามกฎขอบังคบัของทองถิน่

มอ

คําเตอืน
UWA10472

 ใหผูจําหนายยามาฮาเปลี่ยนยางที่สึกหรอให

รถของทาน การขับขี่รถจักรยานยนตที่ยางสึก

มากเกินไปไมเพียงผิดกฎหมาย แตยังทําให

เสถียรภาพในการขับขีล่ดลงและทําใหสูญเสีย

การทรงตัวได

 การเปลี่ยนชิ้นสวนที่เกี่ยวของกับเบรคและลอ

ทัง้หมด รวมถึงยาง ควรใหผูจําหนายยามาฮา

ทีม่ีความรูความชํานาญเปนผูดําเนินการ

 ขบัขี่รถจักรยานยนตดวยความเร็วปานกลาง

หลังจากเปลี่ยนยางใหมๆ เนื่องจากตองรอให

หนายางเขาที่ (broken in) กอน เพื่อใหใชยาง

ไดเต็มประสิทธิภาพ

ขอม

รถจ

ลมย

ยาง

หรือ

แกม

ดวย

ตรว

ใหแ



แกมยาง

ความลึกรองดอกยาง

ความลึกรองดอกยางต่ําสุด (หนาและหลัง):

1.6 มม. (0.06 นิ้ว)

1. ว

2. ไ

3. จ



กา

7





หล
เทา
ใช

UAU21963

ม็ก

หรถจักรยานยนตของทานมีสมรรถนะในการ

ี่สูง มีความทนทานและปลอดภัย ทานควรคํานึง

ที่สําคญัเกี่ยวกับลอรถดังตอไปนี้

ควรตรวจสอบรอยแตก ความโคงงอ การบิดงอ 

หรือความเสียหายอื่นๆ ของวงลอกอนขับขี่

ทุกครั้ง หากพบวาลอชํารุด ใหนํารถ

จกัรยานยนตเขารับการเปลีย่นลอโดยชางของ

ผูจําหนายยามาฮา อยาพยายามซอมแซมลอรถ

ดวยตนเอง แมจะเปนการซอมแซมเล็กๆ นอยๆ 

ก็ตาม ลอรถที่มีการเสียรูปทรงหรือรอยแตก

จะตองเปลีย่นใหม

ควรทําการตั้งศูนยลอทุกครั้งที่มีการเปลีย่นลอ

หรือยาง ลอที่ไมไดศูนยอาจทําใหสมรรถนะ

แยลง การบังคับควบคุมลดลง และอายุของยาง

สั้นลง
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สามารถนําไปสูการเกิดอุบัตเิหตุได

ตรวจสอบใหแนใจทุกครั้งวาไดใสจุกปดวาลว

ลมยางแนนสนิทแลวเพื่อปองกันแรงดันลมยาง

รั่ว

ใชเฉพาะวาลวลมยางและไสวาลวที่อยูใน

รายการตอไปนี้เพื่อปองกันยางแบนในระหวาง

การขบัขี่

ังจากการทดสอบอยางละเอียด รายชื่อยางตอไปน ี้
นั้นที่ไดรับการยอมรับจากยามาฮาวาสามารถ
กบัรถจักรยานยนตรุนนี้ได

คําเตอืน
UWA10601

รถจักรยานยนตคันนี้ติดตั้งยางความเร็วสูง 

ปฏิบัติตามรายการตอไปนี้เพื่อการใชยางอยางมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด

 ใชเฉพาะยางอะไหลทีก่ําหนดเทานั้น ยางชนิด

อื่นอาจมอีันตรายจากการระเบิดเมือ่ขบัขี่ที่

ความเร็วสูง

 ยางใหมอาจยึดเกาะไมคอยดีในบางพื้นผิวถนน

จนกวาหนายางจะเขาที่ (broken in) ดังนั้น 

กอนขบัขี่ดวยความเร็วสูงจึงควรขับขีใ่หได

ระยะทางประมาณ 100 กม. (60 ไมล) หลังจาก

ติดตั้งยางใหม

 ตองอุนเครือ่งยางกอนการขบัขีท่ี่ความเร็วส ูง

 ปรับแรงดันลมยางใหเหมาะกับสภาพการใชงาน

เสมอ

ลอแ

เพื่อใ

ขบัข

ถงึจดุ





ยางหนา:
ขนาด:

120/70ZR17M/C (58W)
ผูผลิต/รุน:

BRIDGESTONE/BATTLAX 
HYPERSPORT S20F

ยางหลัง:
ขนาด:

190/55ZR17M/C(75W)
ผูผลิต/รุน:

BRIDGESTONE/BATTLAX 
HYPERSPORT S20R

ยางหนาและยางหลัง:
วาลวลมยาง:

TR412
ไสวาลว:

#9100 (ของแท)
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ก

วัด

ตร

แล

ใน
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UAU37914

ตรวจสอบระยะฟรีคันเบรคหนา

วรมีระยะฟรีที่ปลายคนัเบรคหนา หากมีระยะฟรี 

ดใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบระบบเบรค

คําเตอืน
UWA14212

เบรคที่ออนหรือหยุนอาจบงบอกถึงการทํางาน

ระบบไฮดรอลิกในเบรคหนาวามอีากาศเขาไป 

วรใหผูจําหนายยามาฮาทําการไลลม (ไลฟอง

าศ) ออกจากระบบไฮดรอลิก เนื่องจากฟองอากาศ

1.

2.

1

มมีระยะฟรีคันเบรคหนา

1
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UAU74130

ารปรับตั้งระยะฟรีคันคลัทช

ระยะฟรีคันคลทัชดังภาพ

วจสอบระยะฟรีคันคลทัชตามระยะที่กําหนด 

ะปรับตั้งตามขั้นตอนตอไปนี้ตามความจําเปน

การเพิ่มระยะฟรีคันคลัทช ใหหมุนโบลทปรับต ั้ง

ยะฟรีคันคลัทชที่อยูบนคันคลัทชไปในทิศทาง (a) 

การลดระยะฟรีคันคลทัช ใหหมุนโบลทปรับตั้ง

ในทิศทาง (b)

ขอแนะนํา
หากยังไมไดระยะฟรีคันคลทัชที่กําหนดตามที่อธิบาย

ไวดานบน ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1. หมุนโบลทปรับตั้งที่คันคลทัชไปในทิศทาง (a) 

จนสุดเพื่อคลายสายคลัทช

2. คลายนัทลอ็คลงมาตามสายคลทัช

3. ในการเพิ่มระยะฟรีคันคลทัช ใหหมุนนัท

ปรับตั้งระยะฟรีคันคลัทชไปในทิศทาง (a) 

ในการลดระยะฟรีคันคลทัช ใหหมุนนัท

ปรับตั้งไปในทิศทาง (b)

4. ขนัแนนนัทลอ็ค

การ

ไมค

โปร

คัน

ของ

จึงค

อาก

ระยะฟรีคันคลัทช

โบลทปรับตั้งระยะฟรีคันคลัทช

ระยะฟรีคันคลัทช:

5.0–10.0 มม. (0.20–0.39 นิ้ว)

2 (a)

(b)

1. นัทล็อค

2. นัทปรับตั้งระยะฟรีคันคลัทช

(b)

1
2

(a)

1. ไ



กา

7

ทีอ่

เบร

กอ

UAU22393

ตรวจสอบผาเบรคหนาและผาเบรคหลัง

ตรวจสอบความสึกของผาเบรคหนาและผาเบรค

ตามระยะที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและ

ลอลื่นตามระยะ

UAU36891

รคหนา

รคหนาแตละชิ้นจะมีเขม็บอกพิกดัความสึกเพื่อ

ุณสามารถตรวจสอบความสึกของผาเบรคไดโดย

องถอดแยกชิ้นสวนเบรค ในการตรวจสอบความ

องผาเบรค ใหตรวจสอบตําแหนงของเข็มบอก

็มบอกพกิัดความสึกของผาเบรค

11
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ยูในระบบไฮดรอลิกจะทําใหสมรรถนะในการ

คลดลง ซึ่งอาจสงผลใหสญูเสียการควบคุมและ

ใหเกิดอุบัติเหตุ

UAU36505

สวิทชไฟเบรค

ไฟเบรคควรสวางขึ้นกอนการเบรคจะทํางานเลก็นอย 

ไฟเบรคจะถูกกระตุนการทํางานโดยสวิทชที่เชือ่มตอ

กบัคันเบรคหนาและคันเบรคหลงั เนื่องจากสวิทช

ไฟเบรคเปนสวนประกอบของระบบเบรคปองกันลอ

ลอ็ค จงึควรทําการบํารุงรักษาโดยผูจําหนายยามาฮ า

เทานั้น

การ

ตอง

หลัง

การห

ผาเบ

ผาเบ

ใหค

ไมต

สึกข

1. เข
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ผา

ผา

ผา

ซ

บ

บ

เป

คหลัง

ผาเบรคมีความสึก เปนเรื่องปกติที่ระดับของ

ันเบรคจะคอยๆ ลดลง

ระดับน้ํามันเบรคที่ต่ําอาจแสดงถงึความสึกของ

ผาเบรคหรือการรั่วของระบบเบรค จงึตอง

แนใจวาไดตรวจสอบความสึกของผาเบรคและ

การรั่วของระบบเบรค

หากระดับน้ํามันเบรคลดลงกะทันหัน ควรให

ผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบหาสาเหตุกอนขับขี่

ตอ

คําเตอืน
UWA15991

บํารุงรักษาอยางไมถูกตองอาจทําใหสูญเสีย

สิทธิภาพในการเบรค ปฏิบัติตามขอควรระวัง

ปนี้:

1.

