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ข้อมูลส ำคญั 
  ค ำเตือน /   ข้อควรระวัง  / ข้อสังเกต / 

หมายเหตุ กรุณาอ่านคู่มือและปฏิบัติตามค าแนะน า
อยา่งระมดัระวงั เพื่อเนน้ขอ้มูลส าคญั จะใชส้ัญลกัษณ์ 

  และค าวา่   ค ำเตือน, ข้อควรระวัง, ข้อสังเกต 
และ หมายเหตุ ซ่ึงมีความหมายเฉพาะ กรุณาให้
ความส าคญัเป็นพิเศษกบัขอ้ความท่ีเนน้ดว้ยเคร่ืองหมาย 
ต่างๆ 

 ค ำเตือน 

แสดงถึงอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น   ซ่ึงสำมำรถท ำให้
บำดเจบ็อย่ำงรุนแรงหรือเสียชีวติได้ 
 

 ข้อควรระวงั 

แสดงถึงอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น   ซ่ึงสำมำรถท ำให้
บำดเจบ็ได้ 
 

ข้อสังเกต 

แสดงถึงอันตรำยที่อำจเกิดขึ้น   ซ่ึงสำมำรถท ำให้
เคร่ืองยนต์หรือเรือเสียหำยได้ 

หมายเหตุ: 
แสดงถึงข้อมูลพิเศษท่ีช่วยท าให้ง่ายต่อการบ ารุงรักษา 
หรือให้ค าแนะน าต่างๆ เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน 

  
สัญลกัษณ์น้ีจะปรากฏในหลายต าแหน่งบนผลิตภณัฑ ์
ซูซูกิของท่านเพ่ืออา้งอิงขอ้มูลท่ีส าคญัในคู่มือการใชง้าน 

 

 

 

 

ข้อสังเกตทีส่ ำคญัส ำหรับผู้ใช้งำน 

 ค ำเตือน 

กำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันที่เหมำะสมอำจเพิ่ม
ควำมเส่ียงต่อกำรเสียชีวิต หรือกำรบำดเจ็บอย่ำงรุนแรง
ต่อท่ำน และผู้โดยสำรของท่ำน 
ข้อควรระวังที่ส ำคัญด้ำนควำมปลอดภัยบำงประกำรที่
ท่ำนควรปฏิบัตคิอื: 
 ก่อนกำรใช้งำนเคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือในคร้ังแรก

กรุณำอ่ำนคู่มือกำรใช้งำนอย่ำงละเอียดเพื่อท ำ
ควำมคุ้นเคยกับคุณสมบัติต่ำงๆ ของกำรใช้งำน
เคร่ืองยนต์ตดิท้ำยเรือ รวมไปถึงข้อก ำหนดด้ำนควำม
ปลอดภัย และข้อก ำหนดด้ำนกำรบ ำรุงรักษำ 

 ก่อนกำรใช้งำนเรือในแต่ละคร้ังใ ห้ด ำ เนิ นกำร
ตรวจสอบประจ ำวนั ตำมรำยกำรทีไ่ด้ระบุไว้ในหัวข้อ  
“กำรตรวจสอบก่อนกำรออกเรือ” 

 ฝึกกำรควบคุมเรือของท่ำนด้วยควำมเร็วต ่ำ และ
ควำมเร็วปำนกลำง จนกว่ำท่ำนจะคุ้นเคยกับลักษณะ
กำรใช้งำนของเคร่ืองยนต์ และตัวเรือให้เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน อย่ำพยำยำมใช้ประสิทธิภำพควำมเร็ว
สูงสุด หำกท่ำนไม่มีควำมควำมคุ้นเคย และควำม
ช ำนำญ กบัคุณลกัษณะเหล่ำนีเ้ป็นอย่ำงด ี

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำท่ำนมีอุปกรณ์ ด้ำนควำม
ปลอดภัย และอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินประจ ำเรือ อยู่
บนเรือของท่ำน  อุปกรณ์ที่ส ำคัญนี้ได้แก่ ห่วงยำง
ส ำหรับแต่ละบุคคล (รวมไปถึงเบำะลอยน ้ำแบบโยน 
บนเรือที่มีขนำดควำมยำวตั้งแต่ 16 ฟุตขึ้นไป), ถัง
ดับเพลิง, อุปกรณ์ส่งสัญญำณทำงเสียง และสำยตำ, 
สมอ, ถังส ำหรับวิดน ้ำ, ป้ัมระบำยน ้ำในท้องเรือ, เข็ม
ทิศ ,  เ ชือกสตำร์ตฉุกเฉิน,  น ้ ำมันเ ช้ือ เพลิงและ
น ้ำมันเคร่ืองเพิ่มเติม, ชุดปฐมพยำบำล, ไฟฉำย, 
อำหำรและน ำ้ดืม่, กระจก, ไม้พำย, ชุดเคร่ืองมือ, และ
วิทยุส่ือสำร ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำท่ำนได้พกพำ
อุปกรณ์ดงักล่ำวอย่ำงเหมำะสมก่อนออกเดนิทำง 
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 ห้ำมสตำร์ตเคร่ืองยนต์ภำยในอำคำร และในพืน้ที่ปิด 
เนื่องจำกกำรปล่อยควันไอเสียประกอบไปด้วย ก๊ำซ
คำร์บอนมอนอกไซด์ ที่มีพิษอันตรำยต่อสุขภำพ ซ่ึง
เป็นสำเหตุท ำให้หมดสต ิและอำจน ำไปสู่กำรเสียชีวติ 

 แนะน ำขั้นตอนกำรปฏิบัติตัวบนเรือ กำรรับมือกับ
กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ให้กับผู้โดยสำรของท่ำน รวม
ไปถึงกำรใช้อุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ 

 ห้ำมจับฝำครอบเคร่ืองยนต์หรือช้ินส่วนใดๆของ
เคร่ืองยนต์ในขณะขึน้ หรือลงเรือ 

 ต้องมั่นใจว่ำผู้โดยสำรของท่ำนสวมใส่เส้ือชูชีพทุก
คร้ังทีโ่ดยสำรอยู่บนเรือ 

 ห้ำมใช้งำนหรือปฏิบัติกำรใดๆ เกี่ยวกับกำรแล่นเรือ 
ในขณะมนึเมำแอลกอฮอล์ หรือสำรเสพตดิ  

 กระจำยน ำ้หนักทั้งหมด ให้สมดุลกนับนตวัเรือ 
 ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำตำมหัวข้อในตำรำงบ ำรุงรักษำ

ตำมระยะ ปรึกษำผู้แทนจ ำหน่ำยซูซูกิมำรีนที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร 

 ห้ำมดัดแปลงเคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือของท่ำน  กำร
ดัดแปลง หรือกำรถอดช้ินส่วน อำจท ำให้เคร่ืองยนต์
ตดิท้ำยเรืออยู่ในสวำวะทีไ่ม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งำน 

 เรียนรู้และปฏิบัตติำมกฎหมำยกำรเดนิเรือที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดอย่ำงเคร่งครัด 

 ตรวจสอบกำรพยำกรณ์อำกำศล่วงหน้ำก่อนกำรออก
เรือ เพือ่หลกีเลีย่งกบัสภำพอำกำศทีเ่ลวร้ำยในระหว่ำง
กำรเดนิทำง 

 ใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่งในกำรเลือกซ้ืออะไหล่ 
หรืออุปกรณ์เสริม ซูซูกิขอแนะน ำเป็นอย่ำงยิ่ง ให้
ท่ำนใช้อะไหล่ และอุปกรณ์เสริมแท้จำกซูซูกิ หรือ
เทียบเท่ำ เนื่องจำกอะไหล่ หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่
เหมำะสม หรือมีคุณภำพต ่ำ อำจก่อให้เกิดสภำพกำร
ท ำงำนทีไ่ม่ปลอดภัย 

 ห้ำมถอดฝำครอบล้อช่วยแรง (ฟลำยวลี) ออก 
(ยกเว้นกรณีทีจ่ ำเป็นต้องสตำร์ตเคร่ืองยนต์ฉุกเฉิน) 

 

หมายเหต:ุ 
การติดตั้งเสารับสัญญาณวิทยหุรืออุปกรณ์น าทางใกล้กับ
ฝาครอบเคร่ืองยนต์มากเกินไปจะท าให้เกิดสัญญาณ
รบกวนทางไฟฟ้า  ซูซูกิขอแนะน าให้ติดตั้งเสารับ
สัญญาณให้ห่างจากฝาครอบเคร่ืองยนต์อย่างน้อยหน่ึง
เมตร (40 นิว้) 

คู่มอืเล่มนีค้วรจดัให้เป็นช้ินส่วนถำวรทีอ่ยู่กบัเคร่ืองยนต์
ตดิท้ำยเรือ และควรจดัเกบ็ให้อยู่คู่กบัเรือทีต่ดิเคร่ืองยนต์
ติดท้ำยเรือนี้ไว้ตลอดเวลำ เมื่อมีกำรขำยต่อหรือถูกโอน
ให้กับเจ้ำของ หรือผู้ใช้งำนคนใหม่ คู่มือเล่มนีค้วรถูกส่ง
มอบให้กบัเจ้ำของใหม่ เนื่องจำกเป็นส่วนส ำคัญของกำร
ใช้งำนเคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือซูซูกิ โปรดอ่ำนคู่มือเล่มนี้
โดยละเอียด และมั่นทบทวนเป็นคร้ังครำว เนื่องจำกมี
เนือ้หำ และข้อมูลที่ส ำคัญในด้ำนควำมปลอดภัย, กำรใช้
งำน และกำรบ ำรุงรักษำ 
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ค ำน ำ 
บริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากดั ขอขอบพระคุณเป็นอยา่ง
ยิง่ ท่ีท่านไดใ้หเ้กียรติ เลือกใชเ้คร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือซูซูกิ
เพ่ือการใชง้านท่ีถูกตอ้งโปรดอ่านคู่มือเล่มน้ีโดยละเอียด
และมั่นทบทวนเป็นคร้ังคราว เน่ืองจากมีเน้ือหาและ
ขอ้มูลท่ีส าคญัในด้านความปลอดภยั, การใช้งาน และ
การบ ารุงรักษา  ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้ก่ียวกบัขอ้มูลท่ี
ได้น าเสนอในคู่มือเล่มน้ีจะช่วยให้ท่านได้สัมผสัการ
แล่นเรือท่ีปลอดภยั และสนุกสนาน ขอ้มูลทั้ งหมดใน
คู่มือในเล่มน้ีอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุด ณ 
เวลาท่ีถูกตีพิมพ ์บางขอ้มูลอาจมีความแตกต่างจากคู่มือ
การใช้งานเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่านอนัเน่ืองจาก
การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงอ่ืนๆบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา โดยท่ีไม่ตอ้งแจง้
ใหท่้านทราบล่วงหนา้  
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ต ำแหน่งของหมำยเลขเคร่ืองยนต์ 

รหสัรุ่น และหมายเลขเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่าน ถูก
ประทบัอยูบ่นแผน่โลหะ ท่ีติดกบัขายดึแท่นเคร่ืองเขา้กบั
ท้ายเรือ ข้อมูลเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคัญส าหรับการสั่งซ้ือ
อะไหล่ อุปกรณ์เสริม หรือในกรณีเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ
ของท่านถูกโจรกรรม 

 

น ำ้มนัเช้ือเพลงิและน ำ้มนัหล่อลืน่ 

น ำ้มันเบนซิน 
ซูซูกิแนะน าอยา่งยิง่ใหท่้านใชน้ ้ ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่
ท่ีปราศจากแอลกอฮอล์ โดยมีค่าออกเทนต ่ าสุดท่ี 91 
(Research method) อยา่งไรก็ตามกรณีท่ีจ าเป็น อาจใช้
น ้ ามันเบนซินไร้สารตะกั่วผสมกับแอลกอฮอล์ท่ีมีค่า 
ออกเทนท่ีเทียบเท่ากนัไดห้ากเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

ข้อสังเกต 

กำรใช้น ้ำมันเบนซินที่ผสมสำรตะกั่ว สำมำรถท ำให้
เคร่ืองยนต์เกิดควำมเสียหำยได้ กำรใช้น ้ำมันเช้ือเพลิงที่
ไม่เหมำะสมหรือมคุีณภำพต ำ่ จะส่งผลกับประสิทธิภำพ
และท ำให้เคร่ืองยนต์และระบบจ่ำยน ้ำมันเช้ือเพลิง
เสียหำยได้ 

ให้ใช้น ำ้มนัไร้สำรตะกั่วเท่ำนั้น  ห้ำมใช้น ้ำมันเช้ือเพลิงที่
มีค่ำออกเทนต ่ำกว่ำที่แนะน ำไว้ หรือน ้ำมันเช้ือเพลิงเก่ำ
เกบ็ หรือมกีำรเจอืปนของ ส่ิงสกปรก/น ำ้ และอืน่ๆ 

หมายเหต:ุ 
สารเติมแต่งท่ีมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบใช้ผสมกับ
น า้มนัเบนซินเช่น แอลกอฮอล์ 
 

น ำ้มันเบนซิน/ผสมเอทำนอล 
ส่วนผสมของน ้ ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ และเอทานอล
หรือท่ีเรียกช่ือวา่ “แก๊สโซฮอล์” ตอ้งเป็นน ้ ามนัเบนซินไร้
สารตะกัว่ท่ีมีเอทานอลผสมไดไ้ม่เกิน 10%  (E10) 
แนะน าใหใ้ชน้ ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์ท่ีมีสญัลกัษณ์ดงัต่อไปน้ี 

 

กำรติดฉลำกจ ำแนกชนิดของน ำ้มันแก๊สโซฮอล์ 
สถานีบริการน ้ ามนัเบนซิน/ผสมแอลกอฮอล์ ตอ้งมีการ
ระบุประเภท และปริมาณแอลกอฮอล์ หรือมีการระบุ
สารเติมแต่งของน ้ ามันเช้ือเพลิงท่ีส าคัญ เพ่ือให้ท่าน
พิจารณาเลือกใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง ว่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงใด มี
ส่วนผสมตรงกับข้อก าหนดท่ีระบุไวข้า้งต้น หากบาง
สถานีบริการน ้ ามนัไม่ไดร้ะบุรายละเอียดไวอ้ยา่งชดัเจน
ใหส้อบถามกบัผูใ้หบ้ริการในสถานีบริการน ้ ามนั 

หมายเหต:ุ 
หากท่านไม่พึงพอใจกับการใช้งานหรืออัตราการ
ส้ินเปลืองของเคร่ืองยนต์ ในระหว่างท่ีใช้น ้ามันแก๊ส
โซฮอล์ ท่านควรเปล่ียนไปใช้น า้มันเบนซินไร้สารตะกั่ว
ท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ผสม  
หากมีอาการเคร่ืองยนต์สะดุด ให้ท่านเปล่ียนย่ีห้อของ
สถานีบริการน า้มนัเน่ืองจากมีความต่างกันระหว่างย่ีห้อ  
การใช้น ้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วจะช่วยยืดอายุการใช้
งานของหัวเทียน 
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 ค ำเตือน 

น ำ้มนัเบนซินเป็นวตัถุไวไฟ และเป็นพษิอย่ำงรุนแรง ซ่ึง
จะท ำให้เกิดไฟไหม้และเป็นอันตรำยต่อผู้คนและสัตว์  
ให้ท่ำนปฏิบัตติำมข้อควรระวงัต่อไปนีเ้สมอ 
เมือ่เตมิน ำ้มนัเช้ือเพลงิ: 
 ไม่อนุญำตให้ผู้อืน่นอกจำกผู้ทีบ่รรลุนิติภำวะแล้วเป็น

ผู้เตมิน ำ้มนัเช้ือเพลงิลงในถังน ำ้มนัเช้ือเพลงิ 
 หำกท่ำนใช้ถังน ้ำมันเช้ือเพลิงแบบพกพำให้ดับ

เคร่ืองยนต์ทุกคร้ังและถอดถังน ำ้มนัเช้ือเพลิงออกจำก
เรือเพือ่เตมิน ำ้มนัเช้ือเพลงิ 

 อย่ำเติมน ้ำมันเช้ือเพลิงจนเต็มถัง มิฉะนั้นน ้ำมัน
เช้ือเพลิงอำจจะล้นออก เมื่อน ้ำมันเช้ือเพลิงเกิดกำร
ขยำยตวัอนัเนื่องมำจำกควำมร้อนจำกแสงอำทติย์ 

 ระมัดระวังอย่ำท ำน ้ำมันเช้ือเพลิงหก ถ้ำท ำหก ให้รีบ
เช็ดออกทนัท ี

 ห้ำมสูบบุหร่ีและอย่ำอยู่ใกล้เปลวไฟและประกำยไฟ 
 

ข้อสังเกต 

น ำ้มนัเบนซินทีเ่กบ็ไว้ในถังน ำ้มันเช้ือเพลิงเป็นเวลำนำน
จะสร้ำงผวิเคลือบช้ินงำน  และยำงเหนียวซ่ึงสำมำรถท ำ
ให้เคร่ืองยนต์เกดิควำมเสียหำยได้ 

ให้ใช้น ำ้มนัเช้ือเพลงิทีใ่หม่เสมอ 
 

ข้อสังเกต 

น ำ้มนัเช้ือเพลิงที่มีแอลกอฮอล์ผสมอำจท ำให้พืน้ผวิที่ท ำ
สีเสียหำยได้ ซ่ึงกรณีดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใต้เงื่อนไขกำร
รับประกนัส ำหรับเคร่ืองยนต์ตดิท้ำยเรือใหม่ 

ระวังอย่ำท ำน ้ำมันเช้ือเพลิงที่มีแอลกอฮอล์ผสมหก
ในขณะเติมน ้ำมันเช้ือเพลิง หำกน ้ำมันหกให้รีบเช็ดออก
ทนัท ี

หมายเหต:ุ 
ถงัน า้มนัเชือ้เพลิงแยก (เป็นอุปกรณ์เสริม) ใช้ส าหรับเกบ็
น ้ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่ควรใช้เก็บน ้ามันเชื้อเพลิงเป็น
เวลานาน 

น ำ้มันเคร่ือง 

ข้อสังเกต 

กำรใช้น ้ำมันเคร่ืองที่มี คุณภำพต ่ำ จะส่งผลเสียต่อ
ประสิทธิภำพ และอำยุกำรใช้งำนของเคร่ืองยนต์ติดท้ำย
เรือซูซูก ิ แนะน ำให้ท่ำนใช้น ำ้มนัเคร่ือง 4 จงัหวะส ำหรับ
เคร่ืองยนต์ตดิท้ำยเรือซูซูก ิ

คุณภาพของน ้ ามนัเคร่ืองเป็นปัจจยัส าคญัต่อสมรรถนะ
และอายกุารใชง้านของเคร่ืองยนต์ เลือกน ้ ามนัเคร่ืองท่ีมี
คุณภาพดีเสมอ ซูซูกิขอแนะน าให้ใชน้ ้ ามนัเคร่ืองเกรด 
SAE 10W-40 หรือ SAE 10W-30 ส าหรับเคร่ืองยนตติ์ด
ทา้ยเรือซูซูกิ 4 จงัหวะ หากไม่สามารถจดัหาได ้ ให้ใช้
น ้ ามนัเคร่ือง FC-W ท่ีผ่านการรับรอง NMMA หรือ
น ้ ามนัเคร่ือง 4 จงัหวะท่ีมีคุณภาพดีจาก แผงผงัต่อไปน้ี 
ตามอุณหภูมิเฉล่ียในพ้ืนท่ีของท่าน 

 

หมายเหต:ุ 
กรณีท่ีท่านใช้เคร่ืองยนต์ในสภาวะอากาศท่ีเยน็จัด (ต า่
กว่า 5 ºC) ให้เลือกใช้ SAE (หรือ NMMA FC-W) 5W30  

น ำ้มันเกยีร์ 

 

