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เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณ

 บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ำกัด ขอขอบพระคุณท่ำนเป็นอย่ำงสูงที่ได้มอบควำมไว้วำงใจเลือกใช้รถจักรยำนยนต์ซูซูกิ  

กรุณำอ่ำนคู่มือนี้อย่ำงละเอียดและอ่ำนซ�้ำอีกครั้งเม่ือต้องกำรใช้งำน คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลส�ำคัญเก่ียวกับเรื่องควำม

ปลอดภยัของกำรท�ำงำนและกำรบ�ำรงุรกัษำ บริษัทฯ มีควำมม่ันใจเป็นอย่ำงยิง่ทีจ่ะท�ำให้ท่ำนได้รบัควำมพงึพอใจจำกกำรใช้

รถจักรยำนยนต์คันใหม่และพร้อมที่จะให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำกำรใช้รถ กำรให้บริกำรและกำรรับประกันคุณภำพ

โปรดติดต่อและใช้บริการได้ที่

ฝ่ายบริการ

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ากัด
31/1 ถนนรังสิต-องครักษ์ ต�ำบลบึงยี่โถ อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 12130
โทร. 0-2533-1160-9 ต่อ 169, 170, 138, 139, 0-2533-1179 (สำยตรงส่วนบริกำรหลังกำรขำย) 
โทรสำร 0-2533-1177  E-Mail : ts@thaisuzuki.co.th

บริษัท บ้านซูซูกิ จ�ากัด
371 ถนนสำมชัย อ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 90110 โทร. 074-342-800 ต่อ 103 
โทรสำร 074-342-363, 074-342-808
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 อำจเพิ่มควำมเสี่ยงในกำรเกิดอันตรำย หำกไม่
ปฏิบัติตำมค�ำเตือนนี้
 • สวมหมวกนิรภัย อุปกรณ์ป้องกันดวงตำ และ 
สวมเสื้อผ้ำที่สังเกตเห็นได้ง่ำยในขณะขับขี่
 • ห้ำมขับข่ีรถจักรยำนยนต์หลังจำกด่ืมเครื่องด่ืม 
ที่มีแอลกอฮอล์ หรือรับประทำนยำที่ท�ำให้เกิดอำกำร
ง่วงซึม
 • ลดควำมเร็วขณะขับขี่บนถนนล่ืน ทำงขรุขระ 
หรือทัศนวิสัยในกำรมองเห็นลดลง
 • ศึกษำคู่มือกำรใช้รถอย่ำงละเอียดก่อนกำรใช้งำน

 หนงัสือคูมื่อเล่มน้ี ควรพจิำรณำให้เป็นส่วนหน่ึง
ของรถจักรยำนยนต์และควรเก็บไว้ทีร่ถจักรยำนยนต์  
เม่ือมีกำรขำยให้กับผู ้ครอบครองใหม่หรือเปลี่ยน 
ผู ้ใช้รถ หนังสือเล่มน้ีบรรจุข้อมูลควำมปลอดภัย 
ทีส่�ำคัญและค�ำแนะน�ำกำรใช้รถจักรยำนยนต์  ซึง่ควร
ต้องอ่ำนและท�ำควำมเข้ำใจอย่ำงละเอียดถี่ถ ้วน 
ก่อนกำรใช้รถจักรยำนยนต์

อาจถึงตายหรือ
พิการ หากไม่สวม

หมวกนิรภัย และไม่
ควรให้เด็กที่เท้ายังไม่
ถึงที่วางเท้าโดยสาร
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ค�าน�า
 บริษัท ไทยซซูกูมิอเตอร์ จ�ำกดั ขอแสดงควำมยนิดีและขอขอบพระคุณท่ำนท่ีได้ให้เกียรติเลอืกใช้รถจักรยำนยนต์  “ซซูกิู” 
ซ่ึงเป็นผลงำนอันทันสมัยที่ล�้ำยุคท้ังในด้ำนกำรออกแบบ กรรมวิธีผลิตท่ีทันสมัย และเทคโนโลยีท่ีก้ำวไปข้ำงหน้ำ 
อย่ำงไม่หยุดยั้ง จำก “ซูซูกิ” เพื่อให้ได้มำซ่ึงรถจักรยำนยนต์ที่มีควำมพร้อมสมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นถึงสมรรถนะที่ดีเยี่ยม  
ควำมสะดวกสบำยในกำรใช้งำน ควำมประหยัด และควำมปลอดภัยที่เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับตัวท่ำน
 กำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ท่ีมีสมรรถนะสูง เพรำะฉะน้ัน เพื่อรับรองควำมปลอดภัยในกำรขับขี่รถจักรยำนยนต ์
คุณควรทรำบข้อมูลในหนังสือคู่มือเล่มนี้ ก่อนกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์
 กำรดูแลและบ�ำรุงรักษำรถจักรยำนยนต์ของท่ำนถูกก�ำหนดในคู่มือเล่มนี้แล้ว โดยกำรปฏิบัติตำมคู่มือกำรใช ้
อย่ำงพิถีพิถันจะช่วยให้คุณมั่นใจในอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำน ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ซูซูกิมีช่ำงเทคนิคที่ได้รับกำร
ฝึกอบรมเป็นอย่ำงดีเกี่ยวกับรถจักรยำนยนต์ของท่ำน เพื่อให้กำรบริกำรที่ดีที่สุด ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมำะสม
 ข้อมูลทั้งหมด ภำพถ่ำยประกอบค�ำบรรยำยและข้อมูลเฉพำะ ซึ่งบรรจุในคู่มือเล่มนี้ทั้งหมดมำจำกข้อมูลของผลิตภัณฑ์
ล่ำสุด ที่มีอยู่ ณ เวลำที่ท�ำกำรพิมพ์คู่มือเล่มนี้ เนื่องจำกมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้นอำจมีบำงส่วนไม่ตรงกัน
ระหว่ำงรถจักรยำนยนต์ของท่ำนกับคู่มือเล่มนี้
 บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ำกัด ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลำ 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
 ห้ำมท�ำกำรคัดลอก ท�ำกำรพิมพ์ซ�้ำส่วนหน่ึงส่วนใดหรือท้ังหมดของคู่มือกำรใช้รถเล่มน้ี โดยไม่ได้รับอนุญำตเป็น 
ลำยลักษณ์อักษรจำก บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ำกัด

ด้วยความปรารถนาดีจาก
บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ากัด
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สิ่งส�าคัญ
ข้อมูลการรันอินส�าหรับรถจักรยานยนต์
 ระยะทำง 1600 กิโลเมตรแรก เป็นช่วงส�ำคัญมำกต่อกำร
ใช้งำนของรถจกัรยำนยนต์ของท่ำน กำรรนั-อนิทีเ่หมำะสม ใน
ช่วงนี้ จะช่วยให้แน่ใจได้ว่ำรถจักรยำนยนต์ของคุณ มีอำยุกำร
ใช้งำนและประสิทธิภำพสูงสุด อะไหล่ของซูซูกิผลิตขึ้นจำก
วัสดุคุณภำพสูงและผ่ำนกรรมวิธีที่เท่ียงตรง กำรรัน-อินท่ี
เหมำะสม จะช่วยท�ำให้ชิน้ส่วนท่ีผลติขึน้ ด้วยกรรมวธีิดังกล่ำว
เสียดสีซึ่งกันและกันได้อย่ำงรำบรื่น เพื่อให้กำรท�ำงำนที่ดี
         กำรดูแลเป็นพิเศษและควำมอดทนในช่วงรัน-อิน 
จะท�ำให้แน่ใจได้ในควำมทนทำนและประสิทธิภำพของ 
รถจักรยำนยนต์ และท่ีส�ำคัญคือหลีกเล่ียงกำรใช้งำนท่ีจะ
ท�ำให้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ร้อนจัดในช่วงนี้

ค�าเตือน/ข้อควรระวัง /หมายเหตุ
โปรดอ่ำนค�ำแนะน�ำในคู่มือเล่มนี้อย่ำงละเอียดและปฏิบัติ
ตำมอย่ำงเคร่งครัด สัญลักษณ์        และค�าเตือน/ข้อควรระวัง/
หมายเหตุ มีควำมหมำยพิเศษ เพื่อใช้ในกำรเน้นถึงควำม
ส�ำคญัของเนือ้หำส่วนน้ัน ควรใส่ใจเป็นพเิศษต่อเน้ือหำส่วน
ที่ก�ำกับไว้ในสัญลักษณ์เหล่ำนั้น

 เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ขับขี่  
กำรไม่เอำใจใส่ข้อมูลเหล่ำนีส้ำมำรถส่งผลให้เกดิกำรบำด
เจ็บกับผู้ขับขี่ได้

 ค�ำแนะน�ำเหล่ำน้ีชี้แจงขั้นตอนให้บริกำรพิเศษหรือ
กำรป้องกัน  ซึ่งจะต้องปฏิบัติตำมเพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสีย
หำยต่อเครื่องยนต์

 หมายเหตุ
 บอกให้ทรำบถึงข้อมูลพิเศษเพื่อช่วยให้กำรบ�ำรุงรักษำได้
ง่ำยยิ่งขึ้น หรือเป็นกำรให้ค�ำแนะน�ำให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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ข้อมูลส�าหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์

การติดตั้งอุปกรณ์เสริมและบรรทุกสัมภาระ
การใช้อุปกรณ์เสริม
 อุปกรณ์เสริมต ่ำงๆ มีควำมหลำกหลำยให้ผู ้ ใช ้รถ
จักรยำนยนต์เลือกใช้ได้เอง ทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถควบคุม
คุณภำพหรือควำมเหมำะสมของอุปกรณ์เสริม ท่ีท่ำนได้ 
เลือกซื้อมำตำมท้องตลำด อุปกรณ์เสริมที่ท่ำนเลือกซื้อมำนั้น 
อำจไม่ปลอดภัยหำกน�ำไปใช้ขับข่ี ทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถ
ทดสอบอปุกรณ์เสรมิในท้องตลำดได้ทกุชิน้ อย่ำงไรก็ตำมศูนย์
บริกำรมำตรฐำนของซูซูกิสำมำรถให้ค�ำแนะน�ำท่ำนในกำร
เลือกใช้อุปกรณ์เสริมที่มีคุณภำพ และกำรติดตั้งที่ถูกต้องได้
 ใช้ควำมระมัดระวังทุกครั้งในกำรเลือกใช้ และติดต้ัง
อุปกรณ์เสริมส�ำหรับรถจักรยำนยนต์ของท่ำนทุกครั้ง

 กำรติดต้ังอุปกรณ์เสริมที่ไม่เหมำะสมหรือกำร
ดัดแปลงแก้ไขรถจักรยำนยนต์ อำจก่อให้เกิดควำมไม่
ปลอดภัยในกำรขับขี่และน�ำไปสู่กำรเกิดอุบัติเหตุได้
 ห้ำมดัดแปลงแก้ไขสภำพรถจกัรยำนยนต์ของท่ำน
ด้วยกำรติดต้ังอุปกรณ์เสริมท่ีไม่เหมำะสม หรือกำรติด
ตั้งที่ไม่ถูกวิธี และโปรดปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำ กำรใช้รถ
จักรยำนยนต์ในหนังสือคู่มือเล่มนี้ เก่ียวกับอุปกรณ์
เสรมิและกำรดัดแปลงแก้ไขสภำพรถจกัรยำนยนต์ ควร
เลือกใช้อะไหล่แท้ของซูซูกิหรืออุปกรณ์อะไหล่ที่
ออกแบบมำเทยีบเท่ำ และผ่ำนกำรทดสอบโดยซูซูกิแล้ว 
ส�ำหรบัน�ำมำใช้กบัรถจกัรยำนยนต์ของท่ำน หำกท่ำนมี
ข้อสงสัยสำมำรถปรกึษำศูนย์บรกิำรมำตรฐำนของซซููกิ
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ค�าแนะน�าในการติดตั้งอุปกรณ์เสริม
 • หำกติดต้ังอุปกรณ์เสริมที่ส่งผลให้เกิดแรงต้ำนลม เช่น 
บังลม กระจกบังลมหน้ำ เบำะพิงหลัง กระเป๋ำรถจักรยำนยนต์ 
และหบีเก็บของ ติดต้ังให้ต�ำ่และชดิกบัตัวถงัของรถให้มำกท่ีสุด 
และอยู่ใกล้กับจุดศูนย์ถ่วงเท่ำที่จะท�ำได้ ตรวจสอบว่ำแท่นยึด
และอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ ได้รับกำรติดตั้งอย่ำงแน่นหนำ
 • ตรวจสอบว่ำระยะห่ำงจำก พืน้ถงึตัวรถและมมุเอียงของ
รถให้ถกูต้อง ตรวจสอบว่ำอปุกรณ์เสรมิไม่กดีขวำงกำรท�ำงำน
ของระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยวและกำรท�ำงำนของ
ส่วนควบคุมอื่นๆ
 • อุปกรณ์เสริมท่ีติดต้ังที่แฮนด์รถหรือบริเวณแกน 
โช้คอัพหน้ำ อำจก่อให้เกิดปัญหำด้ำนกำรทรงตัวและน�้ำหนัก 
ท่ีเพิ่มข้ึน อำจเป็นสำเหตุให้ผู้ขับข่ีบังคับเลี้ยวรถได้ยำกและ 
ส่งผลท�ำให้ปลำยรถด้ำนหน้ำแกว่งและเกิดปัญหำด้ำนกำร
ทรงตัว อปุกรณ์เสรมิทีติ่ดต้ังเพิม่ท่ีแฮนด์หรอืแกนโช้คอพัหน้ำ 
ควรมีน�้ำหนักที่น้อยที่สุดเท่ำที่ท�ำได้และควรติดตั้งให้น้อยชิ้น
 • เลือกอุปกรณ์เสริมที่ไม่กีดขวำงกำรเคลื่อนไหวของ 
ผู้ขับขี่
 • กำรเลือกใช้อุปกรณ์เสริมที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะ
ต้องไม่เกินควำมจุของระบบไฟฟ้ำของรถ ถ้ำภำระโหลดเกิน
อำจท�ำควำมเสียหำยแก่ระบบไฟฟ้ำและชุดสำยไฟ และอำจก่อ
ให้เกิดอันตรำยได้

 • ห้ำมติดตั้งรถลำกหรือพ่วงข้ำง รถจักรยำนยนต์รุ่นนี้ ไม่
ได้ออกแบบมำส�ำหรับติดตั้งรถลำกหรือพ่วงข้ำง
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ค�าแนะน�าในการบรรทุก

 • กำรบรรทุกน�้ำหนักเกินหรือกำรบรรทุกท่ีไม่ถูก
ต้อง  เป็นสำเหตุท�ำให้รถเสียกำรทรงตัวและเกดิอบัุติเหตุ
ได้
 • ควรปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำ เกี่ยวกับกำรบรรทุก 
ในคู่มือเล่มนี้

 กำรเกบ็สัมภำระไว้พืน้ท่ีว่ำงด้ำนหลังบงัลมจะท�ำให้
กดีขวำงกำรบังคบัเลีย้วและท�ำให้กำรสญูเสยีกำรทรงตัว 
ห้ำมเก็บสิ่งของใดๆ ไว้ในพื้นที่ว่ำงด้ำนหลังบังลม

 รถจกัรยำนยนต์รุน่นี ้ได้รบักำรออกแบบให้บรรทุกส่ิงของ
ได้เพยีงเล็กน้อย เม่ือไม่มีผูโ้ดยสำรนัง่อยูด้่วย ควรปฏบัิติตำมค�ำ
แนะน�ำเม่ือมีผู้โดยสำรนั่งอยู่ด้วยหรือมีกำรบรรทุกสัมภำระ
ด้ำนล่ำงนี้   
 • รักษำสมดุลของน�้ำหนักบรรทุกท้ังด้ำนซ้ำยและ 
ด้ำนขวำของรถ และใช้สำยรัดผูกมัดให้หนำแน่น
 • จัดวำงสัมภำระให้น�้ำหนักลงใกล้กับจุดศูนย์กลำง 
ของรถให้มำกที่สุด
 • ห้ำมวำงสัมภำระที่มีขนำดใหญ่หรือมีน�้ำหนักมำก 
ที่แฮนด์รถ โช้คอัพหน้ำหรือบังโคลนล้อหลัง

 • ห้ำมติดตั้งอุปกรณ์ที่มีขนำดใหญ่ยื่นออกไปด้ำนท้ำยรถ
 • ตรวจสอบล้อยำงให้มีแรงดันลมยำงตำมที่ก�ำหนดไว ้
เพื่อให้เหมำะกับสภำพกำรบรรทุกของผู้ขับขี่  
 • กำรบรรทุกท่ีไม่ถูกต้องจะท�ำให้ผู้ขับข่ีทรงตัวรถและ
บังคับเลี้ยวรถได้ยำก ควรขับข่ีด้วยควำมเร็วท่ีน้อยกว่ำปกติ  
เมื่อบรรทุกสัมภำระหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริม

การปรับแต่งรถ
 กำรปรับแต่งรถจักรยำนยนต์หรือกำรถอดชิ้นส่วนที ่
เป็นชิ้นส่วนติดรถมำตรฐำน อำจท�ำให้รถอยู่ในสภำพที่ไม่ 
ปลอดภยัหรอืผดิกฎหมำยได้ โปรดปฏบัิติตำมกฎหมำยเกีย่วกบั 
กำรตกแต่งรถจักรยำนยนต์อย่ำงเคร่งครัด
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ข้อแนะน�าการขับขี่อย่างปลอดภัย
ส�าหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์
 กำรขับข่ีรถจกัรยำนยนต์ด้วยควำมคึกคะนองและผำดโผน 
อำจเป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยและชีวิต อย่ำงไรก็ตำมจ�ำเป็นต้อง
ค�ำนึงถึงข้อควรระวังเบื้องต้น เพื่อให้แน่ใจในควำมปลอดภัย
ของผูขั้บข่ีและผูโ้ดยสำร โปรดศึกษำข้อควรระวงัเบ้ืองต้น มีดังน้ี

สวมหมวกนิรภัย 
 อุปกรณ์ควำมปลอดภัยในกำรขับขี่   เริ่มจำกหมวกนิรภัย
ที่มีคุณภำพมำตรฐำน โดยส่วนใหญ่กำรบำดเจ็บจะเกิดขึ้นได้
จำกศีรษะกระแทกพื้น ดังนั้นควรสวมหมวกนิรภัย ที่ผ่ำนกำร
รับรองมำตรฐำนแล้วทุกครั้ง และผู ้ขับข่ีควรสวมแว่นตำ
ป้องกันดวงตำ ขณะขับขี่อีกด้วย

เครื่องแต่งกายผู้ขับขี่
 ไม่ควรสวมใส่เสื้อคลุมหรือเสื้อผ้ำใดๆ ท่ีเป็นอุปสรรค 
ต่อกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ ซึ่งอำจท�ำให้เกิดอันตรำยและไม่
ปลอดภยัขณะขับข่ีรถจกัรยำนยนต์ได้ ควรเลอืกเครือ่งแต่งกำย
ที่เหมำะสมส�ำหรับสวมใส่ขณะขับขี่รถจักรยำนยนต์ 

ความสามารถในการบรรทุกผู้โดยสาร
 ควำมสำมำรถในกำรบรรทกุผูโ้ดยสำร ในรถจกัรยำนยนต์
รุ่นนี้จ�ำกัดไว้  2 คนเท่ำนั้น (รวมผู้ขับขี่) ห้ำมบรรทุกผู้โดยสำร
เกินในขณะขับข่ี ถ้ำไม่มีผู ้โดยสำรน่ังอยู ่ด้วย สำมำรถวำง
กระเป๋ำหรือสัมภำระที่เบำะนั่งได้ตำมควำมเหมำะสม

การตรวจสอบก่อนการขับขี่
     ทบทวนค�ำแนะน�ำอย่ำงละเอียดในหัวข้อ " กำรตรวจสอบ
ก่อนกำรขบัข่ี " ของคูม่อืเล่มน้ี ห้ำมลมืท�ำกำรตรวจสอบหวัข้อ
ควำมปลอดภัยทั้งหมด เพื่อควำมปลอดภัยของผู้ขับขี่

ท�าความคุ้นเคยกับรถจักรยานยนต์ของคุณ
 คุณควรมีทักษะด้ำนกำรขับขี่และควำมรู้ด้ำนเครื่องยนต ์
ขัน้พืน้ฐำน ส�ำหรบักำรขบัขีท่ี่ปลอดภยั  เรำแนะน�ำให้คณุฝึกขับ
รถจักรยำนยนต์ของคุณ ในขณะกำรจรำจรท่ีไม่ติดขัด จนกว่ำ
คุณจะคุ้นเคยกับรถจักรยำนยนต์ และกำรควบคุมอย่ำงถี่ถ้วน 
โปรดจ�ำไว้เสมอว่ำกำรฝึกทักษะกำรขับข่ี ท�ำให้เกดิควำมช�ำนำญ

อาจถึงตายหรือ
พิการ หากไม่สวม

หมวกนิรภัย และไม่
ควรให้เด็กที่เท้ายังไม่
ถึงที่วางเท้าโดยสาร
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ความรู้ถึงความสามารถในการขับขี่ของคุณ
 ขับข่ีอยู่ในขอบเขตทักษะควำมสำมำรถของคุณอยู่ตลอด
เวลำ รูจั้กกำรขับขีอ่ย่ำงมีสติและอยูใ่นควำมไม่ประมำท จะช่วย
ให้คุณไม่ประสบอุบัติเหตุได้

ให้เพ่ิมความระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อขับขี่ในสภาพ
อากาศที่ไม่ดี
 กำรขับข่ีในสภำพอำกำศท่ีไม่ดี โดยเฉพำะบนพื้นถนนท่ี
เปียกแฉะ ต้องกำรควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ ระยะกำรเบรก
จะเพิ่มมำกเป็นสองเท่ำ เม่ือฝนตกควรขับขี่ให้ห่ำงจำกเส้น
จรำจร บนฝำท่อหรือพื้นท่ีเป็นมัน เพรำะสำมำรถท�ำให้รถ 
ลื่นไถลได้ ใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ บนทำงตัดผ่ำน 
รำงรถไฟ และพื้นที่เป็นแผ่นเหล็กและสะพำน เมื่อใดก็ตำมท่ี
ไม่แน่ใจในสภำพถนนให้ลดควำมเร็วลง

การป้องกันตัวเองในการขับขี่
 โดยปกติส่วนใหญ่ของกำรเกดิอบุติัเหตุรถจักรยำนยนต์จะ
เกิดขึ้น เมื่อรถยนต์ที่ขับอยู่ข้ำงหน้ำของรถจักรยำนยนต์ เลี้ยว
ที่หัวมุมหรือกลับรถตัดหน้ำคนขี่รถจักรยำนยนต์ กำรป้องกัน
ตัวในกำรขับข่ีห้ำมขับขีใ่นจดุบอดสำยตำของผูข้บัข่ีคนอืน่ คน
ขี่รถจักรยำนยนต์ต้องสมมุติว่ำคนขับรถคันอื่นมองไม่เห็น
ตนเอง แม ้แต ่ในที่ๆ มีแสงสว ่ำงเด ่นชัด ให ้สวมเส้ือ 
สีสว่ำง เสื้อสะท้อนแสงและให้เปิดไฟหน้ำและไฟท้ำยทุกครั้ง 
แม้แต่ในท่ีมีแสงสว่ำงจำกดวงอำทิตย์ เพื่อดึงดูดควำมสนใจ
ของผู้ขับขี่คนอื่น ห้ำมขับขี่ในจุดบอดของผู้ขับขี่คนอื่น
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ต�าแหน่งหมายเลขรถ
 หมำยเลขตัวถังและหมำยเลขเครื่องยนต์จะใช้ในกำรจด
ทะเบียนรถจกัรยำนยนต์ นอกจำกนี ้ยงัช่วยในกำรสัง่ซือ้อะไหล่
หรือรับบริกำรจำกศูนย ์บริกำร  และสอบถำมข ้อมูล 
เพิ่มเติม

 หมำยเลขตัวถัง  1  ประทับหมำยเลขอยู่ที่คอรถด้ำนขวำ  
หมำยเลขเครื่องยนต์  2  ประทับหมำยเลขอยู่ท่ีเคร่ืองยนต ์
ด้ำนซ้ำยบริเวณคันเกียร์   
 โปรดลงบันทึกหมำยเลขท้ังสองลงในด้ำนล่ำงน้ี เพื่อ 
กำรตรวจสอบ

หมำยเลขตัวถัง : .........................................................

หมำยเลขเครื่องยนต์ : .................................................
1-8

The frame number 1 is stamped on the
steering head tube. The engine serial num-
ber 2 is stamped on the crankcase assem-
bly.

GSX-R 150
GSX-S 150

1-8

The frame number 1 is stamped on the
steering head tube. The engine serial num-
ber 2 is stamped on the crankcase assem-
bly.

GSX-R 150
GSX-S 150
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ต�าแหน่งชิ้นส่วน

ต�าแหน่งชิ้นส่วนด้านหน้า

1  มือคลัตช์
2  สวิตช์แฮนด์ข้ำงซ้ำย
3  เรือนไมล์
4  แม่ปั้มเบรก
5  มือเบรกหน้ำ

6  สวิตช์กุญแจ (ignition switch model)
7  ฝำถังเชื้อเพลิง
8  สวิตช์แฮนด์ข้ำงขวำ
9  ปลอกคันเร่ง

2-2

CONTROLS

LOCATION OF PARTS

1 Clutch lever
2 Left handlebar switches
3 Instrument panel
4 Front brake fluid reservoir
5 Front brake lever

6 Ignition switch (ignition switch model)
7 Fuel tank cap
8 Right handlebar switches
9 Throttle grip
0 Main switch (keyless start model)

GSX-S 150 GSX-R 150

10   สวิตช์กุญแจ (keyless start model)



9

ต�าแหน่งชิ้นส่วน

ต�าแหน่งชิ้นส่วนข้างซ้าย

11  แบตเตอรี่และกล่องฟิวส์
12  กุญแจล็อกเบำะ
13  ที่แขวนหมวกนิรภัย
14  เครื่องมือประจ�ำรถ
15  หม้อพักน�้ำยำหล่อเย็น

16 โบลท์ถ่ำยน�้ำมันเครื่อง
17 คันเกียร์
18 ขำตั้ง
19 พักเท้ำหน้ำ
20 พักเท้ำหลัง

2-3

A Battery and fuses
B Seat lock
C Helmet holders
D Tools
E Engine coolant reservoir

F Engine oil drain plug
G Gearshift lever
H Stand
I Footrests
J Passenger footrests

GSX-S 150GSX-R 150
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21 กระปุกน�้ำมันเบรกหลัง
22 หม้อกรองอำกำศ
23 ฝำปิดช่องเติมน�้ำมันเครื่อง
24 ปลั๊กหัวเทียน

25 สวิตช์ไฟเบรกหลัง
26 คันเบรกหลัง
27 ช่องดูระดับน�้ำมันเครื่อง
28 ไส้กรองน�้ำมันเครื่อง

ต�าแหน่งชิ้นส่วน

ต�าแหน่งชิ้นส่วนข้างขวา

2-4

K Rear brake fluid reservoir
L Air cleaner
M Engine oil filler cap
N Spark plug

O Rear brake light switch
P Rear brake pedal
Q Engine oil inspection window
R Engine oil filter

GSX-S 150GSX-R 150
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ลูกกุญแจ (ignition switch model)

   กำรร้อยลกูกญุแจกบัพวงกุญแจ อำจท�ำให้สีรอบๆสวติช์
กุญแจเสียหำยได้

  ควรใช้พวงกุญแจท่ีอ่อนนุ่ม เพื่อป้องกันไม่ให้สีรอบๆ
สวิตช์กุญแจเสียหำย

2-5

KEY
(Ignition Switch Model)

This motorcycle comes equipped with a
main ignition key and a spare one. Keep the
spare key in a safe place.

WARNING
A long key chain could get caught
between the ignition switch and upper
bracket. This could interfere with steer-
ing
and cause loss of control.
Use the ignition key without key chains
or other keys attached.

NOTICE
Attaching key holder or some chain to
the ignition key can damage plated parts
and painted parts around the ignition
switch. Use only the ignition key or a
soft key holder to avoid plating and
painting damage.

 รถจักรยำนยนต์คันนี้มีลูกกุญแจ 2 ดอก ท่ีใช้งำนได ้
เหมือนกัน โปรดเก็บลูกกุญแจส�ำรองไว้ที่ปลอดภัย    พวงกุญแจที่ยำว อำจเข้ำไปติดอยู่ระหว่ำงสวิตซ์กุญแจ

กบัปะกบับนได้ และอำจรบกวนระบบบังคับเล้ียว ท�ำให้
สูญเสียกำรควบคุมรถได้
  
   ไม่ควรร้อยลูกกุญแจไว้กับพวงกุญแจอื่น 
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ลูกกุญแจ (keyless start model)

 รถจักรยำนยนต์คันนี้มีลูกกุญแจ 2 ดอก ท่ีใช้งำนได ้
เหมือนกัน โปรดเก็บลูกกุญแจส�ำรองไว้ที่ปลอดภัย

 หมำยเลขกุญแจจะประทับบนแผ่นอะลูมิเนียมพร้อมกับ
ลูกกุญแจ หมำยเลขกุญแจนี้ ใช้ส�ำหรับสั่งท�ำลูกกุญแจชุดใหม่
ได้ โปรดลงบันทึกหมำยเลขลูกกุญแจในช่องบันทึกเพื่อใช้
ส�ำหรับอ้ำงอิงต่อไป

หมำยเลขกุญแจ : .........................................................

2-6

(Keyless Start Model)

This motorcycle comes equipped with a
main switch knob key and a spare one. Keep
the spare key in a safe place.

The key number is stamped on a plate pro-
vided with the keys. This number is used
when making replacement keys. Please
write your key number in the box provided
for your future reference.

NOTE: The main switch knob key is com-
monly used for ignition switch, fuel tank cap
and rear seat lock. For the detail, refer to
IGNITION SWITCH, FUEL TANK CAP,
SEAT LOCK.

