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คู่มอื การใช้ งาน

ข้ อมูลสาคัญ

ข้ อควรระวังทีส่ าคัญสาหรับผู้ใช้ งาน

 คาเตือน / ข้ อควรระวัง / ข้ อสั งเกต / หมาย

เหตุ กรุ ณ าอ่ า นคู่ มื อ และปฏิ บัติ ต ามค าแนะน าอย่ า ง
ระมัดระวัง เพื่อเน้นข้อมูลสาคัญ จะใช้สัญลักษณ์ 
และคาว่า คาเตือน, ข้ อควรระวัง, ข้ อสั งเกต และ

หมายเหตุ ซึ่งมีความหมายเฉพาะ กรุ ณาให้ความสาคัญ
เป็ นพิเศษกับข้อความที่เน้นด้วยสัญลักษณ์

คาเตือน
แสดงถึ ง อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง สามารถท าให้
บาดเจ็บอย่ างรุนแรงหรือเสียชีวติ ได้

 ข้ อควรระวัง
แสดงถึ ง อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง สามารถท าให้
บาดเจ็บได้

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 านีเ้ ป็ 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

ตาแหน่งของหมายเลขเครื่ องยนต์ .......................4
น้ ามันเชื้ อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น .......................4
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การบารุ งรักษาเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อจมน้ า .......34
ขั้นตอนการจัดเก็บเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ ..........35
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ตาแหน่ งของหมายเลขเครื่องยนต์

นา้ มันเบนซิน/ผสมเอทานอล

รหัสรุ่ น และหมายเลขเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่าน ถูก
ประทับอยูบ่ นแผ่นโลหะ ที่ติดกับเสื้ อเพลาขับบริ เวณช่วง
บนของหางเสื อ ข้อมูลเหล่านี้ เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการ
สั่งซื้ ออะไหล่ อุปกรณ์เสริ ม หรื อในกรณี เครื่ องยนต์ติด
ท้ายเรื อของท่านถูกโจรกรรม

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

การติดฉลากจาแนกชนิดของนา้ มันแก๊สโซฮอล์

นา้ มันเชื้อเพลิงและนา้ มันหล่อลื่น
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

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 ้น เปลื อ งของเครื่ องยนต์ ในระหว่ างที่ ใ ช้ น้ามัน แก๊ 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

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
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 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 นออกเมื่อน้ามันเชื้อเพลิงขยายตัว
อันเนื่องมาจากความร้ อนจากแสงอาทิตย์
 ระมัดระวังอย่ าทานา้ มันเชื้อเพลิงหก ถ้ าทาหก ให้ รีบ
เช็ดออกทันที
 ห้ ามสู บบุหรี่และอย่ าอยู่ใกล้ เปลวไฟและประกายไฟ

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

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 จังหวะที่มีคุณภาพดีจาก แผงผังต่อไปนี้
ตามอุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่ของท่าน

ให้ ใช้ นา้ มันเชื้อเพลิงทีใ่ หม่ เสมอ

ข้ อสังเกต
นา้ มันเชื้อเพลิงที่มีแอลกอฮอล์ ผสมอาจทาให้ พนื้ ผิวที่ทา
สี เสี ยหายได้ ซึ่ ง กรณีดังกล่ าวไม่ อยู่ ภายใต้ เงื่อนไขการ
รับประกันสาหรับเครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือใหม่
ระวังอย่ าทาน้ามันเชื้อเพลิงที่มีแอลกอฮอล์ ผสมหกขณะ
เติมนา้ มันเชื้อเพลิง หากนา้ มันหกให้ รีบเช็ดออกทันที

หมายเหตุ:
กรณี ที่ท่านใช้ เครื่ องยนต์ ในสภาวะอากาศที่ เย็น จั ด (ตา่
กว่ า 5 ºC) ให้ เลือกใช้ SAE (หรื อ NMMA FC-W) 5W-30

นา้ มันเกียร์

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 ติดอยู่บนเครื่ องยนต์ติดท้าย
เรื อ หรื อถังเชื้อเพลิง กรุ ณาทาความเข้าใจข้อมูลทั้งหมด
บนฉลากที่อธิบายไว้

กรุ ณารักษาฉลากให้ติดอยูบ่ นเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ หรื อ
บนถังน้ ามันเชื้อเพลิง กรุ ณาอย่าทาการลอกฉลากออกไม่
ว่าเหตุผลใด

ความหมายของสั ญลักษณ์บนฉลาก
สั ญลักษณ์เหล่านีม้ ีความหมายดังต่ อไปนี้
: สัญลักษณ์ คาเตือนทัว่ ไป
(คาเตือนหรือข้ อควรระวัง)

: สตาร์ ตเครื่องยนต์
: ความเสี่ยงจากไฟไหม้

: อ่ านคู่มอื การใช้ งานอย่ างละเอียด

: ความเสี่ยงจากการวางเครื่องยนต์ ด้านข้ าง

: คันโยกรีโมตคอนโทรล / คันโยกเกียร์

: ความเสียงจากชิ้นส่ วนที่หมุนของเครื่องยนต์

การทางาน 2 ทิศทาง เดินหน้ า/เกียร์ ว่าง/ถอยหลัง

: ความเสียงจากนา้ มันเชื้อเพลิงรั่ว
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ตาแหน่ งของชิ้นส่ วนต่ างๆ
สกรู ระบายอากาศ
มือดึงสตาร์ต
ปุ่ มดึงโช้คสตาร์ต
ตัวปรับความหนืดของคันเร่ ง
แฮนด์ควบคุมคันเร่ ง

คันโยกก๊อกน้ ามันเชื้อเพลิง
คันเกียร์
รู น้ าตรวจสอบระบบหล่อเย็น

แอโนด

สวิตช์ดบั เครื่ องฉุกเฉิ นและ
ปุ่ มดับเครื่ องยนต์
สกรู แคล้มยึดเครื่ องยนต์

ปลัก๊ ตรวจเช็กระดับน้ ามันเกียร์
ช่องทางเข้าน้ าหล่อเย็น
ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเกียร์

ช่องตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่ อง

ตัวปรับความหนืดคอบังคับเลี้ยว
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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
ความสู ง ของท้ า ยเรื อที่ เ หมาะสมมี ส่ ว นส าคั ญ ต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพ การติ ด ตั้ง เครื่ อ งยนต์บ นท้า ยเรื อ ที่ สู ง
เกิ นไป 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
ตาแหน่งกึ่ งกลางอย่างถูกต้อง มิฉะนั้นเรื อจะแล่นดึงไป
ข้างใดข้างหนึ่ง

หลัง จากติ ด ตั้ง เครื่ องยนต์ ติ ด ท้า ยเรื อเรี ยบร้ อ ยแล้ว
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า ไม่มีส่วนใดส่ วนหนึ่ งของเรื อกี ด
ขวางวงเลี้ยวและการยกหางเสื อ

คาเตือน
หากยึดเครื่ องยนต์ เข้ ากับท้ ายเรื อไม่ ถูกต้ อง เครื่ องยนต์
อาจหลุดได้
ต้ องแน่ ใจว่ าได้ ผูกเชือก หรือสายเคเบิลระหว่ างตัวเรือกับ
รู บ นโครงแคล้ ม ยึ ด เครื่ อ งยนต์ เพื่ อ ความปลอดภั ย
ตรวจสอบความแน่ นของสกรู แคล้ มยึดเครื่ องยนต์ เป็ น
ครั้งคราว

ข้ อสังเกต
การใช้ งานเครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรื อที่ติดตั้ง เครื่ องให้ แผ่ น
ป้ องกันการเกิด (ฟอง) คาวิเตชัน อยู่เหนือน้าเป็ นสาเหตุ
ให้ เกิดความร้ อนสู งและเกิดความเสียหายอย่ างรุ นแรงกับ
เครื่องยนต์
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การเลือกขนาดใบจักรและการติดตั้ง
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
ที่นอ้ ยโดยทัว่ ไปต้องใช้ขนาดของใบจั ก รที่ มี มุ ม กิ น น้ 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 ไปเป็ นสาเหตุ ใ ห้ ค วามเร็ ว รอบของเครื่ 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 งสูงสุด

5250 – 5750 รอบ/นาที

หากความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ไม่อยูภ่ ายในช่วงที่น้ ี โปรด
ปรึ กษากับผูแ้ ทนจาหน่ายซู ซูกิมารี นที่ ได้รับการแต่งตั้ง
อย่า งเป็ นทางการ เพื่ อ ก าหนดขนาดใบจัก รที่ ดี ที่ สุ ด
สาหรับท่าน

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
 สวมถุงมือเพือ่ ป้ องกันมือ และ “ล็อก” ใบจักรโดย
วางไม้ ขัดระหว่ างใบจักรกับแผ่นป้ องกันการเกิด
(ฟอง) คาวิเตชัน
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การติดตั้งใบจักรเข้ากับเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านให้
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ทาจารบี กนั น้ าของซู ซูกิให้ทวั่ บนร่ องเพลาใบจักร
① เพื่อช่วยป้ องกันการกัดกร่ อน
2. ใส่บูชรองใบจักร ② เข้ากับเพลาใบจักร
3. จัดร่ องของใบจักร ③ ให้ตรงกับร่ องบนเพลาใบ
จักร แล้วเลื่อนเข้ากับเพลาใบจักร
4. ขันนัตยึดใบจักร ④ ให้แน่น แล้วจัดรู บนนัตให้ตรง
กับ รู บ นเพลาใบจัก รเพื่อ ใส่ สลัก ล็อ ก ⑤ แล้วพับ
ปลายของสลักเพื่อป้ องกันการหลุด

การปรับตั้ง
การปรับมุมเอียงทริม
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
ที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา 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

การถอดใบจัก รให้ ท าขั้น ตอนทั้ง หมดย้อ นกลับ กับ
ขั้นตอนด้านบน

ทดลองทาการแล่นเรื อเพื่อตรวจสอบว่าจาเป็ นต้องปรับ
มุมเอียงทริ ม หรื อไม่
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การปรับมุมเอียงทริ ม
1. ยกเครื่ องยนต์คา้ งไว้ในตาแหน่ งยกหางเสื อขึ้ นสุ ด
(โปรดดู ข ้อมู ลที่ หัวข้อ “ล็อกตาแหน่ ง การยกหาง
เสื อ”)
2. ใช้ประแจจับนัต ② แล้วคลายนัตล็อก ① ออกทวน
เข็มนาฬิกา และตามด้วยนัต ②

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

คาเตือน
3. ดึงบูชรอง ③ และสลักปรับมุมเอียงทริ ม ④ ออก
จนสุดระยะล็อกทั้งสองด้านของขาปรับระดับ

หากท่ านใช้ งานเครื่องยนต์ ติดท้ ายเรือในขณะที่ถอดสลัก
ปรับมุมเอียงทริ มออกจากตาแหน่ ง ท่ านอาจไม่ สามารถ
ควบคุมหางเสือตามทีต่ ้ องการได้
ห้ า มใช้ ง านเครื่ อ งยนต์ ติด ท้ า ยเรื อ ที่ถ อดสลัก ปรั บ มุ ม
เอียงทริมออกจากตาแหน่ งล็อก