ซูซูกิแนะน าใหใ้ชน้ ้ ามนัเกียร์ซูซูกิ ส าหรับเคร่ืองยนตติ์ด
ทา้ยเรือ หากไม่สามารถจดัหาได ้ให้ใชน้ ้ ามนัเกียร์เกรด
SAE 90 hypoid ซ่ึงไดรั้บการจดัอนัดบั GL-5 ภายใต้
ระบบการจ าแนกประเภทของ API 
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ต ำแหน่งติดฉลำกข้อมูลควำมปลอดภัย
อ่านและปฏิบติัตามฉลากท่ีติดอยู่บนเคร่ืองยนต์ติดทา้ย
เรือ หรือถงัเช้ือเพลิง กรุณาท าความเขา้ใจขอ้มูลทั้งหมด
บนฉลากท่ีอธิบายไว ้

กรุณารักษาฉลากใหติ้ดอยูบ่นเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ หรือ
บนถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิง กรุณาอยา่ท าการลอกฉลากออกไม่
วา่เหตุผลใด
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ควำมหมำยของสัญลกัษณ์บนฉลำก 
สัญลกัษณ์เหล่ำนีม้ีควำมหมำยดังต่อไปนี้  
                 : สัญลกัษณ์ค ำเตอืนทัว่ไป   

(ค ำเตอืนหรือข้อควรระวงั) 

                 : อ่ำนคู่มอืกำรใช้งำนอย่ำงละเอยีด 

                 : คนัโยกรีโมตคอนโทรล / คนัโยกเกยีร์ 

        กำรท ำงำน 2 ทศิทำง เดนิหน้ำ/เกยีร์ว่ำง/ถอยหลงั    

: สตำร์ตเคร่ืองยนต์ 

: ควำมเส่ียงจำกไฟไหม้ 

            : ควำมเส่ียงจำกกำรวำงเคร่ืองยนต์ด้ำนข้ำง 

              : ควำมเส่ียงจำกช้ินส่วนทีห่มุนของเคร่ืองยนต์ 
 : ควำมเส่ียงจำกน ำ้มนัเช้ือเพลงิร่ัว
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ต ำแหน่งช้ินส่วนต่ำงๆ 
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กำรติดตั้งเคร่ืองยนต์ 

 ค ำเตือน 

ก ำลังขับที่มีมำกเกินไปอำจท ำให้ เรือของท่ำนเกิด
อนัตรำยได้ เคร่ืองยนต์ทีม่แีรงม้ำมำกเกนิไปจะส่งผลเสีย
กับควำมปลอดภัยของตัวเรือ และอำจท ำให้เกิดปัญหำ
ด้ำนกำรใช้งำน/ยำกต่อกำรควบคุมเรือ เรืออำจได้รับแรง
ตงึเครียดและเกดิกำรเสียหำยได้ 

ห้ำมติดตั้ งเคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือที่มีแรงม้ำเกินกว่ำ
ค ำแนะน ำของผู้ผลติเรือ แรงม้ำสูงสุดทีแ่นะน ำจะถูกระบุ
ไว้ที ่“แผ่นป้ำยรับรอง” หำกไม่พบแผ่นป้ำยรับรองโปรด
ตดิต่อผู้แทนจ ำหน่ำยซูซูกิมำรีนที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำง
เป็นทำงกำรของท่ำน 

ความสูงของท้าย เ รือ ท่ี เหมาะสมมีส่วนส าคัญต่อ 
ประสิทธิภาพ การติดตั้งเคร่ืองยนต์บนท้ายเรือท่ีสูง 
เกินไป เป็นสาเหตุให้ใบจกัรเกิดการหมุนฟรี ส่งผลให ้
สูญเสียก าลงัเคร่ืองยนต ์หรือเกิดความร้อนสูง การติดตั้ง 
เคร่ืองยนตบ์นทา้ยเรือท่ีต ่าเกินไป จะมีแรงตา้นท่ีมากข้ึน 
เป็นสาเหตุใหค้วามเร็วลดลง  
ตอ้งมัน่ใจวา่แผน่ป้องกนัการเกิด (ฟอง) คาวเิตชนัอยูใ่น 
ต าแหน่งเสมอหรือต ่ากวา่ระดบัใตท้อ้งเรือ ท่ีระยะ 0 - 25
ม.ม. (0-1 น้ิว) ดูท่ีภาพดา้นล่าง 

 

ข้อสังเกต 

การใชง้านเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือท่ีติดตั้งเคร่ืองให้แผ่น
ป้องกนัการเกิด (ฟอง) คาวิเตชนัอยูเ่หนือน ้ าเป็นสาเหตุ 
ใหเ้กิดความร้อนสูงและเกิดความเสียหายอยา่งรุนแรงกบั 
เคร่ืองยนต ์

จัดวางเคร่ืองยนต์ให้อยู่ก่ึงกลางท้ายเรือแล้วขันสกรู     
แคล้มยึดเคร่ืองยนต์ทั้ งสองด้วยมือสลับกันจนแน่น 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้วางเคร่ืองยนต์อยู่ใน
ต าแหน่งก่ึงกลางอย่างถูกตอ้ง มิฉะนั้นเรือจะแล่นดึงไป
ขา้งใดขา้งหน่ึง 

 
ใส่โบลท ์8 มม., แหวนรอง, แหวนลอ็กกนัคลาย และนตั 
ตามภาพประกอบ  และขันโบลท์แน่นตามล าดับ 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ท าการทากาวซิลิโคนท่ีรูร้อย
โบลทเ์พ่ือป้องกนัน ้ าเขา้ 

ข้อสังเกต 

หากขันแน่นโบลท์ยึดเคร่ืองยนต์เข้ากับท้ายเรือแน่น
เกินไป อาจท าใหเ้กิดความเสียหายท่ียดึแคลมป์ได ้                                      
 อยา่ขนัโบลทย์ดึเคร่ืองยนตแ์น่นเกินไป 
 อยา่ใชเ้คร่ืองมือกระแทกเพ่ือขนัแน่นหรือคลายนตัยึด

เคร่ืองยนต ์           
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ข้อสังเกต 

หำกท่ำนท ำกำรติดตั้ ง เค ร่ืองยนต์ เ รือ  โดยที่ ไ ม่มี
ประสบกำรณ์หรือไม่รู้ต ำแหน่งในกำรติดตั้ง  อำจท ำให้
เรือได้รับควำมเสียหำย 

หำกท่ำนไม่มีประสบกำรณ์หรือไม่รู้ต ำแหน่งในกำร
ติดตั้ง  ให้ท่ำนปรึกษำผู้แทนซูซูกิมำรีนที่ได้รับกำร
แต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร 

หลังจากติดตั้ งเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือเ รียบร้อยแล้ว 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของเรือกีด 
ขวางวงเล้ียว และการยกหางเสือ 

 ค ำเตือน 

หำกยึดเคร่ืองยนต์เข้ำกับท้ำยเรือไม่ถูกต้อง เคร่ืองยนต์ 
อำจหลุดได้  

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ท ำกำรยึดโบลท์เคร่ืองยนต์กับ
ท้ำยเรือ หำกยึดด้วยสกรูแคล้มยึดเคร่ืองยนต์เพียงอย่ำง
เดียว เค ร่ืองยนต์อำจหลุดได้  เพื่อควำมปลอดภัย
ตรวจสอบควำมแน่นของสกรูแคล้มยึดเคร่ืองยนต์เป็น
คร้ังครำว 

กำรเลอืกขนำดใบจักรและกำรติดตั้ง 
กำรเลอืกขนำดใบจักร 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีท่านต้องเลือกใช้ขนาดของใบจักร
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการท างาน
และขนาดของตัวเ รือ ขณะท่ีท่านเปิดคันเร่งสูงสุด 
ความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์จะข้ึนอยู่กับขนาดของใบ
จกัรท่ีท่านเลือกใช ้

ความเ ร็วรอบเค ร่ืองยนต์ ท่ีมากเ กินไปอาจท าให้
เคร่ืองยนต์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง และในทาง
กลบักัน ขณะท่ีท่านใช้คนัเปิดสูงสุด แต่ความเร็วรอบ
ของเคร่ืองยนต์ต ่าไป จะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของเคร่ืองยนต ์น ้ าหนกัของเรือและการรับภาระ
ต่างๆท่ีอยูบ่นตวัเรือมีผลต่อการเลือกใชข้นาดของใบจกัร
ดว้ยเช่นกนั หากภาระหรือน ้ าหนกัรวมทั้งหมดมีปริมาณ
ท่ีน้อยโดยทัว่ไปตอ้งใช้ขนาดของใบจักรท่ีมีมุมกินน ้ า

(Pitch) ท่ีมาก หากภาระหรือน ้ าหนักรวมทั้ งหมดมี
ปริมาณท่ีมาก โดยทัว่ไปตอ้งใชข้นาดของใบจกัรท่ีมีมุม
กินน ้ า (Pitch) ท่ีนอ้ย ตวัแทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้ งจะช่วยท่านเ ลือกขนาดของใบจักรให้
เหมาะสมกบัลกัษณะของเรือท่าน 

ข้อสังเกต 

กำรติดตั้งใบจักรที่มีระยะกำรกินน ้ำที่มำก หรือน้อย
เกินไป เป็นสำเหตุให้ควำมเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ไม่
ถูกต้อง ซ่ึงอำจส่งผลให้เคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือเสียหำย
อย่ำงรุนแรง 

กรุณำสอบถำมผู้แทนจ ำหน่ำยซูซูกิมำรีนที่ได้รับกำร
แต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรของท่ำน เพื่อช่วยเลือกหำขนำด
ของใบจกัรทีเ่หมำะสมกบัเรือของท่ำน 

ท่านสามารถตัดสินว่าท่านเลือกขนาดของใบจักรได้
เหมาะสมหรือไม่ จากการใช้เคร่ืองวดัความเร็วรอบ
เคร่ืองยนต ์โดยวดัความเร็วรอบเคร่ืองยนตใ์นขณะท่ีเปิด
คันเร่งสูงสุด ภายใต้การรับภาระของเรือท่ีน้อยสุด     
หากท่านเ ลือกใช้ขนาดของใบจักรท่ี เหมาะสมกับ
ความเร็วรอบเคร่ืองยนตจ์ะอยูภ่ายในช่วงต่อไปน้ี 

 
เปิดคนัเร่งสุด 

DF4A 4000-5000 รอบ/นาที 
DF5A 4500-5500 รอบ/นาที 
DF6A 4750-5750 รอบ/นาที 

หากความเร็วรอบเคร่ืองยนตไ์ม่อยูภ่ายในช่วงท่ีก าหนดน้ี 
โปรดปรึกษากับผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้ งอย่างเป็นทางการ เพ่ือก าหนดขนาดใบจักรท่ีดี
ท่ีสุดส าหรับท่าน 
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กำรติดตั้งใบจักร 
 ค ำเตือน 

กำรละเลยโดยไม่ใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงเหมำะสมใน
กำรตดิตั้ง หรือถอดใบจักร อำจส่งผลให้เกิดกำรบำดเจ็บ
อย่ำงรุนแรงได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

เมือ่ตดิตั้งหรือถอดใบจกัร: 
 อยู่ในต ำแหน่งเกียร์ว่ำงตลอดเวลำ และดึงสวิตช์ดับ

เคร่ืองฉุกเฉินออกจำกต ำแหน่งเพือ่ป้องกนักำรสตำร์ต
เคร่ืองยนต์โดยไม่ตั้งใจ 

 สวมถุงมอืเพือ่ป้องกนัมอื และ “ลอ็ก” ใบจกัรโดยวำง
ไม้ขัดระหว่ำงใบจกัรกบัแผ่นป้องกนักำรเกดิ(ฟอง) คำ
วเิตชัน 

การติดตั้งใบจกัรเขา้กบัเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่านให้
ปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 
1. ทาจารบีกนัน ้ าของซูซูกิใหท้ัว่บนร่องเพลาใบจกั ① 

เพ่ือช่วยป้องกนัการกดักร่อน 
2. ใส่บูชรองใบจกัร ➁ เขา้กบัเพลาใบจกัร 
3. เล่ือนใบจกัร ③ ใหน้ัง่บนเพลา 
4. ขนัแน่นนตัยดึใบจกัร ④ จดัต าแหน่งใหรู้นตัยดึใบ

จกัรใหต้รงกบัเพลาใบจกัร ใส่สลกัลอ็ก ➄ และพบั
ปลายของสลกัเพ่ือป้องกนัการหลุด 

การถอดใบจักรให้ท าขั้ นตอนทั้ งหมดย้อนกลับ กับ
ขั้นตอนดา้นบน 
 

 

กำรปรับตั้ง 
กำรปรับมุมเอยีงทริม 
เ พ่ื อ รั กษ า เ ส ถี ย รภ าพของการบั งคับ เ ล้ี ย ว  และ
ประสิทธิภาพท่ีดีของเรือ ควรรักษามุมเอียงของหางเสือ
ท่ีเหมาะสมอยูต่ลอดเวลา ดงัแสดงอยูใ่นภาพท่ีประกอบ
มุ ม เ อี ย ง ท่ี เ ห ม า ะ ส ม จ ะ แ ต กต่ า ง กั น ข้ึ น อ ยู่ กั บ
ความสัมพนัธ์ร่วมกนั   ระหว่างตวัเรือ, เคร่ืองยนต์, ใบ
จกัร ตลอดจนสภาพแวดลอ้มของการใชง้าน 

 
ทดลองท าการแล่นเรือเพ่ือตรวจสอบว่าจ าเป็นตอ้งปรับ
มุมเอียงทริมหรือไม่ 

การปรับมุมเอียงทริม 
1. ยกหางเสือคา้งไวใ้นต าแหน่งยกหางเสือข้ึนสุด(โปรด

ดูขอ้มูลท่ีหวัขอ้ “แขนลอ็กต าแหน่งยกหางเสือ”) 
2. ปรับต าแหน่งสลกัปรับมุมเอียงทริม Ⓐ  
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3. ลดหางเสือลงสู่ต าแหน่งใชง้าน 

หากตอ้งการลดหัวเรือให้ต ่าลง ปรับต าแหน่งสลกัปรับ
มุมเอียงทริมเขา้หาเรือ หากตอ้งการหวัเรือยกข้ึน ให้ปรับ
สลกัปรับมุมเอียงทริมห่างออกจากเรือ 

 ค ำเตือน 

กำรปรับมุมเอียงทริมมีผลต่อเสถียรภำพของกำรบังคับ
เลีย้ว ถ้ำมุมเอยีงทริมน้อยเกนิไป “หัวเรืออำจกดน ้ำ”หำก
มุมเอียงทริมมำกเกินไป “เรืออำจมีอำกำรตบน ้ำ” ด้ำน
กำบซ้ำยและขวำ หรือมีอำกำรตบน ้ำที่ท้องเรือขึ้นลง
สภำวะเหล่ำนี้ส่งผลให้สูญเสียกำรควบคุมเรือ อำจท ำให้
ผู้โดยสำรกระเดน็ตกน ำ้ได้ 

อย่ำงไรก็ตำมให้รักษำมุมเอียงทริมที่ เหมำะสมบน
พืน้ฐำนของกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงเรือ เคร่ืองยนต์
และใบจกัรของท่ำน ตลอดจนสภำวะกำรท ำงำนทีเ่กดิขึน้ 
 

 ค ำเตือน 

หำกท่ำนใช้งำนเคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือในขณะที่ถอดสลัก
ปรับมุมเอียงทริมออกจำกต ำแหน่ง ท่ำนอำจไม่สำมำรถ 
ควบคุมหำงเสือตำมทีต้่องกำรได้  

ห้ำมใช้งำนเคร่ืองยนต์ตดิท้ำยเรือทีถ่อดสลกัปรับมุมเอยีง 
ทริมออกจำกต ำแหน่งลอ็ก 

 

 

 

กำรปรับควำมหนืดคอบังคบัเลีย้วหำงเสือ 
คอบงัคบัเล้ียวหางเสือควรท างานไดอ้ยา่งราบล่ืน และไม่
แน่นจนเกินไป การปรับความหนืดคอบังคบัเล้ียวหาง
เสือควรปรับให้มีความรู้สึกว่าหนืดเล็กน้อยในช่วง
ระหวา่งของการหมุนเล้ียว 

การเพ่ิมความหนืดคอบงัคบัเล้ียวหางเสือ หมุนโบลท์
ปรับความหนืด Ⓐ ตามเข็มนาฬิกา และการลดความ
หนืดคอบงัคบัเล้ียวหางเสือ หมุนโบลท์ปรับความหนืด 
Ⓐ ทวนเขม็นาฬิกา 

 

กำรปรับควำมหนืดของคนัเร่ง 
ความหนืดของปลอกคนัเร่งสามารถปรับได้ตามความ
ตอ้งการของท่าน การเพ่ิมความหนืด หมุนตวัปรับความ
หนืดปลอกคนัเร่ง  Ⓐ ตามเขม็นาฬิกา, การลดความหนืด 
หมุนตวัปรับความหนืดปลอกคนัเร่งทวนเขม็นาฬิกา 
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กำรปรับตั้งควำมเร็วรอบเดินเบำเคร่ืองยนต์ 
ความเร็วรอบเดินเบาเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่านไดมี้
การปรับตั้งมาจากโรงงาน เพื่อให้ความเร็วรอบเดินเบา
เคร่ืองยนตท่ี์ราบเรียบ และคงท่ี  

หากจ าเป็นตอ้งปรับตั้งรอบเดินเบาของเคร่ืองยนต์ ให้
ท่านปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
1. อุ่นเคร่ืองประมาณ 5 นาที 
2. ตรวจสอบให้แน่ว่าเกียร์อยู่ในต าแหน่ง “เกียร์ว่าง” 

และคนัเร่งอยูใ่นต าแหน่งปิดสุด 
3. ปรับตั้งสกรูปรับตั้งรอบเดินเบาเคร่ืองยนต์ Ⓐ หมุน

สกรูตามเข็มนาฬิกา เพ่ือเพ่ิมรอบเดินเบาเคร่ืองยนต์
หรือหมุนสกรูทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดรอบเดินเบา
เคร่ืองยนต ์

 

รอบเดินเบาเคร่ืองยนต ์
(ขณะเขา้เกียร์วา่ง) 

DF4A 
1250 – 1350 
รอบ/นาที 

DF5A 
DF6A 

หมายเหตุ: 
หากไม่สามารถปรับรอบเดินเบาเคร่ืองยนต์ได้ตามช่วงท่ี
ก าหนด ให้ติดต่อผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 
 
 
 
 
 
 

ระบบจ ำกดัควำมเร็วรอบเคร่ืองยนต์ไม่ให้เกิน
ก ำหนด 
เคร่ืองยนต์น้ีมาพร้อมกับระบบจ ากัดความเร็วรอบ
เคร่ืองยนต์ไม่ให้เกินก าหนด ระบบจะท างานต่อเม่ือ
ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์เกินก าหนด ตามท่ีระบุไว้
ดา้นล่าง 

DF4A 5100 รอบ/นาที 
DF5A 5600 รอบ/นาที 
DF6A 5850 รอบ/นาที 

ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์เกินก าหนด เป็นผลมาจากการ
เกิดฟองอากาศเม่ือท าการเล้ียวอย่างรุนแรง, บูชใบจกัร
ฟรี หรือใบจกัรช ารุด หรือตั้งค่ามุมเอียงทริมมากเกินไป 

ถ้าระบบจ ากัดความเร็วรอบเคร่ืองยนต์เกินก าหนด
ท างาน เคร่ืองยนต์จะแสดงอาการไม่ราบเรียบ ท่านตอ้ง
ลดความเร็วของเคร่ืองยนตล์งทนัที โดยให้ความเร็วรอบ
เคร่ืองยนต ์อยูภ่ายใตค้วามเร็วรอบเคร่ืองยนตท่ี์แนะน า 
หากระบบน้ีท างานอยูบ่่อยคร้ัง ใหป้รึกษาผูแ้ทนจ าหน่าย
ซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการของท่าน 