Key No.
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สวิตช์กุญแจ (ignition switch model)

วิธีการปิดรูเสียบลูกกุญแจ วิธีการเปิดรูเสียบลูกกุญแจ

ดันปุ่ม "SHUT"  1  มำทำงขวำ เพื่อปิดรูเสียบลูกกุญแจ  1. เสยีบหัวลูกกญุแจเข้ำกบัร ู"SHUTTER" ท่ีด้ำนขวำของ
สวิตช์กุญแจ 
 2. กดลูกกุญแจ เพื่อเปิดรูเสียบลูกกุญแจ 

 หมายเหตุ

 • ใช้เคมีป้องกันกำรแข็งตัว เม่ืออุณหภูมิบรรยำกำศลดลง 
ถึงจุดเยือกแข็ง เพื่อหลีกเลี่ยงกำรแข็งตัวที่รูสวิตช์กุญแจ
 • หลีกเลี่ยงกำรใช้สเปรย์หรือสำรเคมีที่มีกำรกัดกร่อน 
เพื่อป้องกันสวิตช์กุญแจเสียหำย
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 หมายเหตุ

 สตำร ์ตเคร่ืองทันที หลังจำกบิดสวิตช์กุญแจไปยัง  
ต�ำแหน่ง “ON” เน่ืองจำกแบตเตอรี่จะสูญเสียพลังงำนจำก 
ไฟส่องป้ำยทะเบียนและไฟท้ำย

 1. ต�ำแหน่ง "OFF" ระบบไฟฟ้ำจะถูกตัดท้ังระบบ 
ไม่สำมำรถสตำร์ตเครื่องยนต์ได้ ลูกกุญแจสำมำรถถอด 
ออกได้

 2. ต�ำแหน่ง "ON" วงจรจุดระเบิดพร้อมท�ำงำนและ 
สำมำรถสตำร ์ตเครื่องยนต์ได ้  ลูกกุญแจไม่สำมำรถดึง 
ออกได้

สวิตช์กุญแจมีอยู่ 3 ต�าแหน่ง
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 3. ต�ำแหน่ง "LOCK" เป็นต�ำแหน่งล็อกคอรถ โดยหัน
แฮนด์รถมำทำงซ้ำยมือจนสุด กดลูกกุญแจหมุนมำต�ำแหน่ง 
"LOCK" และดึงลูกกุญแจออก ระบบไฟฟ้ำจะถูกตัดทั้งระบบ

 กำรบิดสวิตช์กุญแจไปยังต�ำแหน่ง “LOCK”  
ในขณะท่ีรถจักรยำนยนต์ก�ำลังเคลื่อนท่ีท�ำให้เกิด
อันตรำยได้
 รถจักรยำนยนต์เคลื่อนท่ีในขณะท่ีแผงคอถูกล็อก
สำมำรถท�ำให้เกิดอันตรำยได้ คุณอำจจะไม่สำมำรถ
ควบคุมกำรทรงตัวและล้มลงได้ หรือคุณอำจตกจำกรถ
จักรยำนยนต์ของคุณได้
 จอดรถจักรยำนยนต์และต้ังขำต้ังกลำง ก่อนกำร
ลอ็กคอรถห้ำมพยำยำมเคลือ่นย้ำยรถจักรยำนยนต์เมือ่มี
กำรล็อกคอรถอยู่

 หำกรถจักรยำนยนต์ล้มเนื่องจำกกำรลื่นไถลหรือ
จำกกำรชน ควำมเสียหำยอำจเกิดขึ้นขณะเครื่ยงยนต์ยัง
คงท�ำงำนอยู่  ซึ่งอำจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้  หรืออำจได้รับ
อันตรำยจำกชิ้นส่วนที่ยังหมุน เช่น ล้อหลัง  
      หำกรถจักรยำนยนต์ล้ม ให้บิดสวิตช์กุญแจ 
ไปต�ำแหน่ง "OFF" ทันที และติดต่อศูนย์บริกำร
มำตรฐำนซูซูกิ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบ ควำมเสียหำยของ
รถจักรยำนยนต์ที่มองไม่เห็น
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สวิตช์จุดระเบิด (Keyless Start model)
 ควบคุมกำรท�ำงำนโดยปุ่มสวิตช์หลัก สำมำรถสตำร์ต
เครื่องยนต์ได้เลยโดยไม่ต้องเสียบลูกกุญแจ โดยจะควบคุมกำร
ท�ำงำนร่วมกับระบบ  Keyless Start 

 ปุ่มสวิตช์หลักมี 4 ต�ำแหน่ง

ต�าแหน่ง  "          (OFF) "
 ระบบไฟฟ้ำจะถูกตัดท้ังระบบ ไม ่สำมำรถสตำร ์ต
เครื่องยนต์ได้ 

ต�าแหน่ง  "       (ON) " 
 วงจรจุดระเบิดพร้อมท�ำงำน และสำมำรถสตำร ์ต
เครื่องยนต์ได้โดยไฟท้ำยจะติดอัตโนมัติ เมื่อบิดปุ่มสวิตช์หลัก
ในต�ำแหน่งนี้

 หมายเหตุ
 สตำร์ตเครื่องยนต์ทันที หลังจำกบิดปุ ่มสวิตช์หลัก 
ในต�ำแหน่ง        " ON " เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่สูญเสียพลังงำน
จำกกำรเปิดไฟท้ำย

ต�าแหน่ง  "     (ACC) " 
 ระบบไฟฟ้ำจะถูกตัดทัง้ระบบ และปุ่มสวิตช์หลักสำมำรถ
ดึงออกได้โดยลกูกญุแจทีติ่ดมำกลบัปุ่มสวติช์หลกั สำมำรถเปิด
ฝำถังน�้ำมันเชื้อเพลิงและเปิดกุญแจล็อกเบำะหลังได้
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ต�าแหน่ง  " LOCK "   
 เป็นต�ำแหน่งลอ็กคอรถ โดยหนัแฮนด์รถมำทำงซ้ำยมือจน
สุดแล้ว กดลูกกุญแจหมุนมำ ต�ำแหน่ง  " LOCK " ระบบไฟฟ้ำ
จะถูกตัดทั้งระบบ

ระบบ Keyless Start
 ระบบ Keyless Start จะควบคุมสัญญำณกำรท�ำงำนจำก
รีโมทคอนโทรเลอร์ ทีเ่ชือ่มต่อกับระบบในรถจกัรยำนยนต์โดย
ใช้รหัสกำรใช้งำน (ID) และกำรสตำร์ตเครื่องยนต์โดย 
ไม่ต้องเอำรีโมทคอนโทรเลอร์ ออกจำกกระเป๋ำของคุณ
 กำรเปิด/ปิด ปุ ่มสวิตช์จุดระเบิด และกำรล็อกคอรถ  
จะควบคุมกำรท�ำงำนโดยปุ่มสวิตช์หลัก

  1   ต�ำแหน่งจุดรับสัญญำณ

 กำรบิดสวิตช์กุญแจไปยังต�ำแหน่ง “LOCK”  
ในขณะท่ีรถจักรยำนยนต์ก�ำลังเคลื่อนท่ีท�ำให้เกิด
อันตรำยได้
 รถจักรยำนยนต์เคลื่อนท่ีในขณะท่ีแผงคอถูกล็อก
สำมำรถท�ำให้เกิดอันตรำยได้ คุณอำจจะไม่สำมำรถ
ควบคุมกำรทรงตัวและล้มลงได้ หรือคุณอำจตกจำกรถ
จักรยำนยนต์ของคุณได้
 จอดรถจักรยำนยนต์และต้ังขำต้ังข้ำงก่อนกำรล็อก
คอรถ ห้ำมพยำยำมเคลือ่นย้ำยรถจกัรยำนยนต์เม่ือมีกำร
ล็อกคอรถอยู่
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 ระบบ Keyless Start รับสัญญำณจำกคลื่นควำมถี ่
วิทยุ จำกเสำอำกำศที่ติดต้ังอยู่ในรถจักรยำนยนต์ อุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์ เช่น ฝังเครือ่งกระตุ้นหวัใจ อำจได้รบัอทิธิพล
จำกกำรส่งสัญญำณวิทยุ
 หำกในร่ำงกำยของคุณมีกำรติดต้ังอุปกรณ์ เช ่น 
อปุกรณ์ด้ำนกำรแพทย์  ควรปรกึษำแพทย์หรอืบรษัิทผูผ้ลติ
อุปกรณ์ด้ำนกำรแพทยก์่อนที่จะใช้ระบบ  Keyless Start  

ฟังก์ชันการตอบรับค�าสั่ง
 เม่ือรถของคุณจอดอยู่ในสถำนที่แออัด กดสวิตช์ที่รีโมท
คอนโทรลเลอร์ ไฟฉุกเฉินกระพริบ 2 คร้ัง กำรตอบรับค�ำส่ัง
จึงจะใช้งำนได้ เม่ือรีโมทคอนโทรลเลอร์ อยู ่ในโหมดเปิด

สัญญำณ  

 หมายเหตุ
 หำกรถจักรยำนยนต์จอดทิ้งเป็นเวลำนำนมำกกว่ำ 9 วัน  
โดยไม ่ ได ้ด� ำ เ นินกำรใดๆ หรือถอดแบตเตอรี่ของรถ
จักรยำนยนต์ ฟังก์ชันกำรตอบรับค�ำสั่งจะไม่ท�ำงำน ในกรณีนี้  
ให้กดปุ่มสวิตช์หลักหนึ่งครั้ง จำกน้ันระบบจะกู้คืนฟังก์ชัน 
กำรตอบรับค�ำสั่งให้กลับท�ำงำนตำมเดิม
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การใช้สวิตช์รีโมทคอนโทรลเลอร์ 

 เม่ือต้องกำรเปลี่ยนโหมดเปิดสัญญำณ ให้กดสวิตช์รีโมท
คอนโทรลเลอร์  1  ภำยใน 1 วินำทีหรือมำกกว่ำ

โหมดเปิดสัญญาณ :
 หำกคณุต้องกำรใช้ระบบ  Keyless start ให้กดสวติช์รโีมท
คอนโทรลเลอร์  1   หนึ่งครั้งสัญญำณไฟ   2   จะกระพริบและ
เม่ือกดสวิตช์อีกหนึ่งครั้ง เพื่อเปลี่ยนโหมดปิดสัญญำณ  
สัญญำณไฟ   2   ก็จะกระพริบเช่นกัน

โหมดปิดสัญญาณ :
 หำกคุณไม่ต้องกำรใช้ระบบ Keyless  start ให้กดสวิตช์
รีโมทคอนโทรลเลอร์  1  หน่ึงคร้ัง สัญญำณไฟ   2   จะ 
กระพริบ และเม่ือกดอีกหน่ึงคร้ัง เพื่อเปลี่ยนโหมดเปิด 
สัญญำณ สัญญำณไฟ   2   ก็จะกระพริบเช่นกัน       

 รีโมทคอนโทรลเลอร์เป็นอุปกรณ์ที่ติดต้ังชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์โดยรับสัญญำณจำกคลื่นควำมถี่วิทยุ  เพื่อ
หลีกเลี่ยงควำมผิดปกติของรีโมทคอนโทรลเลอร์ โปรด
สังเกตและปฏิบัติตำมดังนี้
 • ห้ำมบิดหรืองอ เพรำะอำจท�ำให้ระบบภำยในรีโมท
คอนโทรลเลอร์ช�ำรุดเสียหำยได้
 •  ห้ำมวำงรีโมทคอนโทรลเลอร์สัมผัสกับแสงแดด
หรือที่ที่มีอุณหภูมิควำมชื้นสูง
 • ห้ำมขูดหรือเจำะรีโมทคอนโทรลเลอร์
 •  ห้ำมพกพวงกุณแจหรือวัตถุอื่นๆ ที่มีแถบแม่เหล็ก
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 • ห้ำมวำงรีโมทคอนโทรลเลอร์ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
เช่น คอมพวิเตอร์  ทีว ี อปุกรณ์ด้ำนกำรแพทย์ เช่น อปุกรณ์
ที่มีคลื่นควำมถี่ต�่ำ
 •  ห้ำมท�ำรีโมทคอนโทรลเลอร์เปียกน�้ำ
 • ห้ำมใช้รีโมทคอนโทรลเลอร์ในที่มีควำมร้อนสูง
 •  ห้ำมล้ำงท�ำควำมสะอำดรีโมทคอนโทรลเลอร์ด้วย
คลื่นอัลตรำโซนิค
 • กำรยึดเกำะของน�้ำมันเชื้อเพลิงและไขมันจำก
ร่ำงกำย บนตัวรีโมทคอนโทรลเลอร์อำจท�ำให้เกิดช�ำรุด
เสียหำยและแตกได้
 • ห้ำมถอดชิ้นส่วนรีโมทคอนโทรลเลอร์ออก ยกเว้น
กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือกำรตรวจสอบรหัสกำรใช้งำน 
(ID) ฝำครอบรีโมทคอนโทรลเลอร์สำมำรถถอดออกได้

 หมายเหตุ
 • ขณะขับข่ีรถจกัรยำนยนต์จะต้องพกรโีมท คอนโทรลเลอร์ 
ติดตัวทุกครั้ง
 • เมื่อชิ้นส่วนที่เป็นโลหะสัมผัสหรือครอบคลุมรีโมท
คอนโทรลเลอร์ อำจถูกขัดจังหวะในกำรส่งสัญญำณ
 • เม่ือรีโมทคอนโทรลเลอร์ไม่ได้อยู่ในช่วงกำรท�ำงำนของ
รถจักรยำนยนต์ คนทีไ่ม่มีรโีมทคอนโทรลเลอร์กส็ำมำรถท�ำกำร 
สตำร์ตเครื่องยนต์, ล็อกเบำะหรือเปิดฝำถังน�้ำมันเชื้อเพลิงได้ 
โดยมีปุ่มสวิตช์หลัก คุณควรระมัดระวังในเรื่องนี้
 • กำรใช้รโีมทคอนโทรลเลอร์ขึน้อยูก่บักำรใช้งำน อย่ำงไร
ก็ตำมแบตเตอรี่สำมำรถใช้ได้ถึง 2 ปีต่อเนื่อง  กำรรับสัญญำณ
จำกคลื่นควำมถี่วิทยุ คลื่นจำกเครื่องใช้ไฟฟ้ำ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือ ทีวี  อำจท�ำให้เร่งแบตเตอรี่หมดไวขึ้น ห้ำม
วำงรีโมทคอนโทรลเลอร์ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
 • หำกรีโมทคอนโทรลเลอร์เสียหรือช�ำรุด แนะน�ำให้คุณ
ติดต่อศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิหรือตัวแทนจ�ำหน่ำย
 • ในระบบ Keyless  start กำรลงทะเบียนรหัสกำรใช้งำน 
เพื่อยืนยันข ้อมูลในระบบ สำมำรถลงทะเบียนรี โมท
คอนโทรลเลอร์ใหม่เพิ่มในระบบได้รวม 6 เครื่อง
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 หมายเหตุ
 • โปรดจดบันทึกหมำยเลขรหัสกำรใช้งำนของรีโมท
คอนโทรลเลอร์ เก็บไว้ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกรณีรีโมท
คอนโทรลเลอร์ ช�ำรุดหรือแบตเตอรี่มีไฟต�่ำ  
 • ถ้ำคุณท�ำรีโมทคอนโทรลเลอร์สูญหำย สำมำรถลง
ทะเบียนรีโมทคอนโทรลเลอร์ เพิ่มในระบบได้ รวม 6 เครื่อง
โดยใช้หมำยเลขรหัสกำรใช้งำนของรีโมทคอนโทรลเลอร์ใหม่

หมายเลขรหัสการใช้งานรีโมทคอนโทรลเลอร์ (ID)  

 หมำยเลขรหัสกำรใช้งำนรีโมทคอนโทรลเลอร์   1   ที่ติด
อยู่ในรีโมทคอนโทรลเลอร์ ในกรณีช�ำรุดหรือแบตเตอรี่มีไฟ
ต�่ำ คุณอำจใส่รหัสกำรใช้งำนรีโมทคอนโทรลเลอร์ และกำร
ท�ำงำนของปุ่มสวิตช์หลักใหม่ โปรดอ่ำนหัวข้อ "ขั้นตอน 
การปฏิบัติเมื่อรีโมทคอนโทรลเลอร์ไม่สามารถใช้งานได้"
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การท�างานของรีโมทคอนโทรลเลอร์ 

รโีมทคอนโทรลเลอร์จะมีระยะกำรท�ำงำนดังน้ี
กำรสตำร์ตแบบ  keyless  : 0.5-1.0  เมตร
กำรตอบรับค�ำสั่ง              : 20 เมตร 

 หมายเหตุ
 • กำรท�ำงำนของรีโมทคอนโทรลเลอร์จะใช้คลื่นสัญญำณ  
ระยะกำรท�ำงำนอำจจะเพิ่มหรือลดลงขึ้นอยู่กับกำรใช้งำนใน
แต่ละพื้นที่  
 • เม่ือแบตเตอรี่หมดหรืออยู ่ในสถำนท่ี ท่ีไม่มีคลื่น
สญัญำณวทิยหุรอือยูใ่นสถำนทีเ่กบ็เสยีง จะส่งผลให้ระยะกำร
ท�ำงำนลดลงหรือกำรท�ำงำนของระบบผิดปกติ
 • ถ้ำคุณพกรีโมทคอนโทรลเลอร์จ�ำนวน 2 เครื่องหรือ
มำกกว่ำ ในเวลำเดียวกัน  รีโมทคอนโทรลเลอร์ ที่ลงทะเบียน
รหัสกำรใช้งำนในครั้งแรกจะตอบสนองดีกว่ำ ตำมล�ำดับ ถ้ำ
คุณพกรีโมทคอนโทรลเลอร์ที่ มีรหัสกำรใช้งำนของรถ
จักรยำนยนต์คันอื่นในเวลำเดียวกัน ระบบ Keyless start  อำจ
จะไม่ท�ำงำน 
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การท�างานของระบบ Keyless start ขณะขับขี่
 1 .  เ ม่ือ เ ดิน เข ้ ำหำรถจักรยำนยนต ์  ให ้พกรี โมท
คอนโทรลเลอร์  1   ติดตัวไว้ในโหมดเปิดสัญญำณ
 2. ตรวจสอบปุ่มสวิตช์หลัก  2  ให้อยู่ในต�ำแหน่งปิด                           
"           (OFF)" หรือต�ำแหน่งล็อก  "LOCK" โดยกำรกดบิดปุ่ม
สวิตช์หลักและปล่อย
 3. เม่ือรหัสกำรใช้งำนยืนยันควำมถูกต้องสัญญำณไฟ 
Keyless   3  จะติดสว่ำงขึ้น ในต�ำแหน่ง "     (ACC) "  ปุ่มสวิตช์
หลกัสำมำรถดึงออก และใช้ลกูกญุแจเปิดฝำถงัน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ
และเปิดเบำะนั่งหลังได้
 4. บิดปุ่มสวิตช์หลักไปต�ำแหน่ง "       (ON)"
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 หมายเหตุ
 • หลังจำกกดปุ่มสวิตช์หลักและปล่อย ถ้ำไม่บิดปุ่มสวิตช์
หลักในต�ำแหน่ง "     (ON)" ภำยใน 4 วินำที สัญญำณไฟ 
Keyless  จะสว่ำงขึ้นแล้วดับลงและปุ่มสวิตช์หลักจะถูกล็อก  
 • ถ้ำระบบสวิตช์หลักมีควำมผิดปกติ เนื่องจำกช�ำรุดเสีย
หำยจำกกำรใช้งำนหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกกำรโจรกรรม  
หำกปุ ่มสวิตช์หลักอยู ่ในต�ำแหน่งอ่ืน ท่ีไม ่ใช ่ต�ำแหน่ง                            
"          (OFF)" หรือต�ำแหน่งล็อก  "LOCK"  เนื่องจำกกำรช�ำรุด
เสยีหำย ฯลฯ หำกคุณต้องกำรท่ีจะบดิปุ่มสวิตช์หลกักลบัมำใน
ต�ำแหน่ง "         (OFF)" หรือต�ำแหน่งล็อก  "LOCK"  ให้กด
ปุ่มสวิตช์หลักแล้วบิดและปล่อย

 1.  เ ม่ือเดินออกจำกรถจักรยำนยนต์  ให ้พกรีโมท
คอนโทรลเลอร์  1  ในโหมดเปิดสัญญำณติดตัวไว้
 2. บิดปุ่มสวิตช์หลักให้อยู่ในต�ำแหน่งปิด "         (OFF)" 
หรือต�ำแหน่งล็อก  "LOCK"  
 3. เมื่อรหัสกำรใช้งำน ยืนยันควำมถูกต้อง สัญญำณไฟ 
Keyless จะติดสว่ำงขึ้น ไฟฉุกเฉินจะกระพริบ หน่ึงครั้งและ
ปุ่มสวิตช์หลักจะถูกล็อก
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 หมายเหตุ
 • ห้ำมปล่อยให้ปุ ่มสวิตช์หลักของรถอยู ่ในต�ำแหน่ง                     
"       (ON)" และ "         (OFF)" ต�ำแหน่งนี้ ผู้ใช้รถที่ยังไม่ได้
ลงทะเบียนในระบบ สำมำรถบิดปุ่มสวิตช์หลักในต�ำแหน่ง                 
"       (ON)" ได้ ในกรณีนี้สัญญำณไฟระบบ Keyless start จะ
กระพริบ 4 ครั้ง แต่ไม่สำมำรถสตำร์ตเครื่องยนต์ได้                       
 • กำรป้องกนัไม่ให้รถจกัรยำนยนต์ถกูโจรกรรม ให้บดิปุ่ม
สวิตช์หลักไปต�ำแหน่งล็อก "LOCK" และสวิตช์จะถูกล็อก
 • เม่ือบิดปุ ่มสวิตช์หลักไปต�ำแหน่ง "     (OFF)"                         
หำกระบบเสีย มีควำมผิดปกติหรือรีโมทคอนโทรลเลอร์
สูญหำย สัญญำณไฟ Keyless จะกระพริบต่อเนื่องประมำณ  
30 วินำที และในระหว่ำงระยะเวลำ 30 วินำที ที่ไม่มีรีโมท
คอนโทรลเลอร์  ให้กดปุ่มสวิตช์หลัก ค้ำงไว้ประมำณ 4 วินำที
เพื่อปลดล็อก ระบบในรถสำมำรถท�ำงำนได้ อย่ำงไรก็ตำม  
หำกไม่สำมำรถปลดล็อกได้หลังจำกท�ำเสร็จแล้ว ให้บิดปุ่ม
สวิตช์หลักไปต�ำแหน่ง "      (OFF)" และกด 4 ครั้ง ภำยใน  
2 วินำที

 •  เม่ือคณุจอดรถจกัรยำนยนต์ ทีอ่ยูใ่นช่วงระยะกำรท�ำงำน
ของรีโมทคอนโทรลเลอร์ เช่น หน้ำต่ำงกระจกหรือผนัง 
ชนิดอื่นๆ บุคคลอื่นสำมำรถกดสวิตช์และสตำร์ตเครื่องยนต์
ได้  ในกรณีนี้ให้เปลี่ยนเป็นโหมดปิดสัญญำณแทน โปรดอ่ำน
ในหัวข้อ "การใช้สวิตช์รีโมทคอนโทรลเลอร์"
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ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ การเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรลเลอร์ 

 ไฟแสดงสถำนะแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลเลอร์ จะ
ส่งสัญญำณไปยัง ระบบ Keyless Start  ที่ติดตั้งอยู่ในตัวถังรถ
จักรยำนยนต์  ถ้ำแบตเตอรี่มีไฟต�่ำ สัญญำณไฟ Keyless  12 
จะกระพรบิประมำณ 20 วนิำท ี เม่ือปุม่สวติช์หลกัอยู่ในต�ำแหน่ง                     
"       (ON)" ในกรณีนี้ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

       เมื่อไฟแสดงสถำนะระบบ Keyless start กระพริบประมำณ 
20 วินำที หรือพบควำมผิดปกติในระบบ Keyless Start ให้
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่  แบตเตอรี่ที่แนะน�ำ CR2032

ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่
 1. ใช้ไขควงปำกแบนหรือเหรียญท่ีมีขนำดพอดีรองด้วย
ผ้ำนุ่มถอดรีโมทคอนโทรลเลอร์ โดยค่อยๆ งัดออก
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 2. เปล่ียนแบตเตอรี่ ให้ข้ัวบวก  +  ของแบตเตอรี่ลง 
ด้ำนล่ำง ดังรูป
 3. ประกอบรีโมทคอนโทรลเลอร์ให้แน่น

 กำรถอดแบตเตอรี่หรือกำรถอดชิ้นส่วนขนำดเล็ก
วำงท้ิงไว้ โดยไม่ได้ต้ังใจอำจเป็นอันตรำยต่อเด็กหำก
กลืนเข้ำไป
 หลีกเลี่ยงกำรถอดแบตเตอรี่หรือกำรถอดชิ้นส่วน
ขนำดเล็กให้พ้นจำกมือเด็ก

 กำรประกอบที่ไม่ถูกต้อง อำจท�ำควำมเสียหำยให้กับ
รีโมทคอนโทรลเลอร์ได้
 • ติดต้ังแบตเตอรี่และตรวจสอบข้ัวแบตเตอร่ีให้ถูก
ต้อง 
 •  เพือ่ไม่ให้เกดิข้อผดิพลำด หลีกเล่ียงกำรสัมผสัวงจร
รีโมทคอนโทรลเลอร์

 หมายเหตุ

 เมื่อแบตเตอรี่รถจักรยำนยนต์หมด ถอดเบำะนั่งหน้ำออก
และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่หรือน�ำไปชำร์จ ระบบ Keyless start  
สำมำรถท�ำงำนได้ตำมปกติ
ขัน้ตอนการปฏบัิตเิมือ่รโีมทคอนโทรลเลอร์ไม่สามารถใช้งานได้
     เม่ือรีโมทคอนโทรลเลอร์ไม่สำมำรถใช้งำนได้เน่ืองจำก
สูญหำยหรือแบตเตอรี่หมด ใส่รหัส ID รีโมทคอนโทรลเลอร์
และท�ำกำรสตำร์ตเครื่องยนต์ โดยมีขั้นตอนกำรท�ำงำนดังนี้
 1. ประมำณ 5 วินำทหีลงัจำกสวิตช์หลักถูกกดไว้ สญัญำณ
ไฟระบบ Keyless จะกระพริบ 1 ครั้ง ตรวจสอบกำรกระพริบ
ของสัญญำณไฟระบบ Keyless แล้วปล่อยสวิตช์หลัก  
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 2. ท�ำซ�้ำเหมือนข้ันตอนที่ 1 อีกครั้ง ภำยใน 3 วินำที  
หลังจำกเสร็จขั้นตอนที่ 1
 3.  ประมำณ 5 วินำทีหลังจำกสวิตช์หลักถูกกดไว้  
สัญญำณไฟระบบ Keyless จะติดสว่ำงขึ้น ตรวจสอบกำร 
ติดสว่ำงของสัญญำณไฟระบบ Keyless แล้วปล่อยสวิตช์หลัก  
 4. สัญญำณไฟ Keyless  ติดสว่ำงขึ้น ประมำณ 3 วินำที
 5. สัญญำณไฟ Keyless กระพริบ 1 ครั้ง
 6. กดปุ่มสวิตช์หลักตำมจ�ำนวนครั้งให้ตรงกับตัวเลข 
หลักที่ 1 ในรหัส ID รีโมทคอนโทรลเลอร์
 7. สัญญำณไฟ Keyless สว่ำงขึ้น ประมำณ 2 วินำที แล้ว
ดับลง
 8. สัญญำณไฟ Keyless กระพริบ 2 ครั้ง
 9. กดปุ่มสวิตช์หลักตำมจ�ำนวนครั้ง ให้ตรงกับตัวเลข 
หลักที่ 2 ในรหัส ID รีโมทคอนโทรลเลอร์ 
 10. สัญญำณไฟ Keyless สว่ำงขึ้น ประมำณ 2 วินำที แล้ว
ดับลง
 11. ท�ำซ�้ำเหมือนขั้นตอนด้ำนบน จนครบรหัส ID รีโมท
คอนโทรลเลอร์ทั้ง 4 หลัก

 12. เมื่อใส่รหัส ID รีโมทคอนโทรลเลอร์ถูกต้อง สัญญำณไฟ 
Keyless จะติดสว่ำงข้ึน และสัญญำณไฟฉกุเฉนิ จะกระพรบิ 2 ครัง้
 13. ในระยะเวลำ 10 วินำที หลังจำกสัญญำณไฟฉุกเฉิน
กระพริบ 2 ครั้ง ให้กดปุ่มสวิตช์หลักและปล่อย จำกนั้นให้บิด
ปุ่มสวิตช์หลักอยู่ในต�ำแหน่ง "(ON)"

 หมายเหตุ

 • เม่ือใส่รหัส ID รีโมทคอนโทรลเลอร์ไม่ถูกต้อง สัญญำณ
ไฟ Keyless จะกระพริบ 3 วินำที
 • ถ้ำไม่กดปุ่มสวิตช์หลักภำยในเวลำ 5 วินำที ในขณะที่ 
ใส่เลขรหัส ID รีโมทคอนโทรลเลอร์ สัญญำณไฟ Keyless จะ
กระพริบ 3 วินำท ีขัน้ตอนกำรใส่รหสั ID รโีมทคอนโทรลเลอร์ 
จะถูกยกเลิก ในกรณีน้ีให้เริ่มข้ันตอนกำรใส่รหัส ID รีโมท
คอนโทรลเลอร์ใหม่ 
 • ถ้ำกดปุ่มสวิตช์หลัก 10 ครั้ง หรือมำกกว่ำ หรือกด 
ต่อเนื่อง ในเวลำ 5 วินำที หรือมำกกว่ำ ในขณะที่ใส่รหัส ID 
รโีมทคอนโทรลเลอร์ สัญญำณไฟ Keyless จะกระพรบิ 3 วินำที 
และขั้นตอนกำรใส่รหัส ID รีโมทคอนโทรลเลอร์จะถูกยกเลิก 
ในกรณีน้ีให้เร่ิมขั้นตอนกำรใส่รหัส ID รีโมทคอนโทรลเลอร์ 
ใหม่ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรีโมทคอนโทรลเลอร์ไม่สามารถใช้งานได้  (ตัวอย่าง รหัส ID 2341)

สัญญาณไฟ Keyless
(ใส่ข้อมูล) 

สัญญาณไฟ Keyless
(ยืนยันข้อมูล)

ไฟฉุกเฉินปุ่มสวิตช์หลัก

ประมำณ
5 วินำที

ประมำณ 5 วินำที ประมำณ 3 วินำที

ประมำณ 2 วินำที

ประมำณ 2 วินำที

ประมำณ 2 วินำที

ประมำณ 2 วินำที

ตัวเลขหลักที่ 1 ในรหัส ID

ตัวเลขหลักที่ 2 ในรหัส ID

ตัวเลขหลักที่ 3 ในรหัส ID

ตัวเลขหลักที่ 4 ในรหัส ID

ประมำณ
5 วินำที

กระพริบ

กดและปล่อย

กระพริบ

กระพริบ

กระพริบ

กระพริบ

ครั้ง ครั้ง
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การตรวจสอบรหัส (ID)

 กำรตรวจสอบรหัส ID รีโมทคอนโทรลเลอร์ โดยนับ
จ�ำนวนกำรกระพริบของสัญญำณไฟ Keyless ของรหัส ID  
ทั้ง 4 หลัก สำมำรถตรวจสอบดังนี้
 1. กำรตรวจสอบรีโมทคอนโทรลเลอร์ ต้องอยู่ในโหมด
เป ิดสัญญำณ และต ้องอยู ่ ในระยะสัญญำณของรีโมท
คอนโทรลเลอร์
 2. บิดปุ่มสวิตช์หลักในต�ำแหน่ง "         (OFF)" กดปุ่ม 
สวิตช์หลัก ค้ำงไว้ประมำณ 5 วินำที จนกระท่ังสัญญำณ 
ไฟ Keyless ติดสว่ำงข้ึนและดับลงหนึ่งครั้ง และติดสว่ำงขึ้น 
อีกครั้ง 
 3. สัญญำณไฟ Keyless จะกระพริบตำมจ�ำนวนครั้ง ตรง
กับตัวเลขหลักแรกของรหัส ID รีโมทคอนโทรลเลอร์
 4. ประมำณ 5 วินำทีหลังจำกสัญญำณไฟ Keyless   
ดับลง สัญญำณไฟ Keyless จะกระพริบตำมจ�ำนวนครั้ง ตรง
กับตัวเลขหลักที่สอง
 5. สัญญำณไฟ Keyless ในรหัส ID รีโมทคอนโทรลเลอร์ 
จะกระพริบจนครบทั้งสี่หลัก 

 หมายเหตุ
 • หลังจำกตรวจสอบรหัส ID รีโมทคอนโทรลเลอร์  
เสร็จแล้ว กดปุ่มสวิตช์หลักค้ำงไว้ประมำณ 3 วินำทีและปล่อย  
จะเข้ำสู่กำรเร่ิมข้ันตอนกำรเปล่ียนรหัสกำรใช้งำน ถ้ำไม่ท�ำ 
ขั้นตอนกำรเปลี่ยนรหัส ระบบจะกลับเข้ำสู่โหมดปกติ
 • ในขณะทีต่รวจสอบรหสักำรใช้งำนถ้ำกดปุม่สวติช์หลกั 
ระบบจะยกเลิกกำรตรวจสอบและกลับเข้ำสู่โหมดปกติ
 • ถ้ำมีกำรลงทะเบียนรีโมทคอนโทรลเลอร์ 2 ตัว หรือ
มำกกว่ำรหัส ID รีโมทคอนโทรลเลอร์หลักที่ระบุไว้ จะแสดง
ขึ้น เงื่อนไงกำรตรวจสอบรหัส ID รีโมทคอนโทรลเลอร์   
จะได้รับกำรยกเว้นถ้ำมีกำรเปล่ียนแปลง รหัส ID รีโมท
คอนโทรลเลอร์ 
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การตรวจสอบรหัสการใช้งาน  (ตัวอย่าง รหัส ID 2341)

โหมดเปิดสัญญำณ

ประมำณ 5 วินำที

ประมำณ 5 วินำที

ประมำณ 5 วินำที

ประมำณ 5 วินำที

ประมำณ 5 วินำที

ประมำณ 4 วินำที

ตัวเลขหลักที่ 1 ในรหัส ID

ตัวเลขหลักที่ 2 ในรหัส ID

ตัวเลขหลักที่ 3 ในรหัส ID

ตัวเลขหลักที่ 4 ในรหัส ID

กระพริบ

รีโมทคอนโทรลเลอร์ ปุ่มสวิตช์หลัก สัญญาณไฟ Keyless
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ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัส (ID) 

 รหัส ID รีโมทคอนโทรลเลอร์ สำมำรถเปลี่ยนได้ดังน้ี  
(ID รีโมทคอนโทรลเลอร์ใหม่)
 1. หลังจำกท่ีตรวจสอบรหัส ID รีโมทคอนโทรลเลอร์  
กดปุ่มสวิตช์หลักทันที ประะมำณ 3 วินำทีและปล่อย ถ้ำปุ่ม
สวิตช์หลักไม่ถูกปล่อย ภำยในเวลำ 5 วินำที ระบบไม่สำมำรถ
เข้ำสู่โหมดกำรเปลี่ยนรหัส ID รีโมทคอนโทรลเลอร์ได้
 2. สัญญำณไฟ Keyless จะสว่ำงขึ้นประมำณ 10 วินำที 
และดับลง
 3. สัญญำณไฟ Keyless จะกระพริบ 1 ครั้ง
 4. ภำยในเวลำ 5 วินำที หลังจำกจบกำรกระพริบของ
สัญญำณไฟ Keyless ให้กดปุ่มสวิตช์หลัก ตำมจ�ำนวนครั้งให้
ตรงกับตัวเลขหลักที่ 1 ของรหัส ID ใหม่ ที่ลงทะเบียนใหม่
 5. ในกำรใส่รหสัตำมข้ันตอนด้ำนบน สญัญำณไฟ Keyless 
จะกระพริบขึ้นตำมจ�ำนวนครั้งที่ลงทะเบียน
 6. สัญญำณไฟ Keyless  จะติดสว่ำงขึ้นประมำณ 3 วินำที 
และดับลง
 7. สัญญำณไฟ Keyless จะกระพริบ  2 ครั้ง

 8. ภำยในเวลำ 5 วินำที หลังจำกจบกำรกระพริบของ
สัญญำณไฟ Keyless ให้กดปุ่มสวิตช์หลัก ตำมจ�ำนวนคร้ังให้
ตรงกับตัวเลขหลักที่ 2 ของรหัส ID ใหม่ ที่ลงทะเบียนใหม่
 9. ท�ำซ�้ำเหมือนขั้นตอนด้ำนบน จนครบรหัส ID ทั้ง  
4 หลัก 
 10. เม่ือเปลี่ยนรหัส ID ใหม่ เสร็จสมบูรณ์ (รหัส ID  
รีโมทคอนโทรลเลอร์ใหม่) สัญญำณไฟฉกุเฉนิจะกระพรบิ 2 ครัง้  
และสัญญำณไฟ Keyless จะติดสว่ำงขึ้นประมำณ 10 วินำที   
 หมายเหตุ
 •  ถ้ำไม่กดปุ่มสวิตช์หลักภำยในเวลำ 5 วินำที ในขณะท่ี
ใส่รหัส ID ใหม่ ไฟสัญญำณ Keyless จะกระพริบ 3 วินำที และ
ขั้นตอนนี้จะถูกยกเลิกในกรณีนี้ ให้เริ่มท�ำตำมขั้นตอนใหม่ 
 • ถ้ำกดปุ่มสวิตช์หลัก 10 คร้ังหรือมำกกว่ำ ในขณะที่ใส่
รหัส ID ใหม่ ไฟสัญญำณ Keyless จะกระพริบ 3 วินำที และ
ขั้นตอนนี้จะถูกยกเลิก ในกรณีนี้ให้เริ่มท�ำตำมขั้นตอนใหม่
 • ถ้ำกดปุ ่มสวิตช์หลักในขณะที่ไฟสัญญำณ Keyless  
ยงักระพริบอยู ่กระบวนกำรป้อนข้อมลูจะถกูยกเลกิ ในกรณนีี้
ให้เริ่มขั้นตอนท�ำใหม่ 
 • เม่ือรหัส ID มีกำรเปลี่ยนแปลงแล้ว รหัส ID ท่ีติดต้ัง 
อยู่ในรีโมทคอนโทรลเลอร์ จะกลำยรหัส ID ที่ไม่ถูกต้อง
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การเปลี่ยนรหัสการใช้งาน  (ตัวอย่าง การเปลี่ยนรหัส ใช้งานจากรหัส ID 1234 เป็น รหัส ID 3412)