การปรับความหนืดคอบังคับเลีย้ วหางเสื อ

4. ปรับตาแหน่งสลักปรับมุมเอียงทริ มตามตาแหน่งรู ที่
ต้องการ
5. ใส่บูชรอง ③ และสลักปรับมุมเอียงทริ ม ④ เข้ากับ
ต าแหน่ ง แล้ว ขัน นั ต ② และนั ต ① ให้ แ น่ น
ตามลาดับ
6. ลดหางเสื อและเครื่ องยนต์ลง

คอบังคับเลี้ยวหางเสื อควรทางานได้อย่างราบลื่น และไม่
แน่ นจนเกิ นไป การปรั บความหนื ดคอบังคับเลี้ ยวหาง
เสื อ ควรปรั บ ให้ มี ค วามรู ้ สึ ก ว่า หนื ด เล็ ก น้ อ ยในช่ ว ง
ระหว่างของการหมุนเลี้ยว
การเพิ่มความหนื ดคอบังคับเลี้ยวหางเสื อ หมุนโบลท์
ปรับความหนื ด Ⓐ ตามเข็มนาฬิกา และการลดความ
หนื ดคอบังคับเลี้ยวหางเสื อ หมุนโบลท์ปรับความหนื ด
Ⓐ ทวนเข็มนาฬิกา

หากต้องการลดหัวเรื อให้ต่ าลง ปรับตาแหน่งสลักปรับ
มุมเอียงทริ มเข้าหาเรื อ หากต้องการหัวเรื อยกขึ้น ให้ปรับ
สลักปรับมุมเอียงทริ มห่างออกจากเรื อ
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การปรับความหนืดของคันเร่ งควบคุม
ความหนื ดของปลอกคันเร่ งสามารถปรั บได้ตามความ
ต้องการของท่าน การเพิ่มความหนื ด หมุนตัวปรับความ
หนืดปลอกคันเร่ ง Ⓐ ตามเข็มนาฬิกา, การลดความหนืด
หมุนตัวปรับความหนืดปลอกคันเร่ งทวนเข็มนาฬิกา

3. ถอดมือดึงสตาร์ตออก
4. ถอดฝาครอบเครื่ องยนต์ออก

การปรับตั้งความเร็วรอบเดินเบาเครื่องยนต์
ความเร็ ว รอบเดิ น เบาเครื่ อ งยนต์ติ ด ท้า ยเรื อ ของท่ า น
ได้รับการปรับตั้งค่า จากผูแ้ ทนจาหน่ายเป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว หากจาเป็ นต้องปรับตั้งรอบเดินเบาของเครื่ องยนต์
ให้ท่านปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้
ฝาครอบเครื่ องยนต์ของ DF2.5 ทาหน้าที่เป็ นฐานรับของ
มือดึงสตาร์ตในขณะที่ไม่มีการใช้งาน
การปรั บตั้ง รอบเดิ นเบาของเครื่ องยนต์ ขอแนะน าให้
ด าเนิ น การโดยผูแ้ ทนจ าหน่ า ยซู ซู กิ ม ารี น ที่ ไ ด้รั บ การ
แต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ
ฝาครอบเครื่ องยนต์จะไม่สามารถถอดออกได้ หากท่าน
ไม่ถอดมือดึ งสตาร์ ตออกก่อน กรุ ณาดูข้ นั ตอนที่ ระบุไว้
ด้านล่าง
1. ปลดล็อกฝาครอบเครื่ องยนต์ แล้วดึงเชือกสตาร์ตให้
มีระยะพอประมาณ จากนั้นยกฝาครอบเครื่ องยนต์
ค้างไว้ เพื่อถอดมือดึงสตาร์ตออก
2. ผูกเชือกปมกระตุกด้านในของฝาครอบเครื่ องยนต์
เพื่อล็อกตาแหน่ งของเชื อก ป้ องกันไม่ให้เชื อกพัน
กับรอกดึงกลับ

5. ใส่มือดึงสตาร์ตเข้ากับเชือกสตาร์ต
6. คลายปมเชือกออก

7. ทาการสตาร์ตเครื่ องยนต์
(โปรดดูขอ้ มูลที่หวั ข้อ “การสตาร์ตเครื่ องยนต์”)
8. อุ่นเครื่ องยนต์ประมาณ 5 นาที
9. ต้องแน่ใจว่าตาแหน่งของเกียร์อยูใ่ นตาแหน่ง “เกียร์
ว่าง” และคันเร่ งอยูใ่ นตาแหน่งปิ ดสุด
10. ปรั บ ตั้ง สกรู ป รั บ ตั้ง รอบเดิ น เบาเครื่ อ งยนต์ Ⓐ
หมุ น สกรู ตามเข็ ม นาฬิ ก าเพื่ อ เพิ่ ม รอบเดิ น เบา
เครื่ อ งยนต์หรื อ หมุน สกรู ท วนเข็ม นาฬิ กาเพื่ อ ลด
รอบเดินเบาเครื่ องยนต์
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11. ดับเครื่ องยนต์

รอบเดินเบาเครื่ องยนต์
(เกียร์วา่ ง)

1,800 – 2,000
รอบต่อนาที

12. ติ ดตั้งฝาครอบเครื่ องยนต์เข้าตาแหน่ งโดยทาการ
ย้อนขั้นตอนด้านบนจาก 1-6

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

การใช้ งานของระบบล็อกหางเสื อ
ตาแหน่ ง “ล็อก” หางเสื อ
แขนล็อกการยกหางเสื อ ใช้ในการล็อกตาแหน่ งยกหาง
เสื อขึ้นสุด

ตำแหน่ งยกหำงเสื อขึน้ สุ ด
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. จัดตาแหน่งเครื่ องยนต์ให้อยูใ่ นตาแหน่งแนวตรงไป
ทางด้านหน้าเพื่อให้เป็ นอิสระจากตาแหน่ งบูชรอง
รับแรงถอยหลัง Ⓐ

คาเตือน
การละเลยไม่ ใช้ ความระมัดระวังอย่ างเหมาะสมในขณะที่
ยกหางเสือขึน้ นา้ มันเชื้อเพลิงอาจรั่วออกมาได้
สาหรับเครื่องยนต์ ติดท้ ายเรือที่มีถังน้ามันอยู่ในตัว ต้ อง
แน่ ใ จว่ า ท่ า นได้ ห มุ น คั น โยกก๊ อ กน้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ไป
ทางขวา (ต าแหน่ ง ปิ ด (OFF)) และหมุ น สกรู ปิ ดช่ อง
ระบายอากาศทีฝ่ าถังนา้ มันเชื้อเพลิงก่ อนที่ทาการยกหาง
เสือขึน้
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3. หมุ น คั น โยกก๊ อ กน้ ามั น เชื้ อเพลิ ง ไปทางขวา
(ต าแหน่ ง ปิ ด) และปิ ดสกรู ร ะบายอากาศที่ ฝ าถัง
น้ ามันเชื้อเพลิง

ข้ อสังเกต
หากท่ านใช้ มื อ จั บ แฮนด์ ควบคุ ม เพื่ อ ยก หรื อลด
เครื่องยนต์ อาจทาให้ ด้ามจับหักได้
ห้ ามใช้ มือจับแฮนด์ ควบคุมเพื่อยก หรื อลดเครื่ องยนต์
ขณะที่ ยกหางเสือขึน้ สุ ด
หากต้องการลดเครื่ องยนต์ลง ให้ดึงเครื่ องยนต์เข้าหาตัว
เล็ ก น้อ ย จากนั้น ดึ ง แขนล็ อ กการยกหางเสื อ ➀ และ
ปล่อยเครื่ องยนต์ลงอย่างช้าๆ

คาเตือน
การละเลยไม่ ใช้ ความระมัดระวังอย่ างเหมาะสมในขณะที่
ยกหางเสือขึน้ นา้ มันเชื้อเพลิงอาจรั่วออกมาได้
สาหรับเครื่องยนต์ ติดท้ ายเรือที่มีถังน้ามันอยู่ในตัว ต้ อง
แน่ ใ จว่ า ท่ า นได้ โ ยกก๊ อ กน้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ไปทางขวา
(ตาแหน่ งปิ ด (OFF)) และหมุนสกรู ปิดช่ องระบายอากาศ
ทีฝ่ าถังนา้ มันเชื้อเพลิงก่ อนทีท่ าการยกหางเสือขึน้
4. จับที่ จบั ด้านหลังฝาครอบเครื่ องยนต์แล้วยกหาง
เสื อขึ้น จนกระทัง่ แขนล็อกการยกหางเสื อ ➀ ล็อก
เข้ากับตาแหน่งล็อกอย่างอัตโนมัติ ในตาแหน่ งยก
หางเสื อขึ้นสุด

ข้ อสังเกต
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
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การตรวจสอบก่อนการออกเรือ
คาเตือน
การไม่ ทาการตรวจสอบเรือและเครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือ
ของท่ าน ก่ อนเริ่มเดินทางอาจทาให้ เกิดอันตรายขึน้ ได้
ก่ อนออกเรือทุกครั้งให้ หมัน่ ตรวจสอบตามรายละเอียดที่
อธิบายในหัวข้ อนี้
มัน คื อ สิ่ ง ส าคัญ ที่ ต ้อ งตรวจสอบให้แ น่ ใ จว่า เรื อ และ
เครื่ อ งยนต์ข องท่ า นอยู่ใ นสภาพที่ ดี และมี การเตรี ย ม
ความพร้อมสาหรับเหตุฉุกเฉิ นอย่างถูกต้อง
ดาเนิ นการตรวจสอบตามหัวข้อต่อไปนี้ อยู่เสมอ ก่ อ น
การออกเรื อ
 ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า น้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ของท่ า นมี
เพียงพอสาหรั บการเดินทางตามแผนการเดินทาง
ของท่ าน
ปริ มาณน้ ามันเชื้อเพลิง : 0.9 L

การตรวจวัดระดับนา้ มันเครื่องยนต์ :
หมายเหตุ:
เพื่อการวัดระดับนา้ มันเครื่ องที่ ถูกต้ อง ให้ ตรวจวัดระดับ
นา้ มันเครื่ อง ในขณะที่ เครื่ องยนต์ เย็นเท่ านั้น
1. วางเครื่ องยนต์ในแนวตั้ง
2. ตรวจสอบระดับ น้ ามัน เครื่ อ งผ่า นช่ อ งตรวจสอบ
ระดับน้ ามันเครื่ อง ①
ระดับน้ ามันเครื่ องควรอยู่ระหว่าขี ดจากัดด้านบน
และขีดจากัดด้านล่าง

