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ค่ ูมือการใช้ งาน

ข้ อมูลสำคัญ

ข้ อสั งเกตทีส่ ำคัญสำหรับผู้ใช้ งำน

ค ำเตื อ น / ข้ อ ควรระวั ง / ข้ อ สั ง เกต /
หมายเหตุ กรุ ณาอ่านคู่มือและปฏิ บัติตามคาแนะนา
อย่างระมัดระวัง เพื่อเน้นข้อมูลสาคัญ จะใช้สัญลักษณ์
และคาว่า คำเตือน, ข้ อควรระวัง, ข้ อสั งเกต

และ หมายเหตุ ซึ่ งมีความหมายเฉพาะ กรุ ณาให้
ความสาคัญเป็ นพิเศษกับข้อความที่เน้นด้วยเครื่ องหมาย
ต่างๆ

คำเตือน
แสดงถึ ง อั น ตรำยที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง สำมำรถท ำให้
บำดเจ็บอย่ ำงรุนแรงหรือเสียชีวติ ได้

ข้ อควรระวัง
แสดงถึ ง อั น ตรำยที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง สำมำรถท ำให้
บำดเจ็บได้

ข้ อสังเกต
แสดงถึ ง อั น ตรำยที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง สำมำรถท ำให้
เครื่องยนต์ หรือเรือเสียหำยได้

หมายเหตุ:
แสดงถึงข้ อมูลพิ เศษที่ ช่วยทาให้ ง่ายต่ อการบารุ งรั กษา
หรื อให้ คาแนะนาต่ างๆ เข้ าใจได้ ง่ายและชัดเจน
สัญลักษณ์ น้ ี จะปรากฏในหลายตาแหน่ งบนผลิ ตภัณ ฑ์
ซูซูกิของท่านเพื่ออ้างอิงข้อมูลที่สาคัญในคู่มือการใช้งาน

คำเตือน
กำรไม่ ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้ องกันที่เหมำะสมอำจเพิ่ม
ควำมเสี่ ยงต่ อกำรเสี ยชีวิต หรือกำรบำดเจ็บอย่ ำงรุ นแรง
ต่ อท่ ำน และผู้โดยสำรของท่ ำน
ข้ อควรระวังที่สำคัญด้ ำนควำมปลอดภัยบำงประกำรที่
ท่ ำนควรปฏิบัตคิ อื :
 ก่ อ นกำรใช้ งำนเครื่ อ งยนต์ ติ ด ท้ ำ ยเรื อ ในครั้ ง แรก
กรุ ณ ำอ่ ำนคู่ มื อ กำรใช้ งำนอย่ ำงละเอี ย ดเพื่ อ ท ำ
ควำมคุ้ น เคยกั บ คุ ณ สมบั ติ ต่ ำ งๆ ของกำรใช้ งำน
เครื่องยนต์ ตดิ ท้ ำยเรือ รวมไปถึงข้ อกำหนดด้ ำนควำม
ปลอดภัย และข้ อกำหนดด้ ำนกำรบำรุงรักษำ
 ก่ อนกำรใช้ งำนเรื อ ในแต่ ละครั้ งให้ ด ำเนิ นกำร
ตรวจสอบประจำวัน ตำมรำยกำรทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในหัวข้ อ
“กำรตรวจสอบก่ อนกำรออกเรือ”
 ฝึ กกำรควบคุ ม เรื อ ของท่ ำ นด้ ว ยควำมเร็ ว ต่ ำ และ
ควำมเร็ วปำนกลำง จนกว่ ำท่ ำนจะคุ้นเคยกับลักษณะ
กำรใช้ งำนของเครื่องยนต์ และตัวเรือให้ เป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน อย่ ำ พยำยำมใช้ ประสิ ทธิ ภำพควำมเร็ ว
สู ง สุ ด หำกท่ ำ นไม่ มีค วำมควำมคุ้ น เคย และควำม
ชำนำญ กับคุณลักษณะเหล่ ำนีเ้ ป็ นอย่ ำงดี
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ ำท่ ำนมี อุ ป กรณ์ ด้ ำนควำม
ปลอดภัย และอุปกรณ์ ช่วยเหลือฉุ กเฉินประจำเรือ อยู่
บนเรื อ ของท่ ำ น อุ ป กรณ์ ที่ส ำคัญ นี้ไ ด้ แ ก่ ห่ ว งยำง
สำหรับแต่ ละบุคคล (รวมไปถึงเบำะลอยน้ำแบบโยน
บนเรื อที่มีขนำดควำมยำวตั้งแต่ 16 ฟุตขึ้นไป), ถัง
ดับเพลิง, อุปกรณ์ ส่งสั ญญำณทำงเสี ยง และสำยตำ,
สมอ, ถังสำหรับวิดน้ำ, ปั้มระบำยน้ำในท้ องเรือ, เข็ม
ทิ ศ , เชื อ กสตำร์ ตฉุ ก เฉิ น , น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง และ
น้ ำ มั น เครื่ อ งเพิ่ ม เติ ม , ชุ ด ปฐมพยำบำล, ไฟฉำย,
อำหำรและนำ้ ดืม่ , กระจก, ไม้ พำย, ชุ ดเครื่องมือ, และ
วิ ท ยุ สื่ อ สำร ตรวจสอบให้ แ น่ ใจว่ ำ ท่ ำ นได้ พ กพำ
อุปกรณ์ ดงั กล่ ำวอย่ ำงเหมำะสมก่ อนออกเดินทำง
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 ห้ ำมสตำร์ ตเครื่องยนต์ ภำยในอำคำร และในพืน
้ ที่ปิด


















เนื่องจำกกำรปล่ อยควันไอเสี ยประกอบไปด้ วย ก๊ ำซ
คำร์ บอนมอนอกไซด์ ที่มีพิษอันตรำยต่ อสุ ขภำพ ซึ่ ง
เป็ นสำเหตุทำให้ หมดสติ และอำจนำไปสู่ กำรเสียชีวติ
แนะน ำขั้นตอนกำรปฏิ บัติตัว บนเรื อ กำรรั บ มือกับ
กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิ น ให้ กับผู้โดยสำรของท่ ำน รวม
ไปถึงกำรใช้ อุปกรณ์ ด้ำนควำมปลอดภัยต่ ำงๆ
ห้ ำ มจั บ ฝำครอบเครื่ อ งยนต์ ห รื อ ชิ้ น ส่ วนใดๆของ
เครื่องยนต์ ในขณะขึน้ หรือลงเรือ
ต้ องมั่น ใจว่ ำผู้ โดยสำรของท่ ำนสวมใส่ เสื้ อ ชู ชีพทุ ก
ครั้งทีโ่ ดยสำรอยู่บนเรือ
ห้ ำมใช้ งำนหรื อปฏิบัติกำรใดๆ เกี่ยวกับกำรแล่ นเรื อ
ในขณะมึนเมำแอลกอฮอล์ หรือสำรเสพติด
กระจำยนำ้ หนักทั้งหมด ให้ สมดุลกันบนตัวเรือ
ดำเนินกำรบำรุ งรักษำตำมหัวข้ อในตำรำงบำรุ งรักษำ
ตำมระยะ ปรึ กษำผู้แทนจำหน่ ำยซู ซูกิมำรี นที่ได้ รับ
กำรแต่ งตั้งอย่ ำงเป็ นทำงกำร
ห้ ำมดัดแปลงเครื่ องยนต์ ติดท้ ำยเรื อของท่ ำน กำร
ดัดแปลง หรือกำรถอดชิ้นส่ วน อำจทำให้ เครื่ องยนต์
ติดท้ ำยเรืออยู่ในสวำวะทีไ่ ม่ ปลอดภัยต่ อผู้ใช้ งำน
เรียนรู้ และปฏิบัตติ ำมกฎหมำยกำรเดินเรือที่เกี่ยวข้ อง
ทั้งหมดอย่ ำงเคร่ งครัด
ตรวจสอบกำรพยำกรณ์ อำกำศล่ วงหน้ ำก่ อนกำรออก
เรือ เพือ่ หลีกเลีย่ งกับสภำพอำกำศทีเ่ ลวร้ ำยในระหว่ ำง
กำรเดินทำง
ใช้ ค วำมระมัด ระวัง อย่ ำ งยิ่งในกำรเลือกซื้ อ อะไหล่
หรื ออุปกรณ์ เสริ ม ซู ซูกิขอแนะนำเป็ นอย่ ำงยิ่ง ให้
ท่ ำนใช้ อะไหล่ และอุ ปกรณ์ เ สริ มแท้ จ ำกซู ซู กิ หรื อ
เทีย บเท่ ำ เนื่ อ งจำกอะไหล่ หรื อ อุ ป กรณ์ เ สริ ม ที่ไ ม่
เหมำะสม หรือมีคุณภำพต่ำ อำจก่ อให้ เกิดสภำพกำร
ทำงำนทีไ่ ม่ ปลอดภัย
ห้ ำมถอดฝำครอบล้ อช่ วยแรง (ฟลำยวีล) ออก
(ยกเว้ นกรณีทจี่ ำเป็ นต้ องสตำร์ ตเครื่องยนต์ ฉุกเฉิน)

หมายเหตุ:
การติดตั้งเสารั บสัญญาณวิทยุหรื ออุปกรณ์ นาทางใกล้ กับ
ฝาครอบเครื่ องยนต์ ม ากเกิ น ไปจะท าให้ เกิ ด สั ญ ญาณ
รบกวนทางไฟฟ้ า ซู ซู กิ ข อแนะน าให้ ติ ด ตั้ ง เสารั บ
สั ญญาณให้ ห่างจากฝาครอบเครื่ องยนต์ อย่ างน้ อยหนึ่ ง
เมตร (40 นิว้ )
คู่มอื เล่ มนีค้ วรจัดให้ เป็ นชิ้นส่ วนถำวรทีอ่ ยู่กบั เครื่องยนต์
ติดท้ ำยเรือ และควรจัดเก็บให้ อยู่คู่กบั เรือทีต่ ดิ เครื่องยนต์
ติดท้ ำยเรื อนี้ไว้ ตลอดเวลำ เมื่อมีกำรขำยต่ อหรือถูกโอน
ให้ กับเจ้ ำของ หรือผู้ใช้ งำนคนใหม่ คู่มือเล่ มนีค้ วรถูกส่ ง
มอบให้ กบั เจ้ ำของใหม่ เนื่องจำกเป็ นส่ วนสำคัญของกำร
ใช้ งำนเครื่ องยนต์ ติดท้ ำยเรือซู ซูกิ โปรดอ่ ำนคู่มือเล่ มนี้
โดยละเอียด และมั่นทบทวนเป็ นครั้ งครำว เนื่ องจำกมี
เนือ้ หำ และข้ อมูลที่สำคัญในด้ ำนควำมปลอดภัย, กำรใช้
งำน และกำรบำรุงรักษำ
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คำนำ

สำรบัญ

หน้ ำ

บริ ษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จากัด ขอขอบพระคุณเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่ท่านได้ให้เกียรติ เลือกใช้เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อซูซูกิ
เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องโปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ โดยละเอียด
และมั่น ทบทวนเป็ นครั้ งคราว เนื่ อ งจากมี เ นื้ อ หาและ
ข้อมูลที่ สาคัญในด้านความปลอดภัย, การใช้งาน และ
การบารุ งรักษา ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับข้อมูลที่
ได้น าเสนอในคู่ มื อ เล่ ม นี้ จะช่ ว ยให้ท่ า นได้สัม ผัส การ
แล่นเรื อที่ ปลอดภัย และสนุ กสนาน ข้อมู ลทั้งหมดใน
คู่ มื อ ในเล่ ม นี้ อยู่บ นพื้ น ฐานข้อ มู ล ผลิ ต ภัณ ฑ์ล่ า สุ ด ณ
เวลาที่ ถูกตีพิมพ์ บางข้อมูลอาจมีความแตกต่างจากคู่มือ
การใช้งานเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านอันเนื่ องจาก
การปรั บ ปรุ งหรื อ เปลี่ ยนแปลงอื่ นๆบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้า

ตาแหน่งของหมายเลขเครื่ องยนต์................................... 5
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ตำแหน่ งของหมำยเลขเครื่องยนต์

นำ้ มันเบนซิน/ผสมเอทำนอล

รหัสรุ่ น และหมายเลขเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่าน ถูก
ประทับอยูบ่ นแผ่นโลหะ ที่ติดกับขายึดแท่นเครื่ องเข้ากับ
ท้า ยเรื อ ข้อ มูล เหล่ า นี้ เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ส าหรั บ การสั่ง ซื้ อ
อะไหล่ อุปกรณ์เสริ ม หรื อในกรณี เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ
ของท่านถูกโจรกรรม

ส่ วนผสมของน้ ามันเบนซิ นไร้สารตะกัว่ และเอทานอล
หรื อที่เรี ยกชื่อว่า “แก๊ สโซฮอล์ ” ต้องเป็ นน้ ามันเบนซินไร้
สารตะกัว่ ที่มีเอทานอลผสมได้ไม่เกิน 10% (E10)
แนะนาให้ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ ที่มีสญ
ั ลักษณ์ดงั ต่อไปนี้

กำรติดฉลำกจำแนกชนิดของนำ้ มันแก๊สโซฮอล์

นำ้ มันเชื้อเพลิงและนำ้ มันหล่อลืน่
นำ้ มันเบนซิน
ซูซูกิแนะนาอย่างยิง่ ให้ท่านใช้น้ ามันเบนซินไร้สารตะกัว่
ที่ ป ราศจากแอลกอฮอล์ โดยมี ค่ า ออกเทนต่ า สุ ด ที่ 91
(Research method) อย่างไรก็ตามกรณี ที่จาเป็ น อาจใช้
น้ า มัน เบนซิ น ไร้ ส ารตะกั่ว ผสมกับ แอลกอฮอล์ที่ มี ค่ า
ออกเทนที่เทียบเท่ากันได้หากเป็ นไปตามหลักเกณฑ์

ข้ อสังเกต
กำรใช้ น้ ำ มั น เบนซิ น ที่ ผ สมสำรตะกั่ ว สำมำรถท ำให้
เครื่ องยนต์ เกิดควำมเสี ยหำยได้ กำรใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงที่
ไม่ เหมำะสมหรือมีคุณภำพตำ่ จะส่ งผลกับประสิ ทธิภำพ
และท ำให้ เ ครื่ อ งยนต์ แ ละระบบจ่ ำ ยน้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง
เสียหำยได้

สถานี บริ การน้ ามันเบนซิ น/ผสมแอลกอฮอล์ ต้องมีการ
ระบุ ประเภท และปริ มาณแอลกอฮอล์ หรื อ มี การระบุ
สารเติ ม แต่ ง ของน้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง ที่ ส าคัญ เพื่ อ ให้ ท่ า น
พิจารณาเลือกใช้น้ ามันเชื้ อเพลิง ว่าน้ ามันเชื้อเพลิงใด มี
ส่ ว นผสมตรงกับข้อ กาหนดที่ ระบุ ไ ว้ขา้ งต้น หากบาง
สถานีบริ การน้ ามันไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน
ให้สอบถามกับผูใ้ ห้บริ การในสถานีบริ การน้ ามัน

หมายเหตุ:
หากท่ านไม่ พึ ง พอใจกั บ การใช้ งานหรื ออั ต ราการ
สิ ้น เปลื อ งของเครื่ อ งยนต์ ในระหว่ างที่ ใ ช้ น้ามัน แก๊ ส
โซฮอล์ ท่ านควรเปลี่ยนไปใช้ นา้ มันเบนซิ นไร้ สารตะกั่ว
ที่ ไม่ มีแอลกอฮอล์ ผสม
หากมี อาการเครื่ องยนต์ สะดุด ให้ ท่านเปลี่ยนยี่ ห้อของ
สถานีบริ การนา้ มันเนื่องจากมีความต่ างกันระหว่ างยี่ห้อ
การใช้ น้ามันเบนซิ นไร้ สารตะกั่วจะช่ วยยื ดอายุการใช้
งานของหั วเที ยน

ให้ ใช้ นำ้ มันไร้ สำรตะกั่วเท่ ำนั้น ห้ ำมใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงที่
มีค่ำออกเทนต่ำกว่ ำที่แนะนำไว้ หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเก่ ำ
เก็บ หรือมีกำรเจือปนของ สิ่งสกปรก/นำ้ และอืน่ ๆ

หมายเหตุ:
สารเติ มแต่ งที่ มีออกซิ เจนเป็ นองค์ ประกอบใช้ ผสมกับ
นา้ มันเบนซิ นเช่ น แอลกอฮอล์
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คำเตือน
นำ้ มันเบนซินเป็ นวัตถุไวไฟ และเป็ นพิษอย่ ำงรุ นแรง ซึ่ง
จะทำให้ เกิดไฟไหม้ แ ละเป็ นอัน ตรำยต่ อผู้ คนและสั ต ว์
ให้ ท่ำนปฏิบัตติ ำมข้ อควรระวังต่ อไปนีเ้ สมอ
เมือ่ เติมนำ้ มันเชื้อเพลิง:
 ไม่ อนุญำตให้ ผ้อู น
ื่ นอกจำกผู้ทบี่ รรลุนิติภำวะแล้ วเป็ น
ผู้เติมนำ้ มันเชื้อเพลิงลงในถังนำ้ มันเชื้อเพลิง
 หำกท่ ำนใช้ ถั ง น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง แบบพกพำให้ ดั บ
เครื่องยนต์ ทุกครั้งและถอดถังนำ้ มันเชื้อเพลิงออกจำก
เรือเพือ่ เติมนำ้ มันเชื้อเพลิง
 อย่ ำ เติ ม น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง จนเต็ ม ถั ง มิ ฉ ะนั้ น น้ ำ มั น
เชื้อเพลิงอำจจะล้ นออก เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิง เกิดกำร
ขยำยตัวอันเนื่องมำจำกควำมร้ อนจำกแสงอำทิตย์
 ระมัดระวังอย่ ำทำน้ำมันเชื้อเพลิงหก ถ้ ำทำหก ให้ รีบ
เช็ดออกทันที
 ห้ ำมสู บบุหรี่และอย่ ำอยู่ใกล้ เปลวไฟและประกำยไฟ

นำ้ มันเครื่อง
ข้ อสังเกต
กำรใช้ น้ ำ มั น เครื่ อ งที่ มี คุ ณ ภำพต่ ำ จะส่ งผลเสี ย ต่ อ
ประสิทธิภำพ และอำยุกำรใช้ งำนของเครื่องยนต์ ติดท้ ำย
เรือซู ซูกิ แนะนำให้ ท่ำนใช้ นำ้ มันเครื่อง 4 จังหวะสำหรับ
เครื่องยนต์ ตดิ ท้ ำยเรือซู ซูกิ
คุณภาพของน้ ามันเครื่ องเป็ นปั จจัยสาคัญต่อสมรรถนะ
และอายุการใช้งานของเครื่ องยนต์ เลือกน้ ามันเครื่ องที่มี
คุณภาพดี เสมอ ซู ซูกิขอแนะนาให้ใช้น้ ามันเครื่ องเกรด
SAE 10W-40 หรื อ SAE 10W-30 สาหรับเครื่ องยนต์ติด
ท้ายเรื อซูซูกิ 4 จังหวะ หากไม่สามารถจัดหาได้ ให้ใช้
น้ ามันเครื่ อง FC-W ที่ ผ่านการรับรอง NMMA หรื อ
น้ ามันเครื่ อง 4 จังหวะที่มีคุณภาพดีจาก แผงผังต่อไปนี้
ตามอุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่ของท่าน

ข้ อสังเกต
นำ้ มันเบนซินทีเ่ ก็บไว้ ในถังนำ้ มันเชื้อเพลิงเป็ นเวลำนำน
จะสร้ ำงผิวเคลือบชิ้นงำน และยำงเหนียวซึ่งสำมำรถทำ
ให้ เครื่องยนต์ เกิดควำมเสียหำยได้
ให้ ใช้ นำ้ มันเชื้อเพลิงทีใ่ หม่ เสมอ

ข้ อสังเกต

หมายเหตุ:
กรณี ที่ท่านใช้ เครื่ องยนต์ ในสภาวะอากาศที่ เย็นจั ด (ตา่
กว่ า 5 ºC) ให้ เลือกใช้ SAE (หรื อ NMMA FC-W) 5W30

นำ้ มันเกียร์

นำ้ มันเชื้อเพลิงที่มีแอลกอฮอล์ ผสมอำจทำให้ พนื้ ผิวที่ทำ
สี เสี ยหำยได้ ซึ่ ง กรณีดังกล่ ำวไม่ อยู่ ภำยใต้ เงื่อนไขกำร
รับประกันสำหรับเครื่องยนต์ ตดิ ท้ ำยเรือใหม่
ระวั ง อย่ ำ ท ำน้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี แ อลกอฮอล์ ผสมหก
ในขณะเติมน้ำมันเชื้อเพลิง หำกน้ำมันหกให้ รีบเช็ดออก
ทันที

