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ข้อมูลส าคญั 
  ค าเตือน  /   ข้อควรระวัง  /  ข้อสังเกต  /  
หมายเหตุ กรุณาอ่านคู่มือและปฏิบัติตามค าแนะน า
อยา่งระมดัระวงั เพื่อเนน้ขอ้มูลส าคญั จะใชส้ัญลกัษณ์ 

  และค าว่า ค าเตือน, ข้อควรระวัง, ข้อสังเกต 

และ หมายเหตุ  ซ่ึงมีความหมายเฉพาะ  กรุณาให้
ความส าคญัเป็นพิเศษกบัขอ้ความท่ีเนน้ดว้ยสญัลกัษณ์  

 ค าเตือน 

แสดงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น    ซ่ึงสามารถท าให้
บาดเจบ็อย่างรุนแรงหรือเสียชีวติได้ 
 

 ข้อควรระวงั 

แสดงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น   ซ่ึงสามารถท าให้
บาดเจบ็ได้ 
 

ข้อสังเกต 

แสดงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น   ซ่ึงสามารถท าให้
เคร่ืองยนต์หรือเรือเสียหายได้ 

หมายเหตุ: 
แสดงถึงข้อมูลพิเศษท่ีช่วยท าให้ง่ายต่อการบ ารุงรักษา 
หรือให้ค าแนะน าต่างๆ เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน 

  
สัญลกัษณ์น้ีจะปรากฏในหลายต าแหน่งบนผลิตภณัฑ ์
ซูซูกิของท่านเพ่ืออา้งอิงขอ้มูลท่ีส าคญัในคู่มือการใชง้าน 

 
 
 
 

 
 

ข้อควรระวงัทีส่ าคญัส าหรับผู้ใช้งาน 

 ค าเตือน 

การไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่เหมาะสมอาจเพิ่ม
ความเส่ียงต่อการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บอย่างรุนแรง
ต่อท่าน และผู้โดยสารของท่าน 
ข้อควรระวังที่ส าคัญด้านความปลอดภัยบางประการที่
ท่านควรปฏิบัตคิอื: 

 ก่อนการใช้งานเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือในคร้ังแรก
กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดเพื่อท า
ความคุ้นเคยกับคุณสมบัติต่างๆ ของการใช้งาน
เคร่ืองยนต์ตดิท้ายเรือ รวมไปถึงข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัย และข้อก าหนดด้านการบ ารุงรักษา 

 ก่อนการใ ช้งานเ รือในแต่ละค ร้ังใ ห้ด า เนินการ
ตรวจสอบประจ าวัน ตามรายการได้ได้ระบุไว้ใน
หัวข้อ  “การตรวจสอบก่อนการออกเรือ” 

 ฝึกการควบคุมเรือของท่านด้วยความเร็วต ่า และ
ความเร็วปานกลาง จนกว่าท่านจะคุ้นเคยกับลักษณะ
การใช้งานของเคร่ืองยนต์ และตัวเรือให้เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน อย่าพยายามใช้ประสิทธิภาพความเร็ว
สูงสุด หากท่านไม่มีความความคุ้นเคย และความ
ช านาญ กบัคุณลกัษณะเหล่าเป็นอย่างด ี

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัย และอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินประจ าเรือ อยู่
บนเรือของท่าน  อุปกรณ์ที่ส าคัญนี้ได้แก่ ห่วงยาง
ส าหรับแต่ละบุคคล (รวมไปถึงเบาะลอยน ้าแบบโยน 
บนเรือที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 16 ฟุตขึ้นไป), ถัง
ดับเพลิง, อุปกรณ์ส่งสัญญาณทางเสียง และสายตา, 
สมอ, ถังส าหรับวิดน ้า, ป้ัมระบายน ้าในท้องเรือ, เข็ม
ทิศ,  เ ชือกสตาร์ตฉุกเฉิน,  น ้ ามันเ ช้ือ เพลิงและ
น ้ามันเคร่ืองเพิ่มเติม, ชุดปฐมพยาบาล, ไฟฉาย, 
อาหารและน า้ดืม่, กระจก, ไม้พาย, ชุดเคร่ืองมือ, และ
วิทยุส่ือสาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้พกพา
อุปกรณ์ดงักล่าวอย่างเหมาะสมก่อนออกเดนิทาง 



2 

 

 ห้ามสตาร์ตเคร่ืองยนต์ภายในอาคาร และในพืน้ที่ปิด 
เนื่องจากการปล่อยควันไอเสียประกอบไปด้วย ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ที่มีพิษอันตรายต่อสุขภาพ ซ่ึง
เป็นสาเหตุท าให้หมดสต ิและอาจน าไปสู่การเสียชีวติ 

 แนะน าขั้นตอนการปฏิบัติตัวบนเรือ การรับมือกับ
กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ให้กับผู้โดยสารของท่าน รวม
ไปถึงการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ 

 ห้ามจับฝาครอบเคร่ืองยนต์หรือช้ินส่วนใดๆของ
เคร่ืองยนต์ในขณะขึน้ หรือลงเรือ 

 ต้องมั่นใจว่าผู้โดยสารของท่านสวมใส่เส้ือชูชีพทุก
คร้ังทีโ่ดยสารอยู่บนเรือ 

 ห้ามใช้งานหรือปฏิบัติการใดๆ เกี่ยวกับการแล่นเรือ 
ในขณะมนึเมาแอลกอฮอล์ หรือสารเสพตดิ  

 กระจายน า้หนักทั้งหมด ให้สมดุลกนับนตวัเรือ 
 ด าเนินการบ ารุงรักษาตามหัวข้อในตารางบ ารุงรักษา

ตามระยะ ปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับ
การแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 

 ห้ามดัดแปลงเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่าน  การ
ดัดแปลง หรือการถอดช้ินส่วน อาจท าให้เคร่ืองยนต์
ตดิท้ายเรืออยู่ในสวาวะทีไ่ม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

 เรียนรู้และปฏิบัตติามกฎหมายการเดนิเรือที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดอย่างเคร่งครัด 

 ตรวจสอบการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าก่อนการออก
เรือ เพือ่หลกีเลีย่งกบัสภาพอากาศทีเ่ลวร้ายในระหว่าง
การเดนิทาง 

 ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการเลือกซ้ืออะไหล่ 
หรืออุปกรณ์เสริม ซูซูกิขอแนะน าเป็นอย่างยิ่ง ให้
ท่านใช้อะไหล่ และอุปกรณ์เสริมแท้จากซูซูกิ หรือ
เทียบเท่า เนื่องจากอะไหล่ หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่
เหมาะสม หรือมีคุณภาพต ่า อาจก่อให้เกิดสภาพการ
ท างานทีไ่ม่ปลอดภัย 

 ห้ามถอดฝาครอบล้อช่วยแรง (ฟลายวลี) ออก 
(ยกเว้นกรณีทีจ่ าเป็นต้องสตาร์ตเคร่ืองยนต์ฉุกเฉิน) 

 

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

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

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

 

น า้มนัเช้ือเพลงิและน า้มนัหล่อลืน่ 

น า้มันเบนซิน 
ซูซูกิแนะน าอยา่งยิง่ใหท่้านใชน้ ้ ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่
ท่ีปราศจากแอลกอฮอล์ โดยมีค่าออกเทนต ่าสุดท่ี 95 
(Research method) อยา่งไรก็ตามกรณีท่ีจ าเป็น อาจใช้
น ้ ามันเบนซินไร้สารตะกั่วผสมกับแอลกอฮอล์ท่ีมีค่า 
ออกเทนท่ีเทียบเท่ากนัไดห้ากเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

ข้อสังเกต 

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

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

หมายเหต:ุ 
สารเติมแต่งท่ีมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบใช้ผสมกับ
น า้มนัเบนซินเช่น แอลกอฮอล์ 

ซูซูกิแนะน าให้ท่านติดตั้งชุดกรองน ้ ามนัเช้ือเพลิงแบบ
แยกน ้ า ซ่ึงจะเช่ือมต่อระหว่างถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงของเรือ 
กับเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ ระบบกรองน ้ ามันเช้ือเพลิง
ประเภทน้ีจะช่วยป้องกนัน ้ า ท่ีอาจอยูใ่นถงัเช้ือเพลิงของ
เรือเขา้ไปปนเป้ือนในระบบหัวฉีดของเคร่ืองยนต์ การ
ปนเป้ือนของน ้ า อาจท าให้เคร่ืองยนตท์ างานไดอ้ยา่งไม่
ราบร่ืน และยงัสร้างความเสียหายใหก้บัส่วนประกอบใน
ระบบหวัฉีดไดอี้กดว้ย ผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้ งอย่างเป็นทางการของท่าน สามารถให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัการติดตั้งระบบกรองแบบแยกน ้ า 

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

 

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

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

น า้มนัเบนซินเป็นวตัถุไวไฟ และเป็นพษิอย่างรุนแรง ซ่ึง
จะท าให้เกิดไฟไหม้และเป็นอันตรายต่อผู้คนและสัตว์  
ให้ท่านปฏิบัตติามข้อควรระวงัต่อไปนีเ้สมอ 
เมือ่เตมิน า้มนัเช้ือเพลงิ: 
 ไม่อนุญาตให้ผู้อืน่นอกจากผู้ทีบ่รรลุนิติภาวะแล้วเป็น

ผู้เตมิน า้มนัเช้ือเพลงิลงในถังน า้มนัเช้ือเพลงิ 
 หากท่านใช้ถังน ้ามันเช้ือเพลิงแบบพกพาให้ดับ

เคร่ืองยนต์ทุกคร้ังและถอดถังน า้มนัเช้ือเพลิงออกจาก
เรือเพือ่เตมิน า้มนัเช้ือเพลงิ 

 อย่าเติมน ้ามันเช้ือเพลิงจนเต็มถัง มิฉะนั้นน ้ามัน
เช้ือเพลิงอาจจะล้นออกเมื่อน ้ามันเช้ือเพลิงขยายตัว
อนัเนื่องมาจากความร้อนจากแสงอาทติย์ 

 ระมัดระวังอย่าท าน ้ามันเช้ือเพลิงหก ถ้าท าหก ให้รีบ
เช็ดออกทนัท ี

 ห้ามสูบบุหร่ีและอย่าอยู่ใกล้เปลวไฟและประกายไฟ 
 

ข้อสังเกต 

น า้มนัเบนซินทีเ่กบ็ไว้ในถังน ้ามันเช้ือเพลิงเป็นเวลานาน
จะสร้างผวิเคลือบช้ินงาน และยางเหนียวซ่ึงสามารถท า
ให้เคร่ืองยนต์เกดิความเสียหายได้ 