สัญญาณไฟ Keyless
(ใส่ข้อมูล) 

สัญญาณไฟ Keyless
(ยืนยันข้อมูล)

ไฟฉุกเฉินปุ่มสวิตช์หลัก

ประมำณ 3 วินำที

ประมำณ 3 วินำที

ประมำณ 3 วินำที

ประมำณ 3 วินำที

ประมำณ 10 วินำที

ประมำณ 10 วินำที

แสดงผลทันที

ตรวจสอบรหัส ID

ตัวเลขหลักที่ 1 ในรหัส ID

ตัวเลขหลักที่ 2 ในรหัส ID

ตัวเลขหลักที่ 3 ในรหัส ID

ตัวเลขหลักที่ 4 ในรหัส ID

กระพริบ

กระพริบ

กระพริบ

กระพริบ

กระพริบ
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การลงทะเบียนรีโมทคอนโทรลเลอร์ใหม่ 

 กำรลงทะเบียนรีโมทคอนโทรลเลอร์ใหม่ สำมำรถลง
ทะเบียนเพิ่มในระบบได้ รวม 6 ตัว
 1. ต�ำแหน่งของรีโมทคอนโทรลเลอร์ท้ังหมดต้องออก 
จำกระยะสัญญำณของรีโมทคอนโทรลเลอร์ (ปิดสัญญำณ
รีโมทคอนโทรลเลอร์)
 2. ใส่รหัส ID ของรีโมทคอนโทรลเลอร์ เดียวกันกับ 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติเม่ือรีโมทคอนโทรลเลอร์ ไม่สำมำรถใช ้
งำนได้
 3. หลังจำกไฟฉุกเฉินกระพริบ 2 ครั้ง ให้กดสวิตช์หลัก
ทันทีในต�ำแหน่ง OFF เป็นเวลำ 5 วินำที จำกนั้นไฟสัญญำณ  
Keyless จะติดขึ้นหนึ่งครั้งแล้วดับลง และติดสว่ำงขึ้นอีกครั้ง
 4. สัญญำณไฟ Keyless กระพริบ (มำกสุดประมำณ  
10 วินำที)

 หมายเหตุ

 ขั้นตอนท่ี 4 และขั้นตอนที่ 5 จะเสร็จภำยใน 10 วินำที  
ถ้ำไม่เสร็จหรือเกิดข้อผิดพลำด กำรลงทะเบียนเพิ่มของรีโมท
คอนโทรลเลอร์จะไม่ส�ำเร็จ

 5. ต�ำแหน่งของรีโมทคอนโทรลเลอร์ใหม่ จะต้องอยู่ใน
ระยะส่งสัญญำณ ไฟเตือนที่ตัวรีโมทคอนโทรลเลอร์จะติดขึ้น  
กดรีโมทคอนโทรลเลอร์ชั่วขณะ สัญญำณไฟ Keyless จะติด
สว่ำงข้ึน จึงถือเป็นกำรลงทะเบียนเพิ่มรีโมทคอนโทรลเลอร ์
ที่เสร็จสมบรูณ์
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 หมายเหตุ

 ข้ันตอนท่ี 4 และข้ันตอนท่ี 5 จะเสร็จภำยใน 10 วินำที ถ้ำไม่เสร็จหรือเกิดข้อผิดพลำด กำรลงทะเบียนเพิ่มของรีโมท
คอนโทรลเลอร์จะไม่ส�ำเร็จ

รีโมทคอนโทรลเลอร์ สัญญาณไฟ Keyless
(ใส่ข้อมูล) 

ปุ่มสวิตช์หลัก สัญญาณไฟ Keyless
(ยืนยันข้อมูล)

ปิดสัญญำณรีโมทคอนโทรลเลอร์ กดและค้ำงไว้
ประมำณ 5 วินำที

เปิดรีโมทคอนโทรลเลอร์

ลงทะเบียนเพิ่ม

ใส่รหัส ID

กระพริบ

ลงทะเบียน แสดงผลทันทีหลังจำกสัญญำณ
ไฟฉุกเฉินกระพริบ 2 ครั้ง
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การระงับการใช้งานรีโมทคอนโทรลเลอร์

 เ ม่ือรีโมทคอนโทรลเลอร์สูญหำยหรือถูกโจรกรรม  
สำมำรถระงับกำรใช้งำนรีโมทคอนโทรลเลอร์ได้ดังนี้
 1. ต�ำแหน่งของรีโมทคอนโทรลเลอร์ท้ังหมดต้องออก 
จำกระยะสัญญำณของรีโมทคอนโทรลเลอร์ (ปิดสัญญำณ
รีโมทคอนโทรลเลอร์)
 2. ใส่รหัส ID ของรีโมทคอนโทรลเลอร์เดียวกันกับข้ัน
ตอนกำรปฏิบัติเมื่อรีโมทคอนโทรลเลอร์ไม่สำมำรถใช้งำนได้
 3. ในขณะที่สัญญำณไฟ Keyless ติดสว่ำงขึ้น ให้กดปุ่ม
สวิตช์หลัก  5 ครั้ง
 4. กดเปิดรีโมทคอนโทรลเลอร์ทั้งหมดให้อยู่ในระยะส่ง
สัญญำณ และกดสวติช์หลกัค้ำงไว้จนกว่ำไฟสัญญำณ  Keyless 
จะกระพริบขึ้น

 5. สัญญำณไฟ Keyless จะกระพริบตำมจ�ำนวนรีโมท
คอนโทรลเลอร์ที่ลงทะเบียนไว้ กดสวิตช์หลักค้ำงไว้ประมำณ 
5 วินำที ไฟเตือนท่ีตัวรีโมทคอนโทรลเลอร์จะติดข้ึน รีโมท
คอนโทรลเลอร์ท่ีไม่อยู่ในระยะส่งสัญญำณ จะถูกระงับกำร 
ใช้งำน

 หมายเหตุ
 • กำรกระพริบของสัญญำณไฟ Keyless จะหยุดภำยใน
หนึ่งนำที
 • รีโมทคอนโทรลเลอร์ท่ีลงทะเบียนหนึ่งตัวในกำรเริ่ม 
ต้น ถ้ำขั้นตอนกำรระงับกำรใช้งำนของรีโมทคอนโทรลเลอร์
ผิดพลำด (สัญญำณไฟ Keyless) จะกระพริบขึ้น แสดงว่ำรีโมท
คอนโทรลเลอร์ไม่สำมำรถระงับกำรใช้งำนได้



37

รีโมทคอนโทรลเลอร์ สัญญาณไฟ Keyless
(ใส่ข้อมูล) 

ปุ่มสวิตช์หลัก สัญญาณไฟ Keyless
(ยืนยันข้อมูล)

ปิดสัญญำณรีโมทคอนโทรลเลอร์

เปิดรีโมทคอนโทรลเลอร์ กดและค้ำงไว้
ประมำณ 5 วินำที

ประมำณ 5 วินำที

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

ใส่รหัส ID

กระพริบ
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แผงหน้าปัด

 ไฟแสดงควำมเรว็รอบเครือ่งยนต์   9      ไฟแสดงกำรท�ำงำน
ผิดปกติ  10  ไฟเตือนอุณหภูมิน�้ำหล่อเย็น  11  และจอ LCD 
บนแผงหน้ำปัดแสดงควำมพร้อมของฟังก์ชัน ท�ำงำนเม่ือบิด
สวิตช์กุญแจไปต�ำแหน่ง "ON"

 จอแสดงผลบนแผงหน้ำปัด โดยแสดงผลกำรท�ำงำนดังนี้

ADJSEL

RPM

N
GEAR

km/h

F
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

E

TRIP

INTERVAL OIL CHANGE

m/r0001 in

MPG USIMPkm/L/100km

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

MPG USIMPkm/L/100km

MPG USIMPkm/L/100km

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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ไฟเตือนไฟเลี้ยว "                "   3
 เม่ือเปิดใช้สญัญำณไฟเลีย้วไม่ว่ำจะเลีย้วซ้ำยหรอืเลีย้วขวำ 
ไฟสัญญำณไฟเลี้ยวจะกระพริบขึ้น

 หมายเหตุ
 หำกไฟสัญญำณไฟเลี้ยวท�ำงำนไม่ถูกต้อง เนื่องจำกวงจร
ไฟเล้ียวผิดปกติ ไฟจะกระพริบถี่ข้ึนเพื่อบอกให้ผู้ขับข่ีทรำบ
ว่ำมีปัญหำเกิดขึ้น

มาตรวัดความเร็ว  4
 มำตรวัดควำมเร็ว จะแสดงควำมเร็วของรถบนถนน  
หน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง 

มาตรวัดความเร็วรอบ  5
 มำตรวดัควำมเรว็รอบ จะแสดงควำมเรว็รอบของเครือ่งยนต์ 
หน่วยเป็นรอบต่อนำที (r/min) 

 เมื่อบิดปุ่มสวิตช์หลักในต�ำแหน่ง  "       (ON)"  นำฬิกำ 
จะแสดงขึ้น มี  12 ชั่วโมง ปฎิบัติตำมขั้นตอนด้ำนล่ำงเพื่อปรับ
ตั้งนำฬิกำ
 1. กดปุ ่ม SEL 1 และปุ่ม ADJ 2 พร้อมกันค้ำงไว้   
2 วินำที จนกว่ำตัวเลขแสดงชั่วโมงจะกระพริบขึ้น
 2. กดปุ่ม SEL  1  เพื่อปรับตัวเลขแสดงชั่วโมง
 3. กดปุ่ม ADJ  2  เพื่อปรับตัวเลขแสดงนำที
 4. กดปุ่ม SEL  1  และปุ่ม ADJ  2  พร้อมกันค้ำงไว้  
2 วินำที เพื่อออกจำกโหมดนำฬิกำ

 หมายเหตุ
 •   เมื่อกดปุ่ม SEL หรือ ปุ่ม ADJ  ค้ำงไว้ ตัวเลขจะเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง
 • นำฬิกำสำมำรถปรับต้ังได้ เม่ือบิดปุ่มสวิตช์หลักใน
ต�ำแหน่ง "       (ON)"
 •  นำฬิกำใช้ไฟจำกแบตเตอรีข่องรถ หำกไม่ใช้รถเป็นเวลำ
นำนกว่ำ 2 เดือนข้ึนไป ให้ถอดแบตเตอร่ีออกจำกรถ
จักรยำนยนต์

นาฬิกา  6
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ไฟแสดงต�าแหน่งเกียร์  7
 ไฟแสดงต�ำแหน่งเกียร์ จะแสดงต�ำแหน่งของเกียร์ แสดง
ตัวเลข "0" เมื่อเกียร์อยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง

มาตรวัดระดับน�้ามันเชื้อเพลิง "        "  8
    มำตรวัดระดับน�้ำมันเชื้อเพลิง แสดงถึงปริมำณน�้ำมันเชื้อ
เพลงิท่ีเหลืออยู่ในถงัน�ำ้มันเชือ้เพลงิ โดยแสดงผลกำรวดัระดับ
น�้ำมันเช้ือเพลิงท้ังหมด 5 ระดับ เม่ือระดับน�้ำมันเชื้อเพลิง 
ต�่ำกว่ำ 2.5 ลิตร สัญลักษณ์ หัวจ่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงจะกระพริบ  
และเม่ือระดับน�ำ้มนัเชือ้เพลงิต�ำ่กว่ำ 1.0 ลติร สญัลกัษณ์หวัจ่ำย
น�ำ้มันเชือ้เพลิง และระดับน�ำ้มันเชือ้เพลงิจะกระพรบิพร้อมกนั

 หมายเหตุ
 ระดับน�้ำมันเชื้อเพลิงจะแสดงผลไม่ถูกต้อง เมื่อจอดรถ
จักรยำนยนต์ด้วยขำต้ังข้ำง บิดปุ่มสวิตช์หลักในต�ำแหน่ง                           
"       (ON)" จับรถจักรยำนยนต์ให้ตั้งตรง

ไฟแสดงความเร็วรอบเครื่องยนต์   9
 ไฟแสดงควำมเร็วรอบเครื่องยนต์  9  จะสว่ำงข้ึนหรือ 
กระพริบเมื่อควำมเร็วรอบเครื่องยนต์ถึงระดับที่ตั้งไว้ 

ถังน�้ามันเชื้อเพลิง เต็มถังประมาณ
1.0 L

ประมาณ
2.5 L

ระดับน�้ำมัน

เชื้อเพลิง

หัวจ่ำย

น�้ำมันเชื้อเพลิง กระพริบ กระพริบ
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 หมายเหตุ
 ไฟแสดงรอบเครื่องยนต์ จะไม่ท�ำงำนท่ีควำมเร็วต�่ำกว่ำ 
10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 กำรเปลีย่นโหมดหน้ำจอแสดงผลขณะขบัข่ี สำมำรถ
ท�ำให้เกิดอันตรำยได้ และกำรปล่อยมือออกจำกแฮนด์ 
อำจท�ำให้เสียกำรควบคุมรถได้
 ห้ำมเปล่ียนโหมดหน้ำจอแสดงผลขณะขับขี่ และ
ห้ำมปล่อยมือออกจำกแฮนด์เดิลบำร์

การเลือกโหมดไฟแสดงรอบเครื่องยนต์/ไฟกระพริบ/ 
ไม่แสดงรอบเครื่องยนต์

 1. บิดปุ่มสวิตช์กุญแจไปต�ำแหน่ง "     (ON)" กดปุ่ม  
SEL (1) ค้ำงไว้ 2 วินำที เพื่อเลือกโหมดแสดงควำมเร็วรอบ
เครื่องยนต์
 2. กดปุ่ม ADJ (2)  เปลี่ยนไฟแสดงรอบเครื่องยนต์ ดังนี้ 
ไฟแสดงรอบเครื่องยนต์    ไฟกระพริบ    ไม่แสดงรอบ
เครื่องยนต์    ไฟแสดงรอบเครื่องยนต์  ไฟแสดงรอบ 
เครื่องยนต์   9  จะแสดงขึ้น ในโหมดไฟแสดงรอบเครื่องยนต์
และโหมดไฟกระพรบิ สัญลกัษณ์โหมดไฟแสดงรอบเครือ่งยนต์ 
"      "  14  จะกระพริบขึ้น เม่ือเลือกใช้โหมดไฟแสดงรอบ
เครื่องยนต์และโหมดไฟกระพริบ  
 3. หลังจำกเลือกโหมดไฟแสดงรอบเครื่องยนต์ หรือไฟ
กระพรบิ กดปุ่ม  SEL  1   เพือ่ต้ังค่ำรอบเครือ่งยนต์ไว้ล่วงหน้ำ
 4. กดปุ่ม ADJ  2  เพื่อเปลี่ยนรอบเครื่องยนต์ท่ีก�ำหนด 
ไว้ โดยเพิม่ได้ครัง้ละ 500 รอบ/นำที  ช่วงกำรต้ังรอบเครือ่งยนต์
อยู่ระหว่ำง 3,000 รอบ/นำที ถึง 11,500 รอบ/นำที 
 5. กดปุ่ม SEL  1   เพื่อออกจำกโหมด รอบเครื่องยนต์ที่
ตั้งไว้
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ไฟแสดงการท�างานผิดปกติ "        "  10
 หำกระบบกำรฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิงผิดปกติไฟแสดงกำร
ท�ำงำนผิดปกติ  10  จะติดขึ้นแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
 A. ไฟแสดงกำรท�ำงำนผิดปกติ  10  จะติดข้ึน และ 
สว่ำงตลอด
 B. ไฟแสดงกำรท�ำงำนผิดปกติ  10  จะติดข้ึน และ 
กระพริบ 
 เครือ่งยนต์สำมำรถท�ำงำนได้ ในลกัษณะ A แต่เครือ่งยนต์
ไม่สำมำรถท�ำงำนได้ ในลักษณะ B

 หำกขับข่ีรถจักรยำนยนต์ ในขณะท่ีไฟแสดงกำร
ท�ำงำนผิดปกติ ยังติดสว่ำงขึ้น อำจท�ำให้เครื่องยนต์เสีย
หำยได้ 
 ถ้ำไฟแสดงกำรท�ำงำนผิดปกติ ติดสว่ำงขึ้น โปรดน�ำ
รถเข้ำศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิ หรือให้ช่ำงที่ผ่ำนกำร
อบรมเป็นผู้ตรวจสอบควำมผิดปกติทันที

 หมายเหตุ
 • ถ้ำไฟแสดงกำรท�ำงำนผิดปกติ ยังติดค้ำงอยู่แต่เครื่องยนต ์
สำมำรถท�ำงำนได้  ให้น�ำรถเข้ำศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิ  ถ้ำ
เครื่องยนต์ดับ  ให้ลองสตำร์ตเครื่องยนต์  หลังจำกปิดและเปิด 
ปุ่มสวิตซ์หลัก
 • ถ้ำไฟเตือนควำมผิดปกติกระพริบอยู่ เคร่ืองยนต์จะ 
สตำร์ตไม่ติด
 • ถ้ำไฟเตือนควำมผิดปกติกระพริบเร็วๆ  3 ครั้ง แสดงว่ำ
แรงเคลื่อนไฟฟ้ำของแบตเตอรี่ลดลง ให้น�ำแบตเตอรี่ไปชำร์จ
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 กำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ โดยท่ีไฟเตือนอุณหภูมิน�้ำ
หล่อเย็นยังติดสว่ำงอยู่ อำจเป็นสำเหตุให้เครื่องยนต์เกิด
ควำมร้อนสูงเกินไป และเสียหำยอย่ำงรุนแรงได้ 
 หำกไฟเตือนอุณหภูมิน�้ำหล่อเย็นติดสว่ำงขึ้นให้รีบ
ดับเครื่องยนต์ทันที รอจนกว่ำเครื่องยนต์เย็นลง ห้ำมติด
เครือ่งยนต์ก่อน รอจนกระท่ังไฟเตือนอณุหภมิูน�ำ้หล่อเยน็
ดับลง

ไฟเตือนอุณหภูมิน�้าหล่อเย็น "       "  11
 ไฟเตือนอุณหภูมิน�้ำหล่อเย็นจะติดสวำ่งข้ึน เม่ืออุณหภูมิ
ของเครื่องยนต์ สูงเกิน 120 º C. เมื่อไฟเตือนน�้ำหล่อเย็นติด
สว่ำงข้ึน ให้ดับเครือ่งยนต์ทนัทแีละตรวจเชค็ระดับน�ำ้หล่อเยน็
หลังจำกเครื่องยนต์เย็นตัวลง

ไฟเตือน ไฟสูง "        "  12
 ไฟเตือนไฟสูงสีน�้ำเงินจะสว่ำงขึ้น เมื่อไฟสูงเปิดอยู่

ไฟเตือนเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่อง   13

 ไฟเตือนเปลี่ยนน�้ำมันเครื่องจะแสดงผล เพื่อเตือนว่ำ  
ถึงระยะเวลำเปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันเครื่อง  โดยไฟเตือนจะแสดงผล
ที่ระยะทำง 1,000 กิโลเมตรแรก หลังจำกนั้นสำมำรถก�ำหนด
ปรับต้ังระยะทำงล่วงหน้ำได้ กำรปรับต้ังระยะทำงล่วงหน้ำ  
จะปรับตั้งได้ระหว่ำง 500 กิโลเมตรถึง  4,000 กิโลเมตร และ
กำรเพิ่มหรือลดครั้งละ 500 กิโลเมตร
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การปรับตั้งไฟเตือนเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่องใหม่ 
 1. บิดปุ่มสวิตช์หลักไปต�ำแหน่ง "OFF"
 2. กดปุ่ม SEL  1)  ค้ำงไว้ และบิดปุ่มสวิตช์หลักไป
ต�ำแหน่ง "       (ON)" รอประมำณ 3 วินำที
 3. กำรเปล่ียนถ่ำยน�้ำมันเครื่องครั้งต่อไปจะถูกต้ังค่ำใหม่ 
พร้อมไฟเตือนน�้ำมันเครื่องจะกระพริบ 3 ครั้งและดับลง

การปรับตั้งระยะทางการเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่องใหม่
 1. กำรตั้งค่ำระยะทำงใหม่ให้กดปุ่ม "ADJ"  2   เป็นเวลำ  
2 วินำที จนกระทั่งไฟแสดง INTERVAL และ OIL CHANGE 
กระพริบ
 2. กดปุ่ม SEL  1  เพื่อลดระยะทำงจำก 4,000 กิโลเมตร 
ถึงระยะทำง 500 กิโลเมตร โดยลดได้ครั้งละ 500 กิโลเมตร 
และกดปุ่ม ADJ  2  เพื่อเพิ่มระยะจำก 500 กิโลเมตร ถึงระยะ
ทำง 4,000 กิโลเมตร โดยเพิ่มได้ครั้งละ 500 กิโลเมตร 
 3. กดปุ่ม SEL  1   และ ADJ  2   ค้ำงไว้พร้อมกัน  2 วินำที 
เพื่อออกจำกกำรปรับตั้งระยะทำงกำร เปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันเครื่อง

 หมายเหตุ
 • กำรปรับตั้งระยะทำงล่วงหน้ำ ตั้งค่ำได้หลังจำกมำตรวัด
ระยะทำงถึง 1,000 กิโลเมตรแรก
 • กำรปรบัต้ังไฟเตือนเปล่ียนถ่ำยน�ำ้มันเคร่ือง ต้ังค่ำได้หลงั
จำกเปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันเครื่องครั้งแรกแล้ว
 • กำรปรับต้ังระยะทำงล่วงหน้ำ ไม่สำมำรถปรับต้ังไฟ
เตือนเปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันเครื่องได้
 • กำรปรับตั้งระยะทำงล่วงหน้ำจำกโรงงำน ตั้งไว้ที่ 4,000 
กิโลเมตร

มาตรวัดระยะทางรวม /มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว/
มาตรวัดการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย   15
 กำรแสดงผลจะมี 5 ฟังก์ชัน  ประกอบด้วยมำตรวัดระยะ
ทำงรวม  และมำตรวัดระยะทำงเป็นเที่ยว  2 ทริป และ 2 มำตร
วัดกำรส้ินเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย เมื่อบิดปุ่มสวิตช์
หลักอยู่ในต�ำแหน่ง "       (ON)"  รูปแบบกำรแสดงผลจะ 
เปลี่ยนตำมล�ำดับ ดังรูป หน้ำจอจะแสดงผลฟังก์ชันครั้งล่ำสุด
ไว้ เมื่อปุ่มสวิตช์หลักถูกปิด
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 เม่ือต้องกำรเปล่ียนหน้ำจอแสดงผลให้กดปุ่ม SEL (1)  
กำรแสดงผลจะเปลี่ยนตำมล�ำดับด้ำนล่ำงนี้

มาตรวัดระยะทางรวม  (15)
 มำตรวัดระยะทำงรวมจะบันทึกระยะทำงทั้งหมดที่ขับขี่
รถจักรยำนยนต์ โดยแสดงกิโลเมตรตั้งแต่ 0 ถึง 999999
 เม่ือระยะทำงรวมนั้นเกิน 999999  หน้ำจอจะแสดงผล 
ค้ำงไว้ที่ 999999

มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว
 มำตรวัดระยะทำงเป็นเที่ยวสำมำรถบันทึกระยะกำร 
เดินทำงได้รวม 2 เที่ยวในเวลำเดียวกัน โดยจะบันทึกระยะทำง 
2 ลักษณะ คือมำตรวัดระยะทำงเป็นเที่ยว A บันทึกระยะทำง
รวมในกำรเดินทำงครั้งนั้นๆ และมำตรวัดระยะทำงเป็นเที่ยว 
B บันทึกระยะทำงระหว่ำงจุดส�ำรองถังน�้ำมันเชื้อเพลิงจนกว่ำ
จะมีกำรเติมน�้ำมันเชื้อเพลิงลงในถังน�้ำมันเชื้อเพลิง

 เมื่อต้องกำรต้ังค่ำมำตรวัดระยะทำงเป็นเท่ียวใหม่ กดปุ่ม 
ADJ (2)  ค้ำงไว้ 2 วินำที จนกระทั่งหน้ำจอจะแสดงผลมำตร
วัดระยะทำงเป็นเที่ยว A หรือ B ที่คุณต้องกำรจะตั้งค่ำ

 หมายเหตุ
 เมื่อมำตรวัดระยะทำงเป็นเที่ยวน้ันเกิน 9999.9 มำตรวัด
ระยะทำงเป็นเที่ยวจะกลับไปยังค่ำ 0.0 และเริ่มนับใหม่อีกครั้ง
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มาตรวัดการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
 มำตรวัดกำรส้ินเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะแสดง
อัตรำกำรสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยของทริป A หรือ 
ทริป B  มำตรวัดกำรส้ินเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยมี 
ระยะจำก 0.1-99.9 km/L หรือ 2.0-99.9 (L/100 km) โดยแสดง
ค่ำ "        " เ ม่ือวัดระยะทำงเป็นเที่ยวแสดงค่ำ 0.0  
ให้กดปุ่ม ADJ (2)  ประมำณ 2 วินำที เพื่อเปลี่ยน โหมด จำก 
"km/L" เป็นโหมด "L/100 km)" แสดงกำรสิน้เปลอืงน�ำ้มันเชือ้
เพลิงของ ทริป A ห้ำมเปลี่ยนจะมีผลต่อกำรสิ้นเปลืองน�้ำมัน
เชื้อเพลิง ในทริป B หำกต้องกำรต้ังค่ำควำมสิ้นเปลืองน�้ำมัน
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยใหม่ ให้ตั้งค่ำระยะทำงเป็นเที่ยวใหม่

 หมายเหตุ
 หน้ำจอแสดงผลจะแสดงผลโดยประมำณเท่ำน้ัน ค่ำท่ี
แสดงอำจไม่ตรงกับค่ำที่แท้จริง

ไฟแสดงเกียร์ว่าง  "N"  16
 ไฟสีเขียวจะสว่ำงข้ึน เม่ืออยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง ไฟจะ
ดับลงเมื่อเปลี่ยนเกียร์

มือคลัตช์   1
 มือคลัตช์ใช้ในกำรตัดต่อก�ำลัง จำกเครื่องยนต์ไปยัง 
ล้อหลัง ขณะสตำร์ตเครื่องยนต์หรือเปลี่ยนเกียร์

สวิตช์สัญญาณไฟสูง   2
 เม่ือกดสวิตช์เพื่อส่งสัญญำณไฟสูง ไฟสูงจะสว่ำงขึ้น 
โดยที่ไฟหน้ำเปิดอยู่ในต�ำแหน่งไฟต�่ำ "         "

แฮนด์ด้านซ้าย
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สวิตช์ไฟสูง - ต�่า   3
ต�าแหน่งไฟต�่า "        "                  
 เปิดไฟหน้ำไฟต�่ำและไฟท้ำย
ต�าแหน่งไฟสูง  "        "                  
 เปิดไฟหน้ำไฟสูง, ไฟหน้ำไฟต�่ำ,ไฟท้ำยและไฟเตือน 
ไฟสูงบนแผงหน้ำปัดจะสว่ำงขึ้น

 กำรติดเทปหรือวำงส่ิงของไว้ด้ำนหน้ำของไฟหน้ำ 
อำจปิดกัน้กำรกระจำยควำมร้อนจำกไฟหน้ำ ซ่ึงอำจท�ำให้
ไฟหน้ำช�ำรุดเสียหำยได้
 ห้ำมติดเทปบนไฟหน้ำหรือวำงสิ่งของไว้ด้ำนหน้ำ
ของไฟหน้ำ

 ห้ำมวำงวัตถุไว้ด้ำนหน้ำของไฟหน้ำหรือไฟท้ำย 
ขณะที่ไฟยังติดอยู่ และห้ำมคลุมด้วยผ้ำเมื่อหยุดหรือจอด
รถจักรยำนยนต์ทันที
 กำรกระท�ำดังกล่ำวอำจท�ำให้เลนส์ละลำยหรือสร้ำง
ควำมเสียหำยแก่วัตถุที่วำงไว้ ด้วยควำมร้อนของเลนส์

สวิตช์ไฟเลี้ยว "               "   4
 เลื่อนสวิตช์ไปต�ำแหน่ง "         "  ไฟเลี้ยวซ้ำยจะกระพริบ 
เลื่อนสวิตช์ไปต�ำแหน่ง "        " ไฟเลี้ยวขวำจะกระพริบ  และ
ไฟสัญญำณไฟเลี้ยวบนแผงหน้ำปัดจะกระพริบด้วย เม่ือ
ต้องกำรยกเลิกสัญญำณไฟเลี้ยวให้กดสวิตช์ไฟเลี้ยวตรงกลำง

สวิตช์แตร "        "   5
 แตรจะส่งเสียงดังเมื่อกดสวิตช์แตร

 กำรใช้สัญญำณไฟเลี้ยวผิดและกำรลืมปิดสัญญำณ
ไฟเลี้ยว อำจท�ำให้เกิดอันตรำยข้ึนได้ ผู้ขับขี่รถคันอื่น 
อำจเข้ำใจกำรเปลี่ยนเส้นทำงกำรเดินรถของคุณผิดและ
ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้
     ใช้สัญญำณไฟเลี้ยวเสมอ เมื่อคุณต้องกำรเปลี่ยนเส้น
ทำงกำรเดินรถหรอืต้องกำรเล้ียว  ปิดไฟเล้ียวทกุคร้ังหลัง
จำกท�ำกำรเลี้ยวหรือเปลี่ยนเส้นทำงเดินรถเสร็จสิ้นแล้ว
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แฮนด์ด้านขวา

สวิตช์ดับเครื่องยนต์  (1)
ต�าแหน่ง  "          "
 วงจรสตำร์ตจะหยุดท�ำงำน จะไม่สำมำรถสตำร์ตหรือติด
เครื่องยนต์ได้
ต�าแหน่ง  "       "
 วงจรสตำร์ตท�ำงำน สำมำรถสตำร์ตหรือติดเครื่องยนต์ได้

มือเบรกหน้า  (2)
 มือเบรกหน้ำ ท�ำงำนด้วยกำรบีบมือเบรกเข้ำหำปลอก 
คนัเร่งเบำๆ รถจกัรยำนยนต์คนัน้ีใช้ระบบเบรกแบบดิกส์เบรก  
กำรใช้แรงเบรกมำกเกินควำมจ�ำเป็นไม่ใช่วิธีท่ีเหมำะสม 
ในกำรชะลอให้รถเคล่ือนที่ช้ำลง และไฟเบรกจะสว่ำงข้ึนเม่ือ
บีบมือเบรก

ปลอกคันเร่ง  (3) 
 สำมำรถควบคุมควำมเร็วของเครื่องยนต์ได้ โดยกำรบิด
คันเร่งเข้ำหำตัวเพื่อเพิ่มควำมเร็วและคืนคันเร่งกลับเพื่อลด
ควำมเร็ว

สวิตช์สตาร์ตไฟฟ้า "       "  (4)
 กดสวิตช์สตำร์ตไฟฟ้ำเพื่อให้มอเตอร์สตำร์ตท�ำงำน  เมื่อ
ปุ่มสวติช์หลกัอยูใ่นต�ำแหน่ง "          (ON)"   เกียร์อยูใ่นต�ำแหน่ง
เกียร์ว่ำงและกดสวิตช์สตำร์ตไฟฟ้ำเพื่อสตำร์ตเครื่องยนต์
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 ตรวจเช็คสภำพเครื่องยนต์ภำยใต้เง่ือนไขดังนี้ เม่ือ
เครื่องยนต์สตำร์ตติดแล้ว ต้องแน่ใจว่ำรถของคุณจะต้อง
อยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ที่ถูกต้อง  ดังนี้
 • ตรวจเช็คไฟบอกต�ำแหน่งเกียร์ "0" (เกียร์ว่ำง)
 • ตรวจเช็คไฟบอกต�ำแหน่งเกียร์ " 1" ," 2", "3" , "4", 
"5" หรือ "6" 
 ถ้ำพบว่ำไม่อยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ท่ีถูกต้อง อำจส่งผล
ท�ำให้เครื่องยนต์เสียหำยอย่ำงรุนแรงได้ โปรดติดต่อศูนย์
บริกำรซูซูกิเป็นผู้ตรวจสอบ

 กำรที่มอเตอร์สตำร์ตขบตัวครั้งละนำนเกิน 5 วินำที 
จะท�ำให้มอเตอร์สตำร์ตและชุดสำยไฟช�ำรุดเสียหำยจำก
ควำมร้อน
 อย่ำให้มอเตอร์สตำร์ตขบตวัครัง้ละนำนเกนิ 5 วนิำที 
ถ้ำเครื่องยนต์สตำร์ตไม่ติดหลังจำกพยำยำมสตำร์ตหลำย
ครัง้แล้ว ให้ตรวจสอบระบบจ่ำยน�ำ้มันเชือ้เพลงิและระบบ
จุดระเบิด โปรดดูหัวข้อ "การแก้ปัญหารถจักรยานยนต์" 
ในคู่มือเล่มนี้

ระบบ Suzuki Easy Start 

 ระบบ Suzuki Easy Start ของซูซูกิ เป็นระบบท่ีช่วยให ้
กำรสตำร์ตเครื่องยนต์ง่ำยข้ึน โดยกดสวิตช์สตำร์ตไฟฟ้ำหนึ่ง
ครั้ง ก็สำมำรถสตำร์ตเครื่องยนต์ได้ เม่ือเกียร์อยู่ในต�ำแหน่ง
เกยีร์ว่ำง โดยไม่ต้องบบีมอืคลตัช์ แต่ถ้ำเกยีร์ไม่ได้อยูใ่นต�ำแหน่ง
เกียร์ว่ำง จะต้องบีบมือคลัตช์ช่วย ในกำรสตำร์ตเครื่องยนต์

 หมายเหตุ

 เม่ือกดสวิตช์สตำร์ตไฟฟ้ำหลังจำกที่คุณปล่อยสวิตช์ 
สตำร์ตไฟฟ้ำแล้ว  มอเตอร์สตำร์ตจะท�ำกำรสตำร์ตเครื่องยนต์
ประมำณ 2-3 วินำที จนเครื่องยนต์สตำร์ตติด และมอเตอร ์
สตำร์ตก็จะหยุดกำรท�ำงำนโดยอัตโนมัติ
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ฝาถังน�้ามันเชื้อเพลิง

 เม่ือต้องกำรเปิดฝำถังน�้ำมันเชื้อเพลิง ให้เสียบลูกกุญแจ
เข้ำไปในตัวล็อกแล้วหมุนกุญแจตำมเข็มนำฬิกำ ยกฝำถัง 
น�้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นเพื่อเปิดออก โดยที่ลูกกุญแจยังเสียบค้ำงอยู่ 
เม่ือต้องกำรปิดฝำถังน�้ำมันเชื้อเพลิง ให้กดฝำลงให้เข้ำที่โดย 
ที่ลูกกุญแจยังคงเสียบอยู่ที่ตัวล็อก
 ใช้น�ำ้มนัเบนซนิใหม่เมือ่เติมน�ำ้มนัเชือ้เพลิง ห้ำมใช้น�ำ้มัน
เบนซินเก่ำ ซึ่งปนด้วยส่ิงสกปรก ฝุ่น น�้ำและของเหลวอื่นๆ  
ใช้ควำมระมัดระวังไม่ให้สิ่งสกปรกฝุ่น น�้ำและของเหลวอื่นๆ 
เข้ำถังน�้ำมันเชื้อเพลิง ขณะเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง
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Suzuki Easy Start System
Suzuki Easy Start System permits engine
start by simple one-push action on the elec-
tric starter switch. When the transmission is
in neutral, the engine can be started without
squeezing the clutch lever. When the trans-
mission is in a position other than neutral,
the engine can be started by squeezing the
clutch lever.