หมายเหตุ:
ถังนา้ มันเชื อ้ เพลิงแยก (เป็ นอุปกรณ์ เสริ ม) ใช้ สาหรั บเก็บ
น้ามัน เชื ้อ เพลิ ง แต่ ไ ม่ ค วรใช้ เ ก็บ น้า มัน เชื ้อ เพลิ ง เป็ น
เวลานาน

ซูซูกิแนะนาให้ใช้น้ ามันเกียร์ ซูซูกิ สาหรับเครื่ องยนต์ติด
ท้ายเรื อ หากไม่สามารถจัดหาได้ ให้ใช้น้ ามันเกียร์ เกรด
SAE 90 hypoid ซึ่ งได้รับการจัดอันดับ GL-5 ภายใต้
ระบบการจาแนกประเภทของ API
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ตำแหน่ งติดฉลำกข้ อมูลควำมปลอดภัย
อ่านและปฏิ บตั ิตามฉลากที่ ติดอยูบ่ นเครื่ องยนต์ติดท้าย
เรื อ หรื อถังเชื้อเพลิง กรุ ณาทาความเข้าใจข้อมูลทั้งหมด
บนฉลากที่อธิบายไว้

กรุ ณารักษาฉลากให้ติดอยูบ่ นเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ หรื อ
บนถังน้ ามันเชื้อเพลิง กรุ ณาอย่าทาการลอกฉลากออกไม่
ว่าเหตุผลใด
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ควำมหมำยของสั ญลักษณ์บนฉลำก
สั ญลักษณ์ เหล่ำนีม้ ีควำมหมำยดังต่ อไปนี้
: สัญลักษณ์ คำเตือนทัว่ ไป
(คำเตือนหรือข้ อควรระวัง)

: สตำร์ ตเครื่องยนต์
: ควำมเสี่ยงจำกไฟไหม้

: อ่ ำนคู่มอื กำรใช้ งำนอย่ ำงละเอียด

: ควำมเสี่ยงจำกกำรวำงเครื่องยนต์ ด้ำนข้ ำง

: คันโยกรีโมตคอนโทรล / คันโยกเกียร์

: ควำมเสี่ยงจำกชิ้นส่ วนทีห่ มุนของเครื่องยนต์
: ควำมเสี่ยงจำกนำ้ มันเชื้อเพลิงรั่ว

กำรทำงำน 2 ทิศทำง เดินหน้ ำ/เกียร์ ว่ำง/ถอยหลัง
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ตำแหน่ งชิ้นส่ วนต่ ำงๆ
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กำรติดตั้งเครื่องยนต์
คำเตือน
ก ำลั ง ขั บ ที่ มี ม ำกเกิ น ไปอำจท ำให้ เรื อ ข องท่ ำนเกิ ด
อันตรำยได้ เครื่องยนต์ ทมี่ แี รงม้ ำมำกเกินไปจะส่ งผลเสี ย
กับควำมปลอดภัยของตัวเรื อ และอำจทำให้ เกิดปั ญหำ
ด้ ำนกำรใช้ งำน/ยำกต่ อกำรควบคุมเรือ เรืออำจได้ รับแรง
ตึงเครียดและเกิดกำรเสียหำยได้
ห้ ำ มติ ด ตั้ ง เครื่ อ งยนต์ ติ ด ท้ ำ ยเรื อ ที่ มี แ รงม้ ำ เกิ น กว่ ำ
คำแนะนำของผู้ผลิตเรือ แรงม้ ำสู งสุ ดทีแ่ นะนำจะถูกระบุ
ไว้ ที่ “แผ่นป้ ำยรับรอง” หำกไม่ พบแผ่นป้ ำยรับรองโปรด
ติดต่ อผู้แทนจำหน่ ำยซู ซูกิมำรีนที่ได้ รับกำรแต่ งตั้งอย่ ำง
เป็ นทำงกำรของท่ ำน
ความสู งของท้ า ยเรื อที่ เ หมาะสมมี ส่ วนส าคั ญ ต่ อ
ประสิ ท ธิ ภาพ การติ ด ตั้ง เครื่ อ งยนต์บนท้า ยเรื อ ที่ สู ง
เกินไป เป็ นสาเหตุให้ใบจักรเกิดการหมุนฟรี ส่ งผลให้
สูญเสี ยกาลังเครื่ องยนต์ หรื อเกิดความร้อนสู ง การติดตั้ง
เครื่ องยนต์บนท้ายเรื อที่ต่าเกินไป จะมีแรงต้านที่มากขึ้น
เป็ นสาเหตุให้ความเร็ วลดลง
ต้องมัน่ ใจว่าแผ่นป้ องกันการเกิด (ฟอง) คาวิเตชันอยูใ่ น
ตาแหน่งเสมอหรื อต่ากว่าระดับใต้ทอ้ งเรื อ ที่ระยะ 0 - 25
ม.ม. (0-1 นิ้ว) ดูที่ภาพด้านล่าง

จัด วางเครื่ อ งยนต์ใ ห้ อ ยู่ก่ ึ ง กลางท้า ยเรื อ แล้ว ขัน สกรู
แคล้ม ยึ ด เครื่ องยนต์ท้ ัง สองด้ว ยมื อ สลับ กัน จนแน่ น
ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า ท่ า นได้ว างเครื่ องยนต์ อ ยู่ ใ น
ตาแหน่งกึ่งกลางอย่างถูกต้อง มิฉะนั้นเรื อจะแล่นดึงไป
ข้างใดข้างหนึ่ง

ใส่โบลท์ 8 มม., แหวนรอง, แหวนล็อกกันคลาย และนัต
ตามภาพประกอบ และขั น โบลท์ แ น่ น ตามล าดั บ
ตรวจสอบให้แน่ ใ จว่าได้ท าการทากาวซิ ลิโ คนที่ รูร้อ ย
โบลท์เพื่อป้ องกันน้ าเข้า

ข้ อสังเกต
หากขัน แน่ น โบลท์ยึด เครื่ อ งยนต์เ ข้า กับ ท้า ยเรื อ แน่ น
เกินไป อาจทาให้เกิดความเสี ยหายที่ยดึ แคลมป์ ได้
 อย่าขันโบลท์ยดึ เครื่ องยนต์แน่นเกินไป
 อย่าใช้เครื่ องมือกระแทกเพื่อขันแน่นหรื อคลายนัตยึด
เครื่ องยนต์

ข้ อสังเกต
การใช้งานเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อที่ ติดตั้งเครื่ องให้แผ่น
ป้ องกันการเกิด (ฟอง) คาวิเตชันอยูเ่ หนื อน้ าเป็ นสาเหตุ
ให้เกิดความร้อนสูงและเกิดความเสี ยหายอย่างรุ นแรงกับ
เครื่ องยนต์
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ข้ อสังเกต
หำกท่ ำนท ำกำรติ ด ตั้ ง เครื่ อ งยนต์ เรื อ โดยที่ ไ ม่ มี
ประสบกำรณ์ หรือไม่ รู้ ตำแหน่ งในกำรติดตั้ง อำจทำให้
เรือได้ รับควำมเสียหำย
หำกท่ ำ นไม่ มี ป ระสบกำรณ์ ห รื อ ไม่ รู้ ต ำแหน่ ง ในกำร
ติ ด ตั้ ง ให้ ท่ ำ นปรึ ก ษำผู้ แ ทนซู ซู กิ ม ำรี น ที่ ไ ด้ รั บ กำร
แต่ งตั้งอย่ ำงเป็ นทำงกำร
หลัง จากติ ด ตั้ง เครื่ องยนต์ ติ ด ท้า ยเรื อเรี ยบร้ อ ยแล้ว
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไม่มีส่วนใดส่ วนหนึ่ งของเรื อกี ด
ขวางวงเลี้ยว และการยกหางเสื อ

คำเตือน
หำกยึดเครื่ องยนต์ เข้ ำกับท้ ำยเรื อไม่ ถูกต้ อง เครื่องยนต์
อำจหลุดได้
ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ ำได้ ทำกำรยึดโบลท์ เครื่ องยนต์ กับ
ท้ ำยเรื อ หำกยึดด้ วยสกรู แคล้ มยึดเครื่ องยนต์ เพียงอย่ ำง
เดี ย ว เครื่ อ งยนต์ อำจหลุ ด ได้ เพื่ อ ควำมปลอดภั ย
ตรวจสอบควำมแน่ นของสกรู แคล้ มยึดเครื่ องยนต์ เป็ น
ครั้งครำว

กำรเลือกขนำดใบจักรและกำรติดตั้ง
กำรเลือกขนำดใบจักร
จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ ท่ า นต้อ งเลื อ กใช้ข นาดของใบจัก ร
เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อให้เหมาะสมกับลักษณะการทางาน
และขนาดของตัว เรื อ ขณะที่ ท่ า นเปิ ดคัน เร่ งสู ง สุ ด
ความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์จะขึ้นอยู่กับขนาดของใบ
จักรที่ท่านเลือกใช้

(Pitch) ที่ ม าก หากภาระหรื อน้ าหนั ก รวมทั้ งหมดมี
ปริ มาณที่มาก โดยทัว่ ไปต้องใช้ขนาดของใบจักรที่มีมุม
กินน้ า (Pitch) ที่นอ้ ย ตัวแทนจาหน่ายซูซูกิมารี นที่ได้รับ
การแต่ ง ตั้ งจะช่ ว ยท่ า นเลื อ กขนาดของใบจั ก รให้
เหมาะสมกับลักษณะของเรื อท่าน

ข้ อสังเกต
กำรติ ด ตั้ง ใบจั ก รที่ มีร ะยะกำรกิน น้ ำ ที่ ม ำก หรื อ น้ อ ย
เกินไป เป็ นสำเหตุให้ ควำมเร็ ว รอบของเครื่ องยนต์ ไ ม่
ถู กต้ อง ซึ่ งอำจส่ งผลให้ เครื่ องยนต์ ติดท้ ำยเรื อเสี ยหำย
อย่ ำงรุนแรง
กรุ ณ ำสอบถำมผู้ แทนจ ำหน่ ำ ยซู ซู กิม ำรี น ที่ไ ด้ รั บ กำร
แต่ งตั้งอย่ ำงเป็ นทำงกำรของท่ ำน เพื่อช่ วยเลือกหำขนำด
ของใบจักรทีเ่ หมำะสมกับเรือของท่ ำน
ท่ า นสามารถตัด สิ น ว่า ท่ า นเลื อ กขนาดของใบจัก รได้
เหมาะสมหรื อ ไม่ จากการใช้เ ครื่ อ งวัด ความเร็ ว รอบ
เครื่ องยนต์ โดยวัดความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ในขณะที่เปิ ด
คัน เร่ งสู ง สุ ด ภายใต้ก ารรั บ ภาระของเรื อที่ น้ อ ยสุ ด
หากท่ า นเลื อ กใช้ ข นาดของใบจั ก รที่ เ หมาะสมกั บ
ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์จะอยูภ่ ายในช่วงต่อไปนี้
เปิ ดคันเร่ งสุด

DF4A
DF5A
DF6A

4000-5000 รอบ/นาที
4500-5500 รอบ/นาที
4750-5750 รอบ/นาที

หากความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ไม่อยูภ่ ายในช่วงที่กาหนดนี้
โปรดปรึ กษากับผูแ้ ทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ ได้รับการ
แต่งตั้งอย่า งเป็ นทางการ เพื่อก าหนดขนาดใบจักรที่ ดี
ที่สุดสาหรับท่าน

ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ ที่ ม ากเกิ น ไปอาจท าให้
เครื่ องยนต์เ กิ ด ความเสี ย หายอย่า งรุ นแรง และในทาง
กลับกัน ขณะที่ ท่านใช้คนั เปิ ดสู งสุ ด แต่ ความเร็ วรอบ
ของเครื่ องยนต์ต่ าไป จะส่ งผลเสี ยต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของเครื่ องยนต์ น้ าหนักของเรื อและการรับภาระ
ต่างๆที่อยูบ่ นตัวเรื อมีผลต่อการเลือกใช้ขนาดของใบจักร
ด้วยเช่นกัน หากภาระหรื อน้ าหนักรวมทั้งหมดมีปริ มาณ
ที่ น้อยโดยทัว่ ไปต้องใช้ขนาดของใบจักรที่ มีมุมกิ นน้ า
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กำรติดตั้งใบจักร

กำรปรับตั้ง
คำเตือน

กำรละเลยโดยไม่ ใช้ ควำมระมัดระวังอย่ ำงเหมำะสมใน
กำรติดตั้ง หรือถอดใบจักร อำจส่ งผลให้ เกิดกำรบำดเจ็บ
อย่ ำงรุนแรงได้
เมือ่ ติดตั้งหรือถอดใบจักร:
 อยู่ในตำแหน่ งเกียร์ ว่ำงตลอดเวลำ และดึงสวิตช์ ดับ
เครื่องฉุกเฉินออกจำกตำแหน่ งเพือ่ ป้ องกันกำรสตำร์ ต
เครื่องยนต์ โดยไม่ ต้งั ใจ
 สวมถุงมือเพือ่ ป้ องกันมือ และ “ล็อก” ใบจักรโดยวำง
ไม้ ขัดระหว่ ำงใบจักรกับแผ่นป้ องกันกำรเกิด(ฟอง) คำ
วิเตชัน

กำรปรับมุมเอียงทริม
เพื่ อรั กษ าเ สถี ย รภาพ ข อง การบั ง คั บ เลี้ ยว แ ล ะ
ประสิ ทธิ ภาพที่ดีของเรื อ ควรรักษามุมเอียงของหางเสื อ
ที่เหมาะสมอยูต่ ลอดเวลา ดังแสดงอยูใ่ นภาพที่ประกอบ
มุ ม เ อี ย ง ที่ เ ห ม า ะ ส ม จ ะ แ ต ก ต่ า ง กั น ขึ้ น อ ยู่ กั บ
ความสัมพันธ์ร่วมกัน ระหว่างตัวเรื อ, เครื่ องยนต์, ใบ
จักร ตลอดจนสภาพแวดล้อมของการใช้งาน

การติดตั้งใบจักรเข้ากับเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านให้
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ทาจารบีกนั น้ าของซูซูกิให้ทวั่ บนร่ องเพลาใบจัก ①
เพื่อช่วยป้ องกันการกัดกร่ อน
2. ใส่บูชรองใบจักร ➁ เข้ากับเพลาใบจักร
3. เลื่อนใบจักร ③ ให้นงั่ บนเพลา
4. ขันแน่นนัตยึดใบจักร ④ จัดตาแหน่งให้รูนตั ยึดใบ
จักรให้ตรงกับเพลาใบจักร ใส่สลักล็อก ➄ และพับ
ปลายของสลักเพื่อป้ องกันการหลุด
การถอดใบจัก รให้ ท าขั้น ตอนทั้ง หมดย้อ นกลับ กับ
ขั้นตอนด้านบน

ทดลองทาการแล่นเรื อเพื่อตรวจสอบว่าจาเป็ นต้องปรับ
มุมเอียงทริ มหรื อไม่

การปรับมุมเอียงทริ ม
1. ยกหางเสื อค้างไว้ในตาแหน่งยกหางเสื อขึ้นสุ ด(โปรด
ดูขอ้ มูลที่หวั ข้อ “แขนล็อกตาแหน่งยกหางเสื อ”)
2. ปรับตาแหน่งสลักปรับมุมเอียงทริ ม Ⓐ
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กำรปรับควำมหนืดคอบังคับเลีย้ วหำงเสื อ
คอบังคับเลี้ยวหางเสื อควรทางานได้อย่างราบลื่น และไม่
แน่ นจนเกิ นไป การปรั บความหนื ดคอบังคับเลี้ ยวหาง
เสื อ ควรปรั บ ให้ มี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า หนื ด เล็ ก น้ อ ยในช่ ว ง
ระหว่างของการหมุนเลี้ยว

3. ลดหางเสื อลงสู่ตาแหน่งใช้งาน
หากต้องการลดหัวเรื อให้ต่ าลง ปรับตาแหน่ งสลักปรับ
มุมเอียงทริ มเข้าหาเรื อ หากต้องการหัวเรื อยกขึ้น ให้ปรับ
สลักปรับมุมเอียงทริ มห่างออกจากเรื อ

การเพิ่มความหนื ดคอบังคับเลี้ ยวหางเสื อ หมุนโบลท์
ปรับความหนื ด Ⓐ ตามเข็มนาฬิกา และการลดความ
หนื ดคอบังคับเลี้ยวหางเสื อ หมุนโบลท์ปรับความหนื ด
Ⓐ ทวนเข็มนาฬิกา

คำเตือน
กำรปรั บมุมเอียงทริ มมีผลต่ อเสถียรภำพของกำรบังคับ
เลีย้ ว ถ้ ำมุมเอียงทริมน้ อยเกินไป “หัวเรืออำจกดน้ำ”หำก
มุมเอียงทริมมำกเกินไป “เรื ออำจมีอำกำรตบน้ำ ” ด้ ำน
กำบซ้ ำยและขวำ หรื อมีอำกำรตบน้ำ ที่ท้องเรื อขึ้นลง
สภำวะเหล่ ำนี้ส่งผลให้ สูญเสี ยกำรควบคุมเรือ อำจทำให้
ผู้โดยสำรกระเด็นตกนำ้ ได้
อย่ ำ งไรก็ ต ำมให้ รั ก ษำมุ ม เอี ย งทริ ม ที่ เ หมำะสมบน
พืน้ ฐำนของกำรทำงำนร่ วมกันระหว่ ำงเรือ เครื่ องยนต์
และใบจักรของท่ ำน ตลอดจนสภำวะกำรทำงำนทีเ่ กิดขึน้

กำรปรับควำมหนืดของคันเร่ ง
ความหนื ดของปลอกคันเร่ งสามารถปรั บได้ตามความ
ต้องการของท่าน การเพิ่มความหนื ด หมุนตัวปรับความ
หนืดปลอกคันเร่ ง Ⓐ ตามเข็มนาฬิกา, การลดความหนืด
หมุนตัวปรับความหนืดปลอกคันเร่ งทวนเข็มนาฬิกา

คำเตือน
หำกท่ ำนใช้ งำนเครื่องยนต์ ติดท้ ำยเรือในขณะที่ถอดสลัก
ปรับมุมเอียงทริมออกจำกตำแหน่ ง ท่ ำนอำจไม่ สำมำรถ
ควบคุมหำงเสือตำมทีต่ ้ องกำรได้
ห้ ำมใช้ งำนเครื่องยนต์ ตดิ ท้ ำยเรือทีถ่ อดสลักปรับมุมเอียง
ทริมออกจำกตำแหน่ งล็อก
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กำรปรับตั้งควำมเร็วรอบเดินเบำเครื่องยนต์
ความเร็ วรอบเดินเบาเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านได้มี
การปรับตั้งมาจากโรงงาน เพื่อให้ความเร็ วรอบเดินเบา
เครื่ องยนต์ที่ราบเรี ยบ และคงที่
หากจาเป็ นต้องปรั บตั้งรอบเดิ นเบาของเครื่ องยนต์ ให้
ท่านปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. อุ่นเครื่ องประมาณ 5 นาที
2. ตรวจสอบให้แน่ ว่าเกี ยร์ อยู่ในตาแหน่ ง “เกี ยร์ ว่าง”
และคันเร่ งอยูใ่ นตาแหน่งปิ ดสุด
3. ปรับตั้งสกรู ปรับตั้งรอบเดิ นเบาเครื่ องยนต์ Ⓐ หมุน
สกรู ตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่มรอบเดิ นเบาเครื่ องยนต์
หรื อ หมุ น สกรู ท วนเข็ ม นาฬิ กาเพื่ อ ลดรอบเดิ น เบา
เครื่ องยนต์

ระบบจำกัดควำมเร็วรอบเครื่องยนต์ ไม่ ให้ เกิน
กำหนด
เครื่ องยนต์ น้ ี มาพร้ อ มกับ ระบบจ ากัด ความเร็ ว รอบ
เครื่ อ งยนต์ไ ม่ ใ ห้เ กิ น ก าหนด ระบบจะท างานต่ อ เมื่ อ
ความเร็ ว รอบเครื่ องยนต์ เ กิ น ก าหนด ตามที่ ร ะบุ ไ ว้
ด้านล่าง
DF4A
DF5A
DF6A

5100 รอบ/นาที
5600 รอบ/นาที
5850 รอบ/นาที

ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์เกินกาหนด เป็ นผลมาจากการ
เกิ ดฟองอากาศเมื่อทาการเลี้ยวอย่างรุ นแรง, บูชใบจักร
ฟรี หรื อใบจักรชารุ ด หรื อตั้งค่ามุมเอียงทริ มมากเกินไป
ถ้า ระบบจ ากัด ความเร็ ว รอบเครื่ อ งยนต์ เ กิ น ก าหนด
ทางาน เครื่ องยนต์จะแสดงอาการไม่ราบเรี ยบ ท่านต้อง
ลดความเร็ วของเครื่ องยนต์ลงทันที โดยให้ความเร็ วรอบ
เครื่ องยนต์ อยูภ่ ายใต้ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ที่แนะนา
หากระบบนี้ทางานอยูบ่ ่อยครั้ง ให้ปรึ กษาผูแ้ ทนจาหน่าย
ซูซูกิมารี นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการของท่าน

