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การเลือกหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) ที่ถูกต้อง
การสวมหมวกนิรภัยที่ถูกต้องจะสามารถป้องกันศรีษะของผู้ขับขี่จากอุบัติเหตุ
หมวกนิรภัยนับว่าเป็นส่วนหน่ึงของรถจักรยานยนต์ 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

UAU81560

กรณุาอานคูมือนี้อยางละเอียดกอนการใชงานรถจักรยานยนต เมือ่มกีารซื้อขายรถจักรยานยนต 
ควรสงตอคูมอืนี้ไปกับรถดวย
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คํานํา
UAU10103

ขอตอนรับสูโลกของการขบัขี่รถจกัรยานยนตยามาฮา!
รถจกัรยานยนตยามาฮารุน YZF600 เปนผลงานที่บรรจงสรางขึ้นจากประสบการณที่มีมายาวนานของยามาฮา 
และดวยการนําการออกแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ทําใหสมรรถนะของรถจกัรยานยนตดีเย่ียม ลกูค าจึง
ไววางใจในชือ่เสียงของยามาฮา
กรุณาทําความเขาใจกบัคูมือนี้ YZF600 เพ่ือผลประโยชนของทานเอง คูมือเลมน้ีเปนการแนะนําการใชรถ 
การตรวจสอบ ตลอดจนการบํารุงรักษารถจกัรยานยนตอยางถกูวิธี โดยครอบคลุมถงึการปองกนัปญหาและ
อันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกบัตัวทานเองและผ ูอ่ืนอีกดวย
นอกจากนี้ ขอแนะนําตางๆ ภายในคูมือเลมน้ีจะชวยใหทานรักษารถจักรยานยนตใหอยูในสภาพสมบูรณที่สุด 
หากทานมีขอสงสัยประการใด โปรดสอบถามผูจําหนายยามาฮาไดทุกแหงท่ัวประเทศ
ทางบริษัทฯ มีความปรารถนาใหทานมีความปลอดภัยและความพอใจในการขับขี ่โปรดใหความสําคญักับ
ความปลอดภัยเปนอันดับหนึ่งเสมอ
ยามาฮามีการพัฒนาคุณภาพและรูปลักษณอยางตอเนื่องอยูเสมอ ในการจดัทําคูมือเลมน้ี ขอมูลทุกอยางจะเปน
ขอมูลที่ทันสมัยที่สุด ณ วันที่พิมพ 
ดังน้ันจึงอาจมีขอแตกตางบางประการระหวางคู มือกับรถจกัรยานยนตที่ไมตรงกัน หากทานมีขอสงสัยใดๆ 
เกีย่วกบัคูมือเลมน้ี กรุณาติดตอผูจําหนายยามาฮา

คําเตอืน
UWA10032

กรุณาอานคูมอืนี้อยางละเอียดและระมัดระวังกอนการใชรถจักรยานยนต
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ขอมูลคูมือท่ีสําคญั
UAU63350

ขอมูลที่มีความสําคัญเปนพิเศษภายในคูมือเลมน้ีจะถกูกํากบัดวยสัญลกัษณตอไปนี้:

*ผลติภัณฑและขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

UAU10201

น่ีคือสัญลักษณเตือนความปลอดภัย แสดงการเตอืนใหระวังอันตรายจากการ
บาดเจ็บสวนบุคคลท่ีอาจเกิดข้ึนได ปฏิบัติตามขอความเกี่ยวกับความปลอดภัยท่ี
ตามหลังเครื่องหมายน้ีท้ังหมดเพ่ือหลีกเลี่ยงการบาดเจบ็หรือการเสียชีวิตท่ีอาจ
เกิดข้ึนได

คําเตอืน แสดงถึงสถานการณอันตราย ซ่ึงหากไมหล ีกเลี่ยงอาจสงผลใหถึงแกชีวิต
หรือไดรับบาดเจ็บสาหัส

ขอควรระวัง แสดงถึงสิ่งท่ีควรระวังเปนพิเศษเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหาย
ตอรถจกัรยานยนตหรือทรัพยสินอื่น

ขอแนะนํา ใหขอมูลสําคัญเพื่อทําใหเขาใจข้ันตอนตางๆ ไดงายข้ึนหรือชัดเจนข้ึน

YZF600
คูมือผูใชรถจักรยานยนต

©2017 โดย บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด
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ขอมูลดานความปลอดภัย
1

UAU1028C

สิ่งที่เจาของรถจักรยานยนตตองรับผิดชอบ
ในฐานะเจาของรถจักรยานยนต ทานตองมีความ
รับผิดชอบตอการใชงานรถจักรยานยนตอยางถูกต อง
และปลอดภัย
รถจกัรยานยนตเปนยานพาหนะทางเดี่ยว
การใชงานและการขับขี่รถจักรยานยนตอยาง
ปลอดภัยขึ้นอยูกบัเทคนิคการขับขีท่ี่ดีและความ
เชีย่วชาญของผูขบัขี่ สิ่งจําเปนที่ควรทราบกอน
การขับขี่รถจักรยานยนตมีดังน้ี
ผูขับขีค่วร:
 ไดรับคําแนะนําอยางละเอียดจากผูเชีย่วชาญ

เกี่ยวกับการทํางานของรถจกัรยานยนตในทุก
แงมุม

 ปฏิบัติตามคําเตือนและการบํารุงรักษาตาม
คูมือผูใชรถจักรยานยนต

 ไดรับการฝกอบรมท่ีผานการรับรองเกี่ยวกับ
เทคนิคในการขับขี่อยางถูกตองและปลอดภัย

 เขารับบริการดานเทคนิคตามท่ีคูมือแนะนํา
และ/หรือเมื่อจําเปนตามสภาพของเคร่ืองยนต

 อยาใชงานรถจักรยานยนตโดยไมไดรับการ
ฝกอบรมหรือคําแนะนําท่ีถกูตอง เขาหลกัสูตร
ฝกอบรม ผูที่เพ่ิงขบัขี่รถจกัรยานยนตควรได
รับการฝกอบรมจากผูสอนท่ีผานการรับรอง
ติดตอตัวแทนจําหนายรถจกัรยานยนตที่ได
รับอนุญาตเพ่ือสอบถามเกี่ยวกับหลกัสูตรฝก
อบรมท่ีใกลที่สุด

การขับขี่อยางปลอดภัย
ควรทําการตรวจสอบรถจักรยานยนตกอนการขบัขี่
ทุกคร้ังเพ่ือใหแนใจวารถอยูในสภาพการใชงานท่ี
ปลอดภัย การไมตรวจสอบหรือบํารุงรักษารถ

จักรยานยนตอยางถูกตองจะเพ่ิมโอกาสในการเกดิ
อุบัติเหตุหรือทําใหชิน้สวนเสียหายได ดูหนา 5-1 
สําหรับรายการตรวจสอบกอนการใชงาน
 รถจักรยานยนตคันนี้ไดรับการออกแบบให

สามารถบรรทุกผูขับขี่และผูโดยสารหนึ่งคน
 ผูขบัรถยนตที่มองไมเห็นรถจกัรยานยนตใน

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

• ขับขี่ในตําแหนงท่ีผูขบัรถยนตคนอ่ืนๆ 
สามารถมองเห็นทานได หลกีเลีย่งการขับขี่
ในจดุบอดของผูขับรถยนต

• หามทําการบํารุงรักษารถจักรยานยนตโดย
ปราศจากความรูที่ถูกตอง ติดตอตัวแทน
จําหนายรถจักรยานยนตที่ไดรับอนุญาตเพ่ือ
ขอขอมูลเกีย่วกับการบํารุงรักษาขั้นพ้ืนฐาน 
การบํารุงรักษาบางอยางตองดําเนินการโดย
บุคลากรท่ีผานการรับรองเทาน้ัน
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 บอยคร้ังท่ีการเกิดอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจาก
ผูขับขี่ไมมีความชํานาญในการขับขี ่และยัง
ไมมีใบอนุญาตขับขีร่ถจักรยานยนต
• ทําการขอใบอนุญาตขับขี่และใหยืมรถ
จกัรยานยนตแกผูที่มีใบอนุญาตขับขีเ่ทาน้ัน

• ทราบถึงทักษะและขอจํากดัในการขับขี่
ของทาน การไมขับขีเ่กินขอบเขตความ
สามารถของทานอาจชวยหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
ได

• ขอแนะนําใหทานฝกขับขี่รถจักรยานยนต
ในบริเวณท่ีไมมีการจราจรจนกระท่ังคุนเคย
กบัรถจกัรยานยนตและการควบคมุตางๆ 
ของรถเปนอยางดี

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

• ใหสัญญาณกอนเลีย้วหรือเปลีย่นเสนทาง
ทุกคร้ัง ดูใหแนใจวาผูขับขี่รถคันอ่ืนมอง
เห็นทาน

 ทาน่ังของผูขบัขี่และผูโดยสารมีความสําคัญ
ตอการควบคุมรถอยางเหมาะสม
• ผูขับขี่ควรจบัแฮนดรถทั้งสองขางและวาง
เทาบนท่ีพักเทาท้ังสองขางขณะขับขี่เพ่ือ
รักษาการควบคุมรถจกัรยานยนตใหดี

• ผูโดยสารควรจับผูขับขี่ สายคาดเบาะ หรือ
เหล็กกันตกไวเสมอ โดยจับทั้งสองมอืและ
วางเทาทั้งสองขางไวบนที่พักเทาของผู
โดยสาร ไมบรรทุกผูโดยสารหากผูโดยสาร
ไมสามารถวางเทาบนทีพั่กเทาไดอยาง
มัน่คง

 ไมขบัขี่เม่ืออยูในสภาวะมึนเมาจากฤทธิ์
แอลกอฮอลหรือสารเสพติดอ่ืนๆ

 รถจกัรยานยนตคันนี้ออกแบบขึ้นเพ่ือใชงาน
บนทองถนนเทาน้ัน จึงไมเหมาะสําหรับการ
ใชงานบนทางวิบาก (off-road)

เครือ่งแตงกายทีเ่หมาะสม
โดยสวนใหญการเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจากรถ
จกัรยานยนตเกิดจากการไดรับบาดเจบ็ทางศีรษะ 
การสวมหมวกนิรภัยจงึเปนปจจัยที่จําเปนที่สุด
ในการปองกันหรือลดการบาดเจ็บทางศีรษะ
 สวมหมวกนิรภัยที่ผานการรับรองทุกคร้ัง
 สวมกระบังปองกันใบหนาหรือแวนกนัลม 

ลมท่ีพัดเขาสูดวงตาซึ่งไมไดรับการปกปอง
อาจทําใหทัศนวิสัยบกพรอง ซึ่งอาจสงผลให
มองเหน็อันตรายไดลาชา

 การสวมเส้ือแจค็เกต็ รองเทาท่ีแข็งแรง กางเกง
ขายาว ถุงมือ ฯลฯ สามารถปองกันหรือลด
การถลอกหรือการเกดิแผลฉีกขาดได

 ไมสวมเสื้อผาท่ีหลวมเกนิไป มิฉะน้ันเส้ือผา
อาจเขาไปติดในคนัควบคุม ที่พักเทา หรือลอ 
และสงผลใหเกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

 สวมเส้ือผาท่ีคลมุท้ังขา ขอเทา และเทาเสมอ 
เนื่องจากเคร่ืองยนตหรือทอไอเสียจะรอนมาก
ขณะท่ีรถกําลงัทํางานหรือภายหลังการขับขี่
และสามารถไหมผิวหนังได

 ผู โดยสารควรปฏบิติัตามคําแนะนําขางตนเชนกนั
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หลีกเล่ียงควันพิษจากคารบอนมอน็อกไซด
ไอเสียจากเคร่ืองยนตทั้งหมดมีกาซคารบอนมอน ็อก
ไซด ซึ่งเปนอันตรายถึงแกชีวิต การหายใจโดยส ูด
กาซคารบอนมอน็อกไซดเขาไปสามารถทําใหปวด
ศีรษะ วิงเวียน งวงซึม คลื่นไส งนุงง และถึงแก ชวิีตได
คารบอนมอน็อกไซดเปนกาซท่ีไมมีสี ไมมีกลิน่ และ
ไมมีรส ซึ่งอาจปรากฏอยูแมทานจะมองไมเห็นหรือ
ไมไดกลิ่นกาซไอเสียใดๆ เลย คารบอนมอน็อกไซด
ในระดับที่เปนอันตรายถึงตายสามารถเพ่ิมขึ้นได
อยางรวดเร็วและทานจะถูกปกคลุมจนไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได นอกจากน้ี คารบอนมอน็อกไซด
ในระดับที่เปนอันตรายถึงตายยังสามารถตกคางอยูได
หลายชัว่โมงหรือหลายวันในบริเวณที่อากาศถายเท
ไมสะดวก หากทานพบวามีอาการคลายกับไดรับพิษ
จากคารบอนมอน็อกไซด ใหออกจากบริเวณน้ันทันท ี 
สูดอากาศบริสุทธิ์ และพบแพทย
 อยาติดเคร่ืองบริเวณพ้ืนที่ในอาคาร แมทาน

จะพยายามระบายไอเสียจากเคร่ืองยนตดวย
พัดลมหรือเปดหนาตางและประตู แตคารบอน
มอน็อกไซดกยั็งสามารถกอตัวจนถงึระดับที่
เปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว

 อยาติดเคร่ืองบริเวณท่ีอากาศถายเทไดไม
สะดวก หรือบริเวณท่ีถูกปดลอมไวบางสวน 
เชน โรงเกบ็รถ โรงรถ หรือที่จอดรถซึ่งสราง
โดยการตอหลังคาจากดานขางตึก

 อยาติดเคร่ืองนอกอาคารในบริเวณท่ีไอเสีย
สามารถถกูดูดเขาไปในอาคารผานชองเปด
ตางๆ เชน หนาตางและประตู

การบรรทุก
การเพ่ิมอุปกรณตกแตงหรือสิ่งของบรรทุกอาจสง
ผลกระทบตอเสถียรภาพและการบงัคับทิศทางของ
รถจกัรยานยนตไดหากการกระจายน้ําหนักของรถ
มีการเปลีย่นแปลง ดังน้ัน เพ่ือหลกีเลีย่งโอกาสในการ
เกดิอุบัติเหตุ จงึตองใชความระมัดระวังเปนพ ิเศษ
เมื่อทําการบรรทุกสิ่งของหรือเพ่ิมอุปกรณตกแต ง 

ใชความระมัดระวังเปนพิเศษเม่ือขบัขี่รถจกัรยานยนต
ที่มีการบรรทุกสิ่งของหรือติดต้ังอุปกรณตกแต ง หาก
มีการบรรทุกสิ่งของบนรถจกัรยานยนต ใหปฏบิัติ
ตามคําแนะนําตอไปน้ี:
น้ําหนักโดยรวมของผูขับขี่ ผูโดยสาร อุปกรณตกแตง 
และส่ิงของบรรทุกตองไมเกินขดีจํากัดของนํ้าหน ัก
บรรทุกสูงสุด การใชงานรถจักรยานยนตทีม่ีน้ําหนัก
บรรทุกมากเกินไปอาจทําใหเกิดอุบัตเิหตุได

ขณะท่ีมีการบรรทุกของภายในขีดจํากัดของนํ้าหนัก
ที่กําหนด โปรดคํานึงถึงปจจยัตอไปนี้:
 สิ่งของบรรทุกและอุปกรณตกแตงควรมี

น้ําหนักนอยที่สุดและบรรทุกใหแนบกับรถ
จักรยานยนตมากท่ีสุด ใหบรรจสุิ่งของท่ีมี
น้ําหนักมากท่ีสุดไวใกลกึง่กลางของรถ
จักรยานยนตมากท่ีสุด และกระจายนํ้าหนัก
ใหเทากันทัง้สองขางของรถจกัรยานยนตเพ่ือ
ความสมดุลและไมเสียการทรงตัว

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

• ไมนําส่ิงของท่ีมีขนาดใหญหรือมีน้ําหนัก
มากมาผูกติดกับแฮนดบังคับ โชคอัพหนา 
หรือกันกระแทกดานหนา ตัวอยางเชน 

น้ําหนักบรรทุกสูงสุด:
185 กก. (408 ปอนด)
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ถงุนอน ถุงผาหม เต็นท เพราะจะทําให
การหักเลีย้วไมดี หรือทําใหคอรถหมุนฝด
ได

 รถจักรยานยนตรุนน้ีไมไดออกแบบมาเพ่ือใช
ลากเทรลเลอรหรือติดรถพวงดานขาง

อุปกรณตกแตงแทของยามาฮา
การเลอืกอุปกรณตกแตงสําหรับรถจักรยานยนตของ
ทานเปนสิ่งสําคญั อุปกรณตกแตงแทของยามาฮาซ่ึง
มีจําหนายท่ีผูจําหนายยามาฮาเทาน้ัน ไดรับการ
ออกแบบ ทดสอบ และรับรองจากยามาฮาแลววา
เหมาะสมตอการใชงานกับรถจักรยานยนตของทาน
บริษัทจํานวนมากที่ไมมคีวามเกีย่วของกบัยามาฮาได
ผลติชิ้นสวนและอุปกรณตกแตงหรือทําการดัดแปลง
รถจักรยานยนตยามาฮา ทางยามาฮาไมไดทําการ
ทดสอบสินคาท่ีบริษัทเหลาน้ีผลติ ดังน้ัน ยามาฮาจงึ
ไมสามารถใหการรับประกันหรือแนะนําใหทานใช
อุปกรณตกแตงทดแทนท่ีไมไดจําหนายโดยยามาฮา 
หรือการดัดแปลงท่ีไมไดรับการแนะนําเปนกรณี
พิเศษโดยยามาฮา แมวาจะจําหนายหรือติดต้ังโดย
ผูจําหนายยามาฮากต็าม

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

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

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

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

• อุปกรณตกแตงบางชนดิสามารถทําใหทาทาง
ในการขบัขี่ของผูขับขีเ่ปลี่ยนแปลงไปจาก
ปกติ ทาทางท่ีไมถกูตองน้ีจะจํากัดอิสระ
1-4
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ในการขยับตัวของผูขับขี ่และอาจจํากัด
ความสามารถในการควบคุมรถ จงึไม
แนะนําใหตกแตงรถดวยอุปกรณดังกลาว

 ใชความระมัดะวังในการเพ่ิมอุปกรณไฟฟาใน
รถจกัรยานยนต หากอุปกรณไฟฟาท่ีติดต้ัง
มีขนาดกําลังไฟฟามากกวาระบบไฟฟาของ
รถจกัรยานยนต อาจสงผลใหไฟฟาขัดของ 
ซึ่งเปนเหตุใหเกิดการสูญเสียไฟแสงสวางหรือ
กําลังของเคร่ืองยนตจนเปนอันตรายได

ยางหรือขอบลอทดแทน
ยางและขอบลอที่มาพรอมกับรถจกัรยานยนตของ
ทานไดรับการออกแบบมาใหเหมาะสมกับสมรรถนะ
ของรถ และทําใหการควบคุมรถ การเบรค และความ
สบายผสมผสานกันไดอยางลงตัวที่สุด ยาง ขอบลอ 
และขนาดอ่ืนๆ อาจไมเหมาะสม ดูหนา 7-20 สําหรับ
ขอมูลจําเพาะของยางและขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวก ับการ
บํารุงรักษาและการเปลี่ยนยาง

การขนสงรถจักรยานยนต
ตองแนใจวาไดอานคําแนะนําตอไปนี้กอนทําการ
ขนยายรถจักรยานยนตดวยยานพาหนะอ่ืน
 ถอดชิ้นสวนที่หลุดงายท้ังหมดออกจากรถ

จักรยานยนต
 ตรวจสอบวากอกน้ํามันเชื้อเพลิง (ถามี) อยูใน

ตําแหนงปดและไมมีน้ํามันเชื้อเพลิงร่ัวไหล
 เขาเกียร (สําหรับรุนเกยีรธรรมดา)
 รัดรถจักรยานยนตไวใหแนนดวยสายรัดหรือ

แถบรัดท่ีเหมาะสม โดยใหแนบกับชิน้สวน
ที่แข็งของรถจักรยานยนต เชน โครงรถหรือ
แคลมปยึดโชคอัพหนาดานบน (และไมแนบ
กับชิน้สวน เชน แฮนดบงัคับที่ติดต้ังบน
ชิ้นสวนยาง หรือไฟเลีย้ว หรือชิ้นสวนที่
อาจแตกหักได) 

เลือกตําแหนงสําหรับสายรัดอยางระมัดระวัง
เพ่ือไมใหสายรัดเสียดสีกบัพ้ืนผิวที่เคลือบสี
ในระหวางการขนยาย

 หากเปนไปได ควรกดทับระบบกนัสะเทือนไว
บางสวนดวยการผูกหรือมดั เพ่ือปองกันไมให
รถจักรยานยนตเดงขึน้อยางรุนแรงในระหวาง
การขนสง
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มุมมองดานซาย

1

6789

3 4,52

1. กลองฟวส 2 (หนา 7-36)
2. ฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิง (หนา 4-20)
3. ตัวปรับต้ังสปริงโชค (หนา 4-27)
4. ตัวปรับต้ังแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชคแบบเร็ว (หนา 4-27)
5. ตัวปรับต้ังแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชคแบบชา (หนา 4-27)
6. ตัวปรับต้ังแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค (หนา 4-27)
7. คันเปลี่ยนเกียร (หนา 4-17)
8. ไสกรองนํ้ามันเคร่ือง (หนา 7-13)
9. โบลทถายนํ้ามันเคร่ือง (หนา 7-13)
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มุมมองดานขวา

1,2,3,4 5,6,7

8101112 9
1. กลองฟวส 1 (หนา 7-36)
2. ฟวสหลัก (หนา 7-36)
3. ฟวสมอเตอร ABS (หนา 7-36)
4. แบตเตอร่ี (หนา 7-34)
5. ตัวปรับต้ังสปริงโชค (หนา 4-25)
6. ตัวปรับต้ังแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค (หนา 4-25)
7. ตัวปรับต้ังแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค (หนา 4-25)
8. ถงัพกันํ้ายาหลอเย็น (หนา 7-17)
9. ฝาปดชองเติมนํ้ามันเคร่ือง (หนา 7-13)
10. กานวัดระดับนํ้ามันเคร่ือง (หนา 7-13)
11. คันเบรคหลัง (หนา 4-18)
12. กระปุกนํ้ามันเบรคหลัง (หนา 7-26)
2-2
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การควบคุมและอุปกรณ

1 2 43 5 6 7 8

1. คันคลัทช (หนา 4-17)
2. สวิทชแฮนดซาย (หนา 4-4)
3. สวิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ (หนา 4-2)
4. ชุดเรือนไมลมัลติฟงกชนั (หนา 4-8)
5. กระปุกนํ้ามันเบรคหนา (หนา 7-26)
6. สวิทชแฮนดขวา (หนา 4-4)
7. คันเบรคหนา (หนา 4-18)
8. ปลอกคันเรง (หนา 7-19)
2-3
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UAU76422

โหมด D (โหมดขับข่ี)
โหมด D คือระบบการตอบสนองของเครื่องยนตที่
ควบคุมดวยอิเลก็ทรอนิกส รุนน้ีมีตัวเลือกสามโหมด: 
“STD”, “A” และ “B”

คําเตอืน
UWA18440

หามเปล่ียนโหมดขบัขี่ขณะทีร่ถจักรยานยนตกําล ัง
เคล่ือนที่

เมื่อปลอกคันเรงอยูที่ตําแหนงปกติ ใหกดสวิทชนี้
เพ่ือเปลี่ยนโหมดขับขี่ตามลําดับตอไปนี้:
STD → A → B → STD

ขอแนะนํา
 ตองแนใจวาคุณเขาใจโหมดขับขีแ่ตละโหมด

กอนใชงานสวิทชโหมดขับขี่
 โหมดขับขี่ปจจุบนัจะแสดงขึ้นในจอแสดงผล

โหมดขับขี่ (หนา 4-12)
 โหมดขับขี่ปจจุบนัจะถกูบันทึกเมื่อดับเคร่ือง

รถจกัรยานยนต

โหมด “STD”
โหมด “STD” เหมาะสําหรับสภาพการขับขี่ที่
หลากหลาย
โหมดน้ีชวยใหผูขับขี่ไดเพลิดเพลนิกับการข ับขี่ที่
ราบร่ืนและสนุกสนาน ต้ังแตชวงความเร็วตํ่าจนถ ึง
ชวงความเร็วสูง

โหมด “A”
โหมด “A” จะใหการตอบสนองของเคร่ืองยนตแบบ
สปอรตกวาในชวงความเร็วตํ่าถงึปานกลาง เม่ือเทียบ
กับโหมด “STD”

โหมด “B”
โหมด “B” จะใหการตอบสนองท่ีคอนขางแมนยํา
นอยกวาเม่ือเทียบกับโหมด “STD” ในสถานการณ
การขับขี่ที่ตองการการทํางานของคันเรงท่ีตอบสนอง
ไวเปนพิเศษ

1. สวิทชโหมดขับข่ี “MODE”

1
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UAU79732

ระบบปองกันลอหมุนฟรี
ระบบปองกันลอหมุนฟรี (TCS) จะชวยรักษาแรง
ฉดุลากเม่ือเรงความเร็วบนพ้ืนผิวที่ลื่น เชน ถนนท่ี
ไมไดลาดยางหรือถนนเปยก หากเซ็นเซอรตรวจพบ
วาลอหลงัเร่ิมเกดิการลืน่ไถล (การหมุนที่ไมสามารถ
ควบคุมได) ระบบปองกันลอหมุนฟรีจะใหความ
ชวยเหลือโดยการควบคุมกําลงัเคร่ืองยนตตามความ
จําเปนจนกวาจะมีแรงฉุดลากกลบัคืนมา

คําเตอืน
UWA15433

ระบบปองกันลอหมนุฟรีไมสามารถทดแทนการ
ขบัขี่อยางเหมาะสมตอสภาวะตางๆ ได ระบบปองกัน
ลอหมุนฟรีไมสามารถปองกันการสูญเสียแรงฉุดลาก
เนื่องจากความเร็วทีม่ากเกินไปเมื่อหักรถเขาโคง 
เมือ่เรงความเร็วมากเกินไปขณะอยูในมุมที่เอ ียงมาก 
หรือขณะเบรค และไมสามารถปองกันการล่ืนไถล
ของลอหนาได เชนเดียวกับยานพาหนะทั่วไป การ
ขบัขี่บนพ้ืนผิวทีอ่าจเกิดการล่ืนไถลควรใชความ
ระมัดระวังและพยายามหลีกเล่ียงพ้ืนผิวที่ล่ืน

ไฟแสดง “ ” จะกะพริบเมื่อระบบปองกันลอหมุน
ฟรีทํางาน คุณอาจสังเกตการเปลีย่นแปลงเลก็นอย
ในเสียงเคร่ืองยนตและทอไอเสียเมื่อใชงานระบบ
เม่ือปดระบบปองกนัลอหมุนฟรี ไฟแสดง “ ” 
จะสวางขึ้น

ขอแนะนํา
 เม่ือเปดใชงานรถจกัรยานยนต ระบบปองกัน

ลอหมุนฟรีจะเปดและต้ังคาเปน TCS ที่ใชงาน
ลาสุด

 การต้ังคา TCS ปจจบุันจะแสดงขึ้นในจอแสดง 
TCS (หนา 4-12)

การต้ังคา TCS
TCS “OFF”
TCS “OFF” ปดระบบปองกันลอหมุนฟรี

TCS “1”
TCS “1” จะลดการทํางานของระบบปองกันลอหมุน
ฟรีใหเหลือนอยที่สุด

TCS “2, 3, 4, 5”
TCS ระดับ “2” จนถงึ “5” จะเพ่ิมการทํางานของระบบ
ปองกนัลอหมุนฟรีอยางเปนลําดับ

TCS “6”
TCS “6” เพ่ิมการทํางานของระบบปองกนัลอหมุนฟรี
ใหมากท่ีสุด; ควบคุมการหมุนลอไดอยางม่ันคงมาก
ที่สุด

ขอควรระวัง
UCA16801

ใชยางรถทีกํ่าหนดเทาน้ัน (ดูหนา 7-20) การใชยางรถ
ที่มขีนาดแตกตางกันจะทําใหระบบปองกันลอหมุน
ฟรีไมสามารถควบคุมการหมนุของลอไดอยางถูกต อง

1. ไฟเตือนปญหาเคร่ืองยนต “ ”
2. ไฟแสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี “ ”
3. จอแสดง TCS

1 2

3
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การตั้งคาระบบปองกันลอหมนุฟรี

การปด TCS
หยุดรถและ:
 กดสวิทช TCS ขึน้เปนเวลา 2 วินาทีเพ่ือปด

ระบบปองกันลอหมุนฟรี
 กดสวิทช TCS ลงเพ่ือเปดระบบปองกนัลอ

หมุนฟรีกลบัคืนมา

ขอแนะนํา
ปดระบบปองกนัลอหมุนฟรีเพ่ือชวยใหลอหลงัเปน
อิสระหากลอติดหลมโคลนหรือทราย ฯลฯ

การเปลีย่นการต้ังคา TCS
หยุดรถหรือผอนคันเรงและ:
 กดสวิทช TCS ขึน้เพ่ือลดการปองกันลอหมุน

ฟรี (6→5→4→3→2→1)
 กดสวิทช TCS ลงเพ่ือเพ่ิมการปองกันลอหมุน

ฟรี (1→2→3→4→5→6)

ขอแนะนํา
นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนการต้ังคา TCS ไดเม่ือ
เคลื่อนที่เปนเสนตรงหากจับปลอกคันเรงไวใน
ตําแหนงคงท่ีเปนเวลา 2 วินาทีขณะท่ีอยูในเกียร 4, 5 
หรือ 6

