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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

BX4F8199U1.book  Page 1  Friday, February 23, 2018  4:17 PM



คํานํา
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ขอตอนรับสูโลกของการขับขี่รถจักรยานยนตยามาฮา!

รถจกัรยานยนตยามาฮารุน YZF-R1/YZF-R1M เปนผลงานที่บรรจงสรางขึ้นจากประสบการณที่มีมายาวนานของยามาฮา และดวยการนําเทคโนโลยีการออกแบบที่

ทันสมัยมาใช ทําใหสมรรถนะของรถจักรยานยนตดีเยี่ยม ลูกคาจึงไววางใจในชื่อเสียงของยามาฮา

กรุณาทําความเขาใจกับคูมือ YZF-R1/YZF-R1M เลมนี้เพื่อผลประโยชนของทานเอง คูมือเลมนี้เปนการแนะนําการใชรถ การตรวจสอบ ตลอดจนการบํารุงรักษารถ

จักรยานยนตอยางถูกวิธี โดยครอบคลมุถึงการปองกันปญหาและอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกบัตัวทานเองและผูอื่นอีกดวย

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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ขอ
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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

0201

ี้
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ดังนั้น:

 สวมเสื้อแจค็เกต็สีสด

 ระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อเขาใกลสี่แยกและ

ผานสี่แยก เนื่องจากบริเวณเหลานี้มักเกดิ

อุบัติเหตุกับรถจกัรยานยนตบอยครั้ง

 ขบัขี่ในตําแหนงที่ผูขับรถยนตคนอื่นๆ 

สามารถมองเหน็ทานได หลีกเลี่ยงการขบัขี่

ในจุดบอดของผูขบัรถยนต

 หามทําการบํารุงรักษารถจักรยานยนตโดย

ปราศจากความรูที่ถูกตอง ติดตอตัวแทน

จําหนายรถจกัรยานยนตที่ไดรับอนุญาตเพื่อ

ขอขอมูลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาขัน้พื้นฐาน 

การบํารุงรักษาบางอยางตองดําเนินการโดย

บคุลากรที่ผานการรับรองเทานั้น
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ขอมูลดานความปลอดภัย

UAU1028C

ที่เจาของรถจักรยานยนตตองรับผิดชอบ

ฐานะเจาของรถจักรยานยนต ทานตองมีความ

ผิดชอบตอการใชงานรถจักรยานยนตอยางถกูต อง

ะปลอดภัย

จักรยานยนตเปนยานพาหนะทางเดี่ยว

รใชงานและการขับขี่รถจักรยานยนตอยาง

อดภัยขึ้นอยูกับเทคนิคการขบัขี่ที่ดีและความ

วชาญของผูขับขี่ สิ่งจําเปนที่ควรทราบกอนการ

ขี่รถจกัรยานยนตมีดังนี้

บัขี่ควร:

ไดรับคําแนะนําอยางละเอียดจากผูเชี่ยวชาญ

เกีย่วกับการทํางานของรถจกัรยานยนตใน

ทุกแงมุม

ปฏบิัติตามคําเตือนและการบํารุงรักษาตามคูมือ

ผูใชรถจกัรยานยนต

ไดรับการฝกอบรมที่ผานการรับรองเกีย่วกับ

เทคนิคในการขับขี่อยางถูกตองและปลอดภัย

เขารับบริการดานเทคนิคตามที่คูมือแนะนํา 

และ/หรือเมื่อจําเปนตามสภาพของเครื่องยนต

 อยาใชงานรถจกัรยานยนตโดยไมไดรับการ

ฝกอบรมหรือคําแนะนําที่ถูกตอง เขาหลกัสูตร

ฝกอบรม ผูที่เพิ่งขับขี่รถจักรยานยนตควรได

รับการฝกอบรมจากผูสอนที่ผานการรับรอง 

ติดตอตัวแทนจําหนายรถจกัรยานยนตที่ไดรับ

อนุญาตเพื่อสอบถามเกีย่วกบัหลักสูตรฝก

อบรมที่ใกลที่สุด

การขับขีอ่ยางปลอดภัย

ควรทําการตรวจสอบรถจกัรยานยนตกอนการขับขี่

ทุกครั้งเพื่อใหแนใจวารถอยูในสภาพการใชงานที่

ปลอดภัย การไมตรวจสอบหรือบํารุงรักษารถ

จกัรยานยนตอยางถูกตองจะเพิ่มโอกาสในการเกิด

อุบัติเหตุหรือทําใหชิ้นสวนเสียหายได ดูหนา 5-1 

สําหรับรายการตรวจสอบกอนการใชงาน

 รถจกัรยานยนตคันนี้ไดรับการออกแบบให

สามารถบรรทุกผูขับขี่และผูโดยสารหนึ่งคน

 ผูขับรถยนตที่มองไมเหน็รถจักรยานยนตใน

การจราจรคือสาเหตุหลกัของอุบัติเหตุระหวาง

รถยนตกบัรถจักรยานยนต อุบัติเหตุจํานวนมาก

เกดิขึ้นเพราะผูขบัรถยนตมองไมเห็นรถ

จกัรยานยนต การทําใหตัวทานเปนที่มองเห็น

ไดอยางชดัเจนเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

ในการลดอุบัติเหตุประเภทนี้



ขอมูลดานความปลอดภัย

1ื่องแตงกายทีเ่หมาะสม

สวนใหญการเสียชวีิตดวยอุบัติเหตุจากรถ

ยานยนตเกิดจากการไดรับบาดเจ็บทางศีรษะ 

สวมหมวกนิรภัยจึงเปนปจจัยที่จําเปนที่สุดใน

ปองกันหรือลดการบาดเจบ็ทางศีรษะ

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

 ทราบถงึทักษะและขอจํากัดในการขบัขี่

ของทาน การไมขับขี่เกนิขอบเขตความ

สามารถของทานอาจชวยหลีกเลีย่งอุบัติเหตุ

ได

 ขอแนะนําใหทานฝกขบัขี่รถจกัรยานยนต

ในบริเวณที่ไมมีการจราจรจนกระทั่งคุนเคย

กับรถจักรยานยนตและการควบคุมตางๆ 

ของรถเปนอยางดี

 บอยครั้งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความผิดพลาด

ของผูขับขี่ เชน วิ่งเขาโคงดวยความเร็วสูงเกิน

ไปทําใหรถวิ่งเลยโคงของถนน หรือหักรถเขา

โคงนอยเกินไป (มุมเอียงของรถไมเพียงพอกับ

ความเร็วของรถ)

 ปฏิบัติตามปายจํากัดความเร็วและไมขับขี่

เร็วกวาที่สภาพถนนและการจราจรเอื้อ

อํานวย

 ใหสัญญาณกอนเลี้ยวหรือเปลีย่นเสนทาง

ทุกครั้ง ดูใหแนใจวาผูขบัขี่รถคันอื่นมอง

เห็นทาน

 ทานั่งของผูขับขี่และผูโดยสารมีความสําคัญ

ตอการควบคุมรถอยางเหมาะสม

 ผูขับขี่ควรจับแฮนดรถทั้งสองขางและวาง

เทาบนที่พักเทาทั้งสองขางขณะขบัขี่เพื่อ

รักษาการควบคุมรถจักรยานยนตใหดี

 ผูโดยสารควรจับผูขบัขี่ สายคาดเบาะ หรือ

เหล็กกันตกไวเสมอ โดยจับทัง้สองมือและ

วางเทาทั้งสองขางไวบนทีพ่ักเทาของผู

โดยสาร ไมบรรทกุผูโดยสารหากผูโดยสาร

ไมสามารถวางเทาบนที่พักเทาไดอยาง

มั่นคง

 ไมขับขีเ่มื่ออยูในสภาวะมึนเมาจากฤทธิ์

แอลกอฮอลหรือสารเสพติดอื่นๆ

 รถจักรยานยนตคนันี้ออกแบบขึ้นเพื่อใชงาน

บนทองถนนเทานั้น จึงไมเหมาะสําหรับการ

ใชงานบนทางวิบาก (off-road)

เคร

โดย

จักร

การ

การ















1 หล

ไอ

ไซ

กา

ศีร

คา

ไม

ไม

ใน

อย

ชว

ใน

หล

ไม

จาก

สูด





ที่มีการบรรทุกของภายในขีดจํากดัของน้ําหนัก

หนด โปรดคํานึงถงึปจจัยตอไปนี้:

สิ่งของบรรทุกและอุปกรณตกแตงควรมี

น้ําหนักนอยที่สุดและบรรทุกใหแนบกบัรถ

จกัรยานยนตมากที่สุด ใหบรรจุสิ่งของที่มี

น้ําหนักมากที่สุดไวใกลกึง่กลางของรถ

จกัรยานยนตมากที่สุด และกระจายน้ําหนัก

ใหเทากันทั้งสองขางของรถจักรยานยนตเพื่อ

ความสมดุลและไมเสียการทรงตัว

หากน้ําหนักมีการยายที่ อาจทําใหเสียสมดุล

กะทันหันได ตรวจสอบใหแนใจอยูเสมอวา

ไดติดตั้งอุปกรณตกแตงและยึดสิ่งของบรรทุก

เขากบัตัวรถแนนดีกอนขับขี่ ตรวจสอบการ

ติดตั้งของอุปกรณและการยึดของสิ่งบรรทุก

เปนประจํา

 ปรับระบบกนัสะเทือนใหเหมาะกับสิ่งของ

บรรทุก (เฉพาะรุนที่ปรับระบบกันสะเทือน

ได) และตรวจสอบสภาพกับแรงดันลมของ

ยาง

 ไมนําสิ่งของที่มีขนาดใหญหรือมีน้ําหนัก

มากมาผูกติดกบัแฮนดบังคับ โชคอัพหนา 

หรือกนักระแทกดานหนา ตัวอยางเชน 
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ีกเลี่ยงควันพิษจากคารบอนมอน็อกไซด

เสียจากเครื่องยนตทั้งหมดมีกาซคารบอนมอน ็อก

ด ซึ่งเปนอันตรายถึงแกชีวิต การหายใจโดยส ูด

ซคารบอนมอน็อกไซดเขาไปสามารถทําใหปวด

ษะ วิงเวียน งวงซึม คลืน่ไส งุนงง และถงึแก ชวีิตได

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 แตคารบอนมอ

น็อกไซดก็ยังสามารถกอตัวจนถึงระดับที่เปน

อันตรายไดอยางรวดเร็ว

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:

187 กก. (412 ปอนด)
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1

อุป

กา

ท

ซ

ออ

เห

บ

ผล

รถ

ท

ไม

อุป

ห

พ

ผูจ

ยุบตัวของโชคถูกจํากัด การหมุนคอรถหรือ

การควบคุมรถถูกจํากัด หรือบดบังลําแสงของ

ไฟหนาหรือแผนสะทอนแสง

 การติดตั้งอุปกรณตกแตงบริเวณแฮนด

บังคบัหรือโชคอัพหนาอาจทําใหเกดิความ

ไมเสถียร เนื่องจากการกระจายน้ําหนักที่

ไมเหมาะสมหรือการสูญเสียความลูลมตาม

หลกัอากาศพลศาสตร หากมีการเพิ่ม

อุปกรณตกแตงบริเวณแฮนดบังคับหรือ

โชคอัพหนา ตองใหมีน้ําหนักนอยที่สุด

และติดตั้งใหนอยที่สุด

 อุปกรณตกแตงที่มขีนาดใหญอาจสงผล

กระทบตอความสมดุลของรถจักรยานยนต

เปนอยางมาก เนื่องจากสงผลตอความลูลม

ตามหลักอากาศพลศาสตร ลมอาจทําใหรถ

ยกตัวขึ้น หรือรถอาจไมเสถียรเมื่อเผชิญกบั

ลมขวาง นอกจากนี้ อุปกรณตกแตงเหลานี้

ยังอาจทําใหเสียการทรงตัวเมื่อวิ่งผานยาน

พาหนะที่มีขนาดใหญ

 อุปกรณตกแตงบางชนดิสามารถทําใหทาทาง

ในการขับขีข่องผูขับขี่เปลีย่นแปลงไปจาก

ปกติ ทาทางที่ไมถกูตองนี้จะจํากัดอิสระ
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ถุงนอน ถุงผาหม เต็นท เพราะจะทําใหการ

หักเลี้ยวไมดี หรือทําใหคอรถหมุนฝดได

 รถจักรยานยนตรุนนี้ไมไดออกแบบมาเพื่อใช

ลากเทรลเลอรหรือติดรถพวงดานขาง

กรณตกแตงแทของยามาฮา

รเลือกอุปกรณตกแตงสําหรับรถจักรยานยนตของ

านเปนสิ่งสําคัญ อุปกรณตกแตงแทของยามาฮา

ึ่งมีจําหนายที่ผูจําหนายยามาฮาเทานั้น ได รับการ

กแบบ ทดสอบ และรับรองจากยามาฮาแลววา

มาะสมตอการใชงานกบัรถจกัรยานยนตของทาน

ริษัทจํานวนมากที่ไมมีความเกีย่วของกับยามาฮาได

ิตชิน้สวนและอุปกรณตกแตงหรือทําการดัดแปลง

จกัรยานยนตยามาฮา ทางยามาฮาไมไดทําการ

ดสอบสินคาที่บริษัทเหลานี้ผลิต ดังนั้น ยามาฮาจึง

สามารถใหการรับประกนัหรือแนะนําใหทานใช

กรณตกแตงทดแทนที่ไมไดจําหนายโดยยามาฮา 

รือการดัดแปลงที่ไมไดรับการแนะนําเปนกรณี

ิเศษโดยยามาฮา แมวาจะจําหนายหรือติดตั้งโดย

ําหนายยามาฮาก็ตาม

ชิ้นสวนหรอือุปกรณตกแตงทดแทน และการดัดแปลง

ทานอาจพบวาสินคาทดแทนเหลานี้มีการออกแบบ

และคุณภาพเหมือนกับอุปกรณตกแตงแทของยามาฮา 

แตโปรดทราบวาอุปกรณตกแตงทดแทนหรือการ

ดัดแปลงบางอยางไมเหมาะกับรถจกัรยานยนตของ

ทาน เนื่องจากอาจทําใหเกิดอันตรายแกตัวทานหรือ

ผูอื่นได การติดตั้งสินคาทดแทนหรือทําการดัดแปลง

อื่นๆ กับรถจกัรยานยนตของทานอาจทําใหเกิดการ

เปลีย่นแปลงตอการออกแบบหรือลักษณะการทํางาน

ของรถ สงผลใหทานหรือผูอื่นเสี่ยงตอการบาดเจบ็

สาหสัหรือถงึแกชวีิตได และทานยังตองรับผิดชอบ

ตอการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการดัดแปลงรถ

จักรยานยนตอีกดวย

ในการติดตั้งอุปกรณตกแตง ใหปฏบิัติตามคําแนะนํา

ตอไปนี้ รวมถงึคําแนะนําที่ใหไวในหวัขอ “การ

บรรทุก”

 ไมติดตั้งอุปกรณตกแตงหรือบรรทุกสิ่งของที่

อาจทําใหสมรรถนะของรถดอยลง ตรวจสอบ

อุปกรณตกแตงอยางละเอียดกอนที่จะติดตั้ง 

เพื่อใหแนใจวาจะไมทําใหระยะความสูงใต

ทองรถต่ําลงหรือมุมของการเลี้ยวนอยลง ระยะ
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ในการขยับตัวของผูขบัขี่ และอาจจํากัด

ความสามารถในการควบคุมรถ จงึไม

แนะนําใหตกแตงรถดวยอุปกรณดงักลาว

ใชความระมัดะวังในการเพิ่มอุปกรณไฟฟาใน

รถจกัรยานยนต หากอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งมี

ขนาดกําลังไฟฟามากกวาระบบไฟฟาของรถ

จกัรยานยนต อาจสงผลใหไฟฟาขัดของ ซึ่ง

เปนเหตุใหเกิดการสูญเสียไฟแสงสวางหรือ

กําลังของเครื่องยนตจนเปนอันตรายได

หรอืขอบลอทดแทน

และขอบลอที่มาพรอมกับรถจักรยานยนตของ

นไดรับการออกแบบมาใหเหมาะสมกับสมรรถนะ

งรถ และทําใหการควบคุมรถ การเบรค และความ

ายผสมผสานกนัไดอยางลงตัวที่สุด ยาง ขอบลอ 

ะขนาดอื่นๆ อาจไมเหมาะสม ดูหนา 7-19 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

ระมัดระวังเพื่อไมใหสายรัดเสียดสีกบัพื้นผิว

ที่เคลือบสีในระหวางการขนยาย

 หากเปนไปได ควรกดทับระบบกันสะเทือน

ไวบางสวนดวยการผูกหรือมัด เพื่อปองกนั

ไมใหรถจักรยานยนตเดงขึ้นอยางรุนแรงใน

ระหวางการขนสง
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วบคุมกําลงัเครื่องยนตตามความจําเปนจนกวา
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กันลอหมุนฟรีจะกะพริบเพื่อใหผูขับขี่ทราบวา
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C (ระบบชวยควบคุมการขับขี่ของยามาฮา)

บบชวยควบคุมการขับขี่ของยามาฮาคือระบบที่

มเอาเซ็นเซอรและระบบควบคุมตางๆ จํานวนมาก

ดวยกันเพื่อรองรับการขับขี่ที่ไดรับการปรับปรุง

ดีขึ้น รถจกัรยานยนตจะสัมผัสและสามารถตอบ

องตอแรงตลอดแกนตามยาว (หนาไปหลงั), 

นขาง (ซายไปขาว) และแนวตั้ง (บนและลาง) ได 

กจากนี้ยังตรวจวัดมุมเอียงของรถและการเรง

ามเร็วแบบ G-force อีกดวย ขอมูลเหลานี้จะถกู

ะมวลผลหลายครั้งตอวินาที และระบบที่เกีย่วข อง

ถูกปรับโดยอัตโนมัติตามความจําเปน ฟงกชัน

ไปนี้แสดงถงึรายการของ YRC แตละรายการที่

มารถเปด/ปดหรือปรับใหเหมาะกบัผูขับขี่และ

าวะการขับขี่ที่หลากหลายได สําหรับรายละเอียด

รตั้งคา ดูหนา 4-11 และ 4-16

คําเตอืน
UWA18221

บบชวยควบคุมการขับขีข่องยามาฮา (YRC) ไม

มารถใชทดแทนเทคนิคในการขบัขี่ทีเ่หมาะสม

ืความชํานาญของผูขับขีไ่ด ระบบนี้ไมสามารถ

งกันการสูญเสียการควบคุมที่เกิดจากความผิด

าดของผูขับขี่ได เชน การขบัขีท่ี่ใชความเร็วเกิน

าที่สภาพถนนและการจราจรเอื้ออํานวย รวมถึง

รลื่นไถลเนื่องจากความเร็วที่มากเกินไปเมื่อเขาโคง 

เมื่อเรงความเร็วมากเกินไปขณะอยูในมุมที่เอ ียงมาก 

หรือขณะเบรค และไมสามารถปองกันการลื่นของ

ลอหนาหรือการยกของลอหนาได เชนเดียวกับรถ

จักรยานยนตทุกประเภท ควรขับขีภ่ายในความเร็ว

ทีจ่ํากัด ระมัดระวังสภาวะแวดลอม และขบัขีอ่ยาง

เหมาะสมกับสภาวะนั้นๆ เสมอ ทําความคุนเคยกับ

วิธีการทีร่ถจักรยานยนตทํางานเมื่อมีการตั้งค า YRC 

แบบตางๆ เปนอยางดีกอนที่จะใชงานในลักษณะท ี่

ยากยิ่งขึน้

PWR

ระบบโหมดการสงกําลังประกอบดวยแผนควบคมุที่

แตกตางกันสี่แบบ ซึ่งจะควบคมุการเปดของลิน้เรง

ตามระดับการใชงานปลอกคันเรง จงึมีโหมดตางๆ 

ใหคุณเลอืกเพื่อใหเหมาะกบัความตองการของคุณ

และสภาวะในการขับขี่
TCS

ระบ

เมื่อท

เริ่มเ

ระบ

การค

จะม

ปอง

ระบ

1. P

2. P

3. P

4. P

5. ก

6. ก
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UCA16801

างรถที่กําหนดเทานั้น (ดูหนา 7-19) การใชยางรถ

ขีนาดแตกตางกันจะทําใหระบบปองกันลอหมุน

มสามารถควบคุมการหมนุของลอไดอยางถูกต อง

บปองกนัลอหลงัไถลจะควบคมุการสงกําลัง

ื่องยนตเมื่อตรวจพบการไถลไปดานขางของ

ลงั โดยจะปรับการสงกําลงัโดยอิงจากขอมูล

 IMU ระบบนี้จะชวยระบบ TCS ในการทําให

ขับขี่ราบรื่นยิ่งขึ้น

S

บชวยควบคุมการออกตัวชวยใหผูขบัขี่ออกรถได

รื่นและรวดเร็วจากจุดสตารท โดยระบบจะคง

มเร็วเครื่องยนตไมใหขึน้สูงกวา 8,000 รอบ/นาที 

าจะบิดคันเรงจนสดุ LCS จะควบคุมการสงกําลัง

ื่องยนตรวมกนักับระบบ TCS และ LIF เพื่อแรงฉุด

มาะสมที่สุดและชวยลดการยกของลอ
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บบปองกันลอหมุนฟรีนี้จะปรับตามมุมเอียงของ

จกัรยานยนตโดยอัตโนมัติ เพื่อใหสามารถเรง

ามเร็วไดสูงสุด เมื่อรถตั้งตรงจะใชการปองกันลอ

มุนฟรีนอย สวนในขณะเลี้ยว จะใชการปองกัน

หมุนฟรีมากกวา

อแนะนํา
 ระบบปองกันลอหมุนฟรีอาจทํางานเมื่อรถวิ่ง

ผานหลมุบอ

 คณุอาจสังเกตไดถึงความเปลีย่นแปลงเลก็นอย

ในเสียงของเครื่องยนตและไอเสียเมื่อระบบ

ปองกันลอหมนุฟรีหรือระบบ YRC อื่นๆ 

ทํางาน

 เมื่อปดระบบ TCS, ระบบ SCS, LCS และ LIF 

จะถกูปดดวยโดยอัตโนมัติ

คําเตอืน
UWA15432

ระบบปองกันลอหมุนฟรีไมสามารถทดแทนการ

ขับขีอ่ยางเหมาะสมตอสภาวะตางๆ ได ระบบปองกัน

ลอหมนุฟรีไมสามารถปองกันการสูญเสียแรงฉดุลาก

เนื่องจากความเร็วที่มากเกินไปเมือ่หักรถเขาโคง 

เมือ่เรงความเรว็มากเกินไปขณะอยูในมมุทีเ่อ ียงมาก 

หรือขณะเบรค และไมสามารถปองกันการลื่นไถล

ของลอหนาได เชนเดียวกับรถจักรยานยนตทั่วไป 

การขบัขี่บนพื้นผิวทีอ่าจเกิดการลื่นไถลควรใช ความ

ระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงพื้นผิวที่ลื่นเปนพิเศษ

เมื่อบิดกุญแจไปที่ “ON” ระบบปองกันลอหมุนฟรี

จะเปดโดยอัตโนมัติ ระบบปองกนัลอหมุนฟรีจะ

สามารถเปดหรือปดดวยมือไดเฉพาะเมื่อกุญแจอยูใน

ตําแหนง “ON” และรถจักรยานยนตจอดอยูเทานั้น

ขอแนะนํา
ปดระบบปองกนัลอหมุนฟรีเพื่อชวยใหลอหลงัเปน

อิสระหากรถจกัรยานยนตติดหลมโคลน ทราย หรือ

พื้นทีอ่อนนุมอื่นๆ

ขอ
ใชย

ที่ม

ฟรีไ

SCS

ระบ

เคร

ลอห

จาก

การ

LC

ระบ

ราบ

ควา

แมว

เคร

ที่เห

TCS



คณุ
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ขอ
ตอ

แม

ขอ
LC

เทา

QS

ระ

เปล

คัน

พบ

เกยี

สา

QS

เปล

ตร

ขอ

ลอหนา กําลงัเครื่องยนตจะถูกควบคุมเพื่อชะลอ

กของลอหนาโดยที่ยังคงมีอัตราเรงที่ดีอยู

 (YZF-R1M)

อัพอิเลก็ทรอนิกสสําหรับสนามแขงจาก Öhlins มี 

i (อินเทอรเฟซการปรับจนูแบบเนนจุดมุงหมาย) 

ารเปลี่ยนแปลงการตั้งคาแบบเนนสถานการณ

โหมดควบคมุระบบกนัสะเทือนอัตโนมัติไดโดย

นอกจากนี้ยังมีโหมดแมนนวลซึ่งเปนการตั้งคา

บกนัสะเทือนแบบดั้งเดิมที่สามารถปรับคาได 

ละเอียด ระบบ ERS นี้ควบคุมโดย SCU ซึ่ง

ารถปรับแรงหนวงในการยุบตัวและคนืตัวของ

อัพหนาและโชคอัพหลงัแยกกันได โหมด

นมัติจะปรับแรงหนวงของระบบกันสะเทือน

อิงจากสภาพการขับขี่

เป

เป

ไ

Q
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ควรระวัง
UCA22950

งปลอยคันคลัทชทีละนอยเพื่อไมใหคลัทชเสียหาย 

กระทั่งขณะใชระบบ LCS

แนะนํา
S มีวัตถปุระสงคเพื่อการใชงานในสนามแขง

นั้น

S

บบชวยเปลีย่นเกียรอยางรวดเร็วชวยใหสามารถ

ีย่นเกียรแบบอิเลก็ทรอนิกสโดยไมตองใช

คลัทชได เมื่อเซ็นเซอรบนกานเปลี่ยนเกยีรตรวจ

การเคลือ่นไหวที่เหมาะสมในคันเหยียบเปลีย่น

ร กําลังเครื่องยนตจะปรับเปลี่ยนชัว่ขณะเพื่อให

มารถเปลี่ยนเกยีรได

S จะไมทํางานเมื่อบีบคันคลทัช ดังนั้นจงึสามารถ

ีย่นเกียรตามปกติไดแมวาจะเปด QSS ไวก็ตาม 

วจสอบตัวแสดง QS สําหรับสถานะปจจบุันและ

มูลการใชงาน

เงื่อนไขในการเปลี่ยนเกียรขึน้

 ความเร็วรถอยางนอย 20 กม./ชม. (12 ไมล/ชม.)

 ความเร็วรอบเครื่องยนตอยางนอย 2,200 

รอบ/นาที

 กําลังเรงความเร็ว (บิดคันเรง)

เงื่อนไขในการเปลี่ยนเกียรลง

 ความเร็วรถอยางนอย 20 กม./ชม. (12 ไมล/ชม.)

 ความเร็วรอบเครื่องยนตอยางนอย 2,000 

รอบ/นาที

 ความเร็วรอบเครื่องยนตอยูหางจากพื้นที่สีแดง

อยางเพียงพอ

 กําลังลดความเร็วและลิ้นเรงปดสนิท

ขอแนะนํา
 QS  และ QS  สามารถตั้งคาแยกกันได

 การเปลี่ยนเปนเกียรวางหรือออกจากเกยีรวาง

จะตองทําโดยใชคันคลทัช

LIF

ระบบปองกันลอยกจะลดอัตราที่ลอหนาจะยกขึน้ตอ

ในระหวางการเรงเครื่องแบบเต็มที่ เชน ในระหวาง

การสตารทหรือการออกจากโคง เมื่อตรวจพบการยก

ของ

การย

ERS

โชค

OBT

เพื่อก

ของ

งาย 

ระบ

อยาง

สาม

โชค

อัตโ

โดย

การใชงาน QSS ตวัแสดง สถานะ

ลี่ยนเกียรขึ้นได กําลังเรงความเร็ว

ลี่ยนเกียรลงได กําลังลดความเร็ว

มสามารถใช QSS ได หยุด

SS ปดอยู ปด
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วามหมายของระบบการทํางาน

BS - ระบบเบรคปองกันลอล็อค

BS ECU - ชดุควบคุมอิเล็กทรอนิกสของระบบเบรค

องกันลอล็อค

CU - ระบบบันทึกขอมูลการขับขี่

U - กลองควบคุมเครื่องยนต

S - โชคอัพอิเลก็ทรอนิกสสําหรับสนามแขง

PS - ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก

U - กลองวัดความเฉื่อย

S - ระบบชวยควบคุมการออกตัว

F - ระบบปองกนัลอยก

R - โหมดการสงกําลงั

S - การเปลีย่นเกียรอยางรวดเร็ว

SS - ระบบชวยเปลี่ยนเกยีรอยางรวดเร็ว

 - ระบบควบคุมการทรงตัว

S - ระบบปองกันลอหลังไถล

U - ชดุควบคุมระบบกนัสะเทือน

S - ระบบปองกนัลอหมุนฟรี

BS - ระบบกระจายแรงเบรค

RC - ระบบชวยควบคุมการขับขี่ของยามาฮา



คณุ
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UAU66911

คํา

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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แนะนําแบบเหน็ภาพของฟงกชัน YRC

สตารท

การเรงความเร็ว

การเบรค

จุดสูงสุด

ออก

ทางตรง
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ระ

รถ

ชว

อีก

ม

บียนกุญแจมาตรฐานดอกใหมได หากกุญแจ

มดสูญหายหรือเสียหาย จะตองเปลี่ยนระบบ

มบิไลเซอรใหมทั้งระบบ ดังนั้นจงึควรใชก ุญแจ

ความระมัดระวัง

หามจุมลงในน้ํา

หามทําใหสัมผัสกับอุณหภูมิสูง

หามวางไวใกลแมเหล็ก

หามวางไวใกลวัตถุทีส่งผานสัญญาณไฟฟา

หามใชงานดวยความรุนแรง

หามเจียหรือปรบัเปลี่ยน

หามถอดแยก

หามนํากุญแจของระบบอิมโมบิไลเซอรใดๆ 

สองดอกไวในพวงกุญแจเดียวกัน

1.

2.
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บบอิมโมบิไลเซอร

จกัรยานยนตคันนี้ติดตั้งระบบอิมโมบิไลเซอร เพื่อ

ยในการปองกันขโมยโดยการลงทะเบียนรหัสใหม

ครั้งในกุญแจมาตรฐาน สวนประกอบของระบบนี้

ีดังตอไปนี้:

 กญุแจสําหรับลงทะเบียนรหสัใหมอีกครั้ง 1 

ดอก

 กญุแจมาตรฐาน 2 ดอก

 ตัวรับสงผานสัญญาณ 1 ชิ้น (ในกญุแจแตละ

ดอก)

 ชดุอิมโมบิไลเซอร 1 ชดุ (บนรถจักรยานยนต)

 ECU 1 กลอง (บนรถจกัรยานยนต)

 ไฟแสดงระบบ 1 ดวง (หนา 4-7)

เกี่ยวกับกุญแจ

กุญแจดอกสีแดงใชเพื่อลงทะเบียนรหสัในกญุแจ

มาตรฐานแตละดอก จดัเกบ็กุญแจสําหรับลงทะเบียน

รหัสใหมอีกครั้งไวในที่ที่ปลอดภัย เมื่อจําเป ็น ใหนํา

รถจกัรยานยนตพรอมกับกญุแจทั้งสามดอกไปยัง

ผูจําหนายยามาฮาเพื่อลงทะเบียนใหมอีกครั้ง

หามใชกุญแจสีแดงเพื่อการขับขี่ ใชสําหรับการลง

ทะเบียนกุญแจมาตรฐานใหมอีกครั้งเทานั้น ใชก ุญแจ

มาตรฐานในการขับขีเ่สมอ

ขอแนะนํา
 เก็บกญุแจมาตรฐาน รวมถงึกญุแจของระบบ

อิมโมบิไลเซอรอื่นใหหางจากกุญแจสําหรับ

ลงทะเบียนรหัสใหมอีกครั้ง

 เก็บกญุแจระบบอิมโมบิไลเซอรอื่นๆ ใหหาง

จากสวิทชกญุแจ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการ

รบกวนสัญญาณ

ขอควรระวัง
UCA11823

หามทํากุญแจสําหรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกครั้ง

หาย! หากสูญหาย ใหติดตอผูจําหนายยามาฮาของ

คุณทนัที! หากกุญแจสําหรับลงทะเบียนรหัสใหม

อีกครั้งสูญหาย กุญแจมาตรฐานทีม่ีอยูยังคงสามารถ

ใชสตารทรถได อยางไรก็ตาม จะไมสามารถลง

ทะเ

ทั้งห

อิมโ

ดวย

















กุญแจสําหรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกครั้ง (สแีดง)

กุญแจมาตรฐาน (สดีํา)
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สว

สว
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ตํา

ขอ
ตอ

จกั

สํา

คว

ทะ

UAU1068B

K (ล็อค)

ถถูกลอ็ค และระบบไฟฟาทุกวงจรดับ สามารถ

กุญแจออกได

อ็คคอรถ

หมุนแฮนดบังคับไปทางดานซายจนสุด

เมื่อกุญแจอยูในตําแหนง “OFF” ใหกดกุญแจ

เขาไปและบิดไปที่ตําแหนง “LOCK”

ดึงกุญแจออก

ด

ิด

2
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ิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ

ิทชกญุแจ/ลอ็คคอรถจะควบคมุระบบจุดระเบิด

ะระบบไฟแสงสวาง และใชในการล็อคคอรถ 

แหนงตางๆ ของสวิทชกญุแจมีคําอธิบายดังตอไปนี้

แนะนํา
งแนใจวาใชกุญแจมาตรฐาน (สีดํา) ในการใชรถ

รยานยนตปกติ เพื่อลดความเสี่ยงในการทํากญุแจ

หรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกครั้ง (สีแดง) สูญหาย 

รเกบ็กุญแจไวในที่ปลอดภัยและใชในการลง

เบียนรหสัใหมอีกครั้งเทานั้น

UAU10552

ON (เปด)

มีการจายไฟฟาไปยังวงจรไฟฟาทั้งหมด ไฟเรือนไมล 

ไฟทาย ไฟสองปายทะเบียน และไฟหรี่หนาสวางข ึ้น 

และสามารถสตารทเครื่องยนตได ไมสามารถถอด

กญุแจออกได

ขอแนะนํา
เมื่อสตารทเครื่องยนต ไฟหนาจะสวางโดยอัตโนมัติ 

และจะสวางคางจนกระทั่งบิดกุญแจไปที่ “OFF” แม

วาเครื่องยนตจะหยุดกลางคันกต็าม

UAU10662

OFF (ปด)

ระบบไฟฟาทุกวงจรดับ สามารถถอดกุญแจออกได

คําเตอืน
UWA10062

หามบิดกุญแจไปทีต่ําแหนง “OFF” หรือ “LOCK” 

ขณะที่รถจักรยานยนตกําลังเคลื่อนที ่มฉิะนั้นระบบ

ไฟฟาทั้งหมดจะดับ ซึ่งอาจทําใหสูญเสียการควบค ุม

หรือเกิดอุบัติเหตไุด

LOC

คอร

ถอด

การล

1.

