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ข้อมูลส าคญั 

 ค าเตือน / ข้อควรระวัง / ข้อสังเกต /  หมาย
เหตุ  กรุณาอ่านคู่มือและปฏิบัติตามค าแนะน าอย่าง

ระมดัระวงั เพื่อเนน้ขอ้มูลส าคญั จะใชส้ัญลกัษณ์   

และค าวา่ ค าเตือน, ข้อควรระวัง, ข้อสังเกต และ 

หมายเหตุ ซ่ึงมีความหมายเฉพาะ กรุณาให้ความส าคญั
เป็นพิเศษกบัขอ้ความท่ีเนน้ดว้ยสญัลกัษณ์  

 ค าเตือน 

แสดงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น    ซ่ึงสามารถท าให้
บาดเจบ็อย่างรุนแรงหรือเสียชีวติได้ 
 

 ข้อควรระวงั 

แสดงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น   ซ่ึงสามารถท าให้
บาดเจบ็ได้ 
 

ข้อสังเกต 

แสดงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น   ซ่ึงสามารถท าให้
เคร่ืองยนต์หรือเรือเสียหายได้ 

หมายเหตุ: 
แสดงถึงข้อมูลพิเศษท่ีช่วยท าให้ง่ายต่อการบ ารุงรักษา 
หรือให้ค าแนะน าต่างๆ เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน 

  
สัญลกัษณ์น้ีจะปรากฏในหลายต าแหน่งบนผลิตภณัฑ ์
ซูซูกิของท่านเพ่ืออา้งอิงขอ้มูลท่ีส าคญัในคู่มือการใชง้าน 

 
 
 
 

ข้อควรระวงัทีส่ าคญัส าหรับผู้ใช้งาน 

 ค าเตือน 

การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่เหมาะสมอาจเพิ่ม
ความเส่ียงต่อการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บอย่างรุนแรง
ต่อท่าน และผู้โดยสารของท่าน 
ข้อควรระวังที่ส าคัญด้านความปลอดภัยบางประการที่
ท่านควรปฏิบัตคิอื: 

 ก่อนการใช้งานเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือในคร้ังแรก
กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดเพื่อท า
ความคุ้นเคยกับคุณสมบัติต่างๆ ของการใช้งาน
เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ รวมไปถึงข้อก าหนดด้าน
ความปลอดภัย และข้อก าหนดด้านการบ ารุงรักษา 

 ก่อนการใช้งานเรือในแต่ละคร้ังให้ด าเนินการ
ตรวจสอบประจ าวนั ตามรายการได้ระบุไว้ในหัวข้อ  
“การตรวจสอบก่อนการออกเรือ” 

 ฝึกการควบคุมเรือของท่านด้วยความเร็วต ่า และ
ความเร็วปานกลาง จนกว่าท่านจะคุ้นเคยกับ
ลกัษณะการใช้งานของเคร่ืองยนต์ และตวัเรือให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน อย่าพยายามใช้ประสิทธิภาพ
ความเร็วสูงสุด หากท่านไม่มีความความคุ้นเคย 
และความช านาญ กบัคุณลกัษณะเหล่านีเ้ป็นอย่างด ี

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัย และอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินประจ าเรือ 
อยู่บนเรือของท่าน  อุปกรณ์ที่ส าคัญนี้ได้แก่ ห่วง
ยางส าหรับแต่ละบุคคล (รวมไปถึงเบาะลอยน ้าแบบ
โยน บนเรือทีม่ขีนาดความยาวตั้งแต่ 16 ฟุตขึน้ไป), 
ถังดับเพลิง, อุปกรณ์ส่งสัญญาณทางเสียง และ
สายตา, สมอ, ถังส าหรับวดิน า้, ป้ัมระบายน ้าในท้อง
เรือ, เข็มทิศ, เชือกสตาร์ตฉุกเฉิน, น ้ามันเช้ือเพลิง
และน า้มนัเคร่ืองเพิม่เตมิ, ชุดปฐมพยาบาล, ไฟฉาย, 
อาหารและน ้าดื่ม, กระจก, ไม้พาย, ชุดเคร่ืองมือ, 
และวทิยุส่ือสาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้พกพา
อุปกรณ์ดงักล่าวอย่างเหมาะสมก่อนออกเดนิทาง 
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 ห้ามสตาร์ตเคร่ืองยนต์ภายในอาคาร และในพืน้ที่
ปิด เนื่องจากการปล่อยควันไอเสียประกอบไปด้วย 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  ที่มีพิษอันตรายต่อ
สุขภาพ ซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้หมดสติ และอาจ
น าไปสู่การเสียชีวติ 

 แนะน าขั้นตอนการปฏิบัติตัวบนเรือ การรับมือกับ
กรณีทีเ่กดิเหตุฉุกเฉิน ให้กบัผู้โดยสารของท่าน รวม
ไปถึงการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ 

 ห้ามจับฝาครอบเคร่ืองยนต์หรือช้ินส่วนใดๆของ
เคร่ืองยนต์ในขณะขึน้ หรือลงเรือ 

 ต้องมั่นใจว่าผู้โดยสารของท่านสวมใส่เส้ือชูชีพทุก
คร้ังทีโ่ดยสารอยู่บนเรือ 

 ห้ามใช้งานหรือปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการแล่นเรือ 
ในขณะมนึเมาแอลกอฮอล์ หรือสารเสพตดิ  

 กระจายน า้หนักทั้งหมด ให้สมดุลกนับนตวัเรือ 

 ด า เนินก ารบ า รุ ง รั กษ าตาม หัว ข้อ ในตาร า ง
บ ารุงรักษาตามระยะ ปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิ
มารีนทีไ่ด้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 

 ห้ามดัดแปลงเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่าน  การ
ดดัแปลง หรือการถอดช้ินส่วน อาจท าให้เคร่ืองยนต์
ตดิท้ายเรืออยู่ในสวาวะทีไ่ม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

 เ รียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายการเดินเ รือที่
เกีย่วข้องทั้งหมดอย่างเคร่งครัด 

 ตรวจสอบการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าก่อนการ
ออกเรือ เพื่อหลีกเลี่ยงกับสภาพอากาศที่เลวร้ายใน
ระหว่างการเดนิทาง 

 ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการเลือกซ้ืออะไหล่ 
หรืออุปกรณ์เสริม ซูซูกิขอแนะน าเป็นอย่างยิ่ง ให้
ท่านใช้อะไหล่ และอุปกรณ์เสริมแท้จากซูซูกิ หรือ
เทียบเท่า เนื่องจากอะไหล่ หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่
เหมาะสม หรือมคุีณภาพต า่ อาจก่อให้เกดิสภาพการ
ท างานทีไ่ม่ปลอดภัย 

 ห้ามถอดฝาครอบล้อช่วยแรง (ฟลายวลี) ออก 
(ยกเว้นกรณีทีจ่ าเป็นต้องสตาร์ตเคร่ืองยนต์ฉุกเฉิน) 

หมายเหต:ุ 
การติดตั้งเสารับสัญญาณวิทยุหรืออุปกรณ์น าทาง ใกล้
กับฝาครอบเคร่ืองยนต์มากเกินไปจะท าให้เกิดสัญญาณ
รบกวนทางไฟฟ้า ซูซูกิขอแนะน าให้ติดตั้ ง เสารับ
สัญญาณวิทยุหรืออุปกรณ์น าทาง ให้ห่างจากฝาครอบ
เคร่ืองยนต์อย่างน้อยหน่ึงเมตร (40 นิว้) 

คู่มอืเล่มนีค้วรจดัให้เป็นช้ินส่วนถาวรทีอ่ยู่กบัเคร่ืองยนต์
ตดิท้ายเรือ และควรจดัเกบ็ให้อยู่คู่กบัเรือทีต่ิดเคร่ืองยนต์
ติดท้ายเรือนีไ้ว้ตลอดเวลา เมื่อมีการขายต่อหรือถูกโอน
ให้กับเจ้าของ หรือผู้ใช้งานคนใหม่ คู่มือเล่มนี้ควรถูกส่ง
มอบให้กบัเจ้าของใหม่ เนื่องจากเป็นส่วนส าคัญของการ
ใช้งานเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือซูซูกิ โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้
โดยละเอียด และมั่นทบทวนเป็นคร้ังคราว เนื่องจากมี
เนือ้หา และข้อมูลที่ส าคัญในด้านความปลอดภัย, การใช้
งาน และการบ ารุงรักษา 
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ค าน า 
บริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากดั ขอขอบพระคุณเป็นอยา่ง
ยิง่ ท่ีท่านไดใ้หเ้กียรติ เลือกใชเ้คร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือซูซูกิ
เพ่ือการใชง้านท่ีถูกตอ้งโปรดอ่านคู่มือเล่มน้ีโดยละเอียด
และมั่นทบทวนเป็นคร้ังคราว เน่ืองจากมีเน้ือหาและ
ขอ้มูลท่ีส าคญัในด้านความปลอดภยั, การใช้งาน และ
การบ ารุงรักษา  ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้ก่ียวกบัขอ้มูลท่ี
ไดน้ าเสนอในคู่มือเล่มน้ีจะช่วยใหท่้านไดส้มัผสัการแล่น
เรือท่ีปลอดภยั และสนุกสนาน ขอ้มูลทั้งหมดในคู่มือใน
เล่มน้ีอยู่บนพ้ืนฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ล่าสุด ณ เวลาท่ีถูก
ตีพิมพ ์บางขอ้มูลอาจมีความแตกต่างจากคู่มือการใชง้าน
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่านอนัเน่ืองจากการปรับปรุง
หรือเปล่ียนแปลงอ่ืนๆบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา โดยท่ีไม่ต้องแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหนา้  
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ต าแหน่งของหมายเลขเคร่ืองยนต์ 

รหสัรุ่น และหมายเลขเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่าน ถูก
ประทบัอยูบ่นแผน่โลหะ ท่ีติดกบัเส้ือเพลาขบับริเวณช่วง
บนของหางเสือ ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการ
สั่งซ้ืออะไหล่ อุปกรณ์เสริม หรือในกรณีเคร่ืองยนต์ติด
ทา้ยเรือของท่านถูกโจรกรรม 

 

น า้มนัเช้ือเพลงิและน า้มนัหล่อลื่น 

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

ข้อสังเกต 

การใช้น ้ามันเบนซินที่ผสมสารตะกั่ว  สามารถท าให้
เคร่ืองยนต์เกิดความเสียหายได้ การใช้น ้ามันเช้ือเพลิงที่
ไม่เหมาะสมหรือมคุีณภาพต า่ จะส่งผลกับประสิทธิภาพ
และท าให้เคร่ืองยนต์และระบบจ่ายน ้ามันเช้ือเพลิง
เสียหายได้ 

ให้ใช้น า้มนัไร้สารตะกั่วเท่านั้น  ห้ามใช้น ้ามันเช้ือเพลิงที่
มีค่าออกเทนต ่ากว่าที่แนะน าไว้ หรือน ้ามันเช้ือเพลิงเก่า
เกบ็ หรือมกีารเจอืปนของ ส่ิงสกปรก/น า้ และอืน่ๆ 

หมายเหต:ุ 
สารเติมแต่งท่ีมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบใช้ผสมกับ
น า้มนัเบนซินเช่น แอลกอฮอล์ 

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

 

การติดฉลากจ าแนกชนิดของน า้มันแก๊สโซฮอล์ 
สถานีบริการน ้ ามนัเบนซิน/ผสมแอลกอฮอล์ ตอ้งมีการ
ระบุประเภท และปริมาณแอลกอฮอล์ หรือมีการระบุ
สารเติมแต่งของน ้ ามันเช้ือเพลิงท่ีส าคัญ เพ่ือให้ท่าน
พิจารณาเลือกใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิง ว่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงใด มี
ส่วนผสมตรงกับข้อก าหนดท่ีระบุไวข้้างตน้ หากบาง
สถานีบริการน ้ ามนัไม่ไดร้ะบุรายละเอียดไวอ้ยา่งชดัเจน
ใหส้อบถามกบัผูใ้หบ้ริการในสถานีบริการน ้ ามนั 

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

 ค าเตือน 

น า้มนัเบนซินเป็นวตัถุไวไฟ และเป็นพษิอย่างรุนแรง ซ่ึง
จะท าให้เกิดไฟไหม้และเป็นอันตรายต่อผู้คนและสัตว์  
ให้ท่านปฏิบัตติามข้อควรระวงัต่อไปนีเ้สมอ 
เมือ่เตมิน า้มนัเช้ือเพลงิ: 

 ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นนอกจากผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
เป็นผู้เตมิน า้มนัเช้ือเพลงิลงในถังน า้มนัเช้ือเพลงิ 
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 หากท่านใช้ถังน ้ามันเช้ือเพลิงแบบพกพาให้ดับ
เคร่ืองยนต์ทุกคร้ังและถอดถังน ้ามันเช้ือเพลิงออก
จากเรือเพือ่เตมิน า้มนัเช้ือเพลงิ 

 อย่าเติมน ้ามันเช้ือเพลิงจนเต็มถัง มิฉะนั้นน ้ามัน
เช้ือเพลิงอาจจะล้นออกเมื่อน ้ามันเช้ือเพลิงขยายตัว
อนัเนื่องมาจากความร้อนจากแสงอาทติย์ 

 ระมดัระวงัอย่าท าน า้มนัเช้ือเพลงิหก ถ้าท าหก ให้รีบ
เช็ดออกทนัท ี

 ห้ามสูบบุหร่ีและอย่าอยู่ใกล้เปลวไฟและประกายไฟ 
 

ข้อสังเกต 

น า้มนัเบนซินทีเ่กบ็ไว้ในถังน ้ามันเช้ือเพลิงเป็นเวลานาน
จะสร้างผวิเคลือบช้ินงาน และยางเหนียวซ่ึงสามารถท า
ให้เคร่ืองยนต์เกดิความเสียหายได้ 

ให้ใช้น า้มนัเช้ือเพลงิทีใ่หม่เสมอ 

 

ข้อสังเกต 

น า้มนัเช้ือเพลิงที่มีแอลกอฮอล์ผสมอาจท าให้พืน้ผวิที่ท า
สีเสียหายได้ ซ่ึงกรณีดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการ
รับประกนัส าหรับเคร่ืองยนต์ตดิท้ายเรือใหม่ 
ระวังอย่าท าน ้ามันเช้ือเพลิงที่มีแอลกอฮอล์ผสมหกขณะ
เตมิน า้มนัเช้ือเพลงิ หากน า้มนัหกให้รีบเช็ดออกทนัท ี

 

 

 

 

 

 

