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คู่มอื การใช้ งาน

ข้ อมูลสาคัญ

ข้ อควรระวังทีส่ าคัญสาหรับผู้ใช้ งาน

 ค าเตื อ น /  ข้ อ ควรระวั ง / ข้ อ สั ง เกต /

หมายเหตุ กรุ ณาอ่ านคู่ มือและปฏิ บัติ ต ามค าแนะน า
อย่างระมัดระวัง เพื่อเน้นข้อมูลสาคัญ จะใช้สัญลักษณ์
 และคาว่า คาเตือน, ข้ อควรระวัง, ข้ อสั งเกต
และ หมายเหตุ ซึ่ งมี ค วามหมายเฉพาะ กรุ ณาให้
ความสาคัญเป็ นพิเศษกับข้อความที่เน้นด้วยสัญลักษณ์

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

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

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

คาเตือน
การไม่ ปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันที่เหมาะสมอาจเพิ่ม
ความเสี่ ยงต่ อการเสี ยชีวิต หรือการบาดเจ็บอย่ างรุ นแรง
ต่ อท่ าน และผู้โดยสารของท่ าน
ข้ อควรระวังที่สาคัญด้ านความปลอดภัยบางประการที่
ท่ านควรปฏิบัตคิ อื :
 ก่ อ นการใช้ งานเครื่ อ งยนต์ ติ ด ท้ า ยเรื อ ในครั้ ง แรก
กรุ ณ าอ่ านคู่ มื อ การใช้ งานอย่ างละเอี ย ดเพื่ อ ท า
ความคุ้ น เคยกั บ คุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ ของการใช้ งาน
เครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือ รวมไปถึงข้ อกาหนดด้ านความ
ปลอดภัย และข้ อกาหนดด้ านการบารุงรักษา
 ก่ อนการใช้ งานเรื อ ในแต่ ละครั้ งให้ ด าเนิ น การ
ตรวจสอบประจาวัน ตามรายการทีไ่ ด้ ระบุไว้ ในหัวข้ อ
“การตรวจสอบก่ อนการออกเรือ”
 ฝึ กการควบคุ ม เรื อ ของท่ า นด้ ว ยความเร็ ว ต่ า และ
ความเร็วปานกลาง จนกว่ าท่ านจะคุ้นเคยกับลักษณะ
การใช้ งานของเครื่ องยนต์ และตัวเรื อให้ เป็ นอันหนึ่ง
อันเดีย วกัน อย่ าพยายามใช้ ประสิ ทธิ ภ าพความเร็ ว
สู ง สุ ด หากท่ า นไม่ มีค วามความคุ้ น เคย และความ
ชานาญ กับคุณลักษณะเหล่ าเป็ นอย่ างดี
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าท่ านมี อุ ป กรณ์ ด้ านความ
ปลอดภัย และอุปกรณ์ ช่วยเหลือฉุ กเฉินประจาเรือ อยู่
บนเรื อ ของท่ า น อุ ป กรณ์ ที่ส าคัญ นี้ไ ด้ แ ก่ ห่ ว งยาง
สาหรับแต่ ละบุคคล (รวมไปถึงเบาะลอยน้าแบบโยน
บนเรื อที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 16 ฟุตขึ้นไป), ถัง
ดับเพลิง, อุปกรณ์ ส่งสั ญญาณทางเสี ยง และสายตา,
สมอ, ถังสาหรับวิดน้า, ปั๊มระบายน้าในท้ องเรือ, เข็ม
ทิ ศ , เชื อ กสตาร์ ตฉุ ก เฉิ น , น้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และ
น้ า มั น เครื่ อ งเพิ่ ม เติ ม , ชุ ด ปฐมพยาบาล, ไฟฉาย,
อาหารและนา้ ดืม่ , กระจก, ไม้ พาย, ชุ ดเครื่องมือ, และ
วิ ท ยุ สื่ อ สาร ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า ท่ า นได้ พ กพา
อุปกรณ์ ดงั กล่ าวอย่ างเหมาะสมก่ อนออกเดินทาง
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 ห้ ามสตาร์ ตเครื่องยนต์ ภายในอาคาร และในพืน
้ ที่ปิด


















เนื่องจากการปล่ อยควันไอเสี ยประกอบไปด้ วย ก๊ าซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ ที่มีพิษอันตรายต่ อสุ ขภาพ ซึ่ ง
เป็ นสาเหตุทาให้ หมดสติ และอาจนาไปสู่ การเสียชีวติ
แนะนาขั้ นตอนการปฏิ บั ติตัวบนเรื อ การรั บ มือ กับ
กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิ น ให้ กับผู้โดยสารของท่ าน รวม
ไปถึงการใช้ อุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยต่ างๆ
ห้ า มจั บ ฝาครอบเครื่ อ งยนต์ ห รื อ ชิ้ น ส่ วนใดๆของ
เครื่องยนต์ ในขณะขึน้ หรือลงเรือ
ต้ องมั่นใจว่ าผู้โดยสารของท่ านสวมใส่ เสื้ อชู ชีพทุ ก
ครั้งทีโ่ ดยสารอยู่บนเรือ
ห้ ามใช้ งานหรื อปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการแล่ นเรื อ
ในขณะมึนเมาแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติด
กระจายนา้ หนักทั้งหมด ให้ สมดุลกันบนตัวเรือ
ดาเนินการบารุ งรักษาตามหัวข้ อในตารางบารุ งรักษา
ตามระยะ ปรึ กษาผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ได้ รับ
การแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ
ห้ ามดัดแปลงเครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรื อของท่ าน การ
ดัดแปลง หรื อการถอดชิ้นส่ วน อาจทาให้ เครื่องยนต์
ติดท้ ายเรืออยู่ในสวาวะทีไ่ ม่ ปลอดภัยต่ อผู้ใช้ งาน
เรียนรู้ และปฏิบัตติ ามกฎหมายการเดินเรือที่เกี่ยวข้ อง
ทั้งหมดอย่ างเคร่ งครัด
ตรวจสอบการพยากรณ์ อากาศล่ วงหน้ าก่ อนการออก
เรือ เพือ่ หลีกเลีย่ งกับสภาพอากาศทีเ่ ลวร้ ายในระหว่ าง
การเดินทาง
ใช้ ค วามระมัด ระวั ง อย่ า งยิ่ง ในการเลือ กซื้ ออะไหล่
หรื ออุปกรณ์ เสริ ม ซู ซูกิขอแนะนาเป็ นอย่ างยิ่ง ให้
ท่ า นใช้ อ ะไหล่ และอุป กรณ์ เสริ ม แท้ จากซู ซูกิ หรื อ
เทีย บเท่ า เนื่ อ งจากอะไหล่ หรื อ อุ ป กรณ์ เ สริ ม ที่ไ ม่
เหมาะสม หรื อมีคุณภาพต่า อาจก่ อให้ เกิดสภาพการ
ทางานทีไ่ ม่ ปลอดภัย
ห้ ามถอดฝาครอบล้ อช่ วยแรง (ฟลายวีล) ออก (ยกเว้ น
กรณีทจี่ าเป็ นต้ องสตาร์ ตเครื่องยนต์ ฉุกเฉิน)

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

สารบัญ

หน้ า

บริ ษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จากัด ขอขอบพระคุณเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่ท่านได้ให้เกียรติ เลือกใช้เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อซูซูกิ
เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องโปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ โดยละเอียด
และมั่น ทบทวนเป็ นครั้ งคราว เนื่ อ งจากมี เ นื้ อ หาและ
ข้อมูลที่ สาคัญในด้านความปลอดภัย, การใช้งาน และ
การบารุ งรักษา ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับข้อมูลที่
ได้นาเสนอในคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านได้สมั ผัสการแล่น
เรื อที่ปลอดภัย และสนุกสนาน ข้อมูลทั้งหมดในคู่มือใน
เล่มนี้ อยู่บนพื้นฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุ ด ณ เวลาที่ ถูก
ตีพิมพ์ บางข้อมูลอาจมีความแตกต่างจากคู่มือการใช้งาน
เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านอันเนื่ องจากการปรับปรุ ง
หรื อ เปลี่ ย นแปลงอื่ นๆ บริ ษ ัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการ
เปลี่ ย นแปลงได้ต ลอดเวลา โดยที่ ไ ม่ ต ้อ งแจ้ง ให้ท่ า น
ทราบล่วงหน้า

ตาแหน่งของหมายเลขเครื่ องยนต์................................... 4
น้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น .................................. 4
ตาแหน่งติดฉลากข้อมูลความปลอดภัย .......................... 6
ตาแหน่งของชิ้นส่วนต่างๆ ............................................. 7
การติดตั้งเครื่ องยนต์ ....................................................... 9
การติดตั้งแบตเตอรี่ ......................................................... 9
การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าเสริ ม(ACCESSORIES) ............... 11
การเลือกขนาดใบจักร และการติดตั้ง ........................... 11
การปรับตั้ง .................................................................... 13
ระบบการแจ้งเตือน ....................................................... 15
ระบบการวิเคราะห์ปัญหา ............................................. 19
ระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่ อง.................. 19
ระบบแจ้งเตือนเครื่ องยนต์ดบั ขณะใช้งาน .................... 20
ระบบแจ้งเตือนเมื่อน้ าเข้าในน้ ามันเชื้อเพลิง................. 20
การใช้งานระบบล็อกหางเสื อ ....................................... 20
การตรวจสอบก่อนการออกเรื อ .................................... 22
การรันอินเครื่ องยนต์ .................................................... 24
การใช้งานเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ................................... 25
การถอดและการเคลื่อนย้ายเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ ........ 31
การลากเรื อบนรถเทรลเลอร์ ......................................... 33
การตรวจเช็ก และการบารุ งรักษาตามระยะ .................. 34
การล้างช่องทางน้ าหล่อเย็น (ฟลัชชิ่ง) .......................... 45
การบารุ งรักษาเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อจมน้ า................... 47
ขั้นตอนการจัดเก็บเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ...................... 48
การนาเครื่ องยนต์มาใช้หลังการจัดเก็บ ......................... 49
การแก้ไขปั ญหา ............................................................ 49
ข้อมูลจาเพาะ................................................................. 52
ตารางแสดงชัว่ โมงการทางานรวมของเครื่ องยนต์ ....... 53
แผนภูมิของการแสดงระบบการแจ้งเตือนการเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันเครื่ อง .................................................................. 54
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ตาแหน่ งของหมายเลขเครื่องยนต์
รหัสรุ่ น และหมายเลขเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่าน ถูก
ประทับอยูบ่ นแผ่นโลหะ ที่ติดกับขายึดแท่นเครื่ องเข้ากับ
ท้ายเรื อ ข้อ มู ล เหล่ า นี้ เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ส าหรั บ การสั่ง ซื้ อ
อะไหล่ อุปกรณ์เสริ ม หรื อในกรณี เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ
ของท่านถูกโจรกรรม

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

นา้ มันเบนซิน/ผสมเอทานอล

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

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

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

ส่ วนผสมของน้ ามันเบนซิ นไร้สารตะกัว่ และเอทานอล
หรื อที่เรี ยกชื่อว่า “แก๊ สโซฮอล์ ” ต้องเป็ นน้ ามันเบนซิ น
ไร้ ส ารตะกั่ว ที่ มี เ อทานอลผสมได้ไ ม่ เ กิ น 10% (E10)
แนะนาให้ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ ที่มีสญ
ั ลักษณ์ดงั ต่อไปนี้

การติดฉลากจาแนกชนิดของนา้ มันแก๊สโซฮอล์
สถานี บริ การน้ ามันเบนซิ น/ผสมแอลกอฮอล์ ต้องมีการ
ระบุ ป ระเภท และปริ ม าณแอลกอฮอล์ หรื อมี การระบุ
สารเติ ม แต่ ง ของน้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง ที่ ส าคัญ เพื่ อ ให้ ท่ า น
พิจารณาเลือกใช้น้ ามันเชื้ อเพลิง ว่าน้ ามันเชื้ อเพลิงใด มี
ส่ ว นผสมตรงกับข้อก าหนดที่ ร ะบุ ไว้ข ้างต้น หากบาง
สถานีบริ การน้ ามันไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน
ให้สอบถามกับผูใ้ ห้บริ การในสถานีบริ การน้ ามัน

หมายเหตุ:
หากท่ านไม่ พึ ง พอใจกั บ การใช้ งานหรื ออั ต ราการ
สิ ้น เปลื อ งของเครื่ องยนต์ ในระหว่ างที่ ใ ช้ น้ามัน แก๊ ส
โซฮอล์ ท่ านควรเปลี่ยนไปใช้ นา้ มันเบนซิ นไร้ สารตะกั่ว
ที่ ไม่ มีแอลกอฮอล์ ผสม
หากมีอาการเครื่ องยนต์ สะดุด ให้ ท่ านเปลี่ ยนยี่ ห้อของ
สถานีบริ การนา้ มันเนื่องจากมีความต่ างกันระหว่ างยี่ห้อ
การใช้ น้ามันเบนซิ นไร้ สารตะกั่วจะช่ วยยื ดอายุการใช้
งานของหั วเที ยน
4

คาเตือน
นา้ มันเบนซินเป็ นวัตถุไวไฟ และเป็ นพิษอย่ างรุ นแรง ซึ่ง
จะทาให้ เกิดไฟไหม้ แ ละเป็ นอัน ตรายต่ อผู้ คนและสั ต ว์
ให้ ท่านปฏิบัตติ ามข้ อควรระวังต่ อไปนีเ้ สมอ
เมือ่ เติมนา้ มันเชื้อเพลิง:
 ไม่ อนุญาตให้ ผ้ อู น
ื่ นอกจากผู้ทบี่ รรลุนิติภาวะแล้ วเป็ น
ผู้เติมนา้ มันเชื้อเพลิงลงในถังนา้ มันเชื้อเพลิง
 หากท่ านใช้ ถั ง น้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง แบบพกพาให้ ดั บ
เครื่องยนต์ ทุกครั้งและถอดถังนา้ มันเชื้อเพลิงออกจาก
เรือเพือ่ เติมนา้ มันเชื้อเพลิง
 อย่ า เติ ม น้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง จนเต็ ม ถั ง มิ ฉ ะนั้ น น้ า มั น
เชื้อเพลิงอาจจะล้ นออกเมื่อน้ามันเชื้อเพลิงขยายตัว
อันเนื่องมาจากความร้ อนจากแสงอาทิตย์
 ระมัดระวังอย่ าทาน้ามันเชื้อเพลิงหก ถ้ าทาหก ให้ รีบ
เช็ดออกทันที
 ห้ ามสู บบุหรี่และอย่ าอยู่ใกล้ เปลวไฟและประกายไฟ

นา้ มันเครื่อง
ข้ อสังเกต
การใช้ น้ า มั น เครื่ อ งที่ มี คุ ณ ภาพต่ า จะส่ งผลเสี ย ต่ อ
ประสิทธิภาพ และอายุการใช้ งานของเครื่องยนต์ ติดท้ าย
เรือ ซู ซูกแิ นะนาให้ ท่านใช้ น้ามันเครื่อง 4 จังหวะสาหรับ
เครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือซู ซูกิ
คุณภาพของน้ ามันเครื่ องเป็ นปั จจัยสาคัญต่อสมรรถนะ
และอายุการใช้งานของเครื่ องยนต์ เลือกน้ ามันเครื่ องที่มี
คุณภาพดี เสมอ ซู ซูกิขอแนะนาให้ใช้น้ ามันเครื่ องเกรด
SAE 10W-40 หรื อ SAE 10W-30 สาหรับเครื่ องยนต์ติด
ท้ายเรื อซูซูกิ 4 จังหวะ หากไม่สามารถจัดหาได้ ให้ใช้
น้ ามันเครื่ อง FC-W ที่ ผ่านการรับรอง NMMA หรื อ
น้ ามันเครื่ อง 4 จังหวะที่มีคุณภาพดีจาก แผงผังต่อไปนี้
ตามอุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่ของท่าน

ข้ อสังเกต
นา้ มันเบนซินทีเ่ ก็บไว้ ในถังน้ามันเชื้อเพลิงเป็ นเวลานาน
จะสร้ างผิวเคลือบชิ้นงาน และยางเหนียวซึ่งสามารถทา
ให้ เครื่องยนต์ เกิดความเสียหายได้
ให้ ใช้ นา้ มันเชื้อเพลิงทีใ่ หม่ เสมอ

ข้ อสังเกต

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

นา้ มันเกียร์

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

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

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

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

: สตาร์ ตเครื่องยนต์

: อ่ านคู่มอื การใช้ งานอย่ างละเอียด

: ความเสี่ยงจากการวางเครื่องยนต์ ด้านข้ าง

: ความเสี่ยงจากไฟไหม้

: คันโยกรีโมตคอนโทรล / คันโยกเกียร์
การทางาน 2 ทิศทาง เดินหน้ า/เกียร์ ว่าง/ถอยหลัง
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ตาแหน่ งของชิ้นส่ วนต่ างๆ
สวิตช์ทริ มยกหางเสื อ
ไฟฟ้ า(PTT)

ฝาครอบเครื่ องยนต์

รู น้ าสาหรับตรวจ
สอบน้ าหล่อเย็น
ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ อง
แอโนด

แท่นยึดเครื่ องสาหรับติดตั้ง
เข้าท้ายเรื อ
สกรู ปรับการขึ้น-ลง
หางเสื อด้วยมือ
แอโนด
ปลัก๊ ระบายอากาศในห้องเกียร์
ปลัก๊ เช็กระดับน้ ามันเกียร์
ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเกียร์

ช่องต่อท่อน้ าสาหรับ
ทาความสะอาด
แอโนด
แผ่นป้ องกันการเกิด
(ฟอง) คาวิเตชัน่
ตัวปรับมุมหางเสื อ
(Trim Tab)
ช่องทางน้ าเข้าหล่อเย็น

ช่องต่อท่อน้ าสาหรับ
ทาความสะอาด (No.2)
ลูกเบี้ยวปรับตั้งการจากัด
มุมยกหางเสื อขึ้นสุด
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สวิตช์ทริ มยกหางเสื อไฟฟ้ า(PTT)
ปุ่ มล็อก
คันโยก

คันโยกควบคุมคันเร่ งและการเข้าเกียร์
คันโยกสาหรับอุน่ เครื่ องยนต์

สวิตช์กญ
ุ แจเครื่ องยนต์

เกจวัดรอบเครื่องยนต์
สวิตช์ดบั เครื่ องฉุกเฉิ น

ตัวปรับความฝื ดคันโยก

รีโมตควบคุม

ลูกบีบปั๊ มน้ ามันเชื้อเพลิง

สายนา้ มันเชื้อเพลิง
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การติดตั้งเครื่องยนต์
คาเตือน
ก าลั ง ขั บ ที่ มี ม ากเกิ น ไปอาจท าให้ เรื อ ของท่ านเกิ ด
อันตรายได้ เครื่องยนต์ ทมี่ แี รงม้ ามากเกินไปจะส่ งผลเสี ย
กับความปลอดภัยของตัวเรื อ และอาจทาให้ เกิดปั ญหา
ด้ านการใช้ งาน/ยากต่ อการควบคุมเรือ เรืออาจได้ รับแรง
ตึงเครียดและเกิดการเสียหายได้
ห้ า มติ ด ตั้ ง เครื่ อ งยนต์ ติ ด ท้ า ยเรื อ ที่ มี แ รงม้ า เกิ น กว่ า
คาแนะนาของผู้ผลิตเรือ แรงม้ าสู งสุ ดทีแ่ นะนาจะถูกระบุ
ไว้ ที่ “แผ่นป้ ายรับรอง” หากไม่ พบแผ่นป้ ายรับรองโปรด
ติดต่ อผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิมารีนที่ได้ รับการแต่ งตั้งอย่ าง
เป็ นทางการของท่ าน
ซูซูกิขอแนะนาอย่างยิ่งให้ท่านติดตั้งเครื่ องยนต์ติดท้าย
เรื อ ชุดรี โมตควบคุม และเกจวัดต่างๆ กับผูแ้ ทนจาหน่าย
ซูซูกิมารี นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ ซึ่ งผูแ้ ทน
จาหน่ายซูซูกิมารี นมีเครื่ องมือเฉพาะ และอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกรวมทั้งความรู ้ความชานาญในการติดตั้ง

คาเตือน
การติดตั้งเครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรือ ชุ ดรี โมตควบคุม และ
เกจวัด ต่ างๆ อย่ างไม่ เหมาะสม สามารถส่ งผลให้ เกิดการ
บาดเจ็บ หรือความเสียหายได้
ซู ซูกิขอแนะนาอย่ างยิ่งให้ ท่านติดตั้งเครื่ องยนต์ ติ ดท้ าย
เรือ ชุดรีโมตควบคุม และเกจวัดต่ างๆ กับผู้แทนจาหน่ าย
ซู ซูกมิ ารีนทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ ซึ่งผู้แทน
จาหน่ ายซู ซูกิมารีนมีเครื่องมือเฉพาะ และเครื่องอานวย
ความสะดวกรวมทั้ง ความรู้ ความชานาญในการติดตั้ง
อย่ างถูกต้ อง

การติดตั้งแบตเตอรี่
ข้ อกาหนดแบตเตอรี่
850 Marine Cranking Amps (MCA)/ABYC,
หรือ 670 Cold Cranking Amps (CCA)/SAE
หรือ 180 Reserve Capacity (RC) Minutes/SAE
หรือ 12 โวลต์ , 100 AH

หมายเหตุ:
 ข้ อมูลจาเพาะที่ ระบุ ไว้ ด้านบนเป็ นข้ อกาหนดขั้นตา่









ของแบตเตอรี่ สาหรั บการสตาร์ ตเครื่ องยนต์
หากมีโหลดทางไฟฟ้ าที่ เพิ่ มเติ ม จากอุปกรณ์ ของตัว
เรื อ แบตเตอรี่ จ าเป็ นต้ อ งมี ข นาดความจุ ที่ ม ากขึ ้น
โปรดปรึ กษาผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี น เพื่ อกาหนด
ขนาดของแบตเตอรี่ ที่ เ หมาะสมส าหรั บเรื อ และ
เครื่ องยนต์ ของท่ านที่ ใช้ แบตเตอรี่ ร่วมกัน
แบตเตอรี่ Dual-purpose (Cranking/Deep-cycle)
สามารถ ใช้ ได้ ถ้าตรงตามข้ อมูลจาเพาะที่ ระบุด้านบน
(MCA, CCA, หรื อ RC)
อย่ าใช้ แบตเตอรี่ แบบ Deep Cycle ชนิด Cranking
ไม่ แนะนาให้ ใช้ แบตเตอรี่ น้าแบบซี ลปิ ดผนึ ก (MF)
หรื อแบตเตอรี่ ซีลปิ ดผนึกแบบเจล เนื่องจากอาจจะไม่
เหมาะสมกับระบบการชาร์ จไฟของซูซูกิ
เมื่อมีการต่ อแบตเตอรี่ แบบขนาน ต้ องใช้ แบตเตอรี่ ที่มี
เงื่อนไขเดียวกัน เช่ น ชนิดของแบตเตอรี่ ขนาดความจุ
ไฟ บริ ษัท ผู้ผลิ ต และอายุการใช้ ง านที่ ใ กล้ เ คี ย งกัน
เมื่ อจาเป็ นต้ องเปลี่ยนแบตเตอรี่ ควรเปลี่ ยนทั้ งชุ ด
โปรดสอบถาม ผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นสาหรั บ
ข้ อมูลการติดตั้งแบตเตอรี่ ที่เหมาะสม
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การติดตั้งแบตเตอรี่