2.

3.

P

ON
OFF

LOCK

1. ก

2. บ

1
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UAU66055

ิทชแฮนด

1.

2.

วิทชขอทาง/LAP “ /LAP”

วิทชไฟสูง/ต่ํ า “ / ”

วิทชไฟฉุกเฉิน “ ”

วิทชแตร “ ”

วิทชไฟเลี้ยว “ / ”

1 2

5 4 3

BX4F8199U1.book  Page 3  Friday, February 23, 2018  4:17 PM
4-3

อแนะนํา
ากคอรถไมล็อค ใหลองหมุนแฮนดบังคบักลับไป

างขวาเลก็นอย

รปลดลอ็คคอรถ

กตําแหนง “LOCK” ใหกดกุญแจเขาไปและบิดไป

ี่ตําแหนง “OFF”

UAU65680

 (จอดรถ)

ามารถเปดไฟฉุกเฉินได แตระบบไฟฟาทั้งหมด

ลง สามารถถอดกุญแจออกได

รถจะตองล็อคกอนที่จะสามารถบิดกญุแจไป

ี่ “ ”

ขอควรระวัง
UCA22330

การใชไฟฉกุเฉนิเปนเวลานานอาจทําใหแบตเตอรี่

หมดได

สว

ซาย

กด

บิด

1 2

1. ส

2. ส

3. ส

4. ส

5. ส
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ขว

UAU66060

ช Stop/Run/Start “ / / ”

ารหมุนเครื่องยนตดวยสตารทเตอร ใหปรับ

ชนี้ไปที่ “ ” จากนั้นกดสวิทชลงไปทาง “ ” 

า 6-1 สําหรับคําแนะนําในการสตารทกอน

รทเครื่องยนต

สวิทชนี้ไปที่ “ ” เพื่อดับเครื่องยนตในกรณี

ิน เชน เมื่อรถจกัรยานยนตคว่ําหรือเมื่อสาย

งติด

UAU66010

ชไฟฉุกเฉิน “ ” 

ญุแจอยูที่ตําแหนง “ON” หรือ “ ” ใชสวิทชนี้

ปดไฟฉกุเฉิน (กะพริบไฟเลีย้วทั้งหมดพรอมกนั)

ุกเฉนิจะใชในกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อเตือนผู ขับขี่

ื่นๆ เมือ่คุณจอดรถในสถานที่ซึ่งอาจมีอันตราย

ารจราจร

วรระวัง
UCA10062

ใชไฟฉกุเฉนิเปนเวลานานเมือ่เครื่องยนตไมได

น มฉิะนั้นแบตเตอรี่อาจจะหมดได

1.

2.

3.

4.

1.

2.
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UAU66091

สวิทชขอทาง/LAP “ /LAP”

กดสวิทชนี้เพื่อใหไฟหนากะพริบและเพื่อบันท ึกจดุ

เริ่มตนของแตละรอบเมื่อใชตัวจบัเวลาตอรอบ

UAU66021

สวิทชไฟสูง/ต่ํ า“ / ” 

ปรับสวิทชนี้ไปที่ “ ” สําหรับเปดไฟสูง และ

ที่ “ ” สําหรับเปดไฟต่ํา (ดูหนา 7-35)

UAU66040

สวิทชไฟเลี้ยว “ / ”

เมื่อตองการใหสัญญาณไฟเลี้ยวขวา ดันสวิทชนี้ไป

ที่ “ ” เมื่อตองการใหสัญญาณไฟเลีย้วซาย ดัน

สวิทชนีไ้ปที่ “ ” เมื่อปลอยสวิทช สวิทชจะกล ับมา

อยูที่ตําแหนงตรงกลาง เมื่อตองการยกเลกิไฟเล ี้ยว ให

กดสวิทชลงหลงัจากกลบัมาอยูที่ตําแหนงตรงกลาง

UAU66030

สวิทชแตร “ ” 

กดสวิทชนี้เมื่อตองการใชสัญญาณแตร

สวิท

ในก

สวิท

ดูหน

สตา

ปรับ

ฉกุเฉ

คนัเร

สวิท

เมื่อก

เพื่อเ

ไฟฉ

คนอ

จากก

ขอค
หาม

ทํางา

สวิทชโหมด “MODE”

ปุมเลื่อนขึ้น

ปุมกลาง

ปุมเลื่อนลง

สวิทช Stop/Run/Start “ / / ”

สวิทชหมุน “ ”

1

2

4

3

1

2
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4

ส

ใช

ตั้ง

ม

ป

เล

ป

รา

ป

เล

ข

ุนขึน้ - หมุนขึ้นเพื่อเลือ่นหนาจอขึน้/ไปทางซาย 

เพิ่มคาเมื่อทําการตั้งคา

ุนลง - หมุนลงเพื่อเลื่อนหนาจอลง/ไปทางขวา 

ลดคาเมื่อทําการตั้งคา

ั้น - กดสวิทชเขาไปดานในชั่วครูเพื่อทําและ

ันการเลอืก

าว - กดสวิทชเขาไปดานในหนึ่งวินาทีเพื่อรีเซ็ท

การหนาจอแสดงขอมูล หรือเพื่อเขาสูและออก

หนาจอ MENU

นะนํา
ดูหนา 4-9 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

หนาจอหลักและฟงกชนัตางๆ ของหนาจอหลัก

ดูหนา 4-14 สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

หนาจอ MENU และวิธีการเปลี่ยนการตั้งคา
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UAU66111

วิทชโหมด “MODE”

สวิทชโหมดเพื่อเปลี่ยนโหมด YRC หรือแกไขการ

คา PWR, TCS และ SCS จากหนาจอหลัก สวิทชนี้

ีสามปุม ไดแก

ุมเลื่อนขึน้ - กดปุมนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา YRC ที่

อืกไวขึ้นดานบน

ุมกลาง - กดปุมนี้เพื่อเลื่อนจากซายไปขวาระหวาง

ยการ MODE, PWR, TCS และ SCS

ุมเลื่อนลง - กดปุมนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา YRC ที่

อืกไวลงดานลาง

อแนะนํา
 ปุมกลางยังใชในการกระตุนการทํางานของ

ระบบชวยควบคุมการออกตัวดวย เมื่อ

สัญลกัษณ LCS เปนสีเทา ใหกดปุมกลางคางไว 

สัญลกัษณ LCS จะกะพริบและเปลี่ยนเปน

สีขาวเมื่อระบบทํางาน

 ระบบปองกันลอหมุนฟรีสามารถปดไดจาก

หนาจอหลักเทานั้น เลอืก TCS ดวยปุมกลาง 

จากนั้นกดปุมเลื่อนขึ้นคางไวจนกระทั่ง TCS 

OFF แสดงขึ้น หากตองการเปดระบบปองกนั

ลอหมุนฟรีกลับมา ใหใชปุมเลือ่นลง

 เมื่อปด TCS ระบบ SCS, LCS และ LIF จะถกู

ปดดวยสําหรับโหมด YRC ทั้งหมด

 ด ู“YRC Setting” ในหนา 4-16 สําหรับขอมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกบัวิธีการปรับตั้งโหมด YRC และ

ปรับระดับการตั้งคารายการ YRC

UAU66100

สวิทชหมุน “ ”

เมื่อหนาจอหลกัตั้งคาเปน STREET MODE ใหใช

สวิทชหมุนเลื่อนและรีเซ็ทรายการหนาจอแสดง

ขอมูล

เมื่อหนาจอหลกัตั้งคาเปน TRACK MODE ใหใช

สวิทชหมุนเลื่อนและรีเซ็ทรายการหนาจอแสดง

ขอมูลและเพื่อใชงานตัวจบัเวลาตอรอบ

เมื่อจอแสดงเปลี่ยนเปนหนาจอ MENU ใหใชสวิทช

หมุนเพื่อเลือกโมดูลการตั้งคาและทําการเปลีย่นแปลง

การตั้งคา

ใชงานสวิทชหมุนดังนี้

หม

หรือ

หม

หรือ

กดส

ยืนย

กดย

ราย

จาก

ขอแ






อุป

4

ไฟ

ไฟ

ไฟ

UAU79310

ือนปญหาเครื่องยนต “ ”

ือนนี้จะสวางขึ้นหากตรวจพบปญหาใน

งยนต หากเกดิกรณีนี้ โปรดนํารถจักรยานยนต

รวจสอบระบบวิเคราะหปญหาที่ตัวรถที่ผู

นายยามาฮา

ารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้ไดโดย

ปดการทํางานของรถจกัรยานยนต ไฟเตือนควร

ขึ้นสองสามวินาทีแลวดับไป

ไฟเตือนไมสวางขึ้นเลย หรือหากไฟเตือนสวาง

โปรดติดตอผูจําหนายยามาฮาเพื่อตรวจสอบรถ

ยานยนต

UAU66502

ือนระบบเบรคปองกันลอล็อค ABS “ ” 

ารทํางานปกติ ไฟเตือน ABS จะสวางขึ้นเมื่อบิด

จไปที่ “ON” และจะดับลงหลงัจากขับขี่ที่ความ

0 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) ขึ้นไป

นะนํา
ไฟเตือนไมทํางานตามที่อธิบายขางตน หรือหาก

ือนสวางขึ้นขณะขบัขี่ แสดงวา ABS และ UBS 

ํางานไมถกูตอง นํารถจักรยานยนตของทานไป

ูจําหนายยามาฮาตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2

3

4
5

ABS
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UAU4939D

แสดงและไฟเตือน

UAU11022

แสดงไฟเลี้ยว “ ”

แสดงนี้จะกะพริบเมื่อไฟเลี้ยวกะพริบ

UAU11061

ไฟแสดงเกียรวาง “ ” 

ไฟแสดงนี้จะสวางขึ้นเมื่อระบบสงกําลงัอยูใน

ตําแหนงเกยีรวาง

UAU11081

ไฟแสดงไฟสูง “ ”

ไฟแสดงนี้จะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิทชไฟสูง

UAU66890

ไฟเตอืนระดับน้ํามันเชื้อเพลิง “ ”

ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเมื่อระดับน้ํามันเชื้อเพลิงตกลง

ต่ํากวา 3.0 ลิตร (0.79 US gal, 0.66 Imp. gal) โดย

ประมาณ หากเกดิสิ่งนี้ขึน้ ใหเติมน้ํามันเชื้อเพลิงโดย

เร็วที่สุด

สามารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้ได

โดยการบิดกุญแจไปที่ “ON” ไฟเตือนควรสวางขึ้น

สองสามวินาทีแลวดับไป

ขอแนะนํา
หากไฟเตือนไมสวางขึ้นเลย หรือสวางคางหลงัจาก

เติมน้ํามันเชือ้เพลงิ หรือหากไฟเตือนกะพริบซ้ําๆ 

โปรดนํารถจักรยานยนตเขาตรวจสอบที่ผูจําหนาย

ยามาฮา

ไฟเต

ไฟเต

เครื่อ

เขาต

จําห

สาม

การเ

สวาง

หาก

คาง 

จกัร

ไฟเต

ในก

กญุแ

เร็ว 1

ขอแ
หาก

ไฟเต

อาจท

ใหผ

ไฟแสดงเกียรวาง “ ”

ไฟแสดงระบบอมิโมบิไลเซอร “ ”

ไฟเตือนระดับน้ํามันเชือ้เพลิง “ ”

ไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่องและอณุหภูมนิ้ํายาหลอเย็น “ ”

ไฟเตอืนกันสะบดัระบบบงัคบัเลี้ยวและระบบกันสะเทอืน “ ”

ไฟแสดงระบบควบคุมการทรงตัว “SC”

ไฟแสดงไฟเลี้ยวซาย “ ”

ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต “ ”

ไฟแสดงไฟเลี้ยวขวา “ ”

ไฟแสดงจังหวะการเปลี่ยนเกียร

ไฟแสดงไฟสงู “ ”

ไฟเตือนระบบเบรคปองกันลอล็อค ABS “ ”

1 9 8

6 10

11
12

7

ABS
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4

ห

10

ส

เป

ข

ระ

ใร

ต

ไฟ

ไฟ

เป

เค

(ด

ไฟ

จัก

นะนํา
ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอรกะพริบ ชา 5 ครั้ง 

นั้นเร็ว 2 ครั้ง อาจมีสาเหตุมาจากการรบกวน

ับสงผานสัญญาณ หากเกิดอาการนี้ ใหลองทํา

อไปนี้ 

. ตรวจใหแนใจวาไมมีกญุแจอิมโมบิไลเซอร

อื่นๆ อยูใกลกับสวิทชกุญแจ กญุแจระบบ

อิมโมบิไลเซอรอื่นๆ อาจทําใหเกิดการรบกวน

สัญญาณและทําใหเครื่องยนตไมสามารถ

สตารทได

. ใชกญุแจสําหรับลงทะเบียนรหสัใหมอีกครั้ง

เพื่อสตารทเครื่องยนต

. หากเครื่องยนตสตารทได ใหดับเครื่องและลอง

สตารทเครื่องยนตดวยกญุแจมาตรฐาน

. หากกญุแจมาตรฐานดอกหนึง่หรือทั้งสองดอก

ไมสามารถสตารทเครื่องยนตได ใหนํารถ

จักรยานยนตและกญุแจทั้งสามดอกไปยังผู

จําหนายยามาฮาเพื่อลงทะเบยีนกญุแจมาตรฐาน

ใหมอีกครั้ง
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คําเตอืน
UWA16041

ากไฟเตือน ABS ไมดับลงหลังจากขับขีท่ี่ความเรว็ 

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

วางขึน้หรอืกะพริบขณะขับขี ่ระบบเบรคจะกลับไป

นการเบรคแบบธรรมดา หากเกิดขอใดขอหนึ่ง

างตน หรือหากไฟเตือนไมสวางขึ้นเลย ใหใชความ

มัดระวงัเปนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดลอล็อค

ะหวางการเบรคฉกุเฉนิ ใหผูจําหนายยามาฮา

รวจสอบระบบเบรคและวงจรไฟฟาโดยเร็วที่สุด

UAU67432

แสดงจังหวะการเปลี่ยนเกียร

แสดงนี้จะสวางขึน้เมื่อถงึจงัหวะเปลี่ยนเก ียรไป

นเกยีรถดัไปที่สูงขึ้น สามารถปรับความเร็วรอบ

รื่องยนตที่จะใหไฟแสดงสวางขึ้นหรือดับลงได 

ูหนา 4-25)

แสดงจะสวางขึน้ชั่วครูเมื่อเปดการทํางานของรถ

รยานยนตในตอนแรกเพื่อเปนการตรวจสอบตัวเอง

UAU73120

ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอร “ ”

เมื่อบิดกุญแจไปที่ “OFF” และผานไป 30 วินาที ไฟ

แสดงนี้จะกะพริบอยางตอเนื่องเพื่อแสดงวาระบบ

อิมโมบิไลเซอรถกูเปดใชงาน หลงัจากผานไป 24 

ชั่วโมง ไฟแสดงจะหยุดกะพริบ อยางไรกต็ามระบบ

อิมโมบิไลเซอรยังคงทํางานอยู

สามารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟแสดงนี้ได

โดยการบิดกญุแจไปที่ “ON” ไฟแสดงควรสวางขึน้

สองสามวินาทีแลวดับไป

หากไฟแสดงไมสวางขึน้ในตอนเริ่มตนเมื่อบดิก ุญแจ

ไปที ่“ON”, หากไฟแสดงสวางคาง หรือหากไฟแสดง

กะพรบิ (หากตรวจพบปญหาในระบบอิมโมบิไลเซอร 

ไฟแสดงระบบอิมโมบไิลเซอรจะกะพริบ) โปรดนํา

รถจกัรยานยนตไปใหผูจําหนายยามาฮาทําการตรวจ

สอบ

ขอแ
หาก

จาก

ตัวร

ดังต

1

2

3

4



อุป

4

ไฟ

ไฟ

ทํา

“O

ขณ

สา

กญุ

แล

กญุ

ผูจ

ไฟ

หล

ไฟ

หร

ให

สา

กา

อีก

UAU83700

ือนระบบเสริม “ ”

ือนนี้จะสวางขึ้นหากตรวจพบปญหาในระบบ

เกีย่วของกบัเครื่องยนต 

นะนํา
ปดการทํางานของรถจกัรยานยนต ไฟนี้ควรสว าง

องสามวินาทีแลวดับลง หากไมเปนเชนนั้น 

ดนํารถจักรยานยนตของทานไปใหผูจําหนาย

ฮาตรวจสอบ
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แสดงระบบควบคุมการทรงตัว “SC”

แสดงนี้จะสวางขึ้นเมื่อระบบ TCS, SCS หรือ LIF 

งาน และจะสวางขึ้นเชนกันหากตั้งคา TCS เปน 

FF” หรือหากระบบ TCS กลายเปนใชงานไมได

ะขบัขี่

มารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟนี้ไดโดยการบิด

แจไปที่ “ON” ไฟนี้ควรสวางขึ้นสองสามวินาที

วดับไป หากไฟไมสวางขึ้นในตอนเริ่มตนเมื่อบิด

แจไปที่ “ON” หรือหากไฟสวางคาง โปรดให

ําหนายยามาฮาทําการตรวจสอบรถจกัรยานยนต

UAU78410

เตอืนแรงดันน้ํามนัเครื่องและอุณหภูมนิ้ํายา

อเย็น “ ”

เตือนนี้จะสวางขึ้นหากน้ํามันเครื่องมีแรงด ันต่ํา

ือหากน้ํายาหลอเย็นมีอุณหภูมิสูง หากเกดิอาการนี้ 

ดับเครื่องยนตทันที

มารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้ไดโดย

รบิดกุญแจไปที่ “ON” ไฟเตือนควรจะสวางขึ้น

ครั้งหลงัจากดับไปชัว่ครู และสวางคางจนกระทั่ง

สตารทเครื่องยนต หากไฟเตือนไมสวางขึ้นในตอน

เริ่มตนเมื่อบิดกญุแจไปที่ “ON” ควรใหผูจําหนาย

ยามาฮาทําการตรวจสอบวงจรไฟฟา

ขอควรระวัง
UCA22441

หากไฟเตือนแรงดันน้ํามนัเครื่องและอุณหภูมิน้ํายา

หลอเย็นไมดับลงหลังจากสตารทเครื่องยนต หรือหาก

ไฟเตอืนสวางขึ้นขณะเครื่องยนตกําลังทํางาน ใหหยุด

รถและดับเครื่องยนตทนัที

 หากเครื่องยนตรอนจัด สัญลักษณเตอืน

อุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นจะปรากฏขึ้น ปลอยให

เครื่องยนตเยน็ลง ตรวจสอบระดับน้ํายา

หลอเย็น (ดูหนา 7-39)

 หากน้ํามันเครื่องมีแรงดันต่ํา สัญลักษณเตือน

แรงดันน้ํามันเครือ่งจะปรากฏขึน้ ตรวจสอบ

ระดับน้ํามนัเครื่อง (ดูหนา 7-13)

 หากไฟเตือนสวางคางหลังจากปลอยให

เครื่องยนตเยน็ลงและยืนยันวาน้ํายาหลอเย็น

อยูในระดับทีเ่หมาะสมแลว โปรดใหผูจําหนาย

ยามาฮาตรวจสอบรถจักรยานยนต หามใชงาน

รถจักรยานยนตตอไป!

ไฟเต

ไฟเต

ที่ไม

ขอแ
เมื่อเ

ขึน้ส

โปร

ยามา
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จ
จอ
ST
ส
อา
บ

ข
รถ
tra
cr

ดใชแขงขนั

RC รายการ LCS/QS/LIF

ัวจับเวลาตอรอบ

ัวแสดง GPS (รุนที่ติดตั้ง CCU)

ัวแสดงการบันทึกขอมูล (รุนที่ติดตั้ง CCU)

าฬิกา

อแสดงเกียร

อแสดงขอมูล

ัวแสดง ERS (YZF-R1M)

RC รายการ MODE/PWR/TCS/SCS

าตรวัดความเร็ว

าตรวัดรอบเครื่องยนต

QS LIF

N12

GPS

12 34LAP 01
 ODO

km
123456

MODE-A

LCS QS LIF

LATEST

×1000 r/min

12:00  

km/h 123
PWR 1 TCS 2 SCS 3 T -1 

km/h 123

GEAR

9 8

1 2

6
7

3 54
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อแสดง
แสดงมีโหมดแสดงหนาจอหลกัสองโหมด คือ 
REET MODE และ TRACK MODE ฟงกชัน
วนใหญสามารถดูไดในทั้งสองโหมด แตรูปแบบ
จตางกนัเลก็นอย รายการตอไปนี้สามารถพบได
นจอแสดง
 มาตรวัดความเร็ว
 มาตรวัดรอบเครื่องยนต
 จอแสดงขอมูล
 จอแสดงเกียร
 ตัวแสดงแรงดันเบรคหนา
 ตัวแสดงการเรงความเร็ว
 จอแสดงการตั้งคา YRC MODE/PWR/TCS/

SCS
 จอแสดงการตั้งคา YRC LCS/QS/LIF
 ตัวแสดง ERS (YZF-R1M)
 ตัวแสดง GPS (รุนที่ติดตั้ง CCU)
 นาฬิกา
 ตัวแสดงการคงรอบหมุนสูงสุด
 ตัวจับเวลาตอรอบ
 สัญลกัษณเตือนตางๆ
 สัญลกัษณเตือนโหมดขอผิดพลาด “Err”

อแนะนํา
จกัรยานยนตรุนนี้ใชเทคโนโลยี TFT (thin-film 
nsistor) ทรานซิสเตอรชนิดฟลมบาง เปน liquid 

ystal display (LCD) เพื่อความคมชดัที่ดีเยี่ยมและ

สามารถอานไดในสภาพแสงที่หลากหลาย อยางไร
ก็ตาม ดวยลักษณะของเทคโนโลยีนี้ เปนเรื่องปกติที่
พิกเซลจํานวนเล็กนอยจะไมทํางาน

โหมดการใชงานทัว่ไป

โหม

1. YRC รายการ LCS/QS/LIF

2. มาตรวัดความเร็ว

3. ตัวแสดง GPS (รุนที่ติดตั้ง CCU)

4. ตัวแสดงการบันทึกขอมูล (รุนที่ติดตั้ง CCU)

5. นาฬิกา

6. ตัวแสดงการคงรอบหมุนสูงสดุ

7. ตัวแสดงแรงดันเบรคหนา

8. ตัวแสดงการเรงความเร็ว

9. จอแสดงเกียร

10. ตัวแสดง ERS (YZF-R1M)

11. YRC รายการ MODE/PWR/TCS/SCS

12. จอแสดงขอมูล

13. มาตรวัดรอบเครื่องยนต

 1 　2 

GPS

N

LCS QS LIF

ODO 123456       km           

TRIP-1 1234.5       km           

km/h           

×1000 r/min

12:00  

PWR 1 TCS 2 SCS 3 T -1 MODE-A

6

11

9

7

8

31

10

2 54

13

12
1. Y

2. ต

3. ต

4. ต

5. น

6. จ

7. จ

8. ต

9. Y

10. ม

11. ม

11

10
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4

จอ

เปล

แล

มา

มา

จกั

ขอ
จอ

ดู “

มา

มา

ซึ่ง

เหว

ขอ


T FUEL: การสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงใน

ุบัน

นะนํา
ODO จะลอ็คที่ 999999 และไมสามารถรีเซ็ทได

TRIP-1 และ TRIP-2 จะรีเซ็ทเปน 0 และเริ่ม

นับอีกครั้งหลังจากถงึ 9999.9 แลว

เมื่อถึงระดับสํารองของถังน้ํามันเชื้อเพลิงแลว 

F-TRIP จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติและเริ่ม

บันทึกระยะการเดินทางตั้งแตจดุนั้น

หลงัจากเติมน้ํามันเชื้อเพลิงและเดินทางไป

ระยะหนึ่งแลว F-TRIP จะหายไปโดยอัตโนมัติ

ดู “หนวย” ในหนา 4-23 เพื่อเปลีย่นหนวยการ

สิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิง

ในโหมดใชแขงขันจะสามารถใชรายการบน

จอแสดงขอมูล FASTEST (การจับเวลาตอรอบ

ที่เร็วที่สุด) และ AVERAGE (การจับเวลาตอ

รอบโดยเฉลีย่) ได

าร TRIP-1, TRIP-2, F-TRIP, FUEL CON และ 

L AVE สามารถรีเซ็ทแยกกันได
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คําเตอืน
UWA18210

ดรถกอนที่จะทําการเปลี่ยนการตั้งคาใดๆ การ

ี่ยนการตั้งคาขณะขบัขีจ่ะทําใหผูขบัขีเ่สียสมาธิ

ะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

ตรวัดความเร็ว

ตรวัดความเร็วแสดงความเร็วในการขับขีร่ถ

รยานยนต

แนะนํา
แสดงสามารถสลับระหวางกโิลเมตรกับไมลได

หนวย” ในหนา 4-23

ตรวัดรอบเครื่องยนต

ตรวัดรอบเครื่องยนตแสดงความเร็วของเครื่องยนต

วัดโดยอัตราความเร็วในการหมุนของเพลาขอ

ี่ยงเปนรอบการหมุนตอนาที (รอบ/นาที)

แนะนํา
ในโหมดใชแขงขนั มาตรวัดรอบเครื่องยนต

จะเริ่มตนที่ 8,000 รอบ/นาที

 ในโหมดการใชงานทั่วไปมาตรวัดรอบเครื่องยนต

สามารถปรับสไีด และมตีัวแสดงการคงรอบหมนุ

สงูสดุซึง่สามารถเปดหรือปดได

ขอควรระวัง
UCA10032

หามใหเครื่องยนตทํางานในพื้นที่สีแดงของมาตรวัด

รอบเครื่องยนต

พื้นที่สีแดง: 14,000 รอบ/นาที ขึ้นไป

จอแสดงขอมลู

สวนนี้ของหนาจอหลักใชในการแสดงขอมูลที่

เกี่ยวของกับการขับขี่เพิ่มเติม เชน การอานคาอุณหภูมิ

น้ํายาหลอเย็นและอากาศ มาตรวัดชวงระยะทาง และ

สถติิการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิ รายการบนจอ

แสดงขอมูลสามารถตั้งคาไดเปนสี่กลุมผานหนาจอ 

MENU

รายการบนจอแสดงขอมูลไดแก:

A.TEMP: อุณหภูมิอากาศ

C.TEMP: อุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

TRIP-1: มาตรวัดชวงระยะทาง 1

TRIP-2: มาตรวัดชวงระยะทาง 2

F-TRIP: มาตรวัดชวงระยะทางการใชน้ํามันเชือ้เพลิง

ODO: มาตรวัดระยะทาง

FUEL CON: ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชไป

FUEL AVG: การสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย

CRN

ปจจ

ขอแ












รายก

FUE
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กา

จอ

แส

รุน

แส

เก

ต

แส

ต

แส

ท

MODE-C เหมาะสําหรับการขับขี่บนถนน

MODE-D เหมาะสําหรับการทองเที่ยวหรือ

สภาพอากาศที่มีฝนตก

เปลี่ยนโหมด YRC หรือทําการเปลีย่นการตั้งคา

. กดปุมกลางของสวิทชโหมดเพื่อเลือ่นจากซาย

ไปขวาและไฮไลทรายการที่คุณตองการปรับ

. ใชปุมเลื่อนขึ้นหรือปุมเลือ่นลงของสวิทช

โหมดเพื่อเปลีย่นคาของรายการที่เลือกไว 

(ไมสามารถเลื่อนในแนวดิ่งได)

วิทชโหมด “MODE”

ุมเลื่อนขึ้น

ุมกลาง

ุมเลื่อนลง

1

2

4

3
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รรีเซ็ทรายการบนจอแสดงขอมูล

1. ใชสวิทชหมุนเลือ่นผานรายการตางๆ บนจอ

แสดงจนกระทั่งรายการที่คุณตองการรีเซ็ท

ปรากฏขึ้น

2. กดสวิทชหมุนชัว่ครู รายการนั้นจะกะพริบเปน

เวลาหาวินาที (สําหรับ STREET MODE หาก

รายการทั้งสองเปนรายการที่สามารถรีเซ็ทได 

รายการบนสุดจะกะพริบกอน ใหเลื่อนลงเพื่อ

เลือกรายการดานลาง)

3. ขณะที่รายการกําลงักะพริบ ใหกดสวิทชหมุน

คางไวหนึ่งวินาที

แสดงเกียร

ดงวาระบบสงกาํลงัอยูในเกยีรใด รถจักรยานยนต

นี้มีเกียร 6 สปดและเกยีรวาง ตําแหนงเกยีรวางจะ

ดงโดยไฟแสดงเกียรวาง “ ” และโดยจอแสดง

ียร “ ”

ัวแสดงแรงดันเบรคหนา

ดงกําลังเบรคที่ใชกับเบรคหนา

ัวแสดงการเรงความเร็ว

ดงแรงในการเรงความเร็วและการลดความเร็วไป

างดานหนาของรถ

ตัวแสดงการคงรอบหมนุสูงสุด

ขีดเลก็ๆ นี้จะปรากฏขึน้ชั่วขณะภายในมาตรวัดรอบ

เครื่องยนตเพื่อแสดงถงึความเร็วเครื่องยนตส ูงสุด

ลาสุด

YRC รายการ MODE/PWR/TCS/SCS

MODE ปจจุบัน (โหมด YRC) และการตั้งคา PWR, 

TCS และ SCS ที่เกีย่วของจะแสดงขึ้นที่นี่ 

การตั้งคาเฉพาะสําหรับ YRC รายการ PWR, TCS, 

SCS, LCS, QSS และ LIF สามารถจัดเปนสี่กลุมและ

ตั้งคาแยกกนัสําหรับแตละกลุมได กลุมการตั้งคา

เหลานี้ ไดแก โหมด YRC MODE-A, MODE-B, 

MODE-C และ MODE-D ใชสวิทชโหมดเพื่อเปลีย่น

โหมด YRC หรือเปลีย่นการตั้งคารายการ YRC จาก

หนาจอหลกั

ขอแนะนํา
โหมด YRC ไดรับการตั้งคาลวงหนามาจากโรงงาน

สําหรับสภาพการขับขีแ่บบตางๆ เมื่อใชการตั้งค า

ลวงหนาจากโรงงาน โหมด YRC ที่แนะนําจะมีดังนี้

 MODE-A เหมาะสําหรับการขับขี่ในสนามแขง

 MODE-B เปนการตั้งคาสําหรับการขบัขี่ใน

สนามแขงที่นุมกวา





การ

1

2

1. ส

2. ป

3. ป

4. ป
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ขอ




หา

TC

กร

กล

(TC

ั้งคา ERS) หากโหมด ERS หายไปจากตัวแสดง 

 (สัญลักษณกลายเปนวางเปลา) ใหหยุดรถและรอ

สามวินาทีจนกระทั่งโหมดนี้ปรากฏขึ้นอีกครั้ง

นะนํา
ระบบกนัสะเทือนจะยังคงเปนคาที่ตั้งไวลาสุด

จนกวาการตรวจสอบตัวเองจะเสร็จสมบูรณ

หากตัวแสดง ERS ไมกลับเปนปกติ ใหผู

จําหนายยามาฮาตรวจสอบรถจักรยานยนต

สดง GPS “ ” 

ี่ติดตั้ง CCU)

กัษณนี้จะสวางขึ้นเมื่อชดุ GPS เชื่อมตอเขากับ

องคุณ

สดงการบันทึกขอมลู “ ” 

ี่ติดตั้ง CCU)

กัษณนี้จะสวางขึ้นขณะกําลงับันทึกขอมูลรถ

ฟงกชนัการบันทึกขอมูล

ิกา

ิกาใชระบบเวลา 12 ชัว่โมง

×

GPS
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แนะนํา
ในบางสภาวะ เชน ขณะรถกําลงัเคลื่อนที่ บิด

คันเรง ตรวจพบการลืน่ไถลของลอมากเกนิไป 

ฯลฯ รายการ YRC บางรายการจะไมสามารถ

ปรับได

หากไฮไลทรายการ YRC แลวแตไมสามารถ

ปรับได กรอบของรายการ YRC จะเปลีย่นเปน

สีดํา

กตองการปดระบบปองกันลอหมนุฟรี ใหเลอืก 

S ดวยปุมกลาง จากนั้นกดปุมเลื่อนขึ้นคางไว จน

ะทั่ง TCS OFF แสดงขึ้น หากตองการเปด TCS 

ับมา ใหเลอืก TCS OFF จากนั้นกดปุมเลือ่นลง 

S จะคืนสูการตั้งคากอนหนานี้) 

ขอแนะนํา
การปดระบบปองกนัลอหมุนฟรีจะปดระบบ SCS, 

LCS และ LIF สําหรับโหมด YRC ทั้งหมดดวย

YRC รายการ LCS/QS/LIF

สถานะเปด/ปดของ YRC รายการ LCS, QSS และ LIF 

จะแสดงขึ้นที่นี่ เมื่อลงทะเบียนระบบใดๆ เหลานี้ 

(ไมไดตั้งคาเปน OFF) สําหรับโหมด YRC ที่เลอืกไว

ในปจจบุัน สัญลกัษณของระบบนั้นๆ จะปรากฏขึ้น

เมื่อลงทะเบียน LCS สําหรับโหมด YRC ที่เลือกไว

ในปจจบุัน สัญลกัษณจะเปนสีเทา หากตองการ

กระตุนการทํางานของระบบชวยควบคุมการออกตัว 

ใหกดปุมกลางคางไวจนกระทั่งสัญลกัษณ LCS หยุด

กะพริบและเปลี่ยนเปนสีขาว

ขอแนะนํา
ระดับการตั้งคาระบบ LCS, QSS และ LIF สามารถ

ปรับไดจากหนาจอ MENU เทานั้น

ตวัแสดง ERS “ ” (YZF-R1M)

สัญลกัษณนี้แสดงโหมด ERS ในปจจุบัน (ดู “YRC 

Setting” ในหนา 4-16 และ “ERS” ในหนา 4-19 เพื่อ

เปลี่ยนโหมด ERS ที่ลงทะเบียนไวหรือปรับระดับ

การต

ERS

สอง

ขอแ




ตวัแ

(รุนท

สัญล

รถข

ตวัแ

(รุนท

สัญล

ผาน

นาฬ

นาฬ

QS LIF

N12

GPS

12 34LAP 01
 ODO

km
123456

MODE-A

LCS QS LIF

LATEST

1000 r/min

12:00  

km/h 123
PWR 1 TCS 2 SCS 3 T -1 

km/h 123

GEAR

MODE-AMODE-A
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ลักษณเตือน

ตรวจพบขอผิดพลาด สัญลกัษณเตือนที่เกี่ยวของ

อผิดพลาดตอไปนี้จะสามารถมองเห็นได

ลักษณเตือนปญหา SCU “ ” (YZF-R1M)

ลักษณนี้จะปรากฏขึน้หากตรวจพบปญหาใน

บกันสะเทือนหนาหรือหลงั

ลักษณเตือนระบบเสรมิ “ ”

ลักษณนี้จะปรากฏขึน้หากตรวจพบปญหาใน

บที่ไมเกี่ยวของกับเครื่องยนต

1.

