DF9.9B
DF15A
DF20A

คู่มอื การใช้ งาน

ข้ อมูลสาคัญ

ข้ อควรระวังทีส่ าคัญสาหรับผู้ใช้ งาน

ค าเตื อ น / ข้ อ ควรระวั ง / ข้ อ สั ง เกต /
หมายเหตุ กรุ ณาอ่ านคู่ มือและปฏิ บัติ ต ามค าแนะน า
อย่างระมัดระวัง เพื่อเน้นข้อมูลสาคัญ จะใช้สัญลักษณ์
และคาว่า คาเตือน, ข้ อควรระวัง, ข้ อสั งเกต
และ หมายเหตุ ซึ่ งมี ค วามหมายเฉพาะ กรุ ณาให้
ความสาคัญเป็ นพิเศษกับข้อความที่เน้นด้วยสัญลักษณ์

คาเตือน
แสดงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งสามารถทาให้ บาดเจ็บ
อย่ างรุนแรงหรือเสียชีวติ ได้

ข้ อควรระวัง
แสดงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึน้ ซึ่งสามารถทาให้ บาดเจ็บ
ได้

ข้ อสังเกต
แสดงถึ ง อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง สามารถท าให้
เครื่องยนต์ หรือเรือเสียหายได้

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

คาเตือน
การไม่ ปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันที่เหมาะสมอาจเพิ่ม
ความเสี่ ยงต่ อการเสี ยชีวิต หรือการบาดเจ็บอย่ างรุ นแรง
ต่ อท่ าน และผู้โดยสารของท่ าน
ข้ อควรระวังที่สาคัญด้ านความปลอดภัยบางประการที่
ท่ านควรปฏิบัตคิ อื :
 ก่ อนการใช้ งานเครื่ องยนต์ ติด ท้ า ยเรื อในครั้ ง แรก
กรุ ณ าอ่ า นคู่ มื อ การใช้ งานอย่ า งละเอี ย ดเพื่ อ ท า
ความคุ้ น เคยกั บ คุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ ของการใช้ งาน
เครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรื อ รวมไปถึงข้ อกาหนดด้ าน
ความปลอดภัย และข้ อกาหนดด้ านการบารุงรักษา
 ก่ อ นการใช้ งานเรื อ ในแต่ ล ะครั้ ง ให้ ด าเนิ น การ
ตรวจสอบประจาวัน ตามรายการได้ ระบุไว้ ในหัวข้ อ
“การตรวจสอบก่ อนการออกเรือ”
 ฝึ กการควบคุม เรื อ ของท่ านด้ วยความเร็ วต่า และ
ความเร็ ว ปานกลาง จนกว่ าท่ านจะคุ้ น เคยกั บ
ลักษณะการใช้ งานของเครื่องยนต์ และตัวเรือให้ เป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน อย่ าพยายามใช้ ประสิ ทธิ ภาพ
ความเร็ ว สู ง สุ ด หากท่ า นไม่ มีค วามความคุ้ น เคย
และความชานาญ กับคุณลักษณะเหล่ าเป็ นอย่ างดี
 ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า ท่ า นมี อุ ป กรณ์ ด้ า นความ
ปลอดภัย และอุปกรณ์ ช่วยเหลือฉุ กเฉิ นประจาเรื อ
อยู่ บนเรื อของท่ าน อุปกรณ์ ที่สาคัญนี้ได้ แ ก่ ห่ ว ง
ยางสาหรับแต่ ละบุคคล (รวมไปถึงเบาะลอยน้าแบบ
โยน บนเรือทีม่ ขี นาดความยาวตั้งแต่ 16 ฟุตขึน้ ไป),
ถั ง ดั บ เพลิ ง , อุ ป กรณ์ ส่ งสั ญ ญาณทางเสี ย ง และ
สายตา, สมอ, ถังสาหรับวิดนา้ , ปั้มระบายน้าในท้ อง
เรื อ, เข็มทิศ, เชื อกสตาร์ ตฉุ กเฉิ น, น้ามันเชื้อเพลิง
และนา้ มันเครื่องเพิม่ เติม, ชุดปฐมพยาบาล, ไฟฉาย,
อาหารและน้าดื่ม, กระจก, ไม้ พาย, ชุ ดเครื่ องมือ ,
และวิทยุสื่อสาร ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าท่ านได้ พกพา
อุปกรณ์ ดงั กล่ าวอย่ างเหมาะสมก่ อนออกเดินทาง
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 ห้ ามสตาร์ ตเครื่ องยนต์ ภายในอาคาร และในพืน้ ที่
ปิ ด เนื่องจากการปล่ อยควันไอเสี ยประกอบไปด้ วย
ก๊ า ซคาร์ บอนมอนอกไซด์ ที่ มี พิ ษ อั น ตรายต่ อ
สุ ข ภาพ ซึ่ ง เป็ นสาเหตุ ท าให้ ห มดสติ และอาจ
นาไปสู่ การเสียชีวติ
 แนะนาขั้นตอนการปฏิบัติตัวบนเรื อ การรั บมือกับ
กรณีทเี่ กิดเหตุฉุกเฉิน ให้ กบั ผู้โดยสารของท่ าน รวม
ไปถึงการใช้ อุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยต่ างๆ
 ห้ า มจับฝาครอบเครื่ องยนต์ หรื อชิ้ นส่ วนใดๆของ
เครื่องยนต์ ในขณะขึน้ หรือลงเรือ
 ต้ องมั่นใจว่ าผู้โดยสารของท่ านสวมใส่ เสื้อชู ชีพทุก
ครั้งทีโ่ ดยสารอยู่บนเรือ
 ห้ ามใช้ งานหรือปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการแล่ นเรือ
ในขณะมึนเมาแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติด
 กระจายนา้ หนักทั้งหมด ให้ สมดุลกันบนตัวเรือ
 ด าเนิ น การบ ารุ งรั กษ าตามหั ว ข้ อในตารา ง
บารุ งรั กษาตามระยะ ปรึ กษาผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิ
มารีนทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ
 ห้ ามดัดแปลงเครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรื อของท่ าน การ
ดัดแปลง หรือการถอดชิ้นส่ วน อาจทาให้ เครื่องยนต์
ติดท้ ายเรืออยู่ในสวาวะทีไ่ ม่ ปลอดภัยต่ อผู้ใช้ งาน
 เรี ย นรู้ และปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายการเดิ น เรื อ ที่
เกีย่ วข้ องทั้งหมดอย่ างเคร่ งครัด
 ตรวจสอบการพยากรณ์ อ ากาศล่ ว งหน้ า ก่ อ นการ
ออกเรื อ เพื่อหลีกเลี่ยงกับสภาพอากาศที่เลวร้ ายใน
ระหว่ างการเดินทาง
 ใช้ ความระมัดระวังอย่ างยิ่งในการเลือ กซื้ออะไหล่
หรืออุปกรณ์ เสริ ม ซู ซูกิขอแนะนาเป็ นอย่ างยิ่ง ให้
ท่ านใช้ อะไหล่ และอุปกรณ์ เสริ มแท้ จากซู ซูกิ หรื อ
เทียบเท่ า เนื่องจากอะไหล่ หรื ออุปกรณ์ เสริ มที่ไม่
เหมาะสม หรือมีคุณภาพตา่ อาจก่ อให้ เกิดสภาพการ
ทางานทีไ่ ม่ ปลอดภัย
 ห้ ามถอดฝาครอบล้ อช่ วยแรง (ฟลายวีล) ออก
(ยกเว้ นกรณีทจี่ าเป็ นต้ องสตาร์ ตเครื่องยนต์ ฉุกเฉิน)

หมายเหตุ:
การติ ดตั้งเสารั บสั ญญาณวิ ทยุหรื ออุปกรณ์ นาทาง ใกล้
กับฝาครอบเครื่ องยนต์ มากเกินไปจะทาให้ เกิด สั ญญาณ
รบกวนทางไฟฟ้ า ซู ซู กิ ข อแนะน าให้ ติ ด ตั้ ง เสารั บ
สั ญญาณวิ ทยุหรื ออุ ปกรณ์ นาทาง ให้ ห่ างจากฝาครอบ
เครื่ องยนต์ อย่ างน้ อยหนึ่งเมตร (40 นิว้ )
คู่มอื เล่ มนีค้ วรจัดให้ เป็ นชิ้นส่ วนถาวรทีอ่ ยู่กบั เครื่องยนต์
ติดท้ ายเรือ และควรจัดเก็บให้ อยู่คู่กบั เรือทีต่ ิดเครื่องยนต์
ติดท้ ายเรือนีไ้ ว้ ตลอดเวลา เมื่อมีการขายต่ อหรื อถู กโอน
ให้ กับเจ้ าของ หรื อผู้ใช้ งานคนใหม่ คู่มือเล่ มนี้ควรถูกส่ ง
มอบให้ กบั เจ้ าของใหม่ เนื่องจากเป็ นส่ วนสาคัญของการ
ใช้ งานเครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรื อ ซู ซูกิ โปรดอ่ านคู่มือเล่ มนี้
โดยละเอียด และมั่นทบทวนเป็ นครั้ งคราว เนื่องจากมี
เนือ้ หา และข้ อมูลที่สาคัญในด้ านความปลอดภัย, การใช้
งาน และการบารุงรักษา
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คานา

สารบัญ

หน้ า

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
ได้นาเสนอในคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านได้สมั ผัสการแล่น
เรื อที่ปลอดภัย และสนุกสนาน ข้อมูลทั้งหมดในคู่มือใน
เล่มนี้ อยู่บนพื้นฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุ ด ณ เวลาที่ ถูก
ตีพิมพ์ บางข้อมูลอาจมีความแตกต่างจากคู่มือการใช้งาน
เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านอันเนื่ องจากการปรับปรุ ง
หรื อ เปลี่ ย นแปลงอื่ น ๆบริ ษ ัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการ
เปลี่ ย นแปลงได้ต ลอดเวลา โดยที่ ไ ม่ ต ้อ งแจ้ง ให้ท่ า น
ทราบล่วงหน้า

ตำแหน่งของหมำยเลขเครื่ องยนต์ ........................... 4
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้
ดเก็บเครื่ องยนต์ติดท้ ำยเรื อ ................ 60
กำรนำเครื่ องยนต์มำใช้ หลังกำรจัดเก็บ................... 61
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ตาแหน่ งของหมายเลขเครื่องยนต์
รหัสรุ่ น และหมายเลขเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่าน ถูก
ประทับอยูบ่ นแผ่นโลหะ ที่ติดกับขายึดแท่นเครื่ องเข้ากับ
ท้ายเรื อ ข้อ มู ล เหล่ า นี้ เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ส าหรั บ การสั่ง ซื้ อ
อะไหล่ อุปกรณ์เสริ ม หรื อในกรณี เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ
ของท่านถูกโจรกรรม

ซู ซูกิแนะนาให้ท่านติดตั้งชุดกรองน้ ามันเชื้ อเพลิงแบบ
แยกน้ า ซึ่ งจะเชื่อมต่อระหว่างถังน้ ามันเชื้อเพลิงของเรื อ
กับ เครื่ อ งยนต์ติ ด ท้ายเรื อ ระบบกรองน้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง
ประเภทนี้ จะช่วยป้ องกันน้ า ที่อาจอยูใ่ นถังเชื้อเพลิงของ
เรื อเข้าไปปนเปื้ อนในระบบหัวฉี ดของเครื่ องยนต์ การ
ปนเปื้ อนของน้ า อาจทาให้เครื่ องยนต์ทางานได้อย่างไม่
ราบรื่ น และยังสร้างความเสี ยหายให้กบั ส่วนประกอบใน
ระบบหัวฉี ดได้อีกด้วย ผูแ้ ทนจาหน่ายซูซูกิมารี นที่ได้รับ
การแต่ ง ตั้ง อย่ า งเป็ นทางการของท่ า น สามารถให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการติดตั้งระบบกรองแบบแยกน้ า

นา้ มันเบนซิน/ผสมเอทานอล

นา้ มันเชื้อเพลิงและนา้ มันหล่อลืน่
นา้ 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
การใช้ น้ า มั น เบนซิ น ที่ ผ สมสารตะกั่ ว สามารถท าให้
เครื่ องยนต์ เกิดความเสี ยหายได้ การใช้ น้ามันเชื้อเพลิงที่
ไม่ เหมาะสมหรือมีคุณภาพตา่ จะส่ งผลกับประสิ ทธิภาพ
และท าให้ เ ครื่ อ งยนต์ แ ละระบบจ่ า ยน้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
เสียหายได้
ให้ ใช้ นา้ มันไร้ สารตะกั่วเท่ านั้น ห้ ามใช้ น้ามันเชื้อเพลิงที่
มีค่าออกเทนต่ากว่ าที่แนะนาไว้ หรือน้ามันเชื้อเพลิงเก่ า
เก็บ หรือมีการเจือปนของ สิ่งสกปรก/นา้ และอืน่ ๆ

หมายเหตุ:
สารเติ มแต่ งที่ มี ออกซิ เจนเป็ นองค์ ประกอบใช้ ผสมกับ
นา้ มันเบนซิ นเช่ น แอลกอฮอล์

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

การติดฉลากจาแนกชนิดของนา้ มันแก๊สโซฮอล์
สถานี บริ การน้ ามันเบนซิ น/ผสมแอลกอฮอล์ ต้องมีการ
ระบุ ป ระเภท และปริ ม าณแอลกอฮอล์ หรื อมี 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 ามันเชื้ อเพลิงใด มี
ส่ ว นผสมตรงกับข้อก าหนดที่ ร ะบุ ไว้ข ้างต้น หากบาง
สถานีบริ การน้ ามันไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน
ให้สอบถามกับผูใ้ ห้บริ การในสถานีบริ การน้ ามัน

หมายเหตุ:
หากท่ านไม่ พึ ง พอใจกั บ การใช้ งานหรื ออั ต ราการ
สิ ้นเปลื องของเครื่ องยนต์ ในระหว่ างที่ ใช้ น้ามันแก๊ ส โซฮอล์ ท่ านควรเปลี่ยนไปใช้ นา้ มันเบนซิ นไร้ สารตะกั่ว
ที่ ไม่ มีแอลกอฮอล์ ผสม
หากมีอาการเครื่ องยนต์ สะดุด ให้ ท่ านเปลี่ ยนยี่ ห้อของ
สถานี บริ การนา้ มันเนื่ องจากมีความต่ างกันระหว่ างยี่ห้อ
การใช้ น้ามันเบนซิ นไร้ สารตะกั่วจะช่ วยยื ดอายุการใช้
งานของหั วเที ยน
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คาเตือน
นา้ มันเบนซินเป็ นวัตถุไวไฟ และเป็ นพิษอย่ างรุ นแรง ซึ่ง
จะทาให้ เกิดไฟไหม้ แ ละเป็ นอัน ตรายต่ อผู้ คนและสั ต ว์
ให้ ท่านปฏิบัตติ ามข้ อควรระวังต่ อไปนีเ้ สมอ
เมือ่ เติมนา้ มันเชื้อเพลิง:
 ไม่ อนุญาตให้ ผู้อื่นนอกจากผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ ว
เป็ นผู้เติมนา้ มันเชื้อเพลิงลงในถังนา้ มันเชื้อเพลิง
 หากท่ า นใช้ ถั ง น้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง แบบพกพาให้ ดั บ
เครื่ องยนต์ ทุกครั้ งและถอดถังน้ามันเชื้อเพลิงออก
จากเรือเพือ่ เติมนา้ มันเชื้อเพลิง
 อย่ าเติม น้ามันเชื้อ เพลิงจนเต็มถั ง มิฉ ะนั้น น้า มัน
เชื้อเพลิงอาจจะล้ นออก เมือ่ นา้ มันเชื้อเพลิงขยายตัว
อันเนื่องมาจากความร้ อนจากแสงอาทิตย์
 ระมัดระวังอย่ าทานา้ มันเชื้อเพลิงหก ถ้ าทาหก ให้ รีบ
เช็ดออกทันที
 ห้ ามสู บบุหรี่และอย่ าอยู่ใกล้ เปลวไฟและประกายไฟ

นา้ มันเครื่อง
ข้ อสังเกต
การใช้ น้ า มั น เครื่ อ งที่ มี คุ ณ ภาพต่ า จะส่ งผลเสี ย ต่ อ
ประสิทธิภาพ และอายุการใช้ งานของเครื่องยนต์ ติดท้ าย
เรือซู ซูกิ แนะนาให้ ท่านใช้ น้ามันเครื่อง 4 จังหวะสาหรับ
เครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือซู 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 จังหวะที่ มีคุณภาพดีจากแผงผังต่อไปนี้
ตามอุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่ของท่าน

ข้ อสังเกต
นา้ มันเบนซินทีเ่ ก็บไว้ ในถังน้ามันเชื้อเพลิงเป็ นเวลานาน
จะสร้ างผิวเคลือบชิ้นงาน และยางเหนียวซึ่งสามารถทา
ให้ เครื่องยนต์ เกิดความเสียหายได้

หมายเหตุ:

ให้ ใช้ นา้ มันเชื้อเพลิงทีใ่ หม่ เสมอ

นา้ มันเกียร์

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

ข้ อสังเกต
นา้ มันเชื้อเพลิงที่มีแอลกอฮอล์ ผสมอาจทาให้ พนื้ ผิวที่ทา
สี เสี ยหายได้ ซึ่ ง กรณีดังกล่ าวไม่ อยู่ ภายใต้ เงื่อนไขการ
รับประกันสาหรับเครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือใหม่
ระวั ง อย่ า ท าน้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี แ อลกอฮอล์ ผสมหก
ในขณะเติมน้ามันเชื้อเพลิง หากน้ามันหกให้ รีบเช็ดออก
ทันที

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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ตาแหน่ งติดฉลากข้ อมูลความปลอดภัย
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

ความหมายของสั ญลักษณ์บนฉลาก
สั ญลักษณ์ เหล่านีม้ ีความหมายดังต่ อไปนี้
: สัญลักษณ์ คาเตือนทัว่ ไป
(คาเตือนหรือข้ อควรระวัง)
: อ่ านคู่มอื การใช้ งานอย่ างละเอียด

: สตาร์ ตเครื่องยนต์
: ความเสี่ยงจากไฟไหม้
: ความเสี่ยงจากการวางเครื่องยนต์ ด้านข้ าง

: คันโยกรีโมตคอนโทรล / คันเกียร์
การทางาน 2 ทิศทาง เดินหน้ า/เกียร์ ว่าง/ถอยหลัง
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ตาแหน่ งของชิ้นส่ วนต่ างๆ
รุ่นถือคันบังคับท้ าย (DF9.9B/15A/20A)
ฝาครอบเครื่ องยนต์
มือดึงสตาร์ต
คันเกียร์

แฮนด์ควบคุมคันเร่ ง
รู น้ าตรวจสอบน้ าหล่อเย็น
ช่องต่อน้ าดีสาหรับทาความสะอาด
ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ อง
(อยูฝ่ ั่งตรงกันข้าม)

แอโนด

สกรู แคล้มยึดเครื่ องยนต์
แคล้มยึดเครื่ องยนต์เข้ากับท้ายเรื อ
สลักปรับมุมเอียงทริ ม

ปลัก๊ เช็กระดับน้ ามันเกียร์
ช่องทางเข้าน้ าหล่อเย็น
ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเกียร์

ปุ่ มกดสตาร์ต
(สาหรับรุ่ นสตาร์ตไฟฟ้ า)
หัวต่อสายน้ ามันเชื้อเพลิง
สัญญาณไฟแจ้งเตือน

ตัวล็อกตาแหน่งยกหางเสื อ

สวิตช์ดบั เครื่ องและสวิตช์
ดับเครื่ องฉุกเฉิ น
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รุ่นถือคันบังคับท้ าย (DF9.9BTH/15ATH/20ATH)
ฝาครอบเครื่ องยนต์
มือดึงสตาร์ต
คันเกียร์

สวิตช์ยกหางเสื อไฟฟ้ า (PT)
(PT)
แฮนด์ควบคุมคันเร่ ง

รู น้ าตรวจสอบน้ าหล่อเย็น
ช่องต่อน้ าดีสาหรับทาความสะอาด
ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ อง
(อยูฝ่ ั่งตรงกันข้าม)

แอโนด

สกรู แคล้มยึดเครื่ องยนต์
แคล้มยึดเครื่ องยนต์เข้ากับท้ายเรื อ
สลักปรับมุมเอียงทริ ม
แอโนด
แอโนด (ความยาวท่อนหาง L)
ปลัก๊ เช็กระดับน้ ามันเกียร์
ช่องทางเข้าน้ าหล่อเย็น
ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเกียร์

ปุ่ มกดสตาร์ต
หัวต่อสายน้ ามันเชื้อเพลิง
สัญญาณไฟแจ้งเตือน
สวิตช์ยกหางเสื อไฟฟ้ า (PT)

สวิตช์ดบั เครื่ องและสวิตช์
ดับเครื่ องฉุกเฉิ น
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รุ่นควบคุมด้ วยรีโมท (DF9.9BTH/15ATH/20ATH)
ฝาครอบเครื่ องยนต์
มือดึงสตาร์ต

รู น้ าตรวจสอบน้ าหล่อเย็น
ช่องต่อน้ าดีสาหรับทาความสะอาด
ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ อง
(อยูฝ่ ั่งตรงกันข้าม)

แอโนด

สกรู แคล้มยึดเครื่ องยนต์
แคล้มยึดเครื่ องยนต์เข้ากับท้ายเรื อ
สลักปรับมุมเอียงทริ ม

ปลัก๊ เช็กระดับน้ ามันเกียร์
ช่องทางเข้าน้ าหล่อเย็น
ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเกียร์

หัวต่อสายน้ ามันเชื้อเพลิง
สัญญาณไฟแจ้งเตือน

ตัวล็อกตาแหน่งยกหางเสื อ
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รุ่นควบคุมด้ วยรีโมท (DF9.9BT/20AT)
ฝาครอบเครื่ องยนต์
มือดึงสตาร์ต

สวิตช์ยกหางเสื อไฟฟ้ า (PT)
(อยูฝ่ ั่งตรงกันข้าม)

รู น้ าตรวจสอบน้ าหล่อเย็น
ช่องต่อน้ าดีสาหรับทาความสะอาด
ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ อง
(อยูฝ่ ั่งตรงกันข้าม)

แอโนด

สกรู แคล้มยึดเครื่ องยนต์
แคล้มยึดเครื่ องยนต์เข้ากับท้ายเรื อ
สลักปรับมุมเอียงทริ ม
แอโนด
แอโนด (เฉพาะท้ายเรื อด้านซ้าย)
ปลัก๊ เช็กระดับน้ ามันเกียร์

ช่องทางเข้าน้ าหล่อเย็น
ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเกียร์

หัวต่อสายน้ ามันเชื้อเพลิง
สัญญาณไฟแจ้งเตือน
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สวิตช์ยกหางเสื อไฟฟ้ า (PT)
(DF9.9BT/20AT)
ปุ่ มล็อก
คันโยก

คันโยกควบคุมคันเร่ งและการเข้าเกียร์
คันโยกสาหรับอุน่ เครื่ องยนต์

ตัวปรับความหนืดคันโยก
ควบคุม

สวิตช์สตาร์ตเครื่ องยนต์
สวิตช์ดบั เครื่ องฉุกเฉิ น

รีโมทควบคุม

สกรู ระบายอากาศ
สายน้ ามันเชื้อเพลิง

ลูกบีบปั้ มน้ ามันเชื้อเพลิง

ถังนา้ มันเชื้อเพลิง
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การติดตั้งเครื่องยนต์
คาเตือน
ก าลั ง ขั บ ที่ มี ม ากเกิ น ไปอาจท าให้ เรื อ ของท่ านเกิ ด
อันตรายได้ เครื่องยนต์ ทมี่ แี รงม้ ามากเกินไปจะส่ งผลเสี ย
กับความปลอดภัยของตัวเรื อ และอาจทาให้ เกิดปั ญหา
ด้ านการใช้ งาน/ยากต่ อการควบคุมเรือ เรืออาจได้ รับแรง
ตึงเครียดและเกิดการเสียหายได้
ห้ า มติ ด ตั้ ง เครื่ อ งยนต์ ติ ด ท้ า ยเรื อ ที่ มี แ รงม้ า เกิ น กว่ า
คาแนะนาของผู้ผลิตเรือ แรงม้ าสู งสุ ดทีแ่ นะนาจะถูกระบุ
ไว้ ที่ “แผ่นป้ ายรับรอง” หากไม่ พบแผ่นป้ ายรับรองโปรด
ติดต่ อผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิมารีนที่ได้ รับการแต่ งตั้งอย่ าง
เป็ นทางการของท่ าน

รุ่ นถือคันบังคับท้าย
ความสู ง ของท้ า ยเรื อที่ เ หมาะสมมี ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพ การติ ด ตั้ง เครื่ องยนต์บ นท้ายเรื อที่ สู ง
เกินไป เป็ นสาเหตุให้ใบจักรเกิ ดการหมุนฟรี 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 ที่ระยะ0 - 25
ม.ม. (0-1นิ้ว) ดูที่ภาพด้านล่าง

จัด วางเครื่ อ งยนต์ใ ห้ อ ยู่ก่ ึ ง กลางท้า ยเรื อ แล้ว ขัน สกรู
แคล้ม ยึ ด เครื่ อ งยนต์ท้ ั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 ใจว่าได้ท าการทากาวซิ ลิโคนที่ รูร้อ ย
โบลท์เพื่อป้ องกันน้ าเข้า

ซิลิโคน
ข้ อสังเกต
หากท่ านท าการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งยนต์ เรื อ โดยที่ ไม่ มี
ประสบการณ์ หรือไม่ รู้ ตาแหน่ งในการติดตั้ง อาจทาให้
เรือได้ รับความเสียหาย

