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การตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่
 ควรทําการตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่

ทุกๆ 3 เดือนโดยศูนยบริการยามาฮา
 เมื่อมีการถอดแบตเตอรี่ 

ควรทําการถอดขั้วลบกอนถอดขั้วบวกเสมอ 
เพื่อปองกันการลัดวงจรของระบบไฟฟา

 ควรนําแบตเตอรี่กลับมาชารจไฟใหมทันที เมื่อ
แบตเตอรี่มีแรงดันไฟฟาตํ่ากวา 12.4 โวลต

 ควรใหผูจําหนายรถจักรยานยนตยามาฮาทําการชารจ
ไฟแบตเตอรี่ใหกับรถของทาน

 หากตรวจสอบพบวาแบตเตอรี่มีสภาพการเก็บไฟ
ไมอยู ควรทําการเปลี่ยนใหมทันที

 หากรถจักรยานยนตไมมีการใชงานมากกวา 1 เดือน
ควรทําการถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวรถ (ดูรายละเอียด
การเก็บแบตเตอรีใ่นหัวขอ “การบํารุงรักษาและ
การปรับต้ังตามระยะ” (เรื่องแบตเตอรี่ หนา 7-47)

YAMAHA
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การตรวจสอบสภาพและดูแลรักษาแบตเตอรี่
แบตเตอร่ีจะมีโอกาสคายประจุมากข้ึน (ไมมีไฟ) เม ื่อไมมีการใชงานรถจักรยานยนตเปนระยะเวลานานๆ หรือเร็วกวา
หากขาดการดูแลรักษาตรวจสอบตามระยะกําหนด ซึ่งอาจสงผลใหรถจักรยานยนตมีอาการดังนี้

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

ศูนยบริการทันที

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

0-2263-9999 หรือโดยตรงกับทางรานผูจําหนายยามาฮาใกลพ้ืนที่เกิดปญหา*

* ทานสามารถดูเบอรโทรศัพทรายชื่อผูจาํหนายไดในสมุดรับประกันคุณภาพที่อยูใตเบาะนั่งรถจักรยานยนต
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คํานํา
UAU10103

ขอตอนรับสูโลกของการขับขีร่ถจักรยานยนตยามาฮา!
รถจกัรยานยนตยามาฮารุน T115FL-2P/T115FL-2/T115FL-5 เปนผลงานทีบ่รรจงสรางขึน้จากประสบการณทีม่มีา
ยาวนานของยามาฮา และดวยการนําเทคโนโลยกีารออกแบบทีท่นัสมยัมาใช ทําใหสมรรถนะของรถจกัรยานยนต
ดเียีย่ม ลกูคาจงึไววางใจในชือ่เสยีงของยามาฮา
กรุณาทําความเขาใจกับคูมือนี้ T115FL-2P/T115FL-2/T115FL-5 เพ่ือผลประโยชนของทานเอง คูมือเลมนี้เปนการ
แนะนําการใชรถ การตรวจสอบ ตลอดจนการบํารุงรักษารถจกัรยานยนตอยางถกูวิธี โดยครอบคลมุถึงการปองกัน
ปญหาและอันตรายตางๆ ที่อาจเกดิขึ้นกับตัวทานเองและผูอ่ืนอีกดวย
นอกจากน้ี ขอแนะนําตางๆ ภายในคูมือเลมนี้จะชวยใหทานรักษารถจักรยานยนตใหอยูในสภาพสมบูรณที่สุด 
หากทานมีขอสงสัยประการใด โปรดสอบถามผูจําหนายยามาฮาไดทุกแหงท่ัวประเทศ
ทางบริษัทฯ มีความปรารถนาใหทานมีความปลอดภัยและความพอใจในการขับขี่ โปรดใหความสําคัญกบัความ
ปลอดภัยเปนอันดับหนึ่งเสมอ
ยามาฮามีการพัฒนาคุณภาพและรูปลกัษณอยางตอเนื่องอยูเสมอ ในการจดัทําคูมือเลมนี้ ขอมลูทุกอยางจะเปน
ขอมูลที่ทันสมัยท่ีสุด ณ วันที่พิมพ ดังน้ันจ ึงอาจมีขอแตกตางบางประการระหวางคูมือกับรถจักรยานยนตที่ไม
ตรงกนั หากทานมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับคูมือเลมนี้ กรุณาติดตอผูจําหนายยามาฮา

คําเตอืน
UWA10032

กรุณาอานคูมอืนี้อยางละเอียดและระมัดระวังกอนการใชรถจักรยานยนต
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ขอมูลคูมือที่สําคญั
UAU10134

ขอมูลที่มีความสําคัญเปนพิเศษภายในคูมือเลมนี้จะถกูกํากบัดวยสัญลักษณตอไปนี้:

*ผลติภัณฑและขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลีย่นแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

นี่คือสัญลักษณเตือนความปลอดภัย แสดงการเตือนใหระวังอันตรายจากการไดรับ
บาดเจ็บตอบุคคลทีอ่าจเกิดขึน้ได ใหปฏิบัติตามขอมลูความปลอดภัยที่ตามหลัง
เครื่องหมายนี้ทัง้หมดเพ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได

คําเตือนแสดงถงึสถานการณอันตราย ซึ่งหากทานไม สามารถปฎิบัติตามได อาจสง
ผลใหถึงแกชีวิตหรอืไดรับบาดเจ็บสาหัส

ขอสังเกตเพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดความเสียหายต อรถจักรยานยนตหรือทรัพยสินอ่ืน

ขอแนะนําเพ่ือใหมีความชดัเจนหรือเขาใจในคูมือมากย่ิงขึ้น
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ขอมูลคูมือที่สําคญั

UAU37432

T115FL-2P/T115FL-2/T115FL-5
คูมือผูใชรถจักรยานยนต

©2017 โดย บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด
พิมพครั้งที่ 1, มถิุนายน 2560

หามทําการคัดลอก
พิมพซ้ําสวนหนึ่งสวนใดหรือทัง้หมดของคูมือเลมนี้ดวยวิธีการใดๆ 

ยกเวนไดรบัอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก 
บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด 

พิมพในประเทศไทย
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1-1

1

ตําแหนงฉลากตางๆ ที่สําคญั
UAU10385

อานและทําความเขาใจฉลากบนรถจักรยานยนตทุกแผ นอยางละเอียด เนื่องจากมีขอมูลที่สําคญัเกี่ยวกบัการใชงาน
รถจกัรยานยนตอยางถกูตองและปลอดภัย หามลอกแผนฉลากออกจากตัวรถเด็ดขาด หากขอความบนแผนฉลาก
อานไดยากหรือแผนฉลากหลดุออก ทานสามารถซ้ือแผนฉลากใหมไดที่ผูจําหนายยามาฮา

1 2
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1-2

ตําแหนงฉลากตางๆ ที่สําคัญ

1
1 2

100kPa=1bar kPa, psi kPa, psi

200, 29 225, 33

200, 29 280, 41

1FP-F1668-10
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2

2-1

ขอมูลดานความปลอดภยั
UAUU1072

สิ่งที่เจาของรถจักรยานยนตตองรับผิดชอบ
ในฐานะเจาของรถจกัรยานยนต ทานตองมีความ
รับผิดชอบตอการใชงานรถจกัรยานยนตอยางถูกต อง
และปลอดภัย
รถจกัรยานยนตเปนยานพาหนะทางเดี่ยว
การใชงานและการขบัขี่รถจกัรยานยนตอยางปลอดภัย
ขึ้นอยูกบัเทคนิคการขบัขี่ที่ดีและความเชี่ยวชาญของ
ผูขับขี่ สิ่งจําเปนที่ควรทราบกอนการขบัขี่รถ
จักรยานยนตมีดังน้ี
ผูขับขี่ควร:
 ไดรับคําแนะนําอยางละเอียดจากผูเชีย่วชาญ

เกี่ยวกับการทํางานของรถจกัรยานยนตในทุก
แงมุม

 ปฏิบัติตามคําเตือนและการบํารุงรักษาตามคูมือ
ผูใชรถจักรยานยนต

 ไดรับการฝกอบรมท่ีผานการรับรองเก่ียวกับ
เทคนิคในการขบัขี่อยางถกูตองและปลอดภัย

 เขารับบริการดานเทคนิคตามท่ีคูมือแนะนํา 
และ/หรือเมื่อจําเปนตามสภาพของเคร่ืองยนต

การขับขีอ่ยางปลอดภัย
ควรทําการตรวจสอบรถจกัรยานยนตกอนการขับขี่
ทุกคร้ังเพ่ือใหแนใจวารถอยูในสภาพการใชงานท่ี
ปลอดภัย การไมตรวจสอบหรือบํารุงรักษารถ
จกัรยานยนตอยางถกูตองจะเพ่ิมโอกาสในการเกิด
อุบัติเหตุหรือทําใหชิน้สวนเสียหายได ดูหนา 5-1 
สําหรับรายการตรวจสอบกอนการใชงาน
 รถจกัรยานยนตคันนี้ไดรับการออกแบบให

สามารถบรรทุกผูขบัขี่และผูโดยสารหน่ึงคน

ขอแนะนํา
แมวารถจกัรยานยนตคันนี้ไดออกแบบมาเพ่ือบรรทุก
ผูโดยสารได ก็ควรทําตามกฎขอบังคับในทองถิ่นเสมอ
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 ผูขับรถยนตที่มองไมเห็นรถจักรยานยนตใน
การจราจรคือสาเหตุหลกัของอุบัติเหตุระหวาง
รถยนตกับรถจักรยานยนต อุบติัเหตุจํานวน
มากเกิดขึ้นเพราะผูขับรถยนตมองไมเหน็รถ
จักรยานยนต การทําใหตัวทานเปนที่มองเห็น
ไดอยางชัดเจนเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพใน
การลดอุบัติเหตุประเภทน้ี
ดังน้ัน:
 สวมเส้ือแจค็เก็ตสีสด
 ระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อเขาใกลสี่แยกและ

ผานส่ีแยก เนื่องจากบริเวณเหลาน้ีมักเกิด
อุบัติเหตุกบัรถจกัรยานยนตบอยคร้ัง

 ขับขีใ่นตําแหนงท่ีผูขับรถยนตคนอ่ืนๆ 
สามารถมองเห็นทานได หลกีเลี่ยงการขับขี่
ในจุดบอดของผูขับรถยนต

 บอยคร้ังท่ีการเกดิอุบัติเหตุมีสาเหตุมาจาก
ผูขบัขี่ไมมีความชํานาญในการขบัขี่ และยัง
ไมมีใบอนุญาตขบัขี่รถจกัรยานยนต
 ทําการขอใบอนุญาตขับขีแ่ละใหยืมรถ

จักรยานยนตแกผูที่มีใบอนุญาตขบัขี่เทาน้ัน
 ทราบถงึทักษะและขอจํากัดในการขบัขี่ของ

ทาน การไมขับขีเ่กินขอบเขตความสามารถ
ของทานอาจชวยหลกีเลี่ยงอุบัติเหตุได

 ขอแนะนําใหทานฝกขบัขี่รถจกัรยานยนตใน
บริเวณที่ไมมีการจราจรจนกระท่ังคุนเคยกับ
รถจกัรยานยนตและการควบคมุตางๆ ของ
รถเปนอยางดี

 บอยคร้ังท่ีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความผิดพลาด
ของผูขับขี่ เชน ว่ิงเขาโคงดวยความเร็วสูงเกิน
ไปทําใหรถว่ิงเลยโคงของถนน หรือหักรถเขา
โคงนอยเกินไป (มุมเอียงของรถไมเพียงพอกับ
ความเร็วของรถ)
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 ปฏิบัติตามปายจํากดัความเร็วและไมขับขีเ่ร็ว
กวาท่ีสภาพถนนและการจราจรเอ้ืออํานวย

 ใหสัญญาณกอนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเสนทาง
ทุกคร้ัง ดูใหแนใจวาผูขบัขี่รถคันอ่ืนมอง
เห็นทาน

 ทาน่ังของผูขับขี่และผูโดยสารมีความสําคัญ
ตอการควบคุมรถอยางเหมาะสม
 ผูขับขี่ควรจับแฮนดรถทั้งสองขางและ

วางเทาบนที่พักเทาท้ังสองขางขณะขับขี่
เพ่ือรักษาการควบคุมรถจกัรยานยนตใหดี

 ผูโดยสารควรจับผูขบัขี่ สายคาดเบาะ หรือ
เหล็กกันตกไวเสมอ โดยจับทัง้สองมือ
และวางเทาทั้งสองขางไวบนที่พักเทาของ
ผูโดยสาร ไมบรรทุกผูโดยสารหากผูโดยสาร
ไมสามารถวางเทาบนที่พักเทาไดอยางมัน่คง

 ไมขับขีเ่มื่ออยูในสภาวะมึนเมาจากฤทธิ์
แอลกอฮอลหรือสารเสพติดอ่ืนๆ

 รถจกัรยานยนตคันนี้ออกแบบขึน้เพ่ือใชงาน
บนทองถนนเทาน้ัน จงึไมเหมาะสําหรับการ
ใชงานบนทางวิบาก (off-road)

เครื่องแตงกายที่เหมาะสม
โดยสวนใหญการเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจากรถ
จกัรยานยนตเกดิจากการไดรับบาดเจบ็ทางศีรษะ 
การสวมหมวกนิรภัยจงึเปนปจจยัที่จําเปนที่สุดใน
การปองกนัหรือลดการบาดเจ็บทางศีรษะ
 สวมหมวกนิรภัยที่ผานการรับรองทุกคร้ัง
 สวมกระบังปองกันใบหนาหรือแวนกนัลม 

ลมที่พัดเขาสูดวงตาซึ่งไมไดรับการปกปอง
อาจทําใหทัศนวิสัยบกพรอง ซึ่งอาจสงผลให
มองเหน็อันตรายไดลาชา

 การสวมเส้ือแจ็คเก็ต รองเทาท่ีแขง็แรง กางเกง
ขายาว ถงุมือ ฯลฯ สามารถปองกันหรือลดการ
ถลอกหรือการเกิดแผลฉีกขาดได
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 ไมสวมเสื้อผาท่ีหลวมเกนิไป มิฉะน้ันเสื้อผา
อาจเขาไปติดในคันควบคุมหรือลอ 
และสงผลใหเกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ

 สวมเส้ือผาท่ีคลมุทั้งขา ขอเทา และเทาเสมอ 
เนื่องจากเคร่ืองยนตหรือทอไอเสียจะรอนมาก
ขณะท่ีรถกําลงัทํางานหรือภายหลังการขับขี่
และสามารถไหมผิวหนังได

 ผู โดยสารควรปฏบิติัตามคําแนะนําขางตนเชนกนั

หลีกเล่ียงควันพิษจากคารบอนมอน็อกไซด
ไอเสียจากเคร่ืองยนตทั้งหมดมีกาซคารบอน-
มอน็อกไซด ซึ่งเปนอันตรายถึงแกชวิีต การหายใจ
โดยสูดกาซคารบอนมอน็อกไซดเขาไปสามารถทําให 
ปวดศีรษะ วิงเวียน งวงซึม คลืน่ไส งุนงง และถึงแก
ชวิีตได
คารบอนมอน็อกไซดเปนกาซท่ีไมมีสี ไมมีกลิน่ และ
ไมมีรส ซึ่งอาจปรากฏอยูแมทานจะมองไมเห็นหรือ
ไมไดกลิ่นกาซไอเสียใดๆ เลย คารบอนมอน็อกไซด

ในระดับที่เปนอันตรายถงึตายสามารถเพ่ิมขึ้นไดอยาง
รวดเร็วและทานจะถกูปกคลุมจนไมสามารถชวยเหล ือ
ตัวเองได นอกจากน้ี คารบอนมอน็อกไซดในระดับ
ที่เปนอันตรายถึงตายยังสามารถตกคางอยูไดหลาย
ชั่วโมงหรือหลายวันในบริเวณท่ีอากาศถายเทไม
สะดวก หากทานพบวามีอาการคลายกับไดรับพิษจาก
คารบอนมอน็อกไซด ใหออกจากบริเวณนั้นทันที 
สูดอากาศบริสุทธิ์ และพบแพทย
 อยาติดเคร่ืองบริเวณพ้ืนที่ในอาคาร แมทาน

จะพยายามระบายไอเสียจากเคร่ืองยนตดวย
พัดลมหรือเปดหนาตางและประตู แตคารบอน-
มอน็อกไซดก็ยังสามารถกอตัวจนถึงระดับที่
เปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว

 อยาติดเคร่ืองบริเวณที่อากาศถายเทไดไม
สะดวก หรือบริเวณท่ีถกูปดลอมไวบางสวน 
เชน โรงเก็บรถ โรงรถ หรือที่จอดรถซึ่งสราง
โดยการตอหลังคาจากดานขางตึก
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 อยาติดเคร่ืองนอกอาคารในบริเวณที่ไอเสีย
สามารถถูกดูดเขาไปในอาคารผานชองเปด
ตางๆ เชน หนาตางและประตู

การบรรทกุ
การเพ่ิมอุปกรณตกแตงหรือสิ่งของบรรทุกอาจสงผล
กระทบตอเสถยีรภาพและการบังคบัทิศทางของรถ
จักรยานยนตไดหากการกระจายน้ําหนักของรถมีการ
เปลีย่นแปลง ดังน้ัน เพ่ือหลกีเลีย่งโอกาสในการเกิด
อุบัติเหตุ จงึตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษเม่ือทํา
การบรรทุกสิ่งของหรือเพ่ิมอุปกรณตกแตง ใชความ
ระมัดระวังเปนพิเศษเม่ือขับขี่รถจักรยานยนตที่มีการ
บรรทุกสิ่งของหรือติดต้ังอุปกรณตกแตง หากมีการ
บรรทุกสิ่งของบนรถจกัรยานยนต ใหปฏบิัติตาม
คําแนะนําตอไปนี้:
น้ําหนักโดยรวมของผูขบัขี่ ผูโดยสาร อุปกรณตกแตง 
และสิ่งของบรรทุกตองไมเกินขดีจํากัดของนํ้าหน ัก
บรรทุกสูงสุด การใชงานรถจักรยานยนตทีม่ีน้ําหนัก
บรรทุกมากเกินไปอาจทําใหเกิดอุบัตเิหตุได

ขณะท่ีมีการบรรทุกของภายในขีดจํากดัของนํ้าหนัก
ที่กําหนด โปรดคํานึงถงึปจจัยตอไปน้ี:
 สิ่งของบรรทุกและอุปกรณตกแตงควรมี

น้ําหนักนอยที่สุดและบรรทุกใหแนบกับรถ
จกัรยานยนตมากที่สุด ใหบรรจุสิ่งของท่ีมี
น้ําหนักมากท่ีสุดไวใกลกึ่งกลางของรถ
จกัรยานยนตมากที่สุด และกระจายน้ําหนัก
ใหเทากันทั้งสองขางของรถจักรยานยนตเพ่ือ
ความสมดุลและไมเสียการทรงตัว

 หากน้าํหนกัมกีารยายที ่อาจทาํใหเสยีสมดลุ
กะทนัหนัได ตรวจสอบใหแนใจอยูเสมอวาได
ตดิตัง้อปุกรณตกแตงและยดึสิง่ของบรรทกุเขา
กบัตวัรถแนนดกีอนขบัขี ่ตรวจสอบการตดิตัง้
ของอปุกรณและการยดึของสิง่บรรทกุเปนประจาํ

น้ําหนักบรรทุกสูงสุด:
153 กก. 
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 ปรับระบบกนัสะเทือนใหเหมาะกับสิ่งของ
บรรทุก (เฉพาะรุนที่ปรับระบบกนัสะเทือน
ได) และตรวจสอบสภาพกับแรงดันลมของ
ยาง

 ไมนําส่ิงของที่มีขนาดใหญหรือมีน้ําหนัก
มากมาผูกติดกับแฮนดบังคับ โชคอัพหนา 
หรือกันกระแทกดานหนา เพราะสิ่งของ
เหลาน้ีจะทําใหการหักเลี้ยวไมดี หรือทําให
คอรถหมุนฝดได

 รถจักรยานยนตรุนนี้ไมไดออกแบบมาเพ่ือใช
ลากเทรลเลอรหรือติดรถพวงดานขาง

อุปกรณตกแตงแทของยามาฮา
การเลอืกอุปกรณตกแตงสําหรับรถจกัรยานยนตของ
ทานเปนสิง่สําคญั อุปกรณตกแตงแทของยามาฮาซึง่มี
จําหนายทีผู่จําหนายยามาฮาเทานั้น ไดรับการออกแบบ 
ทดสอบ และรับรองจากยามาฮาแลววาเหมาะสมตอ
การใชงานกบัรถจกัรยานยนตของทาน