ข้อสังเกต 

หำกระบบจ ำกัดควำมเร็วรอบเคร่ืองยนต์เกินก ำหนด
ท ำงำน ที่ควำมเร็วรอบสูงสุดที่แนะน ำไว้ และมั่นใจว่ำ
ระยะมุมกินน ้ำ (Pitch) ของใบจักรเพียงพอ และไม่มี
ปัจจยัในกำรปรับแต่งมุมเอยีงทริมทีม่ำกเกนิไป ซ่ึงปัจจยั
เหล่ำนี้อำจท ำให้เกิดปัญหำในระบบจ ำกัดควำมเร็วรอบ
เคร่ืองยนต์เกนิก ำหนด 

ปรึกษำผู้แทนจ ำหน่ำยซูซูกมิำรีนทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งอย่ำง
เป็นทำงกำรของท่ำน  หำกระบบกำรจ ำกัดควำมเร็วรอบ
เคร่ืองยนต์เกนิก ำหนดท ำงำนโดยไม่มเีหตุผลทีชั่ดเจน 
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กำรใช้งำนของระบบลอ็กหำงเสือ 
ต ำแหน่ง “ลอ็ก” หำงเสือ 
ใชต้  าแหน่งน้ีเม่ือเคร่ืองยนตท์  างานขณะเขา้เกียร์ “ถอยหลงั” 
หางเสือจะลอ็กอตัโนมติั เพ่ือป้องกนัไม่ให้หางเสือยกข้ึนเม่ือ
ปะทะกบัน ้าท่ีมีแรงดนัน ้า เช่น แรงผลกัดนัจากใบจกัร 

 

 ค ำเตือน 

เมือ่ท่ำนใช้งำนเคร่ืองยนต์ในน ้ำตืน้ ขำล็อกหำงเสือจะไม่
ท ำงำน ดังนั้นแรงผลักน ้ำต่ำงๆ เช่น แรงผลักน ้ำจำกใบ
จักรขณะใช้งำนเกียร์ “ถอยหลัง”, ลดควำมเร็วลงอย่ำง
รวดเร็ว และกำรกระแทกวตัถุใต้น ้ำ อำจท ำให้เคร่ืองยนต์
ยกขึน้ ซ่ึงสำมำรถท ำให้บำดเจบ็ได้ 

เมื่อใช้งำนในต ำแหน่ง “คลำยล็อก” ให้ใช้ควำม
ระมดัระวงัอย่ำงสูงและใช้ควำมเร็วต ำ่มำกเท่ำนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

แขนลอ็กต ำแหน่งยกหำงเสือ 
แขนล็อกการยกหางเสือ ใชใ้นการล็อกต าแหน่งยกหาง
เสือข้ึนสุด และต าแหน่งใชง้านในน ้ าต้ืน 

ต ำแหน่งยกหำงเสือขึน้สุด 
วธีิยกหางเสือใหใ้หอ้ยูใ่นต าแหน่งยกหางเสือข้ึนสุด: 

 ค ำเตือน 

หำกท่ำนวำงมือไว้ใกล้กับจุดหมุนของเคร่ืองยนต์ หรือ
วำงไว้ด้ำนใต้จุดหมุนของเคร่ืองยนต์ ขณะที่ยกหำงเสือ
ในต ำแหน่งขึน้สุด มือของท่ำนอำจถูกกระแทกในกรณีที่
ท่ำนท ำหำงเสือหลุดมอื ขณะทีท่่ำนท ำกำรยกหำงเสือขึน้  

อย่ำวำงมอืไว้ใกล้กบัจุดหมุนของเคร่ืองยนต์ หรือวำงไว้
ด้ำนใต้จุดหมุนของเคร่ืองยนต์ขณะยกหำงเสือขึน้ 

1. ต าแหน่งของเกียร์ตอ้งอยูใ่นต าแหน่ง “เกียร์วา่ง” 
2. หมุนลูกบิดก๊อกน ้ ามนัเช้ือเพลิงไปทางขวา (ต าแหน่ง

ปิด) และปิดสกรูระบายอากาศท่ีฝาถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
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กำรใช้งำนถังน ำ้มันเช้ือเพลงิแยก 
ถอดสายน ้ ามัน เ ช้ือ เพลิงถังแยกออกจากหัวต่อ ท่ี
เคร่ืองยนต์ แลว้ติดตั้งฝาครอบหัวต่อท่อน ้ ามนัเช้ือเพลิง  
➀  เขา้กบัหวัต่อน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

 

 ค ำเตือน 

กำรละเลยโดยไม่ใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงเหมำะสม
ในขณะ ทีย่กหำงเสือขึน้ น ำ้มนัเช้ือเพลงิอำจร่ัวออกมำได้ 

 ห้ำมเตมิน ำ้มนัเช้ือเพลงิเกนิขีดจ ำกดัด้ำนบนถังน ้ำมัน
เช้ือเพลงิ 

 ส ำหรับเคร่ืองยนต์ที่มีถังน ้ำมันในตัว ต้องแน่ใจว่ำ
หมุนคนัโยกก๊อกน ำ้มนัเช้ือเพลงิไปทำงขวำ (ต ำแหน่ง
ปิด)  และขันสกรูระบำยอำกำศที่ฝำเติมน ้ ำมัน
เช้ือเพลงิก่อนท ำกำรเคร่ืองยนต์ขึน้ 

 ลดเคร่ืองยนต์ลงที่ต ำแหน่งปกติ ก่อนเปิดสกรูระบำย
อำกำศทีฝ่ำเติมน ้ำมันเช้ือเพลิงของถังน ้ำมันเช้ือเพลิง
ในตวั 

 ส ำหรับเคร่ืองยนต์ที่มีถังน ้ำมนัเช้ือเพลิงแยก ให้ถอด
สำยน ้ำมันเช้ือเพลิงออกทุกคร้ัง เมื่อท่ำนยกหำงเสือ
ขึน้เป็นเวลำนำน 

 

ข้อสังเกต 

หำกน ้ำมันเบนซินหกบนพื้นผิวที่พ่นสี อำจท ำให้เกิด
ครำบหรือกำรเปลีย่นของสีผวิได้ 

เช็ดน ำ้มนัเบนซินทีห่กออกทนัทด้ีวยผ้ำนุ่มๆ 

 

3. จบัท่ีจบั ดา้นหลงัฝาครอบเคร่ืองยนตแ์ลว้ยกหางเสือ
ข้ึน จนกระทัง่แขนลอ็กการยกหางเสือ ➀ ลอ็กเขา้กบั
ต าแหน่งล็อกอย่างอตัโนมติั ในต าแหน่งยกหางเสือ
ข้ึนสุด 

 

ข้อสังเกต 

หำกท่ำนใ ช้มือจับ แฮนด์ควบคุม เพื่อยก  ห รือลด
เคร่ืองยนต์ อำจท ำให้ด้ำมจบัหักได้  

ห้ำมใช้มือจับแฮนด์ควบคุมเพื่อยก หรือลดเคร่ืองยนต์ 
ขณะที ่ยกหำงเสือขึน้สุด 

หากตอ้งการลดเคร่ืองยนตล์ง ให้ดึงเคร่ืองยนตเ์ขา้หาตวั
เล็กน้อย จากนั้ นดึงแขนล็อกการยกหางเสือ ➀ และ
ปล่อยเคร่ืองยนตล์งอยา่งชา้ๆ 

 

ข้อสังเกต 

หำกท่ำนใช้แขนลอ็กกำรยกหำงเสือ ในกำรยกหำงเสือขึน้
สุดส ำหรับกำรลำกเรือ อำจท ำให้เกิดกำรคลำยล็อก ได้
โดยไม่คำดคิด ส่งผลให้เคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือได้รับ 
ควำมเสียหำย  

ในกำรลำกเรือห้ำมใช้แขนลอ็กกำรยกหำงเสือในต ำแหน่ง 
ยกหำงเสือขึน้สุด  
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กำรใช้งำนแหล่งขับเคลือ่นอื่นในกำรล่องเรือ 

ข้อสังเกต 

หำกไม่ใช้งำนเคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือในกำรขับเคลื่อน 
และปล่อยให้หำงเสือแช่อ ยู่ในน ้ ำ  ขณะที่ ใ ช้แหล่ง
ขับเคลื่อนอื่นในกำรล่องเรือ เคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือ หรือ
เรืออำจเสียหำยได้ 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำยกหำงเสือขึน้จนพ้นน ้ำ และอยู่ใน
ต ำแหน่งล็อกทุกคร้ัง เมื่อใช้งำนแหล่งขับเคลื่อนอื่นใน
กำรล่องเรือ 

ต ำแหน่งใช้งำนในน ำ้ตืน้ 
กำรปรับต ำแหน่งใช้งำนในน ้ำตืน้ 
1. ต าแหน่งของเกียร์ตอ้งอยูใ่นต าแหน่ง “เกียร์วา่ง”  
2. ยกเคร่ืองยนตข้ึ์นอยา่งชา้ๆ จนไดย้นิเสียง “คลิก” 
3. ลดเคร่ืองยนตล์งอยา่งชา้ๆ ให้หยดุท่ีต าแหน่งเอียงข้ึน

เลก็นอ้ย จากต าแหน่งมุมเอียงทริมปกติ 

หมายเหตุ: 
ต าแหน่งใช้งานในน า้ตืน้มี 2 ระดับ เลือกใช้ต าแหน่งท่ี
เหมาะสมกับความลึกของน า้ 

 

 

 

 

 

 

หำกต้องกำรลดเคร่ืองยนต์ลง: 
1. ดึงมอเตอร์เขา้หาตวัคุณไปยงัต าแหน่ง Ⓐ จนไดย้ิน

เสียง “คลิก” 
2. ปล่อยเคร่ืองยนต ์ลงอยา่งชา้ๆ 

 
 

 ค ำเตือน 

เมือ่ท่ำนใช้งำนเคร่ืองยนต์ในน ้ำตืน้ ขำล็อกหำงเสือจะไม่
ท ำงำน ดังนั้นแรงผลักน ้ำต่ำงๆ เช่น แรงผลักน ้ำจำกใบ
จักรขณะใช้งำนเกียร์ “ถอยหลัง”, ลดควำมเร็วลงอย่ำง
รวดเร็ว และกำรกระแทกวตัถุใต้น ้ำ อำจท ำให้เคร่ืองยนต์
ยกขึน้ ซ่ึงสำมำรถท ำให้บำดเจบ็ได้ 

เมื่ อ ใ ช้ ง ำนในต ำแหน่ง  “คลำยล็อก” ใ ห้ ใ ช้ควำม
ระมดัระวงัอย่ำงสูงและใช้ควำมเร็วต ำ่มำกเท่ำนั้น 

 

 ค ำเตือน 

กำรไม่ระมัดระวังอย่ำงเหมำะสมเมื่อใช้งำนในต ำแหน่ง
น ำ้ตืน้ น ำ้มนัเช้ือเพลงิอำจร่ัวไหลจำกถังน ำ้มนัด้ำนในได้ 

 ห้ำมเตมิน ำ้มนัเช้ือเพลงิเกนิกว่ำขีดจ ำกดัด้ำนบน 
 เมื่อดับเคร่ืองยนต์ ขันสกรูระบำยอำกำศที่ฝำเติม

น ำ้มนัเช้ือเพลงิของถังน ำ้มนัเช้ือเพลงิด้ำนใน 
 ลดหำงเสือลงสู่ต ำแหน่งใช้งำน ก่อนเปิดสกรูระบำย

อำกำศทีฝ่ำเติมน ้ำมันเช้ือเพลิงของถังน ้ำมันเช้ือเพลิง
ด้ำนใน 
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กำรตรวจสอบก่อนกำรออกเรือ 

 ค ำเตือน 

กำรละเลยในกำรตรวจสอบเรือ และเคร่ืองยนต์ติดท้ำย
เรือของท่ำนก่อนเร่ิมเดนิทำง อำจท ำให้เกดิอนัตรำยได้ 

ก่อนกำรออก เ รือ ทุกค ร้ัง ใ ห้หมั่นตรวจสอบตำม
รำยละเอยีดทีไ่ด้อธิบำยไว้ในหัวข้อนี ้

มันคือส่ิงส าคัญท่ีต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรือ และ
เคร่ืองยนต์ของท่านอยู่ในสภาพท่ีดี และมีการเตรียม
ความพร้อมส าหรับเหตุฉุกเฉินอยา่งถูกตอ้ง 
ด าเนินการตรวจสอบตามหัวขอ้ต่อไปน้ีอยู่เสมอ ก่อน
การออกเรือ 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำน ้ำมันเช้ือเพลิงของท่ำนมี
เพยีงพอส ำหรับกำรเดนิทำงตำมแผนกำรเดนิทำงของ
ท่ำน 

ความจุน ้ ามนัเช้ือเพลิง: 1.0 ลิตร  

 ค ำเตือน 

หำกท่ำนเติมน ้ำมันเช้ือเพลิงมำกเกินไป น ้ำมันเช้ือเพลิง
อำจจะล้นออก 

ห้ำมเตมิน ำ้มนัเช้ือเพลงิเกนิกว่ำเส้นด้ำนล่ำงของตะแกรง
ไส้กรองของถังน ำ้มนัเช้ือเพลงิ Ⓐ 
 

ข้อสังเกต 

หำกน ้ำมันเบนซินหกบนพื้นผิวที่พ่นสี อำจท ำให้เกิด
ครำบหรือกำรเปลีย่นของสีผวิได้ 

เช็ดน ำ้มนัเบนซินทีห่กออกทนัทด้ีวยผ้ำนุ่มๆ 

 

 
 ตรวจวดัระดบัน ำ้มนัเคร่ืองในอ่ำงน ำ้มนัเคร่ืองยนต์ 

ข้อสังเกต 

กำรใช้เคร่ืองยนต์ทีม่ปีริมำณน ำ้มนัเคร่ืองไม่เพยีงพออำจ
ท ำให้เคร่ืองยนต์เกดิควำมเสียหำยได้ 

ตรวจสอบระดับน ้ำมันเคร่ืองทุกคร้ังก่อนกำรเดินทำง
และเตมิน ำ้มนัเคร่ืองหำกปริมำณไม่เพยีงพอ 
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กำรตรวจวดัระดับน ำ้มันเคร่ือง: 
หมายเหต:ุ 
เพ่ือการวดัระดับน า้มนัเคร่ืองท่ีถกูต้อง ให้ตรวจวัดระดับ
น า้มนัเคร่ืองในขณะท่ีเคร่ืองยนต์เยน็เท่าน้ัน 

1. ปรับเคร่ืองยนตใ์ห้อยูใ่นแนวตั้ง จากนั้นคลายล็อกฝา
ครอบเคร่ืองยนต์ ➁ และ ③ เพื่อถอดฝาครอบ
เคร่ืองยนต ์① ออก 

 
2. ถอด ฝ า ปิ ด ช่ อ ง เ ติ ม น ้ า มัน  ( ก้ า น วัด ร ะ ดั บ

น ้ ามนัเคร่ือง) ④ เช็ดคราบน ้ ามนัเคร่ืองบนกา้นวดั
ระดบัน ้ ามนัเคร่ืองดว้ยผา้สะอาด 

3. การตรวจสอบระดับน ้ ามนัเคร่ือง ให้เสียบกา้นวดั
ระดบัน ้ ามนัเคร่ือง โดยให้เกลียวของกา้นวดัระดบั
น ้ ามนัเคร่ืองแตะกบัขอบของช่องเติมน ้ ามนัเคร่ือง 
ตามท่ีแสดงในรูปดา้นล่าง 
ห้ามขนัฝาปิดช่องเติมน ้ ามนัเคร่ืองขณะท าการวดั
ระดบัน ้ ามนัเคร่ือง 

 

หมายเหต ุ
ช่องตรวจสอบการหล่อล่ืนของน ้ ามันเคร่ือง Ⓐ  ไม่
สามารถยนืยนัระดบัของน ้ ามนัเคร่ืองได ้

ขณะเคร่ืองยนต์ท างาน ช่องตรวจสอบการหล่อล่ืนของ
น ้ ามนัเคร่ือง Ⓐ สามารถยนืยนัวา่มีการท างานของระบบ
หล่อล่ืน 
การตรวจสอบระดับน ้ ามันเคร่ืองให้ใช้ฝาปิดช่องเติม
น ้ ามนัเคร่ือง (กา้นวดัระดบัน ้ ามนัเคร่ือง) เพื่อวดัระดบั 

 

ระดบัน ้ ามนัเคร่ืองควรอยู่ระหว่างขีดจ ากดัดา้นบนและ
ขีดจ ากดัดา้นล่างของฝาปิดช่องเติมน ้ ามนั (กา้นวดัระดบั
น ้ ามนัเคร่ือง) 
ถา้ระดบัน ้ ามนัเคร่ืองอยูใ่กลก้บัขีดจ ากดัดา้นล่าง ให้เติม
น ้ ามนัเคร่ืองเพื่อเพ่ิมระดบั จนถึงระดบัขีดจ ากดัดา้นบน 

หมายเหต ุ
หากน า้มันเคร่ืองมีส่ิงปนเป้ือนหรือเปล่ียนสี ให้เปล่ียน
น า้มันเคร่ืองใหม่ (โปรดดูข้อมูลท่ีหัวข้อ “การตรวจเช็ก
และการบ ารุงรักษาตามระยะ / น า้มนัเคร่ือง”) 

เติมน ้ามนัเคร่ือง: 
1. ถอดฝาปิดช่องเ ติมน ้ ามันเค ร่ือง (ก้านวัดระดับ

น ้ ามนัเคร่ือง) ④ ออก แลว้เช็ดคราบน ้ ามนัเคร่ืองบน
กา้นวดัระดบัน ้ ามนัเคร่ืองดว้ยผา้สะอาด 

2. เติมน ้ ามันเคร่ืองตามเกรดท่ีแนะน า จนถึงระดับ
ขีดจ ากดัดา้นบน การตรวจสอบระดบัน ้ ามนัเคร่ือง ให้
เสียบกา้นวดัระดบัน ้ ามนัเคร่ือง โดยใหเ้กลียวของกา้น
วัดระดับน ้ ามันเค ร่ืองแตะกับขอบของช่องเติม
น ้ ามนัเคร่ือง ตามท่ีแสดงในรูปดา้นล่าง  
ห้ามขันฝาปิดช่องเติมน ้ ามันเคร่ืองขณะท าการวัด
ระดบัน ้ ามนัเคร่ือง 



20 
 

 

ข้อสังเกต 

เคร่ืองยนต์ท ำงำน ในขณะทีม่ปีริมำณน ำ้มนัเคร่ืองทีม่ำก
เกนิไปอำจท ำให้เคร่ืองยนต์เสียหำยได้ 

อย่ำเตมิน ำ้มนัเคร่ืองมำกกว่ำปริมำณทีก่ ำหนด 

3. ขนัฝาปิดช่องเติมน ้ ามนัเคร่ืองใหแ้น่น 

 ตรวจสอบใบจกัรด้วยสำยตำว่ำไม่มีควำมเสียหำยใดๆ
เกดิขึน้กบัใบจกัร 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำกำรยดึเคร่ืองยนต์เข้ำกับท้ำยเรือ
มคีวำมแน่น และแข็งแรงทีป่ลอดภัย 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำสลักปรับมุมเอียงทริมติดตั้ง
อย่ำงแน่นหนำ และอยู่ในต ำแหน่งทีเ่หมำะสม 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำเชือกสตำร์ตอยู่ในสภำพพร้อม
ใช้งำน ไม่ฉีกขำดหรือสึกหรอ  

 ต้องมั่นใจว่ำในเรือของท่ำนมีอุปกรณ์ควำมปลอดภัย
เกี่ยวกับกำรเดินเรือ และอุปกรณ์ช่วยเหลือเมื่อเกิด
เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินท ำงำน
อย่ำงถูกต้อง 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำไม่มีส่ิงกีดขวำงใดๆขวำงช่อง
ทำงเข้ำน ำ้หล่อเยน็ 