คาเตือน

ติดตั้งแบตเตอรี่ ในบริ เวณที่แห้งของเรื อ โดยยึดแบตเตอรี่
ให้แน่นไม่ให้มีการสัน่ สะเทือนของตัวแบตเตอรี่

หมายเหตุ:
 แนะนาให้ ติดตั้งแบตเตอรี่ ในกล่ องแบตเตอรี่ แบบปิ ด

เพื่อป้ องกันละอองนา้
 เมื่อต่ อแบตเตอรี่ ให้ ใช้ ขั้วแบตเตอรี่ แบบใช้ นัตยึดสาย
แบตเตอรี่ ของเครื่ องยนต์
การต่อขั้วแบตเตอรี่ ให้เริ่ มต่อสายเส้น สี แดงที่ มากจาก
เครื่ องยนต์ ไ ปยัง ขั้ วบวกของแบตเตอรี่ ก่ อ นเสมอ
หลังจากนั้นให้ต่อสายสี ดาเข้ากับ ขั้วลบของแบตเตอรี่
สายสี แดง

สายแบตเตอรี่ ยอ่ ย
สายสี ดา

สายสี ขาว

หากท่ า นวางแบตเตอรี่ ไ ว้ ใ กล้ กั บ ถั ง น้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
ประกายไฟจากแบตเตอรี่ อาจทาให้ สายน้ามันเชื้อเพลิง
ติดไฟได้ เป็ นเหตุให้ เกิดไฟไหม้ และหรือ ระเบิดขึน้ ได้
ไม่ ควรวางถังน้ามันเชื้อเพลิงไว้ ในพืน้ ที่เดียวกันกับช่ อง
ใส่ แบตเตอรี่

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

คาเตือน
น้ากรดแบตเตอรี่ เป็ นพิษ และมีการกัดกร่ อน อาจทาให้
เกิดการบาดเจ็บทีร่ ุนแรงได้ และทาลายพืน้ ผิวของสีได้

ขั้วแบตเตอรี่ แบบใช้นตั ยึดสาย
การถอดแบตเตอรี่ ออก อันดับแรกให้ถอดสายสี ดาออก
จากขั้วลบก่อนเสมอ จากนั้นจึงถอดสายสี แดงออกจาก
ขั้วบวก
ซู ซูกิแนะนาให้ท่านติ ดตั้งฝาครอบขั้วบวก เพื่อป้ องกัน
เหตุการณ์การลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นที่ข้ วั แบตเตอรี่
หากท่านต้องการขั้วแบตเตอรี่ โปรดติดต่อผูแ้ ทนจาหน่าย
ซูซูกิมารี นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการของท่าน

หลีกเลีย่ งการสัมผัสกับดวงตา ผิวหนัง เสื้อผ้า และพืน้ ผิว
ทีท่ าสี หากกรดแบตเตอรี่สัมผัสกับสิ่งเหล่ านี้ ให้ ล้างด้ วย
น้าสะอาด ในปริ มาณมากๆทันที หากน้ากรดเข้ าตาหรื อ
โดนผิวหนัง ให้ รีบไปพบแพทย์ ทนั ที

ข้ อสังเกต
ระบบไฟฟ้ าหรื อ ส่ วนประกอบต่ า งๆ อาจเกิ ด ความ
เสี ยหาย หากไม่ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อควรระวั ง เกี่ ย วกั บ
แบตเตอรี่อย่ างเหมาะสม
 ต้ องมัน
่ ใจว่ าเชื่อมต่ อสายแบตเตอรี่ได้ อย่ างถูกต้ อง
 ห้ ามถอดสายแบตเตอรี่ในขณะทีเ่ ครื่องยนต์ ทางาน
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สายแบตเตอรี่ย่อย
สายแบตเตอรี่ ย่อย ➀ ใช้สาหรับจ่ายแรงดันไฟสู่ ระบบ
ควบคุมเครื่ องยนต์ ตรงกลางของสายมีฟิวส์ 15A ➁ ไว้
เพื่อป้ องกันวงจรระบบควบคุมเครื่ องยนต์เสี ยหายหากมี
การลัด วงจร กรณี ต่ อ สายแบตเตอรี่ ย่ อ ยไม่ ถู ก ต้อ ง
เครื่ องยนต์จะไม่สามารถสตาร์ตติดได้

การใช้ อปุ กรณ์ ไฟฟ้ าเสริม
(ACCESSORIES)
ขนาดกาลังไฟฟ้ า DC 12 โวลต์ ที่มีไว้ให้สาหรับการ
ติดตั้งอุปกรณ์เสริ ม อย่างไรก็ตาม การผลิตกระแสไฟฟ้ า
ขึ้นอยู่กับเงื่ อนไขการทางานของเครื่ องยนต์ สาหรั บ
รายละเอียดเพิม่ เติม กรุ ณาสอบผูแ้ ทนจาหน่ายซูซูกิมารี น
ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการของท่าน

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

การเลือกขนาดใบจักร และการติดตั้ง
ระบบชาร์ จแบตเตอรี่ค่ ู

การเลือกขนาดใบจักร

หากมีการติดตั้งแบตเตอรี่ เพิ่มสาหรับใช้กบั อุปกรณ์เสริ ม
ทางไฟฟ้ าของตัวเรื อ ท่านควรติดตั้งสายสาหรับชาร์ จไฟ
แบตเตอรี่ เ สริ ม (สายไอโซเลเตอร์ (Isolator) เป็ นชุ ด
อะไหล่เสริ ม)
และเปลี่ยนตาแหน่งติดตั้งฟิ วส์ 30 A จากตาแหน่ง STD
ไปสู่ตาแหน่ง OPT เพื่อสลับให้ระบบไฟชาร์ จแบตเตอรี่
คู่ทางาน โปรดตรวจสอบฟิ วส์ 30 A ให้แน่ใจว่าฟิ วส์ไม่
ขาด และถูกติ ดตั้งอยู่ในตาแหน่ ง OPT หากฟิ วส์ ขาด
หรื อไม่ติดตั้งอยู่ในตาแหน่ ง OPT แบตเตอรี่ ลูกที่ สอง
ส าหรั บ อุ ป กรณ์ เ สริ ม จะไม่ ไ ด้รั บ การชาร์ จ ไฟ โปรด
สอบถามผูแ้ ทนจาหน่ า ยซู ซูกิม ารี นที่ ไ ด้รับการแต่งตั้ง
อย่างเป็ นทางการสาหรับการติดตั้งสายสาหรับชาร์ จไฟ
แบตเตอรี่ เสริ ม (สายไอโซเลเตอร์ (Isolator))

จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ ท่ า นต้อ งเลื อ กใช้ข นาดของใบจัก ร
เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อให้เหมาะสมกับลักษณะการทางาน
และขนาดของตัว เรื อ ขณะที่ ท่ า นเปิ ดคัน เร่ งสู ง สุ ด
ความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์จะขึ้ นอยู่กบั ขนาดของใบ
จักรที่ท่านเลือกใช้
ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ ที่ ม ากเกิ น ไปอาจท าให้
เครื่ อ งยนต์เ กิ ด ความเสี ย หายอย่างรุ น แรง และในทาง
กลับกัน ขณะที่ ท่านเปิ ดคันเร่ งสู งสุ ด แต่ความเร็ วรอบ
ของเครื่ องยนต์ต่ าไป จะส่ งผลเสี ยต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของเครื่ องยนต์ น้ าหนักของเรื อและการรับภาระ
ต่างๆที่อยูบ่ นตัวเรื อมีผลต่อการเลือกใช้ขนาดของใบจักร
ด้วยเช่นกัน หากภาระหรื อน้ าหนักรวมทั้งหมดมีปริ มาณ
ที่ น้อยโดยทั่วไปต้องใช้ขนาดของใบจักรที่ มีมุมกิ นน้ า
(Pitch) ที่ ม าก หากภาระหรื อน้ าหนั ก รวมทั้ งหมดมี
ปริ มาณที่มาก โดยทัว่ ไปต้องใช้ขนาดของใบจักรที่มีมุม
กิ นน้ า (Pitch) ที่ น้อย ผูแ้ ทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ ได้รับ
การแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการจะช่วยท่านเลือกขนาดของ
ใบจักรให้เหมาะสมกับลักษณะของเรื อท่าน
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การติดตั้งใบจักร

ข้ อสังเกต
การติด ตั้ ง ใบจัก รที่มี ร ะยะการกิ น น้ า ที่ม าก หรื อ น้ อ ย
เกิน ไป เป็ นสาเหตุ ให้ ค วามเร็ วรอบของเครื่ อ งยนต์ ไ ม่
ถู กต้ อง ซึ่ งอาจส่ งผลให้ เครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรื อเสี ยหาย
อย่ างรุนแรง
กรุ ณ าสอบถามผู้ แ ทนจ าหน่ า ยซู ซู กิม ารี น ที่ไ ด้ รั บ การ
แต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการของท่ าน เพื่อช่ วยเลือกหาขนาด
ของใบจักรทีเ่ หมาะสมกับเรือของท่ าน
ท่ า นสามารถตัด สิ น ว่า ท่ า นเลื อ กขนาดของใบจัก รได้
เหมาะสมหรื อ ไม่ จากการใช้เ ครื่ อ งวัด ความเร็ ว รอบ
เครื่ อ งยนต์ วัด ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ใ นขณะที่ เ ปิ ด
คันเร่ งสู งสุ ด ภายใต้การรับภาระของเรื อที่ น้อยสุ ด หาก
ท่านเลือกใช้ขนาดของใบจักรที่ เหมาะสมความเร็ วรอบ
เครื่ องยนต์จะอยูภ่ ายในช่วงต่อไปนี้
เปิ ดคันเร่ งสุด

DF150A
DF175A
DF200A

คาเตือน
การละเลยโดยไม่ ใช้ ความระมัดระวังอย่ างเหมาะสมใน
การติดตั้ง หรือถอดใบจักร อาจส่ งผลให้ เกิดการบาดเจ็บ
อย่ างรุนแรงได้
เมือ่ ติดตั้งหรือถอดใบจักร:
 อยู่ ในตาแหน่ งเกียร์ ว่างตลอดเวลา และดึงสวิตช์ ดับ
เครื่องฉุกเฉินออกจากตาแหน่ งเพือ่ ป้ องกันการสตาร์ ต
เครื่องยนต์ โดยไม่ ต้งั ใจ
 สวมถุงมือเพือ่ ป้ องกันมือ และ “ล็อก” ใบจักรโดยวาง
ไม้ ขัดระหว่ างใบจักรกับแผ่ นป้ องกันการเกิด (ฟอง)
คาวิเตชั่น
การติดตั้งใบจักรเข้ากับเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านให้
ปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้

5000-6000 รอบ/นาที
5500-6100 รอบ/นาที
5500-6100 รอบ/นาที

หากความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ไม่อยูภ่ ายในช่วงที่กาหนดนี้
โปรดปรึ กษากับผูแ้ ทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ เพื่อ กาหนดขนาดใบจักรที่ ดี
ที่สุดสาหรับท่าน
1. ทาจารบีกนั น้ าของซูซูกิให้ทวั่ บนร่ องเพลาใบจักร ➀
เพื่อช่วยป้ องกันการกัดกร่ อน
2. ใส่บูชรองใบจักร ➁ เข้ากับเพลาใบจักร
3. จัดร่ องของใบจักร ➂ ให้ตรงกับร่ องบนเพลาใบจักร
➀ แล้วเลื่อนเข้าให้นงั่ บนแหวนรองใบจักร ➁
4. ใส่ บูชรองใบจักรตัวนอก ➃ และแหวนรอง ➄ เข้า
กับเพลาใบจักร
5. ขันแน่นนัตยึดใบจักร ➅ ด้วยประแจทอร์ ค ให้ได้ค่า
50-60 นิวตัน-เมตร (5.1-6.1 kgf-m/37-44 lbf-ft)
6. ใส่สลักล็อก ➆ เข้ากับรู บนเพลาใบจักร แล้วพับปลาย
ของสลักเพื่อป้ องกันการหลุด
การถอดใบจัก รให้ ท าขั้น ตอนทั้ง หมดย้อ นกลับ กับ
ขั้นตอนด้านบน
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การปรับตั้ง

คาเตือน

การปรับมุมเอียงทริม
เพื่ อ รั กษา เ สถี ยร ภาพข อง การ บั ง คั บ เ ลี้ ย ว แ ล ะ
ประสิ ทธิ ภาพที่ ดีของเรื อ ควรรักษามุมเอียงของหางเสื อ
ให้เหมาะสมอยูต่ ลอดเวลา ดังแสดงอยูใ่ นภาพที่ประกอบ
มุ ม เ อี ย ง ที่ เ ห ม า ะ ส ม จ ะ แ ต ก ต่ า ง กั น ขึ้ น อ ยู่ กั บ
ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างตัวเรื อ, เครื่ องยนต์, ใบจักร
ตลอดจนสภาพแวดล้อมของการใช้งาน

การปรับมุมเอียงทริ มมีผลต่ อเสถียรภาพของการบังคับ
เลี้ย ว ถ้ า มุม เอีย งทริ ม น้ อ ยเกิน ไป “หั ว เรื ออาจกดน้า ”
หากมุมเอียงทริ มมากเกินไป “เรื ออาจมีอาการตบน้า ”
ด้ านกาบซ้ ายและขวา หรือมีอาการตบนา้ ทีท่ ้ องเรือขึน้ ลง
สภาวะเหล่ านีส้ ่ งผลให้ สูญเสี ยการควบคุมเรื อ อาจทาให้
ผู้โดยสารกระเด็นตกนา้ ได้ อย่ างไรก็ตามให้ รักษามุมเอียง
ของทริมที่เหมาะสม บนพืน้ ฐานของการทางานร่ วมกัน
ระหว่ างเรื อ เครื่ องยนต์ และใบจักรของท่ าน ตลอดจน
สภาวะการทางานทีเ่ กิดขึน้

คาเตือน
มุมเอียงน้อยไปหัวเรื อจะกดน้ า ท้ายเรื อจะยก

มุมเอียงมากไปหัวเรื อจะยก

เมื่อ มีก ารยกหางเสื อ เกิน กว่ า ตาแหน่ ง เอี ย งทริ มสู ง สุ ด
ขายึดเครื่องฝั่งทีย่ กได้ จะไม่ มีขาคา้ รองรับน้าหนักจากฝั่ง
แคล้ มยึดเครื่ องยนต์ และระบบการยกหางเสื อขึ้นสุ ดไม่
สามารถรองรั บเครื่ องยนต์ ได้ หากเกิดการชนกับสิ่ งกีด
ขวางทีช่ ุดเกียร์ อาจทาให้ ผ้โู ดยสารได้ รับการบาดเจ็บ

ข้ อสังเกต
หากเรือของท่ านยกหางเสือเกินกว่ าตาแหน่ งมุมเอียงทริม
สู งสุ ดในขณะใช้ งาน ท่ อทางเข้ าของน้าหล่ อเย็นอาจอยู่
สู งกว่ าระดับนา้ เป็ นสาเหตุให้ เครื่องยนต์ เกิดการเสี ยหาย
อย่ างรุนแรง เนื่องจากเกิดความร้ อนสู งมากเกินไป

มุมเอียงที่เหมาะสม

ห้ า มยกหางเสื อ เกิ น กว่ า ต าแหน่ ง มุ ม เอี ย งทริ ม สู ง สุ ด
ในขณะแล่ นเรือ
ทดลองทาการแล่นเรื อเพื่อตรวจสอบว่าจาเป็ นต้องปรับ
มุมเอียงทริ มหรื อไม่
ระยะยกหางเสื อขึ้น

ระยะปรับมุมเอียงทริ ม

การปรับมุมเอียงทริ มโดยใช้ระบบไฟฟ้ าในการปรับมุม
เอียงทริ ม หากจาเป็ นท่านสามารถปรับมุมเอียงทริ มให้
เคลื่ อ นที่ ล งได้โ ดยกดสวิตช์ท ริ ม ที่ คนั โยก หรื อ ที่ แ ผง
สวิตช์ทริ ม โดยเลื่อนมุมเอียงทริ มไปที่ตาแหน่งอื่นตามที่
ต้องการ
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ขณะเรื อแล่นเรื อให้ปรั บหามุมเอี ยงทริ มในตาแหน่ งที่
เหมาะสม โดยสามารถดูได้จากเข็มบอกระดับบนเกจวัด
ตาแหน่งทริ ม ที่ให้มาเป็ นอุปกรณ์เสริ ม
เมื่อมีการปรับมุมเอียงทริ มในครั้งต่อไปให้ดูจากเข็มบอก
ระดับบนเกจวัดตาแหน่งทริ มเป็ นแนวทางในการปรับ

3. ขันยึดโบลท์ตวั ปรับหางเสื อให้แน่น
หลังจากปรับตั้งมุมหางเสื อเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วให้ตรวจดู
ว่าเรื อยังคงแล่นเอี ยงไปทิ ศทางใดทิ ศทางหนึ่ งหรื อไม่
หากยังเอียงอยูใ่ ห้ปรับมุมหางเสื ออีกครั้ง

การปรับความหนืดของคันโยก
ความหนื ดของคัน โยกสามารถปรั บตั้งได้ตาม ความ
พอใจของท่าน การเพิ่มความตึ ง ให้หมุนตัวปรับตั้ง
ความตึงคันโยก Ⓐ ตามเข็มนาฬิกา การลดความตึงให้
หมุน ตัวปรับตั้งทวนเข็มนาฬิกา

(อุปกรณ์เสริ ม)

การปรับมุมหางเสื อ (Trim Tab)
การปรับตั้งค่านี้ เพื่อชดเชยการเบี่ยงแบนเล็กน้อยของตัว
เรื อไปทางกาบซ้าย หรื อกาบขวา ซึ่ ง การเบี่ ยงเบนนี้ อาจ
เกิ ด มาจากปั จ จัย ต่ า งๆ เช่ น ก าลัง แรงบิ ด ของใบจัก ร
ตาแหน่งการติดตั้งแท่นยึดเครื่ องยนต์เข้ากับเรื อ เป็ นต้น
การปรับมุมหางเสื อ:
1. คลายโบลท์ Ⓐ ที่ยดึ ตัวปรับมุมหางเสื อออก

การปรับตั้งความเร็วรอบเดินเบาเครื่องยนต์
ความเร็ วรอบเดิ นเบาเครื่ องยนต์ได้มีการปรับตั้งมาจาก
โรงงานให้อยูร่ ะหว่าง 600 - 700 รอบ/นาที ขณะเกียร์วา่ ง

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

2. หากเรื อแล่นเอี ยงไปในทิ ศ ทางซ้าย ให้ปรั บมุมหาง
เสื อไปทางซ้าย หากเรื อแล่นเอียงไปในทิศทางขวา ให้
ปรับมุมหางเสื อไปทางขวา
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การปรับตั้งจุดยึดฝาครอบเครื่องยนต์ ส่วนบน
หากท่ านรู ้ สึ กว่าการยึดฝาครอบเครื่ องยนต์หลวมหรื อ
แน่นเกินไป เมื่อท่านทาการล็อกตัวล็อก ให้ปรับตั้งดังนี้:
1. คลายโบลท์ ➀
2. ปรับตั้งตาแหน่งของขายึด ➁
เลื่อนขายึดไปในทิศทาง Ⓐ เพื่อเพิ่มความแน่น
เลื่อนขายึดไปในทิศทาง Ⓑ เพื่อลดความแน่น
3. ขันโบลท์ ➀ ให้แน่น
ฝาครอบเครื่ องยนต์

ข้ อสังเกต
การใช้ งานเครื่องยนต์ อย่ างต่ อเนื่อง ในขณะทีร่ ะบบแสดง
การแจ้ งเตือนความผิดปกติอยู่ อาจส่ งผลให้ เครื่ องยนต์
ติดท้ ายเรือของท่ านได้ รับความเสียหายอย่ างรุนแรง
หากระบบการแจ้ งเตือน แสดงสั ญญาณการแจ้ งเตือนขึน้
ระหว่ างการใช้ งานเครื่ องยนต์ ให้ ท่านหยุดการทางาน
ของเครื่ องยนต์ ให้ เร็ วที่สุดเท่ าที่จะทาได้ เพื่อแก้ ปัญหา
หรือปรึกษาผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกมิ ารีนที่ได้ รับการแต่ งตั้ง
อย่ างเป็ นทางการของท่ านเพือ่ ขอความช่ วยเหลือ

การตรวจเช็กสถานะไฟแจ้ งเตือน

ระบบการแจ้ งเตือน
ระบบการแจ้งเตื อนถูกออกแบบมาเพื่อ ส่ งสัญญาณการ
แจ้ ง เตื อ นให้ ท่ า นระมัด ระวัง ต่ อ สถานการณ์ ที่ อ าจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่าน

ข้ อสังเกต

➀
➁
➂
➃

ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์เกินกาหนด (REV LIMIT)
น้ ามันเครื่ อง
อุณหภูมิน้ าหล่อเย็น
ตรวจเช็กเครื่ องยนต์ (CHECK ENGINE)

เครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรื อของท่ านอาจได้ รับความเสี ยหาย
หากท่ า นไว้ ว างใจในระบบการแจ้ งเตือน การทางานที่
ผิดปกติซึ่งอาจเกิดขึน้ ในการแจ้ งเตือนท่ านสาหรับความ
ต้ องการการบารุงรักษา

ทุกครั้งที่บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ ง “เปิ ด” ไฟเตือน
ทั้งสี่ ดวงในเกจวัดความเร็ วรอบเครื่ องยนต์จะติดสว่างขึ้น
ชัว่ ขณะ และเสี ยงออดเตือนจะดังขึ้นในสองวินาที แรก
โดยไม่คานึงถึงสภาวะของเครื่ องยนต์

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด ความเสี ยหายอัน ที่จะเกิด ขึ้นกับ
เครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือของท่ าน ให้ ทาการตรวจสอบ และ
บารุงรักษาเครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือของท่ านอย่ างสมา่ เสมอ

ในวินาทีที่สามถัดมา เกจวัดความเร็ วรอบเครื่ องยนต์จะ
แสดง ชัว่ โมงการทางานของเครื่ องยนต์ท้ งั หมด โดยการ
ใช้ไฟกะพริ บ และเข็มชี้แสดง
หลังจากช่วงเวลาในการตรวจเช็กสั้นๆนี้ เกจวัดความเร็ ว
รอบเครื่ อ งยนต์ จ ะกลับ คื น สู่ โ หมดสแตนบายและจะ
ตอบสนองต่ อ เงื่ อ นไขการท างานของเครื่ องยนต์ ที่
ต้องการการแจ้งเตือนเท่านั้น
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ข้ อสังเกต