ให้ใช้น า้มนัเช้ือเพลงิทีใ่หม่เสมอ 
 

ข้อสังเกต 

น า้มนัเช้ือเพลิงที่มีแอลกอฮอล์ผสมอาจท าให้พืน้ผวิที่ท า
สีเสียหายได้ ซ่ึงกรณีดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการ
รับประกนัส าหรับเคร่ืองยนต์ตดิท้ายเรือใหม่ 

ระวังอย่าท าน ้ามันเช้ือเพลิงที่มีแอลกอฮอล์ผสมหกขณะ
เตมิน า้มนัเช้ือเพลงิ หากน า้มนัหกให้รีบเช็ดออกทนัท ี

 

 

น า้มันเคร่ือง 

ข้อสังเกต 

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

คุณภาพของน ้ ามนัเคร่ืองเป็นปัจจยัส าคญัต่อสมรรถนะ
และอายกุารใชง้านของเคร่ืองยนต์ เลือกน ้ ามนัเคร่ืองท่ีมี
คุณภาพดีเสมอ ซูซูกิขอแนะน าให้ใชน้ ้ ามนัเคร่ืองเกรด 
SAE 10W-40 หรือ 10W-30 ส าหรับเคร่ืองยนตติ์ดทา้ย
เรือซูซูกิ หากไม่สามารถจดัหาได ้ ให้ใชน้ ้ ามนัเคร่ือง  
FC-W ท่ีผ่านการรับรอง NMMA หรือน ้ ามนัเคร่ือง 4 
จงัหวะท่ีมีคุณภาพดีจาก แผงผงัต่อไปน้ี ตามอุณหภูมิ
เฉล่ียในพ้ืนท่ีของท่าน 

 

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

น า้มันเกยีร์ 

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

อ่านและปฏิบติัตามฉลากท่ีติดอยู่บนเคร่ืองยนต์ติดทา้ย
เรือ หรือถังเช้ือเพลิง ต้องแน่ใจว่าท่านเข้าใจข้อมูล
ทั้งหมดบนฉลากท่ีอธิบายไว ้

กรุณารักษาฉลากใหติ้ดอยูบ่นเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ หรือ
บนถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิง กรุณาอยา่ท าการลอกฉลากออกไม่
วา่เหตุผลใด
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ต าแหน่งของช้ินส่วนต่างๆ
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การติดตั้งเคร่ืองยนต์ 

 ค าเตือน 

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

ซูซูกิขอแนะน าอย่างยิ่งให้ท่านติดตั้งเคร่ืองยนต์ติดทา้ย
เรือ ชุดรีโมทควบคุม และเกจวดัต่างๆ กบัผูแ้ทนจ าหน่าย
ซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงผูแ้ทน
จ าหน่ายซูซูกิมารีนมีเคร่ืองมือเฉพาะ และอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกรวมทั้งความรู้ความช านาญในการติดตั้ง 

 ค าเตือน 

การติดตั้งเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ ชุดรีโมทควบคุม และ
เกจวดั ต่างๆ อย่างไม่เหมาะสม สามารถส่งผลให้เกิดการ
บาดเจบ็ หรือความเสียหายได้ 

ซูซูกิขอแนะน าอย่างยิ่งให้ท่านติดตั้งเคร่ืองยนต์ติดท้าย
เรือ ชุดรีโมทควบคุม และเกจวัดต่างๆ กบัผู้แทนจ าหน่าย
ซูซูกมิารีนทีไ่ด้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ซ่ึงผู้แทน
จ าหน่ายซูซูกิมารีนมีเคร่ืองมือเฉพาะ และเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกรวมทั้งความรู้ความช านาญในการติดตั้ง
อย่างถูกต้อง 

 

 

 

การเลอืกทศิทางการหมุนของชุดเกยีร์ 
ชุดเกียร์ของผลิตภัณฑ์รุ่นน้ีสามารถเลือกการหมุนได้
สองทิศทาง หมุนในทิศทางปกติ หรือ หมุนทวนเข็น
นาฬิกา โดยไม่ตอ้งเปล่ียนชุดเกียร์ 

เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือรุ่นน้ีถูกก าหนดไว้ให้หมุนใน
ทิศทางปกติ 

ส าหรับเปล่ียนทิศทางการหมุนจากปกติ เป็นการหมุน
ทวนเข็มนาฬิกา ให้ท าการเปล่ียนปลัก๊ส าหรับการเลือก
ทิศทางการหมุนท่ีอยู่ใกล้กับมอเตอร์สตาร์ต โดย
เปล่ียนไปใช้ปลัก๊ท่ีเป็นอุปกรณ์เสริมส าหรับการหมุน
ทวนเขม็นาฬิกาแทนของเดิมท่ีติดมากบัเคร่ือง 

ส าหรับการกลับไปใช้การหมุนในทิศทางปกติ ให้
เปล่ียนไปใชป้ลัก๊เดิมท่ีติดมากบัเคร่ืองยนตอี์กคร้ัง 

โปรดติดต่อผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
อยา่งเป็นทางการส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม 

หมายเหต:ุ 
 การเลือกทิศทางการหมนุของชุดเกียร์ มีความสัมพันธ์
กับการเลือกประเภทของใบจักร 
ให้ยืนยันทิศทางการหมุนของชุดเกียร์ ก่อนท าการ
ติดตั้งใบจักร 
ส าหรับการเลือกประเภทของใบจักร ให้ดูท่ีหัวข้อ 
“การก าหนดท่ีทางการหมุนของชุดเกียร์ และการ
เลือกประเภทของใบจักร” 

 เม่ือมีการเปล่ียนปลัก๊เลือกทิศทางการหมนุ ① ให้ท า
การยึดสายไฟเร็กกูเรเตอร์ ③ โดยใช้เขม็ขัดรัดสาย 
② ตามท่ีแสดงในภาพ 
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หมายเหตุ: 
บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีต าแหน่ง OFF ทุกคร้ังก่อนท าการ

เช่ือมต่อปลัก๊หรือถอดปลัก๊เลือกทิศทางการหมนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

การติดตั้งแบตเตอร่ี 

ข้อก าหนดแบตเตอร่ี 
ห้ามใช้แบตเตอร่ีแบบ Deep cycle และ Gel-cell 
แบตเตอร่ี ส าหรับสตาร์ตเคร่ืองยนต ์
ใชแ้บตเตอร่ี 12 โวลต ์ชนิดน ้ าส าหรับสตาร์ต ท่ีตรงตาม
ขอ้ก าหนดท่ีแสดงตามดา้นล่าง  

1000 Marine Cranking Amps (MCA)/ABYC, 
หรือ 800 Cold Cranking Amps (CCA)/SAE 
หรือ 180 Reserve Capacity (RC) Minutes/SAE 
หรือ 12 โวลต์ 130 AH 

หมายเหต:ุ  
 ข้อมูลจ าเพาะท่ีระบุไว้ด้านบนเป็นข้อก าหนดขั้นต า่
ของแบตเตอร่ีส าหรับการสตาร์ตเคร่ืองยนต์ 

 เม่ือมีการต่อแบตเตอร่ีแบบขนาน ต้องใช้แบตเตอร่ีท่ีมี
เง่ือนไขเดียวกัน เช่น ชนิดของแบตเตอร่ี ขนาดความจุ
ไฟ บริษัทผู้ผลิต และอายุการใช้งานท่ีใกล้เคียงกัน 
เม่ือจ าเป็นต้องเปล่ียนแบตเตอร่ี ควรเปล่ียนท้ังชุด 
โปรดสอบถาม ผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนส าหรับ
ข้อมลูการติดตั้งแบตเตอร่ีท่ีเหมาะสม 

 หากมีโหลดทางไฟฟ้าท่ีเพ่ิมเติม จากอุปกรณ์ของตัว
เรือ แบตเตอร่ีจ าเป็นต้องมีขนาดความจุท่ีมากขึ้น 
โปรดปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีน เพ่ือก าหนด
ขนาดของแบตเตอร่ีท่ีเหมาะสมส าหรับเรือ และ
เคร่ืองยนต์ของท่าน ท่ีสามารถใช้แบตเตอร่ีร่วมกัน  
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การติดตั้งแบตเตอร่ี 
ติดตั้งแบตเตอร่ีในบริเวณท่ีแหง้ของเรือ โดยยดึแบตเตอร่ี
ใหแ้น่น ไม่ใหมี้การสัน่สะเทือนของตวัแบตเตอร่ี  

หมายเหต:ุ 
 แนะน าให้ติดตั้งแบตเตอร่ี ในกล่องแบตเตอร่ีแบบปิด
เพ่ือป้องกันละอองน า้ 

 เม่ือต่อแบตเตอร่ีให้ใช้ขั้วแบตเตอร่ีแบบใช้นัตยึดสาย
แบตเตอร่ีของเคร่ืองยนต์ 

การต่อขั้วแบตเตอร่ีให้เร่ิมต่อสายเส้นสีแดงท่ีมากจาก
เค ร่ืองยนต์ไปยังขั้ วบวกของแบตเตอร่ี ก่อนเสมอ 
หลงัจากนั้นใหต้่อสายสีด าเขา้กบั ขั้วลบของแบตเตอร่ี 

 

 
การถอดแบตเตอร่ีออก อนัดบัแรกใหถ้อดสายสีด าออก
จากขั้วลบก่อนเสมอ จากนั้นจึงถอดสายสีแดงออกจาก
ขั้วบวก 

ซูซูกิแนะน าใหท่้านติดตั้งฝาครอบขั้วบวก เพ่ือป้องกนั
เหตุการณ์การลดัวงจรท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีขั้วแบตเตอร่ี 

หากท่านตอ้งการขั้วแบตเตอร่ีโปรดติดต่อผูแ้ทนจ าหน่าย
ซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการของท่าน 

 

 ค าเตือน 

หากท่านว่างแบตเตอร่ีไว้ใกล้กับถังน ้ามันเช้ือเพลิง 
ประกายไฟจากแบตเตอร่ี อาจท าให้สายน ้ามันเช้ือเพลิง
ตดิไฟได้ เป็นเหตุให้เกดิไฟไหม้ และหรือระเบิดขึน้ได้ 

ไม่ควรวางถังน ้ามันเช้ือเพลิงไว้ ในพืน้ที่เดียวกันกับช่อง
ใส่แบตเตอร่ี 
 

 ค าเตือน 

แบตเตอร่ีผลิตก๊าชไฮโดรเจนที่ติดไฟได้ และอาจระเบิด
ได้หากอยู่ใกล้เปลวไฟ หรือประกายไฟ 