น า้มันเคร่ือง 

ข้อสังเกต 

การใช้น ้ามันเคร่ืองที่มี คุณภาพต ่า  จะส่งผลเสียต่อ
ประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานของเคร่ืองยนต์ติดท้าย
เรือซูซูก ิแนะน าให้ท่านใช้น ้ามันเคร่ือง 4 จังหวะส าหรับ
เคร่ืองยนต์ตดิท้ายเรือซูซูก ิ

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:ุ 
กรณีท่ีท่านใช้เคร่ืองยนต์ในสภาวะอากาศท่ีเย็นจัด (ต า่
กว่า 5 ºC) ให้เลือกใช้ SAE (หรือ NMMA FC-W) 5W-30  

น า้มันเกยีร์ 

 

ซูซูกิแนะน าใหใ้ชน้ ้ ามนัเกียร์ซูซูกิ ส าหรับเคร่ืองยนตติ์ด
ทา้ยเรือ หากไม่สามารถจดัหาได ้ให้ใชน้ ้ ามนัเกียร์เกรด 
SAE 90 hypoid ซ่ึงไดรั้บการจดัอนัดบั GL-5 ภายใต้
ระบบการจ าแนกประเภทของ API 



6 

 

ต าแหน่งติดฉลากข้อมูลความปลอดภัย 

อ่านและปฏิบติัตามฉลากท่ีติดอยู่บนเคร่ืองยนต์ติดทา้ย
เรือ หรือถงัเช้ือเพลิง กรุณาท าความเขา้ใจขอ้มูลทั้งหมด
บนฉลากท่ีอธิบายไว ้

กรุณารักษาฉลากใหติ้ดอยูบ่นเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ หรือ
บนถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิง กรุณาอยา่ท าการลอกฉลากออกไม่
วา่เหตุผลใด

 

 
ความหมายของสัญลกัษณ์บนฉลาก 
สัญลกัษณ์เหล่านีม้ีความหมายดังต่อไปนี้
                 : สัญลกัษณ์ค าเตอืนทัว่ไป 

(ค าเตอืนหรือข้อควรระวงั) 

                 : อ่านคู่มอืการใช้งานอย่างละเอยีด 

                 : คนัโยกรีโมตคอนโทรล / คนัโยกเกยีร์ 

        การท างาน 2 ทศิทาง เดนิหน้า/เกยีร์ว่าง/ถอยหลงั    

           : สตาร์ตเคร่ืองยนต์ 

           : ความเส่ียงจากไฟไหม้ 

           : ความเส่ียงจากการวางเคร่ืองยนต์ด้านข้าง 

           : ความเสียงจากช้ินส่วนที่หมุนของเคร่ืองยนต์                      

           : ความเสียงจากน า้มนัเช้ือเพลงิร่ัว
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ต าแหน่งของช้ินส่วนต่างๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
 

แฮนดค์วบคุมคนัเร่ง 

สกรูแคลม้ยดึเคร่ืองยนต ์

สวติชด์บัเคร่ืองฉุกเฉินและ
ปุ่มดบัเคร่ืองยนต ์

ตวัปรับความหนืดของคนัเร่ง 

สกรูระบายอากาศ 

มือดึงสตาร์ต 
ปุ่มดึงโชค้สตาร์ต 

คนัโยกก๊อกน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

รูน ้ าตรวจสอบระบบหล่อเยน็ 

ปลัก๊ตรวจเช็กระดบัน ้ ามนัเกียร์ 

ช่องทางเขา้น ้ าหล่อเยน็ 

ปลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเกียร์ 

คนัเกียร์ 

แอโนด 

ช่องตรวจสอบระดบัน ้ ามนัเคร่ือง 

ตวัปรับความหนืดคอบงัคบัเล้ียว 
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การติดตั้งเคร่ืองยนต์ 

 ค าเตือน 

ก าลังขับที่มีมากเกินไปอาจท าให้เ รือของท่านเกิด
อนัตรายได้ เคร่ืองยนต์ทีม่แีรงม้ามากเกนิไปจะส่งผลเสีย
กับความปลอดภัยของตัวเรือ และอาจท าให้เกิดปัญหา
ด้านการใช้งาน/ยากต่อการควบคุมเรือ เรืออาจได้รับแรง
ตงึเครียดและเกดิการเสียหายได้ 
ห้ามติดตั้ งเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือที่มีแรงม้าเกินกว่า
ค าแนะน าของผู้ผลติเรือ แรงม้าสูงสุดทีแ่นะน าจะถูกระบุ
ไว้ที ่“แผ่นป้ายรับรอง” หากไม่พบแผ่นป้ายรับรองโปรด
ตดิต่อผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการของท่าน 

ความสูงของท้าย เ รือ ท่ี เหมาะสมมี ส่วนส าคัญต่อ
ประสิทธิภาพ การติดตั้ งเคร่ืองยนต์บนท้ายเรือท่ีสูง
เกินไป เป็นสาเหตุให้ใบจกัรเกิดการหมุนฟรี ส่งผลให้
สูญเสียก าลงัเคร่ืองยนต ์หรือเกิดความร้อนสูง การติดตั้ง
เคร่ืองยนตบ์นทา้ยเรือท่ีต ่าเกินไป จะมีแรงตา้นท่ีมากข้ึน 
เป็นสาเหตุใหค้วามเร็วลดลง 
ตอ้งมัน่ใจวา่แผน่ป้องกนัการเกิด (ฟอง) คาวิเตชนัอยูใ่น
ต าแหน่งเสมอหรือต ่ากวา่ระดบัใตท้อ้งเรือ ท่ีระยะ0 - 25 
ม.ม. (0-1น้ิว) ดูท่ีภาพดา้นล่าง 

 

ข้อสังเกต 

การใช้งานเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือที่ติดตั้งเคร่ืองให้แผ่น
ป้องกนัการเกดิ (ฟอง) คาวิเตชัน อยู่เหนือน ้าเป็นสาเหตุ
ให้เกดิความร้อนสูงและเกดิความเสียหายอย่างรุนแรงกับ
เคร่ืองยนต์ 

จัดวางเคร่ืองยนต์ให้อยู่ก่ึงกลางท้ายเรือแล้วขันสกรู     
แคล้มยึดเคร่ืองยนต์ทั้ งสองด้วยมือสลับกันจนแน่น 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้วางเคร่ืองยนต์อยู่ใน
ต าแหน่งก่ึงกลางอย่างถูกตอ้ง มิฉะนั้นเรือจะแล่นดึงไป
ขา้งใดขา้งหน่ึง 

 

หลังจากติดตั้ ง เค ร่ืองยนต์ติดท้ายเ รือเรียบร้อยแล้ว 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงของเรือกีด
ขวางวงเล้ียวและการยกหางเสือ 

 ค าเตือน 

หากยึดเคร่ืองยนต์เข้ากับท้ายเรือไม่ถูกต้อง เคร่ืองยนต์
อาจหลุดได้ 

ต้องแน่ใจว่าได้ผูกเชือก หรือสายเคเบิลระหว่างตัวเรือกับ
รูบนโครงแคล้มยึดเคร่ืองยนต์ เพื่อความปลอดภัย 
ตรวจสอบความแน่นของสกรูแคล้มยึดเคร่ืองยนต์เป็น
คร้ังคราว 
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การเลอืกขนาดใบจักรและการติดตั้ง 
การเลอืกขนาดใบจักร 
จ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีท่านต้องเลือกใช้ขนาดของใบจักร
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการท างาน
และขนาดของตัวเ รือ ขณะท่ีท่านเปิดคันเ ร่งสูงสุด 
ความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์จะข้ึนอยู่กบัขนาดของใบ
จกัรท่ีท่านเลือกใช ้

ความเ ร็วรอบเค ร่ืองยนต์ ท่ีมากเ กินไปอาจท าให้
เคร่ืองยนต์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง และในทาง
กลบักนั ขณะท่ีท่านเปิดคนัเร่งสูงสุด แต่ความเร็วรอบ
ของเคร่ืองยนต์ต ่าไป จะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของเคร่ืองยนต์ น ้ าหนกัของเรือและการรับภาระ
ต่างๆท่ีอยูบ่นตวัเรือมีผลต่อการเลือกใชข้นาดของใบจกัร
ดว้ยเช่นกนั หากภาระหรือน ้ าหนกัรวมทั้งหมดมีปริมาณ
ท่ีนอ้ยโดยทัว่ไปตอ้งใชข้นาดของใบจักรท่ีมีมุมกินน ้ า
(Pitch) ท่ีมาก หากภาระหรือน ้ าหนักรวมทั้ งหมดมี
ปริมาณท่ีมาก โดยทัว่ไปตอ้งใชข้นาดของใบจกัรท่ีมีมุม
กินน ้ า (Pitch) ท่ีน้อย ผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจะช่วยท่านเลือกขนาดของ
ใบจกัรใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของเรือท่าน 

ข้อสังเกต 

การติดตั้งใบจักรที่มีระยะการกินน ้าที่มาก หรือน้อย
เกินไปเป็นสาเหตุให้ความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ไม่
ถูกต้อง ซ่ึงอาจส่งผลให้เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือเสียหาย
อย่างรุนแรง 
กรุณาสอบถามผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการของท่าน เพื่อช่วยเลือกหาขนาด
ของใบจกัรทีเ่หมาะสมกบัเรือของท่าน 

 

 

 

ท่านสามารถตัดสินว่าท่านเลือกขนาดของใบจักรได้
เหมาะสมหรือไม่ จากการใช้เคร่ืองวดัความเร็วรอบ
เคร่ืองยนต ์โดยวดัความเร็วรอบเคร่ืองยนตใ์นขณะท่ีเปิด
คันเ ร่งสูงสุด ภายใต้การรับภาระของเรือท่ีน้อยสุด     
หากท่านเลือกใช้ขนาดของใบจักรท่ี เหมาะสมกับ
ความเร็วรอบเคร่ืองยนตจ์ะอยูภ่ายในช่วงต่อไปน้ี 

เปิดคนัเร่งสูงสุด 5250 – 5750  รอบ/นาที 

หากความเร็วรอบเคร่ืองยนตไ์ม่อยูภ่ายในช่วงท่ีน้ี โปรด
ปรึกษากบัผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
อย่างเป็นทางการ เพ่ือก าหนดขนาดใบจักรท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับท่าน 

การติดตั้งใบจักร 

 ค าเตือน 

การละเลยโดยไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมใน
การติดตั้ง หรือถอดใบจักร อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ
อย่างรุนแรงได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

เมือ่ตดิตั้งหรือถอดใบจกัร: 

 อยู่ในต าแหน่งเกียร์ว่างตลอดเวลา และดึงสวิตช์ดับ
เคร่ืองฉุกเฉินออกจากต าแหน่งเพื่อป้องกันการ
สตาร์ตเคร่ืองยนต์โดยไม่ตั้งใจ 

 สวมถุงมอืเพือ่ป้องกนัมอื และ “ลอ็ก” ใบจกัรโดย
วางไม้ขัดระหว่างใบจกัรกบัแผ่นป้องกนัการเกดิ
(ฟอง) คาวเิตชัน 
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การติดตั้งใบจกัรเขา้กบัเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่านให้
ปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
1. ทาจารบีกนัน ้ าของซูซูกิให้ทัว่บนร่องเพลาใบจกัร 
① เพ่ือช่วยป้องกนัการกดักร่อน 

2. ใส่บูชรองใบจกัร ② เขา้กบัเพลาใบจกัร 
3. จดัร่องของใบจกัร ③ ให้ตรงกบัร่องบนเพลาใบ

จกัร แลว้เล่ือนเขา้กบัเพลาใบจกัร 
4. ขนันตัยดึใบจกัร ④ ใหแ้น่น แลว้จดัรูบนนตัใหต้รง

กับรูบนเพลาใบจักรเพ่ือใส่สลักล็อก ⑤ แลว้พบั
ปลายของสลกัเพ่ือป้องกนัการหลุด 

 
การถอดใบจักรให้ท าขั้ นตอนทั้ งหมดย้อนกลับ กับ
ขั้นตอนดา้นบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับตั้ง 
การปรับมุมเอยีงทริม 
เ พื่ อ รั กษา เ ส ถี ยรภาพของ การบัง คับ เ ล้ี ย ว  และ
ประสิทธิภาพท่ีดีของเรือ ควรรักษามุมเอียงของหางเสือ
ท่ีเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา 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
ความสมัพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งตวัเรือ, เคร่ืองยนต,์ ใบจกัร 
ตลอดจนสภาพแวดลอ้มของการใชง้าน 

 
 
ทดลองท าการแล่นเรือเพ่ือตรวจสอบวา่จ าเป็นตอ้งปรับ
มุมเอียงทริม หรือไม่ 
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การปรับมุมเอียงทริม 
1. ยกเคร่ืองยนต์คา้งไวใ้นต าแหน่งยกหางเสือข้ึนสุด   

(โปรดดูข้อมูลท่ีหัวขอ้ “ล็อกต าแหน่งการยกหาง
เสือ”) 

2. ใชป้ระแจจบันตั ② แลว้คลายนตัลอ็ก ① ออกทวน
เขม็นาฬิกา และตามดว้ยนตั ②  

 

3. ดึงบูชรอง ③ และสลกัปรับมุมเอียงทริม ④ ออก
จนสุดระยะลอ็กทั้งสองดา้นของขาปรับระดบั 

 

4. ปรับต าแหน่งสลกัปรับมุมเอียงทริมตามต าแหน่งรูท่ี
ตอ้งการ 

5. ใส่บูชรอง ③ และสลกัปรับมุมเอียงทริม ④ เขา้กบั
ต าแหน่งแล้วขันนัต ② และนัต ① ให้แน่น
ตามล าดบั 

6. ลดหางเสือและเคร่ืองยนตล์ง 

หากตอ้งการลดหัวเรือให้ต ่าลง ปรับต าแหน่งสลกัปรับ 
มุมเอียงทริมเขา้หาเรือ หากตอ้งการหวัเรือยกข้ึน ให้ปรับ 
สลกัปรับมุมเอียงทริมห่างออกจากเรือ 

 
 

 ค าเตือน 

การปรับมุมเอียงทริมมีผลต่อเสถียรภาพของการบังคับ
เลีย้ว ถ้ามุมเอยีงทริมน้อยเกนิไป “หัวเรืออาจกดน ้า”หาก
มุมเอียงทริมมากเกินไป “เรืออาจมีอาการตบน ้า” ด้าน
กาบซ้ายและขวา หรือมีอาการตบน ้าที่ท้องเรือขึ้นลง
สภาวะเหล่านี้ส่งผลให้สูญเสียการควบคุมเรือ อาจท าให้
ผู้โดยสารกระเดน็ตกน า้ได้ 