บริษัทจํานวนมากที่ไมมีความเกีย่วของกับยามาฮาได
ผลิตชิน้สวนและอุปกรณตกแตงหรือทําการดัดแปลง
รถจกัรยานยนตยามาฮา ทางยามาฮาไมไดทําการ
ทดสอบสินคาท่ีบริษัทเหลาน้ีผลิต ดังน้ัน ยามาฮาจึง
ไมสามารถใหการรับประกนัหรือแนะนําใหทานใช
อุปกรณตกแตงทดแทนที่ไมไดจําหนายโดยยามาฮา 
หรือการดัดแปลงที่ไมไดรับการแนะนําเปนกรณีพ ิเศษ
โดยยามาฮา แมวาจะจําหนายหรือติดต้ังโดยผูจำหนาย
ยามาฮาก็ตาม

ช้ินสวนหรอือุปกรณตกแตงทดแทน และการดัดแปลง
ทานอาจพบวาสินคาทดแทนเหลาน้ีมีการออกแบบ
และคุณภาพเหมือนกับอุปกรณตกแตงแทของยามาฮา 
แตโปรดทราบวาอุปกรณตกแตงทดแทนหรือการ
ดัดแปลงบางอยางไมเหมาะกับรถจกัรยานยนตของ
ทาน เนื่องจากอาจทําใหเกิดอันตรายแกตัวทานหรือ
ผูอ่ืนได การติดต้ังสินคาทดแทนหรือทําการดัดแปลง
อ่ืนๆ กบัรถจกัรยานยนตของทานอาจทําใหเกิดการ
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เปลีย่นแปลงตอการออกแบบหรือลักษณะการทํางาน
ของรถ สงผลใหทานหรือผูอ่ืนเสี่ยงตอการบาดเจบ็
สาหสัหรือถึงแกชวิีตได และทานยังตองรับผิดชอบ
ตอการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการดัดแปลงรถ
จักรยานยนตอีกดวย
ในการติดตั้งอุปกรณตกแตง ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา
ตอไปน้ี รวมถึงคําแนะนําท่ีใหไวในหัวขอ “การบรรทุก”
 ไมติดต้ังอุปกรณตกแตงหรือบรรทุกสิ่งของท่ี

อาจทําใหสมรรถนะของรถดอยลง ตรวจสอบ
อุปกรณตกแตงอยางละเอียดกอนที่จะติดต้ัง 
เพ่ือใหแนใจวาจะไมทําใหระยะความสูงใตทอง
รถตํ่าลงหรือมุมของการเลีย้วนอยลง ระยะยุบ
ตัวของโชคถกูจํากัด การหมุนคอรถหรือการ
ควบคมุรถถกูจํากัด หรือบดบังลําแสงของ
ไฟหนาหรือแผนสะทอนแสง
 การติดตัง้อปุกรณตกแตงบริเวณแฮนดบังคบั

หรอืโชคอัพหนาอาจทําใหเกดิความไมเสถยีร 
เนือ่งจากการกระจายน้ําหนกัทีไ่มเหมาะสม

หรือการสญูเสยีความลูลมตามหลกัอากาศ
พลศาสตร หากมกีารเพิม่อปุกรณตกแตง
บรเิวณแฮนดบงัคบัหรอืโชคอพัหนา ตองใหมี
น้ําหนกันอยทีส่ดุและติดตัง้ใหนอยทีส่ดุ

 อุปกรณตกแตงท่ีมีขนาดใหญอาจสงผล
กระทบตอความสมดุลของรถจกัรยานยนต
เปนอยางมาก เนื่องจากสงผลตอความลูลม
ตามหลกัอากาศพลศาสตร ลมอาจทําใหรถ
ยกตัวขึ้น หรือรถอาจไมเสถยีรเมื่อเผชญิกับ
ลมขวาง นอกจากนี้ อุปกรณตกแตงเหลาน้ี
ยังอาจทําใหเสียการทรงตัวเมื่อว่ิงผาน
ยานพาหนะท่ีมีขนาดใหญ

 อุปกรณตกแตงบางชนดิสามารถทําใหทาทาง
ในการขับขี่ของผูขบัขี่เปลีย่นแปลงไปจาก
ปกติ ทาทางท่ีไมถกูตองนีจ้ะจํากดัอิสระใน
การขยับตัวของผูขับขี่ และอาจจํากัดความ
สามารถในการควบคุมรถ จึงไมแนะนําให
ตกแตงรถดวยอุปกรณดังกลาว
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 ใชความระมัดะวังในการเพ่ิมอุปกรณไฟฟาใน
รถจกัรยานยนต หากอุปกรณไฟฟาท่ีติดต้ังมี
ขนาดกําลังไฟฟามากกวาระบบไฟฟาของรถ
จักรยานยนต อาจสงผลใหไฟฟาขัดของ ซึ่งเปน
เหตุใหเกดิการสญูเสียไฟแสงสวางหรือกําลัง
ของเคร่ืองยนตจนเปนอันตรายได

ยางหรือขอบลอทดแทน
ยางและขอบลอทีม่าพรอมกบัรถจกัรยานยนตของทาน
ไดรบัการออกแบบมาใหเหมาะสมกบัสมรรถนะของ
รถ และทาํใหการควบคมุรถ การเบรค และความสบาย
ผสมผสานกนัไดอยางลงตวัทีส่ดุ ยาง ขอบลอ และขนาด
อืน่ๆ อาจไมเหมาะสม ดหูนา 7-25 สาํหรบัขอมลูจาํเพาะ
ของยางและขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเปลีย่นยาง

การขนสงรถจักรยานยนต
ตองแนใจวาไดอานคําแนะนําตอไปนี้กอนทําการ
ขนยายรถจักรยานยนตดวยยานพาหนะอ่ืน

 ถอดชิ้นสวนที่หลดุงายท้ังหมดออกจากรถ
จกัรยานยนต

 ปรับลอหนาใหตรงไปดานหนาเม่ืออยูบนรถยก
หรือกระบะรถ โดยยึดไวในรางไมใหเคลือ่นที่

 รัดรถจักรยานยนตไวใหแนนดวยสายรัดหรือ
แถบรัดที่เหมาะสม โดยใหแนบกับชิน้สวนที่
แข็งของรถจกัรยานยนต เชน โครงรถหรือ
แคลมปยึดโชคอัพหนาดานบน (และไมแนบ
กบัชิ้นสวน เชน แฮนดบังคบัที่ติดต้ังบนชิน้สวน
ยาง หรือไฟเลี้ยว หรือชิน้สวนที่อาจแตกหักได) 
เลือกตําแหนงสําหรับสายรัดอยางระมัดระวัง
เพ่ือไมใหสายรัดเสียดสีกบัพ้ืนผิวที่เคลอืบสี
ในระหวางการขนยาย

 หากเปนไปได ควรกดทับระบบกันสะเทือนไว
บางสวนดวยการผูกหรือมัด เพ่ือปองกันไมให
รถจักรยานยนตเดงขึ้นอยางรุนแรงในระหวาง
การขนสง
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UAU57610

คําแนะนําเพ่ือการขับข่ีอยางปลอดภัยเพ่ิมเติม
 ตองแนใจวาใหสัญญาณชัดเจนขณะเลีย้ว
 การเบรคบนถนนเปยกอาจทําไดยากลําบาก 

หลกีเลีย่งการเบรครุนแรง เพราะรถจกัรยานยนต
อาจลืน่ไถลได ควรคอยๆ เบรค เมือ่จะหยุดบน
พื้นผิวเปยก

 คอยๆ ลดความเร็วลงเมื่อถึงหัวมุมทางแยก
หรือทางเลี้ยว เมื่อเลีย้วขามพนแลว จงึคอยๆ 
เรงความเร็วเพ่ิมขึ้น

 ระมัดระวังเม่ือขับขี่ผานรถยนตที่จอดอยู 
ผูขบัรถอาจมองไมเห็นทาน และเปดประตู
ออกมาขวางทางท่ีรถว่ิงผาน

 การขบัขีข่ามทางรถไฟ รางของรถราง แผนโลหะ
บนถนนทีม่ีการกอสราง และฝาทอระบายน้ําอาจ
ทําใหเกดิการลืน่เมือ่ถนนเปยก ใหชะลอความเรว็
และขบัขามผานดวยความระมดัระวงั รักษาการ

ทรงตัวของรถจกัรยานยนตใหด ีมฉิะนัน้อาจ
ลืน่ลมได

 ผาเบรคและแผนรองผาเบรคอาจเปยกเมื่อลาง
รถจกัรยานยนต หลังจากลางรถจกัรยานยนต
แลว ใหตรวจสอบเบรคกอนขับขี่

 สวมหมวกนิรภัย ถุงมือ กางเกงขายาว (ชายก
างเกงปลายสอบเพ่ือไมใหปลิวสะบัด) และเสื้อ
แจค็เกต็สีสดเสมอ

 หามบรรทุกสัมภาระบนรถจักรยานยนตมาก
เกนิไป เพราะรถจักรยานยนตที่บรรทุกเกิน
กําลงัจะไมมั่นคง ใชเชือกที่แข็งแรงมัดสัมภาระ
เขากับที่วางของทายรถ (ถามี) ใหแนน ของ
บรรทุกที่มัดไวไมแนนจะทําใหรถจักรยานยนต
ทรงตัวไดไมมั่นคง และอาจรบกวนสมาธิของ
ผูขับขี่ได (ดูหนา 2-5)
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UAUU0033

อาจถึงตายหรือพิการหากไมสวมหมวกนิรภัย
การขบัขีร่ถจกัรยานยนตคนันีโ้ดยไมสวมหมวกนริภยั
ทีผ่านการรบัรองจะเพิม่โอกาสในการบาดเจบ็ทางศรีษะ
อยางรนุแรงหรือถงึแกชวีติในกรณทีีเ่กดิอุบตัเิหต ุโดย
สวนใหญการเสยีชวีิตดวยอบุตัเิหตจุากรถจกัรยานยนต
เกดิจากการไดรบับาดเจบ็ทางศรีษะ การสวมหมวก
นริภัยจงึเปนปจจยัทีจ่าํเปนทีส่ดุในการปองกนัหรอืลด
การบาดเจบ็ทางศรีษะ

เลือกหมวกนิรภัยที่ผานการรับรองเสมอ
การเลอืกหมวกนิรภัยจะตองคํานึงถงึคณุสมบัติดัง
ตอไปนี้
 หมวกนิรภัยตองมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน 

มอก.
 หมวกนิรภัยตองมีขนาดพอดีกับศีรษะของ

ผูขับขี่
 หามทําใหหมวกนิรภัยถูกกระแทกอยางรุนแรง

การสวมหมวกนิรภัยอยางถูกตอง
รัดคางดวยสายรัดคางทุกคร้ัง ในกรณีที่เกิดอุบ ัติเหตุ 
จะมีโอกาสนอยมากที่หมวกนิรภัยจะเลื่อนหลดุหากมี
การรัดสายรัดคางไว

การสวมหมวกที่ถูกตอง

ZAUU0003
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การสวมหมวกที่ไมถูกตอง

ชนิดของหมวกนิรภัยและการใชงาน
 หมวกนิรภัยแบบคร่ึงใบ: ใชสําหรับการขับขีท่ี่

ความเร็วตํ่าเทาน้ัน

 หมวกนิรภัยแบบเต็มใบเปดหนา: ใชสําหรับการ
ขับขีท่ี่ความเร็วตํ่าถงึความเร็วปานกลางเทาน ั้น

 หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ: ใชสําหรับการขับขีท่ี่
ความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูง

ZAUU0007

ZAUU0004

ZAUU0005

ZAUU0006
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UAU10411

มุมมองดานซาย
21 3

6 7

54

1. ไฟเลี้ยวหนา (หนา 7-53)
2. ไฟหนา (หนา 7-50)
3. ท่ีแขวนหมวกกันน็อค (หนา 4-17)
4. ชุดเคร่ืองมือประจํารถ (หนา 7-2)

5. ไฟทาย/ไฟเบรค (หนา 7-52)
6. คันเปลี่ยนเกียร (หนา 4-10)
7. โบลทถายนํ้ามนัเคร่ือง (หนา 7-15)
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UAU10421

มุมมองดานขวา

1 2 3 4

6 7 8 9

5

1. ฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลงิ (หนา 4-11)
2. แบตเตอร่ี (หนา 7-47)
3. สวิทชไฟเบรคหลัง (หนา 7-31)
4. กระปุกนํ้ามันเบรคหนา (หนา 7-34)
5. กรองอากาศ (หนา 7-21)

6. ฝาชองเติมนํ้ามันเคร่ือง (หนา 7-15)
7. คันสตารทเทา (หนา 4-16)
8. คันเบรคหลัง (หนา 4-11)
9. ไสกรองนํ้ามันเคร่ือง (หนา 7-15)
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คําอธิบาย
UAU10431

การควบคุมและอุปกรณ
1 2 3 4 5

6

1. สวิทชแฮนดซาย (หนา 4-8)
2. มาตรวัดความเร็ว (หนา 4-7)
3. เกจวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง (หนา 4-7)
4. สวิทชแฮนดขวา (หนา 4-8)

5. ปลอกคันเรง (หนา 7-24)
6. สวิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ (หนา 4-1)
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อุปกรณและหนาท่ีในการควบคุม
UAUU0352

สวิทชกุญแจ/ล็อคคอรถ

สวิทชกญุแจ/ล็อคคอรถจะควบคุมวงจรไฟจุดระเบิด
และวงจรไฟแสงสวางในรถทั้งคัน รวมท้ังใชในการ
ล็อคคอรถและใชเปดเบาะนั่งรถดวย ตําแหนงตางๆ 
ของสวิทชกญุแจมีคําอธิบายดังตอไปนี้

ขอแนะนํา
สวิทชกุญแจ (กญุแจจดุระเบิด) จะติดต้ังฝาครอบชอง
เสียบกญุแจนิรภัย (ดูหนา 4-4 สําหรับขั้นตอนการเปด
และปดฝาปดชองเสียบกุญแจนิรภัย)

UAU10641

ON (เปด)
ระบบไฟฟาใชงานไดทุกวงจร และเคร่ืองยนตสามารถ
สตารทติดได ไมสามารถถอดกุญแจออกได

ขอแนะนํา
ไฟหนา ไฟเรือนไมลและไฟทายจะสวางขึ้นโดย
อัตโนมัติเม่ือสตารทเคร่ืองยนต

UAU10662

OFF (ปด)
ระบบไฟฟาทุกวงจรดับ สามารถถอดกุญแจออกได
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คําเตอืน
UWA10062

หามบิดกุญแจไปทีต่ําแหนง “OFF” หรือ “LOCK” 
ขณะที่รถจักรยานยนตกําลังเคล่ือนที ่มฉิะนั้นระบบ
ไฟฟาทั้งหมดจะดับ ซึ่งอาจทําใหสูญเสียการควบค ุม
หรือเกิดอุบัติเหตไุด

UAUU1043

LOCK (ล็อค)
คอรถถกูลอ็ค และระบบไฟฟาทุกวงจรดับ สามารถ
ถอดกญุแจออกได

การล็อคคอรถ

1. หมุนแฮนดบังคับไปทางดานซายจนสุด
2. กดกุญแจลงจากตําแหนง “OFF” แลวบิดไปท่ี

ตําแหนง “LOCK” ขณะท่ียังคงกดกญุแจไว
3. ดึงกุญแจออก
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ขอแนะนํา
หากคอรถไมลอ็ค ใหลองหมุนแฮนดบังคบักลบัไป
ทางขวาเล็กนอย

การปลดลอ็คคอรถ

กดกญุแจเขาไป จากน้ันบิดไปท่ี “OFF” ขณะท่ียังคง
กดกญุแจไว

คําเตอืน
UWAU0042

 หามบิดกุญแจไปที่ “OFF” หรือ “LOCK” ขณะ
ที่รถจักรยานยนตกําลังเคล่ือนที่ มิฉะนั้นระบบ
ไฟฟาทั้งหมดจะดับ ซึ่งอาจทําใหสูญเสียการ
ควบคุมหรอืเกิดอุบัติเหตุได

 หากรถจักรยานยนตพลิกคว่ํา และหลังจากตั้ง
รถขึน้แลว ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีน้ํามัน
เช้ือเพลิงรั่วไหล หากมีน้ํามนัเช้ือเพลิงรั่วไหล 
ใหนํารถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบกับ
ผูจําหนายยามาฮาทันที
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UAUU0822

กุญแจนิรภัย (ฝาครอบชองเสียบสวิทชกุญแจ) วิธีการเปดฝาครอบชองเสียบกญุแจนิรภัย

เสียบกุญแจนิรภัยเขาไปในชองเสียบกุญแจนิรภัยตาม
ภาพ จากนัน้บิดกุญแจไปทางดานขวาเพ่ือเปดฝาครอบ
กุญแจนิรภัย

1. กุญแจนิรภัย
2. กุญแจจุดระเบิด

1 2

ZAUV0280
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วิธีการปดฝาครอบชองเสียบสวิทชกญุแจหลัก

กดปุม “PUSH SHUT” เพ่ือปดฝาครอบสวิทชกญุแจ

UAU1100D

ไฟแสดงและไฟเตือน

1. ปุม “PUSH SHUT” 

1

1. ไฟแสดงตําแหนงเกียร “1” “2” “3” “4”
2. ไฟแสดงไฟเลี้ยวซาย “ ”
3. ไฟแสดงไฟสูง “ ”
4. ไฟเตือนปญหาเคร่ืองยนต “ ”
5. ไฟแสดงเกียรวาง “ ”
6. ไฟแสดงไฟเลี้ยวขวา “ ”

E F

N

km h

1
2 3

4

1

2 3 4 5 6
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UAU11032

ไฟแสดงไฟเล้ียว “ ” และ “ ”
ไฟแสดงแตละดวงจะกะพริบเมื่อไฟเลี้ยวดานน้ันๆ 
กะพริบ

UAU11061

ไฟแสดงเกียรวาง “ ” 
ไฟแสดงนีจ้ะสวางขึน้เมือ่ระบบสงกําลงัอยูในตําแหนง
เกยีรวาง

UAU37612

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

UAU11081

ไฟแสดงไฟสูง “ ”
ไฟแสดงนี้จะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิทชไฟสูง

UAUE0261

ไฟเตือนปญหาเครื่องยนต “ ”
ไฟเตือนนี้จะติดขึน้หรือกะพริบ เม่ือตรวจพบปญหา
ในระบบวงจรไฟฟาท่ีควบคุมเคร่ืองยนต หากไฟเตือน
นี้สวางขึน้ ใหติดตอผูจําหนายยามาฮาเพ่ือตรวจสอบ
ระบบวิเคราะหปญหา
สามารถตรวจสอบวงจรไฟฟาของไฟเตือนนี้ไดโดย
การบิดกุญแจไปที่ “ON” ไฟเตือนควรสวางขึ้น 
2-3 วินาทแีลวดับไป
หากไฟเตือนไมสวางขึน้ในตอนเร่ิมตนเมื่อบิดกญุแจ
ไปท่ี “ON” หรือหากไฟเตือนสวางคาง โปรดติดตอผ ู
จําหนายยามาฮาเพ่ือตรวจสอบวงจรไฟฟา
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UAUT1822

ชุดมาตรวัดความเร็ว

ชุดมาตรวัดความเร็วประกอบไปดวยมาตรวัดความเร ็ว
และมาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็วจะแสดงความ
เร็วในการขับขี่ มาตรวัดระยะทางจะแสดงระยะเดิน
ทางท้ังหมด

UAU37053

เกจวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง

เกจวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลงิจะแสดงปริมาณของน้ํามัน
เชื้อเพลิงในถงันํ้ามันเชื้อเพลิง เข็มจะเลื่อนไปทาง “E” 
(วาง) เม่ือระดับน้ํามันเชือ้เพลงิลดลง เม่ือเข็มถึงพ้ืนที่

1. มาตรวัดระยะทาง 
2. มาตรวัดความเร็ว

km h

1
2 3

4

2

1

1. พื้นท่ีสแีดง
2. เกจวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง

E F

N

1 2
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สีแดง น้ํามันเชือ้เพลงิท่ีคงเหลือในถงัโดยประมาณ 
หากเกิดสิ่งน้ีขึ้น ใหเติมน้ํามันเชือ้เพลงิโดยเร็วท่ีสุด

