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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) 
แผนกอะไหล่ ต่อ 278 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 ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ำกัด ขอแสดงควำมยินดีและขอขอบพระคุณท่ำนท่ีได้ให้เกียรติเลือกใช้รถจักรยำนยนต์  
“ซูซูกิ” ซ่ึงเป็นผลงำนอันทันสมัยที่ล�้ำยุคทั้งในด้ำนกำรออกแบบ กรรมวิธีผลิตที่ทันสมัย 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 1,600 กิโลเมตร แรกเป็นช่วงที่ส�ำคัญมำกต่ออำยุกำรใช้งำนของรถจักรยำนยนต์ของท่ำน กำรรันอินที่เหมำะสม 
ในช่วงน้ี จะช่วยให้แน่ใจได้ว่ำรถจักรยำนยนต์คันใหม่ของคุณจะมีอำยุกำรใช้งำนและมีประสิทธิภำพสูงสุด อะไหล่ของ
ซูซูกิผลิตขึ้นจำกวัสดุคุณภำพสูงและผ่ำนกรรมวิธีที่เท่ียงตรง กำรรันอินที่เหมำะสมจะช่วยท�ำให้ชิ้นส่วนท่ีผลิตข้ึนด้วย 
กรรมวิธีดังกล่ำวเสียดสีซึ่งกันและกันได้อย่ำงรำบรื่น  เพื่อให้กำรท�ำงำนที่ดี
 กำรดูแลเป็นพเิศษและควำมอดทนในช่วงรนัอนิจะท�ำให้แน่ใจได้ในควำมทนทำนและประสิทธิภำพของรถจักรยำนยนต์  
ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงกำรใช้งำนที่จะท�ำให้ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ร้อนจัดในช่วงนี้

ค�าเตือน/ข้อควรระวัง/หมายเหตุ
 เพื่อค�ำแนะน�ำที่ดีให้ไปดูในหัวข้อกำรรันอิน  เพื่อกำรแนะน�ำเฉพำะของกำรเบรกอิน

 เกีย่วข้องกบัควำมปลอดภยัส่วนบุคคลของผูขั้บข่ี  
กำรไม่เอำใจใส่ข้อมูลเหล่ำนี้สำมำรถส่งผลให้เกิดกำร
บำดเจ็บกับผู้ขับขี่ได้

 ค�ำแนะน�ำเหล่ำน้ีชี้แจงขั้นตอนให้บริกำรพิเศษ
หรือกำรป้องกัน  ซึ่งจะต้องปฏิบัติตำมเพื่อหลีกเลี่ยง
ควำมเสียหำยต่อเครื่องยนต์

 หมายเหตุ
 กรุณำอ่ำนคู่มือเล่มนี้และปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด เพื่อเป็นกำรย�้ำข้อมูลที่ส�ำคัญ ค�ำว่ำ “ค�ำเตือน ข้อควรระวัง  
และหมำยเหตุ” มีควำมหมำยส�ำคัญและควรอ่ำนอย่ำงรอบคอบและระมัดระวัง
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ข้อมูลส�าหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์

การติดตั้งอุปกรณ์เสริมและหลักความปลอดภัย
เบื้องต้น
 อุปกรณ์ เสริมต ่ำงๆ มีควำมหลำกหลำยให ้ผู ้ ใช ้ 
รถจักรยำนยนต์เลือกใช้ได้เอง ทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถ
ควบคุมคุณภำพหรือควำมเหมำะสมของอุปกรณ์เสริม 
ที่ท่ำนได้เลือกซ้ือมำตำมท้องตลำด อุปกรณ์เสริมท่ีท่ำน 
เลือกซ้ือมำนั้น อำจไม่ปลอดภัยหำกน�ำไปใช้ขับข่ี ทำง 
บริษัทฯ ไม่สำมำรถทดสอบอุปกรณ์เสริมในท้องตลำดได้
ทกุชิน้ อย่ำงไรกต็ำมศูนย์บรกิำรมำตรฐำนของซูซูกสิำมำรถ
ให้ค�ำแนะน�ำท่ำนในกำรเลือกใช้อุปกรณ์เสริมท่ีมีคุณภำพ  
และกำรติดตั้งที่ถูกต้องได้
 ใช้ควำมระมัดระวังทุกครั้งในกำรเลือกใช้ และติดต้ัง
อุปกรณ์เสริมส�ำหรับรถจักรยำนยนต์ของท่ำนทุกครั้ง

 กำรติดต้ังอุปกรณ์เสริมที่ไม ่เหมำะสมหรือ 
กำรดัดแปลงแก้ไขรถจักรยำนยนต์ อำจก่อให้เกิด
ควำมไม่ปลอดภัยในกำรขับขี่และน�ำไปสู่กำรเกิด
อุบัติเหตุได้
 ห ้ำมดัดแปลงแก้ไขสภำพรถจักรยำนยนต  ์
ของท่ำนด้วยกำรติดต้ังอุปกรณ์เสริมที่ไม่เหมำะสม 
หรือกำรติดต้ังท่ีไม่ถูกวิธี และโปรดปฏิบัติตำม 
ค�ำแนะน�ำ กำรใช้รถจักรยำนยนต์ในหนังสือคู่มือ 
เล่มนี้ เก่ียวกับอุปกรณ์เสริมและกำรดัดแปลงแก้ไข
สภำพรถจักรยำนยนต์  ควรเลือกใช้อะไหล่แท้ของ
ซูซูกิหรืออุปกรณ์อะไหล่ที่ออกแบบมำเทียบเท่ำ  
และผ่ำนกำรทดสอบโดยซูซูกิแล้ว  ส�ำหรับน�ำมำใช้
กับรถจักรยำนยนต์ของท่ำน  หำกท่ำนมีข้อสงสัย
สำมำรถปรึกษำศูนย์บริกำรมำตรฐำนของซูซูกิ
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 • ต้องแน่ใจได้ว่ำอุปกรณ์เสริมท่ีติดต้ังจะไม่ส่งผล 
ต่อกำรขับข่ีอุปกรณ์เสริมดังกล่ำวอำจท�ำให้ผู้ขับขี่ถูกจ�ำกัด
ควำมสำมำรถในกำรบังคับและควบคุมรถจักรยำนยนต์
 • กำรติดต้ังอุปกรณ์เสริมให้กับระบบไฟฟ้ำอำจท�ำให้
ระบบทีมี่อยูร่บัภำระมำกเกนิไป และกำรรับภำระทีม่ำกเกนิ
ไปนั้นอำจท�ำควำมเสียหำยกับระบบและชุดสำยไฟหรือ 
ก่อให้เกิดอันตรำยได้ ก�ำลังไฟฟ้ำอำจเกิดควำมสูญเสีย 
ขณะเครื่องยนต์ก�ำลังท�ำงำนได้

 เม่ือมีกำรบรรทุกสัมภำระบนรถจักรยำนยนต์ ควร
บรรทุกให้ต�่ำและติดกับตัวรถให้มำกที่สุด กำรติดต้ังที่ไม่
เหมำะสมท�ำให้จุดศูนย์ถ่วงอยู่สูง ซึ่งเป็นอันตรำยมำก และ
ท�ำให้กำรควบคุมท�ำได้ยำก

 ขนำดของและน�้ำหนักสิ่งของที่บรรทุก สำมำรถส่งผล 
กระทบต่อกำรควบคุมกำรขับขี่ของรถจักรยำนยนต์ได้  
ควรกระจำยน�้ำหนักส่ิงของที่บรรทุกให้เท่ำกันท้ังสองข้ำง
ของรถจกัรยำนยนต์ และผกูมัดส่ิงของให้แน่นและปลอดภยั
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ข้อแนะน�า
การขับขี่อย่างปลอดภัยส�าหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์  
 กำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ด้วยควำมคึกคะนองและ
ผำดโผนอำจเป็นอันตรำยต่อร่ำงกำยและชีวิต ข้อควรระวัง
เบ้ืองต้นในกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ เพื่อให้แน่ใจในควำม
ปลอดภัยของผู้ขับข่ีและผู้โดยสำร โปรดศึกษำข้อมูลใน
หนังสือเล่มนี้ดังต่อไปนี้

สวมหมวกนิรภัย  
 อปุกรณ์ควำมปลอดภยัในกำรขบัข่ีเริม่จำกหมวกนิรภยั
ทีมี่คณุภำพมำตรฐำน ซ่ึงส่วนมำกกำรบำดเจ็บจะเกดิจำกกำร
ที่ศีรษะกระแทกพื้น ดังนั้นควรสวมหมวกนิรภัยที่ผ่ำนกำร
รับรองมำตรฐำนแล้วทุกครั้ง พร้อมท้ังสวมแว่นป้องกัน
ดวงตำของท่ำนขณะขับขี่

เครื่องแต่งกายของผู้ขับขี่
 ไม่ควรสวมใส่เสื้อคลุมหรือเสื้อผ้ำใดๆ ที่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์  ซึ่งอำจท�ำให้เป็นอันตรำยและ
ไม่ปลอดภัยขณะขับขี่รถจักรยำนยนต์
 เลอืกเครือ่งแต่งกำยในขณะขับขีร่ถจักรยำนยนต์ท่ีมีผล
ดีต่อกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ของคุณ

การแต่งกายที่เหมาะสม
 • สวมหมวกนิรภยัขนำดทีพ่อเหมำะกับศีรษะ พร้อมกับ
ผูกสำยล็อกใต้คำงให้กระชับ
 • ใส่เส้ือผ้ำสีสว่ำง ไม่รัดแน่นจนเกินไป หรือหลวม 
จนเกินไปให้เน้นเรื่องควำมคล่องตัว
 • ใส่รองเท้ำหุ้มส้น ควรหลีกเลี่ยงกำรใส่รองเท้ำแตะ
 • ควรใส่ถุงมือขณะขับขี่ เพรำะถุงมือจะช่วยขับเหง่ือ 
และป้องกันอันตรำยที่เกิดขึ้นกับนิ้วมือได้อีกด้วย

อาจถึงตายหรือ
พิการ หากไม่สวม

หมวกนิรภัย และไม่
ควรให้เด็กที่เท้ายังไม่
ถึงที่วางเท้าโดยสาร
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การตรวจสอบก่อนการขับขี่
 ทบทวนค�ำแนะน�ำอย่ำงละเอียดในหัวข้อ “กำรตรวจ
สอบก่อนกำรขับขี”่ ของคูม่อืเล่มนี ้ ห้ำมลมืท�ำกำรตรวจสอบ
หัวข้อควำมปลอดภัยทัง้หมด เพื่อควำมปลอดภัยของผูข้บัขี่

ท�าความคุ้นเคยกับรถจักรยานยนต์ของคุณ
 คณุควรมีทักษะในกำรขบัขีร่ถของคณุและมีควำมรูท้ำง
ด้ำนเทคนิคจำกศูนย์ฝึกอบรมส�ำหรับทักษะกำรขับข่ีท่ี
ปลอดภัย เรำขอแนะน�ำให้คุณฝึกกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์
คันนี้ ในขณะที่กำรจรำจรไม่ติดขัดและปรำศจำกอุปสรรค
ต่ำงๆ จนกว่ำคุณจะท�ำควำมคุ้นเคยกับรถจักรยำนยนต์  
ในกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์นั้น โปรดจ�ำไว้เสมอว่ำกำร
ฝึกทักษะในกำรขับขี่ท�ำให้เกิดควำมช�ำนำญ

ความรู้และความสามารถในการขับขี่ของคุณ
 ให้ขับขี่อยู่ในขอบเขตทักษะและควำมสำมำรถของคุณ
อยู่ตลอดเวลำรู้จักกำรขับขี่อย่ำงมีสติและอยู่ในควำมไม่
ประมำทจะช่วยให้คุณหลบเลี่ยงอุบัติเหตุได้

ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับขี่
 กำรขับข่ีในสภำพอำกำศไม่ดี โดยเฉพำะพื้นถนนท่ีลื่น
และเปียกแฉะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ระยะกำรเบรกต้อง
เพิ่มเป็น 2 เท่ำ ในสภำพอำกำศฝนตกหนัก ควรขับขี่ให้ห่ำง
จำกรถคันหน้ำ และเส้นแบ่งกำรจรำจรบนพื้นถนน พื้นที่ที่
มีน�้ำท่วมขังหรือเปียกชื้น เพรำะสำมำรถท�ำให้รถลื่นไถลได้ 
ใช้ควำมระมัดระวังเป็นพิเศษบนทำงตัดผ่ำนทำงรถไฟและ
พื้นที่เป็นแผ่นเหล็กและสะพำน เม่ือใดก็ตำมท่ีไม่แน่ใจ 
ในสภำพถนนให้ลดควำมเร็วลง
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การป้องกันตัวในการขับขี่
 โดยปกติส่วนใหญ่ของกำรเกดิอบัุติเหตุรถจกัรยำนยนต์
จะเกิดขึ้นเม่ือรถยนต์ท่ีขับอยู่ข้ำงหน้ำของรถจักรยำนยนต์ 
เลี้ยวท่ีหัวมุมหรือกลับรถตัดหน้ำคนข่ีรถจักรยำนยนต์   
กำรป้องกันตัวในกำรขับขี่ห้ำมขับข่ีในจุดบอดสำยตำของ 
ผู้ขับข่ีคนอื่น คนข่ีรถจักรยำนยนต์ต้องสมมุติว่ำคนขับรถ 
คันอื่นมองไม่เห็นตนเอง แม้แต่ในที่ๆ มีแสงสว่ำงเด่นชัด  
ให้สวมเส้ือสีสว่ำง เส้ือสะท้อนแสงและให้เปิดไฟหน้ำและ
ไฟท้ำยทุกครั้ง แม้แต่ในที่มีแสงสว่ำงจำกดวงอำทิตย  ์
เพื่อดึงดูดควำมสนใจของผู้ขับขี่คนอื่น ห้ำมขับขี่ในจุดบอด
ของผู้ขับขี่คนอื่น

การปรับแต่งรถ
 กำรปรับแต่งรถจักรยำนยนต์หรือกำรถอดชิ้นส่วนท่ี 
เป็นชิ้นส่วนติดรถมำตรฐำน อำจท�ำให้รถอยู่ในสภำพที่ไม่ 
ปลอดภยัหรอืผดิกฎหมำยได้ โปรดปฏิบติัตำมกฎหมำยเกีย่ว
กับกำรตกแต่งรถจักรยำนยนต์อย่ำงเคร่งครัด

ค�าแนะน�าส�าหรับการขับขี่อย่างปลอดภัย
ปฏบัิตติามกฎจราจรและขบัขีร่ถด้วยความระมดัระวงั
ตรวจสอบสภาพรถก่อนการขับขี่ทุกครั้ง
 หม่ันดูแลรักษำรถให้อยู ่ในสภำพสะอำดอยู ่เสมอๆ  
ทุกครั้งที่จะขับขี่รถ ควรตรวจสภำพรถ และปฏิบัติตำม 
ข้อแนะน�ำ “กำรตรวจสอบและกำรบ�ำรุงรักษำ” (หน้ำ 55) 
ซึ่งจะสำมำรถท�ำให้พบข้อบกพร่องอันอำจจะเกิดขึ้นได้

 หมายเหตุ

 กรุณำน�ำรถเข้ำตรวจเช็กตำมระยะทำงที่ก�ำหนดไว้ใน
ตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำ
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 • ขณะเติมน�้ำมัน ไม่ว่ำจะเป็นน�้ำมันเชื้อเพลิง หรือ 
น�ำ้มันเครือ่งให้ดับเครือ่งยนต์ก่อนทกุครัง้และไม่ควรกระท�ำ
กำรใดๆ ที่ก่อให้เกิดประกำยไฟ
 • ควรพกบัตรประจ�ำตัวประชำชนและใบขับขี่รถ
จักรยำนยนต์ทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยำนยนต์
 • กรุณำอ่ำนและท�ำควำมเข้ำใจในรำยละเอียดต่ำงๆ 
ภำยในคู่มือกำรใช้รถ ก่อนกำรขับขี่
 • กำรบรรทุกส่ิงของ ควรจัดหรอืผกูให้แน่นอย่ำให้เอยีง 
ไปด้ำนใดด้ำนหน่ึง เพรำะจะท�ำให้เสียกำรทรงตัวได้ในขณะ
ขับขี่หรือขณะเลี้ยวโค้ง
 • ขณะเครื่องยนต์ท�ำงำนหรือหลังจำก เครื่องยนต์หยุด 
กำรท�ำงำนใหม่ๆ ระมดัระวงัอย่ำให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึง่
ของร่ำงกำยไปสัมผัสกับท่อไอเสียและเครื่องยนต์

 ควำมร้อนจำกท่อไอเสียสำมำรถท�ำให้ผวิหนงัคุณ
ไหม้ได้ถึงแม้หลังจำกดับเครื่องยนต์แล้วท่อไอเสียยัง
มีควำมร้อนเพียงพอท�ำให้ผิวหนังคุณไหม้ได้
 จอดรถจักรยำนยนต์ในท่ีซ่ึงเด็กและผูค้นเดินผ่ำน
ไปมำ ไม่สำมำรถสัมผัสท่อไอเสียได้
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ต�าแหน่งหมายเลขรถ

หมายเลขเครื่องยนต์
 หมำยเลขเครื่องยนต์  2  ประทับหมำยเลขอยู ่ที่
เครือ่งยนต์ด้ำนซ้ำยบรเิวณคนัเกียร์ โปรดลงบันทกึหมำยเลข
ทั้งสองลงในด้ำนล่ำงนี้เพื่อกำรตรวจสอบ

หมายเลขตัวถัง
 หมำยเลขตัวถงั  1   ประทับหมำยเลขอยูท่ี่คอรถด้ำนขวำ 
และจะใช้ในกำรจดทะเบียนรถจกัรยำนยนต์ หมำยเลขตัวถงั
นี ้ยงัช่วยในกำรส่ังซือ้อะไหล่หรอืรับบริกำรจำกศูนย์บริกำร
และสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม

หมำยเลขตัวถัง : ......................................................... หมำยเลขเครื่องยนต์ : .................................................
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ต�าแหน่งชิ้นส่วน

1   มือคลัตช์
2   สวิตช์แฮนด์
3   เรือนไมล์
4   แม่ปั๊มเบรก
5   มือเบรกหน้ำ

6   สวิตช์กุญแจ
7   หม้อพักน�้ำยำหล่อเย็น
8   ปุ่มสตำร์ตไฟฟ้ำ
9   ปลอกคันเร่ง
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10   ช่องเก็บของ 
11   สกรูตั้งรอบเดินเบำ
12   ที่แขวนหมวกนิรภัย
13   ฝำถังน�้ำมันเชื้อเพลิง
14   เครื่องมือประจ�ำรถ

15   แบตเตอรี่และกล่องฟิวส์
16   กุญแจล็อกเบำะ
17   คันเกียร์
18   โบลท์ถ่ำยน�้ำมันเครื่อง
19   ขำตั้งกลำง

20   ขำตั้งข้ำง
21   พักเท้ำหลัง

ต�าแหน่งชิ้นส่วน
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21   พักเท้ำหลัง
22   กระปุกน�้ำมันเบรกหลัง
23   หม้อกรองอำกำศ
24   คันสตำร์ต
25   ฝำปิดช่องเติมน�้ำมันเครื่อง

26   ปลั๊กหัวเทียน
27   สวิตช์ไฟเบรกหลัง
28   คันเบรกหลัง
29   ช่องดูระดับน�้ำมันเครื่อง
30   ไส้กรองน�้ำมันเครื่อง

ต�าแหน่งชิ้นส่วน
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ลูกกุญแจ

 รถจักรยำนยนต์คันนี้มีลูกกุญแจ 2 ดอกท่ีเหมือนกัน 
โปรดเก็บลูกกุญแจส�ำรองไว้ที่ปลอดภัย

 หมำยเลขกญุแจจะประทับบนแผ่นอลมิูเนยีมพร้อมกับ
ลูกกุญแจ หมำยเลขกุญแจนี้ ใช้ส�ำหรับสั่งท�ำกุญแจชุดใหม่
ได้  โปรดลงบันทึกหมำยเลขลูกกุญแจในช่องบันทึกเพื่อใช้
ส�ำหรับอ้ำงอิงต่อไป

หมำยเลขกุญแจ : ......................................................
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สวิตช์กุญแจ
วิธีการปิดรูเสียบลูกกุญแจ วิธีการเปิดรูเสียบลูกกุญแจ

ดันปุ่ม "SHUT"  1  มำทำงขวำ เพื่อปิดรูเสียบลูกกุญแจ

 1. เสียบหัวลูกกุญแจเข้ำกับรู "SHUTTER" ที่ด้ำนขวำ
ของสวิตช์กุญแจ 
 2. กดลูกกุญแจ เพื่อเปิดรูเสียบลูกกุญแจ 

 หมายเหตุ

 • ใช้เคมีป้องกันกำรแข็งตัว เม่ืออุณหภูมิบรรยำกำศลดลง 
ถึงจุดเยือกแข็ง เพื่อหลีกเลี่ยงกำรแข็งตัวที่รูสวิตช์กุญแจ
 • หลีกเลี่ยงกำรใช้สเปรย์หรือสำรเคมีท่ีมีกำรกัดกร่อน
เพื่อป้องกันสวิตช์กุญแจเสียหำย



14

 หมายเหตุ

 สตำร์ตเครื่องทันที หลังจำกบิดสวิตช์กุญแจไปยัง 
ต�ำแหน่ง “ON” เน่ืองจำกแบตเตอรี่จะสูญเสียพลังงำนจำก 
ไฟหน้ำและไฟท้ำย

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

 2. ต�ำแหน่ง "ON" วงจรจุดระเบิดพร้อมท�ำงำนและ       
สำมำรถสตำร์ตเครื่องยนต์ได้ ลูกกุญแจไม่สำมำรถดึง 
ออกได้

สวิตช์กุญแจมีอยู่ 3 ต�าแหน่ง
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 3. ต�ำแหน่ง "LOCK" เป็นต�ำแหน่งล็อกคอรถ โดยหัน
แฮนด์รถมำทำงซ้ำยมอืจนสดุ กดลูกกญุแจหมนุมำต�ำแหน่ง 
"LOCK" และดึงลูกกุญแจออก ระบบไฟฟ้ำจะถูกตัดท้ัง
ระบบ

 กำรบิดสวิตช์กุญแจไปยังต�ำแหน่ง “LOCK”  
ในขณะท่ีรถจักรยำนยนต์ก�ำลังเคล่ือนท่ีท�ำให้เกิด
อันตรำยได้
 รถจกัรยำนยนต์เคลือ่นท่ีในขณะท่ีแผงคอถกูลอ็ก
สำมำรถท�ำให้เกิดอันตรำยได้ คุณอำจจะไม่สำมำรถ
ควบคุมกำรทรงตัวและล้มลงได้ หรือคุณอำจตกจำก
รถจักรยำนยนต์ของคุณได้
 จอดรถจักรยำนยนต์และต้ังขำต้ังกลำง ก่อนกำร
ลอ็กคอรถห้ำมพยำยำมเคลือ่นย้ำยรถจกัรยำนยนต์เม่ือ
มีกำรล็อกคอรถอยู่

 หำกรถจกัรยำนยนต์ล้มเนือ่งจำกกำรลืน่ไถลหรอื
จำกกำรชน ควำมเสียหำยอำจเกิดขึ้นขณะเครื่ยงยนต์
ยังคงท�ำงำนอยู่  ซึ่งอำจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้  หรืออำจ
ได้รับอันตรำยจำกชิ้นส่วนที่ยังหมุน เช่น ล้อหลัง  
      หำกรถจักรยำนยนต์ล้ม ให้บิดสวิตช์กุญแจ 
ไปต�ำแหน่ง "OFF" ทันที และติดต่อศูนย์บริกำร
มำตรฐำนซูซูกิ เพื่อท�ำกำรตรวจสอบ ควำมเสียหำย
ของรถจักรยำนยนต์ที่มองไม่เห็น
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      ไฟแสดงควำมเรว็รอบเครือ่งยนต์  9    ไฟแ สดงกำรท�ำงำน
ผิดปกติ  10  ไฟเตือนอุณหภูมิน�้ำหล่อเย็น   11 และจอ LCD 
บนแผงหน้ำปัดแสดงควำมพร้อมในกำรท�ำงำนเม่ือบิดสวติช์
กุญแจไปต�ำแหน่ง "ON"

 หน้ำจอแสดงผลบนแผงหน้ำปัด โดยจะแสดงผล 
กำรท�ำงำนดังนี้

แผงหน้าปัด

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

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

All LCD display

FU READY.