ข้ อสังเกต
รอบเดินเบาเครื่ องยนต์
(ขณะเข้าเกียร์วา่ ง)

DF4A
DF5A
DF6A

1250 – 1350
รอบ/นาที

หมายเหตุ:
หากไม่ สามารถปรั บรอบเดินเบาเครื่ องยนต์ ได้ ตามช่ วงที่
กาหนด ให้ ติดต่ อผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ ได้ รับการ
แต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ

หำกระบบจำกัด ควำมเร็ ว รอบเครื่ องยนต์ เกิน ก ำหนด
ทำงำน ที่ควำมเร็ วรอบสู งสุ ดที่แนะนำไว้ และมั่นใจว่ ำ
ระยะมุมกินน้ำ (Pitch) ของใบจักรเพียงพอ และไม่ มี
ปัจจัยในกำรปรับแต่ งมุมเอียงทริมทีม่ ำกเกินไป ซึ่งปัจจัย
เหล่ ำนี้อำจทำให้ เกิดปั ญหำในระบบจำกัดควำมเร็ วรอบ
เครื่องยนต์ เกินกำหนด
ปรึกษำผู้แทนจำหน่ ำยซู ซูกมิ ำรีนทีไ่ ด้ รับกำรแต่ งตั้งอย่ำง
เป็ นทำงกำรของท่ ำน หำกระบบกำรจำกัดควำมเร็วรอบ
เครื่องยนต์ เกินกำหนดทำงำนโดยไม่ มเี หตุผลทีช่ ัดเจน
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กำรใช้ งำนของระบบล็อกหำงเสื อ

แขนล็อกตำแหน่ งยกหำงเสื อ

ตำแหน่ ง “ล็อก” หำงเสื อ

แขนล็อกการยกหางเสื อ ใช้ในการล็อกตาแหน่ งยกหาง
เสื อขึ้นสุด และตาแหน่งใช้งานในน้ าตื้น

ใช้ตาแหน่ งนี้ เมื่อเครื่ องยนต์ทางานขณะเข้าเกียร์ “ถอยหลัง”
หางเสื อจะล็อกอัตโนมัติ เพื่อป้ องกันไม่ให้หางเสื อยกขึ้นเมื่อ
ปะทะกับน้ าที่มีแรงดันน้ า เช่น แรงผลักดันจากใบจักร

ตำแหน่ งยกหำงเสื อขึน้ สุ ด
วิธียกหางเสื อให้ให้อยูใ่ นตาแหน่งยกหางเสื อขึ้นสุด:

คำเตือน
หำกท่ ำนวำงมือไว้ ใกล้ กับจุดหมุนของเครื่องยนต์ หรื อ
วำงไว้ ด้ำนใต้ จุดหมุนของเครื่ องยนต์ ขณะที่ยกหำงเสื อ
ในตำแหน่ งขึน้ สุ ด มือของท่ ำนอำจถูกกระแทกในกรณีที่
ท่ ำนทำหำงเสือหลุดมือ ขณะทีท่ ่ ำนทำกำรยกหำงเสือขึน้

คำเตือน
เมือ่ ท่ ำนใช้ งำนเครื่องยนต์ ในน้ำตืน้ ขำล็อกหำงเสื อจะไม่
ทำงำน ดังนั้นแรงผลัก น้ำต่ ำงๆ เช่ น แรงผลักน้ำจำกใบ
จักรขณะใช้ งำนเกียร์ “ถอยหลัง”, ลดควำมเร็ วลงอย่ ำง
รวดเร็ว และกำรกระแทกวัตถุใต้ น้ำ อำจทำให้ เครื่องยนต์
ยกขึน้ ซึ่งสำมำรถทำให้ บำดเจ็บได้

อย่ ำวำงมือไว้ ใกล้ กบั จุดหมุนของเครื่องยนต์ หรือวำงไว้
ด้ ำนใต้ จุดหมุนของเครื่องยนต์ ขณะยกหำงเสือขึน้
1. ตาแหน่งของเกียร์ตอ้ งอยูใ่ นตาแหน่ง “เกียร์วา่ ง”
2. หมุนลูกบิดก๊อกน้ ามันเชื้อเพลิงไปทางขวา (ตาแหน่ง
ปิ ด) และปิ ดสกรู ระบายอากาศที่ฝาถังน้ ามันเชื้อเพลิง

เมื่ อ ใช้ งำนในต ำแหน่ ง “คลำยล็ อ ก” ให้ ใช้ ควำม
ระมัดระวังอย่ ำงสู งและใช้ ควำมเร็วตำ่ มำกเท่ ำนั้น
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กำรใช้ งำนถังนำ้ มันเชื้อเพลิงแยก
ถอดสายน้ ามั น เชื้ อเพลิ ง ถั ง แยกออกจากหั ว ต่ อ ที่
เครื่ องยนต์ แล้วติดตั้งฝาครอบหัวต่อท่อน้ ามันเชื้อเพลิง
➀ เข้ากับหัวต่อน้ ามันเชื้อเพลิง

คำเตือน

3. จับที่จบั ด้านหลังฝาครอบเครื่ องยนต์แล้วยกหางเสื อ
ขึ้น จนกระทัง่ แขนล็อกการยกหางเสื อ ➀ ล็อกเข้ากับ
ตาแหน่ งล็อกอย่างอัตโนมัติ ในตาแหน่ งยกหางเสื อ
ขึ้นสุด

ข้ อสังเกต

กำรละเลยโดยไม่ ใ ช้ ค วำมระมัด ระวั ง อย่ ำ งเหมำะสม
ในขณะ ทีย่ กหำงเสือขึน้ นำ้ มันเชื้อเพลิงอำจรั่วออกมำได้

หำกท่ ำนใช้ มื อ จั บ แฮนด์ ควบคุ ม เพื่ อ ยก หรื อลด
เครื่องยนต์ อำจทำให้ ด้ำมจับหักได้

 ห้ ำมเติมนำ้ มันเชื้อเพลิงเกินขีดจำกัดด้ ำนบนถังน้ำมัน

ห้ ำมใช้ มือจับแฮนด์ ควบคุมเพื่อยก หรื อลดเครื่ องยนต์
ขณะที่ ยกหำงเสือขึน้ สุ ด

เชื้อเพลิง
 สำหรั บ เครื่ อ งยนต์ ที่มีถั ง น้ำ มัน ในตัว ต้ อ งแน่ ใจว่ ำ
หมุนคันโยกก๊ อกนำ้ มันเชื้อเพลิงไปทำงขวำ (ตำแหน่ ง
ปิ ด) และขั น สกรู ระบำยอำกำศที่ ฝ ำเติ ม น้ ำ มั น
เชื้อเพลิงก่ อนทำกำรเครื่องยนต์ ขนึ้
 ลดเครื่องยนต์ ลงที่ตำแหน่ งปกติ ก่ อนเปิ ดสกรู ระบำย
อำกำศทีฝ่ ำเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ในตัว
 สำหรั บเครื่ องยนต์ ที่มีถังน้ำมันเชื้อเพลิงแยก ให้ ถอด
สำยน้ำมันเชื้อเพลิงออกทุกครั้ ง เมื่อท่ ำนยกหำงเสื อ
ขึน้ เป็ นเวลำนำน

ข้ อสั งเกต
หำกน้ำ มันเบนซิ น หกบนพื้น ผิว ที่พ่ น สี อำจทำให้ เกิด
ครำบหรือกำรเปลีย่ นของสีผวิ ได้
เช็ดนำ้ มันเบนซินทีห่ กออกทันทีด้วยผ้ำนุ่มๆ

หากต้องการลดเครื่ องยนต์ลง ให้ดึงเครื่ องยนต์เข้าหาตัว
เล็ ก น้อ ย จากนั้น ดึ ง แขนล็ อ กการยกหางเสื อ ➀ และ
ปล่อยเครื่ องยนต์ลงอย่างช้าๆ

ข้ อสังเกต
หำกท่ ำนใช้ แขนล็อกกำรยกหำงเสือ ในกำรยกหำงเสื อขึน้
สุ ดสำหรั บกำรลำกเรือ อำจทำให้ เกิดกำรคลำยล็อก ได้
โดยไม่ คำดคิด ส่ งผลให้ เครื่ อ งยนต์ ติด ท้ ำยเรื อ ได้ รั บ
ควำมเสียหำย
ในกำรลำกเรือห้ ำมใช้ แขนล็อกกำรยกหำงเสื อในตำแหน่ ง
ยกหำงเสือขึน้ สุ ด
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กำรใช้ งำนแหล่งขับเคลือ่ นอื่นในกำรล่องเรือ
ข้ อสังเกต
หำกไม่ ใช้ งำนเครื่ องยนต์ ติด ท้ ำยเรื อ ในกำรขับ เคลื่อ น
และปล่ อยให้ หำงเสื อแช่ อยู่ ในน้ ำ ขณะที่ ใ ช้ แหล่ ง
ขับเคลื่อนอื่นในกำรล่ องเรือ เครื่องยนต์ ติดท้ ำยเรือ หรือ
เรืออำจเสียหำยได้

หำกต้ องกำรลดเครื่องยนต์ ลง:
1. ดึ งมอเตอร์ เข้าหาตัวคุณไปยังตาแหน่ ง Ⓐ จนได้ยิน
เสี ยง “คลิก”
2. ปล่อยเครื่ องยนต์ ลงอย่างช้าๆ

ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ ำยกหำงเสื อขึน้ จนพ้ นน้ำ และอยู่ใน
ตำแหน่ งล็อกทุกครั้ ง เมื่อใช้ งำนแหล่ งขับเคลื่อนอื่นใน
กำรล่ องเรือ

ตำแหน่ งใช้ งำนในนำ้ ตืน้
กำรปรับตำแหน่ งใช้ งำนในน้ำตืน้
1. ตาแหน่งของเกียร์ตอ้ งอยูใ่ นตาแหน่ง “เกียร์วา่ ง”
2. ยกเครื่ องยนต์ข้ ึนอย่างช้าๆ จนได้ยนิ เสี ยง “คลิก”
3. ลดเครื่ องยนต์ลงอย่างช้าๆ ให้หยุดที่ตาแหน่งเอียงขึ้น
เล็กน้อย จากตาแหน่งมุมเอียงทริ มปกติ

หมายเหตุ:
ตาแหน่ งใช้ งานในนา้ ตื น้ มี 2 ระดับ เลือกใช้ ตาแหน่ งที่
เหมาะสมกับความลึกของนา้

คำเตือน
เมือ่ ท่ ำนใช้ งำนเครื่องยนต์ ในน้ำตืน้ ขำล็อกหำงเสื อจะไม่
ทำงำน ดังนั้นแรงผลักน้ำต่ ำงๆ เช่ น แรงผลักน้ำจำกใบ
จักรขณะใช้ งำนเกียร์ “ถอยหลัง”, ลดควำมเร็ วลงอย่ ำง
รวดเร็ว และกำรกระแทกวัตถุใต้ น้ำ อำจทำให้ เครื่องยนต์
ยกขึน้ ซึ่งสำมำรถทำให้ บำดเจ็บได้
เมื่ อ ใช้ งำนในต ำแหน่ ง “คลำยล็ อ ก” ให้ ใช้ ควำม
ระมัดระวังอย่ ำงสู งและใช้ ควำมเร็วตำ่ มำกเท่ ำนั้น

คำเตือน
กำรไม่ ระมัดระวังอย่ ำงเหมำะสมเมื่อใช้ งำนในตำแหน่ ง
นำ้ ตืน้ นำ้ มันเชื้อเพลิงอำจรั่วไหลจำกถังนำ้ มันด้ ำนในได้
 ห้ ำมเติมนำ้ มันเชื้อเพลิงเกินกว่ ำขีดจำกัดด้ ำนบน
 เมื่อ ดับ เครื่ อ งยนต์ ขั น สกรู ร ะบำยอำกำศที่ฝำเติ ม

นำ้ มันเชื้อเพลิงของถังนำ้ มันเชื้อเพลิงด้ ำนใน
 ลดหำงเสื อลงสู่ ตำแหน่ งใช้ งำน ก่ อนเปิ ดสกรู ระบำย
อำกำศทีฝ่ ำเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ด้ ำนใน
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กำรตรวจสอบก่อนกำรออกเรือ
คำเตือน
กำรละเลยในกำรตรวจสอบเรื อ และเครื่ องยนต์ ติดท้ ำย
เรือของท่ ำนก่ อนเริ่มเดินทำง อำจทำให้ เกิดอันตรำยได้
ก่ อนกำรออกเรื อทุ ก ครั้ งให้ หมั่ น ตรวจสอบตำม
รำยละเอียดทีไ่ ด้ อธิบำยไว้ ในหัวข้ อนี้
มัน คื อ สิ่ ง ส าคัญ ที่ ต ้อ งตรวจสอบให้แ น่ ใ จว่า เรื อ และ
เครื่ อ งยนต์ข องท่ า นอยู่ใ นสภาพที่ ดี และมี ก ารเตรี ย ม
ความพร้อมสาหรับเหตุฉุกเฉิ นอย่างถูกต้อง
ดาเนิ นการตรวจสอบตามหัวข้อต่อไปนี้ อยู่เสมอ ก่ อน
การออกเรื อ
 ตรวจสอบให้ แน่ ใ จว่ ำ น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ของท่ ำ นมี

เพียงพอสำหรับกำรเดินทำงตำมแผนกำรเดินทำงของ
ท่ ำน
ความจุน้ ามันเชื้อเพลิง: 1.0 ลิตร

คำเตือน
หำกท่ ำนเติมน้ำมันเชื้อเพลิงมำกเกินไป น้ำมันเชื้อเพลิง
อำจจะล้ นออก
ห้ ำมเติมนำ้ มันเชื้อเพลิงเกินกว่ ำเส้ นด้ ำนล่ ำงของตะแกรง
ไส้ กรองของถังนำ้ มันเชื้อเพลิง Ⓐ

 ตรวจวัดระดับนำ้ มันเครื่องในอ่ ำงนำ้ มันเครื่องยนต์

ข้ อสังเกต
กำรใช้ เครื่องยนต์ ทมี่ ปี ริมำณนำ้ มันเครื่องไม่ เพียงพออำจ
ทำให้ เครื่องยนต์ เกิดควำมเสียหำยได้
ตรวจสอบระดับน้ำมัน เครื่ องทุกครั้ งก่ อ นกำรเดินทำง
และเติมนำ้ มันเครื่องหำกปริมำณไม่ เพียงพอ

ข้ อสังเกต
หำกน้ำ มันเบนซิ น หกบนพื้น ผิว ที่พ่ น สี อำจทำให้ เกิด
ครำบหรือกำรเปลีย่ นของสีผวิ ได้
เช็ดนำ้ มันเบนซินทีห่ กออกทันทีด้วยผ้ำนุ่มๆ
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กำรตรวจวัดระดับนำ้ มันเครื่อง:
หมายเหตุ:
เพื่อการวัดระดับนา้ มันเครื่ องที่ ถกู ต้ อง ให้ ตรวจวัดระดับ
นา้ มันเครื่ องในขณะที่ เครื่ องยนต์ เย็นเท่ านั้น
1. ปรับเครื่ องยนต์ให้อยูใ่ นแนวตั้ง จากนั้นคลายล็อกฝา
ครอบเครื่ องยนต์ ➁ และ ③ เพื่อถอดฝาครอบ
เครื่ องยนต์ ① ออก

2. ถ อ ด ฝ า ปิ ด ช่ อ ง เ ติ ม น้ า มั น ( ก้ า น วั ด ร ะ ดั บ
น้ ามันเครื่ อง) ④ เช็ดคราบน้ ามันเครื่ องบนก้านวัด
ระดับน้ ามันเครื่ องด้วยผ้าสะอาด
3. การตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่ อง ให้เสี ยบก้านวัด
ระดับน้ ามันเครื่ อง โดยให้เกลียวของก้านวัดระดับ
น้ ามันเครื่ องแตะกับขอบของช่องเติมน้ ามันเครื่ อง
ตามที่แสดงในรู ปด้านล่าง
ห้ามขันฝาปิ ดช่ องเติมน้ ามันเครื่ องขณะทาการวัด
ระดับน้ ามันเครื่ อง

หมายเหตุ
ช่ อ งตรวจสอบการหล่ อ ลื่ น ของน้ ามัน เครื่ อง Ⓐ ไม่
สามารถยืนยันระดับของน้ ามันเครื่ องได้

ขณะเครื่ องยนต์ทางาน ช่องตรวจสอบการหล่อลื่นของ
น้ ามันเครื่ อง Ⓐ สามารถยืนยันว่ามีการทางานของระบบ
หล่อลื่น
การตรวจสอบระดับ น้ ามัน เครื่ อ งให้ใช้ฝ าปิ ดช่ อ งเติ ม
น้ ามันเครื่ อง (ก้านวัดระดับน้ ามันเครื่ อง) เพื่อวัดระดับ

ระดับน้ ามันเครื่ องควรอยู่ระหว่างขีดจากัดด้านบนและ
ขีดจากัดด้านล่างของฝาปิ ดช่องเติมน้ ามัน (ก้านวัดระดับ
น้ ามันเครื่ อง)
ถ้าระดับน้ ามันเครื่ องอยูใ่ กล้กบั ขีดจากัดด้านล่าง ให้เติม
น้ ามันเครื่ องเพื่อเพิ่มระดับ จนถึงระดับขีดจากัดด้านบน

หมายเหตุ
หากนา้ มันเครื่ องมีสิ่งปนเปื ้ อนหรื อเปลี่ยนสี ให้ เ ปลี่ยน
นา้ มันเครื่ องใหม่ (โปรดดูข้อมูลที่ หัวข้ อ “การตรวจเช็ก
และการบารุ งรั กษาตามระยะ / นา้ มันเครื่ อง”)

เติมน้ ามันเครื่ อง:
1. ถอดฝาปิ ดช่ อ งเติ ม น้ ามั น เครื่ อง (ก้ า นวัด ระดั บ
น้ ามันเครื่ อง) ④ ออก แล้วเช็ดคราบน้ ามันเครื่ องบน
ก้านวัดระดับน้ ามันเครื่ องด้วยผ้าสะอาด
2. เติ ม น้ ามัน เครื่ องตามเกรดที่ แ นะน า จนถึ ง ระดับ
ขีดจากัดด้านบน การตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่ อง ให้
เสี ยบก้านวัดระดับน้ ามันเครื่ อง โดยให้เกลียวของก้าน
วัด ระดั บ น้ ามั น เครื่ องแตะกั บ ขอบของช่ อ งเติ ม
น้ ามันเครื่ อง ตามที่แสดงในรู ปด้านล่าง
ห้ามขัน ฝาปิ ดช่ อ งเติ ม น้ า มัน เครื่ อ งขณะท าการวัด
ระดับน้ ามันเครื่ อง
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กำรรันอินเครื่องยนต์
การใช้ง านอย่า งเหมาะสมระหว่า งช่ ว งการรั น อิ น ใน
ระยะแรกนี้ จะช่วยให้เครื่ องยนต์ของท่านมีอายุการใช้
งาน และมีประสิ ทธิ ภาพที่สูงสุ ด คาแนะนาต่อไปนี้ จะ
อธิบายขั้นตอนการใช้งานในระยะรันอินที่เหมาะสม

ข้ อสังเกต
ข้ อสังเกต
เครื่องยนต์ ทำงำน ในขณะทีม่ ปี ริมำณนำ้ มันเครื่องทีม่ ำก
เกินไปอำจทำให้ เครื่องยนต์ เสียหำยได้
อย่ ำเติมนำ้ มันเครื่องมำกกว่ ำปริมำณทีก่ ำหนด
3. ขันฝาปิ ดช่องเติมน้ ามันเครื่ องให้แน่น
 ตรวจสอบใบจักรด้ วยสำยตำว่ ำไม่ มีควำมเสี ยหำยใดๆ
เกิดขึน้ กับใบจักร
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ ำกำรยึดเครื่องยนต์ เข้ ำกับท้ ำยเรือ
มีควำมแน่ น และแข็งแรงทีป่ ลอดภัย
 ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ ำ สลัก ปรั บ มุ ม เอีย งทริ ม ติด ตั้ง
อย่ ำงแน่ นหนำ และอยู่ในตำแหน่ งทีเ่ หมำะสม
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ ำเชือกสตำร์ ตอยู่ในสภำพพร้ อม
ใช้ งำน ไม่ ฉีกขำดหรือสึกหรอ
 ต้ องมั่นใจว่ ำในเรือของท่ ำนมีอุปกรณ์ ควำมปลอดภัย
เกี่ยวกับกำรเดินเรื อ และอุปกรณ์ ช่วยเหลือเมื่อเกิด
เหตุกำรณ์ ฉุกเฉิน
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ ำสวิตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ นทำงำน
อย่ ำงถูกต้ อง
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ ำไม่ มีสิ่งกีดขวำงใดๆขวำงช่ อง
ทำงเข้ ำนำ้ หล่ อเย็น