ขอแนะนํา
บิดสวิทชกญุแจไปทาง “ON” เพ่ือใหเกจวัดระดับ
น้ํามันเชือ้เพลงิแสดงการอานระดับน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่แทจริง

UAU1234M

สวิทชแฮนด

ซาย 

1. สวิทชแตร “ ”
2. สวิทชไฟเลีย้ว “ / ”
3. สวิทชไฟสงู/ตํ่ า “ / ”

3

2
1

B6FF8199U0.book  Page 8  Friday, August 11, 2017  2:12 PM



4-9

4

อุปกรณและหนาท่ีในการควบคุม

ขวา 

UAU12401

สวิทชไฟสูง/ต่ํ า“ / ” 
ปรับสวิทชนี้ไปที่ “ ” สําหรับเปดไฟสูง และที่ 
“ ” สําหรับเปดไฟตํ่า

UAU12461

สวิทชไฟเล้ียว “ / ”
เม่ือตองการใหสัญญาณไฟเลีย้วขวา ดันสวิทชนี้ไปที่ 
“ ” เม่ือตองการใหสัญญาณไฟเลี้ยวซาย ดนัสวิทชนี้
ไปที่ “ ” เม่ือปลอยสวิทช สวิทชจะกลบัมาอยูท ี่
ตําแหนงตรงกลาง เม่ือตองการยกเลิกไฟเลีย้ว ให กด
สวิทชลงหลังจากกลับมาอยูที่ตําแหนงตรงกลาง

UAU12501

สวิทชแตร “ ” 
กดสวิทชนี้เมื่อตองการใชสัญญาณแตร

UAU12713

สวิทชสตารท “ ” (T115FL-2/T115FL-5)
กดสวิทชนี้ เพ่ือใหเคร่ืองยนตทํางานกบัสตารทเตอร 
ดูหนา 6-2 สําหรับคําแนะนําในการสตารทกอน
สตารทเคร่ืองยนต

1. สวิทชสตารท

1
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UAU37462

คันเปล่ียนเกียร

คันเปลี่ยนเกยีรติดต้ังอยูทางดานซายของรถ
จกัรยานยนต รถจักรยานยนตรุนนี้ติดต้ังเกียร  4 สปด 
เฟองขบกนัตลอดเวลา

ขอแนะนํา
ใชฝาเทากดเพ่ือเพ่ิมเกยีร และใชสนเทากดดานหลัง
เพ่ือลดเกยีร

UAU12892

คันเบรคหนา

คันเบรคหนาติดต้ังอยูที่ดานขวาของแฮนดบังคับ 
ในการเบรคลอหนา ใหบีบคันเบรคเขากับปลอกคันเรง

1. คันเปลี่ยนเกียร

1

1. คันเบรคหนา

1
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UAU12944

คันเบรคหลัง

คันเบรคหลังติดต้ังอยูทางดานขวาของรถจกัรยานยนต 
ในการเบรคลอหลัง ใหเหยียบคันเบรคหลัง

UAU37473

ฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

การเปดฝาปดถังน้ํามนัเช้ือเพลิง
1. เปดเบาะนั่ง (ดูหนา 4-16)
2. หมุนฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิงทวนเข็มนาฬกิา

และดึงออก

1. คันเบรคหลัง
1

1. ฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
2. เคร่ืองหมาย “ ”

1

2
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การติดตั้งฝาปดถงันํ้ามันเช้ือเพลิง
1. ใสฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิงเขาไปในชองเปด

ของถงันํ้ามันและหมุนตามเข็มนาฬิกาจน
กระท่ังเคร่ืองหมาย “ ” บนฝาปดและถัง
น้ํามันอยูในแนวเดียวกัน

2. ปดเบาะน่ัง

คําเตอืน
UWA11092

หลังจากเตมิน้ํามันเช้ือเพลิง ตรวจสอบใหแนใจว าได
ปดฝาปดถังนํ้ามนัเช้ือเพลิงแนนสนิท น้ํามนัเช ื้อเพลิง
ทีร่ั่วออกมาอาจทําใหเกิดเพลิงไหมได

UAU13233

นํ้ามันเชื้อเพลิง
ตรวจใหแนใจวามีน้ํามันเชื้อเพลิงในถงัเพียงพอ

คําเตอืน
UWA10882

น้ํามนัเบนซินและไอนํ้ามันเบนซินเปนสารไวไฟสูง 
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิด
เพลิงไหมและการระเบิด และเพ่ือลดความเสี่ยงในการ
ไดรับบาดเจ็บขณะเติมน้ํามันเช้ือเพลิง

1. กอนเติมน้ํามันเชือ้เพลงิ ใหดับเคร่ืองยนตและ
ตองแนใจวาไมมีผูใดน่ังอยูบนรถจกัรยานยนต 
หามเติมน้ํามันเชือ้เพลงิขณะสูบบุหร่ี หรือขณะ
ที่อยูใกลกบัประกายไฟ เปลวไฟ หรือแหลงจุด
ระเบิดตางๆ เชน ไฟแสดงการทํางานของเคร่ือง
ทํานํ้ารอนและเคร่ืองอบผา

2. อยาเติมน้ํามันเชือ้เพลงิจนลนถงั
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3. เช็ดน้ํามันเชือ้เพลงิท่ีหกทันที ขอควรระวัง: 
เช็ดนํ้ามนัเช้ือเพลิงที่หกทนัทีดวยผาสะอาด 
แหง และนุม เนื่องจากน้ํามนัเช้ือเพลิงอาจทํา
ความเสียหายใหกับสีรถหรือช้ินสวนพลาสตกิ 
[UCA10072]

4. ดูใหแนใจวาไดปดฝาปดถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
แนนดีแลว

คําเตอืน
UWA15152

น้ํามนัเบนซินเปนสารมพิีษและสามารถทําใหบาดเจ ็บ
หรือเสียชีวิตได ตองใชดวยความระมดัระวัง ห ามใช
ปากดูดนํ้ามันเบนซิน หากกลืนน้ํามันเบนซินเขาไป 
หรือสูดไอน้ํามนัเบนซินเขาไป หรือน้ํามนัเบนซิน
เขาตา ใหรีบพบแพทยทันท ีหากนํ้ามันเบนซินสัมผัส
ผิวหนัง ใหลางดวยสบูและน้ํา หากนํ้ามันเบนซินเลอะ
เสื้อผา ใหเปล่ียนเสื้อผาทันที

UAUU1930

1. ทอเติมของถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
2. ระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงสงูสุด

1 2

น้ํามันเชือ้เพลิงที่แนะนํา:
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วหรือน้ํามัน
แกสโซฮอล (ถึง E85)

ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง:
4.0 ลิตร 
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ขอแนะนํา
 รถจกัรยานยนตรุนนี้ไดติดต้ังเทคโนโลยี Flex 

Fuel สามารถผสมน้ํามันเบนซินและน้ํามัน
แกสโซฮอล (ถงึ E85) ในสัดสวนเทาใดกไ็ด

 เมื่อจะใชรถในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิโดยรอบ
ตํ่ากวา 15 °C ใหใชน้ํามันเบนซินหรือนํ้ามัน
แกสโซฮอลไมเกนิ E20 เพ่ือใหเคร่ืองยนต
สตารทไดดีย่ิงขึ้น

ขอควรระวัง
UCAT1300

 ใชเฉพาะน้ํามนัเช้ือเพลิงที่แนะนําเทาน้ัน การใช
น้ํามันเบนซินที่มีสารตะก่ัวจะทําใหช้ินสวน
ภายในของเครื่องยนต เชน วาลวและแหวน
ลูกสูบ รวมทัง้ระบบไอเสียเกิดความเสียหายได
เปนอยางมาก

 เมือ่เติมดวยนํ้ามนัเช้ือเพลิงคนละชนิดกับ
น้ํามนัเช้ือเพลิงในถัง ระบบ Flex Fuel จะตอง
ใชเวลาในการยอมรบันํ้ามนัเช้ือเพลิงใหม 
ใหขบัขีอ่ยางระมดัระวังในชวงหลายนาทแีรก
หลังจากที่เปล่ียนนํ้ามันเช้ือเพลิง เนื่องจากอาจ
เกิดสภาวะเครื่องยนตอืด
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UAU13434

ระบบบําบัดไอเสีย
รถจกัรยานยนตรุนนี้มีระบบบําบัดไอเสีย (catalytic 
converter) ในระบบไอเสียของรถ

คําเตอืน
UWA10863

ระบบไอเสียจะมคีวามรอนหลังจากทํางาน เพ่ือ
ปองกันอันตรายจากไฟไหมหรือการลวกผิวหนัง:
 หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับบริเวณทีอ่าจ

เกิดอันตรายจากไฟไหม เชน หญาหรอืวัสดุอ่ืนๆ 
ที่ติดไฟงาย

 จอดรถจักรยานยนตในที่ทีไ่มมเีด็กหรือคนเดิน
พลุกพลาน เพ่ือไมใหไดรับอันตรายจากการ
สัมผัสกับระบบไอเสียทีม่ีความรอน

 ตองแนใจวาระบบไอเสียเย็นลงแลวกอนทําการ
ซอมบํารุง

 อยาปลอยใหเครื่องยนตเดินเบานานเกินกวา
สองสามนาท ีการปลอยใหเครือ่งยนตเดินเบา
เปนเวลานานจะทําใหเครื่องยนตรอน

ขอควรระวัง
UCA10702

ใชเฉพาะนํ้ามันเบนซินไรสารตะก่ัวเทาน้ัน การใช
น้ํามนัเบนซินที่มสีารตะก่ัวจะทําใหระบบบําบัดไอเสยี
เสียหายจนไมสามารถซอมได
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อุปกรณและหนาท่ีในการควบคมุ
UAU37652

สตารทเทา

หากเคร่ืองยนตไมสามารถสตารทโดยการกดสวิทช
สตารทได ใหลองสตารทโดยใชสตารทเทา ในการ
สตารทเคร่ืองยนต ใหกางคนัสตารทเทาออก แลวใช
เทาเลือ่นลงมาเลก็นอยจนกระทั่งเฟองขบกนั จากน้ัน
ดันลงแรงๆ แตนุมนวล

UAUU0372

เบาะน่ัง 

การเปดเบาะน่ัง
1. ต้ังรถจกัรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง 
2. เสียบกญุแจเขาไปในสวิทชกุญแจ และหมุน

ทวนเขม็นาฬกิาไปท่ี “OPEN”

1. สตารทเทา

1

ZAUV0315

1. ล็อคเบาะน่ัง
2. เบาะน่ัง

1

2
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อุปกรณและหนาท่ีในการควบคุม

ขอแนะนํา
ขณะบิดกุญแจไมตองดันกุญแจเขาไป

3. พับเบาะน่ังขึ้น

การปดเบาะน่ัง
1. พับเบาะน่ังลง และกดเบาะลงใหลอ็คเขาท่ี
2. ถอดกุญแจออกจากสวิทชกญุแจ ถาไมไดอยูที่

รถจักรยานยนต

ขอแนะนํา
เพ่ือความปลอดภัย ควรตรวจสอบใหแนใจวาเบาะรถ
ปดสนิทกอนการขับขี่

UAU37482

ที่แขวนหมวกนิรภัย

ที่แขวนหมวกนิรภัยจะอยูใตเบาะน่ัง

การเก็บหมวกนิรภัย
1. เปดเบาะนั่ง (ดูหนา 4-16)

1. ท่ีแขวนหมวกนิรภัย

1
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อุปกรณและหนาท่ีในการควบคมุ

2. ยึดหมวกนิรภัยเขากบัที่แขวนหมวกนิรภัย จาก
นั้นปดเบาะน่ังใหแนน คําเตือน! หามขบัขี่โดย
มีหมวกนิรภัยยึดอยูกับที่แขวน เนื่องจากหมวก
นิรภัยอาจไปชนกับวัตถุตางๆ ทําใหสูญเสียการ
ควบคุมและเกิดอุบัตเิหตุได [UWA10162]

การปลดหมวกนิรภัยออกจากทีแ่ขวนหมวกนิรภัย
เปดเบาะน่ัง และถอดหมวกนิรภัยออกจากที่แขวน
หมวกนิรภัย จากน้ันปดเบาะน่ัง

UAU37892

กลองอเนกประสงค

กลองอเนกประสงคติดต้ังอยูใตเบาะน่ัง (ดูหน า 4-16)
เม่ือจัดเกบ็คูมือผูใชรถจักรยานยนต หรือเอกสารอ่ืนๆ 
ไวในกลองอเนกประสงค ควรแนใจวาไดหอหุมด วย
ถุงพลาสติกไวเพ่ือไมใหเอกสารเปยก ในการลางรถ
จักรยานยนต ใหระมัดระวังไมใหน้ําเขาไปในกล อง
อเนกประสงค

1. กลองอเนกประสงค

1
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อุปกรณและหนาท่ีในการควบคุม
UAU37491

ขาต้ังขาง
ขาต้ังขางอยูทางดานซายของโครงรถ ยกขาต้ังข างขึ้น
หรือเหยียบลงดวยเทาขณะจับตัวรถใหต้ังตรง

คําเตอืน
UWA14191

หามขับขีร่ถจักรยานยนตโดยไมไดยกขาตั้งขางขึน้ 
หรือหากขาตั้งขางฝดและไมสามารถเก็บขึ้นไดอยาง
ถูกตอง (หรือเล่ือนหลนลงได) มิฉะน้ันขาตั้งขางอาจ
สัมผัสพ้ืนและรบกวนสมาธิของผูขับขี ่ทําใหเสียการ
ควบคุมได
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เพ่ือความปลอดภัย – การตรวจสอบกอนการใชงาน
UAU15599

ตรวจสอบรถจกัรยานยนตกอนการขับขี่ทุกคร้ังเพ ื่อใหแนใจวารถอยูในสภาพการใชงานท่ีปลอดภ ัย ปฏบิัติตาม
ขั้นตอนการตรวจสอบและบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาท ี่ระบุไวในคูมือผูใชรถจกัรยานยนตเสมอ

คําเตอืน
UWA11152

การไมตรวจสอบหรือบํารุงรักษารถจักรยานยนตอยางถกูตองจะเพ่ิมโอกาสในการเกิดอุบัติเหตหุรอืทําใหช้ินสวน
เสียหายได อยาใชรถหากทานพบส่ิงผิดปกติใดๆ หากขั้นตอนทีร่ะบุไวในคูมอืนี้ไมสามารถแกไขปญหาได ใหนํา
รถจักรยานยนตเขารับการตรวจสอบทีผู่จําหนายยามาฮา

ตรวจสอบรายการตอไปนี้กอนการใชงานรถจักรยานยนต:
จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ หนา

นํ้ามันเช้ือเพลิง
• ตรวจสอบระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงในถัง
• เติมนํ้ามันเชือ้เพลิงตามความจําเปน
• ตรวจสอบการร่ัวซึมของทอนํ้ามันเชื้อเพลิง

4-12

นํ้ามันเครื่อง
• ตรวจสอบระดับนํ้ามันเคร่ือง
• หากจําเปน ใหเติมนํ้ามันเคร่ืองท่ีแนะนําจนถึงระดับท่ีกําหนด
• ตรวจสอบรถจักรยานยนตเพื่อดูการร่ัวซึม

7-15
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เพ่ือความปลอดภัย – การตรวจสอบกอนการใชงาน

เบรคหนา

• ตรวจสอบการทํางาน
• หากคันเบรคออนหรือหยุนตัว ใหนํารถเขารับการไลลมระบบไฮดรอลิกท่ี
ผูจําหนายยามาฮา

• ตรวจสอบความสึกของผาเบรค
• เปลี่ยนตามความจําเปน
• ตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรคในกระปุกนํ้ามันเบรค
• หากจําเปน ใหเติมนํ้ามนัเบรคท่ีกําหนดใหอยูในระดับท่ีกําหนด
• ตรวจสอบระบบไฮดรอลกิเพื่อดูการร่ัวซึม

7-32, 7-34

เบรคหลัง
• ตรวจสอบการทํางาน
• ตรวจสอบระยะฟรีคันเบรคหลัง
• ทําการปรับต้ังตามความจําเปน

7-29, 7-32

ปลอกคันเรง

• ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบร่ืน
• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง
• หากจําเปน ใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับต้ังระยะฟรีปลอกคันเรงและ
หลอลื่นสายคันเรงและเบาปลอกคันเรง

7-24, 7-41

สายควบคุมตางๆ • ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบร่ืน
• ทําการหลอลื่นตามความจําเปน 7-41

จดุตรวจสอบ การตรวจสอบ หนา
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เพ่ือความปลอดภัย – การตรวจสอบกอนการใชงาน

โซขับ

• ตรวจสอบระยะหยอนโซขับ
• ทําการปรับต้ังตามความจําเปน
• ตรวจสอบสภาพโซ
• ทําการหลอลื่นตามความจําเปน

7-36, 7-40

ลอและยาง

• ตรวจสอบความเสียหาย
• ตรวจสอบสภาพยางและความลึกของดอกยาง
• ตรวจสอบแรงดันลมยาง
• ทําการแกไขตามความจําเปน

7-25, 7-28

คันเบรคหลงั • ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบร่ืน
• ควรหลอลื่นดวยนํ้ามันในจุดท่ีจําเปน 7-42

คันเบรคหนา • ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบร่ืน
• หลอลืน่จุดเดือยหมุนของคันเบรคตามความจําเปน 7-42

ขาตั้งกลาง, ขาตั้งขาง • ตรวจสอบใหแนใจวาทํางานไดอยางราบร่ืน
• หลอลืน่จุดเดือยหมุนตามความจําเปน 7-43

จุดยึดโครงรถ • ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัวแนนแลว
• ขันใหแนนตามความจําเปน —

อุปกรณ ไฟ สัญญาณ 
และสวิทช

• ตรวจสอบการทํางาน
• ทําการแกไขตามความจําเปน —

จุดตรวจสอบ การตรวจสอบ หนา
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การทํางานของรถจักรยานยนตและคําแนะนําท่ีสําคญัในการขับข่ี
UAU15952

อานคูมือผูใชรถจกัรยานยนตโดยละเอียดเพ่ือให
คุนเคยกบัการควบคมุตางๆ หากมีการควบคมุหรือ
ฟงกชนัใดที่ทานไมเขาใจ ทานสามารถปรึกษาผ ู
จําหนายยามาฮาได

คําเตอืน
UWA10272

การไมทําความคุนเคยกับการควบคุมตางๆ อาจนําไป
สูการสูญเสียการควบคุมรถจักรยานยนต ซึ่งสามารถ
ทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได

UAU58351

ขอควรระวัง
UCAN0072

หามขบัขี่ผานนํ้าลึก มิฉะนั้นเครื่องยนตอาจเสียหายได 
ควรหลีกเล่ียงหลุมบอ เนื่องจากอาจจะลึกกวาทีค่าดคิด
ไว

ขอแนะนํา
เครือ่งยนตไมสามารถสตารทได ถาแรงดันไฟฟา
แบตเตอรี่ต่ํากวา 11.50 โวลต หรอืไมไดติดตัง้แบตเตอรี่
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การทํางานของรถจักรยานยนตและคําแนะนําท่ีสําคัญในการขับข่ี
UAUV0441

สตารทและอุนเคร่ืองยนตที่เย็น
1. บิดกุญแจไปท่ี “ON”
2. เขาเกียรวาง (ดหูนา 6-3) สัญญาณไฟเกยีรวาง

ควรสวางขึ้น หากไมสวาง ใหผูจําหนายยามาฮา
ทําการตรวจสอบวงจรไฟฟา

3. ต้ังรถจักรยานยนตไวบนขาต้ังกลาง

คําเตอืน
UWA14201

กอนสตารทเครื่องยนต ควรแนใจวาอยูในเกียร วาง 
และรถจักรยานยนตอยูบนขาตั้งกลาง

4. สตารทเคร่ืองยนตโดยกดสวิทชสตารท หรือ
โดยเหยียบคนัสตารทเทาลง

5. ถาเครื่องยนตไมสตารทโดยการกดสวิทช
สตารท ใหลองสตารทอกีครัง้พรอมบดิคนัเรง 
1/4 รอบ (10 มม.) การพยายามสตารทใน
แตละครัง้ควรใชเวลาใหนอยทีส่ดุเพื่อประหย ัด

แบตเตอรี่ ไมควรสตารทเครือ่งยนตเกนิ 5 วนิาที
ในการสตารทแตละครั้ง ถาเครือ่งยนตไมสตารท
โดยใชมอเตอรสตารท ใหลองใชคนัสตารทเทา

ขอควรระวัง
UCA11043

เพ่ือรักษาเครื่องยนตใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน 
หามเรงเครื่องยนตมากขณะเครื่องยนตเย็น!