ข้ อสังเกต

หากระบบแจ้ งเตือนทางานไม่ ถูกต้ อง ท่ านอาจไม่ ได้ รับ
การแจ้ งเตือนต่ างๆ ถึงสถานการณ์ ทอี่ าจทาให้ เครื่องยนต์
ติดท้ ายเรือของท่ านเสียหายได้

หากระบบมีการแจ้ งเตือนความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ เกิน
กว่ าความเร็วรอบสู งสุ ดทีแ่ นะนาไว้ และมัน่ ใจว่ าระยะมุม
กินนา้ (Pitch) ของใบจักรเพียงพอ และไม่ มีปัจจัยในการ
ปรั บแต่ งมุมเอียงทริ มที่มากเกินไป ซึ่ งปั จจัยเหล่ านี้อาจ
ทาให้ เกิดปัญหาในระบบการแจ้ งเตือน

หากไฟดวงใดดวงหนึ่งในสี่ หลอดไม่ สว่ างขึน้ หรือไม่ มี
เสี ย งเตื อ นเมื่ อ บิ ด สวิ ต ช์ กุ ญ แจไปที่ ต าแหน่ ง “เปิ ด”
หลอดไฟ หรือออดอาจเสียหาย หรือวงจรไฟอาจขัดข้ อง
ปรึกษาผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกมิ ารีนทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่ าง
เป็ นทางการ

ปรึกษาผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกมิ ารีนทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่ าง
เป็ นทางการของท่ าน หากระบบการแจ้ งเตือนมีการแจ้ ง
เตือนโดยไม่ มเี หตุผลทีช่ ัดเจน

หมายเหตุ:

ระบบแจ้ งเตือนแรงดันนา้ มันเครื่อง

สาหรั บการตรวจสอบบันทึ กชั่ วโมงการทางานรวมของ
เครื่ องยนต์ โปรดดูข้อมูลอ้ างอิ งที่ หน้ า 53 หั วข้ อ “ตาราง
แสดงชั่วโมงการทางานรวมของเครื่ องยนต์ ”

ระบบนี้จะทางานต่อเมื่อแรงดันน้ ามันเครื่ องตกลงต่ากว่า
ระดับที่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้

ระบบแจ้ ง เตื อ นความเร็ ว รอบเครื่ อ งยนต์ เกิ น
กาหนด (REV LIMIT)
ระบบนี้ จะเริ่ มมี การแจ้งเตื อน ต่ อเมื่ อใช้ความเร็ วรอบ
เครื่ องยนต์เกินกว่าความเร็ วรอบสู งสุ ดที่ แนะนาไว้ เป็ น
เวลานานกว่า 10 วินาที
หากระบบแจ้งเตือนนี้ทางาน ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์จะ
ถูกลดลงมาที่ประมาณ 3,000 รอบ/นาที โดยอัตโนมัติ
พร้อมกับไฟแจ้งเตือน “REV LIMIT” สี แดงจะติดขึ้น

ระบบนี้ตอ้ งทาการรี เซ็ตค่าใหม่เพื่อให้เครื่ องยนต์กลับมา
ทางานได้เต็มประสิ ทธิ ภาพอีกครั้ง โดยการลดคันเร่ งไป
ที่ ตาแหน่ งรอบเดิ นเบา แล้วปล่อยให้เครื่ องยนต์ทางาน
ในรอบเดินเบาประมาณ 1 วินาที

หากระบบแจ้งเตือนนี้ทางาน ไฟเตือนน้ ามันเครื่ องสี แดง
จะติดขึ้น และจะเริ่ มมีเสี ยงออดดัง “บี๊บ” อย่างต่อเนื่ อง
นอกจากนี้ ระบบจะเริ่ มแจ้งเตือนตั้งแต่ 1,000 รอบ/นาที
หรื อสูงกว่า และความเร็ วรอบเครื่ องยนต์จะถูกลดลงมาที่
ประมาณ 1,000 รอบ/นาที โดยอัตโนมัติ
หากท่านยังคงเดินเครื่ องต่อไป หลังจากระบบเริ่ มมีการ
แจ้งเตือนไปอีก 3 นาที เครื่ องยนต์จะดับโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:
ในกรณี ที่ เ ครื่ องยนต์ ดั บ โดยอั ต โนมัติ อั น เนื่ อ งมาจาก
ระบบการแจ้ งเตือน เครื่ องยนต์ สามารถสตาร์ ตได้ อีกครั้ ง
อย่ างไรก็ตาม ระบบการแจ้ งเตื อนจะทางานซ้าๆ อี ก
จนกว่ าจะแก้ ปัญหาให้ ระบบกลับมาเป็ นปกติอีกครั้ ง

หากระบบนี้ ยัง คงมี ก ารแจ้ง เตื อ นอยู่ ให้ ท่ า นดั บ
เครื่ องยนต์ทนั ที หากอยูใ่ นสภาวะของคลื่นลมอากาศที่
สามารถดับเครื่ องได้
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คาเตือน
หากท่ า นพยายามที่ จ ะถอด หรื อ ประกอบฝาครอบ
เครื่ อ งยนต์ ใ นขณะที่เครื่ องยนต์ กาลังทางาน ท่ านอาจ
ได้ รับบาดเจ็บ

ระบบแจ้ งเตือนอุณหภูมิเครื่องยนต์ สูงเกินปกติ
ระบบนี้ จะทางานต่อเมื่ อ ผนังกระบอกสู บ มีอุณหภูมิที่
สูงขึ้นเกินไป อันเนื่องมาจากน้ าหล่อเย็นไม่เพียงพอ

ในการตรวจเช็กระดับนา้ มันเครื่อง ให้ ดบั เครื่องยนต์ ก่อน
ทาการถอดฝาครอบเครื่องยนต์ ทุกครั้ง
ตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่ อง และเติมน้ ามันเครื่ องเพิ่ม
หากจ าเป็ น ถ้า ระดั บ น้ ามัน เครื่ องอยู่ ใ นระดั บ ปกติ
ให้ปรึ กษาผูแ้ ทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ ได้รับการแต่งตั้ง
อย่างเป็ นทางการของท่าน

ข้ อสังเกต
เครื่องยนต์ ของท่ านอาจได้ รับความเสี ยหายอย่ างรุ นแรง
หากท่ านไว้ วางใจระบบการแจ้ งเตือนแรงดันนา้ มันเครื่อง
เพือ่ ชี้วดั ความจาเป็ นว่ าต้ องเติมนา้ มันเครื่อง
หมั่ น ตรวจสอบระดั บ น้ า มั น เครื่ อ งอย่ างเป็ นระยะ
และเติมนา้ มันเครื่องตามความจาเป็ น

ข้ อสังเกต
การใช้ ง านเครื่ อ งยนต์ ใ นขณะที่ร ะบบมีก ารแจ้ ง เตือ น
แรงดันน้ามันเครื่ อง อาจส่ งผลให้ เครื่องยนต์ ติดท้ ายเรื อ
ของท่ านได้ รับความเสียหายอย่ างรุนแรง
หากมีการแจ้ งเตือนแรงดันน้ามันเครื่ อง เกิดขึน้ ระหว่ าง
การใช้ งานเครื่ องยนต์ ให้ ท่านดับเครื่ องยนต์ ให้ เร็ วที่สุด
เท่ าทีจ่ ะทาได้ เพื่อเติมน้ามันเครื่องในกรณีที่จาเป็ น หรือ
เพือ่ แก้ ปัญหา

หากระบบแจ้งเตือนนี้ ทางาน ไฟเตือนอุณหภูมิน้ าหล่อ
เย็นสี แดงจะติดขึ้น และจะเริ่ มมีเสี ยงออดดัง “บี๊บ” อย่าง
ต่อเนื่ อง นอกจากนี้ ระบบจะเริ่ มแจ้งเตือนตั้งแต่ 2,000
รอบ/นาที หรื อสู งกว่า ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์จะถูก
ลดลงมาที่ประมาณ 2,000 รอบ/นาที โดยอัตโนมัติ
หากท่านยังคงเดินเครื่ องต่อไป หลังจากระบบเริ่ มมีการ
แจ้งเตือนไปอีก 3 นาที เครื่ องยนต์จะดับโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:
ในกรณี ที่ เ ครื่ องยนต์ ดั บ โดยอั ต โนมัติ อั น เนื่ อ งมาจาก
ระบบการแจ้ งเตือน เครื่ องยนต์ สามารถสตาร์ ตได้ อีกครั้ ง
อย่ างไรก็ต าม ระบบการแจ้ ง เตื อนจะทางานซ้าๆอี ก
จนกว่ าจะแก้ ปัญหา ให้ ระบบกลับมาเป็ นปกติอีกครั้ ง
ถ้าระบบมีการแจ้งเตือนอุณหภูมิเครื่ องยนต์ สูงขึ้นอย่าง
ผิดปกติ ในขณะเครื่ องยนต์ทางาน ให้ลดความเร็ วรอบ
เครื่ อ งยนต์ล งทัน ที แล้ว ตรวจสอบน้ าหล่ อ เย็น ที่ รู น้ า
ตรวจสอบ ว่ามี น้ าหล่อเย็นพุ่งออกหรื อไม่ หากไม่มีน้ า
หล่อเย็นพุง่ ออกให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
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ในสภาวะของคลื่นลมอากาศที่สามารถดับเครื่ องได้ ให้
ดับเครื่ องยนต์ แล้วยกหางเสื อขึ้นให้พน้ น้ า และนาเศษ
ซากต่างๆ ที่ อาจขวางช่องทางเข้าน้ าหล่อเย็นออก เช่ น
สาหร่ า ย ถุ ง พลาสติ ก หรื อ ทราย จากนั้น ก่ อ นท าการ
สตาร์ ตเครื่ องยนต์ ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าช่องทางเข้าน้ า
หล่อเย็นที่หางเสื อได้จุ่มลงใต้น้ าแล้ว จากนั้นให้ทาการ
สตาร์ตเครื่ องยนต์ แล้วทาการตรวจสอบดังนี้
1. ตรวจสอบว่ามีน้ าหล่อเย็นพุ่งออกมาจากรู ตรวจสอบ
น้ าหล่อเย็นหรื อไม่
2. ตรวจสอบหลอดไฟอุ ณหภู มิน้ า หล่อ เย็น สี แ ดงว่า มี
สัญญาณไฟติดขึ้นมาอีกหรื อไม่
โปรดระวังสัญญาณไฟอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นสี แดง ที่ อาจ
ติ ด ขึ้ น มาอี ก ครั้ ง ในกรณี ที่ อุ ณ หภู มิ เ ครื่ อ งยนต์สู ง ขึ้ น
อย่า งผิ ด ปกติ หากเกิ ด กรณี ใ ดกรณี ห นึ่ งที่ ก ล่ า วมาใน
ข้า งต้น ท่ า นต้อ งปรึ ก ษาผู ้แ ทนจ าหน่ า ยซู ซู กิ ม ารี น ที่
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการโดยเร็ วที่สุด

ข้ อสังเกต
การใช้ ง านเครื่ อ งยนต์ ใ นขณะที่ร ะบบมีก ารแจ้ ง เตือ น
อุณหภูมิเครื่องยนต์ สูงเกินปกติ อาจส่ งผลให้ เครื่องยนต์
ติดท้ ายเรือของท่ านได้ รับความเสียหายอย่ างรุนแรง
หากมี ก ารแจ้ ง เตื อ นอุ ณ หภู มิ เ ครื่ อ งยนต์ สู ง เกิ น ปกติ
เกิดขึน้ ระหว่ างการใช้ งานเครื่องยนต์ ในสภาวะของคลื่น
ลมอากาศทีป่ ลอดภัย ให้ ท่านดับเครื่องยนต์ โดยเร็ว ที่สุด
เท่ า ที่ จ ะท าได้ และท าการตรวจสอบเครื่ อ งยนต์ ต าม
คาแนะนาในขั้นต้ น
ปรึกษาผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกมิ ารีนทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่ าง
เป็ นทางการ หากท่ านไม่ สามารถแก้ ไขปัญหาดังกล่ าวได้

ระบบแจ้ งเตือนแรงดันไฟแบตเตอรี่
ระบบนี้ จะท างานต่ อ เมื่ อ แรงดัน ไฟฟ้ าแบตเตอรี่ เกิ ด
ข้อบกพร่ อง ซึ่งอาจทาให้สมรรถนะของเครื่ องยนต์ลดลง
ถ้าระบบแจ้ง เตื อ นนี้ ท างาน ไฟเตื อ นการตรวจเช็ ก
เครื่ องยนต์ “CHECK ENGINE” สี แดงจะติดขึ้น และมี
เสี ยงออดดัง “บี๊บ” อย่างต่อเนื่อง

ระบบนี้ จะยกเลิ ก โดยอั ต โนมั ติ เ มื่ อ แรงดั น ไฟฟ้ า
แบตเตอรี่ กลั บ สู่ ระดั บ แรงดั น ไฟฟ้ าที่ เหมาะสม
หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น ระบบทริ มยกหาง
เสื อ, ระบบทริ มแทบไฮดรอลิก, ระบบปรับระดับสู งต่า
ของเครื่ อง (Jack Plate) แบบไฮดรอลิก และอื่นๆ

คาเตือน
การไม่ ระมัดระวังอย่ างเหมาะสม เมื่อทาการตรวจสอบ
หรือซ่ อมบารุงแบตเตอรี่อาจเป็ นอันตรายได้
อย่ าพยายามตรวจเช็ กแบตเตอรี่ โดยไม่ ได้ อ่านคาเตือน
ข้ อ ควรระวั ง และค าแนะน าในหั ว ข้ อ “การติ ด ตั้ ง
แบตเตอรี่” ของคู่มอื นี้

หมายเหตุ:
 แบตเตอรี่ ที่ใกล้ หมดประจุอาจมีพลังงานเพียงพอที่ จะ

สตาร์ ตเครื่ องยนต์ ได้ เมื่อไรก็ตามที่ เครื่ องยนต์ หรื อ
อุ ป กรณ์ เสริ ม ต้ อ งการใช้ กระแสไฟแบตเตอรี่ ใน
ปริ มาณที่ มากขึน้ อาจทาให้ ระบบการแจ้ งเตือนทางาน
ได้
 หากระบบเตือนนี ย้ ังคงเตือนอย่ างต่ อเนื่ อง หลังจากที่
ท่ านหยุดใช้ งานเครื่ องยนต์ หรื ออุปกรณ์ เสริ มในส่ วน
ของตัวเรื อแล้ ว ให้ ติดต่ อผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่
ได้ รับการแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ
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ระบบการวิเคราะห์ ปัญหา

ระบบแจ้ งเตือนการเปลีย่ นถ่ ายนา้ มันเครื่อง

หากมีความผิดปกติใดๆของสัญญาณเซ็นเซอร์ ที่ส่งไปที่
ยังกล่องควบคุม ระบบวิเคราะห์ปัญหาจะเตือนถึงความ
ผิดปกติน้ ี ถ้าระบบแจ้งเตือนนี้ทางานไฟเตือน “CHECK
ENGINE” สี แดงจะติดขึ้น และมีเสี ยงออดเตือนดังขึ้น

ระบบแจ้งเตือนนี้จะแจ้งให้ผใู ้ ช้งานเรื อทราบถึงช่วงเวลา
ในการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่ อง ให้ตรงตามกาหนดการ
การบ ารุ ง รั กษา ระบบได้รับ การออกแบบให้บัน ทึ ก
ชัว่ โมงการทางานทั้งหมดของเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ และ
ระบบจะแจ้ง เตื อ นเมื่ อ ถึ ง เวลาตามก าหนดที่ ต้ ัง ค่ า ไว้
ล่ ว งหน้ า (ดู ที่ ห น้า “การแจ้ง เตื อ นการเปลี่ ย นถ่ า ย
น้ ามันเครื่ อง” ในหน้าสุดท้าย)

การทางานของระบบ

เป็ นข้ อ ก าหนดด้ า นความปลอดภั ย ที่ อนุ ญาตให้
ดาเนิ นการจากัดความเร็ วภายใต้สภาพวะการทางานที่
ล้มเหลวของเครื่ องยนต์ หากเกิดความล้มเหลวดังกล่าว
เครื่ องยนต์ ย นต์ จ ะเข้า สู่ โ หมดจ ากั ด ความเร็ วรอบ
เครื่ องยนต์
การแจ้งเตือนข้อบกพร่ องสามารถระบุได้จากการกะพริ บ
ของหลอดไฟ และเสี ยงออดเตือน

หมายเหตุ:
ระบบวิเคราะห์ ปัญหานี ้ถูกออกแบบให้ มีการแจ้ งเตื อน
หลังจากเปิ ดสวิตช์ กญ
ุ แจไปที่ ตาแหน่ งเปิ ด

ข้ อสังเกต

เมื่อชัว่ โมงการทางานทั้งหมด ถึงเวลาตามที่กาหนดไว้ใน
ระบบ ไฟเตือนน้ ามันเครื่ องจะกะพริ บ ถ้ายังไม่สตาร์ ต
เครื่ องยนต์ เสี ยงออดเตือนจะเริ่ มดัง “บี๊บ” 2 ครั้งติดกัน
อย่างต่อเนื่อง การแจ้งเตือนนี้จะเตือนซ้ าๆ จนกว่าท่านจะ
ทาการยกเลิกการแจ้งเตือนของระบบ

การยกเลิกการแจ้ งเตือน
1. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง “เปิ ด” เสี ยงออดเตือน
จะดัง ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ งชั่ว ขณะ (เครื่ อ งยนต์ ย งั ไม่
ทางาน)
2. ดึงแผ่นก้ามปูลอ็ กสวิตช์ดบั เครื่ องฉุกเฉิ น ➀ ออก
3. ดึงปุ่ มสวิตช์ดบั เครื่ องฉุกเฉิ น ➁ ขึ้น 3 ครั้งภายใน 10
วินาที เสี ยงออดจะดัง บี๊ บสั้นๆ 1 ครั้งเพื่อยืนยันการ
ยกเลิ ก ระบบแจ้ง เตื อนการเปลี่ ย นถ่า ยน้ ามัน เครื่ อ ง
สาเร็ จ

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

หมายเหตุ:
เสี ยงออดเตื อนที่ ดังขึ ้นพร้ อมกับระบบวิ เคราะห์ ปั ญหา
สามารถยกเลิ ก เสี ยงออดเตื อ นได้ โดยกดที่ ปุ่มสตาร์ ต
เครื่ องยนต์

4. บิดสวิตช์กญ
ุ แจกลับไปที่ตาแหน่ง “ปิ ด”
5. ใส่แผ่นก้ามปูลอ็ กสวิตช์ดบั เครื่ องฉุ กเฉิ น ➀ กลับเข้า
ตาแหน่ง
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หมายเหตุ:
 การยกเลิกระบบแจ้ งเตือนการเปลี่ยนถ่ ายนา้ มันเครื่ อง

สามารถทาได้ ไม่ ว่าจะเปลี่ยนถ่ ายนา้ มันเครื่ องหรื อไม่
อย่ างไรก็ต ามเมื่ อ ระบบมี การแจ้ ง เตื อ น ซู ซูกิข อ
แนะนาให้ เปลี่ยนถ่ ายนา้ มันเครื่ องก่ อนทาการยกเลิก
การทางานของระบบ
 ถึงแม้ ว่าท่ านได้ เปลี่ยนถ่ ายนา้ มันเครื่ องก่ อนที่ ระบบ
จะมีการแจ้ งเตื อน ถึงอย่ างไรก็ตาม ท่ านจาเป็ นต้ อง
ดาเนินการยกเลิกการแจ้ งเตือน

ระบบแจ้ งเตือนเครื่องยนต์ ดับขณะใช้ งาน
ระบบการแจ้ ง เตื อ นนี้ จะแจ้ ง ให้ ผู ้ ใ ช้ ง านทราบว่ า
เครื่ องยนต์ของท่านได้หยุดทางานในระหว่างการใช้งาน
เมื่อเครื่ องยนต์ดบั ไม่วา่ กรณี ใดๆก็ตาม เสี ยงออดเตือนจะ
ดังขึ้นสามครั้ง

ระบบแจ้ งเตือนเมือ่ นา้ เข้ าในนา้ มันเชื้อเพลิง

สาหรับการตรวจสอบและทาความสะอาดไส้กรองน้ ามัน
เชื้ อ เพลิ ง โปรดดู ที่ หัวข้อ “ไส้กรองน้ า มัน เชื้ อ เพลิ ง
แรงดันต่า” และ “การตรวจเช็ก และการบารุ งรักษาตาม
ระยะ”

การใช้ งานระบบล็อกหางเสื อ
การปรับมุมเอียงทริม และยกหางเสื อระบบไฟฟ้า
มุมเอียงทริ ม และการยกหางเสื อขึ้นสุ ดโดยระบบไฟฟ้ า
ควบคุมการทางานโดยการกดปุ่ มสวิตช์ทริ ม
หากต้องการยกหางเสื อขึ้นให้กดปุ่ ม “UP”
หากต้องการลดหางเสื อลงให้กดปุ่ ม “DN”
ขึ้น
ลง

เครื่ องยนต์น้ ีมีการติดตั้งไส้กรองน้ ามันเชื้อเพลิงแบบแยก
น้ า ที่มีสญ
ั ญาณการแจ้งเตือนเมื่อมีน้ าเข้า
ระบบแจ้ง เตื อ นจะท างาน เมื่ อ น้ า ที่ ถู ก แยกจากน้ า มัน
เชื้อเพลิงเกินปริ มาตรที่กาหนด
เมื่อระบบนี้ ทางาน ไฟ “REV LIMIT” สี แดงจะกะพริ บ
ไม่วา่ เกียร์จะอยูใ่ นตาแหน่งใดก็ตาม และเสี ยงออดเตือน
จะเริ่ มส่งเสี ยง “บี๊บ” สามครั้ง ต่อเมื่อเกียร์ อยูใ่ นตาแหน่ง
เกียร์วา่ งเท่านั้น

ขึ้น
ลง

คาเตือน
สวิตช์ ทริม (PTT) สามารถทางานได้ ในขณะปิ ดสวิตช์
กุญ แจอยู่ หากสั ม ผัส ปุ่ มกดสวิต ช์ ทริ ม โดยไม่ ไ ด้ ต้ัง ใจ
อาจส่ งผลให้ เกิดการบาดเจ็บได้

ระบบแจ้งเตือนนี้ ทางานในสภาวะของคลื่นลมอากาศที่
ปลอดภัย ให้ดบั เครื่ องยนต์ทนั ที และตรวจเช็กไส้กรอง
น้ ามันเชื้อเพลิงแบบแยกน้ า เพื่อถ่ายน้ าออก หรื อปรึ กษา
ผูแ้ ทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ ได้รั บการแต่งตั้งอย่างเป็ น
ทางการ

ให้ ทุ ก คนอยู่ ห่ า งจากเครื่ อ งยนต์ ติ ด ท้ า ยเรื อ เพื่ อ ช่ วย
ป้ องกันการเกิดอุบัตเิ หตุ จากการทางานโดยไม่ ได้ ต้งั ใจ
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ลูกเบีย้ วปรับตั้งมุมยกหางเสื อ