กำรไม่ ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรใช้ งำนในระยะรั นอินที่มี
กำรอธิบำยไว้ ด้ำนล่ ำง อำจทำให้ เกิดควำมเสี ยหำยอย่ ำง
รุนแรงต่ อเครื่องยนต์ ได้
มัน่ ใจว่ ำท่ ำนได้ ปฏิบัตติ ำมขั้นตอนกำรรันอินเครื่องยนต์
ตำมทีอ่ ธิบำยไว้ ด้ำนล่ ำง

กำรรันอินในระยะแรก : 10 ชั่วโมง
ขั้นตอนกำรรันอิน
1. สาหรับการรันอินใน 2 ชัว่ โมงแรก :
ให้ เ ดิ น เครื่ อ งยนต์อ ยู่ใ นรอบเดิ น เบาเครื่ อ งยนต์
(ประมาณ 5 นาที) เพื่ออุ่นเครื่ องยนต์

ข้ อสังเกต
กำรใช้ เครื่องยนต์ รอบสู งโดยไม่ มกี ำรอุ่นเครื่องยนต์ อย่ ำง
เพียงพอ อำจทำให้ เครื่ องยนต์ เกิดควำมเสี ยหำยอย่ ำง
รุนแรง เช่ น ลูกสู บติด
ให้ อุ่ น เครื่ อ งยนต์ อ ยู่ ใ นรอบเดิ น เบำ อย่ ำ งเพี ย งพอ
(ประมำณ 5 นำที) ก่ อนใช้ เครื่องยนต์ ด้วยควำมเร็วรอบ
เครื่องยนต์ ทสี่ ู ง
หลังจากอุ่นเครื่ องยนต์เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เริ่ มการรัน
อินโดยเข้าเกียร์ เดินหน้า แล้วเดินเครื่ องยนต์ให้อยูใ่ น
รอบเดินเบาอย่างต่อเนื่อง (ประมาณ 15 นาที) จากนั้น
ในช่วงเวลา 1 ชัว่ โมง 45 นาที ที่เหลือ หากอยูใ่ น
สภาวะของคลื่ น ลมอากาศที่ ป ลอดภัย ให้ เ ดิ น
เครื่ องยนต์ในขณะเข้าเกียร์เดินหน้า และเพิ่มความเร็ ว
รอบเครื่ องยนต์ โดยใช้คนั เร่ งสู งสุ ดไม่เกินครึ่ งหนึ่ ง
ของคันเร่ ง (ประมาณ 3,000 รอบ/นาที)
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หมายเหตุ:
ท่ านอาจใช้ ความเร็ ว รอบเครื่ องยนต์ เ กิ น ขอบเขตที่
แนะนา เพื่ อเหตุในการบังคับเรื อที่ จาเป็ น จากนั้นลด
คันเร่ งลงให้ ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ กลับมาอยู่ในช่ วง
การทางานที่ แนะนาทันที
2. สาหรับ 1 ชัว่ โมงต่อมา :
ในสภาวะของคลื่ น ลมอากาศที่ ป ลอดภัย ให้ เ ดิ น
เครื่ อ งยนต์ใ นขณะเข้า เกี ย ร์ แ ละใช้ค วามเร็ ว รอบ
เครื่ องยนต์ที่ 4,000 รอบ/นาที หรื อสามในสี่ ของ
คันเร่ ง หลีกเลี่ยงการใช้คนั เร่ งในตาแหน่งเร่ งสุด
3. สาหรับ 7 ชัว่ โมงที่เหลือ :
ในสภาวะของคลื่ น ลมอากาศที่ ป ลอดภัย ให้ เ ดิ น
เครื่ อ งยนต์ใ นขณะเข้า เกี ย ร์ แ ละใช้ค วามเร็ ว รอบ
เครื่ องยนต์ได้ตามที่ตอ้ งการ
บางครั้ งท่ า นอาจจะใช้ค ัน เร่ ง ในต าแหน่ ง เร่ ง สุ ด
อย่างไรก็ตาม ห้ามใช้งานคันเร่ งในตาแหน่งเร่ งสุ ด
นานติดต่อกันเกิน 5 นาที ในทุกๆครั้ง

ข้ อสังเกต
กำรใช้ คันเร่ งที่ตำแหน่ งเร่ งสุ ด ในกำรเดินเครื่ องยนต์
ติดต่ อกันนำนเกินกว่ ำ 5 นำทีต่อครั้ง ในช่ วง 7 ชั่วโมง
สุ ดท้ ำยของกำรรันอิน อำจเป็ นสำเหตุให้ เครื่องยนต์ เกิด
ควำมเสียหำยอย่ ำงรุนแรง เช่ น ลูกสู บติด
ในช่ วง 7 ช่ วงโมงสุ ดท้ ำยของกำรรันอิน ห้ ำมใช้ งำน
คันเร่ งในตำแหน่ งเร่ งสุ ดนำนติดต่ อกันเกิน 5 นำทีต่อครั้ง

3. หมุนลูกบิดก๊อกน้ ามันเชื้อเพลิงไปทางซ้าย

หมายเหตุ
เมื่ อหมุน ลูกบิ ด ก๊ อกน้ามันเชื ้อเพลิ งไปทางซ้ าย น้ามัน
เชื อ้ เพลิงจะไหลออกจากถังนา้ มันด้ านใน
4. ถอดสายน้ ามันเชื้ อเพลิ งของถังน้ ามันเชื้ อเพลิ งด้าน
นอก ออกจากหั ว ต่ อ สายน้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง ด้า นข้า ง
เครื่ องยนต์ (กรณี ที่ใช้ถงั น้ ามันเชื้อเพลิงแยก)ติดตั้งฝา
ปิ ดหัวต่อสายน้ ามันเชื้อเพลิง ➀ เข้ากับหัวต่อสายน้ า
มันเชื้อเพลิง

กำรใช้ งำนเครื่องยนต์ ติดท้ ำยเรือ
ก่อนกำรสตำร์ ตเครื่องยนต์
กำรใช้ ถังนำ้ มันเชื้อเพลิงในตัว
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหางเสื อลดลงให้ส่วนของชุด
เกียร์จมลงไปในน้ า
2. หมุ น สกรู ปิ ดช่ อ งระบายอากาศที่ ฝ าถั ง น้ ามั น
เชื้อเพลิงทวนเข็มนาฬิกา เพื่อเปิ ดช่องระบายอากาศ
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ข้ อสังเกต
หำกน้ำ มันเบนซิ น หกบนพื้น ผิว ที่พ่ น สี อำจทำให้ เกิด
ครำบหรือกำรเปลีย่ นของสีผวิ ได้
เช็ดนำ้ มันเบนซินทีห่ กออกทันทีด้วยผ้ำนุ่มๆ

หมายเหตุ:
เมื่ อ ใช้ ถั ง น้ า มั น เชื ้ อ เพลิ ง ในตั ว ให้ ถอดสายน้ า มั น
เชื ้อเพลิงของถังนา้ มันเชื ้อเพลิงด้ านนอก ออกจากหั วต่ อ
สายน้า มั น เชื ้ อ เพลิ ง ด้ า นข้ า งเครื่ องยนต์ หากไม่ ถ อด
สายนา้ มันดังกล่ าว นา้ มันเชื ้อเพลิงในถังนา้ มันเชื ้อเพลิง
ด้ านในจะทางานไม่ ถกู ต้ อง
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกียร์อยูใ่ นตาแหน่ง “เกียร์วา่ ง”

คำเตือน

ข้ อสังเกต
เมื่อเครื่ องยนต์ อยู่ ในตำแหน่ งเข้ ำเกียร์ เชื อกสตำร์ ต ไม่
สำมำรถใช้ งำนได้ หำกพยำยำมใช้ งำนอำจทำให้ ระบบ
เชือกสตำร์ ได้ รับควำมเสียหำย
ตรวจสอบให้ แ น่ ใจว่ ำเกีย ร์ อ ยู่ ใ นต ำแหน่ ง “เกีย ร์ ว่ ำ ง”
ก่ อนดึกเชือกสตำร์ ต เพือ่ ทำกำรสตำร์ ตเครื่องยนต์
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดบั เครื่ อง
ฉุกเฉิ นเสี ยบอยูใ่ นตาแหน่งที่ทางาน และปลายสายดึง
แผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดบั เครื่ องฉุ กเฉิ นได้เชื่ อมต่อเข้า
กับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ างกายผูค้ วบคุมเรื อ

กำรไม่ เ ชื่ อมต่ อสำยดึงแผ่ นก้ ำ มปู ล็อกสวิตช์ ดับเครื่ อ ง
ฉุ กเฉินเข้ ำกับส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ ำงกำยผู้ควบคุมเรื อ
หรื อเชื่ อมต่ ออย่ ำงไม่ เหมำะสม อำจส่ งผลให้ ผู้ควบคุม
เรือหรือผู้โดยสำรได้ รับบำดเจ็บสำหัส หรือเสียชีวติ ได้
ปฏิบัตติ ำมข้ อควรระวังนีอ้ ยู่เสมอ:
 ต้ อ งมั่น ใจว่ ำ ได้ รั ด สำยดึ ง แผ่ น ก้ ำมปู ล็อ กสวิต ช์ ดั บ
เครื่ อ งฉุ ก เฉิ น ไว้ กั บ ข้ อ มือ หรื อ บริ เวณเสื้ อ ผ้ ำ ใน
ตำแหน่ งที่เหมำะสม (เช่ น เข็มขัด เป็ นต้ น) เข้ ำกับผู้
ควบคุมเรือ
 ต้ องมั่นใจว่ ำไม่ มีสิ่งกีดขวำงใดๆ ขัดขวำงหรือจำกัด
กำรทำงำนของสวิตช์ ดบั เครื่องฉุกเฉิน
 ระมั ด ระวั ง อย่ ำ ดึ ง แผ่ น ก้ ำ มปู ล็ อ กสวิ ต ช์ ดั บ เครื่ อ ง
ฉุ กเฉิ นออก หรื อมีกำรกระแทกจนทำให้ แผ่ นก้ ำมปู
ล็อ กสวิ ต ช์ ดั บ เครื่ อ งฉุ ก เฉิ น หลุ ด ออกระหว่ ำ งกำร
ทำงำนปกติ เครื่ องยนต์ จะดับกะทันหัน และทำให้
สู ญเสี ยกำรเคลื่อนที่ไปข้ ำงหน้ ำอย่ ำฉั บพลัน อำจทำ
ให้ ผ้โู ดยสำรพุ่งไปข้ ำงหน้ ำโดยไม่ คำดคิด
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หมายเหตุ:
แผ่ นก้ ามปู ลอ็ กพลาสติ กมีสารองไว้ ให้ ท่านสาหรั บการ
ใช้ ง านชั่ วคราวเท่ านั้ น ให้ ท่ านแกะแผ่ น ก้ ามปู ล็อ ก
พลาสติ ก ส ารองออกจากสายพ่ ว งแล้ ว เก็ บ ไว้ ใ นที่ ที่
ปลอดภัยบนเรื อของท่ าน หากมีการแตกหั กหรื อสู ญหาย
ของสายพ่ ว งสวิ ต ช์ ดั บ เครื่ องฉุ ก เฉิ น /แผ่ น ก้ า มปู ล็อ ก
สวิตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ น ให้ ท่านเปลี่ยนใหม่ โดยเร็ วที่ สุด
เท่ าที่ จะทาได้ เพื่ อที่ ท่านจะได้ กลับไปใช้ งานสวิตช์ ดั บ
เครื่ องฉุกเฉิ นได้ ตามปกติ

กำรใช้ ถังนำ้ มันเชื้อเพลิงแยก
(สำหรับรุ่น DF5A/DF6A)

3. หมุนสกรู ปิดช่องระบายอากาศที่ฝาถังน้ ามันเชื้อเพลิง
ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อเปิ ดช่องระบายอากาศ

4. หมุนลูกบิดก๊อกน้ ามันเชื้อเพลิงไปทางขวา

1. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าลดหางเสื อลงโดยให้ส่วนของ
ชุดเกียร์จมลงไปในน้ า
2. สายน้ ามันเชื้อเพลิงมีการเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาและ
ถูกต้อง เข้ากับถังน้ าเชื้ อเพลิ งมัน เชื้ อเพลิ ง และ
เครื่ องยนต์

หมายเหตุ
เมื่อใช้ ถังนา้ มันเชื ้อเพลิงแยก ให้ หมุนลูกบิ ดก๊ อกนา้ มัน
เชื ้อ เพลิ ง ไปทางขวาเพื่ อ ให้ น้ามัน เชื ้อเพลิ ง ไหลไปยัง
คาร์ บูเรเตอร์ จากถังนา้ มันเชื อ้ เพลิงแยก

ข้ อสังเกต
หำกน้ำ มันเบนซิ น หกบนพื้น ผิว ที่พ่ น สี อำจทำให้ เกิด
ครำบหรือกำรเปลีย่ นของสีผวิ ได้

5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกียร์อยูใ่ นตาแหน่ง “เกียร์วา่ ง”
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดบั เครื่ อง
ฉุกเฉิ นเสี ยบอยูใ่ นตาแหน่งที่ทางาน และปลายสายดึง
แผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดบั เครื่ องฉุ กเฉิ นได้เชื่อมต่อเข้า
กับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ างกายผูค้ วบคุมเรื อ

เช็ดนำ้ มันเบนซินทีห่ กออกทันทีด้วยผ้ำนุ่มๆ
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หมายเหตุ:
แผ่ นก้ ามปู ลอ็ กพลาสติ กมีสารองไว้ ให้ ท่านสาหรั บการ
ใช้ ง านชั่ วคราวเท่ านั้ น ให้ ท่ านแกะแผ่ น ก้ ามปู ล็อ ก
พลาสติ ก ส ารองออกจากสายพ่ ว งแล้ ว เก็ บ ไว้ ใ นที่ ที่
ปลอดภัยบนเรื อของท่ าน หากมีการแตกหั กหรื อสู ญหาย
ของสายพ่ ว งสวิ ต ช์ ดั บ เครื่ องฉุ ก เฉิ น /แผ่ น ก้ า มปู ล็อ ก
สวิตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ น ให้ ท่านเปลี่ยนใหม่ โดยเร็ วที่ สุด
เท่ าที่ จะทาได้ เพื่ อที่ ท่านจะได้ กลับไปใช้ งานสวิตช์ ดั บ
เครื่ องฉุกเฉิ นได้ ตามปกติ
7. บีบลูกบีบปั้ มน้ ามันเชื้อเพลิงหลายหลายๆครั้งจนกว่า
ลูกบีบจะตึงมือ

คำเตือน
กำรไม่ เ ชื่ อมต่ อสำยดึงแผ่ นก้ ำ มปู ล็อกสวิตช์ ดับเครื่ อ ง
ฉุ กเฉินเข้ ำกับส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ ำงกำยผู้ควบคุมเรื อ
หรื อเชื่ อมต่ ออย่ ำงไม่ เหมำะสม อำจส่ งผลให้ ผู้ควบคุม
เรือหรือผู้โดยสำรได้ รับบำดเจ็บสำหัส หรือเสียชีวติ ได้
ปฏิบัตติ ำมข้ อควรระวังนีอ้ ยู่เสมอ:
 ต้ อ งมั่น ใจว่ ำ ได้ รั ด สำยดึ ง แผ่ น ก้ ำมปู ล็อ กสวิต ช์ ดั บ
เครื่ อ งฉุ ก เฉิ น ไว้ กั บ ข้ อ มือ หรื อ บริ เวณเสื้ อ ผ้ ำ ใน
ตำแหน่ งที่เหมำะสม (เช่ น เข็มขัด เป็ นต้ น) เข้ ำกับผู้
ควบคุมเรือ
 ต้ องมั่นใจว่ ำไม่ มีสิ่งกีดขวำงใดๆ ขัดขวำงหรือจำกัด
กำรทำงำนของสวิตช์ ดบั เครื่องฉุกเฉิน
 ระมั ด ระวั ง อย่ ำ ดึง แผ่ น ก้ ำ มปู ล็อ กสวิ ต ช์ ดั บ เครื่ อ ง
ฉุ กเฉิ นออก หรื อมีกำรกระแทกจนทำให้ แผ่ นก้ ำมปู
ล็อ กสวิ ต ช์ ดั บ เครื่ อ งฉุ ก เฉิ น หลุ ด ออกระหว่ ำ งกำร
ทำงำนปกติ เครื่ องยนต์ จะดับกะทันหัน และทำให้
สู ญเสี ยกำรเคลื่อนที่ไปข้ ำงหน้ ำอย่ ำฉั บพลัน อำจทำ
ให้ ผ้โู ดยสำรพุ่งไปข้ ำงหน้ ำโดยไม่ คำดคิด

หมายเหตุ
อย่ าบี บลูกบี บปั้ มนา้ มันเชื ้อเพลิง ขณะเครื่ องยนต์ กาลัง
ทางาน ซึ่ งอาจทาให้ น้ามัน เชื ้อเพลิ งที่ คาร์ บู เรเตอร์ ล้ น
ออกมา

หมายเหตุ
สาหรั บรุ่ น DF5A/DF6A เท่ านั้น
เมื่ อ สตาร์ ตเครื่ องยนต์ ด้วยน้ามันเบนซิ นจากถังน้ามัน
เชื ้ อ เพลิ ง ในตั ว หลั ง จากน้ า มั น เบนซิ น ในถั ง น้ า มั น
เชื อ้ เพลิงแยกหมด
1. ถอดสายน้ ามันเชื้ อเพลิ งของถังน้ ามันเชื้ อเพลิ งแยก
ออกจากหัวต่อสายน้ ามันเชื้อเพลิงด้านข้างเครื่ องยนต์
ติ ดตั้งฝาปิ ดหัว ต่อ สายน้ ามัน เชื้ อเพลิ งเข้ากับหัวต่ อ
สายน้ ามันเชื้อเพลิง
2. เติมน้ ามันเชื้อเพลิงลงในถังน้ ามันเชื้อเพลิงในตัวแล้ว
รอประมาณ 20 วินาที ก่อนทาการสตาร์ตเครื่ องยนต์
3. หมุนลูกบิดก๊อกน้ ามันเชื้อเพลิงไปทางขวา
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กำรสตำร์ ตเครื่องยนต์
คำเตือน

มือดึ งสตาร์ ตอย่างเร็ ว เพื่อสตาร์ ตเครื่ องยนต์ ห้าม
ปล่อยมือดึงสตาร์ตออกทันที โดยให้คา้ งมือดึงสตาร์ ต
ไว้ แล้วค่อยๆปล่อยกลับอย่างช้าๆ

ก๊ ำซไอเสี ยประกอบด้ วยคำร์ บอนมอนอกไซด์ ซึ่ งเป็ น
ก๊ ำซอันตรำย ทีต่ รวจจับได้ ยำก เนื่องจำกไม่ มีสี และไม่ มี
กลิ่น กำรหำยใจเอำก๊ ำซคำร์ บอนมอนอกไซด์ เข้ ำไป อำจ
ทำให้ ได้ รับบำดเจ็บสำหัสหรือเสียชีวติ ได้
ห้ ำมสตำร์ ตเครื่องยนต์ ภำยในอำคำร หรือในพืน้ ทีท่ มี่ กี ำร
ระบำยอำกำศไม่ เพียงพอ หรือไม่ มกี ำรระบำยอำกำศเลย

หมายเหตุ:

ข้ อสังเกต

 กรณี ที่ เครื่ องยนต์ สตาร์ ตไม่ ติ ด ให้ ตรวจสอบแผ่ น

ก้ ามปูลอ็ กสวิตช์ ดับเครื่ องฉุกเฉิ นในตาแหน่ งที่ ทางาน
หากแผ่ นก้ ามปู ลอ็ กสวิตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ น ไม่ อยู่ใน
ตาแหน่ งที่ ทางานจะไม่ สามารถสตาร์ ตเครื่ องยนต์ ได้
1. กรณี เครื่ องยนต์เย็น :
ดึงปุ่ มดึงโช้คสตาร์ ต ① จัดตาแหน่งมาร์ คหัวลูกศร
② บนแฮนด์ควบคุมคันเร่ งให้ตรงกับตาแหน่ง Ⓐ
กรณี เครื่ องยนต์อุ่น :
จัดตาแหน่งมาร์คหัวลูกศร ② ให้ตรงกับตาแหน่ง Ⓐ
โดยไม่จาเป็ นต้องดึงปุ่ มโช้คสตาร์ต

หำกท่ ำนดึงมือดึงสตำร์ ต ในขณะเครื่ อ งยนต์ ทำงำน
อำจทำให้ ระบบสตำร์ ตได้ รับควำมเสียหำยได้
ห้ ำมดึงมือดึงสตำร์ ตขณะเครื่องยนต์ ทำงำน
3. หลังจากสตาร์ ตเครื่ องยนต์แล้ว ให้ใช้แฮนด์ควบคุม
คันเร่ ง ② เพื่อให้เครื่ องยนต์อยูใ่ นรอบเดินเบา
4. กดปุ่ มดึงโช้คสตาร์ตกลับเข้าตาแหน่ง