หมายเหตุ:
หากนา้ มันเครื่ องมีสิ่งปนเปื ้ อน หรื อเปลี่ยนสี ให้ เปลี่ยน
นา้ มันเครื่ องใหม่ (โปรดดูข้อมูลที่ หัวข้ อ “การตรวจเช็ก
และการบารุ งรั กษาตามระยะ / นา้ มันเครื่ อง”)
สั ง เกตที่ ช่ อ งตรวจสอบระดับ น้ ามัน เครื่ อง ① เติ ม
น้ ามันเครื่ อง ให้เพียงพอกับขีดจากัดด้านบน
การเติมน้ ามันเครื่ อง:
1. ถอดฝาครอบเครื่ องยนต์ โดยปลดล็อก ตัวล็อก ②
และ ③

 ตรวจวัดระดับของนา้ มันเครื่องในอ่ างนา้ มันเครื่อง

ข้ อสังเกต
การใช้ เครื่ อ งยนต์ ที่มีปริ ม าณน้า มัน เครื่ องไม่ เพียงพอ
อาจทาให้ เครื่องยนต์ เกิดความเสียหายได้
ตรวจสอบระดับน้ามัน เครื่ องทุกครั้ งก่ อนการเดินทาง
และเติมนา้ มันเครื่องหากปริมาณไม่ เพียงพอ
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2. ถอดฝาปิ ดช่องเติมน้ ามันเครื่ องออก ④

 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าสวิตช์ ดับเครื่องฉุ กเฉินทางาน
อย่ างถูกต้ อง
 ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า ไม่ มี สิ่ ง กี ด ขวางใดๆขวาง
ช่ องทางนา้ เข้ าหล่ อเย็น

การรันอินเครื่องยนต์

3. เติ ม น้ า มัน เครื่ อ งตามเกรดที่ แ นะน า จนถึ ง ระดับ
ขีดจากัดด้านบน

การใช้ง านอย่า งเหมาะสมระหว่า งช่ ว งการรั น อิ น ใน
ระยะแรกนี้ จะช่วยให้เครื่ องยนต์ของท่านมีอายุการใช้
งาน และมีประสิ ทธิ ภาพที่ สูงสุ ด คาแนะนาต่อไปนี้ จะ
อธิบายขั้นตอน การใช้งานในระยะรันอินที่เหมาะสม

ข้ อสังเกต
การไม่ ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้ งานในระยะรันอิน ที่มี
การอธิบายไว้ ด้านล่ าง อาจทาให้ เกิดความเสี ยหายอย่ าง
รุนแรงต่ อเครื่องยนต์ ได้

ข้ อสังเกต
เครื่องยนต์ ทางาน ในขณะทีม่ ปี ริมาณนา้ มันเครื่องทีม่ าก
เกินไปอาจทาให้ เครื่องยนต์ เกิดความเสียหายได้
อย่ าเติมนา้ มันเครื่องมากกว่ าปริมาณทีก่ าหนด
4. ขันฝาปิ ดช่องเติมน้ ามันเครื่ องให้แน่น
 ตรวจสอบใบจักรด้ วยสายตาว่ าไม่ มีความเสี ยหาย
ใดๆ เกิดขึน้ กับใบจักร
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าการยึดเครื่ องยนต์ เข้ ากับท้ าย
เรือมีความแน่ น และความแข็งแรงทีป่ ลอดภัย
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าสลักล็อกการยกหางเสื อแน่ น
และติดตั้งอยู่ในตาแหน่ งทีถ่ ูกต้ อง
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าเชือกสตาร์ ตอยู่ในสภาพพร้ อม
ใช้ งาน ไม่ ฉีกขาดหรือสึกหรอ
 ต้ องมั่ น ใจว่ าในเรื อของท่ านมี อุ ป กรณ์ ความ
ปลอดภัยเกีย่ วกับการเดินเรือ และอุปกรณ์ ช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน

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) เพือ่ อุ่นเครื่ องยนต์

ข้ อสังเกต
การใช้ เครื่องยนต์ รอบสู งโดยไม่ มกี ารอุ่นเครื่องยนต์ อย่ าง
เพียงพอ อาจทาให้ เครื่ องยนต์ เกิดความเสี ยหายอย่ าง
รุนแรง เช่ น ลูกสู บติด
ให้ อ่ ุ น เครื่ อ งยนต์ อ ยู่ ใ นรอบเดิ น เบาเครื่ อ งยนต์ อ ย่ า ง
เพียงพอ (ประมาณ 5 นาที) ก่ อนใช้ งานเครื่องยนต์ ด้วย
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ทสี่ ู ง
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หลังจากอุ่นเครื่ องยนต์เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เริ่ มการ
รันอินโดยเข้าเกียร์ เดินหน้า แล้วเดิ นเครื่ องยนต์ให้
อยูใ่ นรอบเดินเบาอย่างต่อเนื่ องประมาณ 15 นาที
จากนั้นในช่วงเวลา 1 ชัว่ โมง 45 นาทีที่เหลือ หาก
อยูใ่ นสภาวะของคลื่นลมอากาศที่ ปลอดภัย 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 ตเครื่ องยนต์
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหางเสื อลดลงให้ส่วนของชุด
เกียร์จมลงไปในน้ า
2. หมุ น สกรู ปิ ดช่ อ งระบายอากาศที่ ฝ าถั ง น้ ามั น
เชื้อเพลิงทวนเข็มนาฬิกา เพื่อเปิ ดช่องระบายอากาศ

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 นลมอากาศที่ ปลอดภัย ให้เดิ น
เครื่ องยนต์ในขณะเข้าเกียร์เดินหน้า และใช้ความเร็ ว
รอบเครื่ องยนต์ที่ 4,000 รอบ/นาที หรื อสามในสี่
ของคันเร่ ง หลีกเลี่ ยงการใช้คนั เร่ งในตาแหน่ งเร่ ง
สุด
3. สาหรับ 7 ชัว่ โมงที่เหลือ:
ในสภาวะของคลื่ น ลมอากาศที่ ป ลอดภัย ให้ เ ดิ น
เครื่ องยนต์ในขณะเข้าเกียร์เดินหน้า และใช้ความเร็ ว
รอบเครื่ องยนต์ได้ตามที่ตอ้ งการ
บางครั้ งท่ า นอาจจะใช้ค ัน เร่ ง ในต าแหน่ ง เร่ ง สุ ด
อย่างไรก็ตามห้ามใช้งานคันเร่ งในตาแหน่ งเร่ งสุ ด
นานติดต่อกันเกิน 5 นาที ในทุกๆครั้ง

3. หมุ น คั น โยกก๊ อ กน้ ามั น เชื้ อเพลิ ง ไปทางซ้ า ย
(ตาแหน่งเปิ ด (ON))

หมายเหตุ:
เมื่ อ หมุ น คั น โยกก๊ อกน้ า มั น เชื ้ อ เพลิ ง ไปทางซ้ าย
(ตาแหน่ งเปิ ด (ON)) นา้ มันเชื ้อเพลิงจะไหลออกจากถัง
นา้ มันด้ านใน

ข้ อสังเกต
การใช้ คันเร่ งที่ตาแหน่ งเร่ งสุ ด ในการเดินเครื่ องยนต์
ติดต่ อกันนานเกินกว่ า 5 นาทีต่อครั้ ง ในช่ วง 7 ชั่วโมง
สุ ดท้ ายของการรันอิน อาจเป็ นสาเหตุให้ เครื่องยนต์ เกิด
ความเสียหายอย่ างรุนแรง เช่ น ลูกสู บติด
ในช่ วง 7 ชั่วโมงสุ ดท้ ายของการรันอิน ห้ ามใช้ งานคันเร่ ง
ในตาแหน่ งเร่ งสุ ดนานติดต่ อกันเกิน 5 นาทีต่อครั้ง
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4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตาแหน่ งเกียร์ ของเครื่ องยนต์
ต้องอยูใ่ นตาแหน่ง“เกียร์วา่ ง”

คาเตือน
เครื่ อ งยนต์ เรื อ ไม่ มีร ะบบป้ องกัน การเข้ า เกีย ร์ ส ตาร์ ต
หากคั น เกี ย ร์ ไม่ อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง "เกี ย ร์ ว่ า ง" เรื อ จะ
เคลื่อนที่อย่ างกะทันหันเมื่อสตาร์ ตเครื่ องยนต์ ซึ่ งอาจ
ส่ งผลให้ ผ้คู วบคุมเรือหรือผู้โดยสารได้ รับบาดเจ็บสาหัส
ควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าคั น เกี ย ร์ อยู่ ในต าแหน่ ง
"เกียร์ ว่าง" ก่ อนทาการสตาร์ ทเครื่องยนต์
5. แผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดบั เครื่ องฉุ กเฉิ น Ⓐ เสี ยบอยู่
ในตาแหน่ งที่ ทางาน และปลายสายดึ งแผ่นก้ามปู
ล็อกสวิตช์ดบั เครื่ องฉุ กเฉิ นได้เชื่ อมต่อเข้ากับส่ วน
ใดส่วนหนึ่งของร่ างกายผูค้ วบคุมเรื อ

คาเตือน
การไม่ เชื่ อ มต่ อ สายดึง แผ่ นก้ า มปู ล็อกสวิต ช์ ดับเครื่ อ ง
ฉุ กเฉินเข้ ากับส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายผู้ควบคุมเรื อ
หรื อเชื่ อมต่ ออย่ างไม่ เหมาะสม อาจส่ งผลให้ ผู้ควบคุม
เรือหรือผู้โดยสารได้ 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 ก เฉิ น ออก หรื อ มีก ารกระแทกจนทาให้ แ ผ่ น
ก้ ามปูล็อกสวิตช์ ดับเครื่องฉุ กเฉินหลุดออกระหว่ าง
การทางานปกติ เครื่องยนต์ จะดับกะทันหัน และทา
ให้ การสู ญเสี ยการเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าอย่ าฉับพลัน
อาจทาให้ ผ้โู ดยสารพุ่งไปข้ างหน้ าโดยไม่ คาดคิด

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 กสารองออกจากสายพ่ วง แล้ วเก็บ ไว้ ในที่ ที่
ปลอดภัยบนเรื อของท่ าน หากมีการแตกหั กหรื อสู ญหาย
ของสายพ่ วงสวิ 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 ดับ
เครื่ องฉุกเฉิ นได้ ตามปกติ
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การสตาร์ ตเครื่องยนต์
คาเตือน
ก๊ าซไอเสี ยประกอบด้ วยคาร์ บอนมอนอกไซด์ ซึ่ งเป็ น
ก๊ าซอันตราย ที่ตรวจจับได้ ยากเนื่ องจากไม่ มีสีและไม่ มี
กลิ่น การหายใจเอาก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ เข้ าไป
อาจทาให้ ได้ รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวติ ได้
ห้ ามสตาร์ ตเครื่องยนต์ ภายในอาคาร หรือในพืน้ ทีท่ มี่ กี าร
ระบายอากาศไม่ เพียงพอ หรือไม่ มกี ารระบายอากาศเลย

หมายเหตุ:
ในขณะเครื่ องยนต์ อ่ ุน ท่ านอาจต้ องใช้ โช้ ค เมื่อต้ องการ
สตาร์ ตเครื่ อ งยนต์ อีกครั้ ง หากเครื่ องยนต์ ของท่ านไม่
สามารถสตาร์ ตได้ ให้ ปฏิ บัติตามขั้นตอนในการสตาร์ ต
ขณะเครื่ องยนต์ เย็น
2.