การยกหางเสื อขึน้ -ลงระบบแมนนวล

หากฝาครอบเครื่ องยนต์สัมผัสกับส่ วนใดๆบริ เวณพื้นที่
ของท้ายเรื อในขณะยกหางเสื อขึ้น ให้ปรับลูกเบี้ยวมุมยก
หางเสื อในตาแหน่งยกหางเสื อขึ้นสุด
1. จัดตาแหน่งเครื่ องยนต์ให้อยูใ่ นตาแหน่งทางานปกติ
2. หมุนลูกเบี้ยวปรับตั้งมุมยกหางเสื อ
หากต้องการลดตาแหน่งมุมเอียงหางเสื อให้เลื่อนแถบ
Ⓐ ของลูกเบี้ยวขึ้น
หากต้องการเพิ่มตาแหน่งมุมเอียงหางเสื อให้ให้เลื่อน
แถบ Ⓐ ของลูกเบี้ยวลง

หากท่านไม่สามารถยกหางเสื อโดยใช้ “ระบบยกหางเสื อ
แบบไฟฟ้ า” เนื่ อ งจากประสบปั ญหาทางไฟฟ้ า หรื อ
ปั ญหาอื่ นๆ ท่ านสามารถยกหางเสื อ ได้ด้วยตนเอง ใน
การยกหางเสื อขึ้นหรื อลง โดยการคลายวาล์วสกรู ปรั บ
แมนนวล Ⓐ ทวนเข็มนาฬิกาสองรอบ แล้วยกหางเสื อ
ไปยังตาแหน่งที่ตอ้ งการ จากนั้นขันแน่นสกรู กลับเข้าที่

 ข้ อควรระวัง

3. การตรวจสอบการปรับมุมเอียงหางเสื อ ให้เอียงหาง
เสื ออยู่ในตาแหน่ งยกหางเสื อขึ้ นสุ ด เพื่อตรวจสอบ
การสัมผัสของเครื่ องยนต์
ปรับระดับมุมเอียงหางเสื อเพิ่มหากจาเป็ น
สาหรั บการปรับตั้งแต่ละครั้ง ให้ปรั บเครื่ องยนต์อยู่
ในตาแหน่ ง ทางานปกติ และทาการตรวจสอบซ้ า ๆ
หลังจากมีการปรับตั้ง

เครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรือ มีน้าหนักมาก เมื่อท่ านยกด้ วยมือ
ท่ านอาจบาดเจ็บที่หลังหรื อลื่นล้ มทาให้ เกิดการบาดเจ็ บ
ได้
เมื่อท่ านยกมอเตอร์ ด้วยตนเอง ต้ องมั่นใจว่ ามือที่จับยึด
และเท้ าของท่ านมั่นคง และท่ านสามารถรองรับน้าหนัก
ของเครื่องยนต์ ได้

คาเตือน
การปรับลูกเบีย้ วมุมยกหางเสื อ จะไม่ ป้องกันเครื่องยนต์
ติดท้ ายเรื อ และการสั มผัสบริ เวณท้ ายเรื อ หากหางเสื อ
กระแทกกับวัตถุในขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว อาจสร้ าง
ความเสี ยหายให้ กับเครื่ องยนต์ , เรื อ และผู้โดยสารอาจ
บาดเจ็บได้
ผู้โดยสารควรอยู่ห่างจากเครื่องยนต์ เรือ ขณะใช้ ความเร็ว
สู ง
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ขาล็อกคา้ เครื่องยนต์ ขณะยกหางเสื อขึน้ สุ ด
ขาล็อกนี้ มีให้เพื่อใช้สาหรับล็อกตาแหน่ งยกหางเสื อขึ้น
สุดเพื่อป้ องกันการเคลื่อนที่ของเครื่ องยนต์
การใช้งานขาค้ าเครื่ องยนต์
1. ยกหางเสื อขึ้นจนสุดโดยกดสวิตช์ทริ ม “UP”
2. โยกขาล็อกลงตามภาพที่แสดงด้านล่าง
3. กดสวิตช์ทริ มปุ่ ม “DN” เพื่อลดหางเสื อลง จนกระทัง่
เครื่ องยนต์ค้ ากับขาล็อกค้ าเครื่ องยนต์

 ข้ อควรระวัง
สวิตช์ ทริมที่ชุดรีโมตควบคุม และสวิตช์ ทริมที่ตัวเครื่อง
สามารถทางานได้ ในขณะที่ไม่ เปิ ดสวิตช์ หากมีบุคคลใด
มากดสวิตช์ ทริมในขณะที่ท่านกาลัง ปลดล็อกขาล็อกค้า
เครื่องยนต์ มือของท่ านอาจได้ รับบาดเจ็บได้
ให้ ทุ ก คนอยู่ ห่ างจากสวิ ต ช์ ทริ ม ที่ ชุ ด รี โ มตควบคุ ม
และสวิตช์ ทริ มที่ตัวเครื่ อง ในขณะที่ท่านทาการปลดขา
คา้ เครื่องยนต์

ข้ อสังเกต
ความเสี ยหายอาจเกิดขึ้นได้ หากท่ านใช้ ขาค้าเครื่องยนต์
นอกเหนือจากตอนทีเ่ รือจอดอยู่ในนา้ หรือจอดเก็บ

4. กดปุ่ มทริ ม “DN” ต่อไปจนกว่าแกนยกมุมเอียงทริ ม
จะลงสุด

ขาคา้ เครื่องยนต์ นี้ ช่ วยลดแรงกดลงบนชุ ดเพาเวอร์ ทริม
และควรใช้ เมื่ อ เรื อ จอดหยุ ด นิ่ ง เท่ า นั้ น อย่ า ใช้ ขาค้ า
เครื่องยนต์ เมื่อท่ านทาการลากเรือที่มีเครื่องยนต์ ติดท้ าย
เรือของท่ านอยู่ โปรดดูที่หัวข้ อ “การลากเรือบนรถเทรล
เลอร์ ”

การตรวจสอบก่อนการออกเรือ
คาเตือน
การละเลยในการตรวจสอบเรื อ และเครื่ องยนต์ ติดท้ าย
เรือของท่ าน ก่ อนเริ่มเดินทางทาให้ เกิดอันตรายขึน้ ได้

ข้ อสั งเกต

ก่ อนออกเรือทุกครั้งให้ หมัน่ ตรวจสอบตามรายละเอียดที่
อธิบายในหัวข้ อนี้

หากท่ านไม่ กดแกนยกมุมเอียงทริมลงสุ ด ขณะท่ านจอด
เรือในนา้ อาจทาให้ แกนยกมุมเอียงทริมเสื่ อมสภาพ หรือ
ถูกกัดกร่ อนได้

มัน คื อ สิ่ ง ส าคัญ ที่ ต ้อ งตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่า เรื อ และ
เครื่ อ งยนต์ข องท่ า นอยู่ใ นสภาพที่ ดี และมี การเตรี ย ม
ความพร้อมสาหรับเหตุฉุกเฉิ นอย่างถูกต้อง

ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าแกนยกมุมเอียงทริมได้ ถูกลดลงจน
สุ ดแล้ ว

ดาเนิ นการตรวจสอบตามหัวข้อต่อไปนี้ เสมอก่ อนการ
ออกเรื อ

เมื่อต้องการปลดล็อกขาค้ าเครื่ องยนต์ ให้ยกหางเสื อขึ้น
สุ ด โดยการกดสวิตช์ทริ ม “UP” แล้วโยกขาล็อกขึ้นเพื่อ
ปลดล็อก

 ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า น้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ของท่ า นมี

พอเพียงสาหรับการเดินทางตามแผนการเดินทางของ
ท่ าน
 ตรวจวัดระดับนา้ มันเครื่องในอ่ างนา้ มันเครื่องยนต์
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ข้ อสังเกต
การใช้ เครื่องยนต์ ทมี่ ปี ริมาณนา้ มันเครื่องไม่ เพียงพออาจ
ทาให้ เครื่องยนต์ เกิดความเสียหายได้

3. ใส่ กา้ นวัดระดับน้ ามันเครื่ องกลับเข้าสู่ ช่องวัดระดับ
น้ ามันเครื่ องแล้ว กดลงให้สุ ด จากนั้นดึ ง ออกมาอี ก
ครั้งเพื่อตรวจสอบระดับของน้ ามันเครื่ อง

ตรวจสอบระดับน้ามัน เครื่ องทุกครั้ งก่ อนการเดินทาง
และเติมนา้ มันเครื่องหากปริมาณไม่ เพียงพอ
การตรวจวัดระดับน้ ามันเครื่ องยนต์:

ขีดจากัดด้านบน

หมายเหตุ:
เพื่อการวัดระดับนา้ มันเครื่ องที่ ถูกต้ อง ให้ ตรวจวัดระดับ
นา้ มันเครื่ อง ในขณะที่ เครื่ องยนต์ เย็นเท่ านั้น
1. ปรั บ เครื่ อ งยนต์ ใ ห้ อ ยู่ใ นแนวตั้ง ถอดฝาครอบ
เครื่ องยนต์ออก ➀ ออก โดยคลายตัวล็อก ➁ และ
➂

ขีดจากัดด้านล่าง
คราบน้ า มัน เครื่ อ งบนก้านวัดควรอยู่ระหว่างขี ด จากัด
ด้านบน และขี ดจากัดด้านล่างของก้านวัด ถ้าระดับ
น้ ามันเครื่ องใกล้กบั ขีดจากัดด้านล่าง ให้เติมน้ ามันเครื่ อง
เพิ่มระดับจนไปถึงระดับขีดจากัดด้านบน

เติมน้ ามันเครื่ อง:
1. คลายฝาปิ ดช่องเติมน้ ามันเครื่ องออก
2. เติ ม น้ ามัน เครื่ องตามเกรดที่ แ นะน า จนถึ ง ระดั บ
ขีดจากัดด้านบน

2. ดึ ง ก้า นวัด ระดับ น้ ามัน เครื่ องออก แล้ว เช็ ด คราบ
น้ ามันเครื่ องบนก้านวัดระดับด้วยผ้าสะอาด

ข้ อสังเกต
เครื่องยนต์ ทางาน ในขณะที่มีปริมาณน้ามันเครื่องที่มาก
เกินไปอาจทาให้ เครื่องยนต์ เสียหายได้

หมายเหตุ:
หากนา้ มันเครื่ องมีสิ่งปนเปื ้ อน หรื อเปลี่ยนสี ให้ เปลี่ยน
นา้ มันเครื่ องใหม่ (ดูที่หัวข้ อ “การตรวจเช็ก และการ
บารุ งรั กษาตามระยะ / นา้ มันเครื่ อง”)

อย่ าเติมนา้ มันเครื่องมากกว่ าปริมาณทีก่ าหนด
3. ขันฝาปิ ดช่องเติมน้ ามันเครื่ องให้แน่น
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 ตรวจสอบระดับนา้ ยาแบตเตอรี่









ควรรั ก ษาระดับ ไว้ ระหว่ า งเส้ น MAX และ MIN
ตลอดเวลา หากระดับของนา้ ยาแบตเตอรี่ลดลงต่ากว่ า
เส้ น MIN โปรดดูที่หัวข้ อ “การตรวจเช็ กและ การ
บารุงรักษาตามระยะ”
ตรวจสอบการเชื่ อมต่ อของสายไฟ และขั้วแบตเตอรี่
ให้ แน่ นอยู่เสมอ
ตรวจสอบใบจักรด้ วยสายตาว่ าไม่ มีความเสี ยหายใดๆ
เกิดขึน้ กับใบจักร
ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าการยึดเครื่องยนต์ เข้ ากับท้ ายเรือ
มีความแน่ น และความแข็งแรงทีป่ ลอดภัย
ตรวจเช็กการทางานของระบบเพาเวอร์ ทริมไฟฟ้า
ต้ องมั่นใจว่ าในเรือของท่ านมีอุปกรณ์ ความปลอดภัย
เกีย่ วกับการเดินเรือ และอุปกรณ์ ช่วยเหลือฉุกเฉิน
ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าสวิตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ นทางาน
อย่ างถูกต้ อง
ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าไม่ มีสิ่งกีดขวางใดๆ ขวางช่ อง
ทางเข้ านา้ หล่ อเย็น

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

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

การรันอินในระยะแรก: 10 ชัว่ โมง
ขั้นตอนการรันอิน
1. สาหรับการรันอินใน 2 ชัว่ โมงแรก:
ให้ เ ดิ น เครื่ องยนต์ อ ยู่ ใ นรอบเดิ น เบาเครื่ องยนต์
(ประมาณ 5 นาที) เพื่ออุ่นเครื่ องยนต์

ข้ อสังเกต
การใช้ เครื่องยนต์ รอบสู งโดยไม่ มกี ารอุ่นเครื่องยนต์ อย่ าง
เพียงพอ อาจทาให้ เครื่ องยนต์ เกิด ความเสี ย หายอย่ า ง
รุนแรง เช่ น ลูกสู บติด
ให้ อ่ ุ น เครื่ อ งยนต์ อ ยู่ ใ นรอบเดิ น เบาเครื่ อ งยนต์ อ ย่ า ง
เพียงพอ (ประมาณ 5 นาที) ก่ อนใช้ เครื่ องยนต์ ด้ว ย
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ทสี่ ู ง
หลังจากอุ่นเครื่ องยนต์เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว เริ่ มการรันอิน
โดยเข้าเกี ยร์ เดิ นหน้า แล้วเดิ นเครื่ องยนต์ให้อยู่ในรอบ
เดินเบาอย่างต่อเนื่ อง (ประมาณ 15 นาที) จากนั้นในช่วง
เวลา 1 ชัว่ โมง 45 นาทีที่เหลือ หากอยูใ่ นสภาวะของคลื่น
ลมอากาศที่ปลอดภัย ให้เดินเครื่ องยนต์ในขณะเข้าเกียร์
เดินหน้า และเพิ่มความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ โดยใช้คนั เร่ ง
สู งสุ ดไม่เกินครึ่ งหนึ่ งของคันเร่ ง (ประมาณ 3,000 รอบ/
นาที)

หมายเหตุ:
ท่ านอาจใช้ ความเร็ ว รอบเครื่ องยนต์ เ กิ น ขอบเขตที่
แนะน า เพื่ อ เหตุใ นการบั ง คั บ เรื อ ที่ จ าเป็ น จากนั้ น ลด
คันเร่ งลงให้ ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ กลับมาอยู่ในช่ วง
การทางานที่ แนะนาทันที
2. สาหรับ 1 ชัว่ โมงต่อมา:
ในสภาวะของคลื่ น ลมอากาศที่ ป ลอดภัย ให้ เ ดิ น
เครื่ อ งยนต์ใ นขณะเข้า เกี ย ร์ และใช้ค วามเร็ ว รอบ
เครื่ องยนต์ที่ 4,000 รอบ/นาที หรื อสามในสี่ ข อง
คันเร่ ง หลีกเลี่ยงการใช้คนั เร่ งในตาแหน่งเร่ งสุด
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3. สาหรับ 7 ชัว่ โมงที่เหลือ:
ในสภาวะของคลื่ น ลมอากาศที่ ป ลอดภัย ให้ เ ดิ น
เครื่ อ งยนต์ใ นขณะเข้า เกี ย ร์ และใช้ค วามเร็ ว รอบ
เครื่ องยนต์ได้ตามที่ตอ้ งการ
บางครั้ งท่ า นอาจจะใช้ค ัน เร่ ง ในต าแหน่ ง เร่ ง สุ ด
อย่างไรก็ตาม ห้ามใช้งานคันเร่ งในตาแหน่ งเร่ งสุ ด
นานติดต่อกันเกิน 5 นาที ในทุกๆครั้ง

ข้ อสังเกต

4. ตาแหน่งของเกียร์ตอ้ งอยูใ่ นตาแหน่ง “เกียร์วา่ ง”

การใช้ คัน เร่ ง ที่ต าแหน่ งเร่ ง สุ ด ในการเดิน เครื่ อ งยนต์
ติดต่ อกันนานเกินกว่ า 5 นาทีต่อครั้ง ในช่ วง 7 ชั่ วโมง
สุ ดท้ ายของการรั นอิน อาจเป็ นสาเหตุให้ เครื่ องยนต์ เกิด
ความเสียหายอย่ างรุนแรง เช่ น ลูกสู บติด
ในช่ วง 7 ชั่วโมงสุ ดท้ ายของการรันอิน ห้ ามใช้ งานคันเร่ ง
ในตาแหน่ งเร่ งสุ ดนานติดต่ อกันเกิน 5 นาทีต่อครั้ง

การใช้ งานเครื่องยนต์ ติดท้ ายเรือ
ก่อนการสตาร์ ตเครื่องยนต์
1. ลดหางเสื อลงให้ส่วนของชุดเกียร์จมลงไปในน้ า
2. ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า สายน้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง มี ก าร
เชื่อมต่ออย่างแน่นหนา และถูกต้องระหว่างถังน้ ามัน
เชื้อเพลิง และเครื่ องยนต์

5. ต้องมัน่ ใจว่าแผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดับเครื่ องฉุ กเฉิ น
เสี ยบอยู่ในตาแหน่ งที่ ทางาน และปลายสายดึ งแผ่น
ก้ามปู ล็อกสวิตช์ดบั เครื่ องฉุ กเฉิ นได้เชื่ อมต่อเข้ากับ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ างกายผูค้ วบคุมเรื อ

3. ต้องมัน่ ใจว่าถังน้ ามันเชื้ อเพลิงของเรื อมีช่องทางใน
การระบายแรงดันภายในถังที่ถูกต้อง และภายในสาย
น้ ามัน ที่ ใ ช้ต่ อ เข้า กับ ไส้ ก รองน้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง ต้อ ง
ปราศจากสิ่ ง สกปรกต่ า ง ๆ หากฝาปิ ดถัง น้ ามั น
เชื้ อเพลิ งมี วาล์วระบายแรงดัน แบบเปิ ด-ปิ ดด้วยมื อ
ต้องมัน่ ใจว่าวาล์วนั้นได้เปิ ดออกจนสุด
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คาเตือน
การไม่ เ ชื่ อ มต่ อ สายดึง แผ่ นก้ า มปู ล็อกสวิต ช์ ดับเครื่ อ ง
ฉุ กเฉินเข้ ากับส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายผู้ควบคุมเรื อ
หรือเชื่อมต่ ออย่ างไม่ เหมาะสม อาจส่ งผลให้ ผ้คู วบคุมเรือ
หรือผู้โดยสารได้ รับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวติ ได้
ปฏิบัตติ ามข้ อควรระวังนีอ้ ยู่เสมอ:
 ต้ อ งมั่น ใจว่ า ได้ รั ด สายดึง แผ่ น ก้ า มปู ล็อ กสวิต ช์ ดับ
เครื่ อ งฉุ ก เฉิ น ไว้ กั บ ข้ อ มื อ หรื อ บริ เ วณเสื้ อ ผ้ า ใน
ตาแหน่ งที่เหมาะสม (เช่ น เข็มขัด เป็ นต้ น) เข้ ากับผู้
ควบคุมเรือ
 ต้ องมั่นใจว่ าไม่ มีสิ่งกีดขวางใดๆ ขัดขวางหรื อจากัด
การทางานของสวิตช์ ดบั เครื่องฉุกเฉิน
 ระมัด ระวัง อย่ า ดึ ง แผ่ น ก้ า มปู ล็ อ กสวิต ช์ ดั บ เครื่ อ ง
ฉุกเฉินออก หรือมีการกระแทกจนทาให้ แผ่ นก้ ามปูล็
อกสวิ ต ช์ ดั บ เครื่ อ งฉุ ก เฉิ น หลุ ด ออกระหว่ า งการ
ทางานปกติ เครื่ องยนต์ จะดับกะทันหัน และทาให้
การสู ญเสี ยการเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ าอย่ าฉับพลัน อาจ
ทาให้ ผ้โู ดยสารพุ่งไปข้ างหน้ าโดยไม่ คาดคิด

การสตาร์ ตเครื่องยนต์
คาเตือน
ก๊ าซไอเสี ยประกอบด้ วยคาร์ บอนมอนอกไซด์ ซึ่ งเป็ น
ก๊ าซอันตราย ที่ตรวจจับได้ ยากเนื่องจากไม่ มีสีและไม่ มี
กลิ่น การหายใจเอาก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ เข้ าไปอาจ
ทาให้ เสียชีวติ หรือบาดเจ็บสาหัสได้
ห้ ามสตาร์ ตเครื่องยนต์ ภายในอาคาร หรือในพืน้ ทีท่ มี่ กี าร
ระบายอากาศไม่ เพียงพอ หรือไม่ มกี ารระบายอากาศเลย

หมายเหตุ:
หากแผ่ นก้ ามปู ล็อกสวิตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ น ไม่ เสี ยบอยู่
ในตาแหน่ งมอเตอร์ สตาร์ ตจะไม่ ทางาน
1. บีบลูกบีบปั๊ มน้ ามันเชื้อเพลิงหลายๆครั้งจนกว่าลูกบีบ
จะตึงมือ

หมายเหตุ:
แผ่ นก้ ามปู ลอ็ กพลาสติ กมีสารองไว้ ให้ ท่านสาหรั บการ
ใช้ ง านชั่ วคราวเท่ านั้ น ให้ ท่ านแกะแผ่ น ก้ ามปู ล็อ ก
พลาสติ ก ส ารองออกจากสายพ่ ว ง แล้ ว เก็บ ไว้ ใ นที่ ที่
ปลอดภัยบนเรื อของท่ าน หากมีการแตกหั กหรื อสู ญหาย
ของสายพ่ ว งสวิ ต ช์ ดั บ เครื่ องฉุ ก เฉิ น /แผ่ น ก้ า มปู ล็อ ก
สวิตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ น ให้ ท่านเปลี่ยนใหม่ โดยเร็ วที่ สุด
เท่ าที่ จะทาได้ เพื่ อที่ ท่านจะได้ กลับไปใช้ งานสวิ ตช์ ดับ
เครื่ องฉุกเฉิ นได้ ตามปกติ

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คันโยกอุ่นเครื่ องอยูใ่ นตาแหน่ง
ปิ ดสุด
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3. บิดสวิตช์กญ
ุ แจไปที่ตาแหน่ง “เปิ ด”
4. บิดสวิตช์กญ
ุ แจไปที่ตาแหน่ง “สตาร์ต”
หลังจากสวิตช์ยอ้ นกลับไปที่ตาแหน่ง “เปิ ด” มอเตอร์
สตาร์ ต จะท างานต่ อ เป็ นเวลา 4 วิ น าที จนกระทั่ง
เครื่ องยนต์สตาร์ตติด

ปิ ด

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

เปิ ด
สตาร์ต

ข้ อสังเกต
หากท่ านบิดสวิตช์ แช่ ไว้ ทตี่ าแหน่ ง “สตาร์ ต” เพือ่ สตาร์ ต
เครื่องยนต์ ระบบสตาร์ ตอาจเสียหายได้