 
 
 

 

กำรรันอนิเคร่ืองยนต์ 
การใช้งานอย่างเหมาะสมระหว่างช่วงการรันอินใน
ระยะแรกน้ี จะช่วยให้เคร่ืองยนตข์องท่านมีอายกุารใช้
งาน และมีประสิทธิภาพท่ีสูงสุด ค าแนะน าต่อไปน้ีจะ
อธิบายขั้นตอนการใชง้านในระยะรันอินท่ีเหมาะสม 

ข้อสังเกต 

กำรไม่ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรใช้งำนในระยะรันอินที่มี
กำรอธิบำยไว้ด้ำนล่ำง อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำง
รุนแรงต่อเคร่ืองยนต์ได้ 

มัน่ใจว่ำท่ำนได้ปฏิบัตติำมขั้นตอนกำรรันอินเคร่ืองยนต์
ตำมทีอ่ธิบำยไว้ด้ำนล่ำง 

กำรรันอนิในระยะแรก : 10 ช่ัวโมง 

ขั้นตอนกำรรันอิน 

1. ส าหรับการรันอินใน 2 ชัว่โมงแรก : 
ให้เดินเคร่ืองยนต์อยู่ในรอบเดินเบาเคร่ืองยนต์
(ประมาณ 5 นาที) เพ่ืออุ่นเคร่ืองยนต ์

ข้อสังเกต 

กำรใช้เคร่ืองยนต์รอบสูงโดยไม่มกีำรอุ่นเคร่ืองยนต์อย่ำง
เพียงพอ อำจท ำให้เคร่ืองยนต์เกิดควำมเสียหำยอย่ำง
รุนแรง เช่น ลูกสูบตดิ 

ให้อุ่ นเคร่ืองยนต์อยู่ในรอบเดินเบำ อย่ำงเพียงพอ 
(ประมำณ 5 นำที) ก่อนใช้เคร่ืองยนต์ด้วยควำมเร็วรอบ
เคร่ืองยนต์ทีสู่ง 

หลงัจากอุ่นเคร่ืองยนตเ์สร็จเรียบร้อยแลว้ เร่ิมการรัน
อินโดยเขา้เกียร์เดินหนา้ แลว้เดินเคร่ืองยนตใ์ห้อยูใ่น
รอบเดินเบาอยา่งต่อเน่ือง (ประมาณ 15 นาที) จากนั้น
ในช่วงเวลา 1 ชัว่โมง 45 นาทีท่ีเหลือ หากอยูใ่น
สภาวะของคล่ืนลมอากาศท่ีปลอดภัย  ให้เดิน
เคร่ืองยนตใ์นขณะเขา้เกียร์เดินหนา้ และเพ่ิมความเร็ว
รอบเคร่ืองยนต์ โดยใชค้นัเร่งสูงสุดไม่เกินคร่ึงหน่ึง
ของคนัเร่ง (ประมาณ 3,000 รอบ/นาที) 
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หมายเหตุ: 
ท่านอาจใช้ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์เกินขอบเขตท่ี
แนะน า เพ่ือเหตุในการบังคับเรือท่ีจ าเป็น จากน้ันลด
คันเร่งลงให้ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์กลับมาอยู่ในช่วง
การท างานท่ีแนะน าทันที 
2. ส าหรับ 1 ชัว่โมงต่อมา : 

ในสภาวะของคล่ืนลมอากาศท่ีปลอดภัยให้เดิน
เคร่ืองยนต์ในขณะเข้าเกียร์และใช้ความเร็วรอบ
เคร่ืองยนตท่ี์ 4,000 รอบ/นาที หรือสามในส่ีของ
คนัเร่ง  หลีกเล่ียงการใชค้นัเร่งในต าแหน่งเร่งสุด 

3. ส าหรับ 7 ชัว่โมงท่ีเหลือ : 
ในสภาวะของคล่ืนลมอากาศท่ีปลอดภัยให้เดิน
เคร่ืองยนต์ในขณะเข้าเกียร์และใช้ความเร็วรอบ
เคร่ืองยนตไ์ดต้ามท่ีตอ้งการ 
บางคร้ังท่านอาจจะใช้คันเร่งในต าแหน่งเร่งสุด
อยา่งไรก็ตาม ห้ามใชง้านคนัเร่งในต าแหน่งเร่งสุด
นานติดต่อกนัเกิน 5 นาที ในทุกๆคร้ัง 

ข้อสังเกต 

กำรใช้คันเร่งที่ต ำแหน่งเร่งสุด ในกำรเดินเคร่ืองยนต์
ติดต่อกันนำนเกินกว่ำ 5 นำทีต่อคร้ัง ในช่วง 7 ช่ัวโมง
สุดท้ำยของกำรรันอิน อำจเป็นสำเหตุให้เคร่ืองยนต์เกิด
ควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรง เช่น ลูกสูบตดิ 

ในช่วง 7 ช่วงโมงสุดท้ำยของกำรรันอิน ห้ำมใช้งำน
คนัเร่งในต ำแหน่งเร่งสุดนำนตดิต่อกนัเกนิ 5 นำทต่ีอคร้ัง 

กำรใช้งำนเคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือ 
ก่อนกำรสตำร์ตเคร่ืองยนต์ 
กำรใช้ถังน ำ้มนัเช้ือเพลงิในตวั 
1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หางเสือลดลงใหส่้วนของชุด

เกียร์จมลงไปในน ้ า  
2. หมุนสกรูปิดช่องระบายอากาศท่ีฝาถังน ้ ามัน

เช้ือเพลิงทวนเขม็นาฬิกา เพ่ือเปิดช่องระบายอากาศ  

 

3. หมุนลูกบิดก๊อกน ้ ามนัเช้ือเพลิงไปทางซา้ย 

 

หมายเหตุ 
เม่ือหมุนลูกบิดก๊อกน ้ามันเชื้อเพลิงไปทางซ้าย น ้ามัน
เชือ้เพลิงจะไหลออกจากถงัน า้มนัด้านใน 

4. ถอดสายน ้ ามนัเช้ือเพลิงของถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงด้าน
นอก ออกจากหัวต่อสายน ้ ามันเช้ือเพลิงด้านข้าง
เคร่ืองยนต ์(กรณีท่ีใชถ้งัน ้ ามนัเช้ือเพลิงแยก)ติดตั้งฝา
ปิดหัวต่อสายน ้ ามนัเช้ือเพลิง ➀ เขา้กบัหัวต่อสายน ้ า
มนัเช้ือเพลิง 
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ข้อสังเกต 

หำกน ้ำมันเบนซินหกบนพื้นผิวที่พ่นสี อำจท ำให้เกิด
ครำบหรือกำรเปลีย่นของสีผวิได้ 

เช็ดน ำ้มนัเบนซินทีห่กออกทนัทด้ีวยผ้ำนุ่มๆ 

หมายเหตุ: 
เ ม่ือใช้ถังน ้ามันเชื้อ เพลิงในตัว ให้ถอดสายน ้ามัน
เชื้อเพลิงของถังน า้มันเชื้อเพลิงด้านนอก ออกจากหัวต่อ
สายน ้ามันเชื้อเพลิงด้านข้างเคร่ืองยนต์ หากไม่ถอด
สายน า้มันดังกล่าว น า้มันเชื้อเพลิงในถังน า้มันเชื้อเพลิง
ด้านในจะท างานไม่ถกูต้อง 

5. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เกียร์อยูใ่นต าแหน่ง “เกียร์วา่ง” 

 

ข้อสังเกต 

เมื่อเคร่ืองยนต์อยู่ในต ำแหน่งเข้ำเกียร์ เชือกสตำร์ตไม่
สำมำรถใช้งำนได้ หำกพยำยำมใช้งำนอำจท ำให้ระบบ
เชือกสตำร์ได้รับควำมเสียหำย 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำเกียร์อยู่ในต ำแหน่ง “เกียร์ว่ำง” 
ก่อนดกึเชือกสตำร์ต เพือ่ท ำกำรสตำร์ตเคร่ืองยนต์ 

6. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่แผ่นกา้มปูล็อกสวิตช์ดบัเคร่ือง
ฉุกเฉินเสียบอยูใ่นต าแหน่งท่ีท างาน และปลายสายดึง
แผน่กา้มปูล็อกสวิตช์ดบัเคร่ืองฉุกเฉินไดเ้ช่ือมต่อเขา้
กบัส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายผูค้วบคุมเรือ  

 

 

 ค ำเตือน 

กำรไม่เช่ือมต่อสำยดึงแผ่นก้ำมปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ือง
ฉุกเฉินเข้ำกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงกำยผู้ควบคุมเรือ
หรือเช่ือมต่ออย่ำงไม่เหมำะสม อำจส่งผลให้ผู้ควบคุม
เรือหรือผู้โดยสำรได้รับบำดเจบ็สำหัส หรือเสียชีวติได้ 

ปฏิบัตติำมข้อควรระวงันีอ้ยู่เสมอ: 
 ต้องมั่นใจว่ำได้รัดสำยดึงแผ่นก้ำมปูล็อกสวิตช์ดับ

เคร่ืองฉุกเฉินไว้กับข้อมือ หรือบริเวณเส้ือผ้ำใน
ต ำแหน่งที่เหมำะสม (เช่น เข็มขัด เป็นต้น) เข้ำกับผู้
ควบคุมเรือ 

 ต้องมั่นใจว่ำไม่มีส่ิงกีดขวำงใดๆ ขัดขวำงหรือจ ำกัด
กำรท ำงำนของสวติช์ดบัเคร่ืองฉุกเฉิน 

 ระมัดระวังอย่ำดึงแผ่นก้ำมปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ือง
ฉุกเฉินออก หรือมีกำรกระแทกจนท ำให้แผ่นก้ำมปู 
ล็อกสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินหลุดออกระหว่ำงกำร
ท ำงำนปกติ เคร่ืองยนต์จะดับกะทันหัน และท ำให้
สูญเสียกำรเคลื่อนที่ไปข้ำงหน้ำอย่ำฉับพลัน อำจท ำ
ให้ผู้โดยสำรพุ่งไปข้ำงหน้ำโดยไม่คำดคดิ 
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หมายเหต:ุ 
แผ่นก้ามปูลอ็กพลาสติกมีส ารองไว้ให้ท่านส าหรับการ
ใช้งานช่ัวคราวเท่าน้ัน  ให้ท่านแกะแผ่นก้ามปูล็อก
พลาสติกส ารองออกจากสายพ่วงแล้วเก็บไว้ในท่ี ท่ี
ปลอดภัยบนเรือของท่าน หากมีการแตกหักหรือสูญหาย
ของสายพ่วงสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉิน/แผ่นก้ามปูล็อก
สวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉิน ให้ท่านเปล่ียนใหม่โดยเร็วท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้เพ่ือท่ีท่านจะได้กลับไปใช้งานสวิตช์ดับ
เคร่ืองฉุกเฉินได้ตามปกติ 

กำรใช้ถังน ำ้มนัเช้ือเพลงิแยก  
(ส ำหรับรุ่น DF5A/DF6A) 
1. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ลดหางเสือลงโดยให้ส่วนของ

ชุดเกียร์จมลงไปในน ้ า  
2. สายน ้ ามนัเช้ือเพลิงมีการเช่ือมต่ออย่างแน่นหนาและ

ถูกตอ้ง เขา้กับถงัน ้ าเช้ือเพลิงมนัเช้ือเพลิง และ
เคร่ืองยนต ์

 

ข้อสังเกต 

หำกน ้ำมันเบนซินหกบนพื้นผิวที่พ่นสี อำจท ำให้เกิด
ครำบหรือกำรเปลีย่นของสีผวิได้ 

เช็ดน ำ้มนัเบนซินทีห่กออกทนัทด้ีวยผ้ำนุ่มๆ 

 

 

 

3. หมุนสกรูปิดช่องระบายอากาศท่ีฝาถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิง
ทวนเขม็นาฬิกา เพ่ือเปิดช่องระบายอากาศ  

 
4. หมุนลูกบิดก๊อกน ้ ามนัเช้ือเพลิงไปทางขวา 

 

หมายเหต ุ 
 เม่ือใช้ถังน า้มันเชื้อเพลิงแยก ให้หมนุลูกบิดก๊อกน า้มัน
เชื้อเพลิงไปทางขวาเพ่ือให้น ้ามันเชื้อเพลิงไหลไปยัง
คาร์บูเรเตอร์จากถงัน า้มนัเชือ้เพลิงแยก 

5. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เกียร์อยูใ่นต าแหน่ง “เกียร์วา่ง” 
6. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่แผ่นกา้มปูล็อกสวิตช์ดบัเคร่ือง

ฉุกเฉินเสียบอยูใ่นต าแหน่งท่ีท างาน และปลายสายดึง
แผน่กา้มปูล็อกสวิตช์ดบัเคร่ืองฉุกเฉินไดเ้ช่ือมต่อเขา้
กบัส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายผูค้วบคุมเรือ  
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 ค ำเตือน 

กำรไม่เช่ือมต่อสำยดึงแผ่นก้ำมปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ือง
ฉุกเฉินเข้ำกับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงกำยผู้ควบคุมเรือ
หรือเช่ือมต่ออย่ำงไม่เหมำะสม อำจส่งผลให้ผู้ควบคุม
เรือหรือผู้โดยสำรได้รับบำดเจบ็สำหัส หรือเสียชีวติได้ 

ปฏิบัตติำมข้อควรระวงันีอ้ยู่เสมอ: 
 ต้องมั่นใจว่ำได้รัดสำยดึงแผ่นก้ำมปูล็อกสวิตช์ดับ

เคร่ืองฉุกเฉินไว้กับข้อมือ หรือบริเวณเส้ือผ้ำใน
ต ำแหน่งที่เหมำะสม (เช่น เข็มขัด เป็นต้น) เข้ำกับผู้
ควบคุมเรือ 

 ต้องมั่นใจว่ำไม่มีส่ิงกีดขวำงใดๆ ขัดขวำงหรือจ ำกัด
กำรท ำงำนของสวติช์ดบัเคร่ืองฉุกเฉิน 

 ระมัดระวังอย่ำดึงแผ่นก้ำมปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ือง
ฉุกเฉินออก หรือมีกำรกระแทกจนท ำให้แผ่นก้ำมปู 
ล็อกสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินหลุดออกระหว่ำงกำร
ท ำงำนปกติ เคร่ืองยนต์จะดับกะทันหัน และท ำให้
สูญเสียกำรเคลื่อนที่ไปข้ำงหน้ำอย่ำฉับพลัน อำจท ำ
ให้ผู้โดยสำรพุ่งไปข้ำงหน้ำโดยไม่คำดคดิ 

 

หมายเหต:ุ 
แผ่นก้ามปูลอ็กพลาสติกมีส ารองไว้ให้ท่านส าหรับการ
ใช้งานช่ัวคราวเท่าน้ัน  ให้ท่านแกะแผ่นก้ามปูล็อก
พลาสติกส ารองออกจากสายพ่วงแล้วเก็บไว้ในท่ี ท่ี
ปลอดภัยบนเรือของท่าน หากมีการแตกหักหรือสูญหาย
ของสายพ่วงสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉิน/แผ่นก้ามปูล็อก
สวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉิน ให้ท่านเปล่ียนใหม่โดยเร็วท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้เพ่ือท่ีท่านจะได้กลับไปใช้งานสวิตช์ดับ
เคร่ืองฉุกเฉินได้ตามปกติ 

7. บีบลูกบีบป้ัมน ้ ามนัเช้ือเพลิงหลายหลายๆคร้ังจนกวา่
ลูกบีบจะตึงมือ 

 

หมายเหตุ 
อย่าบีบลูกบีบป้ัมน า้มันเชื้อเพลิง ขณะเคร่ืองยนต์ก าลัง
ท างาน ซ่ึงอาจท าให้น ้ามันเชื้อเพลิงท่ีคาร์บูเรเตอร์ล้น
ออกมา 

หมายเหตุ 
ส าหรับรุ่น DF5A/DF6A เท่าน้ัน  
เม่ือสตาร์ตเคร่ืองยนต์ด้วยน ้ามันเบนซินจากถังน ้ามัน
เชื้อเพลิงในตัว หลังจากน ้ามันเบนซินในถังน ้ามัน
เชือ้เพลิงแยกหมด 

1. ถอดสายน ้ ามันเช้ือเพลิงของถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงแยก
ออกจากหวัต่อสายน ้ ามนัเช้ือเพลิงดา้นขา้งเคร่ืองยนต์
ติดตั้ งฝาปิดหัวต่อสายน ้ ามนัเช้ือเพลิงเข้ากับหัวต่อ
สายน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

2. เติมน ้ ามนัเช้ือเพลิงลงในถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงในตวัแลว้
รอประมาณ 20 วนิาที ก่อนท าการสตาร์ตเคร่ืองยนต ์

3. หมุนลูกบิดก๊อกน ้ ามนัเช้ือเพลิงไปทางขวา 
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กำรสตำร์ตเคร่ืองยนต์ 

 ค ำเตือน 

ก๊ำซไอเสียประกอบด้วยคำร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึงเป็น 
ก๊ำซอนัตรำย ทีต่รวจจบัได้ยำก เนื่องจำกไม่มีสี และไม่ม ี
กลิ่น กำรหำยใจเอำก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์เข้ำไป อำจ
ท ำให้ได้รับบำดเจบ็สำหัสหรือเสียชีวติได้  

ห้ำมสตำร์ตเคร่ืองยนต์ภำยในอำคำร หรือในพืน้ทีท่ีม่กีำร 
ระบำยอำกำศไม่เพยีงพอ หรือไม่มกีำรระบำยอำกำศเลย  

หมายเหตุ:  
 กรณีท่ีเคร่ืองยนต์สตาร์ตไม่ติด ให้ตรวจสอบแผ่น
ก้ามปูลอ็กสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินในต าแหน่งท่ีท างาน 
หากแผ่นก้ามปูลอ็กสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินไม่อยู่ใน
ต าแหน่งท่ีท างานจะไม่สามารถสตาร์ตเคร่ืองยนต์ได้ 

1. กรณีเคร่ืองยนตเ์ยน็ :   
ดึงปุ่มดึงโชค้สตาร์ต ① จดัต าแหน่งมาร์คหัวลูกศร 
② บนแฮนดค์วบคุมคนัเร่งใหต้รงกบัต าแหน่ง Ⓐ  
กรณีเคร่ืองยนตอุ่์น :  
จดัต าแหน่งมาร์คหวัลูกศร ② ใหต้รงกบัต าแหน่ง Ⓐ 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งดึงปุ่มโชค้สตาร์ต  

 
หมายเหต:ุ  
ในขณะเคร่ืองยนต์อุ่น ท่านอาจต้องใช้โช้คเม่ือต้องการ 
สตาร์ตเคร่ืองยนต์อีกคร้ัง หากเคร่ืองยนต์ของท่านไม่
สามารถสตาร์ตได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการสตาร์ต 
ขณะเคร่ืองยนต์เยน็  

2. จับมือดึงสตาร์ต ③ ให้แน่น ค่อยๆดึงอย่างช้าๆ 
จนกระทัง่รู้สึกถึงแรงตา้น เม่ือรู้สึกถึงแรงตา้น ให้ดึง

มือดึงสตาร์ตอย่างเร็ว เพื่อสตาร์ตเคร่ืองยนต์ ห้าม
ปล่อยมือดึงสตาร์ตออกทนัที โดยใหค้า้งมือดึงสตาร์ต
ไว ้แลว้ค่อยๆปล่อยกลบัอยา่งชา้ๆ  

 

ข้อสังเกต 

หำกท่ำนดึงมือดึงสตำร์ตในขณะเคร่ืองยนต์ท ำงำน 
อำจท ำให้ระบบสตำร์ตได้รับควำมเสียหำยได้  