150 GO.

Normal display
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ไฟเตือนไฟเลี้ยว "              "  3                           
 เม่ือเปิดใช้สัญญำณไฟเลี้ยวไม่ว ่ำจะเลี้ยวซ้ำยหรือ 
เลี้ยวขวำ ไฟแสดงจะกระพริบขึ้น

 หมายเหตุ

 หำกไฟสัญญำณไฟเล้ียวท�ำงำนไม่ถูกต้อง เน่ืองจำก
วงจรไฟฟ้ำผิดปกติ ไฟจะกระพริบถ่ีขึ้นเพื่อบอกให้ผู้ขับข่ี
ทรำบว่ำมีปัญหำเกิดขึ้น

มาตรวัดความเร็ว  4
 มำตรวัดควำมเร็ว จะแสดงควำมเร็วของรถบนถนน 
หน่วยเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

มาตรวัดความเร็วรอบ  5
 มำตรวัดควำมเร็วรอบ จะแสดงควำมเร็วรอบของ
เครื่องยนต์ หน่วยเป็น รอบต่อนำที (r/min) 
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นาฬิกา   6

 เม่ือเปิดสวิตช์กุญแจในต�ำแหน่ง "ON" นำฬิกำจะ 
แสดงขึ้น มี 12 ชั่วโมง ขั้นตอนกำรปรับตั้งนำฬิกำมีดังนี้
 1. กดปุ่ม SEL  1  และปุ่ม ADJ  2  พร้อมกันค้ำงไว ้
 2 วินำที จนกว่ำตัวเลขแสดงชั่วโมงจะกระพริบ
 2. กดปุ่ม SEL  1  เพื่อปรับตัวเลขแสดงชั่วโมง
 3. กดปุ่ม ADJ  2  เพื่อปรับตัวเลขแสดงนำที
 4. กดปุ่ม SEL  1  และปุ่ม ADJ  2  พร้อมกันค้ำงไว้  
2 วินำทีเพื่อกลับเข้ำสู่โหมดนำฬิกำ

 หมายเหตุ

 •  เมื่อกดปุ่ม SEL หรือ ปุ่ม ADJ  ค้ำงไว้ ตัวเลขแสดง
ผลจะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
 • นำฬิกำสำมำรถปรับต้ังได้ เม่ือเปิดสวิตช์กุญแจ 
ในต�ำแหน่ง "ON" 
 • นำฬิกำใช้พลังงำนจำกแบตเตอรี่ของรถ หำกไม่ได้ 
ใช้รถป็นเวลำนำนกว่ำ 2 เดือนขึ้นไป ให้ท�ำกำรถอด
แบตเตอรี่ออกจำกรถจักรยำนยนต์

ตัวเลขแสดงต�าแหน่งเกียร์   7
 ตัวเลขแสดงต�ำแหน่งเกียร์ จะแสดงต�ำแหน่งของเกียร์ 
ตัวเลขแสดง "0" เมื่อเกียร์อยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง
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 หมายเหตุ

 ระดับน�้ำมันเชื้อเพลิงจะแสดงผลไม่ถูกต้อง เม่ือจอด 
รถด้วยขำต้ังข้ำง เปิดสวิตช์กุญแจต�ำแหน่ง "ON" เม่ือ 
รถจักรยำนยนต์ตั้งตรง

ไฟแสดงความเร็วรอบเครื่องยนต์   9
 ไฟแสดงควำมเร็วรอบเครื่องยนต์  9  จะสว่ำงขึ้น หรือ 
กระพริบเม่ือควำมเร็วรอบเครื่องยนต์ถึงระดับที่ ต้ังไว้  
มีอยู่ 3 โหมด คือ โหมด LOW โหมด HIGH และโหมด 
VOLUNTARINESS ทีร่อบเครือ่งยนต์สำมำรถท่ีจะต้ังค่ำได้

มาตรวัดน�้ามันเชื้อเพลิง "      "  8
 แสดงถึงปริมำณน�้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ในถังน�้ำมัน
เชื้อเพลิง โดยแสดงผลกำรวัดระดับน�้ำมันเชื้อเพลิง 
ทั้งหมด 5 ระดับ เมื่อระดับน�้ำมันเชื้อเพลิงต�่ำกว่ำ 1.0 ลิตร 
สัญลักษณ์หัวจ่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงจะกระพริบ "    " และ 
เมื่อระดับน�้ำมันเชื้อเพลิงต�่ำกว่ำ 0.4 ลิตร สัญลักษณ์หัวจ่ำย
น�้ำมันเชื้อเพลิง "    " และระดับน�้ำมันเชื้อเพลิงจะ 
กระพริบพร้อมกัน

Fuel tank

Fuel seqment

mark
BlinkBlink

Blink

FullApproximately
0.4 L

Approximately
1.0 L
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การเลือกโหมด LOW, HIGH และ
VOLUNTARINESS 
 สำมำรถเปลี่ยนโหมดแสดงผล โดยกดปุ่มเปลี่ยนโหมด
ดังนี้

OFF

LOW mode

LOW mode

HIGH mode

HIGH mode

VOLUNTARINESS 
mode

Engine rpm (r/min)

Engine rpm (r/min)

Engine rpm
indicator light

Engine rpm
indicator light

0       engine rpm     4000

4000      engine rpm     5000

5000      engine rpm

0       engine rpm     9500

9500      engine rpm

No light

Blink

Light

No light

Light
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การต้ังค่าโหมด VOLUNTARINESS (ก�าหนดรอบเครื่อง
โดยผู้ใช้งาน) 
 1. กดปุ่ม ADJ  2  ไปที่โหมด VOLUNTARINESS
 2. กดปุ่ม SEL  1  ค้ำงไว้ 2 วินำที จนกระท่ังโหมด 
VOLUNTARINESS แสดงรอบเคร่ืองยนต์ท่ีก�ำหนดค่ำ 
ไว้ล่วงหน้ำ
 3. กดปุ่ม ADJ  2  เลือกไฟแสดงรอบเครื่องยนต์ ดังนี้   
แสดงไฟ — ไฟกระพริบ — แสดงไฟ
 ไฟแสดงรอบเครื่องยนต์  9  จะแสดงขึ้นตำมกำรเลือก
ลักษณะไฟแสดงรอบเครื่องยนต์

 4. กดปุ่ม  SEL  1   เพื่อตั้งค่ำรอบเครื่องยนต์ไว้ล่วงหน้ำ
 5. กดปุ่ม ADJ  2  เพื่อเปลี่ยนรอบเครื่องยนต์ที่ก�ำหนด
ไว้ โดยเพิ่มได้ครั้งละ 500 รอบ/นำที ช่วงกำรต้ังรอบ
เครือ่งยนต์อยูร่ะหว่ำง 3,000 รอบ/นำท ีถงึ 11,500 รอบ/นำที 
 6. กดปุม่ SEL    1     เพือ่ออกจำกโหมด VOLUNTARINESS

 หมายเหตุ

 ไฟแสดงรอบเครื่องยนต์ จะไม่ท�ำงำนที่ควำมเร็วต�่ำกว่ำ  
10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

 กำรเปลี่ยนโหมดหน้ำจอแสดงผลขณะขับข่ี 
สำมำรถท�ำให้เกิดอันตรำยได้ และกำรปล่อยมือออก
จำกแฮนด์ อำจท�ำให้เสียกำรควบคุมรถได้
     ห้ำมเปลี่ยนโหมดหน้ำจอแสดงผลขณะขับขี่ และ
ห้ำมปล่อยมือออกจำกแฮนด์เดิลบำร์
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ไฟเตือนระบบไฟแสดงการท�างานผิดปกติ "        " 10
 หำกระบบกำรฉีดน�ำ้มนัเชือ้เพลิงผดิปกติไฟเตือนควำม
ผิดปกติจะติดขึ้น  10  จะติดขึ้นแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ
 A. ไฟเตือนควำมผิดปกติ  10  จะติดขึ้นและสว่ำงตลอด
 B. ไฟเตือนควำมผิดปกติ  10  จะติดขึ้นและกระพริบ
เครื่องยนต์สำมำรถท�ำงำนได้ ในลักษณะ A แต่เครื่องยนต์
จะไม่ท�ำงำนได้ ในลักษณะ B

 หมายเหตุ

 • ถ้ำไฟเตือนควำมผิดปกติยังติดค้ำงอยู่แต่เครื่องยนต์
สำมำรถท�ำงำนได้ ให้น�ำรถเข้ำศูนย์บรกิำรมำตรฐำนซซูกิู  ถ้ำ
เครื่องยนต์ดับ ให้ลองสตำร์ตเครื่องยนต์  หลังจำกปิด และ
เปิดสวิตซ์กุญแจ
 • ถ้ำไฟเตือนควำมผิดปกติกระพริบอยู่ เครื่องยนต์จะ 
สตำร์ตไม่ติด
 •  ถ้ำไฟเตือนควำมผิดปกติกระพริบเร็วๆ  3 ครั้ง แสดง
ว่ำแรงเคลื่อนไฟฟ้ำของแบตเตอร่ีลดลง ให้น�ำแบตเตอร่ี 
ไปชำร์จ

 หำกขับขี่รถจักรยำนยนต์ ในขณะที่ไฟเตือน 
ควำมผิดปกติยังติดสว่ำงข้ึน อำจท�ำให้เครื่องยนต์ 
เสียหำยได้ 
 ถ้ำไฟเตือนควำมผิดปกติติดสว่ำงขึ้น โปรดน�ำรถ
เข้ำศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิ หรือให้ช่ำงที่ผ่ำน 
กำรอบรมเป็นผู้ตรวจสอบควำมผิดปกติทันที
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 กำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ โดยท่ีไฟเตือนอุณหภูมิ
น�้ ำหล ่อเย็นยังติดสว ่ำงอยู ่  อำจเป ็นสำเหตุให ้
เครื่องยนต์เกิดควำมร้อนสูงเกินไป และเสียหำย
รุนแรงได้ 
      หำกไฟเตือนอุณหภูมิน�้ำหล่อเย็นติดสว่ำงขึ้น 
ให้รบีดับเครือ่งยนต์ทนัที รอจนกว่ำเคร่ืองยนต์เยน็ลง 
ห้ำมติดเครือ่งยนต์ก่อนท่ีไฟเตือนอณุหภมูนิ�ำ้หล่อเยน็
ดับลง

ไฟเตือนอุณหภูมิน�้าหล่อเย็น "       "  11
 ไฟเตือนอณุหภมิูน�ำ้หล่อเย็นจะติดสว่ำงข้ึน เม่ืออุณหภมิู 
ของเครื่องยนต์ สูงเกิน 120 º C เม่ือไฟเตือนน�้ำหล่อเย็น 
ติดสว่ำงข้ึน ให้ดับเครื่องยนต์ทันทีและตรวจเช็กระดับ 
น�้ำหล่อเย็นหลังจำกเครื่องยนต์เย็น

ไฟเตือน ไฟสูง "         "  12
 ไฟเตือนไฟสูงสีฟ้ำ จะส่องสว่ำงขึ้นเม่ือไฟหน้ำอยู ่
ต�ำแหน่งไฟสูง
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ไฟเตือนเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่อง  13

 ไฟเตือนน�้ำมันเครื่องจะแสดงผล เพื่อเตือนว่ำถึงระยะ
เวลำเปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันเครื่อง โดยไฟเตือนจะแสดงผลที่ 
ระยะทำง 1,000 กิโลเมตรแรก หลังจำกนั้นสำมำรถก�ำหนด
ปรับตั้งระยะทำงล่วงหน้ำได้
 กำรปรับต้ังระยะทำงล่วงหน้ำ จะปรับต้ังได้ระหว่ำง  
500 กิโลเมตรถึง 4,000 กิโลเมตร และกำรเพิ่มหรือลด 
ครั้งละ 500 กิโลเมตร
 กำรปรบัต้ังไฟเตือนใหม่หลงัจำกเปลีย่นถ่ำยน�ำ้มันเครือ่ง
 1. ปิดสวิตช์กุญแจไปต�ำแหน่ง "OFF"
 2. กดปุ ่ม SEL  1  ค้ำงไว้ และเปิดสวิตช์กุญแจ 
ไปต�ำแหน่ง "ON" รอประมำณ 3 วินำที
 3. กำรเปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันเครื่องครั้งต่อไปจะถูกต้ังค่ำ  
พร้อมไฟเตือนน�้ำมันเครื่องจะกระพริบ 3 ครั้งและดับลง

การปรับตั้งระยะทางการเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่องใหม่
 1. กำรตั้งค่ำระยะทำงใหม่ให้กดปุ่ม "ADJ"  2  ค้ำงไว ้
ประมำณ 2 วินำที จนกระทั่งไฟเตือน INTERVAL และ  
OIL CHANGE จะกระพริบ
 2. กดปุ่ม SEL  1  เพื่อลดระยะ 4,000 กิโลเมตร ถึง  
500 กิโลเมตร โดยลดได้ครั้งละ 500 กิโลเมตร และกดปุ่ม 
ADJ (2) เพื่อเพิ่มระยะจำก 500 กิโลเมตร ถึง 4,000 กิโลเมตร 
โดยเพิ่มได้ครั้งละ 500 กิโลเมตร 
 3. กดปุ่ม SEL  1  และ ADJ  2  ค้ำงไว้พร้อมกัน 
ประมำณ 2 วินำที เพื่อออกจำกกำรปรับต้ังระยะทำงกำร
เปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันเครื่อง

 หมายเหตุ

 • กำรปรับตั้งระยะทำงล่วงหน้ำ ตั้งได้หลังจำกมำตรวัด
ระยะทำงถึง 1,000 กิโลเมตรแรก
 • กำรปรับต้ังไฟเตือนเปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันเครื่อง ต้ังได้ 
หลังจำกเปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันเครื่องครั้งแรกแล้ว
 • กำรปรับต้ังระยะทำงล่วงหน้ำ ไม่สำมำรถปรับต้ัง 
ไฟเตือนเปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันเครื่องได้
 • กำรปรับต้ังระยะทำงล่วงหน้ำจำกผู ้ผลิต ต้ังไว้ที่  
4,000 กิโลเมตร
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มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทาง
เป็นเที่ยว  15
 กำรแสดงผลจะมี 3 ฟังก์ชัน่  ประกอบด้วยมำตรวัดระยะ
ทำงรวมและมำตรวัดระยะทำงเป็นเที่ยว 2 ทริป เม่ือเปิด 
สวิตช์กุญแจอยู่ในต�ำแหน่ง "ON" รูปแบบกำรแสดงผล 
จะเปลี่ยนตำมล�ำดับด้ำนล่ำงน้ี หลังจำกหน้ำจอแสดงผล
ปรำกฎขึ้นจะแสดงฟังก์ชั่นครั้งล่ำสุดที่ปิดสวิตช์กุญแจ

 เมื่อต้องกำรเปลี่ยนหน้ำจอแสดงผลให้กดปุ่ม SEL  12 
กำรแสดงผลจะเปลี่ยนตำมล�ำดับด้ำนล่ำงนี้

Odometer

Trip meter A

Trip meter B



26

มาตรวัดระยะทางรวม
 มำตรวัดระยะทำงรวมจะบันทึกระยะทำงทั้งหมดที่ได้
ขับข่ีรถจักรยำนยนต์ มำตรวัดระยะทำงสำมำรถแสดงช่วง
กิโลเมตรตั้งแต่ 0 ถึง 999999
 เม่ือระยะทำงรวมนัน้เกนิ 999999 มำตรวดัระยะทำงรวม
จะแสดงค้ำงที่ 999999

มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว
 มำตรวดัระยะทำงเป็นเท่ียวท้ัง 2 ทรปิ คอืมำตรวดัระยะ
ทำงรวมที่สำมำรถปรับต้ังค่ำได้ โดยบันทึกระยะทำง  
2 ลกัษณะได้ในเวลำเดียวกนั ตัวอย่ำงเช่น มำตรวดัระยะทำง
เป็นเที่ยว A บันทึกระยะทำงรวมในกำรเดินทำงครั้งน้ัน  
ในขณะท่ีมำตรวัดระยะทำงเป็นเท่ียว B บันทึกระยะทำง
ระหว่ำงหยุดพักเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง
 เม่ือต้องกำรต้ังค่ำมำตรวัดกลับไปที่ศูนย์ ให้กดปุ่ม  
ADJ   2   ค้ำงไว้ 2 วินำที ในขณะที่หน้ำจอแสดงผลมำตรวัด
ระยะทำงเป็นเที่ยว A หรือ B ที่คุณต้องกำรปรับตั้งค่ำ

ไฟแสดงเกียร์ว่าง  "N"  16
 ไฟสีเขียวจะสว่ำงขึ้น เมื่ออยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง ไฟจะ
ดับลงเมื่อเปลี่ยนเกียร์

 หมายเหตุ

 เมื่อมำตรวัดระยะทำงของทริปนั้นเกิน 9999.9 มำตรวัด 
ระยะทำงของทรปิจะคืนกลบัไปยงัค่ำ 0.0 และเริม่นบัอกีครัง้
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สวิตช์แฮนด์ด้านซ้าย

มือคลัตช์   1
 มือคลัตช์ใช้ในกำรตัดต่อก�ำลังจำกเคร่ืองยนต์ไปยัง 
ล้อหลัง ขณะท�ำกำรสตำร์ตเครื่องยนต์หรือเปลี่ยนต�ำแหน่ง
เกียร์ 

สวิตช์ไฟสูง-ต�่า   2

ต�ำแหน่งไฟต�่ำ "         "                   
ไฟต�่ำที่ไฟหน้ำและไฟท้ำยจะสว่ำง

ต�ำแหน่งไฟสูง "         "      
ไฟสูงที่ไฟหน้ำ ไฟท้ำยจะสว่ำงและไฟเตือนไฟสูงบนแผง
หน้ำปัดจะสว่ำงขึ้น

 กำรติดเทปบำงอย่ำงหรือวัตถุอื่นๆ ท่ีไฟหน้ำ
สำมำรถท�ำควำมเสียหำยให้กับไฟหน้ำได้ ห้ำมติดเทป
ทุกชนิดที่ไฟหน้ำ ห้ำมน�ำวัตถุอื่นๆ วำงบังด้ำนหน้ำ
ของไฟหน้ำ
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 ห้ำมวำงสิ่งของปิดโคมไฟหน้ำหรือไฟท้ำย ขณะ
ที่ไฟยังติดอยู่เพรำะอำจท�ำให้เลนส์โคมไฟเสียหำยได้
เนื่องจำกควำมร้อน และห้ำมคลุมผ้ำขณะท่ีรถ
จักรยำนยนต์ยังร้อนอยู่

 กำรใช้สัญญำณไฟเลี้ยวที่ผิดพลำดสำมำรถท�ำให ้
เกิดอันตรำยได้ ผู ้ขับข่ีคันอื่นอำจเข้ำใจผิดในกำร
เปลี่ยนเส้นทำงและเป็นสำเหตุท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 เปิดไฟเลี้ยวทุกครั้ง เม่ือคุณต้ังใจเปลี่ยนเลนหรือ
เลีย้วกลบัรถ ควรแน่ใจว่ำปิดสัญญำณไฟเลีย้วหลงัจำก
กำรเลี้ยวหรือกลับรถ หรือเมื่อเปลี่ยนเลนแล้ว

สวิตช์ไฟเลี้ยว "               "   3
เลื่อนสวิตช์ไปต�ำแหน่ง "     " ไฟเลี้ยวซ้ำยจะกระพริบ 
เล่ือนสวิตช์ไปต�ำแหน่ง "     " ไฟเล้ียวขวำจะกระพริบ 
และไฟสัญญำณไฟเลี้ยวบนแผงหน้ำปัดจะกระพริบด้วย  
เมื่อต้องกำรยกเลิกสัญญำณให้กดสวิตช์ไฟเลี้ยวตรงกลำง

สวิตช์แตร "          "   4
 แตรจะส่งเสียงดังเมื่อกดสวิตช์แตร
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ตรวจเช็กสภำพเครื่องยนต์ภำยใต้เงื่อนไข ดังนี้  
 เมือ่เครือ่งยนต์สตำร์ตติดแล้ว ต้องแน่ใจว่ำรถของ
คุณจะต้องอยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ที่ถูกต้อง  ดังนี้
 • ตรวจเช็กไฟบอกต�ำแหน่งเกียร์ "0" (เกียร์ว่ำง)
 • ตรวจเช็กไฟบอกต�ำแหน่งเกียร์ " 1" ," 2", "3" , 
"4", "5" หรือ "6" 
 ถ้ำพบว่ำไม่อยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ที่ถูกต้อง อำจส่ง
ผลท�ำให้เคร่ืองยนต์เสียหำยอย่ำงรุนแรงได้ โปรด
ติดต่อศูนย์บรกิำรมำตรฐำนของ ซซููกิเป็นผูต้รวจสอบ

สวิตช์แฮนด์ด้านขวา

มือเบรกหน้า   1
 มือเบรกหน้ำท�ำงำนด้วยกำรบีบมือเบรกเข้ำหำปลอกคัน
เร่งเบำๆ รถจักรยำนยนต์คันนี้ใช้ระบบเบรกแบบดิสก์เบรก 
กำรใช้แรงเบรกมำกเกินควำมจ�ำเป็นไม่ใช่วิธีกำรเหมำะ
สมในกำรชะลอให้รถเคลื่อนท่ีช้ำลง และไฟเบรกจะสว่ำง
ขึ้นเมื่อบีบมือเบรก

คันเร่ง   2
 ควบคุมควำมเร็วรอบเครื่องยนต์ โดยต�ำแหน่งกำรบิด
คันเร่งเข้ำหำตัวเพื่อเพิ่มควำมเร็วและคืนคันเร่งกลับเพื่อลด
ควำมเร็ว

สวิตช์สตาร์ตไฟฟ้า "       "   3
 กดสวิตช์สตำร์ตไฟฟ้ำเพื่อให้มอเตอร์สตำร์ตท�ำงำน   
เม่ือเปิดสวิตช์กุญแจอยู ่ในต�ำแหน่ง "ON" เกียร์อยู ่ใน
ต�ำแหน่งเกียร์ว่ำงและกดสวิตช์สตำร์ตไฟฟ้ำเพื่อสตำร์ต
เครื่องยนต์
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ระบบSuzuki Easy Start 
 ระบบช่วยกำรสตำร์ตของซูซูกิ เป็นระบบที่ช่วยให ้
กำรสตำร์ตเครื่องยนต์ง่ำยข้ึน โดยกดสวิตช์สตำร์ตไฟฟ้ำ 
หนึ่งครั้ง ก็สำมำรถสตำร์ตเครื่องยนต์ได้ เม่ือเกียร์อยู่ใน
ต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง โดยไม่ต้องบีบมือคลัตช์ และถ้ำเกียร ์
ไม่ได้อยู ่ในต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง จะต้องบีบมือคลัตช์ช่วย 
ในกำรสตำร์ตเครื่องยนต์

 เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้ำของรถจักรยำนยนต์ 
เสียหำย ห้ำมสตำร์ตเครือ่งยนต์แต่ละครัง้นำนเกนิกว่ำ 
5 วินำที
 ถ้ำเครื่องยนต์ไม่ติดหลังจำกพยำยำมหลำยๆ ครั้ง 
แล้วให้ตรวจเช็กน�้ำมันเชื้อเพลิงและระบบจุดระเบิด 
โปรดดูรำยละเอียดจำกส่วนกำรแก้ปัญหำ (หน้ำ 118) 
ในคู่มือเล่มนี้  หมายเหตุ

 เมื่อกดสวิตช์สตำร์ตไฟฟ้ำหลังจำกท่ีคุณปล่อยสวิตช์     
สตำร์ตไฟฟ้ำแล้ว  มอเตอร์สตำร์ตจะท�ำกำรสตำร์ต
เคร่ืองยนต์ประมำณ 2-3 วินำที จนเครื่องยนต์สตำร์ตติด  
และมอเตอร์สตำร์ตก็จะหยุดกำรท�ำงำนโดยอัตโนมัติ
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ฝาถังน�้ามันเชื้อเพลิง

 ฝำถังน�้ำมันเชื้อเพลิงอยู ่ใต้เบำะน่ัง เปิดฝำถังน�้ำมัน 
เชื้อเพลิง โดยบิดทวนเข็มนำฬิกำเม่ือเติมน�้ำมันเสร็จแล้ว  
ให้ปิดฝำถงัน�ำ้มันเช้ือเพลงิ โดยกำรวำงแกนน�ำของฝำปิดเข้ำ
กับช่องคอถังน�้ำมันเชื้อเพลิง และบิดตำมเข็มนำฬิกำ 
จนกระท่ังเครื่องหมำยสำมเหลี่ยมบนฝำถังน�้ำมันและ 
ถังน�้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในแนวเดียวกัน
 ใช้น�้ำมันเบนซินใหม่เท่ำนั้นเมื่อเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง  
อย่ำใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงที่มีสำรปนเปื้อน เช่น ฝุ่นละออง น�้ำ 
หรือของเหลวอื่นๆ เติมลงในถังน�้ำมันเชื้อเพลิง

 กำรเติมน�้ำมันเชื้อเพลิงใส่ถังน�้ำมันมำกเกินไป
สำมำรถท�ำให้น�ำ้มันเชือ้เพลงิล้นออกมำได้ เมือ่น�ำ้มัน
เชื้อเพลิงมีกำรขยำยตัวจำกควำมร้อนของเครื่องยนต์
หรือควำมร้อนจำกแสงแดด น�ำ้มันเชือ้เพลงิทีล้่นออก
มำสำมำรถท�ำให้เกิดจำกกำรติดไฟได้
 ห้ำมเติมน�้ำมันเชื้อเพลิงเกินระดับล่ำงสุดของคอ
ถังน�้ำมันเชื้อเพลิง (Filler neck)  2

1   Fuel level
2   Filler neck
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 หำกละเลยทีจ่ะปฏบิติัตำมข้อควรระวัง  เพือ่ควำม
ปลอดภัยขณะเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง คุณอำจถูกไฟลวก
หรือถูกสำรพิษได้
 ควรเติมน�้ำมันเชื้อเพลิงในสถำนที่ ที่มีอำกำศ
ถ่ำยเทสะดวก ดับเครือ่งยนต์  หลกีเลีย่งกำรเติมน�ำ้มัน
ขณะเครือ่งยนต์ร้อน ห้ำมสบูบุหร่ี อยูห่่ำงจำกเปลวไฟ
และประกำยไฟ หลีกเล่ียงกำรสูดดมไอของน�้ำมัน 
เช้ือเพลงิ เด็กและสัตว์เลีย้งควรอยูห่่ำงขณะเติมน�ำ้มัน
เชื้อเพลิง

 กำรพับแป้นที่ใช้เท้ำเหยียบคันสตำร์ตไม่ถูกต้อง
สำมำรถรบกวนกำรขับขี่ของผู้ขับขี่ได้
 ให้แน่ใจว่ำพบัแป้นท่ีใช้เหยยีบคนัสตำร์ตกลบัเข้ำ
ต�ำแหน่งเดิม หลังจำกกำรสตำร์ตเครื่องแล้วทุกครั้ง