การตรวจสอบระบบนา้ หล่อเย็น
ทันทีที่สตาร์ตเครื่ องยนต์ น้ าควรพุ่งออกจากรู ตรวจสอบ
น้ าหล่อเย็น ➀ เพื่อแสดงว่าปั๊ มน้ า และระบบหล่อเย็น
ทางานปกติ หากท่ านสังเกตเห็ นว่าน้ าไม่พุ่งออกจากรู
ตรวจสอบน้ า หล่ อ เย็น ให้ดับ เครื่ อ งยนต์โ ดยเร็ วที่ สุด
เท่ า ที่ จะท าได้ และปรึ กษาผูแ้ ทนจ าหน่ า ยที่ ไ ด้รับ การ
แต่งตั้งอย่างเป็ นทางการของท่าน

บิดสวิตช์ ไปที่ตาแหน่ ง “สตาร์ ต ” หนึ่งครั้ งแล้ วปล่ อย
เพื่อสตาร์ ตเครื่องยนต์ มอเตอร์ สตาร์ ตจะหมุนต่ อเนื่อง
เป็ นเวลา 4 วินาที จนกระทัง่ เครื่องยนต์ สตาร์ ตติด

หมายเหตุ:
เวลาในการทางานอย่ างต่ อเนื่ องของมอเตอร์ สตาร์ ตถูก
ตั้งไว้ ที่ห้าวินาที เมื่อเกิ นเวลาที่ ตั้งไว้ มอเตอร์ สตาร์ ตจะ
หยุดทางานโดยอัตโนมัติ เมื่อมอเตอร์ หยุดทางาน ให้ รอ
ประมาณสิ บ วิ น าที เพื่ อ ให้ มอเตอร์ เย็น ลง แล้ ว ลอง
สตาร์ ตอีกครั้ ง

ข้ อสังเกต
หากไฟเตื อ นน้ า มั น เครื่ อ งยั ง คงติ ด อยู่ ขณะใช้ งาน
เครื่ อ งยนต์ ระดั บ น้ า มั น เครื่ อ งอาจต่ า พอที่ จ ะท าให้
เครื่องยนต์ เสียหายได้
ให้ ดบั เครื่องยนต์ และตรวจสอบระดับนา้ มันเครื่อง
5. อุ่นเครื่ องยนต์ประมาณ 5 นาที

ข้ อสังเกต
ห้ ามใช้ เครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือ เมือ่ ไม่ มีน้าพุ่งออกมาจากรู
ตรวจสอบน้า หล่ อ เย็น มิฉะนั้นอาจเกิดความเสี ย หาย
อย่ างรุนแรงได้
หลังจากสตาร์ ตเครื่ องยนต์ แล้ ว ให้ ตรวจสอบว่ ามีน้า พุ่ง
ออกมาจากรู ตรวจสอบนา้ หล่ อเย็นหรือไม่

คาเตือน
การใช้ งานเรื อ ขณะสวิตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ นทางานอย่ าง
ไม่ ถูกต้ องสามารถก่ อให้ เกิดความอันตรายได้
ก่ อนสตาร์ ตเครื่ องยนต์ ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าสวิตช์ ดับ
เครื่องฉุกเฉินทางานได้ อย่ างถูกต้ อง
27

การเปลีย่ นเกียร์ และการควบคุมคันเร่ ง

การควบคุมความเร็ว
เมื่อต้องการเพิ่มความเร็ วหลังจากที่ท่านเข้าเกียร์ แล้ว ให้
เลื่อนคันโยกไปข้างหน้าหรื อข้างหลัง

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

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

การเปลีย่ นเกียร์
เมื่อต้องการเปลี่ยนเกียร์ เป็ น “เดินหน้า” ให้บีบคันล็อก
บนคันโยกแล้วเลื่อนคันโยกไปข้างหน้า ไปยังตาแหน่ ง
Ⓐ โดยประมาณ ตามที่แสดงในภาพประกอบ
เมื่อต้องการเปลี่ยนเกียร์ เป็ น “ถอยหลัง” ให้บีบคันล็อก
บนคันโยกและเลื่อนคันโยกถอยหลังหลัง ไปยังตาแหน่ง
Ⓑ โดยประมาณ ตามที่แสดงในภาพประกอบ

คาเตือน
เนื่องจากคันโยกทางานร่ วมกัน ระหว่ างการเปลี่ยนเกียร์
และการควบคุมความเร็ ว และเมื่อปลดตัวล็อกที่คันโยก
ระบบคันเร่ งจะพร้ อมใช้ งาน และสามารถเร่ งเครื่องยนต์
ได้ ทนั ที ด้ วยเหตุนอี้ าจทาให้ เรือเคลือ่ นตัวอย่ างกะทันหัน
ส่ งผลให้ เกิดการบาดเจ็บหรือทรัพย์ สินเสียหาย
ท่ านต้ องระมัดระวังอย่ าขยับคันโยกไปข้ างหน้ า หรือข้ าง
หลังมากเกินไป เมือ่ ทาการเข้ าเกียร์

การดับเครื่องยนต์
หมายเหตุ:
เมื่อจาเป็ นต้ องดับเครื่ องยนต์ ในกรณี ฉุกเฉิ น ให้ ดึงแผ่ น
ก้ ามปู ล็อกสวิ ตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ น ออกโดยดึ งสายพ่ วง
แผ่ นก้ ามปูลอ็ กสวิตช์ ฉุกเฉิ น
เมื่อดับเครื่ องยนต์ :
1. ตาแหน่งของเกียร์ตอ้ งอยูใ่ นตาแหน่ง “เกียร์วา่ ง”
2. หลังจากการใช้งานเครื่ องยนต์อย่างต่อเนื่ องก่อนดับ
เครื่ องยนต์ ต้องปล่อยให้เครื่ องยนต์เดินเบาไว้สักครู่
เพื่อให้เครื่ องยนต์ได้คลายความร้อน

เกียร์วา่ ง
เดินหน้า

ถอยหลัง
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3. บิดสวิตช์กญ
ุ แจไปที่ตาแหน่ง “ปิ ด” และค้างตาแหน่ง
สวิตช์กญ
ุ แจไว้ที่ตาแหน่ง “ปิ ด” เสมอ เมื่อไม่มีการใช้
งาน มิฉะนั้นแบตเตอรี่ อาจจะคายประจุได้

ปิ ด

เปิ ด
สตาร์ต

คาเตือน
หากมีการเชื่อมต่ อสายน้ามันเชื้อเพลิงเข้ ากับเครื่ องยนต์
ทีไ่ ม่ มกี ารใช้ งานเป็ นเวลานานๆ นา้ มันเชื้อเพลิงอาจมีการ
รั่วได้
เมือ่ ใดทีท่ ่ านไม่ มกี ารใช้ เครื่องยนต์ เป็ นเวลานานๆ ให้ ถอด
สายนา้ มันเชื้อเพลิงออก ในกรณีทมี่ ขี ้วั ต่ อสายนา้ มัน
5. บิ ด สกรู ช่ อ งระบายอากาศที่ ฝ าถัง น้ า มัน ตามเข็ม
นาฬิกาเพื่อปิ ดช่องระบายอากาศ (ถ้ามีติดตั้ง)

ข้ อสังเกต
หากเปิ ดสวิตช์ กุญแจทิง้ ไว้ ที่ตาแหน่ ง “เปิ ด” ในขณะที่
เครื่องยนต์ ไม่ ทางาน แบตเตอรี่จะคายประจุ
บิดสวิตช์ กุญแจไว้ ที่ตาแหน่ ง “ปิ ด” ทุกครั้งเมื่อไม่ มีการ
ใช้ งานเครื่องยนต์

คาเตือน
การนาเรือออกไปใช้ โดยที่ท่านไม่ อนุญาต อาจก่ อให้ เกิด
อุบัตเิ หตุ หรือความเสียหายต่ อเรือของท่ าน
เพื่ อ ป้ องกั น ไม่ ใ ห้ ผู้ อื่ น ใช้ เรื อ ของท่ า นโดยไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต ต้ องมั่นใจว่ าท่ านได้ นาลูกบิดกุญแจ และแผ่ น
ก้ ามปู ล็อกสวิตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ นออกจากเรื อเมื่อไม่ มี
ผู้ดูแลเรือของท่ าน
4. หลัง จากดั บ เครื่ องยนต์ แ ล้ว ให้ ป ลดสายน้ ามัน
เชื้ อ เพลิ ง ออกจากเครื่ องยนต์ ในกรณี ที่ มี ข้ ัว ต่ อ
สายน้ ามันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ:
เพื่ อให้ มั่นใจอยู่เสมอว่ า สวิตช์ ดับเครื่ องฉุ กเฉิ น ทางาน
เป็ นปกติ ให้ ดับเครื่ องยนต์ โดยดึ งแผ่ นก้ ามปูลอ็ กสวิตช์
ดับเครื่ องฉุ กเฉิ นออกเป็ นครั้ งคราว (ทาในขณะรอบเดิ น
เบา)

การจอดเรือ
หากท่านจอดเรื อในบริ เวณที่มีน้ าตื้น หรื อไม่มีการใช้งาน
เรื อในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ท่านควรยกหางเสื อขึ้นจากน้ า
เพื่อป้ องกันการกระแทกในขณะน้ าลง หรื อป้ องกันการ
กัดกร่ อนจากน้ าทะเล
โปรดดูขอ้ มูลที่หัวข้อ “ขาล็อกค้ าเครื่ องยนต์ขณะยกหาง
เสื อขึ้นสุด”

ข้ อสังเกต
การผู กเรื อ อย่ างไม่ เหมาะสมอาจเป็ นเหตุ ให้ เกิดความ
เสียหายต่ อเรือ หรือเครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือ หรือทรัพย์ สิน
อืน่ ๆได้
อย่ าให้ เครื่ อ งยนต์ ติดท้ า ยเรื อ ของท่ าน เสี ยดสี กับ ขอบ
ของท่ าเทียบเรือ หรือเรือลาอืน่ ๆ เมือ่ ผูกเรือไว้
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สเกลวัดความเร็วรอบเครื่ องยนต์ปกติ

การใช้ งานในนา้ ตืน้
เมื่อใช้งานเรื อของท่านในน้ าตื้น อาจจาเป็ นต้องเอียงหาง
เสื อให้สูงกว่ามุมเอียงทริ มปกติ เมื่อท่านเอียงหางเสื อเกิน
กว่ามุมเอียงทริ มปกติ ท่านควรใช้ความเร็ วในการแล่น
เรื อที่ความเร็ วต่ าเท่านั้น หลังจากกลับสู่ น้ าลึกแล้ว ท่าน
ต้องมัน่ ใจว่าได้ลดหางเสื อลงไปที่มุมเอียงทริ มปกติ

คาเตือน
เมื่อ มีก ารยกหางเสื อ เกิน กว่ า ตาแหน่ ง เอีย งทริ มสู ง สุ ด
ขายึดเครื่ องฝั่งที่ยกได้ จะไม่ มีขาค้ารองรั บน้าหนั กจาก
ฝั่ งแคล้ มยึด เครื่ องยนต์ ซึ่ ง ระบบการยกหางขึ้น สุ ดไม่
สามารถรองรั บเครื่ องยนต์ ได้ หากเกิดการชนกับสิ่ งกีด
ขวางที่ชุดเกียร์ อาจทาให้ ผู้โดยสารได้ รับการบาดเจ็บได้
นอกเหนือ จากนี้แล้ ว รู รับน้าหล่ อเย็น อาจอยู่ เหนือกว่ า
ระดับผิวนา้ ซึ่งอาจส่ งผลให้ เครื่องยนต์ เกิดความเสี ยหาย
อย่ างรุนแรงจากความร้ อนทีส่ ู งเกินไป
ห้ ามใช้ รอบเครื่ องยนต์ เกินกว่ า 1,500 รอบ/นาที หรื อ
ตั้งใจใช้ งานเครื่ องยนต์ ที่อยู่ในตาแหน่ งมุมเอียงสู งกว่ า
ปกติ

ข้ อสังเกต
หากหางเสื อ ชนกับสิ่ ง กีด ขวางด้ า นล่ า ง ความเสี ย หาย
ร้ ายแรงสามารถเกิดขึน้ ได้
อย่ าให้ หางเสื อ ชนกับสิ่ งกีดขวางด้ านล่ าง หากเกิดการ
กระแทก ให้ รีบตรวจสอบความเสียหายทันที

การใช้ งานในโหมดโทรล (Troll Mode)
(อุปกรณ์ เสริม)

สเกลวัดความเร็วรอบเครื่ องยนต์โหมดโทรล

การทางานของระบบ
“ระบบโหมดโทรล” จะทางานต่อเมื่อกดสวิตช์โทรล
โหมดในขณะที่เครื่ องยนต์อยูใ่ นรอบเดินเบาและเข้าเกียร์
การใช้ระบบนี้ ท่ า นสามารถตั้งค่า และรั กษาความเร็ ว
รอบเครื่ อ งยนต์ที่ ต ้อ งการได้โ ดยการควบคุ ม การกด
สวิตช์เปลี่ยนย่านความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ขณะเดินเบาใน
ตาแหน่ งเข้าเกี ยร์ (ประมาณ 650 รอบ/นาที ) ถึง 1200
รอบ/นาที

วิธีการใช้ งานโหมดโทรล
การตั้งค่ าโหมดโทรล
1. เข้า เกี ย ร์ เ ดิ น หน้า หรื อ ถอยหลัง และตรวจสอบให้
แน่ใจว่าคันเร่ งปิ ดสนิท (รอบเดินเบา)
2. กดปุ่ ม “UP” หรื อ “DN” ที่สวิตช์โทรลโหมดค้างไว้
จนกว่าท่านจะได้ยินเสี ยงบี๊ บหนึ่ งครั้ง ไฟ REV/TRL
(หรื อ REV) บนหน้ า จอเกจวัด ความเร็ ว รอบ
เครื่ องยนต์ จะกะพริ บ เพื่อยืนยันว่าเครื่ องยนต์ได้เข้าสู่
โหมดโทรล และไฟ REV/TRL (หรื อ REV) จะ
กะพริ บอย่างต่อเนื่ องขณะที่ เครื่ องยนต์ทางานอยู่ใน
โหมดโทรล

โหมดโทรลสามารถควบคุมรอบเครื่ องยนต์ในขณะตก
ปลาได้ โดยการติ ด ตั้ งสวิ ต ช์ โ ทรลโหมดซึ่ งเป็ น
อุปกรณ์ เสริ ม โปรดติ ดต่อผูแ้ ทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี น ที่
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการสาหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:
การตรวจสอบความเร็ วของเครื่ องยนต์ อย่ างถูกต้ องใน
ระหว่ างการทางานของโหมดโทรล ซู ซูกิแนะนาให้ ใช้
เกจวัดความเร็ วของซูซูกิแบบ 2 สเกล

สวิตช์โทรลโหมด

หมายเหตุ:
ระบบโหมดโทรลจะไม่ ทางานหากคันโยกเกียร์ เลื่อนมา
อยู่ในตาแหน่ งเกียร์ ว่าง
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การปรับตั้งความเร็วรอบของโหมดโทรล
 เมื่อกดสวิตช์ “UP” เสี ยงบี๊ บสั้นๆจะดังขึ้นหนึ่ งครั้ ง

และความเร็ วรอบเครื่ องจะเพิ่มขึ้น 50 รอบ/นาที
 เมื่อกดสวิตช์ “DN” เสี ยงบี๊ บสั้นๆจะดังขึ้นหนึ่ งครั้ ง
และความเร็ วรอบเครื่ องจะลดลง 50 รอบ/นาที

หมายเหตุ:
 เมื่อกดสวิตช์ “DN” ขณะที่ รอบถึงขีดจากัดตา่ สุดแล้ ว

ความเร็ วรอบเครื่ องจะไม่ เปลี่ยนแปลง และเสี ยงบี๊ บ
ยาวจะดังขึน้ สามครั้ ง
 เมื่อกดสวิตช์ “UP” ขณะที่ รอบถึงขีดจากัดสู งสุดแล้ ว
ความเร็ วของเครื่ องจะไม่ เปลี่ ยนแปลงและเสี ยงบี๊ บ
ยาวจะดังขึน้ สามครั้ ง
 การเปลี่ยนเกียร์ และการควบคุมคันเร่ งยังคงใช้งานได้
ถึงแม้วา่ จะอยูใ่ นโหมดโทรลก็ตาม

การยกเลิกโหมดโทรล
โหมดโทรลสามารถยกเลิ กได้โ ดยเลื่ อ นคันโยกรี โมท
ควบคุมไปที่ตาแหน่งเกียร์วา่ ง หรื อโดยการเพิ่มความเร็ ว
รอบเครื่ องเป็ น 3000 รอบ/นาที หรื อมากกว่า ในทั้งสอง
กรณี น้ ี เสี ยงบี๊ บสั้นๆจะดังขึ้นสองครั้งเมื่อยกเลิกโหมด
โทรล

การถอดและการเคลื่อนย้ ายเครื่ องยนต์ ติด
ท้ ายเรือ
การถอดเครื่องยนต์ ติดท้ายเรือ
หากจาเป็ นต้องถอดเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อออกจากเรื อ
ของท่ า น เราขอแนะน าให้ ท่ า นสอบถามจากผู ้แ ทน
จาหน่ายซูซูกิมารี นที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ เป็ น
ผูด้ าเนินการให้ท่าน

การเคลือ่ นย้ายเครื่องยนต์ ติดท้ายเรือ
เมื่ อมี การเคลื่ อนย้าย ให้วางเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของ
ท่านในแนวตั้ง หรื อแนวนอน

การเคลือ่ นย้ายในแนวตั้ง
ติ ดตั้งเครื่ องยนต์ติ ดท้ายเรื อเข้า กับ แท่ นยึดเครื่ องยนต์
แบบเคลื่อนย้ายได้ โดยยึดโบลท์และนัต เข้ากับตาแหน่ ง
เดียวกับจุดยึดท้ายเรื อทั้งหมด 2 ชุด
ห้ามใช้แท่นโชว์เครื่ องยนต์สาหรับใช้ในการเคลื่อนย้าย

การใช้ งานในนา้ เค็ม
หลังจากใช้งานเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อในน้ าเค็ม ท่านควร
ล้างท่ อทางเดิ นน้ าด้วยน้ าจื ดที่ สะอาด ตามที่ ระบุ ไว้ใน
หัวข้อ “การล้างท่ อ ทางเดิ นน้ า ” หากท่ านไม่ ลา้ งท่ อ
ทางเดิ น น้ า คราบเกลื อ ที่ ต กค้า งสามารถกั ด กร่ อน
เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านได้ ทาให้อายุการใช้งาน
เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านมีอายุที่ส้ นั ลง
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การเคลือ่ นย้ายในแนวนอน
1. ถ่ า ยน้ ามั น เครื่ องออก โปรดดู หั ว ข้ อ “การถ่ า ย
น้ ามันเครื่ อง”
2. ถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงออกจากห้องลูกลอยปั๊ มแรงดันสู ง
ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ถอดฝาครอบเครื่ องยนต์ออก
(2) คลายสกรู ระบายน้ ามันเชื้อเพลิง ➀ ออกและถ่าย
น้ ามันเชื้อเพลิงลงในภาชนะที่เหมาะสม

(3) หลังจากถ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิงออกจนหมด จากนั้น
ขันสกรู ระบายน้ ามันเชื้อเพลิงให้แน่น
3. วางเครื่ องยนต์ลงบนแผ่นรองกันกระแทกโดยให้วาง
ด้านขวาลงตามที่แสดงในภาพ

คาเตือน

สายระบายน ้ามัน

คาเตือน
น้ามันเบนซิ น เป็ นเชื้อเพลิง ไวไฟ และเป็ นพิษอย่ างยิ่ง
อาจทาให้ เกิดไฟไหม้ และเป็ นอันตรายต่ อคนและสัตว์
ใช้ ภาชนะที่ เ หมาะสม และปลอดภั ย เพื่ อ เก็ บ น้ า มั น
เบนซินที่ระบายออกจากเครื่องยนต์ ติดท้ ายเรือ และเก็บ
น้ามันเบนซิ นให้ ห่างจากประกายไฟ เปลวไฟ ผู้คนและ
สัตว์ เลีย้ ง

ข้ อสังเกต
หากน้า มัน เบนซิ นหกบนพื้น ผิว ที่ พ่ นสี อาจทาให้ เกิด
คราบ หรือการเปลีย่ นของสีผวิ ได้
เช็ดนา้ มันเบนซินทีห่ กออกทันทีด้วยผ้านุ่มๆ

เชื้อเพลิงที่หก หรื อไอน้ามันเชื้อเพลิงสามารถทาให้ เกิด
ไฟไหม้ และเป็ นอันตรายต่ อสุ ขภาพ
ปฏิบัตติ ามข้ อควรระวังต่ อไปนีเ้ สมอ:
 ถ่ ายนา้ มันเชื้อเพลิงออกจากท่ อน้ามันเชื้อเพลิงและใน
ห้ อ งลู ก ลอยที่ ปั๊ ม แรงดั น สู งก่ อ นเคลื่ อ นย้ า ยเรื อ /
เครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรื อ และก่ อนถอดเครื่ องยนต์ ติด
ท้ ายเรือออกจากตัวเรือ
 ห้ า มวางนอนเครื่ อ งยนต์ ห ากไม่ มี ก ารถ่ า ยน้ า มั น
เชื้อเพลิงออก
 เก็บ เครื่ อ งยนต์ ติด ท้ า ยเรื อ ให้ ห่ า งจากเปลวไฟหรื อ
ประกายไฟ
 เช็ดนา้ มันเชื้อเพลิงทีห
่ กออกทันที

ข้ อสังเกต
หากท่ านไม่ ระมัดระวังเมื่อวางนอนเครื่ องยนต์ ติดท้ าย
เรื อในด้ านข้ าง และไม่ ได้ ปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันที่
เหมาะสม เช่ น ถ่ ายน้ามันเครื่ อง และน้าหล่ อเย็นออกให้
หมดก่ อน อาจก่ อให้ เกิดความเสี ยหายได้ น้ามันเครื่ อง
อาจไหลเข้ าสู่ กระบอกสู บจากอ่ างน้ามันเครื่ อง และน้า
อาจเข้ าสู่ กระบอกสู บโดยผ่านช่ องทางระบายไอเสีย
ถ่ ายน้ามันเครื่ อง และน้าหล่ อเย็น ออกจนหมดก่ อนวาง
นอนเครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือในด้ านข้ าง และโปรดให้ ความ
ระมัดระวังในการวางเครื่องลงนอนทุกครั้ง
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ข้ อสังเกต
หากท่ านปล่ อยให้ หางเสื ออยู่ สู งกว่ าส่ วนหั ว ของ
เครื่องยนต์ ในระหว่ างการขนส่ ง หรือการจัดเก็บ น้าอาจ
ไหลเข้ าสู่ เครื่ องยนต์ อย่ างช้ าๆ ซึ่ งทาให้ เครื่ องยนต์ เกิด
ความเสียหายได้
อย่ าปล่ อยให้ หางเสื ออยู่ สูงกว่ าส่ วนหัวของเครื่ องยนต์
ในขณะขนย้ าย หรื อจัดเก็บเครื่ อ งยนต์ ติดท้ ายเรื อ ของ
ท่ าน