NOTE: When the electric starter switch is
pushed, the starter motor will continue turn-
ing for about few seconds even when you
release your hand from the switch. After
elapsing about few seconds, or when the
engine is started, the starter motor will stop
automatically.

FUEL TANK CAP

GSX-R 150

2-49

To open the fuel tank cap, insert the main
switch knob key into the lock and turn it
clockwise. With the key inserted, lift up with
the key and open the fuel tank cap. To close
the fuel tank cap, push the cap down firmly
with the key in the cap lock.

Use fresh gasoline when filling up the fuel
tank. Do not use bad gasoline which is con-
taminated with dirt, dust, water or other liq-
uid. Be careful that dirt, dust or water does
not enter the fuel tank when refueling.

1 Fuel level
2 Filler neck

GSX-S 150

WARNING
If you overfill the fuel tank, fuel may
overflow when it expands due to engine
heat or heating by the sun. Fuel that
overflows can catch fire.

Stop adding fuel when the fuel level
reaches the bottom of the filler neck.
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1   ระดับน�้ำมันเชื้อเพลิง
2   คอถังน�้ำมันเชื้อเพลิง

 หำกเติมน�้ำมันเชื้อเพลิงในถังมำกเกินไปจะท�ำให้
น�้ำมันล้นออกมำ เม่ือน�้ำมันเชื้อเพลิงขยำยตัว เนื่องจำก
ควำมร้อนจำกเครื่องยนต์หรือแสงแดด อำจท�ำให้ติด 
ไฟได้
 ห้ำมเติมน�้ำมัน เม่ือระดับน�้ำมันเชื้อเพลิงถึงขอบ 
ด้ำนล่ำงของคอถังน�้ำมันเชื้อเพลิง

 หำกละเลยท่ีจะปฏิบัติตำมข้อควรระวัง เพื่อควำม
ปลอดภัยขณะเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง อำจท�ำให้เกิดไฟไหม้
หรือท�ำให้คุณสูดดมไอระเหยของน�้ำมันเชื้อเพลิง เข้ำ 
ไปได้
        ควรเติมน�้ำมันชื้อเพลิงในสถำนที่ที่มีอำกำศถ่ำยเท
สะดวก  ดับเครื่องยนต์หลีกเลี่ยงกำรเติมน�้ำมันขณะ
เครื่องยนต์ร้อน ห้ำมสูบบุหรี่ และต้องแน่ใจว่ำไม่มีเปลว
ไฟหรือประกำยไฟในสถำนที่เติมน�้ำมัน   หลีกเลี่ยงกำร
สูดดมไอระเหยของน�้ำมันเชื้อเพลิง ระวังไม่ให้เด็กและ
สัตว์เลี้ยงเข้ำใกล้ขณะเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง
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To open the fuel tank cap, insert the main
switch knob key into the lock and turn it
clockwise. With the key inserted, lift up with
the key and open the fuel tank cap. To close
the fuel tank cap, push the cap down firmly
with the key in the cap lock.

Use fresh gasoline when filling up the fuel
tank. Do not use bad gasoline which is con-
taminated with dirt, dust, water or other liq-
uid. Be careful that dirt, dust or water does
not enter the fuel tank when refueling.

1 Fuel level
2 Filler neck

GSX-S 150

WARNING
If you overfill the fuel tank, fuel may
overflow when it expands due to engine
heat or heating by the sun. Fuel that
overflows can catch fire.

Stop adding fuel when the fuel level
reaches the bottom of the filler neck.
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 กำรพับแป้นท่ีใช้เท้ำเหยียบคันสตำร์ตไม่ถูกต้อง 
สำมำรถรบกวนกำรขับขี่ของผู้ขับขี่ได้
 ให้แน่ใจว่ำพับแป้นที่ใช้เท้ำเหยียบคันสตำร์ตกลับ
เข้ำต�ำแหน่งเดิม หลังจำกสตำร์ตเครื่องแล้วทุกครั้ง

คันสตาร์ตเท้า

 รถจกัรยำนยนต์มีคันสตำร์ตเท้ำอยู่ด้ำนขวำของเครือ่งยนต์ 
เม่ือสตำร์ตเครื่องยนต์ ให้จอดรถจักรยำนยนต์ในต�ำแหน่ง 
ขำต้ังกลำง และเกบ็พบัพกัเท้ำข้ำงขวำขึน้ แล้วเหยยีบคันสตำร์ต
เท้ำแรงๆ
 หลังจำกสตำร์ตเครือ่งยนต์เรยีบร้อยแล้ว ให้เก็บคันสตำร์ต
เท้ำกลับเข้ำต�ำแหน่งเดิม

 หมายเหตุ

       เครือ่งยนต์นีส้ำมำรถสตำร์ตเท้ำติดได้ในทุกๆ ต�ำแหน่ง
เกียร์ ถ้ำคลัตช์เป็นอิสระ

 กำรสตำร์ตเคร่ืองยนต์ด ้วยคันสตำร์ตเท้ำ โดย
ปรำศจำกกำรพับเก็บที่พักเท้ำข้ำงขวำ อำจท�ำให้ที่พักเท้ำ
ข้ำงขวำเสียหำยได้
      เพื่อให้แน่ใจก่อนท่ีจะท�ำกำรสตำร์ตเครื่องยนต์ด้วย 
คันสตำร์ตเท้ำ จะต้องพับที่พักเท้ำข้ำงขวำก่อนท�ำกำร 
เหยียบคันสตำร์ตเท้ำเสมอ
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KICK STARTER LEVER

This motorcycle is equipped with a kick
starter located on the right side of the
engine. To start the engine place the motor-
cycle on the center stand, retract the right
side footrest and depress the kick starter
lever forcefully.
Slowly return the kick starter lever to its
home position after starting the engine.

NOTE: The engine can be started in any
gear if the clutch is disengaged.

WARNING
Failure to follow safety precautions
when refueling could result in a fire or
cause you to breathe toxic fumes.

Refuel in a well ventilated area. Make
sure the engine is off and avoid spilling
fuel on a hot engine. Do not smoke, and
make sure there are no open flames or
sparks in the area. Avoid breathing gas-
oline vapours. Keep children and pets
away when you refuel the motorcycle.

GSX-S 150
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 รถจักรยำนยนต์คันน้ี ใช ้ระบบเกียร ์แบบ 6 สปีด 
กำรเปลี่ยนเกียร์อย่ำงถูกต้อง แสดงดังรูป ให้บีบมือคลัตช์ 
และปล่อยคันเร่งพร้อมกับใช้คันเกียร์ ยกคันเกียร์ขึ้นเพื่อ 
เปลี่ยนต�ำแหน่งเกียร์ขึ้นหรือเหยียบคันเกียร์ลง เพื่อเปลี่ยน
ต�ำแหน่งเกียร์ลง ต�ำแหน่งเกียร์ว่ำงจะอยู่ระหว่ำงเกียร์ 1 และ
เกียร์ 2 เม่ือต้องกำรใช้เกียร์ว่ำง ให้เหยียบหรือยกคันเกียร์ 
ให้อยู่ระหว่ำงเกียร์ 1 และเกียร์ 2

 หมายเหตุ

 เมือ่อยูใ่นต�ำแหน่งเกยีร์ว่ำง ไฟสีเขียวแสดงบนแผงหน้ำปัด 
จะสว่ำงขึ้น อย่ำงไรก็ตำมถึงแม้ว่ำไฟจะสว่ำงขึ้น ให้ค่อยๆ
ปล่อยคลัตช์ เพื่อให้แน่ใจว่ำเกียร์อยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ว่ำงแล้ว 
 ลดควำมเร็วของรถจักรยำนยนต์ ก่อนเปลี่ยนเกียร์ เม่ือ
เปลี่ยนเกียร์ ควรเพิ่มควำมเร็วของเครื่องยนต์ก่อนจะใช้คลัตช์ 
วธีิกำรนีจ้ะช่วยป้องกนัไม่ให้ส่วนประกอบของระบบส่งก�ำลงั
และยำงล้อหลังสึกหรอเร็วเกินไป

คันเกียร์

GSX-R150
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GEARSHIFT LEVER

This motorcycle has a 6-speed transmission
which operates as shown. To shift properly,
squeeze the clutch lever and close the throt-
tle at the same time you operate the gear-
shift lever. Lift the gearshift lever to upshift
and depress the lever to downshift. Neutral
is located between 1st and 2nd gear. When
neutral is desired, depress or lift the lever
halfway between 1st and 2nd gear.

WARNING
An improperly retracted kick starter lever
can interfere with rider control.

Be sure the kick starter lever is returned
to its home position after starting the
engine.

NOTICE
If you depress the kick starter without
retracting the right side footrest may
damage the footrest.

Be sure to retract the right side footrest
when depressing the kick starter.

GSX-S150
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เบาะนั่งและที่เก็บหมวกนิรภัย

เบาะนั่งหน้า

 1. ยกท้ำยเบำะขึ้นและถอดโบลท์   1   ออก

คันเบรกหลัง

 กดคันเบรกหลัง เบรกหลังจะท�ำงำน ไฟเบรกจะสว่ำงขึ้น
เมื่อกดคันเบรกหลัง

2-52

NOTE: When the transmission is in neutral,
the green indicator light on the instrument
panel will be lit. However, even though the
light is illuminated, cautiously release the
clutch lever slowly to make sure that the
transmission is positively in neutral.

Reduce the motorcycle speed before down-
shifting. When down-shifting, the engine
speed should be increased before the clutch
is engaged. This will prevent unnecessary
wear on the drive train components and the
rear tire.

REAR BRAKE PEDAL

Depressing the rear brake pedal will apply
the rear brake. The brake light will be lit
when the rear brake is operated.
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SEAT LOCK AND HELMET HOLDERS
Front Seat

1. Lift up the rear end of the seat and
remove the bolts 1.

2. Raise the rear end of the seat and slide
it backward.
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 2. ยกท้ำยเบำะขึ้น แล้วเลื่อนออกด้ำนหลัง

 เม่ือต้องกำรใส่เบำะนั่งกลับเข้ำต�ำแหน่งเดิม ให้สอดขอ 
ยึดที่เบำะนั่งเข้ำไปในตัวล็อกท่ีตัวถังรถ จำกนั้น ขันโบลท์  
ให้แน่น

 กำรติดต้ังเบำะน่ังผิด อำจท�ำให้เบำะน่ังเล่ือนและ
เป็นสำเหตุ ให้ผู้ขับขี่สูญเสียกำรควบคุมรถได้  ติดต้ัง 
เบำะนั่งให้ถูกต้องและแน่นหนำ
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เบาะนั่งหลัง  เม่ือต้องกำรถอดเบำะน่ังหลังออกให้เสียบลูกกญุแจเข้ำไป
ในตัวล็อกเบำะนั่งหลังแล้วหมุนตำมเข็มนำฬิกำ  ยกส่วนหน้ำ
ของเบำะนั่งหลังขึ้นแล้วเลื่อนออกด้ำนหน้ำ

 เม่ือต้องกำรใส่เบำะน่ังกลับเข้ำต�ำแหน่งเดิม ให้สอดขอยดึ
ท่ีเบำะนั่งเข้ำไปในตัวล็อก แล้วกดลงจนกระทั่งเบำะนั่งหลัง
ล็อกเข้ำที่

 กำรติดต้ังเบำะน่ังหลังผิด อำจท�ำให้เบำะนั่งเล่ือน
และเป็นสำเหตุ ให้ผู้ขับขี่สูญเสียกำรควบคุมรถได้ ติดต้ัง
เบำะนั่งให้ถูกต้องและแน่นหนำ
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To reinstall the seat, slide the seat hooks
into the seat hook retainers on the frame
and tighten the bolts securely.

Rear Seat

To remove the rear seat, insert the main
switch knob key into the lock and turn it
clockwise.

WARNING
Failure to install the seat properly could
allow the seat to move and cause loss of
rider control.

Fasten the seat securely in its proper
position.

GSX-R 150

GSX-S 150
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 ท่ีเก็บหมวกนิรภัยอยู ่ใต้เบำะนั่งหลัง เม่ือต้องกำรเก็บ
หมวกนิรภัย ให้ถอดเบำะนั่งหลังออก แล้วแขวนหมวกนิรภัย
เข้ำที่เก็บหมวกนิรภัย  จำกนั้นใส่เบำะนั่งกลับเข้ำต�ำแหน่งเดิม

ที่เก็บหมวกนิรภัย

 กำรขับรถโดยท่ียังมีหมวกนิรภัยแขวนอยู ่ที่เก็บ
หมวกนิรภัย จะเป ็นกำรรบกวน กำรควบคุมรถ
จักรยำนยนต์ของผู้ขับขี่
 ห้ำมแขวนหมวกนิรภัยไว้ที่เก็บหมวกนิรภัยขณะ
ขับขี่รถ  หำกต้องกำรน�ำหมวกนิรภัยไปด้วยให้รัดไว้บน
เบำะนั่งหลัง
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ขาตั้งกลาง   1
 กำรต้ังขำต้ังกลำง ให้ใช้มือซ้ำยจบัทีแ่ฮนด์ด้ำนซ้ำยแล้วใช้
มือขวำจับที่พักเท้ำหลัง  3  และใช้เท้ำขวำเหยียบที่ก้ำนขำต้ัง
กลำง แล้วยกตัวรถขึ้นไปทำงด้ำนหลัง 

ขาตั้งจอดรถ

ขาตั้งข้าง   2
 กำรตั้งขำตั้งข้ำง ใช้ส�ำหรับจอดรถชั่วครำว เมื่อจอดรถให้
ใช้เท้ำเลื่อนขำต้ังข้ำงลง โดยเหยียบปลำยขำต้ังแล้วกดลงใน
ต�ำแหน่งที่เหมำะสมกับกำรจอด 

 ขับขี่รถจักรยำนยนต์โดยไม่น�ำขำต้ังข้ำงพับเก็บ 
เข้ำท่ีสำมำรถท�ำให้เกิดอุบัติเหตุในขณะก�ำลังเลี้ยวซ้ำย
หรือขณะขับขี่ได้
 ก่อนกำรสตำร์ตเครือ่งยนต์ทุกครัง้ต้องพบัเกบ็ขำต้ัง
ข้ำงเข้ำที่ต�ำแหน่งเดิม
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STAND

Center Stand 1
To place the motorcycle on the center stand,
place your right foot on the stand extension,

hold the handlebars with your left hand and
hold the pillion footrest bracket 3 with your
right hand. Step on the stand extension and
rock the motorcycle to the rear and upward.
Side Stand 2
To place the motorcycle on the side stand,
place your right foot on the end of the side
stand and push down firmly until the stand
pivots fully through its arc and comes to rest
against its stop.

GSX-R 150

GSX-S 150

WARNING
Riding with the side stand incompletely
retracted can result in an accident when
you turn left.

Always retract the side stand completely
before starting off.
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 เม่ือจอดรถ หำกไม่ระมัดระวังรถคุณอำจล้มได้   
จอดรถบนพื้นรำบทุกครั้ง ถ้ำคุณจ�ำเป็นที่จะต้องจอดรถ
บนทำงลำด ควรหนัด้ำนหน้ำรถจกัรยำนยนต์ข้ึนเนิน และ
เข้ำเกียร์ 1 ค้ำงไว้เพื่อป้องกันไม่ให้รถล้ม

2-58

NOTICE
If you do not take proper precautions
when parking, the motorcycle can fall
over.

Park the motorcycle on firm, level
ground whenever possible. If you must
park on an incline, aim the front of the
motorcycle uphill and put the transmis-
sion into 1st gear to reduce the possibil-
ity of rolling off the side stand.
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การเลือกใช้น�้ามันเชื้อเพลิง/น�้ามันเครื่อง/
น�้ายาหล่อเย็น

น�้ามันเชื้อเพลิง
 ใช้น�้ำมันเบนซินไร้สำรตะกั่วที่มีค่ำออกเทน 88 หรือสูงกว่ำ 
(ค่ำออกเทนท่ีผ่ำนโดยกำรวิจัย) น�้ำมันเบนซินไร้สำรตะกั่วจะ
ช่วยยืดอำยกุำรใช้งำนของหวัเทียนและชิน้ส่วนของระบบไอเสยี 
 น�้ำมันเชื้อเพลิงผสมออกซิเจน จะต้องมีค่ำออกเทนขั้นต�่ำ
เท่ำกับทำงบริษัทฯ ก�ำหนดไว้ สำมำรถใช้กับรถของคุณได้  
โดยไม่ผิดเงื่อนไขกำรรับประกันคุณภำพ

 หมายเหตุ

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำน�้ำมันเชื้อเพลิงผสมออกซิเจนที่ใช้
กบัรถของคณุ  มีค่ำออกเทน  ตำมท่ีก�ำหนดไว้   เช่น แอลกอฮอล์

 หมายเหตุ

 ในกรณีท่ีเครือ่งยนต์มีอำกำรสะดุด, ท�ำงำนไม่สมบูรณ์  ใน
ขณะท่ีเครือ่งยนต์ท�ำงำนท่ีควำมเรว็รอบเดินเบำคงที ่ในสภำวะ
กำรท�ำงำนปกติ ให้เปล่ียนไปเติมน�้ำมันท่ีสถำนีบริกำรอื่น   
หำกอำกำรผดิปกติของเครือ่งยนต์ยังแสดงอำกำรอยู่  กรณุำน�ำ
รถท่ำนไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิทันที

 ห้ำมใช้น�้ำมันแก๊สโซฮอล์ ที่มีปริมำณเอทำนอล 
เกินกว่ำ 20% (E20)
 อย่ำเติมน�้ำมันจนล้นออกจำกถัง เพรำะน�้ำมัน 
เชื้อเพลิง สำมำรถท�ำควำมเสียหำยต่อสีรถจักรยำนยนต์
ถ้ำหำกน�้ำมันเชื้อเพลิงล้นออกมำให้รีบเช็ดให้แห้งทันที
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น�้ามันเครื่อง
 ใช้น�้ำมันเครื่องแท้ของซูซูกิหรือน�้ำมันเครื่องท่ีมีคุณภำพ
เทียบเท่ำ  ถ้ำไม่มีน�ำ้มนัเครือ่งแท้ของซูซกู ิให้เลอืกน�ำ้มันเครือ่ง
ตำมค�ำแนะน�ำต่อไปนี้
 คุณภำพของน�้ำมันเครื่องเป็นปัจจัยหลัก ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพและอำยุกำรใช้งำนของเครื่องยนต์ ควรเลือกใช้
น�้ำมันเครื่องท่ีมีคุณภำพดีเสมอ และน�้ำมันเครื่องที่ผ ่ำน
มำตรฐำน API (Amarican  Petroleum  Institute) เกรด SG หรอื
สูงกว่ำหรือมำตรฐำน JASO เกรด  MA

SAE  : Society of Automotive Engineers
API  : American Petroleum Institute
JASO : Japanese Automotive Standards Organization

ค่าความหนืดของน�้ามันเครื่อง (SAE)
 ซูซูกิแนะน�ำให้ใช้น�้ำมันเครื่องที่มีค่ำควำมหนืด SAE 
10W-40 ถ้ำคุณไม่สำมำรถหำน�้ำมันเครื่องที่มีค่ำควำมหนืด 
SAE 10W-40 ได้ ให้เลือกน�้ำมันเครื่องทดแทนจำกตำรำง 
ต่อไปนี้

น�้ำมันเครื่อง

อุณหภูมิ
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JASO T903
 มำตรฐำนน�้ำมันเครื่อง JASO T903 เป็นมำตรฐำนที่ใช้
เลือกน�้ำมันเครื่องส�ำหรับรถจักรยำนยนต์ 4 จังหวะและ
เครือ่งยนต์ ATV รถจกัรยำนยนต์ และเครือ่งยนต์ ATV ต้องกำร
หล่อล่ืนคลัตช์ และระบบเกียร์ด้วยน�้ำมันเครื่อง มำตรฐำน 
JASO T903 ซ่ึงระบุข้อก�ำหนดด้ำนประสิทธิภำพของรถ
จักรยำนยนต์ และเครื่องยนต์ ATV ไว้ส�ำหรับกำรหล่อลื่น
คลัตช์ และระบบเกียร์
 เกรดน�้ำมันเครื่องในมำตรฐำนนี้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
ได้แก่ MA และ MB ข้อมูลมำตรฐำนของน�้ำมันเครื่องซึ่งระบุ
ไว้บนบรรจุภัณฑ์ของน�้ำมัน ดังรูป

การประหยัดพลังงาน
 ซูซูกิไม่แนะน�ำน�้ำมันเครื่อง ที่มีเครื่องหมำย "ประหยัด
พลังงาน" หรือ "อนุรักษ์ทรัพยากร" น�้ำมันเครื่องบำงชนิด 
ซ่ึงได้มำตรฐำน API เกรด SH หรือสูงกว่ำ จะมีข้อควำม 
"ประหยัดพลังงาน" หรือ "อนุรักษ์ทรัพยากร" ระบุไว้  
ในเครื่องหมำยวงกลมแสดงมำตรฐำน API น�้ำมันเคร่ือง 
ประเภทน้ีอำจส่งกระทบต่ออำยุกำรใช้งำนของเครื่องยนต์ 
และประสิทธิภำพของคลัตช์   

1    หมำยเลขรหัสของบริษัทผู้จ�ำหน่ำยน�้ำมันเครื่อง
2    เกรดน�้ำมันเครื่อง

อนุญำตให้ใช้
ไม่อนุญำตให้ใช้
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น�้ายาหล่อเย็น
 ใช้น�้ำยำหล่อเย็น "SUZUKI SUPER LONG LIFE 
COOLANT"  หรือ "SUZUKI  LONG LIFE COOLANT" 
ถ้ำไม่มีน�้ำยำหล่อเย็น "SUZUKI SUPER LONG LIFE 
COOLANT" หรือ "SUZUKI  LONG LIFE COOLANT" 
ให้ใช้น�้ำยำหล่อเย็นท่ีมีสำรกันเยือกแข็ง และมีส่วนประกอบ
ของ glycol-based ที่สำมำรถใช้ร่วมกับหม้อน�้ำอะลูมิเนียมได ้
ผสมกับน�้ำกลั่นในอัตรำส่วน 50:50

น�้ายาหล่อเย็น

 น�้ำยำหล่อเย็นท�ำหน้ำที่ป้องกันกำรเกิดสนิมและหล่อลื่น
ป๊ัมน�ำ้  นอกจำกน้ียงัป้องกนัน�ำ้แขง็ตัวด้วย ดังน้ัน  ควรใช้น�ำ้ยำ
หล่อเย็นเสมอแม้ว่ำสภำพภูมิอำกำศประเทศของคุณ ไม่ถึง
จุดเยือกแข็ง

 หมายเหตุ

 กำรใช้สำรหล่อเย็นอื่นๆ ที่ไม่ใช่น�้ำยำหล่อเย็นลงใน 
หม้อน�้ำอะลูมิเนียม เช่น น�้ำ, น�้ำประปำ หรือน�้ำแร่ อำจท�ำให ้
หม้อน�้ำผุกร่อนได้

 น�้ำยำหล่อเย็นเครื่องยนต์ที่หกออกมำ จะท�ำให้สีพื้น
ผิวรถเสียหำยได้
 ใช้ควำมระมัดระวัง อย่ำท�ำให้น�้ำยำหล่อเย็นหก
กระเด็นขณะเติมลงในหม้อน�้ำ หำกน�้ำยำหล่อเย็นหก
กระเด็น ให้รีบเช็ดท�ำควำมสะอำดทันที

 น�ำ้ยำหล่อเยน็เป็นอนัตรำยร้ำยแรงถงึเสยีชวีติได้ หำก
กลนื หรอืสดูดมน�ำ้ยำหล่อเยน็สำมำรถเป็นพษิต่อสตัว์เลีย้ง
ได้ ห้ำมดื่มน�้ำยำป้องกันจุดเยือกแข็ง หรือน�้ำยำหล่อเย็น 
หำกกลืนเข้ำไปอย่ำล้วงคอให้อำเจียนออกมำให้พบแพทย์
ทันที หลีกเลี่ยงกำรสูดดมไอระเหยท่ีร้อนจัด หำกสูดดม
เข้ำไปให้ออกไปยังสถำนที่ท่ีมีอำกำศบริสุทธ์ิ หำกน�้ำยำ
หล่อเย็นเข้ำตำ ให้ล้ำงด้วยน�้ำ แล้วไปพบแพทย์ ล้ำงมือให้
สะอำดหลงัจำกสัมผสักบัน�ำ้ยำหล่อเยน็ สำรน้ีเป็นอนัตรำย
ต่อเด็กและสัตว์เลี้ยงควรเก็บให้ห่ำงจำกเด็กและสัตว์เลี้ยง



64

น�้ายา SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT
(สีน�้าเงิน)
 น�้ำยำ SUZUKI SUPER LONG LIFE (สีน�้ำเงิน)  
เป็นน�้ำยำท่ีไม่ต้องผสมน�้ำตำมอัตรำส่วนเติมน�้ำยำ SUZUKI 
SUPER LONG LIFE ถ้ำน�้ำยำหล่อเย็นลดระดับลงไม่มีควำม
จ�ำเป็นต้องผสมน�้ำเพิ่มเติมเมื่อต้องกำรเปลี่ยนน�้ำยำหล่อเย็น  

น�้ายา  SUZUKI  LONG LIFE COOLANT (สีเขียว)
น�้าส�าหรับผสม
 ให้ใช้เฉพำะน�้ำกล่ันเท่ำนั้น น�้ำที่ไม่ใช่น�้ำกล่ัน สำมำรถ
ท�ำให้หม้อน�้ำอะลูมิเนียมผุกร่อนและอุดตันได้

ปริมาณน�้ากลั่น/น�้ายาหล่อเย็นที่ต้องการ
 ปริมำณสำรประกอบ (รวม) : 1050 ml

 หมายเหตุ

 กำรผสมน�้ำหล่อเย็นท่ีอัตรำส่วน 50% น้ี จะช่วยป้องกัน
ระบบหล่อเย็นจำกกำรแข็งตัวของน�้ำที่อุณหภูมิสูงกว่ำ -31 °C  
แต่ถ้ำใช้รถจกัรยำนยนต์ในสถำนท่ี ซึง่มีอณุหภมิูต�ำ่กว่ำ -31 °C  
ให้ผสมน�้ำหล่อเย็นเพิ่มขึ้น เป็น 55%  (-40 °C ) หรือ 60%  
(-55 °C ) แต่ไม่ควรผสมน�้ำยำหล่อเย็นมำกกว่ำ60% 

น�้ำยำหล่อเย็น

น�้ำกลั่น 525

525
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525

525
เริ่มต้น บิดคันเร่งน้อยกว่ำ

บิดคันเร่งน้อยกว่ำ

บิดคันเร่งน้อยกว่ำ

ถึง

มำกกว่ำ

 เนือ้หำในหวัข้อน้ีอธิบำยถงึควำมส�ำคัญของกำรเบรก-อนิ
ที่ถูกต้อง เพื่อให้รถจักรยำนยนต์ซูซูกิคันใหม่ของคุณสำมำรถ
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีอำยุกำรใช้งำนท่ียำวนำน 
ค�ำแนะน�ำต่อไปนี้จะอธิบำยขั้นตอนกำรเบรก-อินที่ถูกต้อง

ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุดที่แนะน�า
 ตำรำงน้ีแสดงควำมเร็วเครื่องยนต์สูงสุดท่ีแนะน�ำ ให้ใช้
ระหว่ำงกำรเบรก-อิน

การเบรก-อินและการตรวจสอบก่อนขับขี่

การเปลี่ยนแปลงความเร็วของเครื่องยนต์
 ควำมเร็วของเครื่องยนต์ ควรมีกำรเปลี่ยนแปลงในระดับ
ต่ำงกัน และไม่ควรใช้ควำมเร็วคงท่ีเป็นเวลำนำนๆ กำรใช้
ควำมเร็วในลักษณะน้ีเป็นกำรเพิ่มภำระให้กับเครื่องยนต์  
กำรเปลี่ยนแปลงควำมเร็วท�ำให้ชิ้นส่วนภำยในเครื่องยนต์ 
เกิดกำรเสียดสีกันและมีกำรปรับสภำพให้ท�ำงำนได้อย่ำง
เหมำะสมในช่วงกำรรันอิน หลีกเล่ียงกำรใช้งำนเคร่ืองยนต์
หนักจนเกินไป
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การเบรก-อินยางใหม่
 ยำงใหม่ต้องได้รับกำรเบรก-อินที่เหมำะสม เพื่อให้
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพและเช่นเดียวกัน 
กับกำรรัน-อินเครื่องยนต์ ค่อยๆ เพิ่มมุมเอียงขณะเข้ำโค้ง 
ทีละน้อยในช่วง 160 กิโลเมตรแรก เพื่อให้ดอกยำงท่ีสัมผัส 
กับพื้นถนนค่อยๆ สึก ก่อนใช้งำนเต็มประสิทธิภำพสูงสุด  
หลีกเลี่ยงกำรเร่งควำมเร็วกะทันหัน รวมถึงกำรเข้ำโค้งและ 
กำรเบรกอย่ำงรุนแรงในช่วง 160 กิโลเมตรแรก 

หลีกเลี่ยงการใช้ความเร็วต�่าแบบคงที่
 กำรใช้เคร่ืองยนต์ที่ควำมเร็วต�่ำแบบคงที่ เป็นสำเหตุ 
ท�ำให้ชิ้นส่วนเกิดกำรสึกหรอ และหลวมท�ำกำรเร่งเครื่องยนต์
อย่ำงอิสระ ทุกระดับควำมเร็วแต่ต้องไม่เกินขีดจ�ำกัดควำมเร็ว
สูงสุดที่แนะน�ำไว้ อย่ำงไรก็ตำม ห้ำมบิดคันเร่งจนสุดในระยะ 
1600 กิโลเมตร

การท�าให้น�้ามันเครื่องหมุนเวียนก่อนการขับขี่
 หลังจำกติดเครื่องยนต์ไม่ว่ำในขณะที่เครื่องยนต์อุ่นหรือ
เย็นแล้ว ควรปล่อยให้เครื่องยนต์ติดที่รอบเดินเบำและให้เวลำ
เพียงพอส�ำหรับน�้ำมันหล่อลื่นที่จะเข้ำไปหล่อล่ืนชิ้นส่วน
ภำยในเคร่ืองยนต์อย่ำงท่ัวถึงก่อนท�ำกำรเร่งรอบเคร่ืองยนต์
หรือน�ำไปใช้งำน

 กำรละเลยที่ไม่ปฏิบัติตำม กำรเบรก-อินของยำงจะ
สำมำรถท�ำให้ยำงลื่นและเสียกำรควบคุมรถได้
 ให้ใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษ เม่ือขับขี่รถที่เพิ่ง
เปลี่ยนยำงใหม่ ปฏิบัติตำมกำรเบรก-อินของยำงท่ีระบุไว้
ในหัวข้อน้ีและหลีกเลี่ยงกำรเร่งควำมเร็วอย่ำงกระทันหัน 
กำรเข้ำโค้งด้วยควำมเร็วและกำรเบรกอย่ำงรุนแรงในช่วง 
160 กิโลเมตรแรก
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การเข้ารับบริการซ่อมบ�ารุงครั้งแรก ซึ่งส�าคัญที่สุด
 กำรเข้ำรับบริกำรระยะ 1000 กิโลเมตรแรก เป็นสิ่งส�ำคัญ
อย่ำงยิ่งท่ีรถจักรยำนยนต์ของคุณ จ�ำเป็นท่ีต้องได้รับบริกำร  
ในระหว่ำงเบรก-อิน ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ทั้งหมดมีกำร
เสียดสีกัน กำรซ่อมบ�ำรุงเป็นส่วนหนึ่งของกำรเข้ำรับบริกำร
ครั้งแรก จะรวมกำรปรับต้ังและค่ำแรงขันชิ้นส่วนต่ำงๆ  
ให้แน่น และกำรเปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันเครื่องที่สกปรกออก 
 กำรเข้ำรับบริกำรช่วงระยะ 1000 กิโลเมตรแรก จะท�ำให้
คุณม่ันใจได้ว่ำ เครื่องยนต์สำมำรถท�ำงำนได้เต็มสมรรถนะ
สูงสุดและยืดอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำนขึ้น