จั บ มื อ ดึ งสตาร์ ตให้ แ น่ น ค่ อ ยๆดึ ง อย่ า งช้ า ๆ
จนกระทัง่ รู ้สึกถึงแรงต้าน เมื่อรู ้สึกถึงแรงต้านให้ดึง
มือดึ งสตาร์ ตอย่างเร็ ว เพื่อสตาร์ ตเครื่ องยนต์ ห้าม
ปล่อ ยมื อดึ งสตาร์ ตออกทัน ที โดยให้คา้ งมื อดึ ง
สตาร์ตไว้ แล้วค่อยๆปล่อยกลับอย่างช้าๆ

หมายเหตุ:
กรณี ที่เครื่ องยนต์ สตาร์ ตไม่ ติด ให้ ตรวจสอบแผ่ นก้ าม
ปูลอ็ กสวิตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ นในตาแหน่ งที่ ทางาน หาก
แผ่ นก้ ามปูลอ็ กสวิตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ นไม่ อยู่ในตาแหน่ ง
ที่ ทางาน จะไม่ สามารถสตาร์ ตเครื่ องยนต์ ได้
1. หากเครื่ องยนต์เย็น :
ดึงปุ่ มดึงโช้คสตาร์ ต ① ออก จัดตาแหน่ งที่มาร์ ก
② บนแฮนด์ควบคุมคันเร่ งให้ตรงกับตาแหน่ง Ⓐ
หากเครื่ องยนต์อุ่น :
จัดตาแหน่งที่มาร์ ก ②ให้ตรงกับตาแหน่ง Ⓐ โดย
ไม่จาเป็ นต้องดึงปุ่ มโช้คสตาร์ต

คาเตือน
เครื่ อ งยนต์ เรื อ ไม่ มีร ะบบป้ องกัน การเข้ า เกีย ร์ ส ตาร์ ต
หากคั น เกี ย ร์ ไม่ อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง "เกี ย ร์ ว่ า ง" เรื อ จะ
เคลื่อนที่อย่ างกะทันหันเมื่อสตาร์ ตเครื่ องยนต์ ซึ่ งอาจ
ส่ งผลให้ ผ้คู วบคุมเรือหรือผู้โดยสารได้ รับบาดเจ็บสาหัส
ควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าคั น เกี ย ร์ อยู่ ในต าแหน่ ง
"เกียร์ ว่าง" ก่ อนทาการสตาร์ ทเครื่องยนต์

ข้ อสังเกต
หากท่ านดึงมือดึงสตาร์ ตในขณะเครื่ องยนต์ ทางาน อาจ
ทาให้ ระบบสตาร์ ตได้ รับความเสียหายได้
ห้ ามดึงมือดึงสตาร์ ตขณะเครื่องยนต์ ทางาน
3. หลังจากสตาร์ตเครื่ องยนต์แล้ว ให้ใช้แฮนด์ควบคุม
คันเร่ ง เร่ งเครื่ องยนต์ในรอบเดินเบา
4. กดปุ่ มดึงโช้คกลับเข้าตาแหน่ง
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หมายเหตุ:

คาเตือน

ในสภาพอากาศที่ เ ย็น ท่ า นอาจต้อ งใช้ปุ่ มดึ ง โช้ค เป็ น
เวลานาน สาหรับการอุ่นเครื่ องยนต์
5. อุ่นเครื่ องยนต์ประมาณ 5 นาที

ข้ อสังเกต
การใช้ งานเครื่องยนต์ ที่ความเร็วรอบเครื่ องยนต์ สูง หรือ
“เปิ ดคันเร่ งสุ ด” ทันทีหลังจากสตาร์ ตเครื่ องยนต์ โดยที่
ไม่ ทาการอุ่นเครื่องยนต์ อาจทาให้ เครื่องยนต์ ขัดข้ องได้
ทาการอุ่นเครื่องยนต์ ให้ เพียงพอ ก่ อนใช้ งานเครื่ องยนต์
ด้ วยความเร็วรอบเครื่องยนต์ ทสี่ ู งเสมอ

การตรวจสอบระบบนา้ หล่อเย็น
ทันทีที่สตาร์ตเครื่ องยนต์ น้ าควรพุ่งออกจากรู ตรวจสอบ
น้ าหล่อเย็น ① เพื่อแสดงว่าปั้ มน้ าและระบบหล่อเย็น
ทางานปกติ หากท่านสังเกตเห็ นว่าน้ าไม่พุ่งออกจากรู
ตรวจสอบน้ าหล่อเย็น ให้ดบั เครื่ องยนต์โดยเร็ วที่ สุด
เท่ าที่ จะทาได้ และปรึ กษาผูแ้ ทนจาหน่ ายที่ ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็ นทางการของท่าน

การใช้ งานเรื อ ขณะสวิตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ นทางานอย่ าง
ไม่ ถูกต้ องสามารถก่ อให้ เกิดความอันตรายได้
ก่ อนสตาร์ ตเครื่ องยนต์ ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าสวิตช์ ดับ
เครื่องฉุกเฉินทางานได้ อย่ างถูกต้ อง

การสตาร์ ตเครื่องยนต์ ฉุกเฉิน
หากต้องการให้เครื่ องยนต์ทางาน แต่ไม่สามารถทาได้
เนื่องจากระบบเชือกสตาร์ตขัดข้อง ท่านสามารถทาตาม
ขั้ นตอนการสตาร์ ต เครื่ องยนต์ ใ นกรณี ฉุ กเฉิ นได้
ดังต่อไปนี้

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 ม ผัส อุป กรณ์ ที่เ ป็ นไฟฟ้ า เช่ น คอยล์ จุ ด ระเบิ ด หรื อ
สายหัวเทียน

การสตาร์ ตเครื่องยนต์ เมื่อระบบสตาร์ ทขัดข้ อง
1. ตาแหน่งของเกียร์ตอ้ งอยูใ่ นตาแหน่ง“เกียร์วา่ ง”

ข้ อสังเกต
ห้ ามใช้ เครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือ เมือ่ ไม่ มีน้าพุ่งออกมาจากรู
ตรวจสอบน้า หล่ อ เย็น มิฉ ะนั้ น อาจเกิด ความเสี ย หาย
อย่ างรุนแรงได้
หลังจากสตาร์ ตเครื่ องยนต์ แล้ ว ให้ ตรวจสอบว่ ามีน้าพุ่ง
ออกมาจากรู ตรวจสอบนา้ หล่ อเย็นหรือไม่
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คาเตือน
เครื่ อ งยนต์ เรื อ ไม่ มีร ะบบป้ องกัน การเข้ า เกีย ร์ ส ตาร์ ต
หากคั น เกี ย ร์ ไม่ อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง "เกี ย ร์ ว่ า ง" เรื อ จะ
เคลื่อนที่อย่ างกะทันหันเมื่อสตาร์ ตเครื่ องยนต์ ซึ่ งอาจ
ส่ งผลให้ ผ้คู วบคุมเรือหรือผู้โดยสารได้ รับบาดเจ็บสาหัส
ควรตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าคั น เกี ย ร์ อยู่ ในต าแหน่ ง
"เกียร์ ว่าง" ก่ อนทาการสตาร์ ทเครื่องยนต์
2. ถอดฝาครอบเครื่ องยนต์ออก
3. ถอดโบลท์ยดึ ชุดเชือกสตาร์ต

คาเตือน
หากท่ านพยายามประกอบชุ ดเชือกสตาร์ ตหรือฝาครอบ
เครื่องยนต์ หลังจากสตาร์ ตเครื่องยนต์ อาจส่ งผลให้ เกิด
การบาดเจ็บได้
อย่ าประกอบชุ ดเชื อ กสตาร์ ต หรื อ ฝาครอบเครื่ อ งยนต์
หลังจากสตาร์ ตเครื่องยนต์

คาเตือน
4. นาชุดเชือกสตาร์ตออก
ขัน โบลท์ ยึด ถัง น้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง ด้ว ยโบลท์ยึ ด ชุ ด
เชือกสตาร์ตที่ถอดออกมา
5. ผูกปมที่ปลายด้านหนึ่ งของเชือกสตาร์ ตฉุ กเฉิ นและ
ผู ก ปมอี ก ด้ า นไว้กั บ ด้ า มไขควงในที่ อ ยู่ ใ นชุ ด
เครื่ องมือ
6. เกี่ ยวปลายเชื อกที่ ผูกปมไว้บนร่ องบากบนล้อช่ วย
แรง แล้วพันเชือกสตาร์ ตฉุ กเฉิ นรอบๆพลูเลย์ตาม
เข็มนาฬิกา
7. ใส่ แ ผ่ น ก้ า มปู ล็ อ กสวิ ต ช์ ดั บ เครื่ องฉุ ก เฉิ นใน
ตาแหน่ง
8. หลังจากทาตามขั้นตอนการสตาร์ ตเครื่ องยนต์ปกติ
ให้ดึงเชือกสตาร์ ตฉุ กเฉิ นอย่างเต็มกาลังเพื่อทาการ
สตาร์ตเครื่ องยนต์

ขณะเครื่ องยนต์ ทางาน มีชิ้นส่ วนเคลื่อนที่อยู่หลายจุด
อาจทาให้ ได้ รับการบาดเจ็บอย่ างรุนแรงได้
เมื่อเครื่องยนต์ กาลังทางาน ให้ เก็บ มือ ผม เสื้อผ้ า ฯลฯ
ให้ อยู่ห่างจากเครื่องยนต์

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

การเปลีย่ นเกียร์ และการควบคุมความเร็ว
ข้ อสังเกต
หากท่ านเปลีย่ นเกียร์ ในขณะทีเ่ ครื่องยนต์ ไม่ ทางานกลไก
การเปลีย่ นเกียร์ อาจเกิดความเสียหายได้
หลีกเลีย่ งการเปลีย่ นเกียร์ ขณะเครื่องยนต์ ไม่ ทางาน

21

การเปลีย่ นเกียร์
เมื่ อต้องการเข้า เกี ยร์ “เดิ น หน้า” คัน เร่ งต้องอยู่ใ น
ตาแหน่ งรอบเดิ นเบา และดึ งคันเกี ยร์ เข้าหาตัวของผู ้
ควบคุมเรื อให้สุด

3. ใช้งานเครื่ องยนต์ดว้ ยรอบความเร็ วต่า

ข้ อสังเกต
หากส่ วนท้ า ยเรื อ กระแทกกั บ พื้น ใต้ น้ า ขณะใช้ งาน
เครื่ องยนต์ เรื อถอยหลัง แรงกระแทกจะทาให้ ส่วนท้ าย
เรือ, เครื่องยนต์ และเรือเกิดความเสียหายร้ ายแรงได้
อย่ าให้ ส่วนท้ ายเรือกระแทกกับพืน้ ใต้ น้า โดยเฉพาะตอน
ใช้ งานเครื่องยนต์ เรือถอยหลัง