อย่างไรก็ตามให้รักษามุมเอียงทริมที่ เหมาะสมบน
พืน้ฐานของการท างานร่วมกันระหว่างเรือ เคร่ืองยนต์
และใบจกัรของท่าน ตลอดจนสภาวะการท างานทีเ่กดิขึน้ 
 

 ค าเตือน 

หากท่านใช้งานเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือในขณะที่ถอดสลัก
ปรับมุมเอียงทริมออกจากต าแหน่ง ท่านอาจไม่สามารถ
ควบคุมหางเสือตามทีต้่องการได้ 

ห้ามใช้งานเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือที่ถอดสลักปรับมุม
เอยีงทริมออกจากต าแหน่งลอ็ก 

การปรับความหนืดคอบังคับเลีย้วหางเสือ 

คอบงัคบัเล้ียวหางเสือควรท างานไดอ้ยา่งราบล่ืน และไม่
แน่นจนเกินไป การปรับความหนืดคอบังคบัเล้ียวหาง
เสือควรปรับให้มีความรู้สึกว่าหนืดเล็กน้อยในช่วง
ระหวา่งของการหมุนเล้ียว 

การเพ่ิมความหนืดคอบงัคบัเล้ียวหางเสือ หมุนโบลท์
ปรับความหนืด Ⓐ ตามเข็มนาฬิกา และการลดความ
หนืดคอบงัคบัเล้ียวหางเสือ หมุนโบลท์ปรับความหนืด 
Ⓐ ทวนเขม็นาฬิกา 
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การปรับความหนืดของคันเร่งควบคุม 
ความหนืดของปลอกคนัเร่งสามารถปรับได้ตามความ
ตอ้งการของท่าน การเพ่ิมความหนืด หมุนตวัปรับความ
หนืดปลอกคนัเร่ง  Ⓐ ตามเขม็นาฬิกา, การลดความหนืด 
หมุนตวัปรับความหนืดปลอกคนัเร่งทวนเขม็นาฬิกา 

 

การปรับตั้งความเร็วรอบเดินเบาเคร่ืองยนต์ 

ความเร็วรอบเดินเบาเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่าน
ไดรั้บการปรับตั้งค่า จากผูแ้ทนจ าหน่ายเป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ หากจ าเป็นตอ้งปรับตั้งรอบเดินเบาของเคร่ืองยนต ์
ใหท่้านปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
ฝาครอบเคร่ืองยนตข์อง DF2.5 ท าหนา้ท่ีเป็นฐานรับของ
มือดึงสตาร์ตในขณะท่ีไม่มีการใชง้าน 
การปรับตั้งรอบเดินเบาของเคร่ืองยนต์ ขอแนะน าให้
ด าเนินการโดยผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีได้รับการ
แต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ  
ฝาครอบเคร่ืองยนตจ์ะไม่สามารถถอดออกได ้หากท่าน
ไม่ถอดมือดึงสตาร์ตออกก่อน กรุณาดูขั้นตอนท่ีระบุไว้
ดา้นล่าง 

1. ปลดลอ็กฝาครอบเคร่ืองยนต ์แลว้ดึงเชือกสตาร์ตให้
มีระยะพอประมาณ จากนั้นยกฝาครอบเคร่ืองยนต์
คา้งไว ้เพื่อถอดมือดึงสตาร์ตออก 

2. ผูกเชือกปมกระตุกดา้นในของฝาครอบเคร่ืองยนต ์
เพ่ือล็อกต าแหน่งของเชือก ป้องกนัไม่ให้เชือกพนั
กบัรอกดึงกลบั 

 

3. ถอดมือดึงสตาร์ตออก  
4. ถอดฝาครอบเคร่ืองยนตอ์อก 

 

5. ใส่มือดึงสตาร์ตเขา้กบัเชือกสตาร์ต 
6. คลายปมเชือกออก 

 

7. ท าการสตาร์ตเคร่ืองยนต ์     
(โปรดดูขอ้มูลท่ีหวัขอ้ “การสตาร์ตเคร่ืองยนต”์) 

8. อุ่นเคร่ืองยนตป์ระมาณ 5 นาที 
9. ตอ้งแน่ใจวา่ต าแหน่งของเกียร์อยูใ่นต าแหน่ง “เกียร์

วา่ง” และคนัเร่งอยูใ่นต าแหน่งปิดสุด 
10. ปรับตั้ งสกรูปรับตั้ งรอบเดินเบาเคร่ืองยนต์  Ⓐ 

หมุนสกรูตามเข็มนาฬิกาเ พ่ือเ พ่ิมรอบเดินเบา
เคร่ืองยนต์หรือหมุนสกรูทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลด
รอบเดินเบาเคร่ืองยนต ์
 



13 

 

11. ดบัเคร่ืองยนต ์

 

รอบเดินเบาเคร่ืองยนต ์
(เกียร์วา่ง) 

1,800 – 2,000 
รอบต่อนาที 

12. ติดตั้งฝาครอบเคร่ืองยนต์เขา้ต าแหน่งโดยท าการ
ยอ้นขั้นตอนดา้นบนจาก 1-6 

หมายเหต:ุ 
หากไม่สามารถปรับรอบเดินเบาเคร่ืองยนต์ได้ตามช่วงท่ี
ก าหนด ให้ติดต่อผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 

การใช้งานของระบบลอ็กหางเสือ 

ต าแหน่ง “ลอ็ก” หางเสือ 
แขนล็อกการยกหางเสือ ใชใ้นการล็อกต าแหน่งยกหาง
เสือข้ึนสุด 

 ค าเตือน 

การละเลยไม่ใช้ความระมดัระวงัอย่างเหมาะสมในขณะที่
ยกหางเสือขึน้ น า้มนัเช้ือเพลงิอาจร่ัวออกมาได้ 

ส าหรับเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือที่มีถังน ้ามันอยู่ในตัว ต้อง
แน่ใจว่าท่านได้หมุนคันโยกก๊อกน ้ามันเช้ือเพลิงไป
ทางขวา (ต าแหน่งปิด (OFF)) และหมุนสกรูปิดช่อง
ระบายอากาศทีฝ่าถังน า้มนัเช้ือเพลิงก่อนที่ท าการยกหาง
เสือขึน้ 

 

ต ำแหน่งยกหำงเสือขึน้สุด 

 ค าเตือน 

หากท่านวางมือไว้ใกล้กับจุดหมุนของเคร่ืองยนต์ หรือ
วางไว้ด้านใต้จุดหมุนของเคร่ืองยนต์ ขณะที่ยกหางเสือ
ในต าแหน่งขึน้สุด มือของท่านอาจถูกกระแทกในกรณีที่
ท่านท าหางเสือหลุดมอื ขณะทีท่่านท าการยกหางเสือขึน้  

อย่าวางมือไว้ใกล้กับจุดหมุนของเคร่ืองยนต์ หรือวางไว้
ด้านใต้จุดหมุนของเคร่ืองยนต์ขณะยกหางเสือขึน้ 

1. ต าแหน่งของเกียร์ตอ้งอยูใ่นต าแหน่ง“เกียร์วา่ง” 
2. จดัต าแหน่งเคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นต าแหน่งแนวตรงไป

ทางดา้นหน้าเพื่อให้เป็นอิสระจากต าแหน่งบูชรอง
รับแรงถอยหลงั Ⓐ 
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3. หมุนคันโยกก๊อกน ้ ามัน เ ช้ือ เพลิงไปทางขวา 
(ต าแหน่งปิด) และปิดสกรูระบายอากาศท่ีฝาถัง
น ้ ามนัเช้ือเพลิง 

 

 ค าเตือน 

การละเลยไม่ใช้ความระมดัระวงัอย่างเหมาะสมในขณะที่
ยกหางเสือขึน้ น า้มนัเช้ือเพลงิอาจร่ัวออกมาได้ 

ส าหรับเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือที่มีถังน ้ามันอยู่ในตัว ต้อง
แน่ใจว่าท่านได้โยกก๊อกน ้ามันเช้ือเพลิงไปทางขวา 
(ต าแหน่งปิด (OFF)) และหมุนสกรูปิดช่องระบายอากาศ
ทีฝ่าถังน า้มนัเช้ือเพลงิก่อนทีท่ าการยกหางเสือขึน้ 

4. จบัท่ีจบั ดา้นหลงัฝาครอบเคร่ืองยนต์แลว้ยกหาง 
เสือข้ึน จนกระทัง่แขนลอ็กการยกหางเสือ ➀ ล็อก 
เขา้กบัต าแหน่งล็อกอยา่งอตัโนมติั ในต าแหน่งยก 
หางเสือข้ึนสุด  

 

 

ข้อสังเกต 

หากท่านใช้มือจับ แฮนด์ควบคุม เพื่ อยก  ห รือลด
เคร่ืองยนต์ อาจท าให้ด้ามจบัหักได้  

ห้ามใช้มือจับแฮนด์ควบคุมเพื่อยก หรือลดเคร่ืองยนต์ 
ขณะที ่ยกหางเสือขึน้สุด 

หากตอ้งการลดเคร่ืองยนตล์ง ให้ดึงเคร่ืองยนตเ์ขา้หาตวั
เล็กน้อย จากนั้ นดึงแขนล็อกการยกหางเสือ ➀ และ
ปล่อยเคร่ืองยนตล์งอยา่งชา้ๆ 

 

ข้อสังเกต 

หากท่านใช้แขนลอ็กการยกหางเสือ ในการยกหางเสือขึน้
สุดส าหรับการลากเรือ อาจท าให้เกิดการคลายล็อก ได้
โดยไม่คาดคิด ส่งผลให้เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือได้รับ 
ความเสียหาย  

ในการลากเรือห้ามใช้แขนลอ็กการยกหางเสือในต าแหน่ง 
ยกหางเสือขึน้สุด 
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การตรวจสอบก่อนการออกเรือ 

 ค าเตือน 

การไม่ท าการตรวจสอบเรือและเคร่ืองยนต์ตดิท้ายเรือ
ของท่าน ก่อนเร่ิมเดนิทางอาจท าให้เกดิอนัตรายขึน้ได้ 

ก่อนออกเรือทุกคร้ังให้หมัน่ตรวจสอบตามรายละเอยีดที่
อธิบายในหัวข้อนี ้ 

มันคือส่ิงส าคัญท่ีต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรือ และ
เคร่ืองยนต์ของท่านอยู่ในสภาพท่ีดี และมีการเตรียม
ความพร้อมส าหรับเหตุฉุกเฉินอยา่งถูกตอ้ง 
ด าเนินการตรวจสอบตามหัวขอ้ต่อไปน้ีอยู่เสมอ ก่อน
การออกเรือ 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน ้ามันเช้ือเพลิงของท่านมี
เพียงพอส าหรับการเดินทางตามแผนการเดินทาง
ของท่าน 

ปริมาณน ้ ามนัเช้ือเพลิง : 0.9 L  

 

 ตรวจวดัระดบัของน า้มนัเคร่ืองในอ่างน า้มนัเคร่ือง 

ข้อสังเกต 

การใช้เคร่ืองยนต์ที่มีปริมาณน ้ามันเคร่ืองไม่เพียงพอ 
อาจท าให้เคร่ืองยนต์เกดิความเสียหายได้ 

ตรวจสอบระดับน ้ามันเคร่ืองทุกคร้ังก่อนการเดินทาง
และเตมิน า้มนัเคร่ืองหากปริมาณไม่เพยีงพอ 

การตรวจวดัระดับน า้มันเคร่ืองยนต์ :  

หมายเหต:ุ  
เพ่ือการวดัระดับน า้มนัเคร่ืองท่ีถูกต้อง ให้ตรวจวัดระดับ
น า้มนัเคร่ือง ในขณะท่ีเคร่ืองยนต์เยน็เท่าน้ัน 

1. วางเคร่ืองยนตใ์นแนวตั้ง 
2. ตรวจสอบระดับน ้ ามันเคร่ืองผ่านช่องตรวจสอบ

ระดบัน ้ ามนัเคร่ือง ① 
ระดับน ้ ามนัเคร่ืองควรอยู่ระหว่าขีดจ ากดัด้านบน
และขีดจ ากดัดา้นล่าง 

 

หมายเหต:ุ  
หากน า้มันเคร่ืองมีส่ิงปนเป้ือน หรือเปล่ียนสีให้เปล่ียน
น า้มันเคร่ืองใหม่ (โปรดดูข้อมูลท่ีหัวข้อ “การตรวจเช็ก
และการบ ารุงรักษาตามระยะ / น า้มนัเคร่ือง”) 

สังเกตท่ีช่องตรวจสอบระดับน ้ ามันเคร่ือง ① เ ติม
น ้ ามนัเคร่ือง ใหเ้พียงพอกบัขีดจ ากดัดา้นบน          

การเติมน ้ ามนัเคร่ือง: 
1. ถอดฝาครอบเคร่ืองยนต์ โดยปลดล็อก ตวัล็อก ② 

และ ③ 
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2. ถอดฝาปิดช่องเติมน ้ ามนัเคร่ืองออก ④ 

 

3. เติมน ้ ามันเคร่ืองตามเกรดท่ีแนะน า จนถึงระดับ
ขีดจ ากดัดา้นบน 

 

ข้อสังเกต 

เคร่ืองยนต์ท างาน ในขณะทีม่ปีริมาณน า้มนัเคร่ืองทีม่าก
เกนิไปอาจท าให้เคร่ืองยนต์เกดิความเสียหายได้ 

อย่าเตมิน า้มนัเคร่ืองมากกว่าปริมาณทีก่ าหนด 

4. ขนัฝาปิดช่องเติมน ้ ามนัเคร่ืองใหแ้น่น  

 ตรวจสอบใบจักรด้วยสายตาว่าไม่มีความเสียหาย
ใดๆ เกดิขึน้กบัใบจกัร 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการยึดเคร่ืองยนต์เข้ากับท้าย
เรือมคีวามแน่น และความแข็งแรงทีป่ลอดภัย 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลักล็อกการยกหางเสือแน่น
และตดิตั้งอยู่ในต าแหน่งทีถู่กต้อง 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชือกสตาร์ตอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน ไม่ฉีกขาดหรือสึกหรอ 

 ต้องมั่น ใจ ว่า ในเ รือของ ท่านมีอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยเกีย่วกบัการเดนิเรือ และอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินท างาน
อย่างถูกต้อง 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่ิงกีดขวางใดๆขวาง
ช่องทางน า้เข้าหล่อเยน็  

การรันอนิเคร่ืองยนต์ 

การใช้งานอย่างเหมาะสมระหว่างช่วงการรันอินใน
ระยะแรกน้ี  จะช่วยให้เคร่ืองยนตข์องท่านมีอายกุารใช้
งาน และมีประสิทธิภาพท่ีสูงสุด ค าแนะน าต่อไปน้ีจะ
อธิบายขั้นตอน การใชง้านในระยะรันอินท่ีเหมาะสม 