ีดบอกระดับต่ําสดุ

1
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ิกดัความสึกขณะใชเบรค หากผาเบรคสึกจนเห็น

็มบอกพิกัดความสึกเกอืบถงึดิสกเบรค ควรใหผ ู

หนายยามาฮาเปลี่ยนผาเบรคใหใหมทั้งชุด

UAU48071

าเบรคหลัง

เบรคหลังแตละชิ้นจะมีรองบอกพิกัดความสึกของ

เบรค เพื่อใหผูใชสามารถตรวจสอบความสึกของ

เบรคไดโดยไมตองถอดแยกชิน้สวนของเบรค 

ึ่งการตรวจสอบความสึกของผาเบรค ใหดูที่รอง

อกพิกดัความสึก หากผาเบรคสึกจนเกอืบเห็นรอง

อกพิกดัความสึกของผาเบรค ใหผูจําหนายยามาฮ า

ลีย่นผาเบรคทั้งชุด

UAU22583

การตรวจสอบระดับน้ํามันเบรค

กอนขับขี่ ใหตรวจสอบวาน้ํามันเบรคอยูเหนือข ีด

บอกระดับต่ําสุด ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคโดยให

กระปุกน้ํามันเบรคอยูในตําแหนงตั้งตรง เติมน้ํามัน

เบรคตามความจําเปน

ขอควรระวัง
UCA17641

น้ํามนัเบรคอาจทําใหพื้นผิวสีหรือชิ้นสวนพลาสติก

เสียหายได จึงตองทําความสะอาดน้ํามนัเบรคที่หก

ทันททีุกครั้ง

เบรคหนา

เบร

เมื่อ

น้ําม





การ

ประ

ตอไ

รองบอกพกิัดความสึกของผาเบรค

11

น้ํามนัเบรคที่กําหนด:

DOT 4

1. ขีดบอกระดับต่ําสดุ

LOWER

1

1. ข



กา

7











UAU22762

ะหยอนโซขับ

ตรวจสอบระยะหยอนโซขับทุกครั้งกอนการขับขี่

ปรับตั้งตามความจําเปน

UAU74251

รวจสอบระยะหยอนโซขบั

ตั้งรถจักรยานยนตไวบนขาตั้งขาง

นะนํา
ตรวจสอบและปรับตั้งระยะหยอนโซขับ ไมควร

หนักใดๆ บนรถจักรยานยนต

เขาเกยีรวาง

วัดระยะหยอนโซขับดังภาพ

ะยะหยอนโซขับ

1
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น้ํามันเบรคทีไ่มเพียงพออาจทําใหอากาศเขาไป

ในระบบเบรค สงผลใหประสิทธิภาพในการ

เบรคลดลง

ทําความสะอาดฝาปดชองเตมิกอนเปดออก 

ใชเฉพาะน้ํามนัเบรค DOT 4 จากบรรจุภัณฑ

ที่ซีลไวเทานั้น

ใชน้ํามนัเบรคที่กําหนดไวเทานั้น มฉิะนั้นอาจ

ทําใหซีลยางเสื่อมสภาพ เปนเหตใุหเกิดการ

รั่วซึม

เตมิดวยน้ํามันเบรคชนิดเดียวกันเสมอ การ

เตมิน้ํามันเบรคอื่นนอกเหนือจาก DOT 4 

อาจทําใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมทีี่อันตราย

ระมดัระวังไมใหน้ําเขาไปในกระปุกน้ํามันเบรค

ขณะเติมน้ํามนัเบรค น้ําจะทําใหจุดเดือดของ

น้ํามันเบรคต่ําลงเปนอยางมาก และอาจทําให

เกิดแรงดันฟองอากาศในระบบเบรค

UAU22734

การเปลี่ยนถายน้ํามันเบรค

ใหผูจําหนายยามาฮาเปลีย่นถายน้ํามันเบรคทุก 2 ป 

นอกจากนี้ ควรเปลีย่นซลีของแมปมเบรคตัวบนและ

แมปมเบรคตัวลาง รวมทั้งทอน้ํามันเบรคตามระยะที่

ระบุดานลาง หรือเร็วกวานั้นหากมีการชํารุดหร ือ

รั่วซึม

 ซีลเบรค: ทุก 2 ป

 ทอน้ํามันเบรค: ทุก 4 ป

ระย

ควร

และ

การต

1.

ขอแ
ขณะ

มีน้ํา

2.

3.

1. ร
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. ตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับตั้งความตึงโซขับ

ทั้งสองอยูในตําแหนงเดียวกนั ระยะหยอน

โซขบัถูกตอง และการเคลือ่นที่ของโซขับมี

ความราบรื่น
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4. หากระยะหยอนโซขับไมถกูตอง ใหปรับตาม

ขัน้ตอนตอไปนี้ ขอควรระวงั: ระยะหยอน
โซขบัที่ไมพอดีจะทําใหเครื่องยนต รวมถึง

ชิ้นสวนทีส่ําคัญอื่นๆ ของรถจักรยานยนต

ทํางานมากเกินไป และอาจทําใหโซเลื่อนไหล

หรือแตกหักได เพื่อปองกันไมใหเกิดภาวะนี้ข ึ้น 

ตองรักษาระยะหยอนโซขับใหตรงตามคาที่

กําหนด [UCA10572]

UAU74260

รปรับตั้งระยะหยอนโซขบั

รึกษาผูจําหนายยามาฮากอนทําการปรับตั้งระยะ

ยอนโซขบั

1. คลายนัทแกนลอและนัทลอ็คที่แตละดานของ

สวิงอารม

2. ในการปรับโซขบัใหตึง ใหหมุนโบลทปรับตั้ง

ระยะหยอนโซขับที่แตละดานของสวิงอารม

ไปในทิศทาง (a) ในการคลายความตึงของ

โซขับ ใหหมุนโบลทปรับตั้งที่แตละดานของ

สวิงอารมไปในทิศทาง (b) จากนั้นดันลอหลัง

ไปขางหนา

ขอแนะนํา
ใชเครื่องหมายจัดแนวที่แตละดานของสวิงอารม

ตรวจใหแนใจวาตัวปรับตั้งความตึงโซขบัทั้งสองอยู

ในตําแหนงเดียวกนัเพื่อใหตําแหนงศูนยลอถูกตอง

3. ขนันัทแกนลอ ตามดวยนัทลอ็คตามคาแรงบิด
ทีก่ําหนด

4ระยะหยอนโซขับ:

20.0–30.0 มม. (0.79–1.18 นิ้ว)

1. นัทแกนลอ

2. ตัวปรับตั้งความตึงโซขับ

3. โบลทปรับตั้งระยะหยอนโซขับ

4. นัทล็อค

5. เครื่องหมายจัดแนว

คามาตรฐานแรงบิด:

นัทแกนลอ:

190 N·m (19 kgf·m, 140 lb·ft)

นัทล็อค:

16 N·m (1.6 kgf·m, 12 lb·ft)

1 2 3 4

5

(a)

(b)
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จัก

UAU23098

ตรวจสอบและการหลอลื่นสายควบคุม

ๆ

การขับขีทุ่กครั้ง ควรตรวจสอบการทํางานของ

วบคมุทั้งหมดและสภาพของสาย และหลอลืน่

ละปลายสายตามความจําเปน หากสายชํารุด

ขยับไดไมราบรื่น ใหผูจําหนายยามาฮาทําการ

จสอบหรือเปลี่ยนใหม คําเตือน! ความเสียหาย

ดานนอกของสายควบคุมตางๆ อาจทําใหเกิด

ภายในสายและทําใหสายขยับไดยาก จึงควร

นสายใหมโดยเร็วที่สุดเพื่อปองกันไมใหเกิด

วะที่ไมปลอดภัย [UWA10712]

ารหลอลื่นที่แนะนํา:

น้ํามันหลอลื่นสายควบคุมของยามาฮาหรือน้ํามัน

หลอลื่นที่เหมาะสม
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UAU23026

รทําความสะอาดและการหลอลื่นโซขับ

งทําความสะอาดและหลอลืน่โซขบัตามระยะที่

หนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นตาม

ยะ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อขบัขี่ในบริเวณที่มีฝุนมาก