หมายเหตุ:
ในสภาพอากาศที่ เย็น ท่ านอาจต้ องใช้ ปุ่มดึ งโช้ ค สตาร์ ต
เป็ นเวลานานสาหรั บการอุ่นเครื่ องยนต์
5. อุ่นเครื่ องยนต์ประมาณ 5 นาที

ข้ อสังเกต

หมายเหตุ:
ในขณะเครื่ องยนต์ อ่ ุน ท่ านอาจต้ องใช้ โช้ คเมื่อ ต้ องการ
สตาร์ ตเครื่ องยนต์ อีกครั้ ง หากเครื่ องยนต์ ของท่ านไม่
สามารถสตาร์ ตได้ ให้ ปฏิ บัติตามขั้นตอนในการสตาร์ ต
ขณะเครื่ องยนต์ เย็น

กำรใช้ งำนเครื่องยนต์ ที่ควำมเร็วรอบเครื่องยนต์ สูง หรือ
“เปิ ดคันเร่ งสุ ด” ทันทีหลังจำกสตำร์ ตเครื่องยนต์ โดยที่
ไม่ ทำ กำรอุ่นเครื่องยนต์ อำจทำ ให้ เครื่องยนต์ ขัดข้ องได้
ทำกำรอุ่นเครื่องยนต์ ให้ เพียงพอ ก่ อนใช้ งำนเครื่องยนต์
ด้ วยควำมเร็วรอบเครื่องยนต์ ทสี่ ู งเสมอ

2. จับ มื อดึ ง สตาร์ ต ③ ให้แ น่ น ค่ อ ยๆดึ งอย่างช้า ๆ
จนกระทัง่ รู ้สึกถึงแรงต้าน เมื่อรู ้สึกถึงแรงต้าน ให้ดึง
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กำรตรวจสอบระบบนำ้ หล่อเย็น

กำรสตำร์ ตเครื่องยนต์ ฉุกเฉิน

ทันทีที่สตาร์ตเครื่ องยนต์ น้ าควรพุง่ ออกจากรู ตรวจสอบ
น้ าหล่อเย็น เพื่อแสดงว่าปั้ มน้ าและระบบหล่อเย็นทางาน
ปกติ หากท่ า นสั ง เกตเห็ น ว่ า น้ าไม่ พุ่ ง ออกจากรู
ตรวจสอบน้ าหล่อเย็นให้ดบั เครื่ องยนต์โดยเร็ วที่สุดเท่าที่
จะทาได้ และปรึ กษาผูแ้ ทนจาหน่ายซูซูกิมารี นที่ได้รับ
การแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการของท่าน

หากท่านต้องการสตาร์ ตเครื่ องยนต์ แต่ไม่สามารถทาได้
เนื่องจากระบบเชือกสตาร์ ตขัดข้อง ท่านสามารถทาตาม
ขั้ นตอนการสตาร์ ต เครื่ องยนต์ ใ นกรณี ฉุ ก เฉิ นได้
ดังต่อไปนี้

คำเตือน
หำกสั มผัสอุปกรณ์ ไฟฟ้ำขณะสตำร์ ตเครื่ องยนต์ อำจ
ส่ งผลให้ เกิดกำรบำดเจ็บได้
เมื่ อ ใช้ เชื อ กสตำร์ ต เพื่ อ สตำร์ ตเครื่ อ งยนต์ ระวั ง อย่ ำ
สั มผัสอุปกรณ์ ไฟฟ้ำ เช่ น คอยล์ จุดระเบิด หรือ สำยหัว
เทียน

กำรสตำร์ ตเครื่องยนต์ เมื่อระบบสตำร์ ตขัดข้ อง
1. ดึงแผ่นก้ามปูลอ็ กสวิตช์ดบั เครื่ องฉุกเฉิ นออก

ข้ อสังเกต
ห้ ำมใช้ เครื่องยนต์ ตดิ ท้ ำยเรือ เมือ่ ไม่ มนี ำ้ พุ่งออกมำจำกรู
ตรวจสอบน้ำหล่ อเย็น มิฉะนั้นอำจเกิดควำมเสี ยหำย
อย่ ำงรุนแรงได้
หลังจำกสตำร์ ตเครื่องยนต์ แล้ ว ให้ ตรวจสอบว่ ำมีน้ำพุ่ง
ออกมำจำกรู ตรวจสอบนำ้ หล่ อเย็นหรือไม่

คำเตือน
กำรใช้ งำนเรือขณะสวิตช์ ดบั เครื่องฉุกเฉินทำงำนอย่ ำงไม่
ถูกต้ อง เป็ นเหตุให้ เกิดควำมอันตรำยได้
ก่ อนสตำร์ ตเครื่ องยนต์ ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ ำสวิตช์ ดับ
เครื่องฉุกเฉินทำงำนได้ อย่ ำงถูกต้ อง

2. ตาแหน่งของเกียร์ตอ้ งอยูใ่ นตาแหน่ง “เกียร์วา่ ง”

คำเตือน
เมือ่ ท่ ำนใช้ ข้นั ตอนกำรสตำร์ ตเครื่องยนต์ ในกรณีฉุกเฉิน
ระบบป้ องกันกำรเข้ ำเกียร์ สตำร์ ตจะไม่ ทำงำน หำกคัน
เกียร์ ไม่ อยู่ในตำแหน่ ง “เกียร์ ว่ำง” เรือสำมำรถเคลื่อนที่
อย่ ำงกะทันหันเมื่อสตำร์ ตเครื่องยนต์ ซึ่งอำจส่ งผลให้ ผู้
ควบคุมเรือหรือผู้โดยสำรได้ รับบำดเจ็บสำหัส
ควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ ำคั น เกี ย ร์ อยู่ ในต ำแหน่ ง
“เกียร์ ว่ำง” ก่ อนทำกำรสตำร์ ตเครื่องยนต์ ในขั้นตอนกำร
สตำร์ ตเครื่องยนต์ ในกรณีฉุกเฉิน
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3. หมุนลูกบิดก๊อกน้ ามันเชื้อเพลิงไปทางขวา (ตาแหน่ง
ปิ ด)

4. ขันปิ ดสกรู ระบายอากาศที่ฝาเติมน้ ามันเชื้อเพลิง

5. ถอดฝาครอบเครื่ องยนต์ออก
6. คลายน็อตล็อก ➀ ถอดสายป้ องกันการสตาร์ ตขณะ
เข้าเกียร์ (NSI) ออกจากชุดเชือกสตาร์ต

8. วางสายป้ องกันการสตาร์ตขณะเข้าเกียร์ (NSI) ไว้ดา้ น
ในฝาครอบด้านข้าง

9. ถอดโบลท์ยดึ ถังน้ ามันเชื้อเพลิงออก

10. ถอดแหวนรอง ➁ ออกจากถังน้ ามันเชื้อเพลิง

11. ถอดสายคันเร่ งออกจากแคลมป์ ยึด ➂
7. ถอดแยกปลายสายออกจากชุดเชือกสตาร์ต
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12. ถอดโบ้ลท์ยดึ ชุดเชือกสตาร์ต

16. ถอดโบลท์ยดึ พัดลมระบายความร้อน ⑦ ออก

13. ใส่แคลมป์ ➃ เข้ากับโบลท์ยดึ ชุดเชือกสตาร์ต
ใส่สายคันเร่ งเข้ากับแคลมป์ ➃

17. ใส่ถงั น้ ามันเชื้อเพลิง จัดตาแหน่งก๊อกน้ ามันเชื้อเพลิง
⑧ กับ ลู ก บิ ด ก๊ อ กน้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง ⑨ ให้ ต รง
ตาแหน่ง

14. ถอดท่อระบายอากาศออก ⑤
18. ยึดถังน้ ามันเชื้อเพลิงด้วยโบลท์ 2 ตัว

15. ถอดยางรอง ⑥ ออก
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19. หมุนลูกบิดก๊อกน้ ามันเชื้อเพลิงไปทางซ้าย (ตาแหน่ง
เปิ ด)

คำเตือน
หำกท่ ำนพยำยำมประกอบชุ ดเชือกสตำร์ ตหรื อฝำครอบ
เครื่องยนต์ หลังจำกสตำร์ ตเครื่องยนต์ แล้ ว อำจส่ งผลให้
เกิดกำรบำดเจ็บได้
ห้ ำมประกอบชุ ดเชื อกสตำร์ ตหรื อฝำครอบเครื่ องยนต์
ขณะเครื่องยนต์ ทำงำน

คำเตือน
20. บิดสกรู ช่องระบายอากาศที่ฝาถังน้ ามันเชื้อเพลิงทวน
เข็มนาฬิกา เพื่อเปิ ดช่องระบายอากาศ

ขณะเครื่ องยนต์ ทำงำน มีชิ้นส่ วนเคลื่อนที่อยู่หลำยจุด
อำจทำให้ ท่ำนได้ รับกำรบำดเจ็บอย่ ำงรุนแรงได้
เมื่อเครื่ องยนต์ ก ำลังทำงำน โปรดระวังมือ ผม เสื้ อผ้ ำ
ฯลฯ ของท่ ำนให้ อยู่ห่ำงจำกเครื่องยนต์ ขณะทำงำน

หมายเหตุ:
ควรตรวจสอบและซ่ อมแซมระบบสตาร์ ตโดยเร็ วที่ สุด
ไม่ ควรใช้ ขั้นตอนการสตาร์ ตเครื่ องยนต์ ในกรณี ฉุกเฉิ นนี ้
ต่ อเนื่องจนเป็ นปกติ
21. ผูกปมที่ ปลายด้านหนึ่ งของเชื อกสตาร์ ตฉุ กเฉิ นและ
ผูกปมอีกด้านไว้กบั ด้ามไขควง ที่อยูใ่ นชุดเครื่ องมือ
22. เกี่ยวปลายเชือกที่ผกู ปมไว้บนร่ องบากบนล้อช่วยแรง
แล้ว พัน เชื อ กสตาร์ ต ฉุ ก เฉิ น รอบๆพลู เ ลย์ต ามเข็ ม
นาฬิกา
23. ใส่ แ ผ่ น ก้า มปู ล็ อ กสวิ ต ช์ ดับ เครื่ องฉุ ก เฉิ น เข้า กับ
ตาแหน่ง
24. หลัง จากนั้น ท าตามขั้น ตอนการสตาร์ ต เครื่ อ งยนต์
ตามปกติ แล้วให้ดึงเชือกสตาร์ตฉุกเฉิ นอย่างเต็มกาลัง
เพื่อทาการสตาร์ตเครื่ องยนต์

กำรเปลีย่ นเกียร์ และกำรควบคุมควำมเร็ว
ข้ อสั งเกตุ
ควำมเสียหำยของเครื่องยนต์ อย่ ำงรุนแรงอำจเกิดขึน้ หำก
(ก) เปลี่ยนเกียร์ ในขณะที่ควำมเร็วรอบเครื่องยนต์ ไม่ อยู่
ในรอบเดินเบำ และควำมเร็วของเรือยังไม่ ลดลง เช่ นกำร
เปลี่ยนเกียร์ จำก “เดินหน้ ำ” เป็ น “ถอยหลัง” หรือจำก
“ถอยหลัง” เป็ น “เดินหน้ ำ” หรือ (ข) กำรไม่ ระมัดระวัง
ขณะควบคุมเรือถอยหลัง
รอให้ ควำมเร็ วรอบเครื่ องยนต์ กลับสู่ รอบเดินเบำก่ อน
เสมอเมือ่ มีกำรเปลีย่ นเกียร์
เมื่อควบคุมเรือถอยหลัง ให้ ใช้ ควำมระมัดระวังอย่ ำงสู ง
และใช้ ควำมเร็วให้ น้อยทีส่ ุ ด
ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ ำคันเกียร์ อยู่ในตำแหน่ งที่ต้องกำร
ก่ อนทำกำรเร่ งเครื่องยนต์
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ข้ อสั งเกตุ
หำกท่ ำ นเปลี่ ย นเกี ย ร์ ในขณะที่ เ ครื่ อ งยนต์ ไ ม่ ท ำงำน
กลไกกำรเปลีย่ นเกียร์ อำจเกิดควำมเสียหำยได้
หลีกเลีย่ งกำรเปลีย่ นเกียร์ ขณะเครื่องยนต์ ไม่ ทำงำน

กำรเปลีย่ นเกียร์
เมื่ อ ต้อ งการเข้า เกี ย ร์ “เดิ น หน้ า ” คัน เร่ งต้อ งอยู่ ใ น
ต าแหน่ ง รอบเดิ น เบา และดึ ง คัน เกี ย ร์ เ ข้า หาตัว ของผู ้
ควบคุมเรื อให้สุด
เมื่ อ ต้อ งการเข้า เกี ย ร์ “ถอยหลัง ” คัน เร่ งต้อ งอยู่ ใ น
ตาแหน่ งรอบเดิ นเบา และดันคันเกี ยร์ ไปทางด้านหลัง
ของเรื อให้สุด

กำรควบคุมควำมเร็ว
หลังจากเข้าเกียร์ การควบคุมความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ ทา
ได้โดยการบิดคันเร่ งที่ปลอกคันเร่ ง

กำรดับเครื่องยนต์:
1. ลดคันเร่ งให้อยูใ่ นตาแหน่งรอบเดินเบา
2. ตาแหน่งของเกียร์ตอ้ งอยูใ่ นตาแหน่ง“เกียร์วา่ ง”
3. หลังจากใช้งานเครื่ อ งยนต์อย่างต่ อเนื่ อง ก่ อนดับ
เครื่ องยนต์ตอ้ งปล่อยให้เครื่ องยนต์เดิ นเบาไว้สักครู่
เพื่อให้เครื่ องยนต์ได้คลายความร้อน
4. กดปุ่ มดับเครื่ องยนต์ Ⓐ ค้างไว้ จนกว่าเครื่ องยนต์จะ
ดับ

5. หลังจากดับเครื่ องยนต์แล้ว ให้หมุนลูกบิดก๊อกน้ ามัน
เชื้อเพลิงไปทางขวา
6. หลังจากดับเครื่ องยนต์แล้ว ให้ถอดหัวต่อสายน้ ามัน
เชื้อเพลิงจากเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ (กรณี ใช้ถงั น้ ามัน
เชื้อเพลิงแยก)

คำเตือน
หำกเครื่องยนต์ ไม่ มกี ำรใช้ งำนเป็ นเวลำนำนๆ โดยต่ อสำย
นำ้ มันเชื้อเพลิงค้ ำงไว้ หรือลูกบิดก๊ อกน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่
ในตำแหน่ งเปิ ด นำ้ มันเชื้อเพลิงอำจมีกำรรั่วไหลได้
เมื่อใดที่ท่ำนไม่ ใช้ งำนเครื่องยนต์ เป็ นเวลำนำนๆ ให้ ถอด
สำยน้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ออก และหมุ น ลู ก บิ ด ก๊ อ กน้ ำ มั น
เชื้อเพลิงในตำแหน่ งปิ ด

กำรดับเครื่องยนต์
หมายเหตุ
เมื่อจาเป็ นต้ องดับเครื่ องยนต์ ในกรณี ฉุกเฉิ น ให้ ดึงแผ่ น
ก้ ามปู ล็อกสวิ ตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ นออก โดยดึ งสายพ่ วง
แผ่ นก้ ามปูลอ็ กสวิตช์ ฉุกเฉิ น

ข้ อสังเกต
หำกน้ำ มันเบนซิ น หกบนพื้น ผิว ที่พ่ น สี อำจทำให้ เกิด
ครำบหรือกำรเปลีย่ นของสีผวิ ได้
เช็ดนำ้ มันเบนซินทีห่ กออกทันทีด้วยผ้ำนุ่มๆ
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7. บิดสกรู ช่องระบายอากาศที่ฝาถังน้ ามันเชื้อเพลิงตาม
เข็มนาฬิกา เพื่อปิ ดช่องระบายอากาศ

หมายเหตุ:
เพื่ อให้ มั่นใจอยู่เสมอว่ าสวิ ตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ นทางาน
เป็ นปกติ ให้ ดับเครื่ องยนต์ โดยดึงแผ่ นก้ ามปูลอ็ กสวิตช์
ดับเครื่ องฉุ กเฉิ นออกเป็ นครั้ งคราว (ทาในขณะในรอบ
เดินเบา)

กำรจอดเรือ
หากท่านจอดเรื อในบริ เวณที่มีน้ าตื้น หรื อไม่มีการใช้งาน
เรื อในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ท่านควรยกหางเสื อขึ้นจากน้ า
เพื่อป้ องกันการกระแทกในขณะน้ าลง หรื อป้ องกันการ
กัดกร่ อนจากน้ าทะเล
โปรดดูขอ้ มูลที่หวั ข้อ “แขนล็อกตาแหน่งยกหางเสื อ”

คำเตือน
หำกยกหำงเสื อขึ้นเป็ นเวลำนำน และมี กำรเชื่ อมต่ อสำย
น้ำมันเชื้ อเพลิงเข้ ำกับเครื่ องยนต์ ที่ไม่ มีกำรใช้ งำนเป็ น
เวลำนำนๆ นำ้ มันเชื้อเพลิงอำจมีกำรรั่วไหลได้
เมือ่ ใดทีท่ ่ ำนไม่ มกี ำรใช้ เครื่องยนต์ และยกหำงเสือขึน้ เป็ น
เวลำนำนๆ ให้ ถอดสำยนำ้ มันเชื้อเพลิงออก

ข้ อสังเกต
กำรผูก เรื ออย่ ำงไม่ เหมำะสมอำจเป็ นเหตุ ให้ เกิดควำม
เสียหำยต่ อเรือ เครื่องยนต์ ติดท้ ำยเรือหรือทรัพย์ สินอื่นๆ
ได้
อย่ ำให้ เครื่องยนต์ ตดิ ท้ ำยเรือของท่ ำนเสียดสีกบั ขอบของ
ท่ ำเทียบเรือ หรือเรือลำอืน่ ๆ เมือ่ ผูกเรือจอดไว้

กำรใช้ งำนในนำ้ ตืน้
เมื่อใช้งานเรื อของท่านในน้ าตื้น ให้ใช้หางเสื อสู งกว่ามุม
เอียงทริ มปกติ เมื่อท่านยกหางเสื อเกิ นกว่ามุมเอียงทริ ม
ปกติ ท่านควรใช้ความเร็ วในการแล่นเรื อที่ ความเร็ วต่ า
เท่านั้น โปรดดูขอ้ มูลที่หัวข้อ “การปรับตาแหน่งใช้งาน
ในน้ าตื้น”

คำเตือน
เมือ่ ท่ ำนใช้ งำนเครื่องยนต์ ในน้ำตืน้ ขำล็อกหำงเสื อจะไม่
ทำงำน ดังนั้นแรงผลักน้ำต่ ำงๆ เช่ น แรงผลักน้ำจำกใบ
จักรขณะใช้ งำนในเกียร์ “ถอยหลัง”, ลดควำมเร็วลงอย่ ำง
รวดเร็ว และกำรกระแทกวัตถุใต้ น้ำ อำจทำให้ เครื่องยนต์
ยกขึน้ ซึ่งสำมำรถทำให้ บำดเจ็บได้
เมื่ อ ใช้ งำนในต ำแหน่ ง “คลำยล็ อ ก” ให้ ใช้ ควำม
ระมัดระวังอย่ ำงสู งและใช้ ควำมเร็วตำ่ มำกเท่ ำนั้น

ข้ อสังเกต
หำกท่ ำ นไม่ ร ะมั ด ระวั ง อย่ ำ งเหมำะสมในกำรใช้ งำน
เครื่ อ งยนต์ เ รื อ ในน้ำ ตื้น เครื่ อ งยนต์ เรื อ ของท่ ำ นอำจ
ได้ รับควำมเสียหำย
 เมื่ อ ท่ ำ นใช้ งำนเครื่ อ งยนต์ เ รื อ ในต ำแหน่ ง น้ ำ ตื้น
ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ ำมีน้ำออกที่รูตรวจสอบน้ำหล่ อ
เย็นตลอดเวลำ
 อย่ ำให้ เครื่องยนต์ กระแทกกับพืน
้ โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ง
ในขณะเข้ ำเกียร์ “ถอยหลัง” ซึ่งแรงกระแทกจะถูกส่ ง
ตรงไปที่บริ เวณท้ ำยเรื อ เครื่ องยนต์ และเรื ออำจเกิด
ควำมเสียหำยได้

กำรใช้ งำนในนำ้ เค็ม
หลังจากใช้งานเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อในน้ าเค็ม ท่านควร
ล้างช่ องทางเดิ นน้ าของเครื่ องยนต์ด้วยน้ า จื ดที่ สะอาด
ตามที่ ระบุ ไ ว้ในหัวข้อ “การล้างช่ อ งทางเดิ น น้ า” หาก
ท่านไม่ลา้ งช่องทางเดินน้ า คราบเกลือที่ ตกค้างสามารถ
กัดกร่ อนเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านได้ ทาให้อายุการ
ใช้งานเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านมีอายุที่ส้ นั ลง