ข้ อสังเกต
การใช้ งานเครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรื อที่ติดตั้งเครื่ องให้ แผ่ น
ป้ องกันการเกิด (ฟอง) คาวิเตชันอยู่เหนือน้าเป็ นสาเหตุ
ให้ เกิดความร้ อนสู งและเกิดความเสียหายอย่ างรุ นแรงกับ
เครื่องยนต์

หากท่ า นไม่ มี ป ระสบการณ์ ห รื อ ไม่ รู้ ต าแหน่ ง ในการ
ติ ด ตั้ ง ให้ ท่ า นปรึ ก ษาผู้ แ ทนซู ซู กิ ม ารี น ที่ ไ ด้ รั บ การ
แต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ
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หลัง จากติ ด ตั้ง เครื่ องยนต์ ติ ด ท้า ยเรื อเรี ยบร้ อ ยแล้ว
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าไม่มีส่วนใดส่ วนหนึ่ งของเรื อกี ด
ขวางวงเลี้ยวและการยกหางเสื อ กรณี ที่มีสายแบตเตอรี่
ให้ตรวจสอบสายแบตเตอรี่ โดยไม่ให้มีส่วนใดกีดขวาง
การเคลื่อนไหวของเครื่ องยนต์เรื อ

คาเตือน
หากยึดเครื่องยนต์ เข้ ากับท้ ายเรือไม่ ถูกต้ อง เครื่องยนต์
อาจหลุดได้
ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าได้ ทาการยึดโบลท์ เครื่ องยนต์ กับ
ท้ ายเรื อ หากยึดด้ วยสกรู แคล้ มยึดเครื่องยนต์ เพียงอย่ าง
เดี ย ว เครื่ อ งยนต์ อาจหลุ ด ได้ เพื่ อ ความปลอดภั ย
ตรวจสอบความแน่ นของสกรู แคล้ มยึดเครื่ องยนต์ เป็ น
ครั้งคราว

รุ่ นควบคุมด้ วยรีโมท
ซูซูกิขอแนะนาอย่างยิ่งให้ท่านติดตั้งเครื่ องยนต์ติดท้าย
เรื อ ชุดรี โมทควบคุมและเกจวัดต่างๆกับผูแ้ ทนจาหน่าย
ซูซูกิมารี นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการซึ่ งผูแ้ ทน
จาหน่ ายซู ซูกิมารี นมีเครื่ องมือเฉพาะและเครื่ องอานวย
ความสะดวกรวมทั้งความรู ้ความชานาญในการติดตั้ง

คาเตือน
การติดตั้งเครื่องยนต์ ติดท้ ายเรื อ ชุ ดรีโมทควบคุม และ
เกจวัด ต่ างๆ อย่ างไม่ เหมาะสม สามารถส่ งผลให้ เกิดการ
บาดเจ็บ หรือความเสียหายได้
ซู ซูกิขอแนะนาอย่ างยิง่ ให้ ท่านติดตั้งเครื่ องยนต์ ติดท้ าย
เรือ ชุดรีโมทควบคุม และเกจวัดต่ างๆ กับผู้แทนจาหน่ าย
ซู ซูกมิ ารีนทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ ซึ่งผู้แทน
จาหน่ ายซู ซูกิมารีนมีเครื่องมือเฉพาะ และเครื่องอานวย
ความสะดวกรวมทั้งความรู้ ความชานาญในการติดตั้ง
อย่ างถูกต้ อง

การติดตั้งแบตเตอรี่
ข้ อกาหนดแบตเตอรี่
450 Marine Cranking Amps (MCA)/ABYC,
or 330 Cold Cranking Amps (CCA)/SAE
or 70 Reserve Capacity (RC) Minutes/SAE
or 12 Volt, 35 AH

หมายเหตุ:
 ข้ อมูลจาเพาะที่ ระบุไว้ ด้านบนเป็ นข้ อกาหนดขั้นตา่
ของแบตเตอรี่ สาหรั บการสตาร์ เครื่ องยนต์
 หากมีโหลดทางไฟฟ้ าที่ เพิ่มเติม จากอุปกรณ์ ของตัว
เรื อ แบตเตอรี่ จาเป็ นต้ องมีขนาดความจุที่มากขึ น้
โปรดปรึ กษาผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ ได้ รับการ
แต่ ง ตั้ ง อย่ า งเป็ นทางการ เพื่ อ ก าหนดขนาดของ
แบตเตอรี่ ที่เหมาะสมสาหรั บเรื อ และเครื่ องยนต์
ของท่ านที่ ใช้ แบตเตอรี่ ร่วมกัน
 แบตเตอรี่ Dual-purpose (Cranking/Deep-cycle)
สามารถใช้ ได้ ถ้ า ตรงตามข้ อมู ล จ าเพาะที่ ระบุ
ด้ านบน (MCA, CCA, หรื อ RC)
 อย่ าใช้ แบตเตอรี่ แบบ Deep Cycle ชนิด Crankin
 ไม่ แนะนาให้ ใช้ แบตเตอรี่ นา้ แบบซี ลปิ ดผนึ ก (MF)
หรื อแบตเตอรี่ ซีลปิ ดผนึ กแบบเจล เนื่ องจากอาจจะ
ไม่ เหมาะสมกับระบบการชาร์ จไฟของซูซูกิ
 เมื่อมีการต่ อแบตเตอรี่ แบบขนาน ต้ องใช้ แบตเตอรี่
ที่ มีเงื่ อนไขเดียวกัน เช่ น ชนิ ดของแบตเตอรี่ ขนาด
ความจุไฟ บริ ษัทผู้ผลิ ต และอายุการใช้ งานที่
ใกล้ เคี ยงกัน เมื่อจาเป็ นต้ องเปลี่ยนแบตเตอรี่ ควร
เปลี่ยนทั้ งชุด โปรดสอบถามผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิ
มารี นที่ ได้ รับการแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ สาหรั บ
ข้ อมูลการติดตั้งแบตเตอรี่ ที่เหมาะสม
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การติดตั้งแบตเตอรี่

คาเตือน

ติดตั้งแบตเตอรี่ ในบริ เวณที่แห้งของเรื อ โดยยึดแบตเตอรี่
ให้แน่นไม่ให้มีการสัน่ สะเทือนของตัวแบตเตอรี่

หมายเหตุ:
 แนะนาให้ ติดตั้งแบตเตอรี่ ในกล่ องแบตเตอรี่ แบบ
ปิ ดเพื่อป้ องกันละอองนา้
 เมื่ อต่ อแบตเตอรี่ ให้ ใช้ ขั้วแบตเตอรี่ แบบใช้ นัตยึ ด
สายแบตเตอรี่ ของเครื่ องยนต์
การต่ อ ขั้ว แบตเตอรี่ ใ ห้ เ ริ่ ม ต่ อ สายเส้ น สี แ ดงที่ ม าจาก
เครื่ องยนต์ ไ ปยัง ขั้ วบวกของแบตเตอรี่ ก่ อ นเสมอ
หลังจากนั้นให้ต่อสายสี ดาเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่
นัตหกเหลี่ยม

นัตหกเหลี่ยม
สายสี แดง

สายสี ดา

แบตเตอรี่ผลิตก๊ าชไฮโดรเจนที่ติดไฟได้ และอาจระเบิด
ได้ หากอยู่ใกล้ เปลวไฟ หรือประกายไฟ
เมื่อ ปฏิบั ติงานอยู่ ใกล้ กับ แบตเตอรี่ ห้ ามสู บบุ หรี่ หรื อ
กระทาเหตุใดๆให้ เกิดประกายไฟ, เก็บแบตเตอรี่ ให้ ห่าง
จากเปลวไฟ, หลีกเลี่ยงการเกิด ประกายไฟเมื่อทาการ
ชาร์ จไฟแบตเตอรี่ ตรวจสอบการเชื่ อมต่ อสายไฟของ
เครื่องชาร์ จเข้ ากับขั้วแบตเตอรี่ให้ แน่ น และถูกต้ องก่ อน
ทาการเปิ ดเครื่องชาร์ จแบตเตอรี่

คาเตือน
น้ากรดแบตเตอรี่ เป็ นพิษ และมีการกัดกร่ อน อาจทาให้
เกิดการบาดเจ็บทีร่ ุนแรงได้ และทาลายพืน้ ผิวของสีได้
หลีกเลีย่ งการสัมผัสกับดวงตา ผิวหนัง เสื้อผ้า และพืน้ ผิว
ทีท่ าสี หากกรดแบตเตอรี่สัมผัสกับสิ่งเหล่ านี้ ให้ ล้างด้ วย
น้าสะอาด ในปริ มาณมากๆทันที หากน้ากรดเข้ าตาหรื อ
โดนผิวหนัง ให้ รีบไปพบแพทย์ ทนั ที

การถอดแบตเตอรี่ ออก อันดับแรกให้ถอดสายสี ดาออก
จากขั้วลบก่อนเสมอ จากนั้นจึงถอดสายสี แดงออกจาก
ขั้วบวก
ซู ซูกิแนะนาให้ท่านติ ดตั้งฝาครอบขั้วบวก เพื่อป้ องกัน
เหตุการณ์การลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นที่ข้ วั แบตเตอรี่
หากท่านต้องการฝาครอบขั้วแบตเตอรี่ โปรดติดต่อผูแ้ ทน
จาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ
ของท่าน

ข้ อสังเกต
ระบบไฟฟ้ าหรื อ ส่ วนประกอบต่ า งๆ อาจเกิ ด ความ
เสี ยหาย หากไม่ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อควรระวั ง เกี่ ย วกั บ
แบตเตอรี่อย่ างเหมาะสม
 ต้ องมัน่ ใจว่ าเชื่อมต่ อสายแบตเตอรี่ได้ อย่ างถูกต้ อง
 ห้ ามถอดสายแบตเตอรี่ในขณะทีเ่ ครื่องยนต์ ทางาน

คาเตือน
หากท่ า นวางแบตเตอรี่ ไ ว้ ใ กล้ กั บ ถั ง น้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
ประกายไฟจากแบตเตอรี่ อาจทาให้ สายน้ามันเชื้อเพลิง
ติดไฟได้ เป็ นเหตุให้ เกิดไฟไหม้ และหรือระเบิดขึน้ ได้
ไม่ ควรวางถังน้ามันเชื้อเพลิงไว้ ในพืน้ ที่เดียวกันกับช่ อง
ใส่ แบตเตอรี่
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การใช้ อปุ กรณ์ เสริมทางไฟฟ้ า
(ACCESSORIES)

การชาร์ จแบตเตอรี่
ระบบตัดไฟชาร์ จ

หากติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าเสริ ม ท่ า นต้อ งซื้ อ แบตเตอรี่
ขนาด 35AH หรื อใหญ่ ก ว่า , แผ่ น ชาร์ จ และอุ ป กรณ์
ไฟฟ้ าอื่นๆ (สาหรับรุ่ นมือดึงสตาร์ตเท่านั้น)

(สาหรับรุ่ น DF9.9BE/15AE/20AE)
-

ข้ อสังเกต
หากมีการเชื่อมต่ ออุปกรณ์ ไฟฟ้ากับเต้ ารับปลั๊กเสี ยบของ
เครื่องยนต์ โดยตรง อุปกรณ์ ไฟฟ้าอาจเสียหายได้
การเชื่ อมต่ อไฟหรื ออุปกรณ์ ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่ กรุ ณา
ปรึ ก ษาผู้ แ ทนซู ซู กิม ารี น ที่ได้ รั บ การแต่ งตั้ง อย่ า งเป็ น
ทางการของท่ าน สาหรับข้ อมูลการเชื่อมต่ อวงจรไฟฟ้า
ขนาดกาลังไฟฟ้ า DC12โวลต์ ที่มีไว้ให้สาหรับการติดตั้ง
อุปกรณ์เสริ ม อย่างไรก็ตามการผลิตกระแสไฟฟ้ าขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขการทางานของเครื่ องยนต์ สาหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม กรุ ณาสอบผูแ้ ทนจาหน่ายซูซูกิมารี นที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็ นทางการของท่าน

หมายเหตุ:
หากมี ก ารใช้ ก าลั ง ไฟฟ้ ามากเกิ น ไปกั บ การใช้ งาน
อุ ป กรณ์ เสริ มทางไฟฟ้ า ภายใต้ สภาวะการท างาน
บางอย่ าง อาจทาให้ แบตเตอรี่ คายประจุได้

หมายเหตุ:
สาหรั บ รุ่ นที่ มี เ ต้ ารั บ ปลั๊กเสี ย บสาหรั บ ต่ อ อุ ป กรณ์ ไฟ
ชาร์ จ หากไม่ มีการใช้ งานให้ ถอดสายไฟออกจากเต้ ารั บ
และปิ ดฝาเต้ ารั บ เพื่อป้ องกันไม่ ให้ นา้ เข้ าเมื่อไม่ มีการใช้
งานจากแหล่ งจ่ ายไฟ

-

ระบบตัดไฟชาร์จจะทางานต่อเมื่อแรงดันแบตเตอรี่
เหลื อน้อยกว่า 6 โวลต์ ในขณะที่ เครื่ องยนต์กาลัง
ทางาน
เมื่อระบบทางาน วงจรไฟชาร์ จแบตเตอรี่ จะถูกตัด
การทางาน
กระแสไฟชาร์ จ ทั้งหมดจากแผ่นชาร์ จจะถูกส่ งไป
ให้กบั ระบบควบคุมเครื่ องยนต์เท่านั้น

หมายเหตุ:
 กระแสไฟชาร์ จจากแผ่ น ชาร์ จ จะไม่ ไ หลไปยั ง
แบตเตอรี่ ในขณะที่ ระบบตัดไฟชาร์ จทางานอยู่
 เมื่อระบบตัดไฟชาร์ จทางาน มอเตอร์ สตาร์ ตจะไม่
ทางาน เนื่องจากกระแสไฟแบตเตอรี่ ตา่ มาก
ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ และท าการชาร์ จ
แบตเตอรี่ หากจาเป็ น

คาเตือน
การไม่ ระมัดระวังอย่ างเหมาะสม เมื่อทาการตรวจสอบ
หรือซ่ อมบารุงแบตเตอรี่อาจเป็ นอันตรายได้
อย่ าพยายามตรวจเช็กแบตเตอรี่ โดยไม่ ได้ อ่านคาเตือน
ข้ อควรระวั ง และค าแนะน าในหั ว ข้ อ “การติ ด ตั้ ง
แบตเตอรี่” ของคู่มอื นี้
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การเลือกขนาดใบจักร และการติดตั้ง
การเลือกขนาดใบจักร
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 องยนต์จะขึ้ นอยู่กบั ขนาดของใบ
จักรที่ท่านเลือกใช้
ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ ที่ ม ากเกิ น ไปอาจท าให้
เครื่ อ งยนต์เ กิ ด ความเสี ย หายอย่างรุ น แรง และในทาง
กลับกัน ขณะที่ ท่านเปิ ดคันเร่ งสู งสุ ด แต่ความเร็ วรอบ
ของเครื่ องยนต์ต่ าไป จะส่ งผลเสี ยต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของเครื่ องยนต์ น้ าหนักของเรื อและการรับภาระ
ต่างๆที่อยูบ่ นตัวเรื อมีผลต่อการเลือกใช้ขนาดของใบจักร
ด้วยเช่นกัน หากภาระหรื อน้ าหนักรวมทั้งหมดมีปริ มาณ
ที่ น้อยโดยทั่วไปต้องใช้ขนาดของใบจักรที่ มีมุมกิ นน้ า
(Pitch) ที่ ม าก หากภาระหรื อน้ าหนั ก รวมทั้ งหมดมี
ปริ มาณที่มาก โดยทัว่ ไปต้องใช้ขนาดของใบจักรที่มีมุม
กิ นน้ า (Pitch) ที่ น้อย ผูแ้ ทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ ได้รับ
การแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการจะช่วยท่านเลือกขนาดของ
ใบจักรให้เหมาะสมกับลักษณะของเรื อท่าน

ข้ อสังเกต
การติด ตั้ ง ใบจัก รที่มี ร ะยะการกิ น น้ า ที่ม าก หรื อ น้ อ ย
เกิน ไป เป็ นสาเหตุ ให้ ค วามเร็ วรอบของเครื่ อ งยนต์ ไ ม่
ถู กต้ อง ซึ่ งอาจส่ งผลให้ เครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรื อเสี ยหาย
อย่ างรุนแรง
กรุ ณ าสอบถามผู้ แ ทนจ าหน่ า ยซู ซู กิม ารี น ที่ไ ด้ รั บ การ
แต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการของท่ าน เพื่อช่ วยเลือกหาขนาด
ของใบจักรทีเ่ หมาะสมกับเรือของท่ าน

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 ง สู 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

DF9.9B
DF15A
DF20A

4700-5700 รอบ/นาที
5000-6000 รอบ/นาที
5300-6300 รอบ/นาที

หากความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ไม่อยูภ่ ายในช่วงที่กาหนดนี้
โปรดปรึ กษากับผูแ้ ทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ เพื่อ กาหนดขนาดใบจักรที่ ดี
ที่สุดสาหรับท่าน

การติดตั้งใบจักร
คาเตือน
การละเลยโดยไม่ ใช้ ความระมัดระวังอย่ างเหมาะสมใน
การติดตั้ง หรือถอดใบจักร อาจส่ งผลให้ เกิดการบาดเจ็บ
อย่ างรุนแรงได้
เมือ่ ติดตั้งหรือถอดใบจักร:
 อยู่ในตาแหน่ งเกียร์ ว่างตลอดเวลา และดึงสวิตช์ ดับ
เครื่ อ งฉุ ก เฉิ น ออกจากต าแหน่ ง เพื่ อ ป้ องกั น การ
สตาร์ ตเครื่องยนต์ โดยไม่ ต้งั ใจ
 สวมถุงมือเพื่อป้ องกันมือ และ “ล็อก” ใบจักรโดย
วางไม้ ขั ดระหว่ า งใบจักรกับแผ่ น ป้ องกัน การเกิด
(ฟอง) คาวิเตชัน
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การติดตั้งใบจักรเข้ากับเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านให้
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้

มุมเอียงน้ อยไปหัวเรื อจะกดน ้ำท้ ำยเรื อจะยก

1. ทาจารบี กนั น้ าของซู ซูกิให้ทวั่ บนร่ องเพลาใบจักร
➀ เพื่อช่วยป้ องกันการกัดกร่ อน
2. ใส่บูชรองใบจักร ➁ เข้ากับเพลาใบจักร
3. จัดร่ องของใบจักร ➂ ให้ตรงกับร่ องบนเพลาใบจักร
แล้วเลื่อนเข้าให้นงั่ บนเพลา
4. ใส่แหวนรองใบจักรตัวนอก ➃ เข้ากับเพลาใบจักร
5. ขันแน่นนัตยึดใบจักร ➄ ด้วยประแจทอร์ค ให้ได้ค่า
16-20 นิวตัน-เมตร(1.6-2.0 kgf-m /12 -15 lbf-ft)
6. ใส่ สลักล็อก ➅ เข้ากับรู บนเพลาใบจักร แล้วพับ
ปลายของสลักเพื่อป้ องกันการหลุด
การถอดใบจัก รให้ ท าขั้น ตอนทั้ง หมดย้อ นกลับ กับ
ขั้นตอนด้านบน

การปรับตั้ง
การปรับมุมเอียงทริม

มุมเอียงมำกไปหัวเรื อจะยกสูง

มุมเอียงที่เหมำะสม

รุ่ น DF9.9B/9.9BR/15A/15AR/20A/20AR
ทดลองทาการแล่นเรื อเพื่อตรวจสอบว่าจาเป็ นต้องปรับ
มุมเอียงทริ มหรื อไม่
การปรับมุมเอียงทริ ม
1. ยกหางเสื อ ค้า งไว้ใ นต าแหน่ ง ยกหางเสื อ ขึ้ น สุ ด
(โปรดดู ขอ้ มูลที่ หัวข้อ “แขนล็อกตาแหน่ งการยก
หางเสื อ”)
2. ปรับตาแหน่งสลักปรับมุมเอียงทริ ม Ⓐ

เพื่ อ รั กษา เ สถี ยร ภาพข อง การ บั ง คั บ เ ลี้ ย ว แ ล ะ
ประสิ ทธิ ภาพที่ ดีของเรื อ ควรรักษามุมเอียงของหางเสื อ
ให้เหมาะสมอยูต่ 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
ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างตัวเรื อ, เครื่ องยนต์, ใบจักร
ตลอดจนสภาพแวดล้อมของการใช้งาน
3. ลดหางเสื อลงสู่ตาแหน่งใช้งาน
หากต้องการลดหัวเรื อให้ต่ าลง ปรับตาแหน่ งสลักปรั บ
มุมเอียงทริ มเข้าหาเรื อ หากต้องการหัวเรื อยกขึ้น ให้ปรับ
สลักปรับมุมเอียงทริ มห่างออกจากเรื อ
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รุ่ น DF9.9BT/9.9BTH/15ATH/20AT/20ATH
ทดลองทาการแล่นเรื อเพื่อตรวจสอบว่าจาเป็ นต้องปรับ
มุมเอียงทริ มหรื อไม่
การปรับมุมเอียงทริ ม
1. ยกหางเสื อ ค้า งไว้ใ นต าแหน่ ง ยกหางเสื อ ขึ้ น สุ ด
(โปรดดู ขอ้ มูลที่ หัวข้อ “ปุ่ มล็อกตาแหน่ งหางเสื อ
ขึ้นสุด”)
2. คลายโบ้ลท์ Ⓑ ที่ยดึ สลักปรับมุมเอียงทริ ม Ⓐ ปรับ
ตาแหน่งสลักปรับมุมเอียงทริ ม Ⓐ และขันโบ้ลท์ยดึ
ให้แน่น

คาเตือน
หากท่ านใช้ งานเครื่องยนต์ ติดท้ ายเรือในขณะที่ถอดสลัก
ปรับมุมเอียงทริมออกจากตาแหน่ ง ท่ านอาจไม่ สามารถ
ควบคุมหางเสือตามทีต่ ้ องการได้
ห้ ามใช้ งานเครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือทีถ่ อดสลักปรับมุมเอียง
ทริมออกจากตาแหน่ งล็อก

การปรับความหนืดคอบังคับเลีย้ วหางเสื อ
คอบังคับเลี้ยวหางเสื อควรทางานได้อย่างราบลื่น และไม่
แน่ นจนเกิ นไป การปรับความหนื ดคอบังคับเลี้ยวหาง
เสื อ ควรปรั บ ให้ มี ค วามรู ้ สึ ก ว่า หนื ด เล็ ก น้ อ ยในช่ ว ง
ระหว่างของการหมุนเลี้ยว

รุ่ นควบคุมด้ วยรีโมท
3. ลดหางเสื อลงสู่ตาแหน่งใช้งาน
หากต้องการลดหัวเรื อให้ต่ าลง ปรับตาแหน่ งสลักปรั บ
มุมเอียงทริ มเข้าหาเรื อ หากต้องการหัวเรื อยกขึ้น ให้ปรับ
สลักปรับมุมเอียงทริ มห่างออกจากเรื อ

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

คาเตือน
การปรับมุมเอียงทริ มมีผลต่ อเสถียรภาพของการบังคับ
เลีย้ ว ถ้ ามุมเอียงทริมน้ อยเกินไป “หัวเรืออาจกดน้า”หาก
มุมเอียงทริ มมากเกินไป “เรืออาจมีอาการตบน้า ” ด้ าน
กาบซ้ ายและขวา หรื อมีอาการตบน้า ที่ท้องเรื อขึ้นลง
สภาวะเหล่ านี้ส่งผลให้ สูญเสี ยการควบคุมเรือ อาจทาให้
ผู้โดยสารกระเด็นตกนา้ ได้
อย่ า งไรก็ ต ามให้ รั ก ษามุ ม เอี ย งทริ ม ที่ เ หมาะสมบน
พืน้ ฐานของการทางานร่ วมกันระหว่ างเรือ เครื่ องยนต์
และใบจักรของท่ าน ตลอดจนสภาวะการทางานทีเ่ กิดขึน้

รุ่ นถือคันบังคับท้าย
การเพิ่มความหนื ดคอบังคับเลี้ยวหางเสื อ หมุนโบลท์
ปรับความหนื ด Ⓐ ตามเข็มนาฬิกา และการลดความ
หนื ดคอ บังคับเลี้ยวหางเสื อ หมุนโบลท์ปรับความหนื ด
Ⓐ ทวนเข็มนาฬิกา
สาหรับ การปรั บความหนื ดเพิ่มเติ ม สามารถใช้คนั โยก
ปรับความหนื ดคอบังคับเลี้ยวหางเสื อ Ⓑ หากต้องการ
เพิ่มความหนื ด คอบัง คับเลี้ ยวหางเสื อให้โยกด้ามปรั บ
ความหนื ด Ⓑ ไปทางซ้าย และการลดความหนื ด คอ
บังคับเลี้ยวหางเสื อให้โยกด้ามปรับความหนืดไปทางขวา
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รุ่ นควบคุมด้ วยรีโมท
ความหนื ด ของคัน โยกสามารถปรั บ ตั้ง ได้ต ามความ
ต้อ งการของท่ า น การเพิ่ ม ความหนื ด หมุ น ตัว ปรั บ ตั้ง
ความหนืดคันโยก Ⓐ ตามเข็มนาฬิกา, การลดความหนื ด
ให้หมุน ตัวปรับตั้งความหนืดคันโยกทวนเข็มนาฬิกา

หมายเหตุ:
 เริ่ มต้ นการปรั บความหนืดคอบังคับเลีย้ ว ให้ หมุน
โบลท์ ปรั บความหนืด Ⓐ ในขณะที่ คันโยกปรั บ
ความหนืด Ⓑ อยู่ในตาแหน่ งขวาสุด
 ห้ ามทาจารบีที่ตาแหน่ ง Ⓒ