 กำรละเลยที่ไม่ตรวจสอบรถก่อนขับข่ีและกำรบ�ำรุง
รักษำรถจักรยำนยนต์ของคุณอย่ำงถูกต้อง จะเพิ่มโอกำส
ให้เกิดอุบัติเหตุหรืออุปกรณ์เสียหำยได้
 ตรวจสอบรถจักรยำนยนต์ทุกครั้ง ก่อนใช้งำนเพื่อ 
ให้แน่ใจว่ำ รถอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนท่ีปลอดภัย โปรด
ดูหัวข้อ "การตรวจสอบและการบ�ารุงรักษา" ของคู่มือ 
กำรใช้งำนเล่มนี้

 หมายเหตุ

 ส�ำหรับกำรบริกำรช่วงระยะ 1000 กิโลเมตรแรก ควร
ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำในหัวข้อ "การตรวจสอบและการบ�ารุง
รักษา" ของคู่มือกำรใช้งำนเล่มนี้ โดยใส่ใจเป็นพิเศษ ข้อควร
ระวังและค�ำเตือน ในหัวข้อนี้
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 หำกคุณขับขี่จักรยำนยนต์โดยใช้ล้อยำงท่ีไม่ถูก
ประเภทหรือแรงดันลมยำงไม่ถูกต้อง คุณอำจเสียกำร
ควบคุมรถจกัรยำนยนต์ ซึง่อำจเพิม่ควำมเส่ียงต่อกำรเกดิ
อุบัติเหตุได้
 ใช้ยำงที่มีขนำดและประเภทที่ก�ำหนดไว้ ในในคู่มือ
กำรใช้งำนเล่มนี้ ใช้แรงดันลมยำงท่ีถูกต้อง ตำมอธิบำย
ไว้ในหัวข้อ "การตรวจสอบและบ�ารุงรักษา" ทุกครั้ง

 ห้ำมท�ำกำรตรวจสอบ ตำมรำยกำรซ่อมบ�ำรุงน้ี  
ในขณะท่ีเครื่องยนต์ก�ำลังท�ำงำนอยู่ เพรำะจะท�ำให้เกิด
อันตรำยได้ ถ้ำมือหรือเคร่ืองแต่งกำยของคุณเข้ำไป 
ติดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ก�ำลังเคลื่อนที่อยู่ คุณอำจได้รับ
บำดเจ็บสำหัสได้
 ดับเครือ่งยนต์เม่ือท�ำกำรตรวจสอบ ตำมรำยกำรซ่อม
บ�ำรุง ยกเว้นเม่ือต้องกำรตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ สวิตช์
ดับเครื่องยนต์และกำรท�ำงำนของคันเร่ง

 ก่อนขับขี่รถจักรยำนยนต์ทุกครั้ง ต้องตรวจสอบตำม
รำยกำรนี ้ห้ำมละเลยควำมส�ำคัญของกำรตรวจสอบ ปฏบิติัตำม
รำยกำรนี้ทั้งหมดให้ครบถ้วนก่อนขับขี่รถจักรยำนยนต์
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หัวข้อตรวจสอบ

ระบบบังคับเลี้ยว

โซ่ขับ

ยำง

น�้ำมันเครื่อง

ระบบหล่อเย็น

ไฟส่องสว่ำง

สวิตช์ดับเครื่องยนต์

แตร

บังลมหน้ำ

ตรวจสอบ

• ควำมคล่องตัว
• กำรเคลื่อนที่ไม่ติดขัด
• ไม่มีระยะฟรีหรือหลวมคลอน

• ระดับควำมตึงหย่อนถูกต้อง
• ได้รับกำรหล่อลื่นเพียงพอ
• ไม่สึกหรอหรือเสียหำยมำกเกินไป

• แรงดันลมยำงเหมำะสม
• ควำมลึกของดอกยำงเพียงพอ
• ไม่มีรอยแตกหรือรอยฉีกขำด

• ระดับน�้ำมันเครื่องถูกต้อง

• ระดับน�้ำหล่อเย็นถูกต้อง
• ไม่มีกำรรั่วไหลของน�้ำยำหล่อเย็น

• กำรท�ำงำนของไฟส่องสว่ำงและไฟ 
 แสดงมำตรวัดต่ำงๆถูกต้อง

• ท�ำงำนถูกต้อง

• ท�ำงำนถูกต้อง

• ท�ำทัศนวิสัยชัดเจน

• ระยะฟรีสำยคันเร่งถูกต้อง
• กำรท�ำงำนรำบรื่นและกำรกลับคืน 
 ต�ำแหน่งของคันเร่งถูกต้อง

• ระยะฟรีคลัตช์ถูกต้อง
• กำรท�ำงำนรำบรื่นถูกต้อง

• กำรท�ำงำนของแป้นเบรกและมือเบรกถูกต้อง
• ระดับน�้ำมันในกระปุกน�้ำมันเบรกควรอยู่ 
 เหนือขีด "LOWER"
• ระยะฟรีของมือเบรกและแป้นเบรกถูกต้อง
• ไม่อ่อนเกินไป
• ไม่มีน�้ำมันเบรกรั่วไหล
• กำรสึกหรอผ้ำเบรกต้องไม่ต�่ำกว่ำมำตรฐำน 
 ก�ำหนด

• เคลื่อนที่ได้อย่ำงนุ่มนวล

• น�้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอต่อควำมต้องกำร

ระบบกันสะเทือน

เบรก

คลัตช์

คันเร่ง

น�้ำมันเชื้อเพลิง
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การสตาร์ตเครื่องยนต์

ก่อนสตาร์ตเครื่องยนต์ ต้องตรวจดูให้แน่ใจว่า :
 • เกียร์อยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง
 • สวิตช์กุญแจอยู่ในต�ำแหน่ง "(ON)"  

 หมายเหตุ

 รถจักรยำนยนต์รุ่นนี้มีระบบอินเตอร์ล็อกส�ำหรับวงจร 
จุดระเบิดและวงจรสตำร์ต สำมำรถสตำร์ตเครื่องยนต์ได้ใน
กรณีดังนี้
 • เกียร์อยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง
 • เข้ำเกียร์อยู่ แต่ต้องยกขำต้ังข้ำงข้ึนแล้ว และไม่ได้บีบ 
มือคลัตช์

 หมายเหตุ

 ระบบจะหยุดจ่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อรถจักรยำนยนต์ 
พลิกคว�่ำ ปิดสวิตช์ดับเครื่องยนต์ ก่อนที่จะ สตำร์ตเครื่องยนต์
ใหม่อีกครั้ง

ตรวจเช็คสภำพเครื่องยนต์ภำยใต้เงื่อนไขดังนี้  
 เม่ือเครื่องยนต์สตำร์ตติดแล้ว ต้องแน่ใจว่ำต�ำแหน่ง
เกียร์ของรถอยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้อง ถ้ำพบว่ำไม่อยู่ใน
ต�ำแหน่งเกยีร์ท่ีถกูต้อง  อำจส่งผลท�ำให้เครือ่งยนต์เสยีหำย
อย่ำงรุนแรงได้ โปรดติดต่อศูนย์บริกำรซูซูกิเป็นผู้ตรวจ
สอบโดยตรวจเช็คได้ดังนี้
 • ตรวจเช็คไฟบอกต�ำแหน่งเกียร์ "0" (เกียร์ว่ำง)
 • ตรวจเช็คไฟบอกต�ำแหน่งเกียร์ " 1" ," 2", "3" , "4", 
"5" หรือ "6" 

 กำรสตำร์ตเคร่ืองยนต์อย่ำงไม่ถูกต้อง สำมำรถ
ท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บท่ีรุนแรงได้ สตำร์ตเคร่ืองยนต์ใน
ขณะขำต้ังกลำงพับเก็บ สำมำรถท�ำให้รถจักรยำนยนต์
เคลื่อนไปข้ำงหน้ำในขณะสตำร์ตเครื่องยนต์ได้
     ต้ังขำต้ังกลำงรถจักรยำนยนต์ ก่อนกำรสตำร์ต
เคร่ืองยนต์ และห้ำมพับขำต้ังกลำงเก็บเข้ำที่จนกว่ำ
เครื่องยนต์จะอยู่ที่รอบเดินเบำ
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การสตาร์ตเครื่องขณะเครื่องยนต์เย็น : 
 1. กดปุ่มสตำร์ตโดยไม่ต้องบิดคันเร่ง
 2. หลังจำกท่ีเครื่องยนต์สตำร์ตแล้ว ให้อุ่นเครื่องยนต์
จนถึงอุณหภูมิท�ำงำน

การสตาร์ตเครื่องขณะเครื่องยนต์อุ่น : 
 กดปุ่มสตำร์ตโดยไม่ต้องบิดคันเร่ง

 แก๊สไอเสียประกอบด้วย คำร์บอนมอนอกไซค์ซ่ึง
เป็นแก๊สอันตรำย เนื่องจำกแก๊สชนิดน้ีไม่มีสีไม่มีกลิ่น 
กำรสูดดมแก๊สคำร์บอนมอนอกไซค์เข้ำไป อำจเป็น
สำเหตุอนัตรำยถงึแก่ชวีติหรอืได้รบับำดเจ็บขัน้รนุแรงได้
 ห้ำมสตำร์ตเครื่องยนต์หรือติดเครื่องยนต์ในอำคำร
หรือในสถำนท่ีท่ีมีอำกำศถ่ำยเทน้อยหรืออำกำศถ่ำยเท
ไม่สะดวก

 กำรติดเครื่องยนต์เป็นเวลำนำน โดยไม่ขับขี่ อำจเป็น
สำเหตุ ท�ำให้เครื่องยนต์ โอเวอร์ฮีท หำกเครื่องยนต์  
โอเวอร์ฮีท จะส่งผลให้ชิ้นส่วนภำยในเคร่ืองยนต์ได้รับ
ควำมเสียหำยและท่อไอเสียเปลี่ยนสีได้  ให้ดับเครื่องยนต์
ทุกครั้ง เมื่อไม่ได้ใช้งำน

 หมายเหตุ

 เม่ือกดสวิตช์สตำร์ตไฟฟ้ำหลังจำกที่คุณปล่อยสวิตช์ 
สตำร์ตไฟฟ้ำแล้ว  มอเตอร์สตำร์ตจะท�ำกำรสตำร์ตเครื่องยนต์
ประมำณ 2-3 วินำที จนกระท่ังเคร่ืองยนต์สตำร์ตติด และ 
มอเตอร์สตำร์ตก็จะหยุดกำรท�ำงำนโดยอัตโนมัติ

ระบบ Suzuki Easy Start
 ระบบ Suzuki Easy Start เป็นระบบที่ช่วยให้กำรสตำร์ต
เครื่องยนต์ง่ำยข้ึน โดยที่กดสวิตช์สตำร์ตไฟฟ้ำหนึ่งครั้ง 
ก็สำมำรถสตำร์ตเครื่องยนต์ได้โดยไม่ต้องบีบมือคลัตช์ ถ้ำอยู่
ในต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง แต่ถ้ำเกียร์ไม่ได้อยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง 
จะต้องบีบมือคลัตช์ ในกำรสตำร์ตเครื่องยนต์
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การขับขี่

 กำรขับข่ีรถจักรยำนยนต์ด้วยควำมเร็วสูงมีโอกำส
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์ได้ ด้วยสำเหตุนี้อำจ
ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุในกำรขับขี่ได้
 ขับข่ีรถจักรยำนยนต์ให้อยู่ในขีดควำมสำมำรถ 
ของคุณ โดยค�ำนึงถึงสภำพรถจักรยำนยนต์และสภำพ
กำรขับขี่บนท้องถนน

 ก ำ ร ป ล ่ อ ย มื อ ข อ ง ท ่ ำ น อ อ ก จ ำ ก แ ฮ น ด ์ ร ถ
จักรยำนยนต์หรือเอำเท้ำออกจำกที่วำงเท้ำระหว่ำง 
กำรขับขี่ เป็นเหตุให้เกิดอันตรำยได้ ถ้ำปล่อยมือหรือ 
เท้ำเพียงข้ำงใดข้ำงหนึ่ง ท�ำให้ควำมสำมำรถในกำร
ควบคุมรถจักรยำนยนต์ลดลง ต้องจับแฮนด์ด้วยมือท้ัง
สองข้ำง และวำงเท้ำทัง้สองข้ำงบนท่ีวำงเท้ำระหว่ำงกำร
ขับขี่ตลอดเวลำ

 ลมปะทะจำกด้ำนข้ำงสำมำรถเกิดข้ึนได้ เม่ือรถ
จักรยำนยนต์ว่ิงผ่ำนรถท่ีมีขนำดใหญ่ หรือบริเวณ
ทำงออกของอุโมงค์หรือเนินเขำ ท�ำให้กำรควบคุมรถ
ตำมปกติท�ำได้ยำก
 ลดควำมเร็วลงเม่ือจะผ่ำนบริเวณท่ีมีลมปะทะจำก
ด้ำนข้ำง

 หลังจำกพับเก็บขำต้ังข้ำง ให้บีบมือคลัตช์เข้ำเกียร์ 1  
โดยกดคันเปลี่ยนเกียร์ลง ค่อยๆ ปล่อยคลัตช์จนรถเคลื่อนตัว 
ออกไป กำรเปล่ียนเกียร์ต�ำแหน่งสูงข้ึน กระท�ำโดยกำรลด 
คันเร่งลง บีบมือคลัตช์และยกคันเปล่ียนเกียร์ข้ึน จำกน้ัน  
ค่อยๆ ปล่อยคลัตช์คืนกลับ กำรลดต�ำแหน่งเกียร์ กระท�ำโดย
กำรบีบมือคลัตช์และกดปลำยคันเปล่ียนเกียร์ลง เพื่อลด
ต�ำแหน่งเกียร์ และค่อยๆ ปล่อยมือคลัตช์คืนกลับ
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การเปลี่ยนเกียร์

 ระบบส่งก�ำลังมีหน้ำที่ช่วยให้เครื่องยนต์ท�ำงำนได้อย่ำง
รำบรืน่ในช่วงควำมเรว็กำรท�ำงำนปกติ  กำรเลอืกอตัรำทดเกยีร์
ให้เหมำะสมกบักำรท�ำงำนของเครือ่งยนต์ ผูขั้บข่ีควรเลอืกเกยีร์
ที่เหมำะสมกับสภำพกำรขับข่ี ห้ำมใช้คลัตช์เพื่อควบคุม
ควำมเร็วขณะขับข่ีบนถนน แต่ควรใช้วิธีกำรลดเกียร์ เพื่อให้
เครื่องยนต์ท�ำงำนภำยในช่วงกำรท�ำงำนปกติ

 กำรลดเกยีร์ลง ในขณะท่ีควำมเรว็รอบเครือ่งยนต์สงู
เกินไปจะส่งผลให้ :
 • ล้อหลังล่ืนและสูญเสียก�ำลังเน่ืองจำกแรงเบรก
เครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
 •  เครื่องยนต์ถูกบังคับให้หมุนเร็วเกินไป ในเกียร์ต�่ำ 
ท�ำให้เครื่องยนต์เสียหำย
 ลดควำมเร็วลงก่อนเปลี่ยนเกียร์ลงเสมอ

 กำรใช้คันเกียร์ที่ไม่เหมำะสม อำจท�ำให้ระบบส่ง
ก�ำลังเสียหำยได้
 • อย่ำวำงเท้ำไว้บนคันเกียร์
 • อย่ำใช้แรงฝืนเพื่อเปลี่ยนเกียร์

 กำรเปล่ียนเกียร์ ในขณะที่รถจักรยำนยนต์ก�ำลัง 
เล้ียวโค้ง อำจส่งผลให้ล้อหลังล่ืนและสูญเสยีกำรควบคมุ
ควรลดควำมเร็วและเปลี่ยนเกียร์ก่อนที่จะเลี้ยวโค้ง
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 ผู้ขับขี่ท่ีไม่มีประสบกำรณ์ โดยใช้เฉพำะเบรกหน้ำ 
ซึง่อำจเป็นสำเหตุให้ระยะกำรหยดุรถมำกเกนิ อำจท�ำให้
เกิดกำรชนได้ กำรใช้เบรกหน้ำหรือเบรกหลังเพียง 
อย่ำงเดียวเป็นสำเหตุให้เกิดกำรลื่นและสูญเสียกำร
ควบคุมรถ
  ใช้เบรกทั้งสองเท่ำกันและในเวลำเดียวกัน

การขับขี่ขึ้นเนิน
 • กำรขับข่ีรถจักรยำนยนต์ข้ึนเนิน ควำมเร็วของรถอำจ 
ลดลงและก�ำลังของเครื่องยนต์อำจไม่พอ หำกเป็นเช่นน้ี  
คุณควรเปลี่ยนใช้เกียร์ต�่ำเพื่อให้เครื่องยนต์ท�ำงำน ในช่วงกำร
ท�ำงำนท่ีเหมำะสม เปลี่ยนเกียร์อย่ำงรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้
รถสูญเสียโมเมนตัม
 • เม่ือขับรถลงเนินที่ยำวและชัน ให้ใช้เกียร์ต�่ำ เพื่อช่วย 
ในกำรเบรก กำรใช้เบรกบ่อยๆ จะท�ำให้เบรกมีควำมร้อนสูง
เกินท�ำให้ประสิทธิภำพกำรใช้งำนลดลง
 • อย่ำงไรก็ตำม ใช้ควำมระมัดระวังไม่ปล่อยให้ควำมเร็ว
รอบเครื่องยนต์สูงเกินไป

การหยุดและจอดรถจักรยานยนต์

 1. ไม่บิดคันเร่ง
 2. ใช้เบรกหน้ำและเบรกหลังเท่ำๆกันและพร้อมกัน
 3. ลดควำมเร็วลงทีละเกียร์ ในขณะท่ีควำมเร็วของ
จักรยำนยนต์เริ่มลดลง
 4. เข้ำเกียร์ว่ำงพร้อมกับบีบมือคลัตช์ ก่อนท่ีจะหยุด 
รถจักรยำนยนต์ให้สังเกตไฟแสดงเกียร์ว่ำง เพื่อให้แน่ใจว่ำ 
เข้ำเกียร์ว่ำงแล้ว
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 กำรหยุดรถบนทำงลำดชัน ใช้วิธีกำรบิดคันเร่ง 
และเลี้ยงคลัตช์ไว้ อำจท�ำให้คลัตช์ของรถจักรยำนยนต์ 
เสียหำยได้
 ใช้เบรกเมื่อหยุดรถจักรยำนยนต์บนทำงลำดชัน

 กำรเบรกอย่ำงรนุแรงในขณะท�ำกำรเลีย้ว เป็นสำเหตุ 
ท�ำให้เกิดกำรลื่นไถล และสูญเสียกำรควบคุมได้
 ให้ท�ำกำรเบรกก่อนกำรเลี้ยว

 กำรเบรกท่ีรุนแรงบนถนนเปียก พื้นดินร่วนซุย
ขรุขระ หรือพื้นถนนที่ลื่น เป็นสำเหตใุห้เกิดกำรลื่นไถล
และสูญเสียกำรควบคุมรถได ้ให ้ เบรกเบำๆ และ
ระมัดระวังบนถนนที่ลื่นหรือผิวขรุขระ

 กำรขับขี่รถตำมยำนพำหนะคันอื่นอย่ำงใกล้ชิด 
เกินไปสำมำรถท�ำให้เกิดกำรเฉี่ยวชนกันได้ ขณะท่ี
ควำมเร็วของรถท่ีเพิ่มข้ึนระยะกำรเบรกของรถก็ต้อง
เพิ่มขึ้นตำมไปด้วยควรแน่ใจว่ำมีระยะกำรหยุดรถอย่ำง
ปลอดภัยระหว่ำงรถของคุณและรถคันหน้ำ
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 6. บิดปุม่สวติช์กญุแจไปต�ำแหน่ง"OFF"เพือ่ดับเครือ่งยนต์ 
 7. บิดปุ่มสวิตช์กุญแจไปต�ำแหน่ง "LOCK" เพื่อล็อก 
คอรถ

 หมายเหตุ

 ถ้ำจอดรถจกัรยำนยนต์ด้วยขำต้ังข้ำงบนพืน้เอยีง ควรจอด 
โดยหันด้ำนหน้ำของรถจักรยำนยนต์ขึ้นเนิน เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้รถล้ม คุณอำจเข้ำเกียร์ 1 ค้ำงไว้เพื่อป้องกันไม่ให้รถล้ม 
ปลดเกียร์ว่ำงก่อนสตำร์ตเครื่องยนต์

 หมายเหตุ

 หำกใช้ตัวล็อกป้องกันขโมย เช่น ชุดล็อกตัวยู ชุดล็อก 
จำนเบรกและโซ่ ให้ถอดออกก่อนที่จะใช้รถจักรยำนยนต์

 5. จอดรถจักรยำนยนต์บนพื้นรำบ เพื่อป้องกันไม่ให้ 
รถล้ม

 ควำมร้อนจำกท่อไอเสียสำมำรถท�ำให้ผิวหนัง 
คุณไหม้ได้ถึงแม้หลังจำกดับเครื่องยนต์แล้วท่อไอเสีย
ยังมีควำมร้อนเพียงพอท�ำให้ผิวหนังคุณไหม้ได้
 จอดรถจักรยำนยนต์ในท่ีซึ่งเด็กและผู้คนเดินผ่ำน
ไปมำไม่สำมำรถสัมผัสท่อไอเสียได้
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 หลังจำกดับเครื่องแล้ว เรกกูเรเตอร์จะมีควำมร้อน
เพียงพอที่จะท�ำให้ผิวหนังคุณไหม้ได้
          ห้ำมจอดรถจักรยำนยนต์ไว้ ในที่มีผู้คนสัญจรไปมำ
หรือเด็กเล็กที่จะสัมผัส เรกกูเรเตอร์ได้

การตรวจสอบและการบ�ารุงรักษา

 กำรตรวจเชค็รถจกัรยำนยนต์ตำมระยะทำงหรอืระยะเวลำ
ที่ก�ำหนด แสดงในตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำตำมระยะทำงท่ี
ก�ำหนด รำยกำรทีต้่องตรวจสอบ โปรดน�ำรถจกัรยำนยนต์ของ
คณุเข้ำรบักำรบ�ำรงุรกัษำตำมช่วงระยะเวลำทกุครัง้ ซ่ึงนับจำก
จ�ำนวนเดือนหรือเลขกิโลเมตรที่ใช้งำน 
 กำรบ�ำรุงรักษำรถจักรยำนยนต์ ต้องตรวจสอบระบบ 
หล่อลื่นและรำยกำรอื่นๆ ที่ระบุไว้อย่ำงระมัดระวัง ตำมค�ำ
แนะน�ำ ในกรณีที่รถถูกใช้งำนอย่ำงหนัก เช่น ขับขี่โดยบิดคัน
เร่งจนสุดหรือใช้งำนในสภำพอำกำศท่ีเต็มไปด้วยฝุ่นละออง 
ต้องให้กำรดูแลรักษำเป็นพิเศษเพื่อให้ม่ันใจในควำมทนทำน
ของรถ ตำมที่ได้อธิบำยไว้ในหัวข้อกำรตรวจสอบและกำร
บ�ำรุงรักษำ ในกรณีนี้ศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิ จะสำมำรถ 
ให้ข้อมูลโดยละเอียดแก่คณุได้ ส่วนประกอบหลกัๆ เช่น ระบบ
บังคับเลี้ยว โช้คอัพและแกนล้อต้องได้รับกำรบ�ำรุงรักษำ 
อย่ำงระมัดระวังโดยมืออำชีพและเพื่อควำมปลอดภัยสูงสุด  
ขอแนะน�ำให้ท�ำกำรตรวจสอบและให้บริกำรโดยศูนย์บริกำร
มำตรฐำนซูซูกิหรือช่ำงที่ผ่ำนกำรอบรมเท่ำนั้น
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 กำรบ�ำรุงรักษำรถท่ีไม่เหมำะสมหรือกำรไม่ปฏิบัติ
ตำมค�ำแนะน�ำที่ให้ไว้ อำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
        รักษำรถจักรยำนยนต์ของคุณให้อยู่ในสภำพดีเสมอ 
ส�ำหรับรำยกำรบ�ำรุงรักษำที่มีเครื่องหมำย ( * ) ก�ำกับไว้
ควรมอบหมำยให้เป็นหน้ำท่ีของศูนย์บริกำรมำตรฐำน
ซูซูกิหรือช่ำงท่ีผ่ำนกำรอบรมเท่ำนั้น ถ้ำคุณมีควำมรู้ 
ด้ำนเครือ่งยนต์ คุณสำมำรถด�ำเนินกำรซ่อมบ�ำรงุ รำยกำร
ที่ไม่มีเครื่องหมำยก�ำกับได้เอง โดยปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำ
ในหัวข้อน้ี หำกคุณไม่ม่ันใจในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
โปรดติดต่อศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิด�ำเนินกำรซ่อม

 กำรเปลี่ยนใช้อะไหล่ที่มีคุณภำพต�่ำ จะเป็นสำเหตุให้
รถจกัรยำนยนต์ของคณุสกึหรอเรว็กว่ำปกติและอำจท�ำให้
อำยุกำรใช้งำนสั้นลง
 เม่ือต้องกำรเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยำนยนต์ ควรใช้
อะไหล่แท้ซูซูกิหรืออะไหล่ที่ได้มำตรฐำนเทียบเท่ำ

 แก๊สไอเสียประกอบด้วย คำร์บอนมอนอกไซค์ ซ่ึง
เป็นแก๊สอันตรำย เนื่องจำกแก๊สชนิดน้ีไม่มีสีไม่มีกลิ่น 
กำรสูดดมแก๊สคำร์บอนมอนอกไซค์เข้ำไป อำจเป็น
สำเหตุอันตรำยถึงแก่ชีวิตหรือได้รับบำดเจ็บถึงข้ัน
รุนแรงได้
      ห้ำมสตำร์ตเครื่องยนต์หรือติดเครื่องยนต์ในอำคำร
หรือในสถำนที่  ที่มีอำกำศถ่ำยเทน้อยหรืออำกำศถ่ำยเท
ไม่สะดวก
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 กำรซ่อมบ�ำรุงชิ้นส่วนที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ำ โดยที่ปุ่ม
สวิตช์หลักอยู่ ในต�ำแหน่ง "(ON)" จะท�ำให้ชิ้นส่วนท่ี 
เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เสียหำยได้ เมื่อเกิดกำรลัดวงจรขึ้น
 บิดปุ่มสวิตช์หลักอยู่ในต�ำแหน่ง "(OFF)" ก่อนท่ีจะ
เปล่ียนอปุกรณ์ไฟฟ้ำ เพือ่หลกีเลีย่งควำมเสยีหำยท่ีเกดิจำก
กำรลัดวงจร

 หมายเหตุ

 ตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำนี้ เป็นข้อมูลกำรบ�ำรุงรักษำตำม
ระยะทำง ถ้ำคุณใช้งำนรถจักรยำนยนต์อย่ำงหนักหรือใช้งำน
ในสภำพอำกำศท่ีเต็มไปด้วยฝุ่นละออง ให้ท�ำกำรบ�ำรุงรักษำ
บ่อยครั้งกว่ำที่ก�ำหนดไว้ในตำรำง  ถ้ำคุณมีค�ำถำมเกี่ยวกับกำร
บ�ำรุงรักษำน้ี โปรดติดต่อศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิหรือช่ำง 
ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม

2-58

NOTICE
If you do not take proper precautions
when parking, the motorcycle can fall
over.

Park the motorcycle on firm, level
ground whenever possible. If you must
park on an incline, aim the front of the
motorcycle uphill and put the transmis-
sion into 1st gear to reduce the possibil-
ity of rolling off the side stand.
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ตารางการบ�ารุงรักษาตามช่วงเวลา
 ตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำตำมช่วงเวลำและตรวจเช็ครถจักรยำนยนต์ตำมระยะทำงหรือระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้นี้  ตัดสินด้วยระยะทำงหรือระยะเวลำอันใดถึงจุดที่ก�ำหนดก่อนก็ให้ใช้ส่วนนั้นเป็นหลัก ซึ่งมีควำม
ส�ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะท�ำให้ระบบต่ำงๆ ของรถจักรยำนยนต์มีประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนที่ดีอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำน  และช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ�ำรุง
 หมายเหตุ :  I : กำรตรวจสอบ, ปรับแต่ง, ท�ำควำมสะอำด, หล่อล่ืนหรือเปลี่ยนใหม่  R : กำรเปลี่ยนใหม่  T : กำรตรวจสอบแรงในกำรขัน

หมายเหตุ : 1. รำยกำรต่ำงๆ ท่ีอยู่ในหน้ำน้ีสำมำรถตรวจสอบ  กำรท�ำควำมสะอำด กำรหล่อลื่น ปรับต้ัง หรือเปลี่ยนแปลงได้ตำมต้องกำร  2. ในกรณีที่ขับข่ีเป็นระยะทำงไกลในสภำพถนนที่ขรุขระหรือต้อง 
 ใช้ก�ำลังสูง  ควรเพิ่มควำมถี่ในกำรตรวจสอบให้บ่อยขึ้น  3. ในรำยกำรที่มีเครื่องหมำย  * หมำยถึง ต้องด�ำเนินกำรโดยศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิ   ** หมำยถึง ห้ำมใช้ลมเป่ำท�ำควำมสะอำด
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เครื่องมือ

 เครื่องมือประจ�ำรถจะเก็บอยู่ใต้เบำะนั่งหลัง

จุดที่ต้องหล่อลื่น

 กำรหล่อล่ืนท่ีเหมำะสมเป็นสิ่งส�ำคัญอย่ำงยิ่ง เพื่อให้กำร
ท�ำงำนรำบร่ืนและมีอำยุกำรใช้งำนท่ียำวนำนและควำม
ปลอดภัยในกำรขับขี่ ควรสร้ำงนิสัยในกำรหล่อลื่นหลังจำก
ล้ำงรถ หรือหลังจำกเปียกฝนหรือหลังจำกขบัขีเ่ป็นเวลำนำนๆ 
จุดที่ต้องหล่อลื่นมีดังนี้

 กำรหล่อลื่นสวิตช์ไฟฟ้ำต่ำงๆ สำมำรถท�ำควำม 
เสียหำยแก่สวิตช์เหล่ำนั้นได้ ห้ำมหล่อลื่นสวิตช์ไฟฟ้ำ 
ด้วยจำระบีและน�้ำมันหล่อลื่น
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GSX-R150

 1   จุดหมุนมือคลัตช์
 2   จุดหมุนขำตั้งข้ำงและขอยึดสปริง
 3   โซ่
 4   จุดหมุนมือเบรกหน้ำ
 5   สำยคันเร่ง
 6   จุดหมุนคันเบรกหลัง

G. จำระบี
D.น�้ำมันหล่อลื่นโซ่
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 1   จุดหมุนมือคลัตช์
 2   จุดหมุนขำตั้งข้ำง และขอยึดสปริง
 3   จุดหมุนขำตั้งกลำง และขอยึดสปริง
 4   โซ่ขับ
 5   จุดหมุนมือเบรกหน้ำ
 6   สำยคันเร่ง
 7   จุดหมุนขำเบรกหลัง และพักเท้ำหน้ำ
 8   จุดหมุนคันสตำร์ต

G. จำระบีหล่อลื่น
D.น�้ำมันหล่อลื่นโซ่ขับ

GSX-S150
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การถอดบังลมข้างขวา GSX-R150

 กำรถอดบังลมข้ำงขวำให้ปฏิบัติตำมขั้นตอนดังนี้  1. ถอดหมุดพลำสติกและฝำครอบเครื่องยนต์ข้ำงขวำ (1) 
ออก

 2. ปลดปลั๊กสัญญำณไฟเลี้ยว   2   ออก
 3. กำรประกอบฝำครอบเครือ่งยนต์ข้ำงขวำ    1   ให้กระท�ำ
ย้อนกลับขั้นตอนกำรถอด
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การถอดฝาครอบเครื่องยนต์ด้านล่าง (GSX-S150)

 1. จอดรถจักรยำนยนต์ด้วยขำตั้งกลำง

 2. ถอดสกูรยึดด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำออก

 3. ถอดฝำครอบเครื่องยนต์ด้ำนล่ำง   1   ออก 
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แบตเตอรี่

 แบตเตอรี่ที่ใช้ส�ำหรับรถรุ่นน้ีเป็นแบตเตอรี่ชนิดพิเศษ  
ไม่จ�ำเป็นต้องมีกำรบ�ำรุงรักษำใดๆ แต่จะต้องน�ำแบตเตอรี่ 
เข้ำตรวจเช็คและชำร์จไฟที่ศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิ
 อัตรำกำรชำร์จไฟมำตรฐำนอยู่ท่ี 0.5A x 5-10 ชั่วโมง 
และอัตรำสูงสุดอยู่ท่ี 0.5A x 30 นำที ห้ำมชำร์จด้วยอัตรำ 
กำรชำร์จที่สูงกว่ำอัตรำกำรชำร์จสูงสุด

 ขัว้ต่อสำยไฟแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์เสรมิท่ีเกีย่วข้อง
มีตะกั่วและสำรประกอบตะกั่ว  เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 
ถ้ำซึมเข้ำไปในกระแสเลือด
 ล้ำงมือให้สะอำด หลังจำกสัมผัสชิ้นส่วนท่ีมีสำร
ตะกั่ว

 กรดก�ำมะถันเจือจำงจำกแบตเตอรี่ สำมำรถเป็น
สำเหตุให้ตำบอด หรือแผลพุพองได้ เมื่อท�ำงำนเกี่ยวกับ
แบตเตอรี่ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตำ และสวมถุงมือ
ทุกครั้ง ถ้ำน�้ำกรดจำกแบตเตอรี่เข้ำดวงตำ หรือสัมผัส
ผิวหนัง ให้ใช้น�้ำสะอำดล้ำง และรีบน�ำส่งโรงพยำบำล 
โดยด่วน ควรเก็บแบตเตอรี่ให้ห่ำงจำกมือเด็ก

 แบตเตอรี่ก ่อให ้ เกิดแก ๊สไฮโดรเจน ซ่ึงไวไฟ 
อำจระเบิดได้หำกสัมผัสถูกเปลวไฟหรือประกำยไฟ
 ห้ำมน�ำเปลวไฟหรือประกำยไฟเข้ำใกล้แบตเตอรี่  
ห้ำมสูบบุหรี่ เมื่อท�ำงำนใกล้กับแบตเตอรี่