1/4 turn
(10 mm)

ZAUV0319
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การทํางานของรถจักรยานยนตและคําแนะนําท่ีสําคญัในการขับข่ี
UAU37551

การเปล่ียนเกียร

การเปลี่ยนเกยีรชวยในการควบคุมการสงกําลังท ี่
เหมาะสมสําหรับการออกตัว การเรง และการไตที่ส ูง 
เปนตน เมื่อเปลี่ยนเกยีร ใหบิดคนัเรงกลับใหสุด 
การใชคันเปลีย่นเกียรแสดงอยูในภาพ

ขอแนะนํา
ไมสามารถเปลี่ยนเกยีรจากเกียร 4 ไปเกียรวางไดเม่ือ
เคร่ืองยนตทํางาน

ขอควรระวัง
UCA15181

 ควรแนใจวาเขาเกียรเรียบรอยแลว
 ควรผอนคันเรงจนสุดเมื่อเปล่ียนเกียร
 ควรแนใจวาสัญญาณไฟเกียรวาง จะสวางขึน้

เมื่อเกียรอยูในตําแหนงเกียรวาง
1. คันเปลี่ยนเกียร
2. ตําแหนงเกียรวาง

1 2
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การทํางานของรถจักรยานยนตและคําแนะนําท่ีสําคัญในการขับข่ี
UAU16811

คําแนะนําสําหรับการลดความสิ้นเปลืองนํ้ามัน
เชื้อเพลิง
ความส้ินเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิโดยมากขึ้นอยู กบั
ลกัษณะการขับขี่ของแตละบุคคล คําแนะนําเพ่ือลด
ความส้ินเปลืองน้ํามันเชือ้เพลงิมีดังน้ี:
 เปลีย่นเกียรขึ้นอยางรวดเร็ว และหลกีเลีย่งการ

ใชความเร็วรอบเครื่องยนตสูงขณะเรงเคร่ือง
 ไมเรงเคร่ืองยนตขณะเปลีย่นเกียรลง และ

หลกีเลีย่งการใชความเร็วเคร่ืองยนตสูงโดย
ไมมีโหลดบนเคร่ืองยนต

 ดับเคร่ืองยนตแทนที่จะปลอยใหเคร่ืองยนต
เดินเบาเปนเวลานาน (เชน ในการจราจรท่ีติดขัด 
เมื่อหยุดรอสัญญาณไฟจราจร หรือรอรถไฟ
ผาน)

UAU16831

ระยะรันอินเคร่ืองยนต
ไมมีชวงเวลาใดในอายุการใชงานของเครื่องยนต ที่จะ
สําคญัไปกวาชวงระหวาง 0 กม. ถึง 1,000 กม. 
(600 ไมล) ดวยเหตุนี้ จงึควรทําความเขาใจเนื้อหา
ตอไปน้ีโดยละเอียด
เนื่องจากเปนเคร่ืองยนตใหม ควรหลีกเลี่ยงการบรรทุก
น้ําหนักเกนิในชวงระยะ 1,000 กม. (600 ไมล) แรก 
ชิ้นสวนตางๆ ในเคร่ืองยนตจะเสียดสีและขัดตัวจนมี
ระยะหางในการทํางานที่ถูกตอง ในชวงนี้ ไมควร
ใชงานโดยบิดคนัเรงจนสุดเปนเวลานาน หรือใน
สภาวะใดๆ ที่อาจสงผลใหเคร่ืองยนตเกิดความรอน
มากเกินไป
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การทํางานของรถจักรยานยนตและคําแนะนําท่ีสําคญัในการขับข่ี
UAU37793

0–150 กม. (0–90 ไมล)
หลกีเลีย่งการบิดคันเรงเกิน 1/3 รอบของคันเรงเปน
เวลานาน
หลงัจากการทํางานทุกชั่วโมง ใหดับเคร่ืองยนตแลว
ปลอยใหเคร่ืองยนตเย็นเปนเวลา 5 - 10 นาที
เปลีย่นความเร็วรอบเครือ่งยนตเปนครั้งคราว ไมใชงาน
เครือ่งยนตโดยทีค่นัเรงอยูเพยีงตําแหนงเดยีว
150–500 กม. (90–300 ไมล)
หลกีเลีย่งการบิดคันเรงเกิน 1/2 รอบของคันเรงเปน
เวลานาน
เรงเคร่ืองยนตอยางอิสระโดยใชเกยีร แตตองไมบิด
คันเรงจนสุด
500–1,000 กม. (300–600 ไมล)
หลกีเลีย่งการบิดคันเรงเกิน 3/4 รอบของคันเรงเปน
เวลานาน

1,000 กม. (600 ไมล) ขึน้ไป
หลีกเลี่ยงการใชงานโดยบิดคันเรงจนสุดเปนเวลานาน 
เปลี่ยนความเร็วรอบเครื่องยนตเปนคร้ังคราว 
ขอควรระวัง: หลังจากการใชงาน 1,000 กม. (600 ไมล) 
ตองเปล่ียนนํ้ามันเครื่อง เปล่ียนไสกรองน้ํามัน และ
ทําความสะอาดตะแกรงกรองน้ํามนัเครื่อง หากมี
ปญหาใดๆ เก่ียวกับเครื่องยนตเกิดขึ้นในระยะร ันอิน
เครื่องยนต ตองนํารถจักรยานยนตของทานเขา
ตรวจสอบทีผู่จําหนายยามาฮาทนัที [UCA10363]
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การทํางานของรถจักรยานยนตและคําแนะนําท่ีสําคัญในการขับข่ี
UAU17214

การจอดรถ
ในการจอดรถ ใหดับเคร่ืองยนตและดึงกุญแจออกจาก
สวิทชกญุแจ

คําเตอืน
UWA10312

 เนือ่งจากเครือ่งยนตและระบบไอเสยีจะเกิด
ความรอนสงู จงึไมควรจอดรถในทีท่ีอ่าจมเีดก็
หรือคนเดนิสมัผัสและถกูความรอนไหมผิวหนงั

 ไมจอดรถบริเวณพ้ืนทีล่าดเอียงหรือพ้ืนดินที่
ออนมฉิะนั้นอาจจะทําใหรถลมซึ่งมีโอกาสทํา
ใหน้ํามนัเช้ือเพลิงรั่วและเกิดไฟไหมได

 หามจอดรถจักรยานยนตใกลกับพ้ืนหญาแหง
หรือวัสดุที่ลุกตดิไฟไดงาย
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การบํารุงรักษาและการปรับตัง้ตามระยะ
UAU17246

การตรวจสอบ การปรบัตั้ง และการหลอลืน่ตามระยะจะ
ชวยใหรถจกัรยานยนตของทานอยูในสภาพทีป่ลอดภัย
และมปีระสิทธภิาพทีส่ดุ ความปลอดภัยเปนความรบั
ผดิชอบของเจาของและผูขบัขีร่ถจกัรยานยนต จดุสําคญั
ตางๆ สําหรบัการตรวจสอบ การปรบัตัง้ และการ
หลอลืน่รถจกัรยานยนตจะอธบิายรายละเอยีดในหน า
ถดัไป
ชวงระยะเวลาท่ีกําหนดในตารางการบํารุงรักษาตาม
ระยะเปนเพียงคําแนะนําท่ัวไปภายใตสภาวะการขับขี่
ปกติ อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการบํารุงรักษาอาจ
จําเปนตองสั้นขึน้ ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัสภาพอากาศ 
ภูมิประเทศ ตําแหนงทางภูมิศาสตร และลักษณะการ
ใชงานของแตละบุคคล

คําเตอืน
UWA10322

การไมดูแลรักษารถจักรยานยนตอยางเหมาะสมหรือ
ทําการบํารุงรักษาผิดวิธีอาจเพ่ิมความเสี่ยงในการ
ไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกชีวิตขณะทําการบํารุงรักษา
หรือขณะใชงาน หากทานไมคุนเคยกับการบํารุงรักษา
รถจักรยานยนต โปรดใหผูจําหนายยามาฮาเปนผู 
ดําเนินการแทน

คําเตอืน
UWA15123

ดับเครือ่งยนตขณะทําการบํารุงรักษา ยกเวนในกรณ ีที่
ระบุเปนอยางอ่ืน
 เครื่องยนตที่กําลังทํางานจะมช้ิีนสวนที่

เคล่ือนที่ซึ่งสามารถเก่ียวอวัยวะหรือเสื้อผา 
และมช้ิีนสวนไฟฟาทีท่ําใหเกิดไฟดูดหรือ
เพลิงไหมได
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ

 การปลอยใหเครื่องยนตทํางานขณะทําการบํารุง
รักษาอาจทําใหดวงตาไดรับบาดเจ็บ เกิดการ
ไหมผิวหนัง เพลิงไหม หรือไดรับพิษจากกาซ
คารบอนมอน็อกไซด–จนอาจถึงแกชีวติได 
ดูหนา 2-4 สําหรับขอมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
กาซคารบอนมอน็อกไซด

คําเตอืน
UWA15461

ดิสกเบรค แมปมเบรคตัวลาง ดรมัเบรค และผาเบรค
จะรอนมากในระหวางการใชงาน เพ่ือหลีกเล่ียงการ
ไหมผิวหนัง ควรปลอยใหช้ินสวนเบรคเย็นลงกอน
ทีจ่ะสัมผัส

UAU17383

เคร่ืองมือประจํารถ

เคร่ืองมือประจํารถอยูใตเบาะนั่ง (ดูหนา 4-16)
ขอมูลดานการบํารุงรักษาท่ีอยูในคูมือเลมน ี้ และ
เคร่ืองมือตางๆ ในชดุเคร่ืองมือประจํารถ ชวยใหทาน
สามารถทําการบํารุงรักษาเพ่ือปองกันและซอมแซม

1. เคร่ืองมือประจํารถ

1
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การบํารุงรักษาและการปรับตัง้ตามระยะ

เลก็ๆ นอยๆ ได อยางไรกต็าม อาจจําเปนตองใช
เคร่ืองมืออ่ืนเพ่ิมเติม เชน ประแจขันแรงบิด เพ่ือทํา
การซอมบํารุงบางรายการอยางถกูตอง

ขอแนะนํา
หากทานไมมีเคร่ืองมือหรือประสบการณที่จําเป ็น
ในการบํารุงรักษารถ สามารถนํารถเขาศูนยบริการ
ยามาฮาเพ่ือใหชางดําเนินการซอมบํารุงใหทานได
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การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
UAUU0621

ขอแนะนํา
 การตรวจสอบประจําปตองทําทุกป ยกเวนหากมีการบำรุงรักษาตามระยะกิโลเมตรแทน
 ต้ังแต 20,000 กม. เปนตนไป ใหเร่ิมนับชวงเวลาในการบํารุงรักษาซ้ําอีกต้ังแต 4,000 กม.
 รายการท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจัน (*) จําเปนตองใชเคร่ืองมือพิเศษ ขอมูล และทักษะดานเทคนิค จงึควรใหผู

จําหนายยามาฮาเปนผูดําเนินการ

UAU55561

ตารางการบํารุงรักษาตามระยะสําหรับระบบควบคุมแก สไอเสีย

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ
ประจําปกม. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000 

เดือน 2 6 10 14 18

1 * ทอนํ้ามันเชื้อเพลิง • ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหายของทอนํ้ามัน
เชื้อเพลิง     

2 * ไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิง • ตรวจสอบสภาพ
• เปล่ียนตามความจําเปน ทุก 12,000 กม. 

3 หัวเทียน
• ตรวจสอบสภาพ
• ทําความสะอาดและปรับระยะหางเข้ียวหัวเทียน    

• เปล่ียน ทุก 8,000 กม. 
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UAU55576

ตารางการบํารุงรักษาและการหลอล่ืนโดยท่ัวไป

4 * วาลว • ตรวจสอบระยะหางวาลว
• ทําการปรับต้ังตามความจําเปน  

5 * ระบบหัวฉีดนํ้ามันเชือ้เพลิง • ตรวจสอบความเร็วรอบเดินเบาเครือ่งยนต      

6 * ระบบไอเสีย
• ตรวจสอบการรัว่ซึม
• ขันใหแนนตามความจําเปน
• เปล่ียนปะเก็นตามความจําเปน

    

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ
ประจําปกม. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000 

เดือน 2 6 10 14 18

1 * ตรวจสอบระบบวิเคราะห
หัวฉีด

• ทําการตรวจสอบการทํางานโดยใชเครื่องวิเคราะห
ระบบหัวฉีดยามาฮา

• ตรวจสอบรหัสขอผิดพลาด
     

2 ไสกรองอากาศ • เปล่ียน ทุก 16,000 กม. 
3 ทอตรวจสอบไสกรองอากาศ • ทําความสะอาด     

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ
ประจําปกม. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000 

เดือน 2 6 10 14 18
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4 * แบตเตอรี่ • ตรวจสอบแรงดันไฟฟา
• ชารจไฟตามความจําเปน      

5 * เบรคหนา (ดิสกเบรค)
• ตรวจสอบการทํางาน ระดับนํ้ามัน และการรั่วของ
นํ้ามัน      

• เปล่ียนผาเบรค เมื่อสึกหรอถึงคาที่กําหนด

6 * เบรคหลัง
• ตรวจสอบการทํางานและปรับระยะฟรีคันเบรคหลัง      
• เปล่ียนผาเบรค เมื่อสึกหรอถึงคาที่กําหนด

7 * ทอนํ้ามันเบรค (ดิสกเบรค)
• ตรวจสอบรอยแตกหรือความเสียหาย
• ตรวจสอบความถูกตองของการเดินทอและตัวยึด     

• เปล่ียน ทุก 4 ป

8 * นํ้ามันเบรค (ดิสกเบรค) • เปล่ียน ทุก 2 ป

9

* ลอ (แม็ก) • ตรวจสอบการแกวง-คดและความเสียหาย    

* ลอ (ซี่ลวด)
• ตรวจสอบการแกวง-คด ความตึงลอซี่ลวด 
และความสึกหรอ

• ขันลอซี่ลวดใหแนน ถาจําเปน
    

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ
ประจําปกม. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000 

เดือน 2 6 10 14 18
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10 * ยาง

• ตรวจสอบความลึกของดอกยางและความเสียหาย
• เปล่ียนตามความจําเปน
• ตรวจสอบแรงดันลมยาง
• ทําการแกไขตามความจําเปน

    

11 * ลูกปนลอ • ตรวจสอบความหลวมหรอืความเสียหายของลูกปน    

12 * สวิงอารม
• ตรวจสอบการทํางานและระยะคลอน    
• หลอล่ืนดวยจาระบีลิเธียม ทุก 12,000 กม. 

13 โซขับ • ตรวจสอบระยะหยอน การวางแนว และสภาพของโซ
• ปรับต้ังและหลอล่ืนโซใหทั่วดวยนํ้ามนัหลอล่ืน

ทุกๆ 1,000 กม. และหลังจากลางรถจักรยานยนต
ขับข่ีขณะฝนตก หรือในบริเวณที่มีนํ้าขัง

14 * ลูกปนคอรถ
• ตรวจสอบระยะคลอนของลกูปนและความฝดของคอรถ     
• หลอล่ืนดวยจาระบีลิเธียม ทุก 12,000 กม. 

15 * จุดยึดโครงรถ • ตรวจสอบใหแนใจวาไดขันนัท โบลท และสกรูทุกตัว
แนนแลว     

16 เพลาเดือยคันเบรค • หลอล่ืนดวยจาระบีซิลิโคน     
17 เพลาเดือยคันเบรคหลัง • หลอล่ืนดวยจาระบีลิเธียม     
18 เพลาเดือยคันเปล่ียนเกียร • หลอล่ืนดวยจาระบีลิเธียม     

19 ขาตั้งขาง, ขาตั้งกลาง • ตรวจสอบการทํางาน
• หลอล่ืนดวยจาระบีลิเธียม     

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ
ประจําปกม. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000 

เดือน 2 6 10 14 18
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20 * โชคอัพหนา • ตรวจสอบการทํางานและการรั่วซึมของนํ้ามัน    
21 * ชุดโชคอัพหลัง • ตรวจสอบการทํางานและการรัว่ของน้ํามนัโชคอัพหล ัง    

22 นํ้ามันเคร่ือง
• เปล่ียน
• ตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่องและดูการรัว่ซึมของ
นํ้ามัน

    

23 ไสกรองนํ้ามันเครื่อง • เปล่ียน   
24 * สวิทชเบรคหนาและเบรคหลัง • ตรวจสอบการทํางาน      
25 ช้ินสวนท่ีเคล่ือนท่ีและสายตางๆ • หลอล่ืน     

26 * ปลอกคนัเรง

• ตรวจสอบการทํางาน
• ตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรง และปรบัต้ังตามความ
จําเปน

• หลอล่ืนสายและเบาปลอกคันเรง

    

27 * ไฟ สัญญาณ และสวิทช • ตรวจสอบการทํางาน
• ปรับต้ังลําแสงไฟหนา      

ลําดับ จุดตรวจสอบ รายการบํารุงรักษา

มาตรวัดระยะทาง (แลวแตระยะใดถึงกอน) ตรวจสอบ
ประจําปกม. 1,000 4,000 8,000 12,000 16,000 

เดือน 2 6 10 14 18
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UAU18681

ขอแนะนํา
 กรองอากาศ

 กรองอากาศของรถรุนนี้ใชไสกรองอากาศกระดาษเคลอืบน้ํามันแบบใชแลวทิ้ง ซึ่งไมตองทําความ
สะอาดดวยลมอัด มิฉะนั้นอาจชํารุดเสียหายได

 ตองเปลีย่นไสกรองอากาศบอยคร้ังขึน้ หากขบัข ี่ในบริเวณท่ีเปยกหรือมีฝุนมากกวาปกติ
 การบํารุงรักษาระบบเบรคไฮดรอลกิ

 ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรคเปนประจํา และเติมใหได ระดับที่กําหนดตามความจําเปน
 เปลีย่นชิน้สวนภายในของแมปมเบรคตัวบนและแมปมเบรคตัวลาง พรอมกับเปลี่ยนน้ํามันเบรค

ทุกสองป
 เปลีย่นทอน้ํามันเบรคทุกสี่ป หรือเมื่อเกิดการชํารุดหรือเสียหาย

B6FF8199U0.book  Page 9  Friday, August 11, 2017  2:12 PM



7-10

7

การบํารุงรักษาและการปรับตั้งตามระยะ
UAU18713

การถอดและการติดต้ังบังลมและฝาครอบ
บังลมและฝาครอบท่ีแสดงในรูปจําเปนตองถอดออก
เพ่ือทําการบํารุงรักษาบางรายการตามท่ีอธิบายไว ใน
บทนี้ อางอิงหัวขอนี้ทุกคร้ังเม่ือตองการถอดและติดต้ัง
บังลมหรือฝาครอบ

UAU55940

บังลม A

การถอดบังลม
ถอดสกรูออก แลวดึงบังลมออกตามภาพ

1. บังลม A
2. บังลม B
3. ฝาครอบ A
4. ฝาครอบ B

3
2

1
4

1. สกรู
2. บังลม A

1

2
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การประกอบบังลม
ใสบังลมในตําแหนงเดิม แลวยึดดวยสกรู

บังลม B

การถอดบังลม
ถอดสกรูออก แลวดึงบังลมออกตามภาพ

การประกอบบังลม
ใสบังลมในตําแหนงเดิม แลวยึดดวยสกรู

1. สกรู
2. บังลมหลัง

2

1

1. บังลม B
2. สกรู

12
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UAUU2040

ฝาครอบ A

การถอดฝาครอบ
ถอดโบลทและสกรูออก และจากนั้นถอดฝาครอบออก

การติดต้ังฝาครอบ
วางฝาครอบในตําแหนงเดิม แลวยึดโบลทและสกรู

ฝาครอบ B

การถอดฝาครอบ
1. เปดเบาะนั่ง (ดูหนา 4-16)
2. ถอดสกรูออก จากนั้นดึงฝาครอบออกโดยดึงขึ้น

การติดต้ังฝาครอบ
1. วางฝาครอบในตําแหนงเดิม จากนั้นจงึขันสกรู
2. ปดเบาะนั่ง

1. ฝาครอบ A
2. สกรู
3. โบลท

1

23

1. สกรู

1
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UAU19607

การตรวจสอบหัวเทียน
หัวเทียนเปนสวนประกอบท่ีสําคญัของเคร่ืองยนต  
ซึ่งสามารถทําการตรวจสอบและบํารุงรักษาไดงาย 
เนื่องจากความรอนและคราบตะกอนทําใหหัวเทียน
สึกกรอนอยางชาๆ จึงควรถอดหัวเทียนออกมา
ตรวจสอบตามท่ีกําหนดในตารางการบํารุงรักษาและ
การหลอลืน่ตามระยะ นอกจากน้ี สภาพของหัวเทียน
ยังแสดงถงึสภาพของเคร่ืองยนตได