การปรับความหนืดของคันเร่ ง

การปรับตั้งความเร็วรอบเดินเบาเครื่องยนต์

รุ่ นถือคันบังคับท้ าย

ความเร็ วรอบเดิ นเบาเครื่ องยนต์ได้มีการปรับตั้งมาจาก
โรงงานให้อยูร่ ะหว่าง 800 - 900 รอบ/นาที ขณะเกียร์วา่ ง

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

หมายเหตุ:
หากไม่ สามารถปรั บตั้งความเร็ วรอบเดิ นเบาเครื่ องยนต์
ให้ อยู่ภายในช่ วงที่ กาหนดได้ ให้ ติดต่ อผู้แทนจาหน่ า ย
ซูซูกิมารี นที่ ได้ รับการแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการของท่ าน

ระบบการแจ้ งเตือน
ระบบการแจ้งเตื อนถูกออกแบบมาเพื่อส่ งสัญญาณการ
แจ้ ง เตื อ นให้ ท่ า นระมัด ระวัง ต่ อ สถานการณ์ ที่ อ าจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่าน
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ข้ อสังเกต
เครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรื อของท่ านอาจได้ รับความเสี ยหาย
หากท่ านไว้ วางใจในระบบการแจ้ งเตือน ในการทางานที่
ผิดปกติของการแจ้ งเตือน หรือการแจ้ งเตือนสาหรับการ
บารุงรักษา
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการเกิ ด ความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ
เครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือของท่ าน ให้ ทาการตรวจสอบ และ
บารุงรักษาเครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือของท่ านอย่ างสมา่ เสมอ

ข้ อสังเกต
การใช้ งานเครื่องยนต์ อย่ างต่ อเนื่อง ในขณะทีร่ ะบบแสดง
การแจ้ ง เตือนความผิด ปกติ ทางานอยู่ อาจส่ งผลให้
เครื่องยนต์ ติดท้ ายเรือ ของท่ านได้ รับความเสี ยหายอย่ าง
รุนแรง
หากระบบการแจ้ งเตือน แสดงสั ญญาณการแจ้ งเตือนขึ้น
ระหว่ างการใช้ งานเครื่ องยนต์ ให้ ท่านหยุดการทางาน
ของเครื่ องยนต์ ให้ เร็ วที่สุดเท่ าที่จะทาได้ เพื่อแก้ ปัญหา
หรือปรึกษาผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกมิ ารีนที่ได้ รับการแต่ งตั้ง
อย่ างเป็ นทางการของท่ านเพือ่ ขอความช่ วยเหลือ

ตรวจสอบไฟแจ้ งเตือน
รุ่ นถือคันบังคับท้าย
ทุกครั้งที่ระบบสตาร์ตทางาน ไฟแจ้งเตือนจะสว่างชัว่ ครู่
ในช่วงสองวินาทีแรก โดยไม่คานึ งถึงระบบการทางาน
ของเครื่ องยนต์

ข้ อสังเกต
หากระบบแจ้ งเตือนทางานไม่ ถูกต้ อง ท่ านอาจไม่ ได้ รับ
การแจ้ งเตือนต่ างๆ ถึงสถานการณ์ ทอี่ าจทาให้ เครื่องยนต์
ติดท้ ายเรือของท่ านเสียหายได้
หากไฟแจ้ งเตือนไม่ ติดขณะสตาร์ ตเครื่ องยนต์ อาจเกิด
จากหลอดไฟแจ้ ง เตือ นขาดหรื อ ระบบการแจ้ ง เตื อ น
ขัดข้ อง โปรดปรึกษาผู้แทนซู ซูกมิ ารีนทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้ง
อย่ างเป็ นทางการ

รุ่ นควบคุมด้ วยรีโมท
ทุกครั้งเมื่อบิ ดสวิตช์สตาร์ ตที่ ตาแหน่ ง “เปิ ด” ไฟแจ้ง
เตือนจะสว่างชัว่ ครู่ ในช่วงสองวินาทีแรก และจะมีเสี ยง
ออดดังที่ชุดรี โมทคอนโทรล

ข้ อสังเกต
หากระบบแจ้ งเตือนทางานไม่ ถูกต้ อง ท่ านอาจไม่ ได้ รับ
การแจ้ งเตือนต่ างๆ ถึงสถานการณ์ ทอี่ าจทาให้ เครื่องยนต์
ติดท้ ายเรือของท่ านเสียหายได้
หากไฟแจ้ งเตือนไม่ ติดหรื อไม่ มีเสี ยงออดดัง ขณะเปิ ด
สวิต ช์ ส ตาร์ ต อาจเกิดจากหลอดไฟขาดหรื อออดแจ้ ง
เตือนขัดข้ อง โปรดปรึกษาผู้แทนซู ซูกิมารีนที่ได้ รับการ
แต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ

ข้ อสังเกต
การใช้ งานเครื่องยนต์ อย่ างต่ อเนื่อง ในขณะทีร่ ะบบแสดง
การแจ้ งเตือนแรงดันน้ามันเครื่องผิดปกติ อาจส่ งผลให้
เครื่องยนต์ ติดท้ ายเรือ ของท่ านได้ รับความเสี ยหายอย่ าง
รุนแรง
หากระบบการแจ้ งเตือ นแรงดันน้า มันเครื่ องแสดงขึ้น
ระหว่ างการใช้ งานเครื่ องยนต์ ให้ ท่านหยุดการทางาน
ของเครื่ องยนต์ ให้ เร็ วที่สุดเท่ าที่จะทาได้ เพื่อแก้ ปัญหา
หรือปรึกษาผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกมิ ารีนที่ได้ รับการแต่ งตั้ง
อย่ างเป็ นทางการของท่ านเพือ่ ขอความช่ วยเหลือ

หมายเหตุ:
รุ่ นควบคุมด้ วยรี โมท
เมื่ อบิ ดสวิ ต ช์ สตาร์ ตที่ ต าแหน่ ง เปิ ดจะมี เสี ยงออดแจ้ ง
เตื อนดั ง ขึ ้ น และเสี ยงออดจะหยุ ด ดั ง หลั ง จากที่
เครื่ องยนต์ สตาร์ ต และมีแรงดัน น้ามันเครื่ องอยู่ที่ 29.4
kPa (0.30 กก./cm2, 4 psi)
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ระบบแจ้ ง เตื อ นความเร็ ว รอบเครื่ อ งยนต์ เ กิ น
กาหนด (OVER-REVOLUTION)
ระบบจะเริ่ ม มี ก ารแจ้ง เตื อ นต่ อ เมื่ อ ใช้ค วามเร็ ว รอบ
เครื่ องยนต์เกิ นกว่าความเร็ วรอบสู งสุ ดที่ แนะนาไว้เป็ น
เวลานานกว่า 10 วินาที
ถ้าระบบแจ้งเตือนนี้ ทางาน ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์จะ
ถูกลดลงมาที่ ประมาณ 3,000 รอบ/นาที โดยอัตโนมัติ
พร้อมกับไฟแจ้งเตือน “REV LIMIT” สี แดงจะติดขึ้น

หมายเหตุ:
ในกรณี ที่ เ ครื่ องยนต์ ดั บ โดยอั ต โนมัติ อั น เนื่ อ งมาจาก
ระบบการแจ้ งเตือน เครื่ องยนต์ สามารถสตาร์ ตได้ อีกครั้ ง
อย่ า งไรก็ ต ามระบบการแจ้ งเตื อ นจะท างานซ้ า ๆอี ก
จนกว่ าจะแก้ ปัญหาให้ ระบบกลับมาเป็ นปกติอีกครั้ ง
หากระบบนี้ ยั ง คงมี การแจ้ ง เตื อ นอยู่ ใ ห้ ท่ านดั บ
เครื่ องยนต์ทนั ที หากอยูใ่ นสภาวะของคลื่นลมอากาศที่
สามารถดับเครื่ องได้

คาเตือน

ระบบนี้ตอ้ งทาการรี เซ็ทค่าใหม่เพื่อให้เครื่ องยนต์กลับมา
ทางานได้เต็มประสิ ทธิ ภาพอีกครั้ง โดยการลดคันเร่ งไป
ที่ตาแหน่ งรอบเดิ นเบา แล้วปล่อยให้เครื่ องยนต์ทางาน
ในรอบเดินเบาประมาณ 1 วินาที

หากท่ านพยายามที่ จ ะถอดหรื อ ประกอบฝาครอบ
เครื่ องยนต์ ใ นขณะที่เครื่ องยนต์ กาลังทางาน ท่ านอาจ
ได้ รับบาดเจ็บ

ข้ อสังเกต

ในการตรวจเช็กระดับนา้ มันเครื่องให้ ดับเครื่องยนต์ ก่อน
ทาการถอดฝาครอบเครื่องยนต์ ทุกครั้ง

หากระบบมีการแจ้ งเตือนความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ เกิน
กว่ าความเร็วรอบสู งสุ ดทีแ่ นะนาไว้ และมัน่ ใจว่ าระยะมุม
กินนา้ (Pitch) ของใบจักรเพียงพอ และไม่ มีปัจจัยในการ
ปรับแต่ งมุมเอียงทริมทีม่ ากเกินไป ซึ่งปัจจัยเหล่ านี้อาจ
ทาให้ เกิดปัญหาในระบบการแจ้ งเตือน

ตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่ องและเติมน้ ามันเครื่ องเพิ่ม
หากจ าเป็ น ถ้า ระดับ น้ า มัน เครื่ อ งอยู่ใ นระดับ ปกติ ใ ห้
ปรึ กษาผูแ้ ทนจาหน่ายซูซูกิมารี นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่าง
เป็ นทางการของท่าน

ปรึ กษาตัวแทนจาหน่ ายซู ซู กิมารี นที่ได้ รั บการแต่ งตั้ง
อย่ างเป็ นทางการของท่ าน หากระบบการแจ้ งเตือนมีการ
แจ้ งเตือนโดยไม่ มเี หตุผลทีช่ ัดเจน

เครื่องยนต์ ของท่ านอาจได้ รับความเสี ยหายอย่ างรุ นแรง
หากท่ านไว้ วางใจระบบการแจ้ งเตือนแรงดันนา้ มันเครื่อง
เพือ่ แสดงความจาเป็ นในการเติมนา้ มันเครื่อง

ระบบแจ้ งเตือนแรงดันนา้ มันเครื่อง

หมั่นตรวจสอบระดับน้า มันเครื่ องอย่ างเป็ นระยะและ
เติมนา้ มันเครื่องตามความจาเป็ น

ระบบนี้จะทางานต่อเมื่อแรงดันน้ ามันเครื่ องลดลงต่ากว่า
ระดับที่ถูกต้อง
หากระบบนี้ ท างานจะมี ไ ฟเตื อ นแรงดัน น้ ามัน เครื่ อ ง
แสดงขึ้น สาหรับรุ่ นควบคุมด้วยรี โมทจะมีเสี ยงออดแจ้ง
เตือนที่ ชุดรี โมทคอนโทรล เมื่อรอบเครื่ องยนต์ที่ 2,000
รอบ/นาที หรื อสูงกว่า และความเร็ วรอบเครื่ องยนต์จะถูก
ลดลงมาที่ประมาณ 2,000 รอบ/นาทีโดยอัตโนมัติ
หากท่านยังคงเดินเครื่ องต่อไป หลังจากระบบเริ่ มมีการ
แจ้งเตือนไปอีก 3 นาที เครื่ องยนต์จะดับโดยอัตโนมัติ

ข้ อสังเกต

ข้ อสังเกต
การใช้ ง านเครื่ อ งยนต์ ใ นขณะที่ร ะบบมีก ารแจ้ ง เตือ น
แรงดันน้ามันเครื่อง อาจส่ งผลให้ เครื่องยนต์ ติดท้ ายเรือ
ของท่ านได้ รับความเสียหายอย่ างรุนแรง
หากมีการแจ้ งเตือนแรงดันน้ามันเครื่องเกิดขึ้นระหว่ าง
การใช้ งานเครื่ องยนต์ ให้ ท่านดับเครื่องยนต์ ให้ เร็วที่สุด
เท่ าที่จะทาได้ เพื่อเติมน้ามันเครื่องในกรณีที่จาเป็ นหรือ
เพือ่ แก้ ปัญหา
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ระบบแจ้ งเตือนอุณหภูมิเครื่องยนต์ สูงเกินปกติ
ระบบนี้ จะทางานต่อเมื่อ ผนังกระบอกสู บมีอุณหภูมิที่
สูงเกินไป อันเนื่องมาจากน้ าหล่อเย็นไม่เพียงพอ
หากระบบนี้ ทางานจะมี ไฟเตื อ นแสดงขึ้ น สาหรั บ รุ่ น
ควบคุ ม ด้วยรี โ มทจะมี เ สี ย งออดแจ้ง เตื อ นที่ ชุด รี โ มท
คอนโทรล เมื่อรอบเครื่ องยนต์ที่ 3,000 รอบ/นาที หรื อ
สู ง กว่า และความเร็ ว รอบเครื่ อ งยนต์จ ะถู ก ลดลงมาที่
ประมาณ 3,000 รอบ/นาทีโดยอัตโนมัติ
หากท่านยังคงเดินเครื่ องต่อไป หลังจากระบบเริ่ มมีการ
แจ้งเตือนไปอีก 3 นาที เครื่ องยนต์จะดับโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:
ในกรณี ที่ เ ครื่ องยนต์ ดั บ โดยอั ต โนมัติ อั น เนื่ อ งมาจาก
ระบบการแจ้ งเตือน เครื่ องยนต์ สามารถสตาร์ ตได้ อีกครั้ ง
อย่ า งไรก็ ต ามระบบการแจ้ งเตื อ นจะท างานซ้ า ๆอี ก
จนกว่ าจะแก้ ปัญหาให้ ระบบกลับมาเป็ นปกติอีกครั้ ง
ถ้าระบบมีการแจ้งเตือนอุณหภูมิเครื่ องยนต์สูง เกินปกติ
ในขณะเครื่ องยนต์ทางาน ให้ลดความเร็ วรอบเครื่ องยนต์
ลงทันที แล้วตรวจสอบน้ าหล่อเย็นที่รูน้ าตรวจสอบ ว่ามี
น้ าหล่อเย็นพุ่งออกหรื อไม่ หากไม่มีน้ าหล่อเย็นพุ่งออก
ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนด้านล่างนี้ :
ในสภาวะของคลื่นลมอากาศที่ สามารถดับเครื่ องได้ ให้
ดับเครื่ องยนต์ แล้วยกหางเสื อขึ้นให้พน้ น้ าและนาเศษ
ซากต่างๆ ที่อาจขวางช่องทางเข้าน้ าหล่อเย็นออก เช่น
สาหร่ าย ถุงพลาสติก หรื อทราย จากนั้นก่อนทาการ
สตาร์ ตเครื่ องยนต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องทางเข้าน้ า
หล่อเย็นที่หางเสื อได้จุ่มลงใต้น้ าแล้ว จากนั้นให้ทาการ
สตาร์ตเครื่ องยนต์ แล้วทาการตรวจสอบดังนี้
1. ตรวจสอบว่ามีน้ าหล่อเย็นพุง่ ออกมาจากรู ตรวจสอบ
น้ าหล่อเย็นหรื อไม่
2. ตรวจสอบสัญญาณไฟแจ้งเตือนติดขึ้นมาอีกหรื อไม่

โปรดระวังสัญญาณไฟแจ้งเตือนที่ อาจติดขึ้นมาอีกครั้ ง
ในกรณี ที่อุณหภูมิเครื่ องยนต์สูงเกินปกติ หากเกิดกรณี ใด
กรณี หนึ่ งที่ กล่าวมาในข้างต้น ท่านต้องปรึ กษาผูแ้ ทน
จาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ
โดยเร็ วที่สุด

ข้ อสังเกต
การใช้ ง านเครื่ อ งยนต์ ใ นขณะที่ร ะบบมีก ารแจ้ ง เตือ น
อุณหภูมเิ ครื่องยนต์ สูงเกินปกติ อาจส่ งผลให้ เครื่องยนต์
ติดท้ ายเรือของท่ านได้ รับความเสียหายอย่ างรุนแรง
หากมี ก ารแจ้ ง เตื อ นอุ ณ หภู มิ เ ครื่ อ งยนต์ สู ง เกิ น ปกติ
เกิดขึน้ ระหว่ างการใช้ งานเครื่องยนต์ ในสภาวะของคลื่น
ลมอากาศที่ปลอดภัย ให้ ท่านดับเครื่องยนต์ โดยเร็วที่สุด
เท่ าที่จะทาได้ และทาการตรวจสอบเครื่ องยนต์ ตาม
คาแนะนาในขั้นต้ น ปรึกษาผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่
ได้ รับการแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ หากท่ านไม่ สามารถ
แก้ ไขปัญหาดังกล่ าวได้

ระบบการวิเคราะห์ ปัญหา
หากมีความผิดปกติใดๆของสัญญาณเซ็นเซอร์ ที่ส่งไปยัง
กล่องควบคุมเครื่ องยนต์ ระบบวิเคราะห์ปัญหาจะเตือน
ถึงความผิดปกติ

รุ่ นถือคันบังคับท้าย
หากระบบนี้ทางานจะมีสญ
ั ญาณไฟกะพริ บแจ้งเตือนเป็ น
ข้อกาหนดด้านความปลอดภัยที่ อนุ ญ าตให้ดาเนิ นการ
จากัดความเร็ วภายใต้สภาวะการทางานที่ ลม้ เหลวของ
เครื่ องยนต์ หากเกิดความล้มเหลวดังกล่าวเครื่ องยนต์จะ
เข้าสู่โหมดจากัดความเร็ วรอบเครื่ องยนต์
การแจ้งเตือนข้อบกพร่ องสามารถระบุได้จากการกะพริ บ
ของหลอดไฟ
รหั ส แจ้ง เตื อ นปั ญ หาถู ก ออกแบบให้ แ สดงในขณะ
เครื่ องยนต์ทางาน

23

รุ่ นควบคุมด้ วยรีโมท
หากระบบนี้ทางานจะมีสญ
ั ญาณไฟกะพริ บและเสี ยงออด
แจ้งเตือน
เป็ นข้ อ ก าหนดด้ า นความปลอดภั ย ที่ อนุ ญาตให้
ด าเนิ น การจ ากัด ความเร็ วภายใต้สภาวะการท างานที่
ล้มเหลวของเครื่ องยนต์ หากเกิดความล้มเหลวดังกล่าว
เครื่ องยนต์ ย นต์ จ ะเข้า สู่ โ หมดจ ากั ด ความเร็ วรอบ
เครื่ องยนต์
การแจ้งเตือนข้อบกพร่ องสามารถระบุได้จากการกะพริ บ
ของหลอดไฟและเสี ยงออดแจ้งเตือน
ระบบวิเคราะห์ปัญหานี้ถูกออกแบบให้แจ้งเตือนในขณะ
บิดสวิตช์สตาร์ตที่ตาแหน่งเปิ ด
เสี ยงออดแจ้งเตือนระบบการวิเคราะห์ปัญหาที่ทางานอยู่
จะดับลงหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 30 วินาที

ข้ อสังเกต
หากระบบวิเคราะห์ ปัญหาแจ้ งเตือนขณะที่ท่านใช้ งาน
เครื่ อ งยนต์ แสดงว่ ามี ค วามผิ ด ปกติ ข องสั ญ ญาณ
เซ็นเซอร์ ตวั ใดตัวหนึ่งของระบบควบคุม
ปรึกษาผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกมิ ารีนทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่ าง
เป็ นทางการเพือ่ แก้ ไขปัญหาดังกล่ าวได้

ระบบแจ้ งเตือนการเปลีย่ นถ่ ายนา้ มันเครื่อง
ระบบแจ้งเตือนนี้จะแจ้งให้ผใู ้ ช้งานเรื อทราบถึงช่วงเวลา
ในการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่ อง ให้ตรงตามกาหนดการ
บารุ งรักษา ระบบได้รับการออกแบบให้บนั ทึ กชัว่ โมง
การทางานทั้งหมดของเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ และระบบ
จะแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาตามกาหนดที่ ต้ งั ค่าไว้ล่วงหน้า
(ดูที่หน้า “การแจ้งเตือนการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่ อง” ใน
หน้าสุดท้าย)

การทางานของระบบ
รุ่ นถือคันบังคับท้าย
เมื่ อ ชั่ ว โมงการท างานรวมทั้ง หมดถึ ง ชั่ว โมงตามที่
ก าหนดค่ า ไว้ ใ นระบบ ไฟเตื อ นจะกะพริ บ ขณะ
เครื่ องยนต์ทางาน การแจ้งเตือนนี้ จะเตือนซ้ าๆ จนกว่า
ท่านจะทาการยกเลิกการการแจ้งเตือนของระบบ

รุ่ นควบคุมด้ วยรีโมท
เมื่ อ ชั่ ว โมงการท างานรวมทั้ง หมดถึ ง ชั่ว โมงตามที่
กาหนดค่าไว้ในระบบ ไฟเตือนจะกะพริ บ การแจ้งเตือน
นี้ จะเตือนซ้ าๆ จนกว่าท่านจะทาการยกเลิกการการแจ้ง
เตือนของระบบ

การยกเลิกการแจ้ งเตือน
รุ่ นถือคันบังคับท้าย
1. สตาร์ตเครื่ องยนต์
ตร วจ สอ บ ใ ห้ แ น่ ใ จว่ า เ กี ย ร์ อ ยู่ ใ น ต าแ ห น่ ง
“เกียร์วา่ ง” และคันเร่ งอยูใ่ นตาแหน่งปิ ดสุด

หมายเหตุ:
เครื่ องยนต์ จะดับเมื่อกดปุ่ มดับเครื่ องยนต์ ค้างไว้ นานกว่ า
0.5 วินาที
2. กดปุ่ มดับเครื่ องยนต์ ① 3 ครั้งภายในเวลา 4 วินาที
เครื่ องยนต์ตอ้ งไม่ดบั
สั ญ ญาณไฟแจ้ง เตื อ นจะหยุ ด แสดง เมื่ อ ท าการ
ยกเลิกการแจ้งเตือนสาเร็ จ

3. ดับเครื่ องยนต์
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การยกเลิกการแจ้ งเตือน
รุ่ นควบคุมด้ วยรีโมท
1.
2.
3.
4.