กำรถอดและกำรเคลื่อนย้ ำยเครื่ องยนต์ ติด
ท้ ำยเรือ
การถอดเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ
1. ให้แน่ใจว่าดับเครื่ องยนต์แล้ว
2. หมุนลูกบิดก๊อกน้ ามันเชื้อเพลิงไปทางขวา
3. ปิ ดสกรู ระบายอากาศที่ฝาเติมน้ ามันเชื้อเพลิง
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4. ถอดสายน้ ามันเชื้อเพลิงออกจากเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ
(ถ้ามี)

หมายเหตุ
เมื่ อถอดสายน้ามันเชื ้อเพลิ ง ออกจากหั ว ต่ อ สายน้ามัน
เชื อ้ เพลิง ให้ ปิดฝาครอบหั วข้ อต่ อสายนา้ มันเชื ้อเพลิงเข้ า
กับหั วต่ อสายนา้ มันเชื อ้ เพลิง

8. ยกเครื่ องยนต์อออกจากท้ายเรื อ
9. วางเครื่ องยนต์ ใ นแนวตั้ง และระบายน้ าออกจาก
เครื่ องยนต์ทางด้านหางเสื อ
10. ในการขนย้ายเครื่ องยนต์ให้จบั ที่จบั ด้านหน้าและที่จบั
ด้านหลังของฝาครอบเครื่ องยนต์ดา้ นล่าง

5. ถ่ายน้ ามันเบนซินออกจากคาร์บูเรเตอร์ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ถอดฝาครอบเครื่ องยนต์ออก
(2) คลายสกรู ระบายน้ ามันเชื้ อเพลิงที่ คาร์ บูเรเตอร์
และถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงลงในภาชนะเหมาะสม

คำเตือน
น้ำมันเบนซิ นเป็ นเชื้อเพลิงไวไฟ และเป็ นพิษอย่ ำงยิ่ง
อำจทำให้ เกิดไฟไหม้ และเป็ นอันตรำยต่ อคนและสัตว์
ใช้ ภำชนะที่ เ หมำะสมและปลอดภั ย เพื่ อ เก็ บ น้ ำ มั น
เบนซินที่ระบำยออกจำกเครื่องยนต์ ติดท้ ำยเรือ และเก็บ
น้ำมันเบนซินให้ ห่ำงจำกประกำยไฟ เปลวไฟ ผู้คนและ
สัตว์ เลีย้ ง
(3) หลังจากระบายน้ ามันเชื้อเพลิงออกหมดแล้ว ให้ขนั
แน่นสกรู ถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง

กำรเคลือ่ นย้ ำยเครื่องยนต์ ติดท้ ำยเรือ
เมื่ อ มี การเคลื่ อ นย้ายให้วางเครื่ อ งยนต์ติด ท้ายเรื อ ของ
ท่านในแนวตั้งหรื อแนวนอน

กำรเคลือ่ นย้ำยในแนวตั้ง
ยกคันบังคับท้ายไปทางด้านหลัง และยึดเครื่ องยนต์ติด
ท้ายเรื อเข้ากับแท่นยึดเครื่ องยนต์แบบเคลื่อนย้ายได้ โดย
ยึดสกรู แคล้มยึดเครื่ องยนต์ท้ งั 2 ตัว
ห้ามใช้แท่นโชว์เครื่ องยนต์ในการเคลื่อนย้าย

ข้ อสังเกต
หำกน้ำ มันเบนซิ น หกบนพื้น ผิ ว ที่พ่ น สี อำจทำให้ เกิด
ครำบหรือกำรเปลีย่ นของสีผวิ ได้
เช็ดนำ้ มันเบนซินทีห่ กออกทันทีด้วยผ้ำนุ่มๆ
6. ถอดโบลท์ยดึ แท่นเครื่ อง
7. คลายสกรู แคล้มยึดเครื่ องยนต์
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กำรเคลือ่ นย้ำยในแนวนอน:
ยกคันบังคับท้ายไปทางด้านหลังและวางเครื่ องยนต์ลง
บน แผ่นรองกันกระแทก โดยให้วางด้านซ้าย, ด้านขวา
หรื อด้านหน้าของเครื่ องลง ตามที่แสดงในภาพ

คำเตือน
กำรละเลยโดยไม่ ใ ช้ ค วำมระมัด ระวั ง อย่ ำ งเหมำะสม
ในขณะขนย้ ำยเครื่องยนต์ ตดิ ท้ ำยเรือ อำจก่ อให้ เกิดควำม
เสียหำยได้
 อย่ ำ วำงเครื่ อ งยนต์ ใ นต ำแหน่ ง เดี ย วกับ ที่แ สดงใน
ภำพ เนื่องจำกน้ำและน้ำมันเครื่อง อำจไหลเข้ ำไปใน
กระบอกสู บ โดยผ่ ำนช่ องระบำยไอเสี ย หรือทำให้ ฝำ
ครอบเครื่องยนต์ ด้ำนนอกอำจได้ รับควำมเสียหำย ได้
 อย่ ำวำงเครื่ องยนต์ ก่อนที่จะถ่ ำยน้ำ หล่ อเย็นออกจน
หมด เนื่องจำกน้ำอำจไหลเข้ ำไปในกระบอกสู บ โดย
ผ่ำนช่ องระบำยไอเสีย ซึ่งอำจก่ อให้ เกิดควำม เสี ยหำย
ได้

คำเตือน
เชื้อเพลิงทีห่ กหรือไอนำ้ มันเชื้อเพลิงสำมำรถทำให้ เกิดไฟ
ไหม้ และเป็ นอันตรำยต่ อสุ ขภำพ
ปฏิบัตติ ำมข้ อควรระวังต่ อไปนีเ้ สมอ:
 ถ่ ำยน้ำมันเชื้อเพลิงออกจำกท่ อน้ำมันเชื้อเพลิง และ
คำร์ บูเรเตอร์ ก่อนเคลื่อนย้ ำยเรื อ/เครื่ องยนต์ ติดท้ ำย
เรื อ และก่ อนถอดเครื่องยนต์ ติดท้ ำยเรือออกจำกตัว
เรือ
 ห้ ำ มวำงนอนเครื่ อ งยนต์ ห ำกไม่ มี ก ำรถ่ ำ ยน้ ำ มั น
เชื้อเพลิงออก
 เก็บ เครื่ อ งยนต์ ติด ท้ ำ ยเรื อ ให้ ห่ ำ งจำกเปลวไฟหรื อ
ประกำยไฟ
 เช็ดนำ้ มันเชื้อเพลิงทีห
่ กออกทันที

ข้ อสังเกต
หำกท่ ำนปล่ อยให้ หำงเสื อ อยู่ สู งกว่ ำส่ วนหั ว ของ
เครื่องยนต์ ในระหว่ ำงกำรขนส่ งหรือกำรจัดเก็บ น้ำอำจ
ไหลเข้ ำสู่ เครื่องยนต์ อย่ ำงช้ ำๆ ซึ่งทำให้ เครื่องยนต์ เกิด
ควำมเสียหำยได้
อย่ ำปล่ อยให้ หำงเสื ออยู่ สูงกว่ ำส่ วนหัวของเครื่ องยนต์
ในขณะขนย้ ำ ยหรื อจัดเก็บ เครื่ องยนต์ ติดท้ ำ ยเรื อ ของ
ท่ ำน
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กำรลำกเรือบนรถเทรลเลอร์
เมื่อมีการลากเรื อบนรถเทรลเลอร์ ในขณะที่มีเครื่ องยนต์
ติดท้ายเรื อติดอยู่ ควรให้ตาแหน่งเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ
อยูใ่ นตาแหน่งทางานตามปกติ เว้นแต่จะมีระยะห่ างจาก
พื้นถึงบริ เวณเกียร์ไม่เพียงพอ หากท่านต้องเพิ่มระยะห่าง
จากพื้นให้ยกหางเสื อขึ้น แล้วใช้อุปกรณ์ค้ าหางเสื อเพื่อ
รับน้ าหนักและป้ องการความเสี ยหายที่ จะเกิ ดจากการ
โยนตัวของตัวเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ

ข้ อสังเกต
หำกท่ ำนใช้ แขนล็อกกำรยกหำงเสื อ เพื่อคำ้ เครื่องยนต์ ใน
ตำแหน่ งยกหำงเสือขึน้ สุ ด เมือ่ มีกำรลำกเรือบนถนนทีไ่ ม่
ดีทำให้ เกิดกำรสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ อำจทำให้ เกิด
กำรคลำยล็อก ได้ โดยไม่ คำดคิด ส่ งผลให้ เครื่องยนต์ ติด
ท้ ำยเรือ และกลไกในกำรล็ฮกได้ รับควำมเสียหำย
ห้ ำมใช้ แขนล็อกกำรยกหำงเสือ คำ้ เครื่องยนต์ ในตำแหน่ ง
ยกหำงเสือขึน้ สุ ด ใช้ อุปกรณ์ คำ้ หำงเสือเพือ่ รับนำ้ หนัก
เครื่องยนต์ ในกำรลำกเรือ
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กำรตรวจสอบและกำรบำรุงรักษำ
ตำรำงกำรบำรุ งรักษำ
การตรวจเช็กและการบารุ งรักษาเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ
อย่า งสม่ า เสมอเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ให้ ป ฏิ บัติ ต ามตาราง
ด้านล่าง ในแต่ละช่วงระยะเวลา ต้องแน่ใจว่าได้ทาการ
บารุ งรักษาตามที่ระบุไว้ ระยะเวลาในการบารุ งรักษาควร
ตัดสิ นโดย จานวนชัว่ โมงการใช้งานหรื อระยะของเดือน
แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงกาหนดก่อน

ช่ วงระยะ
หัวข้ อกำรบริกำร
หัวเทียน
ท่อหายใจและท่อน้ ามันเชื้อเพลิง
น้ ามันเครื่ อง
น้ ามันเกียร์
การหล่อลื่น
แอโนด (ภายนอก)
* แอโนด
(ภายในกระบอกสูบ / ฝาสูบ)
* ไส้กรองน้ ามันเครื่ อง

20 ชั่วโมงแรก
หรือ 1 เดือน
I
R
R
I
I

คำเตือน
ก๊ ำซไอเสี ยประกอบด้ วยคำร์ บอนมอนอกไซด์ ซึ่ งเป็ น
ก๊ ำซอันตรำย ที่ตรวจจับได้ ยำกเนื่องจำกไม่ มีสีและไม่ มี
กลิ่น กำรหำยใจเอำก๊ ำซคำร์ บอนมอนอกไซด์ เข้ ำไป อำจ
ทำให้ ได้ รับบำดเจ็บสำหัสหรือเสียชีวติ ได้
ห้ ำมสตำร์ ตเครื่องยนต์ ภำยในอำคำร หรือในพืน้ ทีท่ มี่ กี ำร
ระบำยอำกำศไม่ เพียงพอ หรือไม่ มกี ำรระบำยอำกำศเลย
ทุกๆ 100 ชั่วโมง
หรือทุกๆ 12 เดือน
I
I
R
R
I
I

ทุกๆ 200 ชั่วโมง ทุกๆ 300 ชั่วโมง
หรือทุกๆ 12 เดือน หรือทุกๆ 36 เดือน

I
R
I

R

I
เปลี่ยนทุกๆ 400 ชัว่ โมงหรื อ ทุกๆ 2 ปี
* คาร์บูเรเตอร์
I
I
* ความเร็ วรอบเดินเบา
I
I
* ระยะห่างวาล์ว
I
I
* ปั้ มน้ า
I
* ยางใบพัดปั้ มน้ า
I
I
I
* สลัก และนัตยึดใบจักร
* โบลท์ และนัต
T
T
* วาล์วน้ า
I
I : ตรวจสอบและทาความสะอาด ปรับตั้ง หล่อลื่น หรื อเปลี่ยนถ้าจาเป็ น, T : ขันแน่น, R : เปลี่ยนใหม่
* ไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิงแรงดันต่า

R
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คำเตือน
กำรบำรุงรักษำทีไ่ ม่ เหมำะสม หรือควำมบกพร่ องในกำร
ดำเนินกำรบำรุงรักษำตำมคำแนะนำ อำจเป็ นอันตรำยได้
กำรบำรุ งรั กษำที่ไม่ ถูกต้ อง หรือขำดกำรบำรุ งรักษำจะ
เพิม่ โอกำสกำรเกิดอุบัตเิ หตุ หรือทำให้ อุปกรณ์ เสียหำย
ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ ำได้ ดำเนินกำรบำรุงรักษำตำมตำรำง
กำรบำรุงรักษำด้ ำนบน ซู ซูกขิ อแนะนำให้ ผ้แู ทนจำหน่ ำย
ซู ซู กิม ำรี น ที่ ไ ด้ รั บ กำรแต่ ง ตั้ง อย่ ำ งเป็ นทำงกำร เป็ น
ผู้ดำเนินกำรบำรุ งรักษำตำมตำรำงด้ ำนบน ในหัวข้ อที่มี
เครื่องหมำย (*) กำกับไว้ ท่ ำนสำมำรถบำรุ งรักษำใน
หัวข้ อที่ไม่ มีเครื่ องกำกับไว้ โดยสำมำรถดูคำแนะนำใน
หั ว ข้ อ ก ำ ร บ ำ รุ ง รั ก ษ ำ ไ ด้ ใ น ส่ ว น นี้ ห ำ ก ท่ ำ น มี
ประสบกำรณ์ ด้ำนช่ ำงยนต์ หรืองำนที่เกี่ยวข้ อง หำกท่ ำน
ไม่ มั่นใจในกำรดำเนินกำรตำมหัวข้ อที่ไม่ มีเครื่ องหมำย
(*) กำกับไว้ โปรดให้ ผู้แทนจำหน่ ำยซู ซูกิมำรีนที่ได้ รับ
กำรแต่ งตั้งอย่ ำงเป็ นทำงกำรเป็ นผู้ดำเนินกำรให้ กบั ท่ ำน

คำเตือน
ควำมปลอดภัยของท่ ำน และผู้โดยสำรขึน้ อยู่กับกำรดูแล
บำรุงรักษำเครื่องยนต์ ตดิ ท้ ำยเรือของท่ ำนได้ ดเี พียงใด
ปฏิบัติตำมคำแนะนำในกำรตรวจสอบและบำรุ งรั กษำ
อย่ ำงระมัด ระวัง หำกท่ ำ นไม่ มีประสบกำรณ์ ด้ ำ นช่ ำ ง
ยนต์ มำก่ อน อย่ ำพยำยำมบำรุ งรักษำเครื่องยนต์ ติดท้ ำย
เรื อ ของท่ ำ น ท่ ำ นอำจได้ รั บ บำดเจ็ บ หรื อ อำจท ำให้
เครื่องยนต์ ตดิ ท้ ำยเรือเสียหำยได้

 ใช้ งำนคันเร่ งในตำแหน่ งเร่ งสุ ดบ่ อยครั้ง
 ใช้ งำนต่ อเนื่องเป็ นเวลำนำนด้ วยควำมเร็วสู งสุ ด
 ใช้ งำนต่ อ เนื่องเป็ นเวลำนำนที่ควำมเร็ วรอบเดินเบำ

หรือใช้ งำนในลักษณะโทรลลิง่
 ใช้ งำนถี่ในนำ้ โคลน ปนทรำย กรดเกลือหรือนำ้ ตืน
้
 ใช้ งำนเครื่องยนต์ โดยไม่ มกี ำรอุ่นเครื่องทีเ่ หมำะสม
 กำรเร่ งและกำรลดคันเร่ งอย่ ำงกะทันหันบ่ อยครั้ง
 มีควำมถี่ในกำรเข้ ำเกียร์ เป็ นเวลำบ่ อยครั้ง
ปรึ กษำผู้แทนจำหน่ ำยซู ซูกิมำรี นที่ไ ด้ รับแต่ งตั้ง อย่ ำ ง
เป็ นทำงกำร เกีย่ วกับช่ วงเวลำกำรบำรุ งรักษำที่เหมำะสม
ให้ สอดคล้ องกับสภำพกำรใช้ งำนของท่ ำน เมื่อเปลี่ยน
ชิ้ น ส่ วนของเครื่ อ งยนต์ ติด ท้ ำ ยเรื อ ของท่ ำ น ซู ซู กิข อ
แนะนำอย่ ำงยิง่ ให้ ท่ำนใช้ อะไหล่ แท้ ซูซูกหิ รือเทียบเท่ ำ

ชุดเครื่องมือ
ชุดเครื่ องมือมีมาพร้อมกับเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่าน
เก็บชุ ดเครื่ องมื อ ไว้บนเรื อของท่าน และตรวจสอบให้
แน่ใจว่าเครื่ องมือทั้งหมดที่ให้มายังคงอยูใ่ นถุงเครื่ องมือ
ชุดเครื่ องมือประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:
➀ ถุงเครื่ องมือ
➁ ประแจบ๊อกซ์ 10 × 12 มิลลิเมตร
➂ ประแจบ๊อกซ์เบอร์ 16 มิลลิเมตร
➃ ไขควงรวม ( +,- )
➄ ด้ามไขควง
➅ คีม
➆ ประแจหกเหลี่ยม 8 มิลลิเมตร
➇ เชือกสตาร์ ตฉุ กเฉิ น

ข้ อสังเกต
ระยะเวลำในกำรบำรุ งรักษำ ตำมตำรำงกำรบำรุ งรักษำ
ออกแบบมำให้ สอดคล้ องกั บ ลั ก ษณะกำรใช้ งำน
เครื่องยนต์ ติดท้ ำยเรือที่ปกติ หำกท่ ำนใช้ เครื่ องยนต์ ติด
ท้ ำ ยเรื อ ภำยใต้ ก ำรใช้ งำนที่ห นั ก และรุ น แรงกว่ ำ ปกติ
ตำมที่ อ ธิ บ ำยต่ อ จำกนี้ ท่ ำ นอำจต้ อ งด ำเนิ น กำร
บำรุงรักษำบ่ อยกว่ ำทีร่ ะบุไว้ ในตำรำงกำรบำรุงรักษำ
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หัวเทียน

ข้ อสังเกต

เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านมาพร้อมกับหัวเทียนเบอร์
"มาตรฐาน" ต่อไปนี้สาหรับการใช้งานปกติ
NGK CPR6EA-9

มาตรฐาน

ข้ อสังเกต
หัวเทียนชนิดที่ไม่ มีตัวควำมต้ ำนทำนจะมีกำรรบกวน
กำรท ำงำนของระบบจุ ด ระเบิ ด แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ก่ อให้ เกิดกำรจุดระเบิดผิดพลำด หรือทำให้ เกิดปัญหำกับ
อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ เสริมอืน่ ๆ ของเรือ
ใช้ เฉพำะหัวเทียนประเภทที่มีตัวต้ ำนทำนกับเครื่ องยนต์
ติดท้ ำยเรือของท่ ำน
หัวเทียนที่ทางานปกติ บริ เวณเขี้ยวจุดประกายไฟ จะมีสี
น้ าตาลอ่อน หากหัวเที ยนมาตรฐานไม่เหมาะกับการใช้
งานของท่าน โปรดติ ดต่อผูแ้ ทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ

กำรใช้ หัวเทียน หรือกำรขันหัวเทียนที่ไม่ เหมำะสม อำจ
ทำให้ เครื่องยนต์ เกิดควำมเสียหำยอย่ ำงรุนแรง
 อย่ ำทดลองใช้ หัวเทียนยี่ห้ออื่น เว้ นแต่ ท่ำนจะระบุได้
ว่ ำหัวเทียนมีมำตรฐำนเทียบเท่ ำกับยีห่ ้ อที่ระบุไว้
ในกรณีที่เครื่ องยนต์ ของท่ ำนเกิดควำมเสี ยหำยอัน
เนื่องมำจำกกำรใช้ หัวเทียนที่ไม่ ได้ มำตรฐำน ซึ่งใน
กรณีดงั กล่ ำวจะไม่ อยู่ภำยใต้ เงือ่ นไขกำรรับประกัน
 กำรติดตั้งหัวเทียน ให้ หมุนหัวเทียนเข้ ำด้ วยมือเปล่ ำ
จำกนั้นใช้ ประแจขันแน่ น ตำมค่ ำแรงขันทีก่ ำหนด
ค่ากาหนดแรงขัน
10-12 N·m
(1.0 – 1.2 kgf-m, 7.4 – 8.9 lbf-ft)
องศาการหมุน
หัวเทียนใหม่
1/2 – 3/4 รอบ
หัวเทียนเก่า
1/12 – 1/8 รอบ
 ห้ ำมขันแน่ นเกินค่ ำกำหนดแรงขัน หรือขันหัวเทียน