ข้อสังเกต 

การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานในระยะรันอิน ที่มี
การอธิบายไว้ด้านล่าง อาจท าให้เกิดความเสียหายอย่าง
รุนแรงต่อเคร่ืองยนต์ได้ 

มัน่ใจว่าท่านได้ปฏิบัตติามขั้นตอนการรันอินเคร่ืองยนต์
ตามทีอ่ธิบายไว้ด้านล่าง 

การรันอินในระยะแรก: 10 ชัว่โมง 
ขั้นตอนการรันอิน  
1. ส าหรับการรันอินใน 2 ชัว่โมงแรก: 

ให้เดินเคร่ืองยนต์อยู่ในรอบเดินเบาเคร่ืองยนต์
(ประมาณ 5 นาที) เพือ่อุ่นเคร่ืองยนต ์

ข้อสังเกต 

การใช้เคร่ืองยนต์รอบสูงโดยไม่มกีารอุ่นเคร่ืองยนต์อย่าง
เพียงพอ อาจท าให้เคร่ืองยนต์เกิดความเสียหายอย่าง
รุนแรง เช่น ลูกสูบตดิ 

ให้อุ่นเคร่ืองยนต์อยู่ในรอบเดินเบาเคร่ืองยนต์อย่าง
เพียงพอ (ประมาณ 5 นาที) ก่อนใช้งานเคร่ืองยนต์ด้วย
ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ทีสู่ง 
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หลงัจากอุ่นเคร่ืองยนต์เสร็จเรียบร้อยแลว้ เร่ิมการ
รันอินโดยเขา้เกียร์เดินหนา้ แลว้เดินเคร่ืองยนตใ์ห้
อยูใ่นรอบเดินเบาอยา่งต่อเน่ืองประมาณ 15 นาที 
จากนั้นในช่วงเวลา 1 ชัว่โมง 45 นาทีท่ีเหลือ หาก
อยูใ่นสภาวะของคล่ืนลมอากาศท่ีปลอดภยั ให้เดิน
เคร่ืองยนต์ในขณะเข้าเกียร์เดินหน้า และเพ่ิม
ความเร็วรอบเคร่ืองยนต ์โดยใชค้นัเร่งสูงสุดไม่เกิน
คร่ึงหน่ึงของคนัเร่ง (ประมาณ 3,000 รอบ/นาที) 

หมายเหตุ: 
ท่านอาจใช้ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์เกินขอบเขตท่ี
แนะน า เพ่ือเหตุในการบังคับเรือท่ีจ าเป็น จากน้ันลด
คันเร่งลงให้ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์กลับมาอยู่ในช่วง
การท างานท่ีแนะน าทันที 

2. ส าหรับ 1 ชัว่โมงต่อมา: 
ในสภาวะของคล่ืนลมอากาศท่ีปลอดภยั ให้เดิน
เคร่ืองยนตใ์นขณะเขา้เกียร์เดินหนา้ และใชค้วามเร็ว
รอบเคร่ืองยนตท่ี์ 4,000 รอบ/นาที หรือสามในส่ี
ของคนัเร่ง หลีกเล่ียงการใช้คนัเร่งในต าแหน่งเร่ง
สุด 

3. ส าหรับ 7 ชัว่โมงท่ีเหลือ: 
ในสภาวะของคล่ืนลมอากาศท่ีปลอดภัยให้เดิน
เคร่ืองยนตใ์นขณะเขา้เกียร์เดินหนา้ และใชค้วามเร็ว
รอบเคร่ืองยนตไ์ดต้ามท่ีตอ้งการ 
บางคร้ังท่านอาจจะใช้คันเร่งในต าแหน่งเร่งสุด 
อย่างไรก็ตามห้ามใชง้านคนัเร่งในต าแหน่งเร่งสุด 
นานติดต่อกนัเกิน 5 นาที ในทุกๆคร้ัง 

ข้อสังเกต 

การใช้คันเร่งที่ต าแหน่งเร่งสุด ในการเดินเคร่ืองยนต์
ติดต่อกันนานเกินกว่า 5 นาทีต่อคร้ัง ในช่วง 7 ช่ัวโมง
สุดท้ายของการรันอิน อาจเป็นสาเหตุให้เคร่ืองยนต์เกิด
ความเสียหายอย่างรุนแรง เช่น ลูกสูบตดิ 

ในช่วง 7 ช่ัวโมงสุดท้ายของการรันอนิ ห้ามใช้งานคันเร่ง
ในต าแหน่งเร่งสุดนานตดิต่อกนัเกนิ 5 นาทต่ีอคร้ัง 

การใช้งานเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ 

ก่อนการสตาร์ตเคร่ืองยนต์ 
1. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่หางเสือลดลงให้ส่วนของชุด

เกียร์จมลงไปในน ้ า  
2. หมุนสกรูปิดช่องระบายอากาศท่ีฝาถังน ้ ามัน

เช้ือเพลิงทวนเขม็นาฬิกา เพ่ือเปิดช่องระบายอากาศ 

 

3. หมุนคันโยกก๊อกน ้ ามันเ ช้ือ เพลิงไปทางซ้าย
(ต าแหน่งเปิด (ON)) 

 

หมายเหตุ: 
เ ม่ือหมุน คันโยกก๊อกน ้ามัน เ ชื้อ เพลิงไปทางซ้าย 
(ต าแหน่งเปิด (ON)) น า้มันเชื้อเพลิงจะไหลออกจากถัง
น า้มนัด้านใน  
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4. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ต าแหน่งเกียร์ของเคร่ืองยนต์
ตอ้งอยูใ่นต าแหน่ง“เกียร์วา่ง” 

 

 ค าเตือน 

เคร่ืองยนต์เรือไม่มีระบบป้องกันการเข้าเกียร์สตาร์ต 
หากคันเกียร์ไม่อยู่ในต าแหน่ง "เกียร์ ว่าง" เรือจะ
เคลื่อนที่อย่างกะทันหันเมื่อสตาร์ตเคร่ืองยนต์ ซ่ึงอาจ
ส่งผลให้ผู้ควบคุมเรือหรือผู้โดยสารได้รับบาดเจบ็สาหัส 

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคันเกีย ร์อ ยู่ในต าแหน่ง     
"เกยีร์ว่าง" ก่อนท าการสตาร์ทเคร่ืองยนต์ 

5. แผ่นกา้มปูล็อกสวิตช์ดบัเคร่ืองฉุกเฉิน Ⓐ เสียบอยู่
ในต าแหน่งท่ีท างาน และปลายสายดึงแผ่นกา้มปู 
ล็อกสวิตช์ดบัเคร่ืองฉุกเฉินไดเ้ช่ือมต่อเขา้กบัส่วน
ใดส่วนหน่ึงของร่างกายผูค้วบคุมเรือ 

 
 
 
 
 
 
 

 ค าเตือน 

การไม่เช่ือมต่อสายดึงแผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ือง
ฉุกเฉินเข้ากับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผู้ควบคุมเรือ
หรือเช่ือมต่ออย่างไม่เหมาะสม  อาจส่งผลให้ผู้ควบคุม
เรือหรือผู้โดยสารได้รับบาดเจบ็สาหัส หรือเสียชีวติได้ 
ปฏิบัตติามข้อควรระวงันีอ้ยู่เสมอ: 

 ต้องมั่นใจว่าได้รัดสายดึงแผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดับ
เคร่ืองฉุกเฉินไว้กับข้อมือ หรือบริเวณเส้ือผ้าใน
ต าแหน่งทีเ่หมาะสม (เช่น เข็มขัด เป็นต้น) เข้ากับผู้
ควบคุมเรือ 

 ต้องมัน่ใจว่าไม่มส่ิีงกดีขวางใดๆ ขัดขวางหรือจ ากัด
การท างานของสวติช์ดบัเคร่ืองฉุกเฉิน 

 ระมัดระวังอย่าดึงแผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ือง
ฉุกเฉินออก  หรือมีการกระแทกจนท าให้แผ่น
ก้ามปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินหลุดออกระหว่าง
การท างานปกติ เคร่ืองยนต์จะดับกะทันหัน และท า
ให้การสูญเสียการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่าฉับพลัน 
อาจท าให้ผู้โดยสารพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่คาดคดิ 

หมายเหตุ: 
แผ่นก้ามปูลอ็กพลาสติกมีส ารองไว้ให้ท่านส าหรับการ
ใช้งานช่ัวคราวเท่าน้ัน ให้ท่านแกะแผ่นก้ามปูล็อก
พลาสติกส ารองออกจากสายพ่วง  แล้วเก็บไว้ในท่ีท่ี
ปลอดภัยบนเรือของท่าน หากมีการแตกหักหรือสูญหาย
ของสายพ่วงสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉิน/แผ่นก้ามปูล็อก
สวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉิน ให้ท่านเปล่ียนใหม่โดยเร็วท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้เพ่ือท่ีท่านจะได้กลับไปใช้งานสวิตช์ดับ
เคร่ืองฉุกเฉินได้ตามปกติ 
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การสตาร์ตเคร่ืองยนต์ 

 ค าเตือน 

ก๊าซไอเสียประกอบด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึงเป็น
ก๊าซอันตราย ที่ตรวจจับได้ยากเนื่องจากไม่มีสีและไม่มี
กลิ่น การหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไป    
อาจท าให้ได้รับบาดเจบ็สาหัสหรือเสียชีวติได้ 

ห้ามสตาร์ตเคร่ืองยนต์ภายในอาคาร หรือในพืน้ทีท่ีม่กีาร
ระบายอากาศไม่เพยีงพอ หรือไม่มกีารระบายอากาศเลย 

หมายเหต:ุ 
กรณีท่ีเคร่ืองยนต์สตาร์ตไม่ติด ให้ตรวจสอบแผ่นก้าม   
ปูลอ็กสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินในต าแหน่งท่ีท างาน หาก
แผ่นก้ามปูลอ็กสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินไม่อยู่ในต าแหน่ง
ท่ีท างาน จะไม่สามารถสตาร์ตเคร่ืองยนต์ได้ 

1. หากเคร่ืองยนตเ์ยน็ :  
ดึงปุ่มดึงโชค้สตาร์ต ① ออก จดัต าแหน่งท่ีมาร์ก 
② บนแฮนดค์วบคุมคนัเร่งใหต้รงกบัต าแหน่ง Ⓐ 
หากเคร่ืองยนตอุ่์น : 
จดัต าแหน่งท่ีมาร์ก ②ให้ตรงกบัต าแหน่ง Ⓐ โดย
ไม่จ าเป็นตอ้งดึงปุ่มโชค้สตาร์ต 

 

หมายเหตุ: 
ในขณะเคร่ืองยนต์อุ่น ท่านอาจต้องใช้โช้คเม่ือต้องการ
สตาร์ตเคร่ืองยนต์อีกคร้ัง หากเคร่ืองยนต์ของท่านไม่
สามารถสตาร์ตได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการสตาร์ต
ขณะเคร่ืองยนต์เยน็ 

2. จับ มือดึ งสตา ร์ตให้แน่น  ค่อยๆ ดึงอย่างช้าๆ
จนกระทัง่รู้สึกถึงแรงตา้น เม่ือรู้สึกถึงแรงตา้นให้ดึง
มือดึงสตาร์ตอย่างเร็ว เพื่อสตาร์ตเคร่ืองยนต์ ห้าม 
ปล่อยมือดึงสตาร์ตออกทันที โดยให้คา้งมือดึง 
สตาร์ตไว ้แลว้ค่อยๆปล่อยกลบัอยา่งชา้ๆ   

 
 

 ค าเตือน 

เคร่ืองยนต์เรือไม่มีระบบป้องกันการเข้าเกียร์สตาร์ต 
หากคันเกียร์ไม่อยู่ในต าแหน่ง "เกียร์ ว่าง" เรือจะ
เคลื่อนที่อย่างกะทันหันเมื่อสตาร์ตเคร่ืองยนต์ ซ่ึงอาจ
ส่งผลให้ผู้ควบคุมเรือหรือผู้โดยสารได้รับบาดเจบ็สาหัส 

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคันเกีย ร์อ ยู่ในต าแหน่ง     
"เกยีร์ว่าง" ก่อนท าการสตาร์ทเคร่ืองยนต์ 
 

ข้อสังเกต 

หากท่านดึงมือดึงสตาร์ตในขณะเคร่ืองยนต์ท างาน อาจ
ท าให้ระบบสตาร์ตได้รับความเสียหายได้  

ห้ามดงึมอืดงึสตาร์ตขณะเคร่ืองยนต์ท างาน 

3. หลงัจากสตาร์ตเคร่ืองยนตแ์ลว้ ให้ใชแ้ฮนด์ควบคุม
คนัเร่ง เร่งเคร่ืองยนตใ์นรอบเดินเบา 

4. กดปุ่มดึงโชค้กลบัเขา้ต าแหน่ง 
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หมายเหตุ: 
ในสภาพอากาศท่ีเย็น ท่านอาจต้องใช้ปุ่มดึงโช้คเป็น
เวลานาน ส าหรับการอุ่นเคร่ืองยนต ์

5. อุ่นเคร่ืองยนตป์ระมาณ 5 นาที 

ข้อสังเกต 

การใช้งานเคร่ืองยนต์ที่ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์สูง หรือ
“เปิดคันเร่งสุด” ทันทีหลังจากสตาร์ตเคร่ืองยนต์ โดยที่
ไม่ท าการอุ่นเคร่ืองยนต์ อาจท าให้เคร่ืองยนต์ขัดข้องได้ 

ท าการอุ่นเคร่ืองยนต์ให้เพียงพอ ก่อนใช้งานเคร่ืองยนต์
ด้วยความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ทีสู่งเสมอ 

การตรวจสอบระบบน า้หล่อเยน็ 
ทนัทีท่ีสตาร์ตเคร่ืองยนต ์น ้ าควรพุ่งออกจากรูตรวจสอบ
น ้ าหล่อเย็น ① เพื่อแสดงว่าป้ัมน ้ าและระบบหล่อเย็น
ท างานปกติ หากท่านสังเกตเห็นว่าน ้ าไม่พุ่งออกจากรู
ตรวจสอบน ้ าหล่อเย็น ให้ดบัเคร่ืองยนต์โดยเร็วท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้ และปรึกษาผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีได้รับการ
แต่งตั้งอยา่งเป็นทางการของท่าน 

 
 

ข้อสังเกต 

ห้ามใช้เคร่ืองยนต์ตดิท้ายเรือ เมือ่ไม่มีน ้าพุ่งออกมาจากรู
ตรวจสอบน ้าหล่อเย็น มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหาย
อย่างรุนแรงได้  