คําเตอืน
UWA18940

ใชความระมดัระวังเปนพิเศษในการเปลี่ยนโหมด
ขณะขบัขี่

การรีเซ็ทระบบปองกันลอหมนุฟรี
ระบบปองกนัลอหมุนฟรีจะปดการทํางานโดย
อัตโนมัติเม่ือ:
 ลอหนาหรือลอหลังไมสัมผัสกบัพ้ืนขณะขับขี่
 ตรวจพบวาลอหลังหมุนมากเกนิไปขณะขบัขี่
 ลอใดลอหนึ่งหมุนเมื่อกญุแจอยูที่ “ON” (เชน 

เม่ือทําการบํารุงรักษาอยู)
หากระบบปองกนัลอหมุนฟรีไมทํางาน ทั้งไฟ
แสดง “ ” และไฟเตือน “ ” จะสวางขึ้น
หากเกดิกรณีเชนนี้ ใหลองทําการรีเซ็ทระบบ
ดังตอไปนี้

1. หยุดรถและบิดกุญแจไปท่ี “OFF”
2. รอสองสามวินาที จากน้ันบิดกุญแจกลบัไปท่ี 

“ON”
3. ไฟแสดง “ ” ควรดับลงและระบบปองกนั

ลอหมุนฟรีจะทํางาน

ขอแนะนํา
หากไฟแสดง “ ” ยังคงสวางอยูหลงัจากรีเซ็ทแลว 
รถจกัรยานยนตอาจยังขับขี่ตอไปได อยางไรกต็าม 
ควรนํารถไปใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบโดยเร็ว
ที่สุด

4. ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบรถจักรยานยนต
และปดไฟเตือน “ ”

1. สวิทชระบบปองกันลอหมุนฟรี “TCS”

1
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UAU79481

ระบบเปล่ียนเกียรอยางรวดเร็ว
ระบบชวยเปลี่ยนเกียรอยางรวดเร็วชวยใหสามารถ
เปลี่ยนเกยีรขึ้นโดยไมตองใชคนัคลัทชที่ตำแหนง
เรงเต็มท่ีได เมื่อสวิทชเปลี่ยนเกียรตรวจพบการ
เคลื่อนไหวที่คันเปลีย่นเกียร กําลังเคร่ืองยนตและ
แรงบิดการขับขี่จะปรับเปลีย่นชัว่ขณะเพ่ือใหเปลีย่น
เกียรขึ้นได

ขอแนะนํา
ระบบชวยเปลี่ยนเกียรอยางรวดเร็วจะทํางานเมื่อ
เดินทางที่อยางนอย 20 กม./ชม. (12 ไมล/ชม.) 
ดวยความเร็วเคร่ืองยนต 2,000 รอบ/นาทีขึ้นไป 
และเฉพาะเมื่อเรงเคร่ืองเทาน้ัน ระบบจะไมทํางาน
เมื่อบีบคนัคลัทชไว

ขอควรระวัง
UCA26260

เพ่ือปองกันการสงกําลังเสียหาย ควรใชคันคลัทชเพ่ือ
เปล่ียนเกียรเมือ่ขับขีท่ี่ความเร็วต่ํา เมือ่เปล่ียนเกียรลง 
หรือหากปดระบบชวยเปล่ียนเกียรอยางรวดเรว็
3-4
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UAU10978

ระบบอิมโมบิไลเซอร

รถจกัรยานยนตคันน้ีติดต้ังระบบอิมโมบิไลเซอร เพ่ือ
ชวยในการปองกนัขโมยโดยการลงทะเบียนรหัสใหม
อีกคร้ังในกญุแจมาตรฐาน สวนประกอบของระบบ
นี้มีดังตอไปนี้:
 กุญแจสําหรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกคร้ัง 

(สีแดง) 1 ดอก
 กุญแจมาตรฐาน (สีดํา) ซึ่งสามารถลงทะเบียน

ดวยรหัสใหมอีกคร้ังได 2 ดอก
 ตัวรับสงผานสัญญาณ (ซึ่งติดต้ังอยูในกญุแจ

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

(ดูหนา 4-7)
กญุแจดอกสีแดงใชเพ่ือลงทะเบียนรหัสในกญุแจ
มาตรฐานแตละดอก เนื่องจากการลงทะเบียนใหม
อีกคร้ังเปนกระบวนการท่ียุงยาก ใหนํารถ
จกัรยานยนตพรอมกับกญุแจทั้งสามดอกไปยัง
ผูจําหนายยามาฮาเพ่ือทําการลงทะเบียนใหมอีกคร้ัง 
หามใชกุญแจสีแดงเพ่ือการขับขี ่ใชสําหรับการ
ลงทะเบียนกญุแจมาตรฐานใหมอีกคร้ังเทาน้ัน 
ใชกญุแจมาตรฐานในการขบัขี่เสมอ

ขอควรระวัง
UCA11822

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

 หามจุมกุญแจลงในนํ้า
 หามทําใหกุญแจทุกดอกสัมผัสกับอุณหภูมิที่

สูงเกินไป
 หามวางกุญแจทกุดอกไวใกลกับแมเหล็ก 

(รวมถึงผลิตภัณฑอ่ืนๆ เชน ลําโพง ฯลฯ)
 หามวางวัตถุทีส่งผานสัญญาณไฟฟาไวใกลกับ

กุญแจ
 หามวางวัตถุทีม่ีน้ําหนักมากบนกุญแจทุกดอก
 หามเจียหรือปรบัเปล่ียนรปูทรงของกุญแจ

ทุกดอก
 หามถอดแยกช้ินสวนพลาสตกิของกุญแจ

ทุกดอก
 หามนํากุญแจของระบบอิมโมบิไลเซอรใดๆ

สองดอกไวในพวงกุญแจเดียวกัน

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

 เก็บกุญแจระบบอิมโมบิไลเซอรอ่ืนๆ ใหหางจาก
สวิทชกุญแจ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการรบกวน
สัญญาณ

UAU10474

สวิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ

สวิทชกญุแจ/ลอ็คคอรถจะควบคมุระบบจุดระเบิด
และระบบไฟแสงสวาง และใชในการล็อคคอรถ 
ตําแหนงตางๆ ของสวิทชกญุแจมีคําอธิบายดังตอไปน้ี

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

UAU58321

ON (เปด)
ระบบไฟฟาใชงานไดทุกวงจร และเคร่ืองยนต
สามารถสตารทติดได ไมสามารถถอดกญุแจออกได

ขอแนะนํา
ไฟหนาจะสวางขึ้นโดยอัตโนมัติเม่ือเคร่ืองยนต
สตารท ไฟหนาจะสวางคางจนกวาจะบิดกุญแจไป
ที่ “OFF” แมวาเคร่ืองยนตจะหยุดกลางคันกต็าม

UAU10662

OFF (ปด)
ระบบไฟฟาทุกวงจรดับ สามารถถอดกุญแจออกได

ON
OFF

LOCK
P
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คําเตอืน
UWA10062

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

UAU1068B

LOCK (ล็อค)
คอรถถกูลอ็ค และระบบไฟฟาทุกวงจรดับ สามารถ
ถอดกญุแจออกได

การล็อคคอรถ

1. หมุนแฮนดบังคับไปทางดานซายจนสุด
2. เมื่อกุญแจอยูในตําแหนง “OFF” ใหกดกุญแจ

เขาไปและบิดไปท่ีตําแหนง “LOCK”
3. ดึงกญุแจออก

ขอแนะนํา
หากคอรถไมลอ็ค ใหลองหมุนแฮนดบังคับกลบัไป
ทางขวาเล็กนอย

การปลดลอ็คคอรถ

จากตําแหนง “LOCK” ใหกดกุญแจเขาไปและบิด
ไปที่ตําแหนง “OFF”

UAU59680

 (จอดรถ)
สามารถเปดไฟฉุกเฉินและไฟเลีย้วได แตระบบไฟฟ า
อ่ืนๆ ทั้งหมดจะดับ สามารถถอดกญุแจออกได
คอรถจะตองล็อคกอนที่จะสามารถบิดกุญแจไปที่
“ ”

ขอควรระวัง
UCA20760

การใชไฟฉกุเฉนิหรอืไฟเล้ียวเปนเวลานานอาจทําให
แบตเตอรี่หมดได

1. กด
2. บิด

1 2

1. กด
2. บิด

1 2
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UAU66055

สวิทชแฮนด

ซาย

ขวา

UAU79740

สวิทชไฟขอทาง “ ”
กดสวิทชนี้เพ่ือกะพริบไฟหนาและเพ่ือบันทึกจ ุด
เร่ิมตนของแตละรอบเมื่อใชตัวจับเวลาตอรอบ

ขอแนะนํา
เมื่อต้ังสวิทชไฟสูง/ตํ่าเปน “ ” สวิทชไฟขอทาง
จะไมมีผล

UAU79871

สวิทชไฟสูง/ต่ํ า“ / ” 
ปรับสวิทชนี้ไปที่ “ ” สําหรับเปดไฟสูง และ
ที่ “ ” สําหรับเปดไฟตํ่า

ขอแนะนํา
เม่ือปรับสวิทชไปที่ไฟตํ่า จะมีเพียงไฟหนาดานซาย
เทาน้ันที่สวางขึ้น

UAU66040

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

UAU66030

สวิทชแตร “ ” 
กดสวิทชนี้เม่ือตองการใชสัญญาณแตร

UAU73961

สวิทชระบบปองกันลอหมนุฟรี “TCS”
ดูหนา 3-2 สําหรับคําอธิบายเกี่ยวกบัระบบปองกนั
ลอหมุนฟรี

UAU66060

สวิทช Stop/Run/Start “ / / ”
ในการสตารทเคร่ืองยนตดวยสตารทเตอร ใหปรับ
สวิทชนี้ไปที่ “ ” จากน้ันกดสวิทชลงไปทาง “ ” 
ดูหนา 6-2 สําหรับคําแนะนําในการสตารทกอน
สตารทเคร่ืองยนต
ปรับสวิทชนี้ไปที่ “ ” เพ่ือดับเคร่ืองยนตในกรณี
ฉุกเฉิน เชน เม่ือรถจกัรยานยนตควํ่าหรือเมื่อสาย
คันเรงติด

1. สวิทชไฟสูง/ตํ่ า “ / ”
2. สวิทชไฟขอทาง “ ”
3. สวิทชระบบปองกันลอหมุนฟรี “TCS”
4. สวิทชไฟเลี้ยว “ / ”
5. สวิทชแตร “ ”

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

5 4

2 31

2

3

1
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UAU66010

สวิทชไฟฉุกเฉิน “ ” 
เมื่อกุญแจอยูที่ตําแหนง “ON” หรือ “ ” ใชสวิทชนี้
เพ่ือเปดไฟฉุกเฉิน (กะพริบไฟเลีย้วทั้งหมดพรอมกนั)
ไฟฉกุเฉินจะใชในกรณีฉกุเฉนิหรือเพ่ือเตือนผู ขบัขี่
คนอ่ืนๆ เมื่อคุณจอดรถในสถานท่ีซึ่งอาจมีอันตราย
จากการจราจร

ขอควรระวัง
UCA10062

หามใชไฟฉกุเฉินเปนระยะเวลานานเมือ่เครื่องยนต
ไมไดทํางาน มฉิะนั้นแบตเตอรี่อาจจะหมดได

UAU73931

สวิทชโหมดขบัขี่ “MODE”
ดูหนา 3-1 สําหรับคําอธิบายของโหมดขับขี่

UAU4939D

ไฟแสดงและไฟเตือน

UAU11022

ไฟแสดงไฟเล้ียว “ ”
ไฟแสดงน้ีจะกะพริบเมื่อไฟเลีย้วกะพริบ

UAU11061

ไฟแสดงเกียรวาง “ ” 
ไฟแสดงน้ีจะสวางขึน้เมื่อระบบสงกําลงัอยูใน
ตําแหนงเกียรวาง

UAU11081

ไฟแสดงไฟสูง “ ”
ไฟแสดงน้ีจะสวางขึน้เม่ือเปดสวิทชไฟสูง

UAU11257

ไฟเตือนระดับนํ้ามันเครื่อง “ ”
ไฟเตือนนี้จะสวางขึน้เม่ือน้ํามันเคร่ืองอยูในระดับตํ่า

1. ไฟเตือนจังหวะการเปลี่ยนเกียร
2. ไฟเตือนปญหาเคร่ืองยนต “ ”
3. ไฟเตือนระดับนํ้ามันเคร่ือง “ ”
4. ไฟเตือนอณุหภูมินํ้ายาหลอเย็น “ ”
5. ไฟแสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี “ ”
6. ไฟแสดงไฟเลี้ยว “ ”
7. ไฟแสดงไฟสูง “ ”
8. ไฟแสดงเกียรวาง “ ”
9. ไฟเตือนระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง “ ”
10. ไฟเตือนระบบเบรคปองกันลอล็อค ABS “ ”
11. ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอร

2 3 4 5

10 9 8 7 6

11

1

ABS
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เมื่อเปดใชงานรถจักรยานยนต ไฟนี้จะทําการ
ตรวจสอบวงจร (สวางขึ้น 2-3 วินาทีแลวดับลง)
หากไฟเตือนสวางคางหลังจากยืนยันวาระดับ
น้ํามันเคร่ืองถกูตองแลว (หนา 7-13) ใหนํารถ
จกัรยานยนตเขาตรวจสอบท่ีผูจําหนายยามาฮา

ขอแนะนํา
 แมวาระดับน้ํามันเคร่ืองจะเพียงพอ ไฟเตือนนี้

ก็อาจกะพริบเมื่อขับขีร่ถจักรยานยนตขึ้นหรือ
ลงเนิน หรือในระหวางการเรงหรือลดความเร็ว
อยางฉบัพลนั ซึ่งไมถือวาเปนการทํางานผิด
ปกติ

 หากตรวจพบการทํางานผิดปกติ ไฟเตือน
ระดับน้ํามันเคร่ืองจะกะพริบซ้ําๆ โปรดนํา
รถจกัรยานยนตของทานไปใหชางผูจําหนาย
ยามาฮาตรวจสอบ

UAU11369

ไฟเตือนระดับนํ้ามนัเช้ือเพลิง “ ”
ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเมื่อน้ํามันเชื้อเพลิงม ีระดับตํ่า 
เมื่อระดับน้ํามันเชือ้เพลงิลดลงตํ่ากวา 3.4 ลติร (0.90 
US gal, 0.75 Imp.gal) โดยประมาณ ไฟจะสวางขึ้น
เพ่ือเตือนใหเติมนํ้ามันเชือ้เพลงิโดยเร็วที่สุด
เมื่อเปดใชงานรถจักรยานยนต ไฟนี้จะทําการ
ตรวจสอบวงจร (สวางขึ้น 2-3 วินาทีแลวดับลง)
หากไฟเตือนนี้ไมสวางขึ้นในระหวางการตรวจสอบ
วงจร หรือหากไฟเตือนสวางคางหลังจากเติมนํ้ามัน
เชื้อเพลิงแลว โปรดติดตอผูจําหนายยามาฮาเพ ื่อ
ตรวจสอบรถจกัรยานยนต

ขอแนะนํา
หากตรวจพบการทํางานผิดปกติ ไฟเตือนระดับน้ํามัน
เชื้อเพลิงจะกะพริบซ้ําๆ โปรดนํารถจักรยานยนต
ของทานไปใหชางผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบ

UAU72930

ไฟเตอืนอุณหภูมนิ้ํายาหลอเย็น “ ”
ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเม่ือเคร่ืองยนตเกิดความรอนสูง 
หากเกิดอาการน้ี ใหลดโหลดบนเคร่ืองยนตทันที 
หากขอความ “HI” กะพริบบนจอแสดงอุณหภูมิ
น้ํายาหลอเย็น ใหหยุดรถ จากน้ันดับเคร่ืองยนต 
และปลอยใหเคร่ืองยนตเย็นลง
สามารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้ได
โดยการบดิกุญแจไปที่ “ON” ไฟเตือนควรสวางขึ้น 
2-3 วินาทีแลวดับไป
หากไฟเตือนไมสวางขึ้นในตอนเร่ิมตนเมื่อบิดกญุแจ
ไปที่ “ON” หรือหากไฟเตือนสวางคาง โปรดติดตอ
ผูจําหนายยามาฮาเพ่ือตรวจสอบวงจรไฟฟา

ขอควรระวัง
UCA10022

อยาขับขี่รถจักรยานยนตตอไปในขณะที่เครื่องยนต
รอนจัด

ขอแนะนํา
 สําหรับรุนที่ติดต้ังพัดลมหมอน้ํา พัดลมหมอน้ํา

จะเปดหรือปดโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิน้ํายา
หลอเย็นในหมอน้ํา

 หากเคร่ืองยนตรอนจัด ดูหนา 7-41 สําหรับ
คําแนะนําเพ่ิมเติม

UAU73171

ไฟเตอืนปญหาเครื่องยนต “ ”
ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเม่ือตรวจพบปญหาใน
เคร่ืองยนตหรือระบบควบคุมรถจกัรยานยนตอ่ืนๆ 
หากเกิดปญหาในกรณีนี้ โปรดนํารถจกัรยานยนต
เขาตรวจสอบระบบวิเคราะหปญหาท่ีตัวรถที่ผู
จําหนายยามาฮา
4-6
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สามารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้ได
โดยการบิดกุญแจไปที่ “ON” ไฟเตือนควรสวางขึ้น 
2-3 วินาทีแลวดับไป
หากไฟเตือนไมสวางขึ้นในตอนเร่ิมตนเมื่อบิดกุญแจ
ไปที่ “ON” หรือหากไฟเตือนสวางคาง โปรดนํารถ
จกัรยานยนตของทานไปใหชางผูจําหนายยามาฮา
ตรวจสอบ

UAU69891

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

(6 ไมล/ชม.) ขึ้นไป
ระบบเบรค ABS อาจทํางานผิดปกติ หากเกิดขอใด
ขอหนึ่งดานบนขึน้ ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบ
ระบบโดยเร็วที่สุด (ดูหนา 4-19 สําหรับคําอธิบาย
ของระบบเบรค ABS)

คําเตอืน
UWA16041

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

ระมดัระวงัเปนพิเศษเพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดลอล็อค
ในระหวางการเบรคฉกุเฉนิ ใหผูจาํหนายยามาฮา
ตรวจสอบระบบเบรคและวงจรไฟฟาโดยเรว็ทีส่ดุ

UAU77002

ไฟแสดงระบบปองกันลอหมนุฟรี “ ”
ไฟแสดงน้ีจะกะพริบเมื่อระบบปองกันลอหมุนฟรี
ทํางาน หากปดระบบปองกันลอหมุนฟรี ไฟแสดงจะ
สวางขึ้น 
เม่ือเปดใชงานรถจกัรยานยนต ไฟนี้จะทําการ
ตรวจสอบวงจร (สวางขึ้น 2-3 วินาทีแลวดับลง) 
หากไฟนี้ไมสวางขึ้นในระหวางการตรวจสอบวงจร 
หรือหากไฟสวางคาง โปรดติดตอผูจําหนายยามาฮ า
เพ่ือตรวจสอบรถจกัรยานยนต

UAU80370

ไฟเตือนจังหวะการเปล่ียนเกียร
ไฟนี้สามารถต้ังใหสวางขึน้และดับลงตามความเร็ว
เคร่ืองยนตที่เลอืกได (ดูหนา 4-15)
เม่ือเปดใชงานรถจกัรยานยนต ไฟนี้จะทําการ
ตรวจสอบวงจร (สวางขึ้น 2-3 วินาทีแลวดับลง)
หากไฟไมสวางขึ้นในระหวางการตรวจสอบวงจร 
ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบรถจกัรยานยนต

UAU80300

ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอร
เม่ือบิดกุญแจไปท่ี “OFF” และผานไป 30 วินาที 
ไฟแสดงน้ีจะกะพริบอยางตอเนื่องเพ่ือแสดงวา
ระบบอิมโมบิไลเซอรถกูเปดใชงาน หลงัจากผานไป 
24 ชัว่โมง ไฟแสดงจะหยุดกะพริบ อยางไรก็ตาม
ระบบอิมโมบิไลเซอรยังคงทํางานอยู
สามารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟแสดงน้ีได
โดยการบิดกญุแจไปที่ “ON” ไฟแสดงควรสวางขึ้น 
2-3 วินาทีแลวดับไป

ABS
4-7
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หากไฟแสดงไมสวางขึ้นในตอนเริม่ตนเมือ่บิดก ุญแจ
ไปที่ “ON”, หากไฟแสดงสวางคาง หรือหากไฟแสดง
กะพริบ (หากตรวจพบปญหาในระบบอิมโมบไิลเซอร 
ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอรจะกะพริบ) โปรดนํารถ
จกัรยานยนตไปใหผูจําหนายยามาฮาทําการตรวจสอบ

ขอแนะนํา
หากไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอรกะพริบ ชา 5 คร้ัง 
จากน้ันเร็ว 2 คร้ัง อาจมีสาเหตุมาจากการรบกวน
ตัวรับสงผานสัญญาณ หากเกิดอาการน้ี ใหลองทํา
ดังตอไปนี้

1. ตรวจใหแนใจวาไมมีกุญแจอิมโมบิไลเซอร
อ่ืนๆ อยูใกลกบัสวิทชกุญแจ กุญแจระบบ
อิมโมบิไลเซอรอ่ืนๆ อาจทําใหเกดิการรบกวน
สัญญาณและทําใหเคร่ืองยนตไมสามารถ
สตารทได

2. ใชกุญแจสําหรับลงทะเบียนรหัสใหมอีกคร้ัง
เพ่ือสตารทเคร่ืองยนต

3. หากเคร่ืองยนตสตารทได ใหดับเคร่ืองและลอง
สตารทเคร่ืองยนตดวยกุญแจมาตรฐาน

4. หากกญุแจมาตรฐานดอกหน่ึงหรือทั้งสองดอก
ไมสามารถสตารทเคร่ืองยนตได ใหนํารถ
จกัรยานยนตและกุญแจทั้งสามดอกไปยัง
ผูจําหนายยามาฮาเพ่ือลงทะเบียนกญุแจ
มาตรฐานใหมอีกคร้ัง

UAU3904F

ชุดเรือนไมลมัลติฟงกชัน

คําเตอืน
UWA12423

กอนเปล่ียนการตั้งคาชุดเรอืนไมลมลัติฟงกชัน ตอง
แนใจวารถหยุดน่ิงแลว การเปล่ียนการตัง้คาขณะ
ขบัขี่จะทําใหผูขบัขี่เสียสมาธิและเพ่ิมความเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุ

ชดุเรือนไมลมัลติฟงกชันประกอบดวย:
 มาตรวัดความเร็ว
 มาตรวัดรอบเคร่ืองยนต
 นาฬกิา
 ตัวจบัเวลาตอรอบ
 จอแสดงอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น
 จอแสดงอุณหภูมิอากาศเขา
 จอแสดงเกียร
 จอแสดงโหมดขับขี่
 จอแสดง TCS

1. มาตรวัดรอบเคร่ืองยนต
2. ไฟเตือนจังหวะการเปลี่ยนเกียร
3. จอแสดง TCS
4. จอแสดงอุณหภูมินํ้ายาหลอเย็น/อากาศเขา
5. สญัลักษณการเปลี่ยนเกียรอยางรวดเร็ว “QS”
6. จอแสดงโหมดขับข่ี
7. มาตรวัดความเร็ว
8. จอแสดงผลมัลติฟงกชัน
9. นาฬกิา/ตัวจับเวลาตอรอบ
10. จอแสดงเกียร
11. ปุม “RESET”
12. ปุม “SELECT”

6
5

7
8
9

2 3 4

101112

1
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 สัญลักษณ QS
 จอแสดงผลมัลติฟงกชนั
 โหมดควบคุมไฟเตือนจงัหวะการเปลีย่นเกียร

และความสวางของจอแสดง

ขอแนะนํา
 การสับเปลี่ยนหนวยของเรือนไมลมัลติฟงกชัน

ระหวางกิโลเมตรกับไมล ใหกดปุม “SELECT” 
ประมาณหน่ึงวินาที

 สัญลักษณ “ ” และ “GPS” ตองใชชิ้นสวน
เสริมในการทํางาน

มาตรวัดความเร็ว
มาตรวัดความเร็วแสดงความเร็วในการขับขีร่ถ
จกัรยานยนต

มาตรวัดรอบเครือ่งยนต

มาตรวัดรอบเคร่ืองยนตไฟฟาแสดงความเร็ว
เคร่ืองยนต ซึ่งวัดโดยอัตราความเร็วในการหมุนของ
เพลาขอเหว่ียงในรอบการหมุนตอนาที (รอบ/นาที) 
เมื่อรถจกัรยานยนตเร่ิมสตารทเคร่ือง เขม็มาตรวัด
รอบเคร่ืองยนตจะกวาดท้ังหนาปด 1 รอบและจะ
กลับมาที่ตําแหนงศูนยรอบตอนาที

ขอควรระวัง
UCA10032

หามใหเครื่องยนตทํางานในพ้ืนทีส่ีแดงของมาตรวัด
รอบเครื่องยนต

พ้ืนที่สีแดง: 16,500 รอบ/นาที ขึน้ไป

นาฬิกาและตวัจับเวลาตอรอบ

นาฬกิาใชระบบเวลา 12 ชั่วโมง

การต้ังนาฬิกา
1. บิดกุญแจไปที่ “ON”
2. กดปุม “SELECT” และปุม “RESET” พรอมกนั

เปนเวลา 2 วินาที ตัวเลขชั่วโมงจะเร่ิมกะพริบ
3. กดปุม “RESET” เพ่ือต้ังเวลาชั่วโมง
4. กดปุม “SELECT” และตัวเลขนาทีจะเร่ิม

กะพริบ
5. กดปุม “RESET” เพ่ือต้ังเวลานาที
6. กดปุม “SELECT” เพ่ือยืนยันการตั้งคาและ

เร่ิมใชงานนาฬกิา

การสลับระหวางนาฬิกากบัตัวจบัเวลาตอรอบ
กดและปลอยปุม “SELECT” และปุม “RESET” 
พรอมกัน

1. มาตรวัดรอบเคร่ืองยนต
2. พืน้ท่ีสีแดงของมาตรวัดรอบเคร่ืองยนต

2

1

1. นาฬิกา

1
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ตัวจับเวลาตอรอบจะบันทึกและจัดเกบ็การจับเวลา
เปนรอบสูงสุด 20 รอบ บันทึกขอมูลประวัติการ
จบัเวลาตอรอบแบงออกเปน 2 กลุม คือ “L” สําหรับ
ลําดับของรอบ และ “F” สําหรับลําดับที่เร็วที่สุด 
สําหรับลําดับของรอบ รอบลาสุดจะถูกระบุเปน L1 
(และ L19 จะกลายเปน L20) สําหรับขอมูลประวัติ
รอบตามความเร็ว รอบใหมที่มีความเร็วอยูใน 20 
ลําดับแรกจะถูกใสเขาไป และ F20 กอนหนาน้ีจะ
ถกูดันออกจากขอมูลประวัติ

การใชตัวจับเวลาตอรอบ
1. กดปุม “RESET” เปนเวลา 1 วินาทีเพ่ือต้ังคา

ตัวจับเวลาตอรอบใหอยูในสถานะพรอมนับ 
(เคร่ืองหมาย “:” และจดุ “.” จะกะพริบ)

2. กดสวิทชไฟขอทาง “ ” เพ่ือเร่ิมการจับเวลา
ตอรอบ

3. กดสวิทชไฟขอทาง “ ” เพ่ือบันทึกจดุ
เร่ิมตนของรอบใหมแตละรอบ

4. กดปุม “SELECT” เพ่ือหยุดตัวจบัเวลาตอรอบ
5. กดปุม “SELECT” อีกคร้ังเพ่ือรีเซ็ทตัวจับ

เวลาตอรอบ (หรือกดปุม “RESET” เปนเวลา 
1 วินาทีเพ่ือรีเซ็ทตัวจับเวลาตอรอบและตั้งคา
ใหอยูในสถานะพรอมนับ)

การดูขอมูลประวัติการจับเวลาตอรอบ
1. กดปุม “SELECT” เปนเวลา 1 วินาที ขอมูล

ประวัติตามลําดับรอบจะถกูเลอืก (แสดงดวย 
“L-20” ในสวนลางของจอแสดงผล) หรือกด
ปุม “SELECT” อีกคร้ังเพ่ือเลือกขอมูลประวัติ
รอบตามความเร็ว (แสดงดวย “F-20”)
 “L-20” = ลําดับรอบ (ลาสุดคือ L1)
 “F-20” = ลําดับที่เร็วที่สุด (เวลาตอรอบ

ที่เร็วที่สุดคือ F1)

2. กดปุม “RESET” และเวลาตอรอบลําดับแรก
ของกลุมขอมูลประวัตินั้น (แสดงดวย “L1” 
หรือ “F1”) จะแสดงขึ้น

3. ใชปุม “SELECT” เพ่ือเลือ่นดูขอมูลประวัติ
แบบเรียงลําดับขึ้น หรือใชปุม “RESET” เพ่ือ
เลือ่นดูขอมูลประวัติแบบเรียงลําดับลง

1. ตัวจับเวลาตอรอบ

1

1. ชนิดขอมูลประวัติ (L-20 หรือ F-20)

1. หมายเลขรอบ/อันดับท่ีเร็วท่ีสดุ
2. เวลาตอรอบ

1

1

2
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4. เมื่อเสร็จสิ้นการดูบันทึกรอบ ทานสามารถ:
 กดปุม “RESET” เปนเวลา 1 วินาทีเพ่ือ