เมื่อปฏิบัติงานอยู่ใกล้กับแบตเตอร่ี ห้ามสูบบุหร่ี หรือ
กระท าเหตุใดๆให้เกิดประกายไฟ, เก็บแบตเตอร่ีให้ห่าง
จากเปลวไฟ, หลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟเมื่อท าการ
ชาร์จไฟแบตเตอร่ี ตรวจสอบการเช่ือมต่อสายไฟของ
เคร่ืองชาร์จเข้ากับขั้วแบตเตอร่ีให้แน่น และถูกต้องก่อน
ท าการเปิดเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี 
 

 ค าเตือน 

น ้ากรดแบตเตอร่ีเป็นพิษ และมีการกัดกร่อน อาจท าให้
เกดิการบาดเจบ็ทีรุ่นแรงได้ และท าลายพืน้ผวิของสีได้ 

หลกีเลีย่งการสัมผสักบัดวงตา ผวิหนัง เส้ือผ้า และพืน้ผวิ
ทีท่ าสี หากกรดแบตเตอร่ีสัมผสักบัส่ิงเหล่านี ้ ให้ล้างด้วย
น ้าสะอาด ในปริมาณมากๆทันที หากน ้ากรดเข้าตาหรือ
โดนผวิหนัง ให้รีบไปพบแพทย์ทนัที 
  

ข้อสังเกต 

ระบบไฟฟ้าหรือส่วนประกอบต่างๆ อาจเกิดความ
เสียหาย หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวัง เกี่ ยวกับ
แบตเตอร่ีอย่างเหมาะสม 
 ต้องมัน่ใจว่าเช่ือมต่อสายแบตเตอร่ีได้อย่างถูกต้อง 
 ห้ามถอดสายแบตเตอร่ีในขณะทีเ่คร่ืองยนต์ท างาน 
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สายแบตเตอร่ีย่อย 
สายแบตเตอร่ีย่อย  ➀ ใชส้ าหรับจ่ายแรงดนัไฟสู่ระบบ
ควบคุมเคร่ืองยนต ์ ตรงกลางของสายมีฟิวส์ 30A ➁ ไว ้
เพ่ือป้องกนัวงจรระบบควบคุมเคร่ืองยนตเ์สียหายหากมี
การลดัวงจร  
กรณีต่อสายแบตเตอร่ีย่อยไม่ถูกต้อง เคร่ืองยนต์ไม่
สามารถสตาร์ตติดได ้

 

ระบบชาร์จแบตเตอร่ีคู่ (ทางเลอืกเสริม) 
หากมีการติดตั้งแบตเตอร่ีเพ่ิมส าหรับใชก้บัอุปกรณ์เสริม
ทางไฟฟ้าของตวัเรือ ท่านควรติดตั้งสายส าหรับชาร์จไฟ
แบตเตอร่ีเสริม (สายไอโซเลเตอร์ (Isolator) เป็นชุด
อะไหล่เสริม) 
และเปล่ียนต าแหน่งติดตั้งฟิวส์ 40 A จากต าแหน่ง STD 
ไปสู่ต าแหน่ง OPT เพื่อสลบัให้ระบบไฟชาร์จแบตเตอร่ี
คู่ท างาน โปรดตรวจสอบฟิวส์ 40 A ให้แน่ใจวา่ฟิวส์ไม่
ขาด และถูกติดตั้งอยู่ในต าแหน่ง OPT หากฟิวส์ขาด 
หรือไม่ติดตั้งอยู่ในต าแหน่ง OPT แบตเตอร่ีลูกท่ีสอง
ส าหรับอุปกรณ์เสริมจะไม่ได้รับการชาร์จไฟ โปรด
สอบถามผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีได้รับการแต่งตั้ ง
อย่างเป็นทางการส าหรับการติดตั้งสายส าหรับชาร์จไฟ
แบตเตอร่ีเสริม (สายไอโซเลเตอร์ (Isolator)) 

 
 
 
 
 
 
 

การใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าเสริม 
(ACCESSORIES) 
ขนาดก าลงัไฟฟ้า  DC 12 โวลต ์ท่ีมีไวใ้ห้ส าหรับการ
ติดตั้งอุปกรณ์เสริม อย่างไรก็ตามการผลิตกระแสไฟฟ้า
ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขการท างานของเคร่ืองยนต์ ส าหรับ
รายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาสอบผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีน
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการของท่าน 

หมายเหต:ุ 
หากมีการใช้ก าลังไฟฟ้ามากเกินไปกับการใช้งาน 
อุปกรณ์เสริมทางไฟฟ้า  ภายใต้สภาวะการท างาน 
บางอย่าง อาจท าให้แบตเตอร่ีคายประจุได้  
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การเลอืกขนาดใบจักร และการติดตั้ง 

การก าหนดที่ทางการหมุนของชุดเกียร์ และการ
เลอืกประเภทของใบจักร 

 ค าเตือน 

หากติดตั้งใบจักรหมุนขวาบนชุดเกียร์ที่หมุนในทิศทาง
ทวนเข็มนาฬิกา หรือติดตั้งใบจักรหมุนซ้ายบนชุดเกียร์
ที่หมุนในทิศทางปกติ เรือจะแล่นไปในทิศทางตรงกัน
ข้ามกบัทีค่าดการณ์ไว้ ซ่ึงอาจน าไปสู่อุบัตเิหตุได้ 

ห้ามใช้ใบจกัรหมุนขวากับชุดเกียร์ที่หมุนในทิศทางทวน
เข็มนาฬิกา หรือใบจักรหมุนซ้ายกับชุดเกียร์ที่หมุนใน
ทศิทางปกต ิ

การหมุนของชุดเกียร์ในผลิตภณัฑรุ่์นน้ีสามารถเลือกการ
หมุนระหว่าง การหมุนปกติ และการหมุนทวนเข็ม
นาฬิกาได ้

เม่ือเขา้เกียร์เดินหน้า เพลาใบจกัรของชุดเกียร์ท่ีหมุนใน
ทิศทางปกติจะหมุนตามเข็มนาฬิกา ในขณะท่ี ชุดเกียร์ท่ี
หมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาเพลาใบจกัรก็จะหมุนใน
ทิศทางทวนเขม็นาฬิกาเม่ือมองจากดา้นหลงัเคร่ืองยนต ์ 

ก่อนติดตั้งใบจกัร ให้ตรวจสอบประเภทของทิศทางใน
การหมุนของชุดเกียร์ก่อนทุกคร้ัง 

จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งจับคู่ใบจักรท่ีจะติดตั้ง ให้ตรงกับ
ประเภทของทิศทางในการหมุนของชุดเกียร์ 

ติดตั้งใบจักรหมุนขวาเข้ากับชุดเกียร์ที่มีทิศทางในการ
หมุนปกติ หรือติดตั้งใบจักรหมุนซ้ายเข้ากับชุดเกียร์ที่มี
ทศิทางในการหมุนทวนเข็มนาฬิกา 

โปรดปรึกษาผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็น
ทางการส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

ส าหรับการก าหนดประเภทการหมุนของชุดเกยีร์: 
1. ถอดฝาครอบเคร่ืองยนต ์
2. ตรวจสอบปลัก๊เลือกทิศทางการหมุนท่ีติดตั้งอยู่ใกล้

กบัมอเตอร์สตาร์ต ตามท่ีแสดงในภาพ 
3. ปลัก๊เลือกทิศทางการหมุนของเกียร์ระหวา่งการหมุน

ปกติ และหมุนทวนเข็มนาฬิกา มีความแตกต่างกัน
ดงัน้ี: 
 ส าหรับชุดเกยีร์หมุนในทศิทางปกต ิ

ปลัก๊เลือกทิศทางการหมุนสีน ้ าเงิน ② จะมีป้าย
ระบุค าวา่ “REGULAR” ① ติดอยูก่บัปลัก๊ 

 ส าหรับชุดเกยีร์หมุนในทศิทางทวนเข็มนาฬิกา 
ปลัก๊เลือกทิศทางการหมุนสีขาว ④ จะมีป้ายระบุ
ค าวา่ “COUNTER” ③ ติดอยูก่บัปลัก๊ 

 

 
4. ควรเลือก และติดตั้งประเภทของใบจกัรท่ีเหมาะสมเข

กบัประเภททิศทางการหมุนของชุดเกียร์ 
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หมายเหต:ุ 
 ใบจักรหมนุขวาจะระบุตัวอักษร “R” หลังตัวอักษร
การระบุขนาดของใบจักร 

 ใบจักรหมนุซ้ายจะระบุตัวอักษร “L” หลังตัวอักษร
การระบุขนาดของใบจักร 

 

การเลอืกขนาดใบจักร 
จ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีท่านต้องเลือกใช้ขนาดของใบจักร
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการท างาน
และขนาดของตัวเ รือ ขณะท่ีท่านเปิดคันเ ร่งสูงสุด 
ความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์จะข้ึนอยู่กบัขนาดของใบ
จกัรท่ีท่านเลือกใช ้

ความเ ร็วรอบเค ร่ืองยนต์ ท่ีมากเ กินไปอาจท าให้
เคร่ืองยนต์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง และในทาง
กลบักนั ขณะท่ีท่านเปิดคนัเร่งสุด แต่ความเร็วรอบของ
เคร่ืองยนต์ต ่ าไป จะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของเคร่ืองยนต ์น ้ าหนกัของเรือ และการรับภาระ
ต่างๆท่ีอยู่บนตวัเรือ มีผลต่อการเลือกใช้ขนาดของใบ
จักรด้วยเช่นกัน หากภาระหรือน ้ าหนักรวมทั้ งหมดมี

ปริมาณท่ีนอ้ยโดยทัว่ไป ตอ้งใชข้นาดของใบจกัรท่ีมีมุม
กินน ้ า (Pitch) ท่ีมาก หากภาระหรือน ้ าหนกัรวมทั้งหมดมี
ปริมาณท่ีมาก โดยทัว่ไปตอ้งใชข้นาดของใบจกัรท่ีมีมุม
กินน ้ า (Pitch) ท่ีน้อย ผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ จะช่วยท่านเลือกขนาดของ
ใบจกัรใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของเรือท่าน 

ข้อสังเกต 

การติดตั้งใบจักรที่มีระยะการกินน ้าที่มาก หรือน้อย
เกินไป เป็นสาเหตุให้ความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ไม่
ถูกต้อง ซ่ึงอาจส่งผลให้เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือเสียหาย
อย่างรุนแรง 
กรุณาสอบถามผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการของท่าน เพื่อช่วยเลือกหาขนาด
ของใบจกัรทีเ่หมาะสมกบัเรือของท่าน 