2.

3.

4.

ญัลักษณเตือนปญหา SCU “ ”

ญัลักษณเตือนระบบเสริม “ ”

ญัลักษณเตือนอณุหภูมิน้ํายาหลอเย็น “ ”

ญัลักษณเตือนแรงดันน้ํามันเครื่อง “ ”

ญัลักษณเตือนโหมดขอผิดพลาด “Err”

QS LIF GPSLCS QS LIF
000 r/min

12:00              

41 2 53

E r r
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ัวจับเวลาตอรอบ

งกชนันาฬกิาจับเวลานี้วัดและบันทึกไดสูงส ุดสี่สิบ

บ บนหนาจอหลกั ตัวจบัเวลาตอรอบจะแสดงเวลา

รอบและหมายเลขรอบในปจจุบัน (ระบุดวย

รื่องหมาย LAP) ใชสวิทชขอทาง/LAP ในการ

ันทึกเวลาตอรอบ เมื่อครบหนึ่งรอบ ตัวจับเวลาตอ

บจะแสดงเวลาตอรอบลาสุด (ระบุดวยตัวแสดง 

TEST) เปนเวลาหาวินาที

รใชตัวจบัเวลาตอรอบ

1. กดสวิทชหมุนชัว่ครู รายการบนจอแสดงขอมูล

จะกะพริบเปนเวลาหาวินาที

2. ขณะรายการบนจอแสดงขอมูลกะพริบ ใหหมุน

สวิทชหมุนขึ้นดานบน ตัวจับเวลาตอรอบจะ

กะพริบเปนเวลาหาวินาที

3. ขณะตัวจบัเวลาตอรอบกะพริบ ใหกดสวิทช

หมุนนานๆ เพื่อกระตุนการทํางานหรือหยุด

ตัวจบัเวลาตอรอบ

4. เมื่อกระตุนการทํางานของตัวจับเวลาตอรอบ

แลว ใหกดสวิทชขอทาง/LAP เพื่อสตารทตัว

จบัเวลาตอรอบ

ขอแนะนํา
 เครื่องยนตจะตองกําลงัทํางานจึงจะใชตัวจบั

เวลาตอรอบได

 ตั้งคาจอแสดงขอมูลเปน FASTEST หรือ 

AVERAGE สําหรับขอมูลเวลาตอรอบเพิ่มเติม

 การเขาสูหนาจอ MENU จะหยุดตัวจบัเวลาตอ

รอบโดยอัตโนมัติ

 เมื่อใดที่หยุดตัวจบัเวลาตอรอบ รอบปจจบุันจะ

ไมถกูบันทึก

 สามารถดูและรีเซ็ทบันทึกเวลาตอรอบไดจาก

หนาจอ MENU

สัญ

เมื่อ

กับข

สัญ

สัญ

ระบ

สัญ

สัญ

ระบ

เวลาตอรอบ

ตัวแสดงเวลาตอรอบลาสุด “LATEST”

รายการบนจอแสดงขอมูล

หมายเลขรอบ

QS LIF

N12

GPS

12 34LAP 01
 ODO

km
123456

MODE-A

LCS QS LIF

LATEST

×1000 r/min

12:00  

km/h 123
PWR 1 TCS 2 SCS 3 T -1 

km/h 123

GEAR

4

3

1

2

1. ส

2. ส

3. ส

4. ส

5. ส

×1
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4

สัญ

สญั

ถงึ

เคร

ขอ
อย

รอ

สัญ

สัญ

เมื่อ

เคร

ขึ้น

ขอ
หา

ให

เคร

เติม

หา

น้ํา

ผูจ

UAU79295

จอ MENU

จอ MENU ประกอบดวยโมดูลการตั้งคาตอไปนี้ 

โมดูลเพื่อทําการเปลีย่นการตั้งคาที่เกี่ยวของ 

าจะสามารถเปลีย่นแปลงหรือรีเซ็ทการตั้งค า

ายการผานหนาจอหลกัได แตหนาจอ MENU 

ามารถเขาสูการตั้งคาจอแสดงและการควบคุมได

มด

โมดูล คําอธิบาย

สลับการแสดงผลบนหนาจอหลัก

ระหวางโหมดถนนกับโหมดแทร็ก

ปรับการตั้งคา YRC (ทุกรุน) และ

การตั้งคา ERS (YZF-R1M)

ดูและรีเซท็เวลาตอรอบ

เปด/ปดฟงกชันการบันทึกขอมูลรถ 

(รุนที่ติดตั้ง CCU)

YRC Setting

Lap Time

Logging

Maintenance

Unit

Display Mode

MENUkm/h GPS 12:00  

isplay Mode

RC Setting

Lap Time

Logging
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ลักษณเตอืนอุณหภูมนิ้ํายาหลอเย็น “ ”

ลกัษณนีจ้ะปรากฏขึ้นหากน้ํายาหลอเย็นมีอุณหภูมิ

 117 °C (242 °F) หรือสูงกวา ใหจอดรถและดับ

ื่องยนต ปลอยใหเครื่องยนตเย็นลง

ควรระวัง
UCA10022

าขับขี่รถจักรยานยนตตอไปในขณะที่เครื่องยนต

นจัด

ลักษณเตอืนแรงดันน้ํามนัเครื่อง “ ”

ลกัษณนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อแรงดันน้ํามันเคร ื่องต่ํา 

บิดสวิทชกญุแจไปที่ ON ในตอนแรก น้ํามัน

ื่องจะยังไมมีแรงดัน ดังนั้นสัญลักษณนี้จะปรากฏ

และยังคงอยูจนกระทั่งสตารทเครื่องยนตแลว 

ควรระวัง
UCA21210

กไฟเตือนสวางขึ้นขณะเครื่องยนตกําลังทํางาน 

ดับเครื่องยนตทันทีและตรวจเช็คระดับน้ํามัน

ือ่ง หากน้ํามนัเครื่องอยูต่ํากวาระดับต่ําส ุด ให

น้ํามนัเครื่องชนิดที่แนะนําจนไดระดับทีถ่ ูกตอง 

กไฟเตือนแรงดันน้ํามนัเครื่องสวางคางแมวาระดับ

มันเครื่องจะถูกตอง ใหดับเครื่องยนตทนัท ีและให

ําหนายยามาฮาตรวจสอบรถจักรยานยนต

สัญลักษณเตอืนโหมดขอผิดพลาด “Err”

เมื่อเกดิขอผิดพลาดภายในขึ้น (เชน การสื่อสารกบัตัว

ควบคุมระบบถกูตัด) การเตือนโหมดขอผิดพลาดจะ

ปรากฏดังนี้

“Err” และ “ ” แสดงถึงขอผิดพลาดของ ECU

“Err” และ “ ” แสดงถงึขอผิดพลาดของ SCU

“Err” เพียงอยางเดียวแสดงถึงขอผิดพลาดของ HCU 

(ชดุควบคุมไฮดรอลิก)

ขอแนะนํา
จอแสดงอาจทํางานไมถกูตองและการตั้งคา YRC 

อาจไมสามารถเปลีย่นแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะ

ของขอผิดพลาด นอกจากนี้ ABS และ UBS อาจ

ทํางานไมถูกตอง ใชความระมัดระวังเปนพิเศษใน

การเบรค และใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบรถ

จกัรยานยนตทันที

หนา

หนา

เลือก

แมว

บางร

จะส

ทั้งห

D

Y
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ชั่ว

. เลือก “Display Mode”

. เลือก STREET MODE หรือ TRACK MODE 

(หรือเลือกเครื่องหมายสามเหลีย่มเพื่อออก)

. กดสวิทชหมนุยาวๆ เพื่อออกจากหนาจอ 

MENU หรือใชสวิทชหมุนเลอืกโมดูลอื่น

YRC Setting

Lap Time

Logging

Maintenance

Unit

Display Mode

MENUkm/h GPS 12:00  

km/h 12:00  

TRACK MODE

STREET MODE

Display Mode
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รเขาถึงและการใชงาน MENU

รทํางานของสวิทชหมุนดังตอไปนี้เปนการทํางาน

ั่วไปสําหรับการเขาถงึ การเลือก และการเลือ่น

ายในหนาจอ MENU และโมดูลของหนาจอ

ยาว - กดสวิทชหมุนคางไวหนึ่งวินาทีเพื่อเขาสู

นาจอ MENU หรือออกจาก MENU เลย

ือก - หมุนสวิทชหมุนขึน้หรือลงเพื่อไฮไลทโมดูล

รือรายการตั้งคาที่ตองการ จากนั้นกดสวิทชหมุน

ครู (กดสวิทชไปดานในสั้นๆ) เพื่อยืนยันการเลือก

เครื่องหมายสามเหลี่ยม - หนาจอการตั้งคาบางหนาจอ

จะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมที่ชี้ขึน้ดานบน เล ือก

เครื่องหมายสามเหลี่ยมเพื่อออกจากหนาจอนั้นและ

เลือ่นกลับไปหนึ่งหนาจอ (หรือกดสวิทชหมุนยาวๆ 

เพื่อออกจาก MENU เลย) 

ขอแนะนํา
หากตรวจจับการเคลื่อนที่ของรถได หนาจอจะออก

จาก MENU โดยอัตโนมัติและเปลีย่นเปนหนาจอหลกั

“Display Mode”

โหมดแสดงหนาจอหลกัมีดวยกันสองโหมด ไดแก 

STREET MODE และ TRACK MODE

การตั้งคาโหมดแสดงหนาจอหลกั

1. กดสวิทชหมุนยาวๆ เพื่อเขาสูหนาจอ MENU

2

3

4

ดูและรีเซ็ทระยะเวลาของรายการ

บํารุงรักษาสามรายการ

ตั้งคาหนวยความสิน้เปลืองน้ํามัน

เชื้อเพลงิและระยะทาง

ตั้งคาสีพืน้หลัง

เปด/ปดตัวแสดงการเปลี่ยนเกียรและ

ปรับการตั้งคาของมาตรวัดรอบ

เครื่องยนต

ตั้งคารายการบนหนาตางจอแสดง

ผลมัลติฟงกชัน

ปรับความสวางของหนาจอ

ตั้งนาฬิกา

คืนการตั้งคาทั้งหมดกลับสูคาเริ่มตน

จากโรงงาน

Maintenance

Unit

Wallpaper

Shift Indicator

Display Setting

Brightness

Clock

All Reset

YRC Setting

Lap Time

Logging

Maintenance

Unit

Display Mode

MENUkm/h GPS 12:00  
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ราย

สํา

ให

ปร

ขอ




PW

เลอื

ที่ส

ขอ

ดับ การตั้งคาระดับ 1 ใชการแทรกแซงของระบบ

รวมนอยที่สุด สวนการตั้งคาระดับ 9 ใชการ

กันลอหมุนฟรีโดยรวมมากที่สุด

นะนํา
TCS สามารถเปดหรือปดไดผานหนาจอหลกั

โดยใชสวิทชโหมดเทานั้น

เมื่อปด TCS แลว TCS, SCS, LCS และ LIF 

จะถูกตั้งคาเปน OFF และไมสามารถปรับได 

เมื่อเปด TCS อีกครั้ง ฟงกชันปองกันลอหมุน

ฟรีที่เกี่ยวของเหลานี้จะกลับคืนสูระดับการ

ตั้งคากอนหนานี้

ารแทรกแซงของระบบ

ุมเอียงของรถ

1

S

2

1

5
43
2

6

9
87
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RC Setting”

ดูลนี้ใชปรับตั้งโหมด YRC ทั้งสี่ MODE-A, 

DE-B, MODE-C, MODE-D โดยการปรับระดับ

รตั้งคา (หรือสถานะเปด/ปดในกรณีที่ทําได) ของ

การ YRC PWR, TCS, SCS, LCS, QSS และ LIF 

หรับ YZF-R1M ทานสามารถเลือกโหมด ERS 

ทํางานรวมกับ YRC แตละโหมด และยังสามารถ

ับระดับการตั้งคาของโหมด ERS ได 

แนะนํา
TCS มีการตั้งคา 9 ระดับ และ ERS มี 6 โหมด

เมื่อใดที่มีตัวเลือก (ระดับการตั้งคาหรือโหมด) 

มากกวาที่จะสามารถแสดงบนหนาจอพรอมกัน

ในครั้งเดียวได จะมีแถบเลือ่นปรากฏขึ้นเพื่อให

คุณทราบวาสามารถดูตัวเลอืกเพิ่มเติมไดโดย

การเลื่อน

R

ก PWR-1 สําหรับการตอบสนองของคันเรงที่แรง

ุด, PWR-2 และ PWR-3 สําหรับการตอบสนอง

งคันเรง/เครื่องยนตที่นุมนวลขึน้ และใช PWR-4 

สําหรับวันที่ฝนตกหรือเมื่อใดที่ตองการกําลังของ

เครื่องยนตนอยลง

TCS

รถจักรยานยนตรุนนี้ใชระบบปองกนัลอหมุนฟร ีแบบ

แปรผัน สําหรับการตั้งคาแตละระดับ ยิ่งรถเอียงมาก

เทาใด ปริมาณการปองกันลอหมุนฟรี (การแทรกแซง

ของระบบ) ที่ใชก็ยิ่งมากขึน้ ระดับการตั้งคาม ีทั้งหมด 

9 ระ

โดย

ปอง

ขอแ




1. PWR 1

2. PWR 2

3. PWR 3

4. PWR 4

5. การเปดของลิน้เรง

6. การใชงานปลอกคันเรง

5

6

4
3
2

1

1. ก

2. ม

TC
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4

SC

SC

จะ

จะ

ระ

L

LC

2 

ใน

ระ

LC

ไม

ไม

นะนํา
ตั้งคา QS  เปน 1 สําหรับการขับขี่ในสนาม

แขงหรือการขับขีแ่บบสปอรต

ตั้งคา QS  เปน 2 สําหรับการขับขี่ทองเที่ยว

หรือภายในเมือง

 สามารถตั้งคาเปน 1, 2, 3 หรือ OFF การตั้งคา

ับ 3 จะชวยลดการยกของลอมากที่สุด สวนการ

าระดับ 1 จะมีการแทรกแซงของระบบนอยที่สุด 

 จะปด LIF และ LCS จะถกูปดใชงานสําหรับ

ด YRC ทีเ่ลือกไว

1.

2.

S

ารแทรกแซงของระบบ

ารยกของลอ

1

3
2

1

IF

2
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S

S สามารถตั้งคาเปน OFF, 1, 2 และ 3 โดย OFF 

ปดระบบปองกันลอหลังไถล, การตั้งคาระดับ 1 

มีการแทรกแซงของระบบนอยที่สุด และการตั้งคา

ดับ 3 จะมีการแทรกแซงของระบบมากที่สุด

CS

S สามารถตั้งคาเปน 1, 2 หรือ OFF การตั้งคาระดับ 

จะควบคุมการสงกําลงัของเครื่องยนตเปนอยางมาก 

ขณะที่การตั้งคาระดับ 1 จะใชการแทรกแซงของ

บบนอยกวา OFF จะปดการทํางานของฟงกชัน 

S จากโหมด YRC ที่เลือกไว (สัญลักษณ LCS จะ

ปรากฏขึ้นและฟงกชันชวยควบคุมการออกตัวจะ

สามารถเปดใชงานได)

เมื่อตั้งคา LCS ที่ระดับ 1 หรือ 2 สําหรับโหมด YRC 

ที่เลอืกไว ตัวแสดง LCS บนหนาจอหลกัจะปรากฏ

ขึ้นเปนสีเทาเพื่อแสดงวา LCS สามารถใชงานได เมื่อ

กระตุนการทํางานของระบบชวยควบคุมการออกตัว 

(ทําใหพรอมใชงานผานสวิทชโหมด) ตัวแสดง LCS 

จะเปลี่ยนเปนสีขาว

ขอแนะนํา
LCS จะทํางานรวมกนักับระบบ LIF LCS จะไม

สามารถใชไดหาก LIF ปดอยู

QSS

ระบบชวยเปลีย่นเกยีรอยางรวดเร็วแบงออกเปนสวน 

QS  (เปลี่ยนเกยีรขึ้น) และ QS  (เปลี่ยนเกียร

ลง) QS  และ QS  ไมไดลิงกกนั และสามารถ

เปดหรือปดแยกกนัไดอยางอิสระ

QS  สามารถตั้งคาเปน 1, 2, หรือ OFF การตั้งคา

ระดับ 1 ออกแบบมาเพื่อการเรงความเร็วสูงสุด สวน

การตั้งคาระดับ 2 ออกแบบมาเพื่อใหสามารถเปลี่ยน

เกียรไดอยางนุมนวลเมื่อลิน้เรงเปดครึ่งหนึ่งหรือ

นอยกวา OFF จะปดฟงกชนัการเปลี่ยนเกียรขึ้นหรือ

เปลีย่นเกียรลงนั้น และจะตองใชคันคลทัชเมื่อเปลีย่น

เกียรไปยังทิศทางนั้นๆ

ขอแ




LIF

LIF

ระด

ตั้งค

OFF

โหม

การแทรกแซงของระบบ

การไถลไปดานขาง

1

3
2

1

CS

2

1. ก

2. ก

L



อุป

4

กา

YR

นะนํา
เมื่อเลอืก YRC รายการหนึ่ง ระดับการตั้งคา

ปจจุบันจะแสดงดวยกรอบสีฟา และระดับที่

ตั้งมาจากโรงงานจะแสดงอยูในกลองสีเทา

ระดับที่ตั้งมาจากโรงงานจะแตกตางกันไป 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัโหมด YRC ที่เลอืกไว

ในการปรับตั้งโหมด YRC อื่นๆ หรือปรับ

รายการ YRC แตละรายการ ใหทําซ้ําตั้งแต

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อทําเสร็จแลว ใหเลือก

เครื่องหมายสามเหลีย่มที่ดานซายสุดเพื่อ

ายการ YRC

ะดับการตั้งคาปจจุบัน

ะดับที่ตั้งมาจากโรงงาน

หมด ERS

YRC PWR TCS SCS LCS QS LIF ERS

12:00  YRC Settingkm/h

QS

A 1

5

2

11 1 11ON1

OFF

1 T -1

4

3 3

2 2

OFF

2

OFF

3

2

OFFOFF

3

2

4

C

B

D

1

T -2

R-1

M-1

M-2

1
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รปรับตั้งโหมด YRC ตามตองการหรือปรับรายการ 

C

1. จากหนาจอ MENU ใหเลอืก “YRC Setting”

2. หนาจอ “YRC Setting” จะแสดงขึ้น และกลอง

โหมด YRC “YRC” จะถกูไฮไลท กดสวิทช

หมุนชัว่ครูเพื่อเขาสูกลองนั้นแลวเลือกโหมด 

YRC A, B, C, D ที่คุณตองการปรับ

3. เลอืกรายการ YRC PWR, TCS, SCS, LCS, QS 

, QS , LIF หรือ ERS (YZF-R1M) ที่

คุณตองการปรับ

ขอแ




4.

YRC Setting

Lap Time

Logging

Maintenance

Unit

Display Mode

MENUkm/h GPS 12:00  

1. เครื่องหมายสามเหลีย่ม

2. กลองโหมด YRC

3. รายการ YRC

4. โหมด ERS (YZF-R1M)

5. ไปที่เมนู ERS (YZF-R1M)

YRC PWR TCS SCS LCS QS LIF ERS

12:00  YRC Settingkm/h

QS

A 1

5

2

11 1 11ON1

OFF

1 T -1

4

3 3

2 2

OFF

2

OFF

3

2

OFFOFF

3

2

4

C

B

D

1

T -2

R-1

M-1

M-2

1 3 4 52
1. ร

2. ร

3. ร

4. โ

3

4

2
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4

E

ER

โห

แม

โห

รับโหมดถนน R-1 สามารถปรับการตั้งคาได
อไปนี้:

AKE SUPPORT: ลดอาการหนาทิ่ม (การยุบลง
หนารถจากการเบรค)
NT FIRM: ทําใหการหนวงโดยรวมของระบบ

สะเทือนหนาแข็งขึน้ (H) หรือนุมลง (S)
R FIRM: ทําใหการหนวงโดยรวมของระบบ

สะเทือนหลังแข็งขึ้น (H) หรือนุมลง (S)

นะนํา
T-1 เปนคาที่ตั้งไวลวงหนาสําหรับการใชงาน

ในสนามแขงโดยใชยางสลิคสําหรับสนามแขง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ลองตัวเลอืกโหมด ERS “SETTING”

ะดับการซัพพอรตการเบรค

ะดับการหนวงโดยรวมดานหนา

ะดับการหนวงโดยรวมดานหลงั

ะดับที่ตั้งมาจากโรงงาน

ะดับคาที่ปรับ

SETTING
BRAKE

SUPPORT
FRONT
FIRM

REAR
FIRM

12:00  YRC Settingkm/h

R-1

H
-2

S

H
+2

S

T- 1

T- 2

1 3 42

6

5
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กลับสูหนาจอ MENU หรือสําหรับ YZF-R1M 

ใหเลอืกเครื่องหมาย “ ” เพื่อปรับความ

ละเอียดของการตั้งคาโหมด ERS

RS (YZF-R1M)

S ประกอบดวยโหมดอัตโนมัติกึง่แอกทีฟสาม

มด (T-1, T-2, R-1) และโหมดการตั้งคาแบบ

นนวลสามโหมด (M-1, M-2, M-3) เมื่อเลอืก

มดอัตโนมัติ SCU จะปรับแรงหนวงในการยุบตัว

และคืนตัวของกระบอกโชคโดยอิงจากสภาพการขับ

ขี่ สําหรับทุกโหมดและทุกรุน สปริงโชคจะตองปรับ

ดวยมือ (ดูหนา 4-41 และ 4-43)

สําหรับโหมดแทร็ก T-1 และ T-2 สามารถปรับการ

ตั้งคาไดดังตอไปนี้:

BRAKE SUPPORT: ลดอาการหนาทิ่ม (การยุบลง

ของหนารถจากการเบรค)

CORNER SUPPORT: เพิ่มแรงหนวงเพื่อดูดซับการ

แกวงไปมาของโครงรถเพื่อการเลีย้วที่นุมนวล ลดการ

ตั้งคานี้เพื่อใหมีการยึดเกาะของลอหลังเพิ่มขึ้น

ACCEL SUPPORT: ลดอาการทายรถต่ํา (การยุบลง

ของทายรถเนื่องจากการเรงความเร็ว)

FRONT FIRM: ทําใหการหนวงโดยรวมของระบบ

กันสะเทือนหนาแข็งขึน้ (H) หรือนุมลง (S)

REAR FIRM: ทําใหการหนวงโดยรวมของระบบ

กันสะเทือนหลังแข็งขึ้น (H) หรือนุมลง (S)
สําห
ดังต
BR
ของ
FRO
กัน
REA
กัน

ขอแ


กลองตัวเลือกโหมด ERS “SETTING”

ระดับการซัพพอรตการเบรค

ระดับการซัพพอรตการเลี้ยว

ระดับการซัพพอรตการเรงความเร็ว

ระดับการหนวงโดยรวมดานหนา

ระดับการหนวงโดยรวมดานหลัง

ระดับที่ตั้งมาจากโรงงาน

ระดับคาที่ปรับ

SETTING
BRAKE

SUPPORT
CORNER
SUPPORT

ACCEL
SUPPORT

FRONT
FIRM

REAR
FIRM

12:00  YRC Settingkm/h

T- 1
H

-2

S

H
+2

S

T- 2

R-1

1 3 4

8

5

7

62

1. ก

2. ร

3. ร

4. ร

5. ร

6. ร



อุป

4





สํา
M-
Fr 
สะ
Fr 
สะ
Rr
สะ
Rr
สะ

จดูใหแนใจวาโหมด ERS ปจจุบันตรงกบัประเภท

ด (อัตโนมัติหรือแมนนวล) ที่ทานตองการปรับ

เลอืกเครื่องหมาย “ ” ที่อยูทางดานขวาของ 

ERS

จอแสดงจะเปลีย่นเปนหนาจอการตั้งคาระบบ

กันสะเทือนที่เกี่ยวของและกลองตัวเลือกโหมด 

ERS “SETTING” จะถกูไฮไลท กดสวิทชหมุน

ชัว่ครูเพื่อเขาสูกลองนั้นและเลอืกโหมด ERS 

ที่ทานตองการปรับ

เลอืกรายการระบบกันสะเทือนที่ทานตองการ

ปรับ จากนั้นหมุนสวิทชหมุนเพื่อปรับระดับ

การตั้งคา

นะนํา
ด ERS ทั้งหมดไมวาประเภทใดจะเปนอิสระ

ัน การเปลี่ยนแปลงการตั้งคาระดับการปรับท ี่

โหมดหนึ่งจะไมถูกถายโอนไปยังอีกโหมดหนึ่ง

การปรับโหมด ERS อื่นๆ ในประเภทเดียวกนั 

ใหทําซ้ําตั้งแตขัน้ตอนที่ 1 หากตองการเปลี่ยน

ประเภทหรือเมื่อเสร็จสิ้นแลว ใหเลอืก

เครื่องหมาย “ ” เพื่อกลบัไปยังเมนู “YRC 

Setting” หลัก

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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T-2 เปนคาที่ตั้งไวลวงหนาสําหรับการใชงาน
ในสนามแขงโดยใชยางสําหรับทองถนน
R-1 เปนคาที่ตั้งไวลวงหนาสําหรับการใชงาน
บนถนนโดยใชยางสําหรับทองถนน

หรับโหมดการตั้งคาแบบแมนนวล M-1, M-2 และ 
3 สามารถปรับการตั้งคาไดดังตอไปนี้:
COM: การหนวงในการยุบตัวของระบบกนั
เทือนหนา
REB: การหนวงในการคนืตัวของระบบกัน
เทือนหนา
 COM: การหนวงในการยุบตัวของระบบกัน
เทือนหลัง
 REB: การหนวงในการคืนตัวของระบบกนั
เทือนหลัง

ขอแนะนํา
 M-1 เปนคาที่ตั้งไวลวงหนาสําหรับการใชงาน

ในสนามแขงโดยใชยางสลคิสําหรับสนามแขง

 M-2 เปนคาที่ตั้งไวลวงหนาสําหรับการใชงาน

ในสนามแขงโดยใชยางสําหรับทองถนน

 M-3 เปนคาที่ตั้งไวลวงหนาสําหรับการใชงาน

บนถนนโดยใชยางสําหรับทองถนน

การปรับการตั้งคาโหมด ERS

ขอแนะนํา
เมนูการตั้งคา ERS แบงออกเปนโหมดอัตโนมัติและ

โหมดการตั้งคาแบบแมนนวล โดยทั้งสองประเภทจะ

ตองเขาถงึแยกกัน กอนจะยายไปที่เมนูการตั้งคา ERS 

ตรว

โหม

1.

2.

3.

ขอแ
โหม

จากก

ทําใน

4.

กลองตัวเลือกโหมด ERS “SETTING”

แรงหนวงในการยุบตัวของระบบกันสะเทือนหนา

แรงหนวงในการคืนตัวของระบบกันสะเทือนหนา

แรงหนวงในการยุบตัวของระบบกันสะเทือนหลัง

แรงหนวงในการคืนตัวของระบบกันสะเทือนหลงั

ระดับที่ตั้งมาจากโรงงาน

ระดับการตั้งคาปจจุบัน

12:00  YRC Settingkm/h

M-1

M-2

M-3

Fr COM Rr COMFr REB Rr REBSETTING

18 8 22 22 

1 3 4

7

5

6

2

1. ไปที่เมนู ERS

YRC PWR TCS SCS LCS QS LIF ERS

12:00  YRC Settingkm/h

QS

A 1

5

2

11 1 11ON1

OFF

1 T -1

4

3 3

2 2

OFF

2

OFF

3

2

OFFOFF

3

2

4

C

B

D

1

T -2

R-1

M-1

M-2

1
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“L

โม

ท

บ

ใช

รอ

ส

ห

รอ

โม

รอ

. เลือก “Reset”

. เลือก YES เพื่อลบขอมูลเวลาตอรอบทั้งหมด 

(เลือก NO เพื่อออกและกลับสูหนาจอกอนหนา

โดยไมรีเซ็ทบันทึกรอบ)

1.

2.

3.

km/h 12:00  

Reset

Display

Lap Time

km/h 12:00  

Reset

Display

Lap Time
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ap Time”

ดูลนี้ใชดูและลบบันทึกเวลาตอรอบ เวลาตอรอบ

ี่เร็วที่สุดและเวลาตอรอบโดยเฉลีย่ที่จัดเก ็บอยูใน

ันทึกเวลาตอรอบจะแสดงที่ดานบนของหนาจอ 

สวิทชหมุนในการเลื่อนและดูเวลาตอรอบทั้งหมด 

บที่เร็วที่สุดสามอันดับแรกจะถูกไฮไลทดวยสเีงิน 

ามารถจดัเก็บในหนวยความจําไดสูงสุด 40 รอบ 

ากบันทึกมากกวา 40 รอบ รอบที่เกาที่สุด (เริ่มจาก

บที่ 1) จะถกูบันทึกทับ

ดูลนี้มีสองตัวเลอืก “Display” ใชดูบันทึกเวลาตอ

บ “Reset” ใชลบขอมูลบันทึกเวลาตอรอบ

ใชสวิทชหมุนเลือก “Display” และดูบันทึกรอบ

การรีเซ็ทขอมูลบันทึกเวลาตอรอบ

1. เมื่อเลือก “Lap Time” ทั้ง “Display” และ 

“Reset” จะปรากฏขึ้น

2

3

ไปที่เมนูการตั้งคา YRC

ระดับที่ตั้งมาจากโรงงาน

ระดับการตั้งคาปจจุบัน

12:00  YRC Settingkm/h

M-1

M-2

M-3

Fr COM Rr COMFr REB Rr REBSETTING

18 8 22 22 

2

3

1

1. รอบที่เร็วที่สดุ

2. เวลาตอรอบโดยเฉลี่ย

3. บันทึกเวลาตอรอบ

km/h 12:00  

Reset

Display

Lap Time

LAP 1

LAP 2

LAP 3

LAP 4

FASTEST / LAP 12 

02:54.56
02:55.20
02:56.04
02:56.80

02:34.56
02:53.00AVERAGE 

Lap Timekm/h GPGPS 12:00  

1
2
3
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intenance”

ูลนี้ใชบันทึกระยะทางที่ขับขีร่ะหวางการเปลี่ยน

้ํามันเครื่อง (ใชรายการ OIL) และรายการอื่นๆ 

องรายการที่คณุเลอืกเอง (ใช INTERVAL 1 และ 

ERVAL 2)

ีเซ็ทรายการการบํารุงรักษา

จากหนาจอ MENU ใหเลอืก “Maintenance”

เลอืกรายการที่ทานตองการรีเซ็ท

YRC Setting

Lap Time

Logging

Maintenance

Unit

Display Mode

MENUkm/h GPS 12:00  
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ogging” (รุนที่ตดิตั้ง CCU)

มูลรถและการขับขี่สามารถบันทึก (logged) ไว

ะขอมูลนี้สามารถเขาถงึไดดวยอุปกรณสมาร ท 

“CCU” ในหนา 4-39)

รเริ่มและหยุดบันทึกขอมูล

1. จากหนาจอ MENU ใหเลอืก “Logging”

ขอแนะนํา
หากไมไดติดตั้ง CCU โมดูล “Logging” ก็จะไม

สามารถเลือกได

2. เลอืก START เพื่อเริ่มการบันทึกขอมูล

3. ในการหยุดฟงกชัน “Logging” ใหเลอืก STOP 

หรือปดการทํางานของรถ

“Ma

โมด

ถายน

อีกส

INT

การร

1.

2.

NO

Reset ?