ห้ำมดงึมอืดงึสตำร์ตขณะเคร่ืองยนต์ท ำงำน  

3. หลงัจากสตาร์ตเคร่ืองยนตแ์ลว้ ให้ใชแ้ฮนด์ควบคุม 
คนัเร่ง ② เพื่อใหเ้คร่ืองยนตอ์ยูใ่นรอบเดินเบา  

4. กดปุ่มดึงโชค้สตาร์ตกลบัเขา้ต าแหน่ง  

หมายเหตุ: 
ในสภาพอากาศท่ีเยน็ ท่านอาจต้องใช้ปุ่มดึงโช้คสตาร์ต
เป็นเวลานานส าหรับการอุ่นเคร่ืองยนต์ 

5. อุ่นเคร่ืองยนตป์ระมาณ 5 นาที 

ข้อสังเกต 

กำรใช้งำนเคร่ืองยนต์ที่ควำมเร็วรอบเคร่ืองยนต์สูง หรือ 
“เปิดคันเร่งสุด” ทันทีหลังจำกสตำร์ตเคร่ืองยนต์ โดยที ่
ไม่ท ำ กำรอุ่นเคร่ืองยนต์ อำจท ำ ให้เคร่ืองยนต์ขัดข้องได้  

ท ำกำรอุ่นเคร่ืองยนต์ให้เพียงพอ ก่อนใช้งำนเคร่ืองยนต์ 
ด้วยควำมเร็วรอบเคร่ืองยนต์ทีสู่งเสมอ  
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กำรตรวจสอบระบบน ำ้หล่อเยน็ 

ทนัทีท่ีสตาร์ตเคร่ืองยนต ์น ้าควรพุง่ออกจากรูตรวจสอบ
น ้ าหล่อเยน็ เพ่ือแสดงวา่ป้ัมน ้ าและระบบหล่อเยน็ท างาน
ปกติ  หากท่านสัง เกต เ ห็นว่าน ้ า ไ ม่พุ่ งออกจาก รู
ตรวจสอบน ้ าหล่อเยน็ใหด้บัเคร่ืองยนตโ์ดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ี
จะท าได ้ และปรึกษาผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการของท่าน 

 

ข้อสังเกต 

ห้ำมใช้เคร่ืองยนต์ตดิท้ำยเรือ เมือ่ไม่มนี ำ้พุ่งออกมำจำกรู
ตรวจสอบน ้ำหล่อเย็น มิฉะนั้นอำจเกิดควำมเสียหำย
อย่ำงรุนแรงได้ 

หลังจำกสตำร์ตเคร่ืองยนต์แล้ว ให้ตรวจสอบว่ำมีน ้ำพุ่ง
ออกมำจำกรูตรวจสอบน ำ้หล่อเยน็หรือไม่ 

 

 ค ำเตือน 

กำรใช้งำนเรือขณะสวติช์ดบัเคร่ืองฉุกเฉินท ำงำนอย่ำงไม่
ถูกต้อง เป็นเหตุให้เกดิควำมอนัตรำยได้ 

ก่อนสตำร์ตเคร่ืองยนต์ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำสวิตช์ดับ
เคร่ืองฉุกเฉินท ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง 

 

 

 

 

 

กำรสตำร์ตเคร่ืองยนต์ฉุกเฉิน 

หากท่านตอ้งการสตาร์ตเคร่ืองยนต ์แต่ไม่สามารถท าได้
เน่ืองจากระบบเชือกสตาร์ตขดัขอ้ง ท่านสามารถท าตาม
ขั้ นตอนการสตาร์ต เค ร่ืองยนต์ในกรณีฉุกเ ฉินได้
ดงัต่อไปน้ี 

 ค ำเตือน 

หำกสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้ำขณะสตำร์ตเคร่ืองยนต์ อำจ 
ส่งผลให้เกดิกำรบำดเจบ็ได้  

เมื่อใช้เชือกสตำร์ตเพื่อสตำร์ตเคร่ืองยนต์ ระวังอย่ำ
สัมผสัอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น คอยล์จุดระเบิด หรือ สำยหัว
เทยีน  

กำรสตำร์ตเคร่ืองยนต์เมื่อระบบสตำร์ตขัดข้อง  
1. ดึงแผน่กา้มปูลอ็กสวติชด์บัเคร่ืองฉุกเฉินออก 

 
2. ต าแหน่งของเกียร์ตอ้งอยูใ่นต าแหน่ง “เกียร์วา่ง” 

 ค ำเตือน 

เมือ่ท่ำนใช้ขั้นตอนกำรสตำร์ตเคร่ืองยนต์ในกรณีฉุกเฉิน 
ระบบป้องกันกำรเข้ำเกียร์สตำร์ตจะไม่ท ำงำน หำกคัน
เกียร์ไม่อยู่ในต ำแหน่ง “เกียร์ว่ำง” เรือสำมำรถเคลื่อนที่
อย่ำงกะทันหันเมื่อสตำร์ตเคร่ืองยนต์ ซ่ึงอำจส่งผลให้ผู้
ควบคุมเรือหรือผู้โดยสำรได้รับบำดเจบ็สำหัส  

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำคันเกีย ร์อ ยู่ในต ำแหน่ง     
“เกยีร์ว่ำง” ก่อนท ำกำรสตำร์ตเคร่ืองยนต์ ในขั้นตอนกำร
สตำร์ตเคร่ืองยนต์ในกรณีฉุกเฉิน 
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3. หมุนลูกบิดก๊อกน ้ ามนัเช้ือเพลิงไปทางขวา (ต าแหน่ง

ปิด) 

 
4. ขนัปิดสกรูระบายอากาศท่ีฝาเติมน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

 
5. ถอดฝาครอบเคร่ืองยนตอ์อก 
6. คลายน็อตล็อก ➀ ถอดสายป้องกนัการสตาร์ตขณะ

เขา้เกียร์ (NSI) ออกจากชุดเชือกสตาร์ต 

 
7. ถอดแยกปลายสายออกจากชุดเชือกสตาร์ต 

 
8. วางสายป้องกนัการสตาร์ตขณะเขา้เกียร์ (NSI) ไวด้า้น

ในฝาครอบดา้นขา้ง 

 
9. ถอดโบลทย์ดึถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงออก 

 
10. ถอดแหวนรอง ➁  ออกจากถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

 
11. ถอดสายคนัเร่งออกจากแคลมป์ยดึ ➂ 
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12. ถอดโบล้ทย์ดึชุดเชือกสตาร์ต 

 
13. ใส่แคลมป์ ➃ เขา้กบัโบลทย์ดึชุดเชือกสตาร์ต  

ใส่สายคนัเร่งเขา้กบัแคลมป์ ➃ 

 
14. ถอดท่อระบายอากาศออก ⑤ 

 
15. ถอดยางรอง ⑥ ออก 

 
16. ถอดโบลทย์ดึพดัลมระบายความร้อน ⑦ ออก 

 
17. ใส่ถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิง จดัต าแหน่งก๊อกน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
⑧ กับลูกบิดก๊อกน ้ ามันเช้ือเพลิง ⑨ ให้ตรง
ต าแหน่ง 

 
18. ยดึถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงดว้ยโบลท ์2 ตวั 
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19. หมุนลูกบิดก๊อกน ้ ามนัเช้ือเพลิงไปทางซา้ย (ต าแหน่ง

เปิด)    

 
20. บิดสกรูช่องระบายอากาศท่ีฝาถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงทวน

เขม็นาฬิกา เพ่ือเปิดช่องระบายอากาศ  

 
21. ผูกปมท่ีปลายด้านหน่ึงของเชือกสตาร์ตฉุกเฉินและ

ผกูปมอีกดา้นไวก้บัดา้มไขควง ท่ีอยูใ่นชุดเคร่ืองมือ  
22. เก่ียวปลายเชือกท่ีผกูปมไวบ้นร่องบากบนลอ้ช่วยแรง 

แล้วพันเชือกสตาร์ตฉุกเฉินรอบๆพลูเลย์ตามเข็ม
นาฬิกา  

23. ใส่แผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินเข้ากับ
ต าแหน่ง 

24. หลังจากนั้ นท าตามขั้นตอนการสตาร์ตเคร่ืองยนต์
ตามปกติ แลว้ใหดึ้งเชือกสตาร์ตฉุกเฉินอยา่งเตม็ก าลงั
เพื่อท าการสตาร์ตเคร่ืองยนต ์ 

 

 ค ำเตือน 

หำกท่ำนพยำยำมประกอบชุดเชือกสตำร์ตหรือฝำครอบ
เคร่ืองยนต์ หลงัจำกสตำร์ตเคร่ืองยนต์แล้ว อำจส่งผลให้
เกดิกำรบำดเจบ็ได้ 

ห้ำมประกอบชุดเชือกสตำร์ตหรือฝำครอบเคร่ืองยนต์
ขณะเคร่ืองยนต์ท ำงำน 
 

 ค ำเตือน 

ขณะเคร่ืองยนต์ท ำงำน มีช้ินส่วนเคลื่อนที่อยู่หลำยจุด
อำจท ำให้ท่ำนได้รับกำรบำดเจบ็อย่ำงรุนแรงได้ 

เมื่อเคร่ืองยนต์ก ำลังท ำงำน โปรดระวังมือ ผม เส้ือผ้ำ 
ฯลฯ ของท่ำนให้อยู่ห่ำงจำกเคร่ืองยนต์ขณะท ำงำน 

หมายเหต:ุ  
ควรตรวจสอบและซ่อมแซมระบบสตาร์ตโดยเร็วท่ีสุด 
ไม่ควรใช้ขั้นตอนการสตาร์ตเคร่ืองยนต์ในกรณีฉุกเฉินนี ้
ต่อเน่ืองจนเป็นปกติ 

กำรเปลีย่นเกยีร์และกำรควบคุมควำมเร็ว 

ข้อสังเกตุ 

ควำมเสียหำยของเคร่ืองยนต์อย่ำงรุนแรงอำจเกดิขึน้หำก 
(ก) เปลี่ยนเกียร์ในขณะที่ควำมเร็วรอบเคร่ืองยนต์ไม่อยู่
ในรอบเดนิเบำ และควำมเร็วของเรือยังไม่ลดลง เช่นกำร
เปลี่ยนเกียร์จำก “เดินหน้ำ” เป็น “ถอยหลัง” หรือจำก
“ถอยหลงั” เป็น “เดินหน้ำ” หรือ (ข) กำรไม่ระมัดระวัง
ขณะควบคุมเรือถอยหลงั 

รอให้ควำมเร็วรอบเคร่ืองยนต์ กลับสู่รอบเดินเบำก่อน
เสมอเมือ่มกีำรเปลีย่นเกยีร์   
เมื่อควบคุมเรือถอยหลัง ให้ใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงสูง
และใช้ควำมเร็วให้น้อยทีสุ่ด  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำคันเกียร์อยู่ในต ำแหน่งที่ต้องกำร
ก่อนท ำกำรเร่งเคร่ืองยนต์ 
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ข้อสังเกตุ 

หำกท่ำนเปลี่ยนเกียร์ในขณะที่เคร่ืองยนต์ไม่ท ำงำน 
กลไกกำรเปลีย่นเกยีร์อำจเกดิควำมเสียหำยได้ 

หลกีเลีย่งกำรเปลีย่นเกยีร์ขณะเคร่ืองยนต์ไม่ท ำงำน 

กำรเปลีย่นเกยีร์ 
เ ม่ือต้องการเข้า เ กียร์  “เ ดินหน้า” คันเ ร่งต้องอยู่ใน
ต าแหน่งรอบเดินเบา และดึงคันเกียร์เข้าหาตัวของผู ้
ควบคุมเรือใหสุ้ด 
เ ม่ือต้องการเข้าเ กียร์  “ถอยหลัง” คันเ ร่งต้องอยู่ใน
ต าแหน่งรอบเดินเบา และดนัคนัเกียร์ไปทางดา้นหลงั
ของเรือใหสุ้ด 

 

กำรควบคุมควำมเร็ว 
หลงัจากเขา้เกียร์ การควบคุมความเร็วรอบเคร่ืองยนต ์ท า
ไดโ้ดยการบิดคนัเร่งท่ีปลอกคนัเร่ง 

 
กำรดับเคร่ืองยนต์ 

หมายเหตุ 
เม่ือจ าเป็นต้องดับเคร่ืองยนต์ในกรณีฉุกเฉิน ให้ดึงแผ่น
ก้ามปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินออก โดยดึงสายพ่วง
แผ่นก้ามปูลอ็กสวิตช์ฉุกเฉิน 

กำรดบัเคร่ืองยนต์: 
1. ลดคนัเร่งใหอ้ยูใ่นต าแหน่งรอบเดินเบา  
2. ต าแหน่งของเกียร์ตอ้งอยูใ่นต าแหน่ง“เกียร์วา่ง”  
3. หลงัจากใช้งานเคร่ืองยนต์อย่างต่อเน่ือง ก่อนดับ

เคร่ืองยนต์ตอ้งปล่อยให้เคร่ืองยนต์เดินเบาไวส้ักครู่
เพื่อใหเ้คร่ืองยนตไ์ดค้ลายความร้อน  

4. กดปุ่มดบัเคร่ืองยนต์ Ⓐ คา้งไว ้จนกวา่เคร่ืองยนตจ์ะ
ดบั 

 

5. หลงัจากดบัเคร่ืองยนตแ์ลว้ ให้หมุนลูกบิดก๊อกน ้ ามนั
เช้ือเพลิงไปทางขวา 

6. หลงัจากดบัเคร่ืองยนต์แลว้ ให้ถอดหัวต่อสายน ้ ามนั
เช้ือเพลิงจากเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ (กรณีใชถ้งัน ้ ามนั
เช้ือเพลิงแยก) 

 ค ำเตือน 

หำกเคร่ืองยนต์ไม่มกีำรใช้งำนเป็นเวลำนำนๆ โดยต่อสำย
น ำ้มนัเช้ือเพลิงค้ำงไว้ หรือลูกบิดก๊อกน ้ำมันเช้ือเพลิงอยู่
ในต ำแหน่งเปิด น ำ้มนัเช้ือเพลงิอำจมกีำรร่ัวไหลได้ 

เมื่อใดที่ท่ำนไม่ใช้งำนเคร่ืองยนต์เป็นเวลำนำนๆ ให้ถอด
สำยน ้ำมันเช้ือเพลิงออก และหมุนลูกบิดก๊อกน ้ำมัน
เช้ือเพลงิในต ำแหน่งปิด 
 

ข้อสังเกต 

หำกน ้ำมันเบนซินหกบนพื้นผิวที่พ่นสี อำจท ำให้เกิด
ครำบหรือกำรเปลีย่นของสีผวิได้ 

เช็ดน ำ้มนัเบนซินทีห่กออกทนัทด้ีวยผ้ำนุ่มๆ 
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7. บิดสกรูช่องระบายอากาศท่ีฝาถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงตาม
เขม็นาฬิกา เพ่ือปิดช่องระบายอากาศ 

หมายเหตุ: 
เพ่ือให้มั่นใจอยู่ เสมอว่าสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินท างาน
เป็นปกติ ให้ดับเคร่ืองยนต์โดยดึงแผ่นก้ามปูลอ็กสวิตช์
ดับเคร่ืองฉุกเฉินออกเป็นคร้ังคราว (ท าในขณะในรอบ
เดินเบา) 

กำรจอดเรือ 
หากท่านจอดเรือในบริเวณท่ีมีน ้ าต้ืน หรือไม่มีการใชง้าน
เรือในช่วงระยะเวลาหน่ึง ท่านควรยกหางเสือข้ึนจากน ้ า
เพ่ือป้องกนัการกระแทกในขณะน ้ าลง หรือป้องกนัการ
กดักร่อนจากน ้ าทะเล   
โปรดดูขอ้มูลท่ีหวัขอ้ “แขนลอ็กต าแหน่งยกหางเสือ” 

 ค ำเตือน 

หำกยกหำงเสือขึ้นเป็นเวลำนำน และมีกำรเช่ือมต่อสำย
น ้ำมันเช้ือเพลิงเข้ำกับเคร่ืองยนต์ที่ไม่มีกำรใช้งำนเป็น
เวลำนำนๆ น ำ้มนัเช้ือเพลงิอำจมกีำรร่ัวไหลได้ 

เมือ่ใดทีท่่ำนไม่มกีำรใช้เคร่ืองยนต์และยกหำงเสือขึน้เป็น
เวลำนำนๆ  ให้ถอดสำยน ำ้มนัเช้ือเพลงิออก 
 

ข้อสังเกต 

กำรผูกเรืออย่ำงไม่เหมำะสมอำจเป็นเหตุให้เกิดควำม
เสียหำยต่อเรือ เคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือหรือทรัพย์สินอื่นๆ
ได้ 

อย่ำให้เคร่ืองยนต์ตดิท้ำยเรือของท่ำนเสียดสีกบัขอบของ
ท่ำเทยีบเรือ หรือเรือล ำอืน่ๆ เมือ่ผูกเรือจอดไว้ 

กำรใช้งำนในน ำ้ตืน้ 

เม่ือใชง้านเรือของท่านในน ้ าต้ืน ใหใ้ชห้างเสือสูงกวา่มุม
เอียงทริมปกติ เม่ือท่านยกหางเสือเกินกวา่มุมเอียงทริม
ปกติ ท่านควรใชค้วามเร็วในการแล่นเรือท่ีความเร็วต ่า
เท่านั้น โปรดดูขอ้มูลท่ีหัวขอ้ “การปรับต าแหน่งใชง้าน
ในน ้ าต้ืน” 

 ค ำเตือน 

เมือ่ท่ำนใช้งำนเคร่ืองยนต์ในน ้ำตืน้ ขำล็อกหำงเสือจะไม่
ท ำงำน ดังนั้นแรงผลักน ้ำต่ำงๆ เช่น แรงผลักน ้ำจำกใบ
จกัรขณะใช้งำนในเกยีร์ “ถอยหลงั”, ลดควำมเร็วลงอย่ำง
รวดเร็ว และกำรกระแทกวตัถุใต้น ้ำ อำจท ำให้เคร่ืองยนต์
ยกขึน้ ซ่ึงสำมำรถท ำให้บำดเจบ็ได้ 

เมื่ อ ใ ช้ ง ำนในต ำแหน่ง  “คลำยล็อก” ใ ห้ ใ ช้ควำม
ระมดัระวงัอย่ำงสูงและใช้ควำมเร็วต ำ่มำกเท่ำนั้น 
 

ข้อสังเกต 

หำกท่ำนไม่ระมัดระวังอย่ำงเหมำะสมในกำรใช้งำน
เคร่ืองยนต์เรือในน ้ำตื้น เคร่ืองยนต์เรือของท่ำนอำจ
ได้รับควำมเสียหำย 
 เมื่อท่ำนใช้งำนเคร่ืองยนต์เรือในต ำแหน่งน ้ำตื้น 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำมีน ้ำออกที่รูตรวจสอบน ้ำหล่อ
เยน็ตลอดเวลำ  

 อย่ำให้เคร่ืองยนต์กระแทกกับพืน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในขณะเข้ำเกยีร์ “ถอยหลงั” ซ่ึงแรงกระแทกจะถูกส่ง
ตรงไปที่บริเวณท้ำยเรือ เคร่ืองยนต์ และเรืออำจเกิด
ควำมเสียหำยได้ 

กำรใช้งำนในน ำ้เค็ม 
หลงัจากใชง้านเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือในน ้ าเค็ม ท่านควร
ลา้งช่องทางเดินน ้ าของเคร่ืองยนต์ด้วยน ้ าจืดท่ีสะอาด 
ตามท่ีระบุไวใ้นหัวขอ้ “การล้างช่องทางเดินน ้ า” หาก
ท่านไม่ลา้งช่องทางเดินน ้ า คราบเกลือท่ีตกคา้งสามารถ
กดักร่อนเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่านได ้ท าใหอ้ายกุาร
ใชง้านเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่านมีอายท่ีุสั้นลง 