ท่านสามารถตัดสินว่าท่านเลือกขนาดของใบจักรได้
เหมาะสมหรือไม่ โดยการใช้เคร่ืองวดัความเร็วรอบ
เคร่ืองยนต์ วดัความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ในขณะท่ีเปิด
คนัเร่งสูงสุด ภายใตก้ารรับภาระของเรือท่ีน้อยสุด หาก
ท่านเลือกใชข้นาดของใบจกัรท่ีเหมาะสมความเร็วรอบ
เคร่ืองยนตจ์ะอยูภ่ายในช่วงต่อไปน้ี 

หากความเร็วรอบเคร่ืองยนตไ์ม่อยูภ่ายในช่วงท่ีก าหนดน้ี 
โปรดปรึกษากับผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีได้รับการ
แต่งตั้ งอย่างเป็นทางการ เพ่ือก าหนดขนาดใบจักรท่ีดี
ท่ีสุดส าหรับท่าน 

 

 

 

 

เปิดคนัเร่งสุด 
DF250AP 5500 – 6100 รอบ/นาที 

DF300AP 5700 – 6100 รอบ/นาที 
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การติดตั้งใบจักร 

 ค าเตือน 

การระมัดระวังอย่างไม่เหมาะสมในการติดตั้ง หรือถอด
ใบจกัร อาจส่งผลให้เกดิการบาดเจบ็อย่างรุนแรงได้ 
เมือ่ตดิตั้งหรือถอดใบจกัร: 
 อยู่ในต าแหน่งเกียร์ว่างตลอดเวลา และดึงสวิตช์ดับ

เคร่ืองฉุกเฉินออกจากต าแหน่งเพือ่ป้องกนัการสตาร์ต
เคร่ืองยนต์โดยไม่ตั้งใจ 

 สวมถุงมอืเพือ่ป้องกนัมือ และ “ล็อก” ใบจักรโดยวาง
ไม้ขัดระหว่างใบจกัรกบัแผ่นป้องกนัการเกดิ(ฟอง) คา
วเิตช่ัน 

การติดตั้งใบจกัรเขา้กบัเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่านให้
ปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 
1. ทาจารบีกนัน ้ าของซูซูกิให้ทัว่บนร่องเพลาใบจกัร ➀ 

เพ่ือช่วยป้องกนัการกดักร่อน 
2. ใส่บูชรองใบจกัร ➁ เขา้กบัเพลาใบจกัร 
3. จดัร่องของใบจกัร ➂ ให้ตรงกบัร่องบนเพลาใบจกัร 

แลว้เล่ือนเขา้ใหน้ัง่บนบูชรองใบจกัร 
4. ใส่บูชรองนตัใบจกัรตวัหนา้ ➃ และแหวนกนัคลาย 
➄ เขา้กบัเพลาใบจกัร 

5. ใส่นัตยึดใบจกัรตวัหนา้ ➅ แลว้ขนัแน่นดว้ยประแจ
ทอร์คให้ไดค้่า 50 – 60 นิวตนั-เมตร(5.1 – 6.1  kgf-m 
/ 37 – 44 lbf-ft)  

6. ใส่สลกัล็อก ⑦ เขา้กบัรูท่ีนตัยึดใบจกัรแลว้พบัปลาย
สลกัลอ็กเพ่ือป้องกนัการหลุด 

การถอดใบจกัร ใหท้ ายอ้นขั้นตอนดา้นบน 

 

การปรับตั้ง 
การปรับมุมเอยีงทริม (Trim) 
เ พื่ อ รั กษา เ ส ถี ยรภาพของ การบัง คับ เ ล้ี ย ว  และ
ประสิทธิภาพท่ีดีของเรือ  ควรรักษามุมเอียงทริม ท่ี
เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา ดงัแสดงอยู่ในภาพท่ีประกอบ 
มุม เ อียงทริมท่ี เหมาะสมจะแตกต่ างกัน ข้ึนอยู่กับ
ความสมัพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งตวัเรือ, เคร่ืองยนต,์ ใบจกัร 
ตลอดจนสภาพแวดลอ้มของการใชง้าน 
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 ค าเตือน 

การปรับมุมเอียงทริม มีผลต่อเสถียรภาพของการบังคับ
เลี้ยว ถ้ามุมเอียงทริมน้อยเกินไป “หัวเรืออาจกดน ้า” 
หากมุมเอียงทริมมากเกินไป “เรืออาจมีอาการตบน ้า” 
ด้านกาบซ้ายและขวา หรือมอีาการตบน า้ทีท้่องเรือขึน้ลง
สภาวะเหล่านีส่้งผลให้สูญเสียการควบคุมเรือ อาจท าให้
ผู้โดยสารกระเด็นตกน ้าได้ อย่างไรก็ตามให้รักษามุม
เอยีงทริมทีเ่หมาะสม บนพืน้ฐานของการท างานร่วมกัน
ระหว่างเรือ เคร่ืองยนต์ และใบจักรของท่าน ตลอดจน
สภาวะการท างานทีเ่กดิขึน้  
 

 ค าเตือน 

เมื่อมีการยกหางเสือเกินกว่าต าแหน่งเอียงทริมสูงสุด    
ขายดึเคร่ืองฝ่ังทีย่กได้จะไม่มีขาค า้รองรับน ้าหนักจากฝ่ัง
แคล้มยึดเคร่ืองยนต์ และระบบการยกหางเสือขึ้นสุดไม่
สามารถรองรับเคร่ืองยนต์ได้ หากเกิดการชนกับส่ิงกีด
ขวางทีชุ่ดเกยีร์ อาจท าให้ผู้โดยสารได้รับการบาดเจบ็ 

ห้ามใช้งานเคร่ืองยนต์เกิน 1500 รอบ/นาที หรือแล่นเรือ
ในลักษณะท่าเหินน ้าโดยการยกหางเสือเกินต าแหน่งมุม
เอยีงทริม 
 

ข้อสังเกต 

หากเรือของท่านยกหางเสือเกนิกว่าต าแหน่งมุมเอยีงทริม
สูงสุดในขณะใช้งาน  ท่อทางเข้าของน ้าหล่อเย็นอาจอยู่
สูงกว่าระดบัน า้ เป็นสาเหตุให้เคร่ืองยนต์เกิดการเสียหาย
อย่างรุนแรง เนื่องจากเกดิความร้อนสูงมากเกนิไป 

ห้ามยกหางเสือเกินกว่าต าแหน่งมุมเอียงทริมสูงสุด
ในขณะแล่นเรือ 

 

 

 

ทดลองท าการแล่นเรือเพ่ือตรวจสอบวา่จ าเป็นตอ้งปรับ
มุมเอียงทริมหรือไม่ การปรับมุมเอียงทริมใชร้ะบบไฟฟ้า
ในการปรับมุมเอียงทริม โปรดดูขอ้มูลอา้งอิงท่ีหัวข้อ 
“เพาเวอร์ทริม” 

หากท่านไม่สามารถบรรลุการเลือกใชข้นาดของใบจกัร
ให้มีประสิทธิภาพในการท างานท่ีดีได ้ซ่ึงอาจประสบ
ปัญหากับความสูงในการติดตั้ งเคร่ืองเข้ากับท้ายเรือ 
กรุณาปรึกษาผู ้แทนจ าหน่ายของท่านเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือในการติดตั้งและเลือกขนาดของใบจกัร 

การปรับมุมเอยีงทริมอตัโนมัติ 
เคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือน้ีมีฟังก์ชันการปรับมุมเอียงทริม
อตัโนมติั ฟังก์ชนัการปรับมุมเอียงทริมอตัโนมติัจะท า
หนา้ท่ีปรับมุมเอียงทริมใหอ้ยูใ่นมุมเอียงทริมท่ีเหมาะสม 
โปรดดูในหัวขอ้ “AUTO TRIM” ในมาตรวดัมลัติ
ฟังกช์นัเกจ 
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การปรับมุมหางเสือ (Trim Tab) 
การปรับตั้งค่าน้ีเพ่ือชดเชยการเบ่ียงแบนเล็กนอ้ยของตวั
เรือไปทางกาบซา้ย หรือกาบขวา ซ่ึงการเบ่ียงเบนน้ีอาจ
เกิดมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ก าลังแรงบิดของใบจักร 
ต าแหน่งการติดตั้งแท่นยดึเคร่ืองยนตเ์ขา้กบัเรือ เป็นตน้ 
การปรับมุมหางเสือ: 
1. คลายโบลท ์Ⓐ ท่ียดึตวัปรับมุมหางเสือออก 

 
2. หากเรือแล่นเอียงไปในทิศทางซ้าย ให้ปรับมุมหาง

เสือไปทางซา้ย หากเรือแล่นเอียงไปในทิศทางขวา ให้
ปรับมุมหางเสือไปทางขวา 

 
3. ขนัยดึโบลทต์วัปรับมุมหางเสือใหแ้น่น 

หลงัจากปรับตั้งมุมหางเสือเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ใหต้รวจดู
ว่าเรือยงัคงแล่นเอียงไปทิศทางใดทิศทางหน่ึงหรือไม่ 
หากยงัเอียงอยูใ่หป้รับมุมหางเสืออีกคร้ัง 

 

 

 

 

 

การปรับตั้งคันโยกควบคุม 
คันโยกควบคุมสามารถปรับตั้ งความตึงได้ เพื่อให้
เหมาะสมตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน การปรับความ
ตึงของคนัโยกควบคุมจะเปล่ียนความตึงในการเคล่ือนท่ี
ของคนัโยกควบคุม ซ่ึงจะช่วยป้องกนัการเคล่ือนไหวท่ี
ไม่พึงประสงค์จากการสั่นสะเทือนของสภาพน ้ าท่ีไม่
ราบเรียบ ปรึกษาผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ เพื่อปรับตั้งความตึงของคนัโยก 

 

 

แบบ หวัขอ้การปรับตั้ง 
A ความตึง และต าแหน่งลอ็กเขา้เกียร์ 
B ความตึง 

การปรับตั้งความเร็วรอบเดินเบาเคร่ืองยนต์ 
ความเร็วรอบเดินเบาเคร่ืองยนต์ไดมี้การปรับตั้งมาจาก
โรงงานใหอ้ยูร่ะหวา่ง 600 - 700 รอบ/นาที ขณะเกียร์วา่ง  