ตาแหน่งของเกียร์ตอ้ งอยูใ่ นตาแหน่ง “เกียร์วา่ ง”
บิดสวิตช์สตาร์ตไปที่ตาแหน่ง “เปิ ด”
ดึงแผ่นก้ามปูลอ็ กสวิตช์ดบั เครื่ องฉุกเฉิ น ① ออก
ดึงปุ่ มสวิตช์ดบั เครื่ องฉุ กเฉิ น ② ขึ้น 3 ครั้งภายใน
4 วินาที สัญญาณไฟแจ้งเตือนจะหยุดแสดง เมื่อทา
การยกเลิกการแจ้งเตือนสาเร็ จ

การใช้ งานระบบล็อกหางเสื อ
(DF9.9B/9.9BR/15A/15AR/20A/20AR)
ขาล็อกการปรับล็อก-คลายล็อกหางเสื อ
ขาล็อกการปรับล็อก-คลายล็อกหางเสื อ Ⓐ มี 2 ระดับ
ตาแหน่ ง “ล็อก” หางเสือ
ใช้ตาแหน่งนี้ เมื่อเครื่ องยนต์ทางานขณะเข้าเกี ยร์ “ถอย
หลัง” หรื อใช้งานเครื่ องยนต์ในน้ าลึกที่ไม่สมั ผัสกับวัตถุ
ใต้น้ า เมื่ อ ท าการ “ล็อ ก” การปรั บ ยกหางเสื อ จะช่ ว ย
ป้ องกันไม่ให้หางเสื อยกขึ้นเมื่อปะทะกับน้ าที่ มีแรงดัน
น้ า เช่ น แรงผลัก จากใบจักรในระหว่างเข้าเกี ยร์ “ถอย
หลัง” หรื อ เมื่อลดความเร็ ว

ล็อก
(ดันลง)

5. บิดสวิตช์สตาร์ตไปที่ตาแหน่ง “ปิ ด”
6. ใส่ แผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดบั เครื่ องฉุ กเฉิ น ① กลับ
เข้าตาแหน่ง

หมายเหตุ:
 การยกเ ลิ กร ะบ บ แจ้ งเ ตื อ น การ เ ป ลี่ ยนถ่ า ย
น้า มั น เครื่ องสามารถท าได้ ไม่ ว่ า จะเปลี่ ย นถ่ า ย
นา้ มันเครื่ องหรื อไม่ อย่ างไรก็ตามเมื่อระบบมีการ
แจ้ งเตือน ซูซูกิขอแนะนาให้ เปลี่ยนถ่ ายนา้ มันเครื่ อง
ก่ อนทาการยกเลิกการทางานของระบบ
 ถึงแม้ ว่าท่ านได้ เปลี่ยนถ่ ายนา้ มันเครื่ องก่ อนที่ ระบบ
จะมี การแจ้ ง เตื อ น อย่ า งไรก็ต ามท่ านจ าเป็ นต้ อ ง
ดาเนินการยกเลิกการแจ้ งเตือน

ข้ อสังเกต
หากหางเสื อ กระแทกวัต ถุ ใ ต้ น้า ขณะที่ห างเสื อ อยู่ ใ น
ต าแหน่ ง “ล็อ ก” เครื่ อ งยนต์ ติด ท้ า ยเรื อ ของท่ า นอาจ
ได้ รับความเสียหาย
เมื่อใช้ งานเครื่ องยนต์ ในบริ เวณที่อาจพบวัตถุ ใต้ น้า ให้
ปรับขาล็อกอยู่ในตาแหน่ ง “คลายล็อก” และแล่ นเรือด้ วย
ความเร็วตา่ ๆเท่ านั้น
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ตาแน่ ง “ คลายล็อก” หางเสือ
ใช้ตาแหน่งนี้ทุกครั้งเมื่อเข้าเกียร์ “เดินหน้า” ขณะใช้งาน
ในน้ าตื้น การใช้งานในตาแหน่ ง “คลายล็อก” จะทาให้
เครื่ องยนต์สามารถยกขึ้นได้ หากมีการกระแทกกับวัตถุ
ใต้ น้ า เพื่ อ ลดโอกาสที่ อ าจเกิ ดความเสี ยหายกั บ
เครื่ องยนต์ โปรดดูขอ้ มูลที่หวั ข้อ “การใช้งานในน้ าตื้น”
สาหรับรายละเอียดการใช้งานในน้ าตื้น
คลายล็อก
(ยกขึ้น)

คาเตือน
หากท่ านวางมือไว้ ใกล้ กับ จุดหมุนของเครื่องยนต์ หรื อ
วางไว้ ด้านใต้ จุดหมุนของเครื่ องยนต์ ขณะที่ยกหางเสื อ
ในตาแหน่ งขึน้ สุ ด มือของท่ านอาจถูกกระแทกในกรณีที่
ท่ านทาหางเสือหลุดมือ ขณะทีท่ ่ านทาการยกหางเสือขึน้
อย่ าวางมือไว้ ใกล้ กับจุดหมุนของเครื่องยนต์ หรือวางไว้
ด้ านใต้ จุดหมุนของเครื่องยนต์ ขณะยกหางเสือขึน้
1. ตาแหน่งของเกียร์ตอ้ งอยูใ่ นตาแหน่ง “เกียร์วา่ ง”
2. ย้ายตาแหน่งขาล็อกการปรับล็อก-คลายล็อกหางเสื อ
① ไปที่ตาแหน่ง “คลายล็อก”

คาเตือน
เมือ่ ท่ านใช้ งานเครื่องยนต์ โดยที่ตัวปรับระดับหางเสื ออยู่
ในต าแหน่ ง “คลายล็ อ ก” การล็ อ กปรั บ มุ ม เอีย งจะไม่
ทางาน ดังนั้นแรงผลัก น้าต่ างๆ เช่ น แรงผลัก น้าจากใบ
จักรขณะใช้ งานเกียร์ “ถอยหลัง”, ลดความเร็ วลงอย่ าง
รวดเร็ว และการกระแทกวัตถุใต้ น้า อาจทาให้ เครื่องยนต์
ยกขึน้ ซึ่งสามารถทาให้ บาดเจ็บได้

3. จับที่จบั ด้านหลังฝาครอบเครื่ องยนต์แล้วยกหางเสือ
ขึ้น จนกระทัง่ แขนล็อกการยกหางเสื อ ② ล็อกเข้า
กับตาแหน่งล็อกอย่างอัตโนมัติ ในตาแหน่ งยกหาง
เสื อขึ้นสุด

เมื่ อ ใช้ งานในต าแหน่ ง “คลายล็ อ ก” ให้ ใช้ ความ
ระมัดระวังอย่ างสู งและใช้ ความเร็วตา่ มากเท่ านั้น

แขนล็อกตาแหน่ งการยกหางเสื อ
แขนล็อกตาแหน่งการยกหางเสื อใช้ในการล็อกตาแหน่ง
ยกหางเสื อขึ้นเพื่อค้ าเครื่ องยนต์ให้อยูใ่ นตาแหน่งที่ยกขึ้น
จนสุด

ข้ อสังเกต
หากท่ านใช้ มื อ จั บ แฮนด์ ควบคุ ม เพื่ อ ยกหรื อลด
เครื่องยนต์ ลง อาจทาให้ ด้ามจับหักได้
ห้ ามใช้ มือ จับ แฮนด์ ค วบคุ มเพื่อ ยกหรื อ ลดเครื่ องยนต์
ขณะที่ ยกหางเสือขึน้ สุ ด
26

หากต้องการลดเครื่ องยนต์ลง :
1. ย้ายตาแหน่งขาล็อกการปรับล็อก-คลายล็อกหางเสื อ
① ไปที่ตาแหน่งล็อกหางเสื อ

ตาแหน่ งใช้ งานในนา้ ตืน้
การปรับตาแหน่ งใช้ งานในน้าตืน้
1. ตาแหน่งของเกียร์ตอ้ งอยูใ่ นตาแหน่ง “เกียร์วา่ ง”
2. ย้ายตาแหน่งขาล็อกการปรับล็อก-คลายล็อกหางเสื อ
① ไปที่ตาแหน่งคลายล็อก

2. ดึ งเครื่ องยนต์ เ ข้ า หาตั ว เล็ ก น้ อ ย และปล่ อ ย
เครื่ องยนต์ ลงอย่างช้าๆ
3. ยกเครื่ องยนต์ข้ ึนอย่างช้าๆ จนได้ยนิ เสี ยง “คลิก”

คาเตือน
การละเลยโดยไม่ ใ ช้ ความระมัด ระวัง อย่ า งเหมาะสม
ในขณะ ทีย่ กหางเสือขึน้ นา้ มันเชื้อเพลิงอาจรั่วออกมาได้
ถอดสายน้ามันเชื้อเพลิงออก เมื่อปล่ อยให้ เครื่องยนต์ อยู่
ในตาแหน่ งยกขึน้ สู งเป็ นเวลานาน

ข้ อสังเกต

4. ลดเครื่ องยนต์ลงอย่างช้าๆ ให้หยุดที่ ตาแหน่ งเอียง
ขึ้นเล็กน้อย จากตาแหน่งมุมเอียงทริ มปกติ

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

หากท่ านใช้ แขนล็อกการยกหางเสือ ในการยกหางเสื อขึน้
สุ ดสาหรั บการลากเรื อ อาจทาให้ เกิดการคลายล็อก ได้
โดยไม่ ค าดคิด ส่ งผลให้ เครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรื อได้ รั บ
ความเสียหาย
ในการลากเรือห้ ามใช้ แขนล็อกการยกหางเสื อในตาแหน่ ง
ยกหางเสือขึน้ สุ ด
27

หากต้องการลดเครื่ องยนต์ลง :
1. ย้า ยต าแหน่ ง ตั ว ล็ อ กการยกหางเสื อ
ตาแหน่งล็อกหางเสื อ

①

ไปที่

การใช้ งานระบบล็อกหางเสื อ
(DF9.9BT/9.9BTH/15ATH/20AT/20ATH)
การยกหางเสื อระบบไฟฟ้ า
การ “ยกหางเสื อขึ้น” ทางานโดยกดสวิตช์ หากต้องการ
ให้หางเสื อยกขึ้นให้กดปุ่ มขึ้น (ทางขวา) ของสวิตช์ หาก
ต้อ งการให้ห างเสื อ ลดลงให้ก ดปุ่ มลง(ทางซ้าย) ของ
สวิตช์
ลง

ขึ้น

2. ดึ งเครื่ องยนต์ เ ข้ า หาตั ว เล็ ก น้ อ ย และปล่ อ ย
เครื่ องยนต์ ลงอย่างช้าๆ

ขึ้น
ลง

คาเตือน
เมือ่ ท่ านใช้ งานเครื่องยนต์ ในน้าตืน้ ขาล็อกหางเสื อจะไม่
ทางาน ดังนั้นแรงผลัก น้าต่ างๆ เช่ น แรงผลัก น้าจากใบ
จักรขณะใช้ งานเกียร์ “ถอยหลัง”, ลดความเร็ วลงอย่ าง
รวดเร็ว และการกระแทกวัตถุใต้ น้า อาจทาให้ เครื่องยนต์
ยกขึน้ ซึ่งสามารถทาให้ บาดเจ็บได้
เมื่ อ ใช้ งานในต าแหน่ ง “คลายล็ อ ก” ให้ ใช้ ความ
ระมัดระวังอย่ างสู งและใช้ ความเร็วตา่ มากเท่ านั้น

ขึ้น
ลง

คาเตือน
สวิตช์ ยกหางเสื อไฟฟ้า (PT) สามารถทางานได้ ในขณะ
ปิ ดสวิตช์ สตาร์ ตอยู่ หากสั มผัสสวิตช์ ยกหางเสื อโดย
ไม่ ได้ ต้งั ใจอาจส่ งผลให้ เกิดการบาดเจ็บได้
ให้ ทุก คนอยู่ ห่างจากเครื่ องยนต์ ติด ท้ ายเรื อ เพื่อช่ ว ย
ป้ องกันการเกิดอุบัตเิ หตุ จากการทางานโดยไม่ ได้ ต้งั ใจ
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การยกหางเสื อด้ วยขึน้ -ลงระบบแมนนวล
หากท่านไม่สามารถยกหางเสื อด้วย “ระบบยกหางเสื อ
ไฟฟ้ า” ได้ อาจเกิดจากระบบไฟฟ้ าขัดข้องหรื อปั ญหา
อื่นๆ ท่านสามารถปรับยกหางเสื อได้ดว้ ยตัวท่านเอง โดย
การปรั บ ยกหางเสื อขึ้ น -ลง ให้ คลายสกรู Ⓐ ทวนเข็ม
นาฬิกา 2 รอบ และปรับตาแหน่งตามที่ตอ้ งการ หลังจาก
ได้ตาแหน่งที่ตอ้ งการแล้วขันสกรู ให้แน่น

3. ลดหางเสื อ ลง โดยใช้ ร ะบบยกหางเสื อไฟฟ้ า
จนกระทัง่ เครื่ องยนต์ค้ ากับปุ่ มล็อกตาแหน่งหางเสื อ
ขึ้นสุด
หากต้องการปลดปุ่ มล็อกตาแหน่ งหางเสื อขึ้นสุ ด ให้ยก
เครื่ องยนต์ข้ ึนจนสุ ดโดยใช้สวิตช์ยกหางเสื อ และดึงปุ่ ม
ล็อกตาแหน่งหางเสื อขึ้นสุด ออกจากตาแหน่งล็อก

คาเตือน
ข้ อควรระวัง
เนื่องจากเครื่ องยนต์ มีน้าหนักมาก หากท่ านยกหางเสื อ
ด้ วยมือ ท่ านอาจได้ รับบาดเจ็บทีห่ ลังหรือลืน่ ล้ ม ซึ่งทาให้
ได้ รับบาดเจ็บอย่ างรุนแรง
หากท่ านยกหางเสื อด้ วยมือ ควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ า
ท่ านได้ จับเครื่ องยนต์ และวางเท้ าอย่ างมั่นคง และมั่นใจ
ว่ าสามารถรองรับนา้ หนักของเครื่องยนต์ ได้

ปุ่ มล็อกตาแหน่ งหางเสื อขึน้ สุ ด
ปุ่ มล็อกตาแหน่งหางเสื อขึ้นสุ ดใช้สาหรับค้ าเครื่ องยนต์
ในตาแหน่งยกหางเสื อขึ้น เพื่อป้ องกันไม่ให้เครื่ องยนต์
เคลื่อนที่
การใช้งานปุ่ มล็อกตาแหน่งหางเสื อขึ้นสุด
1. ยกหางเสื อขึ้นสุดโดยใช้ระบบยกหางเสื อไฟฟ้ า
2. ดัน ปุ่ มล็ อ กต าแหน่ ง หางเสื อ ขึ้ นสุ ด ① เพื่ อ ค้ า
เครื่ องยนต์ให้อยูใ่ นตาแหน่งยกหางเสื อขึ้นสุด

การไม่ ระมั ด ระวั ง อย่ างเหมาะสม เมื่ อ ท าการยก
เครื่องยนต์ ขนึ้ นา้ มันเชื้อเพลิงอาจรั่วไหลออกมาได้
เมือ่ ใดทีท่ ่ านทาการยกหางเสื อเครื่องยนต์ เป็ นเวลานานๆ
ให้ ถอดสายนา้ มันเชื้อเพลิงออก

ข้ อควรระวัง
สวิตช์ ยกหางเสือทีช่ ุดรีโมทควบคุม สามารถทางานได้ ใน
ขณะที่ปิดสวิตช์ สตาร์ ต อยู่ หากมีค นใดคนหนึ่ง มากด
สวิตช์ ในขณะที่ท่านกาลังปลดล็อกปุ่ มล็อกตาแหน่ งหาง
เสือขึน้ สุ ด มือของท่ านอาจได้ รับบาดเจ็บได้
ให้ ทุกคนอยู่ห่างจากสวิตช์ ยกหางเสื อที่ชุดรีโมทควบคุม
ในขณะทีท่ ่ านกาลังปลดปุ่ มล็อกตาแหน่ งหางเสือขึน้ สุ ด

ข้ อสังเกต
ความเสียหายอาจเกิดขึน้ ได้ หากท่ านใช้ ปุ่มล็อกตาแหน่ ง
หางเสือขึน้ สุ ด นอกเหนือจากตอนจอดเรืออยู่
ปุ่ มล็อกตาแหน่ งหางเสื อขึ้นสุ ดช่ วยลดแรงกดในระบบ
ยกหางเสื อไฟฟ้า และควรใช้ เมื่อเรื อจอดหยุดนิ่งเท่ านั้น
อย่ าใช้ ปุ่มล็อกตาแหน่ งหางเสื อขึ้นสุ ด เมื่อ ท่ านทาการ
ลากเรือที่มีเครื่องยนต์ ติดท้ ายเรือของท่ านอยู่ โปรดดูที่
หัวข้ อ “การลากเรือบนรถเทรลเลอร์ ”
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การตรวจสอบก่อนการออกเรือ
คาเตือน
การละเลยในการตรวจสอบเรื อ และเครื่ องยนต์ ติดท้ าย
เรือของท่ านก่ อนเริ่มเดินทาง อาจทาให้ เกิดอันตรายได้
ก่ อนการออกเรื อทุ ก ครั้ งให้ หมั่ น ตรวจสอบตาม
รายละเอียดทีไ่ ด้ อธิบายไว้ ในหัวนี้
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 การเตรี ย ม
ความพร้อมสาหรับเหตุฉุกเฉิ นอย่างถูกต้อง

2. ดึงก้านวัดระดับน้ ามันเครื่ อง ① ออก แล้วเช็ดคราบ
น้ ามันเครื่ องบนก้านวัดระดับ น้ า มันเครื่ อ งด้วยผ้า
สะอาด

ดาเนินการตรวจสอบตามหัวข้อต่อไปนี้อยูเ่ สมอก่อนการ
ออกเรื อ
 ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า น้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ของท่ า นมี
เพียงพอสาหรั บการเดินทางตามแผนการเดินทาง
ของท่ าน
 ตรวจวัดระดับนา้ มันเครื่องในอ่ างนา้ มันเครื่องยนต์

ข้ อสังเกต
การใช้ เครื่องยนต์ ทมี่ ปี ริมาณนา้ มันเครื่องไม่ เพียงพออาจ
ทาให้ เครื่องยนต์ เกิดความเสียหายได้
ตรวจสอบระดับน้ามัน เครื่ องทุกครั้ งก่ อนการเดินทาง
และเติมนา้ มันเครื่องหากปริมาณไม่ เพียงพอ

หมายเหตุ:
หากนา้ มันเครื่ องมีสิ่งปนเปื ้ อนหรื อเปลี่ยนสี ให้ เปลี่ยน
นา้ มันเครื่ องใหม่ (โปรดดูข้อมูลที่ หัวข้ อ “การตรวจเช็ก
และการบารุ งรั กษาตามระยะ / นา้ มันเครื่ อง”)
3. ใส่กา้ นวัดระดับน้ ามันเครื่ องกลับเข้าสู่ ช่องวัดระดับ
น้ ามันเครื่ องแล้วกดลงให้สุด จากนั้นดึงออกมาอีก
ครั้ง เพื่อตรวจสอบระดับของน้ ามันเครื่ อง

การตรวจวัดระดับนา้ มันเครื่องยนต์ :

ขีดจากัดด้านบน

หมายเหตุ:

ขีดจากัดด้านล่าง

เพื่อการวัดระดับนา้ มันเครื่ องที่ ถูกต้ อง ให้ ตรวจวัดระดับ
นา้ มันเครื่ องในขณะที่ เครื่ องยนต์ เย็นเท่ านั้น
1. ปรับเครื่ องยนต์ให้อยูใ่ นแนวตั้ง จากนั้นคลายล็อก
ฝาครอบเครื่ อ งยนต์ อ อก
เพื่ อ ถอดฝาครอบ
เครื่ องยนต์

ระดับน้ ามันเครื่ องควรอยู่ระหว่างขีดจากัดด้านบนและ
ขีดจากัดด้านล่างของก้านวัดระดับน้ ามันเครื่ อง
ถ้าระดับน้ ามันเครื่ องอยูใ่ กล้กบั ขีดจากัดด้านล่าง ให้เติม
น้ ามันเครื่ องเพื่อเพิ่มระดับ จนถึงระดับขีดจากัดด้านบน
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เติมน้ ามันเครื่ อง:
1. คลายฝาปิ ดช่องเติมน้ ามันเครื่ องออก
2. เติ ม น้ า มัน เครื่ อ งตามเกรดที่ แ นะน า จนถึ ง ระดับ
ขีดจากัดด้านบน

 ต้ องมั่ น ใจว่ าในเรื อของท่ านมี อุ ป กรณ์ ความ
ปลอดภัยเกีย่ วกับการเดินเรือ และอุปกรณ์ ช่วยเหลือ
เมือ่ เกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิน
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าสวิตช์ ดับเครื่องฉุ กเฉินทางาน
อย่ างถูกต้ อง
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าไม่ มีสิ่งกีดขวางใดๆขวางช่ อง
ทางเข้ านา้ หล่ อเย็น

การรันอินเครื่องยนต์
ข้ อสังเกต

การใช้ง านอย่า งเหมาะสมระหว่า งช่ ว งการรั น อิ น ใน
ระยะแรกนี้ จะช่วยให้เครื่ องยนต์ของท่านมีอายุการใช้
งาน และมีประสิ ทธิ ภาพที่สูงสุ ด คาแนะนาต่อไปนี้ จะ
อธิบายขั้นตอนการใช้งานในระยะรันอินที่เหมาะสม

เครื่องยนต์ ทางาน ในขณะทีม่ ปี ริมาณนา้ มันเครื่องทีม่ าก
เกินไปอาจทาให้ เครื่องยนต์ เสียหายได้
อย่ าเติมนา้ มันเครื่องมากกว่ าปริมาณทีก่ าหนด
3. ขันฝาปิ ดช่องเติมน้ ามันเครื่ องให้แน่น
 ตรวจสอบระดับนา้ ยาแบตเตอรี่
ควรรักษาระดับไว้ ระหว่ างเส้ น MAX และ MIN
ตลอดเวลา หากระดับของน้ายาแบตเตอรี่ ลดลงต่า
กว่ าเส้ น MIN โปรดดูที่หัวข้ อ “การตรวจเช็กและ
การบารุงรักษาตามระยะ”
 ตรวจสอบการเชื่อมต่ อของสายไฟ และขั้วแบตเตอรี่
ให้ แน่ นอยู่เสมอ
 ตรวจสอบใบจักรด้ วยสายตาว่ าไม่ มีความเสี ยหาย
ใดๆเกิดขึน้ กับใบจักร
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าการยึดเครื่ องยนต์ เข้ ากับท้ าย
เรือมีความแน่ น และแข็งแรงทีป่ ลอดภัย
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ า สลักปรั บ มุมเอียงทริ มติดตั้ง
อย่ างแน่ นหนา และอยู่ในตาแหน่ งทีเ่ หมาะสม
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าเชือกสตาร์ ตอยู่ในสภาพพร้ อม
ใช้ งาน ไม่ ฉีกขาดหรือสึกหรอ

ข้ อสังเกต
การไม่ ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้ งานในระยะรั นอินที่มี
การอธิบายไว้ ด้านล่ าง อาจทาให้ เกิดความเสี ยหายอย่ าง
รุนแรงต่ อเครื่องยนต์ ได้
มัน่ ใจว่ าท่ านได้ ปฏิบัตติ ามขั้นตอนการรันอินเครื่องยนต์
ตามทีอ่ ธิบายไว้ ด้านล่ าง

การรันอินในระยะแรก : 10 ชัว่ โมง
ขั้นตอนการรันอิน
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
การใช้ เครื่องยนต์ รอบสู งโดยไม่ มกี ารอุ่นเครื่องยนต์ อย่ าง
เพียงพอ อาจทาให้ เครื่ องยนต์ เกิดความเสี ยหายอย่ าง
รุนแรง เช่ น ลูกสู บติด
ให้ อุ่ น เครื่ อ งยนต์ อ ยู่ ใ นรอบเดิ น เบา อย่ า งเพี ย งพอ
(ประมาณ 5 นาที) ก่ อนใช้ เครื่องยนต์ ด้วยความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ ทสี่ ู ง
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หลังจากอุ่นเครื่ องยนต์เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เริ่ มการ
รันอินโดยเข้าเกียร์ เดินหน้า แล้วเดิ นเครื่ องยนต์ให้
อยูใ่ นรอบเดินเบาอย่างต่อเนื่ อง (ประมาณ 15 นาที)
จากนั้นในช่วงเวลา 1 ชัว่ โมง 45 นาทีที่เหลือ หาก
อยูใ่ นสภาวะของคลื่นลมอากาศที่ปลอดภัย ให้เดิน
เครื่ อ งยนต์ใ นขณะเข้า เกี ย ร์ เ ดิ น หน้า และเพิ่ ม
ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ โดยใช้คนั เร่ งสู งสุ ดไม่เกิน
ครึ่ งหนึ่งของคันเร่ ง (ประมาณ 3,000 รอบ/นาที)

การใช้ งานเครื่องยนต์ ติดท้ ายเรือ
ก่อนการสตาร์ ตเครื่องยนต์
1. ลดหางเสื อลงให้ส่วนของชุดเกียร์จมลงไปในน้ า
2. สายน้ ามัน เชื้ อเพลิ ง มี ก ารเชื่ อ มต่ ออย่า งแน่ น หนา
และถู กต้อ ง ระหว่า งถัง น้ า เชื้ อ เพลิ ง มัน เชื้ อ เพลิ ง
และเครื่ องยนต์

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
หากน้า มัน เบนซิ นหกบนพื้น ผิว ที่พ่ นสี อาจทาให้ เกิด
คราบหรือการเปลีย่ นของสีผวิ ได้
เช็ดนา้ มันเบนซินทีห่ กออกทันทีด้วยผ้านุ่มๆ
3. หมุน สกรู ปิ ดช่ อ งระบายอากาศ ① ที่ ฝ าถังน้ ามัน
เชื้อเพลิงทวนเข็มนาฬิกา เพื่อเปิ ดช่องระบายอากาศ

ข้ อสังเกต
การใช้ คันเร่ งที่ตาแหน่ งเร่ งสุ ด ในการเดินเครื่ องยนต์
ติดต่ อกันนานเกินกว่ า 5 นาทีต่อครั้ง ในช่ วง 7 ชั่วโมง
สุ ดท้ ายของการรันอิน อาจเป็ นสาเหตุให้ เครื่องยนต์ เกิด
ความเสียหายอย่ างรุนแรง เช่ น ลูกสู บติด
ในช่ วง 7 ช่ วงโมงสุ ดท้ ายของการรั นอิน ห้ ามใช้ งาน
คันเร่ งในตาแหน่ งเร่ งสุ ดนานติดต่ อกันเกิน 5 นาทีต่อครั้ง
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4. ตั้ง ค่า ขาล็อ กการปรั บ ล็อก-คลายล็อ กหางเสื อ ②
ไปที่ตาแหน่ง “ล็อก”
(DF9.9B/9.9BR/15A/15AR/20A/20AR)

5. ตร วจ สอ บ ใ ห้ แ น่ ใ จว่ า เ กี ย ร์ อ ยู่ ใ น ต าแ ห น่ ง
“เกียร์วา่ ง”

คาเตือน

ข้ อสังเกต
เมื่อเครื่ องยนต์ อยู่ ในตาแหน่ งเข้ าเกียร์ เชื อกสตาร์ ต ไม่
สามารถใช้ งานได้ หากพยายามใช้ งานอาจทาให้ ระบบ
เชือกสตาร์ ได้ รับความเสียหาย
ตรวจสอบให้ แน่ ใ จว่ า เกีย ร์ อ ยู่ ใ นตาแหน่ ง “เกียร์ ว่ า ง”
ก่ อนดึกเชือกสตาร์ ต เพือ่ ทาการสตาร์ ตเครื่องยนต์
6. ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า แผ่ น ก้า มปู ล็ อ กสวิ ต ช์ ดับ
เครื่ อ งฉุ ก เฉิ น เสี ย บอยู่ใ นต าแหน่ ง ที่ ท างาน และ
ปลายสายดึ งแผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดบั เครื่ องฉุ กเฉิ น
ได้เ ชื่ อ มต่ อเข้า กับ ส่ ว นใดส่ วนหนึ่ งของร่ า งกายผู ้
ควบคุมเรื อ