การถอดหัวเทียน
1. ถอดปลั๊กหัวเทียน
2. ถอดหัวเทียนออกตามภาพโดยใชบลอ็ค

หัวเทียนที่ใหมากับเคร่ืองมือประจํารถ

การตรวจสอบหัวเทยีน
1. ตรวจสอบฉนวนกระเบ้ืองรอบๆ แกนกลางของ

หัวเทียนวายังเปนสีน้ําตาลออนถงึปานกลาง
หรือไม (แสดงวาเคร่ืองยนตปกติ)

1. บล็อคหัวเทียน
2. ไขควง

12
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ขอแนะนํา
หากหัวเทียนเปนสีอ่ืนอยางชัดเจน แสดงวาเคร่ืองยนต
อาจทํางานไมปกติ ไมควรพยายามวินิจฉัยปญหาดวย
ตัวเอง โปรดนํารถจกัรยานยนตของทานไปใหผู
จําหนายยามาฮาตรวจสอบแกไข

2. ตรวจสอบหวัเทียนวามีการสึกกรอนของขั้ว
หรือมีคราบเขมาจบัมากหรือไม และเปลี่ยนใหม
ตามความจําเปน

3. วัดระยะหางเขี้ยวหัวเทียนดวยเกจวัดความหนา 
และหากจําเปน ใหปรับระยะหางเขี้ยวหัวเทียน
ใหไดตามคาท่ีกําหนดไว

การติดตัง้หัวเทียน
1. ทําความสะอาดพ้ืนผิวของปะเก็นหัวเทียนและ

หนาสัมผัสรองหวัเทียน จากน้ันเชด็สิ่งสกปรก
ออกจากเกลยีวหัวเทียน

2. ติดต้ังหัวเทียนดวยบลอ็คหวัเทียน และขันให
แนนตามคาแรงบิดที่กําหนด

หัวเทียนที่กําหนด:
NGK/CR6HSA

1. ระยะหางเข้ียวหัวเทียน

ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน:
0.6–0.7 มม.
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ขอแนะนํา
หากไมมีประแจวัดแรงบิด ใหประมาณคราวๆ โดย
หมุนเกนิการขันดวยมือไปอีก 1/4–1/2 รอบ อยางไร
ก็ตาม ควรจะขันใหแนนตามท่ีมาตรฐานกําหนด
โดยเร็วที่สุด

3. ติดต้ังปลั๊กหัวเทียน

UAUU2060

นํ้ามันเคร่ืองและไสกรองนํ้ามันเคร่ือง
ควรตรวจสอบระดบัน้ํามนัเครือ่งเปนประจํา นอกจากนี ้
จะตองทําการเปลีย่นถายน้ํามนัเครือ่ง และไสกรอง
น้ํามนัเครื่องตามระยะที่กาํหนดในตารางการบํารงุ
รกัษาตามระยะ

คามาตรฐานแรงบิด:
หัวเทียน:
12.5 นิวตัน·เมตร 

ยี่หอที่แนะนํา:
YAMALUBE

เกรดความหนืดของ SAE:
10W-40

เกรด API service:
ชนิด SG หรือสูงกวา, มาตรฐาน JASO MA

ปริมาณน้ํามันเครื่อง:
การเปลี่ยนถายน้ํามันเคร่ือง:

0.80 ลิตร
มีการถอดกรองน้ํามันเคร่ือง:

0.85 ลิตร
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ขอควรระวัง
UCAW0033

 เพ่ือปองกันไมใหคลัทชล่ืน (เนื่องจากน้ํามนั
เครื่องจะหลอล่ืนคลัทชเชนกัน) หามผสมสาร 
เคมเีติมแตงใดๆ ไมควรใชน้ํามนัดีเซลที่ระบุ
สําหรับ “CD” ควรแนใจวานํ้ามนัเครื่องนี้ไมมี
สารผสมของสารลดแรงเสียดทาน

 ระวังไมใหสิ่งแปลกปลอมเขาไปในหอง
เครื่องยนต

การตรวจสอบระดับนํ้ามนัเครื่อง
1. สตารทเคร่ือง อุนเคร่ืองสักพัก จากน้ันจึงดับ

เคร่ือง
2. รอสองถึงสามนาทีเพ่ือใหน้ํามันตกตะกอน
3. เมื่อจักรยานยนตอยูบนพ้ืนราบ ยึดใหอยูใน

ตําแหนงต้ังตรงเพ่ือใหอานคาไดถูกตอง

4. ถอดฝาปดชองเติมน้ํามันเคร่ืองและทําความ
สะอาดกานวัดระดับ จากนั้นใสกานวัดระดับ
กลับเขาไปในชองเติม (ไมตองขนัเกลยีว) และ
ดึงกานวัดระดับออกมาอีกคร้ังเพ่ือตรวจวัด
ระดับน้ํามันเคร่ือง คําเตือน! หามถอดฝาปดชอง
เติมน้ํามนัเครื่องหลังจากเครื่องยนตทํางานที่
ความเร็วสูง มฉิะนั้นน้ํามันเครื่องที่รอนอาจจะ
พุงออกมา และทําใหเกิดความเสียหายหรือ
บาดเจ็บได ปลอยใหเครื่องยนตเย็นลงกอน
ถอดฝาปดชองเติมน้ํามนัเครื่องออกเสมอ 
[UWA17640]
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5. หากนํ้ามันเคร่ืองอยูที่ขีดบอกระดับตํ่าสุดระด ับ
หรือตํ่ากวา ใหเติมน้ํามัน

6. ตรวจสอบความเสียหายของโอริงนํ้ามัน เปลี่ยน
ตามความจําเปน

7. ใสฝาปดชองเติมน้ํามัน

1. ฝาปดชองเติมนํ้ามันเคร่ือง

1

ZAUV0288ZAUV0288ZAUV0288

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

2
3

1

4
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การเปล่ียนถายน้ํามนัเครื่อง (และเปล่ียนไสกรอง)
1. สตารทเคร่ือง อุนเคร่ืองสักพัก จากน้ันจึงดับ

เคร่ือง
2. วางอางรับน้ํามันเคร่ืองไวใตเคร่ืองยนตเพ่ือ

รองรับน้ํามันเคร่ืองที่ใชแลว
3. ถอดฝาปดชองเติมน้ํามันเคร่ือง
4. ถอดโบลทถายนํ้ามันเคร่ืองและปะเก็นออก 

ทิ้งปะเก็นที่ใชแลว

ขอแนะนํา
ขามขั้นตอนท่ี 4–6 หากไมมีการเปลีย่นไสกรอง
น้ํามันเคร่ือง

5. ถอดฝาครอบไสกรองน้ํามันเคร่ืองโดยถอด
โบลทออก

1. โบลทถายนํ้ามันเคร่ือง

1
1. โบลท
2. ฝาครอบไสกรองนํ้ามันเคร่ือง

1 2
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6. ถอดไสกรองน้ํามันเคร่ืองและโอริงท่ีใชแลว
ออก และเปลีย่นอันใหม

ขอแนะนํา
ตรวจสอบใหแนใจวาไดประกอบโอริงเขาท่ีอยาง
ถูกตองแลว

7. ติดต้ังฝาครอบไสกรองน้ํามันเคร่ืองและ
ขันแนนโบลท

8. ติดต้ังโบลทถายน้ํามันเคร่ืองพรอมกับปะเก็น
อันใหม และขันแนนโบลท

9. เติมน้ํามันเคร่ืองในหองเคร่ืองยนตตามปริมาณ
ที่กําหนด และใสฝาปดชองเติมน้ํามัน

1. ไสกรองนํ้ามันเคร่ือง
2. โอริง

2

1

ZAUV0291

คามาตรฐานแรงบิด:
โบลทฝาครอบไสกรองน้ํามันเคร่ือง:

10 นิวตัน·เมตร 

คามาตรฐานแรงบิด:
โบลทถายน้ํามันเคร่ือง:

20 นิวตัน·เมตร 
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ขอควรระวัง
UCA10441

หลังจากเปล่ียนนํ้ามนัเครื่องแลว ควรแนใจวาได
ตรวจสอบแรงดันน้ํามันเครื่องตามที่อธิบายไว
ดานลางแลว

10. ถอดโบลทไลอากาศออก สตารทเคร่ืองยนต
และปลอยเดินเบาจนกระท่ังนํ้ามันไหลออกมา 
จากน้ันติดต้ังโบลทไลอากาศ 

ขอแนะนํา
หากไมมีน้ํามันไหลออกมาหลังจากหน่ึงถงึสองนาท ี 
ใหดับเคร่ืองยนต ปรึกษาผูจําหนายยามาฮาเพ่ือ
ตรวจสอบกอนขับขี่รถจักรยานยนตอีกคร้ัง

11. หลงัจากตรวจสอบแรงดันน้ํามันเคร่ืองแลว 
ใหขันแนนโบลทไลอากาศ

12. สตารทเคร่ืองยนตและปลอยใหเคร่ืองยนต
เดินเบาสักพัก ตรวจสอบดูการร่ัวของนํ้ามัน

13. ดับเคร่ืองยนต และตรวจสอบระดับน้ํามัน
คร้ังกอน

ขอแนะนํา
ตองแนใจวาไดเชด็คราบน้ํามันบนชิ้นสวนตางๆ 
ออกหลังจากเคร่ืองยนตและระบบไอเสียเย็นลงแลว

คามาตรฐานแรงบิด:
โบลทไลอากาศ:

7 นิวตัน·เมตร 
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UAUB1282

การเปล่ียนไสกรองอากาศและทําความสะอาด
ทอตรวจสอบ
ควรเปลีย่นไสกรองอากาศตามระยะทีก่ําหนดในตาราง
การบํารุงรกัษาและการหลอลืน่ตามระยะ เปลีย่น
ไสกรองอากาศอยางสม่ําเสมอ หากมกีารใชรถ
จกัรยานยนตในพืน้ทีท่ีม่คีวามเปยกชืน้หรือม ีฝุนมาก 
ควรตรวจสอบและทําความสะอาดทอตรวจสอบสภาพ
ไสกรองอากาศ ถาจาํเปน

การเปล่ียนไสกรองอากาศ
1. ถอดสกรูเพ่ือถอดฝาครอบหมอกรองอากาศออก

2. ดึงไสกรองอากาศออกมา
3. ใสไสกรองอากาศอันใหมเขากับหมอกรอง

อากาศตามที่แสดง ขอควรระวัง: ดูใหแนใจวา
ไดใสไสกรองอากาศเขาไปในหมอกรองอากาศ
อยางถูกตอง ไมควรใชงานเครื่องยนตโดยไมได 
ติดตั้งไสกรองอากาศ เพราะอาจทําใหลูกสูบ
และ/หรือกระบอกสูบสึกหรอมากกวาปกต ิ
[UCA10482]

1. ฝาครอบหมอกรองอากาศ
2. ไสกรองอากาศ

2

1
ZAUV0250ZAUV0250ZAUV0250
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4. ติดต้ังฝาครอบหมอกรองอากาศดวยสกรู

การทําความสะอาดทอตรวจสอบไสกรองอากาศ
1. ตรวจสอบทอเพ่ือดูการสะสมของส่ิงสกปรก 

น้ําหรือน้ํามัน

2. หากพบสิ่งสกปรก, น้ําหรือน้ํามัน ใหถอดทอ
ออก ทําความสะอาดและประกอบกลบัเขาไปท่ี
ตําแหนงเดิม

ZAUV0252

1. ทอตรวจสอบไสกรองอากาศ

1
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UAU21341

การปรับความเร็วรอบเคร่ืองยนตเดินเบา
ความเร็วรอบเครื่องยนตเดินเบาตองมกีารตรวจสอบ
และถาจําเปน ใหปรับต้ังตามท่ีกําหนดในตารางการ
บํารุงรักษาและการหลอลื่นตามระยะ
ควรอุนเคร่ืองยนตกอนทําการปรับต้ังน้ี

ขอแนะนํา
 เคร่ืองยนตจะอุนเมื่อตอบสนองอยางรวดเร็ว

ตอลิน้เรง
 จําเปนตองใชมาตรวัดรอบเคร่ืองยนตวิเคราะห

เพ่ือทําการปรับต้ังนี้

1. ติดเคร่ืองมาตรวัดรอบเคร่ืองยนตที่สายไฟ
หัวเทียน

2. ตรวจสอบความเร็วรอบเคร่ืองยนตเดินเบา และ
ถาจําเปน ใหปรับต้ังตามขอกําหนด โดยการ
หมุนสกรูหยุดลิน้เรง ในการเพ่ิมความเร็วรอบ
เคร่ืองยนตเดินเบา ใหหมุนสกรูไปทางตําแหนง 

(a) ในการลดความเร็วรอบเคร่ืองยนตเดินเบา 
ใหหมุนสกรูไปทางตําแหนง (b)

ขอแนะนํา
หากไมไดความเร็วรอบเดินเบาที่กําหนดตามท่ีอธ ิบาย
ไวดานบน ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับต้ัง

1. สกรูปรับรอบเดินเบา

ความเร็วรอบเครื่องยนตเดินเบา:
1,400–1,600 รอบ/นาที

1

a
b
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UAU48434

การปรับต้ังระยะฟรีปลอกคันเรง
วัดระยะฟรีปลอกคันเรงดังภาพ

ทําการตรวจสอบระยะฟรีปลอกคันเรงเปนระยะ 
และหากจําเปนใหปรับต้ังตามขั้นตอนตอไปนี้

ขอแนะนํา
ตองปรับความเร็วรอบเคร่ืองยนตเดินเบาใหถูกตอง
กอนการตรวจสอบและการปรับต้ังระยะฟรีปลอก
คันเรง

1. เลื่อนตัวครอบยางไปทางดานหลงั
2. คลายนัทลอ็ค
3. ในการเพ่ิมระยะฟรีปลอกคนัเรง ใหหมุนนัท

ปรับต้ังไปในทิศทาง (a) ในการลดระยะฟรี
ปลอกคันเรง ใหหมุนนัทปรับต้ังไปในทิศทาง 
(b)

4. ขนันัทล็อคแลวเลื่อนตัวครอบยางกลบัสู
ตําแหนงเดิม

1. นัทล็อค
2. นัทปรับต้ัง
3. ระยะฟรีปลอกคันเรง

ระยะฟรีปลอกคันเรง:
3.0–7.0 มม. 

a
12

3
b

B6FF8199U0.book  Page 24  Friday, August 11, 2017  2:12 PM



7-25

7

การบํารุงรักษาและการปรับตัง้ตามระยะ
UAU21403

ระยะหางวาลว
วาลวเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของเคร่ืองยนต และ
เนื่องจากระยะหางวาลวมีการเปลีย่นแปลงเน่ืองจาก
การใชงาน ดังน้ันตองตรวจสอบและปรับต้ังตาม
ตารางการบํารุงรักษาตามระยะ วาลวที่ไมไดทําการ
ปรับต้ังจะทําใหสวนผสมระหวางอากาศกับน้ํามัน
ไมไดสัดสวน เคร่ืองยนตเกิดเสียงดัง และเคร ื่องยนต
เสียหายในท่ีสุด การปองกนัไมใหเกดิเหตุเชนนี้ ควร
ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบและปรับต้ังระยะห าง
วาลวตามระยะเวลาปกติ

ขอแนะนํา
การบํารุงรักษาตองทําเม่ือเคร่ืองยนตเย็น

UAU70051

ยาง
ยางเปนสิ่งเดียวที่สัมผัสกับถนน ความปลอดภัยในทุก
สภาวะการขับขีข่ึ้นอยูกบัสวนเล็กๆ ทีส่ัมผัสกบัถนน 
นั่นคอื ยาง ดังน้ัน จงึจําเปนตองบํารุงรักษายางใหอยู
ในสภาพที่ดีตลอดเวลา และเปลีย่นเม่ือถึงเวลาท่ี
เหมาะสมดวยขนาดยางที่กําหนด
แรงดันลมยาง
ควรตรวจสอบแรงดันลมยางทุกคร้ังกอนการขบัขี่ 
และปรับตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10504

การใชรถจักรยานยนตโดยทีแ่รงดันลมยางไมถูกต อง
อาจทําใหสูญเสียการควบคุมจนเกิดการบาดเจ็บสาห ัส
หรือถึงแกชีวิตได
 การตรวจสอบและการปรับแรงดันลมยางตอง

ทําขณะทีย่างเย็น (เมื่ออุณหภูมิของยางเทากับ
อุณหภูมโิดยรอบ)
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 ตองปรบัแรงดันลมยางใหสอดคลองกับความเรว็
ในการขบัขี่ รวมถึงน้ําหนักรวมของผูขบัขี่ 
ผูโดยสาร สัมภาระ และอุปกรณตกแตงที่
กําหนดไวสําหรบัรถรุนนี้

คําเตอืน
UWA10512

หามบรรทุกน้ําหนักมากเกินไป การใชงานรถ
จักรยานยนตที่มีน้ําหนักบรรทุกมากเกินไปอาจ
ทําใหเกิดอุบัติเหตุได

การตรวจสอบสภาพยางแรงดันลมยาง (วัดขณะยางเยน็):
1 คน:

หนา:
200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)

หลัง:
225 kPa (2.25 kgf/cm², 33 psi)

2 คน:
หนา:

200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)
หลัง:

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

153 กก. 
* น้ําหนักรวมของผูขับข่ี ผูโดยสาร สัมภาระ และ

อุปกรณตกแตง 

1. แกมยาง
2. พิกัดความสึกของดอกยาง
3. ความลึกรองดอกยาง
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ตองตรวจสอบสภาพยางทุกคร้ังกอนการขับขี่ หาก
ลายตามขวาง (ความลึกตํ่าสุดของรองดอกยาง) 
แสดงขึ้น หรือหากยางมีตะปูหรือเศษแกวฝงอยู 
หรือมีการฉกีขาดของแกมยาง ใหนํารถไปเปลี่ยนยาง
ที่ผูจําหนายยามาฮาทันที

คําเตอืน
UWA10563

 การขบัขีร่ถจักรยานยนตที่ยางเสื่อมสภาพนั้น
เปนอันตราย เมื่อลายตามขวางของดอกยางเร่ิม
แสดงขึ้น ใหนํารถไปเปล่ียนยางที่ผูจําหนาย
ยามาฮาทันที

 การเปล่ียนช้ินสวนที่เก่ียวของกับเบรคและลอ
ทั้งหมด รวมถึงยาง ควรใหชางผูจําหนาย
ยามาฮาที่มีความรูความชํานาญเปนผูดําเนินการ

 ไมแนะนําใหใชยางที่ปะไว หากไมสามารถ
หลีกเล่ียงได ใหปะยางอยางระมดัระวัง และ
เปล่ียนใหมใหเรว็ที่สุดดวยสินคาคุณภาพสูง

 ขบัขีร่ถจักรยานยนตดวยความเร็วปานกลาง
หลังจากเปล่ียนยางใหมๆ  เนื่องจากตองรอให
หนายางเขาที่ (broken in) กอน เพ่ือใหใชยาง
ไดเตม็ประสิทธิภาพ

ขอมูลเก่ียวกับยาง
รถจักรยานยนตรุนนี้ใชยางแบบมียางใน
ยางมีการเสื่อมสภาพตามอายุ แมวาจะไมไดใชงาน
หรือใชในบางโอกาส การแตกของดอกยางและแกม
ยาง ซึ่งบางคร้ังมีการเสียรูปของโครงยางรวมดวย 
เปนสิ่งท่ีบงถึงการเสื่อมสภาพตามอายุ ดังน้ัน จงึควร
ตรวจสอบอายุของยางท่ีเกาเกบ็โดยผูเชีย่วชาญ เพ่ือให
แนใจวายางมีความเหมาะสมที่จะใชตอไป

ความลึกรองดอกยางตํ่าสุด (หนาและหลัง):
1.0 มม. 
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คําเตอืน
UWA10462

ยางหนาและยางหลังของรถจักรยานยนตควรเปนยาง
ยี่หอและรูปแบบเดียวกัน มิฉะน้ันสมรรถนะในการ
บังคับรถอาจลดลง ซึ่งสามารถนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ
ได

หลังจากการทดสอบอยางละเอียด รายชื่อยางตอไปน ี้
เทาน้ันที่ไดรับการยอมรับจากยามาฮาวาสามารถใชกับ
รถจักรยานยนตรุนนี้ได

UAUU0293

ลอรถ
เพ่ือใหรถจกัรยานยนตของทานมีสมรรถนะในการ
ขับขี่สูง มีความทนทานและปลอดภัย ทานควรคํานึง
ถึงจุดที่สําคัญดังตอไปนี้
 ตรวจสอบแตละลอเพ่ือดูรอยแตก การผิดรูปราง

และความเสียหายอ่ืนๆ หากพบความเสียหาย
ใดๆ ใหผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบลอรถ หาม
ซอมหรือดัดลอที่งอหรือเสียหายดวยตนเอง

 สําหรับลอซี่ลวดที่ติดต้ังมาในรุนนี้ ควร
ตรวจสอบเพ่ือดูความหลวม หากพบวาซ่ีลวด
หลวม ควรใหผูจําหนายยามาฮาปรับต้ังลอให 
ซี่ลวดท่ีขันแนนไมเหมาะสม เปนสาเหตุใหลอ
ไมเปนแนวตรง

 ควรทําการต้ังศูนยลอทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนลอ
หรือยาง ลอที่ไมไดศูนยทําใหการบังคับควบคุม
ลดลง และอายุของยางส้ันลง

ยางหนา:
ขนาด:

70/90-17 M/C 38P
ผูผลิต/รุน:

MAXXIS/M6230
ยางหลัง:

ขนาด:
80/90-17 M/C 50P

ผูผลิต/รุน:
MAXXIS/M6230
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คําเตอืน
UWA20560

เพ่ือหลีกเล่ียงการล่ืนไถล และการบาดเจ็บ ใหใชเฉพาะ
ประเภทของยางทีร่ะบุไวสําหรับแตละลอ

UAU39815

การปรับต้ังระยะฟรีคันเบรคหลัง
วัดระยะฟรีคนัเบรคหลงัท่ีปลายคันเบรคหลังตามท ี่
แสดง

1. ระยะฟรีคันเบรคหลงั

ระยะฟรีคันเบรคหลัง:
20.0–30.0 มม. 