การลากเรือบนรถเทรลเลอร์
เมื่อมีการลากเรื อบนรถเทรลเลอร์ ในขณะที่มีเครื่ องยนต์
ติดท้ายเรื อติดอยู่ ควรให้ตาแหน่งเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ
อยูใ่ นตาแหน่งทางานตามปกติ เว้นแต่จะมีระยะห่ างจาก
พื้นถึงบริ เวณเกียร์ไม่เพียงพอ หากท่านต้องเพิ่มระยะห่ าง
จากพื้น ให้ยกหางเสื อขึ้น แล้วใช้อุปกรณ์ค้ าหางเสื อเพื่อ
รั บน้ า หนัก เพื่อ ป้ องการความเสี ยหายที่ จ ะเกิ ดจากการ
โยนตัวของตัวเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ

ข้ อสังเกต
หากท่ า นใช้ ขาล็อกค้า เครื่ อ งยนต์ เมื่อยกหางเสื ออยู่ ใ น
ตาแหน่ งขึน้ สุ ด เมือ่ มีการลากเรือบนพืน้ ผิวถนนทีไ่ ม่ ดที า
ให้ เกิดการสั่ นสะเทือนของเครื่องยนต์ อาจทาให้ เกิดการ
คลายล็อกได้ โดยไม่ คาดคิด ส่ งผลให้ เครื่ องยนต์ ติดท้ าย
เรือ และกลไกในการล็อกได้ รับความเสียหาย
ห้ ามใช้ ขาล็อกคา้ เครื่องยนต์ ในตาแหน่ งยกหางเสื อขึน้ สุ ด
เพื่อ การลากเรื อ ใช้ อุ ป กรณ์ ค้า หางเสื อ เพื่อ รั บ น้า หนั ก
เครื่องยนต์ ในการลากเรือ
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การตรวจเช็ก และการบารุงรักษาตามระยะ
ตารางการบารุ งรักษา

คาเตือน

การตรวจเช็ก และการบารุ งรักษาเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ
อย่าง สม่ าเสมอเป็ นสิ่ งส าคัญ ให้ปฏิ บัติตามตาราง
ด้านล่างใน แต่ละช่วงระยะเวลา ต้องแน่ใจว่าได้ทาการ
บารุ งรักษาตามที่ระบุไว้ ระยะเวลาในการบารุ งรักษาควร
ตัดสิ นโดย จานวนชัว่ โมงการใช้งานหรื อระยะของเดือน
แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงกาหนดก่อน
ช่ วงระยะ
หัวข้ อการบริการ
หัวเทียน
ท่ อหายใจและท่ อนา้ มันเชื้อเพลิง
นา้ มันเครื่อง
นา้ มันเกียร์
การหล่ อลืน่
แอโนด (ภายนอก)
* แอโนด
(ภายในกระบอกสู บ / ฝาสู บ)
สายกราวด์
สายแบตเตอรี่
ไส้ กรองนา้ มันเชื้อเพลิงแรงดันตา่

20 ชั่วโมงแรก
หรือ 1 เดือน
I
R
R
I
I

ก๊ าซไอเสี ยประกอบด้ วยคาร์ บอนมอนอกไซด์ ซึ่ งเป็ น
ก๊ าซอันตราย ที่ตรวจจับได้ ยากเนื่องจากไม่ มีสีและไม่ มี
กลิ่น การหายใจเอาก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ เข้ าไปอาจ
ทาให้ เสียชีวติ หรือบาดเจ็บสาหัสได้
ห้ ามสตาร์ ตเครื่องยนต์ ภายในอาคาร หรือในพืน้ ทีท่ มี่ กี าร
ระบายอากาศไม่ เพียงพอ หรือไม่ มกี ารระบายอากาศเลย
ทุกๆ 100 ชั่วโมง ทุกๆ 200 ชั่วโมง ทุกๆ 300 ชั่วโมง
หรือทุกๆ 12 เดือน หรือทุกๆ 12 เดือน หรือทุกๆ 36 เดือน
I
I
R
R
I
I
I

I
I
I

I
I
I
เปลีย่ นทุกๆ 400 ชั่วโมงหรือ ทุกๆ 2 ปี
R
เปลีย่ นทุกๆ 1000 ชั่วโมง
I
เปลีย่ นทุกๆ 1600 ชั่วโมง

* ไส้ กรองนา้ มันเครื่อง
R
*ไส้ กรองนา้ มันเชื้อเพลิงแรงดันสู ง
* ความเร็วรอบเดินเบา
I
* โซ่ ขับเฟื องบาลานซ์ เซอร์
* ระยะห่ างวาล์ ว
* ปั๊มนา้
I
* ยางใบพัดปั๊มนา้
I
* สลัก และนัตยึดใบจักร
I
I
* โบลท์ และนัต
T
T
* วาล์ วนา้
I
I : ตรวจสอบและทาความสะอาด ปรับตั้ง หล่อลื่น หรื อเปลี่ยนถ้าจาเป็ น, T : ขันแน่น, R : เปลี่ยนใหม่

I
R

หมายเหตุ:
เปลี่ยนไส้ กรองแยกนา้ ทุกๆ 12 เดือน (หรื อบ่ อยกว่ านั้นหากมีคาแนะนาจากบริ ษัทผู้ผลิตไส้ กรองแยกนา้ )
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คาเตือน
การบารุงรักษาที่ไม่ เหมาะสม หรือความบกพร่ องในการ
ดาเนินการบารุงรักษาตามคาแนะนา อาจเป็ นอันตรายได้
การบารุ งรั กษาที่ไม่ ถูกต้ อง หรื อขาดการบารุ งรั กษาจะ
เพิม่ โอกาสการเกิดอุบัตเิ หตุ หรือทาให้ อุปกรณ์ เสียหาย
ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าได้ ดาเนินการบารุ งรักษาตามตาราง
การบารุงรักษาด้ านบน ซู ซูกขิ อแนะนาให้ ผ้แู ทนจาหน่ าย
ซู ซู กิ ม ารี น ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง อย่ า งเป็ นทางการเป็ น
ผู้ดาเนินการบารุ งรั กษาตามตารางด้ านบน ในหัวข้ อที่มี
เครื่ อ งหมาย (*) ก ากับ ไว้ ท่ า นสามารถบ ารุ ง รั ก ษาใน
หั ว ข้ อที่ ไ ม่ มี เ ครื่ อ งหมายก ากั บ ไว้ โดยสามารถดู
คาแนะนาในหัวข้ อการบารุงรักษาได้ ในส่ วนนี้ หากท่ านมี
ประสบการณ์ ด้านช่ างยนต์ หรืองานที่เกี่ยวข้ อง หากท่ าน
ไม่ มั่นใจในการดาเนินการตามหัวข้ อที่ไม่ มีเครื่ องหมาย
กากับไว้ โปรดให้ ผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ได้ รับการ
แต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการเป็ นผู้ดาเนินการให้ กบั ท่ าน

คาเตือน
ความปลอดภัยของท่ าน และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับว่ าท่ าน
ดูแลบารุงรักษาเครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือได้ ดเี พียงใด
ปฏิบัติตามคาแนะนาในการตรวจสอบ และบารุ งรั กษา
อย่ า งระมัด ระวัง หากท่ า นไม่ มีประสบการณ์ ด้ านช่ า ง
ยนต์ มาก่ อน อย่ าพยายามบารุ งรั กษาเครื่องยนต์ ติดท้ าย
เรื อ ของท่ า น ท่ า นอาจได้ รั บ บาดเจ็ บ หรื อ อาจท าให้
เครื่องยนต์ ตดิ ท้ ายเรือเสียหายได้

ข้ อสังเกต

 ใช้ งานคันเร่ งในตาแหน่ งเร่ งสุ ดบ่ อยครั้ง
 ใช้ งานต่ อเนื่องเป็ นเวลานานด้ วยความเร็วสู งสุ ด
 ใช้ งานต่ อเนื่ องเป็ นเวลานานที่ความเร็ วรอบเดิน เบา

หรือโหมดโทรล
 ใช้ งานถี่ในนา้ โคลน ปนทราย กรดเกลือหรือนา้ ตืน
้
 ใช้ งานเครื่องยนต์ โดยไม่ มกี ารอุ่นเครื่องทีเ่ หมาะสม
 การเร่ ง และการลดคันเร่ งอย่ างกะทันหันบ่ อยครั้ง
 มีความถี่ในการเข้ าเกียร์ เป็ นเวลาบ่ อยครั้ง
ปรึ กษาผู้แ ทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ได้ รั บแต่ งตั้ง อย่ า ง
เป็ นทางการ เกีย่ วกับช่ วงเวลาการบารุ งรักษาที่เหมาะสม
ให้ สอดคล้ องกับ สภาพการใช้ งานของท่ าน เมื่อเปลี่ยน
ชิ้ น ส่ วนของเครื่ อ งยนต์ ติด ท้ า ยเรื อ ของท่ า น ซู ซู กิข อ
แนะนาอย่ างยิง่ ให้ ท่านใช้ อะไหล่ แท้ ซูซูกิ หรือเทียบเท่ า

ชุ ดเครื่องมือ
ชุดเครื่ องมือมีมาพร้อมกับเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่าน
เก็บชุ ดเครื่ องมื อ ไว้บนเรื อของท่ าน และตรวจสอบให้
แน่ใจว่าเครื่ องมือทั้งหมดที่ให้มายังคงอยูใ่ นถุงเครื่ องมือ
ชุดเครื่ องมือประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:
➀ ถุงเครื่ องมือ
➁ ประแจบ๊อกซ์เบอร์ 8 มิลลิเมตร
➂ ประแจบ๊อกซ์เบอร์ 16 มิลลิเมตร
➃ ประแจบ๊อกซ์ 8 X 10 มิลลิเมตร
➄ ประแจบ๊อกซ์ 10 X 12 มิลลิเมตร
➅ ประแจปากตายเบอร์ 14 X 17 มิลลิเมตร
➆ ไขควงรวม (+ , -)
➇ ด้ามไขควง
➈ คีม
⑩ ประแจหกเหลี่ยม 8 มิลลิเมตร
⑪ แหวนปะเก็นปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ อง (สารอง)

ระยะเวลาในการบารุ งรั กษา ตามตารางการบารุ งรั กษา
ออกแบบมาให้ สอดคล้ องกั บ ลั ก ษณะ การใช้ งาน
เครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรือที่ปกติ หากท่ านใช้ เครื่ องยนต์ ติด
ท้ า ยเรื อ ภายใต้ ก ารใช้ งานที่ ห นั ก และรุ น แรงกว่ า ปกติ
ตามที่ อ ธิ บ ายต่ อจากนี้ ท่ านอาจต้ องด าเนิ น การ
บารุงรักษาบ่ อยกว่ าทีร่ ะบุไว้ ในตารางการบารุงรักษา
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หัวเทียน
การเปลี่ยนหัวเทียน
1. ถอดโบลท์ยดึ คอยส์จุดระเบิด
2. ดึงคอยส์จุดระเบิดออก
3. คลายและถอดหัวเที ยนออก โดยใช้ประแจบ๊อกซ์ใน
ชุดเครื่ องมือ

หัวเทียนที่ ทางานปกติ บริ เวณเขี้ยวจุดประกายไฟ จะมีสี
น้ าตาลอ่อน หากหัวเที ยนมาตรฐาน ไม่เหมาะกับการใช้
งานของท่ าน โปรดติ ด ต่อ ผูแ้ ทนจาหน่ า ยซู ซูกิ มารี น ที่
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ

ข้ อสังเกต
เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านมาพร้อมกับหัวเทียนเบอร์
“มาตรฐาน” ต่อไปนี้สาหรับการใช้งานปกติ
มาตรฐาน

NGK LKR6E

ข้ อสังเกต
หัวเทียนชนิด ที่ไม่ มีตัวความต้ านทานจะมีการรบกวน
การท างานของระบบจุ ด ระเบิ ด แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ก่ อให้ เกิดการจุดระเบิดผิดพลาด หรือทาให้ เกิดปัญหากับ
อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ เสริมอืน่ ๆ ของเรือ
ใช้ เฉพาะหัวเทียนประเภทที่มีตัวต้ านทานกับเครื่องยนต์
ติดท้ ายเรือของท่ าน

การใช้ หัวเทียน หรือการขันหัวเทียนที่ไม่ เหมาะสม อาจ
ทาให้ เครื่องยนต์ เกิดความเสียหายอย่ างรุนแรง
 อย่ าทดลองใช้ หัวเทียนยี่ห้ออื่น เว้ นแต่ ท่านจะระบุได้

ว่ าหัวเทียนมีมาตรฐานเทียบเท่ ากับยีห่ ้ อที่ระบุไว้
ในกรณีที่ เครื่ อ งยนต์ ของท่ านเกิดความเสี ย หายอัน
เนื่องมาจากการใช้ หัวเทียนที่ไม่ มาตรฐาน ซึ่งในกรณี
ดังกล่ าวจะไม่ อยู่ภายใต้ เงือ่ นไขการรับประกัน
 การติดตั้งหัวเทียน ให้ หมุนหัวเทียนเข้ าด้ วยมือเปล่ า

จากนั้นใช้ ประแจขันแน่ น ตามค่ าแรงขันทีก่ าหนด
ค่ากาหนดแรงขัน
15 - 19 N·m
(1.5 – 1.9 kgf-m, 11 – 14 lbf-ft)
องศาการหมุน
หัวเทียนใหม่
1/2 – 3/4 รอบ
หัวเทียนเก่า
1/12 – 1/8 รอบ
 ห้ ามขันแน่ นเกินค่ ากาหนดแรงขัน หรื อขันหัวเทียน

ปี นเกลียว ซึ่งเป็ นเหตุให้ เกลียวทีฝ่ าสู บเสียหายได้
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เพื่อรักษาประกายไฟที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ท่านควรทาความ
สะอาด และปรับตั้งระยะห่ างเขี้ยวหัวเที ยน ตามตาราง
การบารุ งรักษา ขจัดคราบเขม่าออกจากหัวเทียนโดยใช้
แปรงลวดขนาดเล็ก หรื อน้ ายาทาความสะอาดหัวเที ยน
และปรับระยะห่างเขี้ยวหัวเทียนตามตารางต่อไปนี้:
ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน

0.8 – 0.9 มิลลิเมตร
(0.031 - 0.035 นิ้ว)

ท่อระบายอากาศ และท่อนา้ มันเชื้อเพลิง
ตรวจสอบท่อระบายอากาศ และท่อน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อ
หารอยรั่ว รอยแตก บวม หรื อความเสี ยหายอื่นๆ หากท่อ
ระบายอากาศ และท่อน้ ามันเชื้ อเพลิงเกิ ดความเสี ยหาย
ต้องเปลี่ ยนชิ้ น ส่ วนใหม่ เพื่อ ความปลอดภัย ปรึ กษา
ผูแ้ ทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ น
ทางการ หากจาเป็ นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนดังกล่าว
ท่อระบายอากาศ

ท่อน้ ามันเชื้อเพลิง

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

ท่อน้ ามันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ:
หากพบสภาพของหั วเที ยนตามที่ แสดงในภาพประกอบ
ด้ านบน ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ า ท่ านได้ ทาการเปลี่ยนหั ว
เที ยนใหม่ แล้ ว มิฉะนั้นจะทาให้ เครื่ องยนต์ สตาร์ ตติดยาก
สิ ้นเปลื องนา้ มันเชื ้อเพลิ ง และส่ งผลให้ เครื่ องยนต์ เกิ ด
ปั ญหาขึน้ ได้

คาเตือน
การรั่ ว ไหลของน้า มัน เชื้ อ เพลิง สามารถทาให้ เกิด การ
ระเบิด หรือไฟไหม้ ซึ่งทาให้ ได้ รับบาดเจ็บอย่ างรุนแรง
ให้ ผู้ แทนจ าหน่ ายซู ซู กิมารี น ที่ไ ด้ รับ การแต่ งตั้งอย่ า ง
เป็ นทางการ เป็ นผู้ดาเนินการเปลี่ยนท่ อน้ามันเชื้อเพลิง
หากมีรอยรั่ว ปริแตก หรือบวม
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นา้ มันเครื่อง

 ข้ อควรระวัง

คาเตือน
ห้ า มด าเนิ น การในขั้ น ตอนใดๆ ของการเปลี่ ย นถ่ า ย
น้ามันเครื่ องในขณะที่เครื่ องยนต์ ทางานอยู่ หากฝ่ าฝื น
การบาดเจ็บอย่ างรุนแรงอาจเกิดขึน้ ได้
ต้ องดับเครื่องยนต์ ก่อนทุกครั้ง ที่ดาเนินการเปลี่ยนถ่ าย
นา้ มันเครื่อง

อุณหภูมขิ องนา้ มันเครื่องอาจสู งพอทีจ่ ะลวกนิว้ ของท่ าน
ในระหว่ างดึงปลัก๊ ถ่ ายนา้ มันเครื่องออก
รอจนกว่ า ปลั๊ ก ถ่ า ยน้ า มัน เครื่ อ งจะเย็น ตั ว ลงพอที่ จ ะ
สั ม ผั ส ได้ ด้ วยมื อ เปล่ า ก่ อนท าการคลายปลั๊ ก ถ่ าย
นา้ มันเครื่อง
4. คลายปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ อง ➀ และแหวนปะเก็น ➁
ออก จากนั้นปล่อยให้น้ ามันเครื่ องไหลออก

ข้ อสังเกต
การใช้ โหมดโทรลเป็ นเวลานานสามารถลดอายุ ข อง
น้ า มั น เครื่ อ งได้ เครื่ อ งยนต์ ข องท่ า นอาจเกิ ด ความ
เสี ยหายได้ หากท่ านไม่ เปลี่ยนน้ามันเครื่ องให้ บ่อยขึ้น
ภายใต้ การใช้ งานในลักษณะนี้
เปลี่ยนน้ามันเครื่ องให้ บ่อยขึน้ หากท่ านใช้ เครื่องยนต์ ใน
โหมดโทรลเป็ นเวลานานบ่ อยครั้ง

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

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

ข้ อสังเกต
แหวนปะเก็ น ที่ ใ ช้ แล้ ว ก่ อ นหน้ า นี้อ าจรั่ ว ได้ ส่ งผลให้
เครื่ อ งยนต์ เ กิ ด ความเสี ย หาย ห้ า มน าแหวนปะเก็ น
กลับมาใช้ ซ้า ให้ มนั่ ใจว่ าใช้ แหวนปะเก็นใหม่ เสมอ

หมายเหตุ:
มีแหวนปะเก็นปลั๊กถ่ ายนา้ มันเครื่ องสารองอยู่ในชุดถุง
เครื่ องมือ
6. เติมน้ ามันเครื่ องที่แนะนาให้อยูใ่ นขีดจากัดด้านบน
ความจุน้ ามันเครื่ อง: 8.0 ลิตร

3. วางอ่างถ่ายน้ ามันเครื่ องไว้ใต้ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ อง
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7. ตรวจวัดระดับน้ ามันเครื่ อง

นา้ มันเกียร์

ขีดจากัดด้านบน
ขีดจากัดด้านล่าง

ในการตรวจสอบระดับน้ ามันเกียร์ ให้ถอดปลัก๊ วัดระดับ
น้ ามันเกี ยร์ ① แล้วมองเข้าไปในรู วดั ระดับ ซึ่ งระดับ
ของน้ ามันเกี ยร์ ควรอยู่ที่ขอบด้านล่างของรู หากระดับ
น้ า มัน เกี ย ร์ ต่ า ให้ เ ติ ม น้ ามัน เกี ย ร์ ต ามเบอร์ ที่ ก าหนด
จนกว่าระดับของน้ ามันเกียร์จะถึงระดับขอบด้านล่างของ
รู วดั ระดับ จากนั้นใส่ และขันปลัก๊ วัดระดับให้แน่น

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

คาเตือน
น้ามันเครื่ องอาจทาให้ คน หรื อสั ตว์ เลีย้ งได้ รับบาดเจ็บ
การสัมผัสซ้าๆ กับนา้ มันเครื่องทีใ่ ช้ แล้ วเป็ นเวลานานอาจ
ท าให้ เกิ ด มะเร็ งผิ ว หนั ง ได้ แม้ แต่ การสั มผั ส กั บ
น้ า มั น เครื่ อ งที่ ใ ช้ แล้ ว ในระยะเวลาสั้ นๆ ก็ อ าจท าให้
ผิวหนังระคายเคืองได้

การเปลี่ยนน้ ามันเกียร์:
1. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าเครื่ อ งยนต์อ ยู่ในตาแหน่ งตั้ง
ตรง วางอ่างถ่ายน้ ามันเกียร์ไว้ดา้ นล่างใต้เสื้ อเกียร์
2. ถอดปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเกี ยร์ ②จากนั้นถอดปลัก๊ ระบาย
อากาศ ③ ออกตามลาดับ

 เก็บนา้ มันเครื่องใหม่ หรือที่ใช้ แล้ วให้ ห่างจากเด็ก และ

สัตว์ เลีย้ ง
 ใส่ เสื้อแขนยาว และถุ งมือกันน้าเมื่อมีการดาเนินการ
กับนา้ มันเครื่อง
 เมือ่ นา้ มันเครื่องสัมผัสกับผิวของท่ านให้ ล้างออกด้ วย
สบู่ทนั ที
 ให้ ซั ก เสื้ อ ผ้ า หรื อ ผ้ า ขี้ริ้ ว ที่เ ปื้ อนน้า มัน เครื่ อ งด้ ว ย
ผงซักฟอก

หมายเหตุ:
รี ไซเคิ ล หรื อกาจั ดนา้ มันเครื่ องที่ ใ ช้ แล้ วอย่ างเหมาะสม
ห้ ามทิ ้ง น้ามันเครื่ องลงในถังขยะ หรื อเทลงบนพื ้น ดิ น
ท่ อระบายนา้ หรื อเทลงในนา้

3. หลังจากที่น้ ามันเกียร์ ไหลออกจนหมด ให้เติมน้ ามัน
เกียร์ตามเบอร์ที่กาหนด โดยใส่ปลายหลอดเติมน้ ามัน
เกี ยร์ เข้ากับรู ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเกียร์ ② แล้วบี บหลอด
น้ า มันเกี ย ร์ ใ ห้น้ ามัน เกี ย ร์ เ ข้า ไปในเกี ยร์ จ นกระทั่ง
น้ ามันเกียร์ เริ่ มไหลออกมาจากปลัก๊ ระบายอากาศ ③
ต้องใช้น้ ามันเกียร์ประมาณ 1.1 ลิตร
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หมายเหตุ:

ข้ อสังเกต

- ปลัก๊ วัด ระดับ น้ ามัน เกี ยร์ และปลัก๊ ระบายอากาศใน
-

4.