ือเปยก มิฉะนั้นโซขับจะสึกหรออยางรวดเร็ว 

ทําการบํารุงรักษาโซขับตามขัน้ตอนตอไปนี้

ควรระวัง
UCA10584

งหลอลื่นโซขับหลังการลางทําความสะอาดรถ

รยานยนตหรือขับขีใ่นบริเวณที่เปยก

1. ทําความสะอาดโซขับดวยน้ํามันกาดและแปรง

นุมขนาดเล็ก ขอควรระวงั: เพื่อปองกันโอริง
เสียหาย หามใชเครื่องทําความสะอาดแรงดัน

ไอน้ํา เครื่องฉดีน้ําแรงดันสูง หรือสารทําละลาย

ที่ไมเหมาะสมในการทําความสะอาดโซขบั 

[UCA11122]

2. เชด็โซขบัใหแหง

3. หลอลืน่โซขับใหทั่วดวยน้ํามันหลอลื่นโซโอริง

พิเศษ ขอควรระวงั: หามใชน้ํามันเครื่องหรือ

สารหลอลื่นอื่นใดกับโซขับ เพราะอาจมีสารที่

ทําใหโอริงเสยีหายได [UCA11112]
การ

ตาง

กอน

สายค

สายแ

หรือ

ตรว

ทีผ่ิว

สนิม

เปลี่ย

สภา

ส
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ก

แ

คว

กอ

ห

รัก

ส

ตัว

อย

ส

ตัว

ห

ารหลอลื่นที่แนะนํา:

จาระบีลิเธยีม
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UAU23115

ารตรวจสอบและการหลอลื่นปลอกคันเรง

ละสายคันเรง

รตรวจสอบการทํางานของปลอกคันเรงทุกครั้ง

นขับขี่ นอกจากนี้ ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการ

ลอลืน่สายคันเรงตามที่กําหนดในตารางการบํารุง

ษาและการหลอลื่นตามระยะ

ายคันเรงมีตัวครอบยางติดตั้งอยู ตรวจใหแนใจวา

ครอบติดตั้งไวแนนดีแลว แมวาจะติดตั้งต ัวครอบ

างถกูตอง ก็ยังไมสามารถปองกันน้ําเขาไดอยาง

มบูรณ จึงตองใชความระมัดระวังไมเทน้ําลงบน

ครอบหรือสายโดยตรงเมื่อทาํการลางรถ หากสาย

รือตัวครอบสกปรก ใชผาหมาดๆ เชด็ใหสะอาด

UAU44276

การตรวจสอบและการหลอลื่นคันเบรคหลัง

และคันเปลี่ยนเกียร

ควรตรวจสอบการทํางานของคันเบรคหลังและ

คันเปลีย่นเกียรทุกครั้งกอนขับขี่ และหลอลืน่เดือย

คันเบรคหลังและคันเปลีย่นเกียรตามความจําเปน

คันเบรคหลัง

คันเปลี่ยนเกียร

ส



กา

7

กา

แล

คว

คัน

คัน

คัน

คัน

UAU23203

ตรวจสอบและการหลอลื่นขาตั้งขาง

การขับขีทุ่กครั้ง ควรตรวจสอบวาขาตั้งขางมี

คลื่อนตัวขณะใชงานฝดหรือไม และหลอลื่นที่

มุนตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10732

ขาตั้งขางมกีารเคลื่อนที่ขึน้และลงฝด ควรนํารถ

ําการตรวจสอบหรือซอมทีผู่จําหนายยามาฮา 

นั้นขาตั้งขางอาจสัมผัสกับพื้นและทําใหผ ูขบัขี่

มาธิ สงผลใหสูญเสียการควบคุมได

ารหลอลื่นที่แนะนํา:

จาระบีลิเธียม
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UAU23144

รตรวจสอบและการหลอลื่นคันเบรคหนา

ะคันคลัทช

รตรวจสอบการทํางานของคันเบรคหนาและ

คลัทชทุกครั้งกอนขับขี่ และหลอลืน่เดือย

เบรคหนาและคันคลทัชตามความจําเปน

เบรคหนา

คลัทช

การ

กอน

การเ

จดุห

หาก

เขาท

มฉิะ

เสียส

สารหลอลื่นที่แนะนํา:

คันเบรคหนา:

จาระบีซิลิโคน

คันคลัทช:

จาระบีลิเธียม

ส
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ก

เด

ยา

กา

ควรระวัง
UCA10591

โชคอัพหนาชํารดุหรือทํางานไมราบรื่น ใหนํา

ักรยานยนตของทานไปใหผูจําหนายยามาฮา

จสอบหรือซอม
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UAUM1653

ารหลอลื่นเดือยสวิงอารม

ือยสวิงอารมตองไดรับการหลอลืน่โดยผูจําหนาย

มาฮาตามที่กําหนดไวในตารางการบํารุงรักษาและ

รหลอลืน่ตามระยะ

UAU23273

การตรวจสอบโชคอัพหนา

ตองตรวจสอบสภาพและการทํางานของโชคอัพหนา

ดังตอไปนี้ตามที่กําหนดไวในตารางการบํารุงรักษา

และการหลอลืน่ตามระยะ

การตรวจสอบสภาพ

ตรวจสอบกระบอกโชคตัวในวามีรอยขีดขวน ความ

เสียหาย หรือการรั่วของน้ํามันหรือไม

การตรวจสอบการทํางาน

1. ตั้งรถจกัรยานยนตบนพื้นราบและใหอยูใน

ตําแหนงตั้งตรง คําเตือน! เพื่อหลีกเลี่ยงการ

บาดเจ็บ ใหหนุนรองรถใหมั่นคงเพื่อปองกัน

อันตรายจากการที่รถลม [UWA10752]

2. ขณะที่บีบคันเบรคหนา ใหกดแฮนดบังคบัลง

แรงๆ หลายๆ ครั้งเพื่อตรวจสอบวาโชคอัพหนา

ยุบตัวและคืนตัวไดอยางนุมนวลหรือไม

ขอ
หาก

รถจ

ตรว

สารหลอลื่นที่แนะนํา:

จาระบีลิเธยีม



กา

7

กา

ลกู

จงึ

ตอ

กา

UAU50292

เตอรี่

เตอรี่จะอยูใตเบาะนั่ง (ดูหนา 4-22)

ักรยานยนตรุนนี้ติดตั้งแบตเตอรี่ชนิด VRLA 

ve Regulated Lead Acid) ซึ่งไมจําเปนตอง

จสอบระดับน้ํายาอีเล็คโตรไลทหรือเติมน้ํากล ั่น 

ไรกต็าม ตองตรวจสอบการเชือ่มตอสาย

เตอรี่ และปรับใหแนนตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10761

น้ํายาอีเล็คโตรไลทนั้นมพีิษและเปนอันตราย

เนื่องจากประกอบดวยกรดซัลฟูรกิซึ่งสามารถ

ไหมผิวหนังอยางรุนแรงได จึงควรหลีกเลี่ยง

ไมใหผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผาสัมผัสถูกน้ํายา 

ายแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง)

บตเตอรี่

ายแบตเตอรี่ขั้วลบ (สีดํา)

1
3
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UAU23285

รตรวจสอบชุดบังคับเลี้ยว

ปนคอรถที่สึกหรือหลวมอาจกอใหเกิดอันตรายได 

ตองตรวจสอบการทํางานของชุดบังคับเลีย้วดัง

ไปนี้ตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและ

รหลอลืน่ตามระยะ

1. ยกลอหนาใหลอยเหนือพื้น (ดูหนา 7-35) 

คําเตือน! เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ใหหนุน

รองรถใหมัน่คงเพื่อปองกันอันตรายจากการที่

รถลม [UWA10752]

2. จับสวนลางของแกนโชคอัพหนาและพยายาม

โยกไปมา หากแกนโชคอัพหนามีระยะฟรี 

ใหนํารถจกัรยานยนตของทานไปใหผูจําหนาย

ยามาฮาตรวจสอบและแกไขชดุบังคบัเลี้ยว

UAU23292

การตรวจสอบลูกปนลอ

ตองทําการตรวจสอบลกูปนลอหนาและลอหลังตาม

ที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่น

ตามระยะ หากมีระยะคลอนที่ดุมลอหรือหากลอหมุน

ไดไมราบรื่น ควรนํารถเขาตรวจสอบลกูปนลอที่ผู

จําหนายยามาฮา

แบต

แบต

รถจ

(Val

ตรว

อยาง

แบต



1. ส

2. แ

3. ส

2
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กา

ให

แบ

ขั้วบวกของแบตเตอรี่กอน แลวจึงเชื่อมตอสาย

ขั้วลบ [UCA16842]