หมายเหต:ุ  
หากไม่สามารถปรับตั้งความเร็วรอบเดินเบาเคร่ืองยนต์
ให้อยู่ภายในช่วงท่ีก าหนดได้ ให้ติดต่อผู้แทนจ าหน่าย
ซูซูกิมารีนท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของท่าน 
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การปรับตั้งจุดยดึฝาครอบเคร่ืองยนต์ส่วนบน 
หากท่านรู้สึกว่าการยึดฝาครอบเคร่ืองยนต์หลวมหรือ
แน่นเกินไป เม่ือท่านท าการลอ็กตวัลอ็ก ใหป้รับตั้งดงัน้ี: 
1. คลายโบลท ์➀, ➁ และ ③ 
2. ปรับตั้งต าแหน่งของขายดึ ④, ⑤ และ ⑥ 

การเพ่ิมความแน่น เล่ือนขายดึไปในทิศทาง Ⓐ  
การลดความแน่น เล่ือนขายดึไปในทิศทาง Ⓑ  

3. ขนัโบลทใ์หแ้น่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรวดั (อปุกรณ์เสริม)  

มลัติฟังก์ชันเกจ 

มาตรวดัน้ี เป็นมาตรวดัแบบหลายฟังก์ชนั ท่ีแสดงขอ้มูล
ต่างๆ ผ่านการส่ือสารระบบดิจิตอลกับกล่องควบคุม
เคร่ืองยนต ์
ขอ้มูลท่ีแสดง ไดแ้ก่ ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ ต าแหน่ง
เกียร์ ระดบัน ้ ามนัเช้ือเพลิง อตัราส้ินเปลืองเช้ือเพลิง ฯลฯ 

 

หมายเหต:ุ  
ข้อมูลบางอย่างอาจไม่สามารถแสดงบนหน้าจอ ขึน้อยู่
กับรุ่นและอุปกรณ์ 

หมายเหต:ุ  
ปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการของท่านเพ่ือตั้งค่ามาตรวดัมลัติฟังก์ชันเกจ 

หมายเหต:ุ  
ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการท่ีเหมาะสมของ 
มาตรวัดมัลติฟังก์ชันเกจ โปรดดู "คู่มือการใช้งาน" ท่ี
บรรจุอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ 

หมายเหต:ุ  
ข้อมลูการน าทางบนมาตรวัดนีค้วรใช้ส าหรับการอ้างอิง
ของคุณเท่าน้ัน เม่ือต้องการข้อมูลการน าทางท่ีแน่นอน 
ให้ใช้แผนภูมิการเดินเรือ และ/หรือ เคร่ืองมือน าทางท่ี
แม่นย าร่วมกับมาตรวดัมลัติฟังก์ชันเกจ 
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ฟังก์ชันของปุ่มกด 
มาตรวดัมัลติฟังก์ชันเกจ มีปุ่มกดทั้ งหมด 4 ปุ่ม
ประกอบดว้ย [MENU], [      ], [      ], และ [SET]  

 
การท างานของแต่ละปุ่มมีดงัน้ี 
ปุ่ม [MENU] เพื่อใหคุ้ณเขา้ถึงหนา้จอเมนูค าสัง่ 

หมายเหต:ุ  
กดปุ่ม [MENU] ค้างไว้สามารถย้ายหน้าจอไปยังโหมด
ไปยงัโหมด TROLL 

ใชปุ่้ม [      ] และ [      ],  เพื่อเล่ือนการเลือก, เลือกขอ้มูล
รอง และปรับตั้งค่าการป้อนขอ้มูล 

หมายเหต:ุ  
กดปุ่ม [      ] หรือ [      ] ค้างไว้เพ่ือรีเซ็ตเวลาการเดินทาง 
ระยะทางการเดินทาง ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงโดยเฉล่ีย 
และอัตราการส้ินเปลืองน า้มันเชื้อเพลิงท้ังหมดในหน้า
แสดงข้อมลูรองโดยพร้อมกัน 
ปุ่ม [SET] ใช้ในการยืนยนัในรายการท่ีเลือก 

หมายเหต:ุ  
กดปุ่ม [SET] ค้างไว้ สามารถเปล่ียนความสว่างหน้าจอ
มาตรวดั เป็นโหมดกลางวนั หรือโหมดกลางคืนได้ 

 

การเลอืกหน้าจอแสดงผล 
มาตรวดัมัลติฟังก์ชันเกจสามารถเลือกการแสดงผล
หนา้จอไดจ้ากตวัเลือกดงัต่อไปน้ี 
 ความเร็วรอบเคร่ืองยนต ์
 ความเร็ว/ขอ้มูลน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
 ขอ้มูลน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
 แสดงผลทุกรายการบนหนา้จอ 

ในการเลอืกหน้าจอแสดงผล 
กดปุ่ม [SET] แลว้เลือกหน้าจอแสดงผลตามที่ต้องการ 

ทุกค ร้ัง ท่ีกดปุ่ม  [SET] หน้าจอแสดงผลจะเปล่ียน
ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

 

หมายเหต:ุ 
หน้าจอท่ีเลือกค่าเป็น "OFF" ในการแสดงผลจะไม่แสดง
หน้าจอน้ัน และการแสดงผลหน้าจอจะข้ามไปยังหน้าจอ
ถดัไป (โปรดดูหัวข้อ “การเลือกข้อมลูเมนู”) 
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1. การแสดงผลความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ 
ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ ①, ต าแหน่งเกียร์ ②, 
ต าแหน่งทริม ③, นาฬิกา ④, ต าแหน่งเคร่ืองยนต ์
⑤, และแสดงขอ้มูลรองต่างๆ ⑥ 

การแสดงขอ้มูลรอง    สามารถเปล่ียนการแสดงผลได ้
โดยการกดปุ่ม [       ] หรือ [      ] 
หน้าจอแสดงผลน้ีสามารถเลือกได้ระหว่างการ
แสดงผลแบบดิจิตอล หรืออนาล็อก (โปรดดูหัวขอ้ 
“การเลือกเมนูขอ้มูล”) 

 

2. การแสดงผลความเร็ว/ข้อมูลน า้มันเช้ือเพลงิ 
ความเร็ว ①, ระดบัน ้ าเช้ือเพลิง ②, แสดงขอ้มูลรอง
ต่างๆ ③, นาฬิกา ④, 
การแสดงขอ้มูลรอง    สามารถเปล่ียนการแสดงผลได ้
โดยการกดปุ่ม [      ] หรือ [      ] 
หน้าจอแสดงผลน้ีสามารถเลือกได้ระหว่างการ
แสดงผลแบบดิจิตอล หรืออนาล็อก (โปรดดูหัวขอ้ 
“การเลือกเมนูขอ้มูล”) 

 
 

 

3. การแสดงข้อมูลน า้มันเช้ือเพลงิ 
หน้าจอน้ี บอกถึงระดบัน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีเหลืออยู่ใน
ถงัน ้ ามนัท่ีไดมี้การติดตั้ง พร้อมดว้ยขอ้มูลรองต่างๆ 
การแสดงขอ้มูลรอง   สาม ารถเปล่ียนการแสดงผลได ้
โดยการกดปุ่ม [      ] หรือ [      ] 
หน้าจอแสดงผลน้ีสามารถเ ลือกได้เฉพาะการ
แสดงผลแบบดิจิตอลเท่านั้น 
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4. การแสดงผลทุกรายการบนหน้าจอ 
หน้าจอน้ีแสดงผลรายการทั่วไปทั้ งหมดท่ีมีบน
หนา้จอมาตรวดัน้ี 
หน้าจอแสดงผลน้ีสามารถเลือกได้ระหว่างการ
แสดงผลแบบ ดิจิตอล หรืออนาลอ็ก 1 และอนาลอ็ก 2 
(โปรดดูหวัขอ้ “การเลือกเมนูขอ้มูล”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเลอืกแสดงผลข้อมูลรอง 
เม่ือหน้าจออยู่ในการแสดลงผลความเร็วเคร่ืองยนต์, 
ความเร็ว/ขอ้มูลน ้ ามนัเช้ือเพลิง หรือขอ้มูลน ้ ามนั 
เช้ือเพลิง จากนั้นกดปุ่ม [      ] หรือ [      ] เพื่อเปล่ียนการ 
แสดงผลของหนา้จอแสดงผลขอ้มูลรองตามล าดบัดงัน้ี 

 

หมายเหต:ุ 
กดปุ่ม [      ] หรือ [      ] ค้างไว้เพ่ือรีเซ็ตเวลาการเดินทาง 
ระยะทางการเดินทาง ปริมาณการใช้น า้มันเชื้อเพลิงโดย
เฉล่ีย และอัตราการส้ินเปลืองน ้ามันเชื้อเพลิงรวม ใน
หน้าแสดงข้อมลูรองท้ังหมดจะถกูรีเซ็ตพร้อมกัน รวมท้ัง
ในรายการท่ีแสดงอยู่ 
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1. จ านวนช่ัวโมงรวมในการท างานของเคร่ืองยนต์ 

หน้าจอน้ีจะแสดงผลของจ านวนชั่วโมงรวมในการ
ท างานของเคร่ืองยนต์ นับตั้ งแต่เคร่ืองใหม่จนถึง
ปัจจุบนั  

 
2. จ านวนเวลาในการเดนิทางรายเทีย่ว 

หนา้จอน้ีจะแสดงผล จ านวนเวลาในการเดินทางราย
เท่ียว เร่ิมนบัตั้งแต่ หลงัท าการรีเซ็ตค่าคร้ังล่าสุด 

 
3. จ านวนระยะทางในการเดนิทางรายเทีย่ว 

หนา้จอน้ีจะแสดงผล จ านวนระยะทางในการเดินทาง
รายเท่ียว เร่ิมนบัตั้งแต่ หลงัท าการรีเซ็ตค่าคร้ังล่าสุด 

 
 

 

 

 

 

 

4. แรงเคลือ่นไฟแบตเตอร่ี/อุณหภูมนิ า้หล่อเยน็ 
หนา้จอน้ีแสดงผล แรงเคล่ือนแบตเตอร่ี และอุณหภูมิ
น ้ าหล่อเยน็ 

 
5. ปริมาณการไหลของน ้ ามัน เ ช้ื อ เพลิงขณะติด

เคร่ืองยนต ์

หน้าจอน้ีจะแสดงผล ปริมาณการไหลของน ้ ามัน
เ ช้ือเพลิง  ณ ขณะเค ร่ืองยนต์ท างาน  ของแต่ละ
เคร่ืองยนต ์

 
6. ปริมาณการไหลของน ้ามันเช้ือเพลิงทั้งหมดขณะติด

เคร่ืองยนต์ 

หน้าจอน้ีจะแสดงผล ปริมาณการไหลของน ้ ามัน
เช้ือเพลิงทั้ งหมด ณ ขณะเคร่ืองยนต์ท างาน ของ
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือทั้งหมดท่ีติดตั้ง 
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7. อัตราการประหยัดน ้ามันเช้ือเพลิงรวมขณะติด
เคร่ืองยนต์ 
หน้าจอน้ีจะแสดงผล อัตราการประหยัดน ้ ามัน
เช้ือเพลิงทั้ งหมด ณ ขณะเคร่ืองยนต์ท างาน ของ
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือทั้งหมดท่ีติดตั้ง 