87

การถอดแบตเตอรี่
เมื่อต้องกำรถอดแบตเตอรี่ ให้ปฏิบัติตำมขั้นตอนดังนี้
 1. จอดรถด้วยขำตั้งข้ำง
 2. เปิดเบำะนั่งหน้ำออก ตำมขั้นตอนในหัวข้อ 
  "เบาะนั่งและที่เก็บหมวกนิรภัย"
 3. พลิกแผ่นยำง   1
 4. ดึงแบตเตอรี่ขึ้น    2   
 5. ถอดสำยขั้วลบ (-)   3   ออก
 6. ถอดฝำครอบและถอดสำยขั้วบวก (+)  4  ออก
 7. ถอดแบตเตอรี่   2  ออก

 กำรชำร์จแบตเตอรีด้่วยอัตรำท่ีสูงกว่ำอัตรำกำรชำร์จ
สูงสุด จะท�ำให้อำยุกำรใช้งำนแบตเตอรี่สั้นลง
         ห้ำมชำร์จแบตเตอรี ่ด้วยอตัรำกำรชำร์จทีสู่งกว่ำอตัรำ
กำรชำร์จสูงสุด

 กำรใช้ผ้ำแห้งเช็ดแบตเตอรี่ อำจท�ำให้เกิดประกำย
ไฟจำกไฟฟ้ำสถิต ซึ่งอำจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้
     ใช้ผ้ำชุบน�้ำหมำดๆเช็ดแบตเตอรี่ เพื่อหลีกเลี่ยง 
กำรเกิดไฟฟ้ำสถิตย์
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 กำรต่อแบตเตอรี่สลับข้ัวกัน จะท�ำควำมเสียหำยแก่
ระบบไฟชำร์จและแบตเตอรี่
 ต่อสำยสีแดงที่ขั้ว บวก (+) และต่อสำยสีด�ำขั้วลบ (-) 
ทุกครั้ง

 แบตเตอรี่บรรจุกรดซัลฟูริก และตะกั่วท่ีเป็นพิษ  
ซ่ึงสำมำรถท�ำให้สภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิต
เสื่อมโทรมลงได้
    กำรใช้แบตเตอรี่ ต้องจัดเก็บหรือมีวิธีกำรรีไซเคิล 
ถูกต้องตำมกฎหมำยท่ีก�ำหนด ต้องไม่ไปท้ิงรวมกับ 
ขยะท่ัวไป ต้องแน่ใจว่ำแบตเตอรี่วำงในแนวต้ัง เม่ือคุณ
ถอดออกจำกรถจักรยำนยนต์ กรดซัลฟูริกสำมำรถ 
รั่วซึมออกมำท�ำควำมเสียหำยให้กับคุณได้

การใส่แบตเตอรี่
 1. ใส่แบตเตอรี่โดยปฏิบัติย้อนขั้นตอนกำรถอด
 2. ต่อขั้วแบตเตอรี่ให้แน่น

 หมายเหตุ

 • เลือกแบตเตอรี่ MF ชนิดเดียวกัน เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่
ใหม่
 • หำกไม่ใช้แบตเตอรีเ่ป็นเวลำนำน ให้ชำร์จแบตเตอรีใ่หม่
เดือนละครั้ง
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 สัญลักษณ์ถังขยะพร้อมเครื่องหมำยกำกบำท A ซึ่งอยู ่
ที่ป้ำยแบตเตอรี่ แสดงว่ำควรแยกแบตเตอรี่ท่ีใช้แล้วออกจำก 
ขยะปกติ สัญลักษณ์ "Pb"   B   แสดงว่ำแบตเตอรี่นี้มีสำรตะกั่ว
มำกกว่ำ 0.004%

 กำรก�ำจัดหรือรีไซเคิลแบตเตอรี่ท่ีใช้แล้วอย่ำงถูกวิธี 
จะช่วยรักษำส่ิงแวดล้อมและป้องกันอันตรำยท่ีอำจเกิดขึ้น 
กับมนุษย์ ซ่ึงเกิดจำกกำรจัดกำรกับขยะแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง 
กำรรไีซเคิลเป็นกำรช่วยรักษำทรพัยำกรธรรมชำติ ให้สอบถำม
รำยละเอียดในกำรก�ำจัดหรือรีไซเคิลแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วจำก
ศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิ



90

หัวเทียน

การถอดหัวเทียน
เมื่อต้องกำรถอดหัวเทียนให้ปฏิบัติตำมขั้นตอนดังนี้
 1.ถอดบังลมข้ำงขวำออก ดูในหัวข้อ "การถอดบังลม 
ข้างขวา" (ส�าหรับ GSX-R150 เท่านั้น)

 2. ปลดปลั๊กหัวเทียนออก

 3. ใช้ประแจบล๊อกถอดหัวเทียนออก



91

การตรวจสอบหัวเทียน

 ปรับต้ังระยะห่ำงเข้ียวหัวเทียน ให้อยู ่ในค่ำมำตรฐำน  
0.8-0.9 มม. โดยใช้ฟิลเลอร์เกจ หำกระยะห่ำงเขี้ยวหัวเทียน 
ที่วัดได้ ไม่อยู่ในค่ำมำตรฐำน ให้เปลี่ยนหัวเทียนใหม่

 กำรใช้หัวเทียนท่ีไม่ถูกต้อง อำจท�ำให้ช่วงควำมร้อน
ของหัวเทียนไม่เหมำะสมกับเคร่ืองยนต์ของคุณ ซึ่ง
สำมำรถท�ำให้เครื่องยนต์เกิดควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรง 
และจะไม่อยูใ่นเงือ่นไขกำรรับประกนัคณุภำพของบรษัิทฯ 
         เลือกใช้หัวเทียนตำมรำยกำรที่ระบุไว้ด้ำนล่ำงหรือ
ใช้หัวเทียนท่ีมีคุณภำพเทียบเท่ำ ควรปรึกษำศูนย์บริกำร
ซูซูกิ  หำกคุณไม่แน่ใจ ชนิดของหัวเทียนถูกต้องหรือไม่

หัวเทียน :

มำตรฐำน

หมายเหตุ
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การติดตั้งหัวเทียน

 กำรติดต้ังหัวเทียนที่ ไม ่ถูกต ้อง อำจท�ำให ้รถ
จักรยำนยนต์ช�ำรดุเสียหำยได้ กำรขันหวัเทียนแน่นเกนิไป
หรือขันปีนเกลียวจะท�ำให้เกิดควำมเสียหำย ส่วนท่ีเป็น
เกลียวอะลูมิเนียมของฝำสูบ
 ใช้มือหมุนหัวเทียนเข้ำไปในเกลียวฝำสูบ ด้วยควำม
ระมัดระวัง ถ้ำเป็นหัวเทียนใหม่ หลังจำกใช้มือหมุน 
ไปจนสุดแล้ว ให้ใช้ประแจหมุนเพิ่มอีก 1/2 รอบ ถ้ำเป็น
หัวเทียนเก่ำให้ใช้ประแจหมุนเพิ่มอีก 1/8 รอบ 

 ถ้ำส่ิงสกปรกเข้ำไปในช่องติดต้ังหัวเทียน อำจท�ำให้
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ท่ีเคลื่อนท่ีเสียหำยได้ อุดรูช่องติดต้ัง
หัวเทียน ทุกครั้งที่ถอดหัวเทียน

ไส้กรองอากาศ

 หำกไส้กรองอำกำศสกปรกมีฝุ่นอุดตัน จะท�ำให้อำกำศ 
เข้ำสู่เครื่องยนต์ยำกขึ้น ส่งผลให้ก�ำลังของเครื่องยนต์ตกและ
มีผลต่อกำรส้ินเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิงมำกขึ้น ถ้ำคุณใช้รถ
จักรยำนยนต์ในสภำพปกติ คุณควรบ�ำรุงรักษำไส้กรองอำกำศ 
ตำมตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำตำมระยะทำงท่ีก�ำหนด และถ้ำใช ้
รถจักรยำนยนต์ในสภำพท่ีมีฝุ่นเยอะ เปียกชื้น หรือมีโคลน   
จะต้องตรวจสอบไส้กรองอำกำศให้บ่อยกว่ำปกติ ใช้ขั้นตอน
นี้เพื่อตรวจสอบไส้กรองอำกำศ
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 กำรละเลยไม่ตรวจสอบไส้กรองอำกำศ ในสถำนที่ 
ที่มีฝุ่นมำก เปียกชื้นหรือเต็มไปด้วยโคลน อำจท�ำให้รถ
จักรยำนยนต์ช�ำรุดเสียหำยได้ ไส้กรองอำกำศอำจอุดตัน 
จำกสภำพกำรใช้งำนดังกล่ำว
        หำกขับขี่ในสภำพที่เลวร้ำย ให้ตรวจสอบไส้กรอง
อำกำศเสมอ เปลีย่นไส้กรองอำกำศหำกมีควำมจ�ำเป็น และ
ควรท�ำควำมสะอำดด้ำนในของหม้อกรองอำกำศด้วย

 กำรสตำร์ตเครื่องยนต์ในขณะท่ียังไม่ได้ติดต้ังไส้
กรองอำกำศ  อำจท�ำให้เกิดอันตรำยข้ึนได้ เปลวไฟจำก
ห้องเผำไหม้เครือ่งยนต์อำจย้อนกลบัข้ึนมำในหม้อกรอง
อำกำศโดยทีไ่ม่มีไส้กรองอำกำศปิดกัน้ เครือ่งยนต์อำจเกดิ
ควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรง และอำจมีสิ่งสกปรกเข้ำไปใน
เครื่องยนต์
 ห้ำมสตำร์ตเครื่องยนต์หำกยังไม่ได้ติดต้ังไส้กรอง
อำกำศกลับเข้ำต�ำแหน่งเดิม
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การถอดไส้กรองอากาศ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
 1. จอดรถจักรยำนยนต์ด้วยขำตั้งข้ำง
 2. ถอดเบำะนั่งหน้ำออก

 3. ถอดแผ่นยำง   1   ออก 
 4. ถอดสกรูและกล่องรีเลย์   2   ปลดปลั๊ก   3  ออก

 5. ถอดฝำครอบหม้อกรองอำกำศ   4   ออก

 6. ถอดไส้กรองอำกำศ   5   ออก 
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 7. ตรวจสอบสภำพไส้กรองอำกำศและเปลี่ยนไส้กรอง 
ตำมตำรำงบ�ำรุงรักษำตำมระยะทำงที่ก�ำหนด

 8. ประกอบไส้กรองอำกำศหรือเปลี่ยนไส้กรองอำกำศ
ใหม่ โดยกำรปฏิบัติย้อนขั้นตอนกำรถอด  ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่ำไส้กรองอำกำศและยำงกันฝุ่นอยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้อง

 กำรถอดไส้กรองอำกำศออกจำกหม้อกรองอำกำศ 
ห้ำมใช้เครื่องมืองัดไส้กรองอำกำศออก  เพรำะอำจท�ำให้
ไส้กรองอำกำศช�ำรุดเสียหำยได้ หำกถอดไส้กรองอำกำศ
ไม่ได้ โปรดติดต่อศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิเป็นผู้ด�ำเนิน
กำร

 กำรใช้ลมที่มีแรงดันสูงเป่ำท�ำควำมสะอำดไส้กรอง
อำกำศ สำมำรถท�ำให้ไส้กรองอำกำศช�ำรุดเสียหำยได้  
         ห้ำมใช้ลมที่มีแรงดันสูงเป่ำท�ำควำมสะอำดไส้กรอง
อำกำศ

ไส้กรองอำกำศที่ฉีกขำดจะไม่สำมำรถป้องกันส่ิงสกปรก
เข้ำสู่เครื่องยนต์ได้และอำจท�ำให้เครื่องยนต์เสียหำยได้
         ตรวจดูกำรฉีกขำดของไส้กรองอำกำศอย่ำงละเอียด   
ถ้ำพบรอยฉีกขำดให้เปลี่ยนไส้กรองอำกำศใหม่  
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 หมายเหตุ

 ขณะท�ำควำมสะอำดรถจักรยำนยนต์ ใช้ควำมระมัดระวัง
อย่ำฉีดน�้ำเข้ำไปในหม้อกรองอำกำศ  

ปลั๊กระบายน�้าหม้อกรองอากาศ

 ถอดปลั๊กเพื่อระบำยน�้ำและน�้ำมันออก ตำมตำรำงบ�ำรุง
รักษำตำมระยะทำงที่ก�ำหนด ปลั๊กระบำยน�้ำหม้อกรองอำกำศ
จะอยู่ใต้หม้อกรองอำกำศ

 กำรติดต้ังต�ำแหน่งของไส้กรองอำกำศไม่ถูกต้อง
สำมำรถท�ำให้ส่ิงสกปรกผ่ำนไส้กรองอำกำศเข้ำไปได้ 
สิ่งนี้จะเป็นสำเหตุท�ำให้เครื่องยนต์เสียหำยได้
 ต้องแน่ใจว่ำติดต้ังไส้กรองอำกำศได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม
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สายคันเร่ง

การปรับตั้งระยะฟรีสายคันเร่ง : 
 1. ถอดปลอกยำงกันน�้ำ   1   ออก
 2. คลำยนัตล็อก   2   ออก
 3. หมุนตัวปรับ   3   ให้มีระยะฟรี 2.0-4.0 มม.
 4. ขันนัตล็อก   2   ให้แน่น
 5. สวมปลอกยำงกันน�้ำ   1   

 กำรปรับต้ังระยะฟรีสำยคันเร่งตึงเกินไปอำจท�ำให้
ควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นทันทีเม่ือคุณเล้ียว
แฮนด์รถจักรยำนยนต์ และอำจท�ำให้รถเสียกำรทรงตัว
ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้
   ควรปรับต้ังระยะฟรีสำยคันเร่งให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้
ควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นเองในขณะเล้ียว
แฮนด์รถจักรยำนยนต์ไปมำ
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ปลอกยางกันน�้าสายคันเร่ง

 ปลอกยำงกันน�้ำสำยคันเร่ง ตรวจสอบว่ำติดต้ังปลอกยำง
ได้อย่ำงแน่นหนำ เม่ือล้ำงท�ำควำมสะอำดอย่ำฉีดน�้ำเข้ำไป 
ที่ปลอกยำงโดยตรง เม่ือปลอกยำงสกปรกให้เช็ดสิ่งสกปรก
ออกจำกปลอกยำงด้วยผ้ำเปียก

สายน�้ามันเชื้อเพลิง

 1. ถอดบงัลมข้ำงขวำ ออก โดยปฏบัิติตำมหวัข้อ "การถอด
บังลมข้างขวา" (ส�าหรับ GSX-R150 เท่านั้น)

 2. ตรวจสอบกำรช�ำรดุและรอยร่ัวของสำยน�ำ้มันเชือ้เพลิง 
ถ้ำพบสิ่งผิดปกติให้เปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่
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คลัตช์

 ปรับต้ังระยะฟรีสำยคลัตช์ โดยใช้ตัวปรับสำยคลัตช์ เมื่อ
ถึงช่วงกำรบ�ำรุงรักษำแต่ละครั้ง ระยะฟรีมือคลัตช์อยู่ระหว่ำง 
10-15 มม. โดยวัดระหว่ำงปลำยคันคลัตช์ กับระยะท่ีคลัตช์
คลำยตัวออกดังรปู หำกพบว่ำระยะฟรคีลัตช์ไม่ถูกต้อง ให้ปรบั
ระยะฟรีคลัตช์ใหม่ ตำมขั้นตอนดังนี้
 1. คลำยนัตล็อก   1 
 2. หมุนปรับตั้งระยะฟรีคลัตช์   2   หมุนตำมเข็มนำฬิกำ
 3. คลำยนัตปรับตั้งสำยคลัตช์   3   แล้วหมุนให้ได้ระยะ
ฟรีมือคลัตช์ 10-15 มม. 
 4. คุณสำมำรถปรับระยะฟรีได้เล็กน้อย โดยใช้ตัวปรับ 
ตั้งสำยคลัตช์   2
 5. ขันนัตล็อก   1   และ   3   หลังจำกปรับระยะฟรีเสร็จ

 หมายเหตุ

 กำรบ�ำรงุรกัษำคลตัช์ ทีน่อกเหนอืจำกระยะฟรสีำยคลตัช์ 
ควรให้ศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิเป็นผู้ด�ำเนินกำร
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น�้ายาหล่อเย็น

ระดับน�้ายาหล่อเย็น

GSX-R150 GSX-S150
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 ควรรักษำระดับน�้ำยำหล่อเย็นให้อยู่ในระหว่ำงขีด "F" 
(FULL) และขีด "L" (LOW) ของหม้อพักน�้ำยำหล่อเย็นเสมอ 
ตรวจสอบระดับน�้ำยำหล่อเย็นทุกครั้งก่อนขับขี่  โดยจับ 
รถจักรยำนยนต์ต้ังตรง ขณะตรวจสอบ ถ้ำพบว่ำระดับน�้ำยำ
หล่อเย็นต�่ำกว่ำขีด "L" ให้เติมน�้ำยำหล่อเย็นท่ีก�ำหนด ตำม 
ขั้นตอนดังนี้

 หมายเหตุ

 •  ตรวจสอบระดับน�้ำยำหล่อเย็น เมื่อเครื่องยนต์เย็นลงแล้ว
 •  ตรวจสอบระดับน�้ำยำหล่อเย็นในหม้อน�้ำ หำกน�้ำยำใน
หม้อพักน�้ำยำหล่อเย็นไม่มี

 1. จอดรถจักรยำนยนต์ด้วยขำตั้งข้ำง
 2. ถอดบังลมด้ำนขวำออก โดยปฏิบัติตำมหัวข้อ
 "กำรถอดบังลมข้ำงขวำ"(ส�ำหรับรุ่น GSX-R150 เท่ำนั้น) 
 ถอดฝำครอบเครื่องยนต์ด้ำนล่ำงออกโดยปฏิบัติตำม
 หัวข้อ"กำรถอดฝำครอบเครื่องยนต์ด้ำนล่ำง" 
 (ส�ำหรับรุ่น GSX-S150 เท่ำนั้น)

 3. เปิดฝำปิดช่องเติมน�้ำยำหล่อเย็น เติมน�้ำยำหล่อเย็นตำม 
ที่ก�ำหนด จนกระทั่งระดับน�้ำยำเพิ่มขึ้นถึงขีด "F" โปรดดู 
หัวข้อค�ำแนะน�ำ "การเลือกใช้น�้ามันเชื้อเพลิง/น�้ามันเครื่อง 
และน�้ายาหล่อเย็น"
 หมายเหตุ

 •  เติมน�้ำยำหล่อเย็นที่หม้อน�้ำและถังพักเท่ำนั้น
 •  เมื่อปิดฝำช่องเติมน�้ำยำหล่อเย็น ให้ เครื่องหมำย     
บนฝำปิดช่องเติมน�้ำยำหล่อเย็น หันไปทำงสำยระบำยหม้อ 
พักน�้ำ 



102

 หมายเหตุ

 หำกเติมเฉพำะน�ำ้เข้ำไปจะท�ำให้ น�ำ้ยำหล่อเยน็เครือ่งยนต์
เจอืจำง และท�ำใหป้ระสทิธภิำพลดลง เตมิน�ำ้ยำหลอ่เยน็ตำมที่
ก�ำหนด

 หำกกลืนหรือสูดดมน�้ำยำหล่อเย็น จะท�ำให้ได้รับ
บำดเจ็บร้ำยแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้ สำรนี้เป็นอันตรำยต่อ
สัตว์เลี้ยง
      ห้ำมดื่มน�้ำยำหล่อเย็น หำกกลืนเข้ำไป อย่ำล้วงคอให้
อำเจยีนออกมำให้รบีพบแพทย์ทนัที หลกีเลีย่งกำรสดูดม
ไอระเหยที่ร ้อนจัด หำกสูดดมเข้ำไป ให้ออกมำยัง 
สถำนที่ ที่มีอำกำศบริสุทธิ์ หำกน�้ำยำหล่อเย็นเข้ำตำ ให้
ล้ำงตำด้วยน�ำ้สะอำดแล้วรบีพบแพทย์  ล้ำงมือให้สะอำด
หลงัจำกสมัผสัน�ำ้ยำหล่อเย็น ควรเกบ็ให้ห่ำงจำกเด็กและ 
สัตว์เลี้ยง

 หมายเหตุ

 เม่ือต้องกำรเติมน�ำ้ยำหล่อเยน็ทีห่ม้อน�ำ้และถงัพกั ให้เติม
น�้ำยำหล่อเย็นเข้ำไปประมำณ 1,050 มิลลิลิตร

การเปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็น
 เปลี่ยนน�้ำยำหล่อเย็นตำมตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำตำมระยะ
ทำงที่ก�ำหนด

การตรวจสอบสายยางหม้อน�้า
 กำรตรวจสอบสำยยำงหม้อน�้ำดูกำรแตกร้ำว กำรช�ำรุด 
เสียหำยหรือกำรรั่วซึมของน�้ำยำหล่อเย็น ถ้ำตรวจพบให้น�ำรถ
เข้ำศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิ เป็นผู้ด�ำเนินกำร ในกำรเปลี่ยน
สำยยำงหม้อน�้ำ

 4.ประกอบบังลมข้ำงขวำ (ส�ำหรบัรุน่ GSX-R150 เท่ำนัน้)
    ประกอบฝำครอบเครื่องยนต์ด ้ำนล่ำง (ส�ำหรับรุ ่น 
  GSX-S150 เท่ำน้ัน)
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น�้ามันเครื่อง
 อำยุกำรใช้งำนของเครื่องยนต์ขึ้นอยู ่กับกำรเลือกใช้ 
น�้ำมันเครื่องที่มีคุณภำพ กำรเปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันเครื่องมีรำยกำร
บ�ำรุงรักษำที่ส�ำคัญ 2 ประกำร คือกำรตรวจสอบระดับน�้ำมัน
เครื่องทุกวันและกำรเปลี่ยนถ่ำยตำมระยะที่ก�ำหนด

การตรวจเช็คระดับน�้ามันเครื่องให้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังนี้
 1. จอดรถด้วยขำตั้งกลำง หรือขำตั้งข้ำง
 2. สตำร์ตเครื่องยนต์เพื่ออุ่นเครื่องยนต์ประมำณ 3 นำที
 3. ดับเครื่องยนต์และทิ้งไว้ประมำณ 3 นำที
 4. ตรวจสอบระดับน�้ำมันในเครื่องผ่ำนช่องตรวจสอบที่
ด้ำนขวำของเครื่องยนต์  กำรใช้งำนรถจกัรยำนยนต์ โดยมีน�ำ้มันเครือ่งมำกเกนิ

ไปหรือน้อยเกินไป จะท�ำให้เครื่องยนต์ช�ำรุดเสียหำยได้
 จอดรถจักรยำนยนต์บนพื้นรำบ ก่อนใช้งำนรถ
จกัรยำนยนต์ทุกครัง้ ตรวจสอบระดับน�ำ้มันเครือ่งด้วยกำร
มองผ่ำนช่องส�ำหรับตรวจสอบระดับน�้ำมันเครื่อง ต้อง
แน่ใจว่ำระดบัน�ำ้มันเคร่ืองอยูเ่หนอืขดี "L" และไม่เกนิกว่ำ
ขีด "F"
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การเปลี่ยนน�้ามันเครื่องและไส้กรองน�้ามันเครื่อง
 เปลี่ยนน�้ำมันเครื่องและไส้กรองน�้ำมันเครื่อง 1,000 กม. 
แรก และตำมตำรำงบ�ำรงุรกัษำทุกครัง้ ควรเปลีย่นน�ำ้มันเครือ่ง
ขณะเครือ่งยนต์อุน่ เพือ่ให้น�ำ้มันเครือ่งไหลออกจำกเครือ่งยนต์
จนหมด ปฏิบัติตำมขั้นตอนดังนี้

   กำรสตำร์ตเครื่องยนต์ขณะเปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันเครื่องจะ
ท�ำให้แผ่นฟิล์มน�ำ้มันขำด และจะส่งผลเสียต่อเครือ่งยนต์
   ห้ำมสตำร์ตเครื่องยนต์ขณะถ่ำยน�้ำมันเครื่อง 

 1. จอดรถด้วยขำตั้งกลำง หรือขำตั้งข้ำง
 2. ถอดบังลมข้ำงขวำ ดูในหัวข้อ "กำรถอดบังลมข้ำงขวำ  
 (ส�ำหรับรุ่น GSX-R150 เท่ำนั้น)
     ถอดฝำครอบเครื่องยนต์ด้ำนล่ำงออก 
 ดูในหัวข้อ "กำรถอดฝำครอบเครื่องยนต์ด้ำนล่ำง"
 (ส�ำหรับรุ่น GSX-S150 เท่ำนั้น)

 3. ถอดฝำปิดช่องเติมน�้ำมันเครื่อง   1   ออก
 4. วำงถำดรองน�้ำมันเครื่องไว้ใต้โบลท์ถ่ำยน�้ำมันเครื่อง
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 5. ใช้ประแจถอดโบลท์ถ่ำยน�้ำมันเครื่อง   2   และปะเก็น 
( 3   ออกและถ่ำยน�้ำมันเครื่องออกโดยตั้งรถให้ตรงพื้นรำบ

 ท่อไอเสียและน�้ำมันเครื่อง มีควำมร้อนเพียงพอ 
ที่จะท�ำให้มือคุณไหม้ได้ให้รอจนกระทั่งปลั๊กถ่ำยน�้ำมัน
เครือ่งและท่อไอเสียเยน็เพยีงพอท่ีจะจบัด้วยมือ (ให้ระวงั
ควำมร้อนอำจท�ำให้มือพองได้) ก่อนกำรเปลี่ยนถ่ำย
น�้ำมันเครื่อง

 เด็กและสัตว์เล้ียงอำจได้รับอันตรำย หำกกลืนน�ำ้มัน
เครื่องใหม่หรือเก่ำเข้ำไป กำรสัมผัสน�้ำมันเครื่องเก่ำ 
เป็นเวลำนำน และบ่อยครั้งอำจเป็นสำเหตุเป็นมะเร็ง
ผิวหนังได้ กำรสัมผัสน�้ำมันเคร่ืองเก่ำในระยะเวลำ 
อันสั้นๆ อำจท�ำให้ผิวหนังระคำยเคืองได้
           เก็บรักษำน�้ำมันเครื่องเก่ำและใหม่ รวมทั้งไส้กรอง
น�้ำมันเครื่อง ควรเก็บให้ห่ำงจำกเด็กและสัตว์เลี้ยง เม่ือ
เปลี่ยนน�้ำมันเครื่องควรสวมเสื้อแขนยำวและถุงมือยำง
เพือ่ป้องกนักำรสัมผสักบัน�ำ้มันเก่ำ หำกน�ำ้มันสมัผสักบั
ผวิหนังให้ล้ำงให้สะอำดด้วยสบูแ่ละน�ำ้สะอำดหรือใช้ผ้ำ
เช็ดท�ำควำมสะอำด

 หมายเหตุ

 น�้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วและไส้กรองน�้ำมันเครื่องควรน�ำไป
รีไซเคิลหรือก�ำจัดด้วยวิธีที่เหมำะสม

      ก่อนกำรเปลี่ยนถ่ำยน�้ำมัน ตรวจสอบว่ำไม่มีฝุ่น,โคลน 

หรือส่ิงแปลกปลอมภำยในเหยือกน�้ำมัน หรือบนพื้นผิวติด

ตั้งไส้กรองน�้ำมัน
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 6. ถอดโบลท์ฝำปิดไส้กรองน�้ำมันเครื่อง   4   และถอดฝำ
ปิดไส้กรองน�้ำมันเครื่อง   5   ออก

 7.  เปลี่ยนไส้กรองน�้ำมันเครื่อง   6   และ โอ-ริง   7   ตัว
ใหม่
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 8. ก่อนใส่ฝำปิดไส้กรองน�้ำมันเครื่อง ให้ตรวจสอบสปริง   
8   และโอ-ริง   9   ก่อนที่จะประกอบกลับเข้ำต�ำแหน่งเดิม

 กำรใช้ไส้กรองน�้ำมันเครื่องท่ีผิด อำจเป็นสำเหตุให้
เครื่องยนต์เสียหำยได้ ให้ใช้ไส้กรองน�้ำมันเครื่องแท้ซูซูกิ
หรือไส้กรองน�้ำมันเครื่องที่มีมำตรฐำนเทียบเท่ำ

 กำรใส่ไส้กรองน�้ำมันเครื่องใหม่ไม่ถูกต้อง  อำจ
ท�ำควำมเสียหำยให้กับเครื่องยนต์ได้  ถ้ำใส่ไส้กรองน�้ำมัน
เครื่องกลับทิศทำง จะไม่มีน�้ำมันเครื่องไหลเวียน 

 หมายเหตุ

 เปลี่ยนโอ-ริง ใหม่ทุกครั้งเมือ่เปลี่ยนไส้กรองน�้ำมนัเครื่อง
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 เครือ่งยนต์อำจเกดิควำมเสียหำย ถ้ำคณุเลอืกใช้น�ำ้มัน
เครื่องไม่ตรงกับมำตรฐำนที่ซูซูกิก�ำหนดไว้ ต้องแน่ใจว่ำ
ได้ใช้น�ำ้มนัเครือ่งทีก่�ำหนดไว้ ในหวัข้อแนะน�ำ "การเลอืก
ใช้น�้ามันเชื้อเพลิง /น�้ามันเครื่องและน�้ายาหล่อเย็น"

 หมายเหตุ

 หำกเปล่ียนน�้ำมันเครื่อง ไม่เปลี่ยนไส้กรองน�้ำมันเครื่อง
ให้เติมประมำณ 1,300 มิลลิลิตร

 9. ประกอบฝำปิดไส้กรองน�้ำมันเครื่อง และท�ำกำรขัน 
ให้แน่น 
 10. เปลี่ยนปะเก็นโบลท์ถ่ำยน�้ำมันเครื่อง   3   ตัวใหม่  
ประกอบโบลท์ถ่ำยน�้ำมันเครื่อง   2   และ ปะเก็น   3   ขันให้
แน่นด้วยประแจ เติมน�้ำมันเครื่องใหม่เข้ำที่ช่องเติมปริมำณ 
1,400 มิลลิลิตร

ค่าแรงขันโบลท์ถ่ายน�้ามันเครื่อง: 
 18 N.m (1.8 kgf.m)

 11. ปิดฝำช่องเติมน�้ำมันเครื่อง
 12. สตำร์ตเครื่องยนต์บนพื้นเรียบ และอุ่นเครื่องยนต์
ประมำณ 3 นำที
 13. ดับเครื่องยนต์และทิ้งไว้ 3 นำที ตรวจเช็คระดับ 
น�้ำมันเครื่อง โดยมองผ่ำนช่องตรวจสอบระดับน�้ำมันเครื่อง  
ถ้ำระดับน�้ำมันเครื่องต�่ำกว่ำขีด "L" ให้เติมเพิ่มให้ได้ระดับ "F"  
ตรวจเช็คกำรร่ัวซึมบริเวณโบลท์ถ่ำยน�้ำมันเคร่ือง และปิดฝำ 
ไส้กรองน�้ำมันเครื่อง
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โซ่และสเตอร์ 
 รถจักรยำนยนต์คันนี้ใช้โซ่แบบหมุดย�้ำ หำกจ�ำเป็นที่ต้อง
เปล่ียนโซ่ แนะน�ำให้คุณน�ำรถจักรยำนยนต์เข้ำศูนย์บริกำร
มำตรฐำนซูซูกิ
 ควรตรวจเช็คสภำพและกำรปรับต้ังโซ่ทุกครั้งก่อนกำร
ขับข่ี ให้ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำในกำรตรวจสอบและซ่อมแซม
โซ่อย่ำงเคร่งครัด

  หำกขบัรถในขณะท่ีโซ่อยู่ในสภำพท่ีแย่หรอืปรบัต้ัง
ไม่ถูกต้องจะท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 ให้ตรวจสอบ ปรบัต้ังและดูแลรกัษำโซ่ให้เหมำะสม
ตำมค�ำแนะน�ำในหัวข้อนี้ก่อนขับขี่ทุกครั้ง

การตรวจสอบโซ่และสเตอร์
เมื่อตรวจสอบโซ่ให้ตรวจสอบรำยละเอียดดังนี้
 • หมุดหลวม
 • ควำมเสียหำยของลูกกลิ้งโซ่
 • ข้อต่อที่แห้งหรือเป็นสนิม
 • ข้อต่อที่บิดงอหรือติดตำย
 • สึกหรอผิดปกติ
 • กำรปรับตั้งโซ่ท่ีไม่ถูกต้อง
 ถ้ำคุณพบสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับสภำพโซ่หรือกำรปรับต้ังท่ี
ไม่ถูกต้อง ให้ปรับต้ังหรือแก้ไข ถ้ำคุณสำมำรถท�ำได้ หรือ 
ติดต่อศูนย์บริกำรซูซูกิได้ทั่วประเทศ

 กำรตรวจสอบสเตอร์ เน่ืองจำกกำรสกึหรอหรอืช�ำรดุจำก
กำรใช้งำนให้ตรวจสอบดังนี้
 • ฟันสเตอร์สึกหรอ
 • ฟันสเตอร์แตกหักหรือเสีย                     
 • นัตยึดสเตอร์หลวม
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 กำรประกอบโซ่หรือคลิ๊ปล็อกข้อต่อโซ่ ไม่ถูกต้อง
อำจเป็นอันตรำย กำรย�้ำหมุดที่ไม่สมบูรณ์หรือคลิ๊ปล็อก
ที่ไม่สมบูรณ์อำจท�ำให้ข้อต่อโซ่หลุดออกจำกกัน สำเหตุ
นี้ท�ำให้เครื่องยนต์เกิดควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงได้
 อย่ำใช้โซ่ชนิดคลิ๊ปล็อก กำรเปลี่ยนโซ่ต้องใช้เครื่อง
มือย�ำ้หมุดทีค่ณุภำพสงู ติดต่อศูนย์บรกิำรมำตรฐำนซูซกูิ 
หรือช่ำงที่มีประสบกำรณ์ในกำรเปลี่ยนโซ่

 ถ้ำคุณตรวจสอบพบปัญหำดังกล่ำวเกี่ยวกับสเตอร์ โปรด
ติดต่อศูนย์บริกำรซูซูกิทั่วประเทศ