การไม่ เ ชื่ อ มต่ อ สายดึง แผ่ นก้ า มปู ล็อกสวิต ช์ ดับเครื่ อ ง
ฉุ กเฉินเข้ ากับส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายผู้ควบคุมเรื อ
หรือเชื่อมต่ ออย่ างไม่ เหมาะสม อาจส่ งผลให้ ผ้คู วบคุมเรือ
หรือผู้โดยสารได้ รับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวติ ได้
ปฏิบัตติ ามข้ อควรระวังนีอ้ ยู่เสมอ:
 ต้ องมั่นใจว่ าได้ รัดสายดึงแผ่ นก้ ามปู ล็อกสวิตช์ ดับ
เครื่ องฉุ กเฉิ นไว้ กับข้ อมือ หรื อบริ เวณเสื้ อผ้ าใน
ตาแหน่ งทีเ่ หมาะสม (เช่ น เข็มขัด เป็ นต้ น) เข้ ากับผู้
ควบคุมเรือ
 ต้ องมัน่ ใจว่ าไม่ มสี ิ่ งกีดขวางใดๆ ขัดขวางหรือจากัด
การทางานของสวิตช์ ดบั เครื่องฉุกเฉิน
 ระมัดระวังอย่ าดึงแผ่ นก้ ามปูล็อกสวิตช์ ดับเครื่ อง
ฉุ กเฉินออก หรือมีการกระแทกจนทาให้ แผ่ นก้ ามปู
ล็อกสวิตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ นหลุดออกระหว่ างการ
ทางานปกติ เครื่องยนต์ จะดับกะทันหัน และทาให้
สู ญเสียการเคลือ่ นทีไ่ ปข้ างหน้ าอย่ าฉับพลัน อาจทา
ให้ ผ้โู ดยสารพุ่งไปข้ างหน้ าโดยไม่ คาดคิด
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หมายเหตุ:

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 งานสวิ ตช์ ดั บ
เครื่ องฉุกเฉิ นได้ ตามปกติ

ดาเนิ นการตามขั้นตอนต่ อไปนี ้หากเครื่ องยนต์ ของท่ าน
เป็ นเครื่ องยนต์ ใหม่ หรื อไม่ มีนา้ มันเชื ้อเพลิงในถังนา้ มัน
เชื อ้ เพลิง :
เติมนา้ มันเบนซิ นลงในถังนา้ มัน และบีบลูกบีบปั้ มนา้ มัน
เชื ้อเพลิงหลายๆครั้ งจนกว่ าลูกบี บจะตึงมือ และดึงเชื อก
สตาร์ ตแรงๆหลายๆครั้ งหรื อใช้ มอเตอร์ สตาร์ ต เพื่ อเติ ม
น้ามั น เชื ้อ เพลิ ง ในท่ อน้ามั น เชื ้ อ เพลิ ง จากนั้ น ท าตาม
ขั้นตอนการสตาร์ ตเครื่ องยนต์ ปกติ

การสตาร์ ตเครื่องยนต์

รุ่ นถือคันบังคับท้าย
คาเตือน

1. บีบลูกบี บปั้ มน้ ามันเชื้ อเพลิงหลายๆครั้งจนกว่าลูก
บีบจะตึงมือ

ก๊ าซไอเสี ยประกอบด้ วยคาร์ บอนมอนอกไซด์ ซึ่ งเป็ น
ก๊ าซอันตราย ที่ตรวจจับได้ ยากเนื่องจากไม่ มีสีและไม่ มี
กลิ่น การหายใจเอาก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ เข้ าไป อาจ
ทาให้ ได้ รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวติ ได้
ห้ ามสตาร์ ตเครื่องยนต์ ภายในอาคาร หรือในพืน้ ทีท่ มี่ กี าร
ระบายอากาศไม่ เพียงพอ หรือไม่ มกี ารระบายอากาศเลย

หมายเหตุ:

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคันเร่ งอยูใ่ นตาแหน่งปิ ดสุด

 กรณี ที่เครื่ องยนต์ สตาร์ ตไม่ ติด ให้ ตรวจสอบแผ่ น
ก้ า มปู ล็อ กสวิ ต ช์ ดั บ เครื่ องฉุ ก เฉิ น ในต าแหน่ ง ที่
ทางาน หากแผ่ นก้ ามปู ลอ็ กสวิตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ น
ไม่ อ ยู่ใ นต าแหน่ ง ที่ ท างานจะไม่ ส ามารถสตาร์ ต
เครื่ องยนต์ ได้
 มอเตอร์ สตาร์ ตสามารถทางานได้ แม้ ว่าแผ่ นก้ ามปู
ล็อกสวิตช์ ดับเครื่ องฉุกเฉิ นจะไม่ อยู่ในตาแหน่ ง แต่
ไม่ สามารถสตาร์ ตเครื่ องยนต์ ได้
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3. a) รุ่ นเชือกสตาร์ต
จับมื อดึ งสตาร์ ต ① ให้แน่ นและดึ งอย่างช้าๆ จน
รู ้สึกถึงแรงต้าน เมื่อท่านรู ้สึกว่าเชื อกสตาร์ ตพร้อม
ใช้ง าน ให้ ดึ ง เชื อ กสตาร์ ต อย่ า งเร็ ว เพื่ อ ท าการ
สตาร์ตเครื่ องยนต์ ห้ามปล่อยเชือกสตาร์ ตออกทันที
โดยให้คา้ งมือดึงไว้ แล้วค่อยๆปล่อยกลับอย่างช้าๆ

b) รุ่ นสตาร์ตไฟฟ้ า
กดปุ่ มสตาร์ตเครื่ องยนต์ ②

ข้ อสังเกต
หากท่ านกดปุ่ มสตาร์ ตเครื่ องยนต์ นานเกินกว่ า 5 วินาที
ระบบสตาร์ ตอาจเกิดความเสียหายได้

คาเตือน
หากสายแบตเตอรี่ ไ ม่ ไ ด้ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ แบตเตอรี่ ข ณะที่
เครื่ องยนต์ กาลังทางาน ซึ่ งอาจทาให้ ระบบไฟฟ้าได้ รับ
ความเสียหายหรือทาให้ เกิดไฟไหม้ ได้
หากท่ านไม่ ได้ ใช้ งานแบตเตอรี่ ในรุ่ นสตาร์ ตไฟฟ้า ท่ าน
ต้ อ งหุ้ ม ฉนวนที่ ข้ั ว แบตเตอรี่ เพื่ อ ป้ องกั น ไม่ ใ ห้ ขั้ ว
แบตเตอรี่สัมผัสกัน

ห้ ามกดปุ่ มสตาร์ ตเครื่องยนต์ นานเกินกว่ า 5 วินาที

ข้ อสังเกต
หากท่ านกดปุ่ มสตาร์ ตเครื่องยนต์ ขณะเครื่ องยนต์ กาลัง
ทางาน ระบบสตาร์ ตอาจเกิดความเสียหายได้
ห้ ามกดปุ่ มสตาร์ ตเครื่องยนต์ ขณะเครื่องยนต์ ทางาน

หมายเหตุ:

ข้ อสังเกต

หากเครื่ องยนต์ สตาร์ ตไม่ ติดหลังจากผ่ านไป 5 วินาที ให้
รออีก 10 วินาที แล้ วลองใหม่ อีกครั้ ง

หากท่ านดึงเชื อกสตาร์ ตในขณะเครื่ องยนต์ ทางาน อาจ
ทาให้ ระบบสตาร์ ตได้ รับความเสียหายได้

ข้ อสังเกต

ห้ ามดึงเชือกสตาร์ ตขณะเครื่องยนต์ ทางาน

หากระบบแจ้ งเตือนทางานไม่ ถูกต้ อง ท่ านอาจไม่ ได้ รับ
การแจ้ งเตือนต่ างๆ ถึงสถานการณ์ ทอี่ าจทาให้ เครื่องยนต์
ติดท้ ายเรือของท่ านเสียหายได้
หากสั ญญาณไฟแจ้ งเตือนไม่ สว่ างขึ้น เมื่อระบบสตาร์ ต
ทางาน หลอดไฟเตื อ นอาจเสี ย หายหรื อ วงจรไฟอาจ
ขัด ข้ อ ง ปรึ กษาผู้ แ ทนจาหน่ ายซู ซู กิมารี น ที่ไ ด้ รั บการ
แต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ
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ข้ อสังเกต

2. ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า คัน โยกอุ่ น เครื่ องอยู่ ใ น
ตาแหน่งปิ ดสุด

การใช้ งานเครื่องยนต์ อย่ างต่ อเนื่อง ในขณะทีร่ ะบบแสดง
การแจ้ งเตือนความผิดปกติอยู่ อาจส่ งผลให้ เครื่ องยนต์
ติดท้ ายเรือของท่ านได้ รับความเสียหายอย่ างรุนแรง
หากไฟแจ้ งเตือนยังคงติดอยู่หลังจากสตาร์ ตเครื่องยนต์
ให้ ตรวจสอบระดับน้ามันเครื่ อง และเติมน้ามันเครื่ อง
เพิ่ม หากจาเป็ น หากระดับ น้า มั น เครื่ อ งอยู่ ใ นระดับ ที่
กาหนด โปรดปรึ กษาผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ได้ รับ
การแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ

3. บิดสวิตช์สตาร์ตไปที่ตาแหน่ง “เปิ ด”
4. บิดสวิตช์สตาร์ตไปที่ตาแหน่ง “สตาร์ต”

4. อุ่นเครื่ องยนต์ประมาณ 5 นาที
ปิ ด

ข้ อสังเกต

เปิ ด
สตาร์ต

การใช้ งานเครื่องยนต์ ทคี่ วามเร็วรอบเครื่องยนต์ สูง หรือ
“เปิ ดคันเร่ งสุ ด” ทันทีหลังจากสตาร์ ตเครื่องยนต์ โดยที่
ไม่ ทาการอุ่นเครื่องยนต์ อาจทาให้ เครื่องยนต์ ขัดข้ องได้
ท าการอุ่ น เครื่ อ งยนต์ ใ ห้ เ พีย งพอเสมอ ก่ อ นใช้ ง าน
เครื่องยนต์ ด้วยความเร็วรอบเครื่องยนต์ ทสี่ ู ง
รุ่นควบคุมด้ วยรีโมท
1. บีบลูกบี บปั้ มน้ ามันเชื้ อเพลิงหลายๆครั้งจนกว่าลูก
บีบจะตึงมือ

ข้ อสังเกต
หากบิดสวิตช์ สตาร์ ตไปที่ตาแหน่ ง “สตาร์ ต” นานกว่ า 5
วินาที ระบบสตาร์ ตอาจเกิดความเสียหายได้
ห้ ามบิดสวิตช์ สตาร์ ตไปที่ตาแหน่ ง “สตาร์ ต” นานกว่ า 5
วินาที

ข้ อสังเกต
หากบิ ด สวิ ต ช์ สตาร์ ตไปที่ ต าแหน่ ง “สตาร์ ต” ขณะ
เครื่ อ งยนต์ ก าลั ง ท างาน ระบบสตาร์ ตอาจเกิ ด ความ
เสียหายได้
ห้ า มบิ ด สวิ ต ช์ สตาร์ ตไปที่ ต าแหน่ ง “สตาร์ ต” ขณะ
เครื่องยนต์ กาลังทางาน

หมายเหตุ:
หากเครื่ องยนต์ สตาร์ ตไม่ ติดหลังจากผ่ านไป 5 วินาที ให้
รออีก 10 วินาที แล้ วลองใหม่ อีกครั้ ง
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ข้ อสังเกต
หากระบบแจ้ งเตือนทางานไม่ ถูกต้ อง ท่ านอาจไม่ ได้ รับ
การแจ้ งเตือนต่ างๆ ถึงสถานการณ์ ทอี่ าจทาให้ เครื่องยนต์
ติดท้ ายเรือของท่ านเสียหายได้
หากไฟแจ้ งเตือนไม่ สว่ างขึน้ หรือไม่ มีเสี ยงออดเตือนเมื่อ
เปิ ดสวิตช์ สตาร์ ต หลอดไฟเตือนหรือออดแจ้ งเตือนอาจ
เสี ยหายหรื อวงจรไฟอาจขัดข้ อง ปรึกษาผู้แทนจาหน่ าย
ซู ซูกมิ ารีนทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ

การตรวจสอบระบบนา้ หล่อเย็น
ทันทีที่สตาร์ตเครื่ องยนต์ น้ าควรพุง่ ออกจากรู ตรวจสอบ
น้ า หล่ อเย็น ➀ เพื่ อ แสดงว่า ปั้ มน้ า และระบบหล่ อ เย็น
ทางานปกติ หากท่านสังเกตเห็นว่าน้ าไม่พุ่งออกจากรู
ตรวจสอบน้ าหล่อเย็นให้ดบั เครื่ องยนต์โดยเร็ วที่สุดเท่าที่
จะทาได้ และปรึ กษาผูแ้ ทนจาหน่ายซูซูกิมารี นที่ได้รับ
การแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการของท่าน

ข้ อสังเกต
การใช้ งานเครื่องยนต์ อย่ างต่ อเนื่อง ในขณะทีร่ ะบบแสดง
การแจ้ งเตือนความผิดปกติอยู่ อาจส่ งผลให้ เครื่ องยนต์
ติดท้ ายเรือของท่ านได้ รับความเสียหายอย่ างรุนแรง
หากไฟแจ้ งเตือนยังคงติดอยู่หลังจากสตาร์ ตเครื่องยนต์
ให้ ตรวจสอบระดับน้ามันเครื่ อง และเติมน้ามันเครื่ อง
เพิ่ม หากจาเป็ น หากระดับ น้า มั น เครื่ อ งอยู่ ใ นระดับ ที่
กาหนด โปรดปรึ กษาผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ได้ รับ
การแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ
5. อุ่นเครื่ องยนต์ประมาณ 5 นาที

ข้ อสังเกต
การใช้ งานเครื่องยนต์ ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ สูง หรือ
“เปิ ดคันเร่ งสุ ด” ทันทีหลังจากสตาร์ ตเครื่องยนต์ โดยที่
ไม่ ทาการอุ่นเครื่องยนต์ อาจทาให้ เครื่องยนต์ ขัดข้ องได้
ท าการอุ่ น เครื่ อ งยนต์ ใ ห้ เ พีย งพอเสมอ ก่ อ นใช้ ง าน
เครื่องยนต์ ด้วยความเร็วรอบเครื่องยนต์ ทสี่ ู ง

ข้ อสังเกต
ห้ ามใช้ เครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือ เมือ่ ไม่ มนี า้ พุ่งออกมาจากรู
ตรวจสอบน้าหล่ อเย็น มิฉะนั้นอาจเกิดความเสี ยหาย
อย่ างรุนแรงได้
หลังจากสตาร์ ตเครื่องยนต์ แล้ ว ให้ ตรวจสอบว่ ามีน้าพุ่ง
ออกมาจากรู ตรวจสอบนา้ หล่ อเย็นหรือไม่

คาเตือน
การใช้ งานเรือขณะสวิตช์ ดบั เครื่องฉุกเฉินทางานอย่ างไม่
ถูกต้ อง เป็ นเหตุให้ เกิดความอันตรายได้
ก่ อนสตาร์ ตเครื่ องยนต์ ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าสวิตช์ ดับ
เครื่องฉุกเฉินทางานได้ อย่ างถูกต้ อง
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การสตาร์ ตเครื่องยนต์ ในกรณีฉุกเฉิน
หมายเหตุ:
รุ่ นสตาร์ ตไฟฟ้ า มีระบบเชื อกสตาร์ ตเป็ นระบบสารอง
สาหรั บการสตาร์ ตเครื่ องยนต์ ในกรณี ฉุกเฉิ น หากระบบ
เชื อ กสตาร์ ตส ารองใช้ งานไม่ ไ ด้ จ าเป็ นต้ อ งใช้ การ
สตาร์ ตฉุ กเฉิ นโดยใช้ เชื อกสตาร์ ตฉุ กเฉิ น (ในกรณี นี้จะ
ไม่ มีเชื อกสตาร์ ตฉุ กเฉิ นให้ มาเป็ นอุปกรณ์ สารองในชุด
เครื่ องมือ)
หากท่านต้องการสตาร์ตเครื่ องยนต์แต่ระบบเชือกสตาร์ ต
สตาร์ตสารองขัดข้อง สามารถทาตามขั้นตอนการสตาร์ ต
เครื่ องยนต์ในกรณี ฉุกเฉิ น ได้ดงั ต่อไปนี้

2. ถอดฝาครอบเครื่ องยนต์อ อก โดยดึ ง ตัว ล็ อ กฝา
ครอบเครื่ องยนต์อ อกตามลูกศร และยกฝาครอบ
เครื่ องยนต์ออก

คาเตือน
หากสั มผัสอุปกรณ์ ไฟฟ้าขณะสตาร์ ตเครื่ องยนต์ อาจ
ส่ งผลให้ เกิดการบาดเจ็บได้
เมื่ อ ใช้ เชื อ กสตาร์ ตเพื่ อ สตาร์ ตเครื่ อ งยนต์ ระวั ง อย่ า
สั มผัสอุปกรณ์ ไฟฟ้า เช่ น คอยล์ จุดระเบิด หรือ สายหัว
เทียน

3. ถอดสายป้ องกันการสตาร์ตขณะเข้าเกียร์ (NSI) ①
ออกจากชุดเชือกสตาร์ต

การสตาร์ ตเครื่องยนต์ เมื่อระบบเชือกสตาร์ ตไม่ สามารถ
ใช้ งานได้ :
1. ตาแหน่งของเกียร์ตอ้ งอยูใ่ นตาแหน่ง“เกียร์วา่ ง”

คาเตือน
เมือ่ ท่ านใช้ ข้นั ตอนการสตาร์ ตเครื่องยนต์ ในกรณีฉุกเฉิน
ระบบป้ องกันการเข้ าเกียร์ สตาร์ ตจะไม่ ทางาน หากคัน
เกียร์ ไม่ อยู่ในตาแหน่ ง “เกียร์ ว่าง” เรือสามารถเคลื่อนที่
อย่ างกะทันหันเมื่อสตาร์ ตเครื่องยนต์ ซึ่งอาจส่ งผลให้ ผู้
ควบคุมเรือหรือผู้โดยสารได้ รับบาดเจ็บสาหัส

4. ดึ ง ท่ อ หายใจ ② ออกจากตัว ยึด สายบนชุ ด เชื อ ก
สตาร์ต

ควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าคั น เกี ย ร์ อยู่ ในต าแหน่ ง
“เกียร์ ว่าง” ก่ อนทาการสตาร์ ทเครื่ องยนต์ ในขั้นตอน
การสตาร์ ตเครื่องยนต์ ในกรณีฉุกเฉิน
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5. ถอดท่อระบาย ③ ออกจากตัวดักไอ

9. ดึงท่อหายใจ ② ออกจากเดื อยเสี ยบของกล่องเก็บ
เสี ยง และใส่ ปลายท่อหายใจเข้าไปในช่องทางเข้า
อากาศของกล่องเก็บเสี ยง ดังรู ป

6. ถอดโบ้ลท์ยดึ ชุดเชือกสตาร์ตทั้ง 4 ตัวออก

หมายเหตุ:
ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าท่ อหายใจ และสายอื่ นๆ ไม่ สัมผัส
กับล้ อช่ วยแรง (ฟลายวีล) และสายพานไทม์ มิ่ง

7. ยกชุดเชือกสตาร์ตออกไว้ทางด้านซ้าย ต่อท่อระบาย
③ เข้ากับตัวดักไอ

10. ผูกปมที่ปลายด้านหนึ่ งของเชือกสตาร์ ตฉุ กเฉิ นและ
ผูกปมอีกด้านไว้กบั ด้ามไขควง ที่อยูใ่ นชุดเครื่ องมือ
11. เกี่ ยวปลายเชื อกที่ ผูกปมไว้บนร่ องบากบนล้อช่ วย
แรง แล้วพันเชื อกสตาร์ ตฉุ กเฉิ นรอบๆพลูเลย์ตาม
เข็มนาฬิกา
12. ใส่ แ ผ่ น ก้า มปู ล็อ กสวิต ช์ดับ เครื่ อ งฉุ ก เฉิ น เข้า กับ
ตาแหน่งที่ทางาน
13. รุ่ นควบคุมด้วยรี โมท :
บิดสวิตช์สตาร์ตไปที่ตาแหน่ง “เปิ ด”
14. หลังจากนั้นทาตามขั้นตอนการสตาร์ ตเครื่ องยนต์
ตามปกติ แล้วให้ดึงเชื อกสตาร์ ตฉุ กเฉิ นอย่างเต็ม
กาลังเพื่อทาการสตาร์ตเครื่ องยนต์

8. ยึดชุดเชือกสตาร์ตด้วยเชือกให้เหมาะสม ดังรู ป
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ข้ อสังเกต

คาเตือน
หากท่ านพยายามประกอบชุ ดเชือกสตาร์ ตหรือฝาครอบ
เครื่องยนต์ หลังจากสตาร์ ตเครื่องยนต์ แล้ ว อาจส่ งผลให้
เกิดการบาดเจ็บได้
ห้ ามประกอบชุ ดเชื อกสตาร์ ตหรื อฝาครอบเครื่ องยนต์
ขณะเครื่องยนต์ ทางาน

คาเตือน
ขณะเครื่ องยนต์ ทางาน มีชิ้ นส่ วนเคลื่อนที่อยู่ หลายจุด
อาจทาให้ ท่านได้ รับการบาดเจ็บอย่ างรุนแรงได้
เมื่อเครื่ อ งยนต์ กาลังทางาน โปรดระวัง มือ ผม เสื้ อผ้ า
ฯลฯ ของท่ านให้ อยู่ห่างจากเครื่องยนต์ ขณะทางาน

หมายเหตุ:
ควรตรวจสอบและซ่ อมแซมระบบสตาร์ ตโดยเร็ วที่ สุด
ไม่ ควรใช้ ขั้นตอนการสตาร์ ตเครื่ องยนต์ ในกรณี ฉุกเฉิ นนี ้
ต่ อเนื่องจนเป็ นปกติ

หากท่ า นเปลี่ ย นเกี ย ร์ ในขณะที่ เ ครื่ อ งยนต์ ไ ม่ ท างาน
กลไกการเปลีย่ นเกียร์ อาจเกิดความเสียหายได้
หลีกเลีย่ งการเปลีย่ นเกียร์ ขณะเครื่องยนต์ ไม่ ทางาน

รุ่ นถือคันบังคับท้าย
การเปลีย่ 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 ” ให้ ป รั บ ขาล็อ กการ
ปรับล็อก-คลายล็อกหางเสื อ อยูใ่ นตาแหน่ง “ล็อก” และ
คันเร่ งอยูใ่ นตาแหน่งรอบเดินเบา แล้วดันคันเกียร์ ไปทาง
ด้านหลังของเรื อให้สุด
ถอยหลัง

เดินหน้า

การเปลีย่ นเกียร์ และการควบคุมความเร็ว
ข้ อสังเกต
ความเสียหายของเครื่องยนต์ อย่ างรุ นแรงอาจเกิดขึน้ หาก
(ก) เปลี่ยนเกียร์ ในขณะที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ไม่ อยู่
ในรอบเดินเบา และความเร็วของเรือยังไม่ ลดลง เช่ นการ
เปลี่ยนเกียร์ จาก “เดินหน้ า” เป็ น “ถอยหลัง” หรือจาก
“ถอยหลัง” เป็ น “เดินหน้ า” หรือ (ข) การไม่ ระมัดระวัง
ขณะควบคุมเรือถอยหลัง
รอให้ ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ กลับสู่ รอบเดินเบาก่ อน
เสมอเมือ่ มีการเปลีย่ นเกียร์
เมื่อควบคุมเรือถอยหลัง ให้ ใช้ ความระมัดระวังอย่ างสู ง
และใช้ ความเร็วให้ น้อยทีส่ ุ ด
ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ า คันเกียร์ อยู่ ในตาแหน่ งที่ต้องการ
ก่ อนทาการเร่ งเครื่องยนต์

การควบคุมความเร็ว
หลังจากเข้าเกียร์ การควบคุมความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ ทา
ได้โดยการบิดคันเร่ งที่ปลอกคันเร่ ง
เพิ่มความเร็ ว

ลดความเร็ ว
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รุ่ นควบคุมด้ วยรีโมท
เมื่อต้องการเข้าเกี ยร์ “เดิ นหน้า” ให้กดปุ่ มปลดล็อกบน
คันโยก แล้วเลื่ อนคันโยกไปด้านหน้าที่ ตาแหน่ ง Ⓐ
โดยประมาณ ตามที่แสดงในภาพประกอบ
เมื่อต้องการเข้าเกี ยร์ “ถอยหลัง” ให้กดปุ่ มปลดล็อกบน
คัน โยก แล้ว เลื่ อ นคัน โยกถอยหลัง ไปยัง ต าแหน่ ง Ⓑ
โดยประมาณ ตามที่แสดงในภาพประกอบ
เกียร์วา่ ง
ถอยหลัง

เดินหน้า

การดับเครื่องยนต์
หมายเหตุ:
เมื่อจาเป็ นต้ องดับเครื่ องยนต์ ในกรณี ฉุกเฉิ น ให้ ดึงแผ่ น
ก้ ามปู ลอ็ กสวิตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ นออก โดยดึ งสายพ่ วง
แผ่ นก้ ามปูลอ็ กสวิตช์ ฉุกเฉิ น

รุ่ นถือคันบังคับท้าย
การดับเครื่ องยนต์ :
1. ลดคันเร่ งให้อยูใ่ นตาแหน่งรอบเดินเบา
2. ตาแหน่งของเกียร์ตอ้ งอยูใ่ นตาแหน่ง“เกียร์วา่ ง”
3. หลังจากใช้งานเครื่ องยนต์อย่างต่อเนื่ อง ก่อนดับ
เครื่ องยนต์ตอ้ งปล่อยให้เครื่ องยนต์เดินเบาไว้สักครู่
เพื่อให้เครื่ องยนต์ได้คลายความร้อน
4. กดปุ่ มดับเครื่ องยนต์ Ⓐ ค้างไว้ จนกว่าเครื่ องยนต์
จะดับ

การควบคุมความเร็ว
เมื่อต้องการเพิ่มความเร็ วหลังจากที่ ท่านเข้าเกียร์ แล้วให้
เลื่อนคันโยกไปด้านหน้า หรื อด้านหลัง