 
8. อตัราการประหยดัน า้มนัเช้ือเพลงิทั้งหมดโดยเฉลีย่ 

หน้าจอน้ีจะแสดงผล อัตราการประหยัดน ้ ามัน
เช้ือเพลิงทั้งหมดโดยเฉล่ีย ของเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ
ทั้งหมดท่ีติดตั้ง 

 
9. ปริมาณน า้มนัเช้ือเพลงิทีใ่ช้ไปทั้งหมด 

หน้าจอน้ีจะแสดงผล ปริมาณน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชไ้ป
ทั้งหมด ของเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือทั้งหมดท่ีติดตั้ง 

 

 

 

 

10. ละตจูิด / ลองตจูิด 
ละติจูดและลองจิจูดของต าแหน่งเรือปัจจุบันจะ
ปรากฏข้ึน 

 

หมายเหต:ุ 
หาก “ละติจูด / ลองติจูด” ไม่แสดงค่าบนหน้าจอ ให้
ตรวจสอบเพ่ือยืนยันการเช่ือมต่อสัญญาณของชุดรับ
สัญญาณ GPS และท าการตรวจสอบเง่ือนไขในการรับ
สัญญาณคล่ืนวิทย ุ
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เมนูการเลอืกข้อมูล 
หนา้จอ Menu จะแสดงต่อเม่ือมีการกดปุ่ม MENU ไม่วา่
จะอยูท่ี่หนา้จอใดๆก็ตาม, ในขณะท่ีหนา้จอ Menu แสดง
อยู่ หากต้องการกลับไปสู่หน้าจอท่ีผ่านมาให้กดปุ่ม 
MENU อีกคร้ัง, หนา้จอ Menu มีทั้งหมด 7 หัวขอ้ ไดแ้ก่ 
[Illumination], [Auto Trim], [Diagnosis], [Display], 
[Device List], [Keyless] และ [Initial Setting]. 
กดปุ่ม [      ] หรือ [      ] เพื่อเลือกหวัขอ้ใน Menu 

 

1. Illumination (การปรับแสงสว่างหน้าจอ) 

กดปุ่ม [      ] หรือ [      ] เพื่อเลือก “Illumination” แลว้
กดปุ่ม [SET] เ พ่ือแสดงเมนูค าสั่งในส่วนของหัวข้อ 
Illumination 

Brightness (ความสว่าง) 
ความสวา่งหนา้จอสามารถปรับได ้10 ระดบั 
กดปุ่ม [      ] หรือ [      ] เพื่อเลือกหัวขอ้ “Brightness” 
แลว้ให้กดปุ่ม [SET] จากนั้นกดปุ่ม [      ] หรือ [      ] 
เพ่ือเพ่ิมหรือลดความสว่างตามความเหมาะสม แลว้กด
ปุ่ม [SET] เพื่อยนืการใชง้าน 

 
 

Day or Night (เลอืกใช้งานกลางวนั หรือ กลางคนื) 
กดปุ่ม [      ] หรือ [      ] เพื่อเลือก “Day or Night” ต่อไป
เลือก การใชง้านระหว่าง Day หรือ Night โดยกดปุ่ม
[SET] ในการเลือก 

 

 

Sync (การซิงโครไนซ์การปรับความสว่างหน้าจอ) 

การตั้งค่า “Brightness” จะมีการซิงโครไนซ์ในการตั้งค่า
ร่วมค่ากนักบั “Day or Night” ส าหรับการติดตั้งเกจ 2 ตวั
ข้ึนไป โดยท่ีตั้งค่าไวท่ี้ต าแหน่ง “ON” ในหวัขอ้ Sync  
กดปุ่ม [      ] หรือ [      ]  เพื่อเลือกหัวขอ้ “Sync” ต่อไป
เลือก “ON” (เพื่อซิงโครไนซ์) หรือเลือก “OFF” (เพื่อปิด
การซิงโครไนซ์) โดยใชปุ่้ม [SET] ในการเลือก 
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2. Auto Trim (การปรับยกมุมเอยีงทริมอตัโนมตั)ิ 
ตั้งค่าโหมด Auto Trim 
ปรับมุมเอียงทริมหางเสือใหอ้ยูใ่นต าแหน่งลงสุด 
กดปุ่ม  [      ] หรือ [      ]     เพื่อเลือกหวัขอ้ “Auto Trim” 
 แลว้กดปุ่ม [SET] จากนั้นกดปุ่ม [SET] อีกคร้ังเพ่ือเลือก
อยา่งใดอย่างหน่ึงระหวา่ง “ON” หรือ “OFF” เม่ือเลือก

เปิดโหมด Auto Trim ท่ีต  าแหน่ง ON สัญลกัษณ์ “Ⓐ” 

จะแสดงข้ึนบนหนา้จอมลัติฟังกช์นัเกจ 

 

 

 
หมายเหต:ุ 
 สัญลักษณ์ “Ⓐ” จะไม่แสดงหากขีดบอกต าแหน่ง 
ทริมไม่ปรากฏขึน้บนหน้าจอมลัติฟังก์ชันเกจ 

 การท างานของสวิตช์ทริม (PTT) มีความส าคัญก่อน
เสมอ แม้ว่าโหมด Auto Trim จะเปิด ON 

 หากมีการใช้งานสวิตช์ทริม (PTT) ในขณะท่ีเปิด ON 
โหมด Auto Trim อยู่จะท าให้โหมด Auto trim จะถูก

ตัดการท างาน และสัญลักษณ์ “Ⓐ” จะกระพริบ 
โหมด Auto Trim จะกลับมาท างานอีกคร้ังต่อเม่ือ
ความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ลดลงเหลือ 1500 รอบ/
นาที หรือต า่กว่า หรือท าการปรับมุมเอียงหางเสือให้
อยู่ในต าแหน่งลงสุด 

3. Diagnosis (การวนิิจฉัยปัญหา) 
กดปุ่ม [      ] หรือ [      ] เพื่อเลือกหวัขอ้ “Diagnosis” 
แลว้จากนั้นกดปุ่ม [SET] เพ่ือเขา้สู่เมนูของ Diagnosis 

 

Current Code (การดูรหัสปัญหาทีแ่สดงในปัจจุบัน) 
กดปุ่ม [      ] หรือ [      ] เพื่อเลือกหวัขอ้ “Current Code” 
แลว้จากนั้นกดปุ่ม [SET] เพ่ือเขา้สู่การแสดงรหสัวนิิจฉยั
ปัญหา/หรือขอ้ความการแจง้เตือน ท่ีตรวจพบในปัจจุบนั 

 
(โปรดดูในหัวขอ้ ระบบการแจ้งเตือน และระบบการ
วนิิจฉยัปัญหา) 
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Data Output (การส่งออกข้อมูลต่างๆของเคร่ืองยนต์) 
หมายเหต:ุ 
ส าหรับรายละเอียดเ ก่ียวกับการใช้งานท่ีเหมาะสม 
ของมัลติฟังก์ชันเกจ โปรดดู "คู่มือการใช้งาน" ท่ีบรรจุ
อยู่ในกล่องของตัวเกจ 

กดปุ่ม [      ]  หรือ [      ]  เพื่อเลือกหวัขอ้ “Data Output” 
จากนั้นกดปุ่ม [SET] เพ่ือเขา้สู่เมนู Data Output 

 

Create Data: (การสร้างข้อมูลผ่าน QR โค๊ด) 

หัวขอ้ Create Data สามารถสร้าง QR โค๊ดเพื่อดูขอ้มูล
ต่างๆ (ความถ่ีในการเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง, ชัว่โมงการ
ท างานรวมของเคร่ืองยนต ์ฯลฯ)  

Log: (จดัเกบ็ข้อมูลทีถู่กสร้างไว้ก่อนหน้านี)้ 

ขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก Create Data ก่อนหนา้น้ี (ความถ่ีใน
การเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง, ชัว่โมงการท างานรวมของ
เคร่ืองยนต ์ฯลฯ) จะถูกบนัทึกไวใ้นหวัขอ้น้ี และสามารถ
ตรวจสอบและดูขอ้มูลได ้

4. Display (การแสดงผลหน้าจอ) 
เลือกเขา้หัวขอ้ [Display] แลว้จากนั้นกดปุ่ม [SET] เพื่อ
แสดงเมนูค าสั่งในส่วนหัวขอ้ส าหรับ การแสดงผลแบบ
ดิจิตอลจะระบุตวัอกัษร “D”, การแสดงผลแบบอนาลอก
จะระบุตวัอกัษร “A” และปิดการใชง้าน “OFF” 
เลือกรายการแสดงหวัขอ้ใชปุ่้ม [      ] หรือ [      ] จากนั้น
กดปุ่ม [SET] เพื่อเลือก “A1”, “A2”, “D” หรือ “OFF” 
เน่ืองจากหนา้จอแสดงระดบัน ้ ามนัเช้ือเพลิง “FUEL” จะ
แสดงเฉพาะในโหมดดิจิตอลเท่านั้น ดงันั้นสามารถเลือก
ไดร้ะหวา่ง "ON" หรือ "OFF"  

 

เม่ือตั้ งค่าปิดการแสดงผล “OFF” หน้าจอแสดงผล
ส าหรับรายการนั้นจะถูกขา้ม และรายการถดัไปจะแสดง
ข้ึนบนหนา้จอแทน (โปรดดูในหวัขอ้ การเลือกหนา้จอ)  

หมายเหต:ุ 
ไม่สามารถตั้งค่าปิดการแสดงผลท้ังหมดได้ กรุณาตั้งค่า
เลือกการแสดงผลไว้อย่างน้อย 1 รายการ 

5. Device list (รายการอุปกรณ์ทีเ่ช่ือมต่อ) 
แสดงรายการอุปกรณ์ต่างๆท่ีเช่ือมต่อกบัมลัติฟังกช์นัเกจ 
ใชปุ่้ม [      ] หรือ [      ]   เพื่อเลือกหวัขอ้  “CAN2”  แลว้ 
กดปุ่ม [SET] เพ่ือแสดงขอ้มูลของมลัติฟังก์ชนัเกจ และ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกับอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกับมลัติฟังก์ชันเกจ 
(เช่น มลัติฟังกช์นัเกจ อ่ืนๆ) 
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ใชปุ่้ม  [      ]  หรือ  [     ]   เพื่อเลือกหวัขอ้  “External” 
แลว้กดปุ่ม [SET] เพื่อแสดงหมายเลขตวัเคร่ือง (Serial 
Number)  ของมัลติฟังก์ชันเกจ และข้อมูลเ ก่ียวกับ
อุปกรณ์ท่ี เ ช่ือมต่อในไลน์การเ ช่ือมต่อของ NMAE   
(เช่น ชุดรับสญัญาณ GPS) 