. หลังการติดตั้ง ดูใหแนใจวาไดตอขั้วแบตเตอรี่

อยางถูกตอง

ควรระวัง
UCA16531

าแบตเตอรี่ใหมีประจุเต็มอยูเสมอ การเก็บ

เตอรี่ที่คายประจุไฟออกหมดอาจทําใหแบตเตอร ี่

ุดเสียหายโดยถาวร
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และปกปองดวงตาของทานทุกครั้งเมือ่ตอง

ทํางานใกลกับแบตเตอรี ่ในกรณีทีส่ัมผัสถูก

รางกาย ใหปฐมพยาบาลดวยวิธีการตอไปนี้

 ภายนอก: ลางดวยน้ําเปลาปริมาณมาก

 ภายใน: ดื่มน้ําหรือนมในปริมาณมาก 

และรีบไปพบแพทยทนัที

 ดวงตา: ลางดวยน้ําเปลาเปนเวลา 15 นาที

และไปพบแพทยทนัที

 กระบวนการทํางานของแบตเตอรี่กอใหเกิด

แกสไฮโดรเจนที่งายตอการระเบิด ดังนั้น 

ควรหลีกเลี่ยงอยาใหเกิดประกายไฟ เปลวไฟ 

สูบบุหรี่ ฯลฯ ใกลกับแบตเตอรี่ และควรชารจ

แบตเตอรีใ่นทีท่ี่มอีากาศถายเทเพียงพอ

 เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก

รชารจแบตเตอรี่

ผูจําหนายยามาฮาชารจแบตเตอรี่ทันทหีาก

ตเตอรี่มีการคายประจุไฟออก อยาลืมวาแบตเตอรี่

มีแนวโนมจะคายประจุไฟไดเร็วขึ้นหากติดตั้ง

อุปกรณอิเลก็ทรอนิกสเสริมใหกับรถจักรยานยนต

ขอควรระวัง
UCA16522

สําหรับการชารจแบตเตอรี่ชนิด VRLA (Valve 

Regulated Lead Acid) ตองใชเครื่องชารจแบตเตอรี่ 

(แรงดันไฟฟาคงที่) แบบพิเศษ การใชเครื่องชารจ

แบตเตอรี่ทั่วไปจะทําใหแบตเตอรีช่ํารุดเสียหาย

การเก็บแบตเตอรี่

1. หากจะไมมีการใชรถนานกวา 1 เดือน ใหถอด

แบตเตอรี่ออกจากตัวรถ ชารจไฟใหเต็ม และ

นําไปเก็บในที่เย็นและแหง ขอควรระวงั: 
ในการถอดแบตเตอรี่ ดูใหแนใจวาไดปดสวิทช

กุญแจแลว จากนั้นถอดสายขั้วลบของ

แบตเตอรีก่อน แลวจึงถอดสายขัว้บวก [UCA16304]

2. หากตองการเก็บแบตเตอรี่ไวนานกวาสองเดือน 

ใหตรวจสอบอยางนอยเดือนละครั้งและชารจ

ใหเต็มตามความจําเปน

3. ชารจไฟใหเต็มกอนนําไปติดตั้งเขากับรถ 

ขอควรระวงั: ในการติดตั้งแบตเตอรี่ ดูใหแนใจ
วาไดปดสวิทชกุญแจแลว จากนั้นเชื่อมตอสาย

4

ขอ
รักษ

แบต

ชําร



กา

7

กา

ฟว

(ดูห

ขอ
ถอ

นะนํา
ตัวยึดแบบเร็วโดยการกดสลักตรงกลางแลวดึง

ึดออก

1.

2.

3.

4.

ัวยึดแบบเร็ว

าครอบดานซาย A

2
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UAU73994

รเปลี่ยนฟวส

สหลักและฟวสมอเตอร ABS อยูใตเบาะนั่ง 

นา 4-22)

แนะนํา
ดฝาครอบรีเลยสตารทเตอรโดยการดึงขึน้

กลองฟวสซึ่งประกอบดวยฟวสของวงจรตางๆ ติดตั้ง

อยูหลังฝาครอบดานซาย

การเขาถงึกลองฟวส ใหถอดและติดตั้งฝาครอบด าน

ซาย A และ B ดังนี้

1. ถอดตัวยึดแบบเร็วแลวถอดฝาครอบดานซาย A 

ออก

ขอแ
ถอด

ตัวย

ฟวสหลัก

ฟวสมอเตอร ABS

ฟวสสํารองมอเตอร ABS 

ฝาครอบรีเลยสตารทเตอร

1
4

3

2
1. ฝาครอบรีเลยสตารทเตอร

1

1. ต

2. ฝ

1
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. วางฝาครอบในตําแหนงเดิม

. ใสแหวนรอง โบลท และตัวยึดแบบเร็ว

นะนํา
ั้งตัวยึดแบบเร็วโดยการดันสลักตรงกลางออกมา 

ัวยึดเขาไปในฝาครอบ จากนั้นกดสลกัตรงกลาง

หเรียบเสมอกบัหัวตัวยึด

1.

2.

3.

1.

2.

3.

วสโซลินอยด ABS

วสระบบหัวฉีดน้ํามันเชือ้เพลิง

วสลิน้เรงอิเล็กทรอนิกส

วสสํารอง

วสมอเตอรพัดลมหมอน้ํารอง

วสมอเตอรพัดลมหมอน้ํา

วสอะไหล

7 1
2
3
4
5
6
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2. ถอดโบลทและแหวนรอง จากนั้นถอดฝาครอบ

ดานซาย B ออก

3

4

ขอแ
ติดต

ใสต

ลงใ

ฝาครอบดานซาย B

แหวนรอง

โบลท

ฟวสไฟเบรค

ฟวสควบคุมความเร็วคงที่

ฟวสอะไหล

1
3

2

321

1. ฟวสจุดระเบิด

2. ฟวสระบบไฟสัญญาณ

3. ฟวส ABS ECU

4. ฟวสไฟหนา

5. ฟวสไฟฉุกเฉนิ

6. ฟวสขั้ว 1 (สําหรับขั้วตอเสริมกระแสไฟตรง)

7. ฟวสอะไหล

7 1
2
3
4
5
6

1. ฟ

2. ฟ

3. ฟ

4. ฟ

5. ฟ

6. ฟ

7. ฟ
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บิดกุญแจไปที่ “ON” และเปดวงจรไฟฟาที่

ตองการเพื่อตรวจสอบวาอุปกรณทํางาน

หรือไม

หากฟวสขาดอีกในทันที ควรใหผูจําหนาย

ยามาฮาตรวจสอบระบบไฟฟาให
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กฟวสขาด ใหเปลีย่นใหมตามขัน้ตอนตอไปนี้

1. บิดกุญแจไปที่ “OFF” เพื่อปดวงจรไฟฟาที่

ตองการตรวจสอบ

2. ถอดฟวสที่ขาดออก แลวเปลี่ยนใหมโดยใช

ฟวสซึ่งมีขนาดแอมปตามที่กําหนด คําเตือน! 

หามใชฟวสที่มกีําลังไฟสูงกวาที่กําหนด 

เนื่องจากจะทําใหระบบไฟฟาเกิดความเสียหาย

เปนอยางมาก และอาจทําใหเกิดไฟลุกไหม 

[UWA15132]

3.

4.

ฟวสที่กําหนด:
ฟวสหลัก:

50.0 A

ฟวสขั้ว 1:
2.0 A

ฟวสไฟหนา:
10.0 A

ฟวสระบบไฟสัญญาณ:
7.5 A

ฟวสจุดระเบิด:
15.0 A

ฟวสมอเตอรพัดลมหมอน้ํา:
15.0 A

ฟวสมอเตอรพัดลมหมอน้ํารอง:
10.0 A

ฟวสมอเตอร ABS:
30.0 A

ฟวสไฟฉุกเฉิน:
7.5 A

ฟวส ABS ECU:
7.5 A

ฟวสโซลินอยด ABS:
10.0 A

ฟวสระบบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง:
15.0 A

ฟวสสํารอง:
7.5 A

ฟวสลิ้นเรงอิเล็กทรอนิกส:
7.5 A

ฟวสไฟเบรค:
1.0 A

ฟวสควบคุมความเร็วคงที่:
1.0 A
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UAU25872

แกไขปญหา

ารถจักรยานยนตยามาฮาจะไดรับการตรวจสอบ

งละเอียดกอนที่จะสงออกจากโรงงาน แตก็อาจ

ปญหาในระหวางการทํางานได ไมวาจะเปน

หาในระบบน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบกําลงัอัด หรือ

บจดุระเบิด เปนตน ซึ่งอาจสงผลใหสตารทเครื่อง

ากและอาจทําใหสูญเสียกําลัง

างการแกไขปญหาตอไปนี้แสดงขัน้ตอนที่งาย

รวดเร็วในการตรวจสอบระบบที่สําคญัเหลานี้

ตัวทานเอง อยางไรก็ตาม หากรถจกัรยานยนต

ทานจําเปนตองไดรับการซอมแซมใดๆ ควรให

หนายยามาฮาเปนผูดําเนินการ เนื่องจากม ีชางที่

ักษะ ประสบการณ ความรู และเครื่องมือที่จําเปน

ารซอมรถจกัรยานยนตอยางถกูตอง

ะไหลแทของยามาฮาเทานั้น อะไหลเลียนแบบ

มองดูเหมือนอะไหลยามาฮา แตมักจะมีคณุภาพ

กวา อายุการใชงานที่สั้นกวา และอาจสงผลให

ทําการซอมบํารุงที่มีคาใชจายสูง

คําเตอืน
UWA15142

ะตรวจสอบระบบน้ํามันเชื้อเพลิง หามสูบบุหรี่ 

ดูใหแนใจวาไมมีเปลวไฟหรือประกายไฟใน

วณนั้น รวมทัง้ไฟแสดงการทํางานของเครื่อง

1.