คาเตือน
เนื่องจากคันโยกทางานร่ วมกันระหว่ างการเปลี่ยนเกียร์
และการควบคุมความเร็ ว และเมื่อคันโยกถู กปลดล็อก
ขณะทาการเข้ าเกียร์ ระบบคันเร่ งจะพร้ อมใช้ งาน และ
สามารถเร่ งเครื่องยนต์ ได้ ทันที ด้ วยเหตุนีอ้ าจทาให้ เรื อ
เคลื่อนตัวอย่ างกะทันหันส่ งผลให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อ
ทรัพย์ สินเสียหาย
ท่ านต้ องระมัดระวัง อย่ า ขยับคันโยกไปด้ า นหน้ าหรื อ
ด้ านหลังมากเกินไป ขณะทาการเข้ าเกียร์

5. หลังจากดับเครื่ องยนต์ ถอดหัวต่อน้ ามันเชื้ อเพลิ ง
ออกจากเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ

คาเตือน
หากเครื่องยนต์ ไม่ มกี ารใช้ งานเป็ นเวลานานๆ โดยต่ อสาย
นา้ มันเชื้อเพลิงค้ างไว้ นา้ มันเชื้อเพลิงอาจมีการรั่วไหลได้
เมื่อใดที่ท่านไม่ ใช้ งานเครื่องยนต์ เป็ นเวลานานๆ ให้ ถอด
สายนา้ มันเชื้อเพลิงออก
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ข้ อสังเกต

ข้ อสังเกต

หากน้า มัน เบนซิ นหกบนพื้น ผิว ที่พ่ นสี อาจทาให้ เกิด
คราบหรือการเปลีย่ นของสีผวิ ได้

หากน้ามันเบนซิ นหกบนพื้นผิวที่พ่นสี อาจทาให้ เกิด
คราบ หรือการเปลีย่ นของสีผวิ ได้

เช็ดนา้ มันเบนซินทีห่ ก ออกทันทีด้วยผ้านุ่มๆ

เช็ดนา้ มันเบนซินทีห่ ก ออกทันทีด้วยผ้านุ่มๆ

6. หมุ น สกรู ปิ ดช่ อ งระบายอากาศที่ ฝ าถั ง น้ ามั น
เชื้อเพลิง ตามเข็มนาฬิกาเพื่อปิ ดช่องระบายอากาศ

5. หมุ น สกรู ปิ ดช่ อ งระบายอากาศที่ ฝ าถั ง น้ ามั น
เชื้อเพลิง ตามเข็มนาฬิกาเพื่อปิ ดช่องระบายอากาศ

คาเตือน

รุ่ นควบคุมด้ วยรีโมท
การดับเครื่ องยนต์ :
1. ตาแหน่งของเกียร์ตอ้ งอยูใ่ นตาแหน่ง“เกียร์วา่ ง”
2. หลังจากใช้งานเครื่ องยนต์อย่างต่อเนื่ อง ก่อนดับ
เครื่ องยนต์ตอ้ งปล่อยให้เครื่ องยนต์เดินเบาไว้สักครู่
เพื่อให้เครื่ องยนต์ได้คลายความร้อน
3. บิ ดสวิตช์สตาร์ ต ไปที่ ตาแหน่ ง “ปิ ด” และค้าง
ตาแหน่งสวิตช์สตาร์ตไว้ที่ตาแหน่ง “ปิ ด” เสมอ เมื่อ
ไม่มีการใช้งาน มิฉะนั้นแบตเตอรี่ จะคายประจุได้

ปิ ด

เปิ ด
สตาร์ต

การนาเรือออกไปใช้ โดยที่ท่านไม่ อนุญาต อาจก่ อให้ เกิด
อุบัตเิ หตุ หรือความเสียหายต่ อเรือของท่ าน
เพื่ อ ป้ องกั น ไม่ ใ ห้ ผู้ อื่ น ใช้ เรื อ ของท่ า นโดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต ต้ องมั่นใจว่ าท่ านได้ นาลูกบิดกุญแจ และแผ่ น
ก้ ามปูล็อกสวิตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ นออกจากเรื อ เมือไม่ มี
ผู้ดูแลเรือของท่ าน

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

การจอดเรือ
4. หลังจากดับเครื่ องยนต์ ถอดหัวต่อน้ ามันเชื้ อเพลิ ง
ออกจากเครื่ องยนต์

คาเตือน
หากเครื่องยนต์ ไม่ มกี ารใช้ งานเป็ นเวลานานๆ โดยต่ อสาย
นา้ มันเชื้อเพลิงค้ างไว้ นา้ มันเชื้อเพลิงอาจมีการรั่วไหลได้

หากท่านจอดเรื อในบริ เวณที่มีน้ าตื้น หรื อไม่มีการใช้งาน
เรื อในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ท่านควรยกหางเสื อขึ้นจากน้ า
เพื่อป้ องกันการกระแทกในขณะน้ าลง หรื อป้ องกันการ
กัดกร่ อนจากน้ าทะเล
โปรดดู ข ้อ มู ล ที่ หั ว ข้อ “แขนล็ อ กการยกหางเสื อ ”
(DF9.9B/9.9BR/15A/15AR/20A/20AR) หรื อดูขอ้ มูลที่
หั ว ข้ อ “ปุ่ ม ล็ อ ก ต า แ ห น่ ง ห า ง เ สื อ ขึ้ น สุ ด ”
(DF9.9BT/9.9BTH/15ATH/20AT/20ATH)

เมือ่ ใดทีท่ ่ านไม่ มกี ารใช้ เครื่องยนต์ เป็ นเวลานานๆ ให้ ถอด
สายนา้ มันเชื้อเพลิงออก
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คาเตือน
หากยกหางเสื อขึน้ เป็ นเวลานาน และมีการเชื่ อมต่ อสาย
น้ามันเชื้อเพลิงเข้ ากับเครื่ องยนต์ ที่ไม่ มีการใช้ งานเป็ น
เวลานานๆ นา้ มันเชื้อเพลิงอาจมีการรั่วไหลได้
เมือ่ ใดทีท่ ่ านไม่ มกี ารใช้ เครื่องยนต์ และยกหางเสือขึน้ เป็ น
เวลานานๆ ให้ ถอดสายนา้ มันเชื้อเพลิงออก

ข้ อสังเกต
การผู กเรื อ อย่ างไม่ เหมาะสมอาจเป็ นเหตุ ให้ เกิดความ
เสียหายต่ อเรือ เครื่องยนต์ ติดท้ ายเรือหรือทรัพย์ สิน อื่นๆ
ได้
อย่ าให้ เครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือของท่ านเสียดสีกบั ขอบของ
ท่ าเทียบเรือ หรือเรือลาอืน่ ๆ เมือ่ ผูกเรือจอดไว้

การใช้ งานในนา้ ตืน้
(DF9.9B/9.9BR/15A/15AR/20A/20AR)
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”

คาเตือน
เมือ่ ท่ านใช้ งานเครื่องยนต์ ในน้าตืน้ ขาล็อกหางเสื อจะไม่
ทางาน ดังนั้นแรงผลักน้าต่ างๆ เช่ น แรงผลักน้าจากใบ
จักรขณะใช้ งานเกียร์ “ถอยหลัง”, ลดความเร็ วลงอย่ าง
รวดเร็ว และการกระแทกวัตถุใต้ น้า อาจทาให้ เครื่องยนต์
ยกขึน้ ซึ่งสามารถทาให้ บาดเจ็บได้
เมื่ อ ใช้ งานในต าแหน่ ง “คลายล็ อ ก” ให้ ใช้ ความ
ระมัดระวังอย่ างสู งและใช้ ความเร็วตา่ มากเท่ านั้น

ข้ อสังเกต
หากท่ า นไม่ ร ะมั ด ระวั ง อย่ า งเหมาะสมในการใช้ งาน
เครื่ อ งยนต์ เรื อ ในน้า ตื้น เครื่ อ งยนต์ เรื อ ของท่ า นอาจ
ได้ รับความเสียหาย
 เมื่อ ท่ า นใช้ ง านเครื่ อ งยนต์ เ รื อ ในต าแหน่ ง น้ า ตื้น
ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ ามีนา้ ออกที่รูตรวจสอบน้าหล่ อ
เย็นตลอดเวลา
 อย่ าให้ เครื่ องยนต์ กระแทกกับพืน้ โดยเฉพาะอย่ าง
ยิ่งในขณะเข้ าเกียร์ “ถอยหลัง” ซึ่งแรงกระแทกจะ
ถู กส่ งตรงไปที่บริ เวณท้ ายเรื อ เครื่ องยนต์ และเรื อ
อาจเกิดความเสียหายได้

การใช้ งานในนา้ ตืน้
(DF9.9BT/9.9BTH/15ATH/20AT/20ATH)
เมื่อใช้งานเรื อของท่านในน้ าตื้น ให้ใช้หางเสื อให้สูงกว่า
มุมเอียงทริ มปกติ เมื่อท่านเอียงหางเสื อเกินกว่ามุมเอียง
ทริ มปกติ ท่านควร ใ ช้ ค ว า ม เ ร็ ว ใ น ก า ร แ ล่ น เ รื อ ที่
ความเร็ วต่ าเท่ านั้น หลังจากกลับสู่ น้ าลึ กแล้วท่ านต้อ ง
มัน่ ใจว่าได้ลดหางเสื อลงไปที่มุมเอียงทริ มปกติ
การยกหางเสื อให้สูงกว่าการใช้มุมเอียงทริ มปกติ ให้ใช้
สวิตช์ยกหางเสื อไฟฟ้ า (PT) โปรดดูขอ้ มูลที่หัวข้อ “การ
ยกหางเสื อไฟฟ้ า”

คาเตือน
เมือ่ มีการยกหางเสื อเกินกว่ าตาแหน่ งเอียงทริมสู งสุ ด ขา
ยึดเครื่ องฝั่งที่ยกได้ จะไม่ มีขาคา้ รองรับน้าหนักจากฝั่ ง
แคล้ ม ยึ ด เครื่ อ งยนต์ ซึ่ ง ระบบการยกหางขึ้ น สุ ด ไม่
สามารถรองรับเครื่ องยนต์ ได้ หากเกิดการชนกับสิ่ งกีด
ขวางที่ชุดเกียร์ อาจทาให้ ผู้โดยสารได้ รับการบาดเจ็บได้
นอกเหนือจากนี้แล้ ว รู รับน้าหล่ อเย็นอาจอยู่เหนือกว่ า
ระดับผิวนา้ ซึ่งอาจส่ งผลให้ เครื่องยนต์ เกิดความเสี ยหาย
อย่ างรุนแรงจากความร้ อนทีส่ ู งเกินไป
ห้ ามใช้ รอบเครื่องยนต์ เกินกว่ า 1,500รอบ/นาที หรือตั้งใจ
ใช้ งานเครื่ องยนต์ ที่อยู่ ในตาแหน่ งมุมเอียงทริ มสู งกว่ า
ปกติ
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ข้ อสังเกต
หากหางเสื อ กระแทกกับ กับสิ่ ง กีด ขวางด้ านล่ าง ความ
เสียหายร้ ายแรงสามารถเกิดขึน้ ได้
อย่ าให้ หางเสื อกระแทกกับสิ่ งกีดขวางด้ านล่ าง หากเกิด
การกระแทก ให้ รีบตรวจสอบความเสียหายทันที

การใช้ งานในนา้ เค็ม
หลังจากใช้งานเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อในน้ าเค็ม ท่านควร
ล้างช่ องทางเดิ นน้ าของเครื่ องยนต์ด้วยน้ าจื ด ที่ สะอาด
ตามที่ ระบุ ไว้ใ นหัวข้อ “การล้างช่ องทางเดิ น น้ า ” หาก
ท่านไม่ลา้ งช่องทางเดินน้ า คราบเกลือที่ ตกค้างสามารถ
กัดกร่ อนเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านได้ ทาให้อายุการ
ใช้งานเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านมีอายุที่ส้ นั ลง

การถอดและการเคลื่อนย้ ายเครื่ องยนต์ ติด
ท้ ายเรือ
การถอดเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ
รุ่ นถือคันบังคับท้าย
1.
2.
3.
4.
(1)

ควรแน่ใจว่าเครื่ องยนต์ดบั สนิทแล้ว
ถอดสายน้ ามันออกจากเครื่ องยนต์
ถอดฝาครอบเครื่ องยนต์
ถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงออกจากสายน้ ามันให้ปฏิบตั ิดงั นี้
ถอดสายระบายน้ ามัน ① ออกจากบริ เวณคันโยก
ปรับความหนื ดคอ (ในรุ่ นควบคุมด้วยรี โมทให้ดึง
ปลายสายระบายน้ ามันออกจากขายึดสายน้ ามัน)

การใช้ งานเครื่ อ งยนต์ ติ ด ท้ า ยเรื อ นี้ เ พื่ อ เป็ น
เครื่องยนต์ สารอง
หากใช้งานเครื่ องยนต์น้ ีเพื่อเป็ นเครื่ องยนต์สารอง ให้ดบั
เครื่ องยนต์ และยกหางเสื อขึ้นให้พน้ น้ า ในขณะที่ท่านใช้
งานเครื่ องยนต์หลักอยู่
การยกหางเสื อขึ้นจากน้ าโปรดดูขอ้ มูลที่
หัวข้อ “แขนล็อกการยกหางเสื อ”
(DF9.9B/9.9BR/15A/15AR/20A/20AR) หรื อดูขอ้ มูลที่
หัวข้อ “ปุ่ มล็อกตาแหน่งหางเสื อขึ้นสุด”
(DF9.9BT/9.9BTH/15ATH/20AT/20ATH)

(2) ลดหางเสื อลงในตาแหน่งลงสุด
(3) คลายน็อตถ่ายน้ ามัน ② และระบายน้ ามันเชื้อเพลิง
ออกจากห้องลูกลอยปั้ มแรงดันสูง③ ลงในภาชนะ
เหมาะสม

ข้ อสังเกต
หากยังไม่ ได้ ใช้ งานเครื่ องยนต์ สารอง และปล่ อยให้ หาง
เสื อแช่ อยู่ในน้า ขณะทีเ่ ครื่องยนต์ หลักทาหน้ าที่ส่งกาลัง
ให้ กบั เรือ เครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือ หรือเรืออาจเสียหายได้
ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ ายกหางเสื อขึน้ จนพ้ นน้า และอยู่ใน
ตาแหน่ งล็อกทุกครั้งทีไ่ ม่ ใช้ งาน
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(4) ขันน็อตถ่ายน้ ามัน ② ให้แน่น
(5) ยกหางเสื อขึ้นในตาแหน่งขึ้นสุด
(6) คลายน็อตถ่ายน้ ามัน ② อีกครั้ งและระบายน้ ามัน
เชื้อเพลิงที่เหลืออยูใ่ นภาชนะที่เหมาะสม

10. ในการขนย้ายเครื่ องยนต์ ให้จบั คันบังคับเลี้ยวและ
ฝาครอบเครื่ องยนต์ดา้ นข้าง

รุ่ นควบคุมด้ วยรีโมท
คาเตือน
น้ามันเบนซิ นเป็ นเชื้อเพลิงไวไฟ และเป็ นพิษอย่ างยิ่ง
อาจทาให้ เกิดไฟไหม้ และเป็ นอันตรายต่ อคนและสัตว์
ใช้ ภาชนะที่ เ หมาะสมและปลอดภั ย เพื่ อ เก็ บ น้ า มั น
เบนซินที่ระบายออกจากเครื่องยนต์ ติดท้ ายเรือ และเก็บ
น้ามันเบนซินให้ ห่างจากประกายไฟ เปลวไฟ ผู้คนและ
สัตว์ เลีย้ ง
(7) หลังจากระบายน้ ามันเชื้อเพลิงออกหมดแล้ว ให้ขนั
แน่นน็อตถ่ายน้ ามัน ② อีกครั้ง
(8) ลดหางเสื อลงและต่อท่อระบายน้ ามัน ① กลับเข้าที่

หากจาเป็ นต้องถอดเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อออกจากเรื อ
โปรดติดต่อผูแ้ ทนจาหน่ายซูซูกิมารี นที่ได้รับการแต่งตั้ง
อย่างเป็ นทางการ

การเคลือ่ นย้ายเครื่องยนต์ ติดท้ายเรือ
เมื่อมีการเคลื่อนย้ายให้วางเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่าน
ในแนวตั้งหรื อแนวนอน

การเคลือ่ นย้ายในแนวตั้ง
ยึดเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อเข้ากับแท่นยึดเครื่ องยนต์แบบ
เคลื่อนย้ายได้ โดยยึดสกรู แคล้มยึดเครื่ องยนต์ท้ งั 2 ตัว
ห้ามใช้แท่นโชว์เครื่ องยนต์ในการเคลื่อนย้าย

ข้ อสังเกต
หากน้ามันเบนซิ นหกบนพื้นผิวที่พ่นสี อาจทาให้ เกิด
คราบ หรือการเปลีย่ นของสีผวิ ได้ เช็ดนา้ มันเบนซินทีห่ ก
ออกทันทีด้วยผ้านุ่มๆ
5.
6.
7.
8.
9.

ติดตั้งฝาครอบเครื่ องยนต์
ถอดโบลท์ยดึ แท่นเครื่ อง
คลายสกรู แคล้มยึดเครื่ องยนต์
ยกเครื่ องยนต์ออกจากท้ายเรื อ
ตั้ง เครื่ อ งยนต์ใ นแนวตั้ง และระบายน้ าออกจาก
เครื่ องยนต์ทางด้านหางเสื อ
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การเคลือ่ นย้ายในแนวนอน
1. ถ่ า ยน้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง ออกจากสายน้ ามัน โปรดดู
ข้อมูลที่ หัวข้อ “การเคลื่ อ นย้ายเครื่ อ งยนต์ติดท้าย
เรื อ”
2. ยกคันบังคับท้ายขึ้นและวางเครื่ องยนต์ลงบน แผ่น
รองกันกระแทก โดยให้วางด้านซ้ายของเครื่ องลง
ตามที่แสดงในภาพ

ข้ อสังเกต
การละเลยโดยไม่ ใ ช้ ความระมัด ระวัง อย่ า งเหมาะสม
ในขณะขนย้ ายเครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือ อาจก่ อให้ เกิดความ
เสียหายได้
 อย่ าวางเครื่ องยนต์ ในตาแหน่ งเดียวกับที่แสดงใน
ภาพ เนื่องจากนา้ และนา้ มันเครื่อง อาจไหลเข้ าไปใน
กระบอกสู บ โดยผ่านช่ องระบายไอเสีย หรือทาให้ ฝา
ครอบเครื่ องยนต์ ด้านนอกอาจได้ รับความเสี ยหาย
ได้
 อย่ าวางเครื่องยนต์ ก่อนที่จะถ่ ายน้าหล่ อเย็นออกจน
หมด เนื่องจากนา้ อาจไหลเข้ าไปในกระบอกสู บ โดย
ผ่ า นช่ องระบายไอเสี ย ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความ
เสียหายได้

คาเตือน
เชื้อเพลิงทีห่ กหรือไอนา้ มันเชื้อเพลิงสามารถทาให้ เกิดไฟ
ไหม้ และเป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
ปฏิบัตติ ามข้ อควรระวังต่ อไปนีเ้ สมอ:
 ถ่ ายน้ามันเชื้อเพลิงออกจากท่ อน้ามันเชื้ อเพลิงและ
ในห้ องลูกลอยที่ป้ั มแรงดันสู งก่ อนเคลื่อนย้ ายเรื อ /
เครื่องยนต์ ติดท้ ายเรือ และก่ อนถอดเครื่ องยนต์ ติด
ท้ ายเรือออกจากตัวเรือ
 ห้ า มวางนอนเครื่ อ งยนต์ ห ากไม่ มีก ารถ่ า ยน้ า มั น
เชื้อเพลิงออก
 เก็บเครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรื อให้ ห่างจากเปลวไฟหรื อ
ประกายไฟ
 เช็ดนา้ มันเชื้อเพลิงทีห่ กออกทันที

ข้ อสังเกต
หากท่ านปล่ อยให้ หางเสื ออยู่ สู งกว่ าส่ วนหั ว ของ
เครื่องยนต์ ในระหว่ างการขนส่ งหรือการจัดเก็บ น้าอาจ
ไหลเข้ าสู่ เครื่ องยนต์ อย่ างช้ าๆ ซึ่ งทาให้ เครื่ องยนต์ เกิด
ความเสียหายได้
อย่ าปล่ อยให้ หางเสื ออยู่ สูงกว่ าส่ วนหัวของเครื่ องยนต์
ในขณะขนย้ ายหรื อจัดเก็บ เครื่ อ งยนต์ ติด ท้ า ยเรื อ ของ
ท่ าน
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การลากเรือบนรถเทรลเลอร์
เมื่อมีการลากเรื อบนรถเทรลเลอร์ ในขณะที่มีเครื่ องยนต์
ติดท้ายเรื อติดอยู่ ควรให้ตาแหน่งเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ
อยูใ่ นตาแหน่งทางานตามปกติ เว้นแต่จะมีระยะห่ างจาก
พื้นถึงบริ เวณเกียร์ไม่เพียงพอ หากท่านต้องเพิ่มระยะห่ าง
จากพื้นให้ยกหางเสื อขึ้น แล้วใช้อุปกรณ์ค้ าหางเสื อเพื่อ
รั บน้ าหนักและป้ องการความเสี ยหายที่ จะเกิ ดจากการ
โยนตัวของตัวเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ

ข้ อสังเกต
หากท่ านใช้ แขนล็อกการยกหางเสือ/ปุ่ มล็อกตาแหน่ งหาง
เสือขึน้ สุ ดสาหรับการลากเรือ อาจทาให้ เกิดการคลายล็อก
ได้ โดยไม่ คาดคิด ส่ งผลให้ เครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรือได้ รับ
ความเสียหาย
ในการลากเรื อห้ ามใช้ แขนล็อกการยกหางเสื อ /ปุ่ มล็อก
ตาแหน่ งหางเสื อขึ้นสุ ด ใช้ อุปกรณ์ ค้าหางเสื อเพื่อรั บ
นา้ หนัก เครื่องยนต์ ในการลากเรือ
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การตรวจเช็ก และการบารุงรักษาตามระยะ
ตารางการบารุ งรักษา
การตรวจเช็กและการบารุ งรักษาเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ
อย่า งสม่ า เสมอเป็ นสิ่ ง สาคัญ ให้ป ฏิ บัติ ต ามตาราง
ด้านล่าง ในแต่ละช่วงระยะเวลา ต้องแน่ ใจว่าได้ทาการ
บารุ งรักษาตามที่ระบุไว้ ระยะเวลาในการบารุ งรักษาควร
ตัดสิ นโดย จานวนชัว่ โมงการใช้งานหรื อระยะของเดือน
แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงกาหนดก่อน

ช่ วงระยะ

หัวข้ อการบริการ
หัวเทียน
ท่อหายใจและท่อน้ ามันเชื้อเพลิง
น้ ามันเครื่ อง
น้ ามันเกียร์
การหล่อลื่น
แอโนด(ภายนอก)
* แอโนด
(ภายในกระบอกสูบ/ฝาสูบ)
สายกราวด์
แบตเตอรี่
* ไส้กรองน้ ามันเครื่ อง
ไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิงแรงดัน
ต่า

20 ชั่วโมงแรก
หรือ 1 เดือน
I
R
R
I
I

คาเตือน
ก๊ าซไอเสี ยประกอบด้ วยคาร์ บอนมอนอกไซด์ ซึ่ งเป็ น
ก๊ าซอันตราย ที่ตรวจจับได้ ยากเนื่องจากไม่ มีสีและไม่ มี
กลิ่น การหายใจเอาก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ เข้ าไป อาจ
ทาให้ ได้ รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวติ ได้
ห้ ามสตาร์ ตเครื่องยนต์ ภายในอาคาร หรือในพืน้ ทีท่ มี่ กี าร
ระบายอากาศไม่ เพียงพอ หรือไม่ มกี ารระบายอากาศเลย
ทุกๆ 100 ชั่วโมง
หรือทุกๆ 12 เดือน
I
I
R
R
I
I

ทุกๆ 200 ชั่วโมง
หรือทุกๆ 12 เดือน

ทุกๆ 300 ชั่วโมง
หรือทุกๆ 36 เดือน

I
I
I
R
I

I
I
R

I
เปลี่ยนทุกๆ 400 ชัว่ โมง หรื อ ทุกๆ 2 ปี
I
* สายพานเครื่ องยนต์
เปลี่ยนทุกๆ 4 ปี
* ความเร็ วรอบเดินเบา
I
I
* ระยะห่างวาล์ว
I
I
* ปั้ มน้ า
I
* ยางใบพัดปั้ มน้ า
I
* สลัก และนัตยึดใบจักร
I
I
* โบลท์และนัต
T
T
* วาล์วน้ า
I
I : ตรวจสอบและทาความสะอาด ปรับตั้ง หล่อลื่น หรื อเปลี่ยนถ้าจาเป็ น, T : ขันแน่น, R : เปลี่ยนใหม่

R

หมายเหตุ:
เปลี่ยนไส้กรองดักน้ าทุกๆ 12 เดือน (หรื อบ่อยกว่านั้น หากมีคาแนะนาจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตไส้กรองดักน้ า)
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คาเตือน
การบารุงรักษาทีไ่ ม่ เหมาะสม หรือความบกพร่ องในการ
ดาเนินการบารุงรักษาตามคาแนะนา อาจเป็ นอันตรายได้
การบารุ งรักษาทีไ่ ม่ ถูกต้ อง หรื อขาดการบารุ งรักษาจะ
เพิม่ โอกาสการเกิดอุบัตเิ หตุ หรือทาให้ อุปกรณ์ เสียหาย
ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าได้ ดาเนินการบารุ งรักษาตามตาราง
การบารุงรักษาด้ านบน ซู ซูกขิ อแนะนาให้ ผ้แู ทนจาหน่ าย
ซู ซู กิม ารี น ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ง อย่ า งเป็ นทางการ เป็ น
ผู้ดาเนินการบารุ งรักษาตามตารางด้ านบน ในหัวข้ อที่มี
เครื่องหมาย (*) กากับไว้ ท่ านสามารถบารุ งรักษาใน
หัวข้ อที่ไม่ มีเครื่ องกากับไว้ โดยสามารถดูคาแนะนาใน
หั ว ข้ อ ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า ไ ด้ ใ น ส่ ว น นี้ ห า ก ท่ า น มี
ประสบการณ์ ด้านช่ างยนต์ หรืองานที่เกี่ยวข้ อง หากท่ าน
ไม่ มั่นใจในการดาเนินการตามหัวข้ อที่ไม่ มีเครื่ องหมาย
(*) กากับไว้ โปรดให้ ผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิมารีนที่ได้ รับ
การแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการเป็ นผู้ดาเนินการให้ กบั ท่ าน