ลบขอมูลรอบกลุมน้ัน
 กดปุม “SELECT” เปนเวลา 1 วินาทีเพ่ือ

ออกและกลับสูการจับเวลาตอรอบ

จอแสดงอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น

จอแสดงน้ีจะแสดงอุณหภูมิของนํ้ายาหลอเย็นต้ังแต 
41 °C ถึง 124 °C โดยเพ่ิมขึน้คร้ังละ 1 °C
หากอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นอยูระหวาง 117 ถงึ 124 °C 
จอแสดงอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นจะกะพริบและ
ไฟเตือนอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นจะสวางขึ้น หากเกดิ
กรณีเชนน้ี ใหลดภาระเคร่ืองยนตโดยการขับขี่ที่
ความเร็วปานกลางดวยอัตรารอบตอนาทีตํ่า จนกวา
อุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นจะลดลง หากอุณหภูมิน้ํายา
หลอเย็นไมลดลง หรือหากขอความ “HI” กะพริบ 
ใหดับเคร่ืองยนตและปลอยใหเคร่ืองยนตเย็นลง 
(ดูหนา 7-41)

ขอแนะนํา
 เมื่อเปดใชงานรถจกัรยานยนต จอแสดง

อุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นจะถูกเลอืกโดยอัตโนมัติ

 เม่ืออุณหภูมิน้ํายาหลอเย็นตํ่ากวา 41 °C “Lo” 
จะแสดงขึ้น

จอแสดงอุณหภูมิอากาศเขา

จอแสดงน้ีจะแสดงอุณหภูมิของอากาศท่ีถกูดูดเขาไป
ในทออากาศเขา
กดปุม “RESET” เพ่ือสลับจอแสดงระหวางอุณหภูมิ
น้ํายาหลอเย็นกบัอุณหภูมิอากาศเขา

ขอแนะนํา
 เม่ือเลือกจอแสดงอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น “C” 

จะแสดงขึ้นเปนเวลา 1 วินาที จากน้ันอุณหภูมิ
น้ํายาหลอเย็นจะแสดงขึน้

 เม่ือเลือกจอแสดงอุณหภูมิอากาศเขา “A” จะ
แสดงขึน้เปนเวลา 1 วินาที จากน้ันอุณหภูมิ
อากาศเขาจะแสดงขึ้น

 เม่ืออุณหภูมิอากาศตํ่ากวา –9 °C “–9 °C” จะ
แสดงขึน้

1. จอแสดงอณุหภูมินํ้ายาหลอเย็น

1

1. จอแสดงอุณหภูมิอากาศเขา

1
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จอแสดงเกียร

จอแสดงน้ีจะแสดงเกยีรที่เลอืก ตําแหนงเกยีรว างจะ
แสดงดวย “ ” และดวยไฟแสดงเกียรวาง

จอแสดงโหมดขบัขี่

จอแสดงน้ีจะแสดงโหมดขับขีท่ี่เลือก: “STD”, “A” 
หรือ “B” สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโหมดเหลาน้ี
และวิธีการเลอืกโหมด ดูหนา 3-1 

จอแสดง TCS

จอแสดงน้ีจะแสดงการต้ังคาระบบปองกันลอหมุนฟรี
ที่เลอืก: “1” ถงึ “6” หรือ “OFF” สําหรับรายละเอียด
เกีย่วกบัการตั้งคา TCS และวิธีการเลอืก ดูหนา 3-2

สัญลักษณ QS

เม่ือต้ังคาระบบชวยเปลีย่นเกียรอยางรวดเร ็วเปนเปด 
(เม่ือเชือ่มตอสวิทชเปลีย่นเกียร) สัญลกัษณนี้จะ
ปรากฏ ดูหนา 3-4 สําหรับขอมูลเกีย่วกับการเปลีย่น
เกยีรอยางรวดเร็ว 

1. ไฟแสดงเกียรวาง “ ”
2. จอแสดงเกียร

1. จอแสดงโหมดขับข่ี

2

1

1

1. จอแสดง TCS

1. สญัลักษณการเปลี่ยนเกียรอยางรวดเร็ว “QS”

1

1
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จอแสดงผลมลัตฟิงกชัน

จอแสดงผลมัลติฟงกชันประกอบดวย:
 มาตรวัดระยะทาง
 มาตรวัดชวงระยะทาง 2 ระยะทาง
 มาตรวัดชวงระยะทางสํารองนํ้ามันเชื้อเพลิง
 การส้ินเปลืองนํ้ามันเชือ้เพลงิชัว่ขณะ
 การส้ินเปลืองนํ้ามันเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่
 น้ํามันเชื้อเพลิงท้ังหมดทีใ่ชไป

การใชงานจอแสดงผลมลัติฟงกชัน
กดปุม “SELECT” เพ่ือเปลีย่นระหวางมาตรวัดระยะ
ทาง “ODO”, มาตรวัดชวงระยะทาง “TRIP 1” และ 
“TRIP 2”, การส้ินเปลอืงนํ้ามันเชื้อเพลิงชั่วขณะ 
“km/L”, “L/100 km” หรือ “MPG”, การส้ินเปลอืง
น้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย “AVE _ _ _._ km/L”, “AVE 
_ _ _._ L/100 km” หรือ “AVE _ _ _._ MPG” และ
น้ํามันเชื้อเพลิงท้ังหมดท่ีใชไป “_ _._” ตามลําดับ
ดังตอไปนี้:

ODO → TRIP 1 → TRIP 2 → km/L, L/100 km หรือ 
MPG → AVE _ _ _._ km/L, AVE _ _ _._ L/100 km 
หรือ AVE _ _ _._ MPG → _ _._ → ODO

มาตรวัดระยะทางและมาตรวัดชวงระยะทาง
มาตรวัดระยะทางจะแสดงระยะเดินทางทั้งหมดของ
รถจกัรยานยนต

มาตรวัดชวงระยะทางจะแสดงระยะทางที่ขับขีต้ั่งแต
การรีเซ็ทคร้ังลาสุด การรีเซ็ทมาตรวัดชวงระยะทาง 
ใหกดปุม “RESET” เปนเวลาหน่ึงวินาที

ขอแนะนํา
 มาตรวัดระยะทางจะลอ็คท่ี 999999
 มาตรวัดชวงระยะทางจะรีเซท็และนับตอหลงัจาก

ถึง 9999.9

มาตรวัดชวงระยะทางสํารองน้ํามนัเช้ือเพลิง
หากไฟเตือนระดับน้ํามันเชือ้เพลงิสวางขึ้น จอแสดง
จะเปลี่ยนเปนมาตรวัดชวงระยะทางสํารองนํ้ามัน
เชือ้เพลงิ “TRIP F” โดยอัตโนมัติ และเร่ิมนับระยะ
เดินทางจากจุดน้ัน ในกรณีนี้ ใหกดปุม “SELECT” 
เพ่ือสลบัหนาจอตามลําดับดังตอไปน้ี:

TRIP F → km/L, L/100 km หรือ MPG → AVE
_ _ _._ km/L, AVE _ _ _._ L/100 km หรือ AVE 
_ _ _._ MPG → _ _._ → ODO → TRIP 1 → 
TRIP 2 → TRIP F

ขอแนะนํา
หากทานไมรีเซ็ทมาตรวัดชวงระยะทางสํารองน้ําม ัน
เชือ้เพลงิดวยตนเอง หลังจากเติมนํ้ามันเชือ้เพลงิและ
ขับขี่ไป 5 กม. (3 ไมล) มาตรวัดจะรีเซ็ทเองโดย
อัตโนมัติและจะหายไปจากจอแสดง

1. จอแสดงผลมัลติฟงกชัน

1
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การส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงช่ัวขณะ

ฟงกชันนี้จะคํานวณการสิ้นเปลอืงนํ้ามันเชื้อเพลิง
ภายใตสภาวะการขบัขี่ในปจจุบัน
จอแสดงการสิ้นเปลอืงนํ้ามันเชื้อเพลิงชั่วขณะ
สามารถต้ังคาเปน “km/L” หรือ “L/100 km” ได
เมื่อใชหนวยกิโลเมตร หรือเปน “MPG” เมื่อใชไมล 
หากใชกิโลเมตร ใหกดปุม “SELECT” เปนเวลา 
1 วินาทีเพ่ือสลับระหวาง “km/L” กับ “L/100 km”
 “km/L”: แสดงระยะทางที่สามารถขับขีไ่ดดวย

น้ํามันเชื้อเพลิงปริมาณ 1.0 ลติรภายใตสภาวะ
การขับขี่ปจจุบัน

 “L/100 km”: แสดงปริมาณนํ้ามันเชือ้เพลงิท่ี
จําเปนตอการเดินทาง 100 กม. ภายใตสภาวะ
การขับขี่ปจจุบัน

 “MPG”: แสดงระยะทางที่สามารถขับขี่ได
ดวยน้ํามันเชือ้เพลงิปริมาณ 1.0 US gal ภายใต
สภาวะการขับขี่ปจจุบัน

ขอแนะนํา
หากขับขี่ที่ความเร็วตํ่ากวา 20 กม./ชม. (12 ไมล/ชม.)  
“_ _ _._” จะแสดงข้ึน

การส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงโดยเฉล่ีย

ฟงกชันนี้จะคํานวณการส้ินเปลอืงนํ้ามันเชื้อเพลงิโดย
เฉลี่ยต้ังแตการรีเซ็ทคร้ังลาสุด
จอแสดงการสิ้นเปลอืงนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
สามารถต้ังคาเปน “AVE _ _ _._ km/L” หรือ “AVE
_ _ _._ L/100 km” ไดเม่ือใชหนวยกิโลเมตร หรือเปน 
“AVE _ _ _._ MPG” เม่ือใชไมล หากใชกิโลเมตร 
ใหกดปุม “SELECT” เปนเวลา 1 วินาทีเพ่ือสลับ
ระหวาง “AVE _ _ _._ km/L” กับ “AVE _ _ _._ 
L/100 km”
 “AVE _ _ _._ km/L”: แสดงระยะทางโดยเฉลีย่

ที่สามารถขับขีไ่ดดวยน้ํามันเชือ้เพลงิปริมาณ 
1.0 ลิตร

 “AVE _ _ _._ L/100 km”: แสดงปริมาณน้ํามัน
เชือ้เพลงิโดยเฉลีย่ที่จําเปนตอการเดินทาง 100 
กม.

 “AVE _ _ _._ MPG”: แสดงระยะทางโดยเฉลีย่
ที่สามารถขับขีไ่ดดวยน้ํามันเชือ้เพลงิปริมาณ 
1.0 US gal

ขอแนะนํา
 การรีเซ็ทจอแสดงการส้ินเปลืองนํ้ามันเชือ้เพลิง

โดยเฉลี่ย ใหกดปุม “RESET” เปนเวลา 1 วินาที
 หลงัจากรีเซ็ทจอแสดงการส้ินเปลืองนํ้ามัน

เชือ้เพลงิโดยเฉลีย่ “_ _ _._” จะแสดงขึ้นจนกวา
จะขับขี่รถจกัรยานยนตไปไดระยะทาง 1 กม. 
(0.6 ไมล)

1. จอแสดงการสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงชัว่ขณะ

1

1. จอแสดงการสิน้เปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย

1
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น้ํามันเช้ือเพลิงทั้งหมดที่ใชไป

จอแสดงน้ีจะแสดงปริมาณทั้งหมดของนํ้ามัน
เชือ้เพลงิท่ีใชไปต้ังแตการรีเซ็ทคร้ังลาส ุด
เมื่อใชกิโลเมตร ตัวเลขน้ีจะแสดงเปนลติร เม่ือใชไมล 
ตัวเลขน้ีจะแสดงเปนแกลลอน
การรีเซ็ทจอแสดงนํ้ามันเชื้อเพลิงท้ังหมดท่ีใช ไป 
ใหกดปุม “RESET” เปนเวลา 1 วินาที

ขอแนะนํา
หลงัจากรีเซ็ทจอแสดงนํ้ามันเชื้อเพลิงท้ังหมดท ี่ใชไป 
“_ _ . _” จะแสดงขึ้นจนกวาจะขับขี่ไปไดระยะทาง
ที่เพียงพอ

โหมดควบคุมไฟเตือนจังหวะการเปล่ียนเกียรและ
ความสวางของจอแสดง

โหมดน้ีจะวนรอบฟงกชันการควบคุมหาฟงกชนั 
ทําใหคุณสามารถต้ังคาดังตอไปน้ีไดตามลําดับ
ดานลางน้ี
 ความสวางของจอแสดง - ปรับความสวางของ

จอแสดงและมาตรวัดรอบเคร่ืองยนต
 ฟงกชนัการทํางานของไฟเตือนจงัหวะการ

เปลี่ยนเกยีร - ต้ังคาไฟเตือนจงัหวะการเปลี่ยน
เกียรเปนเปด กะพริบ หรือปด

 การทํางานไฟเตือนจังหวะการเปลีย่นเกียร - 
ต้ังคาความเร็วรอบเคร่ืองยนตที่จะใหไฟเตือน
จังหวะการเปลี่ยนเกยีรสวางขึ้น

 การปดการทํางานไฟเตือนจังหวะการเปลี่ยน
เกียร - ต้ังคาความเร็วรอบเครื่องยนตที่จะให 
ไฟเตือนจังหวะการเปลี่ยนเกยีรดับลง

 ความสวางของไฟเตือนจังหวะการเปลีย่น
เกียร - ปรับความสวางของไฟเตือนจงัหวะ
การเปลี่ยนเกียร

ขอแนะนํา
ดูที่จอแสดงระดับความสวางเม่ือทําการปรับระดับ
ความสวาง

การปรับความสวางจอแสดงและมาตรวัดรอบ
เคร่ืองยนต

1. บิดกุญแจไปที่ “OFF”
2. กดปุม “SELECT” คางไว
3. บิดกุญแจไปที่ “ON” แลวปลอยปุม “SELECT” 

หลังจากผานไป 5 วินาที
4. กดปุม “RESET” เพ่ือต้ังระดับความสวาง
5. กดปุม “SELECT” เพ่ือยืนยันการตั้งคา โหมด

ควบคมุจะเปลี่ยนเปนฟงกชันการทํางานของ
ไฟเตือนจังหวะการเปลี่ยนเกยีร

การต้ังคาฟงกชนัการทํางานของไฟเตือนจังหวะการ
เปลีย่นเกียร

1. กดปุม “RESET” เพ่ือเลือกการต้ังคาการทํางาน
ของไฟเตือนจังหวะการเปลีย่นเกียรรูปแบบ
หนึ่งจากรูปแบบตอไปน้ี:

1. จอแสดงนํ้ามันเชื้อเพลิงท้ังหมดท่ีใชไป

1. ไฟเตือนจังหวะการเปลี่ยนเกียร
2. ชวงการทํางานไฟเตือนจังหวะการเปลี่ยนเกียร
3. จอแสดงระดับความสวาง

1

1 2

3
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 สวาง - ไฟเตือนจงัหวะการเปลี่ยนเกียร
จะสวางขึ้นเม่ือถกูกระตุนการทํางาน 
(หากไฟเตือนจังหวะการเปลีย่นเกียร
สวาง แสดงวาเลอืกการต้ังคาน้ี)

 กะพริบ - ไฟเตือนจังหวะการเปลีย่น
เกียรจะกะพริบเมื่อถูกกระตุนการทํางาน 
(หากไฟเตือนจังหวะการเปลีย่นเกียร
กะพริบสี่คร้ังตอวินาที แสดงวาเลือก
การต้ังคาน้ี)

 ดับ - ปดการทํางานไฟเตือนจงัหวะ
การเปลี่ยนเกยีร กลาวคอื ไฟเตือนจะ
ไมสวางขึ้นหรือกะพริบ (หากไฟเตือน
จังหวะการเปลี่ยนเกยีรกะพริบหนึ่งคร้ัง
ทุกสองวินาที แสดงวาเลอืกการต้ังคาน้ี)

2. กดปุม “SELECT” เพ่ือยืนยันการทํางานของ
ไฟเตือนจงัหวะการเปลีย่นเกียรที่เลือกไว 
โหมดควบคุมจะเปลีย่นเปนฟงกชนัการต้ังคา
จดุเปดการทํางานของไฟเตือนจังหวะการ
เปลีย่นเกียร

การต้ังคาจดุเปดการทํางานของไฟเตือนจังหวะการ
เปลี่ยนเกยีร

ขอแนะนํา
จดุเปดการทํางานของไฟเตือนจังหวะการเปลีย่นเก ียร
สามารถตั้งคาไดระหวาง 10,000 รอบ/นาที ถงึ 18,000 
รอบ/นาที โดยต้ังแต 10,000 รอบ/นาที ถึง 13,000 
รอบ/นาที ไฟเตือนจังหวะการเปลี่ยนเกยีรจะสามารถ
ต้ังคาเพ่ิมขึน้ไดทีละ 500 รอบ/นาที และต้ังแต 13,000 
รอบ/นาที ถึง 18,000 รอบ/นาที ไฟเตือนจังหวะการ
เปลี่ยนเกยีรจะสามารถต้ังคาเพ่ิมขึ้นไดทีละ 200 
รอบ/นาที

1. กดปุม “RESET” เพ่ือต้ังความเร็วรอบ
เคร่ืองยนตของจดุเปดการทํางาน

2. กดปุม “SELECT” เพ่ือยืนยันการต้ังคา โหมด
ควบคุมจะเปลีย่นเปนฟงกชนัการตั้งคาจุดปด
การทํางานของไฟเตือนจังหวะการเปลี่ยนเกยีร

การต้ังคาฟงกชั่นการทํางานการปดใชงานสัญญาณ
ไฟจงัหวะการเปลี่ยนเกียร

ขอแนะนํา
ชวงการปดการทํางานก็เหมือนกับชวงเปดการทํางาน 
อยางไรก็ตาม ตองแนใจวาต้ังคาจดุปดการทํางานไว
ที่ความเร็วรอบเคร่ืองยนตสูงกวาจุดเปดการทำงาน 
มิฉะน้ันไฟเตือนเปลี่ยนเกยีรจะไมสวางขึน้

1. กดปุม “RESET” เพ่ือต้ังความเร็วรอบ
เคร่ืองยนตของจดุปดการทํางาน

2. กดปุม “SELECT” เพ่ือยืนยันการต้ังคา โหมด
ควบคุมจะเปลี่ยนเปนฟงกชันความสวางของ
ไฟเตือนจังหวะการเปลีย่นเกยีร

การปรับความสวางของไฟเตือนจงัหวะการเปลีย่น
เกยีร

1. กดปุม “RESET” เพ่ือต้ังระดับความสวางของ
ไฟเตือนจังหวะการเปลีย่นเกยีร

2. กดปุม “SELECT” เพ่ือยืนยันการต้ังคาและ
ออกจากโหมดควบคุมไฟเตือนจงัหวะการ
เปลีย่นเกียรและความสวางของจอแสดง
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UAU12822

คันคลัทช

คันคลัทชติดต้ังอยูที่ดานซายของแฮนดบังค ับ ในการ
ใชงานคลทัช ใหบีบคันคลทัชเขากบัปลอกแฮนด
บังคับ การเลกิใชงานคลัทช ใหปลอยคันคลทัช 
ควรบีบคันคลทัชอยางรวดเร็ว และปลอยอยางชาๆ 
เพ่ือใหคลัทชทํางานไดอยางราบร่ืน
คันคลัทชนี้มีการติดต้ังสวิทชคลทัช ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของระบบการตัดวงจรการสตารท (ดูหนา 4-31)

UAU12873

คันเปล่ียนเกียร

คันเปลีย่นเกียรติดต้ังอยูทางดานซายของรถ
จักรยานยนต ใชรวมกับคันคลทัชเม่ือตองการ
เปลีย่นเกียร (ดูหนา 6-3)

1. คันคลัทช

1

1. คันเปลี่ยนเกียร
2. สวิทชเปลีย่นเกียร

1

2
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คันเบรคหนา
คนัเบรคหนาติดต้ังอยูทีด่านขวาของแฮนดบังคับ 
ในการเบรคลอหนา ใหบีบคันเบรคเขากับปลอก
คนัเรง

คนัเบรคหนามีการติดต้ังปุมปรับต้ังตําแหนงค ันเบรค
หนาไว ในการปรับระยะหางระหวางคนัเบรคหนาก ับ
ปลอกคันเรง ใหหมุนปุมปรับต้ังขณะดันคันเบรคหนา
ออกหางจากปลอกคนัเรงคางไว ตรวจสอบใหแนใจ
วาการต้ังคาท่ีเหมาะสมบนปุมปรับต้ังอยูตรงกับ
เคร่ืองหมายการปรับต้ัง “ ” บนคันเบรคหนา

UAU12944

คันเบรคหลัง

คันเบรคหลงัติดต้ังอยูทางดานขวาของรถ
จกัรยานยนต ในการเบรคลอหลงั ใหเหยียบ
คันเบรคหลงั1. คันเบรคหนา

2. ระยะหางระหวางคันเบรคหนากับปลอกคันเรง
3. เคร่ืองหมายการปรับต้ัง “ ”
4. ปุมปรับต้ังตําแหนงคันเบรคหนา

1

4 3 2

1. คันเบรคหลัง

1
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ระบบเบรคปองกันลอล็อค ABS
ABS (Anti-lock Brake System - ระบบเบรคปองกนั
ลอลอ็ค) ของยามาฮาเปนระบบควบคุมดวย
อิเลก็ทรอนิกสแบบคู โดยจะทํางานกับเบรคหนา
และเบรคหลังแยกกนัอยางอิสระ
ใชงานเบรคที่มี ABS เชนเดียวกบัการใชงานเบรค
ธรรมดา หาก ABS ถูกกระตุนการทํางาน อาจรูสึก
ถงึจงัหวะท่ีคนัเบรคหนาหรือคันเบรคหลงั ใน
สถานการณเชนน้ี ใหใชเบรคอยางตอเนื่องและปลอย
ให ABS ทํางาน หาม “ปม” เบรค เพราะจะทําให
ประสิทธิภาพในการเบรคลดลง

คําเตอืน
UWA16051

รักษาระยะหางจากรถทีว่ิ่งอยูดานหนาอยางเพียงพอ
เพ่ือใหสอดคลองกับความเร็วในการขบัขี่เสมอ แมวา
จะมรีะบบเบรค ABS ก็ตาม
 ABS จะทํางานไดดีที่สุดเมื่อมรีะยะเบรคที่ยาว
 ในบางสภาพถนน เชน ขรุขระหรอืโรยหิน 

ระยะในการเบรคสําหรับ ABS อาจมากกวา
เบรคธรรมดา

ABS จะถกูตรวจสอบโดย ECU ซึ่งจะทําใหระบบ
กลับมาเปนการเบรคแบบธรรมดาหากมีการทํางาน
ผิดปกติเกิดขึ้น

ขอแนะนํา
 ระบบ ABS จะทําการทดสอบวิเคราะหปญหา

ดวยตัวเองในแตละคร้ังท่ีรถออกตัวเปน
คร้ังแรกหลงัจากบิดกุญแจไปที ่“ON” และ
รถว่ิงท่ีความเร็ว 10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.) ขึ้นไป 
ในระหวางการทดสอบน้ี จะไดยินเสียงการ
ทํางานจากชุดควบคุมไฮดรอลกิ และเม่ือใชงาน
คันเบรคหนาหรือคันเบรคหลังแมเพียงเลก็นอย 
จะรูสึกถึงการสั่นสะเทือนที่คันเบรคหนาและ
คันเบรคหลัง แตไมไดแสดงถึงการทํางาน
ผิดปกติแตอยางใด

 ระบบ ABS นี้มีโหมดทดสอบที่ชวยใหเจาของ
รถไดลองสัมผัสถงึจงัหวะท่ีคนัเบรคหนาหรือ
คันเบรคหลงัเม่ือระบบ ABS ทํางาน อยางไร
ก็ตาม จําเปนตองใชเคร่ืองมือพิเศษ ดังน้ันโปรด
ติดตอผูจําหนายยามาฮาของทาน

ขอควรระวัง
UCA20100

ระมดัระวังอยาทําใหเซ็นเซอรลอหรือโรเตอร
เซ็นเซอรลอเสียหาย มฉิะนั้นจะทําใหสมรรถนะ
ของระบบ ABS ไมสมบูรณ

1. โรเตอรเซ็นเซอรลอหนา
2. เซน็เซอรลอหนา

1. เซน็เซอรลอหลัง
2. โรเตอรเซ็นเซอรลอหลัง

1

2

1

2
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ฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

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

การปดฝาปดถังน้ํามันเช้ือเพลิง
1. กดฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิงใหเขาท่ีโดยเสียบ

กุญแจคางไวกับตัวล็อค
2. บิดกุญแจทวนเข็มนาฬิกากลับไปยังตําแหนง

เดิม ดึงกญุแจออก จากน้ันปดฝาครอบตัวล็อค

ขอแนะนํา
ฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิงจะไมสามารถปดไดหาก
กญุแจไมอยูในตัวลอ็ค นอกจากนี้ กญุแจจะไม
สามารถดึงออกไดหากไมปดและล็อคฝาปดให
ถกูตอง

คําเตอืน
UWA11092

หลังจากเติมน้ํามันเช้ือเพลิง ตรวจสอบใหแนใจว าได
ปดฝาปดถังน้ํามนัเช้ือเพลิงแนนสนิท น้ํามนัเช ื้อเพลิง
ทีร่ั่วออกมาอาจทําใหเกิดเพลิงไหมได

UAU13222

นํ้ามันเชื้อเพลิง
ตรวจใหแนใจวามีน้ํามันเชือ้เพลิงในถงัเพียงพอ

คําเตอืน
UWA10882

น้ํามันเบนซินและไอน้ํามนัเบนซินเปนสารไวไฟสูง 
ใหปฏบัิตติามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือหลีกเล่ียงการ
เกิดเพลิงไหมและการระเบิด และเพ่ือลดความเสี่ยง
ในการไดรับบาดเจ็บขณะเติมน้ํามนัเช้ือเพลิง

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

2. อยาเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงจนลนถัง ในการเติม
น้ํามันเชื้อเพลิง ตองแนใจวาไดใสหัวจาย
น้ํามันเชื้อเพลงิเขาไปในชองเติมของถังนํ้ามัน
เชือ้เพลงิ หยุดเติมเม่ือระดับน้ํามันเชือ้เพลงิถงึ
ปลายทอเติมนํ้ามัน เนื่องจากนํ้ามันเชือ้เพลงิจะ
ขยายตัวเมื่อรอนขึ้น ความรอนจากเคร่ืองยนต
หรือแสงอาทิตยจงึอาจทําใหน้ํามันเชือ้เพลิง
ไหลลนออกมาจากถงัได

1. ฝาครอบตัวล็อคฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
2. ปลดล็อค

1
2

1. ทอเติมของถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
2. ระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงสูงสุด

1 2
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3. เชด็นํ้ามันเชือ้เพลงิท่ีหกทันที ขอควรระวงั: 
เช็ดนํ้ามันเช้ือเพลิงที่หกทันทีดวยผาสะอาด 
แหง และนุม เนื่องจากน้ํามนัเช้ือเพลิงอาจทํา
ความเสียหายใหกับสีรถหรือช้ินสวนพลาสติก 
[UCA10072]

4. ดูใหแนใจวาไดปดฝาปดถงันํ้ามันเชื้อเพลิงแนน
ดีแลว

คําเตอืน
UWA15152

น้ํามันเบนซินเปนสารมีพิษและสามารถทําใหบาดเจ ็บ
หรือเสียชีวิตได ตองใชดวยความระมัดระวัง ห ามใช
ปากดูดนํ้ามันเบนซิน หากกลืนนํ้ามนัเบนซินเขาไป 
หรือสูดไอน้ํามนัเบนซินเขาไป หรือน้ํามนัเบนซิน
เขาตา ใหรีบพบแพทยทันที หากนํ้ามันเบนซินสัมผัส
ผิวหนัง ใหลางดวยสบูและน้ํา หากน้ํามนัเบนซิน
เลอะเสื้อผา ใหเปล่ียนเสื้อผาทันที

UAU75320

ขอควรระวัง
UCA11401

ใชเฉพาะนํ้ามันเบนซินไรสารตะก่ัวเทาน้ัน การใช
น้ํามันเบนซินที่มสีารตะก่ัวจะทําใหช้ินสวนภายใน
ของเครื่องยนต เชน วาลวและแหวนลูกสูบ รวมทั้ง
ระบบไอเสียเกิดความเสียหายไดเปนอยางมาก

ขอแนะนํา
 สัญลกัษณนี้แสดงถึงนํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีแนะนํา

สําหรับรถจักรยานยนตคันนี้ซึ่งกําหนดโดย
ขอบังคับของยุโรป (EN228)

 ตรวจสอบวาหวัจายนํ้ามันเบนซินมีตัวระบุ
เดียวกนันี้เม่ือเติมนํ้ามันเชือ้เพลงิ

เคร่ืองยนตยามาฮาของทานถกูออกแบบมาสําหรับ
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วพิเศษท่ีมีคาออกเทน RON 
95 ขึน้ไป หากเคร่ืองน็อค (หรือมีเสียงดัง) ใหเปล ี่ยน
ไปใชน้ํามันเบนซินย่ีหออ่ืน การใชน้ํามันเชื้อเพลิง
ไรสารตะกั่วจะชวยยืดอายุการใชงานของหัวเทียน
และลดคาใชจายในการบํารุงรักษา
แกสโซฮอล
แกสโซฮอลมี 2 ชนิด: แกสโซฮอลชนิดท่ีมีเอทานอล
และแกสโซฮอลชนดิท่ีมีเมทานอล แกสโซฮอลชนิด
ที่มีเอทานอลสามารถใชไดหากมีปริมาณเอทานอล
ไมเกิน 10% (E10) ยามาฮาไมแนะนําใหใชแกส
โซฮอลชนิดท่ีมีเมทานอล เนื่องจากสามารถทําให
เกดิความเสียหายแกระบบน้ํามันเชือ้เพลงิหรือเกิด
ปญหาเกี่ยวกับสมรรถนะของรถได