ปี นเกลียว ซึ่งเป็ นเหตุให้ เกลียวทีฝ่ ำสู บเสียหำยได้

เพื่อรักษาประกายไฟที่มีประสิ ทธิ ภาพ ท่านควรทาความ
สะอาด และปรับตั้งระยะห่ างเขี้ ยวหัวเที ยน ตามตาราง
การบารุ งรักษา ขจัดคราบเขม่าออกจากหัวเทียนโดยใช้
แปรงลวดขนาดเล็ก หรื อน้ ายาทาความสะอาดหัวเที ยน
และปรับระยะห่างเขี้ยวหัวเทียนตามตารางต่อไปนี้:
ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน

0.8 – 0.9 มิลลิเมตร
(0.031 – 0.035 นิ้ว)
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ท่อระบำยอำกำศ และท่อนำ้ มันเชื้อเพลิง
ตรวจสอบท่อระบายอากาศและท่อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อหา
รอยรั่ว รอยแตก บวม หรื อความเสี ยหายอื่นๆ หากท่อ
ระบายอากาศ และท่อน้ ามันเชื้อเพลิงเกิดความเสี ยหาย
ต้อ งเปลี่ ย นชิ้ น ส่ ว นใหม่ เพื่ อ ความปลอดภัย ปรึ ก ษา
ผูแ้ ทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ น
ทางการ หากจาเป็ นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าว

1. สึ กหรอเกินไป 2. ฉนวนแตก 3. เขี้ยวละลาย
4. เกิดการกัดกร่ อน 5. มีคราบสี เหลือง 6. เกิดออกซิเดชัน

หมายเหตุ:
หากพบสภาพของหั วเที ยนตามที่ แสดงในภาพประกอบ
ด้ านบน ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าท่ านได้ ทาการเปลี่ยนหั ว
เที ยนใหม่ แล้ ว มิฉะนั้นจะทาให้ เครื่ องยนต์ สตาร์ ตติ ด
ยากสิ ้นเปลืองนา้ มันเชื ้อเพลิง และส่ งผลให้ เครื่ องยนต์
เกิดปั ญหาขึน้ ได้

คำเตือน
กำรรั่ ว ไหลของน้ำ มัน เชื้ อ เพลิง สำมำรถทำให้ เกิด กำร
ระเบิด หรือไฟไหม้ ซึ่งทำให้ ได้ รับบำดเจ็บอย่ ำงรุนแรง
ให้ ผ้แู ทนจำหน่ ำยซู ซูกมิ ำรีนทีไ่ ด้ รับกำรแต่ งตั้งอย่ ำงเป็ น
ทำงกำร เป็ นผู้ดำเนินกำรเปลีย่ นท่ อนำ้ มันเชื้อเพลิงหำกมี
รอยรั่ว ปริแตก หรือบวม
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นำ้ มันเครื่อง

ข้ อควรระวัง
คำเตือน

ห้ ำ มด ำเนิ น กำรในขั้ น ตอนใดๆของกำรเปลี่ ย นถ่ ำย
นำ้ มันเครื่องในขณะที่เครื่องยนต์ ทำงำนอยู่ กำรบำดเจ็บ
อย่ ำงรุนแรงอำจเกิดขึน้ ได้
ต้ องดับเครื่องยนต์ ก่อนทุกครั้ง ที่ดำเนินกำรเปลี่ยนถ่ ำย
นำ้ มันเครื่อง

อุณหภู มิของน้ำมันเครื่องอำจสู งพอที่จะลวกนิว้ มือของ
ท่ ำนในระหว่ ำงดึงปลัก๊ ถ่ ำยนำ้ มันเครื่องออก
รอจนกว่ ำ ปลั๊ก ถ่ ำ ยน้ำ มั น เครื่ อ งจะเย็ น ตั ว ลงพอที่ จ ะ
สั ม ผั ส ได้ ด้ วยมื อ เปล่ ำ ก่ อนท ำกำรคลำยปลั๊ ก ถ่ ำย
นำ้ มันเครื่อง
5. คลายปลัก๊ ถ่ า ยน้ า มัน เครื่ อ งและแหวนปะเก็ น ออก
จากนั้นปล่อยให้น้ ามันเครื่ องไหลออก

ข้ อสังเกต
กำรใช้ งำนในลักษณะโทรลลิ่งเป็ นเวลำนำนสำมำรถลด
อำยุ ข องน้ำ มัน เครื่ อ งได้ เครื่ อ งยนต์ ข องท่ ำ นอำจเกิ ด
ควำมเสี ยหำยได้ หำกท่ ำนไม่ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ บ่อย
ขึน้ ภำยใต้ กำรใช้ งำนในลักษณะนี้
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ บ่อยขึน้ หำกท่ ำนใช้ เครื่องยนต์ ใน
ลักษณะโทรลลิง่ เป็ นเวลำนำนบ่ อยครั้ง

กำรเปลีย่ นถ่ ำยนำ้ มันเครื่องยนต์
ควรอุ่ น เครื่ องยนต์ ก่ อ นการเปลี่ ย นถ่ า ยน้ ามัน เครื่ อง
เพื่อให้น้ ามันไหลออกจากเครื่ องยนต์ได้อย่างสะดวก
การเปลี่ยนน้ ามันเครื่ อง:
1. จัดระดับของเครื่ องยนต์ให้อยูใ่ นตาแหน่งตั้งตรง แล้ว
ถอดฝาครอบเครื่ องยนต์ออก
2. ถอดฝาปิ ดช่องเติมน้ ามันเครื่ องออก

6. หลัง จากถ่ า ยน้ ามัน เครื่ องเสร็ จ เรี ยบร้ อ ยแล้ว ให้
เ ป ลี่ ย น แ ห ว น ป ะ เ ก็ น ใ ห ม่ แ ล้ ว ขั น ป ลั๊ ก ถ่ า ย
น้ ามันเครื่ องให้แน่น

ข้ อสังเกต
แหวนปะเก็น ที่ ใ ช้ แล้ ว ก่ อ นหน้ ำ นี้อ ำจรั่ ว ได้ ส่ งผลให้
เครื่ อ งยนต์ เ กิ ด ควำมเสี ย หำย ห้ ำ มน ำแหวนปะเก็ น
กลับมำใช้ ซ้ำ ให้ มนั่ ใจว่ ำใช้ แหวนปะเก็นใหม่ เสมอ

3. หมุนเครื่ องยนต์ไปทางขวาจนสุด
4. วางอ่างถ่ายน้ ามันเครื่ องไว้ใต้ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ อง

7. เติ มน้ ามันเครื่ องที่ แนะนาให้อยู่ในขี ดจากัดด้านบน
ความจุน้ ามันเครื่ อง: 0.7 ลิตร
8. ตรวจวัดระดับน้ ามันเครื่ อง โปรดดู ขอ้ มูลที่ หัวข้อ
“การตรวจสอบก่อนการออกเรื อ”
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นำ้ มันเกียร์
ในการตรวจสอบระดับน้ ามันเกียร์ ให้ถอดปลัก๊ วัดระดับ
น้ ามันเกียร์ ตวั บนออก แล้วมองเข้าไปในรู วดั ระดับ ซึ่ ง
ระดับของน้ ามันเกี ยร์ ควรอยูท่ ี่ ขอบด้านล่างของรู หาก
ระดับน้ ามันเกียร์ต่าให้เติมน้ ามันเกียร์ตามเบอร์ ที่กาหนด
จนกว่าระดับ ของน้ า มันเกี ยร์ จะถึ งระดับ ขอบด้านล่า ง
ของรู วดั ระดับ จากนั้นใส่และขันปลัก๊ วัดระดับให้แน่น

หมายเหตุ:
เพื่ อหลีกเลี่ยงการวัดระดับนา้ มันเครื่ องที่ ไม่ ถูกต้ อง ให้
ตรวจวั ด ระดั บ น้ามัน เครื่ อง ในขณะที่ เ ครื่ องยนต์ เ ย็น
เท่ านั้น
9. ปิ ดฝาช่องเติมน้ ามันเครื่ อง

การเปลี่ยนน้ ามันเกียร์:
1. ตรวจสอบให้แ น่ ใจว่าเครื่ อ งยนต์อยู่ในต าแหน่ งตั้ง
ตรง วางอ่างถ่ายน้ ามันเกียร์ไว้ดา้ นล่างใต้เสื้ อเกียร์
2. ถอดปลั๊ก ถ่ า ยน้ ามัน เกี ย ร์ ➀ จากนั้น ถอดปลั๊ก วัด
ระดับน้ ามันเกียร์ตวั บน ➁ ออกตามลาดับ

คำเตือน
น้ำมันเครื่ องอำจทำให้ คน หรือสั ตว์ เลี้ยงได้ รับบำดเจ็บ
กำรสัมผัสซ้ำๆ กับนำ้ มันเครื่องทีใ่ ช้ แล้ วเป็ นเวลำนำนอำจ
ท ำให้ เกิ ด มะเร็ งผิ ว หนั ง ได้ แม้ แต่ กำรสั มผั ส กั บ
น้ำ มัน เครื่ อ งที่ใ ช้ แ ล้ ว ในระยะเวลำสั้ นๆ ก็อ ำจทำให้
ผิวหนังระคำยเคืองได้
 เก็บน้ำมันเครื่ องใหม่ หรือที่ใช้ แล้ วให้ ห่ำงจำกเด็ก และ
สัตว์ เลีย้ ง
 ใส่ เสื้ อแขนยำวและถุ งมือกันน้ำเมื่อมีกำรดำเนินกำร
กับนำ้ มันเครื่อง
 เมือ่ นำ้ มันเครื่องสัมผัสกับผิวของท่ ำนให้ ล้ำงออก ด้ วย
สบู่ทนั ที
 ให้ ซั ก เสื้ อ ผ้ ำ หรื อ ผ้ ำ ขี้ ริ้ ว ที่ เ ปื้ อนน้ ำ มั น เครื่ อ งด้ ว ย
ผงซักฟอก

หมายเหตุ:
รี ไซเคิ ล หรื อกาจัดนา้ มันเครื่ องที่ ใช้ แล้ วอย่ างเหมาะสม
ห้ ามทิ ้งนา้ มันเครื่ องลงในถังขยะ หรื อเทลงบนพื ้นดิ น
ท่ อระบายนา้ , หรื อเทลงในนา้

3. หลังจากที่ น้ ามันเกี ยร์ ไหลออกจนหมดให้เติมน้ ามัน
เกี ยร์ ตามเบอร์ ที่กาหนด โดยใส่ ปลายหลอดเติ ม
น้ ามันเกียร์ เข้ากับรู ถ่ายน้ ามันเกียร์ ดา้ นล่าง แล้วบี บ
หลอดน้ ามั น เกี ย ร์ ใ ห้ น้ ามั น เกี ย ร์ เ ข้ า ไปในเกี ย ร์
จนกระทัง่ น้ ามันเกี ยร์ เริ่ มไหลออกมาจากรู วดั ระดับ
ด้านบน ต้องใช้น้ ามันเกียร์ประมาณ 0.19 ลิตร
4. ขันแน่ นปลัก๊ วัดระดับน้ ามันเกี ยร์ ตวั บน ② จากนั้น
ดึ งหลอดเติมน้ ามันเกี ยร์ ออก แล้วรี บขันปลัก๊ ถ่าย
น้ ามันเกียร์ ① ให้แน่น

หมายเหตุ:
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการเติ ม น้ า มั น เกี ย ร์ ไม่ ได้ ระดั บ ให้
ตรวจสอบระดับนา้ มันเกียร์ อี กครั้ งหลังจากเสร็ จตาม
ขั้นตอนที่ 4 ประมาณ 10 นาที หากระดับนา้ มันเกียร์ ตา่
ให้ ค่อยๆ เติมนา้ มันเกียร์ จนถึงระดับที่ ถกู ต้ อง
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คำเตือน
นำ้ มันเกียร์ อำจทำให้ คน หรือสัตว์ เลีย้ งได้ รับบำดเจ็บกำร
สั มผัสซ้ำๆ กับน้ำมันเกียร์ ที่ใช้ แล้ วเป็ นเวลำนำน อำจทำ
ให้ เกิดมะเร็งผิวหนังได้ แม้ แต่ กำรสั มผัสกับน้ำมันเกียร์ ที่
ใช้ แล้ วในระยะเวลำสั้ นๆ ก็อำจทำให้ ผวิ หนังระคำยเคือง
ได้
 เก็บน้ำมันเกียร์ ใหม่ หรื อที่ใช้ แล้ วให้ ห่ำงจำกเด็ก และ
สัตว์ เลีย้ ง
 ใส่ เสื้อแขนยำว และถุงมือกันน้ำเมื่อมีกำรดำเนินกำร
กับนำ้ มันเกียร์
 เมื่อน้ำมันเกียร์ สัมผัสกับผิวของท่ ำนให้ ล้ำงออกด้ วย
สบู่ทนั ที
 ให้ ซักเสื้ อผ้ ำ หรื อผ้ ำขีร้ ิ้วที่ปนเปื้ อนน้ำมันเกียร์ ด้วย
ผงซักฟอก

กำรหล่อลืน่
การหล่อลื่นที่เหมาะสม เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการทางาน
ที่ปลอดภัย ราบรื่ น และยืดอายุการทางานของชิ้นส่ วน
ในแต่ละส่วนของเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่าน ตาราง
ต่อไปนี้ แสดงจุดหล่อลื่นของเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของ
ท่าน และสารหล่อลื่นที่แนะนา:

หมายเหตุ:
รี ไซเคิล หรื อทิ ง้ นา้ มันเกียร์ ที่ ใช้ แล้ วอย่ างเหมาะสม ห้ าม
ทิ ้ง น้า มั น เกี ย ร์ ลงในถั ง ขยะ หรื อเทลงบนพื ้น ดิ น ท่ อ
ระบายนา้ หรื อลงในนา้

ข้ อสังเกต
หำกสำยเบ็ดตกปลำเข้ ำไปพันรอบๆ บริเวณจุดหมุนของ
เพลำใบจักร ซีลน้ำมันของเพลำใบจักรอำจเสี ยหำย และ
ทำให้ น้ำเข้ ำไปในห้ องเกียร์ เป็ นเหตุให้ เกิดควำมเสี ยหำย
อย่ ำงรุนแรงได้
หำกนำ้ มันเกียร์ มสี ีคล้ ำยสี ของนม แสดงว่ ำมีน้ำเข้ ำไปใน
ห้ องเกียร์ โปรดติดต่ อผู้แทนจำหน่ ำยซู ซูกิมำรีนที่ได้ รับ
กำรแต่ ง ตั้ ง อย่ ำ งเป็ นทำงกำรของท่ ำ นทั น ที เ พื่ อ ขอ
คำแนะนำ
ห้ ำมใช้ งำนเครื่ องยนต์ ติด ท้ ำ ยเรื อ จนกว่ ำ จะได้ รับ กำร
แก้ ไขถึงสำเหตุของกำรมีน้ำปนเปื้ อน และจนกว่ ำสี ของ
นำ้ มันเกียร์ กลับมำเป็ นสีปกติ
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แอโนด
เครื่ อ งยนต์ติ ดท้า ยเรื อ ได้รับ การป้ องกันการกัด กร่ อ น
ภายนอกจากแอโนด ชิ้นส่ วนของแอโนดเหล่านี้ จะ
ควบคุมการเกิดปฏิกิริยาเคมีอิเล็กโทรไลซิ ส และป้ องกัน
การกัดกร่ อน เพื่อป้ องกันชิ้ นส่ วนที่ เป็ นโลหะถูกกัด
กร่ อน แอโนดจะเป็ นตัวถูกกัดกร่ อนแทนชิ้นส่ วนโลหะ
อื่นๆ ท่านควรตรวจสอบแอโนดแต่ละอันเป็ นระยะ และ
เปลี่ยนแอโนดใหม่เมื่อถูกกัดกร่ อนไป 2 ใน 3 ส่วน

หมายเหตุ:
ก่ อ นท าการอั ด ทาจาระบี ผ่ านหั วอั ด จารบี ของจุ ดหมุน
บั งคั บเลี ย้ ว ให้ ยกเครื่ องยนต์ ขึ้นจนสุ ดแล้ วเลื่ อนขาค้า
เครื่ องยนต์ ให้ มาคา้ ล็อกเครื่ องยนต์ ในตาแหน่ งยกเครื่ อง
ขึน้ สุดค้ างไว้

หมายเหตุ:
จุดหล่ อลื่นจารบีมีสองแบบคือเป็ นแบบหล่ อลื่นภายนอก
และแบบหั วอัดบนจุดหมุนบังคับเลีย้ ว ใช้ ปืนอัดจารบี ที่
เหมาะสมกั บ จุ ด อั ด ของจาระบี หากไม่ มี เ ครื่ องมื อ ที่
เหมาะสมปรึ กษาผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ ได้ รับการ
แต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ

ข้ อสังเกต
หำกแอโนดไม่ ได้ รับ กำรดู แ ลอย่ ำ งเหมำะสม พื้น ผิว
อะลูมเิ นียมที่อยู่ใต้ น้ำ (เช่ น ชุ ดเกียร์ ) จะเสี ยหำยจำกกำร
กัดกร่ อนด้ วยปฏิกริ ิยำทำงไฟฟ้ำ
 ตรวจสอบแอโนดเป็ นระยะเพื่อให้ แน่ ใจว่ ำยังสำมำรถ

ทำงำนได้
 ห้ ำ มท ำสี แ อโนด เนื่ อ งจำกจะท ำให้ แ อโนดไม่ มี
ประสิทธิภำพ
 ทำควำมสะอำดแอโนดเป็ นระยะ ด้ วยแปรงลวดเพื่อ
ขจัดครำบสกปรกทีเ่ คลือบผิวซึ่งอำจลดประสิ ทธิภำพ
กำรป้ องกันลงได้

หมายเหตุ:
ปรึ กษาผู้แทนจาหน่ ายซูซูกิมารี นที่ ได้ รับการแต่ งตั้งอย่ าง
เป็ นทางการของท่ าน เพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนแอโนด
ที่ ติดตั้ง อยู่ภายในเสื ้อสูบ/ฝาสูบ
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ไส้ กรองนำ้ มันเชื้อเพลิง

ล้ำงขณะสตำร์ ตเครื่องยนต์ –ในตำแหน่ งแนวตั้ง –

ต้องเปลี่ ยนไส้กรองน้ ามัน เชื้ อเพลิ งกับผูแ้ ทนจาหน่ า ย
ซูซูกิมารี นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ ตามระยะ
ที่กาหนด
ตรวจสอบไส้กรองน้ ามันเชื้ อเพลิงใหม่ครั้งแรกที่ 20
ชัว่ โมง (1 เดือน )
ตรวจสอบไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิงทุกๆระยะ 100 ชัว่ โมง
(12 เดือน)
เปลี่ ย นไส้ ก รองน้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง ใหม่ ทุ ก ๆระยะ 400
ชัว่ โมง (2 ปี )

ซูซูกิแนะนาให้ท่านล้างช่องทางน้ าหล่อเย็นโดยใช้วธิ ีน้ ี

ไส้ กรองนำ้ มันเครื่อง
ต้องเปลี่ยนไส้กรองน้ ามันเครื่ องโดยผูแ้ ทนจาหน่ายซูซูกิ
มารี นที่ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ ตามระยะที่
กาหนด
เปลี่ ยนไส้กรองน้ ามันเครื่ องใหม่ครั้ งแรกที่ 20 ชัว่ โมง
แรก (1 เดือนแรก)
หลังจาก 20 ชัว่ โมงแรก ให้เปลี่ยนไส้กรองน้ ามันเครื่ อง
ใหม่ทุกๆระยะ 200 ชัว่ โมง (12 เดือน)

กำรล้ำงช่ องทำงนำ้ หล่อเย็น (ฟลัชชิ่ง)
หลังจากใช้งานในน้ าที่ มีโคลนปน น้ ากร่ อยหรื อน้ าเค็ม
ท่านควรล้างช่องทางเดินน้ าหล่อเย็น และพื้นผิวภายนอก
ของเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อด้วยน้ าจื ดที่ สะอาด หากท่าน
ไม่ ล ้า งช่ อ งทางเดิ น น้ า เกลื อ ที่ ต กผลึ ก อยู่ส ามารถกัด
กร่ อนเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ และทาให้อายุการใช้งานสั้น
ลง ล้างช่องทางเดินน้ าหล่อเย็นตามขั้นตอนต่อไปนี้

คำเตือน
ก๊ ำซจำกไอเสี ยประกอบด้ วยคำร์ บ อนมอนอกไซด์ ซึ่ ง
เป็ นก๊ ำซอันตรำยที่ตรวจจับได้ ยำก เนื่องจำกไม่ มีสีและ
ไม่ มีกลิ่น กำรหำยใจเอำคำร์ บอนมอนอกไซด์ เข้ ำไปใน
ร่ ำงกำย อำจทำให้ เสียชีวติ หรือเจ็บป่ วยสำหัสได้
ห้ ำมสตำร์ ตเครื่ องยนต์ หรื อติดเครื่องยนต์ ภำยในอำคำร
หรือในทีท่ มี่ อี ำกำศถ่ ำยเทไม่ เพียงพอหรือไม่ มเี ลย