คันสตาร์ตเท้า

 รถจักรยำนยนต์มีคันสตำร์ตเท้ำ อยู ่ด ้ำนขวำของ
เครื่องยนต์
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คันเกียร์

 รถจักรยำนยนต์รุ ่นน้ีมี 6 เกียร ์  กำรเปล่ียนเกียร ์ 
ท�ำโดยบีบมือคลัตช์และผ่อนคันเร ่งขณะเปลี่ยนเกียร์  
ยกคันเปลีย่นเกยีร์ด้ำนหน้ำหรอืกดคันเปล่ียนเกยีร์ด้ำนหลัง
เพื่อเพิ่มเกียร์และกดคันเปลี่ยนเกียร์ด้ำนหน้ำลงเพื่อลด
ต�ำแหน่งเกียร์ ต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง จะอยู่ระหว่ำงเกียร์ 1 กับ 2 
เม่ือต้องกำรเข้ำเกยีร์ว่ำง ให้กดคนัเปล่ียนเกยีร์ข้ึนลงระหว่ำง
เกียร์ 1 กับ 2

 หมายเหตุ

 • เ ม่ืออยู ่ ในต�ำแหน่งเกียร ์ไฟบอกต�ำแหน่งเกียร  ์
ที่หน้ำปัดสว่ำงขึ้น แม้ว่ำไฟบอกต�ำแหน่งเกียร์ว่ำงจะ 
สว่ำงอยู่ กำรปล่อยมือคลัตช์คืนกลับก็ควรปล่อยคืนอย่ำง
ระมัดระวัง
 • ลดควำมเร็วของรถจักรยำนยนต์ เมื่อจะท�ำกำร 
ลดต�ำแหน่งเกียร์ ควำมเร็วรอบเครื่องยนต์จะเพิ่มข้ึน  
ให้ปล่อยมือคลัตช์คืนอย่ำงระมัดระวัง เพื่อป้องกันกำร
สึกหรอของชุดส่งก�ำลังและยำงหลัง
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ขาเบรกหลัง กุญแจล็อกเบาะหลัง

 กดขำเบรกหลัง เบรกหลังจะท�ำงำน ไฟเบรกจะสว่ำง
ขึ้นเมื่อกดขำเบรกหลัง

 กำรเปิดเบำะนั่ง โดยเสียบลูกกุญแจที่กุญแจล็อกเบำะ
นั่งและบิดหมุนทิศทำงตำมเข็มนำฬิกำ
 กำรลอ็กเบำะนัง่ โดยกำรลดระดับเบำะนัง่ลงให้ห่วงลอ็ก
อยู่ในต�ำแหน่งล็อก แล้วกดท้ำยเบำะลง
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ที่แขวนหมวกนิรภัย ขาตั้งจอดรถ
รถจักรยำนยนต์นี้มีขำตั้งกลำงและขำตั้งข้ำง

 ที่ เก็บหมวกนิรภัยอยู ่ใต ้เบำะน่ัง เม่ือต้องกำรเก็บ 
หมวกนิรภัย ให้เปิดเบำะน่ังข้ึน แล้วแขวนเก็บหมวกนิรภัย
แล้วล็อกเบำะโดยกดท้ำยเบำะลง

ขาตั้งกลาง   1 
 กำรต้ังขำต้ังกลำง ให้ใช้มือซ้ำยจับที่แฮนด์ด้ำนซ้ำย 
แล้วใช้มือขวำจับที่บำร ์ท ้ำย และใช้เท ้ำขวำเหยียบที่ 
ก้ำนขำตั้งกลำง แล้วยกตัวรถขึ้นไปทำงด้ำนหลัง
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ขาตั้งข้าง   2
        กำรตั้งขำตั้งข้ำง ใช้ส�ำหรับจอดรถชั่วครำว เมื่อจอดรถ
ให้ใช้เท้ำเลื่อนขำตั้งข้ำงลง โดยเหยียบปลำยขำตั้งแล้วกดลง
ในต�ำแหน่งที่เหมำะสมกับกำรจอด 

 ขับข่ีรถจักรยำนยนต์โดยไม่น�ำขำต้ังข้ำงพับเก็บ 
เข้ำทีส่ำมำรถท�ำให้เกดิอบัุติเหตุในขณะก�ำลงัเลีย้วซ้ำย
หรือขณะขับขี่ได้
 ก่อนกำรสตำร์ตเครื่องยนต์ทุกครั้งต้องพับเก็บ 
ขำตั้งข้ำงเข้ำที่ต�ำแหน่งเดิม

 จอดรถจักรยำนยนต์ให้ม่ันคงทีพ่ืน้เรยีบ เพือ่ช่วย
ไม่ให้รถจักรยำนยนต์เลื่อนล้มได้
 ถ้ำคุณมีควำมจ�ำเป็นต้องจอดรถบนพื้นลำดเอียง
ให้หันด้ำนหน้ำรถจักรยำนยนต์ไปทำงด้ำนลำดเอียง
ขึน้และต้ังรถด้วยขำต้ังกลำงหรอืขำต้ังข้ำง ถ้ำขำต้ังข้ำง 
ไม่พับขึ้นเอง
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กล่องอเนกประสงค์ 
 กล่องอเนกประสงค์ สำมำรถรับน�้ำหนักได้ไม่เกิน 
1.5 กิโลกรัม

การเปิดกล่องอเนกประสงค์
 เสียบลูกกุญแจที่กุญแจกล่องอเนกประสงค์ บิดหมุน
ทวนเข็มนำฬิกำ และยกฝำปิดกล่องอเนกประสงค์ขึ้น

การปิดกล่องอเนกประสงค์
 ปิดฝำกล่องอเนกประสงค์ลง เสียบลูกกุญแจที่กุญแจ
กล่องอเนกประสงค์ บิดหมุนตำมเข็มนำฬิกำเพื่อล็อกฝำปิด
กล่องอเนกประสงค์
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 กำรเปิดฝำกล่องอเนกประสงค์ด้ำนหน้ำขณะขับข่ี 
สำมำรถท�ำให้เกิดอันตรำยได้ กำรปล่อยมือของท่ำน
ออกจำกแฮนด์ระหว่ำงขับขี่ท�ำให้ควำมสำมำรถใน
กำรควบคุมรถจักรยำนยนต์ลดลง
 ใช้มือจับแฮนด์รถท้ังสองข้ำง ขณะขับขี่รถ
จักรยำนยนต์

 กุญแจล็อกกล่องอเนกประสงค์อำจเสียหำยได้  
ถ้ำบรรจุสิง่ของในกล่องอเนกประสงค์เกนิกว่ำกำรรบั
น�้ำหนักที่ก�ำหนด และอย่ำพยำยำมกดฝำกล่อง
อเนกประสงค์ เพื่อล็อกกล่องอเนกประสงค์ เพรำะ 
อำจท�ำให้กลไกล็อกเสียหำยได้
 หลกีเลีย่งกำรบรรจสุิง่ของมำกเกนิไปลงในกล่อง
อเนกประสงค์  เพรำะอำจท�ำให้ฝำกล่องอเนกประสงค์
เสียหำยได้

 หมายเหตุ

 • อุณหภูมิภำยในกล่องอเนกประสงค์จะเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจำกควำมร้อนของเครื่องยนต์และแสงแดด ห้ำมใส่
สิ่งของที่ติดไฟง่ำย อำหำรหรือเครื่องดื่ม และของทนควำม
ร้อนได้ต�่ำ ลงในกล่องอเนกประสงค์  
 • ไม่ควรเกบ็ของมีค่ำไว้ในกล่องอเนกประสงค์  เม่ือจอด
รถจักรยำนยนต์ทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล
 • ห้ำมเก็บของท่ีมีค่ำหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์
เนื่องจำกกล่องอเนกประสงค์ไม่สำมำรถกันน�้ำได้
 • ห้ำมใส่วัตถุที่เปรำะบำงหรือสำมำรถท�ำให้แตกง่ำย 
ลงในกล่องอเนกประสงค์
 • กล่องอเนกประสงค์สำมำรถรับน�้ำหนักได้ไม่เกิน 
1.5 กิโลกรัม
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 ห้ามใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล์ ท่ีมีปริมำณเอทำนอล 
เกินกว่ำ 20% (E20)
 อย่ำเติมน�้ำมันจนล้นออกจำกถัง เพรำะน�้ำมัน 
เชือ้เพลงิ สำมำรถท�ำควำมเสยีหำยต่อสีรถจกัรยำนยนต์
ถ้ำหำกน�้ำมันเชื้อเพลิงล้นออกมำให้รีบเช็ดให้แห้ง
ทันที หมายเหตุ

 • ในกรณีท่ีเครือ่งยนต์มอีำกำรสะดุด ท�ำงำนไม่สมบูรณ์ 
ในขณะท่ีเครื่องยนต์ท�ำงำนท่ีควำมเร็วคงที่ในสภำวะกำร 
ใช้งำนปกติ ให้ทดลองเปลี่ยนไปเติมน�้ำมันท่ีสถำนีบริกำร
อืน่หรอืน�ำ้มันเช้ือเพลงิยีห้่ออืน่แทน หำกยงัมีอำกำรผดิปกติ 
ดังกล่ำว กรุณำน�ำรถของท่ำนไปตรวจเช็กที่ศูนย์บริกำร
มำตรฐำนซูซูกิทันที มิฉะน้ัน หำกเกิดควำมเสียหำย 
ทำงบริษัทฯ ไม่อำจรับประกันควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นได้

 • ใช้น�้ำมันเบนซินไร้สำรตะกั่วท่ีมีออกเทน 88 หรือ 
สูงกว่ำ ใช้น�้ำมันเบนซินไร้สำรตะกั่วสำมำรถยืดอำยุกำร 
ใช้งำนของหัวเทียนและส่วนประกอบของระบบไอเสีย

ค�าแนะน�าส�าหรับการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง
น�้ามันเครื่องและน�้ายาหล่อเย็น
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น�้ามันเครื่อง
 คุณภำพของน�ำ้มันเครือ่งเป็นปัจจัยหลกัของกำรท�ำงำน
และอำยุกำรใช้งำนของเครื่องยนต์ของท่ำน ให้ใช้น�้ำมันที่มี
มำตรฐำน API เกรด SG หรือสูงกว่ำ หรือน�้ำมันเครื่อง
มำตรฐำน JASO เกรด MA

ค่าความหนืดของน�้ามันเครื่อง (SAE)
 ซูซูกิแนะน�ำให้ใช้น�้ำมันเครื่อง SAE 40 หรือ 10W-40  
ถ้ำน�้ำมันเครื่อง SAE 40 หรือ 10W-40 ไม่มีจ�ำหน่ำย ให้ใช้
น�้ำมันเครื่องอื่นทดแทน โดยเลือกจำกตำรำงท่ีแสดงไว้ 
ในตำรำงต่อไปนี้ โดยค�ำนึงถึงสภำพอำกำศแต่ละท้องถิ่น

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

SAE

40

10W-40

API

SG

SG หรือ สูงกว่ำ

JASO

-

MA น�้ามันเครื่อง

TEMP.
C -30

-22
-20
-4

-10
14

0
32

10
50

20
68

30
86

40
104F

20W-50

10W-30

15W-40     15W-50

10W-40     10W-50
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มาตรฐานน�้ามันเครื่อง JASO T903
 น�้ำมันเครื่องมำตรฐำน JASO T903 เป็นน�้ำมันเครื่อง  
4 จงัหวะทีเ่หมำะสมส�ำหรบัรถจกัรยำนยนต์และเคร่ืองยนต์ 
ATV รถจักรยำนยนต์และเคร่ืองยนต์ ATV ต้องกำรกำร 
หล่อลื่นชุดคลัตช์ และระบบส่งก�ำลังด้วยน�้ำมันเครื่อง
มำตรฐำน JASO T903 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำน 
ของชุดคลัตช์ และระบบส่งก�ำลังของรถจักรยำนยนต์และ
เครื่องยนต์ ATV 
 เกรดของน�้ำมันเครื่องที่ใช้คือ MA จะแสดงข้อมูลเกรด
น�้ำมันเครื่องอยู่ด้ำนข้ำงของบรรจุภัณฑ์น�้ำมันเครื่องตำม
ภำพที่แสดง

การประหยัดพลังงาน
 ทำงบริษัทฯ ไม่อนุญำตให้ใช้น�้ำมันเครื่องที่ “ประหยัด
พลังงำน”  
 น�ำ้มนัเครือ่งบำงประเภทมมีำตรฐำน API และ SH หรอื
สูงกว่ำ จะมี “กำรประหยดัพลงังำน” บอกในฉลำกผลติภณัฑ์ 
น�ำ้มันเครือ่งชนดินีส้ำมำรถส่งผลร้ำยกบัอำยกุำรใช้งำนของ
เครื่องยนต์และประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของชุดคลัตช์

1   รหัสตัวเลขของบริษัทผู้ผลิตน�้ำมันเครื่อง

2   เกรดของน�้ำมันเครื่อง

MA

1

2

มาตรฐาน API
SG หรือสูงกว่า

มาตรฐาน API
SH หรือ SM

มาตรฐาน API
SN หรือสูงกว่า

แนะน�ำให้ใช้                  ไม่อนุญำตให้ใช้
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น�้ายาหล่อเย็น
 ใช้น�้ำยำหล่อเย็น "SUZUKI SUPER LONG LIFE 
COOLANT" หรือ "SUZUKI LONG LIFE COOLANT"
 หำกไม่มี "SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT" 
และ "SUZUKI LONG LIFE COOLANT" ให้ใช้น�้ำหล่อเย็น 
ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ำท่ีสำมำรถใช้กับหม้อน�้ำอลูมิเนียม 
กับน�้ำสะอำดในอัตรำส่วน 50 : 50

 น�้ำยำหล่อเย็นเป็นอันตรำยร้ำยแรงถึงเสียชีวิตได้ 
หำกกลนื หรอืสูดดมน�ำ้ยำหล่อเยน็สำมำรถเป็นพษิต่อ
สัตว์เลี้ยงได้ ห้ำมด่ืมน�้ำยำป้องกันจุดเยือกแข็ง หรือ
น�้ำยำหล่อเย็น หำกกลืนเข้ำไปอย่ำล้วงคอให้อำเจียน
ออกมำให้พบแพทย์ทันที หลีกเลี่ยงกำรสูดดม 
ไอระเหยที่ร้อนจัด หำกสูดดมเข้ำไปให้ออกไปยัง
สถำนท่ีทีมี่อำกำศบริสทุธ์ิ หำกน�ำ้ยำหล่อเยน็เข้ำตำ ให้
ล้ำงด้วยน�้ำ แล้วไปพบแพทย์ ล้ำงมือให้สะอำดหลัง
จำกสัมผสักับน�ำ้ยำหล่อเยน็ สำรนีเ้ป็นอนัตรำยต่อเด็ก
และสัตว์เลี้ยงควรเก็บให้ห่ำงจำกเด็กและสัตว์เลี้ยง

 • น�้ำยำหล่อเย็นที่หกออกมำ สำมำรถท�ำควำม 
เสียหำยแก่สีรถได้
 • ห้ำมท�ำน�้ำยำหล่อเย็นหก ในขณะที่เติมหม้อน�้ำ 
หำกท�ำน�้ำยำหล่อเย็นหก ให้เช็ดท�ำควำมสะอำดทันที

น�้ายาป้องกันจุดเยือกแข็ง
 น�้ำยำหล่อเย็นป้องกันกำรเกิดสนิม และช่วยหล่อลื่น 
ปั๊มน�้ำ รวมทั้งป้องกันจุดเยือกแข็ง ควรใช้น�้ำยำหล่อเย็น 
ทกุครัง้ถงึแม้ว่ำสภำพอำกำศในพืน้ท่ีนัน้ๆ อณุหภมิูจะไม่ถงึ
จุดเยือกแข็ง
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น�้ายา SUZUKI SUPER LONG LIFE
(สีน�้าเงิน)
 น�้ำยำ SUZUKI SUPER LONG LIFE (สีน�้ำเงิน)  
เป็นน�ำ้ยำทีไ่ม่ต้องผสมน�ำ้ตำมอตัรำส่วนเติม น�ำ้ยำ SUZUKI 
SUPER LONG LIFE ถ้ำน�ำ้ยำหล่อเยน็ลดระดับลงไม่มคีวำม
จ�ำเป็นต้องผสมน�ำ้เพิม่เติมเม่ือต้องกำรเปลีย่นน�ำ้ยำหล่อเยน็

น�้ายา SUZUKI LONG LIFE (สีเขียว)
 ใช้ส�ำหรับผสมน�้ำตำมอัตรำส่วน ควรใช้น�้ำกลั่นผสม
เท่ำนั้น น�้ำอื่นๆ สำมำรถท�ำให้เกิดกำรอุดตัน และเป็นสนิม 
ที่หม้อน�้ำได้

 หมายเหตุ

 ส่วนผสม 50% จะช่วยป้องกันระบบระบำยควำมร้อน
จำกอุณหภูมิจุดเยือกแข็งที่สูงกว่ำ -31 องศำเซลเซียส ถ้ำ 
รถจักรยำนยนต์ของท่ำนใช้งำนที่อุณหภูมิต�่ำกว่ำ -31 องศำ
เซลเซียสอัตรำส่วนผสมนี้จะเพิ่มข้ึนที่ 55% (-40 องศำ
เซลเซียส) หรือ 60% (-55 องศำเซลเซียส) อัตรำส่วนผสม 
จะไม่เกินกว่ำ 60%

50%
Water

Coolant

525 ml

525 ml
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การรันอินและการตรวจสอบก่อนการขับขี่
 ค�ำน�ำน้ีอธิบำยถึง ควำมส�ำคัญในกำรรันอินท่ีถูกต้อง
เหมำะสม ที่ส�ำคัญท�ำอย่ำงไร เพื่ออำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำน
และกำรท�ำงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพของรถจักรยำนยนต์
ซูซูกิคันใหม่ของท่ำน
 โปรดดูรำยละเอียดกำรอธิบำยข้ันตอนรันอินที่ถูกต้อง 
เหมำะสมดังต่อไปนี้

ค�าแนะน�าในการบิดคันเร่งสูงสุด
 ตำรำงนี้แสดงค่ำสูงสุดท่ีแนะน�ำในกำรบิดคันเร่ง
ระหว่ำงกำรรันอิน

การเปลี่ยนแปลงความเร็วของเครื่องยนต์
 ควำมเร็วของเคร่ืองยนต์ ควรมีกำรเปลี่ยนแปลงใน
ระดับต่ำงๆ กัน และไม่ควรใช้ควำมเร็วคงที่เป็นเวลำนำนๆ 
กำรใช้ควำมเร็วในลักษณะนี้ เป ็นกำรเพิ่มภำระให้กับ
เคร่ืองยนต์ กำรเปลี่ยนแปลงควำมเร็วท�ำให้ชิ้นส่วนภำยใน
เครือ่งยนต์เกดิกำรเสียดสีกนัและมีกำรปรบัสภำพให้ท�ำงำน
ได้อย่ำงเหมำะสมในช่วงกำรรันอิน หลีกเลี่ยงกำรใช้งำน
เครื่องยนต์หนักจนเกินไป

เริ่มต้น บิดคันเร่งน้อยกว่ำ

บิดคันเร่งน้อยกว่ำ

บิดคันเร่งน้อยกว่ำ

ถึง

มำกกว่ำ
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การรันอินยางใหม่
 ยำงนอกใหม่ต้องกำรรันอินอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้ได้
ประสิทธิภำพสูงสุดของยำงในกำรใช้งำนอย่ำงเดียวกันกับ
กำรรันอินเครื่องยนต์ โดยให้ดอกยำงที่สัมผัสกับพื้นถนน
ค่อยๆ สึกทีละเล็กทีละน้อยท�ำกำรเพิ่มมุมเอียงกำรเข้ำโค้ง 
โดยท�ำให้เสร็จภำยใน 160 กิโลเมตรแรก ก่อนกำรใช้งำน
ของยำงให้เต็มประสทิธิภำพสูงสดุ หลีกเลีย่งกำรเร่งออกตัว 
กำรเข้ำโค้งและกำรเบรกอย่ำงรุนแรง ส�ำหรับระยะ 160 
กิโลเมตรแรก

 กำรละเลยท่ีจะท�ำกำรรันอินยำงนอกเป็นสำเหตุ
ให้ยำงนอกเกิดกำรลื่นไถล  และอำจท�ำให้สูญเสียกำร
ควบคุมรถจักรยำนยนต์ได้
 ใช้ควำมระมัดระวงัเป็นพเิศษเมือ่ขับด้วยยำงนอก
ใหม่ให้ท�ำกำรรันอินยำง ตำมที่อธิบำยในส่วนหัวข้อ
นี้และหลีกเลี่ยงกำรเร่งออกตัว กำรเข้ำโค้ง และกำร
เบรกอย่ำงรุนแรงส�ำหรับระยะ 160 กิโลเมตรแรก

หลีกเลี่ยงการใช้ความเร็วต�่าแบบคงที่
 กำรใช้งำนเคร่ืองยนต์ท่ีควำมเร็วต�่ำคงที่เป็นสำเหตุให้
ชิ้นส่วนเกิดกำรสึกหรอและเสียหำย ท�ำกำรเร่งเครื่องยนต์
อย่ำงอสิระทกุระดับควำมเรว็ แต่ต้องไม่เกินขอบเขตของค่ำ
สูงสุดท่ีก�ำหนดไว้ ห้ำมบิดคันเร่งจนสุดในระยะ 1,600 
กิโลเมตรแรก

การท�าให้น�้ามันเครื่องหมุนเวียน
ก่อนการขับขี่
 หลังจำกติดเครื่องยนต์ไม่ว่ำในขณะที่เครื่องยนต์อุ่น
หรือเย็นแล้ว ควรปล่อยให้เครื่องยนต์ติดที่รอบเดินเบำและ
ให้เวลำเพยีงพอส�ำหรบัน�ำ้มันหล่อลืน่ท่ีจะเข้ำไปหล่อลืน่ชิน้
ส่วนภำยในเครื่องยนต์อย่ำงท่ัวถึงก่อนท�ำกำรเร่งรอบ
เครื่องยนต์หรือน�ำไปใช้งำน
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การบริการครั้งแรกและการบริการเร่งด่วน
 กำรบรกิำรระยะ 1,000  กโิลเมตรแรกเป็นส่ิงส�ำคัญท่ีสุด
ส�ำหรบัรถจกัรยำนยนต์ของท่ำนทีค่วรได้รบั ในระหว่ำงกำร
รันอินชิ้นส่วนของเครื่องยนต์จะมีกำรเสียดสีกันมีกำร
สึกหรอเป็นเศษโลหะปนอยู่ในน�้ำมันเครื่องท�ำให้น�้ำมัน
เครือ่ง สกปรกและชิน้ส่วนอืน่ๆ มกีำรขยบัเขยือ้นและมกีำร
หลวมคลอนของจุดยึดต่ำงๆ จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรถ่ำยน�้ำมัน
เครื่องที่สกปรก และปรับแต่งค่ำและแรงขันจุดยึดให้ได้
มำตรฐำนที่ก�ำหนด
 ควรปฏบิติัตำมระยะเวลำกำรให้บรกิำร 1,000 กโิลเมตร
แรก จะท�ำให้แน่ใจว่ำกำรบริกำรที่ดีจะท�ำให้อำยุกำรใช้งำน
และประสิทธิภำพของเครื่องยนต์ยำวนำนยิ่งขึ้น

 หมายเหตุ

 กำรบริกำร 1,000  กิโลเมตรแรก ควรปฏิบัติตำมส่วน
ของ “ตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำตำมช่วงเวลำ” ของคู่มือกำรใช้
รถเล่มน้ี เอำใจใส่เป็นพิเศษเกี่ยวกับ ค�ำเตือน และข้อควร
ระวัง  ในหัวข้อ “กำรตรวจสอบและกำรบ�ำรุงรักษำ”

 กำรละเลยท่ีไม่ตรวจสอบและกำรบ�ำรุงรักษำ 
รถจักรยำนยนต์ของท่ำนอย่ำงไม่ถูกต้องเหมำะสม 
จะเพิ่มโอกำสให้เกิดอุบัติเหตุหรืออุปกรณ์เสียหำยได้
 ให้ตรวจสอบก่อนกำรขับขี่ทุกครั้ง ดูรำยละเอียด
จำกตำรำงกำรตรวจสอบหน้ำ 48 ส�ำหรับรำยละเอียด
เพิ่มเติมให้ค้นหำจำกหัวข้อ “กำรตรวจสอบและ 
กำรบ�ำรุงรักษำ”

การตรวจสอบสภาพรถก่อนการขับขี่
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 • กำรใช ้ยำงที่สึกหรอ แรงดันลมยำงท่ีไม  ่
เหมำะสมหรือขนำดของยำงไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำน 
ทีก่�ำหนดจะลดประสิทธิภำพในกำรขับขี ่และสำมำรถ
เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้
 • ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำท้ังหมดในหัวข้อของ  
“ยำง” ในคู่มือกำรใช้รถเล่มนี้

 • กำรตรวจสอบกำรบ�ำรุงรักษำตำมหัวข้อ เม่ือ
เครื่องยนต์ก�ำลังท�ำงำนสำมำรถท�ำให้เกิดอันตรำยได้
คณุอำจเกิดกำรบำดเจ็บอย่ำงรุนแรง ถ้ำมือหรอืเสือ้ผ้ำ
ของคุณเข้ำไปในชิ้นส่วนที่สำมำรถเคลื่อนที่ได้
 • ดับเครื่องยนต์เม่ือต้องกำรตรวจสอบกำรบ�ำรุง
รกัษำยกเว้นเม่ือต้องกำรตรวจสอบสวิตช์สตำร์ต หรอื
ดับเครื่องยนต์ และกำรท�ำงำนของคันเร่ง