น้ํามันเชื้อเพลิงที่แนะนํา:
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วพิเศษ (น้ํามันแกส
โซฮอล 95 [E10])

ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง:
17 ลิตร (4.5 US gal, 3.7 Imp.gal)

ปริมาณการสํารองน้ํามนัเชื้อเพลิง (เมือ่ไฟเตือนระดับ
น้ํามันเชื้อเพลิงสวางขึ้น):

3.4 ลิตร (0.90 US gal, 0.75 Imp.gal)

E10
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ทอนํ้ามันลนของถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

กอนใชงานรถจักรยานยนต ใหปฏิบัติดังน้ี:
 ตรวจสอบการเชื่อมตอทอน้ํามันลนของถงั

น้ํามันเชื้อเพลิง
 ตรวจสอบทอนํ้ามันลนของถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

เพ่ือดรูอยแตกหรือความเสียหาย และเปลี่ยน
ตามความจําเปน

 ตรวจสอบใหแนใจวาสวนปลายของทอน้ํามัน
ลนของถังนํ้ามันเชื้อเพลิงไมอุดตัน และทํา
ความสะอาดตามความจําเปน

 ตรวจสอบใหแนใจวาสวนปลายของทอน้ํามัน
ลนของถังนํ้ามันเชื้อเพลิงอยูในตําแหนงดังภาพ

ขอแนะนํา
ดูหนา 7-12 สําหรับขอมูลเกี่ยวกบักลองดักไอน้ําม ัน

UAU13447

ระบบบําบัดไอเสีย 
รถจักรยานยนตรุนนี้มีระบบบําบัดไอเสีย (catalytic 
converter) ในระบบไอเสียของรถ

คําเตอืน
UWA10863

ระบบไอเสียจะมคีวามรอนหลังจากทํางาน เพ่ือ
ปองกันอันตรายจากไฟไหมหรือการลวกผิวหนัง:
 หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับบริเวณที่อาจ

เกิดอันตรายจากไฟไหม เชน หญาหรือวัสดุ
อ่ืนๆ ทีต่ิดไฟงาย

 จอดรถจักรยานยนตในทีท่ี่ไมมีเด็กหรือคนเดิน
พลุกพลาน เพ่ือไมใหไดรับอันตรายจากการ
สัมผัสกับระบบไอเสียที่มีความรอน

 ตองแนใจวาระบบไอเสียเย็นลงแลวกอนทําการ
ซอมบํารุง

 อยาปลอยใหเครื่องยนตเดินเบานานเกินกวา
สองสามนาที การปลอยใหเครื่องยนตเดินเบา
เปนเวลานานจะทําใหเครื่องยนตรอน

ขอควรระวัง
UCA10702

ใชเฉพาะน้ํามันเบนซินไรสารตะก่ัวเทาน้ัน การใช
น้ํามันเบนซินที่มสีารตะก่ัวจะทําใหระบบบําบัด
ไอเสียเสียหายจนไมสามารถซอมได

1. ตัวนํา
2. ทอนํ้ามันลนของถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

1
2
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เบาะน่ัง

เบาะน่ังผูโดยสาร

การถอดเบาะน่ังผูโดยสาร
1. เสียบกุญแจเขากับตัวล็อคเบาะน่ัง แลวหมุน

ตามเขม็นาฬกิา

2. ยกดานหนาของเบาะน่ังผูโดยสารขึ้นและดึงไป
ดานหนา

การติดต้ังเบาะนั่งผูโดยสาร
1. สอดเขี้ยวลอ็คท่ีดานหลงัของเบาะน่ังผูโดยสาร

เขาไปในท่ียึดเบาะน่ังดังภาพ จากน้ันกดท่ี
ดานหนาของเบาะน่ังลงเพ่ือล็อคใหเขาท่ี

2. ดึงกญุแจออก

เบาะนั่งผูขบัขี่

การถอดเบาะน่ังผูขับขี่
1. ถอดเบาะน่ังผูโดยสารออก
2. ดึงมุมท่ีดานหลงัของเบาะน่ังผูขับขี่ขึน้ดังภาพ 

ถอดโบลทออกดวยประแจหกเหลีย่มที่อยูใต
เบาะน่ังผูโดยสาร จากน้ันดึงเบาะน่ังออก

การติดต้ังเบาะนั่งผูขบัขี่
1. สอดเขีย้วลอ็คเขาไปในที่ยึดเบาะน่ังดังภาพ 

จากน้ันใสเบาะน่ังท่ีตําแหนงเดิม

1. ลอ็คเบาะน่ัง
2. ปลดล็อค

1. เข้ียวล็อค
2. ท่ียึดเบาะน่ัง

1

2

2
1

1. โบลท

1. ประแจหกเหลี่ยม

1

1
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2. ติดต้ังโบลทดวยประแจหกเหลีย่ม
3. ใสประแจหกเหลี่ยมกลบัคืนที่เกบ็ประแจ
4. ติดต้ังเบาะน่ังผูโดยสาร

ขอแนะนํา
ตรวจสอบใหแนใจวาเบาะรถปดสนิทกอนขับขี่รถ
จกัรยานยนต

UAU39672

กระจกมองหลัง
กระจกมองหลงัของรถจักรยานยนตคนันี้สามารถพับ
ไปดานหนาหรือดานหลังเพ่ือการจอดในพ้ืนที่แคบได 
พับกระจกกลับมาสูตําแหนงเดิมกอนการขบัขี่

คําเตอืน
UWA14372

ตองแนใจวาพับกระจกมองหลังกลับสูตําแหนงเด ิม
แลวกอนการขบัขี่

1. ท่ียึดเบาะน่ัง
2. เข้ียวล็อค

2

1

1. ตําแหนงสําหรับการขับข่ี
2. ตําแหนงสําหรับจอดรถ

1

2

2

1
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การปรับต้ังโชคอัพหนา

รถจกัรยานยนตรุนน้ีมีระบบกนัสะเทือนที่สามารถ
ปรับได สามารถปรับสปริงโชค แรงหนวงในการ
คืนตัวของกระบอกโชค และแรงหนวงในการยุบตัว
ของกระบอกโชคของแกนโชคแตละแกนได

คําเตอืน
UWA10181

ปรับแกนโชคอัพหนาทั้งคูใหเทากันเสมอ มิฉะนั้นอาจ
ทําใหประสทิธิภาพในการบังคับลดลงและสูญเสียการ
ทรงตัว

ขอควรระวัง
UCA24120

 ใชความระมดัระวังเปนพิเศษเพ่ือหลีกเล่ียง
การทําใหพ้ืนผิวชุบของนัทปรบัตัง้และโบลท
เกิดรอยขีดขวนเมื่อทําการปรับตั้งระบบกัน
สะเทอืน

 เพ่ือปองกันกลไกภายในของระบบกันสะเทือน
ชํารุดเสียหาย อยาพยายามหมนุเกินกวาการ
ตั้งคาสูงสุดหรือต่ําสุด

สปริงโชค
ในการเพ่ิมแรงสปริงโชคและทําใหระบบกนัสะเทือน
แขง็ขึ้น ใหหมุนนัทปรับต้ังบนแกนโชคอัพแตละแกน
ไปในทิศทาง (a) ในการลดแรงสปริงโชคซ่ึงจะทําให
ระบบกนัสะเทือนนุมลง ใหหมุนนัทปรับต้ังบนแกน
โชคอัพแตละแกนไปในทิศทาง (b)

แรงหนวงในการคืนตวัของกระบอกโชค
ในการเพ่ิมแรงหนวงในการคนืตัวของกระบอกโชค
ซึ่งจะทําใหการคืนตัวของกระบอกโชคแข็งขึ้น ให 
หมุนโบลทปรับต้ังบนแกนโชคอัพหนาแตละแกน
ไปในทิศทาง (a) ในการลดแรงหนวงในการคืนตัว
ของกระบอกโชคซึ่งจะทําใหการคืนตัวของกระบอก
โชคนุมลง ใหหมุนโบลทปรับต้ังบนแกนโชคอัพหนา
แตละแกนไปในทิศทาง (b)

1. นัทปรับต้ังสปริงโชค

การต้ังคาสปริงโชค:
ตํ่าสุด (นุม):

0 รอบไปในทิศทาง (a)*
มาตรฐาน:

6 รอบไปในทิศทาง (a)*
สูงสุด (แข็ง):

15 รอบไปในทิศทาง (a)*
* ขณะที่หมุนนัทปรับต้ังไปในทิศทาง (b) จนสุด

1. โบลทปรับต้ังแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโช ค

(a) (b)

1

(a) (b)

1
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แรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค
ในการเพ่ิมแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค
ซึ่งจะทําใหการยุบตัวของกระบอกโชคแข็งขึน้ ให 
หมุนโบลทปรับต้ังบนแกนโชคอัพหนาแตละแกน
ไปในทิศทาง (a) ในการลดแรงหนวงในการยุบตัว
ของกระบอกโชคซ่ึงจะทําใหการยุบตัวของกระบอก
โชคนุมลง ใหหมุนโบลทปรับต้ังบนแกนโชคอัพหนา
แตละแกนไปในทิศทาง (b)

ขอแนะนํา
แมวาตัวปรับต้ังแรงหนวงอาจหมุนหรือคลิกเกินกวา
คาตํ่าสุดท่ีระบุไว แตการปรับต้ังดังกลาวก็จะไมเกดิ
ผลและอาจทําใหระบบกันสะเทือนเสียหาย

การต้ังคาการคืนตัวของกระบอกโชค:
ตํ่าสุด (นุม):

14 คลิกในทิศทาง (b)*
มาตรฐาน:

7 คลิกในทิศทาง (b)*
สูงสุด (แข็ง):

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

1. โบลทปรับต้ังแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโช ค

การปรับต้ังแรงหนวงในการยบุตัวของกระบอกโชค:
ตํ่าสุด (นุม):

23 คลิกในทิศทาง (b)*
มาตรฐาน:

14 คลิกในทิศทาง (b)*
สูงสุด (แข็ง):

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

(b) (a)

1
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การปรับต้ังชุดโชคอัพหลัง

รถจกัรยานยนตรุนน้ีมีระบบกนัสะเทือนที่สามารถ
ปรับได สปริงโชค แรงหนวงในการคืนตัวของ
กระบอกโชค แรงหนวงในการยุบตัวของกระบอก
โชคแบบเร็ว และแรงหนวงในการยุบตัวของ
กระบอกโชคแบบชาสามารถปรับได

ขอควรระวัง
UCA10102

เพ่ือปองกันกลไกชํารุดเสียหาย อยาพยายามหมนุ
เกินกวาการตัง้คาสูงสุดหรือตำสุด

สปริงโชค
1. คลายนัทล็อค
2. ในการเพ่ิมแรงสปริงโชคซ่ึงจะทําใหระบบกัน

สะเทือนแข็งขึ้น ใหหมุนนัทปรับต้ังไปใน
ทิศทาง (a) ในการลดแรงสปริงโชคซ่ึงจะทําให
ระบบกันสะเทือนนุมลง ใหหมุนนัทปรับต้ัง
ไปในทิศทาง (b)
การต้ังคาสปริงโชคจะกําหนดโดยการวัดระยะ
หาง A ระยะหาง A ย่ิงมาก สปริงโชคจะย่ิงสูง; 
ระยะหาง A ย่ิงส้ัน สปริงโชคจะย่ิงตํ่า
 ใชประแจขันชนิดพิเศษและดามประแจ

ที่ใหมาในชดุเคร่ืองมือประจํารถเพ่ือ
ทําการปรับ

3. ขันนัทล็อคตามคาแรงขันที่ระบุ ขอควรระวงั: 
ขันนัทล็อคใหแนบกับนัทปรับตั้งเสมอ และ
ขันนัทล็อคตามคาแรงขนัที่กําหนด [UCA10122]

1. นัทลอ็ค
2. นัทปรับต้ังสปริงโชค
3. ประแจขันชนิดพิเศษ
4. ดามประแจ

1. ระยะหาง A

สปรงิโชค:
ตํ่าสุด (นุม):

ระยะหาง A = 84.9 มม. (3.34 นิ้ว)
มาตรฐาน:

ระยะหาง A = 89.9 มม. (3.54 นิ้ว)
สูงสุด (แข็ง):

ระยะหาง A = 92.9 มม. (3.66 นิ้ว)

คามาตรฐานแรงบิด:
นัทล็อค:

28 N·m (2.8 kgf·m, 21 lb·ft)

1
3 4

2
(a) (b)

1
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แรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค
ในการเพ่ิมแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโชค
ซึ่งจะทําใหการคืนตัวของกระบอกโชคแข็งขึ้น ให 
หมุนนัทปรับต้ังไปในทิศทาง (a) ในการลดแรงหนวง
ในการคืนตัวของกระบอกโชคซ่ึงจะทําใหการคืนตัว
ของกระบอกโชคนุมลง ใหหมนุโบลทปรับต้ังไป
ในทิศทาง (b)

แรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค

แรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชคแบบเร็ว
ในการเพ่ิมแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค
ซึ่งจะทําใหการยุบตัวของกระบอกโชคแบบเร็วแข็ง
ขึน้ ใหหมุนโบลทปรับต้ังไปในทิศทาง (a) ในการ
ลดแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชคซึ่งจะ
ทําใหการยุบตัวของกระบอกโชคนุมลง ใหหมุน
โบลทปรับต้ังไปในทิศทาง (b)

แรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชคแบบชา
ในการเพ่ิมแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค
ซึ่งจะทําใหการยุบตัวของกระบอกโชคแบบชาแข็ง
ขึ้น ใหหมุนโบลทปรับต้ังไปในทิศทาง (a) ในการ
ลดแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชคซึ่งจะ
ทําใหการยุบตัวของกระบอกโชคนุมลง ใหหมุน
โบลทปรับต้ังไปในทิศทาง (b)

1. โบลทปรับต้ังแรงหนวงในการคืนตัวของกระบอกโช ค

การต้ังคาการคืนตัวของกระบอกโชค:
ตํ่าสุด (นุม):

23 คลิกในทิศทาง (b)*
มาตรฐาน:

12 คลิกในทิศทาง (b)*
สูงสุด (แข็ง):

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

1

(a) (b)

1. โบลทปรับต้ังแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโช ค
แบบเร็ว

การปรับต้ังแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค
แบบเร็ว

ตํ่าสุด (นุม):
5.5 รอบไปในทิศทาง (b)*

มาตรฐาน:
3 รอบไปในทิศทาง (b)*

สูงสุด (แข็ง):
0 รอบไปในทิศทาง (b)*

* ขณะที่หมุนโบลทปรับต้ังไปในทิศทาง (a) จนสุด

1. โบลทปรับต้ังแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโช ค
แบบชา

1

(a) (b)

1

(a) (b)
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ขอแนะนํา
แมวาตัวปรับต้ังแรงหนวงอาจหมุนหรือคลิกเกินกวา
คาตํ่าสุดท่ีระบุไว แตการปรับต้ังดังกลาวก็จะไมเกดิ
ผลและอาจทําใหระบบกันสะเทือนเสียหาย

คําเตอืน
UWA10222

ชุดโชคอัพหลังนี้มีแกสไนโตรเจนแรงดันสูง อานและ
ทําความเขาใจขอมูลตอไปนี้กอนการทํางานกับชุด
โชคอัพหลัง
 หามกระทุงหรือพยายามเปดชุดกระบอกสูบ
 หามนําชุดโชคอัพหลังไปใกลเปลวไฟหรือ

แหลงกําเนิดความรอนสูง เพราะอาจทําใหเกิด
ระเบิดเน่ืองจากมีแรงดันแกสสูงเกินไป

 หามทําใหกระบอกสูบบิดเบ้ียวเสียรูปทรงหรือ
เสียหาย ความเสียหายของกระบอกสูบจะทําให
ประสิทธิภาพในการหนวงลดลง

 หามกําจัดชุดโชคอัพหลังทีเ่สียหายหรือเสื่อม
สภาพดวยตนเอง ใหนําชุดโชคอัพหลังไปให
ผูจําหนายยามาฮาเพ่ือดําเนินการตอไป

UAU15283

ระบบ EXUP
รถจกัรยานยนตรุนนี้ติดต้ังระบบ EXUP (EXhaust 
Ultimate Power valve) ของยามาฮา ระบบนีจ้ะเพ่ิม
กําลังของเคร่ืองยนตดวยการใชวาลวซึ่งทําหนาท่ี
ควบคุมเสนผานศูนยกลางภายในของทอไอเสีย 
วาลวระบบ EXUP จะปรับตามความเร็วรอบ
เคร่ืองยนตอยางตอเนื่องโดยเซอรโวมอเตอรท ี่
ควบคุมดวยคอมพิวเตอร

ขอควรระวัง
UCA10192

 ระบบ EXUP ผานการตัง้คาและทดสอบอยาง
ละเอียดแลวที่โรงงานของยามาฮา การเปล่ียน
การตั้งคาเหลาน้ีโดยไมมคีวามรูทางเทคนิคท ี่
เพียงพออาจเปนสาเหตใุหสมรรถนะของ
เครื่องยนตแยลงหรือทําใหเครื่องยนตเสียหาย
ได

 หากไมไดยินเสียงของระบบ EXUP เมื่อเปด
สวิทชกุญแจ ใหนํารถไปใหผูจําหนายยามาฮา
ตรวจสอบระบบ

การปรับต้ังแรงหนวงในการยุบตัวของกระบอกโชค
แบบชา

ตํ่าสุด (นุม):
18 คลิกในทิศทาง (b)*

มาตรฐาน:
14 คลิกในทิศทาง (b)*

สูงสุด (แข็ง):
1 คลิกในทิศทาง (b)*

* ขณะที่หมุนโบลทปรับต้ังไปในทิศทาง (a) จนสุด
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UAU70641

ข้ัวตอเสริมกระแสไฟตรง
รถจักรยานยนตรุนน้ีติดต้ังขั้วตอเสริมกระแสไฟตรง 
ปรึกษาผูจําหนายยามาฮากอนติดต้ังอุปกรณเสริมใดๆ

UAU15306

ขาต้ังขาง
ขาต้ังขางอยูทางดานซายของโครงรถ ยกขาต้ังข างขึ้น
หรือเหยียบลงดวยเทาขณะจบัตัวรถใหต้ังตรง

ขอแนะนํา
สวิทชขาต้ังขางแบบติดต้ังมากับรถเปนสวนหน ึ่งของ
ระบบการตัดวงจรการสตารท ซึ่งจะตัดการจุดระเบิด
ในบางสถานการณ (ดูหัวขอถดัไปสําหรับคําอธิบาย
เกีย่วกบัระบบการตัดวงจรการสตารท)

คําเตอืน
UWA10242

หามขบัขีร่ถจักรยานยนตโดยไมไดยกขาตั้งขางขึ้น 
หรือหากขาตั้งขางฝดและไมสามารถเก็บขึน้ไดอยาง
ถูกตอง (หรือเล่ือนหลนลงได) มฉิะนั้นขาตัง้ขางอาจ
สัมผัสพ้ืนและรบกวนสมาธิของผูขบัขี่ ทําใหเสียการ
ควบคุมได ระบบการตดัวงจรการสตารทของยามาฮา
ออกแบบขึน้เพ่ือชวยเตือนใหผูขบัขี่ไมลืมยกขาตั้งขาง
ขึน้กอนจะเริ่มออกรถ ดังนั้น ควรตรวจสอบระบบน ี้
เปนประจําและใหผูจําหนายยามาฮาทําการซอมบํารงุ
หากระบบทํางานไมถูกตอง
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UAU64051

ระบบการตัดวงจรการสตารท
ระบบนี้ชวยปองการสตารทเมื่อเขาเกยีรโดยถ าไมกํา
คันคลัทชและยกขาต้ังขางขึน้ และจะตัดการทํางาน
เคร่ืองยนต เมื่อไมไดยกขาต้ังขางขึน้ในขณะท่ีเขา
เกยีร
ตรวจสอบระบบตามระยะท่ีกําหนดดวยขั้นตอน
ตอไปนี้

ขอแนะนํา
 การตรวจสอบน้ีจะเชือ่ถอืไดอยางมากถาได

มีการอุนเคร่ืองยนต
 ดูหนา 4-2 และ 4-4 สําหรับขอมูลการทํางาน

ของสวิทช
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คําเตอืน
หากพบการทํางานผิดปกติ ใหนํารถจักรยานยนตเขา
ตรวจสอบระบบที่ผูจําหนายยามาฮากอนขับขี่

ใช ไมใช

ใช ไมใช

ใช ไมใช

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

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

ระบบเปนปกติ สามารถขับขี่รถจักรยานยนตได

สวิทชคลัทชอาจทํางานไมถูกตอง
ไมควรขับขี่รถจักรยานยนต จนกวาจะไดรับการ
ตรวจสอบจากผูจําหนายยามาฮา

สวิทชขาต้ังขางอาจทํางานไมถูกตอง
ไมควรขับขี่รถจักรยานยนต จนกวาจะไดรับการ
ตรวจสอบจากผูจําหนายยามาฮา

สวิทชเกียรวางอาจทํางานไมถูกตอง
ไมควรขับขี่รถจักรยานยนต จนกวาจะไดรับการ
ตรวจสอบจากผูจําหนายยามาฮา

เม่ือเคร่ืองยนตดับอยู:
1. เลื่อนขาต้ังขางลง
2. ต้ังคาสวิทชดับเคร่ืองยนตไปที่ตําแหนงทํางาน 
3. บิดสวิทชกุญแจไปที่ตําแหนงเปด
4. เขาเกียรวาง
5. กดสวิทชสตารท
เครื่องยนตติดหรือไม?
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UAU63440

ตรวจสอบรถจกัรยานยนตกอนการขับขี่ทุกคร้ังเพ ื่อใหแนใจวารถอยูในสภาพการใชงานท่ีปลอดภ ัย ปฏบิัติตาม
ขั้นตอนการตรวจสอบและบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาท ี่ระบุไวในคูมือผูใชรถจกัรยานยนตเสมอ

คําเตอืน
UWA11152

การไมตรวจสอบหรือบํารุงรักษารถจักรยานยนตอยางถูกตองจะเพ่ิมโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุหรือทําใหช้ินสวน
เสียหายได อยาใชรถหากทานพบสิ่งผิดปกติใดๆ หากขั้นตอนทีร่ะบุไวในคูมือนี้ไมสามารถแกไขปญหาได ใหนํา
รถจกัรยานยนตเขารับการตรวจสอบทีผู่จําหนายยามาฮา

ตรวจสอบรายการตอไปนี้กอนการใชงานรถจักรยานยนต:
จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ หนา

นํ้ามันเช้ือเพลิง

• ตรวจสอบระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงในถัง
• เติมนํ้ามันเชื้อเพลงิตามความจําเปน
• ตรวจสอบการร่ัวซมึของทอนํ้ามันเชื้อเพลิง
• ตรวจสอบการอุดตัน การแตกราว หรือการชํารุดของท อนํ้ามันลนของ
ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง และตรวจสอบจุดเชื่อมตอทอ

4-20, 4-22

นํ้ามันเครื่อง
• ตรวจสอบระดับนํ้ามันเคร่ือง
• หากจําเปน ใหเติมนํ้ามันเคร่ืองท่ีแนะนําจนถึงระดับท่ีกําหนด
• ตรวจสอบรถจักรยานยนตเพือ่ดูการร่ัวซมึ

7-13

นํ้ายาหลอเย็น
• ตรวจสอบระดับนํ้ายาหลอเย็นในถัง
• หากจําเปน ใหเติมนํ้ายาหลอเย็นท่ีแนะนําจนถึงระดับท่ีกําหนด
• ตรวจสอบการร่ัวซมึของระบบระบายความรอน

7-17

เบรคหนา

• ตรวจสอบการทํางาน
• หากคันเบรคออนหรือหยุนตัว ใหนํารถเขารับการไลลมระบบไฮดรอลิกท่ี
ผูจําหนายยามาฮา

• ตรวจสอบความสึกของผาเบรค
• เปลี่ยนตามความจําเปน
• ตรวจสอบระดับนํ้ามันในกระปุกนํ้ามัน
• หากจําเปน ใหเติมนํ้ามันท่ีกําหนดใหอยูในระดับท่ีกําหนด
• ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพือ่ดูการร่ัวซมึ

7-25, 7-26

เบรคหลัง

• ตรวจสอบการทํางาน
• หากคันเบรคออนหรือหยุนตัว ใหนํารถเขารับการไลลมระบบไฮดรอลิกท่ี
ผูจําหนายยามาฮา

• ตรวจสอบความสึกของผาเบรค
• เปลี่ยนตามความจําเปน
• ตรวจสอบระดับนํ้ามันในกระปุกนํ้ามัน
• หากจําเปน ใหเติมนํ้ามันท่ีกําหนดใหอยูในระดับท่ีกําหนด
• ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกเพือ่ดูการร่ัวซมึ

7-25, 7-26

คลัทช

• ตรวจสอบการทํางาน
• หลอลื่นสายตามความจําเปน
• ตรวจสอบระยะฟรี
• ทําการปรับต้ังตามความจําเปน

7-23
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ปลอกคนัเรง

• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบร่ืน
• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง
• หากจําเปน ใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับต้ังระยะฟรีปลอกคันเรงและ
หลอลื่นสายคันเรงและเบาปลอกคันเรง

7-19, 7-30

สายควบคุมตางๆ • ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบร่ืน
• ทําการหลอลื่นตามความจําเปน 7-30

โซขับ

• ตรวจสอบระยะหยอนโซขับ
• ทําการปรับต้ังตามความจําเปน
• ตรวจสอบสภาพโซ
• ทําการหลอลื่นตามความจําเปน

7-28, 7-29

ลอและยาง

• ตรวจสอบความเสยีหาย
• ตรวจสอบสภาพยางและความลึกของดอกยาง
• ตรวจสอบแรงดันลมยาง
• ทําการแกไขตามความจําเปน

7-20, 7-23

คันเบรคหลังและคันเปล่ียนเกียร • ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบร่ืน
• หลอลื่นจุดเดือยหมุนตามความจําเปน 7-31

คันเบรคหนาและคันคลัทช • ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบร่ืน
• หลอลื่นจุดเดือยหมุนตามความจําเปน 7-31

ขาตั้งขาง • ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบร่ืน
• หลอลื่นจุดเดือยหมุนตามความจําเปน 7-32

จุดยึดโครงรถ • ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัวแนนแลว
• ขันใหแนนตามความจําเปน —

อุปกรณ ไฟ สัญญาณ และสวิทช • ตรวจสอบการทํางาน
• ทําการแกไขตามความจําเปน —

สวิทชขาตั้งขาง 
• ตรวจสอบการทํางานของระบบการตัดวงจรการสตารท
• หากระบบทํางานไมถูกตอง ใหนํารถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบท่ี
ผูจําหนายยามาฮา

4-30

จดุตรวจสอบ การตรวจสอบ หนา
5-2
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อานคูมือผูใชรถจกัรยานยนตโดยละเอียดเพ่ือให
คุนเคยกับการควบคุมตางๆ หากมีการควบคุมหรือ
ฟงกชันใดท่ีทานไมเขาใจ ทานสามารถปรึกษา
ผูจําหนายยามาฮาได

คําเตอืน
UWA10272

การไมทําความคุนเคยกับการควบคุมตางๆ อาจนําไป
สูการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต ซึ่งสามารถ
ทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได

UAU73451

ขอแนะนํา
รถจกัรยานยนตรุนนี้ติดต้ัง:
 เซ็นเซอรตรวจวัดมุมเอียงรถเพ่ือดับเคร่ืองยนต

ในกรณีที่พลิกควํ่า ปดสวิทชกุญแจหนึ่งคร้ัง
กอนพยายามรีสตารทเคร่ืองยนต หากไมทํา
เชนนี้จะไมสามารถสตารทเคร่ืองยนตได แมวา
เคร่ืองยนตจะหมุนเมื่อกดสวิทชสตารทกต็าม

 ระบบดับเคร่ืองยนตอัตโนมัติ เคร่ืองยนตจะดับ
โดยอัตโนมัติหากปลอยใหเคร่ืองเดินเบานาน
กวา 20 นาที ในกรณีนี้ ใหกดสวิทชสตารทเพ่ือ
สตารทเคร่ืองยนตอีกคร้ัง
6-1
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การสตารทเคร่ืองยนต
เพ่ือใหระบบการตัดวงจรการสตารท (หนา 4-31) 
เปดใหสามารถสตารทเคร่ืองยนตได ตองมีลกัษณะ
ตรงตามเงือ่นไขขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:
 ระบบสงกําลังอยูในตําแหนงเกยีรวาง
 ระบบสงกําลังเขาเกียรอยูพรอมกบัดึงคันคลัทช

ไวและขาต้ังขางยกขึ้น

การสตารทเคร่ืองยนต
1. บิดกุญแจไปท่ี “ON” และดูใหแนใจวาสวิทช

ดับเคร่ืองยนตถกูต้ังเปน “ ” แลว
2. ยืนยันวาไฟตอไปนี้มีการตรวจสอบวงจร 

(สวางขึ้น 2-3 วินาทีแลวดับลง)
 ไฟเตือนปญหาเคร่ืองยนต
 ไฟเตือน ABS*
 ไฟเตือนระดับน้ํามันเคร่ือง
 ไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิง*
 ไฟเตือนอุณหภูมิน้ํายาหลอเย็น
 ไฟแสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี
 ไฟแสดงจังหวะการเปลี่ยนเกยีร
 ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอร

ขอแนะนํา
 ไฟเตือน ABS ควรจะสวางและติดอยูจนกระทั่ง

รถว่ิงดวยความเร็ว 10 กม./ชม. (6 ไมล/ชม.)
 ไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงจะสวางคางหาก

น้ํามันเชื้อเพลิงมีระดับตํ่า

ขอควรระวัง
UCA24110

หากไฟเตอืนหรือไฟแสดงไมทํางานตามที่อธิบายไว
ขางตน ใหนํารถเขารับการตรวจสอบทีผู่จําหนาย
ยามาฮา

3. เขาเกียรวาง (หรือบีบคันคลทัชคางไวพรอมกับ
ยกขาต้ังขางขึน้)

4. กดสวิทชสตารท “ ” เพ่ือหมุนเคร่ืองยนต
ดวยสตารทเตอร
ปลอยสวิทชสตารทเมื่อเคร่ืองยนตสตารท 
หรือหลังจากผานไป 5 วินาที รอ 10 วินาที
กอนกดสวิทชอีกคร้ังเพ่ือใหแรงดันไฟฟา
แบตเตอร่ีกลบัคืนมา

ขอควรระวัง
UCA11043

เพ่ือรักษาเครื่องยนตใหมอีายุการใชงานที่ยาวนาน 
หามเรงเครื่องยนตมากขณะเครื่องยนตเย็น!
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การเปล่ียนเกียร

การเปลีย่นเกียรชวยในการควบคมุการสงกําลังท ี่
เหมาะสมสําหรับการออกตัว การเรงความเร็ว และ
การขึ้นเนิน เปนตน ในภาพเปนการแสดงตําแหนง
ตางๆ ของเกียร

ขอแนะนํา
 หากตองการเขาเกียรวาง ( ) ใหเหยียบ

คันเปลีย่นเกียรลงซํ้าๆ จนสุด แลวยกขึ้น
เลก็นอย

 รถจกัรยานยนตรุนน้ีติดต้ังระบบชวยเปลีย่น
เกียรอยางรวดเร็ว (ดูหนา 3-4)

ขอควรระวัง
UCA23990

 แมระบบสงกําลังจะอยูในตําแหนงเกียรวาง 
ก็หามปลอยใหรถไหลเปนเวลานานขณะดับ
เครื่องอยู และหามลากรถจักรยานยนตเปน
ระยะทางไกล ระบบสงกําลังจะมีการหลอล่ืน
อยางเหมาะสมตอเมือ่เครื่องยนตทํางานอยู
เทาน้ัน การหลอล่ืนทีไ่มเพียงพออาจทําให
ระบบสงกําลังเสยีหาย

 ใชคลัทชขณะเปล่ียนเกียรทกุครั้งเพ่ือหลีกเล่ียง
มิใหเกิดความเสียหายตอเครื่องยนต ระบบ
สงกําลัง และเพลาสงกําลัง ซึ่งไมไดออกแบบ

มาเพ่ือตานทานแรงกระแทกจากการฝนเปล่ียน
เกียร ยกเวนเมื่อเปล่ียนเกียรขึน้ดวยระบบช วย
เปล่ียนเกียรอยางรวดเร็ว

1. ตําแหนงเกยีร
2. คันเปลี่ยนเกียร

2

1

1
N
2
3
4
5
6
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คําแนะนําสําหรับการลดความส้ินเปลือง
นํ้ามันเชื้อเพลิง
ความส้ินเปลอืงนํ้ามันเชือ้เพลงิโดยมากขึ้นอยู กับ
ลกัษณะการขับขี่ของแตละบุคคล คําแนะนําเพ่ือลด
ความส้ินเปลอืงนํ้ามันเชือ้เพลงิมีดังน้ี:
 เปลีย่นเกียรขึ้นอยางรวดเร็ว และหลกีเลีย่งการ

ใชความเร็วรอบเครื่องยนตสงูขณะเรงเคร่ือง
 ไมเรงเคร่ืองยนตขณะเปลี่ยนเกียรลง และ

หลกีเลี่ยงการใชความเร็วเคร่ืองยนตสูงโดย
ไมมีโหลดบนเคร่ืองยนต

 ดับเคร่ืองยนตแทนทีจ่ะปลอยใหเคร่ืองยนต
เดินเบาเปนเวลานาน (เชน ในการจราจรท่ี
ติดขัด เมื่อหยุดรอสัญญาณไฟจราจร หรือรอ
รถไฟผาน)

UAU16842

ระยะรันอินเคร่ืองยนต
ไมมีชวงเวลาใดในอายุการใชงานของรถจักรยานยนต
ที่จะสําคญัไปกวาชวงระยะ 0 กม. ถึง 1,600 กม. 
(1,000 ไมล) (รันอิน) ดวยเหตุนี้ จงึควรทําความเขาใจ
เนื้อหาตอไปน้ีโดยละเอียด
เนื่องจากเปนเคร่ืองยนตใหม ควรหลีกเลี่ยงการ
บรรทุกน้ําหนักเกินในชวงระยะ 1,600 กม. (1,000 
ไมล) แรก ชิ้นสวนตางๆ ในเคร่ืองยนตจะเสียดสี
และขัดตัวจนมีระยะหางในการทํางานที่ถูกตอง 
ในชวงน้ี ไมควรใชงานโดยบิดคันเรงจนสุดเปนเวลา
นาน หรือในสภาวะใดๆ ที่อาจสงผลใหเคร่ืองยนต
เกดิความรอนมากเกินไป

UAU17085

0–1,000 กม. (0–600 ไมล)
หลกีเลี่ยงการทํางานเกิน 8,300 รอบ/นาที เปนเวลา
นาน ขอควรระวงั: หลังจาก 1,000 กม. (600 ไมล) 
แรกของการขับขี ่ตองมีการเปล่ียนถายน้ํามนัเครื่อง 
และเปล่ียนกรองและไสกรองน้ํามนัเครื่อง [UCA10303]

1,000–1,600 กม. (600–1,000 ไมล)
หลกีเลี่ยงการทํางานเกิน 9,900 รอบ/นาที เปนเวลา
นาน

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

ขอควรระวัง
UCA10311

 รักษาความเรว็รอบเครือ่งยนตไมใหอยูใน
พ้ืนทีส่ีแดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต

 หากมีปญหาใดๆ เกิดขึ้นในระยะรันอิน
เครื่องยนต กรุณานํารถจักรยานยนตของทาน
เขาตรวจสอบทีผู่จําหนายยามาฮาทันที
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ขอแนะนํา
ในระหวางและหลังชวงระยะรันอินเคร่ืองยนต 
ความรอนของไอเสียอาจทําใหทอไอเสียเปลี่ยนสีได 
ซึ่งเปนเร่ืองปกติ

UAU17214

การจอดรถ
ในการจอดรถ ใหดับเคร่ืองยนตและดึงกุญแจออกจาก
สวิทชกญุแจ

คําเตอืน
UWA10312

 เนื่องจากเครื่องยนตและระบบไอเสียจะเกิด
ความรอนสูง จึงไมควรจอดรถในที่ทีอ่าจมี
เด็กหรือคนเดินสัมผัสและถูกความรอนไหม
ผิวหนัง

 ไมจอดรถบริเวณพ้ืนที่ลาดเอียงหรือพ้ืนดินที่
ออน มิฉะนัน้อาจจะทําใหรถลมซึ่งมีโอกาส
ทําใหน้ํามันเช้ือเพลิงรั่วและเกิดไฟไหมได

 หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับพ้ืนหญาแหง
หรอืวัสดุทีลุ่กติดไฟไดงาย
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การตรวจสอบ การปรับต้ัง และการหลอลืน่ตามระยะ
จะชวยใหรถจกัรยานยนตของทานอยูในสภาพที่
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุด ความปลอดภัย
เปนความรับผิดชอบของเจาของและผูขับขี่
รถจักรยานยนต จดุสําคัญตางๆ สําหรับการตรวจสอบ 
การปรับต้ัง และการหลอลืน่รถจกัรยานยนตจะ
อธิบายรายละเอียดในหนาถัดไป
ชวงระยะเวลาท่ีกําหนดในตารางการบํารุงรักษาตาม
ระยะเปนเพียงคําแนะนําท่ัวไปภายใตสภาวะการขับขี่
ปกติ อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการบํารุงรักษาอาจ
จําเปนตองส้ันขึ้น ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 
ภูมิประเทศ ตําแหนงทางภูมิศาสตร และลกัษณะ
การใชงานของแตละบุคคล

คําเตอืน
UWA10322

การไมดูแลรักษารถจักรยานยนตอยางเหมาะสมหรือ
ทําการบํารุงรักษาผิดวิธีอาจเพ่ิมความเสี่ยงในการได
รบับาดเจ็บหรือถึงแกชีวิตขณะทําการบํารุงรักษาหรือ
ขณะใชงาน หากทานไมคุนเคยกับการบํารุงรักษา
รถจักรยานยนต โปรดใหผูจําหนายยามาฮาเปนผู 
ดําเนินการแทน

คําเตอืน
UWA15123

ดับเครื่องยนตขณะทําการบํารุงรักษา ยกเวนในกรณ ี
ทีร่ะบุเปนอยางอ่ืน
 เครื่องยนตที่กําลังทํางานจะมช้ิีนสวนที่

เคล่ือนที่ซึ่งสามารถเก่ียวอวัยวะหรือเสื้อผา 
และมช้ิีนสวนไฟฟาทีท่ําใหเกิดไฟดูดหรือ
เพลิงไหมได

 การปลอยใหเครือ่งยนตทํางานขณะทําการ
บํารงุรักษาอาจทําใหดวงตาไดรับบาดเจ็บ 
เกิดการไหมผิวหนัง เพลิงไหม หรือไดรบัพิษ

จากกาซคารบอนมอน็อกไซด–จนอาจถงึ
แกชีวิตได ดูหนา 1-3 สําหรับขอมลูเพ่ิมเติม
เก่ียวกับกาซคารบอนมอน็อกไซด

คําเตอืน
UWA15461

ดิสกเบรค แมปมเบรคตัวลาง ดรมัเบรค และผาเบรค
จะรอนมากในระหวางการใชงาน เพ่ือหลีกเล่ียง
การไหมผิวหนัง ควรปลอยใหช้ินสวนเบรคเย็นลง
กอนที่จะสัมผัส
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ระบบควบคุมแกสไอเสียไมเพียงทําใหมั่นใจใน
อากาศท่ีสะอาดขึ้นเทาน้ัน แตยังมีความสําคัญต อการ
ทํางานของเครื่องยนตที่ถกูตองและสมรรถนะสูงส ุด 
ในตารางการบํารุงรักษาตามระยะตอไปนี้ การซอม
บํารุงท่ีเกีย่วของกบัระบบควบคุมแกสไอเสียถูกจัด
กลุมแยกไว การซอมบํารุงเหลาน้ีตองใชขอมูล ความรู 
และอุปกรณเฉพาะ การบํารุงรักษา การเปลี่ยน หรือ
การซอมแซมอุปกรณและระบบควบคมุแกสไอเสีย
ตองดําเนินการโดยศูนยซอมหรือบคุลากรที่ผานการ
รับรอง (ถามี) ตัวแทนจําหนายยามาฮาไดรับการ
ฝกอบรมและติดต้ังอุปกรณเพ่ือใหการบริการเหลาน้ี
โดยเฉพาะ

UAU67090

เคร่ืองมือประจํารถ
เคร่ืองมือประจํารถควรเกบ็ไวแยกจากตัวรถ อยางไร
ก็ตาม มีประแจหกเหลี่ยมสองอันอยูใตเบาะน่ัง
ผูโดยสาร (ดูหนา 4-23)

ขอมูลดานการบํารุงรักษาท่ีอยูในคูมือเลมน ี้และ
เคร่ืองมือตางๆ ที่ใหมาชวยใหทานสามารถทําการ
บํารุงรักษาเพ่ือปองกนัและซอมแซมเล็กๆ นอยๆ ได 
อยางไรก็ตาม จําเปนตองใชเคร่ืองมืออ่ืนเพ่ิมเติม เชน 
ประแจขันแรงบิด เพ่ือทําการซอมบํารุงบางรายการ
อยางถกูตอง

ขอแนะนํา
หากทานไมมีเคร่ืองมือหรือประสบการณที่จําเป ็นใน
การบํารุงรักษารถ สามารถนํารถเขาศูนยบริการ
ยามาฮาเพ่ือใหชางดําเนินการซอมบํารุงใหทานได

1. ประแจหกเหลี่ยม

1
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ตารางการบํารุงรักษาตามระยะ
 รายการท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจัน (*) จําเปนตองใชเคร่ืองมือพิเศษ ขอมูล และทักษะดานเทคนิค จงึควรให

ผูจําหนายยามาฮาเปนผูดําเนินการ 
 ต้ังแต 37,000 กม. (24,000 ไมล) หรือ 36 เดือน ใหเร่ิมนับระยะในการบํารุงรักษาซ้ําอีกต้ังแต 13,000 กม. 

(8,000 ไมล) หรือ 12 เดือน
 การตรวจสอบประจําปตองทําทุกป ยกเวนหากมีการบำรุงรักษาตามระยะทางแทน

UAU71071

ตารางการบํารุงรักษาตามระยะสําหรับระบบควบคุมแก สไอเสีย

ลําดับ จุดตรวจสอบ

การตรวจสอบ
1 7 13 19 25 31

0.6 4 8 12 16 20

1 6 12 18 24 30

1 * ทอนํ้ามันเช้ือเพลิง
• ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของ
ทอนํ้ามันเชื้อเพลิง

• เปลี่ยนถาจําเปน
√ √ √ √ √

2 * หัวเทียน
• ตรวจสอบสภาพ
• ปรับต้ังระยะหางและทําความสะอาด √ √

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

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

4 * ระบบหัวฉีดนํ้ามันเช้ือเพลิง
• ตรวจสอบความเร็วรอบเดินเบาเคร่ืองยนต √ √ √ √ √ √

• ตรวจสอบสมดุลเรือนลิ้นเรง √ √

5 * ระบบไอเสีย
• ตรวจสอบการร่ัวซึม
• ขันใหแนนตามความจําเปน
• เปลี่ยนปะเก็นตามความจําเปน

√ √ √ √ √ √

6 * ระบบควบคุมการระเหย
ของนํ้ามันเช้ือเพลิง

• ตรวจสอบระบบควบคุมเพือ่ดูความเสียหาย
• เปลี่ยนตามความจําเปน √ √

7 * ระบบ AIS
• ตรวจสอบความเสยีหายของวาลวตัดอากาศ 
หรีดวาลว และทอ

• เปลี่ยนชิน้สวนท่ีเสยีหายตามความจําเปน
√ √ √ √ √

X 1000 กม.
X 1000 ไมล

เดือน

ระยะแรก มาตรวัดระยะทาง
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ตารางการบํารุงรักษาและการหลอล่ืนโดยท่ัวไป

ลําดับ จดุตรวจสอบ

การตรวจสอบ

1 7 13 19 25 31

0.6 4 8 12 16 20

1 6 12 18 24 30

1 * ตรวจสอบระบบวิเคราะห
หัวฉีด

• ทําการตรวจสอบการทํางานโดยใชเคร่ือง
วิเคราะหระบบหัวฉีดยามาฮา

• ตรวจสอบรหัสขอผิดพลาด
√ √ √ √ √ √

2 * ไสกรองอากาศ • เปลี่ยน ทุกๆ 37,000 กม. (24,000 ไมล)

3 คลัทช • ตรวจสอบการทํางาน
• ปรับหรือเปลี่ยนสาย

√ √ √ √ √ √

4 * เบรคหนา
• ตรวจสอบการทํางาน ระดับนํ้ามันเบรค 
และการร่ัวของนํ้ามันเบรค

• เปลี่ยนผาเบรคตามความจําเปน
√ √ √ √ √ √

5 * เบรคหลัง
• ตรวจสอบการทํางาน ระดับนํ้ามันเบรค 
และการร่ัวของนํ้ามันเบรค

• เปลี่ยนผาเบรคตามความจําเปน
√ √ √ √ √ √

6 * ทอนํ้ามันเบรค
• ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหาย √ √ √ √ √

• เปลี่ยน ทุกๆ 4 ป

7 * นํ้ามันเบรค • เปลี่ยน ทุกๆ 2 ป

8 * ลอรถ • ตรวจสอบการแกวง-คดและความเสียหาย
• เปลี่ยนตามความจําเปน

√ √ √ √ √

9 * ยาง

• ตรวจสอบความลึกของดอกยางและความ
เสยีหาย

• เปลี่ยนตามความจําเปน
• ตรวจสอบแรงดันลมยาง
• ทําการแกไขตามความจําเปน

√ √ √ √ √

10 * ลกูปนลอ • ตรวจสอบความหลวมหรือความเสยีหาย
ของลูกปน √ √ √ √ √

11 * ลกูปนเดือยสวิงอารม
• ตรวจสอบการทํางานและระยะคลอน
• ตรวจสอบสายรัดและเปลี่ยนเมื่อจําเปน

√ √ √ √ √

• หลอลื่นดวยจาระบีลิเธียม ทุกๆ 49,000 กม. (30,400 ไมล)

12 โซขับ

• ตรวจสอบระยะหยอน การวางแนว และ
สภาพของโซ

• ปรับต้ังและหลอลืน่โซใหท่ัวดวยนํ้ามัน
หลอลื่นพเิศษ

ทุกๆ 800 กม. (500 ไมล) 
และหลังจากลางรถจักรยานยนตท่ี

ขับข่ีขณะฝนตก หรือในบริเวณท่ีมีนํ้าขัง

X 1000 กม.
X 1000 ไมล

เดือน

ระยะแรก มาตรวัดระยะทาง
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13 * ลูกปนคอรถ
• ตรวจสอบชุดลูกปนเพื่อดูความหลวม √ √ √ √ √ √

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

14 * จุดยึดโครงรถ
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท 
และสกรูทุกตัวแนนแลว

• ทําการแกไขตามความจําเปน
√ √ √ √ √

15 เพลาเดือยคันเบรค • ทาบางๆ ดวยจาระบีซลิิโคน √ √ √ √ √

16 เพลาเดือยคันเบรคหลัง • หลอลื่นดวยจาระบีลิเธยีม √ √ √ √ √

17 เพลาเดือยคันคลทัช • หลอลื่นดวยจาระบีลิเธยีม √ √ √ √ √

18 เพลาเดือยคันเปล่ียนเกียร • หลอลื่นดวยจาระบีลิเธยีม √ √ √ √ √

19 ขาตั้งขาง • ตรวจสอบการทํางาน
• หลอลื่นดวยจาระบีลิเธยีม

√ √ √ √ √

20 * สวิทชขาตั้งขาง • ตรวจสอบการทํางานและเปล่ียนตาม
ความจําเปน

√ √ √ √ √ √

21 * โชคอัพหนา
• ตรวจสอบการทํางานและการร่ัวซึมของ
นํ้ามัน

• เปลี่ยนตามความจําเปน
√ √ √ √ √

22 * ชุดโชคอัพหลัง
• ตรวจสอบการทํางานและการร่ัวซึมของ
นํ้ามัน

• เปลี่ยนตามความจําเปน
√ √ √ √ √

23 * รีเลยอารมกันสะเทือนหลัง
และจุดเดือยแขนเช่ือมตอ

• ตรวจสอบการทํางาน
• เปลี่ยนตามความจําเปน

√ √

24 นํ้ามันเครื่อง

• เปลี่ยนถาย (อุนเคร่ืองยนตกอนทําการ
เปลี่ยนถาย)

• ตรวจสอบระดับและการร่ัวซมึของนํ้ามัน
เคร่ือง

√ √ √ √ √ √

25 ไสกรองนํ้ามันเครื่อง • เปลี่ยน √ √ √

ลําดับ จุดตรวจสอบ

การตรวจสอบ

1 7 13 19 25 31

0.6 4 8 12 16 20

1 6 12 18 24 30

X 1000 กม.
X 1000 ไมล

เดือน

ระยะแรก มาตรวัดระยะทาง
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ขอแนะนํา
กรองอากาศ
 รถจกัรยานยนตรุนน้ีใชไสกรองอากาศกระดาษเคลอืบนํ้ามันแบบใชแลวทิ้ง ไสกรองนี้ไมสามารถ

ทําความสะอาดดวยแรงอัดอากาศได มิฉะน้ันจะทําให ไสกรองเสียหาย
 ตองเปลีย่นไสกรองอากาศบอยคร้ังขึน้ หากขบัข ี่ในบริเวณท่ีเปยกหรือมีฝุนมากกวาปกติ

การบํารุงรักษาระบบเบรคไฮดรอลิก
 ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคหนาและเบรคหลังเปนประจํา เติมนํ้ามันเบรคตามความจําเปน
 เปลีย่นแมปมเบรคตัวบนเบรคหลงั ชิ้นสวนภายในของแมปมเบรคตัวบนเบรคหนา แมปมเบรคตัวล าง 

และเปลีย่นถายนํ้ามันเบรคทุก 2 ป
 เปลีย่นทอน้ํามันเบรคทุก 4 ป หรือเร็วกวาน้ันหากเกดิรอยแตกหรือเสยีหาย

26 * ระบบระบายความรอน
• ตรวจสอบการร่ัวซมึและระดับนํ้ายา
หลอเย็น √ √ √ √ √

• เปลี่ยน ทุกๆ 3 ป

27 * ระบบ EXUP • ตรวจสอบการทํางาน ระยะฟรีสายเคเบิล 
และตําแหนงพูลเลย √ ทุกๆ 19,000 กม. (12,000 ไมล)

28 * สวิทชเบรคหนาและสวิทช
เบรคหลัง • ตรวจสอบการทํางาน √ √ √ √ √ √

29 * ช้ินสวนท่ีมีการเคลื่อนท่ี
และสายเคเบิล • หลอลื่น √ √ √ √ √

30 * ปลอกคันเรงและสายคันเรง

• ตรวจสอบการทํางาน
• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง และ
ปรับต้ังถาจําเปน

• หลอลื่นสายและเบาปลอกคันเรง

√ √ √ √ √

31 * ไฟแสงสวาง สัญญาณไฟ 
และสวิทช

• ตรวจสอบการทํางาน
• ปรับต้ังลําแสงของไฟหนา √ √ √ √ √ √

ลําดับ จดุตรวจสอบ

การตรวจสอบ

1 7 13 19 25 31

0.6 4 8 12 16 20

1 6 12 18 24 30

X 1000 กม.
X 1000 ไมล

เดือน

ระยะแรก มาตรวัดระยะทาง
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UAU18713

การถอดและการติดต้ังบังลมและฝาครอบ
บังลมและฝาครอบที่แสดงในรูปจําเปนตองถอดออก
เพ่ือทําการบํารุงรักษาบางรายการตามท่ีอธิบายไว 
ในบทน้ี อางอิงหวัขอนี้ทุกคร้ังเม่ือตองการถอดและ
ติดต้ังบังลมหรือฝาครอบ

UAU79983

บังลม A

การถอดบังลม
1. ถอดฝาครอบ A (ดูหนา 7-11)
2. ถอดโบลท ตัวยึดแบบเร็ว และสกรูตัวยึด

แบบเร็ว

1. บังลม A
2. บังลม B

1. บังลม C
2. บังลม D

1

2

1

2

1. ฝาครอบ A
2. ฝาครอบ B

1. บังลม A
2. โบลท
3. สกรูตัวยึดแบบเร็ว

1 2

1

3 2

2
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3. เลือ่นบังลมดังภาพ

4. ถอดเขี้ยวล็อคสวนบนออกจากชอง แลวเลื่อน
บังลมไปดานหนา

การประกอบบังลม
1. เลื่อนบังลมไปดานหลัง แลวยึดเขีย้วลอ็ค

สวนบนเขาไปในชอง

2. เลื่อนบังลมดังภาพ

3. ติดต้ังโบลท ตัวยึดแบบเร็ว และสกรูตัวยึด
แบบเร็ว

1. โบลท

1. ตัวยึดแบบเร็ว

1. บังลม A

1

1

1

1. บังลม A

1. บังลม A

1. บังลม A

1

1

1
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ขอแนะนํา
ติดต้ังโบลทไวหลวมๆ แลวติดต้ังตัวยึดแบบเร็ว
และสกรูตัวยึดแบบเร็ว จากน้ันขันโบลทใหแนน

4. ประกอบฝาครอบ

บังลม B

การถอดบังลม
1. ถอดฝาครอบ A และบังลม A (ดูหนา 7-11)
2. ถอดบังลม B ออกโดยการถอดโบลท

การประกอบบังลม
1. วางบังลม B ในตําแหนงเดิมแลวยึดดวยโบลท
2. ติดต้ังบังลม A และฝาครอบ A

บังลม C

การถอดบังลม
1. ถอดฝาครอบ B (ดูหนา 7-11)
2. ถอดโบลท ตัวยึดแบบเร็ว และสกรูตัวยึด

แบบเร็ว 3. เลือ่นบังลมดังภาพ

1. บังลม B
2. โบลท

1 2

2

1. บังลม C
2. โบลท
3. สกรูตัวยึดแบบเร็ว

1. โบลท

1. ตัวยึดแบบเร็ว

1

2

2

3

1

1
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4. ถอดบังลมโดยการถอดเข้ียวลอ็คสวนบน
ออกจากชอง

การประกอบบังลม
1. ยึดเขี้ยวลอ็คสวนบนเขาไปในชอง

2. เลือ่นบังลมดังภาพ

3. ติดต้ังโบลท ตัวยึดแบบเร็ว และสกรูตัวยึด
แบบเร็ว

ขอแนะนํา
ติดต้ังโบลทไวหลวมๆ แลวติดต้ังตัวยึดแบบเร็ว
และสกรูตัวยึดแบบเร็ว จากน้ันขันโบลทใหแนน

4. ประกอบฝาครอบ

บังลม D

การถอดบังลม
1. ถอดฝาครอบ B และบังลม C (ดูหนา 7-11)
2. ถอดบังลม D ออกโดยการถอดโบลท

การประกอบบังลม
1. วางบังลม D ในตําแหนงเดิมแลวยึดดวยโบลท

1. บังลม C

1. บังลม C

1. บังลม C

1

1

1

1. บังลม C

1. บังลม D
2. โบลท

1

2

1 2
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2. ติดต้ังบังลม C และฝาครอบ B

UAU79970

ฝาครอบ A และ B

การถอดฝาครอบ
ถอดตัวยึดแบบเร็วออก แลวดึงฝาครอบออกตามภาพ

การติดต้ังฝาครอบ
วางฝาครอบในตําแหนงเดิม แลวยึดดวยตัวยึดแบบเร็ว

UAU19653

การตรวจสอบหัวเทียน
หัวเทียนเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของเคร่ืองยนต  
ซึ่งควรทําการตรวจสอบเปนระยะโดยผูจําหนาย
ยามาฮา เนื่องจากความรอนและคราบตะกอนทําให
หัวเทียนสึกกรอนอยางชาๆ จึงควรถอดหัวเทียน
ออกมาตรวจสอบตามท่ีกําหนดในตารางการบํารุง
รักษาและการหลอลืน่ตามระยะ นอกจากน้ี สภาพ
ของหัวเทียนยังแสดงถึงสภาพของเคร่ืองยนตได
ฉนวนกระเบ้ืองรอบๆ แกนกลางของหวัเทียน
แตละตัวควรเปนสีน้ําตาลปานกลางถึงออน (สีที่
เหมาะสมเม่ือขบัขี่รถตามปกติ) และหัวเทียน
ทั้งหมดท่ีติดต้ังในเคร่ืองยนตควรมีสีเดียวก ัน หาก
หัวเทียนเปนสีอ่ืนอยางชดัเจน แสดงวาเคร่ืองยนต
อาจทํางานไมปกติ ไมควรวินิจฉยัปญหาดวยตัวเอง 
โปรดนํารถจักรยานยนตของทานไปใหผูจําหนาย
ยามาฮาตรวจสอบแกไข
หากหวัเทียนมีการสึกกรอนของเขี้ยวและมีคราบเขมา
คารบอนปริมาณมากหรือมีคราบอ่ืนๆ ควรเปลีย่น
ใหม

กอนติดต้ังหัวเทียน ควรวัดระยะหางเขี้ยวหวัเทียน
ดวยเกจวัดความหนา และหากจําเปน ใหปรับ
ระยะหางเขี้ยวหวัเทียนใหไดตามคาท่ีกําหนดไว

1. ฝาครอบ A
2. ตัวยึดแบบเร็ว

2

1

หัวเทียนที่กําหนด:
NGK/CR10EK
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ทําความสะอาดพ้ืนผิวของปะเกน็หัวเทียนและหนา
สัมผัสรองหัวเทียน จากน้ันเชด็ส่ิงสกปรกออกจาก
เกลียวหัวเทียน

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

ขอควรระวัง
UCA10841

อยาใชเครื่องมือใดๆ ในการถอดหรือใสปล๊ักหัวเทียน
มฉิะนั้นขัว้สายคอยลจุดระเบิดอาจเสียหายได 
ปล๊ักหัวเทียนอาจถอดออกไดยากเนื่องจากซีลยาง
ที่ปลายฝาปดคับแนนพอดี ในการถอดปล๊ักหัวเทียน 
ใหจับบิดไปมาพรอมกับดึงออกเทาน้ัน สวนใน
การใสกลับ ใหจับบิดไปมาพรอมกับดันเขาไป