ห้องเกียร์ จะแตกต่างจากปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเกียร์
ใส่แม่เหล็กในปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเกียร์
ทาความสะอาดแม่เหล็กหากมีโลหะติดอยู่
อย่าใส่ชิ้นส่วนผิดตาแหน่ง
ขันแน่ นปลัก๊ ระบายอากาศ ③ จากนั้นดึ งหลอดเติ ม
น้ ามันเกี ยร์ ออก แล้วรี บ ขันปลัก๊ ถ่ ายน้ ามัน เกี ยร์ ②
ให้แน่น

หมายเหตุ:
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการเติ ม น้ า มั น เกี ย ร์ ไม่ ได้ ระดั บ ให้
ตรวจสอบระดั บน้ามัน เกี ย ร์ อี กครั้ ง หลัง จากเสร็ จ ตาม
ขั้นตอนที่ 4 ประมาณ 10 นาที หากระดับนา้ มันเกียร์ ตา่
ให้ ค่อยๆ เติมนา้ มันเกียร์ เข้ ากับรู ปลัก๊ วัดระดับนา้ มันเกียร์
① จนถึงระดับที่ ถกู ต้ อง

คาเตือน
น้า มัน เกีย ร์ อ าจทาให้ ค น หรื อ สั ตว์ เลี้ย งได้ รั บ บาดเจ็บ
การสั มผัสซ้าๆ กับน้ามันเกียร์ ที่ใช้ แล้ วเป็ นเวลานานอาจ
ทาให้ เกิด มะเร็ ง ผิวหนั ง ได้ แม้ แต่ ก ารสั ม ผัส กับ น้า มัน
เกียร์ ทใี่ ช้ แล้ วในระยะเวลาสั้นๆ ก็อาจทาให้ ผวิ หนังระคาย
เคืองได้
 เก็บน้ามันเกียร์ ใหม่ หรื อที่ใช้ แล้ วให้ ห่างจากเด็ก และ
สัตว์ เลีย้ ง
 ใส่ เสื้อแขนยาว และถุ งมือกันน้าเมื่อมีการดาเนินการ
กับนา้ มันเกียร์
 เมื่อน้ามัน เกียร์ สัมผัสกับผิวของท่ านให้ ล้างออกด้ วย
สบู่ทนั ที
 ให้ ซักเสื้อ ผ้ า หรื อผ้ าขี้ริ้วที่ ป นเปื้ อนน้ามัน เกียร์ ด้วย
ผงซักฟอก

หมายเหตุ:

หากสายเบ็ดตกปลาเข้ าไปพันรอบๆ บริเวณจุดหมุนของ
เพลาใบจักร ซีลน้ามันของเพลาใบจักรอาจเสี ยหาย และ
ทาให้ น้าเข้ าไปในห้ องเกียร์ เป็ นเหตุให้ เกิดความเสี ยหาย
อย่ างรุนแรงได้
หากนา้ มันเกียร์ มสี ี คล้ ายสี ของนม แสดงว่ ามีน้าเข้ าไปใน
ห้ องเกียร์ โปรดติดต่ อผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิมารีนที่ได้ รับ
การแต่ ง ตั้ ง อย่ า งเป็ นทางการของท่ า นทั น ที เ พื่ อ ขอ
คาแนะนา
ห้ า มใช้ ง านเครื่ อ งยนต์ ติด ท้ า ยเรื อ จนกว่ าจะได้ รั บการ
แก้ ไขถึงสาเหตุของการมีน้าปนเปื้ อน และจนกว่ าสี ของ
นา้ มันเกียร์ กลับมาเป็ นสีปกติ

ไส้ กรองนา้ มันเชื้อเพลิงแรงดันต่า
ต้องเปลี่ยนไส้กรองน้ ามันเชื้ อเพลิงแรงดันต่ ากับผูแ้ ทน
จาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ
ตามช่ ว งระยะเวลาที่ ก าหนด เปลี่ ย นไส้ ก รองน้ ามัน
เชื้อเพลิงแรงดันต่าทุก ๆ 400 ชัว่ โมง (2 ปี )

คาเตือน
น้ามันเบนซิ น เป็ นสารไวไฟ และเป็ นพิษอย่ างยิ่ง อาจ
ก่ อให้ เกิดไฟไหม้ และเป็ นอันตรายต่ อคนและสัตว์ เลีย้ ง
ปฏิ บั ติต ามข้ อ ควรระวัง ต่ อ ไปนี้เสมอเมื่อ ทาการซ่ อ ม
บารุง ไส้ กรองนา้ มันเชื้อเพลิง:
 ดับ เครื่ อ งยนต์ ทุก ครั้ ง ก่ อ นทาความสะอาดไส้ กรอง
นา้ มันเชื้อเพลิง
 ระวังอย่ าทาให้ น้ามันเชื้อเพลิงหก หากหกให้ เช็ดออก
ทันที
 ห้ ามสู บบุหรี่ และเก็บให้ ห่างจากเปลวไฟ และประกาย
ไฟเสมอ

รี ไซเคิล หรื อทิ ง้ นา้ มันเกียร์ ที่ ใช้ แล้ วอย่ างเหมาะสม ห้ าม
ทิ ้ง น้า มั น เกี ย ร์ ลงในถั ง ขยะ หรื อเทลงบนพื ้น ดิ น ท่ อ
ระบายนา้ หรื อลงในนา้
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คาเตือน
สารทาความสะอาดโซเวนท์ เป็ นพิษ และระคายเคือ ง
อาจทาให้ คน และสัตว์ เลีย้ งได้ รับบาดเจ็บได้
เก็บสารทาความสะอาดโซเวนท์ ให้ ห่างจากเด็กและสั ตว์
เลี้ย ง ทิ้ง สารท าความสะอาดโซเวนท์ ที่ ใ ช้ แล้ ว อย่ า ง
เหมาะสมเมือ่ ท่ านใช้ งานเสร็จแล้ ว
ตรวจสอบ และทาความสะอาดไส้กรองน้ ามันเชื้ อเพลิง
ดังนี้:
1. ดับเครื่ องยนต์ แล้วปล่อยให้เครื่ องเย็นตัวลง
2. ให้มนั่ ใจว่าสวิตช์กญ
ุ แจอยูใ่ นตาแหน่ง “ปิ ด”
3. ถอดโบลท์ ➀ ที่ยดึ ตัวเก็บเสี ยง ② ออก

ข้ อสังเกต
การคลายเสื้ อ กรองอย่ า งไม่ เหมาะสมอาจเป็ นเหตุ ใ ห้
สายไฟของเซ็นเซอร์ เสียหายได้
 ระวังอย่ า ทาให้ ส ายไฟเซ็ น เซอร์ บิ ดตัวเมื่อ ถอดเสื้ อ
กรองออกจากฝากรอง
 ถอดขั้วปลั๊กสายไฟเซ็นเซอร์ ก่อนถอดเสื้อกรองออก
จากฝากรองทุกครั้ง
5. ปลดล็อกขั้วต่อ “a” จากนั้นถอดขั้วปลัก๊ สายไฟของ
เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ า ③

6. วางเศษผ้าไว้ใต้ตวั กรองก่ อนนาออก เพื่อซับ น้ ามัน
เชื้อเพลิงที่อาจจะหก
7. ถอดแยกเสื้ อกรอง ➃ ออกจากฝากรอง ⑤โดยหมุน
เสื้ อกรองทวนเข็มนาฬิกา

4. ถอดตัวเก็บเสี ยง

②

ออก
8. ถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง และน้ าที่คา้ งอยูใ่ นเสื้ อกรองลงใน
ภาชนะที่เหมาะสม

ข้ อสังเกต
หากน้า มัน เบนซิ นหกบนพื้น ผิว ที่ พ่ นสี อาจทาให้ เกิด
คราบ หรือการเปลีย่ นของสีผวิ ได้
เช็ดนา้ มันเบนซินทีห่ กออกทันทีด้วยผ้านุ่มๆ
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9. ดึ ง ไส้กรอง ➅ ออก และตรวจสอบไส้กรอง ➅ ,
โอริ ง ➆ และแหวน ⑧ ว่ามีความเสี ยหายหรื อไม่
หากเสี ยหายให้เปลี่ยนใหม่

การหล่อลืน่
การหล่อลื่นที่เหมาะสม เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการทางาน
ที่ ปลอดภัย ราบรื่ น และยืดอายุการทางานของชิ้นส่ วน
ในแต่ละส่ วนของเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่าน ตาราง
ต่อไปนี้ แสดงจุดหล่อลื่นของเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของ
ท่าน และสารหล่อลื่นที่แนะนา:
จุดหล่อลื่น

10. ล้างไส้กรองด้วยสารทาสะอาดโซเวนท์ แล้วเป่ าให้
แห้ง
11. ใส่โอริ งทั้งสองตัว และไส้กรองกลับเข้าในตาแหน่ง
12. ตรวจยืนยันอีกครั้งว่าโอริ งเข้าอยูใ่ นตาแหน่งของฝาก
รองเรี ยบร้อยแล้ว จากนั้นขันเสื้ อกรองให้แน่น
13. ต่อขั้วต่อปลัก๊ สายไฟของเซ็นเซอร์ ตรวจจับน้ า ③
14. ติดตั้งตัวกรองน้ ามันเชื้อเพลิง โดยใช้โบลท์ยึดเข้ากับ
ตาแหน่ง
15. สตาร์ ต เครื่ อ งยนต์ และตรวจสอบว่า ไม่ มี ร อยรั่ ว
บริ เวณรอบตัวกรองน้ ามันเชื้อเพลิง

สารหล่อลื่น

จุดเชื่อมต่อสายคันเร่ ง/สายเกียร์
จารบีกนั น้ า
เกรดมารี น
เพลาใบจักร

หมายเหตุ:
หากมีนา้ อยู่ในตัวกรองนา้ มันเชื ้อเพลิง ให้ ถอดเสื ้อกรอง
เพื่ อ ถ่ า ยน้ า ออก ทิ ้ ง น้ า มั น เชื ้ อ เพลิ ง ที่ ป นน้ า ในที่ ที่
ปลอดภัยเสมอ หากมีข้อสงสัย ติดต่ อผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิ
มารี นที่ ได้ รับการแต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการของท่ าน

จุดสต๊อปเปอร์แกนทริ ม
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เมื่ อทาการอัดจารบี ที่จุดยึดเครื่ องยนต์ Ⓐให้ใช้ปืนอัด
จารบีแบบมือ และปฏิบตั ิตามขั้นตอนด้านล่าง
1. ดับเครื่ องยนต์ แล้วปล่อยให้เครื่ องเย็นตัวลง
2. อัดจารบีประมาณ 10 กรัมที่ระยะ 20 ชัว่ โมงแรก
อัดจารบีประมาณ 5 กรัม ในทุกๆระยะ 100 ชัว่ โมง
(12 เดือน)

จุดยึดแกนเปลี่ยนเกียร์

จารบีกนั น้ า
เกรดมารี น
(ปื นอัดจารบี)

ข้ อสังเกต

จุดหมุนการยกหางเสื อ

หากใช้ ปืนอัดจารบีแบบไฮโดรลิก หรือแบบปื นลม ในการ
อัดทาจารบีที่หัวอัด Ⓐ บนจุดยึดเครื่ องยนต์ อาจทาให้
ซีลเสียหายได้
จุดหมุนแกนบังคับเลี้ยว

ห้ ามใช้ ปีนอัดจารบีแบบไฟฟ้า เมื่อทาการอัดทาจารบีที่
หัวอัด Ⓐ บนจุดยึดเครื่องยนต์

หมายเหตุ:

จุดยึดเครื่ องยนต์

หากไม่ ส ามารถอั ด ทาจารบี ที่ หั ว อั ด ได้ โปรดปรึ กษา
ผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่ ได้ รับการแต่ งตั้งอย่ างเป็ น
ทางการ

หมายเหตุ:
ก่ อ นท าการอั ด ทาจาระบี ผ่ านหั วอั ดจารบี ของจุ ดหมุน
บังคับเลี ย้ ว ให้ ยกเครื่ องยนต์ ขึ้นจนสุ ด แล้ วเลื่ อนขาค้า
เครื่ องยนต์ ให้ มาคา้ ล็อกเครื่ องยนต์ ในตาแหน่ งยกเครื่ อง
ขึน้ สุดค้ างไว้
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แอโนดและสายเชื่อมต่ อกราวด์
แอโนด
เครื่ อ งยนต์ติ ด ท้ายเรื อ ได้รับ การป้ องกัน การกัด กร่ อ น
ภายนอกจากแอโนด ชิ้ น ส่ ว นของแอโนดเหล่ า นี้ จะ
ควบคุมการเกิดปฏิกิริยาเคมีอิเล็กโทรไลซิ ส และป้ องกัน
การกัด กร่ อ น เพื่ อ ป้ องกัน ชิ้ น ส่ ว นที่ เ ป็ นโลหะถู ก กัด
กร่ อน แอโนดจะเป็ นตัวถูกกัดกร่ อนแทนชิ้นส่ วนโลหะ
อื่นๆ ท่านควรตรวจสอบแอโนดแต่ละอันเป็ นระยะ และ
เปลี่ยนแอโนดใหม่เมื่อถูกกัดกร่ อนไป 2 ใน 3 ส่วน

หมายเหตุ:
ปรึ กษาผู้แทนจาหน่ ายซูซูกิมารี นที่ ได้ รับการแต่ งตั้งอย่ าง
เป็ นทางการของท่ าน เพื่อตรวจสอบ และเปลี่ยนแอโนด
ที่ ติดตัง้ อยู่ภายในเสื ้อสูบ / ฝาสูบ

สายเชื่อมต่ อกราวด์
สายเชื่ อมต่อกราวด์ใช้สาหรับเชื่อมต่อไปอุปกรณ์ต่างๆ
ของเครื่ องยนต์ เพื่อให้ลงกราวด์ได้อย่างทัว่ ถึง ซึ่งช่วยให้
เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่านได้รับการปกป้ อง จากการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีอิเล็กโทรไลซิส โดยแอโนด
ควรตรวจสอบสายเชื่ อมต่อกราวด์ และขั้วต่อเป็ นระยะ
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสี ยหาย

ข้ อสังเกต
หากแอโนดไม่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลอย่ า งเหมาะสม พื้น ผิ ว
อะลูมเิ นียมที่อยู่ใต้ น้า (เช่ น ชุ ดเกียร์ ) จะเสี ยหายจากการ
กัดกร่ อนด้ วยปฏิกริ ิยาทางไฟฟ้า
 ตรวจสอบแอโนดเป็ นระยะเพื่อให้ แน่ ใจว่ ายังสามารถ
ทางานได้
 ห้ ามท าสี แ อโนด เนื่ อ งจากจะท าให้ แอโนดไม่ มี
ประสิทธิภาพ
 ทาความสะอาดแอโนดเป็ นระยะ ด้ วยแปรงลวดเพื่อ
ข จั ด ค ร า บ ส ก ป ร ก ที่ เ ค ลื อ บ ผิ ว ซึ่ ง อ า จ ล ด
ประสิทธิภาพการป้ องกันลงได้
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แบตเตอรี่

ข้ อสังเกต

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

คาเตือน
น้ากรดแบตเตอรี่ เป็ นพิษ และกัดกร่ อน อาจทาให้ เกิด
การบาดเจ็บรุนแรงได้
หลี ก เลี่ ย งการสั ม ผัส กั บ ดวงตา ผิว หนั ง เสื้ อ ผ้ า และ
พืน้ ผิวที่พ่นสี หากน้ากรดแบตเตอรี่ สัมผัสกับสิ่ งเหล่ านี้
ให้ ล้างด้ วยนา้ เปล่ าในปริมาณที่มากทันที หากน้ากรดเข้ า
ดวงตา หรือผิวหนัง ให้ ไปพบแพทย์ ทนั ที

คาเตือน

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

ไส้ กรองนา้ มันเครื่อง
ต้องเปลี่ยนไส้กรองน้ ามันเครื่ อง โดยผูแ้ ทนจาหน่ายซูซูกิ
มารี นที่ ได้รับ การแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ ตามระยะที่
กาหนด
เปลี่ ยนไส้กรองน้ ามันเครื่ องใหม่ครั้งแรกที่ 20 ชัว่ โมง
แรก (1 เดือนแรก)

หากท่ านไม่ ระมัดระวังในการตรวจสอบ หรือซ่ อมบารุ ง
แบตเตอรี่ อาจทาให้ ไฟฟ้าลัดวงจรได้ ซึ่ งอาจส่ งผลให้
เกิดการระเบิด ไฟไหม้ หรือความเสียหายของวงจร

หลังจาก 20 ชัว่ โมงแรก ให้เปลี่ยนไส้กรองน้ ามันเครื่ อง
ใหม่ทุกๆ ระยะ 200 ชัว่ โมง (12 เดือน)

ถอดสายแบตเตอรี่ข้วั ลบ (สี ดา) เมื่อมีการตรวจเช็ก หรือ
ซ่ อมบารุ งเกี่ยวแบตเตอรี่ ระวังอย่ าให้ เครื่ องมือ ที่เป็ น
โลหะสั ม ผัส กั บ ขั้ ว บวกของแบตเตอรี่ และลงกราวด์
พร้ อมกัน

ต้องเปลี่ยนโซ่ขบั เฟื องบาลานซ์เซอร์ โดยผูแ้ ทนจาหน่าย
ซูซูกิมารี นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ ตามระยะ
ที่กาหนด

คาเตือน

โซ่ ขับเฟื องบาลานซ์ เซอร์

เปลี่ ยนโซ่ ขบั เฟื องบาลานซ์เซอร์ ใหม่ทุกๆ ระยะ 1600
ชัว่ โมง

ขั้วแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ เสริมทีเ่ กีย่ วข้ องกับแบตเตอรี่มี
ส่ วนประกอบของตะกัว่ ทีอ่ าจเป็ นอันตราย
ล้ างมือทุกครั้งหลังจากมีการสัมผัส
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การล้างช่ องทางนา้ หล่อเย็น (ฟลัชชิ่ง)

ข้ อสังเกต

หลังจากใช้งานในน้ าที่มีโคลนปน น้ ากร่ อย หรื อน้ าเค็ม
ท่านควรล้างช่องทางเดินน้ าหล่อเย็น และพื้นผิวภายนอก
ของเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ ด้วยน้ าจื ดที่ สะอาด หากท่าน
ไม่ลา้ งช่ องทางน้ า เกลื อที่ ตกผลึ กอยู่สามารถกัดกร่ อน
เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ และทาให้อายุการใช้งานสั้นลง
ล้างช่องทางเดินน้ าหล่อเย็นตามขั้นตอนต่อไปนี้

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

ล้างขณะสตาร์ ตเครื่องยนต์ –ในตาแหน่ งแนวตั้ง –

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่ องยนต์ไม่ทางาน
2. ติดตั้งชุดจ่ายน้ าฟลัชชิ่ ง ➀ ให้ยางครอบของชุดจ่าย
น้ าฟลัชชิ่ง ครอบช่องทางเข้าน้ าหล่อเย็น
3. ต่อสายยางเข้ากับชุดจ่ายน้ าฟลัชชิ่ ง แล้วเปิ ดน้ าให้มี
ปริ มาณที่มากพอ พอที่จะทาให้มีน้ าส่วนเกินไหลออก
จากบริ เวณรอบยางครอบของชุดจ่ายน้ าฟลัชชิ่ง

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

คาเตือน

ห้ ามสตาร์ ตเครื่องยนต์ โดยปราศจากน้าเข้ าสู่ ระบบหล่ อ
เย็น

ก๊ าซจากไอเสี ยประกอบด้ วยคาร์ บอนมอนอกไซด์ ซึ่ ง
เป็ นก๊ าซอันตรายที่ตรวจจับได้ ยาก เนื่องจากไม่ มีสี และ
ไม่ มีกลิ่น การหายใจเอาคาร์ บอนมอนอกไซด์ เข้ าไปใน
ร่ างกาย อาจทาให้ เสียชีวติ หรือเจ็บป่ วยสาหัสได้
ห้ ามสตาร์ ตเครื่องยนต์ หรือติดเครื่องยนต์ ภายในอาคาร
หรือในที่ ทีม่ กี ารระบายอากาศไม่ เพียงพอ หรือไม่ มเี ลย

คาเตือน
การระมัดระวังในการทางานทีไ่ ม่ เหมาะสม เมือ่ มีการล้ าง
ช่ องทางนา้ หล่ อเย็น อาจเกิดอันตรายขึน้ ได้
เมื่อมีการล้ างช่ องทางน้าหล่ อเย็น ให้ ปฏิบัติตามข้ อควร
ระวังต่ อไปนีเ้ สมอ:
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าเครื่ องยนต์ อยู่ในตาแหน่ งเกียร์
ว่ าง หากอยู่ในตาแหน่ งเข้ าเกียร์ เพลาใบจักรจะหมุน
และอาจทาให้ บาดเจ็บสาหัสได้
 ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าได้ ยึด เครื่ องยนต์ ติดท้ ายเรื อ ไว้
อย่ างถูกต้ องกับแท่ นบริการเครื่องยนต์ หรือเรือ อย่ าง
ปลอดภัย และอยู่ ภายใต้ การดู แลจนกว่ าการล้ างทา
ความสะอาดจะเสร็จสิ้น
 เก็บไว้ ให้ ห่างจากเด็ก หรือสัตว์ เลีย้ ง

4. ถอดใบจัก รออกแล้ว เลื่ อ นคัน โยกเกี ย ร์ ใ ห้ อ ยู่ ใ น
ตาแหน่ง “เกียร์ วา่ ง” จากนั้นสตาร์ ตเครื่ องยนต์ให้อยู่
ในรอบเดินเบา
5. ปรับการไหลของน้ าใหม่อีกครั้งหากจาเป็ น เพื่อให้ยงั
มีน้ าส่วนเกินไหลออกจากรอบยางครอบ
6. ปล่อยให้น้ าหมุนเวียนต่อไปสักสองถึงสามนาที
7. ดับเครื่ องยนต์แล้วปิ ดน้ า
8. ถอดชุดจ่ายน้ าฟลัชชิ่งออกจากช่องทางเข้าน้ าหล่อเย็น
9. ทาความสะอาดพื้นผิวภายนอก และลงแว็กซ์เคลือบสี
ที่พ้นื ผิวด้านนอกเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ
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ล้างขณะไม่ สตาร์ ตเครื่องยนต์ –ในตาแหน่ งแนวตั้ง –
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่ องยนต์ไม่ทางาน
2. ถอดปลัก๊ Ⓐ หรื อปลัก๊ Ⓒ ตัวใดตัวหนึ่ งออกจากช่อง
สาหรับล้างน้ า (ฟลัชชิ่ง)

6. ถอดสายยาง และหัวต่อออก (ถ้าใช้) แล้วขันปิ ด ปลัก๊
กลับเข้าไปในช่องสาหรับล้างน้ า (ฟลัชชิ่ง)
7. ปล่อยให้เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื ออยู่ในตาแหน่ งตั้งตรง
จนกว่า น้ าจะระบายออกจากเครื่ องยนต์จนหมด