การดับเครื่องยนต์
หมายเหตุ:
การควบคุมความเร็ว
หลังจากเข้ าเกียร์ การควบคุมความเร็วรอบเครื่ องยนต์
ทาได้ โดยการบิดคันเร่งที่ปลอกคันเร่ง

การถอยหลัง

เมื่อจาเป็ นต้ องดับเครื่ องยนต์ ในกรณี ฉุกเฉิ น ให้ ดึงแผ่ น
ก้ ามปู ลอ็ กสวิตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ นออกโดยดึง ที่ สายพ่ วง
แผ่ นก้ ามปูลอ็ กสวิตช์ ฉุกเฉิ น
การดับเครื่ องยนต์ :
1. แฮนด์ควบคุมคันเร่ งอยูใ่ นตาแหน่งรอบเดินเบา
2. ตาแหน่งของเกียร์ตอ้ งอยูใ่ นตาแหน่ง“เกียร์วา่ ง”
3. หลังจากการใช้งานเครื่ องยนต์อย่างต่อเนื่อง ก่อนดับ
เครื่ องยนต์ตอ้ งปล่อยให้เครื่ องยนต์เดินเบาไว้สักครู่
เพื่อให้เครื่ องยนต์ได้คลายความร้อน
4. กดปุ่ มดับเครื่ องยนต์ Ⓐ ค้างจนกว่าเครื่ องยนต์จะ
ดับ

ในการใช้งานเครื่ องยนต์เรื อถอยหลัง
1. แฮนด์ควบคุมคันเร่ งอยูใ่ นตาแหน่งรอบเดินเบา
2. หมุนเครื่ องยนต์โดยรอบให้สุดด้วยด้ามจับ และพับ
แฮนด์บงั คับเข้าหาตัวของผูค้ วบคุมเรื อ

5. หลัง จากดับ เครื่ อ งยนต์แ ล้ว ให้ห มุ น คัน โยกก๊ อ ก
น้ ามันเชื้อเพลิงไปทางขวา (ตาแหน่งปิ ด (OFF))
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คาเตือน
หากเครื่องยนต์ ไม่ มกี ารใช้ งานเป็ นเวลานานๆและคันโยก
ก็อกน้ามันเชื้อเพลิงอยู่ในตาแหน่ งเปิ ด น้ามันเชื้อเพลิง
อาจมีการรั่วได้
เมื่อใดที่ท่านไม่ มีการใช้ เครื่ องยนต์ เป็ นเวลานานๆ ให้
หมุนคันโยกก๊ อกนา้ มันเชื้อเพลิงไปในตาแหน่ งปิ ด
6. หมุ น สกรู ปิ ดช่ อ งระบายอากาศที่ ฝ าถั ง น้ ามั น
เชื้อเพลิง ตามเข็มนาฬิกาเพื่อปิ ดช่องระบายอากาศ

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

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

ข้ อสังเกต
การผู กเรื อ อย่ างไม่ เหมาะสมอาจเป็ นเหตุ ให้ เกิดความ
เสียหายต่ อเรือ เครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือ หรือทรัพย์ สินอื่นๆ
ได้
อย่ าให้ เครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรื อของท่ าน เสี ยดสี กับขอบ
ของท่ าเทียบเรือ หรือเรือลาอืน่ ๆ เมือ่ ผูกเรือจอดไว้

การใช้ งานในนา้ ตืน้
เมื่อใช้งานเรื อของท่านในน้ าตื้น ท่านควรใช้ความเร็ วใน
การแล่นเรื อที่ความเร็ วต่าเท่านั้น

ข้ อสังเกต
หากท่ า นไม่ ร ะมั ด ระวั ง อย่ า งเหมาะสมในการใช้ งาน
เครื่ องยนต์ เรื อในน้าตื้น เครื่ องยนต์ เรื อของท่ านอาจ
ได้ รับความเสียหาย
อย่ าให้ เครื่ องยนต์ กระแทกกับพืน้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
ในขณะเข้ าเกียร์ “ถอยหลัง” ซึ่ งแรงกระแทกจะถูกส่ ง
ตรงไปที่บริเวณท้ ายเรือ เครื่องยนต์ และเรือ อาจเกิด
ความเสียหายได้

การใช้ งานในนา้ เค็ม
หลังจากใช้งานเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อในน้ าเค็ม ท่านควร
ล้างท่อทางเดิ นน้ า ด้วยน้ าจื ดที่ สะอาด ตามที่ ระบุไว้ใน
หัวข้อ “การล้า งช่ องทางเดิ นน้ า” หากท่ านไม่ ลา้ ง
ช่ องทางเดิ นน้ า คราบเกลื อที่ ตกค้างสามารถกัดกร่ อ น
เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านได้ ทาให้อายุการใช้งาน
เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านมีอายุส้ นั ลง

การถอดและการเคลื่อนย้ ายเครื่ องยนต์ ติด
ท้ ายเรือ
การถอดเครื่องยนต์ ติดท้ายเรือ
1. ให้แน่ใจว่าดับเครื่ องยนต์แล้ว
2. หมุ น คั น โยกก๊ อ กน้ ามั น เชื้ อเพลิ ง ไปทางขวา
(ตาแหน่งปิ ด (OFF))
3. ขันฝาถังน้ ามันเชื้ อเพลิงในเครื่ องยนต์ให้แน่ นและ
หมุนสกรู ปิดช่องระบายอากาศ
4. ถ่ายน้ ามันเบนซิ นออกจากคาร์ บูเรเตอร์ ให้ปฏิ บัติ
ดังนี้
(1) ถอดฝาครอบเครื่ องยนต์ออก
(2) คลายสกรู ระบายน้ ามันที่คาร์ บูเรเตอร์ Ⓐ และถ่าย
น้ ามันเบนซินลงในภาชนะที่เหมาะสม
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คาเตือน
น้ามันเบนซินเป็ นเชื้อเพลิงไวไฟ และเป็ นพิษอย่ างยิ่ง
อาจทาให้ เกิดไฟไหม้ และเป็ นอันตรายต่ อคนและสัตว์
ใช้ ภาชนะที่ เ หมาะสมและปลอดภั ย เพื่ อ เก็ บ น้ า มั น
เบนซินที่ระบายออกจากเครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรือ และเก็บ
น้ามันเบนซินให้ ห่างจากประกายไฟ เปลวไฟ ผู้คนและ
สัตว์ เลีย้ ง

การเคลือ่ นย้ายเครื่องยนต์ ติดท้ายเรือ
เมื่อมีการเคลื่ อนย้าย ให้วางเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของ
ท่านในแนวตั้ง หรื อแนวนอน

การเคลือ่ นย้ายในแนวตั้ง
ยกคันบังคับท้ายขึ้นและยึดเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อเข้ากับ
แท่นยึดเครื่ องยนต์แบบเคลื่อนย้ายได้ โดย ยึดสกรู แคล้ม
ยึดเครื่ องยนต์ท้ งั 2 ตัว
ห้ามใช้แท่นโชว์เครื่ องยนต์ในการเคลื่อนย้าย

(3) หลังจากถ่ายน้ ามันเบนซิ นแล้ว ให้ขนั สกรู ระบาย
น้ ามันให้แน่น

ข้ อสังเกต
หากน้ามันเบนซิ นหกบนพื้นผิวที่พ่นสี อาจทาให้ เกิด
คราบ หรือการเปลีย่ นของสีผวิ ได้ เช็ดนา้ มันเบนซินทีห่ ก
ออกทันทีด้วยผ้านุ่มๆ
5. คลายสกรู แคล้มยึดเครื่ องยนต์
6. ยกเครื่ องยนต์ออกจากท้ายเรื อ
7. วางเครื่ อ งยนต์ใ นแนวตั้ง และระบายน้ า ออกจาก
เครื่ องยนต์ทางด้านหางเสื อ
8. ในการขนย้ายเครื่ องยนต์ ให้ จับ ที่ มื อจับฝาครอบ
เครื่ องยนต์ดา้ นล่าง

การเคลือ่ นย้ายในแนวนอน
ยกคันบังคันท้ายขึ้ นและวางเครื่ องยนต์ลงบนแผ่นรอง
กระแทก โดยให้วางด้านซ้ายลง ตามที่แสดงในภาพ
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ข้ อสังเกต
การละเลยไม่ ใช้ ความระมัดระวังอย่ างเหมาะสมในขณะ
ขนย้ ายเครื่องยนต์ เรือ อาจก่ อให้ เกิดความเสียหายได้
 อย่ าวางเครื่ องยนต์ ในตาแหน่ งเดียวกับ ที่แสดงใน
ภาพ เนื่องจากนา้ และนา้ มันเครื่อง อาจไหลเข้ าไปใน
กระบอกสู บ โดยผ่านช่ องระบายไอเสีย หรือทาให้ ฝา
ครอบเครื่ องยนต์ ด้านนอกอาจได้ รับความเสี ยหาย
ได้
 อย่ าวางเครื่ องยนต์ ก่อนที่จะถ่ ายน้ายาหล่ อเย็นออก
จนหมด เนื่องจากน้าอาจไหลเข้ าไปในกระบอกสู บ
โดยผ่ านช่ องระบายไอเสี ย ซึ่ งอาจก่ อให้ เกิดความ
เสียหายได้

คาเตือน
เชื้อเพลิงทีห่ กหรือไอนา้ มันเชื้อเพลิงสามารถทาให้ เกิดไฟ
ไหม้ และเป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
ปฏิบัตติ ามข้ อควรระวังต่ อไปนีเ้ สมอ:
 ถ่ ายนา้ มันเชื้อเพลิงออกจากท่ อน้ามันเชื้อเพลิง และ
คาร์ บูเรเตอร์ ก่ อนเคลือ่ นย้ ายเรือ/เครื่องยนต์ ติดท้ าย
เรือ และก่ อนถอดเครื่องยนต์ ติดท้ ายเรือออกจากตัว
เรือ
 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

ไม่ถกู ต้ อง

ข้ อสังเกต
หากท่ านปล่ อยให้ หางเสื ออยู่ สู งกว่ าส่ วนหั ว ของ
เครื่องยนต์ ในระหว่ างการขนส่ งหรื อการจัดเก็บ 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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การตรวจเช็ก และการบารุงรักษาตามระยะ
ตารางการบารุ งรักษา
การตรวจเช็กและการบารุ งรักษาเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ
อย่างสม่าเสมอเป็ นสิ่ งสาคัญให้ปฏิบตั ิตามตารางด้านล่าง
ในแต่ละช่วงระยะเวลา ต้องแน่ใจว่าได้ทาการบารุ งรักษา
ตามที่ ระบุไว้ ระยะเวลาในการบารุ งรักษาควรตัดสิ นใจ
โดยจานวนชัว่ โมงใช้งานหรื อระยะเวลาของเดือนแล้วแต่
อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงกาหนดก่อน