2.
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UAU72980

ของรถจักรยานยนต

จกัรยานยนตรุนนี้ติดตั้งไฟแบบ full-LED ผูใชไม 

ามารถเปลีย่นหลอดไฟเองได

ากไฟไมสวาง ใหตรวจสอบฟวสและจากนั้นใหผู 

หนายยามาฮาตรวจสอบรถจกัรยานยนต

อควรระวัง
UCA16581

าติดฟลมสีหรือสติ๊กเกอรที่เลนสไฟหนา

UAU67131

การหนุนรองรถจักรยานยนต

เนื่องจากรถรุนนี้ไมไดติดตั้งขาตั้งกลาง ให ใชตัวตั้ง

ยึดรถสําหรับบํารุงรักษาเมื่อทําการถอดลอหนาหร ือ

ลอหลงั หรือเมื่อทําการบํารุงรักษาอื่นๆ ที่ตองใหรถ

จักรยานยนตตั้งตรง

ตรวจสอบวารถจักรยานยนตอยูในตําแหนงที่มั่นคง

และบนพื้นราบกอนเริ่มดําเนินการบํารุงรักษา

การ

แมว

อยา

เกดิ

ปญ

ระบ

ไดย

ตาร

และ

ดวย

ของ

ผูจํา

มีท

ในก

ใชอ

อาจ

ดอย

ตอง

ขณ

และ

บริเ

ไฟหนา

ไฟหรี่

1 1

2

1. ตัวตั้งยึดรถสําหรับบํารุงรักษา (ตัวอยาง)

1
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ทํา

เบน

กา
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น้ํารอนหรอืเตาไฟ น้ํามนัเบนซินหรือไอน้ํามนั

ซินสามารถจุดติดหรือระเบิดได สงผลใหเกิด

รบาดเจ็บสาหัสหรือทําใหทรัพยสินเสียหาย
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UAU42505

ต

ป

ารทไมติด
ตเตอรี่

ถาเครื่องยนตสตารทไมติด
ใหตรวจสอบการจุดระเบิด

การสตารทดวยไฟฟา

เครื่องยนตสตารทไมติด
ตรวจสอบกําลังอัด

ขา

ามาฮา
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ารางการแกไขปญหา

ญหาในการสตารทหรือสมรรถนะของเครื่องยนตต่ํา

1. น้ํามันเชื้อเพลิง

ตรวจสอบระดับน้ํามัน

เชื้อเพลิงในถัง

น้ํามันเชื้อเพลิงเพียงพอ ตรวจสอบแบตเตอรี่

ไมมีน้ํามันเชื้อเพลิง
ถาเครื่องยนตสต
ใหตรวจสอบแบ

เติมน้ํามัน
เชื้อเพลิง

2. แบตเตอรี่

ทําการสตารท

ดวยไฟฟา

เครื่องยนตหมุนเร็ว

เครื่องยนตหมุนชา

แบตเตอรี่อยูในสภาพดี

ตรวจสอบการตอสายแบตเตอรี่ 
และใหศูนยผูจําหนายยามาฮาทําการ
ชารจแบตเตอรี่ ถาจําเปน

3. ระบบจุดระเบิด

ถอดหัวเทียนออกมาและ

ตรวจสภาพการสึกกรอน

เปยก

แหง

เช็ดดวยผาแหง และปรับตั้งใหมีระยะหางเขี้ยว
หวัเทียนตามที่กําหนด หรือเปลี่ยนหัวเทียน

นํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยจําหนายยามาฮา

ทํา

ถา
ให

4. กําลังอัด

ทําการสตารท

ดวยไฟฟา

มีกําลังอัด

ไมมีกําลังอัด

ถาเครื่องยนตสตารทไมติด ใหนํารถเ
ตรวจสอบที่ศูนยผูจําหนายยามาฮา

นํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยผูจําหนายย



กา

7

เคร
UWAT1041

 ึ่งสามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสได ใหรอ

 อยูออกมา เมือ่เสียงเดือดหยุดลง ใหกดฝาปดลง

ขอ
หา

ั่ว

ใหศูนยบริการยามาฮาทําการตรวจสอบ
และซอมแซมระบบระบายความรอน

เติมน้ํายาหลอเย็น (ดูขอแนะนํา)

ครื่องยนตรอนจัดอีก ใหศูนยบริการยามาฮา
อมแซมระบบระบายความรอน
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ือ่งยนตรอนจัด

คําเตอืน

หามเปดฝาปดหมอน้ําในขณะที่เครื่องยนตและหมอน้ํายังรอนอยู น้ําและไอน้ําทีร่อนจัดอาจพุ งออกมาดวยแรงดันซ

จนกวาเครือ่งยนตจะเย็นลง

วางเศษผาหนาๆ เชน ผาขนหนู ไวเหนือฝาปดหมอน้ํา แลวหมนุฝาปดชาๆ ทวนเข็มนาฬกิาเพื่อคลายแรงดันที่เหลือ

พรอมกับหมนุทวนเข็มนาฬกิา จากนั้นเปดฝาปดออก

แนะนํา
กไมมีน้ํายาหลอเย็น สามารถใชน้ํากอกแทนไดชัว่คราว และเปลีย่นกลับไปเปนน้ํายาหลอเย็นที่แนะนําโดยเร็วที่สุด

รอจนกวาเครื่องยนต
จะเย็นลง

ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็น
ในถังพักและหมอน้ํา

ระดับน้าํยาหลอเย็นต่ํา
ตรวจสอบระบบระบาย
ความรอนเพือ่หาการรั่ว

มีการรั่ว

ไมมีการร

สตารทเครื่องยนต ถาเ
ทําการตรวจสอบและซ

ระดับน้ํายาหลอเย็น
ปกติ
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ชิ้น