Lap Time

YES

km/h GPGPS 12:00  

YRC Setting

Lap Time

Logging

Maintenance

Unit

Display Mode

MENUkm/h GPS 12:00  

STOP

START

Loggingkm/h 12:00  GPS

1

STOP

START

Loggingkm/h 12:00  GPS
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โม

ไม

. เลือกรายการหนวยระยะทางหรือการสิ้นเปลือง

น้ํามันเชือ้เพลงิที่ตองการปรับ

. เลือกหนวยที่ทานตองการใช

km/L or L/100km km/L

km or mile km

Unitkm/h GPGPS 12:00  

km/L or L/100km km/L

km or mile km

Unitkm/h GPGPS 12:00  
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3. กดสวิทชหมุนยาวๆ เพื่อรีเซ็ทรายการนั้น

อแนะนํา
รายการการบํารุงรักษาไมสามารถเปลีย่นได

nit”

ดูลนี้ใชสับเปลีย่นตัวแสดงผลระหวางกิโลเมตรกบั

ล

เมื่อใชกิโลเมตร หนวยการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง

จะสามารถเปลีย่นระหวาง km/L กับ L/100km ได 

เมื่อใชไมล MPG จะสามารถใชได

การตั้งคาหนวยระยะทางหรือการสิ้นเปลอืงน้ําม ัน

เชือ้เพลงิ

1. จากหนาจอ MENU ใหเลือก “Unit”

2. “km or mile” และ “km/L or L/100km” จะ

แสดงขึน้

3

4

 INTERVAL 2

 OIL

 INTERVAL 1

123456 km 

123456 km

123456 km

Maintenancekm/h GPS 12:00  

 INTERVAL 2

 OIL

 INTERVAL 1

0 km 

123456 km

123456 km

Maintenancekm/h GPS 12:00  
YRC Setting

Lap Time

Logging

Maintenance

Unit

Display Mode

MENUkm/h GPS 12:00  
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แส

เลอืกสีพื้นหลัง (เลือก BLACK สําหรับพื้นหลงั

สีดํา หรือ WHITE สําหรับพื้นหลงัสีขาว)

เลอืกสัญลักษณสามเหลีย่มเพื่อออก

ในการตั้งคาสีพื้นหลงัอื่นอีก ใหทําซ้ําตั้งแต 

ขั้นตอนที่ 2 หรือเลือกสัญลกัษณสามเหลี่ยม

เพื่อออกจากโมดูลนี้

WHITE

BLACK

Wallpaper

STREET MODE (day)

km/h GPGPS 12:00  

GPGPS

TRACK MODE (day)

STREET MODE (night)

TRACK MODE (night)

Wallpaper

STREET MODE (day)

km/h 12:00  
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5. เลอืกสัญลกัษณสามเหลีย่มเพื่อออก

allpaper”

ดูลนี้ใชตั้งคาสีพื้นหลังของจอแสดง STREET 

DE และ TRACK MODE เปนสีดําหรือสีขาว

หรับการตั้งคาทั้งกลางวันและกลางคืนไดอยาง

ระ เซ็นเซอรชนิดใชแสงซึ่งติดตั้งอยูในแผง

าปดจะตรวจจับสภาพแสงและจะเปลี่ยนจอแสดง

หวางการตั้งคากลางวันกับกลางคืนโดยอัตโนม ัติ 

กจากนี้เซ็นเซอรชนิดใชแสงยังควบคุมฟงกช ัน

รปรับความสวางอัตโนมัติอยางละเอียดภายใน

มดกลางวันและกลางคืนเพื่อใหเหมาะกับสภาพ

งโดยรอบ

การตั้งคาวอลเปเปอร

1. จากหนาจอ MENU ใหเลอืก “Wallpaper”

2. เลอืกโหมดที่ตองการปรับ (เลอืก DAY สําหรับ

การตั้งคาจอแสดงเวลากลางวัน หรือ NIGHT 

สําหรับการตั้งคาจอแสดงเวลากลางคนื)

3.

4.

5.

km/L or L/100km km/L

km or mile km

Unitkm/h GPGPS 12:00  

1. เซ็นเซอรชนิดใชแสง

1

GPGPS

TRACK MODE (day)

STREET MODE (night)

TRACK MODE (night)

Wallpaper

STREET MODE (day)

km/h 12:00  
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. หมุนสวิทชหมุนเพื่อปรับจํานวนรอบ/นาทีที่จะ

ใหไฟแสดงจงัหวะการเปลี่ยนเกียรสวางขึ้น 

ชวงการทํางานของ “IND Start” คือ 8,000–

14,800 รอบ/นาที

Shift Indicatorkm/h

000 r/min

GPS 12:00  

Shift IND Setting

IND Mode

IND Start

IND Stop

ON 

10000  r/min

15000  r/min

Shift Indicatorkm/h

000 r/min

GPS 12:00  

Shift IND Setting

IND Mode

IND Start

IND Stop

ON 

10000  r/min

15000  r/min
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hift indicator”
ดูลตัวแสดงจังหวะการเปลี่ยนเกยีรประกอบดวย
ดูลตอไปนี้

รเปลี่ยนแปลงการตั้งคา
1. เลือก “Shift IND Setting”

2. เลือก “IND Mode”

3. เลือก “ON” เพื่อใหตัวแสดงสวางอยางตอเนื่อง 

“OFF” เพื่อปดตัวแสดง หรือ “Flash” เพื่อให

ตัวแสดงจังหวะการเปลีย่นเกียรกะพริบเมื่อถงึ

จดุเริ่มตนในการเริ่มตัวแสดงแลว

4. เลือก “IND Start”

5

โมดูล คําอธิบาย

ตั้งคารูปแบบตัวแสดงจังหวะการ
เปลี่ยนเกียรเปน “ON”, “Flash” หรือ 
“OFF” และปรับจํานวนรอบ/นาทีที่
จะใหตัวแสดงสวางขึ้นหรือดับลง

ปรับความสวางของตัวแสดงจังหวะ
การเปลี่ยนเกียร

ตั้งคาจอแสดงสีของมาตรวัดรอบ
เครื่องยนตเปน “ON” หรือ “OFF” 
และปรับจํานวนรอบ/นาทีที่จะใหมา
ตรวัดรอบเครื่องยนตเปนสเีขียวหรือ
สีสม

ตั้งคาตัวแสดงรอบสูงสุดของมาตร
วัดรอบเครื่องยนตเปน “ON” หรือ 
“OFF”

Shift IND
Setting

Shift IND
Brightness

Tach IND
Setting

Peak Rev IND
Setting

GPGPS

Tach IND Setting

Shift IND Brightness

Peak Rev IND Setting

Shift Indicator

Shift IND Setting

km/h 12:00  

Shift Indicatorkm/h

x 1000 r/min

GPS 12:00  

Shift IND Setting

IND Mode

IND Start

IND Stop

ON 

10000  r/min

15000  r/min

Shift Indicatorkm/h

x 1000 r/min

GPS 12:00  

Shift IND Setting

IND Mode

IND Start

IND Stop

ON 

10000  r/min

15000  r/min

x 1

x 1



อุป

4

ขอ
บร

ชว

ตั้ง

“S

ไฟ

6 ร

เลอื

เพื่อ

ตั้ง

เลอืก “Tach IND Setting”

เลอืก “IND Mode”

GPGPS

Tach IND Setting

Shift IND Brightness

Peak Rev IND Setting

Shift Indicator

Shift IND Setting

km/h 12:00  

Shift Indicatorkm/h

00 r/min

GPS 12:00  

Tach IND Setting

IND Mode ON 

8000  r/min

11000  r/min

Tach IND 1st

Tach IND 2nd
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6. เลอืก “IND Stop” จากนั้นหมุนสวิทชหมุนเพื่อ

ปรับจํานวนรอบ/นาทีที่จะใหไฟแสดงจังหวะ

การเปลี่ยนเกยีรดับลง ชวงการทํางานของ “IND 

Stop” คือ 8,500–15,000 รอบ/นาที

แนะนํา
ิเวณสีน้ําเงนิบนมาตรวัดรอบเครื่องยนตแสดงถ ึง

งการทํางานของไฟแสดงจังหวะการเปลี่ยนเกยีรที่

ไวในปจจุบัน

hift IND Brightness”

แสดงจงัหวะการเปลี่ยนเกียรมีระดับความสวาง 

ะดับ

ก “Shift IND Brightness” จากนั้นใชสวิทชหมุน

ปรับการตั้งคา กดสวิทชหมุนชั่วครูเพื่อยืนยันการ

คาและออก

“Tach IND Setting”

โมดูลนี้ใชเปดหรือปดจอแสดงสีของมาตรวัดรอบ

เครื่องยนต หากปด มาตรวัดรอบเครื่องยนตจะแสดง

ระดับรอบ/นาทีทั้งหมดที่อยูต่ํากวาพื้นที่สีแดงดวย

สีดําหรือสีขาว (ขึ้นอยูกบัการตั้งคาวอลเปเปอร) หาก

เปด จะสามารถตั้งคาพื้นที่รอบ/นาทีปานกลางและ

ปานกลางถึงสูงใหสวางขึ้นเปนสีเขียวและจากน ั้น

เปนสีสมได

1.

2.

GPGPS

Tach IND Setting

Shift IND Brightness

Peak Rev IND Setting

Shift Indicator

Shift IND Setting

km/h 12:00  

Shift Indicator

Shift IND Brightness

km/h GPS 12:00  

3

x 10
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. ตั้งคาจํานวนรอบ/นาทีเริ่มตนสีสมโดยการ

หมุนแลวกดสวิทชหมุนชัว่ครู รอบ/นาที

ทั้งหมดที่มากกวาคานี้ไปจนถึงพื้นที่สีแดง 

14,000 รอบ/นาทีจะแสดงเปนสีสม

นะนํา
การตั้งคาเริ่มแถบสีสม: 8,000–14,000 รอบ/นาที

. เลือกสัญลกัษณสามเหลี่ยมเพื่อออก

x

x

Shift Indicatorkm/h

000 r/min

GPS 12:00  

Tach IND Setting

IND Mode ON 

8000  r/min

11000  r/min

Tach IND 1st

Tach IND 2nd

Shift Indicatorkm/h

000 r/min

GPS 12:00  

Tach IND Setting

IND Mode ON 

8000  r/min

11000  r/min

Tach IND 1st

Tach IND 2nd
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3. เลือก ON เพื่อเปดจอแสดงสีของมาตรวัดรอบ

เครื่องยนต (หรือเลือก OFF เพื่อปดฟงกชันนี้)

4. เลือก “Tach IND 1st” เพื่อตั้งคาจํานวน

รอบ/นาทีเริ่มตนพื้นที่สีเขียว

5. ตั้งคาจํานวนรอบ/นาทีเริ่มตนโดยการหมุนแลว

กดสวิทชหมุนชัว่ครู รอบ/นาทีทั้งหมดที่มาก

กวาคานี้ไปจนถึงคาของ “Tach IND 2nd” 

(หรือพื้นที่สีแดง 14,000 รอบ/นาที) จะแสดง

เปนสีเขียว

ขอแนะนํา
ชวงการตั้งคาเริ่มแถบสีเขียว: 8,000–10,000 รอบ/นาที

6. เลือก “Tach IND 2nd”

7

ขอแ
ชวง

8

Shift Indicatorkm/h

 1000 r/min

GPS 12:00  

Tach IND Setting

IND Mode ON 

8000  r/min

11000  r/min

Tach IND 1st

Tach IND 2nd

Shift Indicatorkm/h

 1000 r/min

GPS 12:00  

Tach IND Setting

IND Mode ON 

8000  r/min

11000  r/min

Tach IND 1st

Tach IND 2nd

Shift Indicatorkm/h

x 1000 r/min

GPS 12:00  

Tach IND Setting

IND Mode ON 

8000  r/min

11000  r/min

Tach IND 1st

Tach IND 2nd

Shift Indicatorkm/h

x 1000 r/min

GPS 12:00  

Tach IND Setting

IND Mode ON 

8000  r/min

11000  r/min

Tach IND 1st

Tach IND 2nd

x 1

x 1
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“P

โม

ั้งคากลุมการแสดงขอมูล

เลอืก “Display Setting”

DISPLAY-1, DISPLAY-2, DISPLAY-3 และ 

DISPLAY-4 จะแสดงขึ้น

เมื่อเลอืก DISPLAY-1 เปนตัวอยาง STREET 

MODE 1-1, STREET MODE 1-2 และ TRACK 

MODE จะแสดงขึ้น

GPGPS

Unit

Maintenance

Wallpaper

Shift Indicator

MENU

Logging

Display Setting

km/h 12:00  

GPGPS

DISPLAY-3

DISPLAY-2

DISPLAY-4

Display Setting

DISPLAY-1

km/h 12:00  
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eak Rev IND Setting”

ดูลนี้ใชเปดหรือปดตัวแสดงการคงรอบหมุนสูงสุด

1. เลอืก “Peak Rev IND Setting”

2. เลอืก “IND Mode” จากนั้นเลอืก ON (เพื่อเปด

ตัวแสดง) หรือ OFF (เพื่อปดตัวแสดง)

3. เลอืกสัญลกัษณสามเหลีย่มเพื่อออก

“Display Setting”

โมดูลนี้ใชตั้งคาการจัดกลุมรายการบนจอแสดงขอมูล 

(เชน TRIP-1, ODO, C. TEMP ฯลฯ) บนหนาจอหลัก 

โดยมีทั้งหมด 4 กลุม

การต

1.

2.

3.

GPGPS

Tach IND Setting

Shift IND Brightness

Peak Rev IND Setting

Shift Indicator

Shift IND Setting

km/h 12:00  

IND Mode ON

Peak Rev IND Setting

Shift Indicatorkm/h GPGPS 12:00  

1. รายการบนจอแสดงขอมูล (STREET MODE)

1. รายการบนจอแสดงขอมูล (TRACK MODE)

 1 　2 

GPS

N

LCS QS LIF

ODO 123456       km           

TRIP-1 1234.5       km           

km/h           

×1000 r/min

12:00  

PWR 1 TCS 2 SCS 3 T -1 MODE-A

1

QS LIF

N12

GPS

12 34LAP 01
 ODO

km
123456

MODE-A

LCS QS LIF

LATEST

×1000 r/min

12:00  

km/h 123
PWR 1 TCS 2 SCS 3 T -1 

km/h 123

GEAR

1
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ข
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A

C

TR

ตั้งคาความสวาง

. เลือก “Brightness”

. เลือกระดับความสวางที่ตองการโดยการหมุน

สวิทชหมุน จากนั้นกดสวิทชหมุนชัว่ครูเพื่อ

กําหนดการตั้งคา

ock”

ูลนี้ใชตั้งนาฬกิา

GPGPS

Wallpaper

Unit

Shift Indicator

Display Setting

MENU

Maintenance

Brightness

km/h 12:00  

Brightnesskm/h GPS 12:00  

2
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4. เลือก STREET MODE 1-1

5. เลือกรายการบนจอแสดงขอมูลที่ตองการดวย

สวิทชหมุน

อแนะนํา
ยการบนจอแสดงขอมูลที่สามารถเลือกได ไดแก

.TEMP: อุณหภูมิอากาศ

.TEMP: อุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

IP-1: มาตรวัดชวงระยะทาง 1

TRIP-2: มาตรวัดชวงระยะทาง 2

ODO: มาตรวัดระยะทาง

FUEL CON: ปริมาณน้ํามันเชือ้เพลงิที่ใชไป

FUEL AVG: การสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่

CRNT FUEL: การสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิใน

ปจจบุัน

6. เลือก STREET MODE 1-2 หรือ TRACK 

MODE เพื่อตั้งคารายการของกลุม DISPLAY-1 

ทีเ่หลอื

7. เลือกสัญลกัษณสามเหลี่ยมเพื่อออก การตั้งคา

กลุมการแสดงขอมูลอื่น ใหทําซ้ําตั้งแตขั้นตอน

ที ่3

“Brightness”

โมดูลนี้ใชปรับระดับความสวางทั่วไปของหนาจอ

แสดง

การ

1

2

“Cl

โมด

 STREET MODE    1 - 1 A.TEMP

C.TEMP

C.TEMP

Display Setting

DISPLAY-1

km/h GPS 12:00  

 TRACK MODE

 STREET MODE    1 - 2

 STREET MODE    1 - 1 A.TEMP

C.TEMP

C.TEMP

Display Setting

DISPLAY-1

km/h GPS 12:00  

 TRACK MODE

 STREET MODE    1 - 2

 STREET MODE    1 - 1 A.TEMP

C.TEMP

C.TEMP

Display Setting

DISPLAY-1

km/h GPS 12:00  

 TRACK MODE

 STREET MODE    1 - 2
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กา

กดสวิทชหมุนชัว่ครูอีกครั้งเพื่อออกและกลบัสู

หนาจอ MENU

 Reset”

ูลนี้จะรีเซ็ททุกรายการใหเปนคาตั้งจากโรงงาน

คาเริ่มตน ยกเวนมาตรวัดระยะทางและนาฬิกา

 YES เพื่อรีเซ็ททุกรายการ หลงัจากเลือก YES 

ายการจะถกูรีเซ็ทและหนาจอจะกลับสูหนาจอ 

U โดยอัตโนมัติ

Clockkm/h 12:00  

12:58
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รตั้งนาฬิกา

1. จากหนาจอ MENU ใหเลอืก “Clock”

2. เมื่อเลือก “Clock” ตัวเลขชั่วโมงจะถกูไฮไลท

3. ตั้งคาชัว่โมงโดยการหมุนแลวกดสวิทชหมุน

ชั่วครู

4. ตัวเลขนาทีจะถูกไฮไลท

5. ตั้งคาตัวเลขนาทีโดยการหมุนแลวกดสวิทช

หมุนชัว่ครู

6.

“All

โมด

หรือ

เลือก

ทุกร

MEN

GPGPS

Shift Indicator

Wallpaper

Display Setting

Brightness

MENU

Unit

Clock

km/h 12:00  

Clockkm/h 12:00  

11:34

Clockkm/h 12:00  

12:34

Clockkm/h 12:00  

12 34:
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คัน

กา

บ

บ

คล

คัน

ระ

นะนํา
บ QSS ถูกตั้งโปรแกรมมาใหมองขามสัญญาณ

ขาที่ไมชดัเจนเพื่อปองกนัการเปลี่ยนเกียรโดยไม

จ ดังนั้นจงึตองแนใจวาเปลีย่นเกียรโดยใชแรงที่

เร็วและมีกําลงัเพียงพอ

1.
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UAU12822

ันคลัทช

คลทัชติดตั้งอยูทางดานซายของแฮนดบังค ับ ใน

รใชงานคลัทช ใหบีบคันคลัทชเขากับปลอกแฮนด

ังคบั การเลกิใชงานคลทัช ใหปลอยคนัคลัทช ควร

ีบคันคลทัชอยางรวดเร็วและปลอยอยางชาๆ เพ ื่อให

ทัชทํางานไดอยางราบรื่น

คลทัชนี้ติดตั้งสวิทชคลทัช ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

บบการตัดวงจรการสตารท (ดูหนา 4-48)

UAU83690

คันเหยียบเปลี่ยนเกียร

คันเหยียบเปลีย่นเกียรติดตั้งอยูทางดานซายของรถ

จักรยานยนต การเปลีย่นเปนเกียรที่สูงขึ้น ใหเลื่อน

คันเหยียบเปลีย่นเกียรขึ้น การเปลีย่นเปนเกียรที่ต่ําลง 

ใหเลื่อนคันเหยียบเปลีย่นเกียรลง (ดูหนา 6-2)

กานเปลีย่นเกียรติดตั้งเซ็นเซอรเปลีย่นเกยีรไว ซึ่งเปน

สวนหนึ่งของระบบชวยเปลี่ยนเกยีรอยางรวดเร ็ว 

เซ็นเซอรเปลีย่นเกยีรจะตรวจจบัการขยับขึน้และลง 

รวมถงึกําลงัของแรงที่ใชเมื่อเลือ่นคนัเหยียบเปลี่ยน

เกียร

ขอแ
ระบ

ขาเ

ตั้งใ

รวด

คันคลทัช

1

1. คันเหยียบเปลี่ยนเกียร

2. เซน็เซอรเปลี่ยนเกียร

1

2
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คัน

คัน

ใน

คัน

รถ

แป

เมื่อ

เบร

ให

UAU12944

บรคหลัง

รคหลงัติดตั้งอยูทางดานขวาของรถจักรยาน

 ในการเบรคลอหลงั ใหเหยียบคันเบรคหลัง

1.

2.

3.

4.

ันเบรคหลัง

1

BX4F8199U1.book  Page 32  Friday, February 23, 2018  4:17 PM
กรณและหนาที่ในการควบคมุ

4-32

UAU67033

เบรคหนา

เบรคหนาติดตั้งอยูทางดานขวาของแฮนดบังคบั 

การใชเบรคหนา ใหบีบคันเบรคหนาเขากบัปลอก

เรง

จักรยานยนตรุนนี้ติดตั้งระบบกระจายแรงเบรค

รผัน (UBS)

บีบคันเบรคหนา เบรคหนาและสวนหนึ่งของ

คหลังจะทํางาน เพื่อสมรรถนะในการเบรคสูงสุด 

ใชทั้งคนัเบรคหนาและคันเบรคหลังพรอมกัน

ขอแนะนํา
ดู ระบบเบรค สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัวิธีการ

ทํางานของระบบ UBS และ ABS

คนัเบรคหนามีการติดตั้งปุมปรับตั้งตําแหนงค ันเบรค

หนาไว ในการปรับระยะหางระหวางคนัเบรคหนา

กบัปลอกคันเรง ใหหมุนปุมปรับตั้งขณะดันคันเบรค

หนาออกหางจากปลอกคันเรงคางไว ตรวจสอบให

แนใจวาการตั้งคาที่เหมาะสมบนปุมปรับตั้งอยูตรงกับ

เครื่องหมายการปรับตั้ง “ ” บนคันเบรคหนา

คันเ

คนัเบ

ยนต

เครื่องหมายการปรับตั้ง “ ”

ปุมปรับตั้งตําแหนงคันเบรคหนา

คันเบรคหนา

ระยะหาง

1

2

3

4

1. ค
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ระ

รถ

(A

ส

ธร

ถึง

ส

ป

ท

รัก

เพ

จะ

ชุด

ตร

เป

เก

รับ UBS แบบแปรผัน การใชงานคันเบรคหนา

รางแรงดันเบรคที่สอดคลองกันที่คันเบรคหน า 

ถงึที่คนัเบรคหลงัในระดับที่ผันแปรได โดย

าณแรงเบรคของลอหลังที่จะใชดวย UBS จะอิง

รเตอรเซ็นเซอรลอหนา

ซน็เซอรลอหนา

รเตอรเซ็นเซอรลอหลัง

ซน็เซอรลอหลัง

1

2

2

1
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UAU67041

บบเบรค

จกัรยานยนตรุนนี้ติดตั้งระบบเบรคปองกันล อลอ็ค 

BS) และระบบกระจายแรงเบรคแปรผัน (UBS)

ําหรับ ABS ใหใชงานเบรคเชนเดียวกบัเบรค

รมดา หาก ABS ถกูกระตุนการทํางาน อาจรูสึก

จังหวะที่คันเบรคหนาหรือคันเบรคหลงั ใน

ถานการณเชนนี้ ใหใชเบรคอยางตอเนื่องและ

ลอยให ABS ทํางาน หาม “ปม” เบรค เพราะจะ

ําใหประสิทธิภาพในการเบรคลดลง

คําเตอืน
UWA16051

ษาระยะหางจากรถที่วิ่งอยูดานหนาอยางเพียงพอ

ื่อใหสอดคลองกับความเร็วในการขบัขีเ่สมอ แมวา

มีระบบเบรค ABS ก็ตาม

 ABS จะทํางานไดดีที่สุดเมือ่มีระยะเบรคที่ยาว

 ในบางสภาพถนน เชน ขรขุระหรือโรยหิน 

ระยะในการเบรคสําหรับ ABS อาจมากกวา

เบรคธรรมดา

ควบคุมไฮดรอลกิของ ABS และ UBS จะถูก

วจสอบโดย ABS ECU ซึ่งจะเปลี่ยนระบบกลบัมา

นการเบรคแบบธรรมดาหากมีการทํางานผิดปกติ

ิดขึน้

ขอแนะนํา
 ABS จะทําการทดสอบวิเคราะหปญหาดวย

ตัวเองเมื่อสตารทรถจักรยานยนตและวิ่งดวย

ความเร็ว 10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) ในระหวาง

การทดสอบนี้ อาจไดยินเสียง “คลกิ” จากชดุ

ควบคมุไฮดรอลิก และอาจรูสึกถงึการสั่น

สะเทือนที่คันเบรคหนาหรือคันเบรคหลัง 

ซึง่เปนเรื่องปกติ

 ระบบ ABS นี้มีโหมดทดสอบที่ชวยใหเจาของ

รถไดลองสัมผัสถงึจงัหวะที่คนัเบรคหนาหรือ

คนัเบรคหลงัเมื่อระบบ ABS ทํางาน อยางไร

กต็าม จําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ ดังนั้น

โปรดติดตอผูจําหนายยามาฮาของทาน

ขอควรระวัง
UCA20100

ระมัดระวังอยาทําใหเซ็นเซอรลอหรือโรเตอร

เซ็นเซอรลอเสียหาย มฉิะนั้นจะทําใหสมรรถนะ

ของระบบ ABS ไมสมบูรณ

สําห

จะส

รวม

ปริม

1. โ

2. เ

1. โ

2. เ
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นะนํา
ดถังน้ํามันเชื้อเพลิงจะไมสามารถปดไดหาก

จไมอยูในตัวลอ็ค นอกจากนี้ กญุแจจะไม

ารถดึงออกไดหากไมปดและล็อคฝาปดให

อง

คําเตอืน
UWA11092

จากเตมิน้ํามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบใหแนใจว าได

าปดถังน้ํามนัเชื้อเพลิงแนนสนิท น้ํามนัเช ื้อเพลิง

ออกมาอาจทําใหเกิดเพลิงไหมได
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ลักษณะการทรงตัวและมุมเอียงของรถ อยางไร

าม การใชงานคนัเบรคหลงัเพียงอยางเดียวจะไม

างแรงดันเบรคที่เบรคหนา

สมรรถนะในการเบรคสูงสุด ใหใชทั้งคันเบรค

าและคันเบรคหลงัพรอมกนั

ใชงานทั้งคันเบรคหนาและคันเบรคหลังพรอมกัน 

S จะควบคุมการกระจายแรงเบรคระหวางลอ

สอง

แนะนํา
UBS จะไมทํางานจนกวารถจกัรยานยนตจะ

เริ่มเคลือ่นที่

หลงัจากเริ่มหยุดขณะใชคันเบรคหนา UBS จะ

ยังคงทํางานอยู เนือ่งจากการบีบคันเบรคหนา

เพิ่มจะไมเพิ่มแรงเบรคของเบรคหลัง ใหใชงาน

เบรคหลงัหากตองการแรงเบรคทีม่ากขึน้ (เชน 

เมื่อจอดรถบนทางลาด)

UBS จะปดการทํางานหลงัจากปลอยคันเบรค

หนา 

เมื่อรถเริ่มเคลื่อนที่ UBS จะถกูเปดใชงานใหม

UAU13076

ฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง

การเปดฝาปดถังน้ํามนัเชื้อเพลิง

เปดฝาครอบตัวลอ็คฝาปดถงัน้ํามันเชื้อเพลิง เส ียบ

กญุแจเขาไปในตัวล็อค แลวบิดตามเข็มนาฬิกา 1/4 

รอบ ตัวล็อคจะถูกปลด และสามารถเปดฝาปดถงั

น้ํามันเชือ้เพลงิได

การปดฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง

ในขณะที่กุญแจยังเสียบอยูในตัวลอ็ค ใหกดฝาปดถัง

น้ํามันเชือ้เพลงิลง บิดกุญแจทวนเข็มนาฬกิา 1/4 รอบ 

ดึงกุญแจออก จากนั้นปดฝาครอบตัวลอ็ค

ขอแ
ฝาป

กญุแ

สาม

ถกูต

หลัง

ปดฝ

ทีร่ั่ว1. ฝาครอบตัวลอ็คฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง

2. ปลดล็อค

1

2
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น

ให

เพ

ได

ตา ใหรีบพบแพทยทนัที หากน้ํามนัเบนซินสัมผัส

นัง ใหลางดวยสบูและน้ํา หากน้ํามนัเบนซินเลอะ

ผา ใหเปลี่ยนเสื้อผาทนัที

UAU75320

ควรระวัง
UCA11401

พาะน้ํามนัเบนซินไรสารตะกั่วเทานั้น การใช

ันเบนซินที่มีสารตะกั่วจะทําใหชิ้นสวนภายใน

เครื่องยนต เชน วาลวและแหวนลูกสูบ รวมทั้ง

บไอเสียเกิดความเสียหายไดเปนอยางมาก

้ํามนัเชื้อเพลิงที่แนะนํา:

น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วพิเศษ 

(น้ํามันแกสโซฮอล 95 [E10])

วามจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง:

17 ลิตร (4.5 US gal, 3.7 lmp.gal)

ริมาณการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง 

เมือ่ไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงสวางขึ้น):

3.0 ลิตร (0.79 US gal, 0.66 lmp.gal)
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UAU13222

้ํามันเชื้อเพลิง

วจใหแนใจวามีน้ํามันเชื้อเพลิงในถงัเพียงพอ

คําเตอืน
UWA10882

้ํามนัเบนซินและไอน้ํามันเบนซินเปนสารไวไฟสูง 

ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด

ลิงไหมและการระเบิด และเพื่อลดความเสี่ยงในการ

รับบาดเจ็บขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

1. กอนเติมน้ํามันเชือ้เพลงิ ใหดับเครื่องยนตและ

ตองแนใจวาไมมีผูใดนั่งอยูบนรถจกัรยานยนต 

หามเติมน้ํามันเชือ้เพลงิขณะสูบบุหรี่ หรือขณะ

ที่อยูใกลกบัประกายไฟ เปลวไฟ หรือแหลง

จดุระเบิดตางๆ เชน ไฟแสดงการทํางานของ

เครื่องทําน้ํารอนและเครื่องอบผา

2. อยาเติมน้ํามันเชือ้เพลงิจนลนถงั ในการเติม

น้ํามันเชือ้เพลงิ ตองแนใจวาไดใสหวัจาย

น้ํามันเชือ้เพลงิเขาไปในชองเติมของถงัน้ํามัน

เชื้อเพลิง หยุดเติมเมื่อระดับน้ํามันเชือ้เพลิงถงึ

ปลายทอเติมน้ํามัน เนื่องจากน้ํามันเชื้อเพลิงจะ

ขยายตัวเมื่อรอนขึน้ ความรอนจากเครื่องยนต

หรือแสงอาทิตยจึงอาจทําใหน้ํามันเชื้อเพลิง

ไหลลนออกมาจากถงัได

3. เช็ดน้ํามันเชือ้เพลงิที่หกทันที ขอควรระวงั: 
เช็ดน้ํามนัเชื้อเพลิงที่หกทนัทีดวยผานุมที่

สะอาดและแหง เนื่องจากน้ํามนัเชื้อเพลิงอาจ

ทําความเสียหายใหกับพื้นผิวที่เคลือบสีหรอื

ชิ้นสวนพลาสติก [UCA10072]

4. ดใูหแนใจวาไดปดฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิง

แนนดีแลว

คําเตอืน
UWA15152

น้ํามนัเบนซนิเปนสารมีพิษและสามารถทําใหบาดเจ ็บ

หรือเสียชีวิตได ตองใชดวยความระมดัระวัง ห ามใช

ปากดูดน้ํามนัเบนซิน หากกลืนน้ํามนัเบนซินเขาไป 

หรือสูดไอน้ํามันเบนซินเขาไป หรือน้ํามันเบนซิน

เขา

ผิวห

เสื้อ

ขอ
ใชเฉ

น้ําม

ของ

ระบ

1. ทอเติมของถังน้ํามันเชื้อเพลิง

2. ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงสงูสุด

1
2

น

ค

ป

(



อุป

4

ขอ




เคร

น้ํา

95

ไป

สา

ลด

UAU80200

้ํามันลนของถังน้ํามันเชื้อเพลิง

ใชงานรถจักรยานยนต ใหปฏิบัติดังนี้:

ตรวจสอบการเชือ่มตอทอน้ํามันลนของถงั

น้ํามันเชื้อเพลิง

ตรวจสอบทอน้ํามันลนของถังน้ํามันเชือ้เพลงิ

เพื่อดูรอยแตกหรือความเสียหาย และเปลี่ยน

ตามความจําเปน

ตรวจสอบใหแนใจวาสวนปลายของทอน้ํามัน

ลนของถังน้ํามันเชื้อเพลิงไมอุดตัน และทํา

ความสะอาดตามความจําเปน

ตรวจสอบใหแนใจวาสวนปลายของทอน้ํามัน

ลนของถังน้ํามันเชื้อเพลิงอยูในตําแหนงดังภาพ

คลมป

รื่องหมายสี

อน้ํามันลนของถังน้ํามันเชื้อเพลิง

1

2
3
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แนะนํา
สัญลักษณนี้แสดงถงึน้ํามันเชื้อเพลิงที่แนะนํา

สําหรับรถจักรยานยนตคันนี้ซึ่งกําหนดโดยขอ

บังคบัของยุโรป (EN228)

ตรวจสอบวาหัวจายน้ํามันเบนซินมีตัวระบุ

เดียวกนันี้เมื่อเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

ื่องยนตยามาฮาของทานถกูออกแบบมาสําหรับ

มันเบนซินไรสารตะกั่วพิเศษที่มีคาออกเทน RON 

 ขึ้นไป หากเครื่องน็อค (หรือมีเสียงดัง) ใหเปล ี่ยน

ใชน้ํามันเบนซินยี่หออื่น การใชน้ํามันเชื้อเพลิงไร

รตะกั่วจะชวยยืดอายุการใชงานของหัวเทียนและ

คาใชจายในการบํารุงรักษา

แกสโซฮอล

แกสโซฮอลมีสองชนิด: แกสโซฮอลชนิดที่มี

เอทานอลและแกสโซฮอลชนิดที่มีเมทานอล แกส

โซฮอลชนิดที่มีเอทานอลสามารถใชไดหากมีปริมาณ

เอทานอลไมเกิน 10% (E10) ยามาฮาไมแนะนําให

ใชแกสโซฮอลชนิดที่มีเมทานอล เนื่องจากสามารถ

ทําใหเกิดความเสียหายแกระบบน้ํามันเชื้อเพลิงหรือ

เกิดปญหาเกี่ยวกับสมรรถนะของรถได

ทอน

กอน









E10

1. แ

2. เค

3. ท
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ควรระวัง
UCA10702

พาะน้ํามนัเบนซินไรสารตะกั่วเทานั้น การใช

ันเบนซินที่มีสารตะกั่วจะทําใหระบบบําบัด

ียเสียหายจนไมสามารถซอมได
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อแนะนํา
นา 7-13 สําหรับขอมูลเกี่ยวกับกลองดักไอน้ําม ัน

UAU13434

ระบบบําบัดไอเสีย

รถจกัรยานยนตรุนนี้มีระบบบําบัดไอเสีย (catalytic 

converter) ในระบบไอเสียของรถ

คําเตอืน
UWA10863

ระบบไอเสียจะมีความรอนหลังจากทํางาน เพื่อ

ปองกันอันตรายจากไฟไหมหรือการลวกผิวหนัง:

 หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับบริเวณทีอ่าจ

เกิดอันตรายจากไฟไหม เชน หญาหรือวัสดุ

อื่นๆ ที่ติดไฟงาย

 จอดรถจักรยานยนตในที่ทีไ่มมเีด็กหรือคนเดิน

พลุกพลาน เพื่อไมใหไดรับอันตรายจากการ

สมัผัสกับระบบไอเสียทีม่ีความรอน

 ตองแนใจวาระบบไอเสียเย็นลงแลวกอนทําการ

ซอมบํารุง

 อยาปลอยใหเครื่องยนตเดินเบานานเกินกวา

สองสามนาที การปลอยใหเครื่องยนตเดินเบา

เปนเวลานานจะทําใหเครื่องยนตรอน

ขอ
ใชเฉ

น้ําม

ไอเส



อุป

4

เบ

เบา

กา

กา
ิดตั้งเบาะนั่งผูขับขี่

สอดเขี้ยวลอ็คเขาไปในที่ยึดเบาะนั่งดังภาพ 

จากนั้นใสเบาะนั่งที่ตําแหนงเดิม

1.