 

 

6. Keyless (ส าหรับระบบคีย์เลสสตาร์ต) 
ท่านสามารถดูรหัสผ่าน (Passcode) ของระบบคียเ์ลส 
สตาร์ตได ้และคุณสามารถเปล่ียนรหสัผา่นไดด้ว้ยตนเอง 

(1) หากท่านมีรีโมตแจคียเ์ลส (Keyless Fob) 
 ยืนยนัว่าลูกกุญแจคีย์เลสอยู่ภายในระยะท่ีสามารถ

ส่ือสารกบัระบบคียเ์ลสสตาร์ตได ้
 ยืนยนัว่าได้ท าการเปิดสวิตช์ท่ีลูกกุญแจคียเ์ลสแล้ว 

(โปรดดูท่ีหัวขอ้ สลบัโหมดการเปิด-ปิดการส่ือสาร
ของลูกกญุแจคียเ์ลส) 

 กดปุ่ม [       ] หรือ [      ]  เพื่อเลือกหวัขอ้  “Keyless” 
จากนั้นกดปุ่ม [SET] เพ่ือเขา้ในส่วนเมนู Keyless 

 

 
Passcode (รหัสผ่าน) 
รหสัผา่น (Passcode) จะปรากฏข้ึน 

Passcode Setting (การตั้งค่ารหัสผ่าน) 
กดปุ่ม [SET]  
ใส่เลขรหสั 6 ต าแหน่ง 
ใชปุ่้ม [      ] หรือ [      ] เพ่ือเลือกตวัเลขในแต่ละหลกั 
กดปุ่ม [SET] เพื่อเล่ือนไปในหลกัถดัไป 
กดปุ่ม [MENU] เพื่อเล่ือนถอยหลงัไปในหลกัท่ีผา่นมา 

 
เม่ือท าการกดปุ่ม [SET] หลงัจากท่ีป้อนรหัสทั้ง 6 หลกั
แลว้ รหสัผา่นท่ีป้อนค่าจะปรากฏข้ึน 

(2) หากท่านไม่มีรีโมตคียเ์ลส (Keyless Fob) ในขณะ
ด าเนินการเปล่ียนรหสัผา่น  
 เม่ือระบบคียเ์ลสสตาร์ตเร่ิมท างาน ให้ป้อนรหัสผ่าน

ของท่าน และเปล่ียนรหัสผ่านใหม่ภายใน 1 นาที
หลงัจากท่ีระบบปลดลอ็ก 

หมายเหตุ: 
ส าห รับ เ ค ร่ื อ ง ยน ต์ ติ ด ท้ า ย เ รื อ ท่ี น าม า จ าห น่ า ย
ภายในประเทศไทยน้ันไม่มีการจ าหน่ายอุปกรณ์เสริม
ส าหรับติดตั้งระบบ Keyless Start 
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7. Initial Setting (การตั้งค่าเร่ิมต้น) 
หัวข้อการตั้ งค่าเ ร่ิมต้นน้ีจะรวมไปถึงหัวข้อส าคัญ
ส าหรับการตั้งค่าเร่ิมตน้น้ี ดั้งนั้นขอ้ความยืนยนั “Revise 
initial setting?” จะแสดงข้ึนบนหน้าจอเม่ือท่านเลือก
หวัขอ้ “Initial Setting” แลว้กดปุ่ม [SET]  
เพ่ือเปล่ียนการตั้งค่า Initial Setting ใหเ้ลือก “Yes” โดย
ใชปุ่้ม [      ]  หรือ  [      ]   เพื่อเลือก  แลว้จากนั้นกดปุ่ม 
[SET] เพื่อแสดงหนา้จอเมนูของ Initial Setting 

 
หวัขอ้การตั้งค่า “Initial Setting”  มีทั้งหมด 8 เมนู 
ใชปุ่้ม [      ] หรือ [      ] เพื่อเลือกเมนู Initial Setting 
จากนั้นกดปุ่ม [SET] เพ่ือแสดงหนา้จอการตั้งค่า 

 

Language (ภาษา) 
ตั้งค่าการแสดงภาษาบนหนา้จอใชปุ่้ม [      ] หรือ [      ] 
เพื่อเลือกภาษาจากนั้นกดปุ่ม [SET] 

 
 

ขอ้ความการยนืยนัจะปรากฏข้ึน 
เพ่ือเปล่ียนการตั้งค่าใหเ้ลือก “Yes”โดยใชปุ่้ม [      ] หรือ 
[      ] เพื่อเลือก  แลว้กดปุ่ม  [SET]   หากท่านไม่ตอ้งการ
เปล่ียนภาษาใหเ้ลือก “NO” แลว้กดปุ่ม [SET] 

 

Unit (หน่วย) 
การตั้งค่าหน่วยมดีงันี ้

Distance: ตั้งค่าหน่วยวดัส าหรับระยะทาง 
กดปุ่ม [SET] เพ่ือเลือกหน่วย 

 

Quantity: ตั้งค่าหน่วยวดัส าหรับปริมาณน ้ ามนัเช้ือเพลิง  
กดปุ่ม [SET] เพ่ือเลือกหน่วย 
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Speed Scale: ตั้งค่ามาตราส่วนของมาตรวดัความเร็ว 
การตั้งค่า Speed Scale จะแสดงเฉพาะบนหนา้จอแบบ
อนาลอ็กเท่านั้น 
กดปุ่ม [SET] เพ่ือเลือกมาตราส่วนท่ีตอ้งการใชง้าน 

 

Econ: ตั้งค่าหน่วยวดัของการประหยดัน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
กดปุ่ม [SET] เพ่ือเลือกหน่วย 

 

Time: ตั้งค่าส าหรับการแสดงเวลา 
Clock: ตั้งค่าการแสดงนาฬิกา/หรือไม่แสดงนาฬิกา 
กดปุ่ม [SET] เพื่อเลือก “ON” เพื่อเปิด หรือเลือก “OFF” 
เพื่อปิด 

 
 

12h or 24h: เลือกการแสดงเวลาแบบ 12 หรือ 24 
ชัว่โมง  
กดปุ่ม [SET] เพื่อเลือก “12h” หรือ “24h” 

 

Timezone: ตั้งค่าเขตเวลาของแต่ละประเทศ 
เกจน้ีสามารถตั้งเวลาไดโ้ดยการป้อนความแตกต่างของ
เวลา จากเวลามาตรฐาน (เวลากรีนิช) หลงัจากท่ีป้อน
ความแตกต่างของเวลาแลว้ไม่จ าเป็นตอ้งป้อนอีก 
สามารถตั้งเวลาไดต้ั้งแต่ +14:00 น. ตั้งแต่ –12:00 น. 
เขตเวลาประเทศไทยป้อนค่า +7 

กดปุ่ม [SET]  เพ่ือป้อนค่าต าแหน่ง  และใชปุ่้ม [    ] 
หรือ [      ] เพ่ือป้อนค่าความแตกต่างของเวลา 
กดปุ่ม [      ]  หรือ [     ]  สั้นๆ  เพื่อเปล่ียนเวลาในแต่ละ
คร้ัง ของการกด โดยเวลาจะเปล่ียนทีละ 15 นาที 
กดปุ่มค้างไว้ เ พ่ือเปล่ียนเวลาอย่างต่อเน่ืองของการ
กดคา้งหน่ึงคร้ัง โดยเวลาจะเปล่ียนทีละ 15 นาที 

หมายเหต:ุ 
หาก “Timezone” ไม่แสดงให้ตรวจสอบการเช่ือมต่อ
ของชุดรับสัญญาณ GPS 
หากชุดรับสัญญาณ GPS ไม่ถูกติดตั้ง บนหน้าจอจะ

แสดงสัญลกัษณ์ “--:--” 
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Position (ต าแหน่งเคร่ืองยนต์) 
การตั้งค่าเกจ และต าแหน่งของเคร่ืองยนตใ์หส้มัพนัธ์กนั 
ปรึกษาผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่ง
เป็นทางการ เพื่อเปล่ียนการตั้งค่า “Position” 

Componence Setting (การตั้งค่าอุปกรณ์) 
การตั้งค่าส าหรับอุปกรณ์เช่ือมต่อ 
ปรึกษาผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่ง

เป็นทางการ เพ่ือเปล่ียนการตั้ งค่า “Componence 
Setting” 

Tank (ถังน า้มนัเช้ือเพลงิ) 
การตั้งค่าส าหรับถงัน ้ ามนัเช่ือเพลิง 
ปรึกษาผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่ง 
เป็นทางการ เพ่ือเปล่ียนการตั้งค่า “Tank” 

Keyless Setting (ตั้งค่าระบบคย์ีเลส) 
การตั้งค่าส าหรับระบบกญุแจคียเ์ลสสตาร์ต 
ปรึกษาผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่ง 
เป็นทางการ เพ่ือเปล่ียนการตั้งค่า “Keyless Setting” 

หมายเหต:ุ 
ส าห รับ เ ค ร่ื อ ง ยน ต์ ติ ด ท้ า ย เ รื อ ท่ี น าม า จ าห น่ า ย
ภายในประเทศไทยน้ันไม่มีการจ าหน่ายอุปกรณ์เสริม
ส าหรับติดตั้งระบบ Keyless Start  

Demo Mode Setting (ตั้งค่าโหมดจ าลองหน้าจอ) 

การตั้งค่าส าหรับโหมดการจ าลองหนา้จอ 
ปรึกษาผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่ง 
เป็นทางการ เพ่ือเปล่ียนการตั้งค่า “Demo Mode Setting” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งเตือน 
สญัญาณเตือนจะแจง้เตือนผูใ้ชง้าน ถึงสภาวะการท างาน
ท่ีตอ้งการการด าเนินการ หากเกิดสัญญาณเตือนเกิดข้ึน 
ซ่ึงบนหน้าจอจะแสดงข้อความเตือน และไอคอน
สญัลกัษณ์แจง้เตือนจะติดข้ึนทนัที 

ขอ้ความเตือนจะถูกลบออกจากหนา้จอต่อเม่ือกดปุ่มใด
ปุ่มหน่ึงบนเกจ อยา่งไรก็ตามไอคอนสญัลกัษณ์แจง้เตือน
จะแสดงจนกว่าจะแกไ้ขปัญหาตน้เหตุได ้และเสียงออด
เตือนก็จะเงียบลงเม่ือปัญหาตน้เหตุถูกแกไ้ขส าเร็จ 
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ระบบการแจ้งเตือน 