UAU36112

กลองดักไอนํ้ามัน

รถจกัรยานยนตรุนนี้มีการติดต้ังกลองดักไอน้ํามัน
เพ่ือปองกันการปลอยไอระเหยของนํ้ามันเชือ้เพลงิ
ออกไปสูบรรยากาศ กอนจะใชรถจักรยานยนตคนันี้
ตองแนใจวาไดทําการตรวจสอบดังตอไปนี้:
 ตรวจสอบการเชือ่มตอทอยางแตละจดุ
 ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของทอยาง

และกลองดักไอน้ํามัน เปลี่ยน หากเสียหาย
 ตรวจสอบใหแนใจวาชองระบายอากาศของ

กลองดักไอน้ํามันไมอุดตัน และทําความ
สะอาดตามความจําเปน

1. ระยะหางเข้ียวหัวเทียน

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

คามาตรฐานแรงบิด:
หัวเทียน:

13 N·m (1.3 kgf·m, 9.6 lb·ft)

1 1

1. กลองดักไอนํ้ามนั
2. ชองระบายอากาศของกลองดักไอนํ้ามัน

2

1
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UAU80312

นํ้ามันเคร่ืองและกรองนํ้ามันเคร่ือง
ควรตรวจสอบระดับน้ํามันเคร่ืองทุกคร้ังกอนขับขี่ 
นอกจากนี้ ตองทําการเปลีย่นถายนํ้ามันเคร่ืองและ
เปลี่ยนกรองน้ํามันเคร่ืองตามระยะที่กําหนดในตาราง
การบํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ

การตรวจสอบระดับนํ้ามนัเครื่อง
1. ต้ังรถจักรยานยนตบนพ้ืนราบและใหอยูใน

ตําแหนงต้ังตรง การท่ีรถเอียงเพียงเลก็นอย
อาจทําใหการอานระดับเกดิความคลาดเคลื่อน
ได

2. สตารทเคร่ือง อุนเคร่ืองสักพัก จากน้ันจึงดับ
เคร่ือง

3. รอ 2-3 นาทีเพ่ือใหน้ํามันตกตะกอน
4. ถอดกานวัดระดับน้ํามันเคร่ืองออกมาแลวเช็ด

ใหสะอาด ใสกลับเขาไปในชอง (ไมตอง
ขันเกลียว) แลวดึงออกมาอีกคร้ังเพ่ือตรวจวัด
ระดับน้ํามันเคร่ือง

ขอแนะนํา
น้ํามันเคร่ืองควรอยูระหวางขดีบอกระดับตํ่าสุด
กบัสูงสุด

5. ตรวจสอบโอริงของกานวัดระดับนํ้ามันเคร่ือง
เพ่ือดูความเสียหาย และเปลี่ยนใหมตาม
ความจําเปน

6. หากนํ้ามันเคร่ืองอยูที่หรืออยูตํ่ากวาขดีบอก
ระดับตํ่าสุด ใหถอดฝาปดชองเติมนํ้ามัน
เคร่ืองออก แลวเติมนํ้ามันเคร่ืองชนิดท่ีแนะนํา
จนไดระดับที่กําหนด

7. ตรวจสอบโอริงของฝาปดชองเติมเพ่ือดูความ
เสียหาย และเปลีย่นใหมตามความจําเปน

8. เสียบกานวัดระดับน้ํามันเคร่ืองเขาไปและขัน
เกลยีวใหแนน จากน้ันใสฝาปดชองเติมนํ้ามัน
เคร่ืองและขันใหแนน

การเปล่ียนถายน้ํามนัเครื่อง (มีหรือไมมกีารเปล่ียน
ไสกรองน้ํามันเครื่อง)

1. ต้ังรถจักรยานยนตบนพ้ืนราบ
2. ถอดบังลม A และ B (ดูหนา 7-7)
3. สตารทเคร่ือง อุนเคร่ืองสักพัก จากน้ันจึงดับ

เคร่ือง
4. วางอางรับน้ํามันเคร่ืองไวใตเคร่ืองยนตเพ่ือ

รองรับน้ํามันเคร่ืองท่ีใชแลว1. กานวัดระดับนํ้ามันเคร่ือง
2. โอริง
3. ขีดบอกระดับสูงสุด
4. ขีดบอกระดับตํ่าสุด

1

2

3
4

1. ฝาปดชองเติมนํ้ามันเคร่ือง
2. โอริง

1

2

1
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5. ถอดฝาปดชองเติมนํ้ามันเคร่ือง โบลทถาย
น้ํามันเคร่ืองและปะเกน็ออกเพ่ือถายน้ํามัน
เคร่ืองออกมาจากหองเคร่ืองยนต

ขอแนะนํา
ขามขั้นตอนท่ี 6–12 หากไมมีการเปลี่ยนไสกรอง
น้ํามันเคร่ือง

6. ถอดโบลทแขนเปลีย่นเกียรออก จากน้ันดึงแขน
เปลีย่นเกยีรออกจากเพลาเปลี่ยนเกยีร

ขอแนะนํา
หากจําเปน ใหปลดสวิทชเปลี่ยนเกยีรและกานสูบ
ออกโดยการคลายนัทดานลาง

7. ถอดทอน้ํามันลนของถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
ออกจากตัวนํา

8. ถอดไสกรองนํ้ามันเคร่ืองออกดวยประแจถอด
กรองนํ้ามัน

ขอแนะนํา
ประแจถอดกรองน้ํามันเคร่ืองมีจําหนายท่ีผูจําหนาย
ยามาฮา

9. ทานํ้ามันเคร่ืองสะอาดบางๆ ที่โอริงของ
ไสกรองน้ํามันเคร่ืองอันใหม

1. โบลทถายนํ้ามันเคร่ือง
2. ปะเก็น

1. แขนเปลี่ยนเกียร
2. โบลทแขนเปลี่ยนเกียร
3. ไสกรองนํ้ามันเคร่ือง
4. ตัวนํา
5. ทอนํ้ามันลนของถงันํ้ามันเชื้อเพลิง

1

2

3
4

5

21

1. สวิทชเปลีย่นเกียร
2. กานสบู
3. นัท

1. ประแจถอดกรองนํ้ามัน

1

3

2

1
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ขอแนะนํา
ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสโอริงเขาท่ีอยางถกูตอง
แลว

10. ติดต้ังไสกรองนํ้ามันเคร่ืองอันใหมดวย
ประแจถอดกรองน้ํามัน แลวขันตามแรงบิด
ที่กําหนดดวยประแจวัดแรงบิด

11. ติดต้ังทอน้ํามันลนของถังนํ้ามันเชือ้เพลงิ
เขาไปในตัวนํา แลวใสกลับคืนตําแหนงเดิม

12. ติดตั้งแขนเปล่ียนเกียรโดยการจดัแนวชองในแขน
เปล่ียนเกียรใหตรงกับเคร่ืองหมายบนเพลาเปล่ียน
เกียรแลวติดตั้งโบลทแขนเปล่ียนเกียร จากน้ัน
ขันโบลทตามคาแรงขันท่ีกําหนด ขอควรระวัง: 
ตองแนใจวาไดจัดใหชองกบัเคร่ืองหมายอยู

ตรงกนัเพ่ือการเปลี่ยนเกยีรที่ถูกตอง หากชองกบั
เคร่ืองหมายไมตรงกนั แขนเปลีย่นเกียรจะขยับไม
ถูกตองและอาจทานอาจไมสามารถเปลี่ยนเกยีร
ขึ้นหรือลงได [UCA24140]

13. ติดต้ังโบลทถายนํ้ามันเคร่ืองและปะเก็น
อันใหม แลวขันโบลทตามคาแรงบิดท่ีกําหนด

14. เติมนํ้ามันเคร่ืองท่ีแนะนําตามปริมาณที่กําหนด

1. โอริง

1. ประแจวัดแรงบิด

คามาตรฐานแรงบิด:
ไสกรองน้ํามันเคร่ือง:

17 N·m (1.7 kgf·m, 13 lb·ft)

1

1. แขนเปลี่ยนเกียร
2. โบลทแขนเปลี่ยนเกียร
3. ชอง
4. เพลาเปลี่ยนเกียร
5. เคร่ืองหมาย

คามาตรฐานแรงบิด:
โบลทแขนเปลี่ยนเกียร:

10 N·m (1.0 kgf·m, 7.4 lb·ft)

คามาตรฐานแรงบิด:
โบลทถายน้ํามันเคร่ือง:

43 N·m (4.3 kgf·m, 32 lb·ft)

น้ํามันเครื่องที่แนะนํา:
ดูหนา 9-1

ปริมาณน้ํามัน:
การเปลี่ยนถายน้ํามันเคร่ือง:

2.40 ลิตร (2.54 US qt, 2.11 Imp.qt)
มีการถอดกรองน้ํามันเคร่ือง:

2.60 ลิตร (2.75 US qt, 2.29 Imp.qt)

21

3

45
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ขอแนะนํา
ตองแนใจวาไดเชด็คราบนํ้ามันบนชิน้สวนตางๆ 
ออกหลงัจากเคร่ืองยนตและระบบไอเสียเย็นลงแลว

ขอควรระวัง
UCA11621

 เพ่ือปองกันไมใหคลัทชล่ืน (เนื่องจากน้ํามัน
เครื่องจะหลอล่ืนคลัทชเชนกัน) หามผสมสาร
เคมเีติมแตงใดๆ หามใชน้ํามันดีเซลที่ระบุ
สําหรับ “CD” หรือน้ํามนัที่มคุีณภาพสูงกวา
ที่กําหนด นอกจากน้ี หามใชน้ํามนัที่ติดฉลาก 
“ENERGY CONSERVING II” หรือสูงกวา

 ระวังไมใหสิ่งแปลกปลอมเขาไปในหอง
เครื่องยนต

15. ตรวจสอบโอริงของฝาปดชองเติมเพ่ือดูความ
เสียหาย และเปลีย่นใหมตามความจําเปน

16. ใสฝาปดชองเติมนํ้ามันเคร่ืองและบิดใหแนน
17. สตารทเคร่ืองยนต และปลอยใหเคร่ืองยนต

เดินเบาสักครูพรอมกบัตรวจสอบวาไมมี
น้ํามันร่ัวซึมออกมา หากมีน้ํามันร่ัวออกมา 
ใหดับเคร่ืองยนตทันทีและตรวจสอบสาเหตุ

ขอแนะนํา
หลงัจากสตารทเคร่ืองยนต ไฟเตือนระดับน้ํามัน
เคร่ืองควรจะดับลงหากมีระดับน้ํามันเคร่ืองเพียงพอ

ขอควรระวัง
UCA10402

หากไฟเตอืนระดับนํ้ามันเครื่องกะพริบหรือยังคง
สวางอยูแมวาระดับนํ้ามนัเครื่องจะถูกตอง ใหดับ
เครื่องยนตทันทแีละใหชางผูจําหนายยามาฮาตรวจ
สอบรถจักรยานยนต

18. ดับเคร่ืองยนต แลวตรวจสอบระดับน้ํามัน
เคร่ืองและเติมตามความจําเปน

19. ตรวจสอบโอริงของกานวัดระดับน้ํามันเคร่ือง
เพ่ือดูความเสียหาย และเปลี่ยนใหมตาม
ความจําเปน

20. ประกอบบังลม
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UAUS1203

นํ้ายาหลอเย็น
ควรตรวจวัดระดับน้ํายาหลอเย็นเปนประจํา นอกจาก
นี้ ตองเปลีย่นน้ํายาหลอเย็นตามท่ีกําหนดในตาราง
การบํารุงรักษาตามระยะ

ขอแนะนํา
หากไมมีน้ํายาหลอเย็นของแทของยามาฮา ใหใช
น้ํายาตานการแข็งตัวเอธิลีนไกลคอลท่ีมีสารยับย้ัง
การกดักรอนสําหรับเคร่ืองยนต และผสมกับ
น้ํากลัน่ที่อัตราสวน 1:1 

UAU3908B

การตรวจวัดระดับนํ้ายาหลอเย็น
เนื่องจากระดับน้ํายาหลอเย็นเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ
เคร่ืองยนต จึงควรตรวจเช็คเม่ือเคร่ืองยนตเย ็น

1. จอดรถจักรยานยนตบนพ้ืนราบ
2. เมื่อรถอยูในตําแหนงต้ังตรง ใหดูที่ระดับน้ํายา

หลอเย็นในถังพัก

3. หากนํ้ายาหลอเย็นอยูที่ขีดบอกระดับตํ่าสุดหรือ
ตํ่ากวา ใหถอดฝาครอบ B เพ่ือเขาถึงถังพัก
น้ํายาหลอเย็น (ดูหนา 7-7)

4. ถอดฝาปดถงัพักน้ํายาหลอเย็น คําเตือน! 
เปดเฉพาะฝาปดถังพักน้ํายาหลอเย็นเทาน้ัน 
หามพยายามเปดฝาปดหมอน้ําในขณะที่เครือ่ง
ยนตยังรอนอยู [UWA15162]

5. เติมนํ้ายาหลอเย็นถงึขีดบอกระดับสูงสุด 
ขอควรระวัง: หากไมมีน้ํายาหลอเย็น ใหใช
น้ํากล่ันหรือน้ํากอกทีไ่มกระดางแทน หามใช
น้ํากระดางหรือน้ําเกลือเนื่องจากจะเปน
อันตรายตอเครื่องยนต หากใชน้ําแทนนํ้ายา
หลอเย็น ใหเปล่ียนกลับไปเปนน้ํายาหลอเย็น
โดยเร็วทีสุ่ด มฉิะนั้น ระบบระบายความรอน
จะไมสามารถปองกันการแข็งตัวและการ
กัดกรอนได หากเติมน้ําลงไปในนํ้ายาหลอเย็น 
ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบความเขมขน
ของสารปองกันการแขง็ตัวในนํ้ายาหลอเย็น
โดยเร็วทีสุ่ด มฉิะนั้นประสิทธิภาพของนํ้ายา
หลอเย็นจะลดลง [UCA10473]

6. ติดต้ังฝาปดถังพักน้ํายาหลอเย็น
7. ประกอบฝาครอบ

น้ํายาหลอเย็นที่แนะนํา:
น้ํายาหลอเย็น YAMALUBE

ปริมาณน้ํายาหลอเย็น:
ถังพักน้ํายาหลอเย็น (ขีดบอกระดับสูงสุด):

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

2.30 ลิตร (2.43 US qt, 2.02 Imp.qt)

1. ถังพักนํ้ายาหลอเย็น
2. ขีดบอกระดับสูงสุด
3. ขีดบอกระดับตํ่าสุด

2

1

3

1. ฝาปดถังพกันํ้ายาหลอเย็น

1
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UAU33032

การเปล่ียนน้ํายาหลอเย็น
ตองเปลีย่นน้ํายาหลอเย็นตามท่ีกําหนดในตารางการ
บํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ ใหผูจําหนาย
ยามาฮาทําการเปลี่ยนน้ํายาหลอเย็นให คําเตอืน! 
หามพยายามเปดฝาปดหมอน้ําในขณะทีเ่ครื่องยนต
ยังรอนอยู [UWA10382]

UAU36765

ไสกรองอากาศ
ตองเปลีย่นไสกรองอากาศตามระยะท่ีกําหนดใน
ตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ 
เปลีย่นไสกรองอากาศโดยผูจําหนายยามาฮา
7-18
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UAU44735

การตรวจสอบความเร็วรอบเคร่ืองยนต
เดินเบา
ตรวจสอบความเร็วรอบเครื่องยนตเดินเบา และให
ผูจําหนายยามาฮาปรับแกใหตามความจําเปน

UAU21386

การตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง
วัดระยะฟรีปลอกคันเรงดังภาพ

ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรงตามระยะท่ีกําหนด 
และใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับต้ังตามความ
จําเปน

ความเร็วรอบเครื่องยนตเดินเบา:
1,250–1,350 รอบ/นาที

1. ระยะฟรีปลอกคันเรง

ระยะฟรีปลอกคันเรง:
3.0–5.0 มม. (0.12–0.20 นิ้ว)

1
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UAU21403

ระยะหางวาลว
วาลวเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของเคร่ืองยนต และ
เนื่องจากระยะหางวาลวจะเปลี่ยนเม่ือใชงาน จ ึงตอง
ทําการตรวจสอบและปรับต้ังตามท่ีกําหนดไวใน
ตารางการบํารุงรักษาตามระยะ วาลวที่ไมไดปรับต้ัง
จะสงผลใหสวนผสมระหวางอากาศกบัน้ํามัน
เชือ้เพลงิไมไดสัดสวน มีเสียงรบกวนของเคร่ืองยนต 
และเคร่ืองยนตเสียหายในท่ีสุด เพ่ือปองกนัปญหา
ดังกลาว ตองใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบ
และปรับต้ังระยะหางวาลวตามระยะเวลาสมํ่าเสมอ

ขอแนะนํา
ตองทําการบํารุงรักษาเม่ือเคร่ืองยนตเย็น

UAU70961

ยาง
ยางเปนสิ่งเดียวท่ีสัมผัสกับถนน ความปลอดภัย
ในทุกสภาวะการขับขี่ขึ้นอยูกับสวนเล็กๆ ที่ส ัมผัส
กับถนน นั่นคอื ยาง ดังน้ัน จงึจําเปนตองบํารุงร ักษา
ยางใหอยูในสภาพท่ีดีตลอดเวลา และเปลี่ยนเม่ือ
ถึงเวลาท่ีเหมาะสมดวยขนาดยางท่ีกําหนด

แรงดันลมยาง
ควรตรวจสอบแรงดันลมยางทุกคร้ังกอนการขับขี่ 
และปรับตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA18370

 การใชรถจักรยานยนตโดยที่แรงดันลมยางไม
ถูกตองอาจทําใหสูญเสียการควบคุมจนเกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได

 การตรวจสอบและการปรับแรงดันลมยางตอง
ทําขณะที่ยางเย็น (เมือ่อุณหภูมขิองยางเทากับ
อุณหภูมิโดยรอบ)

คําเตอืน
UWA10512

หามบรรทุกน้ําหนักมากเกินไป การใชงานรถ
จักรยานยนตที่มนี้ําหนักบรรทุกมากเกินไปอาจ
ทําใหเกิดอุบัตเิหตุได

แรงดันลมยางขณะยางเย็น:
หนา:

250 kPa (2.50 kgf/cm², 36 psi)
หลัง:

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

185 กก. (408 ปอนด)
* น้ําหนักรวมของผูขับข่ี ผูโดยสาร สัมภาระ 
และอุปกรณตกแตง 
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การตรวจสอบสภาพยาง

ควรตรวจสอบสภาพยางทุกคร้ังกอนการขับขี่ หาก
ความลึกรองดอกยางบริเวณกึ่งกลางถึงคาท่ีกําหนด 
หรือหากยางโดนเศษแกว ตะปู หรือมีการฉีกขาด
ของแกมยาง ใหนํารถไปเปลีย่นยางท่ีผูจําหนาย
ยามาฮาทันที

ขอแนะนํา
ขดีจํากัดความลกึรองดอกยางอาจแตกตางกนัใน
แตละประเทศ ปฏบิัติตามกฎขอบังคับของทองถิ่น
เสมอ

คําเตอืน
UWA10472

 ใหผูจําหนายยามาฮาเปล่ียนยางที่สึกหรอใหรถ
ของทาน การขับขีร่ถจักรยานยนตที่ยางสึก
มากเกินไปไมเพียงผิดกฎหมาย แตยังทําให
เสถียรภาพในการขบัขี่ลดลงและทําใหสูญเสีย
การทรงตัวได

 การเปล่ียนช้ินสวนทีเ่ก่ียวของกับเบรคและ
ลอทัง้หมด รวมถึงยาง ควรใหชางผูจําหนาย
ยามาฮาที่มคีวามรูความชํานาญเปนผูดําเนิน
การ

 ขับขีร่ถจักรยานยนตดวยความเร็วปานกลาง
หลังจากเปล่ียนยางใหมๆ  เนื่องจากตองรอให
หนายางเขาที ่(broken in) กอน เพ่ือใหใชยาง
ไดเต็มประสิทธิภาพ

ขอมลูเก่ียวกับยาง

รถจักรยานยนตรุนนี้ใชยางแบบไมมียางในและ
วาลวลมยาง
ยางมีการเส่ือมสภาพตามอายุ แมวาจะไมไดใชงาน
หรือใชในบางโอกาส การแตกของดอกยางและ
แกมยาง ซึ่งบางคร้ังมีการเสียรูปของโครงยางรวมดวย 
เปนสิ่งท่ีบงถึงการเส่ือมสภาพตามอายุ จึงควรตรวจ
สอบอายุของยางท่ีเกาเกบ็โดยผูเชีย่วชาญ เพ่ือให
แนใจวายางมีความเหมาะสมท่ีจะใชตอไป

คําเตอืน
UWA10482

 ยางหนาและยางหลังของรถจักรยานยนต
ควรเปนยางยี่หอและรูปแบบเดียวกัน มฉิะนั้น
สมรรถนะในการบังคับรถอาจลดลง ซึ่ง
สามารถนําไปสูการเกิดอุบัตเิหตุได

 ตรวจสอบใหแนใจทุกครั้งวาไดใสจุกปดวาลว
ลมยางแนนสนิทแลวเพ่ือปองกันแรงดันลม
ยางรั่ว

1. แกมยาง
2. ความลึกรองดอกยาง

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

1. วาลวลมยาง
2. ไสวาลวลมยาง
3. จุกปดวาลวลมยางพรอมซลี
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 ใชเฉพาะวาลวลมยางและไสวาลวที่อยูใน
รายการตอไปนี้เพ่ือปองกันยางแบนในระหวาง
การขบัขี่ที่ความเร็วสูง

หลงัจากการทดสอบอยางละเอียด รายชื่อยาง
ตอไปนี้เทาน้ันที่ไดรับการยอมรับจากบริษัท 
ไทยยามาฮามอเตอร จํากดั วาสามารถใชกับรถ
จกัรยานยนตยามาฮารุนน้ีได

คําเตอืน
UWA10601

รถจกัรยานยนตคันน้ีติดตั้งยางความเร็วสูง 
ปฏิบัติตามรายการตอไปนี้เพ่ือการใชยางอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
 ใชเฉพาะยางอะไหลที่กําหนดเทาน้ัน ยางชนิด

อ่ืนอาจมีอันตรายจากการระเบิดเมือ่ขบัขี่ที่
ความเร็วสูง

 ยางใหมอาจยึดเกาะไมคอยดีในบางพ้ืน
ผิวถนนจนกวาหนายางจะเขาที่ (broken in) 
ดังน้ัน กอนขบัขี่ดวยความเร็วสูงจึงควร
ขับขีใ่หไดระยะทางประมาณ 100 กม. (60 ไมล) 
หลังจากตดิตัง้ยางใหม

 ตองอุนเครื่องยางกอนการขับขีท่ี่ความเร็วส ูง
 ปรับแรงดันลมยางใหเหมาะกับสภาพการใช

งานเสมอ

ยางหนา:
ขนาด:

120/70ZR17M/C (58W)
ผูผลิต/รุน:

DUNLOP/SPORTMAX D214F
BRIDGESTONE/BATTLAX S21F

ยางหลัง:
ขนาด:

180/55ZR17M/C (73W)
ผูผลิต/รุน:

DUNLOP/SPORTMAX D214
BRIDGESTONE/BATTLAX S21R

ยางหนาและยางหลัง:
วาลวลมยาง:

TR412
ไสวาลว:

#9100 (ของแท)
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UAU21963

ลอแม็ก
เพ่ือใหรถจักรยานยนตของทานมีสมรรถนะในการ
ขบัขี่สูง มีความทนทานและปลอดภัย ทานควรคํานึง
ถงึคําแนะนําเกีย่วกบัลอรถดังตอไปนี้
 ควรตรวจสอบรอยแตก ความโคงงอ การบิดงอ 

หรือความเสียหายอ่ืนๆ ของวงลอกอนขับขี่
ทุกคร้ัง หากพบวาลอชํารุด ใหนํารถ
จกัรยานยนตเขารับการเปลีย่นลอโดยชางของ
ผูจําหนายยามาฮา อยาพยายามซอมแซมลอรถ
ดวยตนเอง แมจะเปนการซอมแซมเล็กๆ นอยๆ 
ก็ตาม ลอรถที่มีการเสียรูปทรงหรือรอยแตก
จะตองเปลีย่นใหม

 ควรทําการต้ังศูนยลอทุกคร้ังท่ีมีการเปลีย่นลอ
หรือยาง ลอที่ไมไดศนูยอาจทําใหสมรรถนะ
แยลง การบังคับควบคุมลดลง และอายุของยาง
สั้นลง

UAU79960

การปรับต้ังระยะฟรีคันคลัทช
วัดระยะฟรีคันคลัทชดังภาพ

ตรวจสอบระยะฟรีคันคลัทชตามระยะท่ีกําหนด 
และปรับต้ังตามขั้นตอนตอไปนี้ตามความจําเปน
ในการเพ่ิมระยะฟรีคันคลทัช ใหหมุนโบลทปรับต ั้ง
ระยะฟรีคันคลทัชที่อยูบนคันคลทัชไปในทิศทาง (a) 
ในการลดระยะฟรีคนัคลัทช ใหหมุนโบลทปรับต้ัง
ไปในทิศทาง (b)

ขอแนะนํา
หากยังไมไดระยะฟรีคนัคลัทชที่กําหนดที่อธิบายไว
ดานบน ใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ี

1. หมุนโบลทปรับต้ังท่ีคันคลทัชไปในทิศทาง (a)
จนสุดเพ่ือคลายสายคลทัช

2. ถอดฝาครอบ B และบังลม C (ดูหนา 7-7)
3. คลายนัทล็อคที่หองเคร่ืองยนต

1. ระยะฟรีคันคลัทช
2. โบลทปรับต้ังระยะฟรีคันคลัทช

ระยะฟรีคันคลัทช:
10.0–15.0 มม. (0.39–0.59 นิ้ว)

1 2(a)

(b)
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4. ในการเพ่ิมระยะฟรีคันคลัทช ใหหมุนนัท
ปรับต้ังระยะฟรีคันคลัทชไปในทิศทาง (a) ใน
การลดระยะฟรีคนัคลัทช ใหหมุนนัทปรับต้ัง
ไปในทิศทาง (b)

5. ขันแนนนัทลอ็ค
6. ติดต้ังบังลมและฝาครอบ

UAU37914

การตรวจสอบระยะฟรีคันเบรคหนา

ไมควรมีระยะฟรีที่ปลายคนัเบรคหนา หากมีระยะฟรี
โปรดใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบระบบเบรค

คําเตอืน
UWA14212

คันเบรคที่ออนหรือหยุนอาจบงบอกถึงการทํางาน
ของระบบไฮดรอลิกในเบรคหนาวามอีากาศเขาไป จึง
ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการไลลม (ไลฟองอากาศ) 
ออกจากระบบไฮดรอลิก เนื่องจากฟองอากาศที่อยูใน
ระบบไฮดรอลิกจะทําใหสมรรถนะในการเบรคลดลง 
ซึ่งอาจสงผลใหสูญเสียการควบคุมและกอใหเกิด
อุบัตเิหตุ

1. นัทล็อค
2. นัทปรับต้ังระยะฟรีคันคลัทช

1 2
(a)

(b)

1. ไมมีระยะฟรีคันเบรคหนา

1

7-24



การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

7

BN6-F8199-U1.book  Page 25  Monday, January 8, 2018  1:47 PM
UAU36505

สวิทชไฟเบรค
ไฟเบรคควรสวางขึ้นกอนการเบรคจะทํางานเลก็นอย
ไฟเบรคจะถูกกระตุนการทํางานโดยสวิทชที่เชือ่มตอ
กบัคันเบรคและแปนเบรค เนื่องจากสวิทชไฟเบรค
เปนสวนประกอบของระบบเบรคปองกนัลอล็อค 
จงึควรทําการบํารุงรักษาโดยผูจําหนายยามาฮาเท าน้ัน

UAU22393

การตรวจสอบผาเบรคหนาและผาเบรคหลัง
ตองตรวจสอบความสึกของผาเบรคหนาและหลัง
ตามระยะท่ีกําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการ
หลอลื่นตามระยะ

UAU36891

ผาเบรคหนา

ผาเบรคหนาแตละชิ้นจะมีเข็มบอกพิกดัความสึก
เพ่ือใหคณุสามารถตรวจสอบความสึกของผาเบรคได 
โดยไมตองถอดแยกชิน้สวนเบรค ในการตรวจสอบ
ความสึกของผาเบรค ใหตรวจสอบตําแหนงของเข็ม
บอกพิกัดความสึกขณะใชเบรค หากผาเบรคสึกจน
เหน็เข็มบอกพิกัดความสึกเกอืบถงึดิสกเบรค ควรให
ผูจําหนายยามาฮาเปลีย่นผาเบรคใหใหมทั้งช ุด

1. เข็มบอกพิกัดความสึกของผาเบรค

11
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UAU46292

ผาเบรคหลัง

ผาเบรคหลงัแตละชิน้จะมีรองบอกพิกดัความสึก
เพ่ือใหผูใชสามารถตรวจสอบความสึกของผาเบรคได
โดยไมตองถอดแยกชิน้สวนของเบรค ในการตรวจ
สอบความสึกของผาเบรค ใหดูที่รองบอกพิกัด
ความสึก หากผาเบรคสึกจนเกือบเห็นรองบอกพิกัด
ความสึก ควรใหชางผูจําหนายยามาฮาเปลีย่นผาเบรค
ทั้งชุด

UAU40262

การตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรค
กอนขับขี่ ใหตรวจสอบวานํ้ามันเบรคอยูเหนือข ีด
บอกระดับตํ่าสุด ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคกับ
ระดับสูงสุดของกระปุกน้ํามันเบรค เติมนํ้ามันเบรค
ตามความจําเปน