กำรถอดและกำรเคลื่อนย้ำยเคร่ืองยนต์ติด
ท้ำยเรือ 

การถอดเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ 
1. ใหแ้น่ใจวา่ดบัเคร่ืองยนตแ์ลว้ 
2. หมนุลูกบิดก๊อกน ้ ามนัเช้ือเพลิงไปทางขวา 
3. ปิดสกรูระบายอากาศท่ีฝาเติมน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
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4. ถอดสายน ้ ามนัเช้ือเพลิงออกจากเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ 
(ถา้มี) 

หมายเหต ุ
เม่ือถอดสายน ้ามันเชื้อเพลิงออกจากหัวต่อสายน ้ามัน
เชือ้เพลิง ให้ปิดฝาครอบหัวข้อต่อสายน า้มันเชื้อเพลิงเข้า
กับหัวต่อสายน า้มนัเชือ้เพลิง 

5. ถ่ายน ้ ามนัเบนซินออกจากคาร์บูเรเตอร์ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
(1) ถอดฝาครอบเคร่ืองยนตอ์อก 
(2) คลายสกรูระบายน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีคาร์บูเรเตอร์ 

และถ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงลงในภาชนะเหมาะสม 

 
 

 ค ำเตือน 

น ้ำมันเบนซินเป็นเช้ือเพลิงไวไฟ และเป็นพิษอย่ำงยิ่ง 
อำจท ำให้เกดิไฟไหม้ และเป็นอนัตรำยต่อคนและสัตว์  

ใช้ภำชนะที่ เหมำะสมและปลอดภัย เพื่อเก็บน ้ำมัน 
เบนซินที่ระบำยออกจำกเคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือ และเก็บ 
น ้ำมันเบนซินให้ห่ำงจำกประกำยไฟ เปลวไฟ ผู้คนและ 
สัตว์เลีย้ง 

(3) หลงัจากระบายน ้ ามนัเช้ือเพลิงออกหมดแลว้ ให้ขนั
แน่นสกรูถ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

ข้อสังเกต 

หำกน ้ำมันเบนซินหกบนพื้นผิวที่พ่นสี อำจท ำให้เกิด
ครำบหรือกำรเปลีย่นของสีผวิได้ 

เช็ดน ำ้มนัเบนซินทีห่กออกทนัทด้ีวยผ้ำนุ่มๆ 

6. ถอดโบลทย์ดึแท่นเคร่ือง 
7. คลายสกรูแคลม้ยดึเคร่ืองยนต ์

8. ยกเคร่ืองยนตอ์ออกจากทา้ยเรือ 
9. วางเคร่ืองยนต์ในแนวตั้ งและระบายน ้ าออกจาก

เคร่ืองยนตท์างดา้นหางเสือ 
10. ในการขนยา้ยเคร่ืองยนตใ์หจ้บัท่ีจบัดา้นหนา้และท่ีจบั

ดา้นหลงัของฝาครอบเคร่ืองยนตด์า้นล่าง 

 

กำรเคลือ่นย้ำยเคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือ 
เม่ือมีการเคล่ือนยา้ยให้วางเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของ
ท่านในแนวตั้งหรือแนวนอน 

กำรเคลือ่นย้ำยในแนวตั้ง 
ยกคนับงัคบัทา้ยไปทางดา้นหลงั และยึดเคร่ืองยนต์ติด
ทา้ยเรือเขา้กบัแท่นยดึเคร่ืองยนตแ์บบเคล่ือนยา้ยได ้โดย
ยดึสกรูแคลม้ยดึเคร่ืองยนตท์ั้ง 2 ตวั  
หา้มใชแ้ท่นโชวเ์คร่ืองยนตใ์นการเคล่ือนยา้ย 
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กำรเคลือ่นย้ำยในแนวนอน: 
ยกคนับังคบัทา้ยไปทางดา้นหลงัและวางเคร่ืองยนต์ลง
บน แผ่นรองกนักระแทก โดยให้วางดา้นซา้ย, ดา้นขวา 
หรือดา้นหนา้ของเคร่ืองลง ตามท่ีแสดงในภาพ 

 

 ค ำเตือน 

เช้ือเพลงิทีห่กหรือไอน ำ้มนัเช้ือเพลงิสำมำรถท ำให้เกดิไฟ
ไหม้ และเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ 

ปฏิบัตติำมข้อควรระวงัต่อไปนีเ้สมอ: 
 ถ่ำยน ้ำมันเช้ือเพลิงออกจำกท่อน ้ำมันเช้ือเพลิง และ

คำร์บูเรเตอร์ก่อนเคลื่อนย้ำยเรือ/เคร่ืองยนต์ติดท้ำย
เรือ และก่อนถอดเคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือออกจำกตัว
เรือ 

 ห้ำมวำงนอนเคร่ืองยนต์หำกไม่มีกำรถ่ำยน ้ำมัน
เช้ือเพลงิออก 

 เก็บเคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือให้ห่ำงจำกเปลวไฟหรือ
ประกำยไฟ 

 เช็ดน ำ้มนัเช้ือเพลงิทีห่กออกทนัที  
 
 
 
 

 ค ำเตือน 

กำรละเลยโดยไม่ใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงเหมำะสม
ในขณะขนย้ำยเคร่ืองยนต์ตดิท้ำยเรือ อำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำยได้  
 อย่ำวำงเคร่ืองยนต์ในต ำแหน่งเดียวกับที่แสดงใน 

ภำพ เนื่องจำกน ้ำและน ้ำมันเคร่ือง อำจไหลเข้ำไปใน 
กระบอกสูบ โดยผ่ำนช่องระบำยไอเสีย หรือท ำให้ฝำ 
ครอบเคร่ืองยนต์ด้ำนนอกอำจได้รับควำมเสียหำย ได้  

 อย่ำวำงเคร่ืองยนต์ก่อนที่จะถ่ำยน ้ำหล่อเย็นออกจน
หมด เนื่องจำกน ้ำอำจไหลเข้ำไปในกระบอกสูบ โดย
ผ่ำนช่องระบำยไอเสีย ซ่ึงอำจก่อให้เกิดควำม เสียหำย
ได้  

 

 
 

ข้อสังเกต 

หำกท่ำนปล่อยให้หำง เ สืออ ยู่ สูงก ว่ำ ส่วนหัวของ
เคร่ืองยนต์ในระหว่ำงกำรขนส่งหรือกำรจัดเก็บ น ้ำอำจ
ไหลเข้ำสู่เคร่ืองยนต์อย่ำงช้ำๆ ซ่ึงท ำให้เคร่ืองยนต์เกิด
ควำมเสียหำยได้ 

อย่ำปล่อยให้หำงเสืออยู่สูงกว่ำส่วนหัวของเคร่ืองยนต์
ในขณะขนย้ำยหรือจัดเก็บเคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือของ
ท่ำน 
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กำรลำกเรือบนรถเทรลเลอร์ 
เม่ือมีการลากเรือบนรถเทรลเลอร์ในขณะท่ีมีเคร่ืองยนต์
ติดทา้ยเรือติดอยู ่ควรให้ต าแหน่งเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ
อยูใ่นต าแหน่งท างานตามปกติ เวน้แต่จะมีระยะห่างจาก
พ้ืนถึงบริเวณเกียร์ไม่เพียงพอ หากท่านตอ้งเพ่ิมระยะห่าง
จากพ้ืนให้ยกหางเสือข้ึน แลว้ใชอุ้ปกรณ์ค ้าหางเสือเพ่ือ
รับน ้ าหนักและป้องการความเสียหายท่ีจะเกิดจากการ
โยนตวัของตวัเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ 

 
 

ข้อสังเกต 

หำกท่ำนใช้แขนลอ็กกำรยกหำงเสือ เพื่อค ำ้เคร่ืองยนต์ใน
ต ำแหน่งยกหำงเสือขึน้สุด เมือ่มกีำรลำกเรือบนถนนทีไ่ม่
ดที ำให้เกดิกำรส่ันสะเทอืนของเคร่ืองยนต์  อำจท ำให้เกิด
กำรคลำยล็อก ได้โดยไม่คำดคิด ส่งผลให้เคร่ืองยนต์ติด
ท้ำยเรือ และกลไกในกำรลฮ็กได้รับควำมเสียหำย  

ห้ำมใช้แขนลอ็กกำรยกหำงเสือ ค ำ้เคร่ืองยนต์ในต ำแหน่ง
ยกหำงเสือขึน้สุด  ใช้อุปกรณ์ค ำ้หำงเสือเพือ่รับน ำ้หนัก 
เคร่ืองยนต์ในกำรลำกเรือ 
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กำรตรวจสอบและกำรบ ำรุงรักษำ
ตำรำงกำรบ ำรุงรักษำ 
การตรวจเช็กและการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ
อย่างสม ่ าเสมอเป็นส่ิงส าคัญ ให้ปฏิบัติตามตาราง
ดา้นล่าง ในแต่ละช่วงระยะเวลา ตอ้งแน่ใจวา่ไดท้ าการ
บ ารุงรักษาตามท่ีระบุไว ้ระยะเวลาในการบ ารุงรักษาควร
ตดัสินโดย จ านวนชัว่โมงการใชง้านหรือระยะของเดือน
แลว้แต่อยา่งใดอยา่งหน่ึงมาถึงก าหนดก่อน 
 
 

I : ตรวจสอบและท าความสะอาด ปรับตั้ง หล่อล่ืน หรือเปล่ียนถา้จ าเป็น, T : ขนัแน่น, R :  เปล่ียนใหม่ 
 
 
 

 ค ำเตือน 

ก๊ำซไอเสียประกอบด้วยคำร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึงเป็น
ก๊ำซอันตรำย ที่ตรวจจับได้ยำกเนื่องจำกไม่มีสีและไม่มี
กลิ่น กำรหำยใจเอำก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์เข้ำไป อำจ
ท ำให้ได้รับบำดเจบ็สำหัสหรือเสียชีวติได้  

ห้ำมสตำร์ตเคร่ืองยนต์ภำยในอำคำร หรือในพืน้ทีท่ีม่กีำร
ระบำยอำกำศไม่เพยีงพอ หรือไม่มกีำรระบำยอำกำศเลย  

ช่วงระยะ 
หัวข้อกำรบริกำร 

20 ช่ัวโมงแรก 
หรือ 1 เดอืน 

ทุกๆ 100 ช่ัวโมง 
หรือทุกๆ 12 เดอืน 

ทุกๆ 200 ช่ัวโมง 
หรือทุกๆ 12 เดอืน 

ทุกๆ 300 ช่ัวโมง 
หรือทุกๆ 36 เดอืน 

หวัเทียน  I   
ท่อหายใจและท่อน ้ ามนัเช้ือเพลิง I I   
น ้ามนัเคร่ือง R R   
น ้ามนัเกียร์ R R   
การหล่อล่ืน I I   
แอโนด (ภายนอก) I I   
* แอโนด  
(ภายในกระบอกสูบ / ฝาสูบ) 

 I   

* ไสก้รองน ้ ามนัเคร่ือง R  R  

* ไสก้รองน ้ ามนัเช้ือเพลิงแรงดนัต ่า 
I I   

เปล่ียนทุกๆ 400 ชัว่โมงหรือ ทุกๆ 2 ปี 
* คาร์บูเรเตอร์ I I   
* ความเร็วรอบเดินเบา I  I  
* ระยะห่างวาลว์ I  I  
* ป้ัมน ้ า   I  
* ยางใบพดัป้ัมน ้ า   I R 

* สลกั และนตัยดึใบจกัร I I   
* โบลท ์และนตั T T   
* วาลว์น ้ า  I   
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 ค ำเตือน 

กำรบ ำรุงรักษำทีไ่ม่เหมำะสม หรือควำมบกพร่องในกำร
ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำตำมค ำแนะน ำ อำจเป็นอนัตรำยได้ 

กำรบ ำรุงรักษำที่ไม่ถูกต้อง หรือขำดกำรบ ำรุงรักษำจะ
เพิม่โอกำสกำรเกดิอุบัตเิหต ุหรือท ำให้อุปกรณ์เสียหำย 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำตำมตำรำง
กำรบ ำรุงรักษำด้ำนบน ซูซูกขิอแนะน ำให้ผู้แทนจ ำหน่ำย
ซูซูกิมำรีนที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร เป็น
ผู้ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำตำมตำรำงด้ำนบน ในหัวข้อที่มี
เคร่ืองหมำย (*) ก ำกับไว้ ท่ำนสำมำรถบ ำรุงรักษำใน
หัวข้อที่ไม่มีเคร่ืองก ำกับไว้ โดยสำมำรถดูค ำแนะน ำใน
หั ว ข้ อ ก ำ ร บ ำ รุ ง รั ก ษ ำ ไ ด้ ใ น ส่ ว นนี้ ห ำ ก ท่ ำ นมี
ประสบกำรณ์ด้ำนช่ำงยนต์หรืองำนที่เกี่ยวข้อง หำกท่ำน
ไม่มั่นใจในกำรด ำเนินกำรตำมหัวข้อที่ไม่มีเคร่ืองหมำย
(*) ก ำกับไว้ โปรดให้ผู้แทนจ ำหน่ำยซูซูกิมำรีนที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรให้กบัท่ำน 
 

 ค ำเตือน 

ควำมปลอดภัยของท่ำน และผู้โดยสำรขึน้อยู่กับกำรดูแล
บ ำรุงรักษำเคร่ืองยนต์ตดิท้ำยเรือของท่ำนได้ดเีพยีงใด 

ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำในกำรตรวจสอบและบ ำรุงรักษำ
อย่ำงระมัดระวัง หำกท่ำนไม่มีประสบกำรณ์ด้ำนช่ำง
ยนต์มำก่อน อย่ำพยำยำมบ ำรุงรักษำเคร่ืองยนต์ติดท้ำย
เรือของท่ำน ท่ำนอำจได้รับบำดเจ็บหรืออำจท ำให้
เคร่ืองยนต์ตดิท้ำยเรือเสียหำยได้ 

 

ข้อสังเกต 

ระยะเวลำในกำรบ ำรุงรักษำ ตำมตำรำงกำรบ ำรุงรักษำ
ออกแบบมำใ ห้สอดคล้องกับลักษณะกำรใ ช้งำน
เคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือที่ปกติ หำกท่ำนใช้เคร่ืองยนต์ติด
ท้ำยเรือภำยใต้กำรใช้งำนที่หนักและรุนแรงกว่ำปกติ
ตำมที่อธิบำยต่อจำกนี้  ท่ำนอำจต้องด ำเนินกำร
บ ำรุงรักษำบ่อยกว่ำทีร่ะบุไว้ในตำรำงกำรบ ำรุงรักษำ 

 ใช้งำนคนัเร่งในต ำแหน่งเร่งสุดบ่อยคร้ัง 
 ใช้งำนต่อเนื่องเป็นเวลำนำนด้วยควำมเร็วสูงสุด 

 ใช้งำนต่อเนื่องเป็นเวลำนำนที่ควำมเร็วรอบเดินเบำ
หรือใช้งำนในลกัษณะโทรลลิง่ 

 ใช้งำนถี่ในน ำ้โคลน ปนทรำย กรดเกลอืหรือน ำ้ตืน้ 

 ใช้งำนเคร่ืองยนต์โดยไม่มกีำรอุ่นเคร่ืองทีเ่หมำะสม 

 กำรเร่งและกำรลดคนัเร่งอย่ำงกะทนัหันบ่อยคร้ัง 
 มคีวำมถี่ในกำรเข้ำเกยีร์เป็นเวลำบ่อยคร้ัง 
ปรึกษำผู้แทนจ ำหน่ำยซูซูกิมำรีนที่ได้รับแต่งตั้งอย่ำง
เป็นทำงกำร เกีย่วกบัช่วงเวลำกำรบ ำรุงรักษำที่เหมำะสม
ให้สอดคล้องกับสภำพกำรใช้งำนของท่ำน เมื่อเปลี่ยน
ช้ินส่วนของเคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือของท่ำน ซูซูกิขอ
แนะน ำอย่ำงยิง่ให้ท่ำนใช้อะไหล่แท้ซูซูกหิรือเทยีบเท่ำ 

ชุดเคร่ืองมอื 
ชุดเคร่ืองมือมีมาพร้อมกบัเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่าน 
เก็บชุดเคร่ืองมือไวบ้นเรือของท่าน และตรวจสอบให้
แน่ใจวา่เคร่ืองมือทั้งหมดท่ีใหม้ายงัคงอยูใ่นถุงเคร่ืองมือ 
ชุดเคร่ืองมือประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี: 
➀ ถุงเคร่ืองมือ 
➁ ประแจบ๊อกซ์ 10 × 12 มิลลิเมตร 
➂ ประแจบ๊อกซ์เบอร์ 16 มิลลิเมตร 
➃ ไขควงรวม ( +,- ) 
➄ ดา้มไขควง 
➅ คีม 
➆ ประแจหกเหล่ียม 8 มิลลิเมตร 
➇ เชือกสตาร์ตฉุกเฉิน 
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หัวเทยีน 
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่านมาพร้อมกบัหัวเทียนเบอร์ 
"มาตรฐาน" ต่อไปน้ีส าหรับการใชง้านปกติ 

NGK CPR6EA-9 มาตรฐาน 
 

ข้อสังเกต 

หัวเทียนชนิดที่ไม่มีตัวควำมต้ำนทำนจะมีกำรรบกวน
กำรท ำงำนของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
ก่อให้เกดิกำรจุดระเบิดผดิพลำด หรือท ำให้เกิดปัญหำกับ
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ และอุปกรณ์เสริมอืน่ๆ ของเรือ 

ใช้เฉพำะหัวเทียนประเภทที่มีตัวต้ำนทำนกับเคร่ืองยนต์
ตดิท้ำยเรือของท่ำน 

หวัเทียนท่ีท างานปกติ บริเวณเข้ียวจุดประกายไฟ จะมีสี
น ้ าตาลอ่อน หากหัวเทียนมาตรฐานไม่เหมาะกบัการใช้
งานของท่าน โปรดติดต่อผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อสังเกต 

กำรใช้หัวเทียน หรือกำรขันหัวเทียนที่ไม่เหมำะสม อำจ
ท ำให้เคร่ืองยนต์เกดิควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรง 
 อย่ำทดลองใช้หัวเทียนยี่ห้ออื่น เว้นแต่ท่ำนจะระบุได้

ว่ำหัวเทยีนมมีำตรฐำนเทยีบเท่ำกบัยีห้่อที่ระบุไว้  
ในกรณีที่เคร่ืองยนต์ของท่ำนเกิดควำมเสียหำยอัน
เนื่องมำจำกกำรใช้หัวเทียนที่ไม่ได้มำตรฐำน ซ่ึงใน
กรณีดงักล่ำวจะไม่อยู่ภำยใต้เงือ่นไขกำรรับประกนั 

 กำรติดตั้งหัวเทียน  ให้หมุนหัวเทียนเข้ำด้วยมือเปล่ำ 
จำกนั้นใช้ประแจขันแน่น ตำมค่ำแรงขันทีก่ ำหนด 

ค่าก าหนดแรงขนั 
10-12 N·m 
(1.0 – 1.2 kgf-m, 7.4 – 8.9 lbf-ft) 
องศาการหมุน 
หวัเทียนใหม่ 1/2 – 3/4  รอบ 
หวัเทียนเก่า 1/12 – 1/8 รอบ 

 ห้ำมขันแน่นเกินค่ำก ำหนดแรงขัน หรือขันหัวเทียน
ปีนเกลยีว ซ่ึงเป็นเหตุให้เกลยีวทีฝ่ำสูบเสียหำยได้ 