2.

บลท

ระแจหกเหลี่ยม

1

1
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UAU66570

าะนั่ง

ะนั่งผูโดยสาร

รถอดเบาะนั่งผูโดยสาร

1. เสียบกุญแจเขากับตัวล็อคเบาะนั่ง แลวหมุน

ตามเข็มนาฬกิา

2. ยกดานหนาของเบาะนั่งผูโดยสารขึ้นและดึงไป

ดานหนา

รติดตั้งเบาะนั่งผูโดยสาร

1. สอดเขี้ยวลอ็คที่ดานหลังของเบาะนั่งผูโดยสาร

เขาไปในที่ยึดเบาะนั่งดังภาพ จากนั้นกดที่ดาน

หนาของเบาะนั่งลงเพื่อลอ็คใหเขาที่

2. ดึงกญุแจออก

เบาะนั่งผูขับขี่

การถอดเบาะนั่งผูขับขี่

1. ถอดเบาะนั่งผูโดยสารออก

2. ดึงมุมที่ดานหลงัของเบาะนั่งผูขับขีข่ึ้นดังภาพ 

ถอดโบลทออกดวยประแจหกเหลี่ยมที่อยูใต

เบาะนั่งผูโดยสาร จากนั้นดึงเบาะนั่งออก

การต

1.

ล็อคเบาะนั่ง

ปลดล็อค

1

2

1. เขี้ยวลอ็ค

2. ที่ยึดเบาะนั่ง

1

2

1. โ

1. ป
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. จดหมายเลขของ CCU ไว

. บิดกุญแจไปที่ “ON” และเขาหารถจักรยาน

ยนตพรอมดวยสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตที่

สามารถใชงานแบบไรสายได

1.

2.

กรู

าครอบเบาะนั่ง

ัวรับสญัญาณ GPS

มายเลขของ CCU

1

1

2

3

1
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2. ติดตั้งโบลทดวยประแจหกเหลี่ยม

3. ใสประแจหกเหลีย่มกลับคืนทีเ่ก็บประแจ

4. ติดตั้งเบาะนั่งผูโดยสาร

อแนะนํา
วจสอบใหแนใจวาเบาะรถปดสนิทกอนขับขี่รถ

รยานยนต

UAU67156

CCU (สําหรับรุนที่มีติดตั้ง)

CCU (ระบบบันทึกขอมูลการขบัขี่) จะเชือ่มตอกับ 

CAN (เครือขายการติดตอระหวางตัวควบคุม) ของ

รถและมีตัวรับสัญญาณ GPS เพื่อใหสามารถบันทึก

ขอมูลรถและการขบัขี่ได (ดู “Logging” ในหนา 4-22) 

สามารถเขาถงึขอมูลการบันทึกและขอมูลการตั้งคา 

YRC ไดหากเชื่อมตอสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตเขากับ

เครือขายไรสายของ CCU

ขอแนะนํา
จากรานคาแอพพลิเคชัน Google© หรือ Apple© ให

ดาวนโหลดแอพพลิเคชัน “Y-TRAC” เพื่อใชงาน

ขอมูลการบันทึก และแอพพลเิคชนั “YRC Setting” 

เพื่อปรับการตั้งคา YRC จากระยะไกล

การเชื่อมตอกับเครือขายไรสายของ CCU

1. ถอดสกรู เลื่อนตัวรับสัญญาณ GPS จากนั้น

ถอดฝาครอบเบาะนั่งดังภาพ

2

3

เขี้ยวล็อค

ที่ยึดเบาะนั่ง

1

2

1. ส

2. ฝ

3. ต

1. ห
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วรระวัง
UCA22540

วางของทีไ่วตอความรอนไวในชองเก็บเอกสาร 

เก็บเอกสารนี้จะรอนเมื่อเครื่องยนตทํางานหรือ

ถจักรยานยนตถกูแสงแดดโดยตรง
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4. เชือ่มตอกับเครือขายไรสาย “YAMAHA 

MOTOR CCU” โดยการปอนหมายเลขของ 

CCU เปนรหัสผาน

5. ติดตั้งฝาครอบเบาะนั่งและตัวรับสัญญาณ GPS 

ที่ตําแหนงเดิม จากนั้นติดตั้งสกรู

แนะนํา
งจากรถรุนที่ติดตั้ง CCU ทั้งหมดจะใชเครือขาย

สายชื่อเดียวกัน ใหเปดการทํางานของรถจักรยาน

ตครั้งละหนึ่งคันเพื่อปองกันความสับสน

UAU66920

การจัดเก็บเอกสาร

ชองเกบ็เอกสารติดตั้งอยูใตฝาครอบ C (ดูหนา 7-9)

ในการจดัเกบ็คูมือผูใชรถจักรยานยนตหรือทะเบียน

รถและเอกสารการประกันภัยไวในชองเกบ็เอกสาร 

ตองหอไวในถุงพลาสติกเพื่อปองกันไมใหเอกสาร

เปยก ในการลางรถ หลกีเลีย่งไมใหน้ําเขาไปในชอง

เก็บเอกสาร

ขอค
หาม

ชอง

เมื่อร

1. ชองเก็บเอกสาร

2. ฝาครอบ C

1

2
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4

ก

กร

ไป

กล

ต

แล

นทิศทาง (a) ในการลดแรงสปริงโชคซึ่งจะทําให

บกันสะเทือนนุมลง ใหหมุนนัทปรับตั้งบนแกน

อัพแตละแกนไปในทิศทาง (b)

หนวงในการคืนตวัของกระบอกโชค

ารเพิ่มแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค

ะทําใหการคืนตัวของกระบอกโชคแข็งขึน้ ให 

ุนโบลทปรับตั้งบนแกนโชคอัพหนาแตละแกนไป

1.

2.

ัทปรับตั้งสปริงโชค

ารตั้งคาสปริงโชค:

ต่ําสุด (นุม):

0 รอบในทิศทาง (a)*

มาตรฐาน:

9 รอบในทิศทาง (a)*

สูงสุด (แข็ง):

15 รอบในทิศทาง (a)*

* ขณะที่หมุนนัทปรับตั้งไปในทิศทาง (b) จนสุด

1

(a)
(b)

BX4F8199U1.book  Page 41  Friday, February 23, 2018  4:17 PM
4-41

UAU47261

ระจกมองหลัง

ะจกมองหลังของรถจกัรยานยนตคันนี้สามารถพับ

ดานหนาเพื่อการจอดในพื้นที่แคบได พับกระจก

บัมาสูตําแหนงเดิมกอนการขับขี่

คําเตอืน
UWA14372

องแนใจวาพับกระจกมองหลังกลับสูตําแหนงเด ิม

วกอนการขับขี่

UAU66474

การปรับตั้งโชคอัพหนา

ขอควรระวัง
UCA22471

 ใชความระมัดระวังเปนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการ

ทําใหพื้นผิวชุบทองเกิดรอยขีดขวนเมือ่ทําการ

ปรับตั้งระบบกันสะเทือน

 เพื่อปองกันกลไกภายในของระบบกันสะเทอืน

ชํารุดเสียหาย อยาพยายามหมนุเกินกวาการ

ตัง้คาสูงสุดหรือต่ําสุด

สําหรับ YZF-R1

รถจกัรยานยนตรุนนี้ติดตั้งระบบกนัสะเทือนแบบ

ปรับได สามารถปรับสปริงโชค แรงหนวงในการ

คืนตัวของกระบอกโชค และแรงหนวงในการยุบตัว

ของกระบอกโชคของแกนโชคแตละแกนได

คําเตอืน
UWA10181

ปรบัแกนโชคอัพหนาทั้งคูใหเทากันเสมอ มฉิะนั้นอาจ

ทําใหประสิทธิภาพในการบังคับลดลงและสญูเสียการ

ทรงตัว

สปรงิโชค

ในการเพิ่มแรงสปริงโชคและทําใหระบบกันสะเทือน

แข็งขึ้น ใหหมุนนัทปรับตั้งบนแกนโชคอัพแตละแกน

ไปใ

ระบ

โชค

แรง

ในก

ซึ่งจ

หม

ตําแหนงสําหรับการขับขี่

ตําแหนงสําหรับจอดรถ

1 1

2

2 2

2 1. น

ก



อุป

4

ใน

กร

นุม

แต

นะนํา
แมวาจํานวนเสียงคลิกทั้งหมดของกลไกการ

ปรับตั้งแรงหนวงอาจไมเทากนัพอดีกบัขอมูล

จําเพาะดานบนเนื่องจากขอแตกตางเล็กนอย

ในการผลติ แตจํานวนเสียงคลิกตามจริงจะ

แสดงชวงการปรับตั้งทั้งหมดเสมอ เพื่อใหการ

ปรับตั้งมีความแมนยํา ใหตรวจสอบจํานวน

เสียงคลิกและดัดแปลงคาต่ําสุดและคา

มาตรฐานตามความจําเปน

เมื่อหมุนโบลทปรับตั้งแรงหนวงในทิศทาง (a) 

ตําแหนง 0 คลิกและตําแหนง 1 คลิกอาจ

เหมือนกนั

รับ YZF-R1M

ักรยานยนตรุนนี้ติดตั้งโชคอัพอิเลก็ทรอนิกส

รับสนามแขงจาก ÖHLINS

นวงในการยุบตัวและคืนตัวจะปรับดวยระบบ

ทรอนิกส (ดู ERS ในหนา 4-19)

ิงโชค

รับสปริงโชคตองปรับดวยมือ

ปดการทํางานของรถจกัรยานยนต

เลือ่นตัวครอบยางกลับไปที่แตละขั้วสาย

1.
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ทิศทาง (a) ในการลดแรงหนวงในการคืนตัวของ

ะบอกโชคซึ่งจะทําใหการคืนตัวของกระบอกโชค

ลง ใหหมุนโบลทปรับตั้งบนแกนโชคอัพหนา

ละแกนไปในทิศทาง (b)

แรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค

ในการเพิ่มแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค

ซึ่งจะทําใหการยุบตัวของกระบอกโชคแข็งขึน้ ให 

หมุนโบลทปรับตั้งบนแกนโชคอัพหนาแตละแกนไป

ในทิศทาง (a) ในการลดแรงหนวงในการยุบตัวของ

กระบอกโชคซึ่งจะทําใหการยุบตัวของกระบอกโชค

นุมลง ใหหมุนโบลทปรับตั้งบนแกนโชคอัพหนา

แตละแกนไปในทิศทาง (b)

ขอแ




สําห

รถจ

สําห

แรงห

อิเลก็

สปร

การป

1.

2.

โบลทปรับตั้งแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโช ค

การตั้งคาแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค:

ต่ําสุด (นุม):

14 คลิกในทิศทาง (b)*

มาตรฐาน:

7 คลิกในทิศทาง (b)*

สูงสุด (แข็ง):

1 คลิกในทิศทาง (b)*

* ขณะที่หมุนโบลทปรับตั้งไปในทิศทาง (a) จนสุด

1

(a) (b)

1. โบลทปรับตั้งแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโช ค

การตั้งคาแรงหนวงในการยบุตัวของกระบอกโชค:

ต่ําสุด (นุม):

23 คลิกในทิศทาง (b)*

มาตรฐาน:

17 คลิกในทิศทาง (b)*

สูงสุด (แข็ง):

1 คลิกในทิศทาง (b)*

* ขณะที่หมุนโบลทปรับตั้งไปในทิศทาง (a) จนสุด

1

(a) (b)
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UAU66493

ปรับตั้งชุดโชคอัพหลัง

คําเตอืน
UWA10222

ชคอัพหลังนี้มแีกสไนโตรเจนแรงดันสูง อานและ

วามเขาใจขอมลูตอไปนี้กอนการทํางานกับชุด

อัพหลัง

หามกระทุงหรือพยายามเปดชุดกระบอกสูบ

หามนําชุดโชคอัพหลังไปใกลเปลวไฟหรือ

แหลงกําเนิดความรอนสูง เพราะอาจทําให

ระเบิดเนื่องจากมแีรงดันแกสสูงเกินไป

หามทําใหกระบอกสูบบิดเบี้ยวเสียรูปทรงหรือ

เสียหาย ความเสียหายของกระบอกสูบจะทําให

ประสิทธิภาพในการหนวงลดลง

หามกําจัดชุดโชคอัพหลังทีเ่สียหายหรอืเสื่อม

สภาพดวยตนเอง ใหนําชุดโชคอัพหลังไปให

ผูจําหนายยามาฮาเพื่อดําเนินการตอไป

1.

2.
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3. ถอดขั้วสายบนแกนโชคอัพหนาแตละแกนออก 

ขอควรระวงั: เพื่อปองกันไมใหขัว้สายเสียหาย 

หามใชเครื่องมือที่แหลมคมหรือใชแรงที่มาก

เกินไป [UCA22770]

4. ในการเพิ่มแรงสปริงโชคซึ่งจะทําใหระบบกัน

สะเทือนแข็งขึ้น ใหหมุนโบลทปรับตั้งบนแกน

โชคอัพหนาแตละแกนไปในทิศทาง (a) ในการ

ลดแรงสปริงโชคซึ่งจะทําใหระบบกนัสะเทือน

นุมลง ใหหมุนโบลทปรับตั้งบนแกนโชคอัพ

หนาแตละแกนไปในทิศทาง (b)

5. ตอขั้วสายบนแกนโชคอัพหนาแตละแกน

6. เลื่อนตัวครอบยางกลบัสูตําแหนงเดิม

การ

ชุดโ

ทําค

โชค









ตัวครอบยาง

ขั้วสาย

2 1

1. โบลทปรับตั้งสปริงโชค

การตั้งคาสปริงโชค:

ต่ําสุด (นุม):

0 รอบในทิศทาง (a)*

มาตรฐาน:

5 รอบในทิศทาง (a)*

สูงสุด (แข็ง):

15 รอบในทิศทาง (a)*

* ขณะที่หมุนนัทปรับตั้งไปในทิศทาง (b) จนสุด

1

(a)
(b)



อุป

4

ขอ
เพ

เกิน

สํา

รถ

ปร

กร

โช

โช

สป

ขันนัทลอ็คตามคาแรงขนัที่กําหนด 

ขอควรระวงั: ขนันัทล็อคใหแนบกับแหวน
ปรับตั้งเสมอ และขันนัทล็อคตามคาแรงขัน

ที่กําหนด [UCA22760]

นวงในการคืนตัวของกระบอกโชค

ารเพิ่มแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค 

ะทําใหการหนวงการคืนตัวของกระบอกโชคแข ็ง

หหมุนสกรูปรับตั้งไปในทิศทาง (a) ในการลด

นวงในการคืนตัวของกระบอกโชค ซึ่งจะทําให

นวงการคนืตัวของกระบอกโชคนุมลง ใหหมุน

ูปรับตั้งไปในทิศทาง (b)

ปริงโชค:

ต่ําสุด (นุม):

ระยะหาง A = 77.5 มม. (3.05 นิ้ว)

มาตรฐาน:

ระยะหาง A = 79.0 มม. (3.11 นิ้ว)

สูงสุด (แข็ง):

ระยะหาง A = 85.5 มม. (3.37 นิ้ว)

ามาตรฐานแรงบิด:

นัทล็อค:

25 N·m (2.5 kgf·m, 18 lb·ft)
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ควรระวัง
UCA10102

ื่อปองกันกลไกชํารุดเสียหาย อยาพยายามหมุน

กวาการตัง้คาสูงสุดหรือต่ําสุด

หรับ YZF-R1:

จักรยานยนตรุนนี้ติดตั้งระบบกันสะเทือนแบบ

ับได สปริงโชค แรงหนวงในการคืนตัวของ

ะบอกโชค แรงหนวงในการยุบตัวของกระบอก

คแบบเร็ว และแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอก

คแบบชาสามารถปรับได

ริงโชค

1. คลายนัทล็อค

2. ในการเพิ่มแรงสปริงโชคซึ่งจะทําใหระบบกนั

สะเทือนแขง็ขึ้น ใหหมุนแหวนปรับตั้งไปใน

ทิศทาง (a) ในการลดแรงสปริงโชคซึ่งจะทําให

ระบบกันสะเทือนนุมลง ใหหมุนแหวนปรับตั้ง

ไปในทิศทาง (b)

การตั้งคาสปริงโชคจะกําหนดโดยการวัดระยะ

หาง A ระยะหาง A ยิ่งมาก สปริงโชคจะยิ่งสูง; 

ระยะหาง A ยิ่งสั้น สปริงโชคจะยิ่งต่ํา

 ใชประแจขนัชนิดพิเศษที่ใหมาในชุด

เครื่องมือประจํารถเพื่อทําการปรับ

3.

แรงห

ในก

ซึ่งจ

ขึน้ ใ

แรงห

การห

สกร

1. แหวนปรับตั้งสปริงโชค

2. นัทล็อค

1. ระยะหาง A

(a)

(b)
1

2

1

ส

ค
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4

แร

แร

ใน

ซ

ขึ้น

ชาแข็งขึน้ ใหหมุนสกรูปรับตั้งไปในทิศทาง (a) 

ารลดแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค

ะทําใหการยุบตัวของกระบอกโชคนุมลง ให

ุนสกรูปรับตั้งไปในทิศทาง (b)

1.

(

กรูปรับตั้งแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชคแบบชา

ารปรับตั้งแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค

บบชา

ต่ําสุด (นุม):

18 คลิกในทิศทาง (b)*

มาตรฐาน:

10 คลิกในทิศทาง (b)*

สูงสุด (แข็ง):

0 คลิกในทิศทาง (b)*

* ขณะที่หมุนสกรูปรับตั้งไปในทิศทาง (a) จนสุด

(a) (b)
1
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งหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค

งหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชคแบบเร็ว

การเพิ่มแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค

ึ่งจะทําใหการยุบตัวของกระบอกโชคแบบเร็วแขง็

 ใหหมุนโบลทปรับตั้งไปในทิศทาง (a) ในการ

ลดแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชคซึ่งจะ

ทําใหการยุบตัวของกระบอกโชคนุมลง ใหหมุน

โบลทปรับตั้งไปในทิศทาง (b)

แรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชคแบบชา

ในการเพิ่มแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค 

ซึ่งจะทําใหการหนวงการยุบตัวของกระบอกโชค

แบบ

ในก

ซึ่งจ

หม

สกรูปรับตั้งแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค

การตั้งคาแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค:

ต่ําสุด (นุม):

23 คลิกในทิศทาง (b)*

มาตรฐาน:

12 คลิกในทิศทาง (b)*

สูงสุด (แข็ง):

1 คลิกในทิศทาง (b)*

* ขณะที่หมุนสกรูปรับตั้งไปในทิศทาง (a) จนสุด

a) (b)1

1. โบลทปรับตั้งแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโช คแบบ
เร็ว

การปรับตั้งแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค
แบบเร็ว

ต่ําสุด (นุม):
5.5 รอบในทิศทาง (b)*

มาตรฐาน:
3 รอบในทิศทาง (b)*

สูงสุด (แข็ง):
0 รอบในทิศทาง (b)*

* ขณะที่หมุนโบลทปรับตั้งไปในทิศทาง (a) จนสุด

(a) (b)
1

1. ส

ก

แ
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ขอ




สํา

รถ

สํา

แร

ขอ

แร

จะ

หน

เกีย่

หวนปรับตั้งสปริงโชค

ัทล็อค

ะยะหาง A

1

(a)

(b)

2

1
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แนะนํา
แมวาจํานวนเสียงคลิกทั้งหมดของกลไกการ

ปรับตั้งแรงหนวงอาจไมเทากนัพอดีกับขอมูล

จําเพาะดานบนเนื่องจากขอแตกตางเล็กนอย

ในการผลิต แตจํานวนเสียงคลิกตามจริงจะ

แสดงชวงการปรับตั้งทั้งหมดเสมอ เพื่อใหการ

ปรับตั้งมีความแมนยํา ใหตรวจสอบจํานวน

เสียงคลิกและดัดแปลงคาต่ําสุดและคา

มาตรฐานตามความจําเปน

เมื่อหมุนโบลทปรับตั้งแรงหนวงในทิศทาง (a) 

ตําแหนง 0 คลิกและตําแหนง 1 คลิกอาจ

เหมือนกัน

หรับ YZF-R1M:

จักรยานยนตรุนนี้ติดตั้งโชคอัพอิเลก็ทรอนิกส

หรับสนามแขงจาก ÖHLINS

งหนวงในการยุบตัวและแรงหนวงในการคืนตัว

งกระบอกโชค

งหนวงในการยุบตัวและคืนตัวของกระบอกโชค

ควบคุมดวยอิเลก็ทรอนิกสและสามารถปรับจาก

าจอ MENU ได ดู ERS ในหนา 4-19 สําหรับขอมูล

วกบัวิธีการปรับการตั้งคาเหลานี้

สปริงโชค

การปรับสปริงโชคตองปรับดวยมือ

ขอควรระวัง
UCA10102

เพื่อปองกันกลไกชํารุดเสียหาย อยาพยายามหมุน

เกินกวาการตัง้คาสูงสุดหรือต่ําสุด

1. คลายนัทล็อค

2. ในการเพิ่มแรงสปริงโชคซึ่งจะทําใหระบบกนั

สะเทือนแขง็ขึ้น ใหหมุนแหวนปรับตั้งไปใน

ทิศทาง (a) ในการลดแรงสปริงโชคซึ่งจะทําให

ระบบกันสะเทือนนุมลง ใหหมุนแหวนปรับตั้ง

ไปในทิศทาง (b)

การตั้งคาสปริงโชคจะกําหนดโดยการวัดระยะ

หาง A ระยะหาง A ยิ่งมาก สปริงโชคจะยิ่งสูง; 

ระยะหาง A ยิ่งสั้น สปริงโชคจะยิ่งต่ํา

 ใชประแจขนัชนิดพิเศษในชดุเครื่องมือ

ประจํารถเพื่อทําการปรับ

1. แ

2. น

1. ร
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UAU70641

ตอเสริมกระแสไฟตรง

กัรยานยนตรุนนี้ติดตั้งขั้วตอเสริมกระแสไฟตรง 

ษาผูจําหนายยามาฮากอนติดตั้งอุปกรณเสริมใดๆ
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3. ขนันัทล็อคตามคาแรงขันที่กําหนด 

ขอควรระวงั: ขันนัทล็อคใหแนบกับแหวน
ปรับตั้งเสมอ และขนันัทล็อคตามคาแรงขนั

ทีก่ําหนด [UCA22760]

UAU67050

ระบบ EXUP

รถจกัรยานยนตรุนนี้ติดตั้งระบบ EXUP (EXhaust 

Ultimate Power valve) ของยามาฮา ระบบนี้ชวยเพิ่ม

กําลังของเครื่องยนตดวยการใชวาลวซึ่งจะควบคุม

การไหลของไอเสียภายในหองไอเสีย

ขอควรระวัง
UCA15611

ระบบ EXUP ผานการตั้งคาและทดสอบอยาง

ละเอียดแลวที่โรงงานของยามาฮา การเปลี่ยนการ

ตั้งคาเหลานี้โดยไมมคีวามรูทางเทคนิคที่เพียงพอ

อาจเปนสาเหตุใหสมรรถนะของเครื่องยนตแยลง

หรือทําใหเครื่องยนตเสียหายได

ขั้ว

รถจ

ปรึก

สปริงโชค:

ต่ําสุด (นุม):

ระยะหาง A = 0 มม. (0.00 นิ้ว)

มาตรฐาน:

ระยะหาง A = 4 มม. (0.16 นิ้ว)

สูงสุด (แข็ง):

ระยะหาง A = 9 มม. (0.35 นิ้ว)

คามาตรฐานแรงบิด:

นัทล็อค:

25 N·m (2.5 kgf·m, 18 lb·ft)
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UAU57952

บการตัดวงจรการสตารท

บนี้ชวยปองกนัการสตารทเมื่อเขาเกียรโดยที่ไม

ั คลัทชและยกขาตั้งขางขึน้ และจะหยุดการ

นของเครื่องยนตหากขาตั้งขางลดต่ําลงขณะท ี่

บสงกําลังเขาเกยีรอยู

จสอบระบบนี้เปนระยะตามขั้นตอนตอไปนี้

นะนํา
การตรวจสอบนี้จะเชือ่ถอืไดมากที่สุดหากมี

การอุนเครื่องยนต

ดูหนา 4-2 สําหรับขอมลูการทํางานของสวิทช
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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

ขึน้กอนจะเริ่มออกรถ ดังนั้น ควรตรวจสอบระบบน ี้

เปนประจําและใหผูจําหนายยามาฮาทําการซอมบํารุง

หากระบบทํางานไมถูกตอง

ระบ

ระบ

กําคน

ทํางา

ระบ

ตรว

ขอแ
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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 รตรวจสอบและบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาที่

ระ
UWA11152

กา ได อยาใชรถหากทานพบส ิ่งผิดปกติใดๆ หาก

ขัน้

ตร

หนา

น

ือ้เพลิง และ

4-35, 4-36

น 7-13

น 7-16

เบ 7-24, 7-24
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วจสอบรถจกัรยานยนตกอนการขับขี่ทุกครั้งเพ ื่อใหแนใจวารถอยูในสภาพการใชงานที่ปลอดภ ัย ปฏบิัติตามขัน้ตอนกา

บุไวในคูมือผูใชรถจกัรยานยนตเสมอ

คําเตอืน

รไมตรวจสอบหรือบํารุงรักษารถจักรยานยนตอยางถูกตองจะเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุหรือทําใหชิ้นสวนเสียหาย

ตอนที่ระบุไวในคูมอืนี้ไมสามารถแกไขป ัญหาได ใหนํารถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบท ี่ผูจําหนายยามาฮา

วจสอบรายการตอไปนี้กอนการใชงานรถจักรยานยนต:

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ

้ํามันเชื้อเพลิง

• ตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง

• เติมน้ํามันเชื้อเพลงิตามความจําเปน

• ตรวจสอบการรั่วซมึของทอน้ํามันเชื้อเพลิง

• ตรวจสอบการอุดตัน การแตกราว หรือการชํารุดของท อระบายและทอน้ํามนัลนของถังน้ํามันเช

ตรวจสอบจุดเชื่อมตอทอ

้ํามันเครื่อง

• ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง

• หากจําเปน ใหเติมน้ํามันเครื่องที่แนะนําจนถึงระดับที่กําหนด

• ตรวจสอบรถจักรยานยนตเพื่อดูการรั่วซมึของน้ํามัน

้ํายาหลอเย็น

• ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็นในถัง

• หากจําเปน ใหเติมน้ํายาหลอเย็นที่แนะนําจนถึงระดับที่กําหนด

• ตรวจสอบการรั่วซมึของระบบระบายความรอน

รคหนา

• ตรวจสอบการทํางาน

• หากออนหรือหยุนตัว ใหนํารถเขารับการไลลมระบบไฮดรอลกิที่ผูจําหนายยามาฮา

• ตรวจสอบความสึกของผาเบรค

• เปลี่ยนตามความจําเปน

• ตรวจสอบระดับน้ํามันในกระปุกน้ํามัน

• หากจําเปน ใหเติมน้ํามันเบรคที่กําหนดใหอยูในระดับที่กําหนด

• ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพือ่ดูการรั่วซมึ
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ป
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บรคหลัง

• ตรวจสอบการทํางาน
• หากออนหรือหยุนตัว ใหนํารถเขารับการไลลมระบบไฮดรอลิกที่ผูจําหนายยามาฮา
• ตรวจสอบความสึกของผาเบรค
• เปลีย่นตามความจําเปน
• ตรวจสอบระดับน้ํามันในกระปุกน้ํามัน
• หากจําเปน ใหเติมน้ํามันเบรคที่กําหนดใหอยูในระดับที่กําหนด
• ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพื่อดูการรั่วซึม

ลัทช

• ตรวจสอบการทํางาน
• หลอลื่นสายตามความจําเปน
• ตรวจสอบระยะฟรี
• ปรับตั้งตามความจําเปน

ลอกคันเรง
• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น
• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง
• หากจําเปน ใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับตั้งระยะฟรีปลอกคันเรงและหลอลื่นสายคันเรงและ

ายควบคมุตางๆ
• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น
• หลอลื่นตามความจําเปน

ซขับ

• ตรวจสอบระยะหยอนโซขับ
• ปรับตั้งตามความจําเปน
• ตรวจสอบสภาพโซ
• หลอลื่นตามความจําเปน

อและยาง

• ตรวจสอบความเสียหาย
• ตรวจสอบสภาพยางและความลกึของดอกยาง
• ตรวจสอบแรงดันลมยาง
• แกไขตามความจําเปน

นัเบรคหลังและคนัเหยยีบเปลีย่นเกียร
• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น
• หลอลื่นจุดเดือยหมุนตามความจําเปน

นัเบรคหนาและคนัคลัทช
• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น
• หลอลื่นจุดเดือยหมุนตามความจําเปน

าตั้งขาง
• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบรื่น
• หลอลื่นเดือยหมุนตามความจําเปน

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ
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5
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ุดยึดโครงรถ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัวแนนแลว

• ขันใหแนนตามความจําเปน

ออากาศเขา
• ตรวจสอบใหแนใจวาทออากาศเขาไมอุดตัน

• ขจัดสิง่แปลกปลอมทุกชนิดออกจากตะแกรงตามความจำเปน

ุปกรณ ไฟ สัญญาณ และสวิทช
• ตรวจสอบการทํางาน

• แกไขตามความจําเปน

วิทชขาตั้งขาง 
• ตรวจสอบการทํางานของระบบการตัดวงจรการสตารท

• หากระบบทํางานไมถูกตอง ใหนํารถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮา

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ
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คุน

ฟ
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กา

ส

ท

UAU79303

สตารทเครื่องยนต

ใหระบบการตัดวงจรการสตารท (หนา 4-48) เปด

ามารถสตารทเครื่องยนตได ตองมีลักษณะตรง

เงื่อนไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

ระบบสงกําลงัอยูในตําแหนงเกียรวาง

ระบบสงกําลงัเขาเกยีรอยู พรอมกบับีบคนัคลทัช

ไวและขาตั้งขางยกขึน้

สตารทเครื่องยนต

. เสียบกุญแจเขาไปในสวิทชกุญแจ

. ปรับสวิทช Stop/Run/Start ไปที่ “ ”

. บิดสวิทชกุญแจ (กญุแจ) ไปที่ “ON”

. ยืนยันวาไฟเตือนและไฟแสดงตอไปนี้มีการ

ตรวจสอบตัวเอง

 ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต

 ไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่องและ

อุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

 ไฟเตือนระบบเบรคปองกันลอลอ็ค ABS

 ไฟเตือนระดับน้ํามันเชือ้เพลงิ

 ไฟเตือนระบบเสริม

 ไฟแสดงจงัหวะการเปลีย่นเกียร
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UAU15952

นคูมือผูใชรถจกัรยานยนตโดยละเอียดเพื่อให

เคยกบัการควบคุมตางๆ หากมีการควบคุมหรือ

งกชนัใดที่ทานไมเขาใจ ทานสามารถปรึกษาผ ู

หนายยามาฮาได

คําเตอืน
UWA10272

รไมทําความคุนเคยกับการควบคุมตางๆ อาจนําไป

ูการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต ซึ่งสามารถ

ําใหเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได

UAU73461

ขอแนะนํา
รถจกัรยานยนตรุนนี้ติดตั้ง:

 กลองวัดความเฉื่อย (IMU) ที่จะดับเครื่องยนต

ในกรณีที่รถพลิกคว่ํา ในกรณีนี้ ใหปดสวิทช

กญุแจ (จากนั้นเปดคืนมา) กอนพยายามสตารท

เครื่องยนตอีกครั้ง หากไมทําเชนนี้จะไม

สามารถสตารทเครื่องยนตได แมวาเครื่องยนต

จะหมุนเมื่อกดสวิทชสตารทกต็าม

 ระบบดับเครื่องยนตอัตโนมัติ เครื่องยนตจะดับ

โดยอัตโนมัติหากปลอยใหเครื่องเดินเบานาน

กวา 20 นาที ในกรณีนี้ ใหกดสวิทชสตารทเพื่อ

สตารทเครื่องยนตอีกครั้ง

การ

เพื่อ

ใหส

ตาม





การ

1

2

3

4



กา

6

ขอ




ขอ
หา

ขา

ยา

UAU67082

เปลี่ยนเกียร

ปลีย่นเกียรชวยในการควบคุมการสงกําลงั

งยนตสําหรับการออกตัว การเรงความเร็ว 

ึ้นเนิน ฯลฯ

ักรยานยนตรุนนี้ติดตั้ง QSS ดูหนา 3-3 และ 4-17

นะนํา
ารเขาเกียรวาง ( ) ใหเหยียบคันเหยียบเปลี่ยน

เบาๆ จากเกียร 2 หรือยกคันเหยียบเปลีย่นเกียร

็กนอยขณะที่อยูในเกยีร 1

ําแหนงเกียร

ันเหยียบเปลี่ยนเกียร

1

2
3
4
5
6

N

1

2
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 ไฟแสดงระบบควบคุมการทรงตัว

 ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอร

แนะนํา
ไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่องและอุณหภูมิน้ํายา

หลอเย็นจะสวางขึ้น ดับลงชั่วครู แลวสวางค าง

จนกระทั่งสตารทเครื่องยนต

ไฟเตือน ABS จะสวางคางจนกวารถจะเริ่ม

เคลือ่นที่

ควรระวัง
UCA24110

กไฟเตือนหรือไฟแสดงไมทํางานตามที่อธิบายไว

งตน ใหนํารถเขารับการตรวจสอบทีผู่จําหนาย

มาฮา

5. เขาเกียรวาง (หรือบีบคันคลทัชคางไวพรอมกับ

ยกขาตั้งขางขึน้)

6. กดสวิทชสตารท และปลอยสวิทชเมื่อ

เครื่องยนตสตารท

หากเครื่องยนตไมสตารทภายใน 5 วินาทีของ

การกดสวิทชสตารท ใหรอ 10 วินาทีกอนกด

สวิทชอีกครั้งเพื่อใหแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่

กลบัคืนมา

ขอควรระวัง
UCA11043

เพื่อรักษาเครื่องยนตใหมอีายุการใชงานทีย่าวนาน 

หามเรงเครื่องยนตมากขณะเครื่องยนตเย็น!