คำเตือน
กำรระมัดระวังในกำรทำงำนทีไ่ ม่ เหมำะสม เมือ่ มีกำรล้ ำง
ช่ องทำงนำ้ หล่ อเย็น อำจเกิดอันตรำยขึน้ ได้
เมื่อมีกำรล้ ำงช่ องทำงน้ำหล่ อเย็น ให้ ปฏิบัติตำมข้ อควร
ระวังต่ อไปนีเ้ สมอ :
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ ำเครื่ องยนต์ อยู่ ในตำแหน่ งเกียร์
ว่ ำง หำกอยู่ในตำแหน่ งเข้ ำเกียร์ เพลำใบจักรจะหมุน
และอำจทำให้ บำดเจ็บสำหัสได้
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ ำได้ ยึดเครื่ องยนต์ ติดท้ ำยเรื อ ไว้
อย่ ำงถูกต้ องกับแท่ นบริกำรเครื่องยนต์ หรือเรืออย่ ำง
ปลอดภั ย และอยู่ ภ ำยใต้ ก ำรดู แ ลจนกว่ ำ กำรล้ ำ งท ำ
ควำมสะอำดจะเสร็จสิ้น
 เก็บ ชิ้น ส่ วนอะไหล่ ที่ถ อดออกให้ ห่ ำงจำกเด็ก หรื อ
สัตว์ เลีย้ ง

ข้ อสังเกต
ควำมเสี ยหำยของเครื่องยนต์ อย่ ำงรุ นแรงอำจเกิดขึน้ ได้
ภำยในเวลำเพียง 15 วินำที หำกสตำร์ ตเครื่องยนต์ โดย
ปรำศจำกนำ้ เข้ ำสู่ ระบบหล่ อเย็น
ห้ ำมสตำร์ ตเครื่ องยนต์ โดยปรำศจำกน้ำเข้ ำสู่ ระบบหล่ อ
เย็น
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1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่ องยนต์ไม่ทางาน
2. ตาแหน่งของเกียร์ตอ้ งอยูใ่ นตาแหน่ง “เกียร์วา่ ง”
3. ถอดใบจักรออกจากเครื่ อ งยนต์ติด ท้ายเรื อ โปรดดู
ข้อมูลที่หวั ข้อ “การเลือกขนาดใบจักรและการติดตั้ง”
4. ติดตั้งเครื่ องยนต์ในภาชนะที่ มีขนาดใหญ่ เช่น ถัง
เปล่าขนาด 200 ลิตร

5. เติ ม น้ าจื ด ที่ ใ สสะอาดในภาชนะขนาดใหญ่ ตาม
ภาพประกอบ
6. สตาร์ ตเครื่ องยนต์ให้อยูใ่ นรอบเดินเบาประมาณ 5
นาที เพื่อล้างน้ า เค็มให้ไหลออกจากระบบหล่อเย็น
7. ดับเครื่ องยนต์ แล้วนาเครื่ องยนต์ออกจากภาชนะ
ขนาดใหญ่และให้เครื่ องยนต์อยู่ในตาแหน่ งแนวตั้ง
จนกว่าเครื่ องยนต์จะระบายน้ าออกหมด ติดตั้งใบ
จักรเข้ากับเครื่ องยนต์เรื อ โปรดดูขอ้ มูลที่หัวข้อ “การ
เลือกขนาดใบจักรและการติดตั้ง”
8. ทาความสะอาดพื้นผิวภายนอก และลงแว็กซ์เคลือบ สี
ที่พ้นื ผิวด้านนอกเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ

ล้ำงขณะไม่ สตำร์ ตเครื่องยนต์
–ในตำแหน่ งแนวตั้ง –
การล้างช่ องทางน้ าหล่อเย็น (ฟลัชชิ่ ง) ท่ านจะต้องมี
หัวต่อฟลัช ชิ่ ง สามารถติ ดต่อได้ที่ ผูแ้ ทนจ าหน่ ายซู ซู กิ
มารี นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการของท่าน
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่ องยนต์ไม่ทางาน
2. ถอดปลัก๊ ช่องทางน้ าหล่อเย็นและติดตั้งหัวต่อ ฟลัช
ชิ่ง ①

3. ติดตั้งสายยางน้ ากับหัวต่อฟลัชชิ่ง
4. เปิ ดน้ าให้มีปริ มาณในการไหลที่ดี ปล่อยให้น้ าเข้าไป
ล้างเครื่ องยนต์ประมาณห้านาที
5. ปิ ดน้ า
6. ถอดสายยางและหัวต่อฟลัชชิ่งออก แล้วขันปลัก๊ กลับ
เข้าไปในช่องสาหรับล้างน้ า (ฟลัชชิ่ง)
7. ปล่อยให้เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื ออยู่ในตาแหน่งตั้งตรง
จนกว่าน้ าจะระบายออกจากเครื่ องยนต์จนหมด

ล้ำงขณะไม่ สตำร์ ตเครื่องยนต์
– ในตำแหน่ งยกหำงเสื อขึน้ สุ ด –
1. ยกหางเสื อให้อยูใ่ นตาแหน่งยกขึ้นสุด
2. ปฏิบตั ิตามคาแนะนา “ล้างขณะไม่สตาร์ ตเครื่ องยนต์
– ในตาแหน่งแนวตั้ง -” ห้ามสตาร์ ตเครื่ องยนต์ใน
ตาแหน่งยกหางเสื อขึ้นสุด
3. ลดหางเสื อลงไปที่ตาแหน่งแนวตั้ง จนกว่าเครื่ องยนต์
จะระบายน้ าออกจนหมด

กำรบำรุงรักษำเครื่องยนต์ ติดท้ ำยเรือจมนำ้
เครื่ อ งยนต์ ติ ด ท้า ยเรื อ ที่ จ มน้ าโดยอุ บัติ เ หตุ ห รื อเหตุ
สุ ด วิ สัย ต่ า งๆ ต้อ งได้รั บ การยกเครื่ อ ง (โอเวอร์ ฮ อล)
โดยเร็ ว ที่ สุ ด เพื่ อ ป้ องกั น ชิ้ น ส่ ว นถู ก กั ด กร่ อน หาก
เหตุ การณ์ ที่เ ครื่ องยนต์ติ ดท้ายเรื อของท่ า นจมน้ า จาก
กรณี ที่กล่าวมาให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้ :
1. นาเครื่ องยนต์ข้ ึนจากน้ าโดยเร็ วที่สุด
2. ล้างให้สะอาดด้วยน้ าสะอาดเพื่อขจัดเกลือ โคลนและ
สาหร่ ายออกให้หมด
3. ถอดหัวเทียนออก เพื่อระบายน้ าออกจากกระบอกสู บ
ผ่านรู หัวเที ยน โดยการค่อยๆหมุนฟลายวีล หลายๆ
รอบ เพื่อให้ลูกสูบดันน้ าออกจากห้องเผาไหม้
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4. ตรวจสอบว่ามี น้ าเข้าไปปนกับน้ ามันเครื่ องหรื อไม่
หากมีน้ าให้ถอดปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ องออก เพื่อถ่าย
น้ า มัน เครื่ อ งที่ ป นน้ าออกให้ห มดทัน ที จากนั้น ใส่
ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ องกลับเข้าตาแหน่งแล้วขันให้แน่น
5. ถ่ายน้ าในท่อน้ ามันเชื้อเพลิงและคาร์ บูเรเตอร์ ออกจน
หมด

คำเตือน
น้ำ มัน เบนซิ น เป็ นสำรไวไฟและเป็ นพิษ อย่ ำ งยิ่ง อำจ
ก่ อให้ เกิดไฟไหม้ และเป็ นอันตรำยต่ อคนและสั ตว์ เลีย้ ง
เก็บให้ ห่ำงจำกเปลวไฟและประกำยไฟเสมอ
กำจัดเชื้อเพลิงอย่ ำงถูกต้ องและปลอดภัยต่ อสิ่งแวดล้ อม
6. เทน้ ามันเครื่ องลงในเครื่ องยนต์ โดยผ่านรู หัวเที ยน
และคาร์ บูเรเตอร์ แล้วค่อยๆดึ งเชื อกสตาร์ ต ฉุ กเฉิ น
หรื อหมุนชุดเชือกสตาร์ ต เพื่อให้น้ ามันเครื่ องเข้าไป
เคลือบชิ้นส่วนภายในของเครื่ องยนต์

ข้ อสังเกต
ควำมเสี ยหำยของเครื่องยนต์ อย่ ำงรุ นแรงอำจเกิดขึน้ ได้
หำกท่ ำนพยำยำมหมุนเครื่องต่ อไปในขณะที่ท่ำนรู้ สึกว่ ำ
เครื่องยนต์ มคี วำมฝื ดตัวในกำรเคลื่อนที่หรือมีแรงต้ ำนที่
ผิดปกติ
หำกท่ ำนพบควำมฝื ดตัวหรื อแรงต้ ำนที่ผิดปกติในขณะ
หมุนเครื่ องให้ หยุดหมุนทันที และอย่ ำพยำยำมสตำร์ ต
เครื่องยนต์ จนกว่ ำท่ ำนจะพบและแก้ ไขปัญหำได้ สำเร็จ

ขั้นตอนกำรจัดเก็บเครื่องยนต์ ติดท้ำยเรือ
กำรจัดเก็บเครื่องยนต์ ติดท้ำยเรือ
เมื่ อ ต้อ งจัด เก็ บ เครื่ อ งยนต์ติ ด ท้า ยเรื อ ของท่ า นไว้เ ป็ น
เวลานาน (เช่น สิ้ นสุ ดฤดูกาลออกเรื อ) ขอแนะนาให้นา
เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่าน ไปที่ผแู ้ ทนจาหน่ายซูซูกิ
มารี นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ อย่างไรก็ตาม
หากท่ านเลื อกดาเนิ นการจัดเก็บเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ
ด้วยตนเอง ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ดา้ นล่างนี้ :
1. เปลี่ ยนน้ ามันเกี ยร์ ตามขั้นตอนที่ อธิ บายไว้ในหัวข้อ
“การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเกียร์”
2. เปลี่ยนน้ ามันเครื่ องตามขั้นตอนที่อธิ บายไว้ในหัวข้อ
“การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่ อง”
3. เติมสารรักษาประสิ ทธิ ภาพของน้ ามันเชื้อเพลิง Fuel
Stabilizer ลงในถังน้ ามันเชื้อเพลิง ตามคาแนะนาของ
ผูผ้ ลิต
4. ล้างช่องทางเดิ นน้ าหล่อเย็นอย่างละเอียดถี่ถว้ นตาม
ขั้น ตอนที่ อ ธิ บ ายไว้ใ นหัวข้อ “การล้า งช่ อ งทางน้ า
หล่อเย็น”
5. ปรั บ อั ต ราการไหลของน้ าหล่ อ เย็ น ปล่ อ ยให้
เครื่ องยนต์ทางานที่ ความเร็ ว 1,500 รอบ/นาที ใน
ตาแหน่งเกียร์ ว่างเป็ นเวลา 5 นาที เพื่อกระจายน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่มีประสิ ทธิภาพให้กบั เครื่ องยนต์
6. ดับเครื่ องยนต์และปิ ดน้ า
7. หมุนลูกบิดก๊อกน้ ามันเชื้อเพลิงไปทางขวา

7. นาเครื่ อ งยนต์ติด ท้า ยเรื อของท่ า นเข้า รั บบริ การยก
เครื่ อง (โอเวอร์ ฮอล) ที่ ผูแ้ ทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการโดยเร็ วที่สุด

ข้ อสังเกต
หำกแหล่ ง จ่ ำ ยน้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง มี น้ ำ ปนเปื้ อน ควำม
เสียหำยของเครื่องยนต์ อำจเกิดขึน้ ได้
หำกถั งน้ำ มันเชื้ อ เพลิง และช่ อ งระบำยอำกำศของถั ง
น้ำมันเชื้อเพลิง จมอยู่ใต้ น้ำให้ ตรวจสอบแหล่ งจ่ ำยและ
ท่ อนำ้ มันเชื้อเพลิง เพือ่ ให้ แน่ ใจว่ ำไม่ มนี ำ้ ปนเปื้ อน

8. ถอดสายน้ ามันเชื้ อเพลิ งของถังน้ ามันเชื้ อเพลิ งแยก
ออกจากหัวต่อสายน้ ามันเชื้อเพลิงด้านข้างเครื่ องยนต์
(สาหรับรุ่ นที่มี)
ติดตั้งฝาปิ ดหัวต่อสายน้ ามันเชื้ อเพลิงเข้ากับหัวต่อ
สายน้ ามันเชื้อเพลิง
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9. หล่อลื่ นชิ้ นส่ วนทั้งหมดที่ กาหนดไว้ ตามขั้นตอนที่
อธิบายไว้ในหัวข้อ “การหล่อลื่น”
10. ล้างภายนอกเครื่ องยนต์ดว้ ยน้ าจื ดที่ สะอาด หลังจาก
ล้า งน้ า จื ดเสร็ จ แล้ว หากมี น้ า ตกค้า งอยู่ตามบริ เ วณ
เครื่ องยนต์ ควรเช็ดน้ าออกโดยใช้ผา้ แห้งที่สะอาด
11. ลงแว็ก ซ์ เ คลื อ บสี บ นผิ ว ของชิ้ น ส่ ว นภายนอกของ
เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ หากพบเห็นความเสี ยหายของสี
ให้ทาสี ใหม่ก่อนลงแว็กซ์เคลือบสี
12. จัด เก็ บ เครื่ อ งยนต์ติ ด ท้า ยเรื อ ของท่ า นในต าแหน่ ง
“เครื่ อ งยนต์ต้ งั ตรง” ในที่ แ ห้ ง และมี อ ากาศถ่ า ยเท
สะดวก

คำเตือน
ขณะเครื่ องยนต์ ทำงำน มีชิ้นส่ วนเคลื่อนที่อยู่หลำยจุด
อำจทำให้ ได้ รับบำดเจ็ดสำหัสได้

กำรนำเครื่องยนต์ มำใช้ หลังกำรจัดเก็บ
เมื่ อนาเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านออกจากสถานที่
จัดเก็บเพื่อ ใช้งาน ให้ปฏิ บัติตามขั้นตอนด้า นล่าง เพื่ อ
กลับสู่การทางานปกติ
เงื่อนไข :
1. ทาความสะอาดหัวเทียนหรื อเปลี่ยนหากจาเป็ น
2. ตรวจสอบระดับ น้ า มัน เกี ย ร์ ใ นห้อ งเกี ย ร์ และหาก
จาเป็ นให้เ ติ ม น้ า มัน เกี ย ร์ ตามขั้น ตอนที่ ร ะบุ ไ ว้ใ น
หัวข้อ “น้ ามันเกียร์”
3. หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดตามหัวข้อ“การ
หล่อลื่น”
4. ตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่ อง
5. ทาความสะอาดตัวเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อและลงแว็กซ์
บนพื้นผิวภายนอกที่ทาสี

เมื่อเครื่ องยนต์ ก ำลังทำงำน โปรดระวังมือ ผม เสื้ อผ้ ำ
ฯลฯ ของท่ ำนให้ อยู่ห่ำงจำกเครื่องยนต์ ขณะทำงำน

ข้ อสังเกต
ควำมเสี ยหำยของเครื่องยนต์ อย่ ำงรุ นแรงอำจเกิดขึน้ ได้
ภำยในเวลำเพียง 15 วินำที หำกสตำร์ ตเครื่องยนต์ โดยไม่
มีนำ้ เข้ ำสู่ ระบบหล่ อเย็น
ห้ ำมสตำร์ ตเครื่องยนต์ โดยไม่ มนี ำ้ เข้ ำสู่ ระบบหล่ อเย็น

ข้ อสังเกต
หำกน้ำ มันเบนซิ น หกบนพื้น ผิว ที่พ่ น สี อำจทำให้ เกิด
ครำบ หรือกำรเปลีย่ นของสีผวิ ได้
เช็ดนำ้ มันเบนซินทีห่ กออกทันทีด้วยผ้ำนุ่มๆ
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 เกิ ด จากมี ว ตั ถุ แ ปลกปลอม (สาหร่ า ย ถุ ง พลาสติ ก

กำรแก้ไขปัญหำ
ค าแนะน าการแก้ไ ขปั ญ หานี้ มี ไ ว้เ พื่ อ ช่ ว ยท่ า นค้น หา
สาเหตุของการเกิดปั ญหาที่เกิดขึ้นโดยทัว่ ไป

ข้ อสังเกต
กำรแก้ ไขปัญหำทีไ่ ม่ ถูกต้ อง อำจทำให้ เครื่องยนต์ ติดท้ ำย
เรือของท่ ำนเสียหำยได้ กำรซ่ อมแซมหรือกำรปรับแต่ งที่
ไม่ เหมำะสม อำจทำให้ เครื่ องยนต์ ติ ดท้ ำยเรื อเกิดควำม
เสี ย หำยมำกไปกว่ ำ เดิม ควำมเสี ย หำยดัง กล่ ำ วอำจไม่
ครอบคลุมภำยใต้ กำรรับประกัน

ฯลฯ) เข้าไปพันกับใบจักร
 ใบจักรเกิดความเสี ยหาย

เครื่องยนต์ มีควำมร้ อนขึน้ สู ง
 ช่องทางเข้าน้ าหล่อเย็นอุดตัน
 เครื่ องยนต์รับโหลดมากเกินไป
 ขนาดของใบจักรไม่เหมาะสมกับโหลดที่ใช้งาน

หำกท่ ำนไม่ มนั่ ใจในกำรดำเนินกำรแก้ ไขปัญหำที่ถูกต้ อง
โปรดปรึ ก ษำผู้ แ ทนจ ำหน่ ำยซู ซู กิ ม ำรี น ที่ ไ ด้ รั บ กำร
แต่ งตั้งอย่ ำงเป็ นทำงกำร

ระบบชุ ดเชื อกสตำร์ ต/มอเตอร์ สตำร์ ตไม่ ทำงำน :
 คันเกียร์ไม่อยูใ่ นตาแหน่งเกียร์วา่ ง

เครื่องยนต์ สตำร์ ตไม่ ติด (สตำร์ ตติดยำก) :
 แผ่ น ก้ า มปู ล็ อ กสวิ ต ช์ ด ั บ เครื่ องฉุ ก เฉิ น ไม่ อ ยู่ ใ น





ตาแหน่ง
น้ ามันเชื้อเพลิงหมดหรื อเสื่ อมคุณภาพ
การเชื่อมต่อสายน้ ามันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องหรื อรั่ว
สายน้ ามันเชื้อเพลิงพับงอหรื อถูกกดทับ
หัวเทียนเสี ย

เครื่องยนต์ เดินเบำไม่ เรียบหรือเดินเบำดับ :
 ดันปุ่ มปิ ดโช้คสตาร์ตไม่สุด
 สายน้ ามันเชื้อเพลิงพับงอ หรื อถูกกดทับ
 หัวเทียนเสี ย

เร่ งรอบเครื่องยนต์ ไม่ ได้ (กำลังเครื่องตก):
 เครื่ องยนต์รับโหลดมากเกินไป
 ใบจักรเกิดความเสี ยหาย
 ขนาดของใบจักรไม่เหมาะสมกับโหลดที่ใช้งาน

เครื่องยนต์ สั่นมำกเกินไป:
 โบลท์ ยึ ด แท่ น เครื่ อ งหรื อ สกรู แ คล้ม ยึด เครื่ อ งยนต์

หลวม
47

ข้ อมูลจำเพำะ
หัวข้ อ

DF4A

ชนิดเครื่ องยนต์

1

กระบอกสูบ x ระยะชัก

60.4 × 48.0 ม.ม.

ความจุกระบอกสูบ
ช่วงรอบเครื่ องทางานสูงสุดขณะเปิ ดคันเร่ งสุด
ระบบการจุดระเบิด
การหล่อลื่นของเครื่ องยนต์

138 ซีซี
2.9 kW (4PS)
4000 – 5000
รอบ/นาที

3.68 kW (5PS)
4500 – 5500
รอบ/นาที
CDI
0.7 ลิตร

ความจุน้ ามันเกียร์

0.19 ลิตร

ความจุถงั น้ ามันเชื้อเพลิงในตัว

1.0 ลิตร

ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน
ระยะห่างวาล์ว
ประเภทของน้ ามันเชื้อเพลิง
อัตราค่าออกเทนต่าสุด

4.4 kW (6PS)
4750 – 5750
รอบ/นาที

เกียร์ป้ ั มสร้างแรงดันแบบหมุนตามแนวเส้นรอบวงกลม

ความจุน้ ามันเครื่ อง

หัวเทียน

DF6A

4 จังหวะ

จานวนกระบอกสูบ

กาลังขับสูงสุด

DF5A

NGK CPR6EA-9
0.8 – 0.9 ม.ม.
ไอดี: 0.13 – 0.17 ม.ม. (0.005 – 0.007 นิ้ว)
ไอเสี ย: 0.13 – 0.17 ม.ม. (0.005 – 0.007 นิ้ว)
น้ ามันเบนซินไร้สารตะกัว่
91 (Research method)
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