1
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ควรมีการตรวจสอบระยะฟรีคันเบรคหลงัตามระยะที่
กําหนด และถาจําเปน ใหปรับต้ังตามขัน้ตอนตอไปน้ี
ในการเพ่ิมระยะฟรีคันเบรคหลัง ใหหมุนนัทปรับต ั้ง
ระยะฟรีคันเบรคหลังท่ีกานเบรคไปในทิศทาง (a) 
ในการลดระยะฟรีคนัเบรคหลงั ใหหมุนนัทปรับต้ัง
ไปในทิศทาง (b)

คําเตอืน
UWA10681

 หลังจากปรับตัง้ระยะหยอนโซขบั หรือการถอด
และติดตั้งลอหลัง ใหตรวจสอบระยะฟรีคัน
เบรคหลังเสมอ

 หากไมสามารถปรับตั้งอยางถกูตองตามที่
อธิบายไวดานบน ควรนํารถไปใหชางผู
จําหนายยามาฮาปรับตั้งให

 หลังจากการปรับตั้งระยะฟรีคันเบรคหลังแลว 
ตรวจสอบการทํางานของไฟเบรคดวย

1. นัทปรับต้ังระยะฟรีคันเบรคหลงั

1
(b)

(a)

ZAUV0257ZAUV0257ZAUV0257
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UAU22275

สวิทชไฟเบรค
ไฟเบรคจะทํางานโดยสวิทชทีเ่ชื่อมตอกบัคันเบรค
และแปนเบรค ตรวจสอบวาไฟเบรคสวางขึ้นกอน
การเบรคจะทํางานเลก็นอย หากจําเปน ใหปรับสวิทช
ไฟเบรคหลังดังตอไปนี้

หมุนนัทปรับต้ังสวิทชไฟเบรคหลงัขณะยึดสวิทชไฟ
เบรคหลงัใหเขาท่ี หากตองการทําใหไฟเบรคสวาง
เร็วขึ้น ใหหมุนนัทปรับต้ังไปในทิศทาง (a) หากตอง
การทําใหไฟเบรคสวางชาลง ใหหมุนนัทปรับต้ังไป
ในทิศทาง (b)

ขอแนะนํา
สวิทชไฟเบรคหนาควรซอมแซมโดยผูจําหนาย
ยามาฮา

1. สวิทชไฟเบรคหลัง
2. นัทปรับต้ังสวิทชไฟเบรคหลัง

1
(b) (a)

2

ZAUV0293ZAUV0293ZAUV0293
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UAU22382

การตรวจสอบผาเบรคหนาและผาเบรคหลัง 
ตองทําการตรวจสอบความสึกของผาเบรคหนาและ
ผาเบรคหลงัตามระยะท่ีกําหนดในตารางการบํารุง
รักษาและการหลอลืน่ตามระยะ

UAU22432

ผาเบรคหนา 

ผาเบรคหนาแตละชิน้จะมีรองพิกดัวัดความสึกเพ่ือให
ผูใชสามารถตรวจสอบความสึกของผาเบรคเองไดโดย
ไมตองถอดแยกชิน้สวนเบรค ในการตรวจสอบความ
สึกของผาเบรค ใหดูที่รองบอกพิกดัความสึก หากผา
เบรคสึกจนเกอืบไมเห็นรองพิกัดวัดความสึก ควรให
ชางผูจําหนายยามาฮาเปลีย่นผาเบรคทั้งชุด

1. รองบอกพิกัดความสกึของผาเบรค

1
1

ZAUV0258

B6FF8199U0.book  Page 32  Friday, August 11, 2017  2:12 PM



7-33

7

การบํารุงรักษาและการปรับตัง้ตามระยะ
UAU22541

ผาเบรคหลัง

เบรคหลงัจะมพีิกดัวดัความสกึของผาเบรค เพื่อใหผูใช
สามารถตรวจสอบความสกึของผาเบรคหลงัเองไดโดย
ไมตองถอดแยกชิน้สวนของเบรค ในการตรวจสอบ
ความสกึของผาเบรคหลงั ใหตรวจสอบตําแหนงของ

พกิดัวัดความสึกขณะใชเบรค หากผาเบรคหลงัสกึจน
เขม็บอกพกิดัวัดความสกึถงึเสนขดีจํากดัการสกึผาเบรค
หลงั ควรใหชางผูจําหนายยามาฮาเปลีย่นผาเบรคหลงั
ใหใหมทัง้ชดุ

1. เสนขีดจํากดัการสึกผาเบรคหลัง
2. เข็มบอกพิกัดวัดความสึกของผาเบรคหลัง

9

1
2

ZAUV0259ZAUV0259ZAUV0259
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UAUU0831

การตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรค

น้ํามันเบรคท่ีไมเพียงพออาจทําใหอากาศเขาไปใน
ระบบเบรค เปนเหตุใหเบรคไมมปีระสิทธิภาพ
กอนขบัขี่ ใหตรวจสอบวานํ้ามันเบรคอยูเหนือข ีดบอก
ระดับตํ่าสุดและเติมน้ํามันเบรคตามความจําเปน ระดับ
น้ํามันเบรคท่ีตํ่าอาจแสดงถงึการสึกของผาเบรคและ/
หรือการร่ัวของระบบเบรค หากนํ้ามันเบรคมีระดับตํ่า 

ตองทําการตรวจสอบการสึกของผาเบรคและการรั่ว
ของระบบเบรค
ปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปนี้:
 ในการตรวจสอบระดับน้ํามันเบรค ตรวจให

แนใจวาดานบนของแมปมเบรคไดระดับโดย
การหมุนแฮนดบังคบั

 ใชเฉพาะนํ้ามันเบรคคุณภาพท่ีแนะนําเทาน้ัน 
มิฉะนั้นอาจทําใหซีลยางเส่ือมสภาพ เปนเหตุ
ใหเกดิการร่ัวซึมและสมรรถนะในการเบรคไมดี

 เตมิดวยน้ํามนัเบรคชนดิเดยีวกนัเสมอ การผสม
น้ํามนัเบรคอาจสงผลใหเกดิปฏกิริิยาทางเคมทีี่
เปนอันตราย และทําใหสมรรถนะในการเบรคต่ํา

1. ขีดบอกระดับตํ่าสุด

1

น้ํามันเบรคที่แนะนํา:
YAMAHA GENUINE BRAKE FLUID 
หรือเทียบเทา DOT3 หรือ DOT4
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 ระมัดระวังไมใหน้ําเขาไปในแมปมเบรคขณะ
เติมน้ํามันเบรค น้ําจะทําใหจุดเดือดของนํ้ามัน
เบรคตํ่าลงเปนอยางมาก และอาจทําใหเกิดแรง
ดันฟองอากาศในระบบเบรค

 น้ํามันเบรคอาจทําใหพ้ืนผิวสีหรือชิน้สวน
พลาสติกเสื่อมสภาพ จึงตองทําความสะอาด
น้ํามันเบรคท่ีหกทันทีทุกคร้ัง

 เมื่อผาเบรคมีความสึก เปนเร่ืองปกติที่ระดับของ
น้ํามันเบรคจะคอยๆ ลดลง อยางไรก็ตาม หาก
ระดับน้ํามันเบรคลดลงอยางรวดเร็ว ควรใหชาง
ผูจําหนายยามาฮาตรวจสอบหาสาเหตุ

UAU22724

การเปล่ียนถายนํ้ามันเบรค
ควรนํารถของทานเขารบัการเปลีย่นถายน้ํามนัเบรคที่
ผูจําหนายยามาฮาตามระยะทีก่ําหนดในตารางการบำรุง
รกัษาและการหลอลืน่ตามระยะ นอกจากนี ้ควรเปลีย่น
ซลีน้ํามนัของแมปมเบรคตวับนและแมปมเบรคต ัวลาง 
รวมทัง้ทอน้ํามนัเบรคตามระยะเวลาทีร่ะบดุานล าง 
หรือเมือ่ใดกต็ามทีเ่กดิการชํารดุหรือรั่วซึม
 ซีลน้ํามัน: เปลี่ยนทุกสองป
 ทอน้ํามันเบรค: เปลีย่นทุกสี่ป
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UAU22762

ระยะหยอนโซขับ
ควรตรวจสอบระยะหยอนโซขับทุกคร้ังกอนการขับขี่
และปรับต้ังตามความจําเปน

UAU49264

การตรวจสอบระยะหยอนโซขบั
1. ต้ังรถจักรยานยนตไวบนขาต้ังขาง

ขอแนะนํา
ขณะตรวจสอบและปรับต้ังระยะหยอนโซขับ ไมควร
มีน้ําหนักใดๆ บนรถจกัรยานยนต

2. เขาเกียรวาง
3. ถอดฝาปดชองตรวจสอบระยะหยอนโซขับออก
4. วัดระยะหยอนโซขับดังภาพ 5. หากระยะหยอนโซขบัถกูตอง ใหตดิตัง้ฝาปด

ชองตรวจเชค็ หากระยะหยอนโซขบัไมถกูตอง 
ใหปรับตามขัน้ตอนตอไปนี ้ขอควรระวัง: ระยะ
หยอนโซขบัทีไ่มพอดจีะทาํใหเครือ่งยนต รวมถ ึง

1. ระยะหยอนโซขับ

ระยะหยอนโซขับ:
30.0–40.0 มม. 

1
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ช้ินสวนทีส่ําคัญอ่ืนๆ ของรถจกัรยานยนต
ทํางานมากเกนิไป และอาจทําใหโซเล่ือนไหล
หรอืแตกหกัได เพ่ือปองกันไมใหเกิดภาวะนีข้ ึ้น 
ตองรกัษาระยะหยอนโซขบัใหตรงตามคาที่
กําหนด [UCA10572]

UAUV0461

การปรับตั้งระยะหยอนโซขบั
ปรึกษาผูจําหนายยามาฮากอนทําการปรับต้ังระยะ
หยอนโซขบั

1. คลายนัทปรับต้ังระยะฟรีคันเบรคหลงัและ
นัทกานทอรกเบรค

2. คลายนัทแกน จากน้ันคลายนัทลอ็คที่ปลาย
แตละดานของสวิงอารม 3. ในการปรับโซขับใหตึง ใหหมุนนัทปรับต้ัง

ระยะหยอนโซขับที่ปลายท้ังสองขางของสวิง
อารมไปในทิศทาง (a) ในการปรับโซขับให
หยอน ใหหมุนนัทปรับต้ังท่ีปลายทัง้สองขาง

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

a

b

12 3 4

ZAUV0263ZAUV0263ZAUV0263
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ของสวิงอารมไปในทิศทาง (b) จากน้ันดัน
ลอหลงัไปขางหนา ขอควรระวัง: ระยะหยอน
โซขับทีไ่มพอดีจะทําใหเครื่องยนต รวมถึง
ช้ินสวนที่สําคัญอ่ืนๆ ของรถจกัรยานยนต
ทํางานมากเกินไป และอาจทําใหโซเล่ือนไหล
หรือแตกหักได เพ่ือปองกันไมใหเกิดภาวะน้ีข ึ้น 
ตองรกัษาระยะหยอนโซขบัใหตรงตามคาที่
กําหนด [UCA10572]

ขอแนะนํา
ใชเคร่ืองหมายจดัแนวท่ีแตละดานของสวิงอารมตรวจ
ใหแนใจวาตัวปรับต้ังความตึงโซขับทั้งสองอยูใน
ตําแหนงเดียวกนัเพ่ือใหตําแหนงศูนยลอถูกตอง 4. ขนันัทล็อคทั้งสอง และจากนั้นขันนัทแกนลอ

และนัทยึดกานทอรกเบรค ตามคาแรงขันที่
กําหนด

1. นัทล็อค
2. นัทปรับต้ังระยะหยอนโซขับ
3. มารคปรับต้ัง

(a)

1
2

3

(b)

ZAUV0264
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ขอแนะนํา
เม่ือขันแนนนัทแกนลอ ใหยึดแกนลอดวยประแจ
เพ่ือยึดไมใหหมุน

5. ปรับต้ังระยะฟรีคันเบรคหลงั (ดูหนา 7-29) 
คําเตอืน! หลังจากการปรับตัง้ระยะฟรีคันเบรค
หลังแลว ตรวจสอบการทํางานของไฟเบรคดวย 
[UWA16081]

6. ตรวจสอบใหแนใจวาตัวปรับต้ังความตึงโซขับ
ทั้งสองอยูในตําแหนงเดียวกัน ระยะหยอนโซ
ขับถกูตอง และการเคลือ่นที่ของโซขบัมีความ
ราบร่ืน

7. ติดต้ังฝาปดชองตรวจสอบระยะหยอนโซขับ

คามาตรฐานแรงบิด:
นัทล็อค:

7 นิวตัน·เมตร
นัทแกนลอ:

60 นิวตัน·เมตร
กานรับแรงบิดเบรค:

19 นิวตัน·เมตร
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UAU23018

การทําความสะอาดและการหลอล่ืนโซขับ
ตองทําความสะอาดและหลอลืน่โซขับตามระยะท่ี
กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลื่นตาม
ระยะ โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือขับขี่ในบริเวณที่มีฝุนมาก
หรือเปยก มิฉะน้ันโซขบัจะสึกหรออยางรวดเร็ว ใหทํา
การบํารุงรักษาโซขบัตามขั้นตอนตอไปนี้

ขอควรระวัง
UCA10584

ตองหลอล่ืนโซขับหลังการลางทําความสะอาด
รถจักรยานยนตหรือขบัขีใ่นบริเวณที่เปยก

1. เชด็ฝุนและโคลนท้ังหมดออกจากโซขับดวย
แปรงหรือผา

ขอแนะนํา
สําหรับการทําความสะอาดอยางสมบูรณ โปรดติดตอ
ผูจําหนายยามาฮา เพ่ือถอดโซขับและแชในสารละลาย

2. ฉดีสเปรยสารหลอลืน่โซของยามาฮา หรือสาร
หลอลื่นโซอ่ืนที่เหมาะสมบนโซใหทั่ว ควร
แนใจวาแผนเหล็กดานขางท้ังหมด และลูกกลิง้
ไดรับน้ํามันที่เพียงพอ
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UAU23098

การตรวจสอบและการหลอล่ืนสายควบคุม
ตางๆ
กอนการขับขี่ทุกคร้ัง ควรตรวจสอบการทํางานของ
สายควบคุมทั้งหมดและสภาพของสาย และหลอลื่น
สายและปลายสายตามความจําเปน หากสายชํารุดหรือ
ขยับไดไมราบร่ืน ใหผูจําหนายยามาฮาทําการ
ตรวจสอบหรือเปลีย่นใหม คําเตือน! ความเสียหาย
ที่ผิวดานนอกของสายควบคุมตางๆ อาจทําใหเกิดสนิม
ภายในสายและทําใหสายขยับไดยาก จึงควรเปล่ียน
สายใหมโดยเร็วทีสุ่ดเพ่ือปองกันไมใหเกิดสภาวะที่
ไมปลอดภัย [UWA10712]

UAUE1191

การตรวจสอบและการหลอล่ืนปลอกคันเรง
และปลายสาย
ควรตรวจสอบการทํางานของปลอกคนัเรงทุกครั้งกอน
ขบัขี่ นอกจากนี้ ควรทําการหลอลืน่ปลายสายคนัเรง
โดยผูจําหนายยามาฮา ตามระยะทีก่ําหนดในตารางการ
บํารุงรักษาและการหลอลืน่ตามระยะ
สายคันเรงมีตัวครอบยางติดต้ังอยู ตรวจใหแนใจวาตัว
ครอบติดต้ังไวแนนดีแลว แมวาจะติดต้ังตัวครอบอยาง
ถกูตอง ก็ยังไมสามารถปองกันน้ําเขาไดอยางสมบูรณ 
จงึตองใชความระมัดระวังไมเทน้ําลงบนตัวครอบหรือ
สายโดยตรงเม่ือทําการลางรถ หากสายหรือตัวครอบ
สกปรก ใชผาหมาดๆ เชด็ใหสะอาด

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
น้ํามันหลอลื่นสายควบคุมของยามาฮาหรือ
น้ํามันหลอลื่นที่เหมาะสม
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UAU23155

การตรวจสอบและการหลอล่ืนคันเบรคหนา
ควรตรวจสอบการทํางานของคันเบรคหนาทุกคร้ังกอน
การขับขี่ และทําการหลอล่ืนเดือยคนัเบรคหนาถาจําเปน

UAU23185

การตรวจสอบและการหลอล่ืนคันเบรคหลัง
ควรตรวจสอบการทํางานของคนัเบรคหลงัทกุครัง้กอน
การขบัขี ่และทําการหลอลืน่เดือยคนัเบรคถาจําเปน

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
สําหรับรุนดิสกเบรค:

จาระบีซิลิโคน

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธียม

ZAUV0379
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UAU23215

การตรวจสอบและการหลอล่ืนขาต้ังกลางและ
ขาต้ังขาง

กอนการขับขี่ทุกคร้ัง ควรตรวจสอบวาขาต้ังกลางและ
ขาต้ังขางมีการเคลื่อนตัวขณะใชงานฝดหรือไม และ
หลอลืน่ที่จุดหมุนตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10742

หากขาตั้งกลางหรือขาตั้งขางขยับขึ้นและลงไมคลอง
หรือฝด ควรนํารถไปใหชางผูจําหนายยามาฮาทําการ
ตรวจสอบหรือซอมแซม มิฉะนั้นขาตั้งกลางหรือ
ขาตั้งขางอาจสมัผัสกับพ้ืนและทําใหผูขบัขี่เสียสมาธิ 
สงผลใหสูญเสียการควบคุมได

ZAUV0380

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธียม
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UAUM1653

การหลอล่ืนจุดหมุนของสวิงอารม
เดือยสวิงอารมตองไดรับการหลอลื่นโดยผูจําหนาย
ยามาฮาตามท่ีกําหนดไวในตารางการบํารุงรักษาและ
การหลอลืน่ตามระยะ

UAU23273

การตรวจสอบโชคอัพหนา
ตองตรวจสอบสภาพและการทํางานของโชคอัพหนา
ดังตอไปน้ีตามท่ีกําหนดไวในตารางการบํารุงรักษา
และการหลอลืน่ตามระยะ

การตรวจสอบสภาพ
ตรวจสอบกระบอกโชคตัวในวามีรอยขีดขวน ความ
เสียหาย หรือการร่ัวของน้ํามันหรือไม