 
เพ่ือรักษาประกายไฟท่ีมีประสิทธิภาพ ท่านควรท าความ
สะอาด และปรับตั้งระยะห่างเข้ียวหัวเทียน ตามตาราง
การบ ารุงรักษา  ขจดัคราบเขม่าออกจากหัวเทียนโดยใช้
แปรงลวดขนาดเล็ก หรือน ้ ายาท าความสะอาดหัวเทียน 
และปรับระยะห่างเข้ียวหวัเทียนตามตารางต่อไปน้ี: 

ระยะห่างเข้ียวหวัเทียน 
0.8 – 0.9 มิลลิเมตร 
(0.031 – 0.035 น้ิว) 
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1. สึกหรอเกินไป    2. ฉนวนแตก        3. เข้ียวละลาย 
4. เกิดการกดักร่อน 5. มีคราบสีเหลือง 6. เกิดออกซิเดชนั 

หมายเหตุ: 
หากพบสภาพของหัวเทียนตามท่ีแสดงในภาพประกอบ
ด้านบน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ท าการเปล่ียนหัว
เทียนใหม่แล้ว มิฉะน้ันจะท าให้เคร่ืองยนต์สตาร์ตติด
ยากส้ินเปลืองน า้มันเชื้อเพลิง และส่งผลให้เคร่ืองยนต์
เกิดปัญหาขึน้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่อระบำยอำกำศ และท่อน ำ้มันเช้ือเพลงิ 
ตรวจสอบท่อระบายอากาศและท่อน ้ ามนัเช้ือเพลิงเพ่ือหา
รอยร่ัว รอยแตก บวม หรือความเสียหายอ่ืนๆ หากท่อ
ระบายอากาศ และท่อน ้ ามนัเช้ือเพลิงเกิดความเสียหาย
ต้องเปล่ียนช้ินส่วนใหม่ เพื่อความปลอดภัย ปรึกษา
ผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีได้รับการแต่งตั้ งอย่างเป็น
ทางการ หากจ าเป็นตอ้งเปล่ียนช้ินส่วนดงักล่าว 

 

 ค ำเตือน 

กำรร่ัวไหลของน ้ำมันเช้ือเพลิงสำมำรถท ำให้เกิดกำร
ระเบิด หรือไฟไหม้ ซ่ึงท ำให้ได้รับบำดเจบ็อย่ำงรุนแรง 

ให้ผู้แทนจ ำหน่ำยซูซูกมิำรีนทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็น
ทำงกำร เป็นผู้ด ำเนินกำรเปลีย่นท่อน ำ้มนัเช้ือเพลิงหำกมี
รอยร่ัว ปริแตก หรือบวม 
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น ำ้มันเคร่ือง 

 ค ำเตือน 

ห้ำมด ำเนินกำรในขั้ นตอนใดๆของกำรเปลี่ยนถ่ำย
น ำ้มนัเคร่ืองในขณะที่เคร่ืองยนต์ท ำงำนอยู่ กำรบำดเจ็บ
อย่ำงรุนแรงอำจเกดิขึน้ได้ 

ต้องดับเคร่ืองยนต์ก่อนทุกคร้ัง ที่ด ำเนินกำรเปลี่ยนถ่ำย
น ำ้มนัเคร่ือง 
 

ข้อสังเกต 

กำรใช้งำนในลักษณะโทรลลิ่งเป็นเวลำนำนสำมำรถลด
อำยุของน ้ำมันเคร่ืองได้ เคร่ืองยนต์ของท่ำนอำจเกิด
ควำมเสียหำยได้ หำกท่ำนไม่เปลี่ยนน ้ำมันเคร่ืองให้บ่อย
ขึน้ภำยใต้กำรใช้งำนในลกัษณะนี ้

เปลี่ยนน ้ำมันเคร่ืองให้บ่อยขึน้หำกท่ำนใช้เคร่ืองยนต์ใน
ลกัษณะโทรลลิง่เป็นเวลำนำนบ่อยคร้ัง 

กำรเปลีย่นถ่ำยน ำ้มันเคร่ืองยนต์ 
ควรอุ่นเคร่ืองยนต์ก่อนการเปล่ียนถ่ายน ้ ามันเคร่ือง
เพ่ือใหน้ ้ ามนัไหลออกจากเคร่ืองยนตไ์ดอ้ยา่งสะดวก 

การเปล่ียนน ้ ามนัเคร่ือง: 
1. จดัระดบัของเคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นต าแหน่งตั้งตรง แลว้

ถอดฝาครอบเคร่ืองยนตอ์อก 
2. ถอดฝาปิดช่องเติมน ้ ามนัเคร่ืองออก 

 
3. หมุนเคร่ืองยนตไ์ปทางขวาจนสุด 
4. วางอ่างถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองไวใ้ตป้ลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง 

 

 ข้อควรระวงั 

อุณหภูมิของน ้ำมันเคร่ืองอำจสูงพอที่จะลวกนิว้มือของ
ท่ำนในระหว่ำงดงึปลัก๊ถ่ำยน ำ้มนัเคร่ืองออก 

รอจนกว่ำปลั๊กถ่ำยน ้ำมันเคร่ืองจะเย็นตัวลงพอที่จะ
สัมผัสไ ด้ด้วยมือเปล่ำ  ก่อนท ำกำรคลำยปลั๊ก ถ่ำย
น ำ้มนัเคร่ือง 

5. คลายปลั๊กถ่ายน ้ ามันเคร่ืองและแหวนปะเก็นออก 
จากนั้นปล่อยใหน้ ้ ามนัเคร่ืองไหลออก 

 

6. หลังจากถ่ายน ้ ามันเคร่ืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้
เ ป ล่ี ยนแหวนปะ เ ก็ น ให ม่  แล้ว ขันปลั๊ ก ถ่ า ย
น ้ ามนัเคร่ืองใหแ้น่น 

ข้อสังเกต 

แหวนปะเก็นที่ใช้แล้วก่อนหน้ำนี้อำจร่ัวได้  ส่งผลให้
เคร่ืองยนต์เกิดควำมเสียหำย ห้ำมน ำแหวนปะเก็น
กลบัมำใช้ซ ้ำ  ให้มัน่ใจว่ำใช้แหวนปะเกน็ใหม่เสมอ 

7. เติมน ้ ามนัเคร่ืองท่ีแนะน าให้อยู่ในขีดจ ากดัด้านบน
ความจุน ้ ามนัเคร่ือง: 0.7 ลิตร 

8. ตรวจวดัระดับน ้ ามนัเคร่ือง โปรดดูขอ้มูลท่ีหัวขอ้ 
“การตรวจสอบก่อนการออกเรือ” 
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หมายเหต:ุ  
เพ่ือหลีกเล่ียงการวัดระดับน า้มันเคร่ืองท่ีไม่ถูกต้อง ให้
ตรวจวัดระดับน ้ามันเคร่ือง ในขณะท่ีเคร่ืองยนต์เย็น
เท่าน้ัน 

9. ปิดฝาช่องเติมน ้ ามนัเคร่ือง 

 ค ำเตือน 

น ้ำมันเคร่ืองอำจท ำให้คน หรือสัตว์เลี้ยงได้รับบำดเจ็บ
กำรสัมผสัซ ้ำๆ กบัน ำ้มนัเคร่ืองทีใ่ช้แล้วเป็นเวลำนำนอำจ
ท ำ ใ ห้ เกิ ดมะ เ ร็ งผิ วหนั ง ไ ด้  แ ม้ แ ต่กำร สัมผัสกับ
น ้ำมันเคร่ืองที่ใช้แล้วในระยะเวลำส้ันๆ ก็อำจท ำให้
ผวิหนังระคำยเคอืงได้ 
 เก็บน ้ำมันเคร่ืองใหม่หรือที่ใช้แล้วให้ห่ำงจำกเด็กและ

สัตว์เลีย้ง 
 ใส่เส้ือแขนยำวและถุงมือกันน ้ำเมื่อมีกำรด ำเนินกำร

กบัน ำ้มนัเคร่ือง 
 เมือ่น ำ้มนัเคร่ืองสัมผสักบัผวิของท่ำนให้ล้ำงออก ด้วย

สบู่ทนัท ี
 ให้ซักเส้ือผ้ำหรือผ้ำขี้ริ้วที่ เป้ือนน ้ำมันเคร่ืองด้วย

ผงซักฟอก 

หมายเหต:ุ 
รีไซเคิล หรือก าจัดน า้มันเคร่ืองท่ีใช้แล้วอย่างเหมาะสม
ห้ามทิ้งน า้มันเคร่ืองลงในถังขยะ หรือเทลงบนพื้นดิน 
ท่อระบายน า้, หรือเทลงในน า้ 

 

 

 

น ำ้มนัเกยีร์ 
ในการตรวจสอบระดบัน ้ ามนัเกียร์ให้ถอดปลัก๊วดัระดบั
น ้ ามนัเกียร์ตวับนออก แลว้มองเขา้ไปในรูวดัระดบั ซ่ึง
ระดบัของน ้ ามนัเกียร์ควรอยูท่ี่ขอบดา้นล่างของรู หาก
ระดบัน ้ ามนัเกียร์ต ่าใหเ้ติมน ้ ามนัเกียร์ตามเบอร์ท่ีก าหนด
จนกว่าระดับของน ้ ามนัเกียร์จะถึงระดับขอบด้านล่าง
ของรูวดัระดบั จากนั้นใส่และขนัปลัก๊วดัระดบัใหแ้น่น 

การเปล่ียนน ้ ามนัเกียร์: 
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคร่ืองยนต์อยู่ในต าแหน่งตั้ ง

ตรง วางอ่างถ่ายน ้ ามนัเกียร์ไวด้า้นล่างใตเ้ส้ือเกียร์ 
2. ถอดปลั๊กถ่ายน ้ ามันเกียร์ ➀ จากนั้ นถอดปลั๊กว ัด

ระดบัน ้ ามนัเกียร์ตวับน ➁ ออกตามล าดบั 

 
3. หลงัจากท่ีน ้ ามนัเกียร์ไหลออกจนหมดให้เติมน ้ ามนั

เกียร์ตามเบอร์ท่ีก าหนด โดยใส่ปลายหลอดเติม
น ้ ามนัเกียร์เขา้กบัรูถ่ายน ้ ามนัเกียร์ดา้นล่าง แลว้บีบ
หลอดน ้ ามันเ กียร์ให้น ้ ามันเกียร์ เข้าไปในเกียร์
จนกระทัง่น ้ ามนัเกียร์เร่ิมไหลออกมาจากรูวดัระดับ
ดา้นบน ตอ้งใชน้ ้ ามนัเกียร์ประมาณ 0.19 ลิตร 

4. ขนัแน่นปลัก๊วดัระดบัน ้ ามนัเกียร์ตวับน ② จากนั้น
ดึงหลอดเติมน ้ ามนัเกียร์ออก แลว้รีบขนัปลัก๊ถ่าย
น ้ ามนัเกียร์ ① ใหแ้น่น 

หมายเหตุ: 
เ พ่ือหลีกเ ล่ียงการเ ติมน ้ามันเ กีย ร์ไม่ได้ระดับ ใ ห้
ตรวจสอบระดับน า้มันเกียร์ อีกคร้ังหลังจากเสร็จตาม
ขั้นตอนท่ี 4 ประมาณ 10 นาที หากระดับน า้มันเกียร์ต า่
ให้ค่อยๆ เติมน า้มนัเกียร์จนถึงระดับท่ีถกูต้อง 
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 ค ำเตือน 

น ำ้มนัเกยีร์อำจท ำให้คน หรือสัตว์เลีย้งได้รับบำดเจ็บกำร
สัมผสัซ ้ำๆ กับน ้ำมันเกียร์ที่ใช้แล้วเป็นเวลำนำน อำจท ำ
ให้เกดิมะเร็งผวิหนังได้ แม้แต่กำรสัมผสักับน ้ำมันเกียร์ที่
ใช้แล้วในระยะเวลำส้ันๆ ก็อำจท ำให้ผวิหนังระคำยเคือง
ได้ 
 เก็บน ้ำมันเกียร์ใหม่หรือที่ใช้แล้วให้ห่ำงจำกเด็ก และ

สัตว์เลีย้ง 
 ใส่เส้ือแขนยำว และถุงมือกันน ้ำเมื่อมีกำรด ำเนินกำร

กบัน ำ้มนัเกยีร์ 
 เมื่อน ้ำมันเกียร์สัมผัสกับผวิของท่ำนให้ล้ำงออกด้วย

สบู่ทนัท ี
 ให้ซักเส้ือผ้ำ หรือผ้ำขีริ้้วที่ปนเป้ือนน ้ำมันเกียร์ด้วย

ผงซักฟอก 

หมายเหต:ุ 
รีไซเคิล หรือทิง้น า้มนัเกียร์ท่ีใช้แล้วอย่างเหมาะสม ห้าม
ทิ้งน ้ามันเกียร์ลงในถังขยะ หรือเทลงบนพื้นดิน ท่อ
ระบายน า้ หรือลงในน า้ 

ข้อสังเกต 

หำกสำยเบ็ดตกปลำเข้ำไปพันรอบๆ บริเวณจุดหมุนของ
เพลำใบจักร ซีลน ้ำมันของเพลำใบจักรอำจเสียหำย และ
ท ำให้น ้ำเข้ำไปในห้องเกียร์ เป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำย
อย่ำงรุนแรงได้ 

หำกน ำ้มนัเกยีร์มสีีคล้ำยสีของนม แสดงว่ำมีน ้ำเข้ำไปใน
ห้องเกียร์ โปรดติดต่อผู้แทนจ ำหน่ำยซูซูกิมำรีนที่ได้รับ
กำรแต่งตั้ งอย่ำงเป็นทำงกำรของท่ำนทันทีเพื่อขอ
ค ำแนะน ำ 

ห้ำมใช้งำนเคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือจนกว่ำจะได้รับกำร
แก้ไขถึงสำเหตุของกำรมีน ้ำปนเป้ือน และจนกว่ำสีของ
น ำ้มนัเกยีร์กลบัมำเป็นสีปกติ 

 

 

กำรหล่อลืน่ 
การหล่อล่ืนท่ีเหมาะสม เป็นส่ิงส าคญัส าหรับการท างาน
ท่ีปลอดภยั ราบร่ืน และยืดอายกุารท างานของช้ินส่วน
ในแต่ละส่วนของเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่าน ตาราง
ต่อไปน้ีแสดงจุดหล่อล่ืนของเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือของ
ท่าน และสารหล่อล่ืนท่ีแนะน า: 
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หมายเหตุ: 
ก่อนท าการอัดทาจาระบีผ่านหัวอัดจารบีของจุดหมุน
บังคับเลีย้ว ให้ยกเคร่ืองยนต์ขึ้นจนสุดแล้วเล่ือนขาค ้า
เคร่ืองยนต์ ให้มาค า้ลอ็กเคร่ืองยนต์ในต าแหน่งยกเคร่ือง
ขึน้สุดค้างไว้ 

หมายเหตุ: 
จุดหล่อล่ืนจารบีมีสองแบบคือเป็นแบบหล่อล่ืนภายนอก
และแบบหัวอัดบนจุดหมุนบังคับเลีย้ว ใช้ปืนอัดจารบีท่ี
เหมาะสมกับจุดอัดของจาระบี หากไม่มีเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แอโนด 
เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือได้รับการป้องกันการกัดกร่อน
ภายนอกจากแอโนด ช้ินส่วนของแอโนดเหล่าน้ี จะ
ควบคุมการเกิดปฏิกิริยาเคมีอิเล็กโทรไลซิส และป้องกนั
การกัดกร่อน เพ่ือป้องกันช้ินส่วนท่ีเป็นโลหะถูกกัด
กร่อน แอโนดจะเป็นตวัถูกกดักร่อนแทนช้ินส่วนโลหะ
อ่ืนๆ ท่านควรตรวจสอบแอโนดแต่ละอนัเป็นระยะ และ
เปล่ียนแอโนดใหม่เม่ือถูกกดักร่อนไป 2 ใน 3 ส่วน 

 

ข้อสังเกต 

หำกแอโนดไม่ได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสม พื้นผิว
อะลูมเินียมที่อยู่ใต้น ้ำ (เช่น ชุดเกียร์) จะเสียหำยจำกกำร
กดักร่อนด้วยปฏิกริิยำทำงไฟฟ้ำ 

 ตรวจสอบแอโนดเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ำยังสำมำรถ
ท ำงำนได้ 

 ห้ำมท ำสีแอโนด  เนื่องจำกจะท ำให้แอโนดไม่มี
ประสิทธิภำพ 

 ท ำควำมสะอำดแอโนดเป็นระยะ ด้วยแปรงลวดเพื่อ
ขจดัครำบสกปรกทีเ่คลอืบผวิซ่ึงอำจลดประสิทธิภำพ
กำรป้องกนัลงได้ 

หมายเหตุ: 
ปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการของท่าน เพ่ือตรวจสอบและเปล่ียนแอโนด
ท่ีติดตั้ง อยู่ภายในเส้ือสูบ/ฝาสูบ 
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ไส้กรองน ำ้มนัเช้ือเพลงิ 
ตอ้งเปล่ียนไส้กรองน ้ ามนัเช้ือเพลิงกับผูแ้ทนจ าหน่าย 
ซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ ตามระยะ
ท่ีก าหนด 
ตรวจสอบไส้กรองน ้ ามนัเช้ือเพลิงใหม่คร้ังแรกท่ี  20 
ชัว่โมง (1 เดือน )  
ตรวจสอบไสก้รองน ้ ามนัเช้ือเพลิงทุกๆระยะ 100 ชัว่โมง 
(12 เดือน) 
เปล่ียนไส้กรองน ้ ามันเช้ือเพลิงใหม่ทุกๆระยะ 400 
ชัว่โมง (2 ปี) 

ไส้กรองน ำ้มนัเคร่ือง 
ตอ้งเปล่ียนไสก้รองน ้ ามนัเคร่ืองโดยผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิ
มารีนท่ีได้รับการแต่งตั้ งอย่างเป็นทางการ ตามระยะท่ี
ก าหนด 
เปล่ียนไส้กรองน ้ ามนัเคร่ืองใหม่คร้ังแรกท่ี 20 ชั่วโมง
แรก (1 เดือนแรก) 
หลงัจาก 20 ชัว่โมงแรก ให้เปล่ียนไส้กรองน ้ ามนัเคร่ือง
ใหม่ทุกๆระยะ 200 ชัว่โมง (12 เดือน) 

กำรล้ำงช่องทำงน ำ้หล่อเยน็ (ฟลชัช่ิง) 
หลงัจากใชง้านในน ้ าท่ีมีโคลนปน น ้ ากร่อยหรือน ้ าเค็ม
ท่านควรลา้งช่องทางเดินน ้ าหล่อเยน็ และพ้ืนผิวภายนอก
ของเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือดว้ยน ้ าจืดท่ีสะอาด หากท่าน
ไม่ล้างช่องทางเดินน ้ า เกลือท่ีตกผลึกอยู่สามารถกัด
กร่อนเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ และท าใหอ้ายกุารใชง้านสั้น
ลง ลา้งช่องทางเดินน ้ าหล่อเยน็ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

ล้ำงขณะสตำร์ตเคร่ืองยนต์ –ในต ำแหน่งแนวตั้ง – 
ซูซูกิแนะน าใหท่้านลา้งช่องทางน ้ าหล่อเยน็โดยใชว้ธีิน้ี  

 ค ำเตือน 

ก๊ำซจำกไอเสียประกอบด้วยคำร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึง
เป็นก๊ำซอันตรำยที่ตรวจจับได้ยำก เนื่องจำกไม่มีสีและ
ไม่มีกลิ่น กำรหำยใจเอำคำร์บอนมอนอกไซด์เข้ำไปใน
ร่ำงกำย อำจท ำให้เสียชีวติหรือเจบ็ป่วยสำหัสได้ 

ห้ำมสตำร์ตเคร่ืองยนต์หรือติดเคร่ืองยนต์ภำยในอำคำร
หรือในทีท่ีม่อีำกำศถ่ำยเทไม่เพยีงพอหรือไม่มเีลย 
 