การ

การเ

เครื่อ

การข

รถจ

ขอแ
ในก

เกียร

ขึน้เล

1. ต

2. ค
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ข
UAU16842

ะรันอินเครื่องยนต

ีชวงเวลาใดในอายุการใชงานของเครื่องยนต ที่จะ

ญัไปกวาชวงระหวาง 0 ถึง 1,600 กม. (1,000 ไมล) 

เหตุนี้ จงึควรทําความเขาใจเนื้อหาตอไปนี้โดย

อียด

งจากเปนเครื่องยนตใหม ควรหลกีเลีย่งการ

ทุกน้ําหนักเกินในชวงระยะ 1,600 กม. (1,000 

) แรก ชิ้นสวนตางๆ ในเครื่องยนตจะเสียดสี

ขัดตัวจนมีระยะหางในการทํางานที่ถกูตอง 

วงนี้ จะตองไมใชงานโดยบิดคันเรงจนสุด

เวลานาน หรือในสภาวะใดๆ ที่อาจสงผลให

ื่องยนตเกดิความรอนมากเกินไป

UAU17085

,000 กม. (0–600 ไมล)

กีเลีย่งการทํางานเกิน 7,000 รอบ/นาที เปนเวลา

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

ของการขบัขี่ ตองมกีารเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 

เปลี่ยนกรองและไสกรองน้ํามนัเครื่อง [UCA10303]

0–1,600 กม. (600–1,000 ไมล)

กีเลีย่งการทํางานเกิน 8,400 รอบ/นาที เปนเวลา
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อควรระวัง
UCA22521

 แมระบบสงกําลังจะอยูในตําแหนงเกียรวาง 

ก็หามปลอยใหรถไหลเปนเวลานานขณะดับ

เครื่องอยู และหามลากรถจักรยานยนตเปน

ระยะทางไกล ระบบสงกําลังจะมกีารหลอลื่น

อยางเหมาะสมตอเมือ่เครื่องยนตทํางานอยู

เทานั้น การหลอลื่นที่ไมเพียงพออาจทําให

ระบบสงกําลังเสียหาย

 บีบคันคลัทชทุกครั้งเมือ่จะเปลี่ยนเกียรเพื่อ

ปองกันไมใหเครือ่งยนต เกียร และระบบสง

กําลังเสียหาย ยกเวนเมื่อใชระบบชวยเปลี่ยน

เกียรอยางรวดเร็ว

UAU16811

คําแนะนําสําหรับการลดความสิ้นเปลือง

น้ํามันเชื้อเพลิง

ความสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงโดยมากขึ้นอยู กับ

ลักษณะการขบัขี่ของแตละบุคคล คําแนะนําเพื่อลด

ความสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิงมีดังนี้:

 เปลี่ยนเกยีรขึ้นอยางรวดเร็ว และหลีกเลี่ยงการ

ใชความเร็วรอบเครื่องยนตสูงขณะเรงเครื่อง

 ไมเรงเครื่องยนตขณะเปลีย่นเกยีรลง และ

หลีกเลี่ยงการใชความเร็วเครื่องยนตสูงโดย

ไมมีโหลดบนเครื่องยนต

 ดบัเครื่องยนตแทนที่จะปลอยใหเครื่องยนต

เดินเบาเปนเวลานาน (เชน ในการจราจรที่

ติดขดั เมื่อหยุดรอสัญญาณไฟจราจร หรือรอ

รถไฟผาน)

ระย

ไมม

สําค

ดวย

ละเ

เนื่อ

บรร

ไมล

และ

ในช

เปน

เคร

0–1

หล

นาน

แรก

และ

100

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

รักษาความเร็วรอบเครื่องยนตไมใหอยูในพื้นที่

สีแดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต

หากมปีญหาใดๆ เกิดขึ้นในระยะรนัอิน

เครื่องยนต กรุณานํารถจักรยานยนตของทาน

เขาตรวจสอบที่ผูจําหนายยามาฮาทันที

แนะนํา
ระหวางและหลงัชวงระยะรันอินเครื่องยนต 

ามรอนของไอเสียอาจทําใหทอไอเสียเปลี่ยนสีได 

เปนเรื่องปกติ

UAU17214

การจอดรถ

ในการจอดรถ ใหดับเครื่องยนตและดึงกุญแจออกจาก

สวิทชกญุแจ

คําเตอืน
UWA10312

 เนื่องจากเครือ่งยนตและระบบไอเสียจะเกิด

ความรอนสูง จึงไมควรจอดรถในทีท่ี่อาจมเีด็ก

หรือคนเดินสัมผัสและถูกความรอนไหม

ผิวหนัง

 ไมจอดรถบริเวณพื้นทีล่าดเอียงหรือพื้นดินที่

ออน มิฉะนั้นอาจจะทําใหรถลมซึ่งมโีอกาส

ทําใหน้ํามนัเชื้อเพลิงรั่วและเกิดไฟไหมได

 หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับพื้นหญาแหง

หรือวัสดุที่ลุกตดิไฟไดงาย



รุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

7

กา

ระ

ท

เป

จัก

กา

อธ

ชว

ระ

ขับ

อา

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) ผูจําหนายยามาฮาไดรับการฝกอบรม

ติดตั้งอุปกรณเพื่อใหบริการเหลานี้โดยเฉพาะ
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UAU17246

รตรวจสอบ การปรับตั้ง และการหลอลืน่ตาม

ยะจะชวยใหรถจกัรยานยนตของทานอยูในสภาพ

ี่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุด ความปลอดภัย

นความรับผิดชอบของเจาของและผูขับขี่รถ

รยานยนต จุดสําคัญตางๆ สําหรับการตรวจสอบ 

รปรับตั้ง และการหลอลื่นรถจกัรยานยนตจะ

ิบายรายละเอียดในหนาถดัไป

งระยะเวลาที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาตาม

ยะเปนเพียงคําแนะนําทั่วไปภายใตสภาวะการ

ขี่ปกติ อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการบํารุงรักษา

จจําเปนตองสั้นขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 

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

และ



กา

7

ชุด

ชดุ

มีป

(ดูห

ขอ

ชว

แล

ตอ

กา

ขอ
หา

ใน

ผูด

1.
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UAU67091

เครื่องมือ

เครื่องมือควรเก็บไวแยกจากตัวรถ อยางไรกต็าม 

ระแจหกเหลีย่มสองอันอยูใตเบาะนั่งผูโดยสาร 

นา 4-38)

มูลที่อยูในคูมือเลมนี้และเครื่องมือตางๆ ที่ใหมา

ยใหทานสามารถทําการบํารุงรักษาเพื่อปองกัน

ะซอมแซมเล็กๆ นอยๆ ได อยางไรก็ตาม จําเปน

งใชประแจขันแรงบิดและเครื่องมืออื่นๆ เพื่อทํา

รซอมบํารุงบางรายการอยางถูกตอง

แนะนํา
กทานไมมีเครื่องมือหรือประสบการณที่จําเป ็น

การบํารุงรักษารถ ใหผูจําหนายยามาฮาเปน

ําเนินการแทน

ประแจหกเหลี่ยม

1
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7

UAU71033

ต

ข
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

อแนะนํา
 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  

• ตรวจสอบและปรับตั้งสมดุล

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
   

 55,000 กม. (34,000 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 ทุกๆ 19,000 กม. (12,000 ไมล)

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

• ตรวจสอบระดับและการรั่วซมึของน้ํามันเครื่อง


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

UAU72811

ขอ


าดดวยแรงอัดอากาศได มิฉะนั้นจะทําให ไสกรอง



นถายน้ํามันเบรคทุก 2 ป

คเหล็กสเตนเลสกลายเปนสีดํา

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

 รถจักรยานยนตรุนนี้ใชไสกรองอากาศกระดาษเคลอืบน้ํามันแบบใชแลวทิ้ง ไสกรองนี้ไมสามารถทําความสะอ

เสียหาย

 ตองเปลีย่นไสกรองอากาศบอยครั้งขึ้นหากขับข ี่ในบริเวณที่เปยกหรือมีฝุนมากกวาปกติ

การบํารุงรักษาระบบเบรคไฮดรอลิก

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคหนาและเบรคหลงัเปนประจํา เติมน้ํามันเบรคตามความจําเปน

 เปลีย่นแมปมเบรคตัวบนเบรคหลัง ชิน้สวนภายในของแมปมเบรคตัวบนเบรคหนา แมปมเบรคตัวล าง และเปลีย่

 เปลีย่นทอน้ํามันเบรคทุก 4 ป หรือเร็วกวานั้นหากเกิดรอยแตก เสียหาย หรือหากสวนใดก็ตามของทอน้ํามันเบร

*
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

บ

เพ

ใน

ติด

1.

2.

3.

4.

ังลม A

กรูตัวยึดแบบเร็ว

ัวยึดแบบเร็ว

ังลม B

กรูตัวยึดแบบเร็ว

ัวยึดแบบเร็ว

1

2

2

3

3

2

3

2

3
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UAU18713

ารถอดและการติดตั้งบังลมและฝาครอบ

ังลมและฝาครอบที่แสดงในรูปจําเปนตองถอดออก

ื่อทําการบํารุงรักษาบางรายการตามที่อธิบายไว 

บทนี้ อางอิงหัวขอนี้ทุกครั้งเมื่อตองการถอดและ

ตั้งบังลมหรือฝาครอบ

UAU66972

บังลม A และ B (สําหรับ YZF-R1)

การถอดบังลม

ถอดสกรูตัวยึดแบบเร็วและตัวยึดแบบเร็วออก

จากนั้นถอดบังลมออก

ฝาครอบ A

บังลม A

บังลม C

ฝาครอบ B

12

3
4

1. ฝาครอบ C

2. บังลม B

3. ฝาครอบ D

1 2

3
1. บ

2. ส

3. ต

1. บ

2. ส

3. ต

3

1



กา

7

กา

วาง

จาก

บัง

กา

กา

ิดตั้งบังลม

ังลมในตําแหนงเดิม จากนั้นติดตั้งปลอกรอง 

ู ตัวยึดแบบเร็ว และสกรูตัวยึดแบบเร็ว

UAU66980

รอบ A และ C

อดฝาครอบ

ตัวยึดแบบเร็วและสกรู จากนั้นดึงฝาครอบออก

1.

2.

3.

ังลม B

กรูตัวยึดแบบเร็ว

ัวยึดแบบเร็ว

กรู

ลอกรอง

2

3

4
5
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รติดตั้งบังลม

บังลมในตําแหนงเดิม

นั้นติดตั้งตัวยึดแบบเร็วและสกรูตัวยึดแบบเร็ว

ลม C (สําหรับ YZF-R1)

รถอดบังลม

1. ถอดบังลม A และ B

2. ถอดสกรูและปลอกรอง จากนั้นถอดบังลมออก

รติดตั้งบังลม

1. ใสบังลมในตําแหนงเดิม จากนั้นติดตั้ง

ปลอกรองและสกรู

2. ติดตั้งบังลม A และ B

บังลม A และ B (สําหรับ YZF-R1M)

การถอดบังลม

ถอดสกรู ปลอกรอง สกรูตัวยึดแบบเร็ว และตัวยึด

แบบเร็วออก จากนั้นถอดบังลมออก

การต

วางบ

สกร

ฝาค

การถ

ถอด

บังลม C

สกรู

ปลอกรอง

32

1
1. บังลม A

2. สกรูตัวยึดแบบเร็ว

3. ตัวยึดแบบเร็ว

4. สกรู

5. ปลอกรอง

2

3

2

3

3

4 5

1
1. บ

2. ส

3. ต

4. ส

5. ป

1

2
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ติดตั้งฝาครอบ

ฝาครอบในตําแหนงเดิม จากนั้นจงึขันสกรู

1.

2.

3.

1.

2.

3.

3

กรู

าครอบ D

2

1
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การติดตั้งฝาครอบ

วางฝาครอบในตําแหนงเดิม จากนั้นติดตั้งตัวยึด

แบบเร็วและสกรู

ฝาครอบ B และ D

การถอดฝาครอบ

1. ถอดบังลม A หรือ B (ดูหนา 7-9)

2. ถอดสกรู จากนั้นดึงฝาครอบออก

การ

วาง

ตัวยึดแบบเร็ว

สกรู

ฝาครอบ A

ตัวยึดแบบเร็ว

สกรู

ฝาครอบ C

2

1

1

2

3

1. สกรู

2. ฝาครอบ B

2

1

1. ส

2. ฝ



กา

7

กา

หวั

ซึ่ง

ยาม

หวั

มา

แล

หวั

ฉน

แต

เหม

ที่ต

เปน

ไม

จกั

สอ

หา

เขม

คว

วรระวัง
UCA10841

ชเครือ่งมือใดๆ ในการถอดหรือใสปลั๊กหัวเทียน 

นั้นขัว้สายคอยลจุดระเบิดอาจเสียหายได ปลั๊ก

ียนอาจถอดออกไดยากเนื่องจากซีลยางที่

ยฝาปดคับแนนพอดี ในการถอดปลั๊กหัวเทยีน 

บิดไปมาพรอมกับดึงออกเทานั้น สวนในการ

ับ ใหจับบิดไปมาพรอมกับดันเขาไป

ามาตรฐานแรงบิด:

หวัเทียน (ใหม):

18 N·m (1.8 kgf·m, 13 lb·ft)

หวัเทียน (หลังการตรวจสอบ):

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

รตรวจสอบหัวเทียน

เทียนเปนสวนประกอบที่สําคัญของเครื่องยนต  

ควรทําการตรวจสอบเปนระยะโดยผูจําหนาย

าฮา เนื่องจากความรอนและคราบตะกอนทําให

เทียนสึกกรอนอยางชาๆ จึงควรถอดหัวเทียนออก

ตรวจสอบตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษา

ะการหลอลืน่ตามระยะ นอกจากนี ้สภาพของ

เทียนยังแสดงถงึสภาพของเครื่องยนตได

วนกระเบื้องรอบๆ แกนกลางของหัวเทียน

ละตัวควรเปนสีน้ําตาลปานกลางถึงออน (สีที่

าะสมเมื่อขบัขี่รถตามปกติ) และหัวเทียนทั้งหมด

ิดตั้งในเครื่องยนตควรมีสีเดียวกนั หากหัวเทียน

สอีื่นอยางชัดเจน แสดงวาเครื่องยนตอาจทำงาน

ปกติ ไมควรวินิจฉัยปญหาดวยตัวเอง โปรดนํารถ

รยานยนตของทานไปใหผูจําหนายยามาฮาตรวจ

บแกไข

กหวัเทียนมีการสึกกรอนของเขี้ยวและมีคราบ

าคารบอนปริมาณมากหรือมีคราบอื่นๆ 

รเปลีย่นใหม

กอนติดตั้งหัวเทียน ควรวัดระยะหางเขี้ยวหัวเทียน

ดวยเกจวัดความหนา และหากจําเปน ใหปรับระยะ

หางเขี้ยวหวัเทียนใหไดตามคาที่กําหนดไว

ทําความสะอาดพื้นผิวของปะเก็นหัวเทียนและ

หนาสัมผัสรองหัวเทียน จากนั้นเชด็สิ่งสกปรกออก

จากเกลยีวหวัเทียน

ขอค
อยาใ

มฉิะ

หัวเท

ปลา

ใหจับ

ใสกล

หัวเทียนที่กําหนด:

NGK/LMAR9E-J

1. ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน

ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน:

0.6–0.7 มม. (0.024–0.028 นิ้ว)

1 1

ค
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ก

รถ
เพ
ออ
คัน

. หากน้ํามันเครื่องอยูที่หรืออยูต่ํากวาขีดบอก

ระดับต่ําสุด ใหเติมน้ํามันเครื่องชนิดที่แนะนํา

จนไดระดับที่กําหนด

นะนํา
จสอบความเสียหายของโอริงฝาปดชองเติม

ันเครื่อง และเปลี่ยนใหมตามความจําเปน

เปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง (และไสกรอง

ันเครื่อง)

. ถอดบังลม A และฝาครอบ B (ดูหนา 7-9)

. สตารทเครื่อง อุนเครื่องสักพัก จากนั้นจงึ

ดับเครื่อง

1.

2.

3.

4.

5.

องตรวจวัดระดับน้ํามันเครื่อง

ีดบอกระดับสงูสดุ

ีดบอกระดับต่ําสดุ

2

3

1
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UAU36112

ลองดักไอน้ํามัน

จกัรยานยนตรุนนี้มีการติดตั้งกลองดักไอน้ํามัน
ื่อปองกนัการปลอยไอระเหยของน้ํามันเชือ้เพลงิ
กไปสูบรรยากาศ กอนจะใชรถจักรยานยนต
นี้ ตองแนใจวาไดทําการตรวจสอบดังตอไปนี้:
 ตรวจสอบการเชื่อมตอทอยางแตละจดุ

 ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของ

ทอยางและกลองดักไอน้ํามัน เปลี่ยน หาก

เสียหาย

 ตรวจสอบใหแนใจวาชองระบายอากาศของ

กลองดักไอน้ํามันไมอุดตัน และทําความ

สะอาดตามความจําเปน

UAU66535

น้ํามันเครื่องและไสกรองน้ํามันเครื่อง

ควรตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่องทุกครั้งกอนขับขี่

นอกจากนี้ ตองทําการเปลีย่นถายน้ํามันเครื่องและ

เปลีย่นไสกรองน้ํามันเครื่องตามระยะที่กําหนดใน

ตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ

การตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง

1. ตั้งรถจกัรยานยนตบนพื้นราบและใหอยูใน

ตําแหนงตั้งตรง การที่รถเอียงเพียงเล็กนอย

กอ็าจทําใหการอานระดับคลาดเคลื่อนได

2. สตารทเครื่อง อุนเครื่องสักพัก จากนั้นจงึ

ดบัเครื่อง

3. รอสักครูจนกระทั่งน้ํามันตกตะกอน จากนั้นจงึ

ตรวจสอบระดับน้ํามันผานชองตรวจวัดที่อยู

ดานซายลางของหองเครื่องยนต

ขอแนะนํา
น้ํามันเครื่องควรอยูระหวางขีดบอกระดับต่ําสุด

กับสูงสุด

4

ขอแ
ตรว

น้ําม

การ

น้ําม

1

2

ไปยังถังน้ํามันเชื้อเพลงิ

ไปยังบรรยากาศ

เรือนลิน้เรง

กลองดักไอน้ํามันแบบใชถาน

ชองระบายอากาศของกลองดักไอน้ํามนั

#4
#3

#2
#1

1 2

3

4

5

1. ช

2. ข

3. ข



กา

7

นะนํา
จสอบใหแนใจวาไดใสโอริงเขาที่อยางถูกตอง

ติดตั้งไสกรองน้ํามันเครื่องอันใหมดวย

ประแจถอดกรองน้ํามัน แลวขันตามแรงบิด

ที่กําหนดดวยประแจวัดแรงบิด

1.

1.

2.

อริง

1
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3. วางอางรับน้ํามันเครื่องไวใตเครื่องยนตเพื่อ

รองรับน้ํามันเครื่องที่ใชแลว

4. ถอดฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง โบลทถาย

น้ํามันเครื่องและปะเกน็ออกเพื่อถาย

น้ํามันเครื่องออกมาจากหองเครื่องยนต

ขอแนะนํา
ขามขั้นตอนที่ 5–7 หากไมมีการเปลี่ยนไสกรอง

น้ํามันเครื่อง

5. ถอดไสกรองน้ํามันเครื่องออกดวยประแจถอด

กรองน้ํามัน

ขอแนะนํา
ประแจถอดกรองน้ํามันเครื่องมีจําหนายที่ผูจําหนาย

ยามาฮา

6. ทาน้ํามันเครื่องสะอาดบางๆ ที่โอริงของ

ไสกรองน้ํามันเครื่องอันใหม

ขอแ
ตรว

แลว

7.ฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

โบลทถายน้ํามันเครื่อง

ปะเก็น

1

1

2

1. ไสกรองน้ํามันเครื่อง

2. ประแจถอดกรองน้ํามัน

1

2

1. โ
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. ตรวจสอบความเสียหายของโอริงฝาปดชอง

เติมน้ํามันเครื่อง และเปลีย่นใหมตามความ

จําเปน

. ใสฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่องและบิดใหแนน

. สตารทเครื่องยนต และปลอยใหเครื่องยนต

เดินเบาสักครูพรอมกบัตรวจสอบวาไมมีน้ํามัน

รั่วซึมออกมา หากมีน้ํามันรั่วออกมา ใหดับ

เครื่องยนตทันทีและตรวจสอบสาเหตุ

นะนํา
งัจากสตารทเครื่องยนต ไฟเตือนแรงดันน้ํามัน

ื่องและอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นควรจะดับลงหากมี

ับน้ํามันเครื่องเพียงพอ

1. าปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

อริง

2

1
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8. ติดตั้งโบลทถายน้ํามันเครื่องและปะเกน็

อันใหม แลวขันโบลทตามคาแรงบิดที่กําหนด

9. เติมน้ํามันเครื่องที่แนะนําตามปริมาณที่กําหนด

ขอแนะนํา
ตองแนใจวาไดเชด็คราบน้ํามันบนชิ้นสวนตางๆ

ออกหลังจากเครื่องยนตและระบบไอเสียเย็นลงแลว

ขอควรระวัง
UCA11621

 เพื่อปองกันไมใหคลัทชลื่น (เนื่องจากน้ํามัน

เครื่องจะหลอลื่นคลัทชเชนกัน) หามผสมสาร

เคมีเติมแตงใดๆ หามใชน้ํามนัดีเซลทีร่ะบุ

สําหรับ “CD” หรอืน้ํามันทีม่ีคุณภาพสูง

กวาที่กําหนด นอกจากนี้ หามใชน้ํามนัที่

ตดิฉลาก “ENERGY CONSERVING II” 

หรือสูงกวา

 ระวังไมใหสิ่งแปลกปลอมเขาไปในหอง

เครื่องยนต

1

2

3

ขอแ
หล

เคร

ระด

ประแจวัดแรงบิด

คามาตรฐานแรงบิด:

ไสกรองน้ํามันเครื่อง:

17 N·m (1.7 kgf·m, 13 lb·ft)

คามาตรฐานแรงบิด:

โบลทถายน้ํามันเครื่อง:

23 N·m (2.3 kgf·m, 17 lb·ft)

1

น้ํามนัเครื่องที่แนะนํา:

น้ํามันเครื่องสังเคราะห

10W-40, 15W-50

ปริมาณน้ํามัน:

การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง:

3.90 ลิตร (4.12 US qt, 3.43 lmp.qt)

มีการถอดกรองน้ํามันเครื่อง:

4.10 ลิตร (4.33 US qt, 3.61 lmp.qt)

1. ฝ

2. โ



กา

7

ขอ
หา

หล

เคร

จํา

เมื่อรถอยูในตําแหนงตั้งตรง ใหดูที่ระดับน้ํายา

หลอเย็นในถังพัก

หากระดับน้ํายาหลอเย็นอยูที่ขีดบอกระดับ

ต่ําสุดหรือต่ํากวา ใหถอดฝาปดถงัพักน้ํายา

หลอเย็นออก คําเตอืน! เปดเฉพาะฝาปดถังพัก

น้ํายาหลอเย็นเทานั้น หามพยายามเปดฝาปด

หมอน้ําในขณะที่เครื่องยนตยังรอนอยู [UWA1562]

ีดบอกระดับสูงสุด

ีดบอกระดับต่ําสุด
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ควรระวัง
UCA22490

กไฟเตือนแรงดันน้ํามนัเครื่องและอุณหภูมิน้ํายา

อเย็นกะพริบหรือสวางคางแมวาระดับน้ํามัน

ือ่งจะถูกตอง ใหดับเครื่องยนตทนัทีและให ผู

หนายยามาฮาตรวจสอบรถจักรยานยนต

4. ดับเครื่องยนต รอสักครูจนกวาน้ํามันจะตก

ตะกอน จากนั้นตรวจสอบระดับน้ํามัน

เครื่องและเติมตามความจําเปน

5. ติดตั้งบังลมและฝาครอบ

UAUS1203

น้ํายาหลอเย็น

ควรตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็นเปนประจํา 

นอกจากนี้ ตองเปลี่ยนน้ํายาหลอเย็นตามที่กําหนด

ในตารางการบํารุงรักษาตามระยะ

ขอแนะนํา
หากไมมีน้ํายาหลอเย็นของแทของยามาฮา ใหใชน้ํายา

ตานการแข็งตัวเอธิลีนไกลคอลที่มีสารยับยั้งการกัด

กรอนสําหรับเครื่องยนตอะลูมิเนียม และผสมกับ

น้ํากลัน่ที่อัตราสวน 1:1

UAU20097

การตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็น

เนื่องจากระดับน้ํายาหลอเย็นจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ

เครื่องยนต จึงควรตรวจวัดในขณะที่เครื่องยนตเย็น

1. จอดรถจกัรยานยนตบนพื้นราบ

2.

3.

น้ํายาหลอเย็นที่แนะนํา:

น้ํายาหลอเย็น YAMALUBE

ปริมาณน้ํายาหลอเยน็:

ถังพักน้ํายาหลอเย็น (ขีดบอกระดับสูงสุด):

0.25 ลิตร (0.26 US qt, 0.22 lmp.qt)

หมอน้ํา (รวมในสายตางๆ):

2.25 ลิตร (2.38 US qt, 1.98 lmp.qt)
1. ข

2. ข

1

2



รุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

7

UAU36765

รองอากาศ

เปลีย่นไสกรองอากาศตามระยะที่กําหนดใน

างการบํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ

ีย่นไสกรองอากาศโดยผูจําหนายยามาฮา

1.
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4. เติมน้ํายาหลอเย็นถึงขีดบอกระดับสูงสุด 

ขอควรระวงั: หากไมมนี้ํายาหลอเย็น ใหใช

น้ํากลั่นหรือน้ํากอกที่ไมกระดางแทน หามใช

น้ํากระดางหรือน้ําเกลือเนื่องจากจะเปน

อันตรายตอเครื่องยนต หากใชน้ําแทนน้ํายา

หลอเย็น ใหเปลี่ยนกลับไปเปนน้ํายาหลอเย็น

โดยเร็วที่สุด มิฉะนั้นระบบระบายความรอน

จะไมสามารถปองกันการแข็งตัวและการ

กัดกรอนได หากเติมน้ําลงไปในน้ํายาหลอเย็น 

ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบความเขมขน

ของสารปองกันการแข็งตัวในน้ํายาหลอเย็น

โดยเร็วที่สุด มิฉะนั้นประสิทธิภาพของน้ํายา

หลอเย็นจะลดลง [UCA10473]

5. ติดตั้งฝาปดถงัพักน้ํายาหลอเย็น

UAU33032

การเปลี่ยนน้ํายาหลอเย็น

ตองเปลีย่นน้ํายาหลอเย็นตามที่กําหนดในตาราง

การบํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ ใหผู

จําหนายยามาฮาทําการเปลีย่นน้ํายาหลอเย็นให

คําเตือน! หามพยายามเปดฝาปดหมอน้ําในขณะที่

เครื่องยนตยังรอนอยู [UWA10382] 

ไสก

ตอง

ตาร

เปล

ฝาปดถังพักน้ํายาหลอเย็น

1



กา

7

กา

เด

ตร

จําห

UAU21403

ะหางวาลว

เปนสวนประกอบที่สําคัญของเครื่องยนต และ

จากระยะหางวาลวจะเปลี่ยนแปลงเมื่อใชงาน 

งทําการตรวจสอบและปรับตั้งตามที่กําหนด

ตารางการบํารุงรักษาตามระยะ วาลวที่ไมได 

ตั้งจะสงผลใหสวนผสมระหวางอากาศกับน้ํามัน

พลิงไมไดสัดสวน มีเสียงรบกวนของเครื่องยนต 

เครื่องยนตเสียหายในที่สุด เพื่อปองกันปญหา

ลาว ตองใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบและ

ตั้งระยะหางวาลวตามระยะเวลาสม่ําเสมอ

นะนํา
ทําการบํารุงรักษาเมื่อเครื่องยนตเย็น
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UAU44735

รตรวจสอบความเร็วรอบเครื่องยนต

ินเบา

วจสอบความเร็วรอบเครื่องยนตเดนิเบา และใหผ ู

นายยามาฮาปรับแกใหตามความจําเปน

UAU21386

การตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง

วัดระยะฟรีปลอกคันเรงดังภาพ

ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรงตามระยะที่กําหนด

และใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับตั้งตามความ

จําเปน

ระย

วาลว

เนื่อง

จงึตอ

ไวใน

ปรับ

เชื้อเ

และ

ดังก

ปรับ

ขอแ
ตอง

ความเร็วรอบเครื่องยนตเดินเบา:

1,200–1,400 รอบ/นาที

1. ระยะฟรีปลอกคันเรง

ระยะฟรีปลอกคันเรง:

3.0–5.0 มม. (0.12–0.20 นิ้ว)

1
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ย

ยา

ท

ถน

ให

เว

แร

คว

แล

ตรวจสอบสภาพยางทุกครั้งกอนการขบัขี่ หาก

มลกึรองดอกยางบริเวณกึง่กลางถงึคาที่กําหนด 

หากยางโดนเศษแกว ตะปู หรือมีการฉีกขาด

แกมยาง ใหนํารถไปเปลี่ยนยางที่ผูจําหนาย

าฮาทันที

นะนํา
ํากดัความลกึรองดอกยางอาจแตกตางกันในแต

ระเทศ ปฏบิัติตามกฎขอบังคับของทองถิน่เสมอ

คําเตอืน
UWA10472

ใหผูจําหนายยามาฮาเปลี่ยนยางที่สกึหรอให

รถของทาน การขับขีร่ถจักรยานยนตที่ยางสึก

มากเกินไปไมเพียงผิดกฎหมาย แตยังทําให

เสถียรภาพในการขับขีล่ดลงและทําใหสูญเสีย

การทรงตัวได

การเปลี่ยนชิ้นสวนที่เกี่ยวของกับเบรคและลอ

ทั้งหมด รวมถึงยาง ควรใหผูจําหนายยามาฮา

ที่มีความรูความชํานาญเปนผูดําเนินการ

วามลึกรองดอกยางต่ําสุด (หนาและหลัง):

1.6 มม. (0.06 นิ้ว)
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UAU70961

าง

งเปนสิ่งเดียวที่สัมผัสกับถนน ความปลอดภัยใน

ุกสภาวะการขับขี่ขึน้อยูกับสวนเลก็ๆ ที่สัมผัสกบั

น นั่นคือ ยาง ดังนั้นจงึจําเปนตองบํารุงรักษายาง

อยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา และเปลี่ยนเมื่อถงึ

ลาที่เหมาะสมดวยยางที่กําหนด

งดันลมยาง

รตรวจสอบแรงดันลมยางทุกครั้งกอนการขับขี่

ะปรับตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA18370

 การใชรถจักรยานยนตโดยทีแ่รงดันลมยางไม

ถกูตองอาจทําใหสูญเสียการควบคุมจนเกิด

การบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได

 การตรวจสอบและการปรับแรงดันลมยางตอง

ทําขณะที่ยางเย็น (เมื่ออุณหภูมขิองยางเทากับ

อุณหภูมโิดยรอบ)

คําเตอืน
UWA10512

หามบรรทุกน้ําหนักมากเกินไป การใชงานรถ

จักรยานยนตที่มีน้ําหนักบรรทุกมากเกินไปอาจ

ทําใหเกิดอุบัติเหตุได

การตรวจสอบสภาพยาง

ควร

ควา

หรือ

ของ

ยาม

ขอแ
ขีดจ

ละป





แรงดันลมยางขณะยางเย็น:
หนา:

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)
หลัง:

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

187 กก. (412 ปอนด)
* น้ําหนักรวมของผูขับขี่ ผูโดยสาร สัมภาระ 
และอุปกรณตกแตง 

1. แกมยาง

2. ความลึกรองดอกยาง

ค



กา

7



ขอ

รถ

วาล

ยาง

งาน

แล

คําเตอืน
UWA10601

รยานยนตคนันี้ติดตั้งยางความเร็วสูง ปฏิบัติตาม

ารตอไปนี้เพื่อการใชยางอยางมปีระสิทธภิาพมาก

ใชเฉพาะยางอะไหลทีก่ําหนดเทานั้น ยางชนิด

อื่นอาจมอีันตรายจากการระเบิดเมือ่ขบัขี่ดวย

ความเรว็สูง

1.

2.

3.