การตรวจสอบการทํางาน
1. ต้ังรถจกัรยานยนตบนพ้ืนราบและใหอยูใน

ตําแหนงต้ังตรง คําเตือน! เพ่ือหลีกเล่ียงการ
บาดเจ็บ ใหหนุนรองรถใหมั่นคงเพ่ือปองกัน
อันตรายจากการที่รถลม [UWA10752]

2. ขณะท่ีบีบคันเบรคหนา ใหกดแฮนดบังคบัลง
แรงๆ หลายๆ คร้ัง เพ่ือตรวจสอบแรงอัดของ
โชคอัพหนาวามีการดีดตัวอยางราบร่ืนหรือไม 

สารหลอลื่นที่แนะนํา:
จาระบีลิเธียม
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ขอควรระวัง
UCA10591

หากโชคอัพหนาชํารดุหรือทํางานไมราบรื่น ใหนํา
รถจักรยานยนตของทานไปใหผูจําหนายยามาฮา
ตรวจสอบหรือซอม

UAU45512

การตรวจสอบชุดบังคับเล้ียว
ลกูปนคอรถที่สึกหรือหลวมอาจกอใหเกิดอันตรายได 
จงึตองตรวจสอบการทํางานของชุดบังคับเลีย้วดัง
ตอไปนี้ตามท่ีกําหนดในตารางการบํารุงรักษาและ
การหลอลื่นตามระยะ

1. ต้ังรถจักรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง คําเตือน! 
เพ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บ ใหหนุนรองรถให
มัน่คงเพ่ือปองกันอันตรายจากการที่รถลม 

[UWA10752]

2. จบัสวนลางของแกนโชคอัพหนาและพยายาม
โยกไปมา หากแกนโชคอัพหนามีระยะฟรี ให
นํารถจักรยานยนตของทานไปใหผูจําหนาย
ยามาฮาตรวจสอบและแกไขชดุบังคับเลี้ยว
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UAU23292

การตรวจสอบลูกปนลอ
ตองทําการตรวจสอบลูกปนลอหนาและลอหลงัตาม
ที่กําหนดในตารางการบํารุงรักษาและการหลอลืน่
ตามระยะ หากมีระยะคลอนท่ีดุมลอหรือหากลอหมุน
ไดไมราบร่ืน ควรนํารถเขาตรวจสอบลูกปนลอที่ผู
จําหนายยามาฮา

B6FF8199U0.book  Page 46  Friday, August 11, 2017  2:12 PM



7-47

7

การบํารุงรักษาและการปรับตัง้ตามระยะ
UAU2338A

แบตเตอร่ี

แบตเตอร่ีติดต้ังอยูดานหลงัฝาครอบ A (ดูหนา 7-10)
รถจกัรยานยนตรุนนีต้ิดตัง้แบตเตอรี่ชนิด VRLA 
(Valve Regulated Lead Acid) ซึง่ไมจาํเปนตอง
ตรวจสอบระดบัน้ํายาอีเลค็โตรไลทหรือเตมิน้ํากล ั่น 
อยางไรกต็าม ตองตรวจสอบการเชือ่มตอสายแบตเตอรี่ 
และปรบัใหแนนตามความจําเปน

คําเตอืน
UWA10761

 น้ํายาอีเล็คโตรไลทนั้นมพิีษและเปนอันตราย
เนื่องจากประกอบดวยกรดซัลฟูรกิซึ่งสามารถ
ไหมผิวหนังอยางรนุแรงได จึงควรหลีกเล่ียง
ไมใหผิวหนัง ดวงตา หรอืเสื้อผาสัมผัสถูกน้ํายา 
และปกปองดวงตาของทานทุกครั้งเมื่อตอง
ทํางานใกลกับแบตเตอรี่ ในกรณีที่สัมผัสถูก
รางกาย ใหปฐมพยาบาลดวยวิธีการตอไปนี้
• ภายนอก: ลางดวยนํ้าเปลาปรมิาณมาก
• ภายใน: ด่ืมน้ําหรือนมในปริมาณมาก และ
รีบไปพบแพทยทันที

• ดวงตา: ลางดวยนํ้าเปลาเปนเวลา 15 นาที
และไปพบแพทยทันที

 กระบวนการทํางานของแบตเตอรี่กอใหเกิด
แกสไฮโดรเจนทีง่ายตอการระเบิด ดังนั้น ควร
หลีกเล่ียงอยาใหเกิดประกายไฟ เปลวไฟ 

1. ขั้วแบตเตอร่ี

1
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สูบบุหรี ่ฯลฯ ใกลกับแบตเตอรี่ และควรชารจ
แบตเตอรี่ในที่ทีม่ีอากาศถายเทเพียงพอ

 เก็บแบตเตอรี่ใหพนมอืเด็ก

ขอควรระวัง
UCA10621

หามพยายามถอดซีลของเซลลแบตเตอรี่ 
เนื่องจากจะทําใหแบตเตอรี่เสียหายอยางถาวร

การชารจแบตเตอรี่
ใหผูจาํหนายรถจกัรยานยนตยามาฮาชารจแบตเตอรี่
ทนัทหีากแบตเตอรีม่กีารคายประจไุฟออก อยาลมืว า
แบตเตอรีม่แีนวโนมจะคายประจไุฟไดเรว็ขึน้หากตดิตัง้
อปุกรณอเิลก็ทรอนกิสเสรมิใหกบัรถจกัรยานยนต

ขอควรระวัง
UCA16522

หากตองการชารจแบตเตอรีช่นิด VRLA (Valve 
Regulated Lead Acid) ตองใชเครื่องชารจแบตเตอรี่ 
(แรงดันไฟฟาคงที่) แบบพิเศษ การใชเครื่องชารจ
แบตเตอรี่ทั่วไปจะทําใหแบตเตอรีชํ่ารุดเสียหาย

การเก็บแบตเตอรี่
1. หากจะไมมีการใชรถนานกวาหน่ึงเดือน ใหถอด

แบตเตอร่ีออกจากตัวรถ ชารจไฟใหเต็ม และนํา
ไปเกบ็ในที่เย็นและแหง ขอควรระวัง: เมื่อจะ
ถอดแบตเตอรี่ ดูใหแนใจวาไดปดสวิทชกุญแจ
แลว จากน้ันถอดสายขัว้ลบของแบตเตอรี่กอน 
แลวจึงถอดสายขั้วบวก [UCA16304]

2. หากตองการเก็บแบตเตอร่ีไวนานกวาสองเดือน 
ใหตรวจสอบอยางนอยเดือนละคร้ังและชารจ
ใหเต็มตามความจําเปน
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3. ชารจไฟใหเต็มกอนนําไปติดต้ังเขากับรถ 
ขอควรระวัง: ในการติดตั้งแบตเตอรี่ ดูใหแนใจ
วาไดปดสวิทชกุญแจแลว จากน้ันเช่ือมตอสาย
ขั้วบวกของแบตเตอรี่กอน แลวจึงเช่ือมตอสาย
ขั้วลบ [UCA16842]

4. หลังการติดต้ัง ดูใหแนใจวาไดตอขั้วแบตเตอร่ี
อยางถูกตอง

ขอควรระวัง
UCA16531

ชารจแบตเตอรีอ่ยูเสมอ การเก็บแบตเตอรี่ทีค่ายประจุ
ไฟออกหมดอาจทําใหแบตเตอรีชํ่ารดุเสยีหายโดยถาวร

UAU23463

การเปล่ียนฟวส

ตัวยึดฟวสอยูที่ดานขางของชองแบตเตอรี่ด านหลัง
ฝาครอบ A (ดูหนา 7-10)
หากฟวสขาด ใหเปลีย่นใหมตามขั้นตอนตอไปนี้

1. บดิกญุแจไปที่ “OFF” และปดวงจรไฟฟาทัง้หมด

1. ฟวสหลัก
2. ฟวสระบบไฟสญัญาณ
3. ฟวสไฟสองสวาง

1 2
3
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2. ถอดฟวสที่ขาดออก แลวเปลี่ยนใหมโดยใชฟวส
ซึ่งมีขนาดแอมปตามท่ีกําหนด คําเตอืน! หามใช
ฟวสที่มีกําลังไฟสูงกวาที่กําหนด เนื่องจากจะ
ทําใหระบบไฟฟาเกิดความเสียหายเปนอยาง
มาก และอาจทําใหเกิดไฟลุกไหม [UWA15132]

3. บิดกุญแจไปท่ี “ON” และเปดวงจรไฟฟาเพ่ือ
ตรวจสอบวาอุปกรณทํางานหรือไม

4. หากฟวสขาดอีกในทันที ควรใหผูจําหนาย
ยามาฮาตรวจสอบระบบไฟฟาให

UAU23855

การเปล่ียนหลอดไฟหนา
รถจกัรยานยนตรุนนี้ใชหลอดไฟหนาฮาโลเจน ถา
หลอดไฟหนาขาด ใหเปลี่ยนตามขัน้ตอนตอไปนี้

ขอควรระวัง
UCA10651

ระวังอยาใหช้ินสวนเหลาน้ีชํารดุ:
 หลอดไฟหนา

อยาสมัผัสสวนทีเ่ปนแกวของหลอดไฟหนา 
และอยาใหเปอนน้ํามนัเพราะจะทําใหมวั และ
ทาํใหความสวางและอายกุารใชงานของหลอด
ไฟสั้นลง ดงันัน้ควรทําความสะอาดหลอดไฟ 
ดวยการใชผาสะอาดชุบแอลกอฮอลหรอืทนิเนอร
เช็ดทําความสะอาดคราบสกปรก หรอืรอยนิว้มอื
ทีห่ลอดไฟหนา

 เลนสครอบไฟหนา
อยาติดฟลมสีหรือสติก๊เกอรที่เลนสไฟหนา

ฟวสที่กําหนด:
ฟวสหลัก:

15.0 A
ฟวสไฟสองสวาง:

7.5 A
ฟวสระบบไฟสัญญาณ:

7.5 A

B6FF8199U0.book  Page 50  Friday, August 11, 2017  2:12 PM



7-51

7

การบํารุงรักษาและการปรับตัง้ตามระยะ

อยาใชหลอดไฟหนาที่มีขนาดวัตตสูงกวาที่
กําหนดไว

1. ถอดบังลม B ออกพรอมกับชดุไฟหนา (ดูหนา 
7-10)

2. ปลดขั้วสายไฟหนา และจากน้ันถอดฝาครอบ
หลอดไฟออก

3. ปลดตัวยึดหลอดไฟหนา จากนั้นถอดหลอดไฟ
ที่ขาดออก

4. ใสหลอดไฟหลอดหนาอันใหมกลบัเขาไป 
แลวยึดใหแนนกบัตัวยึดหลอดไฟ

1. อยาสัมผัสสวนท่ีเปนแกวของหลอดไฟ

1. ขั้วสายไฟหนา
2. ตัวครอบยาง
3. หลอดไฟหนา

1 2 3
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5. ประกอบฝาครอบหลอดไฟหนา และจากนั้น
ตอขัว้ไฟหนา

6. ติดต้ังบังลมพรอมกบัชุดไฟหนา
7. ควรใหผูจําหนายยามาฮาทําการปรับต้ังลําแสง

ไฟหนาหากจําเปน

UAUM2611

การเปล่ียนหลอดไฟทาย/ไฟเบรค
1. ถอดฝาครอบ B (ดูหนา 7-10)
2. ถอดขั้วหลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดยหมุน

ทวนเขม็นาฬกิา

3. ถอดหลอดไฟที่ขาดออกโดยการดันเขาและ
หมุนทวนเข็มนาฬกิา
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4. ใสหลอดไฟใหมเขาไปในขัว้ แลวกดเขาไป
ดานในและหมุนตามเข็มนาฬกิาไปจนสุด

5. ติดต้ังขั้วหลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดยการ
หมุนตามเข็มนาฬกิา

6. ประกอบฝาครอบ

UAUV0500

การเปล่ียนหลอดไฟเล้ียวหนา

ขอควรระวัง
UCA10671

แนะนําใหผูจําหนายยามาฮาเปนผูดําเนินการแทน

1. ต้ังรถจักรยานยนตไวบนขาตั้งกลาง
2. ถอดบังลม A (ดูหนา 7-10)
3. ถอดขั้วหลอดไฟเลีย้ว (พรอมกบัหลอดไฟ) 

ออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬกิา

1. ขั้วหลอดไฟเลี้ยว

1
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4. ถอดหลอดไฟที่ขาดออกโดยการดึงออกมา
5. ใสหลอดไฟอันใหมเขาไปท่ีขั้วหลอดไฟ
6. ติดต้ังขัว้หลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดยการ

หมุนตามเข็มนาฬิกา
7. ติดต้ังบังลม

UAUU2052

การเปล่ียนหลอดไฟเล้ียวหลัง
1. ถอดฝาครอบ B (ดูหนา 7-10)
2. ถอดขั้วหลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดยหมุน

ทวนเขม็นาฬกิา

3. ถอดหลอดไฟที่ขาด โดยดึงออกมา
4. ใสหลอดไฟใหมเขาไปในขัว้ แลวกดเขาไป

ดานในและหมุนตามเข็มนาฬกิาไปจนสุด
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ขอควรระวัง
UCAU0091

หากใชหลอดไฟทายทีม่กํีาลังวตัตแตกตางจากทีแ่นะนํา 
อาจทาํใหแบตเตอรีห่มดหรอืสงผลตอการสองสวาง
ของไฟทายได

5. ติดต้ังขั้วหลอดไฟ (พรอมหลอดไฟ) โดยการ
หมุนตามเข็มนาฬกิา

6. ประกอบฝาครอบ

UAU25853

การแกไขปญหา
แมวารถจกัรยานยนตยามาฮาจะไดรับการตรวจสอบ
อยางละเอียดกอนที่จะสงออกจากโรงงาน แตก็อาจเกิด
ปญหาในระหวางการทํางานได ไมวาจะเปนปญหาใน
ระบบน้ํามันเชือ้เพลงิ ระบบกําลังอัด หรือระบบจุด
ระเบิด เปนตน ซึ่งอาจสงผลใหสตารทเคร่ืองไดยาก
และอาจทําใหสูญเสียกําลงั
ตารางการแกไขปญหาตอไปน้ีแสดงขั้นตอนท่ีงาย
และรวดเร็วในการตรวจสอบระบบท่ีสําคัญเหลาน้ี
ดวยตัวทานเอง อยางไรก็ตาม หากรถจักรยานยนต
ของทานจําเปนตองไดรับการซอมแซมใดๆ ควรใหผ ู
จําหนายยามาฮาเปนผูดําเนินการ เนื่องจากมีชางท่ีมี
ทักษะ ประสบการณ ความรู และเคร่ืองมือที่จําเป ็น
ในการซอมรถจักรยานยนตอยางถูกตอง
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ใชอะไหลแทของยามาฮาเทาน้ัน อะไหลเลยีนแบบ
อาจมองดูเหมือนอะไหลยามาฮา แตมักจะมีคุณภาพ
ดอยกวา อายุการใชงานที่สั้นกวา และอาจสงผลให
ตองทําการซอมบํารุงท่ีมีคาใชจายสูง

คําเตอืน
UWA15142

ขณะตรวจสอบระบบนํ้ามันเช้ือเพลิง หามสูบบุหรี่ 
และดูใหแนใจวาไมมเีปลวไฟหรือประกายไฟใน
บริเวณนั้น รวมทั้งไฟแสดงการทํางานของเครื่องทํา
น้ํารอนหรือเตาไฟ น้ํามันเบนซินหรอืไอน้ํามันเบนซิน
สามารถจุดตดิหรือระเบิดได สงผลใหเกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรือทําใหทรัพยสินเสียหาย
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UAUT1985

ตารางการแกไขปญหา
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UAU26005

การดูแลรักษา
การออกแบบท่ีเปดโลงของรถจักรยานยนตแสดงให
เหน็ถึงความนาท่ึงของเทคโนโลยี แตก็ทําใหเกิดความ
เสียหายไดงายขึ้นดวย สนิมและการกดักรอนสามารถ
เกดิขึ้นไดแมวาจะใชสวนประกอบท่ีมีคุณภาพสูง 
ทอไอเสียที่เปนสนิมอาจไมเปนที่สังเกตในรถยนต 
แตจะทําใหรูปลกัษณโดยรวมของรถจักรยานยนต
ตองเสียไป การดูแลรักษาที่ถูกตองและบอยคร้ังไม
เพียงสอดคลองกับเงื่อนไขในการรับประกัน แตยัง
ทําใหรถจักรยานยนตของทานดูด ียืดอายุการใชงาน 
และใหประสิทธิภาพสูงสุดอีกดวย

กอนทําความสะอาด
1. หุมปลายทอไอเสียดวยถงุพลาสติกหลังจาก

เคร่ืองยนตเย็นแลว

2. ดูใหแนใจวาไดติดต้ังฝาปดและฝาครอบท้ัง
หมดรวมท้ังขั้วตอและขั้วเสียบไฟฟาท้ังหมด 
และปลัก๊หวัเทียนแนนดีแลว

3. ขจัดคราบสกปรกฝงแนน เชน รอยน้ํามันไหม
บนหองเคร่ืองยนต ดวยสารขจดัคราบมันและ
แปรง แตหามใชสารดังกลาวกับซีล ปะเก็น 
เฟองโซ โซขับ และแกนลอ ใหลางส่ิงสกปรก
และสารขจดัคราบมันออกดวยน้ําทุกคร้ัง

การทําความสะอาด

ขอควรระวัง
UCA10773

 หลีกเล่ียงการใชน้ํายาทําความสะอาดลอชนิด
เปนกรดแก โดยเฉพาะกับลอซี่ลวด หากตองใช
น้ํายาดังกลาวเพ่ือขจัดคราบสกปรกที่ลางออก
ยาก อยาปลอยน้ํายาทิ้งไวในบริเวณที่ทําความ
สะอาดนานกวาที่แนะนํา นอกจากน้ี ใหลาง
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บริเวณดังกลาวใหทั่วดวยนํ้า เช็ดใหแหงทนัท ี 
แลวฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอน

 การทําความสะอาดท่ีไมถูกตองอาจทําใหช้ิน
สวนพลาสติก (เชน บังลม ฝาครอบ หนากาก
บังลม เลนสไฟหนา เลนสมาตรวัด ฯลฯ) และ
หมอพักไอเสียเสียหายได ใชเฉพาะผาหรือฟอง
น้ําเน้ือนุมที่สะอาดชุบนํ้าในการทําความสะอาด
พลาสติก อยางไรก็ตาม หากทําความสะอาดช้ิน
สวนพลาสติกดวยนํ้าไดไมทัว่ถึง อาจใชน้ํายา
ทําความสะอาดอยางออนชวยได โดยตองแนใจ
วาไดลางนํ้ายาทําความสะอาดทีต่กคางอยูดวย
น้ําเปลาออกจนหมด มิฉะน้ันอาจทําใหช้ินสวน
พลาสติกเสียหายได

 หามใชผลิตภัณฑเคมีทีม่ีฤทธ์ิรนุแรงกับช้ินสวน
พลาสติก หลีกเล่ียงการใชผาหรือฟองน้ําทีเ่คยใช
กับผลิตภัณฑทําความสะอาดที่มีฤทธ์ิรุนแรง
หรือกัดกรอน สารทําละลายหรือทนิเนอร 

น้ํามันเช้ือเพลิง (เบนซิน) สารกําจัดสนิมหรือ
สารปองกันสนิม น้ํามนัเบรค น้ํายาตานการ
แขง็ตัว หรือน้ํายาอีเล็คโตรไลท

 หามใชหัวฉดีนํ้าแรงดันสูงหรือเครื่องทําความ
สะอาดแบบแรงดันไอนํ้าสูง เนื่องจากจะทําให
น้ํารั่วซึมและเกิดการเสื่อมสภาพที่บริเวณตอไป
นี้: ซีล (ของลูกปนสวิงอารมและลอ โชคอัพหนา 
และเบรค) ช้ินสวนของระบบไฟฟา (ขั้วสาย 
ขัว้ตอ หนาปด สวิทช และไฟสองสวาง) ทอและ
ชองระบายอากาศ

 สําหรับรถจักรยานยนตรุนที่ติดตั้งหนากาก
บังลม: หามใชน้ํายาทําความสะอาดท่ีมฤีทธ์ิ
รุนแรงหรือฟองน้ําเน้ือแขง็ เนื่องจากจะทําให
มวัหรอืเปนรอยขดีขวน สารทําความสะอาด
พลาสติกบางชนิดอาจทําใหเกิดรอยขีดขวนบน
หนากากบังลม ทดสอบผลิตภัณฑดังกลาวใน
บริเวณซอกเล็กๆ ของหนากากบังลมกอนเพ่ือ
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ใหแนใจวาจะไมทําใหเกิดรอยขีดขวน หาก
หนากากบังลมเปนรอยขดีขวน ใหใชสารขัด
พลาสติกที่มคุีณภาพหลังการลาง