 หมายเหตุ

 ตรวจสอบกำรสึกหรอสเตอร์หน้ำและสเตอร์หลัง เม่ือมี
กำรเปลี่ยนโซ่ใหม่ ควรเปลี่ยนสเตอร์ใหม่ด้วย หำกมีควำม
จ�ำเป็น

ดี เสีย
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การท�าความสะอาดและหล่อลื่นโซ่
 1. เช็ดครำบสกปรกและฝุ่นออกจำกโซ่ ระมัดระวังอย่ำ
ท�ำให้แหวนซีลช�ำรุดเสียหำย
 2. ท�ำควำมสะอำดโซ่ด้วยน�้ำยำท�ำควำมสะอำดโซ่หรือ 
น�้ำผสมน�้ำยำท�ำควำมสะอำดที่มีฤทธิ์เป็นกลำง

 3. ใช้แปรงขนอ่อนท�ำควำมสะอำดโซ่ ระมัดระวังอย่ำ
ท�ำให้แหวนซีลเสียหำย  ถึงแม้ว่ำจะใช้แปลงขนอ่อนๆ ก็ตำม
 4. เช็ดน�้ำและสำรละลำยที่เป็นกลำงออก
 5. หล่อลื่นด้วยน�้ำยำหล่อลื่นโซ่ แบบซีลส�ำหรับรถ
จักรยำนยนต์ หรอืน�ำ้มันหล่อลืน่ท่ีมีควำมหนดืสูง (เบอร์ 80-90)

 กำรท�ำควำมสะอำดโซ่ท่ีไม่ถูกวิธีจะท�ำให้แหวนซีล
โซ่เสียหำย
 • ห้ำมใช้สำรท�ำควำมสะอำดที่มีส่วนประกอบของ
ทินเนอร์ น�้ำมันก๊ำดและน�้ำมันเบนซิน
 •  ห้ำมใช้ลมแรงดันสูงท�ำควำมสะอำดโซ่
 •  ห้ำมใช้แปรงลวดท�ำควำมสะอำดโซ่

 น�้ำยำหล่อล่ืนโซ่บำงชนิดจะมีส่วนประกอบของ
สำรละลำยและสำรเติมแต่ง ซึ่งอำจท�ำให้แหวนซีลของ 
โซ่ช�ำรุดเสียหำยได้ ควรใช้น�้ำมันหล่อล่ืนที่ใช้ส�ำหรับ 
โซ่เท่ำนั้น

 6. หล่อลื่นเพลทยึดโซ่ทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง 
 7. เช็ดน�้ำมันหล่อลื่นส่วนเกินออก หลังจำกหล่อลื่นเสร็จ
แล้ว
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การปรับตั้งโซ่

 ตรวจเช็คควำมตึง หย่อน ของโซ่ระหว่ำงสเตอร์หน้ำและ
สเตอร์หลัง กำรปรับตั้งโซ่ ก�ำหนดไว้ในตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำ
ตำมช่วงเวลำ  อำจมีกำรปรบัต้ังโซ่บ่อยขึน้ โดยขึน้อยูก่บัสภำพ
กำรใช้รถจักรยำนยนต์ของคุณ

 โซ่ที่หย่อนมำกเกินไป อำจหลุดออกจำกสเตอร์ได้ 
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุหรือรถจักรยำนยนต์ อำจได้รับ
ควำมเสียหำยร้ำยแรง ตรวจสอบและปรับต้ังควำมตึง 
หย่อนของโซ่ก่อนใช้งำนทุกครั้ง 
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เมื่อต้องการปรับตั้งโซ่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 1. ตั้งรถจักรยำนยนต์โดยใช้ขำตั้งกลำงหรือขำตั้งข้ำง
 2. คลำยนัตแกนล้อหลัง   1

 หม้อพักไอเสียท่ีร้อนจัด จะท�ำให้ผิวหนังไหม้ได้  
หลังจำกดับเครื่องยนต์แล้วหม้อพักไอเสียจะมีควำมร้อน
เพียงพอที่จะท�ำให้ผิวหนังของคุณไหม้ได้  ควรรอจนกว่ำ
หม้อพักไอเสียเย็นลงแล้วจึงปรับตั้งโซ่

 3. ปรับควำมตึง หย่อนของโซ่ โดยกำรหมุนโบลท์ตัว 
ปรับต้ังโซ่  2  ทั้งด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำ ให้มีระยะท่ีเท่ำกัน 
โดยดูจำกขีดด้ำนข้ำงของสวิงอำร์ม   3
 4. ขันนัตแกนล้อหลัง   1  ให้แน่น หลังจำกปรับควำมตึง 
หย่อนของโซ่ อยู่ระหว่ำง 20-30 มม.
 5. ขันนัตล็อกปรับตั้งโซ่   2   ให้แน่น
 6. ตรวจเช็คควำมตึงหย่อนของโซ่อีกครั้งหลังจำกขัน 
และปรับตั้งแล้ว

ค่าแรงขันนัตแกนล้อหลัง :
 65  N.m (6.5 kgf.m)

ระบบเบรก

 กำรท�ำงำนของระบบเบรกเป็นสิง่ส�ำคญัอย่ำงยิง่  กำรขับขี่
อย่ำงปลอดภัยต้องแน่ใจว่ำได้ตรวจสอบตำมรำยกำรที่ก�ำหนด
ในตำรำงกำรบ�ำรงุรักษำตำมช่วงเวลำ โดยศูนย์บรกิำรมำตรฐำน 
ซูซูกิ

 กำรละเลยทีไ่ม่ตรวจสอบและบ�ำรุงรกัษำเบรกอย่ำง
เหมำะสมท�ำให้โอกำสในกำรเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น
 ตรวจสอบระบบเบรกก่อนใช้รถแต่ละครัง้โดยตรวจ
สอบตำมหัวข้อกำรตรวจสอบก่อนกำรขับข่ีและท�ำกำร
บ�ำรงุรักษำดรูำยละเอยีดหัวข้อตำรำง กำรบ�ำรุงรกัษำตำม
ช่วงเวลำ เพื่อบ�ำรุงรักษำระบบเบรกของท่ำน
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ตรวจสอบระบบเบรกตามรายการต่อไปนี้ทุกครั้ง ขณะขับขี่
 • ตรวจสอบระดับน�้ำมันเบรกหน้ำและน�้ำมันเบรกหลัง
 • ตรวจสอบกำรรั่วซึมของระบบเบรกหน้ำและเบรกหลัง
 • ตรวจสอบรอยแตกร้ำวหรือกำรรั่วซึมของสำยน�้ำมันเบรก
 • ตรวจสอบมือเบรกและแป้นเบรกหลัง ควรมีระยะฟรีที่
เหมำะสมและมีควำมสม�่ำเสมอในกำรท�ำงำน
 • ตรวจสอบกำรสึกหรอของผ้ำเบรก

การตรวจสอบสายน�้ามันเบรก
 ตรวจสอบสำยน�้ำมันเบรกและข้อต่อ ดูกำรแตกร้ำวหรือ
กำรรั่วซึมของน�้ำมันเบรก ถ้ำตรวจพบให้น�ำรถไปเปลี่ยนสำย 
น�้ำมันเบรกใหม่ที่ศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิ

น�้ามันเบรก

หน้ำ

หลัง
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 ตรวจสอบระดับน�ำ้มันเบรก ท่ีกระปุกน�ำ้มันเบรกท้ังหน้ำ
และหลัง ระดับน�้ำมันเบรกต้องอยู ่ เหนือ "MIN" หรือ 
"LOWER" ตรวจสอบกำรรั่วของน�้ำมันเบรกและกำรสึกหรอ
ของผ้ำเบรก

 น�ำ้มันเบรกมีคุณสมบัติดูดซับควำมชืน้  น�ำ้มันเบรก
ทีม่นี�ำ้ผสมอยูใ่นระบบเบรกอำจท�ำให้จุดเดือดของน�ำ้มัน
เบรกลดลง  ซึ่งอำจท�ำให้ระบบน�้ำมันเบรกช�ำรุดเสียหำย
เนื่องจำกกำรกัดกร่อน   ควรเปลี่ยนน�้ำมันเบรกทุกๆ 2 ปี 
เพื่อรักษำประสิทธิภำพกำรเบรก

 ควำมผิดพลำดในกำรจัดเก็บกระปุกน�้ำมันเบรก 
ที่ยังไม่ได้ใช้งำนให้เหมำะสมอำจเป็นอันตรำยได้
 ระบบเบรกอำจท�ำงำนไม่ถูกต้อง หำกปริมำณและ
ชนิดของน�้ำมันเบรกไม่เหมำะสมเป็นสำเหตุให้เกิด
อุบัติเหตุได้
 ตรวจสอบระดับน�ำ้มันเบรกก่อนกำรใช้งำนใช้เฉพำะ
น�้ำมันเบรก DOT 4 จำกกระป๋องน�้ำมันเบรกท่ีปิดผนึก 
ห้ำมใช้หรือผสมน�้ำมันเบรกต่ำงชนิดกัน ถ้ำมีกำรพร่อง
ของน�้ำมันเบรกบ่อย ให้น�ำรถจักรยำนยนต์ของท่ำนไป
ตรวจเช็คที่ศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิ หรือช่ำงบริกำรที่
ผ่ำนกำรอบรม
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 น�ำ้มันเบรกเป็นอนัตรำยหรอืท�ำให้ถงึตำยได้ ถ้ำกลนื
เข้ำไป และเป็นอันตรำยถ้ำสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตำ
 ถ้ำกลืนเข้ำไปห้ำมท�ำให้อำเจียนให้ติดต่อแพทย  ์
โดยด่วน ถ้ำน�้ำมันเบรกเข้ำตำให้ล้ำงออกด้วยน�้ำสะอำด
อย่ำงระมัดระวัง และรีบติดต่อแพทย์
 หลงัจำกกำรใช้งำน ล้ำงให้สะอำด สำรนีอ้ำจเป็นพษิ
กับเด็กและสัตว์เลี้ยง จัดเก็บไว้ให้ห่ำงจำกเด็กและ 
สัตว์เลี้ยง

 น�้ำมันเบรกที่หกอำจท�ำให้สีที่ตัวถังและชิ้นส่วน
พลำสติกเสียหำย ใช้ควำมระมัดระวังอย่ำท�ำน�้ำมันเบรก
หกขณะเติมลงในกระปุกน�้ำมันเบรก หำกน�้ำมันเบรกหก 
ให้รีบเช็ดท�ำควำมสะอำดทันที

ผ้าเบรก

หน้ำ

หลัง
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 ตรวจสอบกำรสึกหรอของผ้ำเบรกหน้ำและผ้ำเบรกหลัง 
หำกพบว่ำผ้ำเบรกสึกหรอถึงร่องขีดจ�ำกัดกำรสึกหรอ   A   ให้
เปลี่ยนผ้ำเบรกใหม่ โดยศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิหรือช่ำงท่ี
ผ่ำนกำรฝึกอบรม

 กำรขับข่ีรถจักรยำนยนต์ที่ผ ้ำเบรกสึกหรอมำก  
จะลดประสิทธิภำพกำรเบรก และจะเพิ่มโอกำสในกำร
ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 ให้ตรวจสอบกำรสึกหรอของผ้ำเบรกทุกครั้งก่อน
กำรใช้รถ สอบถำมศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิหรือช่ำง
บริกำรท่ีผ่ำนกำรอบรมเพื่อเปล่ียนผ้ำเบรกถ้ำผ้ำเบรก
สึกหรอถึงขีดจ�ำกัดกำรสึกหรอ

หน้ำ หลัง

 หำกคณุขับรถจกัรยำนยนต์ หลังจำกซ่อมระบบเบรก
หรือเปล่ียนผ้ำเบรกโดยไม่บีบมือเบรก/แป้นเหยียบเบรก  
จะท�ำให้ประสิทธิภำพในกำรเบรกลดลงและอำจเป็น
สำเหตุท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 หลังจำกซ่อมระบบเบรกหรือเปลีย่นผ้ำเบรก ควรบีบ
มือเบรก/คันเบรกหลำยๆ ครัง้ จนผ้ำเบรกจบักบัจำนดสิก์
เบรกและระยะฟรีของมือเบรกและคันเบรกต้องอยู่ใน
ต�ำแหน่งที่เหมำะสม
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 กำรเปลี่ยนผ้ำเบรกเฉพำะข้ำงใดข้ำงหน่ึงอำจมีผล
ท�ำให้กำรจับตัวของผ้ำเบรกไม่สม�่ำเสมอ และสำมำรถ
เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้

 หมายเหตุ

 ห้ำมบีบคันเบรกเม่ือผ้ำเบรกไม่ได้ประกอบอยู่ในต�ำแหน่ง
เป็นกำรยำกท่ีจะดันลูกสูบกลับและอำจท�ำให้มีน�้ำมันเบรกรั่ว
ออกมำได้

การปรับแป้นเบรกหลัง
 ปรับตั้งต�ำแหน่งของแป้นเบรกหลังให้ถูกต้องเป็นประจ�ำ   
มิฉะนั้นผ้ำเบรกจะเสียดสีกับจำนเบรก ท�ำให้ผ้ำเบรกและ 
พื้นผิวจำนเบรกได้รับควำมเสียหำย กำรปรับต�ำแหน่งของ 
แป้นเบรกหลัง  มีขั้นตอนดังนี้

 1. คลำยนัตล็อก   1   จำกนั้น ให้หมุนก้ำนกระทุ้ง   2) เพื่อ
ปรับต�ำแหน่งแป้นเหยียบเบรก ให้ต�่ำกว่ำพื้นผิวด้ำนบนของที่
วำงเท้ำประมำณ 48-58 มม. 
 2. ขันนัตล็อก   1   ให้แน่นเพื่อยึดก้ำนกระทุ้ง   2   ไว้ใน
ต�ำแหน่งที่ถูกต้อง
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 กำรปรับต้ังแป้นเหยียบเบรกไม่ถูกต้องอำจท�ำให  ้
ผ้ำเบรกเสียดสีกับจำนดิกส์เบรกตลอดเวลำ ส่งผลให้ผ้ำ
เบรกและจำนดิสก์เบรกได้รบัควำมเสยีหำยได้  ปฏบิติัตำม
ขั้นตอน ในหัวข้อกำรปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกให้ถูกต้อง

 หำกต้องกำรปรับต้ังสวิตช์ไฟเบรก ให้หมุนปรับตัวเรือน
สวิตช์ไฟเบรกหลังข้ึนหรือลง โดยท่ีไฟเบรกจะติดขึ้นเม่ือ
เหยียบแป้นเบรกหลัง และไฟเบรกจะดับลงเม่ือปล่อยแป้น
เบรกหลัง

สวิตช์ไฟเบรกหลัง

ยาง

 ยำงเป็นตัวเชือ่มทีส่�ำคัญระหว่ำงรถจกัรยำนยนต์ของ
คณุและพืน้ถนน  หำกละเลยทีจ่ะปฏบิติั ตำมข้อควรระวัง
ต่อไปน้ี อำจส่งผลท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจำกยำงรถ
ช�ำรุดเสียหำยได้
 • ตรวจสอบสภำพยำงและแรงดันลมยำงก่อนขับขี่
รถจักรยำนยนต์ทุกครั้ง
 • หลีกเลี่ยงกำรบรรทุกน�้ำหนักเกินพิกัด ที่รถของ 
คุณจะรับได้
 •  เปลี่ยนยำง เมือ่มีกำรสกึหรอถึงขีดจ�ำกัดที่ก�ำหนด
ไว้หรือเม่ือคุณพบควำมเสียหำยจำกรอยฉีกขำดหรือ 
รอยแตก
 • ใช้ยำงที่มีขนำดและประเภทท่ีก�ำหนดไว้ในคู่มือ
กำรใช้งำนเล่มนี้
 • อ่ำนคู่มือกำรใช้งำนในหัวข้อนี้อย่ำงละเอียด  
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 กำรละเลยท่ีไม่ปฏิบัติตำมคู่มือในระยะรันอินของ
ยำงรถ จะสำมำรถท�ำให้ยำงสึกและลื่น ซ่ึงอำจเสีย 
กำรควบคุมรถได้
 ให้เอำใจใส่เป็นพเิศษเม่ือมีกำรเปลีย่นยำงใหม่ ระยะ
รันอินที่เหมำะสมของยำงรถได้อธิบำยไว้ในส่วนน้ี และ
ไม่ควรเร่งควำมเร็วอย่ำงรุนแรง เข้ำโค้งด้วยควำมเร็ว 
เบรกอย่ำงรุนแรงส�ำหรับระยะ 160 กิโลเมตรแรก

แรงดันลมยางและการบรรทุกน�้าหนัก
 แรงดันลมยำงและกำรบรรทุกน�ำ้หนักทีเ่หมำะสมเป็นสิง่
ส�ำคัญอย่ำงยิ่ง กำรบรรทุกน�้ำหนักเกินพิกัดจะท�ำให้ยำงช�ำรุด
เสียหำยและสูญเสียกำรควบคุมรถ
 ตรวจสอบแรงดันลมยำงทกุครัง้ก่อนขบัข่ี เพือ่ให้แน่ใจว่ำ 
แรงดันลมยำงถกูต้องเหมำะสมกบัน�ำ้หนกับรรทกุของรถ  ควร
ตรวจสอบและเติมแรงดันลมยำงก่อนขับข่ี (ขณะท่ียำงเย็น
เท่ำน้ัน) เนื่องจำกระหว่ำงกำรขับข่ี ควำมร้อนของยำงจะเพิ่ม
ขึ้นและค่ำแรงดันลมยำงที่อ่ำนได้จะสูงกว่ำปกติ
 แรงดันลมยำงท่ีน้อยเกินไป จะท�ำให้เลีย้วรถได้ยำกและเร่ง
กำรสึกหรอของยำง แรงดันลมยำงมำกเกนิไป พืน้ท่ีหน้ำสัมผสั
ยำงกับพื้นถนนจะลดลง  ท� ำ ให ้ เกิ ดกำรลื่น ไถลและ 
สูญเสียกำรควบคุมรถ
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แรงดันลมยางมาตรฐาน สภาพและประเภทของยาง

 สภำพและประเภทของยำงที่เหมำะสม จะส่งผลต่อ
สมรรถนะของรถ รอยฉีกขำดหรือรอยแตกของยำงจะท�ำให้
ยำงช�ำรุดและสูญเสียกำรควบคุมรถ 
 กำรสึกหรอของยำงจะส่งผลต่อโครงสร้ำงของยำงและ 
สูญเสียกำรควบคุมรถ

 หมายเหตุ

 เม่ือคุณตรวจพบว่ำแรงดันลมยำงลดลง  ให้ตรวจสอบยำง
เพือ่หำรอยรัว่หรอืควำมเสียหำยของขอบล้อ ในบำงครัง้แรงดัน
ลมยำงของล้อยำงแบบไม่มียำงในจะค่อยๆ ลดลงหำกมีรอยรั่ว

ขับขี่คนเดียว มีคนซ้อนท้าย

ยำงหน้ำ

ยำงหลัง
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 หมายเหตุ

 ขีดจ�ำกัดกำรสึกหรอของยำง    บอกถึงต�ำแหน่งกำร 
ตรวจสอบควำมสึกหรอของร่องดอกยำง ถ้ำดอกยำงสึกถึง 
ขีดจ�ำกัดกำรสึกหรอของยำง ควรเปลี่ยนยำงใหม่  

 ตรวจสอบสภำพยำงรถของคณุทุกครัง้ ก่อนใช้งำน เปลีย่น
ยำงทันที หำกพบควำมเสียหำย เช่น รอยแตกหรือรอยฉีกขำด 
หรือเม่ือควำมลึกของดอกยำงหน้ำน้อยกว่ำ 1.6 มม. และ 
ดอกยำงหลังน้อยกว่ำ 2.0 มม.

 เม่ือคณุเปลีย่นยำงใหม่  ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำยำงทีเ่ปล่ียน
ถูกต้องตำมขนำดและประเภทท่ีก�ำหนดถ้ำคุณใช้ยำงผิดขนำด
หรอืผดิประเภท อำจส่งผลต่อกำรควบคมุรถจกัรยำนยนต์และ
อำจท�ำให้รถสูญเสียกำรควบคุม

 หลังจำกซ่อมรอยร่ัวหรือเปลี่ยนยำงใหม่แล้ว ให้ต้ังศูนย์
ล้อทุกคร้ัง  กำรต้ังศนูย์ล้อท่ีถูกต้องเป็นสิง่ส�ำคญัทีช่่วยป้องกนั
ไม่ให้กำรสัมผัสกับพื้นถนนไม่สม�่ำเสมอและลดกำรสึกหรอ
ของยำง

ยางหน้า

ขนำด

ประเภท

ยางหลัง
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 กำรซ่อม ติดต้ัง หรอืต้ังศูนย์ล้อทีไ่ม่ถกูต้อง จะส่งผล
ให้สูญเสียกำรควบคุมรถและท�ำให้เกิดอุบัติเหตุหรือ
ท�ำให้ยำงเสื่อมสภำพเร็วขึ้น 
 •  ควรมอบหมำยหน้ำที่ในกำรซ่อม  เปลี่ยนยำงและ
กำรต้ังศูนย์ล้อให้กับศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิหรือช่ำง
ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม เนื่องจำกกำรด�ำเนินงำนน้ีต้องใช้
เครื่องมือที่เหมำะสมและช่ำงที่มีประสบกำรณ์
 • ติดต้ังยำง ตำมลูกศรบอกทิศทำงกำรหมุน ท่ีอยู่ 
ด้ำนข้ำงของยำงแต่ละเส้น
 • หำกละเลยท่ีจะปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับล้อ 
และยำงแบบไม่มียำงใน อำจส่งผลท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ  
เน่ืองจำกยำงช�ำรุดเสียหำยได้ ขั้นตอนกำรตรวจสอบจะ
แตกต่ำงจำกยำงทั่วไป ดังนี้
 •  หำกใช้ล้อยำงแบบไม่มียำงใน ให้ใส่ซีลกันอำกำศ
ระหว่ำงขอบยำงและขอบล้อด้วย เนื่องจำกกำรถอด 
และติดต้ังยำงจ�ำเป็นต้องใช้เหลก็งดัยำงและแผ่นป้องกนั

ขอบล้อชนิดพิเศษหรือเครื่องติดตั้งยำง  เพื่อป้องกันไม่
ให้ยำงหรือขอบล้อได้รับควำมเสียหำย ซึ่งอำจส่งผล
ท�ำให้ลมยำงรั่วออกมำได้
 •  ปะรอยร่ัวล้อยำงแบบไม่มียำงใน โดยถอดยำง
ออกแล้วใช้แผ่นปิดรอยรั่วจำกด้ำนใน
 • ห้ำมใช้ปล๊ักอุดภำยนอกเพื่อปะรอยร่ัว เนื่องจำก
ปลั๊กดังกล่ำว อำจหลุดออกมำเมื่อรถจักรยำนยนต์เข้ำ
โค้ง
 • หลังจำกซ่อมยำงเสร็จแล้ว ห้ำมขับรถเร็วกว่ำ 80 
กม./ชม. ในช่วง 24 ชัว่โมงแรก เพือ่หลกีเลีย่งไม่ให้ควำม
ร้อนเพิม่สงูขึน้ ซ่ึงอำจส่งผลให้กำรซ่อมยำงทีท่�ำไปแล้ว
ล้มเหลวและลมยำงอ่อน
 • ถ้ำยำงมีรอยรั่วบริเวณหน้ำยำง, ด้ำนข้ำง หรือมี 
รอยร่ัวบรเิวณดอกยำง รอยร่ัวมีขนำดใหญ่กว่ำ 6 มม. ให้
เปล่ียนยำงใหม่ เน่ืองจำกรอยรั่วเหล่ำน้ีไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมได้   
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การถอดล้อหน้า

 1. จอดรถจักรยำนยนต์ด้วยขำตั้งข้ำง หรือขำตั้งกลำง

 2. ถอดนัตแกนล้อหน้ำ   1   ออก
 3. วำงแม่แรงไว้ใต้เครือ่งยนต์ด้วยควำมระมัดระวงั จำกน้ัน 
ยกรถขึ้นจนกระทั่งล้อหน้ำลอยพ้นจำกพื้น

 4. ถอดเพลำแกนล้อหน้ำ   2   ออก

 กำรใช้แม่แรงรองรับผิดวิธี อำจท�ำให้ฝำครอบตัวถัง
ด้ำนล่ำงได้รับควำมเสียหำย  ห้ำมวำงแม่แรงรองรับส่วน
ทีเ่ป็นฝำครอบตัวถังด้ำนล่ำง ในขณะท่ียกรถจักรยำนยนต์
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 5. เลื่อนล้อหน้ำไปทำงด้ำนหน้ำ

 6. กำรประกอบล้อหน้ำให้กระท�ำย้อนกลับ ขั้นตอน 
กำรถอด
 7.   หลังจำกใส่ล้อเสรจ็แล้ว ให้บีบมือเบรก หลำยๆ ครัง้เพือ่
ให้ระยะฟรีของมือเบรกอยู่ในต�ำแหน่งที่เหมำะสม

 หมายเหตุ

 เม่ือถอดคำร์ลิปเปอร์ออกแล้ว ห้ำมบีบมือเบรกหน้ำโดย
เด็ดขำด เพรำะจะท�ำให้ ดันผ้ำเบรกให้กลับเข้ำไปในชุดคำร์ลิป
เปอร์ยำกและอำจเกิดกำรรั่วไหลของน�้ำมันเบรก

 กำรใส่ผ้ำเบรกที่ไม่ถูกต้อง หลังจำกใส่ล้อ จะส่งผล
ให้ประสทิธิภำพในกำรเบรกลดลงและอำจเป็นสำเหตุให้
เกิดอุบัติเหตุได้
         ก่อนกำรขับข่ีให้ "บีบ" มือเบรกหลำยๆ ครั้ง  
จนกระทั่งผ้ำเบรกจับกับจำนดิกส์เบรก โดยที่ระยะฟรี
เบรกมอืต้องอยูใ่นต�ำแหน่งท่ีเหมำะสมพร้อมใช้งำน และ
ตรวจสอบกำรหมุนของล้อต้องรำบรื่น

 กำรติดต้ังล้อหน้ำผิดทิศทำงจะก่อให้เกิดอันตรำย  
ยำงของรถจักรยำนยนต์รุ่นน้ีเป็นแบบหมุนได้ทำงเดียว 
ดังน้ัน ถ้ำติดต้ังล้อหน้ำผิดทิศทำง จะท�ำให้กำรควบคุม
รถจักรยำนยนต์ผิดปกติ
           ติดตั้งล้อหน้ำตำมทิศทำงที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งระบุโดย
ลูกศรที่หน้ำยำงด้ำนข้ำง
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 หำกไม่ขันโบลท์ และนัตให้แน่นตำมค่ำแรงขันที่
ก�ำหนด ล้ออำจจะหลุดออกมำได้ ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 ต้องแน่ใจว่ำได้ขันโบลท์ และนัตตำมค่ำแรงขันท่ี
ก�ำหนด หำกคุณไม่มีประแจปอนด์ หรือไม่รู้วิธีใช้งำน 
โปรดติดต่อศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิ

ค่าแรงขันนัตแกนล้อหน้า:
 44 N.m (4.4 kgf.m)

การถอดล้อหลัง

 ท่อไอเสียที่ร้อนจัด อำจท�ำให้ผิวหนังไหม้ได้ รอจน 
กว่ำท่อไอเสียเย็นลงแล้วค่อยถอดนัตยึดแกนล้อหลังออก

 กำรถอดล้อหลังโดยไม่ใช้ขำต้ังเป็นอปุกรณ์เสรมิ อำจ
ท�ำให้รถจกัรยำนยนต์ของคุณล้ม และช�ำรดุเสยีหำยได้ ห้ำม
ถอดล้อหลังหำกไม่มีขำตั้งเป็นอุปกรณ์เสริม

 1. จอดรถจักรยำนยนต์ด้วยขำตั้งข้ำงหรือขำตั้งกลำง

 2. ถอดนัตแกนล้อหลัง   1   ออก
 3. วำงขำต้ัง ซึง่เป็นอปุกรณ์ช่วยในกำรตรวจซ่อมไว้ใต้แขน
สวิงอำร์มด้วยควำมระมัดระวัง จำกนั้นยกรถขึ้นจนกระทั่งล้อ
หลังลอยพ้นจำกพื้น
 4. คลำยนัตปรับตั้งควำมตึงโซ่   2   ทั้งด้ำนซ้ำยและขวำ
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 5. ถอดเพลำแกนล้อหลัง   3   ออก

 6. หมุนล้อไปด้ำนหน้ำ และถอดโซ่ออกจำกสเตอร์หลัง

 7. ถอดชุดคำร์ลิเปอร์เบรกหลัง   4   ออก

 8. ถอดล้อหลังออกทำงด้ำนหลัง
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 9. กำรประกอบล้อหลังให้กระท�ำย้อนกลับ ข้ันตอน 
กำรถอด
 10. ปรับตั้งระยะหย่อนของโซ่ 
 11. หลังจำกใส่ล้อเสร็จแล้ว ให้กดเบรกหลังหลำยๆ ครั้ง 
แล้วตรวจสอบกำรหมุนของล้อต้องรำบรื่น

 หมายเหตุ

 เม่ือถอดล้อหลังออกแล้ว ห้ำมเหยียบแป้นเบรกหลัง 
โดยเด็ดขำด เพรำะจะท�ำให้ กำรดันผ้ำเบรกให้กลบัเข้ำไปในชดุ
คำร์ลิปเปอร์ยำกและอำจเกิดกำรรั่วไหลของน�้ำมันเบรก

ค่าแรงขันนัตแกนล้อหลัง: 65  N.m (6.5 kgf.m)

 กำรปรับต้ังโซ่และกำรขันโบลท์และนัตไม่ถูกต้อง 
อำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
 • หลังจำกติดต้ังล้อหลังเสร็จแล้ว ให้ปรับต้ังโซ่  
ซึ่งอธิบำยไว้ในหัวข้อ "การปรับตั้งโซ่"
 • ขันโบลท์และนัตตำมค่ำแรงขันที่ก�ำหนดไว้   หำก
คุณไม่แน่ใจในข้ันตอนกำรท�ำงำน โปรดมอบหมำยงำน
ให้เป็นหน้ำท่ีของศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิหรือช่ำงท่ี
ผ่ำนกำรอบรมเป็นผู้ด�ำเนินกำร

 ควำมผิดพลำดในกำรกำงผ้ำเบรก หลังจำกใส่ล้อ  
จะส่งผลให้ประสิทธิภำพในกำรเบรกลดลง และอำจ 
เป็นสำเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้
 ก่อนกำรขับขี่ให้เหยียบแป้นเบรกหลำยๆ ครั้ง  
จนกระทัง่ผ้ำเบรกจบักบัจำนเบรก โดยทีร่ะยะฟรขีองเบรก 
อยู่ในต�ำแหน่งที่เหมำะสมพร้อมใช้งำน และตรวจสอบ
กำรหมุนของล้อต้องรำบรื่น
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 ค่ำก�ำลังวัตต์ของหลอดไฟ แสดงไว้ในตำรำงด้ำนล่ำงน้ี  
เม่ือเปลี่ยนหลอดไฟท่ีไส้หลอดขำด ให้ใช้หลอดไฟใหม่ท่ีมี 
ค่ำก�ำลังวัตต์เท่ำเดิม หำกใช้หลอดไฟที่มีค่ำก�ำลังวัตต์ต่ำง 
จำกเดิม จะท�ำให้เกิดกำรใช้ไฟเกินในวงจรไฟฟ้ำ อำจท�ำให ้
ไส้หลอดไฟขำดก่อนก�ำหนด

การเปลี่ยนหลอดไฟ

 กำรใช้หลอดไฟท่ีมีค่ำก�ำลังวัตต์ไม่ถูกต้อง จะท�ำให้
เกิดกำรใช้ไฟเกิน ในวงจรไฟฟ้ำของรถจักรยำนยนต์หรือ
ท�ำให้หลอดไฟขำดเร็วขึ้น
 ใช้เฉพำะหลอดไฟท่ีระบุไว้ในตำรำงกำรเปลี่ยน
หลอดไฟ

ไฟหน้ำ

ไฟบอกต�ำแหน่งเกียร์

ไฟเลี้ยวหน้ำ

ไฟเลี้ยวหลัง

ไฟเบรก/ไฟท้ำย

ไฟส่องป้ำยทะเบียน

ไฟเลี้ยวหน้า
 เม่ือต้องกำรเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวหน้ำ ให้ปฏิบัติตำม 
ค�ำแนะน�ำต่อไปนี้

 1. ถอดสกรูและเลนส์ออก

 2. ถอดสกรูและถอดชุดสำยไฟเลี้ยวหน้ำ   1   ออก
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 3. กดหลอดไฟเข้ำแล้วหมุนไปทำงด้ำนซ้ำย แล้วดึงออก
 4. กดหลอดไฟใหม่เข้ำ จำกน้ัน หมุนไปทำงขวำโดยที่ยัง
กดอยู่

 กำรขันสกรูแน่นเกินไป ในขณะที่ประกอบเลนส์ 
กลับเข้ำต�ำแหน่งเดิม อำจเป็นสำเหตุท�ำให้เลนส์แตกได้  
ขันสกรูให้สุดพอดีไม่แน่นเกินไป

การปรับตั้งระดับไฟหน้า

 กำรปรับต้ังระดับไฟหน้ำ สำมำรถปรับระดับไฟหน้ำ  
ขึ้นลงได้ตำมควำมเหมำะสม

วิธีการปรับระดับไฟหน้าขึ้นลง :

6-61

3. Push in on the bulb, twisting it to the left,
and pull it out.

4. To fit the replacement bulb, push it in and
twist it to the right while pushing.

HEADLIGHT BEAM ADJUSTMENT
The headlight beam can be adjusted up and
down if necessary.
To adjust the beam up and down:

GSX-R150

NOTICE
Overtightening the screws when rein-
stalling the lens may cause the lens to
crack.