เบรคหนา

เบรคหลัง

คําเตอืน
UWA16011

การบํารุงรักษาอยางไมถูกตองอาจทําใหสูญเสีย
ประสิทธิภาพในการเบรค ปฏิบัติตามขอควรระวัง
ตอไปนี้:
 น้ํามนัเบรคที่ไมเพียงพออาจทําใหอากาศเขาไป

ในระบบเบรค สงผลใหประสิทธิภาพในการ
เบรคลดลง

1. รองบอกพิกัดความสกึของผาเบรค

11

1. ขีดบอกระดับตํ่าสดุ

1. ขีดบอกระดับตํ่าสดุ

น้ํามนัเบรคที่กําหนด:
DOT 4

1

1
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 ทําความสะอาดฝาปดชองเตมิกอนเปดออก 
ใชเฉพาะนํ้ามนัเบรค DOT 4 จากบรรจุภัณฑ
ที่ซีลไวเทาน้ัน

 ใชน้ํามนัเบรคที่กําหนดไวเทาน้ัน มฉิะนั้นอาจ
ทําใหซีลยางเสื่อมสภาพ เปนเหตุใหเกิดการ
รั่วซึม

 เติมดวยน้ํามนัเบรคชนิดเดียวกันเสมอ การเติม
น้ํามันเบรคอ่ืนนอกเหนือจาก DOT 4 อาจทําให
เกิดปฏิกิริยาทางเคมทีี่อันตราย

 ระมดัระวังไมใหน้ําเขาไปในกระปุกน้ํามนัเบรค
ขณะเติมน้ํามนัเบรค น้ําจะทําใหจุดเดือดของ
น้ํามันเบรคต่ําลงเปนอยางมาก และอาจทําให
เกิดแรงดันฟองอากาศในระบบเบรค และสิ่ง
สกปรกอาจจะอุดตันที่วาลวของชุดไฮดรอลิก 
ABS

ขอควรระวัง
UCA17641

น้ํามนัเบรคอาจทําใหพ้ืนผิวสีหรือช้ินสวนพลาสตกิ
เสียหายได จึงตองทําความสะอาดนํ้ามันเบรคทีห่ก
ทนัทีทุกครั้ง

เมื่อผาเบรคมีความสึก เปนเร่ืองปกติที่ระดับของ
น้ํามันเบรคจะคอยๆ ลดลง ระดับน้ํามันเบรคท่ีตํ่าอาจ
แสดงถงึความสึกของผาเบรคและ/หรือการร่ัวของ
ระบบเบรค จงึตองแนใจวาไดตรวจสอบความสึก
ของผาเบรคและการร่ัวของระบบเบรค หากระดับ
น้ํามันเบรคลดลงอยางรวดเร็ว ควรใหผูจําหนาย
ยามาฮาตรวจสอบหาสาเหตุกอนการขับขี่คร้ังตอไป

UAU22734

การเปล่ียนถายนํ้ามันเบรค
ใหผูจําหนายยามาฮาเปลี่ยนถายนํ้ามันเบรคทุก 2 ป 
นอกจากนี้ ควรเปลีย่นซีลของแมปมเบรคตัวบนและ
แมปมเบรคตัวลาง รวมท้ังทอน้ํามันเบรคตามระยะ
ที่ระบุดานลาง หรือเร็วกวาน้ันหากมีการชํารุดหรือ
ร่ัวซึม
 ซีลเบรค: ทุก 2 ป
 ทอน้ํามันเบรค:  ทุก 4 ป
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UAU22762

ระยะหยอนโซขับ
ควรตรวจสอบระยะหยอนโซขับทุกคร้ังกอนการ
ขับขีแ่ละปรับต้ังตามความจําเปน

UAU74251

การตรวจสอบระยะหยอนโซขบั
1. ต้ังรถจักรยานยนตไวบนขาต้ังขาง

ขอแนะนํา
ขณะตรวจสอบและปรับต้ังระยะหยอนโซขับ ไมควร
มีน้ําหนักใดๆ บนรถจกัรยานยนต

2. เขาเกียรวาง
3. วัดระยะหยอนโซขับดังภาพ

4. หากระยะหยอนโซขับไมถกูตอง ใหปรับตาม
ขั้นตอนตอไปนี้ ขอควรระวัง: ระยะหยอน
โซขับที่ไมพอดีจะทําใหเครื่องยนต รวมถึง
ช้ินสวนที่สําคัญอ่ืนๆ ของรถจักรยานยนต
ทํางานมากเกินไป และอาจทําใหโซเล่ือนไหล
หรือแตกหักได เพ่ือปองกันไมใหเกิดภาวะน้ีข ึ้น 
ตองรักษาระยะหยอนโซขบัใหตรงตามคาที่
กําหนด [UCA10572]

UAU74260

การปรับตั้งระยะหยอนโซขบั
ปรึกษาผูจําหนายยามาฮากอนทําการปรับต้ังระยะ
หยอนโซขบั

1. คลายนัทแกนลอและนัทล็อคที่แตละดานของ
สวิงอารม

2. ในการปรับโซขบัใหตึง ใหหมุนโบลทปรับต้ัง
ระยะหยอนโซขับท่ีแตละดานของสวิงอารม
ไปในทิศทาง (a) ในการคลายความตึงของ
โซขบั ใหหมุนโบลทปรับต้ังท่ีแตละดานของ
สวิงอารมไปในทิศทาง (b) จากน้ันดันลอหลัง
ไปขางหนา

1. ระยะหยอนโซขับ

ระยะหยอนโซขับ:
30.0–45.0 มม. (1.18–1.77 นิ้ว)

1

1. ตัวปรับต้ังความตึงโซขับ
2. นัทแกนลอ
3. โบลทปรับต้ังระยะหยอนโซขับ
4. นัทลอ็ค
5. เคร่ืองหมายจัดแนว

1. โบลทปรับต้ังระยะหยอนโซขับ
2. นัทลอ็ค

4

2 3

1

5

1 2

(a)

(b)
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ขอแนะนํา
ใชเคร่ืองหมายจดัแนวท่ีแตละดานของสวิงอารม
ตรวจใหแนใจวาตัวปรับต้ังความตึงโซขับทั้งสอง
อยูในตําแหนงเดียวกนัเพ่ือใหตําแหนงศูนยลอถูกตอง

3. ขันนัทแกนลอ ตามดวยนัทล็อคตามแรงบิด
ที่กําหนด

4. ตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับต้ังความตึงโซขับ
ทั้งสองอยูในตําแหนงเดียวกัน ระยะหยอน
โซขับถกูตอง และการเคลื่อนที่ของโซขับ
มีความราบร่ืน

UAU23026

การทําความสะอาดและการหลอล่ืนโซขับ
ตองทําความสะอาดและหลอลืน่โซขบัตามระยะ
ที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่น
ตามระยะ โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือขับขี่ในบริเวณท่ีมี
ฝุนมากหรือเปยก มิฉะน้ันโซขับจะสึกหรออยาง
รวดเร็ว ใหทําการบํารุงรักษาโซขับตามขั้นตอน
ตอไปน้ี

ขอควรระวัง
UCA10584

ตองหลอล่ืนโซขับหลังการลางทําความสะอาดรถ
จักรยานยนตหรือขับขี่ในบริเวณที่เปยก

1. ทําความสะอาดโซขับดวยน้ํามันกาดและแปรง
นุมขนาดเล็ก ขอควรระวัง: เพ่ือปองกันโอริง
เสียหาย หามใชเครื่องทําความสะอาดแรงดัน
ไอน้ํา เครื่องฉดีนํ้าแรงดันสูง หรือสารทําละลาย
ที่ไมเหมาะสมในการทําความสะอาดโซขับ 
[UCA11122]

2. เชด็โซขบัใหแหง
3. หลอลืน่โซขับใหทั่วดวยน้ํามันหลอลื่นโซโอริง

พิเศษ ขอควรระวัง: หามใชน้ํามันเครื่องหรือ
สารหลอล่ืนอ่ืนใดกับโซขับ เพราะอาจมีสารที่
ทําใหโอริงเสียหายได [UCA11112]

คามาตรฐานแรงบิด:
นัทแกนลอ:

110 N·m (11 kgf·m, 81 lb·ft)
นัทล็อค:

16 N·m (1.6 kgf·m, 12 lb·ft)
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UAU23098

การตรวจสอบและการหลอล่ืนสายควบคุม
ตางๆ
กอนการขับขี่ทุกคร้ัง ควรตรวจสอบการทํางาน
ของสายควบคุมท้ังหมดและสภาพของสาย และ
หลอลื่นสายและปลายสายตามความจําเปน หากสาย
ชํารุดหรือขยับไดไมราบร่ืน ใหผูจําหนายยามาฮา
ทําการตรวจสอบหรือเปลี่ยนใหม คําเตอืน! ความ
เสียหายทีผิ่วดานนอกของสายควบคุมตางๆ อาจทําให
เกิดสนิมภายในสายและทําใหสายขยับไดยาก จึงควร
เปล่ียนสายใหมโดยเรว็ที่สุดเพ่ือปองกันไมใหเกิด
สภาวะที่ไมปลอดภัย [UWA10712]

UAU23115

การตรวจสอบและการหลอล่ืนปลอกคันเรง
และสายคันเรง
ควรตรวจสอบการทํางานของปลอกคนัเรงทุกคร้ัง
กอนขับขี่ นอกจากนี ้ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการ
หลอลืน่สายคันเรงตามท่ีกําหนดในตารางการบํารุง
รักษาและการหลอลื่นตามระยะ
สายคันเรงมีตัวครอบยางติดต้ังอยู ตรวจใหแนใจวา
ตัวครอบติดต้ังไวแนนดีแลว แมวาจะติดต้ังต ัว
ครอบอยางถูกตอง กยั็งไมสามารถปองกนัน้ําเขาได
อยางสมบูรณ จงึตองใชความระมัดระวังไมเทน้ํา
ลงบนตัวครอบหรือสายโดยตรงเม่ือทําการลางรถ 
หากสายหรือตัวครอบสกปรก ใชผาหมาดๆ เชด็ให
สะอาดสารหลอลื่นที่แนะนํา:

น้ํามันหลอลื่นสายควบคุมของยามาฮาหรือน้ํามัน
หลอลื่นที่เหมาะสม
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UAU44276

การตรวจสอบและการหลอล่ืนคันเบรคหลัง
และคันเปล่ียนเกียร
ควรตรวจสอบการทํางานของคนัเบรคหลงัและคัน
เปลี่ยนเกยีรทุกคร้ังกอนขับขี ่และหลอลื่นเดือย
คนัเบรคหลงัและคนัเปลี่ยนเกยีรตามความจําเปน

คันเบรคหลัง

คันเปล่ียนเกียร

UAU23144

การตรวจสอบและการหลอล่ืนคันเบรคหนา
และคันคลัทช
ควรตรวจสอบการทํางานของคันเบรคหนาและ
คันคลัทชทุกคร้ังกอนขับขี่ และหลอลืน่เดือยคนั
เบรคหนาและคนัคลัทชตามความจําเปน

คันเบรคหนา

คันคลัทช

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธียม

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
คันเบรคหนา:

จาระบีซิลิโคน
คันคลัทช:

จาระบีลิเธียม
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UAU23203

การตรวจสอบและการหลอล่ืนขาต้ังขาง

กอนการขับขี่ทุกคร้ัง ควรตรวจสอบวาขาต้ังขางมี
การเคลือ่นตัวขณะใชงานฝดหรือไม และหลอลืน่
ที่จดุหมุนตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10732

หากขาตัง้ขางมกีารเคล่ือนที่ขึน้และลงฝด ควรนํารถ
เขาทําการตรวจสอบหรือซอมที่ผูจําหนายยามาฮา 
มฉิะนั้นขาตัง้ขางอาจสัมผัสกับพ้ืนและทําใหผ ูขับขี่
เสียสมาธิ สงผลใหสูญเสียการควบคุมได

UAUM1653

การหลอล่ืนเดือยสวิงอารม

เดือยสวิงอารมตองไดรับการหลอลืน่โดยผูจําหนาย
ยามาฮาตามท่ีกําหนดไวในตารางการบํารุงรักษาและ
การหลอลืน่ตามระยะ

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธียม

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธยีม
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UAU23273

การตรวจสอบโชคอัพหนา
ตองตรวจสอบสภาพและการทํางานของโชคอัพหนา
ดังตอไปนี้ตามท่ีกําหนดไวในตารางการบํารุงรักษา
และการหลอลื่นตามระยะ

การตรวจสอบสภาพ
ตรวจสอบกระบอกโชคตัวในวามีรอยขดีขวน ความ
เสียหาย หรือการร่ัวของนํ้ามันหรือไม

การตรวจสอบการทํางาน
1. ต้ังรถจักรยานยนตบนพ้ืนราบและใหอยูใน

ตําแหนงต้ังตรง คําเตือน! เพ่ือหลีกเล่ียงการ
บาดเจ็บ ใหหนุนรองรถใหมัน่คงเพ่ือปองกัน
อันตรายจากการที่รถลม [UWA10752]

2. ขณะท่ีบีบคันเบรคหนา ใหกดแฮนดบังคับ
ลงแรงๆ หลายๆ คร้ังเพ่ือตรวจสอบวาโชคอัพ
หนายุบตัวและคืนตัวไดอยางนุมนวลหรือไม

ขอควรระวัง
UCA10591

หากโชคอัพหนาชํารุดหรือทํางานไมราบรื่น ใหนํา
รถจักรยานยนตของทานไปใหผูจําหนายยามาฮา
ตรวจสอบหรือซอม

UAU23285

การตรวจสอบชุดบังคับเล้ียว
ลกูปนคอรถท่ีสึกหรือหลวมอาจกอใหเกิดอันตรายได
จงึตองตรวจสอบการทํางานของชุดบังคับเลีย้วดัง
ตอไปน้ีตามท่ีกําหนดในตารางการบํารุงรักษาและ
การหลอลืน่ตามระยะ

1. ยกลอหนาใหลอยเหนือพ้ืน (ดูหนา 7-38) 
คําเตือน! เพ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บ ใหหนุน
รองรถใหมัน่คงเพ่ือปองกันอันตรายจากการ
ที่รถลม [UWA10752]

2. จบัสวนลางของแกนโชคอัพหนาและพยายามโยก
ไปมา หากแกนโชคอัพหนามีระยะฟรี ใหนํา
รถจกัรยานยนตของทานไปใหผูจําหนาย
ยามาฮาตรวจสอบและแกไขชดุบังคับเลี้ยว
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UAU23292

การตรวจสอบลูกปนลอ

ตองทําการตรวจสอบลกูปนลอหนาและลอหลังตาม
ที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่น
ตามระยะ หากมีระยะคลอนท่ีดุมลอหรือหากลอหมุน
ไดไมราบร่ืน ควรนํารถเขาตรวจสอบลกูปนลอที่ผู
จําหนายยามาฮา

UAU50212

แบตเตอร่ี

แบตเตอร่ีจะอยูใตเบาะน่ังคนขับ (ดูหนา 4-23)
รถจกัรยานยนตรุนนี้ติดต้ังแบตเตอร่ีชนิด VRLA 
(Valve Regulated Lead Acid) ซึ่งไมจําเปนตอง
ตรวจสอบระดับน้ํายาอีเลค็โตรไลทหรือเติมนํ้ากล ั่น 
อยางไรก็ตาม ตองตรวจสอบการเชื่อมตอสาย
แบตเตอร่ี และปรับใหแนนตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10761

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

• ดวงตา: ลางดวยน้ําเปลาเปนเวลา 15 นาที
และไปพบแพทยทนัที

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

1

3

2
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• กระบวนการทํางานของแบตเตอรี่กอใหเกิด
แกสไฮโดรเจนที่งายตอการระเบิด ดังนั้น 
ควรหลีกเล่ียงอยาใหเกิดประกายไฟ เปลวไฟ 
สูบบุหรี่ ฯลฯ ใกลกับแบตเตอรี่ และควร
ชารจแบตเตอรี่ในที่ที่มอีากาศถายเท
เพียงพอ

• เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก

การชารจแบตเตอรี่
ใหผูจําหนายยามาฮาชารจแบตเตอร่ีทันทีหาก
แบตเตอร่ีมีการคายประจุไฟออก อยาลมืวาแบตเตอรี่
มีแนวโนมจะคายประจไุฟไดเร็วขึ้นหากติดต้ัง
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเสริมใหกบัรถจกัรยานยนต

ขอควรระวัง
UCA16522

สําหรับการชารจแบตเตอรี่ชนิด VRLA (Valve 
Regulated Lead Acid) ตองใชเครื่องชารจแบตเตอรี ่
(แรงดันไฟฟาคงที่) แบบพิเศษ การใชเครื่องชารจ
แบตเตอรีท่ั่วไปจะทําใหแบตเตอรี่ชํารดุเสียหาย

การเก็บแบตเตอรี่
1. หากจะไมมีการใชรถนานกวา 1 เดือน ใหถอด

แบตเตอร่ีออกจากตัวรถ ชารจไฟใหเต็ม และ
นําไปเกบ็ในที่เย็นและแหง ขอควรระวัง: 
เมื่อจะถอดแบตเตอรี่ ดูใหแนใจวาไดปดสวิทช 
หลักแลว จากน้ันถอดสายขั้วลบของแบตเตอรี่
กอน แลวจึงถอดสายขัว้บวก [UCA16304]

2. หากตองการเกบ็แบตเตอรี่ไวนานกวาสองเดือน
ใหตรวจสอบอยางนอยเดือนละคร้ังและชารจ
ใหเต็มตามความจําเปน

3. ชารจไฟใหเต็มกอนนําไปติดต้ังเขากับรถ 
ขอควรระวัง: ในการตดิตั้งแบตเตอรี่ ดูใหแนใจ
วาไดปดสวิทชกุญแจแลว จากนั้นเช่ือมตอสาย
ขั้วบวกของแบตเตอรี่กอน แลวจึงเช่ือมตอ
สายขัว้ลบ [UCA16842]

4. หลงัการติดต้ัง ดูใหแนใจวาไดตอขั้วแบตเตอรี่
อยางถกูตอง

ขอควรระวัง
UCA16531

รักษาแบตเตอรีใ่หมปีระจเุต็มอยูเสมอ การเก็บ
แบตเตอรี่ทีค่ายประจุไฟออกหมดอาจทําใหแบตเตอร ี่
ชํารุดเสียหายโดยถาวร
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UAU2370A

การเปล่ียนฟวส
ฟวสหลัก ฟวสมอเตอร ABS และกลองฟวส 1 ติดต้ัง
อยูใตเบาะน่ังผูขับขี ่(ดูหนา 4-23)

ขอแนะนํา
ในการเขาถงึฟวสมอเตอร ABS ใหถอดฝาครอบรีเลย 
สตารทเตอรออกโดยการดึงขึ้นดานบน

กลองฟวส 2 ติดต้ังอยูใตฝาครอบ A (ดูหนา 7-7)

หากฟวสขาด ใหเปลี่ยนใหมตามขั้นตอนตอไปน้ี
1. บิดกุญแจไปที่ “OFF” เพ่ือปดวงจรไฟฟาท่ี

ตองการตรวจสอบ
2. ถอดฟวสที่ขาดออก แลวเปลี่ยนใหมโดยใช

ฟวสซึ่งมีขนาดแอมปตามท่ีกําหนด คําเตอืน! 
หามใชฟวสที่มกํีาลังไฟสูงกวาที่กําหนด เนือ่ง
จากจะทําใหระบบไฟฟาเกิดความเสียหายเปน
อยางมาก และอาจทาํใหเกิดไฟลุกไหม [UWA15132]

1. ฟวสมอเตอร ABS
2. ฝาครอบรีเลยสตารทเตอร
3. ฟวสสํารองมอเตอร ABS 
4. ฟวสหลัก

1. กลองฟวส 1
2. ฟวสระบบหวัฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง
3. ฟวส ABS ECU
4. ฟวสข้ัว 1 (สําหรับอุปกรณเสริม)
5. ฟวสลิ้นเรงอิเล็กทรอนิกส
6. ฟวสสํารอง (สําหรับนาฬกิาและระบบอมิโมบิไลเซอร )
7. ฟวสโซลินอยด ABS
8. ฟวสอะไหล

2

3

4

1

2

1

3
4
5

8

6
7

1. กลองฟวส 2
2. ฟวสไฟฉกุเฉิน
3. ฟวสไฟหนา
4. ฟวสจุดระเบิด
5. ฟวสระบบไฟสัญญาณ
6. ฟวสมอเตอรพัดลมหมอนํ้าดานขวา
7. ฟวสมอเตอรพัดลมหมอนํ้าดานซาย
8. ฟวสอะไหล

2
1

3
4
5

8

6
7
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3. บิดกุญแจไปท่ี “ON” และเปดวงจรไฟฟาท่ี
ตองการเพ่ือตรวจสอบวาอุปกรณทํางานหรือ
ไม

4. หากฟวสขาดอีกในทันที ควรใหผูจําหนาย
ยามาฮาตรวจสอบระบบไฟฟาให

UAU80380

ไฟของรถจักรยานยนต
ไฟของรถจกัรยานยนตรุนนี้เปนหลอด LED ทั้งหมด 
ยกเวนหลอดไฟสองปายทะเบียน 
หากไฟ LED ไมสวาง ใหตรวจสอบฟวสและจากนั้น
ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบรถจักรยานยนต หาก
ไฟสองปายทะเบียนไมสวาง ใหตรวจสอบและเปลี่ยน
หลอดไฟ (ดูหนา 7-38)

ขอควรระวัง
UCA16581

อยาติดฟลมสีหรือสติ๊กเกอรทีเ่ลนสไฟหนา

ฟวสที่กําหนด:
ฟวสหลัก:

50.0 A
ฟวสข้ัว 1:

2.0 A
ฟวสระบบหัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง:

15.0 A
ฟวสมอเตอร ABS:

30.0 A
ฟวส ABS ECU:

7.5 A
ฟวสโซลินอยด ABS:

10.0 A
ฟวสไฟฉุกเฉิน:

7.5 A
ฟวสลิ้นเรงอิเล็กทรอนิกส:

7.5 A
ฟวสสํารอง:

7.5 A
ฟวสมอเตอรพัดลมหมอน้ํา:

15.0 A × 2
ฟวสจุดระเบิด:

15.0 A
ฟวสระบบไฟสัญญาณ:

10.0 A
ฟวสไฟหนา:

7.5 A
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UAU24314

การเปล่ียนหลอดไฟสองปายทะเบียน
1. ถอดชุดไฟสองปายทะเบียนออกโดยการถอด

สกรู

2. ถอดขั้วหลอดไฟสองปายทะเบียน (พรอมกับ
หลอดไฟ) โดยการดึงออกมา

3. ถอดหลอดไฟที่ขาดออกโดยการดึงออกมา
4. ใสหลอดไฟอันใหมเขาไปท่ีขั้วหลอดไฟ
5. ติดต้ังขั้วหลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดยการ

ดันเขาไป
6. ติดต้ังชดุไฟสองปายทะเบียนโดยการติดต้ัง

สกรู

UAU67131

การหนุนรองรถจักรยานยนต

เนื่องจากรถรุนนี้ไมไดติดต้ังขาต้ังกลาง ให ใชตัวต้ัง
ยึดรถสําหรับบํารุงรักษาเม่ือทําการถอดลอหนาหร ือ
ลอหลงั หรือเมื่อทําการบํารุงรักษาอ่ืนๆ ที่ตองใหรถ
จักรยานยนตต้ังตรง
ตรวจสอบวารถจักรยานยนตอยูในตําแหนงท่ีมั่นคง
และบนพ้ืนราบกอนเร่ิมดําเนินการบํารุงรักษา

1. ชดุไฟสองปายทะเบียน
2. สกรู

1. ข้ัวหลอดไฟสองปายทะเบียน
2. หลอดไฟสองปายทะเบียน

1

2

1

2

1. ตัวต้ังยึดรถสําหรับบํารุงรักษา (ตัวอยาง)
1
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UAU25872

การแกไขปญหา
แมวารถจกัรยานยนตยามาฮาจะไดรับการตรวจสอบ
อยางละเอียดกอนที่จะสงออกจากโรงงาน แตกอ็าจ
เกิดปญหาในระหวางการทํางานได ไมวาจะเปน
ปญหาในระบบน้ํามันเชือ้เพลงิ ระบบกําลังอัด หรือ
ระบบจดุระเบิด เปนตน ซึ่งอาจสงผลใหสตารทเคร่ือง
ไดยากและอาจทําใหสูญเสียกําลงั
ตารางการแกไขปญหาตอไปนี้แสดงขั้นตอนท่ีงาย
และรวดเร็วในการตรวจสอบระบบท่ีสําคัญเหลาน้ี
ดวยตัวทานเอง อยางไรก็ตาม 
หากรถจกัรยานยนตของทานจําเปนตองไดรับการ
ซอมแซมใดๆ ควรใหผูจําหนายยามาฮาเปนผูดําเนิน
การ เนื่องจากมีชางท่ีมีทักษะ ประสบการณ ความรู 
และเคร่ืองมือทีจ่ําเปนในการซอมรถจักรยานยนต 
อยางถูกตอง
ใชอะไหลแทของยามาฮาเทาน้ัน อะไหลเลยีนแบบ
อาจมองดูเหมือนอะไหลยามาฮา แตมักจะมีคุณภาพ
ดอยกวา อายุการใชงานท่ีสั้นกวา และอาจสงผลให
ตองทําการซอมบํารุงท่ีมีคาใชจายสูง

คําเตอืน
UWA15142

ขณะตรวจสอบระบบน้ํามนัเช้ือเพลิง หามสูบบุหรี่ 
และดูใหแนใจวาไมมเีปลวไฟหรือประกายไฟใน
บริเวณนั้น รวมทั้งไฟแสดงการทํางานของเครื่องทํา
น้ํารอนหรือเตาไฟ น้ํามันเบนซินหรือไอน้ํามัน
เบนซินสามารถจุดติดหรือระเบิดได สงผลใหเกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรือทําใหทรัพยสินเสียหาย
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ตารางการแกไขปญหา

ปญหาในการสตารทหรือสมรรถนะของเครื่องยนตต่ํา

1. น้ํามันเช้ือเพลิง

2. แบตเตอรี่

3. ระบบจุดระเบิด

4. กําลังอัด

ตรวจสอบระดับน้ํามัน
เชื้อเพลิงในถัง

ทําการสตารท
ดวยไฟฟา

ถอดหัวเทียนออกมา
และตรวจสภาพ
การสึกกรอน

ทําการสตารท
ดวยไฟฟา

น้ํามันเชื้อเพลิงเพียงพอ

ไมมีน้ํามันเชื้อเพลิง

ตรวจสอบแบตเตอร่ี

เติมน้ํามันเชื้อเพลิง
ถาเคร่ืองยนตสตารท
ไมติดใหตรวจสอบ
แบตเตอร่ี

ถาเคร่ืองยนตสตารท
ไมติดใหตรวจสอบ
การจุดระเบิด

เคร่ืองยนตหมุนเร็ว

เคร่ืองยนตหมุนชา

แบตเตอร่ีอยูในสภาพดี

ตรวจสอบการตอสาย
แบตเตอร่ี และใหศูนย
ผูจําหนายยามาฮาทํา
การชารจแบตเตอร่ี 
ถาจําเปน

เปยก

แหง

เช็ดดวยผาแหง และ
ปรับต้ังใหมีระยะหาง
เข้ียวหัวเทียนตามที่
กําหนด หรือเปล่ียน
หวัเทียน

นํารถเขาตรวจสอบที่
ศูนยจําหนายยามาฮา

ทําการสตารทดวยไฟฟา

ถาเคร่ืองยนตสตารท
ไมติดใหตรวจสอบ
กําลังอัด

มีกําลังอัด

ไมมีกําลังอัด

ถาเคร่ืองยนตสตารทไมติด ใหนํารถเขาตรวจสอบ
ที่ศูนยผูจําหนายยามาฮา

นํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยผูจําหนายยามาฮา
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เครื่องยนตรอนจัด

คําเตอืน
UWAT1041

 หามเปดฝาปดหมอน้ําในขณะที่เครื่องยนตและหมอน้ํายังรอนอยู น้ําและไอน้ําที่รอนจัดอาจพุ งออกมาดวย
แรงดันซึ่งสามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสได ใหรอจนกวาเครื่องยนตจะเย็นลง

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

ขอแนะนํา
หากไมมีน้ํายาหลอเย็น สามารถใชน้ํากอกแทนไดชัว่คราว และเปลีย่นกลบัไปเปนน้ํายาหลอเย็นที แนะนํา
โดยเร็วที่สุด

รอจนกวาเคร่ืองยนต
จะเย็นลง

ตรวจสอบระดับน้ํายา
หลอเย็นในถังพักและ
หมอน้ํา

ระดับน้ํายาหลอเย็นตํ่า
ตรวจสอบระบบระบาย
ความรอนเพ่ือหาการร่ัว

ระดับน้ํายาหลอเย็น
ปกติ

มีการร่ัว

ไมมีการร่ัว

สตารทเคร่ืองยนต ถาเคร่ืองยนตรอนจัดอีก ใหศูนย
บริการยามาฮาทําการตรวจสอบและซอมแซมระบบ
ระบายความรอน

ใหศูนยบริการยามาฮา
ทําการตรวจสอบและ
ซอมแซมระบบระบาย
ความรอน

เติมน้ํายาหลอเย็น 
(ดูขอแนะนํา)
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UAU37834