หลังจากสตาร์ตเคร่ืองยนต์แล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีน ้าพุ่ง
ออกมาจากรูตรวจสอบน า้หล่อเยน็หรือไม่ 

 ค าเตือน 

การใช้งานเรือ ขณะสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินท างานอย่าง
ไม่ถูกต้องสามารถก่อให้เกดิความอนัตรายได้ 

ก่อนสตาร์ตเคร่ืองยนต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ดับ
เคร่ืองฉุกเฉินท างานได้อย่างถูกต้อง 

การสตาร์ตเคร่ืองยนต์ฉุกเฉิน 
หากตอ้งการให้เคร่ืองยนต์ท างาน แต่ไม่สามารถท าได ้
เน่ืองจากระบบเชือกสตาร์ตขดัขอ้ง  ท่านสามารถท าตาม
ขั้ นตอนการสตาร์ต เค ร่ืองยนต์ในกรณีฉุกเ ฉินได้
ดงัต่อไปน้ี  

 ค าเตือน 

หากสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะสตาร์ตเคร่ืองยนต์  อาจ
ส่งผลให้เกดิการบาดเจบ็ได้ 

เมื่อใช้เชือกสตาร์ตเพื่อสตาร์ตเคร่ืองยนต์ ระวังอย่า
สัมผัสอุปกรณ์ที่เป็นไฟฟ้า เช่น คอยล์จุดระเบิด หรือ 
สายหัวเทยีน 

การสตาร์ตเคร่ืองยนต์เมื่อระบบสตาร์ทขัดข้อง 

1. ต าแหน่งของเกียร์ตอ้งอยูใ่นต าแหน่ง“เกียร์วา่ง” 
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 ค าเตือน 

เคร่ืองยนต์เรือไม่มีระบบป้องกันการเข้าเกียร์สตาร์ต 
หากคันเกียร์ไม่อยู่ในต าแหน่ง "เกียร์ ว่าง" เรือจะ
เคลื่อนที่อย่างกะทันหันเมื่อสตาร์ตเคร่ืองยนต์ ซ่ึงอาจ
ส่งผลให้ผู้ควบคุมเรือหรือผู้โดยสารได้รับบาดเจบ็สาหัส 

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคันเกีย ร์อ ยู่ในต าแหน่ง     
"เกยีร์ว่าง" ก่อนท าการสตาร์ทเคร่ืองยนต์ 

2. ถอดฝาครอบเคร่ืองยนตอ์อก 
3. ถอดโบลทย์ดึชุดเชือกสตาร์ต 

 

4. น าชุดเชือกสตาร์ตออก 
ขันโบลท์ยึดถังน ้ ามันเช้ือเพลิง ด้วยโบลท์ยึดชุด
เชือกสตาร์ตท่ีถอดออกมา 

5. ผกูปมท่ีปลายดา้นหน่ึงของเชือกสตาร์ตฉุกเฉินและ
ผูกปมอีกด้านไว้กับด้ามไขควงในท่ีอยู่ในชุด
เคร่ืองมือ 

6. เก่ียวปลายเชือกท่ีผูกปมไวบ้นร่องบากบนลอ้ช่วย 
แรง แลว้พนัเชือกสตาร์ตฉุกเฉินรอบๆพลูเลยต์าม 
เขม็นาฬิกา  

7. ใส่แผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดับ เค ร่ืองฉุกเ ฉินใน
ต าแหน่ง 

8. หลงัจากท าตามขั้นตอนการสตาร์ตเคร่ืองยนต์ปกติ 
ให้ดึงเชือกสตาร์ตฉุกเฉินอย่างเต็มก าลงัเพื่อท าการ
สตาร์ตเคร่ืองยนต ์

 
 

 ค าเตือน 

หากท่านพยายามประกอบชุดเชือกสตาร์ตหรือฝาครอบ
เคร่ืองยนต์ หลังจากสตาร์ตเคร่ืองยนต์ อาจส่งผลให้เกิด
การบาดเจบ็ได้ 

อย่าประกอบชุดเชือกสตาร์ตหรือฝาครอบเคร่ืองยนต์
หลงัจากสตาร์ตเคร่ืองยนต์ 
 

 ค าเตือน 

ขณะเคร่ืองยนต์ท างาน มีช้ินส่วนเคลื่อนที่อยู่หลายจุด
อาจท าให้ได้รับการบาดเจบ็อย่างรุนแรงได้ 

เมื่อเคร่ืองยนต์ก าลังท างาน ให้เก็บ มือ ผม เส้ือผ้า ฯลฯ
ให้อยู่ห่างจากเคร่ืองยนต์ 

หมายเหตุ: 
ควรตรวจสอบและซ่อมแซมระบบสตาร์ตโดยเร็วท่ีสุด 
ไม่ควรใช้ขั้นตอนการสตาร์ตเคร่ืองยนต์ในกรณีฉุกเฉิน
ต่อเน่ืองจนเป็นปกติ 

การเปลีย่นเกยีร์และการควบคุมความเร็ว 

ข้อสังเกต 

หากท่านเปลีย่นเกยีร์ในขณะทีเ่คร่ืองยนต์ไม่ท างานกลไก
การเปลีย่นเกยีร์อาจเกดิความเสียหายได้ 

หลกีเลีย่งการเปลีย่นเกยีร์ขณะเคร่ืองยนต์ไม่ท างาน 
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การเปลีย่นเกยีร์ 
เม่ือต้องการเขา้เกียร์ “เดินหน้า” คนัเร่งต้องอยู่ใน
ต าแหน่งรอบเดินเบา และดึงคนัเกียร์เขา้หาตวัของผู ้
ควบคุมเรือใหสุ้ด 

 

การควบคุมความเร็ว 
หลงัจากเข้าเกียร์ การควบคมุความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ 

ท าได้โดยการบิดคนัเร่งที่ปลอกคนัเร่ง 

 

การถอยหลงั 
ในการใชง้านเคร่ืองยนตเ์รือถอยหลงั 
1. แฮนดค์วบคุมคนัเร่งอยูใ่นต าแหน่งรอบเดินเบา 
2. หมุนเคร่ืองยนต์โดยรอบให้สุดดว้ยดา้มจบัและพบั

แฮนดบ์งัคบัเขา้หาตวัของผูค้วบคุมเรือ 

 

3. ใชง้านเคร่ืองยนตด์ว้ยรอบความเร็วต ่า 

ข้อสังเกต 

หากส่วนท้ายเรือกระแทกกับพื้นใต้น ้า  ขณะใช้งาน
เคร่ืองยนต์เรือถอยหลัง แรงกระแทกจะท าให้ส่วนท้าย
เรือ, เคร่ืองยนต์และเรือเกดิความเสียหายร้ายแรงได้ 

อย่าให้ส่วนท้ายเรือกระแทกกับพืน้ใต้น ้า โดยเฉพาะตอน
ใช้งานเคร่ืองยนต์เรือถอยหลงั  

การดับเคร่ืองยนต์ 
หมายเหต:ุ 
เม่ือจ าเป็นต้องดับเคร่ืองยนต์ในกรณีฉุกเฉิน ให้ดึงแผ่น
ก้ามปูลอ็กสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินออกโดยดึงท่ีสายพ่วง
แผ่นก้ามปูลอ็กสวิตช์ฉุกเฉิน 

การดบัเคร่ืองยนต ์: 
1. แฮนดค์วบคุมคนัเร่งอยูใ่นต าแหน่งรอบเดินเบา 
2. ต าแหน่งของเกียร์ตอ้งอยูใ่นต าแหน่ง“เกียร์วา่ง” 
3. หลงัจากการใชง้านเคร่ืองยนตอ์ยา่งต่อเน่ือง ก่อนดบั

เคร่ืองยนตต์อ้งปล่อยให้เคร่ืองยนตเ์ดินเบาไวส้ักครู่
เพื่อใหเ้คร่ืองยนตไ์ดค้ลายความร้อน 

4. กดปุ่มดบัเคร่ืองยนต์ Ⓐ คา้งจนกว่าเคร่ืองยนต์จะ
ดบั 

 

5. หลังจากดับเคร่ืองยนต์แล้ว ให้หมุนคันโยกก๊อก
น ้ ามนัเช้ือเพลิงไปทางขวา (ต าแหน่งปิด (OFF)) 
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 ค าเตือน 

หากเคร่ืองยนต์ไม่มกีารใช้งานเป็นเวลานานๆและคันโยก
ก็อกน ้ามันเช้ือเพลิงอยู่ในต าแหน่งเปิด น ้ามันเช้ือเพลิง
อาจมกีารร่ัวได้ 

เมื่อใดที่ท่านไม่มีการใช้เคร่ืองยนต์เป็นเวลานานๆ ให้
หมุนคนัโยกก๊อกน า้มนัเช้ือเพลงิไปในต าแหน่งปิด 

6. หมุนสกรูปิดช่องระบายอากาศท่ีฝาถังน ้ ามัน
เช้ือเพลิง ตามเขม็นาฬิกาเพื่อปิดช่องระบายอากาศ 

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

การจอดเรือ 
หากท่านจอดเรือในบริเวณท่ีมีน ้ าต้ืน หรือไม่มีการใชง้าน
เรือในช่วงระยะเวลาหน่ึง ท่านควรยกหางเสือข้ึนจากน ้ า 
เพ่ือป้องกนัการกระแทกในขณะน ้ าลง  หรือป้องกันการ
กดักร่อนจากน ้ าทะเล 
โปรดดูขอ้มูลท่ีหวัขอ้ “แขนลอ็กการยกหางเสือ”  

ข้อสังเกต 

การผูกเรืออย่างไม่เหมาะสมอาจเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายต่อเรือ เคร่ืองยนต์ตดิท้ายเรือ หรือทรัพย์สินอื่นๆ
ได้ 

อย่าให้เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่าน เสียดสีกับขอบ
ของท่าเทยีบเรือ หรือเรือล าอืน่ๆ เมือ่ผูกเรือจอดไว้ 

 

 

 

การใช้งานในน า้ตืน้ 
เม่ือใชง้านเรือของท่านในน ้ าต้ืน ท่านควรใชค้วามเร็วใน
การแล่นเรือท่ีความเร็วต ่าเท่านั้น 

ข้อสังเกต 

หากท่านไม่ระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการใช้งาน 
เคร่ืองยนต์เรือในน ้าตื้น เคร่ืองยนต์เรือของท่านอาจ
ได้รับความเสียหาย  
 

อย่าให้เคร่ืองยนต์กระแทกกับพืน้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในขณะเข้าเกียร์ “ถอยหลัง” ซ่ึงแรงกระแทกจะถูกส่ง
ตรงไปที่บริเวณท้ายเรือ เคร่ืองยนต์ และเรือ อาจเกิด
ความเสียหายได้ 

การใช้งานในน า้เค็ม 
หลงัจากใชง้านเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือในน ้ าเค็ม ท่านควร
ลา้งท่อทางเดินน ้ า ดว้ยน ้ าจืดท่ีสะอาด ตามท่ีระบุไวใ้น
หัวข้อ “การลา้งช่องทางเดินน ้ า”  หากท่านไม่ลา้ง
ช่องทางเดินน ้ า คราบเกลือท่ีตกค้างสามารถกัดกร่อน
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่านได ้ ท าให้อายกุารใชง้าน
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่านมีอายสุั้นลง 

การถอดและการเคลื่อนย้ายเคร่ืองยนต์ติด
ท้ายเรือ 

การถอดเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ 
1. ใหแ้น่ใจวา่ดบัเคร่ืองยนตแ์ลว้  
2. หมุนคันโยกก๊อกน ้ ามัน เ ช้ือ เพลิงไปทางขวา 

(ต าแหน่งปิด (OFF)) 
3. ขนัฝาถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนต์ให้แน่นและ

หมุนสกรูปิดช่องระบายอากาศ 
4. ถ่ายน ้ ามนัเบนซินออกจากคาร์บูเรเตอร์ ให้ปฏิบัติ

ดงัน้ี 
(1) ถอดฝาครอบเคร่ืองยนตอ์อก 
(2) คลายสกรูระบายน ้ ามนัท่ีคาร์บูเรเตอร์ Ⓐ และถ่าย

น ้ ามนัเบนซินลงในภาชนะท่ีเหมาะสม 
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 ค าเตือน 

น ้ามันเบนซินเป็นเช้ือเพลิงไวไฟ  และเป็นพิษอย่างยิ่ง
อาจท าให้เกดิไฟไหม้ และเป็นอนัตรายต่อคนและสัตว์ 

ใช้ภาชนะที่ เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อเก็บน ้ามัน
เบนซินที่ระบายออกจากเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ และเก็บ
น ้ามันเบนซินให้ห่างจากประกายไฟ เปลวไฟ ผู้คนและ
สัตว์เลีย้ง 

(3) หลงัจากถ่ายน ้ ามนัเบนซินแลว้ ให้ขนัสกรูระบาย
น ้ ามนัใหแ้น่น 

ข้อสังเกต 

หากน ้ามันเบนซินหกบนพื้นผิวที่พ่นสี อาจท าให้เกิด
คราบ หรือการเปลีย่นของสีผวิได้ เช็ดน า้มนัเบนซินทีห่ก
ออกทนัทด้ีวยผ้านุ่มๆ 

5. คลายสกรูแคลม้ยดึเคร่ืองยนต ์
6. ยกเคร่ืองยนตอ์อกจากทา้ยเรือ 
7. วางเคร่ืองยนต์ในแนวตั้ งและระบายน ้ าออกจาก

เคร่ืองยนตท์างดา้นหางเสือ 
8. ในการขนยา้ยเคร่ืองยนต์ ให้จับท่ีมือจับฝาครอบ

เคร่ืองยนตด์า้นล่าง 

 

การเคลือ่นย้ายเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ 
เม่ือมีการเคล่ือนยา้ย ให้วางเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือของ
ท่านในแนวตั้ง หรือแนวนอน 

การเคลือ่นย้ายในแนวตั้ง 
ยกคนับงัคบัทา้ยข้ึนและยึดเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือเขา้กบั
แท่นยดึเคร่ืองยนตแ์บบเคล่ือนยา้ยได ้โดย ยึดสกรูแคลม้
ยดึเคร่ืองยนตท์ั้ง 2 ตวั  
หา้มใชแ้ท่นโชวเ์คร่ืองยนตใ์นการเคล่ือนยา้ย  

 

การเคลือ่นย้ายในแนวนอน 
ยกคนับังคนัท้ายข้ึนและวางเคร่ืองยนต์ลงบนแผ่นรอง
กระแทก โดยใหว้างดา้นซา้ยลง ตามท่ีแสดงในภาพ 
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 ค าเตือน 