Tighten the screws only until they are
snug.
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 หมุนปรับตั้ง   1   ตำมเข็มนำฬิกำหรือทวนเข็มนำฬิกำ

ไฟเบรก/ไฟท้าย
 เม่ือต้องกำรเปลี่ยนหลอดไฟเบรก/ไฟท้ำย ให้ปฏิบัติตำม
ค�ำแนะน�ำต่อไปนี้
 1. ถอดเบำะหลัง โดยให้ดูในขั้นตอน "เบำะนั่งและที่เก็บ
หมวกนิรภัย"

 2. หมุนซ็อกเก็ต   1   ทวนเข็มนำฬิกำแล้วถอดออก

 3. กดหลอดไฟเข้ำ แล้วหมุนไปทำงด้ำนซ้ำย แล้วดึงออก
 4. ใส่หลอดไฟใหม่ จำกนั้น กดและหมุนไปทำงขวำจนสุด

6-62

GSX-S150
Turn the adjuster 1 clockwise or counter-
clockwise.

BRAKE LIGHT/TAILLIGHT
To replace the brake light/taillight bulb, follow
the procedure below:

1. Open the rear seat by referring to the
SEAT LOCK AND HELMET HOLDERS
section.

2. Turn the socket 1 counterclockwise and
remove it.
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ฟิวส์
 หำกอปุกรณ์ไฟฟ้ำรถจกัรยำนยนต์ของคุณไม่ท�ำงำน สิง่แรก 
ทีค่วรท�ำคือ ตรวจสอบว่ำฟิวส์ขำดหรอืไม่ เนือ่งจำกวงจรไฟฟ้ำ
ของรถจักยำนยนต์ จะใช้ฟิวส์เป็นตัวป้องกนักำรโอเวอร์โหลด
 หำกพบว่ำฟิวส์ขำด ควรตรวจสอบปัญหำด้ำนไฟฟ้ำ และ
ซ่อมแซมก่อนกำรเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ โปรดปรึกษำศูนย์บริกำร
มำตรฐำนซูซูกิ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขวงจรไฟฟ้ำของ 
รถจักรยำนยนต์

 กำรเปลี่ยนฟิวส์ท่ีมีควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำไม่ถูกต้อง
หรือใช้ส่ิงอื่นทดแทน เช่น ฟอยล์อลูมิเนียมหรือสำยไฟ 
อำจท�ำให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงต่อ ระบบไฟฟ้ำ
และอำจท�ำให้เกิดไฟไหม้ได้ โปรดเปลี่ยนฟิวส์ท่ีขำด 
ให้เหมือนกับฟิวส์เดิมและแอมแปร์ที่เท่ำกันเสมอ
      หำกเปล่ียนฟิวส์ใหม่แล้วยงัคงขำดง่ำยในระยะอนัส้ัน  
แสดงว่ำยังไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำระบบไฟฟ้ำ ได้ โปรด
น�ำรถของคุณไปที่ศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิตรวจสอบ
ทันที 

 ต�ำแหน่งของฟิวส์หลักอยู่ใต้เบำะน่ังหน้ำ ฟิวส์ส�ำรอง
ขนำด 20 A จะเก็บอยู่ด้ำนในฝำครอบกล่องรีเลย์สตำร์ต   1
 ต�ำแหน่งของฟิวส์อยู่ใต้เบำะนั่งหน้ำ ฟิวส์ส�ำรองขนำด  
10 A จะเก็บอยู่ด้ำนในฝำครอบกล่องฟิวส์   2

รายการฟิวส์
 • ฟิวส์หลัก 20 A ส�ำหรับป้องกันวงจรไฟฟ้ำทั้งหมด
 • ฟิวส์ 10 A ส�ำหรับป้องกันวงจรแตร,รีเลย์พัดลม 
ระบำยควำมร้อน, ไฟเลี้ยว, ไฟท้ำย, ไฟเบรก, ไฟส่องป้ำย
ทะเบียนและไฟส่องเรือนไมล์
 • ฟิวส์ 10 A ส�ำหรับป้องกันมอเตอร์พัดลมระบำย 
ควำมร้อน
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แคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์
 แคตตำไลติกคอนเวอร์เตอร์ คืออุปกรณ์ลดปริมำณมลพิษ 
ในท่อไอเสียรถจกัรยำนยนต์ให้น้อยทีส่ดุ มีจุดประสงค์หลกัในกำร
ช่วยลดมลพิษในไอเสียก่อนไหลเข้ำสู่หม้อพัก โดยติดต้ังร่วมกับ
ท่อไอเสียที่เรียกกันว่ำอุปกรณ์บ�ำบัดไอเสีย ใช้ปฏิกิริยำทำงเคมี 
สลับกำรยึดเหนี่ยวโมเลกุล เม่ือไอเสียไหลผ่ำนรังผึ้งท่ีเคลือบ 
สำรชนิดพิเศษไว้จะเปลี่ยนไฮโดรคำร์บอน คำร์บอนมอนอกไซด์
และไนโตรเจนออกไซด์ที่เป็นมลพิษให้กลำยเป็น คำร์บอน 
ไดออกไซด์ ไนโตรเจนและไอน�้ำที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 อุปกรณ์บ�ำบัดไอเสียจะมีอำยุกำรใช้งำนสั้นลงจำกปกติ เมื่อ
เครื่องยนต์ท�ำงำนผิดปกติ เช่น มีส่วนผสมไอดีหนำหรือบำง 
เกินไป หรือมีกำรเติมน�้ำมันที่มีสำรตะกั่วจะท�ำให้อุปกรณ์บ�ำบัด
ไอเสียมีอำยุกำรใช้งำนสั้นลง

 หำกจอดรถหรือใช้รถจักรยำนยนต์ ในบริเวณที่มีวัตถุ
ติดไฟ เช่น ใบไม้หรือหญ้ำแห้ง วัตถุเหล่ำนั้น อำจไปติดกับ
อุปกรณ์บ�ำบัดไอเสียหรือชิ้นส่วนอื่นๆ ของระบบไอเสียท่ี
ร้อนจัด  อำจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้ได้                 
        หลกีเลีย่งกำรจอดรถหรอืใช้รถในบรเิวณ ท่ีมีวตัถติุดไฟ

 กำรใช้รถจักรยำนยนต์อย่ำงไม่ถูกต้อง สำมำรถเป็น
สำเหตุให้แคตตำไลติกคอนเวอร์เตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 
ของรถเสียหำยได้
 เพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยท่ีจะเกิดกับแคตตำไลติก
คอนเวอร์เตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ของรถ คุณควรป้องกัน
ควำมเสียหำยไว้ก่อน โดยปฏิบัติตำมหัวข้อดังต่อไปนี้
 • บ�ำรุงรักษำเครื่องยนต์ตำมก�ำหนด
 • ในกรณีที่เครื่องยนต์มีควำมผิดปกติ โดยเฉพำะอย่ำง
ย่ิงท่ีเกี่ยวกับกำรสตำร์ตเครื่องยนต์ไม่ติด หรือสมรรถนะ
ของเครื่องยนต์ตกลงอย่ำงเห็นได้ชัดให้หยุดรถและดับ
เครื่องยนต์ น�ำรถเข้ำตรวจเช็คในทันที
 • ห้ำมดับเครื่องยนต์ในขณะท่ีรถก�ำลังเคลื่อนที่ และ 
เข้ำเกียร์อยู่ในต�ำแหน่ง
 • ห้ำมพยำยำมสตำร์ตเครื่องยนต์โดยวิธีปล่อยไหล 
ลงเนิน
 • ห้ำมดึงหรือถอดสำยหัวเทียน เพื่อกำรทดสอบรอบ
เดินเบำเครื่องยนต์
 • ห้ำมติดเครื่องยนต์ไว้เป็นเวลำนำน ถ้ำเครื่องยนต์ 
มีควำมผิดปกติ
 • ห้ำมปล่อยให้น�้ำมันเชื้อเพลิงในถังอยู่ในระดับใกล้
หมดถัง
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การแก้ปัญหารถจักรยานยนต์

 กำรแนะน�ำกำรแก้ปัญหำรถจกัรยำนยนต์ ถกูจดัเตรยีมเพือ่
ช่วยผู้ใช้รถจักรยำนยนต์ค้นหำสำเหตุของควำมผิดปกติทั่วไป

 ถ้ำเครื่องยนต์สตำร์ตไม่ติด ให้ปฏิบัติตำมหัวข้อกำร 
ตรวจสอบเพื่อหำสำเหตุดังนี้

 กำรแก้ปัญหำอย่ำงไม่ถูกต้องเป็นสำเหตุท�ำให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อรถจักรยำนยนต์ของคุณ กำรซ่อมหรือ 
กำรปรับแต่งท่ีไม่เหมำะสมอำจท�ำควำมเสียหำยต่อรถ 
จักรยำนยนต์ ซึ่งควำมเสียหำยดังกล่ำวอำจไม่ครอบคลุม
ภำยใต้เงื่อนไขกำรรับประกันคุณภำพ
 หำกคุณไม่แน่ใจเกีย่วกบักำรแก้ไขปัญหำทีเ่หมำะสม 
ควรปรึกษำศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิหรือช่ำงบริกำรท่ี
ผ่ำนกำรอบรม

การตรวจสอบระบบจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง
 ถ้ำสัญญำณไฟแสดงควำมผดิปกติของเครือ่งยนต์สว่ำงขึน้
แสดงว่ำมีปัญหำในระบบกำรฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิง โปรดน�ำรถ
จักรยำนยนต์ของคุณเข้ำศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิ ตรวจดูใน
คู ่ มือบริกำรในส่วนของ “INSTRUMENT PANEL” 
(แผงหน้ำปัดควบคมุ)  เพือ่หำสำเหตุและค�ำอธิบำยสัญญำณไฟ
แสดงควำมผิดปกติของเครื่องยนต์สว่ำงขึ้น 
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การตรวจสอบระบบจุดระเบิด

 1. ถอดหัวเทียนออกและเสียบเข้ำกับสำยคอยล์จุดระเบิด
 2. จบัหวัเทียนให้ชดิกบัห้องเพลำข้อเหวีย่งของเครือ่งยนต์   
แล้วกดปุ่มสตำร์ตเครื่องยนต์ โดยที่ปุ ่มสวิตช์หลักอยู ่ใน
ต�ำแหน่ง "(ON)" และดับสวิตช์เครื่องยนต์อยู่ในต�ำแหน่ง              
"(OFF)" เกียร์อยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง ถ้ำระบบจุดระเบิด 
สมบูรณ์ จะมีประกำยไฟสีฟ้ำกระโดดข้ำมเขี้ยวหัวเทียน

 3. ถ้ำไม่มีประกำยไฟ ให้ท�ำควำมสะอำดหัวเทียน หรือ
เปล่ียนหวัเทียนใหม่ หำกจ�ำเป็น ปฏบิติัตำมข้ันตอนด้ำนบนอีก
ครั้งหลังท�ำควำมสะอำดหัวเทียนหรือเปลี่ยนหัวเทียนใหม่
 4. หำกยังไม่มีประกำยไฟ โปรดปรึกษำศูนย์บริกำร
มำตรฐำนซูซูกิ หรือผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมเป็นผู้ตรวจซ่อม

 กำรปฏิบัติกำรตรวจสอบประกำยไฟที่ไม่เหมำะสม
เป็นสำเหตุให้เกิดกำรกระตุกจำกไฟฟ้ำแรงดันสูงหรือ
กำรระเบิดได้หลีกเลี่ยงกำรกระท�ำดังกล่ำว ถ้ำคุณไม่คุ้น
เคยกับขั้นตอนกำรปฏิบัติหรือถ้ำคุณมีปัญหำโรคหัวใจ 
ใส่เครื่องกระตุ้นกล้ำมเนื้อหัวใจ ถือปลั๊กหัวเทียนให้ห่ำง
จำกเขี้ยวของหัวเทียนระหว่ำงกำรตรวจสอบในครั้งนี้



136

เครื่องยนต์ดับ
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีน�้ำมันเชื้อเพลิง ในถังน�้ำมัน 
เพียงพอ
 2. ถ้ำสญัญำณไฟแสดงควำมผดิปกติของเครือ่งยนต์แสดง
ปัญหำระบบฉีดน�้ำมันชื้อเพลิง โปรดน�ำรถจักรยำนยนต์ของ
คณุเข้ำศูนย์บรกิำรมำตรฐำนซูซกู ิสำมำรถดูค�ำอธบิำยไฟแสดง
ควำมผิดปกติของเครื่องยนต์ได้ในหัวข้อ “INSTRUMENT 
PANEL” (แผงหน้ำปัดควบคุม)  
 3.ตรวจสอบระบบจุดระเบิด  
 4. ตรวจสอบควำมเร็วรอบเดินเบำ ควำมเร็วรอบเดินเบำ
มำตรฐำน 1400-1600 รอบต่อนำที

วิธีการเก็บรักษารถจักรยานยนต์

 ถ้ำรถจักรยำนยนต์ ถูกจอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้เป็นเวลำนำน   
รถจักรยำนยนต์ต้องกำร กำรเก็บรักษำและกำรบ�ำรุงรักษำชิ้น
ส่วนอุปกรณ์และส่วนประกอบเป็นพเิศษ ส�ำหรบัรถจกัรยำนยนต์ 
ซซูกิู คณุม่ันใจได้ว่ำมีกำรบ�ำรงุรักษำจำกศูนย์บริกำรมำตรฐำน
ซูซูกิท่ีดี ถ้ำคุณต้องกำรกำรเก็บรักษำรถจักรยำนยนต์ด้วยตัว
คุณเอง โปรดดูรำยละเอียดตำมหัวข้อด้ำนล่ำงนี้

รถจักรยานยนต์
 ท�ำควำมสะอำดรถจกัรยำนยนต์ท้ังคัน จอดรถจกัรยำนยนต์  
โดยขำต้ังข้ำงบนพืน้เรียบเพือ่ป้องกนักำรล้ม หันแฮนด์เดิลบำร์
ไปทำงซ้ำย ท�ำกำรล็อกคอ
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น�้ามันเชื้อเพลิง
 1. เติมน�้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังและใช้สำรรักษำสภำพ
น�้ำมันเชื้อเพลิง (ถ้ำมี) เพื่อป้องกันถังน�้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสนิม
และป้องกันน�้ำมันเชื้อเพลิงเสื่อมสภำพ
 2. ติดเครื่องยนต์ประมำณ 2-3 นำที จนกระทั่งน�้ำมัน 
เชื้อเพลิงที่มีสำรรักษำสภำพเข้ำไปในระบบหัวฉีดจนเต็ม

เครื่องยนต์
 1. เติมน�้ำมันเครื่อง 1 ช้อนโต๊ะลงในช่องใส่หัวเทียน และ
ใส่หัวเทียนกลับเข้ำที่เดิมและหมุนเครื่องยนต์ 2-3 ครั้ง
 2. ถ่ำยน�้ำมันเครื่องออกให้หมดและเติมน�้ำมันเครื่องใหม่
ลงไปในห้องข้อเหวี่ยงให้เต็ม
 3. คลมุท่อไอดีของกรองอำกำศและช่องระบำยอำกำศของ
หม้อพักไอเสียด้วยผ้ำชุบน�้ำมันเพื่อป้องกันควำมชื้นเข้ำไป

แบตเตอรี่
 1. ถอดแบตเตอรี่ออกจำกรถจักรยำนยนต์

 2. ท�ำควำมสะอำดด้ำนนอกของแบตเตอรี่ ด้วยน�้ำยำล้ำง
ท�ำควำมสะอำดแบบอ่อนและก�ำจัดกำรกัดกร่อนบนขั้วบวก, 
ขั้วลบ และขั้วต่อสำยไฟ
 3. เก็บแบตเตอรี่ในห้องที่มีอุณหภูมิเหนือจุดเยือกแข็ง

ยาง
 สูบลมยำงตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด

ภายนอก
 • เคลือบน�้ำยำรักษำไวนิลและยำง
 • ฉีดสเปรย์น�้ำยำกันสนิม
 • เคลือบผิวสีด้วยน�้ำยำเคลือบเงำ

การบ�ารุงรักษาระหว่างการเก็บ
 ชำร์จแบตเตอร่ีใหม่เดือนละครัง้ อตัรำกำรชำร์จมำตรฐำน
อยู่ที่ 0.5A x 5-10 ชั่วโมง
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ขั้นตอนการน�ารถกลับมาใช้งาน

 1. ท�ำควำมสะอำดรถจักรยำนยนต์ทั้งคัน
 2. น�ำผ้ำชุบน�้ำมันออกจำกท่อไอดีของกรองอำกำศและ
ช่องระบำยอำกำศของหม้อพักไอเสีย
 3. ถ่ำยน�้ำมันเครื่องออกให้หมด แล้วใส่ไส้กรองน�้ำมัน
เครื่องตัวใหม่ และเติมน�้ำมันเครื่องใหม่ตำมที่ก�ำหนดไว้ใน
คู่มือฉบับนี้
 4. ถอดหัวเทียนออก หมุนเครื่องยนต์ 2-3 ครั้งแล้วใส่หัว
เทียนกลับเข้ำไปใหม่
 5. ใส่แบตเตอรี่ใหม่ โดยปฏิบัติตำมขั้นตอนในหัวข้อ
แบตเตอรี่
 6. ตรวจให้แน่ใจว่ำรถจกัรยำนยนต์ได้รบักำรหล่อลืน่อย่ำง
เหมำะสม
 7. ปฏิบัติตำมข้ันตอนในหัวข้อ "กำรตรวจสอบก่อนกำร
ขับขี่"ในคู่มือฉบับนี้
 8. สตำร์ตรถจักรยำนยนต์ตำมค�ำแนะน�ำท่ีก�ำหนดไว้ใน
คู่มือฉบับนี้

การป้องกันการกัดกร่อน
 กำรป้องกันกำรกัดกร่อนเป็นสิ่งส�ำคัญท่ีจะต้องดูแลรถ
จักรยำนยนต์ของคุณเพื่อป้องกันกำรกัดกร่อนและสนิม ซึ่งจะ
ท�ำให้รถของคุณดูใหม่ขึ้น

ข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับการกัดกร่อน
สาเหตุของการกัดกร่อน มีดังนี้
 • กำรสะสมของน�้ำเกลือ, ส่ิงสกปรกบนถนน, ควำมชื้น
หรือสำรเคมีที่มีอยู่ในพื้นที่ยำกที่จะเข้ำถึง
 • เกิดรอยขีดข่วน ถลอกของสีพื้นผิว โลหะจำกกำร 
ใช้งำนโดยไม่ได้รับกำรดูแลรักษำ
 อำกำศชำยทะเล มลพิษจำกโรงงำนและควำมชื้นสูงเป็น
ตัวกำรท�ำให้เกิดสนิม
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วิธีการที่ช่วยป้องกันการกัดกร่อน
 • ล้ำงรถจักรยำนยนต์ของคุณบ่อยๆ อย่ำงน้อยเดือนละ 
คร้ัง และเกบ็รถจกัรยำนยนต์ของคณุในทีส่ะอำดและแห้งทีสุ่ด
 • หำกรถของคุณมีครำบท่ีเกิดจำกวัสดุแปลกปลอมหรือ
สำรเคมี เช่น น�้ำเค็ม น�้ำมัน สำรเคมี ยำงไม้ มูลนก หรือสำรจำก
อุตสำหกรรม ควรรีบล้ำงออก หำกล้ำงไม่ออก ให้ใช้น�้ำยำล้ำง
ท�ำควำมสะอำดพิเศษ ตำมค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตน�้ำยำ
 • หม่ันตรวจสอบร่องรอยบนพื้นผิวรถจักรยำนยนต์ของ
คุณ หำกพบร่องรอยให้รีบท�ำกำรซ่อมแซมพื้นผิวเพื่อป้องกัน
กำรกัดกร่อนโดยช่ำงผู้ช�ำนำญงำน
 • เก็บรถจักรยำนยนต์ของคุณในที่แห้ง อำกำศถ่ำยเทได้ 
สะดวก ถึงแม้ว่ำโรงเก็บรถของคุณจะมีควำมร้อนสูง  หำกกำร
ระบำยอำกำศไม่ดี จะเร่งให้เกิดกำรกัดกร่อนได้อย่ำงรวดเร็ว
 • ควรใช้ผ้ำคลุมรถจักรยำนยนต์ของคุณ เพื่อป้องกัน
แสงแดดท่ีท�ำให้สขีองพืน้ผวิรถซีดจำงและควรใช้ผ้ำคลมุรถท่ี
มีคุณภำพที่สำมำรถป้องกันแสง UV ที่เป็นอันตรำยต่อพื้นผิว
และยังช่วยป้องกันฝุ่นละอองและมลพิษทำงอำกำศ โดยขอ 
ค�ำแนะน�ำได้จำกตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ซูซูกิท่ีอยู่ใน
เขตพื้นที่ของคุณ

การล้างรถจักรยานยนต์
เมื่อล้ำงรถจักรยำนยนต์ให้ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำด้ำนล่ำง
 1. ก�ำจัดส่ิงสกปรกและโคลนจำกรถจักรยำนยนต์ด้วย 
น�้ำประปำ คุณอำจใช้ฟองน�้ำหรือแปรงท่ีอ่อนนุ่ม แต่ห้ำมใช้
วัสดุที่แข็งซึ่งอำจท�ำให้เกิดรอยขีดข่วนสีรถได้
 2. ล้ำงรถจักรยำนยนต์ทั้งคันด้วยน�้ำยำล้ำงอ่อนๆ หรือ
น�้ำยำล้ำงรถ โดยใช้ฟองน�้ำหรือผ้ำนุ่มจุ่มลงในน�้ำผสมน�้ำยำ  
ในระหว่ำงกำรล้ำงท�ำควำมสะอำด

การท�าความสะอาดรถจักรยานยนต์

 หมายเหตุ

 ท�ำควำมสะอำดรถจักรยำนยนต์ทันที หลังจำกขับขี่ผ่ำน
ถนนเลียบชำยฝั่งน�้ำทะเลด้วยน�้ำเย็นถ้ำใช้น�้ำอุ ่นจะเร่งกำร
กัดกร่อนได้
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 หมายเหตุ

หลีกเลี่ยงกำรฉีดน�้ำหรือปล่อยให้น�้ำถูกชิ้นส่วนดังต่อต่อไปนี้
 • สวิตช์กุญแจ
 • หัวเทียน
 • ฝำถังน�้ำมันเชื้อเพลิง
 • ระบบหัวฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิง
 • แม่ปั๊มเบรก
 • ปลอกยำงกันน�้ำสำยคันเร่ง

 เครือ่งล้ำงแรงดันสงูและน�ำ้ยำท�ำควำมสะอำดชิน้ส่วน 
เป็นสำเหตุให้เกิดควำมเสียหำยกับรถจักรยำนยนต์ของ 
คุณได้
 ห้ำมใช้เครื่องล้ำงแรงดันสูงท�ำควำมสะอำดรถ
จกัรยำนยนต์และห้ำมใช้น�ำ้ยำท�ำควำมสะอำดเรอืนลิน้เร่ง
และเซ็นเซอร์ระบบหัวฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิง

 3. หลังจำกล้ำงสิง่สกปรกออกหมดแล้ว ให้ท�ำกำรล้ำงด้วย 
น�้ำประปำอีกครั้ง
 4. หลังจำกล้ำงเสร็จ ให้เช็ดด้วยผ้ำชำมัวร์หรือผ้ำเปียก
หมำดๆ และปล่อยให้แห้งในที่ร่ม
 5. ตรวจสอบควำมเสียหำยบนผิวสีรถ อย่ำงระมัดระวัง  
ถ้ำพบควำมเสียหำยให้ท�ำกำรตกแต่งด้วยสี  โดยปฏิบัติตำม 
ขั้นตอนข้ำงล่ำงนี้
 a. ท�ำควำมสะอำดจุดที่เสียหำยและท�ำให้แห้ง
 b. ท�ำสีและตกแต่งจุดที่เสียหำยด้วยแปรงเล็กบำงๆ
 c. ปล่อยให้สีแห้งสนิท

 หมายเหตุ

 เลนส์ชุดไฟหน้ำสำมำรถเกิดฝ้ำได้ หลังจำกล้ำงรถ
จักรยำนยนต์หรือขับข่ีในสภำวะฝนตก กำรเกิดฝ้ำท่ีเลนส์ชุด
ไฟหน้ำจะหำยไปเม่ือเปิดไฟหน้ำไว้ ให้สตำร์ตเครื่องยนต ์
ทิ้งไว้เพื่อป้องกันแบตเตอรี่ไฟหมด
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 กำรท�ำควำมสะอำดด้วยน�้ำยำท�ำควำมสะอำดที่เป็น 
กรดหรือด่ำงสูง น�้ำมันเบนซิน น�้ำมันเบรกหรือสำร 
ละลำยอื่นๆ จะท�ำควำมเสียหำยให ้กับช้ินส ่วนรถ
จักรยำนยนต์ท�ำควำมสะอำดด้วยผ้ำนุ่มและน�้ำประปำกับ
น�้ำยำล้ำงอย่ำงอ่อนๆ เท่ำนั้น

 กำรท�ำควำมสะอำดหน้ำจอแสดงผล ท่ีไม่ใช้ผ้ำนุม่เชด็
ท�ำควำมสะอำด อำจท�ำให้หน้ำจอแสดงผลเป็นรอยขูดขีด 
ควรใช้ผ้ำนุ่มเช็ดท�ำควำมสะอำด

การท�าความสะอาดชุดเรือนไมล์
 กำรท�ำควำมสะอำดหน้ำจอแสดงผล โดยใช้ผ้ำนุม่เชด็เบำๆ

การเคลือบสีรถจักรยานยนต์
 หลงัจำกท�ำควำมสะอำดสรีถแล้ว แนะน�ำให้เคลอืบสแีละ
ขัดสีรถ เพื่อปกป้องสีรถให้เงำงำมอยู่เสมอ
 •ใช้น�้ำยำเคลือบสีและขัดสีรถที่มีคุณภำพดีเท่ำนั้น
 • ก่อนกำรใช้น�้ำยำเคลือบสีและขัดสีรถ โปรดอ่ำนข้อควร
ระวังทำงบริษัทผู้ผลิตก�ำหนดไว้ทุกครั้ง

วิธีการดูแลรักษาเป็นพิเศษส�าหรับการพ่นสีด้าน
 ห้ำมใช้น�้ำยำขัดสีหรือแว๊กซ์ที่มีสำรกัดสีกับพื้นผิวด้ำน 
กำรใช้น�้ำยำขัดสีจะท�ำให้ลักษณะผิวเคลือบด้ำนเปลี่ยนไป
 น�้ำยำแว๊กซ์ชนิดเน้ือแข็ง อำจเช็ดออกจำกพื้นผิวสีด้ำน 
ได้ยำก
 กำรเสียดสีขณะขับข่ี กำรขัดหรือถูพื้นผิวสีด้ำนมำก 
เกินไป  อำจท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ได้
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การท�าความสะอาดพักเท้าหน้า
 ผิวพักเท้ำหน้ำอำจกลำยเป็นสีหมองคล�้ำ เน่ืองจำกกำร
เหยยีบพกัเท้ำหน้ำในขณะขับขีเ่ป็นเวลำนำนๆ  หำกพกัเท้ำหน้ำ
มีสีหมองคล�้ำ คุณสำมำรถท�ำควำมสะอำดผิวพักเท้ำหน้ำ  
ด้วยกำรขัดและถูพื้นผิว โดยใช้น�้ำยำท่ีมีสำรประกอบอนุภำค  
3 ไมครอนหรือน้อยกว่ำ

การตรวจสอบหลังท�าความสะอาด
 เพื่อเป็นกำรยืดอำยุกำรใช้งำนรถจักรยำนยนต์ของคุณ 
ท�ำกำรหล่อลื่นตำมคู่มือในส่วนของ "จุดที่ต้องหล่อลื่น"

 ตรวจเช็คตำมหัวข้อ "การตรวจสอบก่อนการขับขี่"  
เพื่อหำข้อบกพร่องของรถจักรยำนยนต์หลังจำกที่ไม่ได้ใช้เป็น
เวลำนำน

 เบรกท่ีเปียก เป็นสำเหตุให้ประสิทธิภำพกำรเบรก
ลดลง น�ำไปสู่กำรเกิดอุบัติเหตุ
 เพื่อหลีกเลี่ยงโอกำสที่จะเกิดอุบัติเหตุจำกเบรก 
ทีเ่ปียก ซึง่มผีลท�ำให้ระยะทำงในกำรหยดุรถเพิม่มำกข้ึน 
หลงัจำกกำรล้ำงรถจักรยำนยนต์ให้ท�ำกำรเบรกรถหลำยๆ 
คร้ัง เพื่อให้เกิดควำมร้อนท�ำให้ผ้ำเบรกและจำนดิกส์
เบรกแห้ง โปรดท�ำตำมขัน้ตอนในหวัข้อ "การตรวจสอบ
ก่อนการขับขี่"
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ข้อมูลจ�าเพาะ
ขนาดและน�้าหนักรถไม่รวมการบรรทุก
ควำมยำว……………………............ 2,020 มม.
ควำมกว้ำง……………………......… 700 มม.    GSX-R150
ควำมกว้ำง……………………......… 745 มม.    GSX-S150
ควำมสูง……………………….....… 1,075 มม.    GSX-R150
ควำมสูง……………………….....… 1,040 มม.    GSX-S150
ควำมยำวช่วงล้อ…………….....…… 1,300 มม.
ควำมสูงใต้ท้องรถ……………......… 160 มม.    GSX-R150
ควำมสูงใต้ท้องรถ……………......… 155 มม.    GSX-S150
ควำมสูงของเบำะนั่ง……….......…… 785 มม.
น�้ำหนักรวม……………….….......… 131 กิโลกรัม  GSX-R150
น�้ำหนักรวม……………….….......… 130 กิโลกรัม  GSX-S150

เครื่องยนต์
ชนิด…..…………………….........… 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อน
     ด้วยน�้ำ DOHC
จ�ำนวนกระบอกสูบ……………....… 1 สูบ
ขนำดกระบอกสูบ…………..........… 62.0 มม.
ระยะชัก……………………..........… 48.8 มม.
ควำมจุกระบอกสูบ…………........… 147 ซีซี
อัตรำส่วนกำรอัด………………....… 11.5 : 1

ระบบจ่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิง………...… แบบหัวฉีด
ไส้กรองอำกำศ……………….......… แบบกระดำษ
ระบบสตำร์ต……….………........…. สตำร์ตด้วยเท้ำ GSX-S150 
     และ สตำร์ตไฟฟ้ำ
ระบบหล่อลื่น……….……….......… แบบเปียก
ระบบส่งก�าลัง
คลัตช์…………………….............… แบบเปียก
เกียร์….………………..............…… 6 เกียร์ เฟืองขบกันตลอด
กำรเปลี่ยนเกียร์……………..........… กดลง 1 เกียร์ ขึ้น 5 เกียร์
อัตรำทดขั้นต้น……………….......… 3.285 (69/21)
อัตรำทด เกียร์ 1……....................… 2.923(38/13)
   เกียร์ 2………................… 1.933 (29/15)
   เกียร์ 3…………............… 1.476 (31/21)
   เกียร์ 4………............…… 1.217 (28/23)
   เกียร์ 5…………............… 1.045 (23/22)
   เกียร์ 6…............................ 0.925 (25/27)
อัตรำทดขั้นสุดท้ำย........................… 3.000 (45/15)
ระบบขับเคลื่อน……….............…… แบบโซ่ขับเคลื่อน 
     RK428KLO, 122 ข้อ
โครงรถ
ระบบกันสะเทือนหน้ำ....................... โช้คอัพเทเลลสโคปิค
     คอยล์สปริงร่วมกับน�้ำมัน
ระบบกันสะเทือนหลัง....................... สวิงอำร์ม
     คอยล์สปริงร่วมกับน�้ำมัน
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ระยะยุบตัวโช้คอัพหน้ำ................110 มม.
ระยะยุบตัวโช้คอัพหลัง................115 มม.
มุมคำสเตอร์.................................25.5°
ระยะเทรล....................................93.3 มม.
มุมเล้ียว.........................................35° (ซ้ำยและขวำ)   GSX-R150
มุมเลีย้ว.........................................40° (ซ้ำยและขวำ)   GSX-S150
รัศมีวงเลี้ยว..................................2.6 เมตร      GSX-R150
รัศมีวงเลี้ยว..................................2.3 เมตร      GSX-S150
เบรกหน้ำ.....................................แบบดิสก์เบรก
เบรกหลัง.....................................แบบดิสก์เบรก
ขนำดยำงหน้ำ..............................90/80-17 M/C 46 P
ขนำดยำงหลัง...............................130/70-17 M/C 62 P

ระบบไฟฟ้า
ระบบจุดระเบิด………................แบบอิเลคทรอนิคส์ 
                                   (ทรำนซิสเตอร์)
หัวเทียน………….......................NGK MR8E-9 หรือ 
                                   DENSO U24EPR-N9
แบตเตอรี่……………….............12 V 18.0 kC(5.0 Ah)/10HR
ตัวก�ำเนิดไฟฟ้ำ……....................1 เฟส AC แมกนีโต
ฟิวส์หลัก……….........................20 /10 /10 A
ไฟหน้ำ………………................LED

ไฟบอกต�ำแหน่ง……...........................LED
ไฟเบรก/ ไฟท้ำย……..........................12V  21/5W
ไฟเลี้ยวหน้ำ.........................................12V  10W x 2
ไฟเลี้ยวหลัง…................................….12V  10W x 2
ไฟส่องป้ำยทะเบียน….........................LED
ไฟเตือนไฟสูง…..................................LED
ไฟเตือนไฟเลี้ยว……….......................LED
ไฟเตือนแรงดันน�้ำมันเครื่อง/ไฟเตือนอุณหภูมิน�้ำหล่อเย็น......LED
ไฟแสดงต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง....................LED
ไฟแสดงกำรท�ำงำนผิดปกติ..................LED
ไฟเตือนรอบเครื่องยนต์……................LED
ไฟเตือนระบบ Keyless…….................LED         GSX-R150

ความจุ
น�้ำมันเชื้อเพลิงรวมส�ำรอง....................11.0 ลิตร
น�้ำมันเครื่อง เปลี่ยน……….................1,300 มล.
    เปลี่ยนพร้อมไส้กรอง......1,400 มล.
    ผ่ำเครื่อง………..............1,500 มล.
น�้ำยำหล่อเย็น……………...................1,050 มล.