พ

ชิ้น

ทําความสะอาด

ควรระวัง
UCA24070

หลีกเลี่ยงการใชน้ํายาทําความสะอาดลอหรือ

สารขจัดคราบมันเครื่องยนตชนิดเปนกรดแก 

หากตองใชน้ํายาดังกลาวเพื่อขจัดคราบสกปรก

ที่ลางออกยาก อยาปลอยน้ํายาทิ้งไวในบริเวณ

ที่ทําความสะอาดนานกวาที่แนะนํา นอกจากนี้ 

ใหลางบริเวณดังกลาวใหทั่วดวยน้ํา เช็ดใหแหง

ทันที แลวฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอน

การทําความสะอาดที่ไมถูกตองอาจทําให

ชิ้นสวนตางๆ เชน บังลมและฝาครอบ แผง

หนาปดและจอแสดง ลอ เลนสไฟหนา ชิ้นสวน

พลาสติกหรือคารบอนไฟเบอร และหมอพัก

ไอเสียเสียหายได ใชผาหรือฟองน้ําทีนุ่มสะอาด

เทานั้นในการทําความสะอาดชิ้นสวนดังกลาว 

อยางไรก็ตาม หากทําความสะอาดชิ้นสวน

เหลานี้ไดไมทั่วถึง อาจใชน้ําหรือน้ํายาทําความ

สะอาดแบบออนชวยได โดยตองแนใจวาไดลาง

น้ํายาทําความสะอาดที่ตกคางอยูดวยน้ําเปลา

ออกจนหมด มิฉะนัน้อาจทําใหชิ้นสวน

พลาสติกเสียหายได

B67F8199U1.book  Page 1  Monday, January 8, 2018  2:57 PM
การทําความสะอาดแ

8-1

UAU37834

อควรระวังเกี่ยวกับสีแบบผิวดาน

อควรระวัง
UCA15193

บางรุนมชีิ้นสวนตกแตงเปนสีแบบผิวดาน ตอง

ใจวาไดสอบถามขอคําแนะนําจากผูจําหนาย

มาฮาแลววาตองใชผลิตภัณฑใดกอนทําความ

ะอาดรถ การใชแปรง ผลิตภัณฑเคมีรุนแรง หรือ

ารประกอบทําความสะอาดในการทําความสะอาด

สวนเหลานี้จะทําใหเกิดรอยขดีขวนหรือทําให

ื้นผิวเสียหายได นอกจากนี้ไมควรใชแวกซเคล ือบ

สวนที่ตกแตงสีแบบผิวดาน

UAU79030

การดูแลรักษา

การออกแบบที่เปดโลงของรถจกัรยานยนตแสดง

ใหเห็นถงึความนาทึ่งของเทคโนโลยี แตก็ทําใหเกิด

ความเสียหายไดงายขึ้นดวย สนิมและการกดักรอน

สามารถเกดิขึ้นไดแมวาจะใชสวนประกอบที่มี

คุณภาพสูง ทอไอเสียที่เปนสนิมอาจไมเปนที่ส ังเกต

ในรถยนต แตจะทําใหรูปลักษณโดยรวมของรถ

จักรยานยนตตองเสียไป การดูแลรักษาที่ถูกตอง

และบอยครั้งไมเพียงสอดคลองกับเงื่อนไขในการ

รับประกัน แตยังทําใหรถจักรยานยนตของทานดูด ี 

ยืดอายุการใชงาน และใหประสิทธิภาพสูงสุดอีกด วย

กอนทําความสะอาด

1. หุมปลายทอไอเสียดวยถุงพลาสติกหลงัจาก

เครื่องยนตเย็นแลว

2. ดใูหแนใจวาไดติดตั้งฝาปดและฝาครอบ

ทัง้หมด รวมทั้งขั้วตอและขัว้เสียบไฟฟา

ทัง้หมด และปลั๊กหัวเทียนแนนดีแลว

3. ขจัดคราบสกปรกฝงแนน เชน รอยน้ํามันไหม

บนหองเครื่องยนต ดวยสารขจดัคราบมันและ

แปรง แตหามใชสารดังกลาวกับซีล ปะเก็น 

เฟองโซ โซขับ และแกนลอ ลางสิ่งสกปรกและ

สารขจดัคราบมันออกดวยน้ําทุกครั้ง

การ

ขอ
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หล

ขจ

อย

ให

ใน

ําความสะอาดหมอพักไอเสียไทเทเนียม

นี้ติดตั้งหมอพักไอเสียไทเทเนียม ซึง่ต องการ

ูแลเปนพิเศษดังตอไปนี้

ใชผาหรือฟองน้ําที่นุมสะอาดชุบน้ํายาทําความ

สะอาดอยางออนและน้ําเทานั้นในการทําความ

สะอาดหมอพักไอเสียไทเทเนียม อยางไรก็ตาม 

หากไมสามารถทําความสะอาดหมอพักไอเสีย

ดวยน้ํายาทําความสะอาดอยางออนไดทั่วถงึ 

อาจใชผลิตภัณฑที่เปนดางและแปรงนุมทํา

ความสะอาดได

หามใชสารประกอบหรือการดูแลพิเศษอื่นๆ 

ทําความสะอาดหมอพักไอเสียไทเทเนียม 

เพราะจะทําใหพื้นผิวดานนอกที่เคลือบไวของ

หมอพักไอเสียหลุดลอกได

น้ํามันปริมาณเพียงเล็กนอย เชน จากผาขนหนู

ที่เปอนน้ํามันหรือรอยนิ้วมือ กท็ําใหหมอพัก

ไอเสียไทเทเนียมเปอนได ซึ่งสามารถเชด็ออก

ไดดวยน้ํายาทําความสะอาดแบบออน
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หามใชผลิตภัณฑเคมทีี่มีฤทธิ์รุนแรงกับ

ชิ้นสวนพลาสติกหรอืหมอพักไอเสีย หลีกเลี่ยง

การใชผาหรือฟองน้ําทีเ่คยใชกับผลิตภัณฑ

ทําความสะอาดที่มฤีทธิ์รุนแรงหรือกัดกรอน 

สารทําละลายหรอืทนิเนอร น้ํามนัเชื้อเพลิง 

(เบนซิน) สารกําจัดสนิมหรือสารปองกันสนิม 

น้ํามันเบรค น้ํายาตานการแข็งตัว 

หรือน้ํายาอีเล็คโตรไลท

หามใชหัวฉดีน้ําแรงดันสูงหรือเครื่องทําความ

สะอาดแบบแรงดันไอน้ําสูง เนื่องจากจะทําให

น้ํารั่วซึมและเกิดการเสื่อมสภาพที่บริเวณ

ตอไปนี้: ซีล (ของลูกปนสวิงอารมและลอ 

โชคอัพหนา และเบรค), กลองอเนกประสงค, 

ชิ้นสวนของระบบไฟฟา (ขั้วสาย ขัว้ตอ 

หนาปด สวิทช และไฟสองสวาง) ทอและชอง

ระบายอากาศ

ังจากใชงานตามปกติ

ดัสิ่งสกปรกออกดวยน้ําอุน น้ํายาทําความสะอาด

างออน และฟองน้ําเนื้อนุมสะอาด จากนั้นลางออก

ทั่วดวยน้ําสะอาด ใชแปรงสีฟนหรือแปรงลางขวด

บริเวณที่เขาถึงไดยาก สิ่งสกปรกหรือซากแมลง

ที่ลางออกยากจะหลดุออกไดงายขึ้นหากใชผาเปยก

คลุมบริเวณดังกลาวเปนเวลาสองสามนาทีกอนทํา

ความสะอาด

หลังจากการขับขี่ขณะที่ฝนตก ใกลทะเล หรือบนถนน

ที่ฉดีสเปรยเกลือ

เนื่องจากเกลือทะเลหรือเกลอืที่ฉดีบนถนนในชวงฤดู

หนาวมีคุณสมบัติกัดกรอนอยางรุนแรงเมื่อรวมต ัว

กบัน้ํา ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปนี้ทกุครั้งหลังจาก

ขบัขี่ขณะฝนตก ใกลทะเล หรือบนถนนที่มีการฉีด

สเปรยเกลือ

ขอแนะนํา
เกลือที่ฉีดบนถนนในชวงฤดูหนาวอาจยังคงอยูแม จะ

เขาสูฤดูใบไมผลิ

1. ทําความสะอาดรถจักรยานยนตดวยน้ําเย็นและ

น้ํายาทําความสะอาดอยางออนหลังจาก

เครื่องยนตเย็นลงแลว ขอควรระวัง: หามใช
น้ําอุน เนื่องจากจะเพิ่มปฏิกิรยิากัดกรอนของ

เกลือ [UCA10792]

2. หลงัจากเช็ดรถจักรยานยนตจนแหงแลว ใหฉีด

สเปรยปองกันการกัดกรอนบนพื้นผิวโลหะ

ทั้งหมด รวมทั้งสวนที่ชบุโครเมียมและนิกเกลิ 

(ยกเวนหมอพักไอเสียไทเทเนียม) เพื่อปองกนั

การกัดกรอน

การท

รถรุน

การด
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ขอคําแนะนําจากผูจําหนายยามาฮาสําหรับ

ผลติภัณฑที่เหมาะสม

การลางทําความสะอาด สภาพอากาศที่มีฝนตก

หรืออากาศชืน้อาจทําใหเลนสไฟหนาเกิดฝาได 

ใหเปดไฟหนาสักระยะเพื่อไลความชืน้ออก

จากเลนส
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 โปรดทราบวาคราบสีคล้ําที่เกิดจากความรอน

บนสวนของทอไอเสียที่ตอเขาไปยังหมอพัก

ไอเสียไทเทเนียมเปนสิ่งปกติและไมสามารถ

ขจัดออกได

ลังทําความสะอาด

1. เช็ดรถจักรยานยนตใหแหงดวยชามัวสหรือ

ผาซับน้ํา

2. เช็ดโซขับใหแหงทันที และทําการหลอลื่น

เพื่อปองกันการเกดิสนิม

3. ใชสารขัดโครเมียมเพื่อขัดเงาชิ้นสวนตางๆ 

ที่เปนโครเมียม อะลูมิเนียม และเหลก็สเตนเลส

4. สําหรับการปองกันการกดักรอน ขอแนะนําให

ฉดีสเปรยปองกันการกัดกรอนบนพื้นผิวโลหะ

ทั้งหมด รวมทั้งสวนทีชุ่บโครเมียมและนิกเกิล

5. ใชสเปรยน้ํามันเปนสารทําความสะอาด

อเนกประสงคเพื่อขจดัสิ่งสกปรกที่เหลืออยู

6. แตมสีในบริเวณที่เสียหายเลก็นอยเนื่องจาก

เศษหิน ฯลฯ

7. ลงแวกซบนพื้นผิวที่ทําสีทั้งหมด

8. ปลอยรถจักรยานยนตทิ้งไวใหแหงสนิทกอน

เก็บหรือคลมุผา

คําเตอืน
UWA11132

สิ่งปนเปอนบนเบรคหรือยางอาจทําใหสูญเสียการ

ควบคุมได

 ดูใหแนใจวาไมมคีราบน้ํามันหรือแวกซบน

เบรคหรอืยาง

 หากจําเปน ใหทําความสะอาดดิสกเบรคและ

ผาเบรคดวยน้ํายาทําความสะอาดดิสกเบรค

ทัว่ไปหรืออะซิโตน แลวลางยางดวยน้ําอุนและ

น้ํายาทําความสะอาดอยางออน กอนขบัขี่ดวย

ความเร็วที่สูงขึ้น ใหทดสอบประสิทธิภาพ

ในการเบรคและลักษณะการเขาโคงของรถ

จกัรยานยนต

ขอควรระวัง
UCA10801

 ลงสเปรยน้ํามันและแวกซแตพอควร และเช็ด

น้ํามนัหรอืแวกซสวนเกินออกใหหมด

 หามลงน้ํามนัหรือแวกซบนชิ้นสวนทีเ่ปนยาง

หรือพลาสติก แตใหใชผลิตภัณฑดูแลรักษา

ทีเ่หมาะสม

 หลีกเลี่ยงการใชสารขดัหยาบ เนื่องจากจะเปน

การทําลายเนื้อสี

ขอแ
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e. ถอดปลัก๊หัวเทียนออกจากหัวเทียน แลวใส