 ก่อนกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์  ควรแน่ใจว่ำได้ตรวจ
สอบตำมหัวข้อต่ำงๆ และต้องไม่ละเลยควำมส�ำคัญในกำร
ตรวจสอบตำมหัวข้อดังกล่ำว ให้ปฏิบัติกำรตรวจสอบตำม
หัวข้อทั้งหมดก่อนกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์
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ระบบบังคับเลี้ยว

คันเร่ง

คลัตช์

เบรก

ระบบกันสะเทือน

น�้ำมันเชื้อเพลิง

โซ่ขับ

ยำง

น�้ำมันเครื่อง

ระบบหล่อเย็น

ไฟแสงสว่ำง

แตร

ควำมคล่องตัว
กำรเคลื่อนที่ไม่ติดขัด
ไม่มีระยะฟรีหรือหลวมคลอน

ระยะฟรีสำยคันเร่งถูกต้อง
กำรท�ำงำนขณะกลับคืนของคันเร่งถูกต้อง

ระยะฟรีคลัตช์ถูกต้อง
กำรท�ำงำนรำบรื่นถูกต้อง

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

เคลื่อนที่ได้อย่ำงนิ่มนวล

น�้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอต่อควำมต้องกำร

ระดับหย่อนโซ่ขับถูกต้อง
ได้รับกำรหล่อลื่นเพียงพอ
ไม่สึกหรอหรือเสียหำยมำกเกินไป

แรงดันลมยำงเหมำะสม
ควำมลึกของดอกยำงเพียงพอ
ไม่มีรอยแตกหรือรอยฉีกขำด

ระดับน�้ำมันเครื่องถูกต้อง

ระดับน�้ำหล่อเย็นถูกต้อง
ไม่มีกำรรั่วไหลของน�้ำยำหล่อเย็น

กำรท�ำงำนของไฟแสงสว่ำงและมำตรวัดถกูต้อง

ท�ำงำนถูกต้อง

ตารางการตรวจสอบ

หัวข้อตรวจสอบ หัวข้อตรวจสอบตรวจสอบ ตรวจสอบ
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เทคนิคการขับขี่
การสตาร์ตเครื่องยนต์
     จอดรถจักรยำนยนต์ด้วยขำต้ังกลำงใส่กุญแจแล้วหมุน
บิดลูกกุญแจไปต�ำแหน่ง  “ON”

 กำรสตำร์ตเครื่องยนต์อย่ำงไม่ถูกต้อง สำมำรถ
ท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บที่รุนแรงได้ สตำร์ตเครื่องยนต์
ในขณะขำ ต้ังกลำงพับเก็บ  สำมำรถท�ำให ้รถ
จักรยำนยนต์เคลื่อนไปข้ำงหน้ำในขณะสตำร์ต
เครื่องยนต์ได้
     ต้ังขำต้ังกลำงรถจักรยำนยนต์ ก่อนกำรสตำร์ต
เคร่ืองยนต์ และห้ำมพับขำต้ังกลำงเก็บเข้ำท่ีจนกว่ำ
เครื่องยนต์จะอยู่ที่รอบเดินเบำ

ตรวจเช็กสภำพเครื่องยนต์ภำยใต้เงื่อนไขดังนี้  
 เม่ือเครื่องยนต์สตำร์ตติดแล้ว ต้องแน่ใจว่ำ
ต�ำแหน่งเกียร์ของรถอยู่ในต�ำแหน่งท่ีถูกต้อง โดย
ตรวจเช็กได้ดังนี้
 • ตรวจเช็กไฟบอกต�ำแหน่งเกียร์ "0" (เกียร์ว่ำง)
 • ตรวจเช็กไฟบอกต�ำแหน่งเกียร์ "1", "2", "3", 
"4",  "5" หรือ "6" 
 ถ้ำพบว่ำไม่อยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ที่ถูกต้อง อำจส่ง
ผลท�ำให้เคร่ืองยนต์เสียหำยอย่ำงรุนแรงได้ โปรด
ติดต่อศูนย์บรกิำรมำตรฐำนของซซููกเิป็นผูต้รวจสอบ

การสตาร์ตขณะเครื่องยนต์เย็น
ไม่ต้องบิดคันเร่งและกดปุ่มสตำร์ตหรือสตำร์ตด้วยเท้ำ   
หลังจำกเครื่องยนต์ติด ให้อุ่นเครื่องยนต์ให้ถึงอุณหภูมิท่ี 
ใช้งำน
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การสตาร์ตขณะเครื่องอุ่น
 ไม่ต้องบิดคันเร่งและกดปุ่มสตำร์ตหรือสตำร์ตด้วยเท้ำ

 ก๊ำซไอเสียประกอบด้วย คำร์บอนมอนอกไซด์ 
ซ่ึงเป็นก๊ำซอันตรำย เน่ืองจำกก๊ำซชนิดน้ีไม่มีสี 
ไม่มีกลิ่น กำรสูดดมคำร์บอนมอนอกไซค์เข้ำไป  
อำจเป็นสำเหตุอันตรำยถึงแก่ชีวิตหรือได้รับบำดเจ็บ
ขั้นรุนแรงได้
      ห้ำมสตำร์ตเครือ่งยนต์หรือติดเคร่ืองยนต์ในอำคำร
หรือในสถำนท่ีท่ีมีอำกำศถ่ำยเทน้อย หรืออำกำศ
ถ่ำยเทไม่สะดวก

 กำรติดเครื่องยนต์เป็นเวลำนำน โดยไม่ขับขี่  
อำจเป็นสำเหตุ ท�ำให้เครื่องยนต์โอเวอร์ฮีท หำก
เครื่องยนต์โอเวอร์ฮีท จะส่งผลให้ชิ้นส่วนภำยใน
เครื่องยนต์และท่อไอเสียเปลี่ยนสีได้
 ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง เมื่อไม่ได้ใช้งำน

ระบบ Suzuki Easy Start 
 ระบบอีซี่สตำร์ตของซูซูกิ เป็นระบบท่ีช่วยให้กำร            
สตำร์ตเครื่องยนต์ง ่ำยขึ้น โดยกดสวิตช์สตำร์ตไฟฟ้ำ 
หน่ึงครั้ง ก็สำมำรถสตำร์ตเครื่องยนต์ได้โดยไม่ต้องบีบ 
มือคลัตช์ ถ้ำอยู่ในต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง และถ้ำเกียร์ไม่ได้อยู่ใน
ต�ำแหน่งเกียร์ว่ำง จะต้องบีบมือคลัตช์ช่วย ในกำรสตำร์ต
เครื่องยนต์

 หมายเหตุ

 เมื่อกดสวิตช์สตำร์ตไฟฟ้ำหลังจำกท่ีคุณปล่อยสวิตช์     
สตำร ์ตไฟฟ้ำแล ้ว มอเตอร ์สตำร ์ตจะท�ำกำรสตำร ์ต  
เครือ่งยนต์ประมำณ 2-3 วนิำท ีจนเครือ่งยนต์สตำร์ตติด และ
มอเตอร์สตำร์ตก็จะหยุดกำรท�ำงำนโดยอัตโนมัติ
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การขับขี่

 กำรขับข่ีรถจกัรยำนยนต์ด้วยควำมเร็วสงูมีโอกำส
สูญเสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์ได้ ด้วยสำเหตุน้ี
อำจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุในกำรขับขี่ได้
 ขับข่ีรถจักรยำนยนต์ให้อยู่ในขีดควำมสำมำรถ
ของคุณ โดยค�ำนงึถงึสภำพรถจกัรยำนยนต์และสภำพ
กำรขับขี่บนท้องถนน

 กำรปล ่อยมือของท ่ ำนออกจำกแฮนด ์รถ
จักรยำนยนต์หรือเอำเท้ำออกจำกท่ีวำงเท้ำระหว่ำง 
กำรขับขี่ เป็นเหตุให้เกิดอันตรำยได้ ถ้ำปล่อยมือหรือ
เท้ำเพียงข้ำงใดข้ำงหนึ่งท�ำให้ควำมสำมำรถในกำร
ควบคุมรถจักรยำนยนต์ลดลงต้องจับแฮนด์ด้วยมือ 
ทั้งสองข้ำง และวำงเท้ำท้ังสองข้ำงบนที่วำงเท้ำ
ระหว่ำงกำรขับขี่ตลอดเวลำ

 ลมปะทะจำกด้ำนข้ำงสำมำรถเกิดข้ึนได้ เม่ือรถ
จักรยำนยนต์วิ่งผ่ำนรถที่มีขนำดใหญ่ หรือที่ทำงออก
ของอโุมงค์หรือเนนิเขำ ท�ำให้กำรควบคุมรถตำมปกติ
ท�ำได้ยำก
 ลดควำมเรว็ลงเมือ่จะผ่ำนบรเิวณท่ีมีลมปะทะจำก
ด้ำนข้ำง

 หลังจำกพับเก็บขำต้ังข้ำงให้บีบมือคลัตช์เข้ำเกียร์ 1  
โดยกดคันเปลีย่นเกยีร์ลง ค่อยๆปล่อยคลตัช์จนรถเคลือ่นตัว
ออกไป กำรเปลี่ยนเกียร์ต�ำแหน่งสูงขึ้น กระท�ำโดยกำรลด
คันเร่งลง บีบมือคลัตช์และยกคันเปลี่ยนเกียร์ขึ้น จำกนั้น 
ค่อยๆปล่อยคลตัช์คนืกลบั กำรลดต�ำแหน่งเกียร์ กระท�ำโดย
กำรบีบมือคลัตช์และกดปลำยคันเปลี่ยนเกียร์ลง เพื่อลง
ต�ำแหน่งเกียร์ และค่อยๆ ปล่อยมือคลัตช์คืนกลับ
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การเปลี่ยนเกียร์
 เกียร์ท�ำหน้ำที่รับกำรส่งถ่ำยก�ำลังจำกเครื่องยนต์และ 
ส่งถ่ำยก�ำลังทุกช่วงของกำรท�ำงำน กำรเลือกอัตรำทด 
ให้เหมำะสมกับกำรท�ำงำนของเครื่องยนต์ ผู้ขับขี่ต้องเลือก
ตำมควำมเหมำะสม ไม่ควรใช้ควำมเร็วเม่ือคลัตช์ลื่น แต่
สำมำรถลดควำมเรว็รอบเครือ่งยนต์ลงสู่ช่วงกำรท�ำงำนปกติได้

 กำรลดเกียร์ ขณะเครื่องยนต์มีควำมเร็วสูงอำจ 
ส่งผล ดังนี้
 • ล้อหลงัลืน่ไถลสูญเสยีกำรควบคมุจำกกำรเบรก
ของเครื่องยนต์
 • รอบเครื่องยนต์สูงทันทีทันใด ในต�ำแหน่งเกียร์
ต�่ำท�ำให้เครื่องยนต์ช�ำรุดได้ ควรลดควำมเร็วก่อนกำร
ลดต�ำแหน่งเกียร์

 กำรลดต�ำแหน่งเกียร์ขณะเข้ำโค้ง อำจท�ำให้ล้อ
หลังลื่นไถลสูญเสียกำรควบคุมได้ ควรลดควำมเร็ว
และลดต�ำแหน่งเกียร์ก่อนกำรเข้ำโค้ง

 กำรเปลี่ยนเกียร์อย่ำงไม่เหมำะสม อำจท�ำให  ้
ชุดเกียร์ช�ำรุดเสียหำยได้
 • ไม่ควรวำงเท้ำบนคันเปลี่ยนเกียร์
 • ไม่ควรฝืนเข้ำเกียร์หำกเกียร์ติดขัด

การขับขี่ขึ้นเขา
 • เม่ือขับรถจักรยำนยนต์ข้ึนทำงชันรถจักรยำนยนต ์
จะสูญเสียควำมเร็วจำกกำรที่เครื่องยนต์ไม่มีก�ำลัง ตรงจุดนี้
คุณต้องลดเกียร์ลงเพื่อให้เครื่องยนต์กลับมำมีก�ำลังปกติ 
อกีครัง้ควรเปลีย่นเกยีร์ให้เหมำะสมป้องกนัรถจักรยำนยนต์
สูญเสียกำรทรงตัว
 • เม่ือขับรถจักรยำนยนต์ลงทำงลำดให้ใช้กำรเบรก
เครื่องยนต์โดยกำรใช้เกียร์ต�่ำ
 • ควรระมัดระวัง ไม่ให้ควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์สูง
จนเกินไป
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 กำรเบรกอย่ำงรนุแรงในขณะท�ำกำรเลีย้ว เป็นสำเหตุ 
ท�ำให้เกิดกำรลื่นไถล และสูญเสียกำรควบคุมได้
 ให้ท�ำกำรเบรกก่อนกำรเลี้ยว

 กำรเบรกท่ีรุนแรงบนถนนเปียก พื้นดินร่วนซุย
ขรุขระ หรือพื้นถนนที่ลื่น เป็นสำเหตใุห้เกิดกำรลื่นไถล
และสูญเสียกำรควบคุมรถได ้ให ้ เบรกเบำๆ และ
ระมัดระวังบนถนนที่ลื่นหรือผิวขรุขระ

 ผู้ขับขี่ที่ไม่มีประสบกำรณ์โดยกำรใช้เฉพำะเบรก
หน้ำอย่ำงเดียว ท�ำให้ใช้ระยะทำงในกำรหยุดมำกเกิน
ควรจะท�ำให้เกดิกำรชน กำรใช้เพยีงเบรกหน้ำหรอืเบรก
หลังเพียงอย่ำงเดียวเป็นเหตุให้เกิดกำรลื่นไถล และสูญ
เสียกำรควบคุมรถจักรยำนยนต์
 ให้ใช้เบรกหน้ำ และเบรกหลังอย่ำงพร้อมกันใน
เวลำเดียวกัน

 กำรขับขี่รถตำมยำนพำหนะคันอื่นอย่ำงใกล้ชิด 
เกินไปสำมำรถท�ำให้เกิดกำรเฉี่ยวชนกันได้ ขณะท่ี
ควำมเร็วของรถท่ีเพิ่มข้ึนระยะกำรเบรกของรถก็ต้อง
เพิ่มขึ้นตำมไปด้วยควรแน่ใจว่ำมีระยะกำรหยุดรถอย่ำง
ปลอดภัยระหว่ำงรถของคุณและรถคันหน้ำ

 กำรบิดประคองคันเร่งรถจักรยำนยนต์ ในขณะ
เตรียมหยุดรถบนพื้นเอียง สำมำรถท�ำให้ชุดคลัตช์ 
เกิดควำมเสียหำยได้
 ใช้เบรกเมื่อต้องกำรหยุดรถบนพื้นเอียงเท่ำนั้น

การหยุดรถและการจอดรถ
1. ผ่อนคันเร่งกลับคืนจนสุด
2. ใช้เบรกหน้ำและเบรกหลัง เบรกพร้อมๆ กัน
3. ลดเกียร์และควำมเร็วลง
4. เข้ำเกียร์ว่ำง บีบมือคลัตช์ไว้จนกว่ำจะหยุดนิ่ง ต้องแน่ใจ 
 ว่ำรถอยู่เกียร์ว่ำง โดยดูจำกไฟบอกเกียร์ว่ำงส่องสว่ำง
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5. จอดรถจักรยำนยนต์ บนพื้นรำบ

 หมายเหตุ

 ถ้ำจอดรถจักรยำนยนต์บนพื้นลำดเอียงลง ล้อหน้ำต้อง
หัก หันเข้ำไหล่ทำงป้องกันรถไหลไปด้ำนหน้ำ จอดด้วยขำ
ต้ังข้ำงและเข้ำเกียร์ 1 ค้ำงไว้ ปลดเกียร์ว่ำงก่อนกำรสตำร์ต
เครื่องยนต์

 6. บิดสวิตช์กุญแจไปต�ำแหน่ง “OFF” เพื่อดับเครื่องยนต์
 7. บดิสวิตช์กญุแจไปต�ำแหน่ง “LOCK” เพื่อล็อกคอรถ
 8. ถอดลูกกุญแจออกจำกสวิตช์กุญแจ

 หมายเหตุ

 ถ้ำมีอุปกรณ์ล็อกป้องกันกำรขโมย เช่น กำรล็อกจำน
เบรกหน้ำและโซ่ให้แน่ใจว่ำได้ถอดอุปกรณ์ล็อกป้องกัน
ขโมยก่อนกำรเคลื่อนย้ำยรถจักรยำนยนต์

 ควำมร้อนจำกท่อไอเสียสำมำรถท�ำให้ผิวหนัง 
คณุไหม้ได้ถงึแม้หลงัจำกดับเครือ่งยนต์แล้วท่อไอเสยี
ยังมีควำมร้อนเพียงพอท�ำให้ผิวหนังคุณไหม้ได้
 จอดรถจักรยำนยนต์ในท่ีซ่ึงเด็กและผูค้นเดินผ่ำน
ไปมำไม่สำมำรถสัมผัสท่อไอเสียได้
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 กำรบ�ำรุงรักษำท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตำม 
ค�ำแนะน�ำในกำรบ�ำรุงรักษำเพิ่มโอกำส ในกำรเกิด
อุบัติเหตุหรือท�ำให้รถจักรยำนยนต์เสียหำยได้ ท�ำกำร
ตรวจสอบและบ�ำรุงรักษำตำมค�ำแนะน�ำ และตำม
ก�ำหนดเวลำในหนังสือคู ่มือเล่มน้ีสอบถำมศูนย์
บรกิำรมำตรฐำนซูซกูหิรอืช่ำงเทคนคิท่ีผ่ำนกำรอบรม 
เพื่อกำรบ�ำรุงรักษำตำมรำยกำรที่มีเครื่องหมำย (*)  
คุณสำมำรถปฏิบัติกำรบ�ำรุงรักษำบำงรำยกำรที่ไม่มี
เครื่องหมำย (*) โดยอ้ำงอิงตำมค�ำแนะน�ำกำรใช้ 
ในส่วนนี้ ถ้ำคุณมีควำมช�ำนำญด้ำนเครื่องยนต์ แต ่
คุณไม่แน่ใจว่ำจะท�ำได้ อย่ำงไรให้ใช้ศูนย์บริกำร
มำตรฐำนซูซูกิหรือช่ำงเทคนิคท่ีผ่ำนกำรอบรม 
เป็นผู้ด�ำเนินกำรให้

การตรวจสอบและการบ�ารุงรักษา
 ตำรำงต่อไปน้ีเป็นรำยกำรท่ีต้องตรวจสอบเม่ือเข้ำรับ
กำรบ�ำรุงรักษำตำมช่วงเวลำทุกครั้งซ่ึงนับจำกจ�ำนวนเดือน
หรือหลักกิโลเมตรท่ีใช้งำนในกำรบ�ำรุงรักษำทุกครั้งต้อง
ตรวจสอบระบบหล่อลื่นและรำยกำรอื่นๆ ที่ระบุไว้อย่ำง
ระมัดระวัง ตำมค�ำแนะน�ำ
 ในกรณีท่ีรถจักรยำนยนต์ถูกใช้งำนหนัก เช่น ขับข่ี 
โดยบิดคันเร่งจนสุด หรือในสภำพอำกำศท่ีเต็มไปด้วยฝุ่น
ละออง ควรต้องให้กำรดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้ม่ันใจในควำม
ทนทำนในกรณีนี้ ศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิจะสำมำรถให้
ข้อมูล โดยละเอียดแก่คุณได้ส่วนประกอบหลักอื่นๆ เช่น 
ระบบบังคับเลี้ยว โช้คอัพและแกนล้อต้องได้รับกำรบ�ำรุง
รักษำอย่ำงระมัดระวัง โดยช่ำงมืออำชีพ และเพื่อควำม
ปลอดภัยสูงสุดขอแนะน�ำให้ท�ำกำรตรวจสอบและให้ช่ำงที่
ผ่ำนกำรอบรมจำกซูซูกิหรือให้ศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิ
บริกำรให้เท่ำนั้น
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 ก๊ำซไอเสียประกอบด้วย คำร์บอนมอนอกไซด์ 
ซ่ึงเป็นก๊ำซอันตรำย เน่ืองจำกก๊ำซชนิดน้ีไม่มีสี 
ไม่มีกลิ่น กำรสูดดมคำร์บอนมอนอกไซด์เข้ำไป อำจ
เป็นสำเหตุอันตรำยถึงแก่ชีวิตหรือได้รับบำดเจ็บ 
ขั้นรุนแรงได้
 ห้ำมสตำร์ตเครื่องยนต์หรือติดเครื่องยนต์ใน
อำคำรหรอืในสถำนท่ีท่ีมีอำกำศถ่ำยเทน้อยหรืออำกำศ
ถ่ำยเทไม่สะดวก

 กำรเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ในขณะที่สวิตซ์กุญแจ 
อยู่ต�ำแหน่ง "ON" สำมำรถท�ำให้เกิดควำมเสียหำยได้ 
ถ้ำไฟฟ้ำเกิดกำรลัดวงจร
 ปิดสวิตซ์กุญแจ ก่อนที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  
เพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรลัดวงจร

 กำรเปลี่ยนใช้อะไหล่ที่มีคุณภำพต�่ำสำมำรถเป็น
สำเหตุให้รถจักรยำนยนต์ของคุณสึกหรอเรว็กว่ำปกติ
และอำจท�ำให้อำยุกำรใช้งำนส้ันลง ให้เปลี่ยนใช้
อะไหล่แท้ของซูซูก ิหรอือะไหล่ท่ีได้มำตรฐำนเทียบเท่ำ

 หมายเหตุ

 ข้อมูลตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำน้ีชี้ถึงเง่ือนไขต�่ำสุดในกำร
บ�ำรุงรักษำ ตำมระยะทำงหรือระยะเวลำ ถ้ำรถจักรยำนยนต์
ของคุณใช้งำนหนัก หรือใช้ในสภำพอำกำศเต็มไปด้วย 
ฝุ่นละออง ต้องใช้บริกำรเป็นพิเศษนอกเหนือจำกตำรำง 
กำรบ�ำรุงรักษำนี้ ถ้ำคุณมีค�ำถำมเกี่ยวกับกำรบ�ำรุงรักษำนี้ 
กรุณำติดต่อศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิท่ัวประเทศหรือ 
ช่ำงเทคนิคที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม
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ตารางการบ�ารุงรักษาตามช่วงเวลา
 ตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำตำมช่วงเวลำและตรวจเช็กรถจักรยำนยนต์ตำมระยะทำงหรือระยะเวลำที่ก�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 ท่ีอยู่ในหน้ำนี้สำมำรถตรวจสอบ  กำรท�ำควำมสะอำด กำรหล่อลื่น ปรับต้ัง หรือเปลี่ยนแปลงได้ตำมต้องกำร  2. ในกรณีที่ขับข่ีเป็นระยะทำงไกลในสภำพถนนที่ขรุขระหรือต้อง 
 ใช้ก�ำลังสูง  ควรเพิ่มควำมถี่ในกำรตรวจสอบให้บ่อยขึ้น  3. ในรำยกำรที่มีเครื่องหมำย  * หมำยถึง ต้องด�ำเนินกำรโดยศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิ   ** หมำยถึง ห้ำมใช้ลมเป่ำท�ำควำมสะอำด

ไสกรองอากาศ
โบลท น็อต ทอไอเสีย
ระยะหางวาลว
หัวเทียน
สายนํ้ามันเชื้อเพลิง

นํ้ามันเครื่อง
ไสกรองนํ้ามันเครื่อง
ระยะฟรีสายคันเรง
รอบเดินเบา

ระยะฟรีสายคลัตช
โซสเตอร
เบรก
นํ้ามันเบรก

สายนํ้ามันเบรก
ยาง
ระบบบังคับเลี้ยว
ระบบกันสะเทือนหนา
ระบบกันสะเทือนหลัง
โบลท น็อต โครงรถ

นํ้ายาหลอเย็น

ระยะทางที่อานไดบนเรือนไมลระยะการใชงาน
รายการ กิโลเมตร 1,000 กม. แรก 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000

เดือน 1 6 12 18 24 30 36

- I I R I I R
T - T - T - T
- - I - I - I
- I R I R I R
- I I I I I I

R R R R R R R
R - R - R - R
I I I I I I I
I I I I I I I

- I I I I I I
- I I I I I I
I I I I I I I
I I I I I I I
- I I I I I I

- I I I I I I

- I I I I I I
I - I - I - I
- - I - I - I
- - I - I - I
T T T T T T T

นํ้ายาหลอเย็น ซูซูกิ ลองไลฟ (สีเขียว) หรือ
ซูซูกิซุปเปอร ลองไลฟ (สีเขียว)

นํ้ายาหลอเย็น ซูซูกิซุปเปอร ลองไลฟ (สีนํ้าเงิน)

เปลี่ยนทุกๆ 12,000 กม.

เปลี่ยนทุกๆ 4 ป

เปลี่ยนทุกๆ 2 ป

เปลี่ยนทุกๆ 4 ป

เปลี่ยนทุกๆ 4 ป หรือ 16,000 กม. 