างหนา:

ขนาด:

120/70 ZR17MC (58W)

ผูผลิต/รุน:

BRIDGESTONE/BATTLAX RACING 

STREET RS10F

างหลัง:

ขนาด:

190/55 ZR17M/C (75W) (YZF-R1)

200/55 ZR17M/C (78W) (YZF-R1M)

ผูผลิต/รุน:

BRIDGESTONE/BATTLAX RACING 

STREET RS10R

างหนาและยางหลัง:

วาลวลมยาง:

TR412

ไสวาลว:

#9100 (ของแท)
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ขับขีร่ถจักรยานยนตดวยความเร็วปานกลาง

หลังจากเปลี่ยนยางใหมๆ  เนื่องจากตองรอให

หนายางเขาที ่(broken in) กอน เพื่อใหใชยาง

ไดเตม็ประสิทธิภาพ

มลูเกี่ยวกับยาง

จักรยานยนตรุนนี้ใชยางแบบไมมียางในและ

วลมยาง

มีการเสื่อมสภาพตามอายุ แมวาจะไมไดใช

หรือใชในบางโอกาส การแตกของดอกยาง

ะแกมยาง ซึ่งบางครั้งมีการเสียรูปของโครงยาง

รวมดวย เปนสิ่งที่บงถึงการเสื่อมสภาพตามอายุ 

จงึควรตรวจสอบอายุของยางที่เกาเก็บโดยผูเชี่ยวชาญ

เพื่อใหแนใจวายางมีความเหมาะสมที่จะใชตอไป

คําเตอืน
UWA10482

 ยางหนาและยางหลังของรถจักรยานยนตควร

เปนยางยี่หอและรูปแบบเดียวกัน มิฉะนั้น

สมรรถนะในการบังคับรถอาจลดลง ซึ่ง

สามารถนําไปสูการเกิดอุบัตเิหตุได

 ตรวจสอบใหแนใจทุกครัง้วาไดใสจุกปดวาลว

ลมยางแนนสนิทแลวเพื่อปองกันแรงดัน

ลมยางรัว่

 ใชเฉพาะวาลวลมยางและไสวาลวที่อยูใน

รายการตอไปนี้เพื่อปองกันยางแบนในระหวาง

การขบัขี่ดวยความเร็วสูง

หลังจากการทดสอบอยางละเอียด รายชื่อยางตอไปน ี้

เทานั้นที่ไดรับการยอมรับจากบริษัท ไทยยามาฮ า

มอเตอร จํากัด วาสามารถใชกบัรถจกัรยานยนต

ยามาฮารุนนี้ได รถจัก

รายก

ทีสุ่ด



วาลวลมยาง

ไสวาลวลมยาง

จุกปดวาลวลมยางพรอมซลี

ย

ย

ย
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7

ตรวจสอบรอยบากและรอยขีดขวนบนลอ

เปนประจํา ใชสีแตมหรือซีลแลนทอื่นๆ เพื่อ

ปองกันการกัดกรอน

ปฏบิตัิตามคําแนะนําสําหรับการทําความสะอาด

ที่ใหไวในหนา 8-1
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 ยางใหมอาจยึดเกาะไมคอยดีในบางพื้นผิวถนน

จนกวาหนายางจะเขาที ่(broken in) ดังนั้น 

กอนขับขีด่วยความเร็วสูงจึงควรขบัขี่ใหได

ระยะทางประมาณ 100 กม. (60 ไมล) หลังจาก

ตดิตั้งยางใหม

 ตองอุนเครื่องยางกอนการขับขี่ดวยความ

เร็วสูง

 ปรบัแรงดันลมยางใหเหมาะกับสภาพการใชงาน

เสมอ

UAU66460

ลอแม็ก

เพื่อใหรถจกัรยานยนตของทานมีสมรรถนะในการ

ขับขี่สูง มีความทนทานและปลอดภัย ทานควรคํานึง

ถึงจุดที่สําคัญเกีย่วกับลอรถดังตอไปนี้

 ควรตรวจสอบรอยแตก ความโคงงอ การบิดงอ 

หรือความเสียหายของวงลอกอนขับขี่ทุกครั้ง 

หากพบวาลอชํารุด ใหนํารถจักรยานยนตเขารับ

การเปลีย่นลอโดยผูจําหนายยามาฮา อยา

พยายามซอมแซมลอรถดวยตนเอง แมจะเปน

การซอมแซมเลก็ๆ นอยๆ ก็ตาม ลอรถที่มีการ

เสียรูปทรงหรือรอยแตกจะตองเปลีย่นใหม

 ควรทําการตั้งศูนยลอทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนลอ

หรือยาง ลอที่ไมไดศูนยอาจทําใหสมรรถนะ

แยลง การบังคบัควบคมุลดลง และอายุของ

ยางสั้นลง

ลอเหลานี้ทําจากแมกนีเซียมและตองการการดูแล

เปนพิเศษ

 ในการตั้งศูนยลอ ใหใชตุมถวงแบบติดเพื่อ

หลีกเลี่ยงการขดีขวนลอ







กา

7

กา

วัด

ตร

แล

ใน

ระ

ใน

ไป

ขันแนนนัทล็อค

ติดตั้งบังลม
1.

2.

ัทล็อค

ัทปรับตั้งระยะฟรีคันคลัทช

1 2

(a)

(b)
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UAU67342

รปรับตั้งระยะฟรีคันคลัทช

ระยะฟรีคันคลัทชดังภาพ

วจสอบระยะฟรีคันคลัทชตามระยะที่กําหนด

ะปรับตั้งตามขั้นตอนตอไปนี้ตามความจําเปน

การเพิ่มระยะฟรีคันคลทัช ใหหมุนโบลทปรับต ั้ง

ยะฟรีคันคลทัชที่อยูบนคันคลทัชไปในทิศทาง (a) 

การลดระยะฟรีคนัคลัทช ใหหมุนโบลทปรับตั้ง

ในทิศทาง (b)

ขอแนะนํา
หากยังไมไดระยะฟรีคนัคลัทชที่กําหนดตามที่อธิบาย

ไวดานบน ใหทําตามขัน้ตอนตอไปนี้

1. หมุนโบลทปรับตั้งที่คันคลทัชไปในทิศทาง (a) 

จนสุดเพื่อคลายสายคลทัช

2. ถอดบังลม B (ดูหนา 7-9)

3. คลายนัทล็อคลงมาตามสายคลัทช

4. ในการเพิ่มระยะฟรีคนัคลัทช ใหหมุนนัท

ปรับตั้งระยะฟรีคันคลทัชไปในทิศทาง (a) 

ในการลดระยะฟรีคันคลัทช ใหหมุนนัท

ปรับตั้งไปในทิศทาง (b) 5.

6.
โบลทปรับตั้งระยะฟรีคันคลัทช

ระยะฟรีคันคลัทช

ระยะฟรีคันคลัทช:

10.0–15.0 มม. (0.39–0.59 นิ้ว)

1

2

(a)

(b)

1. น

2. น
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ก

ไม

โป

คัน

ข

จึง

อา

จัก

ไฮ

UAU36505

ิทชไฟเบรค

บรคควรสวางขึ้นกอนการเบรคจะทํางานเล็กนอย

บรคจะถกูกระตุนการทํางานโดยสวิทชที่เชื่อมตอ

นัเบรคหนาและคันเบรคหลัง เนื่องจากสวิทช

บรคเปนสวนประกอบของระบบเบรคปองกนั

อ็ค จึงควรทําการบํารุงรักษาโดยผูจําหนาย

าฮาเทานั้น

1.
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UAU37914

ารตรวจสอบระยะฟรีคันเบรคหนา

ควรมีระยะฟรีที่ปลายคนัเบรคหนา หากมีระยะฟรี 

รดใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบระบบเบรค

คําเตอืน
UWA14212

เบรคที่ออนหรือหยุนอาจบงบอกถึงการทํางาน

องระบบไฮดรอลิกในเบรคหนาวามอีากาศเขาไป

ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการไลลม (ไลฟอง

กาศ) ออกจากระบบไฮดรอลิกกอนใชงานรถ

รยานยนต เนื่องจากฟองอากาศทีอ่ยูในระบบ

ดรอลิกจะทําใหสมรรถนะในการเบรคลดลง

ซึง่อาจสงผลใหสญูเสยีการควบคุมและกอใหเกิด

อุบัตเิหตุ
สว

ไฟเ

ไฟเ

กับค

ไฟเ

ลอล

ยาม

ไมมีระยะฟรีคันเบรคหนา

1



กา

7

กา

ตอ

หล

กา

ผา

ผา

เพื่อ

โด

คว

บอ

จน

ให

UAU22583

ตรวจสอบระดบัน้ํามันเบรค

ขบัขี่ ใหตรวจสอบวาน้ํามันเบรคอยูเหนือข ีด

ระดับต่ําสุด ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคโดยให

ปุกน้ํามันเบรคอยูในตําแหนงตั้งตรง เติมน้ํามัน

ตามความจําเปน

วรระวัง
UCA17641

นัเบรคอาจทําใหพื้นผิวสีหรือชิ้นสวนพลาสตกิ

ายได จึงตองทําความสะอาดน้ํามันเบรคทีห่ก

ีทุกครั้ง

หนา
1.

้ํามันเบรคที่กําหนด:

DOT 4

ีดบอกระดับต่ําสุด

1

BX4F8199U1.book  Page 24  Friday, February 23, 2018  4:17 PM
รบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

7-24

UAU22393

รตรวจสอบผาเบรคหนาและผาเบรคหลัง

งตรวจสอบความสึกของผาเบรคหนาและผาเบรค

ังตามระยะที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและ

รหลอลืน่ตามระยะ

UAU36891

เบรคหนา

เบรคหนาแตละชิ้นจะมีเข็มบอกพิกดัความสึก

ใหผูใชสามารถตรวจสอบความสึกของผาเบรคได

ยไมตองถอดแยกชิน้สวนเบรค ในการตรวจสอบ

ามสึกของผาเบรค ใหตรวจสอบตําแหนงของเข็ม

กพิกัดความสึกขณะใชเบรค หากผาเบรคสึก

เห็นเข็มบอกพิกดัความสึกเกือบถงึดิสกเบรค ควร

ผูจําหนายยามาฮาเปลี่ยนผาเบรคใหใหมทั้งชุด

UAU48071

ผาเบรคหลัง

ผาเบรคหลงัแตละชิน้จะมีรองบอกพิกดัความสึก

ของผาเบรค เพื่อใหผูใชสามารถตรวจสอบความสึก

ของผาเบรคไดโดยไมตองถอดแยกชิ้นสวนของเบรค

ซึ่งการตรวจสอบความสึกของผาเบรค ใหดูที่รองบอก

พิกัดความสึก หากผาเบรคสึกจนเกือบเห็นรองบอก

พิกัดความสึกของผาเบรค ใหผูจําหนายยามาฮาเปลีย่น

ผาเบรคทั้งชุด

การ

กอน

บอก

กระ

เบรค

ขอค
น้ําม

เสียห

ทนัท

เบรค
เข็มบอกพิกดัความสึกของผาเบรค

1

1. รองบอกพิกัดความสกึของผาเบรค

11

น

1. ข



รุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

7

เบ

เม

น

กา

ป

ต

UAU22734

เปลี่ยนถายน้ํามันเบรค

ูจําหนายยามาฮาเปลี่ยนถายน้ํามันเบรคทุก 2 ป 

กจากนี้ ควรเปลี่ยนซีลของแมปมเบรคตัวบนและ

มเบรคตัวลาง รวมทั้งทอน้ํามันเบรคตามระยะ

บุดานลาง หรือเร็วกวานั้นหากมีการชํารุดหรือ

ึม

ซีลเบรค: ทุก 2 ป

ทอน้ํามันเบรค:  ทุก 4 ป

1.
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รคหลัง

ื่อผาเบรคมีความสึก เปนเรื่องปกติที่ระดับของ

้ํามันเบรคจะคอยๆ ลดลง

 ระดับน้ํามันเบรคที่ต่ําอาจแสดงถงึความสึก

ของผาเบรคหรือการรั่วของระบบเบรค จึงตอง

แนใจวาไดตรวจสอบความสึกของผาเบรคและ

การรั่วของระบบเบรค

 หากระดับน้ํามันเบรคลดลงกะทันหัน ควรให

ผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบหาสาเหตุกอน

ขบัขี่ตอ

คําเตอืน
UWA15991

รบํารุงรกัษาอยางไมถูกตองอาจทําใหสูญเสีย

ระสิทธิภาพในการเบรค ปฏิบัติตามขอควรระวัง

อไปนี้:

 น้ํามนัเบรคที่ไมเพียงพออาจทําใหอากาศเขาไป

ในระบบเบรค สงผลใหประสิทธิภาพในการ

เบรคลดลง

 ทําความสะอาดฝาปดชองเติมกอนเปดออก

ใชเฉพาะน้ํามันเบรค DOT 4 จากบรรจุภัณฑ

ทีซ่ีลไวเทานั้น

 ใชน้ํามันเบรคทีก่ําหนดไวเทานั้น มิฉะนั้น

อาจทําใหซีลยางเสื่อมสภาพ เปนเหตใุหเกิด

การรั่วซึม

 เติมดวยน้ํามนัเบรคชนิดเดียวกันเสมอ การเติม

น้ํามนัเบรคอื่นนอกเหนือจาก DOT 4 อาจทําให

เกิดปฏิกิริยาทางเคมีทีอ่ันตราย

 ระมัดระวังไมใหน้ําเขาไปในกระปุกน้ํามนัเบรค

ขณะเตมิน้ํามันเบรค น้ําจะทําใหจุดเดือดของ

น้ํามนัเบรคต่ําลงเปนอยางมาก และอาจทําให

เกิดแรงดันฟองอากาศในระบบเบรค

การ

ใหผ

นอ

แมป

ที่ระ

รั่วซ





ขีดบอกระดับต่ําสุด

1



กา

7

ระ

คว

แล

กา

ขอ
ขณ

มีน

นะนํา
รื่องหมายจดัแนวที่แตละดานของสวิงอารม
จใหแนใจวาตัวปรับตั้งความตึงโซขับทั้งสอง
ตําแหนงเดียวกนัเพื่อใหตําแหนงศูนยลอถกูตอง

ขันนัทแกนลอ ตามดวยนัทล็อคตามคาแรงบิด
ที่กําหนด

1.

ัทแกนลอ

ัวปรับตั้งความตึงโซขับ

บลทปรับตั้งระยะหยอนโซขับ

ัทล็อค

รื่องหมายจัดแนว

ามาตรฐานแรงบิด:

นัทแกนลอ:

190 N·m (19.0 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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UAU22762

ยะหยอนโซขับ

รตรวจสอบระยะหยอนโซขับทุกครั้งกอนการขับขี่

ะปรับตั้งตามความจําเปน

UAU74251

รตรวจสอบระยะหยอนโซขบั

1. ตั้งรถจักรยานยนตไวบนขาตั้งขาง

แนะนํา
ะตรวจสอบและปรับตั้งระยะหยอนโซขับ ไมควร

้ําหนักใดๆ บนรถจกัรยานยนต

2. เขาเกียรวาง

3. วัดระยะหยอนโซขับดังภาพ

4. หากระยะหยอนโซขับไมถูกตอง ใหปรับตาม

ขั้นตอนตอไปนี้ ขอควรระวงั: ระยะหยอน
โซขับทีไ่มพอดีจะทําใหเครื่องยนต รวมถึง

ชิ้นสวนที่สําคัญอื่นๆ ของรถจักรยานยนต

ทํางานมากเกินไป และอาจทําใหโซเลื่อนไหล

หรือแตกหักได เพื่อปองกันไมใหเกิดภาวะนี้ข ึ้น 

ตองรกัษาระยะหยอนโซขบัใหตรงตามคาที่

กําหนด [UCA10572]

UAU74260

การปรับตัง้ระยะหยอนโซขับ

ปรึกษาผูจําหนายยามาฮากอนทําการปรับตั้งระยะ

หยอนโซขับ

1. คลายนัทแกนลอและนัทล็อคที่แตละดานของ

สวิงอารม

2. ในการปรับโซขับใหตึง ใหหมุนโบลทปรับตั้ง

ระยะหยอนโซขบัที่แตละดานของสวิงอารมไป

ในทิศทาง (a) ในการคลายความตึงของโซขบั 

ใหหมุนโบลทปรับตั้งที่แตละดานของสวิง

อารมไปในทิศทาง (b) จากนั้นดันลอหลงัไป

ขางหนา

ขอแ
ใชเค
ตรว
อยูใน

3.

ระยะหยอนโซขับ

1

ระยะหยอนโซขับ:

25.0–35.0 มม. (0.98–1.38 นิ้ว)

1. น

2. ต

3. โ

4. น

5. เค

ค
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. หลอลืน่โซขบัใหทั่วดวยน้ํามันหลอลืน่โซโอริง

พิเศษ ขอควรระวัง: หามใชน้ํามนัเครื่องหรือ

สารหลอลื่นอื่นใดกับโซขบั เพราะอาจมสีาร

ที่ทําใหโอริงเสียหายได [UCA11112]
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4. ตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับตั้งความตึงโซขับ

ทั้งสองอยูในตําแหนงเดียวกัน ระยะหยอน

โซขับถกูตอง และการเคลือ่นที่ของโซขับ

มีความราบรื่น

UAU23026

การทําความสะอาดและการหลอลื่นโซขับ

ตองทําความสะอาดและหลอลื่นโซขับตามระยะที่

กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลืน่

ตามระยะ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อขับขี่ในบริเวณ

ที่มีฝุนมากหรือเปยก มิฉะนั้นโซขับจะสึกหรอ

อยางรวดเร็ว ใหทําการบํารุงรักษาโซขับตาม

ขั้นตอนตอไปนี้

ขอควรระวัง
UCA10584

ตองหลอลื่นโซขบัหลังการลางทําความสะอาดรถ

จักรยานยนตหรอืขบัขี่ในบริเวณทีเ่ปยก

1. ทําความสะอาดโซขบัดวยน้ํามันกาดและแปรง

นุมขนาดเล็ก ขอควรระวัง: เพื่อปองกนัโอริงเสีย
หาย หามใชเครื่องทําความสะอาดแรงดันไอน้ํา 

เครื่องฉดีน้ําแรงดันสูง หรือสารทําละลายที่ไม

เหมาะสมในการทําความสะอาดโซขบั [UCA11122]

2. เช็ดโซขับใหแหง

3
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สา

หร

ตร

ทีผ่

สน

เปล

สภ

UAU44276

ตรวจสอบและการหลอลื่นคันเบรคหลัง

คันเหยียบเปลี่ยนเกียร

ตรวจสอบการทํางานของคันเบรคหลงัและคัน

บเปลี่ยนเกียรทุกครั้งกอนขับขี ่และหลอลื่น

คันเบรคหลังและคันเหยียบเปลีย่นเกียรตาม

จําเปน

รคหลัง

ยียบเปลี่ยนเกียร
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UAU23098

รตรวจสอบและการหลอลื่นสายควบคุม

งๆ

นการขับขีทุ่กครั้ง ควรตรวจสอบการทํางานของ

ยควบคมุทั้งหมดและสภาพของสาย และหลอลื่น

ยและปลายสายตามความจําเปน หากสายชํารุด

ือขยับไดไมราบรื่น ใหผูจําหนายยามาฮาทําการ

วจสอบหรือเปลี่ยนใหม คําเตือน! ความเสียหาย

ิวดานนอกของสายควบคุมตางๆ อาจทําใหเกิด

ิมภายในสายและทําใหสายขยับไดยาก จึงควร

ี่ยนสายใหมโดยเรว็ที่สุดเพื่อปองกันไมใหเกิด

าวะที่ไมปลอดภัย [UWA10712]

UAU23115

การตรวจสอบและการหลอลื่นปลอกคันเรง

และสายคันเรง

ควรตรวจสอบการทํางานของปลอกคันเรงทุกครั้ง

กอนขบัขี่ นอกจากนี้ ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการ

หลอลื่นสายคันเรงตามที่กําหนดในตารางการบํารุง

รักษาและการหลอลืน่ตามระยะ

สายคันเรงมีตัวครอบยางติดตั้งอยู ตรวจใหแนใจ

วาตัวครอบติดตั้งไวแนนดีแลว แมวาจะติดตั้งตัว

ครอบอยางถกูตอง ก็ยังไมสามารถปองกันน้ําเขา

ไดอยางสมบูรณ จงึตองใชความระมัดระวังไมเทน้ํา

ลงบนตัวครอบหรือสายโดยตรงเมื่อทําการลางรถ 

หากสายหรือตัวครอบสกปรก ใชผาหมาดๆ เชด็

ใหสะอาด

การ

และ

ควร

เหยีย

เดือย

ความ

คันเบ

คันเห

สารหลอลื่นที่แนะนํา:

น้ํามันหลอลื่นสายควบคุมของยามาฮาหรือน้ํามัน

หลอลื่นที่เหมาะสม
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ารหลอลื่นที่แนะนํา:

คันเบรคหนา:

จาระบีซิลิโคน

คันคลัทช:

จาระบีลิเธียม
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UAU23144

การตรวจสอบและการหลอลื่นคันเบรคหนา

และคันคลัทช

ควรตรวจสอบการทํางานของคันเบรคหนาและ

คันคลทัชทุกครั้งกอนขบัขี่ และหลอลื่นเดือย

คันเบรคหนาและคันคลัทชตามความจําเปน

คันเบรคหนา

คันคลัทช

สารหลอลื่นที่แนะนํา:

จาระบีลิเธยีม

ส
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UAU23273

ตรวจสอบโชคอัพหนา

ตรวจสอบสภาพและการทํางานของโชคอัพหนา

อไปนี้ตามที่กําหนดไวในตารางการบํารุงรักษา

การหลอลื่นตามระยะ

รวจสอบสภาพ

จสอบกระบอกโชคตัวในวามีรอยขีดขวน

เสียหาย หรือการรั่วของน้ํามันหรือไม

รวจสอบการทํางาน

ตั้งรถจักรยานยนตบนพื้นราบและใหอยูใน

ตําแหนงตั้งตรง คําเตือน! เพื่อหลีกเลี่ยงการ

บาดเจ็บ ใหหนุนรองรถใหมัน่คงเพื่อปองกัน

อันตรายจากการที่รถลม [UWA10752]

ขณะที่บีบคันเบรคหนา ใหกดแฮนดบงัคับ

ลงแรงๆ หลายๆ ครั้งเพื่อตรวจสอบวาโชคอัพ

หนายุบตัวและคืนตัวไดอยางนุมนวลหรือไม
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UAU23203

รตรวจสอบและการหลอลื่นขาตั้งขาง

นการขับขีทุ่กครั้ง ควรตรวจสอบวาขาตั้งขางมีการ

ื่อนตัวขณะใชงานฝดหรือไม และหลอลื่นที่จดุ

ุนตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10732

กขาตั้งขางมกีารเคลื่อนที่ขึน้และลงฝด ควรนํารถ

รับการตรวจสอบหรือซอมทีผู่จําหนายยามาฮ า

ะนั้นขาตัง้ขางอาจสัมผัสกับพื้นและทําใหผ ูขบัขี่

สมาธิ สงผลใหสูญเสียการควบคุมได

UAUM1653

การหลอลื่นเดือยสวิงอารม

เดือยสวิงอารมตองไดรับการหลอลื่นโดยผูจําหนาย

ยามาฮาตามที่กําหนดไวในตารางการบํารุงรักษาและ

การหลอลื่นตามระยะ

การ

ตอง

ดังต

และ

การต

ตรว

ความ

การต

1.

2.

สารหลอลื่นที่แนะนํา:

จาระบีลิเธียม

สารหลอลื่นที่แนะนํา:

จาระบีลิเธียม
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UAU23292

ตรวจสอบลูกปนลอ

ทําการตรวจสอบลูกปนลอหนาและลอหลงัตาม

หนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่น

ระยะ หากมีระยะคลอนที่ดุมลอหรือหากลอหมุน

มราบรื่น ควรนํารถเขาตรวจสอบลูกปนลอที่ผู

นายยามาฮา
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อควรระวัง
UCA10591

ากโชคอัพหนาชํารุดหรือทํางานไมราบรื่น ใหนํา

จักรยานยนตของทานไปใหผูจําหนายยามาฮา

รวจสอบหรือซอม

UAU23285

การตรวจสอบชุดบังคับเลี้ยว

ลูกปนคอรถที่สึกหรือหลวมอาจกอใหเกดิอันตรายได

จึงตองตรวจสอบการทํางานของชดุบังคับเลี้ยวดัง

ตอไปนี้ตามที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและ

การหลอลืน่ตามระยะ

1. ยกลอหนาใหลอยเหนือพื้น (ดูหนา 7-36) 

คําเตอืน! เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ใหหนุน

รองรถใหมั่นคงเพื่อปองกันอันตรายจากการ

ทีร่ถลม [UWA10752]

2. จบัสวนลางของแกนโชคอัพหนาและพยายาม

โยกไปมา หากแกนโชคอัพหนามีระยะฟรี 

ใหนํารถจกัรยานยนตของทานไปใหผูจําหนาย

ยามาฮาตรวจสอบและแกไขชุดบังคับเลีย้ว

การ

ตอง

ที่กํา

ตาม

ไดไ

จําห
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UWA10761

น้ํายาอีเล็คโตรไลทนั้นมพีิษและเปนอันตราย

เนื่องจากประกอบดวยกรดซัลฟูรกิซึ่งสามารถ

ไหมผิวหนังอยางรุนแรงได จึงควรหลีกเลี่ยง

ไมใหผิวหนัง ดวงตา หรือเสื้อผาสัมผัสถูกน้ํายา

และปกปองดวงตาของทานทุกครั้งเมื่อตองทําง

านใกลกับแบตเตอรี ่ ในกรณีที่สัมผัสถูกรางกาย

ใหปฐมพยาบาลดวยวิธีการตอไปนี้

• ภายนอก: ลางดวยน้ําเปลาปรมิาณมาก

• ภายใน: ดื่มน้ําหรือนมในปริมาณมาก 

และรบีไปพบแพทยทันที

• ดวงตา: ลางดวยน้ําเปลาเปนเวลา 15 นาที

และไปพบแพทยทันที

กระบวนการทํางานของแบตเตอรี่กอใหเกิด

แกสไฮโดรเจนทีง่ายตอการระเบิด ดังนั้น ควร

หลีกเลี่ยงอยาใหเกิดประกายไฟ เปลวไฟ 

สูบบุหรี ่ฯลฯ ใกลกับแบตเตอรี่ และควรชารจ

แบตเตอรี่ในที่ทีม่ีอากาศถายเทเพียงพอ

เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก

1.

2.

3.
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UAU68230

ตเตอรี่

ควรระวัง
UCA22960

ฉพาะแบตเตอรี่ YAMAHA ของแทที่กําหนด

นั้น การใชแบตเตอรี่ชนิดอื่นอาจทําให IMU 

เหลวและเครื่องยนตหยุดกลางคัน 

ตเตอรี่จะอยูใตเบาะนั่งคนขับ (ดูหนา 4-38)

ขอควรระวัง
UCA22970

IMU จะอยูใตแบตเตอรี่ IMU มคีวามละเอียดออน

และผูใชไมสามารถซอมเองได จึงไมแนะนําใหถอด

กลองแบตเตอรี่หรือจัดการกับ IMU โดยตรง

 หามถอด ดัดแปลง หรือวางสิ่งแปลกปลอม

ไวในหรือรอบกลองแบตเตอรี่

 หามทําให IMU ไดรับแรงกระแทกอยางรุนแรง

และระมดัระวังในการจัดการกับแบตเตอรี่

 หามปดกั้นรูระบายของ IMU และหามทําความ

สะอาดดวยลมอัด

รถจักรยานยนตรุนนี้ติดตั้งแบตเตอรี่ชนิด VRLA 

(Valve Regulated Lead Acid) ซึ่งไมจําเปนตอง

ตรวจสอบระดับน้ํายาอีเล็คโตรไลทหรือเติมน้ํากล ั่น 

อยางไรกต็าม ตองตรวจสอบการเชือ่มตอสาย

แบตเตอรี่ และปรับใหแนนตามความจําเปน







สายแบตเตอรี่ขั้วบวก (สีแดง)

สายแบตเตอรี่ขั้วลบ (สีดํา)

แบตเตอรี่

12
3
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UAU66592

เปลี่ยนฟวส

หลกัและฟวสมอเตอร ABS อยูใตเบาะนั่งผู ขับขี่

เขาถึงฟวสมอเตอร ABS

. ถอดเบาะนั่งผูโดยสารและเบาะนั่งผูขับขี่

(ดูหนา 4-38)

. ถอดฝาครอบออกโดยการถอดสกรู

วสหลัก

วสมอเตอร ABS

าครอบรีเลยสตารทเตอร

วสสํารองมอเตอร ABS 

2

4

3
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รชารจแบตเตอรี่

ผูจําหนายยามาฮาชารจแบตเตอรี่ทันทหีาก

ตเตอรี่มีการคายประจุไฟออก อยาลืมวาแบตเตอรี่

ีแนวโนมจะคายประจุไฟไดเร็วขึ้นหากติดตั้ง

กรณอิเลก็ทรอนิกสเสริมใหกับรถจักรยานยนต

อควรระวัง
UCA16522

ําหรับการชารจแบตเตอรี่ชนิด VRLA (Valve 

egulated Lead Acid) ตองใชเครื่องชารจแบตเตอรี่ 

รงดันไฟฟาคงที่) แบบพิเศษ การใชเครื่องชารจ

ตเตอรี่ทั่วไปจะทําใหแบตเตอรีช่ํารุดเสียหาย

รเก็บแบตเตอรี่

1. หากจะไมมีการใชรถนานกวาหนึ่งเดือน ให

ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรถ ชารจไฟใหเต็ม 

และนําไปเก็บในที่เย็นและแหง ขอควรระวงั: 
ในการถอดแบตเตอรี่ ดูใหแนใจวาไดบิดกุญแจ

ไปที่ “OFF” แลว จากนั้นถอดขัว้ลบของ

แบตเตอรีก่อน แลวจึงถอดขัว้บวก [UCA16303]

2. หากตองการเก็บแบตเตอรี่ไวนานกวาสองเดือน

ใหตรวจสอบอยางนอยเดือนละครั้งและชารจ

ใหเต็มตามความจําเปน

3. ชารจไฟใหเต็มกอนนําไปติดตั้งเขากับรถ 

ขอควรระวงั: ในการติดตั้งแบตเตอรี่ ดูใหแนใจ
วาไดบิดกุญแจไปที่ “OFF” แลว จากนั้นตอ

ขัว้บวกแบตเตอรี่กอน แลวจึงตอขัว้ลบ

แบตเตอรี่ [UCA16841]

4. หลังการติดตั้ง ดูใหแนใจวาไดตอขั้วแบตเตอรี่

อยางถูกตอง

ขอควรระวัง
UCA16531

รักษาแบตเตอรี่ใหมีประจุเต็มอยูเสมอ การเก็บแบตเตอรี่

ที่คายประจุไฟออกหมดอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุด

เสียหายโดยถาวร

การ

ฟวส

การ

1

2

1. ฟ

2. ฟ

3. ฝ

4. ฟ

1



กา

7

กล

อย

ฟวสขาด ใหเปลีย่นใหมตามขั้นตอนตอไปนี้

บิดกุญแจไปที่ “OFF” เพื่อปดวงจรไฟฟา

ที่ตองการตรวจสอบ

ถอดฟวสที่ขาดออก แลวเปลีย่นใหมโดยใช

ฟวสซึ่งมีขนาดแอมปตามที่กําหนด คําเตือน! 

หามใชฟวสที่มกีําลังไฟสูงกวาทีก่ําหนด เนื่อง

จากจะทําใหระบบไฟฟาเกิดความเสียหายเปน

อยางมากและอาจทําใหไฟไหม [UWA15132]

1.

2.

1.

วสจุดระเบิด

วสระบบไฟสญัญาณ

วส ABS ECU

วสโซลินอยด ABS

วสไฟหนา

วสขั้ว 1

วสอะไหล

วส SCU (YZF-R1M)

1
2
3
4
5

6
7

8

7
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3. ถอดฝาครอบรีเลยสตารทเตอรโดยการดึงขึ้น

องฟวส ซึ่งประกอบดวยฟวสของวงจรตางๆ ต ิดตั้ง

ูใตฝาครอบ A (ดูหนา 7-9)

หาก

1.

2.