 ค ำเตือน 

กำรระมดัระวงัในกำรท ำงำนทีไ่ม่เหมำะสม เมือ่มกีำรล้ำง
ช่องทำงน ำ้หล่อเยน็ อำจเกดิอนัตรำยขึน้ได้  
เมื่อมีกำรล้ำงช่องทำงน ้ำหล่อเย็น ให้ปฏิบัติตำมข้อควร
ระวงัต่อไปนีเ้สมอ : 
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำเคร่ืองยนต์อยู่ในต ำแหน่งเกียร์

ว่ำง หำกอยู่ในต ำแหน่งเข้ำเกียร์ เพลำใบจักรจะหมุน
และอำจท ำให้บำดเจบ็สำหัสได้ 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ยึดเคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือไว้
อย่ำงถูกต้องกับแท่นบริกำรเคร่ืองยนต์ หรือเรืออย่ำง
ปลอดภัยและอยู่ภำยใต้กำรดูแลจนกว่ำกำรล้ำงท ำ
ควำมสะอำดจะเสร็จส้ิน 

 เก็บช้ินส่วนอะไหล่ที่ถอดออกให้ห่ำงจำกเด็ก หรือ
สัตว์เลีย้ง 

 

ข้อสังเกต 

ควำมเสียหำยของเคร่ืองยนต์อย่ำงรุนแรงอำจเกิดขึน้ได้ 
ภำยในเวลำเพียง 15 วินำที หำกสตำร์ตเคร่ืองยนต์โดย
ปรำศจำกน ำ้เข้ำสู่ระบบหล่อเยน็ 

ห้ำมสตำร์ตเคร่ืองยนต์โดยปรำศจำกน ้ำเข้ำสู่ระบบหล่อ
เยน็ 
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1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองยนตไ์ม่ท างาน 
2. ต าแหน่งของเกียร์ตอ้งอยูใ่นต าแหน่ง “เกียร์วา่ง” 
3. ถอดใบจักรออกจากเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ โปรดดู

ขอ้มูลท่ีหวัขอ้ “การเลือกขนาดใบจกัรและการติดตั้ง” 
4. ติดตั้งเคร่ืองยนต์ในภาชนะท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น ถงั 

เปล่าขนาด 200 ลิตร  

 
5. เติมน ้ าจืดท่ีใสสะอาดในภาชนะขนาดใหญ่ ตาม

ภาพประกอบ  
6. สตาร์ตเคร่ืองยนตใ์ห้อยูใ่นรอบเดินเบาประมาณ     5 

นาที เพ่ือลา้งน ้ า เคม็ใหไ้หลออกจากระบบหล่อเยน็  
7. ดบัเคร่ืองยนต์ แลว้น าเคร่ืองยนต์ออกจากภาชนะ 

ขนาดใหญ่และให้เคร่ืองยนต์อยู่ในต าแหน่งแนวตั้ง 
จนกว่าเคร่ืองยนต์จะระบายน ้ าออกหมด ติดตั้งใบ 
จกัรเขา้กบัเคร่ืองยนตเ์รือ โปรดดูขอ้มูลท่ีหัวขอ้ “การ
เลือกขนาดใบจกัรและการติดตั้ง”  

8. ท าความสะอาดพ้ืนผิวภายนอก และลงแวก็ซ์เคลือบ สี
ท่ีพ้ืนผิวดา้นนอกเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ  

ล้ำงขณะไม่สตำร์ตเคร่ืองยนต์  
–ในต ำแหน่งแนวตั้ง – 
การลา้งช่องทางน ้ าหล่อเย็น (ฟลชัช่ิง) ท่านจะตอ้งมี
หัวต่อฟลชัช่ิง สามารถติดต่อได้ท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิ
มารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการของท่าน 
1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองยนตไ์ม่ท างาน 
2. ถอดปลัก๊ช่องทางน ้ าหล่อเยน็และติดตั้งหัวต่อ    ฟลชั

ช่ิง ① 

 
3. ติดตั้งสายยางน ้ ากบัหวัต่อฟลชัช่ิง 
4. เปิดน ้ าใหมี้ปริมาณในการไหลท่ีดี ปล่อยให้น ้ าเขา้ไป

ลา้งเคร่ืองยนตป์ระมาณหา้นาที 
5. ปิดน ้ า 
6. ถอดสายยางและหัวต่อฟลชัช่ิงออก แลว้ขนัปลัก๊กลบั

เขา้ไปในช่องส าหรับลา้งน ้ า (ฟลชัช่ิง) 
7. ปล่อยให้เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรืออยู่ในต าแหน่งตั้งตรง

จนกวา่น ้ าจะระบายออกจากเคร่ืองยนตจ์นหมด 

ล้ำงขณะไม่สตำร์ตเคร่ืองยนต์ 
 – ในต ำแหน่งยกหำงเสือขึน้สุด – 
1. ยกหางเสือใหอ้ยูใ่นต าแหน่งยกข้ึนสุด 
2. ปฏิบติัตามค าแนะน า “ลา้งขณะไม่สตาร์ตเคร่ืองยนต ์ 

– ในต าแหน่งแนวตั้ง -”  ห้ามสตาร์ตเคร่ืองยนตใ์น
ต าแหน่งยกหางเสือข้ึนสุด 

3. ลดหางเสือลงไปท่ีต าแหน่งแนวตั้ง จนกวา่เคร่ืองยนต์
จะระบายน ้ าออกจนหมด 

กำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือจมน ำ้ 
เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือท่ีจมน ้ าโดยอุบัติเหตุหรือเหตุ
สุดวิสัยต่างๆ ต้องได้รับการยกเคร่ือง (โอเวอร์ฮอล)
โดยเร็วท่ีสุดเพ่ือป้องกันช้ินส่วนถูกกัดกร่อน หาก
เหตุการณ์ท่ีเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่านจมน ้ า จาก
กรณีท่ีกล่าวมาใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี : 
1. น าเคร่ืองยนตข้ึ์นจากน ้ าโดยเร็วท่ีสุด 
2. ลา้งใหส้ะอาดดว้ยน ้ าสะอาดเพ่ือขจดัเกลือ โคลนและ

สาหร่ายออกใหห้มด 
3. ถอดหวัเทียนออก เพ่ือระบายน ้ าออกจากกระบอกสูบ

ผ่านรูหัวเทียน โดยการค่อยๆหมุนฟลายวีลหลายๆ
รอบ เพ่ือใหลู้กสูบดนัน ้ าออกจากหอ้งเผาไหม ้
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4. ตรวจสอบว่ามีน ้ าเขา้ไปปนกับน ้ ามนัเคร่ืองหรือไม่ 
หากมีน ้ าให้ถอดปลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองออก เพ่ือถ่าย
น ้ ามันเคร่ืองท่ีปนน ้ าออกให้หมดทันที จากนั้ นใส่
ปลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองกลบัเขา้ต าแหน่งแลว้ขนัใหแ้น่น 

5. ถ่ายน ้ าในท่อน ้ ามนัเช้ือเพลิงและคาร์บูเรเตอร์ออกจน
หมด 

 ค ำเตือน 

น ้ำมันเบนซินเป็นสำรไวไฟและเป็นพิษอย่ำงยิ่ง อำจ
ก่อให้เกิดไฟไหม้และเป็นอันตรำยต่อคนและสัตว์เลีย้ง
เกบ็ให้ห่ำงจำกเปลวไฟและประกำยไฟเสมอ 

ก ำจดัเช้ือเพลงิอย่ำงถูกต้องและปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อม 

6. เทน ้ ามนัเคร่ืองลงในเคร่ืองยนต์ โดยผ่านรูหัวเทียน
และคาร์บูเรเตอร์ แลว้ค่อยๆดึงเชือกสตาร์ตฉุกเฉิน 
หรือหมุนชุดเชือกสตาร์ต เพ่ือให้น ้ ามนัเคร่ืองเขา้ไป
เคลือบช้ินส่วนภายในของเคร่ืองยนต ์

ข้อสังเกต 

ควำมเสียหำยของเคร่ืองยนต์อย่ำงรุนแรงอำจเกิดขึน้ได้ 
หำกท่ำนพยำยำมหมุนเคร่ืองต่อไปในขณะที่ท่ำนรู้สึกว่ำ
เคร่ืองยนต์มคีวำมฝืดตวัในกำรเคลื่อนที่หรือมีแรงต้ำนที่
ผดิปกต ิ

หำกท่ำนพบควำมฝืดตัวหรือแรงต้ำนที่ผิดปกติในขณะ
หมุนเคร่ืองให้หยุดหมุนทันที และอย่ำพยำยำมสตำร์ต
เคร่ืองยนต์จนกว่ำท่ำนจะพบและแก้ไขปัญหำได้ส ำเร็จ 

7. น าเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่านเข้ารับบริการยก
เคร่ือง (โอเวอร์ฮอล) ท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการโดยเร็วท่ีสุด 

ข้อสังเกต 

หำกแหล่งจ่ำยน ้ำมันเช้ือ เพลิงมีน ้ำปนเป้ือน ควำม
เสียหำยของเคร่ืองยนต์อำจเกดิขึน้ได้ 

หำกถังน ้ำมันเช้ือเพลิง และช่องระบำยอำกำศของถัง
น ้ำมันเช้ือเพลิง จมอยู่ใต้น ้ำให้ตรวจสอบแหล่งจ่ำยและ
ท่อน ำ้มนัเช้ือเพลงิ เพือ่ให้แน่ใจว่ำไม่มนี ำ้ปนเป้ือน 

ขั้นตอนกำรจัดเกบ็เคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือ 

กำรจัดเกบ็เคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือ 
เม่ือต้องจัดเก็บเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่านไวเ้ป็น
เวลานาน (เช่น ส้ินสุดฤดูกาลออกเรือ) ขอแนะน าให้น า
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่าน ไปท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิ
มารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ อยา่งไรก็ตาม
หากท่านเลือกด าเนินการจัดเก็บเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือ
ดว้ยตนเอง ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนท่ีอธิบายไวด้า้นล่างน้ี : 
1. เปล่ียนน ้ ามนัเกียร์ตามขั้นตอนท่ีอธิบายไวใ้นหัวขอ้ 

“การเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเกียร์” 
2. เปล่ียนน ้ ามนัเคร่ืองตามขั้นตอนท่ีอธิบายไวใ้นหัวขอ้ 

“การเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง” 
3. เติมสารรักษาประสิทธิภาพของน ้ ามนัเช้ือเพลิง  Fuel 

Stabilizer ลงในถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิง ตามค าแนะน าของ
ผูผ้ลิต 

4. ลา้งช่องทางเดินน ้ าหล่อเยน็อย่างละเอียดถ่ีถว้นตาม
ขั้นตอนท่ีอธิบายไวใ้นหัวข้อ “การล้างช่องทางน ้ า
หล่อเยน็” 

5. ปรับอัตราการไหลของน ้ าห ล่อ เย็น  ป ล่อยให้
เคร่ืองยนต์ท างานท่ีความเร็ว 1,500 รอบ/นาที ใน
ต าแหน่งเกียร์ว่างเป็นเวลา 5 นาที เพ่ือกระจายน ้ ามนั
เช้ือเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพใหก้บัเคร่ืองยนต ์

6. ดบัเคร่ืองยนตแ์ละปิดน ้ า 
7. หมุนลูกบิดก๊อกน ้ ามนัเช้ือเพลิงไปทางขวา 

 
8. ถอดสายน ้ ามันเช้ือเพลิงของถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงแยก 

ออกจากหวัต่อสายน ้ ามนัเช้ือเพลิงดา้นขา้งเคร่ืองยนต ์
(ส าหรับรุ่นท่ีมี) 
ติดตั้งฝาปิดหัวต่อสายน ้ ามนัเช้ือเพลิงเขา้กบัหัวต่อ
สายน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
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9. หล่อล่ืนช้ินส่วนทั้ งหมดท่ีก าหนดไว ้ตามขั้นตอนท่ี
อธิบายไวใ้นหวัขอ้ “การหล่อล่ืน” 

10. ลา้งภายนอกเคร่ืองยนต์ดว้ยน ้ าจืดท่ีสะอาด หลงัจาก
ลา้งน ้ าจืดเสร็จแลว้ หากมีน ้ าตกค้างอยู่ตามบริเวณ
เคร่ืองยนต ์ควรเช็ดน ้ าออกโดยใชผ้า้แหง้ท่ีสะอาด 

11. ลงแว็กซ์เคลือบสีบนผิวของช้ินส่วนภายนอกของ
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ หากพบเห็นความเสียหายของสี 
ใหท้ าสีใหม่ก่อนลงแวก็ซ์เคลือบสี 

12. จัดเก็บเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่านในต าแหน่ง 
“เคร่ืองยนต์ตั้ งตรง” ในท่ีแห้งและมีอากาศถ่ายเท
สะดวก 

 ค ำเตือน 

ขณะเคร่ืองยนต์ท ำงำน มีช้ินส่วนเคลื่อนที่อยู่หลำยจุด 
อำจท ำให้ได้รับบำดเจด็สำหัสได้ 

เมื่อเคร่ืองยนต์ก ำลังท ำงำน โปรดระวังมือ ผม เส้ือผ้ำ 
ฯลฯ ของท่ำนให้อยู่ห่ำงจำกเคร่ืองยนต์ขณะท ำงำน 
 

ข้อสังเกต 

ควำมเสียหำยของเคร่ืองยนต์อย่ำงรุนแรงอำจเกิดขึน้ได้ 

ภำยในเวลำเพยีง 15 วนิำท ีหำกสตำร์ตเคร่ืองยนต์โดยไม่

มนี ำ้เข้ำสู่ระบบหล่อเยน็ 

ห้ำมสตำร์ตเคร่ืองยนต์โดยไม่มนี ำ้เข้ำสู่ระบบหล่อเยน็ 
 

ข้อสังเกต 

หำกน ้ำมันเบนซินหกบนพื้นผิวที่พ่นสี อำจท ำให้เกิด
ครำบ หรือกำรเปลีย่นของสีผวิได้ 

เช็ดน ำ้มนัเบนซินทีห่กออกทนัทด้ีวยผ้ำนุ่มๆ 
 

 

กำรน ำเคร่ืองยนต์มำใช้หลงักำรจัดเกบ็ 

เม่ือน าเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่านออกจากสถานท่ี
จัดเก็บเพ่ือใช้งาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง เพ่ือ
กลบัสู่การท างานปกติ 
เง่ือนไข : 
1. ท าความสะอาดหวัเทียนหรือเปล่ียนหากจ าเป็น 
2. ตรวจสอบระดับน ้ ามันเกียร์ในห้องเกียร์ และหาก

จ าเป็นให้เติมน ้ ามันเกียร์ ตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้น
หวัขอ้ “น ้ามนัเกียร์” 

3.  หล่อล่ืนช้ินส่วนท่ีเคล่ือนไหวทั้งหมดตามหัวขอ้“การ
หล่อล่ืน” 

4. ตรวจสอบระดบัน ้ ามนัเคร่ือง 
5. ท าความสะอาดตวัเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือและลงแวก็ซ์

บนพ้ืนผิวภายนอกท่ีท าสี 
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กำรแก้ไขปัญหำ 
ค าแนะน าการแก้ไขปัญหาน้ีมีไวเ้พ่ือช่วยท่านค้นหา
สาเหตุของการเกิดปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยทัว่ไป 

ข้อสังเกต 

กำรแก้ไขปัญหำทีไ่ม่ถูกต้อง อำจท ำให้เคร่ืองยนต์ติดท้ำย
เรือของท่ำนเสียหำยได้ กำรซ่อมแซมหรือกำรปรับแต่งที่
ไม่เหมำะสม อำจท ำให้เคร่ืองยนต์ติดท้ำยเรือเกิดควำม
เสียหำยมำกไปกว่ำเดิม ควำมเสียหำยดังกล่ำวอำจไม่
ครอบคลุมภำยใต้กำรรับประกนั 

หำกท่ำนไม่มัน่ใจในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่ถูกต้อง 
โปรดปรึกษำผู้แทนจ ำหน่ำยซูซูกิมำรีนที่ได้รับกำร
แต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร 

ระบบชุดเชือกสตำร์ต/มอเตอร์สตำร์ตไม่ท ำงำน : 
 คนัเกียร์ไม่อยูใ่นต าแหน่งเกียร์วา่ง 

เคร่ืองยนต์สตำร์ตไม่ติด (สตำร์ตติดยำก) : 
 แผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินไม่อยู่ใน

ต าแหน่ง 
 น ้ามนัเช้ือเพลิงหมดหรือเส่ือมคุณภาพ 
 การเช่ือมต่อสายน ้ ามนัเช้ือเพลิงไม่ถูกตอ้งหรือร่ัว 
 สายน ้ ามนัเช้ือเพลิงพบังอหรือถูกกดทบั 
 หวัเทียนเสีย 

เคร่ืองยนต์เดินเบำไม่เรียบหรือเดินเบำดับ : 
 ดนัปุ่มปิดโชค้สตาร์ตไม่สุด 
 สายน ้ ามนัเช้ือเพลิงพบังอ หรือถูกกดทบั 
 หวัเทียนเสีย 

เร่งรอบเคร่ืองยนต์ไม่ได้ (ก ำลงัเคร่ืองตก): 
 เคร่ืองยนตรั์บโหลดมากเกินไป 
 ใบจกัรเกิดความเสียหาย 
 ขนาดของใบจกัรไม่เหมาะสมกบัโหลดท่ีใชง้าน 

เคร่ืองยนต์ส่ันมำกเกนิไป: 
 โบลท์ยึดแท่นเคร่ืองหรือสกรูแคล้มยึดเคร่ืองยนต์

หลวม 

 เกิดจากมีวตัถุแปลกปลอม (สาหร่าย ถุงพลาสติก 
ฯลฯ) เขา้ไปพนักบัใบจกัร 

 ใบจกัรเกิดความเสียหาย 

เคร่ืองยนต์มีควำมร้อนขึน้สูง 
 ช่องทางเขา้น ้ าหล่อเยน็อุดตนั 
 เคร่ืองยนตรั์บโหลดมากเกินไป 
 ขนาดของใบจกัรไม่เหมาะสมกบัโหลดท่ีใชง้าน 
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ข้อมูลจ ำเพำะ 

หัวข้อ DF4A DF5A DF6A 
ชนิดเคร่ืองยนต ์ 4 จงัหวะ 

จ านวนกระบอกสูบ 1 

กระบอกสูบ x ระยะชกั 60.4 × 48.0 ม.ม. 

ความจุกระบอกสูบ 138 ซีซี 

ก าลงัขบัสูงสุด 2.9 kW (4PS) 3.68 kW (5PS) 4.4 kW (6PS) 

ช่วงรอบเคร่ืองท างานสูงสุดขณะเปิดคนัเร่งสุด 
4000 – 5000    
รอบ/นาที  

4500 – 5500 
รอบ/นาที 

4750 – 5750 
รอบ/นาที 

ระบบการจุดระเบิด CDI 

การหล่อล่ืนของเคร่ืองยนต ์ เกียร์ป้ัมสร้างแรงดนัแบบหมุนตามแนวเสน้รอบวงกลม 

ความจุน ้ ามนัเคร่ือง 0.7 ลิตร 

ความจุน ้ ามนัเกียร์ 0.19 ลิตร 

ความจุถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงในตวั 1.0 ลิตร 

หวัเทียน NGK CPR6EA-9 

ระยะห่างเข้ียวหวัเทียน 0.8 – 0.9 ม.ม. 

ระยะห่างวาลว์ 
ไอดี: 0.13 – 0.17 ม.ม. (0.005 – 0.007 น้ิว) 
ไอเสีย: 0.13 – 0.17 ม.ม. (0.005 – 0.007 น้ิว) 

ประเภทของน ้ ามนัเช้ือเพลิง น ้ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ 

อตัราค่าออกเทนต ่าสุด 91 (Research method) 

 

 

 