เปลี่ยนทุกๆ 2 ป หรือ 8,000 กม.
สายหมอนํ้า

**
*
*

*

*

*
*
*
*
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 เครื่องมือประจ�ำรถจะเก็บอยู่ใต้เบำะน่ังด้ำนหลังของ 
ตัวเบำะ

เครื่องมือ จุดที่ต้องการหล่อลื่น
 กำรหล่อลื่นท่ีเหมำะสมเป็นสิ่งส�ำคัญอย่ำงยิ่งเพื่อกำร
ท�ำงำนที่รำบรื่นและอำยุกำรใช้งำนท่ียำวนำน และควำม
ปลอดภัยในกำรขับข่ีควรสร้ำงนิสัยในกำรบ�ำรุงรักษำและ
หล่อลื่นหลังจำกกำรล้ำงรถหรือหลังจำกเปียกฝนหรือหลัง
จำกขับขี่เป็นเวลำนำน จุดหลักในกำรหล่อลื่น มีดังนี้

 กำรหล่อลื่นสวิตช์ไฟฟ้ำต่ำงๆ สำมำรถท�ำควำม 
เสียหำยให้กับสวิตช์ไฟฟ้ำได้
 ห้ำมหล่อลื่นด้วยจำระบีและน�้ำมันหล่อลื่น  
ที่สวิตช์ไฟฟ้ำ
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G. จำระบีหล่อลื่น
D. น�้ำมันหล่อลื่นโซ่ขับ

1   จุดหมุนคันคลัตช์
2   จุดหมุนของขำตั้งข้ำงและขอยึดสปริง
3   จุดหมุนของขำตั้งกลำงและขอยึดสปริง
4   โซ่ขับ
5   จุดหมุนมือเบรกหน้ำ
6   สำยคันเร่ง
7   จุดหมุนขำเบรกหลัง
8   จุดหมุนคันสตำร์ต
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แบตเตอรี่
 แบตเตอรี่ที่ใช ้ส�ำหรับรุ ่น FU150MF/MFX เป็น
แบตเตอรี่ชนิดพิเศษ ไม่จ�ำเป็นต้องมีกำรบ�ำรุงรักษำใดๆ แต่
จะต้องน�ำแบตเตอรี่เข้ำตรวจเช็กและชำร์จไฟที่ศูนย์บริกำร
มำตรฐำนซูซูกิ
    อัตรำกำรชำร์จไฟมำตรฐำนอยู่ที่  0.5A x 5-10 ชั่วโมงและ
อัตรำสูงสุดอยู่ท่ี 0.5A x 30 นำที ห้ำมชำร์จด้วยอัตรำกำร
ชำร์จที่สูงกว่ำอัตรำกำรชำร์จสูงสุด

 สำรตะกัว่ในแบตเตอรี ่ขัว้แบตเตอรี ่และอปุกรณ์
ที่เกี่ยวข้องสำมำรถก่อให้เกิดอันตรำยร้ำยแรงต่อ
สุขภำพ ถ้ำสำมำรถเข้ำสู่กระแสเลือดได้

    กรดก�ำมะถันเจือจำงจำกแบตเตอรี่  สำมำรถ 
เป็นสำเหตุให้ตำบอด หรือแผลพุพองได้ เม่ือท�ำงำน
เกี่ยวกับแบตเตอรี่ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตำ และ
สวมถุงมือทุกครั้ง ถ้ำน�้ำกรดจำกแบตเตอรี่เข้ำดวงตำ 
หรือสัมผัสผิวหนังใช้น�้ำประปำล้ำงจ�ำนวนมำก และ 
รีบน�ำส่งโรงพยำบำลโดยด่วน เก็บแบตเตอรี่ให้ห่ำง
จำกมือเด็ก

 ก๊ำซไฮโดรเจนเกิดขึ้นจำกแบตเตอรี่ สำมำรถเกิด
ระเบิดได้ถ้ำมีเปลวไฟหรือประกำยไฟเกิดขึ้น
 ห้ำมน�ำเปลวไฟหรอืประกำยไฟเข้ำใกล้แบตเตอรี่ 
ห้ำมสูบบุหรี่เมื่อท�ำงำนใกล้กับแบตเตอรี่
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    ใช้ผ้ำแห้งเช็ดแบตเตอรี่ สำมำรถเป็นเหตุให้เกิด
ไฟฟ้ำสถิตได้ ซึ่งอำจท�ำให้เกิดกำรลุกติดไฟได้
    ใช้ผ้ำเปียกหมำดเช็ดแบตเตอรี่ เพื่อหลีกเลี่ยงกำร
ติดไฟขึ้นได้

 กำรชำร์จแบตเตอรีม่ำกกว่ำอตัรำกำรชำร์จสงูสุด 
สำมำรถท�ำให้อำยุกำรใช้งำนแบตเตอรี่สั้นลงได้
 ต้องไม่ชำร์จแบตเตอรี่มำกกว่ำอัตรำกำรชำร์จ
สูงสุด

การถอดแบตเตอรี่
 เมื่อต้องกำรถอดแบตเตอรี่ ให้ปฏิบัติตำมขั้นตอน ดังนี้
 1. จอดรถด้วยขำตั้งกลำง
 2. เปิดเบำะนั่งออก ตำมขั้นตอน ในหัวข้อ เบำะนั่งและ 
ที่เก็บหมวกนิรภัย
 3. ถอดโบลท์และสำยรัด   1   ออก
 4. ถอดขั้วลบ   2   ออก
 5. ดึงแบตเตอรี่   4
 6. ถอดฝำครอบออกถอดขั้วบวก   3   ออก
 7. ถอดแบตเตอรี่   4   ออก

การใส่แบตเตอรี่
 1. ใส่แบตเตอรี่โดยปฏิบัติย้อนขั้นตอนกำรถอด
 2. ประกอบสำยแบตเตอรี่ โดยประกอบขั้วบวกก่อน
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 แบตเตอรี่บรรจุกรดซัลฟูริก และตะกั่วที่เป็นพิษ  
ซ่ึงสำมำรถท�ำให้สภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิต
เสื่อมโทรมลงได้
    กำรใช้แบตเตอรี่ ต้องจัดเก็บหรือมีวิธีกำรรีไซเคิล 
ถูกต้องตำมกฎหมำยท่ีก�ำหนด ต้องไม่ไปท้ิงรวมกับ 
ขยะทั่วไป ต้องแน่ใจว่ำแบตเตอรี่วำงในแนวต้ัง เม่ือ
คณุถอดออกจำกรถจกัรยำนยนต์ กรดซัลฟรูกิสำมำรถ 
รั่วซึมออกมำท�ำควำมเสียหำยให้กับคุณได้

 กำรต่อสำยแบตเตอรีส่ลบัข้ัวกนั สำมำรถท�ำควำม
เสียหำยต่อระบบชำร์จไฟฟ้ำและแบตเตอรี่ได้
 สำยสีแดงต้องต่อที่ขั้วบวก  +  และสำยสีด�ำ (หรือ 
สำยสีด�ำคำดขำว) ต้องต่อที่ขั้วลบ  -  ของแบตเตอรี่

 หมายเหตุ
 •  เลอืกแบตเตอรี ่MF ชนิดเดียวกันเม่ือเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม่
 • หำกไม่ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลำนำน ให้ชำร์จแบตเตอรี่
ใหม่เดือนละครั้ง

 สัญลักษณ์ถังขยะ    นี้ จะอยู ่บนสติกเกอร์ค�ำเตือน 
บนแบตเตอรี่ถึงวิธีกำรจ�ำแนกแบตเตอรี่ออกจำกขยะทั่วไป
 สัญลักษณ์สำรเคมี “Pb”    จะอยู่บนกล่องแบตเตอรี ่
ระบุว่ำมีสำรตะกั่วมำกกว่ำ 0.0004%

    ให้แน่ใจว่ำได้จัดเก็บหรือมีวิธีกำรรีไซเคิลแบตเตอรี่ถูก
ต้องเหมำะสม คุณจะช่วยป้องกันสภำพแวดล้อมและ
คุณภำพชีวิตจำกมลพิษที่เกิดจำกแบตเตอรี่ได้
    กำรน�ำวัสดุกลับไปรีไซเคิลใหม่ จะช่วยให้รักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ส�ำหรบัรำยละเอยีดข้อมูลข่ำวสำรเก่ียว
กับกำรจัดเก็บหรือวิธีกำรรีไซเคิลของแบตเตอรี่สำมำรถ
ติดต่อศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิได้

A

B
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การถอดฝาครอบตัวถังหน้าด้านล่าง
และกล่องอเนกประสงค์
 1. จอดรถจักรยำนยนต์ด้วยขำตั้งกลำง
 2. เปิดฝำครอบกล่องอเนกประสงค์ออก ตำมขั้นตอน  
ในหัวข้อ กำรถอดกล่องอเนกประสงค์

3. สกรูยึดด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำออก
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 4. ปลดคลิ๊ปฝำครอบตัวถังกลำงออก  6. ถอดโบลท์ยึดข้ำงซ้ำยและข้ำงขวำออก

 5. ถอดฝำครอบตัวถังกลำง  1  ออก  7. เปิดเบำะนั่ง ถอดจุดยึดฝำครอบตัวถังออก
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 8. ถอดสกรูออก   9. ดึงฝำครอบกล่องอเนกประสงค์  2  ออก
 10. กำรประกอบฝำครอบเครื่องยนต์และกล่องอเนก 
ประสงค์ให้ปฏิบัติย้อนขั้นตอนกำรถอด
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หัวเทียน
การถอดหัวเทียน
 เมื่อต้องกำรถอดหัวเทียนให้ปฏิบัติตำมขั้นตอน ดังนี้

 1. ถอดฝำครอบเครื่องยนต์ข้ำงขวำออก

 2. ถอดปลั๊กหัวเทียนออก

 3. ใช้ประแจบล็อกถอดหัวเทียนออก
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การตรวจสอบหัวเทียน

 ปรับต้ังระยะห่ำงเขี้ยวหัวเทียนให้อยู ่ในค่ำมำตรฐำน  
0.8-0.9 มม. โดยใช้ฟิลเลอร์เกจ หำกระยะห่ำงเขี้ยวหัวเทียน
ที่วัดได้ ไม่อยู่ในค่ำมำตรฐำน ให้เปลี่ยนหัวเทียนใหม่

 กำรใช้หัวเทยีนทีไ่ม่ถกูต้องหรือช่วงควำมร้อนของ
หัวเทียนไม่ถูกต้องกับเครื่องยนต์ของคุณ อำจท�ำให้
เครื่องยนต์รับควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรง
 ด้วยสำเหตุนี้อำจท�ำให้เครื่องยนต์เสียหำยอย่ำง
รุนแรงซึ่งจะไม่อยู่ในเง่ือนไขกำรรับประกันจำกทำง 
บริษัทฯ ให้เลือกใช้หัวเทียนใดหัวเทียนหน่ึงตำม
รำยกำรด้ำนล่ำงนี้หรือหัวเทียนที่เท่ำเทียมกัน ปรึกษำ
ศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิ หรือช่ำงบริกำรที่ผ่ำนกำร
อบรม ถ้ำคณุไม่แน่ใจว่ำชนดิของหวัเทยีนท่ีใช้ถกูต้อง
หรือไม่

การเปลี่ยนหัวเทียน

NGK

MR8E-9

หมายเหตุ

มาตรฐาน

0.8 - 0.9 mm

DENSO

U24EPR-N9
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การติดตั้งหัวเทียน

    กำรขันหัวเทียนจนแน่นเกินไป หรือขันหัวเทียน 
ปีนเกลียวจะท�ำให้เกิดควำมเสียหำยที่เกลียวฝำสูบ
    ดูรำยละเอยีดกำรขนัหวัเทียนอย่ำงเหมำะสมตำมขัน้
ตอนด้ำนล่ำงนี้

 ส่ิ งสกปรกสำมำรถท� ำควำมเ สียหำยให ้กับ
เครื่องยนต์ได้ ถ ้ำสิ่งน้ันสำมำรถเข้ำไปในรูของ 
หัวเทียนขณะที่เปิดอยู่
 อุดรูของหัวเทียน เมื่อมีกำรถอดหัวเทียนออก

 ขันหัวเทียนเข้ำที่เกลียวฝำสูบ หมุนหัวเทียนโดยใช้มือ
ด้วยควำมระมัดระวัง ถ้ำเป็นหัวเทียนใหม่ให้หมุนด้วย
ประแจ 1/2 รอบ ถ้ำเป็นหัวเทียนเก่ำให้หมุน 1/8 รอบ  
หลังจำกใช้มือหมุนหัวเทียนเข้ำจนสุด
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ไส้กรองอากาศ

    ท�ำควำมสะอำดหรือเปลี่ยนไส้กรองอำกำศบ่อยๆ 
ถ้ำรถจักรยำนยนต์ถกูใช้งำนในสภำพท่ีมีฝุน่ เปียกชืน้
หรือมีโคลน ไส้กรองอำกำศจะอุดตันภำยใต้สภำพ
พื้นท่ีดังกล่ำวได้ง่ำยกว่ำปกติและอำจเป็นสำเหตุให้
เครื่องยนต์เสียหำยก�ำลังเครื่องยนต์ตกส้ินเปลือง
น�้ำมันเชื้อเพลิง
    ท�ำควำมสะอำดหม้อกรองอำกำศและเปลี่ยน 
ไส้กรองอำกำศทันที ถ้ำน�้ำเข้ำไปในหม้อกรองอำกำศ

 หำกไส้กรองอำกำศสกปรกมฝีุน่อดุตัน จะท�ำให้ก�ำลงัของ
เครื่องยนต์ตกและท�ำให้มีผลต่อกำรสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อ
เพลิงมำกขึ้น   ควรบ�ำรุงรักษำไส้กรองอำกำศตำมตำรำงกำร
บ�ำรุงรักษำท่ีก�ำหนด หำกขับข่ี รถที่มีฝุ่นละอองมำกควร
ตรวจเช็กและเปลี่ยนไส้กรองอำกำศให้บ่อยกว่ำปกติ

    กำรติดเคร่ืองยนต์โดยไม่มีไส้กรองอำกำศใน 
หม้อกรองอำกำศจะสำมำรถท�ำให้เปลวไฟจำกห้อง 
เผำไหม้เครื่องยนต์ย้อนผ่ำนข้ึนมำสู่หม้อกรองอำกำศ
ได้ หรือส่ิงสกปรกสำมำรถเข้ำสู่เครื่องยนต์ได้ สิ่งนี้
สำมำรถเป็นสำเหตุให้เครื่องยนต์ไฟไหม้หรือเสียหำย
อย่ำงรุนแรงได้
    ห้ำมติดเครื่องยนต์โดยไม่มีไส้กรองอำกำศติดตั้งอยู่
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การถอดไส้กรองอากาศ
 ให้ปฏิบัติตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. จอดรถจักรยำนยนต์ด้วยขำตั้งกลำง

 2. ถอดสกรูยึดฝำครอบไส้กรองอำกำศและถอดฝำครอบ
ไส้กรองอำกำศ   1   ออก

 3. ถอดไส้กรองอำกำศ   2   ออก

 4. ตรวจสอบสภำพไส้กรองอำกำศและเปลี่ยนไส้กรอง 
ตำมตำรำงบ�ำรุงรักษำตำมช่วงเวลำ
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 5. ประกอบไส้กรองอำกำศหรือเปลี่ยนไส้กรองอำกำศ
ใหม่ โดยกำรปฏิบัติย้อนข้ันตอนกำรถอด ตรวจสอบให้
แน่ใจว่ำไส้กรองอำกำศและยำงกันฝุ่นอยู่ตรงตำมต�ำแหน่ง
ที่ถูกต้อง

 หมายเหตุ

 ห้ำมใช้น�้ำแรงดันสูง ฉีดที่หม้อกรองอำกำศในขณะล้ำง
รถจักรยำนยนต์

ห้ำมใช้ลมเป่ำท�ำควำมสะอำดไส้กรองอำกำศ  ไส้กรองอำกำศท่ีฉีกขำดจะท�ำให้ส่ิงสกปรกเข้ำสู่
เครื่องยนต์และสำมำรถท�ำให้เครื่องยนต์เสียหำยได้
 ตรวจดูกำรฉีกขำดของไส้กรองอำกำศ เปลี่ยน 
ไส้กรองอำกำศใหม่หำกมีกำรฉีกขำดของไส้กรอง
อำกำศ

 กำรติดต้ังต�ำแหน่งของไส้กรองอำกำศไม่ถูกต้อง
สำมำรถท�ำให้สิ่งสกปรกผ่ำนไส้กรองอำกำศเข้ำไปได้ 
สิ่งนี้จะเป็นสำเหตุท�ำให้เครื่องยนต์เสียหำยได้
 ต้องแน่ใจว่ำติดต้ังไส้กรองอำกำศได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม
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ปลั๊กระบายน�้าหม้อกรองอากาศ การปรับตั้งความเร็วรอบเดินเบา

 ถอดปลั๊กถ่ำยสิ่งสกปรกและน�้ำออก ตำมตำรำงบ�ำรุง 
รักษำตำมช่วงเวลำ ปลั๊กระบำยน�้ำและน�้ำมันอยู่ใต้กล่อง 
หม้อกรองอำกำศ
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 1. ถอดฝำครอบตัวถังและกล่องอเนกประสงค์
 2. สตำร์ตเครื่องยนต์และปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบำ  
เพื่ออุ่นเครื่องยนต์
 3. เม่ืออุ ่นเครื่องยนต์แล้ว แกะสำยไฟ 2  ปรับสกร ู
อำกำศ  1  เข้ำหรือออก เพื่อให้ได้ควำมเร็วรอบเครื่องยนต์  
1400-1600 รอบต่อนำที

 เม่ือใส่ไขควงจนูเข้ำไปในรสู�ำหรบัปรบัต้ังควำมเรว็ 
รอบเดินเบำ อำจท�ำให้เกิดควำมเสียหำยกับชุดสำยไฟ   
22   และสำยคันเร่ง   3
 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยกับชุดสำยไฟ
และสำยคนัเร่งควรระมัดระวงัในกำรปรบัต้ังควำมเรว็
รอบเดินเบำ



74

การปรับตั้งระยะฟรีสายคันเร่ง

 1. ถอดปลอกยำงกันน�้ำ   1   ออก
 2. คลำยน็อตล็อก   2   ออก
 3. หมุนตัวปรับ   3   ให้มีระยะฟรี 2.0-4.0  มม.
 4. ขันน็อตล็อก   2   ให้แน่น
 5. สวมปลอกยำงกันน�้ำ   1   ใหม่

 กำรปรับต้ังระยะสำยคันเร่งที่ตึงเกินไป สำมำรถ 
เป็นสำเหตุให้ควำมเร็วรอบเครื่องยนต์เพิ่มข้ึนทันที  
เม่ือคุณหมุนแฮนด์เดิลบำร์ สิ่งนี้สำมำรถท�ำให้ไม่
สำมำรถควบคุมกำรขับขี่ได้ปรับต้ังระยะสำยคันเร่ง 
ให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้รอบเดินเบำของเครื่องยนต์เพิ่ม
ขึ้นเอง ในขณะหมุนแฮนด์เดิลบำร์ไปมำ

2.0 - 4.0 mm
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ปลอกยางกันน�้าสายคันเร่ง

 สำยคันเร่งมปีลอกยำงกันน�ำ้สวมอยู ่ตรวจเชก็ปลอกยำง
กันน�้ำว่ำได้สวมแน่นถูกต้อง
    ห้ำมฉีดน�้ำโดยตรงท่ีปลอกยำงกันน�้ำ ถ้ำสกปรกให้เช็ด
ท�ำควำมสะอำดปลอกยำงกันน�้ำสำยคันเร่ง

สายน�้ามันเชื้อเพลิง
 1. ถอดฝำครอบตัวถังข้ำงขวำและข้ำงซ้ำย และกล่อง
อเนกประสงค์ออก

 2. ตรวจสอบกำรช�ำรุดและรอยรั่วของสำยน�้ำมัน 
เชื้อเพลิง ถ้ำพบสิ่งผิดปกติให้เปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่
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 ปรับต้ังระยะฟรีสำยคลัตช์ โดยใช้ตัวปรับสำยคลัตช์ 
เม่ือถึงช่วงกำรบ�ำรุงรักษำแต่ละครั้ง ระยะฟรีมือคลัตช์อยู่
ระหว่ำง 10-15 มม. เม่ือวดัทีด้่ำนปลำยคันคลตัช์ ก่อนท่ีคลตัช์
จะคลำยตัวออก  หำกระยะฟรีคลตัช์ไม่ถกูต้อง ให้ปรบัระยะ
ฟรีคลัตช์ใหม่ ตำมขั้นตอนดังนี้

 1. คลำยน๊อตปรับตั้ง   1 
 2. หมุนตัวปรับต้ังระยะฟรีคลัตช์  2  หมุนตำมเข็ม
นำฬิกำ
 3. คลำยน๊อตปรับตั้งสำยคลัตช์   3   หมุนปรับตั้งให้ได้
ระยะฟรีมือคลัตช์ 10-15 มม. 
 4. คุณสำมำรถปรับระยะฟรีได้เล็กน้อย  โดยใช้ตัวปรับ
ตั้งสำยคลัตช์    2
 5.หลังจำกปรับตั้งแล้วให้ขันล็อกน๊อต   1   และ   3

คลัตช์

 หมายเหตุ

 กำรบ�ำรุงรักษำคลัตช์อื่นๆ นอกเหนือจำกระยะฟรี 
สำยคลตัช์ ควรให้ศูนย์บรกิำรมำตรฐำนซซูกูเิป็นผูด้�ำเนินกำร

10 - 15 mm
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 หมายเหตุ

 • ตรวจเช็กระดับน�้ำยำหล่อเย็น เมื่อเครื่องยนต์เย็นแล้ว
 • ถ้ำระดับน�้ำในหม้อพักน�้ำไม่มี ให้ตรวจเช็กระดับน�้ำ 
ที่หม้อน�้ำ

น�้ายาหล่อเย็น
ระดับน�้ายาหล่อเย็น

 ควรรักษำระดับน�้ำยำหล่อเย็นให้อยู่ในระหว่ำงขีด " F" 
(FULL) และ ขีด " L" (LOW) ของกระปุกน�ำ้ยำหล่อเยน็เสมอ 
ตรวจสอบระดับน�้ำยำหล่อเย็นทุกครั้งก่อนขับข่ี โดยจับ 
รถจักรยำนยนต์ตั้งตรงขณะตรวจสอบ ถ้ำพบว่ำระดับน�้ำยำ
หล่อเย็นต�่ำกว่ำขีด " L"  ให้เติมน�้ำยำหล่อเย็นตำมที่ก�ำหนด
ตำมขั้นตอนต่อไปนี้
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 เปิดฝำครอบหม้อพกัน�ำ้ ถอดฝำปิดช่องเติมออก จำกน้ัน
เติมน�ำ้ยำหล่อเยน็ตำมทีก่�ำหนด เข้ำไปในช่องเติมจนกระท่ัง
ระดับน�้ำยำเพิ่มข้ึนถึงขีด "F" ให้ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำกำร
เลือกใช้น�้ำยำหล่อเย็น

 หมายเหตุ

 • เติมน�้ำยำหล่อเย็นที่หม้อน�้ำและถังพักเท่ำนั้น
 • เมื่อปิดฝำช่องเติมน�้ำยำหล่อเย็น เครื่องหมำยบนฝำ 
ปิดช่องเติมน�้ำยำหล่อเย็น จะต้องไปทำงสำยระบำยหม้อ
พักน�้ำ
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 หมายเหตุ

 •  กำรเพิ่มน�้ ำ  ท�ำให ้น�้ ำยำหล ่อเย็นเจือจำง และ
ประสิทธิภำพลดลง  เติมเฉพำะน�้ำยำหล่อเย็น
 • ปริมำณน�้ำยำหล่อเย็นในหม้อน�้ำและถังพักหม้อน�้ำ 
1,050 มิลลิลิตร

 น�้ำยำหล่อเย็นเป็นอันตรำยร้ำยแรงถึงเสียชีวิต
ได้ หำกกลืน หรือสูดดม น�้ำยำหล่อเย็นสำมำรถเป็น
พิษต่อสัตว์เลี้ยงได้ ห้ำมดื่มน�้ำยำป้องกันจุดเยือกแข็ง 
หรือน�้ำยำหล่อเย็น หำกกลืนเข้ำไปอย่ำล้วงคอให้
อำเจียนออกมำให้พบแพทย์ทันที หลีกเล่ียงกำรสูด
ดมไอระเหย หำกสูดดมเข้ำไปให้ออกไปยังสถำนที่
ที่มีอำกำศบริสุทธ์ิ หำกน�้ำยำหล่อเย็นเข้ำตำให้ล้ำงตำ
ด้วยน�้ำ แล้วไปพบแพทย์ ล้ำงมือให้สะอำดหลังจำก
สมัผสักบัน�ำ้ยำหล่อเยน็ สำรน้ีเป็นอนัตรำยต่อเด็กและ 
สัตว์เลี้ยง ควรเก็บให้ห่ำงจำกเด็กและสัตว์เลี้ยง

 คุณสำมำรถถูกลวกจำกน�้ำร้อน หรือไอน�้ำได  ้
ถ้ำคุณเปิดฝำปิดหม้อน�้ำ ในขณะที่เครื่องยนต์ร้อน 
รอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อน ที่จะเปิดฝำหม้อน�้ำ

การเปลี่ยนน�้ายาหล่อเย็น
    เปลี่ยนน�้ำยำหล่อเย็น ตำมตำรำงบ�ำรุงรักษำตำมช่วงเวลำ

การตรวจเช็กท่อยางหม้อน�้า
 ตรวจเช็กท่อยำงหม้อน�้ำว่ำแตก ช�ำรุด หรือน�้ำหล่อเย็น
รัว่หรอืไม่ ถ้ำตรวจพบให้น�ำรถเข้ำศูนย์บรกิำรมำตรฐำนซูซูกิ
เป็นผู้ด�ำเนินกำรให้
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น�้ามันเครื่อง
 อำยุกำรใช้งำนของเครื่องยนต์ข้ึนอยู ่กับกำรเลือก
ใช้น�้ำมันเครื่องท่ีมีคุณภำพ กำรเปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันเครื่อง  
มีรำยกำรบ�ำรุงรักษำท่ีส�ำคัญ 2 ประกำรคือกำรตรวจสอบ
ระดับน�้ำมันเครื่องทุกวันและกำรเปล่ียนถ่ำยตำมระยะ 
ที่ก�ำหนด