สกรู

ฝาครอบ

ฝาครอบรีเลยสตารทเตอร

1 1

2

1

1. ฟวสไฟฉุกเฉิน

2. ฟวสระบบหัวฉดีน้ํามันเชื้อเพลิง

3. ฟวสลิ้นเรงอิเล็กทรอนิกส

4. ฟวสสํารอง

5. ฟวสมอเตอรพดัลมหมอน้ํารอง

6. ฟวสมอเตอรพดัลมหมอน้ํา

7. ฟวสอะไหล

1
23456

7

1. ฟ

2. ฟ

3. ฟ

4. ฟ

5. ฟ

6. ฟ

7. ฟ

8. ฟ
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UAU67122

ของรถจักรยานยนต

กัรยานยนตรุนนี้ติดตั้งไฟแบบ LED ทั้งหมด

นา ไฟหรี่หนา ไฟเลี้ยว ไฟเบรค/ไฟทาย และไฟ

ปายทะเบียนเปน LED ทั้งหมด ผูใชไมสามารถ

ีย่นหลอดไฟเองได

ไฟไมสวาง ใหตรวจสอบฟวสและจากนั้นใหผู 

นายยามาฮาตรวจสอบรถจักรยานยนต

ควรระวัง
UCA16581

ติดฟลมสีหรือสติกเกอรที่เลนสไฟหนา

ฟหรี่หนา

ฟหนา

1

2
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3. บดิกุญแจไปที่ “ON” และเปดวงจรไฟฟาที่

ตองการเพื่อตรวจสอบวาอุปกรณทํางานหรือ

ไม

4. หากฟวสขาดอีกในทันที ควรใหผูจําหนาย

ยามาฮาตรวจสอบระบบไฟฟาให

ไฟ

รถจ

ไฟห

สอง

เปล

หาก

จําห

ขอ
อยา

ฟวสที่กําหนด:
ฟวสหลัก:

50.0 A
ฟวสขั้ว 1:

2.0 A
ฟวสไฟหนา:

7.5 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:

15.0 A
ฟวส SCU:

7.5 A (YZF-R1M)
ฟวสระบบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง:

15.0 A
ฟวสสํารอง:

7.5 A
ฟวสลิ้นเรงอิเล็กทรอนิกส:

7.5 A

1. ไ

2. ไ

1

2
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UAU25872

แกไขปญหา

ารถจกัรยานยนตยามาฮาจะไดรับการตรวจสอบ

ละเอียดกอนที่จะสงออกจากโรงงาน แตกอ็าจ

ญหาในระหวางการทํางานได ไมวาจะเปน

าในระบบน้ํามันเชือ้เพลงิ ระบบกําลังอัด หรือ

บจดุระเบิด เปนตน ซึง่อาจสงผลใหสตารท

งไดยากและอาจทําใหสูญเสียกําลัง

งการแกไขปญหาตอไปนี้แสดงขั้นตอนที่งาย

รวดเร็วในการตรวจสอบระบบที่สําคัญเหลานี้

ตัวทานเอง อยางไรกต็าม หากรถจกัรยานยนต

ทานจําเปนตองไดรับการซอมแซมใดๆ ควรให

นายยามาฮาเปนผูดําเนินการ เนื่องจากม ีชางที่มี

ะ ประสบการณ ความรู และเครื่องมือที่จําเป ็นใน

อมรถจกัรยานยนตอยางถกูตอง

ะไหลแทของยามาฮาเทานั้น อะไหลเลยีนแบบ

องดูเหมือนอะไหลยามาฮา แตมักจะมีคุณภาพ

กวา อายุการใชงานที่สั้นกวา และอาจสงผลให

ทําการซอมบํารุงที่มีคาใชจายสูง

คําเตอืน
UWA15142

ตรวจสอบระบบน้ํามนัเชื้อเพลิง หามสูบบุหรี่ 

ดูใหแนใจวาไมมเีปลวไฟหรือประกายไฟใน

ณนั้น รวมทั้งไฟแสดงการทํางานของเครื่อง
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แนะนํา
ไฟหนาดานขวาจะสวางขึน้เมื่อกดสวิทช

ขอทาง/LAP “ /LAP” หรือตั้งคาสวิทช

ไฟสูง/ต่ําเปน “ ” (ไฟสูง)

ไฟหรี่หนาไดรับการออกแบบใหคอยๆ

ดับลงเมื่อ R1 ของทานเขาสูโหมดสลีป

UAU67131

การหนุนรองรถจักรยานยนต

เนื่องจากรถรุนนี้ไมไดติดตั้งขาตั้งกลาง ให ใชตัวตั้งยึด

รถสําหรับบํารุงรักษาเมื่อทําการถอดลอหนาหรือล อ

หลัง หรือเมื่อทําการบํารุงรักษาอื่นๆ ที่ตองให รถ

จกัรยานยนตตั้งตรง

ตรวจสอบวารถจกัรยานยนตอยูในตําแหนงที่มั่นคง

และบนพื้นราบกอนเริ่มดําเนินการบํารุงรักษา

การ

แมว

อยาง

เกิดป

ปญห

ระบ

เครื่อ

ตารา

และ

ดวย

ของ

ผูจําห

ทักษ

การซ

ใชอ

อาจม

ดอย

ตอง

ขณะ

และ

บริเว

1. ตัวตั้งยึดรถสําหรับบํารุงรักษา (ตัวอยาง)

1
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ําน้ํารอนหรือเตาไฟ น้ํามนัเบนซินหรือไอน้ํามนั

นซินสามารถจุดตดิหรือระเบิดได สงผลใหเกิด

รบาดเจ็บสาหัสหรือทําใหทรัพยสินเสยีหาย



กา
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UAU42505

ตา

ปญ

รทไมติด
เตอรี่

ถาเครื่องยนตสตารทไมติด
ใหตรวจสอบการจุดระเบิด

ารสตารทดวยไฟฟา

ครื่องยนตสตารทไมติด
รวจสอบกําลังอัด

า

มาฮา
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รางการแกไขปญหา

หาในการสตารทหรือสมรรถนะของเครื่องยนตต่ํา

1. น้ํามันเชื้อเพลิง

ตรวจสอบระดับน้ํามัน

เชื้อเพลิงในถัง

น้ํามันเชื้อเพลิงเพียงพอ ตรวจสอบแบตเตอรี่

ไมมีน้ํามันเชื้อเพลิง
ถาเครื่องยนตสตา
ใหตรวจสอบแบต

เติมน้ํามัน
เชื้อเพลิง

2. แบตเตอรี่

ทําการสตารท

ดวยไฟฟา

เครื่องยนตหมุนเร็ว

เครื่องยนตหมุนชา

แบตเตอรี่อยูในสภาพดี

ตรวจสอบการตอสายแบตเตอรี่ 
และใหศูนยผูจําหนายยามาฮาทําการ
ชารจแบตเตอรี่ ถาจําเปน

3. ระบบจุดระเบิด

ถอดหัวเทียนออกมาและ

ตรวจสภาพการสึกกรอน

เปยก

แหง

เช็ดดวยผาแหง และปรับตั้งใหมีระยะหางเขี้ยว
หวัเทียนตามที่กําหนด หรือเปลี่ยนหัวเทียน

นํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยจําหนายยามาฮา

ทําก

ถาเ
ใหต

4. กําลังอัด

ทําการสตารท

ดวยไฟฟา

มีกําลังอัด

ไมมีกําลังอัด

ถาเครื่องยนตสตารทไมติด ใหนํารถเข
ตรวจสอบที่ศูนยผูจําหนายยามาฮา

นํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยผูจําหนายยา
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UWAT1041

ซึ่งสามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสได ใหรอ

ืออยูออกมา เมื่อเสียงเดือดหยุดลง ใหกดฝาปด

ข
ห

รั่ว

ใหศูนยบริการยามาฮาทําการตรวจสอบ
และซอมแซมระบบระบายความรอน

เติมน้ํายาหลอเย็น (ดูขอแนะนํา)

เครื่องยนตรอนจัดอีก ใหศูนยบริการยามาฮา
ซอมแซมระบบระบายความรอน
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รื่องยนตรอนจัด

คําเตอืน

 หามเปดฝาปดหมอน้ําในขณะที่เครื่องยนตและหมอน้ํายังรอนอยู น้ําและไอน้ําที่รอนจัดอาจพุ งออกมาดวยแรงดัน

จนกวาเครื่องยนตจะเย็นลง

 วางเศษผาหนาๆ เชน ผาขนหนู ไวเหนือฝาปดหมอน้ํา แลวหมุนฝาปดชาๆ ทวนเขม็นาฬิกาเพื่อคลายแรงดันที่เหล

ลงพรอมกับหมนุทวนเข็มนาฬกิา จากนั้นเปดฝาปดออก

อแนะนํา
ากไมมีน้ํายาหลอเย็น สามารถใชน้ํากอกแทนไดชั่วคราว แตตองเปลีย่นกลับไปเปนน้ํายาหลอเย ็นที่แนะนําโดยเร็วที่สุด

รอจนกวาเครื่องยนต
จะเย็นลง

ตรวจสอบระดับน้ํายาหลอเย็น
ในถังพักและหมอน้ํา

ระดับน้าํยาหลอเย็นต่ํา
ตรวจสอบระบบระบาย
ความรอนเพื่อหาการรั่ว

มีการรั่ว

ไมมีการ

สตารทเครื่องยนต ถา
ทําการตรวจสอบและ

ระดับน้ํายาหลอเย็น
ปกติ
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ขอ

ขอ
รถ

แน

ยา

สะ

ปร

ชิ้น

พื้น

ชิ้น

ําความสะอาด

วรระวัง
UCA22530

หลีกเลี่ยงการใชน้ํายาทําความสะอาดลอชนิด

เปนกรดแก โดยเฉพาะกับลอซี่ลวดหรือลอแมก็ 

หากตองใชน้ํายาดังกลาวเพื่อขจัดคราบสกปรก

ที่ลางออกยาก อยาปลอยน้ํายาทิ้งไวในบริเวณ

ที่ทําความสะอาดนานกวาทีแ่นะนํา นอกจากนี้ 

ใหลางบรเิวณดังกลาวใหทั่วดวยน้ํา เช็ดใหแหง

ทันท ีแลวฉดีสเปรยปองกันการกัดกรอน

การทําความสะอาดทีไ่มถูกตองอาจทําให

ชิ้นสวน เชน บังลมและฝาครอบ หนากากบังลม 

แผงหนาปดและจอแสดง ลอ เลนสไฟหนา 

ชิ้นสวนพลาสติกหรือคารบอนไฟเบอร และ

หมอพักไอเสียเสียหายได ใชผาหรือฟองน้ํา

ที่นุมสะอาดเทานั้นในการทําความสะอาด

ชิ้นสวนดังกลาว อยางไรก็ตาม หากทําความ

สะอาดชิ้นสวนเหลานี้ไดไมทั่วถึง อาจใชน้ํา

หรือน้ํายาทําความสะอาดแบบออนชวยได 

โดยตองแนใจวาไดลางน้ํายาทําความสะอาด

ที่ตกคางอยูดวยน้ําเปลาออกจนหมด มฉิะนั้น

อาจทําใหชิ้นสวนพลาสติกเสียหายได
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UAU37834

ควรระวังเกี่ยวกับสีแบบผิวดาน

ควรระวัง
UCA15193

บางรุนมีชิ้นสวนตกแตงเปนสีแบบผิวดาน ตอง

ใจวาไดสอบถามขอคําแนะนําจากผูจําหนาย

มาฮาแลววาตองใชผลิตภัณฑใดกอนทําความ

อาดรถ การใชแปรง ผลิตภัณฑเคมีรุนแรง หรือสาร

ะกอบทําความสะอาดในการทําความสะอาด

สวนเหลานี้จะทําใหเกิดรอยขีดขวนหรือทําให

ผิวเสียหายได นอกจากนี้ไมควรใชแวกซเคล ือบ

สวนที่ตกแตงสีแบบผิวดาน

UAU67140

การดูแลรักษา

การออกแบบที่เปดโลงของรถจักรยานยนตแสดง

ใหเหน็ถึงความนาทึ่งของเทคโนโลยี แตก็ทําใหเกดิ

ความเสียหายไดงายขึ้นดวย สนิมและการกัดกรอน

สามารถเกิดขึน้ไดแมวาจะใชสวนประกอบที่มี

คณุภาพสูง ทอไอเสียที่เปนสนิมอาจไมเปนที่ส ังเกต

ในรถยนต แตจะทําใหรูปลกัษณโดยรวมของรถ

จกัรยานยนตตองเสียไป การดูแลรักษาที่ถกูตอง

และบอยครั้งไมเพียงสอดคลองกับเงือ่นไขในการรับ

ประกนั แตยังทําใหรถจกัรยานยนตของทานดูดี ย ืด

อายุการใชงาน และใหประสิทธิภาพสูงสุดอีกดวย

กอนทําความสะอาด

1. หุมปลายทอไอเสียดวยถงุพลาสติกหลังจาก

เครื่องยนตเย็นแลว

2. ดูใหแนใจวาไดติดตั้งฝาปดและฝาครอบ

ทั้งหมด รวมทั้งขัว้ตอและขั้วเสียบไฟฟา

ทั้งหมด และปลัก๊หวัเทียนแนนดีแลว

3. ขจดัคราบสกปรกฝงแนน เชน รอยน้ํามันไหม

บนหองเครื่องยนต ดวยสารขจัดคราบมันและ

แปรง แตหามใชสารดังกลาวกบัซีล ปะเก็น 

เฟองโซ โซขับ และแกนลอ ลางสิ่งสกปรก

และสารขจัดคราบมันออกดวยน้ําทุกครั้ง

การท

ขอค
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. หลังจากเช็ดรถจกัรยานยนตจนแหงแลว ใหฉีด

สเปรยปองกนัการกัดกรอนบนพื้นผิวโลหะทั้ง

หมด รวมทั้งสวนที่ชบุโครเมียมและนิกเกลิ 

(ยกเวนหมอพักไอเสียไทเทเนียม) เพื่อปองกัน

การกดักรอน

ทําความสะอาดหนากากบังลม

กีเลีย่งการใชสารทําความสะอาดที่เปนดาง

กรดแก น้ํามันเบนซิน น้ํามันเบรค หรือสาร

ะลายอื่นๆ ทําความสะอาดหนากากบังลมดวย

รือฟองน้ําชบุสารทําความสะอาดที่เปนกลาง 

นั้นลางออกดวยน้ําใหทั่ว สําหรับการทําความ

าดเพิ่มเติม ใหใชสารทําความสะอาดหนากาก

มของยามาฮา หรือสารทําความสะอาดหนากาก

มคุณภาพสูง สารทําความสะอาดพลาสติก

ชนิดอาจทําใหเกิดรอยขีดขวนบนหนากากบังลม 

ใชสารทําความสะอาดดังกลาว ใหทดสอบ

การขัดบริเวณของหนากากบังลมที่ไมสงผล

ัศนวิสัย

ทําความสะอาดหมอพักไอเสียไทเทเนียม

ุนนี้ติดตั้งหมอพักไอเสียไทเทเนียม ซึ่งต องการ

ดูแลเปนพิเศษดังตอไปนี้

ใชผาหรือฟองน้ําที่นุมสะอาดชบุน้ํายาทําความ

สะอาดอยางออนและน้ําเทานั้นในการทําความ

สะอาดหมอพักไอเสียไทเทเนียม อยางไรกต็าม 
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 หามใชผลิตภัณฑเคมีที่มฤีทธิ์รุนแรงกับ

ชิ้นสวนพลาสติกหรือหมอพักไอเสีย หลีกเลี่ยง

การใชผาหรอืฟองน้ําที่เคยใชกับผลิตภัณฑ

ทําความสะอาดทีม่ีฤทธิ์รุนแรงหรือกัดกรอน

สารทําละลายหรือทินเนอร น้ํามันเชื้อเพลิง 

(เบนซิน) สารกําจัดสนิมหรือสารปองกันสนิม 

น้ํามนัเบรค น้ํายาตานการแขง็ตวั หรือน้ํายา

อีเล็คโตรไลท

 หามใชหัวฉีดน้ําแรงดันสูงหรือเครื่องทําความ

สะอาดแบบแรงดันไอน้ําสูง เนื่องจากจะทําให

น้ํารั่วซึมและเกิดการเสื่อมสภาพทีบ่ริเวณตอไป

นี้: ซีล (ของลูกปนสวิงอารมและลอ โชคอัพ

หนาและเบรค), กลองอเนกประสงค, ชิ้นสวน

ของระบบไฟฟา (ขั้วสาย ขัว้ตอ หนาปด สวิทช 

และไฟสองสวาง) ทอและชองระบายอากาศ

ลงัจากใชงานตามปกติ

ดัสิ่งสกปรกออกดวยน้ําอุน น้ํายาทําความสะอาด

างออน และฟองน้ําเนื้อนุมสะอาด จากนั้นลางออก

ทั่วดวยน้ําสะอาด ใชแปรงสีฟนหรือแปรงลางขวด

บริเวณที่เขาถงึไดยาก สิ่งสกปรกหรือซากแมลง

ี่ลางออกยากจะหลุดออกไดงายขึน้หากใชผาเปยก

มุบริเวณดังกลาวเปนเวลาสองสามนาทีกอน

ําความสะอาด

หลงัจากการขบัขี่ขณะที่ฝนตก ใกลทะเล หรือบนถนน

ที่ฉีดสเปรยเกลือ

เนื่องจากเกลอืทะเลหรือเกลือที่ฉีดบนถนนในชวงฤดู

หนาวมีคณุสมบัติกดักรอนอยางรุนแรงเมื่อรวมต ัว

กับน้ํา ใหปฏบิัติตามขั้นตอนตอไปนี้ทุกครั้งหลงัจาก

ขับขี่ขณะฝนตก ใกลทะเล หรือบนถนนที่มีการ

ฉีดสเปรยเกลือ

ขอแนะนํา
เกลอืที่ฉีดบนถนนในชวงฤดูหนาวอาจยังคงอยูแม 

จะเขาสูฤดูใบไมผลิ

1. ทําความสะอาดรถจกัรยานยนตดวยน้ําเย็นและ

น้ํายาทําความสะอาดอยางออนหลังจากเครื่อง

ยนตเย็นลงแลว ขอควรระวงั: หามใชน้ําอุน 

เนื่องจากจะเพิ่มปฏิกิริยากัดกรอนของเกลือ 

[UCA10792]
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หล

วรระวัง
UCA10801

ลงสเปรยน้ํามนัและแวกซแตพอควร และเช็ด

น้ํามันหรือแวกซสวนเกินออกใหหมด

หามลงน้ํามันหรือแวกซบนชิ้นสวนที่เปนยาง

หรือพลาสติก แตใหใชผลิตภัณฑดูแลรกัษา

ที่เหมาะสม

หลีกเลี่ยงการใชสารขัดหยาบ เนื่องจากจะเปน

การทําลายเนื้อสี

นะนํา
ขอคําแนะนําจากผูจําหนายยามาฮาสําหรับ

ผลิตภัณฑที่เหมาะสม

การลางทําความสะอาด สภาพอากาศที่มีฝนตก

หรืออากาศชื้นอาจทําใหเลนสไฟหนาเกดิฝาได

ใหเปดไฟหนาสักระยะเพื่อไลความชืน้ออกจาก

เลนส
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หากไมสามารถทําความสะอาดหมอพักไอเสีย

ดวยน้ํายาทําความสะอาดอยางออนไดทั่วถงึ 

อาจใชผลติภัณฑที่เปนดางและแปรงนุมทํา

ความสะอาดได

หามใชสารประกอบหรือการดูแลพิเศษอื่นๆ 

ทําความสะอาดหมอพักไอเสียไทเทเนียม 

เพราะจะทําใหพื้นผิวดานนอกที่เคลือบไวของ

หมอพักไอเสียหลดุลอกได

น้ํามันปริมาณเพียงเล็กนอย เชน จากผาขนหนู

ที่เปอนน้ํามันหรือรอยนิ้วมือ ก็ทําใหหมอพัก

ไอเสียไทเทเนียมเปอนได ซึ่งสามารถเชด็ออก

ไดดวยน้ํายาทําความสะอาดแบบออน

โปรดทราบวาคราบสีคล้ําที่เกดิจากความรอน

บนสวนของทอไอเสียที่ตอเขาไปยังหมอพัก

ไอเสียไทเทเนียมเปนสิ่งปกติและไมสามารถ

ขจดัออกได

ังทําความสะอาด

1. เชด็รถจักรยานยนตใหแหงดวยชามัวสหรือ

ผาซับน้ํา

2. เชด็โซขบัใหแหงทันที และทําการหลอลืน่

เพื่อปองกนัการเกิดสนิม

3. ใชสารขัดโครเมียมเพื่อขัดเงาชิน้สวนตางๆ

ที่เปนโครเมียม อะลมูิเนียม และเหล็กสเตนเลส

4. สําหรับการปองกันการกัดกรอน ขอแนะนํา

ใหฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอนบนพื้นผิว

โลหะทั้งหมด รวมทั้งสวนที่ชุบโครเมียม

และนิกเกิล

5. ใชสเปรยน้ํามันเปนสารทําความสะอาด

อเนกประสงคเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่เหลอือยู

6. แตมสีในบริเวณที่เสียหายเล็กนอยเนื่องจาก

เศษหิน ฯลฯ

7. ลงแวกซบนพื้นผิวที่ทําสีทั้งหมด

8. ปลอยรถจกัรยานยนตทิ้งไวใหแหงสนิทกอน

เกบ็หรือคลุมผา

คําเตอืน
UWA11132

สิ่งปนเปอนบนเบรคหรอืยางอาจทําใหสูญเสียการ

ควบคุมได

 ดูใหแนใจวาไมมีคราบน้ํามนัหรือแวกซบน

เบรคหรือยาง

 หากจําเปน ใหทําความสะอาดดิสกเบรคและ

ผาเบรคดวยน้ํายาทําความสะอาดดิสกเบรค

ทั่วไปหรืออะซิโตน แลวลางยางดวยน้ําอุนและ

น้ํายาทําความสะอาดอยางออน กอนขับขี่ดวย

ความเร็วทีสู่งขึน้ ใหทดสอบประสิทธิภาพ

ในการเบรคและลักษณะการเขาโคงของรถ

จักรยานยนต

ขอค
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e. ถอดปลั๊กหัวเทียนออกจากหัวเทียน 

แลวใสหวัเทียนและปลัก๊หวัเทียน

. หลอลืน่สายควบคุมทั้งหมดและเดือยตางๆ 

ของคันบังคับและแปนเหยียบทั้งหมด รวมทั้ง

ของขาตั้งขาง/ขาตั้งกลาง

. ตรวจสอบและแกไขแรงดันลมยางใหถกูตอง

ตามความจําเปน แลวยกรถจกัรยานยนต

เพื่อใหลอทั้งสองลอยขึ้นจากพื้น หรือหมุน

ลอเล็กนอยทุกเดือนเพื่อปองกนัลอยางเสื่อม

สภาพที่จดุเดียว

. หุมปลายทอระบายหมอพักไอเสียไวดวยถงุ

พลาสติกเพื่อปองกนัความชืน้เขาไปภายใน

. ถอดแบตเตอรี่ออกและชารจใหเต็ม เกบ็ไว

ในที่แหงและเย็นและชารจเดือนละครั้ง หาม

เก็บแบตเตอรี่ไวในที่เย็นจัดหรืออุนจัด [ต่ํากวา 

0 °C (30 °F) หรือสูงกวา 30 °C (90 °F)] สําหรับ

ขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับการเกบ็รักษาแบตเตอร ี่ 

ดูหนา 7-32
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UAU26183

ารเก็บรักษา

ยะสั้น

็บรักษารถจกัรยานยนตไวในที่แหงและเย็น หาก

เปนใหคลมุดวยผาคลุมซึ่งถายเทอากาศไดเพื่อ

ฝุน ตองแนใจวาเครื่องยนตและระบบทอไอเสีย

็นลงแลวกอนคลุมรถจกัรยานยนต

อควรระวัง
UCA10811

 การเก็บรถจักรยานยนตไวในหองที่มอีากาศ

ถายเทไมดีหรือคลุมดวยผาใบขณะยังเปยกอยู

จะทําใหน้ําและความชื้นซึมผานเขาไปภายใน

และเกิดสนิมได

 เพื่อปองกันการกัดกรอน ตองหลีกเลี่ยงหอง

ใตดินชื้นแฉะ คอกสัตว (เนื่องจากมีแอมโมเนีย)

และบรเิวณที่เก็บสารเคมทีี่มฤีทธิ์รุนแรง

ยะยาว

นจะเก็บรถจักรยานยนตไวหลายเดือน:

1. ปฏบิัติตามคําแนะนําทั้งหมดในสวน

“การดูแลรักษา” ของบทนี้

2. เติมน้ํามันเชือ้เพลงิใหเต็มถงั และเติมสารรักษา

สภาพน้ํามันเชือ้เพลงิ (ถามี) เพื่อปองกันไมให 

ถงัน้ํามันเชือ้เพลงิเปนสนิมและน้ํามันเชือ้เพลงิ

เสื่อมสภาพ

3. ปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปนี้เพื่อปกปองกระบอกส ูบ 

แหวนลูกสูบ ฯลฯ จากการกัดกรอน

a. ถอดปลั๊กหวัเทียนและหวัเทียนออก

b. เทน้ํามันเครื่องปริมาณหนึ่งชอนชาเขาไป

ในชองใสหัวเทียนแตละชอง

c. ใสปลั๊กหัวเทียนเขากับหัวเทียน แลววาง

หวัเทียนลงบนฝาสูบเพื่อตอสายดิน

เขี้ยวหัวเทียน (ซึ่งจะจํากัดการเกดิ

ประกายไฟในขั้นตอนถัดไป)

d. ติดเครื่องยนตหลายๆ ครั้งดวยสตารทเตอร 

(เพื่อใหน้ํามันไปเคลอืบผนังกระบอกสูบ) 

คําเตือน! เพื่อปองกันความเสียหายหรือ

การบาดเจ็บจากประกายไฟ ตองแนใจวา

ไดตอสายดินเขีย้วของหัวเทยีนขณะ

สตารทเครื่องยนต [UWA10952]
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แนะนํา
มรถจกัรยานยนตในจดุที่จําเปนกอนจดัเก็บ

จักรยานยนต
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ันเชื้อเพลิง:

้ํามันเชื้อเพลิงที่แนะนํา:
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วพิเศษ (น้ํามนัแกสโซฮอล 95 [E10])

วามจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง:
17 ลิตร (4.5 US gal, 3.7 lmp.gal)

ริมาณการสํารองน้ํามันเชื้อเพลงิ:
3.0 ลิตร (0.79 US gal, 0.66 lmp.gal)

บหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง:

รือนลิ้นเรง:
เครื่องหมาย ID:

2CR4 10
ทียน:

ูผลิต/รุน:
NGK/LMAR9E-J

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

ช:

นิดคลัทช:
แบบเปยก หลายแผนซอนกัน

สงกําลัง:

ัตราทดเกียรหลัก:
1.634 (67/41)

ฟองทาย:
โซขับ

ัตราทดเกียรรอง:
2.563 (41/16)

นิดของการสงกําลัง:
6 สปดแบบเฟองขบกันตลอดเวลา

ัตราทดเกียร:
เกียร 1:

2.600 (39/15)
เกียร 2:

2.176 (37/17)

BX4F8199U1.book  Page 1  Friday, February 23, 2018  4:17 PM
9-1

าด:

ความยาวทั้งหมด:
2,055 มม. (80.9 นิ้ว)

ความกวางทั้งหมด:
690 มม. (27.2 นิ้ว)

ความสูงทั้งหมด:
1,150 มม. (45.3 นิ้ว)

ความสูงจากพื้นถึงเบาะ:
855 มม. (33.7 นิ้ว) (YZF-R1)
860 มม. (33.9 นิ้ว) (YZF-R1M)

ความยาวแกนลอหนาถึงลอหลัง:
1,405 มม. (55.3 นิ้ว)

ความสูงจากพื้นถึงเครื่องยนต:
130 มม. (5.12 นิ้ว)

รัศมีการเลี้ยวต่ําสุด:
3.3 ม. (10.83 ฟุต)

้ําหนัก:

รวมน้ํามันหลอลื่นและน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง:

200 กก. (441 ปอนด) (YZF-R1)

201 กก. (443 ปอนด) (YZF-R1M)

รื่องยนต:

ชนิดเครื่องยนต:
4 จังหวะ

ระบบระบายความรอน:
ระบายความรอนดวยน้ํา

ชนิดของวาลว:
DOHC

การจัดวางกระบอกสูบ:
แถวเรียง

จํานวนของกระบอกสูบ:
4 กระบอกสูบ

ปริมาตรกระบอกสูบ:
998 ซม.³

กระบอกสูบ  ระยะชกั:
79.0  50.9 มม. (3.11  2.00 นิ้ว)

อัตราสวนการอัด:
13.0 : 1

ระบบสตารท:
สตารทไฟฟา

ระบบหลอลื่น:
อางน้ํามันหลอลื่นแบบเปยก

น้ํามันเครื่อง:

ยี่หอที่แนะนํา:
YAMALUBE

ชนิด:
น้ํามันเครื่องสงัเคราะห

เกรดความหนืดของ SAE:
10W-40, 15W-50

เกรดน้ํามันเครื่องที่แนะนํา:
API service ชนิด SG หรือสงูกวา, มาตรฐาน JASO MA

ปริมาณน้ํามันเครื่อง:
การเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง:

3.90 ลิตร (4.12 US qt, 3.43 lmp.qt)
มีการถอดกรองน้ํามันเครื่อง:

4.10 ลิตร (4.33 US qt, 3.61 lmp.qt)

ปริมาณน้ํายาหลอเย็น:

ถังพักน้ํายาหลอเย็น (ถงึขีดบอกระดับสงูสุด):

0.25 ลิตร (0.26 US qt, 0.22 lmp.qt)

หมอน้ํา (รวมในสายตางๆ):

2.25 ลิตร (2.38 US qt, 1.98 lmp.qt)

กรองอากาศ:

ไสกรองอากาศ:

ไสกรองกระดาษเคลอืบน้ํามัน

น้ําม

น

ค

ป

ระบ

เ

หัวเ

ผ

ร

คลัท

ช

การ

อ

เ

อ

ช

อ
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โคร

ยาง

ยาง

กันสะเทือนหนา:

นิด:
เทเลสโคปก

ปริง:
คอยลสปริง

ชคอัพ:
โชคอัพน้ํามัน

ะยะเคลื่อนของลอ:
120 มม. (4.7 นิ้ว)
กันสะเทือนหลัง:

นิด:
สวิงอารม (แขนยึดโชคอพัหลัง)

ปริง:
คอยลสปริง

ชคอัพ:
แดมเปอรแกส-ไฮดรอลิก

ะยะเคลื่อนของลอ:
120 มม. (4.7 นิ้ว)
ไฟฟา:

รงดันไฟฟาระบบ:
12 V

ะบบจุดระเบิด:
ทีซีไอ

ะบบการชารจ:
เอซ ีแมกนีโต

เตอรี่:

ุน:
YTZ7S

รงดันไฟฟา, ความจุ:
12 V, 6.0 Ah (10 HR)

ไฟฟาหลอดไฟ:

ฟหนา:
LED
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เกียร 3:
1.842 (35/19)

เกียร 4:
1.579 (30/19)

เกียร 5:
1.381 (29/21)

เกียร 6:
1.250 (30/24)

งรถ:

ชนิดโครงรถ:
ไดมอนด

มุมคาสเตอร:
24.0 °

ระยะเทรล:
102 มม. (4.0 นิ้ว)

หนา:

ชนิด:

ไมมียางใน

ขนาด:

120/70 ZR17MC (58W)

ผูผลติ/รุน:

BRIDGESTONE/BATTLAX RACING STREET 

RS10F

หลัง:

ชนิด:
ไมมียางใน

ขนาด:
190/55 ZR17M/C (75W) (YZF-R1)
200/55 ZR17M/C (78W) (YZF-R1M)

ผูผลติ/รุน:
BRIDGESTONE/BATTLAX RACING STREET 
RS10R

การบรรทุก:

น้ําหนักบรรทุกสงูสุด:
187 กก. (412 ปอนด)
(น้ําหนักรวมของผูขับขี่ ผูโดยสาร สัมภาระ 
และอุปกรณตกแตง)

แรงดันลมยาง (วัดขณะยางเย็น):

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

ระบบกระจายแรงเบรค:

การทํางาน:
กระตุนโดยเบรคหนา

เบรคหนา:

ชนิด:
ดิสกเบรคคูไฮดรอลิก

น้ํามันเบรคที่กําหนด:
DOT 4

เบรคหลัง:

ชนิด:
ดิสกเบรค

น้ํามันเบรคที่กําหนด:
DOT 4

ระบบ

ช

ส

โ

ร

ระบบ

ช

ส

โ

ร

ระบบ

แ

ร

ร

แบต

ร

แ

กําลัง

ไ
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ไฟเบรค/ไฟทาย:
LED

ไฟเลี้ยวหนา:
LED

ไฟเลี้ยวหลัง:
LED

ไฟหรี่หนา:
LED

ไฟสองปายทะเบียน:
LED

ไฟมาตรวัด:
LED

ไฟแสดงเกียรวาง:
LED

ไฟแสดงไฟสูง:
LED

ไฟแสดงไฟเลี้ยว:
LED

ไฟแสดงระบบควบคุมการทรงตัว:
LED

ไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่องและอณุหภูมิน้ํายาหลอเย็น:
LED

ไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิง:
LED

ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต:
LED

ไฟเตือนกันสะบัดระบบบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือน:
LED

ไฟเตือนระบบเบรคปองกันลอล็อค ABS:
LED

ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอร:
LED

ไฟแสดงจังหวะการเปลี่ยนเกียร:
LED

ฟวส:

ฟวสหลัก:

50.0 A
ฟวสขั้ว 1:

2.0 A
ฟวสไฟหนา:

7.5 A
ฟวสระบบไฟสัญญาณ:

7.5 A
ฟวสจุดระเบิด:

15.0 A
ฟวสมอเตอรพัดลมหมอน้ํา:

15.0 A
ฟวสมอเตอรพัดลมหมอน้ํารอง:

10.0 A
ฟวสไฟฉุกเฉนิ:

7.5 A
ฟวส ABS ECU:

7.5 A
ฟวสระบบหัวฉีดน้ํามันเชือ้เพลิง:

15.0 A
ฟวส SCU:

7.5 A (YZF-R1M)
ฟวสมอเตอร ABS:

30.0 A
ฟวสโซลินอยด ABS:

15.0 A
ฟวสสํารอง:

7.5 A
ฟวสลิ้นเรงไฟฟา:

7.5 A
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ยเลขเครือ่งยนต

ยเลขเครื่องยนตประทับอยูบนหองเครื่องยนต

UAU26521

รุนรถ

มายเลขเครื่องยนต

ายรุนรถ

1

1
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UAU53562

ายเลขที่แสดงถึงขอมูลรถของทาน

ทึกหมายเลขโครงรถ หมายเลขเครื่องยนต 

ะขอมูลปายรุนรถในชองวางที่กําหนดดานลาง 

ายเลขเหลานี้จะจําเปนตองใชในการลงทะเบียนรถ

รยานยนตกับเจาหนาที่ในทองที่ของทานและเมื่อ

งการสั่งซื้อชิน้สวนอะไหลจากผูจําหนายยามาฮา

ายเลขโครงรถ:

ายเลขเครื่องยนต:

มูลปายรุนรถ:

UAU26401

หมายเลขโครงรถ

หมายเลขโครงรถประทับอยูบนทอคอรถ บันทึก

หมายเลขนี้ลงในชองวางที่ใหไว

ขอแนะนํา
หมายเลขโครงรถใชเพื่อแสดงถึงรถจกัรยานยนต

แตละคัน และอาจใชเพื่อเปนหมายเลขสําหรับ

ขึน้ทะเบียนรถจกัรยานยนตกับเจาหนาที่ในทองที่

ของทาน

หมา

หมา

ปาย

1. หมายเลขโครงรถ

1

1. ห

1. ป
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UAU74702

บันทึกขอมูลรถจักรยานยนต

 ของรถจกัรยานยนตรุนนี้จะจดัเกบ็ขอมลู

อยางของรถจกัรยานยนตเพื่อชวยในการวิเคราะห

หาการทํางานผิดปกติ และเพื่อใชในการวิจยั

พัฒนา ขอมูลนี้จะถูกอัพโหลดเฉพาะเมื่อติดต ั้ง

ื่องมือพิเศษ เครื่องวิเคราะหระบบหัวฉีดยามาฮา 

ับรถจักรยานยนตเทานั้น เชน เมื่อทําการตรวจ

ุงรักษาหรือซอมแซม

าเซ็นเซอรและขอมูลที่ถูกบันทึกจะแตกตาง

ไปในแตละรุน แตขอมูลหลักที่สําคัญคือ:

ขอมลูสถานะของรถจกัรยานยนตและสมรรถนะ

ของเครื่องยนต

ขอมูลการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงและขอมูลที่

เกี่ยวของกับการปลอยไอเสีย

าฮาจะไมเปดเผยขอมูลนี้ใหกับบุคคลที่สาม

แต:

ไดรับความยินยอมจากเจาของรถจักรยานยนต

ผูกมัดดวยกฎหมาย 

สําหรับใชในการฟองรองโดยยามาฮา

เพื่อวัตถุประสงคในการวิจัยทั่วไปที่ดําเนินการ

โดยยามาฮา โดยขอมูลตองไมเกี่ยวของกับ

รถจักรยานยนตหรือเจาของรถเปนรายบุคคล
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ายรุนรถติดอยูทีโ่ครงรถใตเบาะนั่งผูโดยสาร (ดูหนา 

38) บันทึกขอมูลบนปายนี้ในชองวางที่ใหไว ข อมูล

ี้เปนสิ่งจําเปนเมื่อตองการสั่งซื้อชิ้นสวนอะไหลจาก

ําหนายยามาฮา

UAU69910

ขั้วตอวิเคราะห

ขั้วตอวิเคราะหอยูในตําแหนงดังภาพ

การ

ECU

บาง

ปญ

และ

เคร

เขาก

บําร

แมว

กัน





ยาม

เวน






1. ขั้วตอวิเคราะห

1
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