คาเตือน
ก๊ าซไอเสี ยประกอบด้ วยคาร์ บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็ นก๊ าซ
อันตราย ที่ตรวจจับได้ ยากเนื่องจากไม่ มีสีและไม่ มีกลิ่ น
การหายใจเอาก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ เข้ าไป อาจทาให้
ได้ รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวติ ได้
ห้ ามสตาร์ ตเครื่ องยนต์ ภายในอาคาร หรือในพืน้ ที่ที่มีการ
ระบายอากาศไม่ เพียงพอ หรือไม่ มกี ารระบายอากาศเลย

ช่ วงระยะ

20 ชั่วโมงแรก
หรือ 1 เดือน

ทุกๆ 100 ชั่วโมง
หรือทุกๆ 12 เดือน
I
I
R
R
I
I

ทุกๆ 200 ชั่วโมง
หรือทุกๆ 12 เดือน

หัวข้ อการบริการ
หัวเทียน
ท่อหายใจและท่อน้ ามันเชื้อเพลิง
I
น้ ามันเครื่ อง
R
น้ ามันเกียร์
R
การหล่อลื่น
I
แอโนด(ภายนอก)
I
*แอโนด
I
(ภายในกระบอกสูบ/ฝาสูบ)
*ไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิง
I
*คาร์บูเรเตอร์
I
I
*ความเร็ วรอบเดินเบา
I
I
*ระยะห่างวาล์ว
I
I
*ปั๊ มน้ า
I
*ยางใบพัดปั๊ มน้ า
I
สลักและนัตยึดใบจักร
I
I
*โบลท์และนัต
T
T
*วาล์วน้ า
I
I : ตรวจสอบและทาความสะอาด ปรับตั้ง หล่อลื่น หรื อเปลี่ยนถ้าจาเป็ น, T : ขันแน่น, R : เปลี่ยนใหม่

ทุกๆ 300 ชั่วโมง
หรือทุกๆ 36 เดือน

R
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คาเตือน
การบารุงรักษาทีไ่ ม่ เหมาะสม หรือความบกพร่ องในการ
ดาเนินการบารุงรักษาตามคาแนะนา อาจเป็ นอันตรายได้
การบารุ งรักษาที่ไม่ 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 ตั้ ง อย่ า งเป็ นทางการ เป็ น
ผู้ดาเนินการบารุ งรั กษาตามตารางด้ านบน ในหัวข้ อที่มี
เครื่ องหมาย (*) กากับไว้ ท่ านสามารถบารุ งรั กษาใน
หัว ข้ อ ที่ ไ ม่ มีเครื่ อ งหมายก ากับ ไว้ ไ ด้ โดยสามารถดู
คาแนะนาในหัวข้ อการบารุงรักษาได้ ในส่ วนนีห้ ากท่ านมี
ประสบการณ์ ด้านช่ างยนต์ หรืองานที่เกี่ยวข้ อง แต่ หาก
ท่ านไม่ มั่ น ใจในการด าเนิ น การตามหั ว ข้ อที่ ไ ม่ มี
เครื่องหมายกากับ(*) ไว้ โปรดให้ ผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิ
มารี นที่ ไ ด้ รั บการแต่ งตั้ งอย่ างเป็ นทางการเป็ น
ผู้ดาเนินการให้ กบั ท่ าน

คาเตือน
ความปลอดภัยของท่ านและผู้โดยสารขึน้ 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 งรั กษาเครื่องยนต์ ติดท้ าย
เรื อ ของท่ าน ท่ านอาจได้ รั บ บาดเจ็ บ หรื อ าจท าให้
เครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือเสียหายได้

บารุงรักษาบ่ อยกว่ าทีร่ ะบุไว้ ในตารางการบารุงรักษา
 ใช้ งานคันเร่ งในตาแหน่ งเร่ งสุ ดบ่ อยครั้ง
 ใช้ งานต่ อเนื่องเป็ นเวลานานด้ วยความเร็วสู งสุ ด
 ใช้ งานต่ อเนื่องเป็ นเวลานานที่ความเร็วรอบเดินเบา
หรือใช้ งานในลักษณะโทรลลิง่
 ใช้ งานถี่ในนา้ โคลน ปนทราย กรดเกลือหรือนา้ ตืน้
 ใช้ งานเครื่องยนต์ โดยไม่ มกี ารอุ่นเครื่องทีเ่ หมาะสม
 การเร่ งและการลดคันเร่ 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 เมื่ อเปลี่ยน
ชิ้ น ส่ วนของเครื่ อ งยนต์ ติ ด 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 10 X 12 มิลลิเมตร
③ ประแจบ๊อกซ์เบอร์ 16 มิลลิเมตร
④ ไขควงรวม ( + , - )
⑤ ด้ามไขควง
⑥ คีม
⑦ เชือกสตาร์ ตฉุกเฉิน

ข้ อสังเกต
ระยะเวลาในการบารุ งรั กษา ตามตารางการบารุ งรักษา
ออกแบบมาให้ สอดคล้ องกั บ ลั ก ษณะการใช้ งาน
เครื่องยนต์ ติดท้ ายเรือที่ปกติ หากท่ านใช้ เครื่ องยนต์ ติด
ท้ า ยเรื อ ภายใต้ ก ารใช้ งานที่ ห นั ก และรุ น แรงกว่ า ปกติ
ตามที่ อ ธิ บ ายต่ อ จากนี้ ท่ า นอาจต้ อ งด าเนิ น การ
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หัวเทียน

ข้ อสังเกต

เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านมาพร้อมกับหัวเทียนเบอร์
"มาตรฐาน" ต่อไปนี้สาหรับการใช้งานปกติ
NGK CR6HSA

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
หัวเทียนที่ ทางานปกติ บริ เวณเขี้ยวจุดประกายไฟ จะมีสี
น้ าตาลอ่อน หากหัวเทียนมาตรฐาน ไม่เหมาะกับการใช้
งานของท่าน โปรดติดต่อผูแ้ ทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ

การใช้ หัวเทียน หรือการขันหัวเทียนที่ไม่ เหมาะสม อาจ
ทาให้ เครื่องยนต์ เกิดความเสียหายอย่ างรุนแรง
 อย่ าทดลองใช้ หัวเทียนยี่ห้ออื่น เว้ นแต่ ท่านจะระบุ
ได้ ว่าหัวเทียนมีมาตรฐานเทียบเท่ ากับยี่ห้อที่ระบุไว้
ในกรณีที่เครื่องยนต์ ของท่ านเกิดความเสี ยหายอั น
เนื่องมาจากการใช้ หัวเทียนที่ ไม่ มาตรฐาน ซึ่ งใน
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

เพื่อรักษาประกายไฟที่มีประสิ ทธิ ภาพ ท่านควรทาความ
สะอาด และปรับตั้งระยะห่ างเขี้ยวหัวเทียน ตามตาราง
การบารุ งรักษา ขจัดคราบเขม่าออกจากหัวเทียนโดยใช้
แปรงลวดขนาดเล็ก หรื อน้ ายาทาความสะอาดหัวเทียน
และปรับระยะห่างเขี้ยวหัวเทียนตามตารางต่อไปนี้:
ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน

0.6 – 0.7 มิลลิเมตร
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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

นา้ มันเครื่อง
คาเตือน

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 ทาการเปลี่ ยนหั ว
เที ยนใหม่ แล้ ว มิฉะนั้นจะทาให้ เครื่ องยนต์ สตาร์ ตติดยาก
สิ ้นเปลืองนา้ มันเชื ้อเพลิง และส่ งผลให้ เครื่ องยนต์ เกิ ด
ปั ญหาขึน้ ได้

ท่อระบายอากาศ และท่อนา้ มันเชื้อเพลิง
ตรวจสอบท่อระบายอากาศ และท่อน้ ามันเชื้อเพลิง เพื่อ
หารอยรั่ว รอยแตก บวม หรื อความเสี ยหายอื่ นๆ หากท่อ
ระบายอากาศ และท่อน้ ามันเชื้อเพลิงเกิดความเสี ยหาย
ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ เพื่อความปลอดภัย
ปรึ กษาผูแ้ ทนจาหน่ายซูซูกิมารี นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่าง
เป็ นทางการ หากจาเป็ นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าว

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

ข้ อสังเกต
การใช้ งานในลักษณะโทรลลิ่งเป็ นเวลานานสามารถลด
อายุของน้ามันเครื่ องได้ เครื่ องยนต์ ของท่ านอาจเกิด
ความเสี ยหายได้ หากท่ านไม่ เปลี่ยนน้ามันเครื่ องให้ บ่อย
ขึน้ ภายใต้ การใช้ งานในลักษณะนี้
เปลี่ย นน้า มัน เครื่ องให้ บ่อ ยขึ้น หากท่ า นใช้ เครื่ อ งยนต์
ในลัษณะโทรลลิง่ เป็ นเวลานานบ่ อยครั้ง

การเปลีย่ นถ่ ายนา้ มันเครื่องยนต์
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
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2. ถอดฝาปิ ดช่องเติมน้ ามันเครื่ องออก

6. เติมน้ ามันเครื่ องที่แนะนาให้อยูใ่ นขีดจากัดด้านบน
ความจุน้ ามันเครื่ อง: 0.38 ลิตร
7. ตรวจวัดระดับน้ ามันเครื่ อง โปรดดู ขอ้ มูลที่ หัวข้อ
“การตรวจสอบก่อนการออกเรื อ”

ข้ อควรระวัง
อุณหภูมขิ องนา้ มันเครื่องอาจสู งพอทีจ่ ะลวกนิว้ ของท่ าน
ในระหว่ 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 ว ยมื อ เปล่ า ก่ อ นท าการคลายปลั๊ ก ถ่ า ย
นา้ มันเครื่อง
3. วางอ่างถ่ายน้ ามันเครื่ องไว้ใต้ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ อง
4. คลายปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ องและแหวนปะเก็นออก
จากนั้นปล่อยให้น้ ามันเครื่ องไหลออก

5. หลังจากถ่ายน้ ามันเครื่ องเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ให้
เปลี่ ย นแหวนปะเก็ น ใหม่ แล้ว ขัน ปลั๊ก ถ่ า ย
น้ ามันเครื่ องให้แน่น
ข้ อสังเกต
แหวนปะเก็นที่ใช้ แล้ วก่ อนหน้ านี้อาจรั่ ว ได้ ส่ งผลให้
เครื่ อ งยนต์ เกิด ความเสี ย หาย ห้ า มน าแหวนปะเก็ น
กลับมาใช้ ซ้า ให้ มนั่ ใจว่ าใช้ แหวนปะเก็นใหม่ เสมอ