หลังจากใชงานตามปกติ
ขจดัสิ่งสกปรกออกดวยน้ําอุน น้ํายาทําความสะอาด
อยางออน และฟองน้ําเน้ือนุมสะอาด จากน้ันลางออก
ใหทั่วดวยนํ้าสะอาด ใชแปรงสีฟนหรือแปรงลางขวด
ในบริเวณที่เขาถึงไดยาก สิ่งสกปรกหรือซากแมลง
ที่ลางออกยากจะหลดุออกไดงายขึ้นหากใชผาเปยก
คลมุบริเวณดังกลาวเปนเวลาสองสามนาทีกอนทํา
ความสะอาด

หลังจากการขับขี่ขณะท่ีฝนตก ใกลทะเล หรือบนถนน
บริเวณที่มีไอทะเล
เนื่องจากเกลือทะเลหรือเกลอืบนถนนในชวงฤดูหนาว
มีคณุสมบัติกดักรอนอยางรุนแรงเมื่อรวมตัวกับน้ํา 

ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนตอไปน้ีทุกคร้ังหลังจากขับขี่
ขณะฝนตก ใกลทะเล หรือบนถนนบริเวณท่ีมีไอทะเล

ขอแนะนํา
เกลอืบนถนนในชวงฤดูหนาวอาจยังคงอยูแมจะเขาสู
ฤดูใบไมผลิ

1. ทําความสะอาดรถจกัรยานยนตดวยน้ําเย็น
และนํ้ายาทําความสะอาดอยางออนหลังจาก
เคร่ืองยนตเย็นลงแลว ขอควรระวัง: หามใช
น้ําอุน เนื่องจากจะเพ่ิมปฏิกิริยากัดกรอนของ
เกลือ [UCA10792]

2. ฉดีสเปรยปองกันการกัดกรอนบนพ้ืนผิวโลหะ
ทั้งหมด รวมทั้งสวนท่ีเคลือบโครเมียมและ
นิกเกิล เพ่ือปองกนัการกดักรอน
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หลังทําความสะอาด
1. เช็ดรถจักรยานยนตใหแหงดวยชามัวสหรือ

ผาซับน้ํา
2. เช็ดโซขับใหแหงทันที และทําการหลอลื่นเพ่ือ

ปองกันการเกดิสนิม
3. ใชสารขัดโครเมียมเพ่ือขดัเงาชิ้นสวนตางๆ ที่

เปนโครเมียม อะลูมเินียม และเหล็กสเตนเลส
รวมทั้งระบบไอเสีย (คราบสีคล้ําบนเหล็ก
สเตนเลสที่เกิดจากความรอนกส็ามารถขจดัออก
ไดดวยการขดัแบบนี้)

4. สําหรับการปองกนัการกดักรอน ขอแนะนําให
ฉีดสเปรยปองกันการกัดกรอนบนพ้ืนผิวโลหะ
ทั้งหมด รวมทั้งสวนที่เคลอืบโครเมียมและ
นิกเกลิ

5. ใชสเปรยน้ํามันเปนสารทําความสะอาด
อเนกประสงคเพ่ือขจดัสิ่งสกปรกที่เหลืออยู

6. แตมสีในบริเวณท่ีเสียหายเล็กนอยเนื่องจาก
เศษหนิ ฯลฯ

7. ลงแวกซบนพ้ืนผิวที่ทําสีทั้งหมด
8. ปลอยรถจกัรยานยนตทิ้งไวใหแหงสนิทกอน

เกบ็หรือคลุมผา

คําเตอืน
UWA11132

สิ่งปนเปอนบนเบรคหรือยางอาจทําใหสูญเสียการ
ควบคุมได
 ดูใหแนใจวาไมมีคราบน้ํามนัหรือแวกซบน

เบรคหรือยาง
 หากจําเปน ใหทําความสะอาดดิสกเบรคและ

ผาเบรคดวยนํ้ายาทําความสะอาดดิสกเบรค
ทั่วไปหรืออะซิโตน แลวลางยางดวยนํ้าอุนและ
น้ํายาทําความสะอาดอยางออน กอนขับขีด่วย
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ความเร็วทีสู่งขึน้ ใหทดสอบประสิทธิภาพใน
การเบรคและลักษณะการเขาโคงของรถ
จักรยานยนต

ขอควรระวัง
UCA10801

 ลงสเปรยน้ํามนัและแวกซแตพอควร และเช็ด
น้ํามันหรือแวกซสวนเกินออกใหหมด

 หามลงนํ้ามันหรือแวกซบนช้ินสวนที่เปนยาง
หรือพลาสติก แตใหใชผลิตภัณฑดูแลรักษาที่
เหมาะสม

 หลีกเล่ียงการใชสารขัดหยาบ เนื่องจากจะเปน
การทําลายเน้ือสี

ขอแนะนํา
 ขอคําแนะนําจากผูจําหนายยามาฮาสําหรับ

ผลิตภัณฑที่เหมาะสม

 การลางทําความสะอาด สภาพอากาศที่มีฝนตก
หรืออากาศชืน้อาจทําใหเลนสไฟหนาเกิดฝาได 
ใหเปดไฟหนาสักระยะเพ่ือไลความชื้นออกจาก
เลนส
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การทําความสะอาดและการเก็บรักษารถจักรยานยนต
UAUM1903

การเก็บรักษา

ระยะสั้น
เกบ็รักษารถจักรยานยนตไวในท่ีแหงและเย็น หาก
จําเปนใหคลมุดวยผาคลุมซึ่งถายเทอากาศไดเพ่ือกัน
ฝุน ตองแนใจวาเคร่ืองยนตและระบบทอไอเสียเย็นลง
แลวกอนคลุมรถจักรยานยนต

ขอควรระวัง
UCA10811

 การเก็บรถจักรยานยนตไวในหองทีม่ีอากาศ
ถายเทไมดีหรือคลุมดวยผาใบขณะยังเปยกอยู
จะทําใหน้ําและความช้ืนซึมผานเขาไปภายใน
และเกิดสนิมได

 เพ่ือปองกันการกัดกรอน ตองหลีกเล่ียงหอง
ใตดินช้ืนแฉะ คอกสัตว (เนื่องจากมีแอมโมเนีย) 
และบริเวณที่เก็บสารเคมทีี่มฤีทธ์ิรุนแรง

ระยะยาว
กอนจะเกบ็รถจกัรยานยนตไวหลายเดือน:

1. ปฏบิัติตามคําแนะนําท้ังหมดในสวน “การดูแล
รักษา” ของบทน้ี

2. เติมน้ํามันเชือ้เพลิงใหเต็มถัง และเติมสารรักษา
สภาพน้ํามันเชื้อเพลิง (ถามี) เพ่ือปองกนัไมให 
ถงันํ้ามันเชื้อเพลิงเปนสนิมและน้ํามันเชือ้เพลงิ
เสื่อมสภาพ

3. ปฏบิัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพ่ือปกปองกระบอก
สูบ แหวนลูกสูบ ฯลฯ มิใหถกูกดักรอน
a. ถอดปลัก๊หัวเทียนและหัวเทียนออกมา
b. เทน้ํามันเคร่ืองปริมาณหนึ่งชอนชาเขาไป

ในชองใสหวัเทียน
c. ใสปลัก๊หวัเทยีนเขากบัหัวเทียน แลววาง

หัวเทียนลงบนฝาสูบเพ่ือตอสายดินเขี้ยว
หัวเทียน (ซึ่งจะจํากัดการเกิดประกายไฟ
ในขัน้ตอนถดัไป)
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การทําความสะอาดและการเก็บรักษารถจักรยานยนต

d. ติดเคร่ืองยนตหลายๆ คร้ังดวยสตารทเตอร 
(เพ่ือใหน้ํามันไปเคลือบผนังกระบอกสูบ)

e. ถอดปลั๊กหัวเทียนออกจากหัวเทียน แลวใส
หัวเทียนและปลั๊กหัวเทียน คําเตือน! เพ่ือ
ปองกันความเสียหายหรือการบาดเจ็บจาก
ประกายไฟ ตองแนใจวาไดตอสายดินเขีย้ว
ของหัวเทียนขณะสตารทเครื่องยนต 
[UWA10952]

4. หลอลืน่สายควบคุมทั้งหมดและเดือยตางๆ ของ
คันบังคับและแปนเหยียบทั้งหมด รวมทั้งของ
ขาต้ังขาง/ขาต้ังกลาง

5. ตรวจสอบและแกไขแรงดนัลมยางใหถกูตอง
ตามความจําเปน แลวยกรถจกัรยานยนตเพื่อให
ลอทัง้สองลอยขึน้จากพืน้ หรือหมนุลอเลก็นอย
ทกุเดือนเพือ่ปองกนัลอยางเสือ่มสภาพทีจ่ดุเดยีว

6. ใชถงุพลาสติกคลุมทอระบายหมอพักไอเสียไว
เพ่ือปองกันความชื้นเขาไปภายใน

7. ถอดแบตเตอร่ีออกและชารจใหเต็ม เกบ็ไวใน
ที่แหงและเย็นและชารจเดือนละคร้ัง หามเก็บ
แบตเตอร่ีไวในท่ีเย็นจัดหรืออุนจัด [ตํ่ากวา 0 °C 
(30 °F) หรือสูงกวา 30 °C (90 °F)] สําหรับ
ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเกบ็รักษาแบตเตอร ี่ 
ดูหนา 7-47

ขอแนะนํา
ซอมรถจักรยานยนตในจุดที่จําเปนกอนจัดเก็บรถ
จักรยานยนต

B6FF8199U0.book  Page 7  Friday, August 11, 2017  2:12 PM



9-1

9

ขอมูลจําเพาะ

ขนาด:
ความยาวท้ังหมด: 1,940 มม. 
ความกวางท้ังหมด: 710 มม. 
ความสูงท้ังหมด: 1,095 มม. 
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ: 775 มม. 
ความยาวแกนลอหนาถึงลอหลัง: 1,235 มม. 
ความสูงจากพื้นถึงเคร่ืองยนต: 155 มม. 
รัศมีการเลี้ยวตํ่าสุด: 1.8 ม. 

น้ําหนัก:
รวมนํ้ามันหลอลื่นและนํ้ามัน
เชื้อเพลิงเต็มถัง: 97 กก. (T115FL-2P)

98 กก. (T115FL-2)
99 กก. (T115FL-5)

เครื่องยนต:
วัฏจักรการเผาไหม: 4 จังหวะ
ระบบระบายความรอน: ระบายความรอนดวยอากาศ
ชนิดของวาลว: SOHC
จํานวนของกระบอกสูบ: กระบอกสูบเด่ียว
ปริมาตรกระบอกสูบ: 114 ซม.³
กระบอกสูบ  ระยะชัก: 50.0  57.9 มม. 
อัตราสวนการอัด: 9.3 : 1

ระบบสตารท: สตารทไฟฟาและสตารท
เทา (T115FL-2, T115FL-5) 
สตารทเทา (T115FL-2P)

ระบบหลอล่ืน: อางน้ํามันหลอล่ืนแบบเปยก
น้ํามันเครื่อง:

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

หรือ สูงกวา, มาตรฐาน 
JASO MA

ปริมาณนํ้ามันเคร่ือง:
การเปลี่ยนถายนํ้ามันเคร่ือง: 0.80 ลิตร 
มีการถอดกรองนํ้ามันเคร่ือง: 0.85 ลิตร 

กรองอากาศ:
ไสกรองอากาศ: ไสกรองกระดาษเคลือบ

นํ้ามัน
น้ํามันเชือ้เพลิง:

นํ้ามันเชือ้เพลิงท่ีแนะนํา: นํ้ามันเบนซนิไรสารตะกั่ว 
(นํ้ามันแกสโซฮอล [E10])

ความจุถังนํ้ามันเชือ้เพลิง: 4.0 ลิตร 
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หัวฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง:
เรือนลิ้นเรง:

เคร่ืองหมาย ID: 1FD6 10
หัวเทียน:

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

คลัทช:
ชนิดคลัทช: แบบเปยก, แรงเหว่ียงหนี

ศูนยกลาง, ผาเบรค + หลาย
แผนซอนกัน

การสงกําลัง:
อัตราทดเกียรหลกั: 2.900 (58/20)
เฟองทาย: โซขับ
อัตราทดเกียรรอง: 2.857 (40/14)
ชนิดของการสงกําลัง: 4 สปดแบบเฟองขบกัน

ตลอดเวลา
อัตราทดเกียร:

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

โครงรถ:
ชนิดโครงรถ: แบคโบน
มุมคาสเตอร: 26.3 °
ระยะเทรล: 73 มม.

ยางหนา:
ชนิด: มียางใน
ขนาด: 70/90-17 M/C 38P
ผูผลิต/รุน: MAXXIS/M6230

ยางหลัง:
ชนิด: มียางใน
ขนาด: 80/90-17 M/C 50P
ผูผลิต/รุน: MAXXIS/M6230

การบรรทุก:
นํ้าหนักบรรทุกสูงสุด: 153 กก. (นํ้าหนักรวมของ

ผูขับข่ี ผูโดยสาร สมัภาระ 
และอุปกรณตกแตง)

แรงดันลมยาง (วัดขณะยางเย็น):
1 คน:

หนา: 200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)
หลัง: 225 kPa (2.25 kgf/cm², 33 psi)

2 คน:
หนา: 200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)
หลัง: 280 kPa (2.80 kgf/cm², 41 psi)
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ลอหนา:
ชนิดลอ: ลอแม็ก (T115FL-5) 

ลอซีล่วด (T115FL-2, 
T115FL-2P)

ขนาดวงลอ: 1.40  17
ลอหลัง:

ชนิดลอ: ลอแม็ก (T115FL-5)
ลอซีล่วด (T115FL-2, 
T115FL-2P)

ขนาดวงลอ: 1.60 17
เบรคหนา:

ชนิด: ดิสกเบรค
นํ้ามันเบรคท่ีกําหนด: DOT 3 หรือ 4

เบรคหลัง:
ชนิด: ดรัมเบรค

ระบบกันสะเทือนหนา:
ชนิด: เทเลสโคปก
สปริง: คอยลสปริง
โชคอัพ: โชคอัพนํ้ามัน
ระยะเคลื่อนของลอ: 100 มม. 

ระบบกันสะเทือนหลัง:
ชนิด: สวิงอารม
สปริง: คอยลสปริง
โชคอพั: โชคอัพนํ้ามัน
ระยะเคลื่อนของลอ: 78 มม. 

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

แบตเตอรี่:
รุน: YTZ4V
แรงดันไฟฟา, ความจุ: 12 V, 3.0 Ah (10 HR)

ไฟหนา:
ชนิดหลอดไฟ: หลอดไฟฮาโลเจน

วัตตของหลอดไฟ  จํานวน:
ไฟหนา: HS1, 35.0 W/35.0 W  1
ไฟเบรค/ไฟทาย: 18.0 W/5.0 W  1
ไฟเลีย้วหนา: 10.0 W  2
ไฟเลีย้วหลัง: 10.0 W  2
ไฟหร่ี: 5.0 W  2
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ไฟมาตรวัด: 1.7 W  2
ไฟแสดงเกียรวาง: 1.7 W  1
ไฟแสดงตําแหนงเกียร: 1.7 W  4
ไฟแสดงไฟสงู: 1.7 W  1
ไฟแสดงไฟเลี้ยว: 1.7 W  2
ไฟเตือนปญหาเคร่ืองยนต: 1.7 W  1

ฟวส:
ฟวสหลัก: 15.0 A
ฟวสไฟสองสวาง: 7.5 A
ฟวสระบบไฟสญัญาณ: 7.5 A
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ขอมูลสําหรับทานเจาของรถ
UAU26365

หมายเลขที่แสดงถึงขอมูลรถของทาน
บันทึกหมายเลขโครงรถและหมายเลขเคร่ืองยนตลง
ในชองวางท่ีกําหนดดานลาง เพ่ือเปนประโยชนในการ
สั่งซ้ือชิน้สวนอะไหลจากผูแทนจําหนายยามาฮ า หรือ
ใชเปนหมายเลขอางอิงในกรณีที่รถถกูขโมย

หมายเลขโครงรถ:

หมายเลขเคร่ืองยนต:

UAU26411

หมายเลขโครงรถ

หมายเลขโครงรถประทับอยูบนโครงรถ

ขอแนะนํา
หมายเลขโครงรถใชเพือ่แสดงถงึรถจกัรยานยนต
แตละคนั และอาจใชเพือ่เปนหมายเลขสําหรับขึน้
ทะเบยีนรถจกัรยานยนตกบัเจาหนาทีใ่นทองทีข่องทาน

1. หมายเลขโครงรถ

1
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UAU26442

หมายเลขเครื่องยนต

หมายเลขเคร่ืองยนตประทับอยูบนหองเคร่ืองยนต

UAU74702

การบันทึกขอมูลรถจักรยานยนต
ECU ของรถจกัรยานยนตรุนนี้จะจดัเก็บขอมูลบาง
อยางของรถจักรยานยนตเพ่ือชวยในการวิเคราะห 
ปญหาการทํางานผิดปกติ และเพ่ือใชในการวิจัยและ
พัฒนา ขอมูลนี้จะถูกอัพโหลดเฉพาะเมื่อติดต้ัง
เคร่ืองมือพิเศษ เคร่ืองวิเคราะหระบบหวัฉดียามาฮา 
เขากับรถจกัรยานยนตเทาน้ัน เชน เม่ือทําการตรวจ
บํารุงรักษาหรือซอมแซม
แมวาเซ็นเซอรและขอมูลที่ถูกบันทึกจะแตกตางกนัไป
ในแตละรุน แตขอมูลหลกัที่สําคัญคือ:
 ขอมูลสถานะของรถจกัรยานยนตและสมรรถนะ

ของเคร่ืองยนต
 ขอมูลการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงและขอมลูที่

เกี่ยวของกับการปลอยไอเสีย
ยามาฮาจะไมเปดเผยขอมูลนี้ใหกับบุคคลท่ีสาม 
เวนแต:

1. หมายเลขเคร่ืองยนต

YAMAHA

1

ZAUV0295ZAUV0295ZAUV0295
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10

ขอมูลสําหรับทานเจาของรถ

 ไดรับความยินยอมจากเจาของรถจักรยานยนต
 ผูกมัดดวยกฎหมาย 
 สําหรับใชในการฟองรองโดยยามาฮา
 เพ่ือวัตถุประสงคในการวิจัยทั่วไปที่ดําเนินการ

โดยยามาฮา โดยขอมูลตองไมเกี่ยวของกับรถ
จักรยานยนตหรือเจาของรถเปนรายบุคคล
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์ตนยงอ่ืรคเน่ืลอ่ลหนัมำ้น
ะวหงัจ 4

(90793-AT479) (90793-AT404/406) (90793-AT413)(90793-AT478)
(90793-AT408)

(90793-AT802)
ะวหงัจ 4

์ตนยงอ่ืรคเน่ืลอ่ลหนัมำ้น น็ยเอ่ลหายำ้น
์หะารคเงัสง่ึกน่ืลอ่ลหนัมำ้น

มย่ีมเีรพบัดะรกิตมเตโออ์ตนยงอ่ืรคเ
กิตมเตโออ์ตนยงอ่ืรคเน่ืลอ่ลหนัมำ้น์หะารคเงัสง่ึกงอ่ืรคเนัมำ้น

ะวหงัจ 4

Yamalube Sport plus
    Semi-Synthetic 

Yamalube Racing Spec
   100% Synthetic  

Yamalube 4-AT Yamalube ECO PLUS

 ีซีซ 001 (90793-AT801)
์รยีกเนัมำ้น

 ีซีซ 051 (90793-AT804)

Yamalube Gear

CoolantYamalube 4T

งูสพาภณุคีบะราจ
(90793-AT826-T0)

Hi-Grade Grease
 นว่สน้ิชดาอะสมาวคำทายำ้น

(90793-AC822)

413333)))))))))))))

Part Cleaner

น่ืลอ่ลหะลแ มินสนักายำ้น
(90793-AT823)

Rust Inhibitor & 
       Lubricantา่มขเบารคดัจขายนัมำ้น

ิตกปรตูส
(90793-AY803)

Carbon Cleaner
พัอค้ชโนัมำ้น

(90793-AT811)

Supension G-10
์รอตเส่ซโน่ืลอ่ลหีบะราจ

(90793-AT824)

Chain lube
ครบเนัมำ้น

(90793-38010)

Brake Fluid BF-4
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