ขอควรระวังเก่ียวกับสีแบบผิวดาน

ขอควรระวัง
UCA15193

รถบางรุนมีช้ินสวนตกแตงเปนสีแบบผิวดาน ตอง
แนใจวาไดสอบถามขอคําแนะนําจากผูจําหนาย
ยามาฮาแลววาตองใชผลิตภัณฑใดกอนทําความ
สะอาดรถ การใชแปรง ผลิตภัณฑเคมรีุนแรง หรือ
สารประกอบทําความสะอาดในการทําความสะอาด
ช้ินสวนเหลาน้ีจะทําใหเกิดรอยขดีขวนหรือทําใหพ้ืน
ผิวเสียหายได นอกจากน้ีไมควรใชแวกซเคลือบ
ช้ินสวนที่ตกแตงสีแบบผิวดาน

UAU54721

การดแูลรักษา
การออกแบบท่ีเปดโลงของรถจักรยานยนตแสดง
ใหเห็นถงึความนาท่ึงของเทคโนโลยี แตกท็ําใหเกิด
ความเสียหายไดงายขึ้นดวย สนิมและการกดักรอน
สามารถเกิดขึ้นไดแมวาจะใชสวนประกอบที่มี
คุณภาพสูง ทอไอเสียที่เปนสนิมอาจไมเปนที่ส ังเกต
ในรถยนต แตจะทําใหรูปลักษณโดยรวมของรถ
จักรยานยนตตองเสียไป การดูแลรักษาท่ีถกูตองและ
บอยคร้ังไมเพียงสอดคลองกบัเงื่อนไขในการรับ
ประกัน แตยังทําใหรถจกัรยานยนตของทานดูดี ย ืด
อายุการใชงาน และใหประสิทธิภาพสูงสุดอีกดวย

กอนทําความสะอาด
1. หุมปลายทอไอเสียดวยถุงพลาสติกหลงัจาก

เคร่ืองยนตเย็นแลว
2. ดูใหแนใจวาไดติดต้ังฝาปดและฝาครอบ

ทั้งหมด รวมทั้งขั้วตอและขัว้เสียบไฟฟา
ทั้งหมด และปลัก๊หัวเทียนแนนดีแลว

3. ขจัดคราบสกปรกฝงแนน เชน รอยน้ํามันไหม
บนหองเคร่ืองยนต ดวยสารขจัดคราบมันและ
แปรง แตหามใชสารดังกลาวกับซีล ปะเก็น 
เฟองโซ โซขับ และแกนลอ ลางส่ิงสกปรก
และสารขจดัคราบมันออกดวยน้ําทุกคร้ัง

การทําความสะอาด

ขอควรระวัง
UCA11143

 หลีกเล่ียงการใชน้ํายาทําความสะอาดลอชนิด
เปนกรดแก โดยเฉพาะกับลอซี่ลวด หากตองใช
น้ํายาดังกลาวเพ่ือขจัดคราบสกปรกทีล่างออก
ยาก อยาปลอยน้ํายาทิ้งไวในบริเวณที่ทําความ
สะอาดนานกวาที่แนะนํา นอกจากนี้ ใหลาง
บรเิวณดังกลาวใหทั่วดวยน้ํา เช็ดใหแหงทนัท ี 
แลวฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอน
8-1
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 การทําความสะอาดทีไ่มถูกตองอาจทําให
ช้ินสวนพลาสติก (เชน บังลม ฝาครอบ หนากาก
บังลม เลนสไฟหนา เลนสมาตรวัด ฯลฯ) และ
หมอพักไอเสียเสียหายได ใชเฉพาะผาหรือ
ฟองน้ําเน้ือนุมที่สะอาดชุบนํ้าในการทําความ
สะอาดพลาสตกิ อยางไรก็ตาม หากทําความ
สะอาดช้ินสวนพลาสติกดวยน้ําไดไมทั่วถึง 
อาจใชน้ํายาทําความสะอาดอยางออนชวยได 
โดยตองแนใจวาไดลางนํ้ายาทําความสะอาด
ที่ตกคางอยูดวยน้ําเปลาออกจนหมด มฉิะนั้น
อาจทําใหช้ินสวนพลาสติกเสียหายได

 หามใชผลิตภัณฑเคมทีี่มฤีทธ์ิรุนแรงกับ
ช้ินสวนพลาสติกหรือหมอพักไอเสีย หลีกเล่ียง
การใชผาหรือฟองน้ําที่เคยใชกับผลิตภัณฑ
ทําความสะอาดที่มฤีทธ์ิรุนแรงหรือกัดกรอน 
สารทําละลายหรือทนิเนอร น้ํามนัเช้ือเพลิง 
(เบนซิน) สารกําจัดสนิมหรอืสารปองกันสนิม 
น้ํามันเบรค น้ํายาตานการแข็งตัว หรือน้ํายา
อีเล็คโตรไลท

 หามใชหัวฉดีนํ้าแรงดันสูงหรือเครื่องทําความ
สะอาดแบบแรงดันไอน้ําสูง เนื่องจากจะทําให
น้ํารั่วซึมและเกิดการเสื่อมสภาพที่บริเวณ
ตอไปนี้: ซีล (ของลูกปนสวิงอารมและลอ 
โชคอัพหนา และเบรค), กลองอเนกประสงค, 
ช้ินสวนของระบบไฟฟา (ขั้วสาย ขัว้ตอ 
หนาปด สวิทช และไฟสองสวาง) ทอและชอง
ระบายอากาศ

 สําหรับรถจักรยานยนตรุนทีต่ิดตั้งหนากาก
บังลม: หามใชน้ํายาทําความสะอาดท่ีมฤีทธ์ิ
รุนแรงหรือฟองนํ้าเนื้อแขง็ เนื่องจากจะทําให
มัวหรือเปนรอยขดีขวน สารทําความสะอาด
พลาสติกบางชนิดอาจทําใหเกิดรอยขดีขวน
บนหนากากบังลม ทดสอบผลิตภัณฑดังกลาว
ในบรเิวณซอกเล็กๆ ของหนากากบังลมกอน
เพ่ือใหแนใจวาจะไมทําใหเกิดรอยขดีขวน หาก
หนากากบังลมเปนรอยขดีขวน ใหใชสารขัด
พลาสติกที่มคุีณภาพหลังการลาง

หลงัจากใชงานตามปกติ
ขจดัส่ิงสกปรกออกดวยน้ําอุน น้ํายาทําความสะอาด
อยางออน และฟองนํ้าเน้ือนุมสะอาด จากนั้นลางออก
ใหทั่วดวยน้ําสะอาด ใชแปรงสีฟนหรือแปรงลางขวด
ในบริเวณที่เขาถึงไดยาก สิ่งสกปรกหรือซากแมลงท่ี
ลางออกยากจะหลดุออกไดงายขึ้นหากใชผาเปยกคลมุ
บริเวณดังกลาวเปนเวลาสองสามนาทีกอนทําความ
สะอาด

หลงัจากการขับขี่ขณะท่ีฝนตก ใกลทะเล หรือบน
ถนนท่ีฉีดสเปรยเกลอื
เนื่องจากเกลือทะเลหรือเกลอืที่ฉดีบนถนนในชวง
ฤดูหนาวมีคุณสมบัติกัดกรอนอยางรุนแรงเมื่อรวมตัว
กบัน้ํา ใหปฏบิัติตามขัน้ตอนตอไปน้ีทุกคร้ังหลังจาก
ขับขีข่ณะฝนตก ใกลทะเล หรือบนถนนท่ีมีการฉดี
สเปรยเกลือ

ขอแนะนํา
เกลือที่ฉีดบนถนนในชวงฤดูหนาวอาจยังคงอยูแม 
จะเขาสูฤดูใบไมผลิ

1. ทําความสะอาดรถจักรยานยนตดวยน้ําเย็น
และนํ้ายาทําความสะอาดอยางออนหลังจาก
เคร่ืองยนตเย็นลงแลว ขอควรระวัง: หามใช
น้ําอุน เนื่องจากจะเพ่ิมปฏกิิริยากัดกรอนของ
เกลือ [UCA10792]
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2. หลงัจากเช็ดรถจักรยานยนตจนแหงแลว ใหฉีด
สเปรยปองกันการกัดกรอนบนพ้ืนผิวโลหะ
ทั้งหมด รวมท้ังสวนที่เคลอืบโครเมียมและ
นิกเกลิ (ยกเวนหมอพักไอเสียไทเทเนียม) เพ่ือ
ปองกันการกดักรอน

การทําความสะอาดหนากากบังลม
หลกีเลี่ยงการใชสารทําความสะอาดท่ีเปนดางหร ือ
กรดแก น้ํามันเบนซนิ น้ํามันเบรค หรือสารทํา
ละลายอ่ืนๆ ทําความสะอาดหนากากบังลมดวยผา
หรือฟองน้ําชบุสารทําความสะอาดท่ีเปนกลาง จาก
นั้นลางออกดวยน้ําใหทั่ว สําหรับการทําความสะอาด
เพ่ิมเติม ใหใชสารทําความสะอาดหนากากบังลม
ของยามาฮา หรือสารทําความสะอาดหนากากบังลม
คุณภาพสูง สารทําความสะอาดพลาสติกบางชนิดอาจ
ทําใหเกิดรอยขีดขวนบนหนากากบังลม กอนใชสาร
ทําความสะอาดดังกลาว ใหทดสอบโดยการขัดบริเวณ
ของหนากากบังลมท่ีไมสงผลตอทัศนวิสัย

การทําความสะอาดหมอพักไอเสียไทเทเนียม
รถรุนน้ีติดต้ังหมอพักไอเสียไทเทเนียม ซึ่งต องการ
การดูแลเปนพิเศษดังตอไปนี้
 ใชผาหรือฟองน้ําท่ีนุมสะอาดชุบน้ํายาทําความ

สะอาดอยางออนและนํ้าเทาน้ันในการทําความ
สะอาดหมอพักไอเสียไทเทเนียม อยางไรก็ตาม 
หากไมสามารถทําความสะอาดหมอพักไอเสีย
ดวยนํ้ายาทําความสะอาดอยางออนไดทัว่ถงึ 
อาจใชผลติภัณฑที่เปนดางและแปรงนุมทํา
ความสะอาดได

 หามใชสารประกอบหรือการดูแลพิเศษอ่ืนๆ 
ทําความสะอาดหมอพักไอเสียไทเทเนียม 
เพราะจะทําใหพ้ืนผิวดานนอกท่ีเคลอืบไว
ของหมอพักไอเสียหลุดลอกได

 น้ํามันปริมาณเพียงเลก็นอย เชน จากผาขนหนู
ที่เปอนน้ํามันหรือรอยนิ้วมือ ก็ทําใหหมอพัก
ไอเสียไทเทเนียมเปอนได ซึ่งสามารถเช็ดออก
ไดดวยน้ํายาทําความสะอาดแบบออน

 โปรดทราบวาคราบสีคล้ําท่ีเกิดจากความรอน
บนสวนของทอไอเสียที่ตอเขาไปยังหมอพัก
ไอเสียไทเทเนียมเปนสิ่งปกติและไมสามารถ
ขจัดออกได

หลังทําความสะอาด
1. เช็ดรถจักรยานยนตใหแหงดวยชามัวสหรือผา

ซับน้ํา
2. เช็ดโซขับใหแหงทันที และทําการหลอลื่นเพ่ือ

ปองกันการเกดิสนิม
3. ใชสารขัดโครเมียมเพ่ือขดัเงาชิ้นสวนตางๆ ท ี่

เปนโครเมียม อะลมูิเนียม และเหล็กสเตนเลส
4. สําหรับการปองกนัการกดักรอน ขอแนะนําให

ฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอนบนพ้ืนผิวโลหะ
ทั้งหมด รวมทั้งสวนที่เคลอืบโครเมียมและ
นิกเกลิ

5. ใชสเปรยน้ํามันเปนสารทําความสะอาดอเนก
ประสงคเพ่ือขจดัส่ิงสกปรกท่ีเหลอือยู

6. แตมสีในบริเวณท่ีเสียหายเลก็นอยเนื่องจาก
เศษหิน ฯลฯ

7. ลงแวกซบนพ้ืนผิวที่ทําสีทั้งหมด
8. ปลอยรถจักรยานยนตทิ้งไวใหแหงสนิท

กอนเก็บหรือคลมุผา

คําเตอืน
UWA11132

สิ่งปนเปอนบนเบรคหรือยางอาจทําใหสูญเสียการ
ควบคุมได
 ดูใหแนใจวาไมมคีราบน้ํามันหรือแวกซบน

เบรคหรือยาง
 หากจําเปน ใหทําความสะอาดดิสกเบรคและ

ผาเบรคดวยน้ํายาทําความสะอาดดิสกเบรค
ทั่วไปหรืออะซิโตน 
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แลวลางยางดวยน้ําอุนและน้ํายาทําความสะอาด
อยางออน กอนขบัขี่ดวยความเร็วที่สูงขึ้น ให
ทดสอบประสิทธิภาพในการเบรคและลักษณะ
การเขาโคงของรถจักรยานยนต

ขอควรระวัง
UCA10801

 ลงสเปรยน้ํามนัและแวกซแตพอควร และเช็ด
น้ํามันหรือแวกซสวนเกินออกใหหมด

 หามลงน้ํามันหรือแวกซบนช้ินสวนที่เปนยาง
หรือพลาสติก แตใหใชผลิตภัณฑดูแลรกัษา
ที่เหมาะสม

 หลีกเล่ียงการใชสารขดัหยาบ เนื่องจากจะเปน
การทําลายเนื้อสี

ขอแนะนํา
 ขอคําแนะนําจากผูจําหนายยามาฮาสําหรับ

ผลิตภัณฑที่เหมาะสม
 การลางทําความสะอาด สภาพอากาศท่ีมีฝนตก

หรืออากาศชื้นอาจทําใหเลนสไฟหนาเกดิฝาได
ใหเปดไฟหนาสักระยะเพ่ือไลความชื้นออกจาก
เลนส

UAU26183

การเก็บรักษา

ระยะสั้น
เกบ็รักษารถจักรยานยนตไวในท่ีแหงและเย็น หาก
จําเปนใหคลมุดวยผาคลุมซ่ึงถายเทอากาศไดเพ่ือ
กนัฝุน ตองแนใจวาเคร่ืองยนตและระบบทอไอเสีย
เย็นลงแลวกอนคลุมรถจักรยานยนต

ขอควรระวัง
UCA10811

 การเก็บรถจักรยานยนตไวในหองทีม่ีอากาศ
ถายเทไมดีหรือคลุมดวยผาใบขณะยังเปยกอยู
จะทําใหน้ําและความช้ืนซึมผานเขาไปภายใน
และเกิดสนิมได

 เพ่ือปองกันการกัดกรอน ตองหลีกเล่ียงหอง
ใตดินช้ืนแฉะ คอกสัตว (เนื่องจากมีแอมโมเนีย) 
และบริเวณทีเ่ก็บสารเคมีทีม่ีฤทธ์ิรนุแรง

ระยะยาว
กอนจะเกบ็รถจักรยานยนตไวหลายเดือน:

1. ปฏิบัติตามคําแนะนําท้ังหมดในสวน “การดูแล
รักษา” ของบทนี้

2. เติมนํ้ามันเชื้อเพลิงใหเต็มถัง และเติมสารรักษา
สภาพนํ้ามันเชือ้เพลงิ (ถามี) เพ่ือปองกนัไมให 
ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงเปนสนิมและนํ้ามันเชื้อเพลิง
เสื่อมสภาพ

3. ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพ่ือปกปองกระบอก
สูบ แหวนลูกสูบ ฯลฯ จากการกดักรอน
a. ถอดปลั๊กหัวเทียนและหัวเทียนออก
b. เทนำมันเครื องปริมาณหนึ งชอนชาเขาไปใน

ชองใสหัวเทียนแตละชอง
c. ใสปลัก๊หัวเทียนเขากับหวัเทียน แลววาง

หัวเทียนลงบนฝาสูบเพ่ือตอสายดินเขี้ยว
หัวเทียน (ซึ่งจะจํากดัการเกิดประกายไฟ
ในขั้นตอนถัดไป)
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d. ติดเคร่ืองยนตหลายๆ คร้ังดวยสตารทเตอร
(เพ่ือใหน้ํามันไปเคลือบผนังกระบอกสูบ) 
คําเตือน! เพ่ือปองกันความเสียหายหรือ
การบาดเจ็บจากประกายไฟ ตองแนใจวา
ไดตอสายดินเขี้ยวของหัวเทียนขณะ
สตารทเครื่องยนต [UWA10952]

e. ถอดปลั๊กหัวเทียนออกจากหัวเทียน แลวใส
หัวเทียนและปลั๊กหัวเทียน

4. หลอลืน่สายควบคุมท้ังหมดและเดือยตางๆ 
ของคันบังคับและแปนเหยียบทั้งหมด รวมทั้ง
ของขาต้ังขาง/ขาต้ังกลาง

5. ตรวจสอบและแกไขแรงดันลมยางใหถูกตอง
ตามความจําเปน แลวยกรถจกัรยานยนตเพ่ือ
ใหลอทั้งสองลอยข้ึนจากพ้ืน หรือหมุนลอ
เลก็นอยทุกเดือนเพ่ือปองกนัลอยางเส่ือมสภาพ
ที่จุดเดียว

6. หุมปลายทอระบายหมอพักไอเสยีไวดวยถุง
พลาสติกเพ่ือปองกนัความชืน้เขาไปภายใน

7. ถอดแบตเตอร่ีออกและชารจใหเต็ม เกบ็ไว
ในท่ีแหงและเย็นและชารจเดือนละครั้ง หาม
เก็บแบตเตอร่ีไวในท่ีเย็นจัดหรืออุนจัด [ตํ่ากวา 
0 °C (30 °F) หรือสูงกวา 30 °C (90 °F)] สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติมเกีย่วกบัการเก็บรักษาแบตเตอร ี่ 
ดูหนา 7-34

ขอแนะนํา
ซอมรถจักรยานยนตในจดุท่ีจําเปนกอนจัดเก็บรถ
จักรยานยนต
8-5



ขอมูลจําเพาะ

9

BN6-F8199-U1.book  Page 1  Monday, January 8, 2018  1:47 PM
ขนาด:
ความยาวท้ังหมด:

2,040 มม. (80.3 น้ิว)
ความกวางท้ังหมด:

695 มม. (27.4 น้ิว)
ความสงูท้ังหมด:

1,150 มม. (45.3 น้ิว)
ความสงูจากพืน้ถึงเบาะ:

850 มม. (33.5 น้ิว)
ความยาวแกนลอหนาถึงลอหลงั:

1,375 มม. (54.1 น้ิว)
ความสงูจากพืน้ถึงเคร่ืองยนต:

130 มม. (5.12 น้ิว)
รัศมีการเลี้ยวตํ่าสดุ:

3.6 ม. (11.81 ฟตุ)
น้ําหนัก:

รวมนํ้ามันหลอลื่นและนํ้ามันเชื้อเพลิงเต็มถงั:
190 กก. (419 ปอนด)

เครือ่งยนต:
ชนิดเคร่ืองยนต:

4 จังหวะ
ระบบระบายความรอน:

ระบายความรอนดวยนํ้า
ชนิดของวาลว:

DOHC
การจัดวางกระบอกสูบ:

แถวเรียง
จํานวนของกระบอกสูบ:

4 กระบอกสบู
ปริมาตรกระบอกสูบ:

599 ซม.³
กระบอกสบู × ระยะชัก:

67.0 × 42.5 มม. (2.64 × 1.67 น้ิว)
อัตราสวนการอัด:

13.1 : 1
ระบบสตารท:

สตารทไฟฟา
ระบบหลอลื่น:

อางนํ้ามันหลอลื่นแบบเปยก
น้ํามันเครื่อง:

ย่ีหอท่ีแนะนํา:
YAMALUBE

เกรดความหนืดของ SAE:
10W-40, 20W-40

เกรดนํ้ามันเคร่ืองท่ีแนะนํา:
API service ชนิด SG หรือสูงกวา, มาตรฐาน JASO MA

ปริมาณนํ้ามันเคร่ือง:
การเปลี่ยนถายนํ้ามันเคร่ือง:

2.40 ลติร (2.54 US qt, 2.11 Imp.qt)

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

ปริมาณนํ้ายาหลอเย็น:
ถงัพกันํ้ายาหลอเย็น (ถึงขีดบอกระดับสูงสุด):

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

2.30 ลิตร (2.43 US qt, 2.02 Imp.qt)
กรองอากาศ:

ไสกรองอากาศ:
ไสกรองกระดาษเคลือบนํ้ามัน

น้ํามันเชื้อเพลิง:
นํ้ามันเชื้อเพลิงท่ีแนะนํา:

นํ้ามันเบนซินไรสารตะกัว่พิเศษ (นํ้ามันแกสโซฮอล 95 
[E10])

ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง:
17 ลิตร (4.5 US gal, 3.7 Imp.gal)

ปริมาณการสํารองนํ้ามันเชื้อเพลิง:
3.4 ลิตร (0.90 US gal, 0.75 Imp.gal)

หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง:
เรือนลิ้นเรง:

เคร่ืองหมาย ID:
BN64 20

หัวเทียน:
ผูผลิต/รุน:

NGK/CR10EK
ระยะหางเข้ียวหัวเทียน:

0.6–0.7 มม. (0.024–0.028 น้ิว)
คลัทช:

ชนิดคลัทช:
แบบเปยก หลายแผนซอนกัน

การสงกําลัง:
อตัราทดเกียรหลัก:

2.073 (85/41)
เฟองทาย:

โซขับ
อตัราทดเกียรรอง:

2.813 (45/16)
ชนิดของการสงกําลัง:

6 สปดแบบเฟองขบกันตลอดเวลา
อตัราทดเกียร:

เกียร 1:
2.583 (31/12)

เกียร 2:
2.000 (32/16)

เกียร 3:
1.667 (30/18)

เกียร 4:
1.444 (26/18)
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เกียร 5:
1.286 (27/21)

เกียร 6:
1.150 (23/20)

โครงรถ:
ชนิดโครงรถ:

ไดมอนด
มุมคาสเตอร:

24.0 °
ระยะเทรล:

97 มม. (3.8 น้ิว)
ยางหนา:

ชนิด:
ไมมียางใน

ขนาด:
120/70ZR17M/C (58W)

ผูผลิต/รุน:
DUNLOP/SPORTMAX D214F

ผูผลิต/รุน:
BRIDGESTONE/BATTLAX S21F

ยางหลัง:
ชนิด:

ไมมียางใน
ขนาด:

180/55ZR17M/C (73W)
ผูผลิต/รุน:

DUNLOP/SPORTMAX D214
ผูผลิต/รุน:

BRIDGESTONE/BATTLAX S21R
การบรรทุก:

นํ้าหนักบรรทุกสงูสดุ:
185 กก. (408 ปอนด)
(นํ้าหนักรวมของผูขับข่ี ผูโดยสาร สมัภาระ 
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 MT5.50

เบรคหนา:
ชนิด:

ดิสกเบรคคูไฮดรอลิก
นํ้ามันเบรคท่ีกําหนด:

DOT 4
เบรคหลัง:

ชนิด:
ดิสกเบรค

นํ้ามันเบรคท่ีกําหนด:
DOT 4

ระบบกันสะเทือนหนา:
ชนิด:

เทเลสโคปก
สปริง:

คอยลสปริง
โชคอัพ:

โชคอัพนํ้ามัน
ระยะเคลือ่นของลอ:

120 มม. (4.7 น้ิว)
ระบบกันสะเทือนหลัง:

ชนิด:
สวิงอารม (แขนยึดโชคอัพหลัง)

สปริง:
คอยลสปริง

โชคอัพ:
แดมเปอรแกส-ไฮดรอลิก

ระยะเคลือ่นของลอ:
120 มม. (4.7 น้ิว)

ระบบไฟฟา:
แรงดันไฟฟาระบบ:

12 V
ระบบจุดระเบิด:

ทีซีไอ
ระบบการชารจ:

เอซี แมกนีโต
แบตเตอรี่:

รุน:
YTZ7S

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

กําลังไฟฟาหลอดไฟ:
ไฟหนา:

LED
ไฟเบรค/ไฟทาย:

LED
ไฟเลี้ยวหนา:

LED
ไฟเลี้ยวหลัง:

LED
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ไฟหร่ี:
LED

ไฟสองปายทะเบียน:
5.0 W

ไฟมาตรวัด:
LED

ไฟแสดงเกียรวาง:
LED

ไฟแสดงไฟสูง:
LED

ไฟเตือนระดับนํ้ามันเคร่ือง:
LED

ไฟแสดงไฟเลี้ยว:
LED

ไฟเตือนระดับนํ้ามันเชือ้เพลิง:
LED

ไฟเตือนอุณหภูมินํ้ายาหลอเย็น:
LED

ไฟเตือนปญหาเคร่ืองยนต:
LED

ไฟเตือน ABS:
LED

ไฟแสดงระบบอิมโมบิไลเซอร:
LED

ไฟแสดงจังหวะการเปลี่ยนเกียร:
LED

ไฟแสดงระบบปองกันลอหมุนฟรี:
LED

ฟวส:
ฟวสหลัก:

50.0 A
ฟวสข้ัว 1:

2.0 A
ฟวสไฟหนา:

7.5 A
ฟวสระบบไฟสญัญาณ:

10.0 A
ฟวสจุดระเบิด:

15.0 A
ฟวสมอเตอรพดัลมหมอนํ้า:

15.0 A × 2
ฟวสไฟฉุกเฉิน:

7.5 A
ฟวส ABS ECU:

7.5 A
ฟวสระบบหัวฉดีนํ้ามันเชื้อเพลิง:

15.0 A
ฟวสมอเตอร ABS:

30.0 A
ฟวสโซลินอยด ABS:

10.0 A

ฟวสสํารอง:
7.5 A

ฟวสลิ้นเรงอิเล็กทรอนิกส:
7.5 A
9-3
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UAU53562

หมายเลขที่แสดงถึงขอมูลรถของทาน
บันทึกหมายเลขโครงรถ หมายเลขเคร่ืองยนต 
และขอมูลปายรุนรถในชองวางท่ีกําหนดดานลาง 
หมายเลขเหลาน้ีจะจําเปนตองใชในการลงทะเบียน
รถจกัรยานยนตกบัเจาหนาท่ีในทองท่ีของทานและ
เมื่อตองการส่ังซ้ือชิน้สวนอะไหลจากผูจําหนาย
ยามาฮา

หมายเลขโครงรถ:

หมายเลขเคร่ืองยนต:

ขอมูลปายรุนรถ:

UAU26401

หมายเลขโครงรถ

หมายเลขโครงรถประทับอยูบนทอคอรถ บันทึก
หมายเลขน้ีลงในชองวางท่ีใหไว

ขอแนะนํา
หมายเลขโครงรถใชเพ่ือแสดงถงึรถจักรยานยนต
แตละคัน และอาจใชเพ่ือเปนหมายเลขสําหรับขึ้น
ทะเบียนรถจกัรยานยนตกบัเจาหนาท่ีในทองท่ีของ
ทาน

UAU26442

หมายเลขเครื่องยนต

หมายเลขเคร่ืองยนตประทับอยูบนหองเคร่ืองยนต

UAU26521

ปายรุนรถ

ปายรุนรถติดอยูที่โครงรถใตเบาะน่ังผูโดยสาร 
(ดูหนา 4-23) บันทึกขอมูลบนปายน้ีในชองวางท่ี1. หมายเลขโครงรถ

1

1. หมายเลขเคร่ืองยนต

1. ปายรุนรถ

1

1

10-1



ขอมูลสําหรับทานเจาของรถ

10

BN6-F8199-U1.book  Page 2  Monday, January 8, 2018  1:47 PM
ใหไว ขอมูลนี้เปนสิ่งจําเปนเม่ือตองการส่ังซ้ือ
ชิน้สวนอะไหลจากผูจําหนายยามาฮา

UAU69910

ข้ัวตอวิเคราะห

ขั้วตอวิเคราะหอยูในตําแหนงดังภาพ

1. ข้ัวตอวิเคราะห

1
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UAU74702

การบันทึกขอมูลรถจักรยานยนต
ECU ของรถจกัรยานยนตรุนน้ีจะจัดเกบ็ขอมูล
บางอยางของรถจกัรยานยนตเพ่ือชวยในการวิเคราะห
ปญหาการทํางานผิดปกติ และเพ่ือใชในการวิจยัและ
พัฒนา ขอมูลนี้จะถูกอัพโหลดเฉพาะเม่ือติดต้ัง
เคร่ืองมือพิเศษ เคร่ืองวิเคราะหระบบหัวฉีดยามาฮา 
เขากบัรถจักรยานยนตเทาน้ัน เชน เมื่อทําการตรวจ
บํารุงรักษาหรือซอมแซม
แมวาเซ็นเซอรและขอมูลที่ถกูบันทึกจะแตกตางกัน
ไปในแตละรุน แตขอมูลหลักที่สําคัญคือ:
 ขอมลูสถานะของรถจกัรยานยนตและสมรรถนะ

ของเคร่ืองยนต
 ขอมูลการฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงและขอมูลที่

เกี่ยวของกบัการปลอยไอเสีย
ยามาฮาจะไมเปดเผยขอมูลนี้ใหกับบุคคลท่ีสาม 
เวนแต:
 ไดรับความยินยอมจากเจาของรถจกัรยานยนต
 ผูกมัดดวยกฎหมาย 
 สําหรับใชในการฟองรองโดยยามาฮา
 เพ่ือวัตถุประสงคในการวิจัยทั่วไปที่ดําเนินการ

โดยยามาฮา โดยขอมูลตองไมเกี่ยวของกับรถ
จักรยานยนตหรือเจาของรถเปนรายบุคคล
10-3
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