หัวเทียนและปลั๊กหัวเทียน

หลอลืน่สายควบคุมทั้งหมดและเดือยตางๆ 

ของคนับังคับและแปนเหยียบทั้งหมด รวมทั้ง

ของขาตั้งขาง/ขาตั้งกลาง

ตรวจสอบและแกไขแรงดันลมยางใหถูกตอง

ตามความจําเปน แลวยกรถจักรยานยนตเพื่อ

ใหลอทั้งสองลอยขึ้นจากพื้น หรือหมุนลอ

เลก็นอยทุกเดือนเพื่อปองกนัลอยางเสื่อมสภาพ

ที่จดุเดียว

หุมปลายทอระบายหมอพักไอเสียไวดวย

ถงุพลาสติกเพื่อปองกันความชืน้เขาไปภายใน

ถอดแบตเตอรี่ออกและชารจใหเต็ม เก็บไวใน

ที่แหงและเย็นและชารจเดือนละครั้ง หามเกบ็

แบตเตอรี่ไวในที่เย็นจดัหรืออุนจดั [ต่ํากวา 0 °C 

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

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการเก็บรักษาแบตเตอร ี่ 

ดูหนา 7-30

B67F8199U1.book  Page 4  Monday, January 8, 2018  2:57 PM
รทําความสะอาดและการเก็บรักษารถจักรยานยนต

8-4

UAU26183

รเก็บรักษา

ยะสั้น

รักษารถจักรยานยนตไวในที่แหงและเย็น หาก

ปนใหคลมุดวยผาคลมุซึ่งถายเทอากาศไดเพื่อ

ฝุน ตองแนใจวาเครื่องยนตและระบบทอไอเสีย

ลงแลวกอนคลุมรถจักรยานยนต

ควรระวัง
UCA10811

การเก็บรถจักรยานยนตไวในหองที่มีอากาศ

ถายเทไมดีหรือคลุมดวยผาใบขณะยังเปยกอยู

จะทําใหน้ําและความชื้นซึมผานเขาไปภายใน

และเกิดสนิมได

เพื่อปองกันการกัดกรอน ตองหลีกเลี่ยงหอง

ใตดินชื้นแฉะ คอกสัตว (เนื่องจากมแีอมโมเนีย) 

และบริเวณทีเ่ก็บสารเคมีทีม่ีฤทธิ์รุนแรง

ยะยาว

นจะเกบ็รถจกัรยานยนตไวหลายเดือน:

1. ปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งหมดในสวน “การดูแล

รักษา” ของบทนี้

2. เติมน้ํามันเชื้อเพลิงใหเต็มถัง และเติมสารรักษา

สภาพน้ํามันเชื้อเพลงิ (ถามี) เพื่อปองกนัไมให 

ถังน้ํามันเชื้อเพลิงเปนสนิมและน้ํามันเชื้อเพลิง

เสื่อมสภาพ

3. ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อปกปองกระบอกส ูบ 

แหวนลกูสูบ ฯลฯ จากการกัดกรอน

a. ถอดปลัก๊หัวเทียนและหัวเทียนออก

b. เทน้ํามันเครื่องปริมาณหนึ่งชอนชาเขาไป

ในชองใสหวัเทียนแตละชอง

c. ใสปลัก๊หวัเทียนเขากับหัวเทียน แลววาง

หัวเทียนลงบนฝาสูบเพื่อตอสายดินเขี้ยว

หัวเทียน (ซึ่งจะจํากัดการเกิดประกายไฟ

ในขั้นตอนถดัไป)

d. ติดเครื่องยนตหลายๆ ครั้งดวยสตารทเตอร 

(เพื่อใหน้ํามันไปเคลือบผนังกระบอกสูบ) 

คําเตือน! เพื่อปองกันความเสียหายหรือ

การบาดเจบ็จากประกายไฟ ตองแนใจวาได

ตอสายดินเขี้ยวของหัวเทียนขณะสตารท

เครื่องยนต [UWA10952]

4.

5.

6.

7.
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อแนะนํา
อมรถจักรยานยนตในจุดที่จําเปนกอนจัดเก็บ

จกัรยานยนต



ขอ

9

ขน

น้ํา

เคร

ันเชื้อเพลิง:
้ํามันเชือ้เพลิงที่แนะนํา:

น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วพเิศษ (น้ํามันแกสโซฮอล 95 

[E10])

วามจุถังน้ํามันเชือ้เพลิง:

17 ลิตร (4.5 US gal, 3.7 Imp.gal)

ริมาณการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง:

4.0 ลิตร (1.06 US gal, 0.88 Imp.gal)

ีดน้ํามนัเชือ้เพลิง:
รื่องหมาย ID:

B671 00

ียน:
ูผลิต/รุน:

NGK/LMAR9E-J

ะยะหางเขี้ยวหัวเทียน:

0.6–0.7 มม. (0.024–0.028 นิ้ว)

ช:
นิดคลัทช:

แบบเปยก หลายแผนซอนกัน

งกําลัง:
ัตราทดเกียรหลัก:

1.634 (67/41)

องทาย:

โซขับ

ัตราทดเกียรรอง:

2.688 (43/16)

นิดของการสงกําลัง:

6 สปดแบบเฟองขบกันตลอดเวลา

ัตราทดเกียร:

เกียร 1:

2.600 (39/15)
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าด:
ความยาวทั้งหมด:

2,095 มม. (82.5 นิ้ว)

ความกวางทั้งหมด:

800 มม. (31.5 นิ้ว)

ความสงูทั้งหมด:

1,110 มม. (43.7 นิ้ว)

ความสงูจากพื้นถึงเบาะ:

825 มม. (32.5 นิ้ว)

ความยาวแกนลอหนาถึงลอหลัง:

1,400 มม. (55.1 นิ้ว)

ความสงูจากพื้นถึงเครื่องยนต:

130 มม. (5.12 นิ้ว)

รัศมีการเลี้ยวต่ําสดุ:

3.3 ม. (10.83 ฟตุ)

หนัก:
รวมน้ํามันหลอลื่นและน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง:

210 กก. (463 ปอนด)

ื่องยนต:
ชนิดเครื่องยนต:

4 จังหวะ

ระบบระบายความรอน:

ระบายความรอนดวยน้ํา

ชนิดของวาลว:

DOHC

การจัดวางกระบอกสบู:

แถวเรียง

จํานวนของกระบอกสบู:

4 กระบอกสูบ

ปริมาตรกระบอกสบู:

998 ซม.³

กระบอกสูบ × ระยะชัก:

79.0 × 50.9 มม. (3.11 × 2.00 นิ้ว)

อัตราสวนการอัด:

12.0 : 1

ระบบสตารท:

สตารทไฟฟา

ระบบหลอลื่น:

อางน้ํามันหลอลื่นแบบเปยก

น้ํามันเครื่อง:
ยี่หอที่แนะนํา:

YAMALUBE

ชนิด:

น้ํามันเครื่องสังเคราะห

เกรดความหนืดของ SAE:

10W-40

เกรดน้ํามันเครื่องที่แนะนํา:

API service ชนิด SG หรือสูงกวา, มาตรฐาน JASO MA

ปริมาณน้ํามันเครื่อง:

การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง:

3.90 ลิตร (4.12 US qt, 3.43 Imp.qt)

มีการถอดกรองน้ํามันเครื่อง:

4.10 ลิตร (4.33 US qt, 3.61 Imp.qt)

ปริมาณน้ํายาหลอเย็น:
ถังพกัน้ํายาหลอเย็น (ถึงขีดบอกระดับสูงสุด):

0.25 ลิตร (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)

หมอน้ํา (รวมในสายตางๆ):

2.25 ลิตร (2.38 US qt, 1.98 Imp.qt)

กรองอากาศ:
ไสกรองอากาศ:

ไสกรองกระดาษเคลือบน้ํามัน

น้ําม
น

ค

ป

หัวฉ
เค

หัวเท
ผ

ร

คลัท
ช

การส
อ

เฟ

อ

ช

อ
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โค

ยา

ยา

คหลัง:
นิด:

ดิสกเบรค

้ํามันเบรคที่กําหนด:

DOT 4

บกันสะเทือนหนา:
นิด:

เทเลสโคปก

ปริง:

คอยลสปริง

ชคอัพ:

โชคอัพน้ํามัน

ะยะเคลื่อนของลอ:

120 มม. (4.7 นิ้ว)

บกันสะเทือนหลัง:
นิด:

สวิงอารม (แขนยึดโชคอัพหลัง)

ปริง:

คอยลสปริง

ชคอัพ:

แดมเปอรแกส-ไฮดรอลิก

ะยะเคลื่อนของลอ:

120 มม. (4.7 นิ้ว)

บไฟฟา:
รงดันไฟฟาระบบ:

12 V

ะบบจุดระเบิด:

ทีซีไอ

ะบบการชารจ:

เอซี แมกนีโต
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เกียร 2:

2.176 (37/17)

เกียร 3:

1.842 (35/19)

เกียร 4:

1.579 (30/19)

เกียร 5:

1.381 (29/21)

เกียร 6:

1.250 (30/24)

รงรถ:
ชนิดโครงรถ:

ไดมอนด

มุมคาสเตอร:

24.0 °

ระยะเทรล:

102 มม. (4.0 นิ้ว)

งหนา:

ชนิด:

ไมมียางใน

ขนาด:

120/70ZR17M/C (58W)

ผูผลิต/รุน:

BRIDGESTONE/BATTLAX HYPERSPORT S20F

งหลัง:
ชนิด:

ไมมียางใน

ขนาด:

190/55ZR17M/C(75W)

ผูผลิต/รุน:

BRIDGESTONE/BATTLAX HYPERSPORT S20R

การบรรทกุ:
น้ําหนักบรรทุกสูงสุด:

170 กก. (375 ปอนด)

(น้ําหนักรวมของผูขับขี่ ผูโดยสาร สัมภาระ และ

อปุกรณตกแตง)

แรงดันลมยาง (วัดขณะยางเยน็):
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:

ลอแม็ก

ขนาดวงลอ:

17M/C x MT3.50

ลอหลัง:
ชนิดลอ:

ลอแม็ก

ขนาดวงลอ:

17M/C x MT6.00

เบรคหนา:
ชนิด:

ดิสกเบรคคูไฮดรอลิก

น้ํามันเบรคที่กําหนด:

DOT 4

เบร
ช

น

ระบ
ช

ส

โ

ร

ระบ
ช

ส

โ

ร

ระบ
แ

ร

ร



ขอ

9

แบ

กําล

วสมอเตอรพดัลมหมอน้ํารอง:

10.0 A

วสไฟฉุกเฉิน:

7.5 A

วส ABS ECU:

7.5 A

วสระบบหัวฉดีน้ํามันเชื้อเพลิง:

15.0 A

วสมอเตอร ABS:

30.0 A

วสโซลินอยด ABS:

10.0 A

วสควบคุมความเร็วคงที่:

1.0 A

วสสํารอง:

7.5 A

วสลิ้นเรงอิเล็กทรอนิกส:

7.5 A
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ตเตอรี่:
รุน:

YTZ10S

แรงดันไฟฟา, ความจุ:

12 V, 8.6 Ah (10 HR)

ังไฟฟาหลอดไฟ:
ไฟหนา:

LED

ไฟเบรค/ไฟทาย:

LED

ไฟเลี้ยวหนา:

LED

ไฟเลี้ยวหลงั:

LED

ไฟหรี่:

LED

ไฟสองปายทะเบียน:

LED

ไฟมาตรวัด:

LED

ไฟแสดงเกียรวาง:

LED

ไฟแสดงไฟสงู:

LED

ไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่อง:

LED

ไฟแสดงไฟเลี้ยว:

LED

ไฟเตือนอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น:

LED

ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต:

LED

ไฟเตือนกันสะบัดระบบบังคับเลี้ยว:

LED

ไฟเตือน ABS:

LED

ไฟแสดง “SET” ระบบควบคุมความเร็วคงที่:

LED

ไฟแสดง “ON” ระบบควบคุมความเร็วคงที่:

LED

ไฟแสดงระบบอมิโมบิไลเซอร:

LED

ไฟแสดงจังหวะการเปลี่ยนเกียร:

LED

ไฟแสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี:

LED

ฟวส:
ฟวสหลัก:

50.0 A

ฟวสขั้ว 1:

2.0 A

ฟวสไฟหนา:

10.0 A

ฟวสไฟเบรค:

1.0 A

ฟวสระบบไฟสญัญาณ:

7.5 A

ฟวสจุดระเบิด:

15.0 A

ฟวสมอเตอรพดัลมหมอน้ํา:

15.0 A

ฟ

ฟ

ฟ

ฟ

ฟ

ฟ

ฟ

ฟ

ฟ
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ห

บ

ขอ

ห

รถ

เม

ยา

ห

ห

ขอ

UAU26442

ายเลขเครื่องยนต

ายเลขเครื่องยนตประทับอยูบนหองเครื่องยนต

UAU26481

รุนรถ

มายเลขเครื่องยนต

ายรุนรถ

1

1
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UAU53562

มายเลขที่แสดงถึงขอมูลรถของทาน

ันทึกหมายเลขโครงรถ หมายเลขเครื่องยนต และ

มูลปายรุนรถในชองวางที่กําหนดดานลาง 

มายเลขเหลานี้จะจําเปนตองใชในการลงทะเบียน

จกัรยานยนตกับเจาหนาที่ในทองที่ของทานและ

ื่อตองการสั่งซื้อชิ้นสวนอะไหลจากผูจําหนาย

มาฮา

มายเลขโครงรถ:

มายเลขเครื่องยนต:

มูลปายรุนรถ:

UAU26401

หมายเลขโครงรถ

หมายเลขโครงรถประทับอยูบนทอคอรถ บันทึก

หมายเลขนี้ลงในชองวางที่ใหไว

ขอแนะนํา
หมายเลขโครงรถใชเพื่อแสดงถงึรถจักรยานยนต

แตละคัน และอาจใชเพื่อเปนหมายเลขสําหรับขึ้น

ทะเบียนรถจกัรยานยนตกับเจาหนาที่ในทองที่ของ

ทาน

หม

หม

ปาย

1. หมายเลขโครงรถ

1

1. ห

1. ป



ขอ

10

ปา

บัน

เปน

ผูจ

UAU74702

บันทึกขอมูลรถจักรยานยนต

 ของรถจักรยานยนตรุนนี้จะจัดเก็บขอมูลบาง

ของรถจกัรยานยนตเพื่อชวยในการวิเคราะห 

าการทํางานผิดปกติ และเพื่อใชในการวิจยัและ

า ขอมูลนี้จะถกูอัพโหลดเฉพาะเมื่อติดตั้ง

งมือพิเศษ เครื่องวิเคราะหระบบหัวฉีดยามาฮา 

บัรถจกัรยานยนตเทานั้น เชน เมื่อทําการตรวจ

รักษาหรือซอมแซม

าเซ็นเซอรและขอมูลที่ถกูบันทึกจะแตกตางกัน

นแตละรุน แตขอมูลหลักที่สําคัญคือ:

ขอมลูสถานะของรถจกัรยานยนตและสมรรถนะ

ของเครื่องยนต

ขอมูลการฉีดน้ํามันเชือ้เพลงิและขอมูลที่

เกีย่วของกบัการปลอยไอเสีย

ฮาจะไมเปดเผยขอมูลนี้ใหกบับุคคลที่สาม 

ต:

ไดรับความยินยอมจากเจาของรถจกัรยานยนต

ผูกมัดดวยกฎหมาย 

สําหรับใชในการฟองรองโดยยามาฮา

เพื่อวัตถปุระสงคในการวิจยัทั่วไปที่ดําเนินการ

โดยยามาฮา โดยขอมูลตองไมเกีย่วของกบั

รถจกัรยานยนตหรือเจาของรถเปนรายบุคคล
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ยรุนรถนี้ติดอยูที่โครงรถใตเบาะนั่ง (ดูหนา 4-22) 

ทึกขอมูลบนปายนี้ในชองวางที่ใหไว ขอมูลนี้

สิง่จําเปนเมื่อตองการสั่งซื้อชิน้สวนอะไหลจาก

ําหนายยามาฮา

UAU69910

ขั้วตอวิเคราะห

ขัว้ตอวิเคราะหอยูในตําแหนงดังภาพ

การ

ECU

อยาง

ปญห

พัฒน

เครื่อ

เขาก

บํารุง

แมว

ไปใ





ยามา

เวนแ









1. ขั้วตอวิเคราะห

1
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