หมายเหตุ:
เพื่อหลีกเลี่ยงการวัดระดับนา้ มันเครื่ องที่ ไม่ ถูกต้ อง ให้
ตรวจวั ด ระดั บ น้า มั น เครื่ องในขณะที่ เ ครื่ องยนต์ เ ย็น
เท่ านั้น
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 ง ผิ ว หนั ง ได้ แม้ แ ต่ ก ารสั ม ผั 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 ห่างจากเด็ ก
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 น้ ดิ น,
ท่ อระบายนา้ หรื อเทลงในนา้
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นา้ มันเกียร์
ในการตรวจสอบระดับน้ ามันเกียร์ ให้ถอดปลัก๊ วัดระดับ
น้ ามันเกียร์ ตวั บน แล้วมองเข้าไปในรู วดั ระดับ ซึ่ งระดับ
ของน้ ามันเกี ยร์ ควรอยู่ที่ขอบด้านล่างของรู หากระดับ
น้ ามัน เกี ย ร์ ต่ า ให้เติ ม น้ ามัน เกี ย ร์ ตามเบอร์ ที่ ก าหนด
จนกว่าระดับของน้ ามันเกี ยร์ จะถึงระดับ ขอบด้านล่าง
ของรู วดั ระดับ จากนั้นใส่ และขันปลัก๊ วัดระดับให้แน่น
การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเกียร์:
1. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าเครื่ องยนต์อยู่ในตาแหน่ งตั้ง
ตรง วางอ่างถ่ายน้ ามันเกียร์ไว้ดา้ นล่างใต้เสื้ อเกียร์
2. ถอดปลัก๊ ถ่า ยน้ า มัน เกี ยร์ ① จากนั้น ถอดปลัก๊ วัด
ระดับน้ ามันเกียร์ตวั บน ② ออกตามลาดับ

คาเตือน
นา้ มันเกียร์ อาจทาให้ คนหรือสั ตว์ เลี้ยงได้ 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 และถุงมือกันน้าเมื่อมีกาดาเนินการ
กับนา้ มันเกียร์
 เมือ่ นา้ มันเกียร์ สัมผัสกับผิวของท่ านให้ ล้างออกด้ วย
สบู่ทนั ที
 ให้ ซั ก เสื้ อ ผ้ า หรื อ ผ้ า ขี้ริ้ ว ที่เ ปื้ อนน้า มัน เกีย ร์ ด้ ว ย
ผงซักฟอก

หมายเหตุ:
รี ไซเคิ ลหรื อกาจั ด น้า มันเกี ยร์ ที่ ใ ช้ แล้ วอย่ างเหมาะสม
ห้ ามทิ ง้ นา้ มันเกียร์ ลงในถังขยะ หรื อเทลงบนพืน้ ดิน, ท่ อ
ระบายนา้ หรื อเทลงในนา้
3. หลัง จากที่ น้ า มันเกี ย ร์ ไ หลออกจนหมด ให้เ ติ ม
น้ ามันเกี ยร์ ตามเบอร์ ที่กาหนด โดยใส่ ปลายหลอด
เติมน้ ามันเกียร์ เข้ากับรู ถ่ายน้ ามันเกียร์ ดา้ นล่าง แล้ว
บีบหลอดน้ ามันเกียร์ให้น้ ามันเกียร์เข้าไปในเกียร์จน
กระทั้ง น้ ามัน เกี ย ร์ เริ่ ม ไหลออกมาจากรู วดั ระดับ
ด้านบน ต้องใช้น้ ามันเกียร์ประมาณ 0.07 ลิตร
4. ขัน ปลัก๊ วัดระดับน้ ามันเกี ยร์ ตวั บน ② ให้แ น่ น
จากนั้นดึงหลอดเติมน้ ามันเกียร์ออก แล้วรี บขันปลัก๊
ถ่ายน้ ามันเกียร์ ① ให้แน่น

หมายเหตุ:
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการเติ ม น้ า มั น เกี ย ร์ ไม่ ได้ ระดั บ ให้
ตรวจสอบระดั บน้า มัน เกี ย ร์ อี กครั้ ง หลัง จากเสร็ จ ตาม
ขั้นตอนที่ 4 ประมาณ 10 นาที หากระดับนา้ มันเกียร์ ตา่
ให้ ค่อยๆ เติมนา้ มันเกียร์ จนถึงระดับที่ ถกู ต้ อง

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

แอโนด

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

เครื่ อ งยนต์ติ ด ท้า ยเรื อ ได้รับ การป้ องกัน การกัด กร่ อ น
ภายนอกจากแอโนด ชิ้ น ส่ ว นของแอโนดเหล่า นี้ จะ
ควบคุมการเกิดปฏิกิริยาเคมีอิเล็กโทรไลซิส 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

จุดหล่ อลืน่

สารหล่ อลืน่

สกรู แคล้มยึดเครื่ องยนต์

จารบีกนั น้ า
เกรดมารี น

ข้ อสังเกต

เพลาใบจักร
จารบีกนั น้ า
เกรดมารี น
(ปื นอัดจารบี)
จุดหมุนการยกหางเสื อ

หมายเหตุ:
ก่ อนทาการอัดทาจาระบีผ่านหั วอัดจารบีของจุดหมุนการ
ยกหางเสื อ ให้ ยกเครื่ องยนต์ ขึน้ จนสุด เพื่อให้ แขนล็อก
การยกหางเสื อมาคา้ ล็อกเครื่ องยนต์ ในตาแหน่ งยกเครื่ อง
ขึน้ สุดค้ างไว้

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
ติดตั้งอยู่ภายในเสื ้อสูบ / ฝาสูบ

32

ไส้ กรองนา้ มันเชื้อเพลิง
ไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิงควรได้รับการตรวจสอบตามการ
บารุ งรั กษาตามระยะ จากผูแ้ ทนจ าหน่ า ยซู ซู กิ มารี น ที่
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ ตรวจสอบไส้กรอง
น้ ามันเชื้อเพลิงทุกๆระยะ 100 ชัว่ โมง (12 เดือน)

 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าได้ ยึดเครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรือไว้
อย่ างถู กต้ องกับแท่ นบริ การเครื่ องยนต์ หรื อเรื อ
อย่ างปลอดภัย และอยู่ภายใต้ การดูแลจนกว่ าการ
ล้ างทาความสะอาดจะเสร็จสิ้น
 เก็บไว้ ให้ ห่างจากเด็ก หรือสัตว์ เลีย้ ง
ข้ อสังเกต

การล้างช่ องทางนา้ หล่อเย็น (ฟลัชชิ่ง)
หลังจากใช้งานในน้ าที่มีโคลนปน น้ ากร่ อย หรื อน้ าเค็ม
ท่านควรล้างช่องทางเดินน้ าหล่อเย็น และพื้นผิวภายนอก
ของเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อด้วยน้ าจืดที่สะอาด หากท่าน
ไม่ลา้ งช่องทางน้ า เกลือที่ ตกผลึกอยู่สามารถกัดกร่ อน
เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ และทาให้อายุการใช้งานสั้นลง
ล้างช่องทางเดินน้ าหล่อเย็นตามขั้นตอนต่อไปนี้

ความเสี ยหายของเครื่ องยนต์ อย่ างรุ นแรงอาจเกิดขึ้นได้
ภายในเวลาเพียง 15 วินาที หากสตาร์ ตเครื่ องยนต์ โดย
ปราศจากนา้ เข้ าสู่ ระบบหล่ อเย็น

ล้างขณะสตาร์ ตเครื่องยนต์ –ในตาแหน่ งแนวตั้ง–

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่ องยนต์ไม่ทางาน

ซูซูกิแนะนาให้ท่านล้างช่องทางน้ าหล่อเย็นโดยใช้วธิ ีน้ ี

คาเตือน
ก๊ าซจากไอเสี ยประกอบด้ วยคาร์ บอนมอนอกไซด์ ซึ่ ง
เป็ นก๊ าซอันตรายที่ตรวจจับได้ ยาก เนื่องจากไม่ มีสี และ
ไม่ มีกลิ่น การหายใจเอาคาร์ บอนมอนอกไซด์ เข้ าไปใน
ร่ างกาย อาจทาให้ เสียชีวติ หรือเจ็บป่ วยสาหัสได้

ห้ ามสตาร์ ตเครื่ องยนต์ โดยปราศจากน้าเข้ าสู่ ระบบหล่ อ
เย็น

2. ตาแหน่งของเกียร์ตอ้ งอยูใ่ นตาแหน่ง “เกียร์วา่ ง”
3. ถอดใบจักรออกจากเครื่ องยนต์เรื อ โปรดดูขอ้ มูลที่
หัวข้อ “การเลือกขนาดใบจักรและการติดตั้ง”
4. ติดตั้งเครื่ องยนต์ในภาชนะที่ มีขนาดใหญ่ เช่น ถัง
เปล่าขนาด 200 ลิตร

ห้ ามสตาร์ ตเครื่ องยนต์ หรือติดเครื่ องยนต์ ภายในอาคาร
หรือในที่ ทีม่ กี ารระบายอากาศไม่ เพียงพอ หรือไม่ 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

5. เติมน้ าจืดที่สะอาดในภาชนะขนาดใหญ่ ตามรู ป
6. สตาร์ ตเครื่ องยนต์ให้อยู่ในรอบเดิ นเบา ประมาณ
5 นาที เพื่อล้างน้ าเค็มให้ไหลออกจากระบบหล่อ
เย็น
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7. ดับเครื่ องยนต์ แล้วนาเครื่ องยนต์ออกจากภาชนะ
ขนาดใหญ่ และให้เครื่ องยนต์อยูใ่ นตาแหน่งแนวตั้ง
จนกว่าเครื่ องยนต์จะระบายน้ าออกหมด ติดตั้งใบ
จักรเข้ากับ เครื่ อ งยนต์ติดท้ายเรื อ โปรดดู ข ้อมูล ที่
หัวข้อ “การเลือกขนาดใบจักรและการติดตั้ง”
8. ทาความสะอาดพื้นผิวภายนอก และลงแว็กซ์เคลือบ
สี ที่พ้นื ผิวด้านนอกเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ

6. เทน้ ามันเครื่ องลงในเครื่ องยนต์โดยผ่านรู หัวเที ยน
และคาร์ บูเ รเตอร์ จากนั้นหมุน เครื่ องยนต์ เพื่ อให้
น้ ามัน เครื่ องเข้า ไปเคลื อ บชิ้ น ส่ ว นภายในของ
เครื่ องยนต์ โดยใช้เชือกสตาร์ ตฉุ กเฉิ นหรื อชุดเชือก
สตาร์ต

การบารุงรักษาเครื่องยนต์ ติดท้ ายเรือจมนา้

ความเสี ยหายของเครื่ องยนต์ อย่ างรุ นแรงอาจเกิดขึ้นได้
หากท่ านพยายามหมุนเครื่ องยนต์ ต่อไปในขณะที่ ท่าน
รู้ สึกว่ าเครื่ องยนต์ มีความฝื ดตัวในการเคลื่ อนที่ หรื อมี
แรงต้ านทีผ่ ดิ ปกติ

เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อที่ จมน้ าโดยอุบัติเหตุ หรื อเหตุ
สุ ดวิสัยต่างๆ ต้องได้รับการยกเครื่ อง (โอเวอร์ ฮอล)
โดยเร็ วที่ สุด เพื่ อ ป้ องกัน ชิ้ น ส่ ว นถู ก กัด กร่ อ น หาก
เหตุการณ์ ที่ เครื่ อ งยนต์ติ ดท้ายเรื อของท่ านจมน้ า จาก
กรณี ที่กล่าวมาให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. นาน้ าออกจากเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อโดยเร็ วที่สุด
2. ล้างให้สะอาด ด้วยน้ าสะอาดเพื่อขจัดเกลือ โคลน
และสาหร่ ายออกให้หมด
3. ถอดหัวเที ยนออก เพื่อระบายน้ าออกจากกระบอก
สู บ ผ่ า นรู หั ว เที ย นโดยการค่ อ ยๆหมุ น ฟลายวี ล
หลายๆ รอบ เพื่อให้ลูกสู บดันน้ าออกจากห้องเผา
ไหม้
4. ตรวจสอบว่ามีน้ าเข้าไปปนในน้ ามันเครื่ องหรื อไม่
หากมีน้ า ให้ถอดปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ องออก เพื่อถ่าย
น้ ามันเครื่ องที่ ปนน้ าออกให้หมดทันที จากนั้นใส่
ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ องกลับเข้าตาแหน่ งแล้วขันให้
แน่น
5. ถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงออกจากคาร์บูเรเตอร์

ข้ อสังเกต

หากท่ านพบความฝื ดตัว หรือแรงต้ านที่ผดิ ปกติในขณะ
หมุนเครื่องยนต์ ให้ หยุดทันที และอย่ าพยายามสตาร์ ต
เครื่องยนต์ จนกว่ าท่ านจะพบ และแก้ ไขปัญหาได้ สาเร็จ
7. นาเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านเข้ารับบริ การยก
เครื่ อง (โอเวอร์ ฮอล) ที่ผแู ้ ทนจาหน่ายซูซูกิมารี นที่
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการโดยเร็ วที่สุด
ข้ อสังเกต
หากแหล่ ง จ่ า ยน้า มั น เชื้ อ เพลิ ง มีน้ า ปนเปื้ อน ความ
เสียหายของเครื่องยนต์ อาจเกิดขึน้ ได้
หากถังน้ามันเชื้ อเพลิง และช่ องระบายอากาศของถัง
น้ามันเชื้อเพลิง จมอยู่ใต้ น้าให้ ตรวจสอบแหล่ งจ่ าย และ
ท่ อทางนา้ มันเชื้อเพลิงเพือ่ ให้ แน่ ใจว่ าไม่ มนี า้ ปนเปื้ อน

คาเตือน
น้ามันเบนซิ นเป็ นสารไวไฟ และเป็ นพิษอย่ างยิ่ง อาจ
ก่ อให้ เกิดไฟไหม้ และเป็ นอันตรายต่ อคน และสัตว์ เลีย้ ง
เก็บให้ ห่างจากเปลวไฟ และประกายไฟเสมอ
กาจัดเชื้อเพลิงอย่ างถูกต้ อง และปลอดภัยต่ อสิ่ งแวดล้ อม
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ขั้นตอนการจัดเก็บเครื่องยนต์ ติดท้ายเรือ
การจัดเก็บเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ
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 ตามขั้นตอนที่ อธิ บายไว้ในหัวข้อ
“การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเกียร์”
2. เปลี่ ย นน้ ามัน เครื่ อ งตามขั้น ตอนที่ อ ธิ บ ายไว้ใ น
หัวข้อ “การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่ อง”
3. เติมสารรักษาประสิ ทธิภาพของน้ ามันเชื้อเพลิง Fuel
stabilizer ลงในถังน้ ามันเชื้อเพลิงตามคาแนะนาของ
ผูผ้ ลิต
4. ล้างช่องทางเดินน้ าหล่อเย็นอย่างละเอียดถี่ถว้ นตาม
ขั้นตอนที่ อธิ บายไว้ในหัวข้อ “การล้างช่ องทางน้ า
หล่อเย็น (ฟลัชชิ่ง)”
5. สตาร์ ตเครื่ องยนต์ที่ความเร็ วรอบ 2500 รอบ/นาที
ในตาแหน่งเกี ยร์ วา่ งเป็ นเวลา 5 นาที เพื่อกระจาย
น้ ามันเชื้อเพลิงที่มีประสิ ทธิภาพให้กบั เครื่ องยนต์
6. ดับเครื่ องยนต์
7. หมุ น คั น โยกก๊ อ กน้ ามั น เชื้ อเพลิ ง ไปทางขวา
(ตาแหน่งปิ ด (OFF))

8. หมุ น สกรู ปิ ดช่ อ งระบายอากาศที่ ฝ าถั ง น้ ามั น
เชื้อเพลิง
9. ทาการหล่อลื่นชิ้นส่ วนอื่นๆที่ระบุไว้ตามขั้นตอนที่
อธิบายไว้ในหัวข้อ “การหล่อลื่น”
10. ล้างเครื่ องยนต์ภายนอกด้วยน้ าจืดที่สะอาด หลังจาก
ล้ า งเสร็ จแล้ ว หากมี น้ าตกค้ า งอยู่ ต ามบริ เวณ
เครื่ องยนต์ ควรเช็ดน้ าออกด้วยผ้าแห้งที่สะอาด
การล้างเครื่ องยนต์ดว้ ยเครื่ องฉี ดน้ าแรงดันสู ง ควร
อยู่ ห่ า งจากเครื่ องยนต์ แ ละล้า งเฉพาะภายนอก
เท่านั้น
11. ลงแว็กซ์เคลื อบสี บนผิวของชิ้นส่ วนภายนอกของ
เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ หากพบเห็นความเสี ยหายของ
สี ให้ทาสี ใหม่ก่อนลงแว็กซ์เคลือบสี
12. จัดเก็บเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านในตาแหน่ ง
“เครื่ องยนต์ต้ งั ตรง” ในที่แห้ง และมีอากาศถ่ายเท
สะดวก

คาเตือน
ขณะเครื่ องยนต์ ทางาน มีชิ้นส่ วนเคลื่อนที่อยู่หลายจุด
อาจทาให้ ได้ รับการบาดเจ็บสาหัสได้
เมื่อเครื่องยนต์ กาลังทางาน ให้ เก็บ มือ ผม เสื้อผ้ า ฯลฯ
ให้ อยู่ห่างจากเครื่องยนต์
ข้ อสังเกต
ความเสี ยหายของเครื่ องยนต์ อย่ างรุ นแรงอาจเกิดขึ้นได้
ภายในเวลาเพียง 15 วินาที หากสตาร์ ตเครื่ องยนต์ โดยไม่
มีนา้ เข้ าสู่ ระบบหล่ อเย็น
ห้ ามสตาร์ ตเครื่องยนต์ โดยไม่ มนี า้ เข้ าสู่ ระบบหล่ อเย็น
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การนาเครื่องยนต์ มาใช้ หลังการจัดเก็บ

เครื่องยนต์ สตาร์ ตไม่ ติด (สตาร์ ตติดยาก):

เมื่ อนาเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่ านออกจากสถานที่
จัดเก็บเพื่อใช้งาน ให้ปฏิ บตั ิ ตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อ
กลับสู่การทางานปกติ
เงื่อนไข:
1. ทาความสะอาดหัวเทียน หรื อเปลี่ยนหากจาเป็ น
2. ตรวจสอบระดับน้ ามันเกียร์ในห้องเกียร์ และหาก
จาเป็ น ให้เติมน้ ามันเกียร์ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “น้ ามันเกียร์”
3. หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดตามหัวข้อ
“การหล่อลื่น”
4. ตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่ อง
5. ทาความสะอาดตัวเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ และลง
แว็กซ์บนพื้นผิวภายนอกที่ทาสี

 แผ่ น ก้า มปู ล็ อ กสวิ ต ช์ ดับ เครื่ อ งฉุ ก เฉิ น ไม่ อ ยู่ใ น
ตาแหน่ง
 น้ ามันเชื้อเพลิงหมดหรื อเสื่ อมคุณภาพ
 สายน้ ามันเชื้อเพลิงพับงอ หรื อถูกกดทับ
 หัวเทียนเสี ย

การแก้ไขปัญหา
ค าแนะน าการแก้ไ ขปั ญ หานี้ มี ไ ว้เ พื่ อ ช่ ว ยท่ า นค้น หา
สาเหตุของการเกิดปั ญหาที่เกิดขึ้นโดยทัว่ ๆ ไป
ข้ อสังเกต
การแก้ ไขปัญหาทีไ่ ม่ ถูกต้ อง อาจทาให้ เครื่องยนต์ ติดท้ าย
เรือของท่ านเสี ยหายได้ การซ่ อมแซม หรือการปรับแต่ ที่
ไม่ เหมาะสม อาจทาให้ เครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรื อเกิดความ
เสี ยหายมากไปกว่ าเดิม ความเสี ยหายดังกล่ าวอาจไม่
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

เครื่องยนต์ เดินเบาไม่ เรียบหรือเดินเบาดับ:
 ดันปุ่ มปิ ดโช้คสตาร์ตไม่สุด
 สายน้ ามันเชื้อเพลิงพับงอ หรื อถูกกดทับ
 หัวเทียนเสี ย

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

เครื่องยนต์ สั่นมากเกินไป:
 สกรู แคล้มยึดเครื่ องยนต์หลวมหลุด
 เกิ ดจากมี วตั ถุแปลกปลอม (สาหร่ าย ถุงพลาสติ ก
ฯลฯ) เข้าไปพันกับใบจักร

 ใบจักรเกิดความเสี ยหาย
เครื่องยนต์ มีความร้ อนขึน้ สู ง
 ช่องทางเข้าน้ าหล่อเย็นอุดตัน

 เครื่ องยนต์รับโหลดมากเกินไป
 ขนาดของใบจักรไม่เหมาะสมกับโหลดที่ใช้งาน
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ข้ อมูลจาเพาะ
หัวข้ อ
ชนิดเครื่ องยนต์
จานวนกระบอกสูบ
กระบอกสูบ x ระยะชัก
ความจุกระบอกสูบ
กาลังขับสูงสุด
ช่วงรอบเครื่ องทางานสูงสุดขณะเปิ ดคันเร่ งสุด
ระบบการจุดระเบิด
การหล่อลื่นของเครื่ องยนต์
ความจุน้ ามันเครื่ อง
ความจุน้ ามันเกียร์
ความจุถงั น้ ามันเชื้อเพลิงด้านใน
หัวเทียน
ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน
ระยะห่างวาล์ว
ประเภทของน้ ามันเชื้อเพลิง
อัตราค่าออกเทนต่าสุด

DF2.5
4 จังหวะ
4
48.0 × 38.0 ม.ม.
68 ซีซี
1.8 kW (2.5PS)
5250 – 5750 รอบ/นาที
CDI
เกียร์ป้ ั ม
0.38 ลิตร
0.07 ลิตร
0.9 ลิตร
NGK CR6HSA
0.6 – 0.7 ม.ม.
ไอดี : 0.13 – 0.17 ม.ม. (0.0051 – 0.0067 in)
ไอเสี ย : 0.13 – 0.17 ม.ม. (0.0051 – 0.0067 in)
น้ ามันเบนซินไร้สารตะกัว่
91 (Research method)
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