คาเตือน
ความปลอดภัยของท่ าน และผู้โดยสารขึน้ อยู่กับการดูแล
บารุงรักษาเครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือของท่ านได้ ดเี พียงใด
ปฏิบัติตามคาแนะนาในการตรวจสอบและบารุ งรั กษา
อย่ า งระมัด ระวัง หากท่ า นไม่ มีประสบการณ์ ด้ านช่ า ง
ยนต์ มาก่ อน อย่ าพยายามบารุ งรักษาเครื่องยนต์ ติดท้ าย
เรื อ ของท่ า น ท่ า นอาจได้ รั บ บาดเจ็ บ หรื อ อาจท าให้
เครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือเสียหายได้

ข้ อสังเกต
ระยะเวลาในการบารุ งรั กษาตามตารางการบารุ งรั กษา
ออกแบบมาให้ สอดคล้ องกั บ ลั ก ษณะการใช้ งาน
เครื่องยนต์ ติดท้ ายเรื อตามปกติ หากท่ านใช้ เครื่ องยนต์
ติดท้ ายเรือภายใต้ การใช้ งานที่หนักและรุ นแรงกว่ าปกติ
ตามที่ อ ธิ บ ายต่ อจากนี้ ท่ านอาจต้ องด าเนิ น การ
บารุงรักษา บ่ อยกว่ าทีร่ ะบุไว้ ในตารางบารุงรักษา

 ใช้ งานคันเร่ งในตาแหน่ งเร่ งสุ ดบ่ อยครั้ง
 ใช้ งานต่ อเนื่องเป็ นเวลานานด้ วยความเร็วสู งสุ ด
 ใช้ งานต่ อเนื่องเป็ นเวลานานที่ความเร็วรอบเดินเบา
หรือความเร็วรอบในลักษณะโทรลลิง่
 ใช้ งานถี่ในนา้ โคลนปนทราย กรดเกลือหรือนา้ ตืน้
 ใช้ งานเครื่องยนต์ โดยไม่ มกี ารอุ่นเครื่องทีเ่ หมาะสม
 การเร่ ง และการลดคันเร่ งอย่ างกะทันหันบ่ อยครั้ง
 มีความถี่ในการเข้ าเกียร์ เป็ นเวลาบ่ อยครั้ง
ปรึ กษาผู้แ ทนจ าหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ได้ รั บแต่ งตั้ง อย่ า ง
เป็ นทางการ เกีย่ วกับช่ วงเวลาการบารุ งรักษาที่เหมาะสม
ให้ สอดคล้ องกับสภาพการใช้ งานของท่ าน เมื่อเปลี่ยน
ชิ้ น ส่ วนของเครื่ อ งยนต์ ติด ท้ า ยเรื อ ของท่ า น ซู ซู กิข อ
แนะนาอย่ างยิง่ ให้ ท่านใช้ อะไหล่ แท้ ซูซูกหิ รือเทียบเท่ า

ชุ ดเครื่องมือ
ชุดเครื่ องมือมีมาพร้อมกับเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่าน
เก็บชุดเครื่ องมือไว้บนเรื อของท่าน และตรวจสอบให้
แน่ใจว่าเครื่ องมือทั้งหมดที่ให้มายังคงอยูใ่ นถุงเครื่ องมือ
ชุดเครื่ องมือประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:
① ถุงเครื่ องมือ
② ประแจบ๊อกซ์เบอร์ 8 มิลลิเมตร
③ ประแจบ๊อกซ์เบอร์ 10 x 12 มิลลิเมตร
④ ประแจบ๊อกซ์เบอร์ 16 มิลลิเมตร
⑤ ไขควงรวม (+, - )
⑥ ด้ามไขควง
⑦ คีม
⑧ ประแจหกเหลี่ยม 8 มิลลิเมตร
⑨ เชือกสตาร์ ตฉุ กเฉิ น

หมายเหตุ
เชื อกสตาร์ ตฉุกเฉิ น ⑨ จะไม่ มีมาให้ ในรุ่นสตาร์ ตไฟฟ้ า
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หัวเทียน

ข้ อสังเกต

เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านมาพร้อมกับหัวเทียนเบอร์
"มาตรฐาน" ต่อไปนี้สาหรับการใช้งานปกติ
NGK MR6K-9

มาตรฐาน

ข้ อสังเกต
หัวเทียนชนิดที่ไม่ มีตัวความต้ านทานจะมีการรบกวน
การท างานของระบบจุ ด ระเบิ ด แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ก่ อให้ เกิดการจุดระเบิดผิดพลาด หรือทาให้ เกิดปัญหากับ
อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ เสริมอืน่ ๆ ของเรือ
ใช้ เฉพาะหัวเทียนประเภทที่มีตัวต้ านทานกับเครื่ องยนต์
ติดท้ ายเรือของท่ าน
หัวเทียนที่ทางานปกติ บริ เวณเขี้ยวจุดประกายไฟ จะมีสี
น้ าตาลอ่อน หากหัวเทียนมาตรฐานไม่เหมาะกับการใช้
งานของท่าน โปรดติดต่อผูแ้ ทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ

การใช้ หัวเทียนหรือการขันหัวเทียนที่ไม่ เหมาะสม อาจ
ทาให้ เครื่องยนต์ เกิดความเสียหายอย่ างรุนแรง
 อย่ าทดลองใช้ หัวเทียนยี่ห้ออื่น เว้ นแต่ ท่านจะระบุ
ได้ ว่าหัวเทียนมีมาตรฐานเทียบเท่ ากับยี่ห้อที่ระบุไว้
ในกรณีที่เครื่ องยนต์ ของท่ านเกิดความเสี ยหายอัน
เนื่ อ งมาจากการใช้ หั วเทียนที่ ไม่ ม าตรฐาน ซึ่ ง ใน
กรณีดงั กล่ าวจะไม่ อยู่ภายใต้ เงือ่ นไขการรับประกัน
 การติดตั้งหัวเทียน ให้ หมุนหัวเทียนเข้ าด้ วยมือเปล่ า
จากนั้นใช้ ประแจขันแน่ น ตามค่ าแรงขันทีก่ าหนด
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 ามขันแน่ นเกินค่ ากาหนดแรงขัน หรือขันหัวเทียน
ปี นเกลียว ซึ่งเป็ นเหตุให้ เกลียวทีฝ่ าสู บเสียหายได้
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เพื่อรักษาประกายไฟที่มีประสิ ทธิ ภาพ ท่านควรทาความ
สะอาด และปรับตั้งระยะห่ างเขี้ยวหัวเทียน ตามตาราง
การบารุ งรักษา ขจัดคราบเขม่าออกจากหัวเทียนโดยใช้
แปรงลวดขนาดเล็ก หรื อน้ ายาทาความสะอาดหัวเทียน
และปรับระยะห่างเขี้ยวหัวเทียนตามตารางต่อไปนี้:
ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน

0.8 – 0.9 มิลลิเมตร
(0.031 – 0.035 นิ้ว)

ท่อระบายอากาศ และท่อนา้ 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
ท่อน้ ามันเชื้อเพลิง

ท่อระบายอากาศ

ท่อน้ ามันเชื้อเพลิง
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

คาเตือน
การรั่ ว ไหลของน้า มัน เชื้ อ เพลิง สามารถทาให้ เกิด การ
ระเบิด หรือไฟไหม้ ซึ่งทาให้ ได้ รับบาดเจ็บอย่ างรุนแรง
ให้ ผ้แู ทนจาหน่ ายซู ซูกมิ ารีนทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่ างเป็ น
ทางการ เป็ นผู้ดาเนินการเปลีย่ นท่ อนา้ มันเชื้อเพลิงหากมี
รอยรั่ว ปริแตก หรือบวม
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นา้ มันเครื่อง

ข้ อควรระวัง
คาเตือน

ห้ า มด าเนิ น การในขั้ น ตอนใดๆของการเปลี่ ย นถ่ าย
นา้ มันเครื่องในขณะที่เครื่องยนต์ ทางานอยู่ การบาดเจ็บ
อย่ างรุนแรงอาจเกิดขึน้ ได้
ต้ องดับเครื่องยนต์ ก่อนทุกครั้ง ที่ดาเนินการเปลี่ยนถ่ าย
นา้ มันเครื่อง

อุณหภู มิของน้ามันเครื่องอาจสู งพอที่จะลวกนิว้ มือของ
ท่ านในระหว่ างดึงปลัก๊ ถ่ ายนา้ มันเครื่องออก
รอจนกว่ า ปลั๊ ก ถ่ า ยน้ า มัน เครื่ อ งจะเย็น ตั ว ลงพอที่ จ ะ
สั ม ผั ส ได้ ด้ วยมื อ เปล่ า ก่ อนท าการคลายปลั๊ ก ถ่ าย
นา้ มันเครื่อง
4. คลายปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ อง ② และแหวนปะเก็ น
③ ออก จากนั้นปล่อยให้น้ ามันเครื่ องไหลออก

ข้ อสังเกต
การใช้ ร อบเครื่ อ งยนต์ ในลัก ษณะโทรลลิ่ง เป็ นเหตุ ใ ห้
นา้ มันเครื่องเสื่ อมสภาพเร็วขึน้ เครื่องยนต์ ของท่ านอาจ
เกิ ด คว ามเสี ยหายขึ้ น ได้ หากไม่ ท าการ เป ลี่ ย น
นา้ มันเครื่องให้ บ่อยขึน้ ภายใต้ การใช้ งานประเภทนี้
เปลี่ ย นน้ า มั น เครื่ อ งให้ บ่ อ ยขึ้ น หากท่ า นใช้ งานรอบ
เครื่องยนต์ ในลักษณะโทรลลิง่ เป็ นเวลานาน

การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่ องยนต์
ควรอุ่ น เครื่ อ งยนต์ก่ อ นการเปลี่ ย นถ่ า ยน้ ามัน เครื่ อง
เพื่อให้น้ ามันไหลออกจากเครื่ องยนต์ได้อย่างสะดวก
การเปลี่ยนน้ ามันเครื่ อง:
1. จัดระดับ ของเครื่ องยนต์ให้อยู่ใ นตาแหน่ งตั้งตรง
แล้วถอดฝาครอบเครื่ องยนต์ออก
2. ถอดฝาปิ ดช่องเติมน้ ามันเครื่ อง ① ออก

5. หลังจากถ่ายน้ ามันเครื่ องเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เปลี่ยน
แหวนปะเก็นปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ องตัวใหม่ และขัน
แน่นปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ อง

ข้ อสังเกต
แหวนปะเก็ น ที่ ใ ช้ แล้ ว ก่ อ นหน้ า นี้อ าจรั่ ว ได้ ส่ งผลให้
เครื่ อ งยนต์ เ กิ ด ความเสี ย หาย ห้ า มน าแหวนปะเก็ น
กลับมาใช้ ซ้า ให้ มนั่ ใจว่ าใช้ แหวนปะเก็นใหม่ เสมอ
6. เติมน้ ามันเครื่ องที่แนะนาให้อยูใ่ นขีดจากัดด้านบน
ความจุน้ ามันเครื่ อง : 1.0 ลิตร
7. ตรวจวัดระดับน้ ามันเครื่ อง

ขีดจากัดด้านบน

3. วางอ่างถ่ายน้ ามันเครื่ องไว้ใต้ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ อง

ขีดจากัดด้านล่าง
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หมายเหตุ:

นา้ มันเกียร์

เพื่ อหลีกเลี่ยงการวัดระดั บนา้ มันเครื่ องที่ ไม่ ถูกต้ อง ให้
ตรวจวัด ระดั บ น้ามั น เครื่ อง ในขณะที่ เ ครื่ องยนต์ เ ย็น
เท่ านั้น

ในการตรวจสอบระดับน้ ามันเกียร์ ให้ถอดปลัก๊ วัดระดับ
น้ ามันเกียร์ ตวั บนออก แล้วมองเข้าไปในรู วดั ระดับ ซึ่ ง
ระดับของน้ ามันเกียร์ ควรอยูท่ ี่ ขอบด้านล่างของรู หาก
ระดับน้ ามันเกียร์ต่าให้เติมน้ ามันเกียร์ ตามเบอร์ ที่กาหนด
จนกว่าระดับของน้ ามันเกียร์จะถึงระดับขอบด้านล่างของ
รู วดั ระดับ จากนั้นใส่และขันปลัก๊ วัดระดับให้แน่น

8. ปิ ดฝาช่องเติมน้ ามันเครื่ อง

คาเตือน
น้ามันเครื่ องอาจทาให้ คน หรื อสั ตว์ เลี้ยงได้ รับบาดเจ็บ
การสัมผัสซ้าๆ กับนา้ มันเครื่องทีใ่ ช้ แล้ วเป็ นเวลานานอาจ
ท าให้ เกิ ด มะเร็ งผิ ว หนั ง ได้ แม้ แต่ การสั มผั ส กั บ
น้า มัน เครื่ อ งที่ใ ช้ แ ล้ ว ในระยะเวลาสั้ นๆ ก็อ าจทาให้
ผิวหนังระคายเคืองได้
 เก็บ น้ามันเครื่ องใหม่ หรื อที่ ใ ช้ แล้ วให้ ห่างจากเด็ก
และสัตว์ เลีย้ ง
 ใส่ เสื้อแขนยาวและถุงมือกันน้าเมื่อมีการดาเนินการ
กับนา้ มันเครื่อง
 เมื่อน้ามันเครื่ องสั มผัสกับผิวของท่ านให้ ล้างออก
ด้ วยสบู่ทนั ที
 ให้ ซั กเสื้ อ ผ้ า หรื อผ้ า ขี้ริ้ วที่เปื้ อนน้ามันเครื่ องด้ 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

การเปลี่ยนน้ ามันเกียร์:
1. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าเครื่ องยนต์อยู่ในตาแหน่ งตั้ง
ตรง วางอ่างถ่ายน้ ามันเกียร์ไว้ดา้ นล่างใต้เสื้ อเกียร์
2. ถอดปลัก๊ ถ่า ยน้ า มันเกี ยร์ ① จากนั้น ถอดปลัก๊ วัด
ระดับน้ ามันเกียร์ตวั บน ② ออกตามลาดับ

3. หลังจากที่น้ ามันเกียร์ไหลออกจนหมดให้เติมน้ ามัน
เกี ยร์ ตามเบอร์ ที่กาหนด โดยใส่ ปลายหลอดเติม
น้ ามันเกียร์เข้ากับรู ถ่ายน้ ามันเกียร์ ดา้ นล่าง แล้วบีบ
หลอดน้ ามัน เกี ย ร์ ใ ห้ น้ ามัน เกี ย ร์ เ ข้า ไปในเกี ย ร์
จนกระทัง่ น้ ามันเกียร์ เริ่ มไหลออกมาจากรู วดั ระดับ
ด้านบน ต้องใช้น้ ามันเกียร์ประมาณ 0.25 ลิตร
4. ขันแน่นปลัก๊ วัดระดับน้ ามันเกียร์ ตวั บน ② จากนั้น
ดึงหลอดเติมน้ 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 มันเกี ยร์ อี กครั้ งหลังจากเสร็ จตาม
ขั้นตอนที่ 4 ประมาณ 10 นาที หากระดับนา้ มันเกียร์ ตา่
ให้ ค่อยๆ เติมนา้ มันเกียร์ จนถึงระดับที่ ถกู ต้ อง
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คาเตือน
นา้ มันเกียร์ อาจทาให้ คน หรือสัตว์ เลีย้ งได้ รับบาดเจ็บการ
สั มผัสซ้าๆ กับน้ามันเกียร์ ที่ใช้ แล้ วเป็ นเวลานาน อาจทา
ให้ เกิดมะเร็งผิวหนังได้ แม้ แต่ การสั มผัสกับน้ามันเกียร์ ที่
ใช้ แล้ วในระยะเวลาสั้ นๆ ก็อาจทาให้ ผวิ หนังระคายเคือง
ได้
 เก็บนา้ มันเกียร์ ใหม่ หรือทีใ่ ช้ แล้ วให้ ห่างจากเด็ก และ
สัตว์ เลีย้ ง
 ใส่ เสื้อแขนยาว และถุงมือกันนา้ เมือ่ มีการดาเนินการ
กับนา้ มันเกียร์
 เมือ่ นา้ มันเกียร์ สัมผัสกับผิวของท่ านให้ ล้างออกด้ วย
สบู่ทนั ที
 ให้ ซักเสื้อผ้า หรือผ้าขีร้ ิ้วทีป่ นเปื้ อนนา้ มันเกียร์ ด้วย
ผงซักฟอก

การหล่อลื่น
การหล่อลื่นที่เหมาะสม เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการทางาน
ที่ปลอดภัย ราบรื่ น และยืดอายุการทางานของชิ้นส่ วน
ในแต่ละส่ วนของเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่าน ตาราง
ต่อไปนี้ แสดงจุดหล่อลื่นของเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของ
ท่าน และสารหล่อลื่นที่แนะนา:
จุดหล่ อลืน่

สารหล่ อลืน่

จุดเชื่อมต่อสายคันเร่ ง

หมายเหตุ:
รี ไซเคิล หรื อทิ ง้ นา้ มันเกียร์ ที่ใช้ แล้ วอย่ างเหมาะสม ห้ าม
ทิ ้งนา้ มันเกียร์ ลงในถังขยะ หรื อเทลงบนพืน้ ดิน ท่ อ
ระบายนา้ หรื อลงในนา้

สายคันเร่ ง

ข้ อสังเกต
หากสายเบ็ดตกปลาเข้ าไปพันรอบๆ บริเวณจุดหมุนของ
เพลาใบจักร ซีลน้ามันของเพลาใบจักรอาจเสี ยหาย และ
ทาให้ น้าเข้ าไปในห้ องเกียร์ เป็ นเหตุให้ เกิดความเสี ยหาย
อย่ างรุนแรงได้

จารบีกนั น้ า
เกรดมารี น

สกรู แคล้มยึดเครื่ องยนต์

หากนา้ มันเกียร์ มสี ี คล้ ายสี ของนม แสดงว่ ามีน้าเข้ าไปใน
ห้ องเกียร์ โปรดติดต่ อผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิมารีนที่ได้ รับ
การแต่ ง ตั้ ง อย่ า งเป็ นทางการของท่ า นทั น ที เ พื่ อ ขอ
คาแนะนา
ห้ า มใช้ ง านเครื่ อ งยนต์ ติด ท้ า ยเรื อ จนกว่ าจะได้ รั บการ
แก้ ไขถึงสาเหตุของการมีน้าปนเปื้ อน และจนกว่ าสี ของ
นา้ มันเกียร์ กลับมาเป็ นสีปกติ

เพลาใบจักร
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จุดหมุนการยกหางเสื อ

จารบีกนั น้ า
เกรดมารี น
(ปื นอัดจารบี)

จุดหมุนบังคับเลี้ยว

หมายเหตุ:
ก่ อ นท าการอั ดทาจาระบี ผ่ านหั วอั ดจารบี ของจุ ดหมุน
บั งคั บเลี ย้ ว ให้ ยกเครื่ องยนต์ ขึ้น จนสุ ดแล้ ว เลื่ อนขาค้า
เครื่ องยนต์ ให้ มาคา้ ล็อกเครื่ องยนต์ ในตาแหน่ งยกเครื่ อง
ขึน้ สุดค้ างไว้

แอโนด
เครื่ อ งยนต์ติ ด ท้า ยเรื อ ได้รับ การป้ องกัน การกัด 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

ข้ อสังเกต
หากแอโนดไม่ ไ ด้ รั บการดู แลอย่ า งเหมาะสม พื้น ผิว
อะลูมิเนียมที่อยู่ใต้ น้า (เช่ น ชุ ดเกียร์ ) จะเสี ยหายจากการ
กัดกร่ อนด้ วยปฏิกริ ิยาทางไฟฟ้า
 ตรวจสอบแอโนดเป็ นระยะเพื่ อ ให้ แน่ ใจว่ า ยั ง
สามารถทางานได้
 ห้ า มทาสี แ อโนด เนื่อ งจากจะทาให้ แ อโนดไม่ มี
ประสิทธิภาพ
 ทาความสะอาดแอโนดเป็ นระยะ ด้ วยแปรงลวดเพื่อ
ข จั ด ค ร า บ ส ก ป ร ก ที่ เ ค ลื อ บ ผิ ว ซึ่ ง อ า จ ล ด
ประสิทธิภาพการป้ องกันลงได้

หมายเหตุ:
ปรึ กษาผู้แทนจาหน่ ายซูซูกิมารี นที่ ได้ รับการแต่ งตั้งอย่ าง
เป็ นทางการของท่ าน เพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนแอโนดที่
ติดตั้ง อยู่ภายในเสื ้อสูบ/ฝาสูบ
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สายเชื่อมต่ อกราวด์ (DF9.9BT/9.9BTH/
15ATH/20AT/20ATH)
สายเชื่ อมต่อกราวด์ใช้สาหรับเชื่อมต่อไปอุปกรณ์ต่างๆ
ของเครื่ องยนต์ เพื่อให้ลงกราวด์ได้อย่างทัว่ ถึง ซึ่งช่วยให้
เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านได้รับการปกป้ องจากการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีอิเล็กโทรไลซิสโดยแอโนด
ควรตรวจสอบสายเชื่ อมต่อกราวด์ และขั้วต่อเป็ นระยะ
เพื่อให้แน่วา่ ไม่มีความเสี ยหาย

คาเตือน
นา้ กรดแบตเตอรี่เป็ นพิษและกัดกร่ อน อาจทาให้ เกิดการ
บาดเจ็บรุนแรงได้
หลีกเลี่ยงจากการสั มผัส ที่ ดวงตา ผิวหนั ง เสื้ อผ้ าและ
พืน้ ผิวที่พ่นสี หากน้ากรดแบตเตอรี่ สัมผัสกับสิ่ งเหล่ านี้
ให้ ล้างด้ วยนา้ เปล่ าในปริมาณที่มากทันที หากน้ากรดเข้ า
ดวงตาหรือสัมผัสผิวหนังให้ ไปพบแพทย์ ทนั ที

คาเตือน
หากท่ านไม่ ระมัดระวังในการตรวจสอบหรื อซ่ อมบารุ ง
แบตเตอรี่ อาจทาให้ ไฟฟ้าลัดวงจรได้ ซึ่ งอาจส่ งผลให้
เกิดการะเบิด ไฟไหม้ หรือความเสียหายของวงจร
ถอดสายแบตเตอรี่ข้ัวลบ (สี ดา) เมื่อมีการตรวจเช็กหรื อ
ซ่ อมบารุงเกีย่ วกับแบตเตอรี่ ระวังอย่ าให้ เครื่องมือที่เป็ น
โลหะสัมผัสกับขั้วบวกของแบตเตอรี่และลงกราวด์ พร้ อม
กัน

คาเตือน

แบตเตอรี่
ต้อ งรั ก ษาระดับ น้ ายาแบตเตอรี่ ไ ว้ร ะหว่า งเส้น ระดับ
MAX และ MIN ตลอดเวลา หากระดับลดลงต่ ากว่า
เส้นระดับ MIN ให้เติมน้ ากลัน่ เท่านั้น จนกว่าปริ มาณ
ของน้ ายาแบตเตอรี่ จะถึงเส้นระดับ MAX

ขั้วแบตเตอรี่และอุปกรณ์ เสริมที่เกี่ยวข้ องกับแบตเตอรี่มี
ส่ วนประกอบของตะกัว่ ทีเ่ ป็ นอันตราย
ล้ างมือทุกครั้งหลักจากมีการสัมผัส

ข้ อสังเกต
หากท่ า นเติม น้า กรดซั ล ฟิ วริ ก เจือ จางลงในแบตเตอรี่
หลังจากการบารุ งรักษาแบตเตอรี่ ในครั้ งแรก แบตเตอรี่
ของท่ านจะเสียหายได้
ห้ ามเติมนา้ กรดซัลฟิ วริกเจือจางลงในแบตเตอรี่หลังจาก
การบ ารุ งรั ก ษาแบตเตอรี่ ใ นครั้ งแรก ปฏิ บั ติ ต าม
ค าแนะน าของผู้ ผ ลิ ต แบตเตอรี่ ส าหรั บ ขั้ น ตอนการ
บารุงรักษาโดยเฉพาะ
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ไส้ กรองนา้ มันเครื่อง

การล้างช่ องทางนา้ หล่อเย็น (ฟลัชชิ่ง)

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

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

ไส้ กรองนา้ มันเชื้อเพลิง

ซูซูกิแนะนาให้ท่านล้างช่องทางน้ าหล่อเย็นโดยใช้วธิ ีน้ ี

ตรวจสอบไส้กรองน้ ามันเชื้ อเพลิ ง โดยผูแ้ ทนจาหน่ า ย
ซูซูกิมารี นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ ตามระยะ
ที่กาหนด

ในการล้างช่องทางน้ า ท่านต้องซื้ ออุปกรณ์สาหรั บล้าง
ช่องทางเดินน้ าหล่อเย็น (ฟลัชชิ่ง) ที่มีจาหน่ายทัว่ ไป