การตรวจเช็กระดับน�้ามันเครื่องให้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังนี้
 1. จอดรถด้วยขำตั้งกลำง
 2. สตำร์ตเครือ่งยนต์เพือ่อุน่เครือ่งยนต์ประมำณ 3 นำที
 3. ดับเครื่องยนต์และทิ้งไว้ประมำณ 3 นำที
 4. ตรวจสอบระดับน�้ำมันในเครื่องผ่ำนช่องตรวจสอบ
ที่ด้ำนขวำของเครื่องยนต์
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การเปลี่ยนน�้ามันเครื่องและไส้กรองน�้ามันเครื่อง
 ให้เปลี่ยนน�้ำมันเครื่องและไส้กรองน�้ำมันเคร่ือง  
1,000 กิโลเมตรแรก และตำมตำรำงบ�ำรุงรักษำทุกครั้ง ควร
เปลี่ยนน�้ำมันเครื่องขณะเครื่องยนต์อุ่น เพื่อให้น�้ำมันเครื่อง
ไหลออกจำกเครื่องยนต์จนหมด ปฏิบัติตำมขั้นตอนดังนี้

 1. จอดรถด้วยขำตั้งกลำง

 2. ถอดฝำปิดช่องเติมน�้ำมันเครื่อง   1
 3. วำงถำดรองน�้ำมันเครื่องไว้ใต้โบ้ลท์ถ่ำยน�้ำมันเครื่อง

 4. ใช้ประแจถอดโบ้ลท์ถ่ำยน�้ำมันเครื่อง  2  และ 
ปะเก็น  3  ออกและถ่ำยน�้ำมันเครื่องออกโดยต้ังรถให้ตรง
บนพื้นรำบ

 น�้ำมันเครื่องและท่อไอเสีย มีควำมร้อนเพียงพอ 
ที่จะท�ำให้มือของคุณไหม้ได้
 รอคอยจนกระทั่งปลั๊กถ่ำยน�้ำมันเครื่อง และ 
ท่อไอเสียเย็นเพียงพอที่จะจับด้วยมือเปล่ำ (ให้ระวัง
ควำมร้อนอำจท�ำให้มือพองได้) ก่อนกำรเปลี่ยนถ่ำย
น�้ำมันเครื่อง
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 น�้ำมันเครื่องใหม่และเก่ำสำมำรถเป็นอันตรำยต่อ
เด็กและสัตว์เลี้ยง โดยกำรกลืนน�้ำมันเคร่ืองใหม่หรือ
เก่ำเข้ำไป
 กำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ กำรสัมผัสน�้ำมันเครื่องเก่ำ
เป็นเวลำนำน อำจเป็นสำเหตุให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง
ได้ กำรสัมผัสน�้ำมันเครื่องเก่ำในระยะเวลำสั้นๆ อำจ
ท�ำให้ระคำยเคืองผิวหนังได้
• เก็บรักษำน�้ำมันเครื่องใหม่และเก่ำให้ห่ำงจำกเด็ก
และสัตว์เลี้ยง
• สวมเส้ือแขนยำวและถุงมือยำงที่ป้องกันน�้ำหรือ
น�้ำมันได้
• ล้ำงมือด้วยสบูท่กุครัง้ ถ้ำผวิหนงัสัมผสักับน�ำ้มนัเครือ่ง

 หมายเหตุ

 น�้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว ควรน�ำกลับไปรีไซเคิลหรือก�ำจัด
ด้วยวิธีที่เหมำะสม ห้ำมน�ำกลับมำใช้ใหม่

 5. ถอดโบ้ลท์ยึดฝำปิดไส้กรองน�้ำมันเครื่อง  4  และ 
ถอดฝำปิดไส้กรองน�้ำมันเครื่อง   5   ออก
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 6. เปลี่ยนไส้กรองน�้ำมันเครื่อง  6  และ โอริง  7)  
ตัวใหม่

 กำรใช้ไส้กรองน�้ำมันเครื่องที่ผิด สำมำรถเป็น
สำเหตุให้เครื่องยนต์เสียหำยได้
 ให้ใช้ไส้กรองน�้ำมันเครื่องแท้ของซูซูกิหรือไส้
กรองน�้ำมันเครื่องที่มีมำตรฐำนเทียบเท่ำส�ำหรับรถ
จักรยำนยนต์ของคุณ

 กำรใส่ไส ้กรองน�้ำมันเครื่องใหม่ไม ่ถูกต ้อง 
สำมำรถท�ำควำมเสียหำยให้กับเครื่องยนต์ได้ จะไม่มี
น�้ำมันเครื่องไหลเวียน ถ้ำใส่ไส้กรองกลับทิศทำง
 ใส่ปลำยด้ำนท่ีเปิดของไส้กรองน�้ำมันเครื่องเข้ำ
ด้ำนในเครื่องยนต์
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 7. ก่อนใส่ฝำครอบไส้กรองน�้ำมันเครื่อง ให้ตรวจสอบ
สปริงฝำครอบ  8  และโอริง  9  ก่อนที่จะประกอบกลับ

 หมายเหตุ

 เปลีย่นโอรงิใหม่ทกุครัง้เม่ือเปลีย่นไส้กรองน�ำ้มนัเครือ่ง

 หมายเหตุ

 หำกเปลี่ยนน�้ำมันเครื่อง ไม่เปลี่ยนไส้กรองน�้ำมันเครื่อง
ให้เติมประมำณ 1,300 มิลลิลิตร

 8. ประกอบฝำปิดไส้กรองน�้ำมันเครื่อง และท�ำกำรขัน
ให้แน่น แต่อย่ำให้แน่นจนเกินไป
 9.  เปลี่ยนปะเก็นโบ้ลท์ถ่ำยน�้ำมันเครื่อง  3  ตัวใหม่  
ประกอบโบ้ลท์ถ่ำยน�้ำมันเครื่อง  2  และปะเก็น  3  ขันให้
แน่นด้วยประแจ เติมน�้ำมันเครื่องใหม่เข้ำที่ช่องเติมปริมำณ 
1,400 มิลลิลิตร

ค่าแรงขันโบ้ลท์ถ่ายน�้ามันเครื่อง: 
 18 N.m (1.8 kgf-m)

 เครื่องยนต์อำจเกิดควำมเสียหำย ถ้ำคุณเลือกใช้
น�้ำมันเครื่องไม่ตรงกับมำตรฐำนที่ซูซูกิก�ำหนด เลือก
ใชเ้กรดของน�ำ้มนัเครือ่งใหด้ใูนข้อมลูของส่วนน�ำ้มนั
เชือ้เพลงิและข้อเสนอแนะในกำรเลอืกใช้น�ำ้มนัเครือ่ง
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 10.  ปิดฝำช่องเติมน�้ำมันเครื่อง
 11. สตำร์ตเครื่องยนต์ข้ำงนอกบนพื้นเรียบและอุ่น
เครื่องยนต์ประมำณ 3 นำที
 12. ดับเครื่องยนต์และทิ้งไว้ 3 นำที ตรวจเช็กระดับ
น�ำ้มนัเครือ่ง โดยมองผ่ำนช่องตรวจสอบระดับน�ำ้มันเครือ่ง 
ถ้ำระดับน�้ำมันเครื่องต�่ำกว่ำขีด "L"  ให้เติมเพิ่มให้ได้ระดับ 
"F" ตรวจเชก็กำรรัว่ซึมบรเิวณโบ้ลท์ถ่ำยน�ำ้มันเครือ่งและฝำ
ปิดไส้กรองน�้ำมันเครื่อง

โซ่และสเตอร์
 ก่อนกำรขับข่ีทุกวันต้องตรวจเช็กสภำพและปรับ
ต้ังโซ่ขับเคลื่อนโดยตรวจสอบและบริกำรจำกหัวข้อกำร 
ตรวจสอบโซ่และสเตอร์

 ขับข่ีในขณะที่โซ่ขับเคลื่อนอยู ่ในสภำพท่ีไม่ดี 
หรือ ปรับต้ังโซ่ขับเคลื่อนไม่ถูกต้องสำมำรถเป็นเหตุ
ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 ตรวจสอบ ปรับต้ัง และกำรบ�ำรงุรักษำโซ่ขับเครือ่ง 
อย่ำงเหมำะสมก่อนกำรขับขี่ทุกครั้ง ดูรำยละเอียด
ข้อมูลในส่วนโซ่และสเตอร์
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การตรวจสอบโซ่และสเตอร์
 เ ม่ือท�ำกำรตรวจสอบโซ่ขับเคลื่อนให้ตรวจสอบ 
รำยละเอียดด้ำนล่ำง
 • คลิ๊ปล็อกข้อต่อโซ่หลวม
 • ลูกกลิ้งโซ่เสียหำย
 • ข้อต่อโซ่เป็นสนิมหรือแห้ง
 • ข้อต่อโซ่คดงอหรือติดตำย
 • สึกหรอมำก
 • ปรับตั้งโซ่ขับเคลื่อนไม่ถูกต้อง

 ถ้ำคุณตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับสภำพ โซ่ขับ
เคลื่อนหรือกำรปรับต้ังที่ไม่ถูกต้อง ให้ปรับต้ังหรือแก้ไข
ถ้ำคุณสำมำรถท�ำได้ ถ้ำมีควำมจ�ำเป็นสำมำรถติดต่อศูนย์
บริกำรซูซูกิได้ทั่วประเทศ

 กำรสึกหรอหรือช�ำรุดของโซ่ขับเคลื่อน หมำยถึง  
สเตอร์อำจสึกหรอหรือช�ำรุดจำกกำรใช้งำน ให้ตรวจสอบ
สเตอร์ดังนี้
 • ฟันสเตอร์สึกหรอ
 • ฟันสเตอร์แตกหักหรือเสีย
 • น๊อตยึดสเตอร์หลวม 
 ถ้ำคุณตรวจสอบพบปัญหำดังกล่ำวเกี่ยวกับสเตอร์
ติดต่อศูนย์บริกำรซูซูกิทั่วประเทศ

 หมายเหตุ

 สเตอร์ทั้งสองตัวต้องตรวจสอบกำรสึกหรอ เม่ือมีกำร
เปลี่ยนโซ่ขับเคลื่อนใหม่ ควรเปลี่ยนสเตอร์ใหม่ด้วยถ้ำมี
ควำมจ�ำเป็น

ดี            เสีย
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 กำรประกอบโซ่ หรือ คลิ๊ปล็อกข้อต่อโซ่ ไม่ถูก
ต้องอำจเป็นอันตรำย กำรย�้ำหมุดที่ไม่สมบูรณ์ หรือ 
คลิ๊ปล็อกที่ไม่สมบูรณ์อำจท�ำให้ข้อต่อโซ่หลุดออก 
จำกกัน สำเหตุนี้ท�ำให้เครื่องยนต์เกิดควำมเสียหำย
อย่ำงรุนแรงได้
 อย่ำใช้โซ่ชนิดคลิ๊ปล็อก กำรเปลี่ยนโซ่ต้องใช้
เครื่องมือย�้ำหมุดท่ีคุณภำพสูง ติดต่อศูนย์บริกำร
มำตรฐำนซูซกู ิหรอืช่ำงท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรเปลีย่น
โซ่

การท�าความสะอาดและหล่อลื่นโซ่ขับ
 1. เอำสิ่งสกปรกและฝุ่นออกจำกโซ่ขับ ระมัดระวัง 
อย่ำท�ำให้แหวนซีลเสียหำย
 2. ท�ำควำมสะอำดโซ่ขับ ด้วยน�้ำยำท�ำควำมสะอำด 
โซ่ขับ หรือน�้ำผสมผงซักฟอก

 กำรท�ำควำมสะอำดโซ่ ขับอย่ำงไม่เหมำะสม  
อำจท�ำให้แหวนซีลและโซ่ขับเสียหำยได้      
 • อย่ำใช้สำรท�ำควำมสะอำดท่ีมีส่วนประกอบ 
ของทินเนอร์ น�้ำมันก๊ำด และน�้ำมันเบนซิน
 • อย่ำใช้ลมแรงดันสูงในกำรท�ำควำมสะอำดโซ่
 • อย่ำใช้แปรงลวดในกำรท�ำควำมสะอำด
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 3. ใช้แปรงขนนุ่มท�ำควำมสะอำดโซ่ขับเคลื่อน
 4. เช็ดน�้ำและสำรท�ำควำมสะอำดโซ่ขับให้แห้ง
 5. หล่อลืน่ด้วยน�ำ้มันหล่อลืน่ควำมหนดืสงู (เบอร์ 80-90)

 6. หล่อลื่นเพลทยึดโซ่ขับทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง
 7. เช็ดท�ำควำมสะอำดน�้ำมันหล่อลื่นส่วนเกินออกหลัง
จำกหล่อลื่นโซ่ขับเสร็จแล้ว

 น�้ำยำหล่อลื่นโซ่ขับบำงชนิดจะมีสำรประกอบ
ของสำรละลำยและสำรเติมแต่ง ซ่ึงอำจท�ำให้แหวน
ซีลในโซ่ขับช�ำรุดเสียหำยได้
 ควรใช้น�้ำมันหล่อลื่นโซ่ขับที่ก�ำหนดเท่ำนั้น
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การปรับตั้งระยะหย่อนโซ่

 ตรวจเช็กควำมตึง หย่อน ของโซ่ขับเคลื่อน ระหว่ำง
สเตอร์ หน้ำและหลัง ซ่ึงโซ่ขับเคล่ือนต้องกำรกำรปรับต้ัง
ตำมตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำเป็นประจ�ำ ตำมสภำพกำรใช้งำน
ของรถจักรยำนยนต์

 โซ่ขับเคลื่อนที่มีระยะหย่อนมำกเกินไป สำมำรถ
เป็นสำเหตุให้โซ่ขับเคลื่อนหลุดออกจำกสเตอร์ ส่งผล
ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุหรือรถจักรยำนยนต์เสียหำยได้
 ตรวจสอบและปรับต้ังระยะหย่อนของโซ่ขับ
เคลื่อนก่อนกำรขับขี่ทุกครั้ง

20 - 30 mm
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 ควำมร้อนจำกท่อไอเสียสำมำรถท�ำให้ผิวหนังคณุ
พุพองได้ ท่อไอเสียจะมีควำมร้อนเพียงพอต่อกำรไหม้
ผวิหนงัคุณในบำงครัง้ หลงัจำกกำรดับเครือ่งยนต์แล้ว
 รอจนกระทัง่ท่อไอเสียเยน็ตัวลง เพือ่หลกีเลีย่งกำร
พุพองของผิวหนังได้

เมื่อต้องการปรับตั้งโซ่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
 1. ตั้งรถให้ตรงโดยใช้ขำตั้งกลำง
 2. คลำยน๊อตยึดแกนล้อหลัง  1
 3. ปรับหย่อนของโซ่ขับ โดยกำรหมุนโบลท์ตัวปรับ
ควำมตึงโซ่ด้ำนขวำและด้ำนซ้ำย  2  ท้ังสองข้ำงให้มีระยะ
ที่เท่ำกัน โดยดูจำกขีดด้ำนข้ำงของสวิงอำร์ม   3
 4. ขันน๊อตยึดแกนล้อหลัง  1  ให้แน่นและให้ระยะ 
หย่อนของโซ่ขับ อยู่ระหว่ำง 20-30 มม.
 5. ขันน๊อตล็อกปรับควำมตึงโซ่   2  ให้แน่น
 6. ตรวจเช็กควำมหย่อนของโซ่อีกครั้งหลังจำกขันและ
ปรับแล้ว

ค่าแรงขันน๊อตยึดแกนล้อหลัง :
 54  N.m (5.4 kgf-m)
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 กำรละเลยท่ีไม่ตรวจสอบและบ�ำรุงรักษำเบรก
อย่ำงเหมำะสมท�ำให้โอกำสในกำรเกิดอุบัติเหตุเพิ่ม
สูงขึ้น
 ตรวจสอบระบบเบรกก่อนใช้รถแต่ละคร้ังโดย
ตรวจสอบตำมหวัข้อกำรตรวจสอบก่อนกำรขบัขีแ่ละ
ท�ำกำรบ�ำรุงรักษำดูรำยละเอียดหัวข้อตำรำง กำรบ�ำรุง
รกัษำตำมช่วงเวลำ เพือ่บ�ำรงุรกัษำระบบเบรกของท่ำน

เบรก
 กำรท�ำงำนของระบบเบรกที่เหมำะสมเป็นส่ิงส�ำคัญ
อย่ำงยิ่ง  กำรขับข่ีอย่ำงปลอดภัยต้องแน่ใจว่ำได้ปฏิบัติกำร
ตรวจสอบตำมรำยกำรท่ีก�ำหนดในตำรำงกำรบ�ำรุงรักษำ
และตรวจสอบระยะทำงหรอืเวลำทีก่�ำหนด โดยศูนย์บริกำร
มำตรฐำนซูซูกิ

ระบบเบรก

ตรวจสอบระบบเบรกตามรายการต่อไปนี้ทุกวัน
 • ตรวจสอบระดับน�้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรก
 • ตรวจสอบกำรรั่วไหลของระบบเบรกหน้ำและเบรก
หลัง
 • ตรวจสอบรอยแตกร้ำวหรือกำรรั่วซึมของสำยน�้ำมัน
เบรก
 • ตรวจสอบกำรสึกหรอของผ้ำเบรก
 • ตรวจสอบระยะฟรมืีอเบรกและควำมสม�ำ่เสมอในกำร
ท�ำงำน

การตรวจสอบท่อน�้ามันเบรก
 ตรวจสอบท่อน�ำ้มันเบรกและข้อต่อ ดูกำรแตกร้ำวหรอื
กำรรั่วซึมของน�้ำมันเบรก ถ้ำตรวจพบควำมบกพร่อง ให้น�ำ
รถไปเปลีย่นท่อน�ำ้มันเบรกใหม่ทีศู่นย์บรกิำรมำตรฐำนซซููกิ
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น�้ามันเบรก
 ตรวจสอบระดับน�้ำมันเบรก ท่ีกระปุกน�้ำมันเบรก 
ทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง ถ้ำพบว่ำระดับน�้ำมันเบรกต�่ำกว่ำ
มำร์ค ให้ตรวจสอบกำรรั่วของน�้ำมันเบรกและกำรสึกหรอ
ของผ้ำเบรก

 น�้ำมันเบรกจะดูดซับควำมชื้น น�้ำมันเบรกที่มี 
น�้ำผสมอยู ่ในระบบเบรกอำจท�ำให้จุดเดือดของ 
น�้ำมันเบรกลดลง และอำจท�ำให้ระบบน�้ำมันเบรก
บกพร่องเนื่องจำกกำรกัดกร่อน
 จุดเดือดของน�้ำมันเบรก หรือเบรกผิดปกติ 
อำจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ ควรเปลี่ยนน�้ำมันเบรกทุกๆ  
2 ปี เพื่อรักษำประสิทธิภำพกำรเบรก

หน้ำ

หลัง
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 ควำมผิดพลำดในกำรจัดเก็บกระปุกน�้ำมันเบรก 
ที่ยังไม่ได้ใช้งำนให้เหมำะสมอำจเป็นอันตรำยได้
 ระบบเบรกอำจท�ำงำนไม่ถกูต้อง หำกปรมิำณและ
ชนิดของน�้ำมันเบรกไม่เหมำะสมเป็นสำเหตุให้เกิด
อุบัติเหตุได้
 ตรวจสอบระดับน�้ำมันเบรกก่อนกำรใช้งำนใช้
เฉพำะน�้ำมันเบรก DOT 3 หรือ DOT 4 จำกกระปุก
น�้ำมันเบรกที่ปิดผนึก ห้ำมใช้หรือผสมน�้ำมันเบรก
ต่ำงชนิดกัน ถ้ำมีกำรพร่องของน�้ำมันเบรกบ่อย ให้
น�ำรถจักรยำนยนต์ของท่ำนไปตรวจเช็กที่ศูนย์บริกำร
มำตรฐำนซูซูกิ หรือช่ำงบริกำรที่ผ่ำนกำรอบรม

 น�้ำมันเบรกเป็นอันตรำยหรือท�ำให้ถึงตำยได้ ถ้ำ
กลืนเข้ำไป และเป็นอันตรำยถ้ำสัมผัสกับผิวหนังหรือ
ดวงตำ
 ถ้ำกลืนเข้ำไปห้ำมท�ำให้อำเจียนให้ติดต่อแพทย์
โดยด่วน ถ้ำน�้ำมันเบรกเข้ำตำให้ล้ำงออกด้วยน�้ำ
สะอำดอย่ำงระมัดระวัง และรีบติดต่อแพทย์
    หลังจำกกำรใช้งำน ล้ำงให้สะอำด สำรนี้อำจเป็น
พิษกับเด็กและสัตว์เลี้ยง จัดเก็บไว้ให้ห่ำงจำกเด็กและ
สัตว์เลี้ยง

 น�้ำมันเบรกที่หกลงบนผิวสีรถและชิ้นส่วน
พลำสติกสำมำรถท�ำให้เกิดควำมเสียหำยได้
 หลีกเลี่ยงกำรท�ำน�้ำมันเบรกหก เม่ือท�ำกำรเติม
น�้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มน�้ำมันเบรก เช็ดท�ำควำมสะอำด
น�้ำมันเบรกที่หกทันที
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หน้ำ หน้ำ

หลัง

หลัง

 ตรวจสอบกำรสึกหรอของผ้ำเบรกหน้ำและผ้ำเบรก
หลัง หำกพบว่ำผ้ำเบรกสึกหรอไม่มีแรงเสียดทำนหรือถึง
ร่องแสดงขีดจ�ำกัดกำรสึกหรอ  A  หำกผ้ำเบรกหน้ำหรือ 
ผ้ำเบรกหลังสึกหรอจนถึงร่องแสดงขีดจ�ำกัด ให้เปลี่ยนผ้ำ
เบรกใหม่ โดยศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิหรือช่ำงที่ผ่ำน
กำรฝึกอบรม

ผ้าเบรก
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 กำรขบัข่ีรถจักรยำนยนต์ทีผ้่ำเบรกสกึหรอมำก จะ
ลดประสิทธิภำพกำรเบรก และจะเพิม่โอกำสในกำรให้
เกิดอุบัติเหตุได้
 ให้ตรวจสอบกำรสึกหรอของผ้ำเบรกทุกครัง้ก่อน
กำรใช้รถ สอบถำมศูนย์บรกิำรมำตรฐำนซูซูกหิรือช่ำง
บริกำรท่ีผ่ำนกำรอบรมเพื่อเปล่ียนผ้ำเบรกถ้ำผ้ำเบรก
สึกหรอถึงขีดจ�ำกัดกำรสึกหรอ

 กำรเปลี่ยนผ้ำเบรกเฉพำะข้ำงใดข้ำงหน่ึงสำมำรถ
มีผลท�ำให้กำรจับตัวของผ้ำเบรกไม่สม�่ำเสมอ และ
สำมำรถเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้

 ควำมผิดพลำดในกำรท�ำให้ผ้ำเบรกกำงออกจับ
จำนเบรกหลังจำกกำรซ่อม หรือกำรเปลี่ยนผ้ำเบรก 
สำมำรถเป็นสำเหตุให้ประสิทธิภำพในกำรเบรกไม่ดี 
และอำจเป็นผลให้เกิดอุบัติเหตุได้
 ก่อนกำรขับข่ีให้ “บีบ” มือเบรกหลำยๆ คร้ังจน
กระท่ังผ้ำเบรกจับกันแน่นกับจำนเบรก และระยะมือ
เบรกอยู่ในต�ำแหน่งเหมำะสมและพร้อมใช้งำน

 หมายเหตุ

 ห้ำมบีบคันเบรกเม่ือผ้ำเบรกไม่ได้ประกอบอยู ่ใน
ต�ำแหน่งเป็นกำรยำกที่จะดันลูกสูบกลับและอำจท�ำให้มี
น�้ำมันเบรกรั่วออกมำได้
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การปรับแป้นเหยียบเบรกหลัง
 ต้ังต�ำแหน่งของแป้นเบรกหลังต้องปรับให้ถูกต้อง  
มิฉะนั้นผ้ำเบรกจะเสียดสีกับจำนเบรก ท�ำให้ผ้ำเบรกและ
พื้นผิวจำนเบรกได้รับควำมเสียหำย กำรปรับต�ำแหน่งของ
แป้นเบรกมีขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลำยน็อตล็อก  1  จำกน้ันให้หมุนก้ำนกระทุ้ง  2) 
เพื่อปรับต�ำแหน่งแป้นเหยียบเบรกให้ต�่ำกว่ำพื้นผิวด้ำนบน
ของที่วำงเท้ำประมำณ 16-26 มม. 
 2. ขันน็อตล็อก  1  ให้แน่นเพื่อยึดก้ำนกระทุ้ง  2) 
ไว้ในต�ำแหน่งที่ถูกต้อง

 ระยะฟรีขำเบรกหลังท่ีมำกเกินไป สำมำรถเป็น
สำเหตุให้ประสิทธิภำพในกำรเบรกท่ีไม่ดี และอำจ
ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ระยะฟรีขำเบรกหลังที่น้อย 
เกินไป อำจท�ำให้ผ้ำเบรกเสียดสีติดกับดิสก์เบรกหลัง
ตลอดเวลำ เป็นสำเหตุให้ผ้ำเบรกและดิสก์เบรกหลัง
เสียหำยได้
 ดูรำยละเอยีดขัน้ตอนกำรปรบัต้ังระยะฟรขีำเบรก
หลัง อย่ำงเหมำะสมในส่วนนี้

16 - 26 mm
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 ควำมผิดพลำดท่ีไม่ปฏิบัติตำมรำยละเอียดค�ำ
เตือนนี้อำจเป็นผลท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เนื่องจำกยำง
มีปัญหำเพรำะยำงของรถจักรยำนยนต์ของคุณเป็น
ตัวเชื่อมระหว่ำงรถจักรยำนยนต์และพื้นถนนดูรำย
ละเอียดค�ำแนะน�ำดังต่อไปนี้
 • ตรวจเช็กสภำพยำงและลมยำง ก่อนกำรขับข่ี 
ทุกครั้ง
 • หลีกเลี่ยงกำรบรรทุกน�้ำหนักมำกเกินไปกับ 
รถจักรยำนยนต์ของท่ำน
 • เปลี่ยนยำงเม่ือมีกำรสึกหรอถึงค่ำก�ำหนดหรือ 
ถ้ำคุณพบควำมเสียหำยจำกรอยฉีกขำดหรือรอยแตก
 • ใช้ยำงทีมี่ขนำดและชนดิตำมสเปคในคู่มือติดรถ
เล่มนี้
 • ตั้งศูนย์ล้อทุกครั้งหลังจำกเปลี่ยนยำงทุกครั้ง
 • อ่ำนข้อมูลส่วนนี้ในคู่มืออย่ำงละเอียดถี่ถ้วน