เช้ือเพลงิทีห่กหรือไอน า้มนัเช้ือเพลงิสามารถท าให้เกดิไฟ
ไหม้ และเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
ปฏิบัตติามข้อควรระวงัต่อไปนีเ้สมอ: 

 ถ่ายน า้มนัเช้ือเพลิงออกจากท่อน ้ามันเช้ือเพลิง และ
คาร์บูเรเตอร์ ก่อนเคลือ่นย้ายเรือ/เคร่ืองยนต์ติดท้าย
เรือ และก่อนถอดเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือออกจากตัว
เรือ 

 ห้ามวางนอนเคร่ืองยนต์หากไม่มีการถ่ายน ้ามัน
เช้ือเพลงิออก 

 เก็บเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือให้ห่างจากเปลวไฟหรือ
ประกายไฟ 

 เช็ดน า้มนัเช้ือเพลงิทีห่กออกทนัที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสังเกต 

การละเลยไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในขณะ
ขนย้ายเคร่ืองยนต์เรือ อาจก่อให้เกดิความเสียหายได้ 

 อย่าวางเคร่ืองยนต์ในต าแหน่งเดียวกับที่แสดงใน
ภาพ เนื่องจากน า้และน า้มนัเคร่ือง อาจไหลเข้าไปใน
กระบอกสูบ โดยผ่านช่องระบายไอเสีย หรือท าให้ฝา
ครอบเคร่ืองยนต์ด้านนอกอาจได้รับความเสียหาย
ได้ 

 อย่าวางเคร่ืองยนต์ก่อนที่จะถ่ายน ้ายาหล่อเย็นออก
จนหมด เนื่องจากน ้าอาจไหลเข้าไปในกระบอกสูบ 
โดยผ่านช่องระบายไอเสีย ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายได้ 

 

 
 
 

ข้อสังเกต 

หากท่านปล่อยให้หาง เ สืออ ยู่ สูงก ว่า ส่วนหัวของ
เคร่ืองยนต์ในระหว่างการขนส่งหรือการจัดเก็บ น ้าอาจ
ไหลเข้าสู่เคร่ืองยนต์อย่างช้าๆ ซ่ึงท าให้เคร่ืองยนต์เกิด
ความเสียหายได้ 

อย่าปล่อยให้หางเสืออยู่สูงกว่าส่วนหัวของเคร่ืองยนต์ 
ในขณะขนย้ายหรือจัดเก็บเคร่ืองยนต์ติดท้ายเ รือของ
ท่าน 

 

 

 

 

 

ไมถ่กูต้อง 
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การตรวจเช็ก และการบ ารุงรักษาตามระยะ
ตารางการบ ารุงรักษา 
การตรวจเช็กและการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือ
อยา่งสม ่าเสมอเป็นส่ิงส าคญัใหป้ฏิบติัตามตารางดา้นล่าง
ในแต่ละช่วงระยะเวลา ตอ้งแน่ใจวา่ไดท้ าการบ ารุงรักษา
ตามท่ีระบุไว ้ระยะเวลาในการบ ารุงรักษาควรตดัสินใจ
โดยจ านวนชัว่โมงใชง้านหรือระยะเวลาของเดือนแลว้แต่
อยา่งใดอยา่งหน่ึงมาถึงก าหนดก่อน 
 
 
 

ช่วงระยะ 
หัวข้อการบริการ 

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 ้ ามนัเช้ือเพลิง  I   
*คาร์บูเรเตอร์ I I   
*ความเร็วรอบเดินเบา I  I  
*ระยะห่างวาลว์ I  I  
*ป๊ัมน ้ า   I  
*ยางใบพดัป๊ัมน ้ า   I R 
สลกัและนตัยดึใบจกัร I I   
*โบลทแ์ละนตั T T   
*วาลว์น ้ า  I   
I : ตรวจสอบและท าความสะอาด ปรับตั้ง หล่อล่ืน หรือเปล่ียนถา้จ าเป็น, T : ขนัแน่น, R : เปล่ียนใหม่  
      
 
 
 

 ค าเตือน 

ก๊าซไอเสียประกอบด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึงเป็นก๊าซ
อันตราย ที่ตรวจจับได้ยากเนื่องจากไม่มีสีและไม่มีกลิ่น 
การหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไป อาจท าให้
ได้รับบาดเจบ็สาหัสหรือเสียชีวติได้ 

ห้ามสตาร์ตเคร่ืองยนต์ภายในอาคาร หรือในพืน้ที่ที่มีการ
ระบายอากาศไม่เพยีงพอ หรือไม่มกีารระบายอากาศเลย 



27 

 

 ค าเตือน 

การบ ารุงรักษาทีไ่ม่เหมาะสม หรือความบกพร่องในการ
ด าเนินการบ ารุงรักษาตามค าแนะน า อาจเป็นอันตรายได้
การบ ารุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือขาดการบ ารุงรักษาจะ
เพิม่โอกาสการเกดิอุบัตเิหต ุหรือท าให้อุปกรณ์เสียหาย 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ด าเนินการบ ารุงรักษาตามตาราง
การบ ารุงรักษาด้านบน ซูซูกขิอแนะน าให้ผู้แทนจ าหน่าย
ซูซูกิมารีนที่ได้รับการแต่งตั้ งอย่างเป็นทางการ เป็น
ผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาตามตารางด้านบน ในหัวข้อที่มี
เคร่ืองหมาย (*) ก ากับไว้ ท่านสามารถบ ารุงรักษาใน
หัวข้อที่ไม่มีเคร่ืองหมายก ากับไว้ได้ โดยสามารถดู
ค าแนะน าในหัวข้อการบ ารุงรักษาได้ในส่วนนีห้ากท่านมี
ประสบการณ์ด้านช่างยนต์หรืองานที่เกี่ยวข้อง แต่หาก
ท่านไม่มั่น ใจในการด า เนินการตามหัว ข้อที่ ไ ม่มี
เคร่ืองหมายก ากับ(*) ไว้ โปรดให้ผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิ
มา รีนที่ ไ ด้ รับการแ ต่งตั้ งอ ย่ า ง เ ป็นทางการ เ ป็น
ผู้ด าเนินการให้กบัท่าน 
 

 ค าเตือน 

ความปลอดภัยของท่านและผู้โดยสารขึน้อยู่กับการดูแล
บ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ตดิท้ายเรือของท่านได้ดเีพยีงใด  

ปฏิบัติตามค าแนะน าในการตรวจสอบและบ ารุงรักษา
อย่างระมัดระวัง หากท่านไม่มีประสบการณ์ด้านช่าง
ยนต์มาก่อน อย่าพยายามบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ติดท้าย
เรือของท่าน ท่านอาจได้รับบาดเจ็บหรือาจท าให้
เคร่ืองยนต์ตดิท้ายเรือเสียหายได้ 
 

ข้อสังเกต 

ระยะเวลาในการบ ารุงรักษา ตามตารางการบ ารุงรักษา
ออกแบบมาใ ห้สอดคล้องกับลักษณะการใ ช้งาน
เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือที่ปกติ หากท่านใช้เคร่ืองยนต์ติด
ท้ายเรือภายใต้การใช้งานที่หนักและรุนแรงกว่าปกติ
ตามที่อธิบายต่อจากนี้ ท่านอาจต้องด าเนินการ

บ ารุงรักษาบ่อยกว่าทีร่ะบุไว้ในตารางการบ ารุงรักษา 

 ใช้งานคนัเร่งในต าแหน่งเร่งสุดบ่อยคร้ัง 

 ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานด้วยความเร็วสูงสุด 

 ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานที่ความเร็วรอบเดินเบา
หรือใช้งานในลกัษณะโทรลลิง่ 

 ใช้งานถี่ในน า้โคลน ปนทราย กรดเกลอืหรือน า้ตืน้ 

 ใช้งานเคร่ืองยนต์โดยไม่มกีารอุ่นเคร่ืองทีเ่หมาะสม 

 การเร่งและการลดคนัเร่งอย่างกะทนัหันบ่อยคร้ัง 

 มคีวามถี่ในการเข้าเกยีร์เป็นเวลาบ่อยคร้ัง 
ปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการ เกีย่วกบัช่วงเวลาการบ ารุงรักษาที่เหมาะสม
ให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานของท่าน เมื่อเปลี่ยน
ช้ินส่วนของเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่าน ซูซูกิขอ
แนะน าอย่างยิง่ให้ท่านใช้อะไหล่แท้ซูซูกหิรือเทยีบเท่า 

ชุดเคร่ืองมือ 
ชุดเคร่ืองมือมีมาพร้อมกบัเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่าน
เก็บชุดเคร่ืองมือไวบ้นเรือของท่าน และตรวจสอบให้
แน่ใจวา่เคร่ืองมือทั้งหมดท่ีให้มายงัคงอยูใ่นถุงเคร่ืองมือ
ชุดเคร่ืองมือประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี: 
①   ถุงเคร่ืองมือ 
②   ประแจบ๊อกซ์เบอร์ 10 X 12  มิลลิเมตร 
③  ประแจบ๊อกซ์เบอร์ 16 มิลลิเมตร 
④  ไขควงรวม ( + , - ) 
⑤   ดา้มไขควง 
⑥   คีม 
⑦   เชือกสตาร์ตฉกุเฉิน 
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หัวเทยีน 
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่านมาพร้อมกบัหัวเทียนเบอร์ 
"มาตรฐาน" ต่อไปน้ีส าหรับการใชง้านปกติ 

NGK CR6HSA มาตรฐาน 
 

ข้อสังเกต 

หัวเทียนชนิดที่ไม่มีตัวความต้านทานจะมีการรบกวน 
การท างานของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
ก่อให้เกดิการจุดระเบิดผดิพลาด หรือท าให้เกิดปัญหากับ
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ และอุปกรณ์เสริมอืน่ๆ ของเรือ 

ใช้เฉพาะหัวเทียนประเภทที่มีตัวต้านทานกับเคร่ืองยนต์
ตดิท้ายเรือของท่าน 

หวัเทียนท่ีท างานปกติ บริเวณเข้ียวจุดประกายไฟ จะมีสี
น ้ าตาลอ่อน หากหัวเทียนมาตรฐาน ไม่เหมาะกบัการใช้
งานของท่าน โปรดติดต่อผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสังเกต 

การใช้หัวเทียน หรือการขันหัวเทียนที่ไม่เหมาะสม อาจ
ท าให้เคร่ืองยนต์เกดิความเสียหายอย่างรุนแรง 

 อย่าทดลองใช้หัวเทียนยี่ห้ออื่น เว้นแต่ท่านจะระบุ
ได้ว่าหัวเทียนมีมาตรฐานเทียบเท่ากับยี่ห้อที่ระบุไว้
ในกรณีที่เคร่ืองยนต์ของท่านเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการใช้หัวเทียนที่ไม่มาตรฐาน ซ่ึงใน
กรณีดงักล่าวจะไม่อยู่ภายใต้เงือ่นไขการรับประกนั 

 การตดิตั้งหัวเทยีน ให้หมุนหัวเทยีนเข้าด้วยมือเปล่า
จากนั้นใช้ประแจขันแน่น ตามค่าแรงขันทีก่ าหนด 

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 
 ห้ามขันแน่นเกนิค่าก าหนดแรงขัน หรือขันหัวเทยีน 
ปีนเกลยีว ซ่ึงเป็นเหตุให้เกลยีวทีฝ่าสูบเสียหายได้ 

 

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

ระยะห่างเข้ียวหวัเทียน 0.6 – 0.7 มิลลิเมตร 
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1. สึกหรอเกินไป  2. ฉนวนแตก         3. เข้ียวละลาย 
4. เกิดการกดักร่อน 5. มีคราบสีเหลือง 6. เกิดออกซิเดชนั 

หมายเหตุ: 
หากพบสภาพของหัวเทียนตามท่ีแสดงในภาพประกอบ
ด้านบน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ท าการเปล่ียนหัว
เทียนใหม่แล้ว มิฉะน้ันจะท าให้เคร่ืองยนต์สตาร์ตติดยาก
ส้ินเปลืองน า้มันเชื้อเพลิง และส่งผลให้ เคร่ืองยนต์เกิด
ปัญหาขึน้ได้ 

ท่อระบายอากาศ และท่อน า้มันเช้ือเพลงิ 
ตรวจสอบท่อระบายอากาศ และท่อน ้ ามนัเช้ือเพลิง เพื่อ
หารอยร่ัว รอยแตก บวม หรือความเสียหายอ่ืนๆ หากท่อ
ระบายอากาศ และท่อน ้ ามนัเช้ือเพลิงเกิดความเสียหาย
ตอ้งเปล่ียนช้ินส่วนใหม่ เพื่อความปลอดภยั 
ปรึกษาผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่ง
เป็นทางการ หากจ าเป็นตอ้งเปล่ียนช้ินส่วนดงักล่าว 

 

 ค าเตือน 

การร่ัวไหลของน ้ามันเช้ือเพลิงสามารถท าให้เกิดการ
ระเบิด หรือไฟไหม้ ซ่ึงท าให้ได้รับบาดเจบ็อย่างรุนแรง 

ให้ผู้แทนจ าหน่ายซูซูกมิารีนทีไ่ด้รับการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการ เป็นผู้ด าเนินการเปลีย่นท่อน า้มนัเช้ือเพลิงหากมี
รอยร่ัว ปริแตก หรือบวม 

น า้มันเคร่ือง 

 ค าเตือน 

ห้ามด าเนินการในขั้ นตอนใดๆของการเปลี่ยนถ่าย
น ้ามันเคร่ืองในขณะที่เคร่ืองยนต์ท างานอยู่ การบาดเจ็บ
อย่างรุนแรงอาจเกดิขึน้ได้ 

ต้องดับเคร่ืองยนต์ก่อนทุกคร้ัง ที่ด าเนินการเปลี่ยนถ่าย
น า้มนัเคร่ือง 
 

ข้อสังเกต 

การใช้งานในลักษณะโทรลลิ่งเป็นเวลานานสามารถลด
อายุของน ้ามันเคร่ืองได้ เคร่ืองยนต์ของท่านอาจเกิด
ความเสียหายได้ หากท่านไม่เปลี่ยนน ้ามันเคร่ืองให้บ่อย
ขึน้ภายใต้การใช้งานในลกัษณะนี ้

เปลี่ยนน ้ามันเคร่ืองให้บ่อยขึ้นหากท่านใช้เคร่ืองยนต์
ในลษัณะโทรลลิง่เป็นเวลานานบ่อยคร้ัง 

การเปลีย่นถ่ายน า้มันเคร่ืองยนต์ 
ควรอุ่นเคร่ืองยนต์ก่อนการเปล่ียนถ่ายน ้ ามันเคร่ือง
เพื่อใหน้ ้ ามนัไหลออกจากเคร่ืองยนตไ์ดอ้ยา่งสะดวก 