ไส้ กรองนา้ มันเชื้อเพลิงแรงดันต่า
ตรวจสอบไส้กรองน้ ามันเชื้ อเพลิงแรงดันต่ าครั้ งแรกที่
ระยะ 20 ชัว่ โมงแรก (1 เดือน)
ตรวจสอบไส้กรองน้ ามันเชื้ อเพลิงแรงดันต่ าทุกๆระยะ
100 ชัว่ โมง (12 เดือน)
เปลี่ยนไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิงแรงดันต่าใหม่ทุกๆระยะ
400 ชัว่ โมง (2 ปี )

สายพานเครื่องยนต์
ต้อ งเปลี่ ย นสายพานเครื่ องยนต์ โ ดยผู ้แ ทนจ าหน่ า ย
ซูซูกิมารี นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการตามระยะ
ที่กาหนด
ตรวจสอบสายพานเครื่ อ งยนต์ทุ กๆระยะ 200 ชั่ว โมง
(12 เดือน)
เปลี่ยนสายพานเครื่ องยนต์ใหม่ทุกๆระยะ 4 ปี

ล้างขณะสตาร์ ตเครื่องยนต์ -ในตาแหน่ งแนวตั้ง-

คาเตือน
ก๊ าซจากไอเสี ยประกอบด้ วยคาร์ บอนมอนอกไซด์ ซึ่ ง
เป็ นก๊ าซอันตรายที่ตรวจจับได้ ยาก เนื่องจากไม่ มีสีและ
ไม่ มีกลิ่น การหายใจเอาคาร์ บอนมอนอกไซด์ เข้ าไปใน
ร่ างกาย อาจทาให้ เสียชีวติ หรือเจ็บป่ วยสาหัสได้
ห้ ามสตาร์ ตเครื่องยนต์ หรื อติดเครื่องยนต์ ภายในอาคาร
หรือในทีท่ มี่ อี ากาศถ่ ายเทไม่ เพียงพอหรือไม่ มเี ลย

คาเตือน
การระมัดระวังในการทางานทีไ่ ม่ เหมาะสม เมือ่ มีการล้ าง
ช่ องทางนา้ หล่ อเย็น อาจเกิดอันตรายขึน้ ได้
เมื่อมีการล้ างช่ องทางน้าหล่ อเย็น ให้ ปฏิบัติตามข้ อควร
ระวังต่ อไปนีเ้ สมอ :
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าเครื่องยนต์ อยู่ในตาแหน่ งเกียร์
ว่ าง หากอยู่ในตาแหน่ งเข้ าเกียร์ เพลาใบจักรจะหมุน
และอาจทาให้ บาดเจ็บสาหัสได้
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าได้ ยึดเครื่องยนต์ ติดท้ ายเรือไว้
อย่ า งถู ก ต้ อ งกับ แท่ น บริ ก ารเครื่ อ งยนต์ หรื อ เรื อ
อย่ างปลอดภัยและอยู่ภายใต้ การดูแลจนกว่ าการล้ าง
ทาความสะอาดจะเสร็จสิ้น
 เก็บชิ้นส่ วนอะไหล่ ที่ถอดออกให้ ห่างจากเด็ก หรื อ
สัตว์ เลีย้ ง
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ข้ อสังเกต
ความเสี ยหายของเครื่องยนต์ อย่ างรุ นแรงอาจเกิดขึ้นได้
ภายในเวลาเพียง 15 วินาที หากสตาร์ ตเครื่ องยนต์ โดย
ปราศจากนา้ เข้ าสู่ ระบบหล่ อเย็น

ล้างขณะไม่ สตาร์ ตเครื่องยนต์
-ในตาแหน่ งแนวตั้ง1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่ องยนต์ไม่ทางาน
2. ถอดปลัก๊ Ⓐ ออกจากช่องสาหรับล้างน้ า (ฟลัชชิ่ง)

ห้ ามสตาร์ ตเครื่องยนต์ โดยปราศจากน้าเข้ าสู่ ระบบหล่ อ
เย็น
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่ องยนต์ไม่ทางาน
2. ติดตั้งชุดจ่ายน้ าฟลัชชิ่ง ① ให้ยางครอบของชุดจ่าย
น้ าฟลัชชิ่ง ครอบช่องทางเข้าน้ าหล่อเย็น
3. ต่อสายยางเข้ากับชุดจ่ายน้ าฟลัชชิ่ง แล้วเปิ ดน้ าให้มี
ปริ มาณที่ มากพอ พอที่ จะทาให้มีน้ าส่ วนเกิ นไหล
ออกจากบริ เวณรอบยางครอบของชุดจ่ายน้ าฟลัชชิ่ง

3. ติดตั้งสายยางน้ าโดยใช้หัวต่อสายยางที่มีเกลียวตรง
กับเกลียวของช่องสาหรับล้างน้ า Ⓑ
เกลียว Ⓑ : 0.75 – 11.5 NHR (เกลียวข้อต่อท่อ
มาตรฐานอเมริ กา สาหรับสายยางที่ใช้ในสวน)
หมายเหตุ
ในลัง อุ ป กรณ์ จะมี หั วต่ อ สายยาง (หั วต่ อ ฟลัชชิ่ ง ) ที่ มี
เกลียวตรงกับเกลียวⒷ สาหรั บช่ องล้ างนา้ รวมอยู่ในลัง
อุปกรณ์

4. ตาแหน่ งของเกี ยร์ ตอ้ งอยู่ในตาแหน่ ง “เกี ยร์ ว่าง”
และถอดใบจักรออก
5. จากนั้นสตาร์ตเครื่ องยนต์ให้อยูใ่ นรอบเดินเบา
6. ปรับการไหลของน้ าใหม่อีกครั้งหากจาเป็ น เพื่อให้
มีน้ าส่วนเกินไหลออกจากรอบยางครอบ
7. ปล่อยให้น้ าหมุนเวียนต่อไปสักสองถึงสามนาที
8. ดับเครื่ องยนต์แล้วปิ ดน้ า
9. ถอดชุดจ่ายน้ าฟลัชชิ่งออก
10. ทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกและลงแว็กซ์เคลือบ
สี ที่พ้นื ผิวด้านนอกเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ

4. เปิ ดน้ าให้มีปริ มาณในการไหลที่ ดี ปล่อยให้น้ าเข้า
ไปล้างเครื่ องยนต์ประมาณห้านาที
5. ปิ ดน้ า
6. ถอดสายยางและหัวต่อออก (ถ้าใช้) แล้วขันปิ ดปลัก๊
กลับเข้าไปในช่องสาหรับล้างน้ า (ฟลัชชิ่ง)
7. ปล่อยให้เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื ออยูใ่ นตาแหน่งตั้งตรง
จนกว่า น้ าจะระบายออกจากเครื่ อ งยนต์จ นหมด
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ล้างขณะไม่ สตาร์ ตเครื่องยนต์
-ในตาแหน่ งยกหางเสื อขึน้ สุ ด1. ยกหางเสื อให้อยู่ในตาแหน่ งยกขึ้นสุ ด ปฏิ บตั ิ ตาม
คาแนะนา “กรณี ไม่สตาร์ ตเครื่ องยนต์-ในตาแหน่ ง
แนวตั้ง-”
2. ห้ามสตาร์ตเครื่ องยนต์ในตาแหน่งยกหางเสื อขึ้นสุด
3. ลดหางเสื อลงไปที่ ต าแหน่ งแนวตั้ งจนกว่ า
เครื่ องยนต์จะระบายน้ าออกจนหมด

การบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งยนต์ ติ ด ท้ ายเรื อ
หลังจากจมนา้
เครื่ อ งยนต์ติ ด ท้า ยเรื อ ที่ จ มน้ าโดยอุ บัติ เ หตุ ห รื อเหตุ
สุ ด วิสั ย ต่ า งๆ ต้อ งได้รั บ การยกเครื่ อ ง (โอเวอร์ ฮอล)
โดยเร็ ว ที่ สุ ด เพื่ อ ป้ องกั น ชิ้ น ส่ ว นถู ก กั ด กร่ อน หาก
เหตุก ารณ์ ที่ เครื่ อ งยนต์ติ ดท้ายเรื อของท่ านจมน้ า จาก
กรณี ที่กล่าวมาให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้ :
1. นาน้ าออกจากเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อโดยเร็ วที่สุด
2. ล้างให้สะอาดด้วยน้ าสะอาดเพื่อขจัดเกลื อ โคลน
และสาหร่ ายออกให้หมด
3. ถอดหัวเที ยนออก เพื่อระบายน้ าออกจากกระบอก
สู บ ผ่ า นรู หั ว เที ย น โดยการค่ อ ยๆหมุ น ฟลายวี ล
หลายๆรอบ เพื่อให้ลูกสู บดัน น้ าออกจากห้อ งเผา
ไหม้
4. ตรวจสอบว่ามีน้ าเข้าไปปนกับน้ ามันเครื่ องหรื อไม่
หากมีน้ าให้ถอดปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ องออก เพื่อถ่าย
น้ ามันเครื่ องที่ ปนน้ าออกให้หมดทันที จากนั้นใส่
ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ องกลับเข้าตาแหน่ งแล้วขันให้
แน่น
5. ถ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิงออกจากช่องทางการจ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิงและไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิง

คาเตือน
น้า มัน เบนซิ น เป็ นสารไวไฟและเป็ นพิษ อย่ า งยิ่ง อาจ
ก่ อให้ เกิดไฟไหม้ และเป็ นอันตรายต่ อคนและสัตว์ เลีย้ ง
เก็บให้ ห่างจากเปลวไฟและประกายไฟเสมอ
กาจัดเชื้อเพลิงอย่ างถูกต้ องและปลอดภัยต่ อสิ่งแวดล้ อม
6. เทน้ ามันเครื่ องลงในเครื่ องยนต์ โดยผ่านรู หัวเทียน
แล้วค่อยๆหมุนชุกเชือกสตาร์ ต เพื่อให้น้ ามันเครื่ อง
เข้าไปเคลือบชิ้นส่วนภายในของเครื่ องยนต์

ข้ อสังเกต
ความเสี ยหายของเครื่องยนต์ อย่ างรุ นแรงอาจเกิดขึ้นได้
หากท่ านพยายามหมุนชุ ดเชื อกสตาร์ ตต่ อไปในขณะที่
ท่ านรู้ สึกว่ าเครื่องยนต์ มีความฝื ดตัวในการเคลื่อนที่หรือ
มี แรงต้ านทีผ่ ดิ ปกติ
หากท่ านพบความฝื ดตัวหรื อแรงต้ านที่ผิดปกติในขณะ
หมุนชุดเชือกสตาร์ ตให้ หยุดหมุนทันที และอย่ าพยายาม
สตาร์ ตเครื่องยนต์ จนกว่ าท่ านจะพบและแก้ ไขปัญหาได้
สาเร็จ
7. นาเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านเข้ารับบริ การยก
เครื่ อง (โอเวอร์ ฮอล) ที่ผแู ้ ทนจาหน่ายซูซูกิมารี นที่
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการโดยเร็ วที่สุด

ข้ อสังเกต
หากแหล่ ง จ่ า ยน้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง มี น้ า ปนเปื้ อน ความ
เสียหายของเครื่องยนต์ อาจเกิดขึน้ ได้
หากถั ง น้า มัน เชื้ อ เพลิง และช่ อ งระบายอากาศของถั ง
น้ามันเชื้อเพลิง จมอยู่ใต้ น้าให้ ตรวจสอบแหล่ งจ่ ายและ
ท่ อทางนา้ มันเชื้อเพลิงเพือ่ ให้ แน่ ใจว่ าไม่ มนี า้ ปนเปื้ อน
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ขั้นตอนการจัดเก็บเครื่องยนต์ ติดท้ายเรือ
การจัดเก็บเครื่องยนต์ ติดท้ายเรือ
เมื่ อ ต้อ งจัด เก็บ 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. เปลี่ยนน้ ามันเกียร์ ตามขั้นตอนที่อธิ บายไว้ในหัวข้อ
“การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเกียร์”
2. เปลี่ ย นน้ ามัน เครื่ อ งตามขั้น ตอนที่ อ ธิ บ ายไว้ใ น
หัวข้อ “การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่ อง”
3. เติ ม สารรั ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของน้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง
Fuel Stabilizer ลงในถัง น้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง ตาม
คาแนะนาของผูผ้ ลิต
4. ล้างช่องทางเดินน้ าหล่อเย็นอย่างละเอียดถี่ถว้ นตาม
ขั้นตอนที่ อธิ บายไว้ในหัวข้อ “การล้างช่ องทางน้ า
หล่อเย็น”
5. ปรั บ อั ต ราการไหลของน้ าหล่ อ เย็ น (กรณี ใส่
อุปกรณ์ ฟ ลัชชิ่ ง) ให้เหมาะสมกับการทางานของ
เครื่ องยนต์ที่ความเร็ ว 1,500 รอบ/นาที ในตาแหน่ง
เกียร์วา่ งเป็ นเวลา 5 นาที เพื่อกระจายน้ ามันเชื้อเพลิง
ที่มีประสิ ทธิภาพให้กบั เครื่ องยนต์
6. ดับ เครื่ องยนต์ จากนั้ นปิ ดน้ าและถอดอุ ป กรณ์
ฟลัชชิ่งออก (กรณี ติดตั้งอุปกรณ์ฟลัชชิ่ง)
7. หล่อลื่นชิ้นส่ วนทั้งหมดที่กาหนดไว้ ตามขั้นตอนที่
อธิบายไว้ในหัวข้อ “การหล่อลื่น”
8. ล้างเครื่ องยนต์ภายนอกด้วยน้ าจืดที่สะอาด หลังจาก
ล้างน้ าจื ดเสร็ จแล้ว หากมีน้ าตกค้างอยู่ตามบริ เวณ
เครื่ องยนต์ ควรเช็ดน้ าออกโดยใช้ผา้ แห้งที่สะอาด
9. ลงแว็กซ์เคลื อบสี บนผิวของชิ้นส่ วนภายนอกของ
เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ หากพบเห็นความเสี ยหายของ
สี ให้ทาสี ใหม่ก่อนลงแว็กซ์เคลือบสี
10. จัดเก็บเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านในตาแหน่ ง
“เครื่ องยนต์ต้ งั ตรง” ในที่ แห้งและมี อากาศถ่ายเท
สะดวก

คาเตือน
ขณะเครื่ องยนต์ ทางาน มีชิ้นส่ วนเคลื่อนที่อยู่ หลายจุด
อาจทาให้ ได้ รับบาดเจ็ดสาหัสได้
เมื่อเครื่ อ งยนต์ กาลังทางาน โปรดระวังมือ ผม เสื้ อผ้ า
ฯลฯ ของท่ านให้ อยู่ห่างจากเครื่องยนต์ ขณะทางาน

ข้ อสังเกต
ความเสี ยหายของเครื่องยนต์ อย่ างรุ นแรงอาจเกิดขึ้นได้
ภายในเวลาเพียง 15 วินาที หากสตาร์ ตเครื่องยนต์ โดยไม่
มีนา้ เข้ าสู่ ระบบหล่ อเย็น
ห้ ามสตาร์ ตเครื่องยนต์ โดยไม่ มนี า้ เข้ าสู่ ระบบหล่ อเย็น

ข้ อสังเกต
หากน้า มัน เบนซิ นหกบนพื้น ผิว ที่ พ่ นสี อาจทาให้ เกิด
คราบ หรือการเปลีย่ นของสีผวิ ได้
เช็ดนา้ มันเบนซินทีห่ กออกทันทีด้วยผ้านุ่มๆ
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การจัดเก็บแบตเตอรี่
1. เมื่อไม่มีการใช้งานเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อเป็ นเวลา
หนึ่ งเดื อนหรื อนานกว่านั้น ให้ถอดแบตเตอรี่ ออก
และเก็ บ ไว้ใ นสภาพอากาศที่ เ ย็น และมื ด ชาร์ จ
แบตเตอรี่ ให้เต็มทุกครั้งก่อนนากลับมาใช้งานใหม่
2. หากแบตเตอรี่ ถูกเก็บไว้เป็ นเวลานาน ให้ตรวจสอบ
ค่าความถ่วงจาเพาะของน้ ายาแบตเตอรี่ อย่างน้อย
เดือนละครั้ง และชาร์ จแบตเตอรี่ เมื่อแรงเคลื่อนไฟ
แบตเตอรี่ ต่า

คาเตือน
การไม่ ระมัดระวังอย่ างถูกต้ อง ขณะชาร์ จแบตเตอรี่อาจ
เป็ นอันตรายได้ ไอระเหยแบตเตอรี่ทาให้ เกิดการระเบิด
ได้ กรดแบตเตอรี่เป็ นพิษและกัดกร่ อน อาจทาให้ เกิดการ
บาดเจ็บอย่ างรุนแรงได้
 ห้ ามสู บบุหรี่ และเก็บแบตเตอรี่ให้ ห่างจากเปลวไฟ
และประกายไฟ
 หลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟ ขณะชาร์ จแบตเตอรี่
พ่ วงต่ อสายชาร์ จเข้ ากับขั้วแบตเตอรี่ให้ ถูกต้ อง ก่ อน
เปิ ดเครื่องชาร์ จทุกครั้ง
 สั มผัสแบตเตอรี่ ด้วยความระมัดระวังอย่ างยิ่ง และ
หลีกเลีย่ งไม่ ให้ ผวิ หนังสัมผัสกับกรดของแบตเตอรี่
 สวมชุ ด ป้ องกัน ที่เหมาะสม (แว่ นตานิรภัย ถุ งมือ
ฯลฯ)

3. หล่ อลื่ น ชิ้ น ส่ ว นที่ เ คลื่ อ นไหวทั้งหมดตามหัว ข้อ
“การหล่อลื่น”
4. ตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่ อง
5. ท าความสะอาดตัวเครื่ อ งยนต์ติ ด ท้า ยเรื อ และลง
แว็กซ์บนพื้นผิวภายนอกที่ทาสี
6. ชาร์จแบตเตอรี่ ให้เต็มก่อนทาการติดตั้งแบตเตอรี่

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

ข้ อสังเกต
การแก้ ไขปัญหาทีไ่ ม่ ถูกต้ อง อาจทาให้ เครื่องยนต์ ติดท้ าย
เรือของท่ านเสียหายได้ การซ่ อมแซมหรือการปรับแต่ งที่
ไม่ เหมาะสม อาจทาให้ เครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรื อเกิดความ
เสี ย หายมากไปกว่ า เดิม ความเสี ย หายดัง กล่ า วอาจไม่
ครอบคลุมภายใต้ การรับประกัน
หากท่ านไม่ มนั่ ใจในการดาเนินการแก้ ไขปัญหาที่ถูกต้ อง
โปรดปรึ ก ษาผู้ แ ทนจ าหน่ ายซู ซู กิ ม ารี น ที่ ไ ด้ รั บ การ
แต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ

ระบบชุ ดเชื อกสตาร์ ต/มอเตอร์ สตาร์ ตไม่ ทางาน :
 คันเกียร์ไม่อยูใ่ นตาแหน่งเกียร์วา่ ง
 ฟิ วส์ขาด (รุ่ นสตาร์ตไฟฟ้ า)

การนาเครื่องยนต์ มาใช้ หลังการจัดเก็บ

เครื่องยนต์ สตาร์ ตไม่ ติด(สตาร์ ตติดยาก) :

เมื่ อนาเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่ านออกจากสถานที่
จัดเก็บเพื่อใช้ง าน ให้ปฏิ บัติตามขั้นตอนด้านล่ าง เพื่ อ
กลับสู่การทางานปกติ
เงื่อนไข :
1. ทาความสะอาดหัวเทียนหรื อเปลี่ยนหากจาเป็ น
2. ตรวจสอบระดับน้ ามันเกี ยร์ ในห้องเกี ยร์ และหาก
จาเป็ นให้เติมน้ ามันเกี ยร์ ตามขั้นตอนที่ ระบุไว้ใน
หัวข้อ “น้ ามันเกียร์”

 แผ่ น ก้า มปู ล็ อ กสวิ ต ช์ ดับ เครื่ อ งฉุ ก เฉิ น ไม่ อ ยู่ใ น
ตาแหน่งที่ทางาน
 น้ ามันเชื้อเพลิงหมดหรื อเสื่ อมคุณภาพ
 การเชื่อมต่อสายน้ ามันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องหรื อรั่ว
 สายน้ ามันเชื้อเพลิงพับงอหรื อถูกกดทับ
 หัวเทียนเสี ย
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เครื่องยนต์ เดินเบาไม่ เรียบหรือเดินเบาดับ :
 สายน้ ามันเชื้อเพลิงพับงอหรื อถูกกดทับ
 หัวเทียนเสี ย

3. ตรวจเช็ ก สภาพฟิ วส์ ห รื อเปลี่ ย นฟิ วส์ ใ หม่ ห าก
ต้องการ

เร่ งรอบเครื่องยนต์ ไม่ ได้ (กาลังเครื่องตก) :
 เครื่ องยนต์รับโหลดมากเกินไป
 มีการแจ้งเตือนของระบบแจ้งเตือน/ระบบวิเคราะห์
ปั ญหา
 ใบจักรเกิดความเสี ยหาย
 ขนาดของใบจักรไม่เหมาะสมกับโหลดที่ใช้งาน

เครื่องยนต์ สั่นมากเกินไป :
 โบลท์ยึดแท่ นเครื่ องหรื อสกรู แคล้มยึดเครื่ องยนต์
หลวม
 เกิ ดจากมี วตั ถุแปลกปลอม (สาหร่ าย ถุงพลาสติ ก
ฯลฯ) เข้าไปพันกับใบจักร
 ใบจักรเกิดความเสี ยหาย

เครื่องยนต์ มีความร้ อนขึน้ สู ง :
 ช่องทางเข้าน้ าหล่อเย็นอุดตัน
 เครื่ องยนต์รับโหลดมากเกินไป
 ขนาดของใบจักรไม่เหมาะสมกับโหลดที่ใช้งาน

ฟิ วส์
1. ถอดฝาครอบเครื่ องยนต์
2. ถอดฝาครอบฟิ วส์และดึงฟิ วส์ออก
ฝำครอบฟิ วส์

ฟิ วส์ขำด

ฟิ วส์ปกติ

หมายเหตุ:
หากฟิ วส์ ขาด พยายามหาสาเหตุของการขาด และแก้ ไข
หากยังไม่ ได้ รับการแก้ ไขถึงสาเหตุของการขาด ฟิ วส์
อาจจะขาดได้ อีกครั้ ง

คาเตือน
หากท่ านใช้ ฟิวส์ ทมี่ ขี นาดของแอมป์ ต่ างกันจากฟิ วส์ เดิม
หรื อมีการใช้ อุปกรณ์ ทดแทนฟิ วส์ เช่ น ใช้ อลูมิเนียม
ฟอยล์ หรือสายไฟ เสี ยบแทน อาจส่ งผลให้ ระบบไฟฟ้า
เสียหายเป็ นวงกว้ าง และเกิดไฟไหม้ ได้
เปลี่ ย นฟิ วส์ แทนฟิ วส์ ที่ ข าดแล้ ว ด้ ว ยฟิ วส์ ประเภท
เดียวกัน และขนาดของแอมป์ เท่ ากันเสมอ

ข้ อสังเกต
หากฟิ วส์ ตัวใหม่ ขาดในระยะเวลาอันสั้ น หลังจากการ
เปลี่ย นฟิ วส์ ใหม่ แสดงว่ าท่ า นอาจประสบปั ญ หากับ
ระบบไฟฟ้าทีส่ าคัญ
ปรึกษาผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกมิ ารีนทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่ าง
เป็ นทางการ

① ฟิ วส์หลัก : 30A (ฝาปิ ดสี ขาว)
② ฟิ วส์ECM: 10A (ฝาปิ ดสี เหลือง)
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ข้ อมูลจาเพาะ
หัวข้อ
ชนิดเครื่ องยนต์
จานวนกระบอกสูบ
กระบอกสูบ X ระยะชัก
ความจุกระบอกสูบ
กาลังขับสูงสุด
ช่วงรอบเครื่ องทางานสูงสุดขณะเปิ ดคันเร่ งสุด
ระบบการจุดระเบิด
การหล่อลื่นของเครื่ องยนต์
ความจุน้ ามันเครื่ อง
ความจุน้ ามันเกียร์
หัวเทียน
ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน
ระยะห่างวาล์ว
ประเภทของน้ ามันเชื้อเพลิง
อัตราค่าออกเทนต่าสุด

DF9.9B

DF15A

DF20A

4 จังหวะ
2
60.4 × 57.0 ม.ม.
327 ซีซี
7.3kW (9.9PS)
11.0 kW (15 PS)
14.7 kW (20 PS)
4700 – 5700
5000 – 6000
5300 – 6300
รอบ/นาที
รอบ/นาที
รอบ/นาที
CDI
เกียร์ป้ ั มสร้างแรงดันแบบหมุนตามแนวเส้นรอบวงกลม
1.0 ลิตร
0.25 ลิตร
NGK MR6K-9
0.8 – 0.9 ม.ม. (0.031 – 0.035 นิ้ว)
ไอดี : 0.16 – 0.20 ม.ม. (0.006 – 0.008 นิ้ว)
ไอเสี ย : 0.16 – 0.20 ม.ม. (0.006 – 0.008 นิ้ว)
น้ ามันเบนซินไร้สารตะกัว่
91 (Research method)

แผนภูมขิ องการแสดงระบบการแจ้ งเตือนการเปลีย่ นถ่ ายนา้ มันเครื่อง

*1 : ผ่านเวลาการทางานที่ 20 ชัว่ โมงแรก
*2 : เวลาการทางานผ่านไปอีก 80 ชัว่ โมง
*3 : เวลาการทางานผ่านไปอีก 100 ชัว่ โมง
*4 : เมื่อทาการยกเลิกก่อนระบบจะแจ้งเตือน
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