สวิตช์ไฟเบรกหลัง

 ในกำรปรับต้ังสวิตช์ไฟเบรก ท�ำได้โดยหมุนตัวเรือน
ข้ึนหรือลง โดยที่ไฟเบรกจะติดขึ้นเม่ือเหยียบขำเบรกหลัง 
และไฟเบรกจะดับลงเมื่อปล่อยขำเบรกหลัง
 สวิตช์ไฟเบรกหลังติดต้ังอยู่ต�ำแหน่งใต้พักเท้ำทำงขวำ
ของผู้ขับข่ี ปรับต้ังสวิตช์ไฟเบรกได้ โดยกำรหมุนตัวเรือน
ข้ึนหรือลง ไฟเบรกจะติดสว่ำงเมื่อเหยียบขำเบรกหลังและ
ดับลง เมื่อปล่อยขำเบรกหลัง

ยาง
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 กำรละเลยท่ีไม่ปฏิบัติตำมคู่มือในระยะรันอิน
ของยำงรถ จะสำมำรถท�ำให้ยำงสึกและลื่น ซึ่งอำจเสยี 
กำรควบคุมรถได้
 ให้เอำใจใส่เป็นพิเศษเม่ือมีกำรเปล่ียนยำงใหม่ 
ระยะรันอินท่ีเหมำะสมของยำงรถได้อธิบำยไว้ใน 
ส่วนนี้ และไม่ควรเร่งควำมเร็วอย่ำงรุนแรง เข้ำโค้ง
ด้วยควำมเร็ว เบรกอย่ำงรุนแรงส�ำหรับระยะ 160 
กิโลเมตรแรก

แรงดันลมยางและภาระบรรทุก
 ต้องตรวจสอบแรงดันลมยำงทุกครั้งก่อนกำรขับข่ี 
เพรำะกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ท�ำให้ยำงร้อนข้ึน กำรอ่ำน
ค่ำของแรงดันลมยำงจะผิดพลำดท�ำให้ยำงบวมขึ้น ให้ปรับ
ให้อยูใ่นช่วงทีถ่กูต้องตำมตำรำงท�ำกำรบ�ำรงุรกัษำ กำรตรวจ
สอบบ่อยๆ จะท�ำให้มั่นใจในควำมปลอดภัยสูงสุด และอำยุ
กำรใช้งำนที่ยำวนำน
    แรงดันลมยำงท่ีถูกต้องและยำงที่รับน�้ำหนักได้ถูกต้อง
เป็นสิ่งส�ำคัญถ้ำคุณบรรทุกเกินน�้ำหนักที่ก�ำหนดจะท�ำให้

ยำงต้องท�ำงำนผดิพลำด จนท�ำให้รถจักรยำนยนต์ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้
 แรงดันลมยำงที่ไม่เพียงพอจะเร่งกำรสึกหรอของยำง
และมีผลต่อเสถียรภำพในกำรขับขี่อย่ำงร้ำยแรง และจะ
ท�ำให้เลี้ยวรถได้ยำกล�ำบำก
 แรงดันยำงทีม่ำกเกินไปจะลดบริเวณหน้ำสัมผสักับพืน้
ถนน ท�ำให้เกิดกำรลื่นไถล และสูญเสียกำรบังคับควบคุม

 หมายเหตุ

 เม่ือคุณตรวจพบว่ำแรงดันลมยำงลดลงให้ตรวจสอบยำง
เพื่อหำรอยรั่วหรือควำมเสียหำยของขอบล้อ ในบำงครั้งแรง
ดันลมยำงของล้อยำงแบบไม่มียำงในจะค่อยๆ ลดลงหำกมี
รอยรั่ว

แรงดันลมยางมาตรฐาน

ขับขี่คนเดียว

ยางหน้า

ยางหลัง

มีคนซ้อนท้าย
200 kPa

2.00 kg/cm3
29 psi

225 kPa
2.25 kg/cm3

33 psi

200 kPa
2.00 kg/cm3

29 psi

280 kPa
2.80 kg/cm3

41 psi
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 หมายเหตุ

 "      " บอกถึงต�ำแหน่งกำรตรวจสอบควำมสึกหรอของ
ร่องดอกยำง  ถ้ำดอกยำงสกึถงึแนวตรวจสอบ แสดงควำมถงึ
ก�ำหนดเปลี่ยนยำงใหม่ 

สภาพและประเภทของยาง

 สภำพและประเภทของยำงท่ีเหมำะสม จะส่งผลต่อ
สมรรถนะของรถ รอยฉีกขำดหรือรอยแตกท่ียำงจะท�ำให้
ยำงช�ำรุดและสูญเสียกำรควบคุมรถ กำรสึกหรอของยำง
จะส่งผลต่อรูปร่ำงของยำงส่งผลให้ลักษณะกำรควบคุมรถ
เปลี่ยนไป
 ตรวจสอบสภำพยำงรถของคุณทุกวัน ก่อนใช้งำน  
ให้เปลี่ยนยำง หำกพบควำมเสียหำยที่เห็นได้ชัดเจน เช่น 
รอยแตกหรอืรอยฉีกขำด หรอืเม่ือควำมลึกของดอกยำงหน้ำ
น้อยกว่ำ 1.6 มม. และดอกยำงหลังน้อยกว่ำ 2.0 มม.
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 เม่ือคุณเปลี่ยนยำง ให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่ำยำงท่ี
เปลี่ยนถูกต้องตำมขนำดและประเภทที่ก�ำหนดถ้ำคุณใช้
ยำงผิดขนำดหรือผิดประเภทอำจส่งผลต่อกำรควบคุมรถ
จักรยำนยนต์และอำจท�ำให้รถสูญเสียกำรควบคุม

 กำรเปลี่ยนยำงใหม่ ให้ท�ำกำรต้ังศูนย์ล ้อทุกครั้ง 
ก่อนกำรใส่ยำงกลับเข้ำไป กำรติดต้ัง เปลี่ยนยำง หรือ 
ถ่วงล้อยำงไม่ถูกต้อง สำมำรถเป็นสำเหตุท�ำให้สูญเสียกำร
ควบคุม หรืออำยุกำรใช้งำนของยำงสั้นลงได้

ยางหน้า

ขนาด

ประเภท

ยางหลัง

70/90-17M/C 38P 80/90-17M/C 50P

IRC NR93 IRC NR93

 กำรติดต้ัง เปลี่ยนยำงหรือถ่วงล้อยำงไม่ถูกต้อง
สำมำรถเป็นสำเหตุท�ำให้สูญเสียกำรควบคุม หรืออำยุ
กำรใช้งำนของยำงสั้นลงได้
 • สอบถำมศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิ หรือช่ำง
บริกำรที่ผำ่นกำรอบรมกำรบริกำรเปลี่ยนยำงและถ่วง
ล้อเพรำะว่ำมีเครื่องมือท่ีเหมำะสมและประสบกำรณ์
กำรบริกำรที่ถูกต้อง
 • ใส่ยำงให้ตรงกับทิศทำงของหมุนของล้อโดยดู
จำกลูกศรที่ด้ำนข้ำงของแก้มยำงทุกครั้ง
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 หำกละเลยที่จะปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำท่ีเกี่ยวกับล้อยำง 
แบบไม่มียำงในที่ให้ไว้น้ี อำจส่งผลท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ
เน่ืองจำกยำงช�ำรุดได้ ข้ันตอนกำรตรวจให้บริกำร ล้อยำง
แบบไม่มียำงในจะแตกต่ำงจำกยำงทั่วไป
 • หำกใช้ล้อยำงแบบไม่มียำงในให้ใส่ซีลกันอำกำศ
ระหวำ่งขอบยำงและขอบกระทะล้อด้วย กำรถอดและกำร
ติดต้ังยำงจ�ำเป็นต้องใช้เหล็กเปลี่ยนยำง และแผ่นป้องกัน
ขอบล้อชนิดพิเศษ หรือเครื่องติดต้ังยำงเฉพำะเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ยำงหรือขอบล้อได้รับควำมเสียหำย ซ่ึงอำจส่งผลให้
ลมยำงรั่วออกมำได้
 • ให้ปะรอยรั่วในล้อยำงแบบไม่มียำงใน โดยกำรถอด
ยำงออกแล้วใช้แผ่นปะปิดรอยรั่วจำกด้ำนใน
 • ห้ำมใช้ปลัก๊อดุภำยนอก เพือ่ปะรอยรัว่ เน่ืองจำกปลัก๊
ดังกล่ำว อำจหลุดออกเมื่อรถจักรยำนยนต์เข้ำโค้ง
 • หลังจำกซ่อมยำงแล้ว ห้ำมขับรถเร็วกว่ำ 80 กม./ชม. 
ในช่วงเวลำหลังจำกนั้น ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ควำมร้อน
เพิ่มขึ้นสูงจนส่งผลให้กำรซ่อมยำงที่ท�ำไปล้มเหลวและลม
ยำงอ่อนลง
 • ถ้ำยำงมีรอยรั่วบริเวณหน้ำยำงด้ำนข้ำง หรือมีรอยรั่ว
ทีบ่รเิวณดอกยำงใหญ่กว่ำ 6 มม. ให้เปลีย่นยำงใหม่เน่ืองจำก
รอยรั่วเหล่ำนี้ไม่สำมำรถซ่อมแซมได้
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การถอดล้อหน้า

 1. จอดรถจักรยำนยนต์ด้วยขำตั้งกลำง

 4. ถอดเพลำแกนล้อหน้ำ   2   ออก

 5. เลื่อนล้อหน้ำไปทำงด้ำนหน้ำ

 2. ถอดน๊อตยึดแกนล้อหน้ำ   1   ออก
 3. วำงแม่แรงไว้ใต้เครื่องยนต์ด้วยควำมระมัดระวัง 
จำกนั้นยกรถขึ้นจนกระทั่งล้อหน้ำลอยพ้นจำกพื้น
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 ควำมผิดพลำดในกำรกำงผ้ำเบรก หลังจำกใส่ล้อ 
จะส่งผลให้ประสิทธิภำพในกำรเบรกลดลงและอำจ
เป็นสำเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้
 ก่อนกำรขับขี่ให้บีบมือเบรกหลำยๆ ครั้ง จน 
กระทั่งผ้ำเบรกจับกับจำนเบรก โดยที่ระยะฟรีของ
เบรกมือต้องอยู่ในต�ำแหน่งที่เหมำะสมพร้อมใช้งำน 
และตรวจสอบกำรหมุนของล้อต้องรำบรื่น

 หมายเหตุ

 เม่ือถอดคำร์ลิปเปอร์ออกแล้ว ห้ำมบีบมือเบรกหน้ำ 
โดยเด็ดขำด เพรำะจะท�ำให้ กำรดันผ้ำเบรกให้กลับเข้ำไปใน
ชุดคำร์ลิปเปอร์ยำกและอำจเกิดกำรรั่วไหลของน�้ำมันเบรก

 6. กำรประกอบล้อหน้ำให้กระท�ำย้อนกลับข้ันตอน 
กำรถอด
 7. หลังจำกใส่ล้อเสร็จแล้ว ให้บีบมือเบรกหลำยๆ ครั้ง
เพื่อให้ระยะฟรีของมือเบรกอยู่ในต�ำแหน่งที่เหมำะสม
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 กำรติดต้ังล้อหน้ำผิดทิศทำงจะก่อให้เกิดอันตรำย 
ยำงของรถจักรยำนยนต์รุน่นีเ้ป็นแบบหมุนได้ทำงเดียว 
ดังนั้นถ้ำติดตั้งล้อหน้ำผิดทิศทำง จะท�ำให้กำรควบคุม
รถจักรยำนยนต์ผิดปกติ
 ติดตั้งล้อหน้ำตำมทิศทำงที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งระบุโดย
ลูกศรที่ด้ำนข้ำงของแก้มยำง

 หำกไม่ขันโบลท์ และน๊อตให้แน่นตำมค่ำแรงขัน
ที่ก�ำหนด ล้ออำจจะหลุดออกมำได้ ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ
ได้
 ต้องแน่ใจว่ำได้ขันโบลท์ และน๊อตตำมค่ำแรงขัน
ที่ก�ำหนด หำกคุณไม่มีประแจปอนด์ หรือไม่รู้วิธีใช้
งำน โปรดติดต่อศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิ

ค่าแรงขันน๊อตยึดแกนล้อหน้า:
 53  N.m (5.3 kgf-m)
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การถอดล้อหลัง

 ท่อไอเสียที่ร้อนจัด อำจท�ำให้ผิวหนังไหม้ได้
 รอจนกว่ำท่อไอเสียเย็นลงแล้วค่อยถอดน๊อตยึด
แกนล้อหลังออก

 กำรถอดล้อหลังโดยไม่ใช้ขำต้ัง อำจท�ำให้รถ
จักรยำนยนต์ของคุณล้มช�ำรุดเสียหำยได้
 ห้ำมถอดล้อหลังข้ำงทำง ให้ถอดล้อหลงัในสถำนท่ี 
ซ่อมบ�ำรุงที่มีอุปกรณ์ครบครัน

 1. จอดรถจักรยำนยนต์ด้วยขำตั้งกลำง

 2. ถอดน๊อตยึดแกนล้อหลัง   1   ออก
 3. วำงขำต้ัง ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ช่วยในกำรตรวจซ่อมไว้
ใต้แขนสวิงอำร์มด้วยควำมระมัดระวัง จำกนั้นยกรถขึ้นจน
กระทั่งล้อหลังลอยพ้นจำกพื้น
 4. คลำยน๊อตล็อกปรับควำมตึงโซ่   2   ทั้งด้ำนซ้ำยและ
ขวำ
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 5. ถอดเพลำแกนล้อหลัง   3   ออก  7. ถอดชุดคำลิปเปอร์เบรกหลัง   4   ออก

 8. ถอดล้อหลังออกไปทำงด้ำนหลัง 6. หมุนล้อหลังไปด้ำนหน้ำ และถอดโซ่ ออกจำก 
สเตอร์หลัง
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 หมายเหตุ

 เม่ือถอดล้อหลังออกแล้ว ห้ำมเหยียบแป้นเบรกหลัง 
โดยเด็ดขำด เพรำะจะท�ำให้ กำรดันผ้ำเบรกให้กลับเข้ำไปใน
ชุดคำร์ลิปเปอร์ยำกและอำจเกิดกำรรั่วไหลของน�้ำมันเบรก

 9. กำรประกอบล้อหลังให้กระท�ำย้อนกลับข้ันตอน 
กำรถอด
 10. ปรับตั้งระยะหย่อนของโซ่ขับ
 11. หลงัจำกใส่ล้อเสรจ็แล้ว ให้กดเบรกหลงัหลำยๆ ครัง้ 
แล้วตรวจสอบกำรหมุนของล้อต้องรำบรื่น

 กำรปรับต้ังโซ่ขับและกำรขันโบลท์และน๊อต 
ไม่ถูกต้องอำจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
 • หลังจำกติดต้ังล้อหลังเสร็จแล้ว  ให้ปรับต้ังโซ่
ขับตำมที่อธิบำยไว้ในหัวข้อกำรปรับตั้งโซ่ขับ
 • ขันโบลท์และน๊อตตำมค่ำแรงขันท่ีก�ำหนดไว้  
ถ้ำคุณไม่แน่ใจในขั้นตอนกำรท�ำงำน โปรดมอบหมำย
งำนให้เป็นหน้ำที่ของศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิหรือ
ช่ำงที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมเป็นผู้ด�ำเนินกำร

ค่าแรงขันน๊อตยึดแกนล้อหลัง:
 54  N.m (5.4 kgf-m)
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 ควำมผิดพลำดในกำรกำงผ้ำเบรก หลังจำกใส่ล้อ 
จะส่งผลให้ประสิทธิภำพในกำรเบรกลดลง และอำจ
เป็นสำเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้
 ก่อนกำรขับข่ีให้เหยียบแป้นเบรกหลำยๆ ครั้ง 
จนกระทั่งผำ้เบรกจับกับจำนเบรก โดยท่ีระยะฟรีของ
เบรกอยูใ่นต�ำแหน่งทีเ่หมำะสมพร้อมใช้งำน และตรวจ
สอบกำรหมุนของล้อต้องรำบรื่น

การเปลี่ยนหลอดไฟ
 ค่ำก�ำลงัวตัต์ของหลอดไฟแต่ละชนิด แสดงไว้ในตำรำง
ด้ำนล่ำงนี้ เม่ือเปลี่ยนหลอดไฟที่ไส้หลอดขำดให้ใช้หลอด
ไฟใหม่ที่มีค่ำก�ำลังวัตต์เท่ำเดิม หำกใช้หลอดไฟที่มีค่ำก�ำลัง
วัตต์ต่ำงจำกเดิม จะท�ำให้เกิดกำรใช้ไฟเกินก�ำลังในวงจร
ไฟฟ้ำหรือท�ำให้ไส้หลอดไฟขำดก่อนก�ำหนด

 เม่ือเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียให้ใช้หลอดไฟใหม่ที่
มีค่ำก�ำลังวัตต์ และข้อมูลจ�ำเพำะเหมือนเดิม กำรใช้
หลอดไฟท่ีมีค่ำก�ำลังวัตต์แตกต่ำงไป อำจก่อให้เกิด
กำรใช้ไฟเกินก�ำลังในวงจรไฟฟ้ำ และหลอดไฟจะ
ขำดก่อนก�ำหนดหรอืเกดิควำมเสียหำยต่อระบบไฟฟ้ำ 
หรือท�ำให้อำยุกำรใช้งำนของหลอดไฟสั้นลง

ไฟหน้ำ
ไฟบอกต�ำแหน่ง
ไฟเลี้ยวหน้ำ
ไฟเลี้ยวหลัง
ไฟเบรก/ไฟท้ำย
ไฟส่องป้ำยทะเบียน

LED
LED
12V 10W x 2
12V 10W x 2
12V 18/5W
12V 5W
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การเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวหน้า
     กำรเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวหน้ำให้ท�ำตำมขั้นตอนต่อไปนี้

 2. ถอดโบลท์ยึดชุดปรับตั้งระดับไฟหน้ำ   2   ออก

 1. ถอดโบลท์ชุดโคมไฟหน้ำ   1   ออกทั้งซ้ำยและขวำ

 3. ดึงชุดไฟหน้ำออก โดยถอดสกรูยึด   3   และขำยึด 
ชุดเรือนไมล์   4   ออก
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 4. หมุนขั้วหลอดไฟเล้ียว  5  ทิศทำงทวนเข็มนำฬิกำ 
และถอดออก

 5. ดึงหลอดไฟออกจำกขั้วหลอดไฟ
 6. เปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวหน้ำใหม่

การปรับตั้งระดับไฟหน้า

 ระดับไฟหน้ำสำมำรถปรับได้ตำมควำมเหมำะสม กำร
ปรับต้ังระดับไฟหน้ำให้คลำยโบลท์ล็อกต�ำแหน่งไฟหน้ำ  
(1  โดยเลื่อนไปข้ำงหน้ำหรือเลื่อนไปด้ำนหลัง
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การเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวหลัง
และหลอดไฟเบรก/ ไฟท้าย
 กำรเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวหลังและหลอดไฟเบรก/  
ไฟท้ำยให้ท�ำตำมขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดเบำะ โดยไปที่ต�ำแหน่งล็อกเบำะและต�ำแหน่ง 
ที่เก็บหมวกนิรภัย

 2. ถอดสกรูยึด   1

 3. ถอดสกรูยึด   2  สกรูยึด   3   ออกและถอดฝำครอบ
เลนส์ไฟท้ำย   4   ออก

 4. ถอดเลนส์ฝำครอบไฟท้ำยด้ำนใน   5   ออก
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หลอดไฟเลี้ยวหลัง
 5. ดึงหลอดไฟเลี้ยวหลัง   6   ออกจำกขั้วหลอด
 6. ใส่หลอดไฟใหม่

หลอดไฟเบรก/ไฟท้าย
 5. กดหลอดไฟเบรก/ไฟท้ำย   7   ออกโดยหมุนทำงซ้ำย
และดึงออก
 6. ใส่หลอดไฟใหม่ โดยกำรกดหลอดไฟใหม่และหมุน
ทำงขวำจนสุด

 หลังจำกติดต้ังฝำครอบไฟท้ำย ควรระมัดระวัง
ไม่ขันสกรูยึดฝำครอบไฟท้ำยแน่นเกินไป ไม่เช่นนั้น
ฝำครอบไฟท้ำยอำจแตกได้
 ขันสกรูจนกระทั่งสุดพอดี
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ไฟส่องป้ายทะเบียน
 กำรเปลีย่นหลอดไฟส่องป้ำยทะเบยีนให้ท�ำตำมขัน้ตอน
ต่อไปนี้

 1. ถอดสกรูยึด   1   และถอดฝำครอบเลนส์ไฟส่องป้ำย
ทะเบียนออก

 2. ดึงหลอดไฟออกจำกขั้วหลอด
 3. ประกอบไฟส่องป้ำยทะเบียนกลับเข้ำที่เดิมโดย
กระท�ำย้อนกลับขั้นตอนกำรถอด
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ฟิวส์
 หำกอุปกรณ์ไฟฟ้ำรถจักรยำนยนต์ของคุณไม่ท�ำงำน 
สิ่งแรกที่ควรท�ำคือ ตรวจสอบว่ำฟิวส์ขำดหรือไม่ เนื่องจำก
วงจรไฟฟ้ำของรถจักรยำนยนต์ จะใช้ฟิวส์เป็นตัวป้องกัน
กำรโอเวอร์โหลด
 หำกพบว่ำฟิวส์ขำด ควรตรวจสอบปัญหำด้ำนไฟฟ้ำ 
และซ่อมแซมก่อนกำรเปลี่ยนฟิวส์ที่ขำดใหม่ โปรดปรึกษำ
ศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขวงจร
ไฟฟ้ำของรถจักรยำนยนต์

 กำรใช้ฟิวส์ไม่ถกูต้องกับขนำดของแอมแปร์หรอื
ใช้กระดำษตะกั่ว หรือสำยไฟแทนที่ฟิวส์อำจท�ำให้
ระบบไฟฟ้ำเสียหำยอย่ำงรุนแรงหรือไฟไหม้ในทันที
 ทุกครั้งท่ีเปลี่ยนฟิวส์ที่ขำดออก ให้ใช้ฟิวส์แบบ
เดียวกันและแอมแปร์ที่เท่ำกัน ถ้ำฟิวส์ใหม่ขำดใน
ระยะเวลำอันสั้น คุณควรติดต่อศูนย์บริกำรมำตรฐำน
ซูซูกิหรือช่ำงบริกำรที่ผ่ำนกำรอบรมโดยด่วน
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รายการฟิวส์
 • ฟิวส์หลัก 20 A ส�ำหรับป้องกันวงจรไฟฟ้ำทั้งหมด
 • ฟิวส์ 10 A ส�ำหรับป้องกันวงจรแตร พัดลมระบำย
ควำมร้อน ไฟเลี้ยว ไฟท้ำย ไฟเบรกไฟส่องป้ำยทะเบียน 
และไฟส่องเรือนไมล์
 • ฟิวส์ 10 A ส�ำหรับป้องกันมอเตอร์พัดลมระบำย

 ต�ำแหน่งของฟิวส์หลักอยู ่ใต้เบำะน่ัง ฟิวส์ส�ำรอง 
ขนำด 20 A  จะเก็บอยู่ด้ำนในฝำครอบกล่องรีเลย์สตำร์ต   1) 
 ต�ำแหน่งของฟิวส์ส�ำรองอยู ่ใต้เบำะนั่งฟิวส์ส�ำรอง 
ขนำด 10 A  จะเก็บอยู่ด้ำนในกล่องรีเลย์ฟิวส์   2  
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 หำกจอด หรือใช้รถจักรยำนยนต์ ในบริเวณที่มี
วัตถุติดไฟ เช่น ใบไม้หรือหญ้ำแห้ง  วัตถุเหล่ำนั้น 
อำจมำติดท่อไอเสียที่ร้อนมำก  ท�ำให้เกิดเพลิงไหม้ได้                 
 หลีกเลี่ยงกำรจอด หรือใช้รถในบริเวณ พื้นท่ีท่ีมี
วัตถุติดไฟ

แคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์
 แคตตำไลติกคอนเวอร์เตอร์ คืออุปกรณ์ลดปริมำณ
มลพิษในท่อไอเสียรถจักรยำนยนต์ให้น้อยที่สุด  มีจุด
ประสงค์หลักในกำรช่วยลดมลพิษในไอเสียก่อนไหลเข้ำ
สู่หม้อพัก โดยติดต้ังร่วมกับท่อไอเสียท่ีเรียกกันว่ำอุปกรณ์
บ�ำบัดไอเสีย ใช้ปฏิกิริยำทำงเคมีสลับกำรยึดเหนี่ยวโมเลกุล 
เม่ือไอเสียไหลผ่ำนรงัผึง้ทีเ่คลือบสำรชนิดพเิศษไว้จะเปล่ียน
ไฮโดรคำร์บอน คำร์บอนมอนออกไซด์ และไนโตรเจน
ออกไซด์ที่เป็นมลพิษให้กลำยเป็น คำร์บอนไดออกไซด์ 
ไนโตรเจนและไอน�้ำที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 อปุกรณ์บ�ำบดัไอเสียจะมอีำยกุำรใช้งำนส้ันลงจำกปกติ 
เม่ือเครื่องยนต์ท�ำงำนผิดปกติ เช่น มีส่วนผสมไอดีหนำ
หรือบำงเกินไป หรือมีกำรเติมน�้ำมันที่มีสำรตะกั่วจะท�ำให้
อุปกรณ์บ�ำบัดไอเสียมีอำยุกำรใช้งำนสั้นลง
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 กำรใช้รถจักรยำนยนต์อย่ำงไม่ถูกต้อง สำมำรถเป็น
สำเหตุให้แคตตำไลติกคอนเวอร์เตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ 
ของรถเสียหำยได้
 เพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยท่ีจะเกิดกับแคตตำไลติก
คอนเวอร์เตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของรถ คุณควรป้องกัน
ควำมเสียหำยไว้ก่อน โดยปฏิบัติตำมหัวข้อดังต่อไปนี้
 • บ�ำรุงรักษำเครื่องยนต์ตำมก�ำหนด
 • ในกรณีที่เครื่องยนต์มีควำมผิดปกติ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งท่ีเก่ียวกับกำรสตำร์ตเครื่องยนต์ไม่ติด หรือสมรรถนะ       
ของเคร่ืองยนต์ตกลงอย่ำงเห็นได้ชัดให้หยุดรถและดับ
เครื่องยนต์ น�ำรถเข้ำตรวจเช็กในทันที
 • ห้ำมดับเครื่องยนต์ในขณะที่รถก�ำลังเคลื่อนที่ และ 
เข้ำเกียร์อยู่ในต�ำแหน่ง
 • ห้ำมพยำยำมสตำร์ตเครื่องยนต์โดยวิธีปล่อยไหล 
ลงเนิน
 • ห้ำมดึงหรือถอดสำยหัวเทียน เพื่อกำรทดสอบรอบ
เดินเบำเครื่องยนต์
 • ห้ำมติดเครื่องยนต์ไว้เป็นเวลำนำน ถ้ำเครื่องยนต์ 
มีควำมผิดปกติ
 • ห้ำมปล่อยให้น�้ำมันเช้ือเพลิงในถังอยู่ในระดับใกล้
หมดถัง

การติดตั้งป้ายทะเบียนรถ

A 72.5 mm
B 35.0 mm

 เจำะรู   1   เพื่อใส่ป้ำยทะเบียนรถให้พอดี
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การแก้ปัญหา
 กำรแนะน�ำกำรแก้ปัญหำถูกจัดเตรียมเพื่อช่วยผู้ใช้รถ
จักรยำนยนต์ค้นหำสำเหตุของข้อบกพร่องที่มีทั่วไป

 กำรแก้ปัญหำอย่ำงไม่ถูกวิธีเป็นสำเหตุท�ำให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อรถจักรยำนยนต์ของท่ำน กำรซ่อม
หรือกำรปรับแต่งที่ไม่เหมำะสมอำจท�ำควำมเสียหำย
ต่อรถจักรยำนยนต์ ควำมเสียหำยดังกล่ำวอำจไม่ถูก
ครอบคลุมภำยใต้เงื่อนไขของกำรรับประกันคุณภำพ
 หำกคณุไม่แน่ใจเกีย่วกบักำรแก้ไขปัญหำท่ีเหมำะ
สมควรปรึกษำศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิ หรือช่ำง
บริกำรที่ผ่ำนกำรอบรม

 ถ้ำเคร่ืองยนต์สตำร์ตไม่ติด ให้ปฏิบัติตำมหัวข้อ 
กำรตรวจสอบเพื่อหำสำเหตุ ดังต่อไปนี้

การตรวจสอบระบบจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง
 ถ้ำสัญญำณไฟแสดงควำมผิดปกติของเครื่องยนต์
สว่ำงข้ึนแสดงว่ำมีปัญหำในระบบกำรฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิง 
โปรดน�ำรถจักรยำนยนต์ของคุณเข้ำศูนย์บริกำรมำตรฐำน
ซูซูกิ ตรวจดูในคู่มือบริกำรในส่วนของ “INSTRUMENT 
PANEL”(แผงหน้ำปัดควบคมุ) เพือ่หำสำเหตุและค�ำอธิบำย
สัญญำณไฟแสดงควำมผิดปกติของเครื่องยนต์ที่สว่ำงขึ้น

 1. ถอดหัวเทียนออกมำ และเสียบเข้ำกับสำยปลั๊ก 
หัวเทียน

การตรวจสอบระบบจุดระเบิด
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 2. จับหัวเทียนให้ชิดกับห้องเพลำข้อเหวี่ยงของ
เครื่องยนต์แล้วกดปุ่มสตำร์ตเครื่องยนต์ โดยที่สวิตช์กุญแจ
อยู่ในต�ำแหน่ง "ON" ระบบเกียร์อยู ่เกียร์ว่ำง ถ้ำระบบ
จุดระเบิดสมบูรณ์จะมีประกำยไฟสีฟ้ำกระโดดข้ำมเขี้ยว 
หัวเทียน
 3. หำกไม่มีประกำยไฟ ให้ท�ำควำมสะอำดหัวเทียน  
หรือเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ หำกจ�ำเป็น ปฏิบัติตำมข้ันตอน
ด้ำนบนอีกครั้งหลังท�ำควำมสะอำดหัวเทียนหรือเปล่ียน
หัวเทียนใหม่
 4. หำกยังคงไม่มีประกำยไฟ โปรดปรึกษำศูนย์บริกำร
มำตรฐำนซูซูกิ หรือผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมเป็นผู้ตรวจซ่อม

 กำรปฏิบัติกำรตรวจสอบประกำยไฟท่ีไม่เหมำะ
สมเป็นสำเหตุให้เกิดกำรกระตุกจำกไฟฟ้ำแรงดันสูง
หรือกำรระเบิดได้หลีกเลี่ยงกำรกระท�ำดังกล่ำว ถ้ำคุณ
ไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนกำรปฏิบัติหรือถ้ำคุณมีปัญหำ
โรคหัวใจ ใส่เครื่องกระตุ้นกล้ำมเนื้อหัวใจ ถือปลั๊กหัว
เทียนให้ห่ำงจำกเขี้ยวของหัวเทียนระหว่ำงกำรตรวจ
สอบในครั้งนี้

เครื่องยนต์ดับ
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีน�้ำมันเชื้อเพลิงในถังน�้ำมัน
เพียงพอ
 2. ถ้ำสัญญำณไฟแสดงควำมผิดปกติของเครื่องยนต์
แสดงสำเหตุของปัญหำในระบบฉดีน�ำ้มันเชือ้เพลงิ โปรดน�ำ
รถจกัรยำนยนต์ของคณุเข้ำศูนย์บรกิำรมำตรฐำนซูซกู ิตรวจ
สอบดคููมื่อบรกิำรในส่วนของ " Instrument panal" (แผงหน้ำ
ปัดควบคุมอุปกรณ์)  เพื่ออธิบำยสัญญำณไฟแสดงควำมผิด
ปกติของเครื่องยนต์ 
 3. ตรวจสอบระบบจดุระเบิดส�ำหรบัประกำยไฟท่ีไม่ต่อ
เนื่อง
 4. ตรวจสอบควำมเร็วรอบเดินเบำ  ควำมเร็วรอบเดิน
เบำมำตรฐำน 1,400-1,600 รอบต่อนำที
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วิธีการเก็บรักษาและการท�าความสะอาด
รถจักรยานยนต์
 ถ้ำรถจักรยำนยนต์ถูกท้ิงไว้ไม่ได้ใช้เป็นเวลำนำน  
รถจักรยำนยนต์ต้องกำรเก็บรักษำและกำรบ�ำรุงรักษำ 
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ส�ำหรับส่วนประกอบท่ีเป็นพิเศษ ส�ำหรับ
รถจักรยำนยนต์ซูซูกิ คุณม่ันใจได้ว่ำมีกำรบ�ำรุงรักษำจำก
ศูนย์บริกำรมำตรฐำนซูซูกิที่ดี ถ้ำคุณต้องกำรเก็บรักษำ 
รถจกัรยำนยนต์ด้วยตัวคุณเองโปรดดูรำยละเอยีดตำมหวัข้อ
ข้ำงล่ำงนี้

รถจักรยานยนต์
  ท�ำควำมสะอำดรถจักรยำนยนต ์ทั้ งคัน จอดรถ
จักรยำนยนต์โดยใช้ขำต้ังกลำงบนพื้นเรียบ เพื่อป้องกัน
กำรล้ม หันแฮนด์เดิลบำร์ไปทำงซ้ำย ท�ำกำรล็อกคอและดึง
ลูกกุญแจออก

น�้ามันเชื้อเพลิง
     1. เติมน�้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังและใช้สำรรักษำสภำพ
น�้ำมันเชื้อเพลิง (ถ้ำมี) เพื่อป้องกันถังน�้ำมันเชื้อเพลิงเป็น
สนิมและป้องกันน�้ำมันเชื้อเพลิงเสื่อมสภำพ

 2. ติดเครือ่งยนต์สกัประมำณ 2-3 นำที จนกระท่ังน�ำ้มนั
เชื้อเพลิงที่มีสำรรักษำสภำพเข้ำไปในระบบหัวฉีดจนเต็ม

เครื่องยนต์
 1. เติมน�้ำมันเครื่อง 1 ช้อนโต๊ะลงในช่องใส่หัวเทียน 
และใส่หัวเทียนกลับเข้ำที่เดิมและหมุนเครื่องยนต์ 2-3 ครั้ง
 2. ถ่ำยน�้ำมันเครื่องออกให้หมดและเติมน�้ำมันเครื่อง
ใหม่ลงไปในห้องข้อเหวี่ยงให้เต็ม
 3. คลุมท่อไอดีของกรองอำกำศและช่องระบำยอำกำศ
ของหม้อพักไอเสียด้วยผ้ำชุบน�้ำมันเพื่อป้องกันควำมชื้น
เข้ำไป

แบตเตอรี่
 1. ถอดแบตเตอรี่ออกจำกรถจักรยำนยนต์

 2. ท�ำควำมสะอำดด้ำนนอกของแบตเตอรี ่ด้วยน�ำ้ยำล้ำง
ท�ำควำมสะอำดแบบอ่อนและก�ำจดักำรกัดกร่อนบนข้ัวบวก
และขั้วลบ และขั้วต่อสำยไฟ
 3. เก็บแบตเตอรี่ในห้องที่มีอุณหภูมิเหนือจุดเยือกแข็ง

 หมายเหตุ

 ให้แน่ใจว่ำได้ถอดขั้วลบออกก่อนแล้วจึงถอดขั้วบวก
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ยาง
 สูบลมยำงตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด

ภายนอก
     • เคลือบน�้ำยำรักษำไวนิล และยำง
     • พ่นน�้ำมันกันสนิม
     • เคลือบผิวสีด้วยน�้ำยำเคลือบเงำ

การบ�ารุงรักษาระหว่างการเก็บ
 ชำร์จแบตเตอรีใ่หม่เดือนละครัง้ อตัรำกำรชำร์จมำตรฐำน 
อยู่ที่ 0.5A x 5-10 ชั่วโมง

ขั้นตอนน�ารถกลับมาใช้ใหม่
 1. ท�ำควำมสะอำดรถจักรยำนยนต์ทั้งคัน
 2. น�ำผ้ำชุบน�้ำมันออกจำกท่อไอดีของกรองอำกำศและ
ช่องระบำยอำกำศของหม้อพักไอเสีย
 3. ถ่ำยน�้ำมันเคร่ืองออกให้หมด แล้วใส่ไส้กรองน�้ำมัน
เครื่องตัวใหม่ และเติมน�้ำมันเครื่องใหม่ตำมที่ก�ำหนดไว้ใน
คู่มือฉบับนี้
 4. ถอดหัวเทียนออก หมุนเครื่องยนต์ 2-3 ครั้งแล้วใส่
หัวเทียนกลับเข้ำไปใหม่
 5. ใส่แบตเตอร่ีใหม่ โดยปฏิบัติตำมข้ันตอนในหัวข้อ
แบตเตอรี่

 6. ตรวจให้แน่ใจว่ำรถจักรยำนยนต์ได้รับกำรหล่อลื่น
อย่ำงเหมำะสม
 7.  ปฏบัิติตำมข้ันตอนในหัวข้อกำรตรวจสอบ ก่อนกำร
ใช้งำนในคู่มือฉบับนี้
 8. สตำร์ตรถจักรยำนยนต์ตำมค�ำแนะน�ำที่ก�ำหนดไว้ 
ในคู่มือฉบับนี้

การป้องกันการกัดกร่อน
 มันเป็นส่ิงส�ำคัญทีจ่ะต้องดูแลรถจกัรยำนยนต์ของท่ำน
เพื่อปกป้องจำกกำรกัดกร่อน สนิม และกำรท�ำให้รถของ
ท่ำนดูใหม่ขึ้นมำ

ข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับการกัดกร่อน
 สำเหตุของกำรกัดกร่อนมีดังนี้
 • กำรสะสมของน�้ำเกลือ สิ่งสกปรกบนถนน ควำมชื้น
หรือสำรเคมีที่อยู่ในพื้นที่ยำกที่จะเข้ำถึง
 • เกิดรอยขีดข่วน ถลอกของสีพื้นผิวโลหะจำกกำร 
ใช้งำนโดยที่ไม่ได้รับกำรดูแลรักษำ
        อำกำศชำยทะเล มลพิษจำกโรงงำนและควำมชื้นสูงเป็น
ตัวกำรท�ำให้เกิดสนิม



122

วิธีการที่ช่วยป้องกันการกัดกร่อน
 • ล้ำงรถจกัรยำนยนต์ของคุณบ่อยๆ อย่ำงน้อยเดือนละครัง้ 
และเกบ็รถจกัรยำนยนต์ของท่ำนในทีท่ี่สะอำดและแห้งท่ีสดุ
 • หำกรถของท่ำนมีครำบท่ีเกิดจำกวัสดุแปลกปลอม 
หรือสำรเคมี เช่น น�้ำเค็มน�้ำมัน สำรเคมี ยำงไม้ มูลนก  
หรือสำรจำกอุตสำหกรรม ควรรีบล้ำงออก หำกล้ำงไม่ออก
ให้ใช้น�้ำยำล้ำงท�ำควำมสะอำดพิเศษ ตำมค�ำแนะน�ำของ 
ผู้ผลิตน�้ำยำ
 • หมัน่ตรวจสอบร่องรอยบนพืน้ผวิของรถจกัรยำนยนต์
ของท่ำน หำกพบร่องรอยให้รีบท�ำกำรซ่อมแซมพื้นผิวเพื่อ
ป้องกันกำรกัดกร่อนโดยช่ำงผู้ช�ำนำญงำน
 • เก็บรถจักรยำนยนต์ของท่ำน ในที่แห้ง อำกำศถ่ำยเทได ้
สะดวก ถึงแม้ว่ำโรงรถของท่ำนจะมีควำมร้อนสูงหำกกำร
ระบำยอำกำศไม่ดี จะเร่งให้เกิดกำรกัดกร่อนได้อย่ำงรวดเร็ว
 • ควรใช้ผ้ำคลุมรถจักรยำนยนต์ของท่ำน เพื่อป้องกัน
แสงแดดที่ท�ำให้สีของพื้นผิวรถซีดจำง และควรใช้ผ้ำคลุม
รถที่มีคุณภำพที่สำมำรถป้องกันแสง UV ที่เป็นอันตรำยต่อ
พื้นผิว และยังช่วยป้องกันฝุ่นละออง และมลพิษทำงอำกำศ 
โดยขอค�ำแนะน�ำได้จำกตัวแทนจ�ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์
ซูซูกิของท่ำน

การท�าความสะอาด
การล้างรถจักรยานยนต์
 เมื่อท�ำกำรล้ำงรถจักรยำนยนต์ให้ปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำ
ด้ำนล่ำง
     1. ก�ำจัดสิ่งสกปรก และโคลนจำกรถจักรยำนยนต์ด้วย
น�ำ้ประปำ คณุอำจใช้ฟองน�ำ้หรอืแปรงทีอ่่อนนุม่ แต่ห้ำมใช้
วัสดุที่แข็งซึ่งสำมำรถเกิดรอยขีดข่วนบนสีรถได้
 2. ล้ำงรถจักรยำนยนต์ท้ังคันด้วยน�้ำยำล้ำงอย่ำงอ่อน 
หรือน�้ำยำล้ำงรถโดยกำรใช้ฟองน�้ำ หรือผ้ำนุ่มจุ่มลงในน�้ำ
ที่ผสมน�้ำยำล้ำงให้บ่อยครั้งระหว่ำงท�ำกำรล้ำง

 หมายเหตุ
     ท�ำควำมสะอำดรถจักรยำนยนต์ทันทีหลังจำกกำรขับขี่
ผ่ำนถนนเกลือ หรือถนนเลียบชำยฝั่งน�้ำทะเลด้วยน�้ำเย็น  
ถ้ำใช้น�้ำอุ่นจะเร่งกำรกัดกร่อนได้

 หมายเหตุ

 หลีกเลี่ยงกำรฉีดน�้ำหรือปล่อยน�้ำไหลเปียกชิ้นส่วน 
ต่อไปนี้
 • สวิตช์กุญแจ • ระบบหัวฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิง
 • หัวเทียน • แม่ปั๊มเบรก
 • ฝำถังน�้ำมันเชื้อเพลิง • ปลอกยำงกันน�้ำสำยคันเร่ง
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 3. หลังจำกท�ำกำรล้ำงสิ่งสกปรกออกหมดแล้ว ท�ำกำร
ล้ำงน�้ำยำด้วยน�้ำประปำอีกครั้ง
 4. หลงัจำกกำรล้ำงให้ท�ำกำรเชด็ด้วยผ้ำหนังชำมัวร์ หรอื
ผ้ำเปียกหมำดๆ และปล่อยให้แห้งในที่ร่ม
     5. ตรวจสอบควำมเสียหำยบนผิวพ่นสีอย่ำงระมัดระวัง 
ถ้ำพบควำมเสียหำยให้ท�ำกำรตกแต่งด้วยสี โดยปฏิบัติตำม
ขั้นตอนข้ำงล่ำงนี้
  a. ท�ำควำมสะอำดจุดที่เสียหำย และท�ำให้แห้ง
  b. ท�ำสี และตกแต่งจุดท่ีเกิดเสยีหำยด้วยแปรงเลก็บำงๆ
  c. ปล่อยให้สีแห้งสนิท

 หมายเหตุ

 เลนส์ชุดไฟหน้ำสำมำรถเกิดฝ้ำหลังจำกกำรล้ำงรถ
จักรยำนยนต์ หรือขับขี่ในสภำวะฝนตก กำรเกิดฝ้ำท่ี
เลนส์ชุดไฟหน้ำจะหำยไปเม่ือเปิดไฟหน้ำไว้ ให้สตำร์ต           
เครื่องยนต์ทิ้งไว้เพื่อป้องกันแบตเตอรี่ไฟหมด

 เคร่ืองล้ำงแรงดันสูง และน�้ำยำท�ำควำมสะอำด
ช้ินส่วน เป็นสำเหตุให้เกิดควำมเสียหำยกับรถ
จักรยำนยนต์ของคุณได้
 ห้ำมใช้เครื่องล้ำงแรงดันสูงท�ำควำมสะอำดรถ
จักรยำนยนต์ และห้ำมใช้น�้ำยำท�ำควำมสะอำดเรือน
ลิ้นเร่ง และเซ็นเซอร์ระบบหัวฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิง

 กำรท�ำควำมสะอำดด้วยน�้ำยำท�ำควำมสะอำดที่
เป็นด่ำงหรือกรดอย่ำงแรง น�้ำมันเบนซิน น�้ำมันเบรก 
หรือสำรละลำยอื่นๆ จะท�ำควำมเสียหำยให้กับชิ้น
ส่วนรถจักรยำนยนต์ท�ำควำมสะอำดด้วยผ้ำนุ่ม และ
น�้ำประปำกับน�้ำยำล้ำงอย่ำงอ่อนๆ เท่ำนั้น

การเคลือบสีรถจักรยานยนต์
 หลังจำกกำรท�ำควำมสะอำดสีของรถแล้ว แนะน�ำให้
เคลือบสีและขัดสีรถ เพื่อป้องกันสีรถให้เงำงำมอยู่เสมอ
 • ใช้น�้ำยำเคลือบสีและขัดสีรถที่มีคุณภำพที่ดีเท่ำนั้น
 • ก่อนกำรใช้น�้ำยำเคลือบสีและขัดสีรถ โปรดอ่ำนข้อ
ควรระวังที่ทำงบริษัทผู้ผลิตก�ำหนดไว้ทุกครั้ง
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วิธีการดูแลรักษาเป็นพิเศษส�าหรับรถผิวสีด้าน
 ห้ำมใช้ครีมขัดเคลือบสีหรือแว๊กซ์ท่ีมีสำรขัดสีกับพื้น
ผิวด้ำน กำรใช้ครีมขัดเคลือบสีจะท�ำให้ลักษณะผิวเคลือบ
ด้ำนเปลี่ยนไป
 แว๊กซ์เน้ือแขง็ จะเชด็ออกจำกพืน้ผวิท่ีเคลอืบด้ำนได้ยำก
 กำรเสียดสีขณะขับขี่ กำรขัดหรือถูพื้นผิวที่มีควำมด้ำน
มำกเกินไปอำจท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ได้

การตรวจสอบหลังท�าความสะอาด
 เพื่อเป็นกำรยืดอำยุกำรใช้งำนรถจักรยำนยนต์ของคุณ
ท�ำกำรหล่อลืน่ตำมคู่มือในส่วนของ “จดุทีต้่องกำรหล่อลืน่”

 ตรวจเช็กตำมหัวข้อ ตรวจเช็กรถจักรยำนยนต์ก่อนกำร
ขบัขี ่เพือ่หำข้อบกพร่องของรถจักรยำนยนต์หลงัจำกทีไ่ม่ได้
ใช้เป็นเวลำนำน

 เบรกทีเ่ปียกเป็นสำเหตุให้ประสทิธิภำพกำรเบรก
ลดลง น�ำไปสู่กำรเกิดอุบัติเหตุ
 เพือ่หลกีเลีย่งโอกำสเกิดอบัุติเหตุจำกเบรกท่ีเปียก
ท�ำให้ระยะทำงในกำรหยุดรถจักรยำนยนต์เพิ่มมำก
ขึน้ หลงัจำกกำรล้ำงรถจักรยำนยนต์ให้ท�ำกำรเบรกรถ
จกัรยำนยนต์หลำยๆ ครัง้ เพือ่ให้เกิดควำมร้อนท�ำให้ผ้ำ
เบรก และจำนเบรกแห้ง โปรดท�ำตำมขัน้ตอนในหวัข้อ 
“กำรตรวจสอบก่อนกำรขับขี่”
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ข้อมูลจ�าเพาะ
ขนาดและน�้าหนักรถไม่รวมการบรรทุก
ควำมยำว……………………............ 1,960 มม.
ควำมกว้ำง……………………......… 675 มม.
ควำมสูง……………………….....… 980 มม.
ควำมยำวช่วงล้อ…………….....…… 1,280 มม.
ควำมสูงใต้ท้องรถ……………......… 150 มม.
ควำมสูงของเบำะนั่ง……….......…… 765 มม.
น�้ำหนักรวม……………….….......… 109 กิโลกรัม

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
     และสตำร์ตไฟฟ้ำ

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........................… 2.714 (38/14)
ระบบขับเคลื่อน……….............…… แบบโซ่ขับเคลื่อน 
     RK428KLO, 116 ข้อ

โครงรถ
ระบบกันสะเทือนหน้ำ....................... โช้คอัพเทเลลสโคปิค
     คอยล์สปริงร่วมกับน�้ำมัน
ระบบกันสะเทือนหลัง....................... สวิงอำร์ม
     คอยล์สปริงร่วมกับน�้ำมัน
ระยะยุบตัวโช้คอัพหน้ำ...................... 90 มม.
ระยะยุบตัวโช้คอัพหลัง...................... 105 มม.
มุมคำสเตอร์....................................... 25.5°
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ระยะเทรล....................................................86 มม.
มุมเลี้ยว....................................................... 45° (ซ้ำยและขวำ)
รัศมีวงเลี้ยว................................................. 2.0 เมตร
เบรกหน้ำ.................................................... แบบดิสก์เบรก
เบรกหลัง.................................................... แบบดิสก์เบรก
ขนำดยำงหน้ำ............................................. 70/90-17 M/C 38 P
ขนำดยำงหลัง............................................. 80/90-17 M/C 50 P

ระบบไฟฟ้า
ระบบจุดระเบิด………............................... แบบอิเลคทรอนิคส์ 
     (ทรำนซิสเตอร์)
หัวเทียน…………..................................… NGK MR8E-9
     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  18/5W
ไฟเลี้ยวหน้ำ............................................… 12V  10W x 2
ไฟเลี้ยวหลัง…................................……… 12V  10W x 2

ไฟส่องป้ำยทะเบียน…............................… 12V  5W
ไฟเตือนไฟสูง…................................................ LED
ไฟเตือนไฟเลี้ยว………......................…........... LED
ไฟเตือนแรงดันน�้ำมันเครื่อง/
ไฟเตือนอุณหภูมิน�้ำหล่อเย็น............................. LED
ไฟแสดงกำรท�ำงำนผิดปกติ…........................... LED
ไฟเตือนรอบเครื่องยนต์……........................…. LED

ความจุ
น�้ำมันเชื้อเพลิงรวมส�ำรอง............................… 4.0 ลิตร
น�้ำมันเครื่อง เปลี่ยน……….....................…… 1,300 มล.
    เปลี่ยนพร้อมไส้กรอง..............… 1,400 มล.
    ผ่ำเครื่อง………..............……… 1,500 มล.
น�้ำหล่อเย็น………………................................ 1,050 มล.