การเปล่ียนน ้ ามนัเคร่ือง: 
1. จัดระดับของเคร่ืองยนต์ให้อยู่ในต าแหน่งตั้ งตรง

แลว้ถอดฝาครอบเคร่ืองยนตอ์อก 
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2. ถอดฝาปิดช่องเติมน ้ ามนัเคร่ืองออก 

 
 

ข้อควรระวงั 

อุณหภูมขิองน า้มนัเคร่ืองอาจสูงพอทีจ่ะลวกนิว้ของท่าน
ในระหว่างดงึปลัก๊ถ่ายน า้มนัเคร่ืองออก 

รอจนกว่าปลั๊กถ่ายน ้ามันเคร่ืองจะเย็นตัวลงพอที่จะ
สัมผัสได้ด้วยมือเปล่า  ก่อนท าการคลายปลั๊กถ่าย
น า้มนัเคร่ือง 

3. วางอ่างถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองไวใ้ตป้ลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง 
4. คลายปลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองและแหวนปะเก็นออก 

จากนั้นปล่อยใหน้ ้ ามนัเคร่ืองไหลออก 

 

5. หลงัจากถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองเสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้
เปล่ียนแหวนปะเก็นใหม่  แล้วขันปลั๊กถ่าย
น ้ ามนัเคร่ืองใหแ้น่น 

ข้อสังเกต 

แหวนปะเก็นที่ใช้แล้วก่อนหน้านี้อาจร่ัวได้ ส่งผลให้
เคร่ืองยนต์เกิดความเสียหาย  ห้ามน าแหวนปะเก็น
กลบัมาใช้ซ ้า ให้มัน่ใจว่าใช้แหวนปะเกน็ใหม่เสมอ 

6. เติมน ้ ามนัเคร่ืองท่ีแนะน าให้อยูใ่นขีดจ ากดัดา้นบน
ความจุน ้ ามนัเคร่ือง: 0.38 ลิตร 

7. ตรวจวดัระดับน ้ ามนัเคร่ือง โปรดดูขอ้มูลท่ีหัวขอ้ 
“การตรวจสอบก่อนการออกเรือ” 

 

หมายเหตุ: 
เพ่ือหลีกเล่ียงการวัดระดับน า้ มันเคร่ืองท่ีไม่ถูกต้อง ให้
ตรวจวัดระดับน ้ามันเคร่ืองในขณะท่ีเคร่ืองยนต์เย็น
เท่าน้ัน 
8. ปิดฝาช่องเติมน ้ ามนัเคร่ือง 

 ค าเตือน 

น ้ามันเคร่ืองอาจท าให้คน หรือสัตว์เลี้ยงได้รับบาดเจ็บ
การสัมผสัซ ้าๆ กบัน า้มนัเคร่ืองทีใ่ช้แล้วเป็นเวลานานอาจ
ท าให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้  แม้แต่การสัมผัสกับ
น ้ามันเคร่ืองที่ใช้แล้วในระยะเวลาส้ันๆ ก็อาจท าให้
ผวิหนังระคายเคอืงได้ 

 เก็บน ้ามันเคร่ืองใหม่หรือที่ใช้แล้วให้ห่างจากเด็ก
และสัตว์เลีย้ง 

 ใส่เส้ือแขนยาวและถุงมอืกันน ้าเมื่อมีการด าเนินการ
กบัน า้มนัเคร่ือง 

 เมื่อน ้ามันเคร่ืองสัมผัสกับผิวของท่านให้ล้างออก
ด้วยสบู่ทนัท ี

 ให้ซักเส้ือผ้าหรือผ้าขี้ริ้วที่เป้ือนน ้ามันเคร่ืองด้วย
ผงซักฟอก 

หมายเหตุ: 
รีไซเคิล หรือก าจัดน า้มันเคร่ืองท่ีใช้แล้วอย่างเหมาะสม
ห้ามทิ้งน า้มันเคร่ืองลงในถังขยะ หรือเทลงบนพืน้ดิน, 
ท่อระบายน า้ หรือเทลงในน า้ 
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น า้มันเกยีร์ 
ในการตรวจสอบระดบัน ้ ามนัเกียร์ ให้ถอดปลัก๊วดัระดบั
น ้ ามนัเกียร์ตวับน แลว้มองเขา้ไปในรูวดัระดบั ซ่ึงระดบั
ของน ้ ามนัเกียร์ควรอยู่ท่ีขอบดา้นล่างของรู หากระดบั
น ้ ามนัเกียร์ต ่า ให้เติมน ้ ามนัเกียร์ตามเบอร์ท่ีก าหนด
จนกว่าระดบัของน ้ ามนัเกียร์จะถึงระดบั ขอบดา้นล่าง
ของรูวดัระดบั จากนั้นใส่ และขนัปลัก๊วดัระดบัใหแ้น่น 

การเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเกียร์: 
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคร่ืองยนต์อยู่ในต าแหน่งตั้ง

ตรง วางอ่างถ่ายน ้ ามนัเกียร์ไวด้า้นล่างใตเ้ส้ือเกียร์ 
2. ถอดปลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเกียร์ ① จากนั้นถอดปลัก๊วดั

ระดบัน ้ ามนัเกียร์ตวับน ② ออกตามล าดบั 

 

3. หลังจากท่ีน ้ ามันเกียร์ไหลออกจนหมด ให้เติม
น ้ ามนัเกียร์ตามเบอร์ท่ีก าหนด โดยใส่ปลายหลอด
เติมน ้ ามนัเกียร์เขา้กบัรูถ่ายน ้ ามนัเกียร์ดา้นล่าง แลว้
บีบหลอดน ้ ามนัเกียร์ใหน้ ้ามนัเกียร์เขา้ไปในเกียร์จน
กระทั้ งน ้ ามันเกียร์เร่ิมไหลออกมาจากรูวดัระดับ
ดา้นบน ตอ้งใชน้ ้ ามนัเกียร์ประมาณ 0.07  ลิตร 

4. ขนัปลัก๊วดัระดับน ้ ามันเกียร์ตวับน ② ให้แน่น
จากนั้นดึงหลอดเติมน ้ ามนัเกียร์ออก แลว้รีบขนัปลัก๊ 
ถ่ายน ้ ามนัเกียร์ ① ใหแ้น่น 

หมายเหตุ: 
เ พ่ือหลีกเ ล่ียงการ เ ติมน ้ามันเ กียร์ไ ม่ได้ระดับ  ใ ห้
ตรวจสอบระดับน ้ามันเกียร์อีกคร้ังหลังจากเสร็จตาม
ขั้นตอนท่ี 4 ประมาณ 10 นาที หากระดับน า้มันเกียร์ต า่
ให้ค่อยๆ เติมน า้มนัเกียร์ จนถึงระดับท่ีถกูต้อง 
 

 ค าเตือน 

น า้มนัเกยีร์อาจท าให้คนหรือสัตว์เลี้ยงได้รับบาดเจ็บการ
สัมผสัซ ้าๆ กับน ้ามันเกียร์ที่ใช้แล้วเป็นเวลานาน อาจท า
ให้เกดิมะเร็งผวิหนังได้ แม้แต่การสัมผสักับน ้ามันเกียร์ที่
ใช้แล้วในระยะเวลาส้ันๆ ก็อาจท าให้ผวิหนังระคายเคือง
ได้ 

 เกบ็น า้มนัเกยีร์ใหม่หรือทีใ่ช้แล้วให้ห่างจากเด็ก และ
สัตว์เลีย้ง 

 ใส่เส้ือแขนยาว และถุงมือกันน ้าเมื่อมีกาด าเนินการ
กบัน า้มนัเกยีร์ 

 เมือ่น า้มนัเกยีร์สัมผสักบัผวิของท่านให้ล้างออกด้วย
สบู่ทนัท ี

 ให้ซักเส้ือผ้า หรือผ้าขี้ริ้วที่เป้ือนน ้ามันเกียร์ด้วย
ผงซักฟอก 

หมายเหตุ: 
รีไซเคิลหรือก าจัดน ้ามันเกียร์ท่ีใช้แล้วอย่างเหมาะสม 
ห้ามทิง้น า้มนัเกียร์ลงในถงัขยะ หรือเทลงบนพืน้ดิน, ท่อ 
ระบายน า้ หรือเทลงในน า้ 

ข้อสังเกต 

หากสายเบ็ดตกปลาเข้าไปพันรอบๆ บริเวณจุดหมุนของ
เพลาใบจักร ซีลน ้ามันของเพลาใบจักรอาจเสียหาย และ
ท าให้น ้าเข้าไปในห้องเกียร์ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
อย่างรุนแรงได้ 

หากน า้มนัเกยีร์มสีีคล้ายสีของนม แสดงว่ามีน ้าเข้าไปใน
ห้องเกียร์ โปรดติดต่อผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับ
การแต่งตั้ งอย่างเป็นทางการของท่านทันทีเพื่ อขอ
ค าแนะน า 

ห้ามใช้งานเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือจนกว่าจะได้รับการ
แก้ไขถึงสาเหตุของการมีน ้าปนเป้ือน และจนกว่าสีของ
น า้มนัเกยีร์กลบัมาเป็นสีปกติ 
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การหล่อลื่น 
การหล่อล่ืนท่ีเหมาะสม เป็นส่ิงส าคญัส าหรับการท างาน
ท่ีปลอดภยั ราบร่ืน และยืดอายุการท างานของช้ินส่วน 
ในแต่ละส่วนของเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือของท่าน ตาราง
ต่อไปน้ีแสดงจุดหล่อล่ืนของเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของ
ท่าน และสารหล่อล่ืนท่ีแนะน า : 

จุดหล่อลืน่ สารหล่อลืน่ 

 
สกรูแคลม้ยดึเคร่ืองยนต ์ จารบีกนัน ้ า 

เกรดมารีน 

 
เพลาใบจกัร 

 
จุดหมนุการยกหางเสือ 

จารบีกนัน ้ า 
เกรดมารีน 

(ปืนอดัจารบี) 

หมายเหต:ุ 
ก่อนท าการอัดทาจาระบีผ่านหัวอัดจารบีของจุดหมนุการ
ยกหางเสือ ให้ยกเคร่ืองยนต์ขึน้จนสุด เพ่ือให้แขนลอ็ก
การยกหางเสือมาค า้ลอ็กเคร่ืองยนต์ในต าแหน่งยกเคร่ือง
ขึน้สุดค้างไว้ 
 
 
 
 

แอโนด 
เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือได้รับการป้องกันการกัดกร่อน
ภายนอกจากแอโนด  ช้ินส่วนของแอโนดเหล่าน้ีจะ
ควบคุมการเกิดปฏิกิริยาเคมีอิเลก็โทรไลซิส และป้องกนั 
การกัดกร่อน เพื่อป้องกันช้ินส่วนท่ีเป็นโลหะถูกกัด
กร่อน แอโนดจะเป็นตวัถูกกดักร่อนแทนช้ินส่วนโลหะ
อ่ืนๆ ท่านควรตรวจสอบแอโนดแต่ละอนัเป็นระยะ และ
เปล่ียนแอโนดใหม่เม่ือถูกกดักร่อนไป 2 ใน 3 ส่วน 

 

ข้อสังเกต 

หากแอโนดไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม พื้นผิว
อะลูมิเนียมที่อยู่ใต้น ้า (เช่น ชุดเกียร์) จะเสียหายจากการ
กดักร่อนด้วยปฏิกริิยาทางไฟฟ้า 

 ตรวจสอบแอโนดเป็นระยะเพื่ อให้แน่ใจว่ายัง
สามารถท างานได้ 

 ห้ามท าสีแอโนด เนื่องจากจะท าให้แอโนดไม่มี
ประสิทธิภาพ 

 ท าความสะอาดแอโนดเป็นระยะ ด้วยแปรงลวดเพื่อ
ข จั ด ค ร าบสกปรกที่ เ ค ลื อ บผิ ว  ซ่ึ ง อ า จล ด
ประสิทธิภาพการป้องกนัลงได้ 

หมายเหตุ: 
ปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการของท่าน เพ่ือตรวจสอบและเปล่ียนแอโนดท่ี
ติดตั้งอยู่ภายในเส้ือสูบ / ฝาสูบ 
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ไส้กรองน า้มันเช้ือเพลงิ 
ไสก้รองน ้ ามนัเช้ือเพลิงควรไดรั้บการตรวจสอบตามการ

บ ารุงรักษาตามระยะ จากผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ี

ไดรั้บการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ  ตรวจสอบไส้กรอง

น ้ ามนัเช้ือเพลิงทุกๆระยะ 100 ชัว่โมง (12 เดือน) 

การล้างช่องทางน า้หล่อเยน็ (ฟลชัช่ิง) 
หลงัจากใชง้านในน ้ าท่ีมีโคลนปน น ้ ากร่อย หรือน ้ าเค็ม
ท่านควรลา้งช่องทางเดินน ้ าหล่อเยน็ และพ้ืนผิวภายนอก
ของเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือดว้ยน ้ าจืดท่ีสะอาด หากท่าน
ไม่ลา้งช่องทางน ้ า เกลือท่ีตกผลึกอยู่สามารถกดักร่อน
เคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือ และท าให้อายุการใชง้านสั้นลง 
ลา้งช่องทางเดินน ้ าหล่อเยน็ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

ล้างขณะสตาร์ตเคร่ืองยนต์ –ในต าแหน่งแนวตั้ง– 
ซูซูกิแนะน าใหท่้านลา้งช่องทางน ้ าหล่อเยน็โดยใชว้ธีิน้ี 

 ค าเตือน 

ก๊าซจากไอเสียประกอบด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์  ซ่ึง
เป็นก๊าซอันตรายที่ตรวจจับได้ยาก เนื่องจากไม่มีสี และ
ไม่มีกลิ่น การหายใจเอาคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปใน
ร่างกาย อาจท าให้เสียชีวติหรือเจบ็ป่วยสาหัสได้ 

ห้ามสตาร์ตเคร่ืองยนต์ หรือติดเคร่ืองยนต์ภายในอาคาร
หรือในที ่ทีม่กีารระบายอากาศไม่เพยีงพอ หรือไม่มเีลย 
 

 ค าเตือน 

การระมดัระวงัในการท างานทีไ่ม่เหมาะสม เมือ่มกีารล้าง
ช่องทางน า้หล่อเยน็ อาจเกดิอนัตรายขึน้ได้ 