ล้างขณะไม่ สตาร์ ตเครื่องยนต์
– ในตาแหน่ งยกหางเสือขึน้ สุ ด –
1. ยกหางเสื อให้อยูใ่ นตาแหน่งยกขึ้นสุด
ปฏิบตั ิตามคาแนะนา “กรณี ไม่สตาร์ ตเครื่ องยนต์ –
ในตาแหน่งแนวตั้ง”
2. ห้ามสตาร์ตเครื่ องยนต์ในตาแหน่งยกหางเสื อขึ้นสุด
3. ลดหางเสื อลงไปที่ตาแหน่งแนวตั้ง จนกว่าเครื่ องยนต์
จะระบายน้ าออกจนหมด

การบารุงรักษาเครื่องยนต์ ติดท้ ายเรือจมนา้

3. ติดตั้งสายยางน้ า โดยใช้หัวต่อสายยางที่ มีเกลียวตรง
กับเกลียวของช่องสาหรับล้างน้ า Ⓑ
เกลียว Ⓑ : 0.75 – 11.5 NHR (เกลียวข้อต่อท่อ
มาตรฐานอเมริ กนั สาหรับสายยางในสวน)

หมายเหตุ:
ในลังจะมีหัวต่ อสายยาง (หั วต่ อฟลัชชิ่ ง) ที่ มีเกลียวตรง
กับเกลียว Ⓑ สาหรั บช่ องล้ างนา้ รวมอยู่ในลัง

เครื่ อ งยนต์ติ ด ท้ายเรื อ ที่ จ มน้ า โดยอุ บัติ เ หตุ หรื อ เหตุ
สุ ด วิสั ย ต่ า งๆ ต้อ งได้รั บ การยกเครื่ อ ง (โอเวอร์ ฮอล)
โดยเร็ ว ที่ สุ ด เพื่ อ ป้ องกั น ชิ้ น ส่ ว นถู ก กั ด กร่ อน หาก
เหตุการณ์ ที่ เครื่ อ งยนต์ติ ดท้ายเรื อของท่ านจมน้ า จาก
กรณี ที่กล่าวมา ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. นาน้ าออกจากเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อโดยเร็ วที่สุด
2. ล้างให้สะอาด ด้ว ยน้ า สะอาดเพื่ อ ขจัด เกลื อ โคลน
และสาหร่ ายออกให้หมด
3. ถอดหัวเทียนออก เพื่อระบายน้ าออกจากกระบอกสู บ
ผ่านรู หัวเที ยนโดยการค่อยๆหมุน ฟลายวีลหลาย ๆ
รอบ เพื่อให้ลูกสูบดันน้ าออกจากห้องเผาไหม้
4. ตรวจสอบว่ามี น้ าเข้าไปปนในน้ ามันเครื่ องหรื อไม่
หากมีน้ า ให้ถอดปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ องออก เพื่อถ่าย
น้ า มัน เครื่ อ งที่ ป นน้ า ออกให้ ห มดทัน ที จากนั้น ใส่
ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเครื่ องกลับเข้าตาแหน่งแล้วขันให้แน่น
5. ถ่ายน้ า มัน เชื้ อเพลิ งออกจากช่ องทางการจ่ า ยน้ ามัน
เชื้อเพลิงทั้งหมด

4. เปิ ดน้ าให้มีปริ มาณในการไหลที่ดี ปล่อยให้น้ าเข้าไป
ล้างเครื่ องยนต์ประมาณห้านาที
5. ปิ ดน้ า
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คาเตือน
น้ามันเบนซิ น เป็ นสารไวไฟ และเป็ นพิษอย่ างยิ่ง อาจ
ก่ อให้ เกิดไฟไหม้ และเป็ นอันตรายต่ อคน และสัตว์ เลีย้ ง
เก็บให้ ห่างจากเปลวไฟ และประกายไฟเสมอ
กาจัดเชื้อเพลิงอย่ างถูกต้ อง และปลอดภัยต่ อสิ่งแวดล้ อม
6. เทน้ ามันเครื่ องลงในเครื่ องยนต์โดยผ่านทางรู หวั เทียน
แล้วค่ อยๆหมุน ฟลายวีลให้ลูกสู บเคลื่ อนที่ หลาย ๆ
ครั้ง เพื่อให้น้ ามันเครื่ องเข้าไปเคลือบชิ้นส่ วนภายใน
ของเครื่ องยนต์

ข้ อสังเกต
ความเสี ยหายของเครื่องยนต์ อย่ างรุ นแรงอาจเกิดขึ้นได้
หากท่ านพยายามหมุนเครื่ องยนต์ ต่อไปในขณะที่ท่าน
รู้ สึกว่ าเครื่ องยนต์ มีความฝื ดตัวในการเคลื่อนที่ หรื อมี
แรงต้ านทีผ่ ดิ ปกติ
หากท่ านพบความฝื ดตัว หรือแรงต้ านที่ผดิ ปกติในขณะ
หมุนเครื่ องยนต์ ให้ หยุดทันที และอย่ าพยายามสตาร์ ต
เครื่องยนต์ จนกว่ าท่ านจะพบ และแก้ ไขปัญหาได้ สาเร็จ
7. นาเครื่ อ งยนต์ติ ด ท้ายเรื อของท่ า นเข้ารั บ บริ การยก
เครื่ อง (โอเวอร์ ฮอล) ที่ ผูแ้ ทนจาหน่ ายซู ซูกิมารี นที่
ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการโดยเร็ วที่สุด

ข้ อสังเกต
หากแหล่ ง จ่ า ยน้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง มี น้ า ปนเปื้ อน ความ
เสียหายของเครื่องยนต์ อาจเกิดขึน้ ได้
หากถั ง น้า มัน เชื้อ เพลิง และช่ องระบายอากาศของถั ง
น้ามันเชื้อเพลิง จมอยู่ใต้ น้าให้ ตรวจสอบแหล่ งจ่ ายและ
ท่ อทางนา้ มันเชื้อเพลิงเพือ่ ให้ แน่ ใจว่ าไม่ มนี า้ ปนเปื้ อน

ขั้นตอนการจัดเก็บเครื่องยนต์ ติดท้ายเรือ
การจัดเก็บเครื่องยนต์ ติดท้ายเรือ
เมื่ อ ต้อ งจัด เก็บ เครื่ อ งยนต์ติ ด ท้ายเรื อ ของท่ า นไว้เ ป็ น
เวลานาน (เช่น สิ้ นสุ ดฤดูกาลออกเรื อ) ขอแนะนาให้นา
เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อของท่าน ไปที่ผูแ้ ทนจาหน่ายซูซูกิ
มารี นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการ อย่างไรก็ตาม
หากท่ านเลื อกดาเนิ นการจัดเก็บเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ
ด้วยตนเอง ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ดา้ นล่างนี้:
1. เปลี่ ยนน้ ามันเกี ยร์ ตามขั้นตอนที่ อธิ บายไว้ในหัวข้อ
“การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเกียร์”
2. เปลี่ยนน้ ามันเครื่ องตามขั้นตอนที่อธิ บายไว้ในหัวข้อ
“การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่ อง”
3. เติมสารรักษาประสิ ทธิ ภาพของน้ ามันเชื้อเพลิง Fuel
stabilizer ลงในถังน้ ามันเชื้อเพลิงตามคาแนะนาของ
ผูผ้ ลิต
4. ล้างช่องทางเดิ นน้ าหล่อเย็นอย่างละเอียดถี่ ถว้ นตาม
ขั้น ตอนที่ อ ธิ บ ายไว้ใ นหัวข้อ “การล้า งช่ อ งทางน้ า
หล่อเย็น” (ฟลัชชิ่งขณะสตาร์ตเครื่ องยนต์)
5. ปรั บ อั ต ราการไหลของน้ าหล่ อ เย็ น (กรณี ใส่
อุ ป กรณ์ ฟ ลัช ชิ่ ง ) ให้ เ หมาะสมกับ การท างานของ
เครื่ องยนต์ที่ความเร็ ว 1,500 รอบ/นาที ในตาแหน่ ง
เกียร์วา่ งเป็ นเวลา 5 นาที เพื่อกระจายน้ ามันเชื้อเพลิงที่
มีประสิ ทธิภาพให้กบั เครื่ องยนต์
6. ดับเครื่ องยนต์ จากนั้นปิ ดน้ า และถอดอุปกรณ์ ฟลัช
ชิ่งออก (กรณี ติดตั้งอุปกรณ์ฟลัชชิ่ง)
7. หล่อลื่นชิ้นส่วนทั้งหมดตามที่กาหนดไว้ ตามขั้นตอน
ที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “การหล่อลื่น”
8. ล้างเครื่ องยนต์ภายนอกด้วยน้ าจื ดที่สะอาด หลังจาก
ล้า งน้ า จื ด เสร็ จ แล้ว หากมี น้ า ตกค้า งอยู่ต ามบริ เ วณ
เครื่ องยนต์ ควรเช็ดน้ าออกโดยใช้ผา้ แห้งที่สะอาด
9. ลงแว็ก ซ์ เ คลื อ บสี บ นผิ ว ของชิ้ น ส่ ว นภายนอกของ
เครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ หากพบเห็นความเสี ยหายของสี
ให้ทาสี ใหม่ก่อนลงแว็กซ์เคลือบสี
10. จัด เก็ บเครื่ องยนต์ติ ดท้ายเรื อของท่ า นในต าแหน่ ง
“เครื่ องยนต์ต้ งั ตรง” ในที่ แห้ง และมีอากาศถ่ายเทที่
สะดวก
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คาเตือน
ขณะเครื่ องยนต์ ทางาน มีชิ้นส่ วนเคลื่อนที่อยู่ หลายจุด
อาจทาให้ ได้ รับการบาดเจ็บสาหัสได้
เมื่อเครื่องยนต์ กาลังทางาน ให้ เก็บ มือ ผม เสื้อผ้ า ฯลฯ
ให้ อยู่ห่างจากเครื่องยนต์

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

การจัดเก็บแบตเตอรี่
1. เมื่ อ ไม่ มี ก ารใช้ง านเครื่ อ งยนต์ติ ด ท้ายเรื อ เป็ นเวลา
หนึ่งเดือน หรื อนานกว่านั้นให้ถอดแบตเตอรี่ ออกและ
เก็บไว้ในสภาพอากาศที่ เย็นและมื ด ชาร์ จแบตเตอรี่
ให้เต็มทุกครั้งก่อนนากลับนามาใช้ใหม่
2. หากแบตเตอรี่ ถูกเก็บไว้เป็ นเวลานาน ให้ตรวจสอบค่า
ความถ่วงจาเพาะของน้ ายาแบตเตอรี่ อย่างน้อยเดือน
ละครั้ ง และชาร์ จแบตเตอรี่ เมื่ อ แรงเคลื่ อ นไฟ
แบตเตอรี่ ต่า

คาเตือน
การไม่ ระมัดระวังอย่ างถูกต้ อง ขณะชาร์ จแบตเตอรี่อาจ
เป็ นอันตรายได้ ไอระเหยแบตเตอรี่ทาให้ เกิดการระเบิด
ได้ กรดแบตเตอรี่เป็ นพิษ และกัดกร่ อน อาจทาให้ เกิดการ
บาดเจ็บอย่ างรุนแรงได้
 ห้ ามสู บ บุ ห รี่ และเก็บ แบตเตอรี่ ให้ ห่างจากเปลวไฟ
และประกายไฟ
 หลีกเลีย่ งการเกิดประกายไฟ เมือ่ ชาร์ จแบตเตอรี่ พ่ วง
ต่ อสายชาร์ จเข้ ากับขั้วแบตเตอรี่ ที่กาหนดให้ ถูกต้ อง
ก่ อนเปิ ดเครื่องชาร์ จทุกครั้ง
 สั ม ผัส แบตเตอรี่ ด้วยความระมัดระวังอย่ างยิ่ง และ
หลีกเลีย่ งไม่ ให้ ผวิ หนังสัมผัสกับกรดของแบตเตอรี่
 สวมชุ ด ป้ องกัน ที่ เ หมาะสม (แว่ น ตานิ ร ภั ย ถุ ง มื อ
ฯลฯ)

การนาเครื่องยนต์ มาใช้ หลังการจัดเก็บ
เมื่ อนาเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ ของท่ านออกจากสถานที่
จัด เก็ บ เพื่ อ ใช้งาน ให้ป ฏิ บัติ ตามขั้น ตอนด้า นล่ า งเพื่ อ
กลับสู่การทางานปกติ
เงื่อนไข:
1. ทาความสะอาดหัวเทียน หรื อเปลี่ยนหากจาเป็ น
2. ตรวจสอบระดับ น้ า มัน เกี ย ร์ ใ นห้อ งเกี ย ร์ และหาก
จ าเป็ น ให้เ ติ ม น้ า มัน เกี ย ร์ ต ามขั้น ตอนที่ ร ะบุ ไ ว้ใ น
หัวข้อ “น้ ามันเกียร์”
3. หล่ อ ลื่ น ชิ้ น ส่ ว นที่ เ คลื่ อ นไหวทั้ง หมดตามหั ว ข้อ
“การหล่อลื่น”
4. ตรวจสอบระดับน้ ามันเครื่ อง
5. ทาความสะอาดตัวเครื่ องยนต์ติดท้ายเรื อ และลงแว็กซ์
บนพื้นผิวภายนอกที่ทาสี
6. ชาร์จแบตเตอรี่ ให้เต็มก่อนทาการติดตั้งแบตเตอรี่

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

ข้ อสังเกต
การแก้ ไขปัญหาทีไ่ ม่ ถูกต้ อง อาจทาให้ เครื่องยนต์ ติดท้ าย
เรือของท่ านเสี ยหายได้ การซ่ อมแซม หรือการปรับแต่ ง
ทีไ่ ม่ เหมาะสม อาจทาให้ เครื่องยนต์ ติดท้ ายเรือเกิดความ
เสี ย หายมากไปกว่ า เดิม ความเสี ย หายดัง กล่ า วอาจไม่
ครอบคลุมภายใต้ การรับประกัน
หากท่ านไม่ มนั่ ใจในการดาเนินการแก้ ไขปัญหาที่ถูกต้ อง
โปรดปรึ ก ษาผู้ แ ทนจ าหน่ ายซู ซู กิ ม ารี น ที่ ไ ด้ รั บ การ
แต่ งตั้งอย่ างเป็ นทางการ
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มอเตอร์ สตาร์ ตไม่ ทางาน:

ฟิ วส์

 คันเกียร์ไม่อยูใ่ นตาแหน่งเกียร์ วา่ ง

1. บิดสวิตช์กญ
ุ แจไปที่ตาแหน่ง “ปิ ด”
2. ถอดฝาครอบเครื่ องยนต์
3. ถอดฝาครอบกล่องฟิ วส์ และดึงฟิ วส์ออก

 ฟิ วส์ขาด
 แผ่ น ก้ า มปู ล็ อ กสวิ ต ช์ ด ั บ เครื่ องฉุ ก เฉิ น ไม่ อ ยู่ ใ น

ตาแหน่ง
ฝาครอบกล่องฟิ วส์

เครื่องยนต์ สตาร์ ตไม่ ติด (สตาร์ ตติดยาก):
 น้ ามันเชื้อเพลิงหมดหรื อเสื่ อมคุณภาพ
 การเชื่อมต่อสายน้ ามันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องหรื อรั่ว
 สายน้ ามันเชื้อเพลิงพับงอ หรื อถูกกดทับ
 หัวเทียนเสี ย

เครื่องยนต์ เดินเบาไม่ เรียบหรือเดินเบาดับ:
 สายน้ ามันเชื้อเพลิงพับงอ หรื อถูกกดทับ
 หัวเทียนเสี ย
 น้ ามันเชื้อเพลิงเสื่ อมคุณภาพ

เร่ งรอบเครื่องยนต์ ไม่ ได้ (กาลังเครื่องตก):
 เครื่ องยนต์รับโหลดมากเกินไป
 มีการแจ้งเตื อนของระบบแจ้ง เตือน/ระบบวิเคราะห์

ปั ญหา
 ใบจักรเกิดความเสี ยหาย
 ขนาดของใบจักรไม่เหมาะสมกับโหลดที่ใช้งาน

หมายเหตุ:
ใช้ ตัวดึงฟิ วส์ ที่ เก็บไว้ ด้านหลังฝาครอบกล่ องฟิ วส์ เมื่อ
ต้ องการดึงฟิ วส์ ออก และใส่ ฟิวส์

เครื่องยนต์ สั่นมากเกินไป:
 โบลท์ยึด แทนเครื่ อ งหรื อ สกรู แ คล้ม ยึด เครื่ อ งยนต์

หลวม
 เกิ ด จากมี ว ตั ถุ แ ปลกปลอม (สาหร่ า ย ถุ ง พลาสติ ก
ฯลฯ) เข้าไปพันกับใบจักร
 ใบจักรเกิดความเสี ยหาย

เครื่องยนต์ มีความร้ อนขึน้ สู ง

ตัวดึงฟิ วส์
4. ถอดฟิ วส์ที่สายแบตเตอรี่ ยอ่ ย

 ช่องทางเข้าน้ าหล่อเย็นอุดตัน
 เครื่ องยนต์รับโหลดมากเกินไป
 ขนาดของใบจักรไม่เหมาะสมกับโหลดที่ใช้งาน

กล่องฟิ วส์สายแบตเตอรี่
ย่อย
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5. ตรวจเช็ ก สภาพฟิ วส์ หรื อเปลี่ ย นฟิ วส์ ใ หม่ ห าก
ต้องการ

ข้ อสังเกต
หากฟิ วส์ ตัวใหม่ ขาดในระยะเวลาอันสั้ น หลังจากการ
เปลี่ ย นฟิ วส์ ใหม่ แสดงว่ า ท่ า นอาจประสบปั ญ หากั บ
ระบบไฟฟ้าทีส่ าคัญ
ปรึกษาผู้แทนจาหน่ ายซู ซูกมิ ารีนทีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งอย่ าง
เป็ นทางการ

ฟิ วส์ขาด

ฟิ วส์ปกติ

ฟิ วส์ขาด

ฟิ วส์ปกติ

หมายเหตุ:
หากฟิ วส์ ขาด พยายามหาสาเหตุของการขาด และแก้ ไข
หากยัง ไม่ ไ ด้ รั บการแก้ ไขถึ ง สาเหตุของการขาด ฟิ วส์
อาจจะขาดได้ อีกครั้ ง

คาเตือน
หากท่ านใช้ ฟิวส์ ทมี่ ขี นาดของแอมป์ ต่ างกันจากฟิ วส์ เดิม
หรื อ มี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ ท ดแทนฟิ วส์ เช่ น ใช้ อลู มิ เ นี ย ม
ฟอยล์ หรื อสายไฟ เสี ยบแทน อาจส่ งผลให้ ระบบไฟฟ้ า
เสียหายเป็ นวงกว้ าง และเกิดไฟไหม้ ได้
เปลี่ ย นฟิ วส์ แทนฟิ วส์ ที่ ข าดแล้ ว ด้ ว ยฟิ วส์ ประเภท
เดียวกัน และขนาดของแอมป์ เท่ ากันเสมอ

ฝาครอบกล่องฟิ วส์
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

ฟิ วส์รีเลย์มอเตอร์สตาร์ต : 30A
ฟิ วส์คอยล์หวั เทียน/หัวฉี ด/ECM : 30A
ฟิ วส์สวิตช์ PTT: 10A
ฟิ วส์หลัก : 60A
ฟิ วส์ไอโซเลเตอร์ (Isolator) : 30A
ฟิ วส์สารอง : 60A
ฟิ วส์ IAC , VSV ,VVT : 10A
ฟิ วส์สารอง : 30A
ฟิ วส์สารอง : 10A
ฟิ วส์สารอง : 15A
ฟิ วส์สายแบตเตอรี่ ยอ่ ย : 15A

หมายเหตุ:
ฟิ วส์ สารอง ⑧ และ ⑨ เก็บสารองไว้ ด้านหลังของฝา
ครอบกล่ องฟิ วส์
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ข้ อมูลจาเพาะ
หัวข้ อ

DF150A

DF175A

ชนิดเครื่ องยนต์

4 จังหวะ

จานวนกระบอกสู บ

4

กระบอกสู บ x ระยะชัก

97.0 x 97.0 ม.ม.

ความจุกระบอกสู บ
กาลังขับสู งสุ ด
ช่วงรอบเครื่ องทางานสู งสุ ดขณะ
เปิ ดคันเร่ งสุ ด
ระบบการจุดระเบิด
การหล่อลื่นของเครื่ องยนต์

2867 ซีซี
110.3 kw (150PS)

128.7 kW (175PS)

5000 – 6000
รอบ/นาที

ทรานซิสเตอร์
เกียร์ ปั๊มสร้างแรงดันแบบหมุนตามแนวเส้นรอบวงกลม
8.0 ลิตร

ความจุน้ ามันเกียร์

1.1 ลิตร

ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน
ระยะห่างวาล์ว
ประเภทของน้ ามันเชื้อเพลิง
อัตราค่าออกเทนต่าสุ ด

147.0 kW (200PS)

5500 – 6100
รอบ/นาที

ความจุน้ ามันเครื่ อง
หัวเทียน

DF200A

NGK BKR6E
0.8 – 0.9 ม.ม. (0.031 – 0.035 นิ้ว)
ไอดี : 0.23 – 0.27 ม.ม. (0.009 – 0.011 นิ้ว)
ไอเสี ย : 0.30 – 0.34 ม.ม. (0.012 – 0.013 นิ้ว)
น้ ามันเบนซิ นไร้สารตะกัว่
91 (Research method)
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ตารางแสดงชั่วโมงการทางานรวมของเครื่องยนต์
ชัว่ โมงการทางานรวม
0 – 49 ชัว่ โมง
50 ชัว่ โมง
60 ชัว่ โมง
:
:
540 ชัว่ โมง
550 ชัว่ โมง
560 ชัว่ โมง
:
:
1040 ชัว่ โมง
1050 ชัว่ โมง
:
:
1540 ชัว่ โมง
1550 ชัว่ โมง
:
:
2030 ชัว่ โมง
2040 ชัว่ โมง หรื อมากกว่า

หน้าจอเกจมาตรวัดรอบเครื่ องยนต์
สัญญาณกะพริ บ
เข็มวัดรอบ ➀
REV-LIMIT ➁
ไม่แสดงผล
ไม่แสดงผล
500 รอบ/นาที
ไม่แสดงผล
600 รอบ/นาที
ไม่แสดงผล
:
:
:
:
5400 รอบ/นาที
ไม่แสดงผล
500 รอบ/นาที
กะพริ บ 1 ครั้ง
600 รอบ/นาที
กะพริ บ 1 ครั้ง
:
:
:
:
5400 รอบ/นาที
กะพริ บ 1 ครั้ง
500 รอบ/นาที
กะพริ บ 2 ครั้ง
:
:
:
:
5400 รอบ/นาที
กะพริ บ 2 ครั้ง
500 รอบ/นาที
กะพริ บ 3 ครั้ง
:
:
:
:
5300 รอบ/นาที
กะพริ บ 3 ครั้ง
5400 รอบ/นาที
กะพริ บ 3 ครั้ง

: การกะพริ บหนึ่งครั้งจะสอดคล้องกับ 500 ชัว่ โมง
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แผนภูมขิ องการแสดงระบบการแจ้ งเตือนการเปลีย่ นถ่ ายนา้ มันเครื่อง

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