เมื่อมีการล้างช่องทางน ้าหล่อเย็น ให้ปฏิบัติตามข้อควร
ระวงัต่อไปนีเ้สมอ: 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคร่ืองยนต์อยู่ในต าแหน่งเกียร์
ว่าง หากอยู่ในต าแหน่งเข้าเกยีร์ เพลาใบจกัรจะหมุน
และอาจท าให้บาดเจบ็สาหัสได้ 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือไว้
อย่างถูกต้องกับแท่นบริการเคร่ืองยนต์ หรือเรือ
อย่างปลอดภัย และอยู่ภายใต้การดูแลจนกว่าการ
ล้างท าความสะอาดจะเสร็จส้ิน 

 เกบ็ไว้ให้ห่างจากเดก็ หรือสัตว์เลีย้ง 
 

ข้อสังเกต 

ความเสียหายของเคร่ืองยนต์อย่างรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้
ภายในเวลาเพียง 15 วินาที หากสตาร์ตเคร่ืองยนต์โดย
ปราศจากน า้เข้าสู่ระบบหล่อเยน็ 

ห้ามสตาร์ตเคร่ืองยนต์โดยปราศจากน ้าเข้าสู่ระบบหล่อ
เยน็ 

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองยนตไ์ม่ท างาน 

2. ต าแหน่งของเกียร์ตอ้งอยูใ่นต าแหน่ง “เกียร์วา่ง” 
3. ถอดใบจกัรออกจากเคร่ืองยนตเ์รือ  โปรดดูขอ้มูลท่ี

หวัขอ้ “การเลือกขนาดใบจกัรและการติดตั้ง” 

4. ติดตั้งเคร่ืองยนต์ในภาชนะท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น ถงั

เปล่าขนาด 200 ลิตร 

 

5. เติมน ้ าจืดท่ีสะอาดในภาชนะขนาดใหญ่ ตามรูป 

6. สตาร์ตเคร่ืองยนต์ให้อยู่ในรอบเดินเบา ประมาณ     

5 นาที เพ่ือลา้งน ้ าเค็มให้ไหลออกจากระบบหล่อ

เยน็ 
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7. ดบัเคร่ืองยนต์ แลว้น าเคร่ืองยนต์ออกจากภาชนะ
ขนาดใหญ่ และใหเ้คร่ืองยนตอ์ยูใ่นต าแหน่งแนวตั้ง
จนกว่าเคร่ืองยนต์จะระบายน ้ าออกหมด ติดตั้งใบ
จักรเขา้กับเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ โปรดดูข้อมูลท่ี
หวัขอ้ “การเลือกขนาดใบจกัรและการติดตั้ง” 

8. ท าความสะอาดพ้ืนผิวภายนอก และลงแวก็ซ์เคลือบ
สีท่ีพ้ืนผิวดา้นนอกเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ 

การบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือจมน า้ 
เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือท่ีจมน ้ าโดยอุบัติเหตุ หรือเหตุ
สุดวิสัยต่างๆ ตอ้งไดรั้บการยกเคร่ือง (โอเวอร์ฮอล)
โดยเร็วท่ีสุดเพื่อป้องกันช้ินส่วนถูกกัดกร่อน หาก
เหตุการณ์ท่ีเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่านจมน ้ า จาก
กรณีท่ีกล่าวมาใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี: 
1. น าน ้ าออกจากเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือโดยเร็วท่ีสุด 
2. ลา้งให้สะอาด ดว้ยน ้ าสะอาดเพื่อขจดัเกลือ โคลน

และสาหร่ายออกใหห้มด 
3. ถอดหัวเทียนออก เพื่อระบายน ้ าออกจากกระบอก

สูบผ่านรูหัวเทียนโดยการค่อยๆหมุนฟลายวีล
หลายๆ รอบ เพื่อให้ลูกสูบดนัน ้ าออกจากห้องเผา
ไหม ้

4. ตรวจสอบว่ามีน ้ าเขา้ไปปนในน ้ ามนัเคร่ืองหรือไม่
หากมีน ้ า ใหถ้อดปลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองออก เพื่อถ่าย
น ้ ามนัเคร่ืองท่ีปนน ้ าออกให้หมดทนัที จากนั้นใส่
ปลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองกลบัเขา้ต าแหน่งแลว้ขนัให้
แน่น 

5. ถ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงออกจากคาร์บูเรเตอร์ 

 ค าเตือน 

น ้ามันเบนซินเป็นสารไวไฟ และเป็นพิษอย่างยิ่ง อาจ
ก่อให้เกดิไฟไหม้ และเป็นอนัตรายต่อคน และสัตว์เลีย้ง 

เกบ็ให้ห่างจากเปลวไฟ และประกายไฟเสมอ  
ก าจดัเช้ือเพลงิอย่างถูกต้อง และปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อม 
 

6. เทน ้ ามนัเคร่ืองลงในเคร่ืองยนต์โดยผ่านรูหัวเทียน
และคาร์บูเรเตอร์ จากนั้นหมุนเคร่ืองยนต์เพื่อให้
น ้ ามันเคร่ืองเข้าไปเคลือบช้ินส่วนภายในของ
เคร่ืองยนต ์โดยใชเ้ชือกสตาร์ตฉุกเฉินหรือชุดเชือก
สตาร์ต  

ข้อสังเกต 

ความเสียหายของเคร่ืองยนต์อย่างรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้
หากท่านพยายามหมุนเคร่ืองยนต์ต่อไปในขณะที่ท่าน
รู้สึกว่าเคร่ืองยนต์มีความฝืดตัวในการเคลื่อนที่ หรือมี
แรงต้านทีผ่ดิปกต ิ

หากท่านพบความฝืดตัว หรือแรงต้านที่ผดิปกติในขณะ
หมุนเคร่ืองยนต์ ให้หยุดทันที และอย่าพยายามสตาร์ต
เคร่ืองยนต์จนกว่าท่านจะพบ และแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ 

7. น าเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือของท่านเขา้รับบริการยก
เคร่ือง (โอเวอร์ฮอล) ท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการโดยเร็วท่ีสุด 

ข้อสังเกต 

หากแหล่งจ่ายน ้ามันเช้ือเพลิงมีน ้าปนเป้ือน ความ
เสียหายของเคร่ืองยนต์อาจเกดิขึน้ได้ 

หากถังน ้ามันเช้ือเพลิง และช่องระบายอากาศของถัง
น ้ามันเช้ือเพลิง จมอยู่ใต้น ้าให้ตรวจสอบแหล่งจ่าย และ
ท่อทางน า้มนัเช้ือเพลงิเพือ่ให้แน่ใจว่าไม่มนี า้ปนเป้ือน 
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ขั้นตอนการจัดเกบ็เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ 

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

“การเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเกียร์” 
2. เปล่ียนน ้ ามันเคร่ืองตามขั้นตอนท่ีอธิบายไว้ใน

หวัขอ้ “การเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง” 
3. เติมสารรักษาประสิทธิภาพของน ้ ามนัเช้ือเพลิง Fuel 

stabilizer ลงในถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามค าแนะน าของ
ผูผ้ลิต 

4. ลา้งช่องทางเดินน ้ าหล่อเยน็อยา่งละเอียดถ่ีถว้นตาม
ขั้นตอนท่ีอธิบายไวใ้นหัวขอ้ “การลา้งช่องทางน ้ า
หล่อเยน็ (ฟลชัช่ิง)” 

5. สตาร์ตเคร่ืองยนต์ท่ีความเร็วรอบ 2500 รอบ/นาที
ในต าแหน่งเกียร์วา่งเป็นเวลา 5 นาที เพื่อกระจาย
น ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพใหก้บัเคร่ืองยนต ์

6. ดบัเคร่ืองยนต ์
7. หมุนคันโยกก๊อกน ้ ามัน เ ช้ือ เพลิงไปทางขวา 

(ต าแหน่งปิด (OFF)) 

 
 

 
 

 

8. หมุนสกรูปิดช่องระบายอากาศท่ีฝาถังน ้ ามัน
เช้ือเพลิง 

9. ท าการหล่อล่ืนช้ินส่วนอ่ืนๆท่ีระบุไวต้ามขั้นตอนท่ี
อธิบายไวใ้นหวัขอ้ “การหล่อล่ืน” 

10. ลา้งเคร่ืองยนตภ์ายนอกดว้ยน ้ าจืดท่ีสะอาด หลงัจาก
ล้าง เสร็จแล้ว หากมีน ้ าตกค้างอยู่ตามบริ เวณ
เคร่ืองยนต ์ควรเช็ดน ้ าออกดว้ยผา้แหง้ท่ีสะอาด 
การลา้งเคร่ืองยนต์ดว้ยเคร่ืองฉีดน ้ าแรงดนัสูง ควร
อยู่ห่างจากเคร่ืองยนต์และล้างเฉพาะภายนอก
เท่านั้น 

11. ลงแวก็ซ์เคลือบสีบนผิวของช้ินส่วนภายนอกของ
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ หากพบเห็นความเสียหายของ
สี ใหท้ าสีใหม่ก่อนลงแวก็ซ์เคลือบสี 

12. จดัเก็บเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือของท่านในต าแหน่ง
“เคร่ืองยนตต์ั้งตรง” ในท่ีแห้ง และมีอากาศถ่ายเท
สะดวก 

 ค าเตือน 

ขณะเคร่ืองยนต์ท างาน มีช้ินส่วนเคลื่อนที่อยู่หลายจุด
อาจท าให้ได้รับการบาดเจบ็สาหัสได้ 

เมื่อเคร่ืองยนต์ก าลังท างาน ให้เก็บ มือ ผม เส้ือผ้า ฯลฯ
ให้อยู่ห่างจากเคร่ืองยนต์ 
 

ข้อสังเกต 

ความเสียหายของเคร่ืองยนต์อย่างรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้
ภายในเวลาเพยีง 15 วนิาท ีหากสตาร์ตเคร่ืองยนต์โดยไม่
มนี า้เข้าสู่ระบบหล่อเยน็ 

ห้ามสตาร์ตเคร่ืองยนต์โดยไม่มนี า้เข้าสู่ระบบหล่อเยน็ 
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การน าเคร่ืองยนต์มาใช้หลงัการจัดเกบ็ 

เม่ือน าเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่านออกจากสถานท่ี
จดัเก็บเพ่ือใช้งาน ให้ปฏิบติัตามขั้นตอนด้านล่างเพ่ือ
กลบัสู่การท างานปกติ 
เง่ือนไข: 
1. ท าความสะอาดหวัเทียน หรือเปล่ียนหากจ าเป็น 
2. ตรวจสอบระดบัน ้ ามนัเกียร์ในหอ้งเกียร์ และหาก

จ าเป็น ใหเ้ติมน ้ ามนัเกียร์ตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้น
หวัขอ้ “น ้ามนัเกียร์” 

3. หล่อล่ืนช้ินส่วนท่ีเคล่ือนไหวทั้งหมดตามหวัขอ้
“การหล่อล่ืน” 

4. ตรวจสอบระดบัน ้ ามนัเคร่ือง 
5. ท าความสะอาดตวัเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ และลง

แวก็ซ์บนพ้ืนผิวภายนอกท่ีท าสี 

การแก้ไขปัญหา 
ค าแนะน าการแก้ไขปัญหาน้ีมีไวเ้พื่อช่วยท่านค้นหา
สาเหตุของการเกิดปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยทัว่ๆ ไป 

ข้อสังเกต 

การแก้ไขปัญหาทีไ่ม่ถูกต้อง อาจท าให้เคร่ืองยนต์ติดท้าย
เรือของท่านเสียหายได้ การซ่อมแซม หรือการปรับแต่ที่
ไม่เหมาะสม อาจท าให้เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือเกิดความ
เสียหายมากไปกว่าเดิม ความเสียหายดังกล่าวอาจไม่
ครอบคลุมภายใต้การรับประกนั 

หากท่านไม่มัน่ใจในการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง
โปรดปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองยนต์สตาร์ตไม่ติด (สตาร์ตติดยาก): 
 แผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินไม่อยู่ใน

ต าแหน่ง 
 น ้ามนัเช้ือเพลิงหมดหรือเส่ือมคุณภาพ 
 สายน ้ ามนัเช้ือเพลิงพบังอ หรือถูกกดทบั 
 หวัเทียนเสีย 

เคร่ืองยนต์เดินเบาไม่เรียบหรือเดินเบาดับ: 
 ดนัปุ่มปิดโชค้สตาร์ตไม่สุด  
 สายน ้ ามนัเช้ือเพลิงพบังอ หรือถูกกดทบั 
 หวัเทียนเสีย 

เร่งรอบเคร่ืองยนต์ไม่ได้ (ก าลงัเคร่ืองตก): 
 เคร่ืองยนตรั์บโหลดมากเกินไป 
 ใบจกัรเกิดความเสียหาย 
 ขนาดของใบจกัรไม่เหมาะสมกบัโหลดท่ีใชง้าน 

เคร่ืองยนต์ส่ันมากเกนิไป: 

 สกรูแคลม้ยดึเคร่ืองยนตห์ลวมหลุด 
 เกิดจากมีวตัถุแปลกปลอม (สาหร่าย ถุงพลาสติก 

ฯลฯ) เขา้ไปพนักบัใบจกัร 
 ใบจกัรเกิดความเสียหาย 

เคร่ืองยนต์มีความร้อนขึน้สูง 
 ช่องทางเขา้น ้ าหล่อเยน็อุดตนั 

 เคร่ืองยนตรั์บโหลดมากเกินไป 
 ขนาดของใบจกัรไม่เหมาะสมกบัโหลดท่ีใชง้าน 
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ข้อมูลจ าเพาะ 

หัวข้อ DF2.5 
ชนิดเคร่ืองยนต ์ 4 จงัหวะ 
จ านวนกระบอกสูบ 4 
กระบอกสูบ x ระยะชกั 48.0 × 38.0 ม.ม. 
ความจุกระบอกสูบ 68 ซีซี 
ก าลงัขบัสูงสุด 1.8 kW (2.5PS) 
ช่วงรอบเคร่ืองท างานสูงสุดขณะเปิดคนัเร่งสุด 5250 – 5750 รอบ/นาที 
ระบบการจุดระเบิด CDI 
การหล่อล่ืนของเคร่ืองยนต ์ เกียร์ป้ัม 
ความจุน ้ ามนัเคร่ือง 0.38 ลิตร 
ความจุน ้ ามนัเกียร์ 0.07 ลิตร 
ความจุถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงดา้นใน 0.9 ลิตร 
หวัเทียน NGK CR6HSA 
ระยะห่างเข้ียวหวัเทียน 0.6 – 0.7 ม.ม. 
ระยะห่างวาลว์ ไอดี    : 0.13 – 0.17 ม.ม. (0.0051 – 0.0067 in) 

ไอเสีย : 0.13 – 0.17 ม.ม. (0.0051 – 0.0067 in) 
ประเภทของน ้ ามนัเช้ือเพลิง น ้ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ 
อตัราค่าออกเทนต ่าสุด 91 (Research method) 
 