ระบบการแจง้เตือนถูกออกแบบมาเพื่อสงสัญญาณแจ้ง
เตือนให้ท่านทราบถึงสถานการณ์บางอย่าง ท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่าน 

ข้อสังเกต 

เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่านอาจได้รับความเสียหาย
หากท่านไว้วางใจระบบการแจ้งเตือน  ในการแจ้งเตือน
ข้อบกพร่องต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ หรือแจ้งเตือนท่านเมื่อถึง
รอบการบ ารุงรักษา 

เพือ่หลกีเลีย่งความเสียหายต่อเคร่ืองยนต์ตดิท้ายเรือของ
ท่าน  กรุณาตรวจสอบ และบ ารุงรักษาอย่างสม า่เสมอ 
 

ข้อสังเกต 

การใช้งานเคร่ืองยนต์อย่างต่อเนื่อง ในขณะทีร่ะบบแสดง
การแจ้งเตือนความผิดปกติอยู่ อาจส่งผลให้เคร่ืองยนต์
ตดิท้ายเรือของท่านได้รับความเสียหายอย่างรุ่นแรง 

หากระบบการแจ้งเตอืน แสดงสัญญาณการแจ้งเตือนขึน้
ระหว่างการใช้งานเคร่ืองยนต์ ให้ท่านหยุดการท างาน
ของเคร่ืองยนต์ให้เร็วทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้เพือ่แก้ปัญหา 

การตรวจสอบระบบเสียงออดแจ้งเตือน 
เม่ือบิดสวิตช์กุญแจไปท่ีต าแหน่ง “ON” ในแต่ละคร้ัง 
เสียงออดแจง้เตือนจะดงัข้ึน 2 วนิาที 

ข้อสังเกต 

หากระบบแจ้งเตือนท างานไม่ถูกต้อง คุณอาจไม่ได้รับ
การแจ้งเตอืนถึงสภาวะทีอ่าจท าให้เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ
ของท่านเสียหายได้ 

หากเสียงออดไม่ดังในขณะบิดสวิตช์กุญแจไปใน
ต าแหน่ง “ON” ออดอาจเกิดความเสียหาย หรือเกิด
ข้อบกพร่องกับวงจร โปรดปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิ
มารีนทีไ่ด้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 
 

ระบบแจ้งเตือนความเร็วรอบเคร่ืองยนต์เกิน
ก าหนด (Rev Limit) 
ระบบน้ีจะเร่ิมมีการแจ้งเตือน ต่อเม่ือใช้ความเร็วรอบ
เคร่ืองยนต์ถึงความเร็วรอบสูงสุดท่ีแนะน าไว้ เป็น
เวลานานกวา่ 10 วินาที ขอ้ความ “Rev Limit” จะปรากฏ
ข้ึนบนหนา้จอ 

 
หากท่านยงัคงเดินเคร่ืองต่อไป ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์
จะถูกลดลงมาท่ีประมาณ 3,000 รอบ/นาที โดยอตัโนมติั
พร้อมกับมีเ สียงออดแจ้งเ ตือนดัง ข้ึน แล้วจากนั้ น
ขอ้ความแจง้เตือนจะเปล่ียนเป็น “Over Revolution” 

 
ขอ้ความแจง้เตือน “Over Revolution” จะถูกลา้งออกจาก
หนา้จอต่อเม่ือกดปุ่มใดปุ่มหน่ึงบนเกจ 

ต้องท าการรีเซ็ตระบบน้ีโดยการเล่ือนคันโยกไปท่ี
ต าแหน่งเดินเบาประมาณ 1 วินาที เพื่อให้เคร่ืองยนต์
กลบัมาท างานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
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ข้อสังเกต 

หากระบบมีการแจ้งเตือนความเร็วรอบเคร่ืองยนต์เกิน
กว่าความเร็วรอบสูงสุดทีแ่นะน าไว้ และมัน่ใจว่าระยะมมุ
กนิน า้ (Pitch) ของใบจกัรเพยีงพอ และไม่มีปัจจัยในการ
ปรับแต่งมุมเอียงทริมที่มากเกินไป ซึงปัจจัยเหล่านี้อาจ
ท าให้เกดิปัญหาในระบบการแจ้งเตอืน 

ปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกมิารีนทีไ่ด้รับการแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการของท่าน หากระบบการแจ้งเตือน “Over 
Revolution”  มกีารแจ้งเตอืนโดยไม่มเีหตุผลทีชั่ดเจน 

ระบบแจ้งเตือนแรงดันน า้มันเคร่ือง 
ระบบน้ีจะท างานต่อเม่ือแรงดนัน ้ ามนัเคร่ืองตกลงต ่ากวา่
ระดบัท่ีถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไว ้

ถา้ระบบน้ีท างาน ขอ้ความแจง้เตือน “Low Oil Pressure” 
และไอคอนสญัลกัษณ์แจง้เตือนจะปรากฏข้ึนบนหนา้จอ 
และเสียงออดแจง้เตือนจะดงัข้ึน นอกจากน้ี ระบบจะ
เร่ิมท าการแจง้เตือนตั้งแต่ 1,000 รอบ/นาที หรือสูงกว่า 
และความเร็วรอบเคร่ืองยนต์จะถูกลดลงมาท่ีประมาณ 
1,000 รอบ/นาที โดยอตัโนมติั  

หากท่านยงัคงเดินเคร่ืองต่อไป หลงัจากระบบเร่ิมมีการ
แจง้เตือนไปอีก 3 นาที เคร่ืองยนตจ์ะดบัโดยอตัโนมติั 

หมายเหต:ุ 
ในกรณีท่ีเคร่ืองยนต์ดับโดยอัตโนมัติอันเน่ืองมาจาก 
ระบบการแจ้งเตือน เคร่ืองยนต์สามารถสตาร์ตได้อีกคร้ัง 
อย่างไรก็ตาม ระบบการแจ้งเตือนจะท างานซ ้าๆ อีก
จนกว่าจะแก้ปัญหาให้ระบบกลบัมาเป็นปกติอีกคร้ัง 

 

ขอ้ความแจง้เตือน “Low Oil Pressure” จะถูกลา้งออก
จากหนา้จอต่อเม่ือกดปุ่มใดปุ่มหน่ึงบนเกจ อยา่งไรก็ตาม
ไอคอนสัญลักษณ์แจ้งเตือนจะแสดงจนกว่าจะแก้ไข
ปัญหาตน้เหตุได ้ 

หากระบบน้ีย ังคงมีการแจ้งเตือนอยู่ ให้ท่านดับ
เคร่ืองยนตท์นัที หากอยูใ่นสภาวะของคล่ืนลมอากาศท่ี
ปลอดภยัสามารถดบัเคร่ืองได ้

ตรวจสอบระดับน ้ ามนัเคร่ือง และเติมน ้ ามนัเคร่ืองเพ่ิม
หากจ าเป็น, หากระดับน ้ ามันเคร่ืองอยู่ในระดับปกติ        
ให้ปรึกษาผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้ ง
อยา่งเป็นทางการของท่าน 

ข้อสังเกต 

เคร่ืองยนต์ของท่านอาจได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
หากท่านไว้วาง ใจในระบบการแจ้ง เตือนแรงดัน
น ้ามันเคร่ือง ส าหรับการช้ีวัดความจ าเป็นในการเติม
น า้มนัเคร่ือง 

หมั่นตรวจสอบระดับน ้ามันเคร่ืองอย่างเป็นระยะ      
และเตมิน า้มนัเคร่ืองตามความจ าเป็น 

 

ข้อสังเกต 

การใช้งานเคร่ืองยนต์ในขณะที่ระบบมีการแจ้งเตือน
แรงดันน ้ามันเคร่ือง อาจส่งผลให้เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ
ของท่านได้รับความเสียหายอย่างรุ่นแรง 

หาก มกีารแจ้งเตือนแรงดันน ้ามันเคร่ือง เกิดขึน้ระหว่าง
การใช้งานเคร่ืองยนต์ ให้ท่านดับเคร่ืองยนต์ให้เร็วที่สุด
เท่าทีจ่ะท าได้ เพื่อเติมน ้ามันเคร่ืองในกรณีที่จ าเป็น หรือ
ท าการแก้ไขปัญหาอย่างอืน่ 
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ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิน า้มันเคร่ือง 
ระบบน้ีจะท างานต่อเม่ือ น ้ ามนัเคร่ืองมีอุณหภูมิสูงมาก
เน่ืองจากน ้ ามนัเคร่ืองขาดการหล่อเยน็ หรือน ้ ามนัเคร่ือง
เส่ือมคุณภาพ 
หากระบบน้ีท างาน ขอ้ความแจง้เตือน “High Oil Temp” 
และไอคอนสญัลกัษณ์แจง้เตือนจะปรากฏข้ึนบนหนา้จอ
และเสียงออดดงัแจง้เตือนจะดงัข้ึน นอกจากน้ีระบบจะ
เร่ิมท าการแจง้เตือนแจง้เตือนตั้งแต่ 3,000 รอบ/นาที 
หรือสูงกวา่ และความเร็วรอบเคร่ืองยนตจ์ะถูกลดลงมาท่ี
ประมาณ 3,000 รอบ/นาที โดยอตัโนมติั 
หากท่านยงัคงเดินเคร่ืองต่อไป หลงัจากระบบเร่ิมมีการ
แจง้เตือนไปอีก 3 นาที เคร่ืองยนตจ์ะดบัโดยอตัโนมติั 

หมายเหตุ:  
ในกรณีท่ีเคร่ืองยนต์ดับโดยอัตโนมัติอันเน่ืองมาจาก 
ระบบการแจ้งเตือน เคร่ืองยนต์สามารถสตาร์ตได้อีกคร้ัง 
อย่างไรก็ตาม ระบบการแจ้งเตือนจะท างานซ ้าๆอีก
จนกว่าจะแก้ปัญหา ให้ระบบกลบัมาเป็นปกติอีกคร้ัง 

 
ขอ้ความแจง้เตือน “High Oil Temp” จะถูกลา้งออกจาก
หน้าจอต่อเม่ือกดปุ่มใดปุ่มหน่ึงบนเกจ อย่างไรก็ตาม
ไอคอนสัญลักษณ์แจ้งเตือนจะแสดงจนกว่าจะแก้ไข
ปัญหาตน้เหตุได ้ 

หากระบบมีการแจง้เตือนอุณหภูมิน ้ ามนัเคร่ือง ในขณะ
เคร่ืองยนต์ท างาน ให้ดับเคร่ืองยนต์ทันที หากอยู่ใน
สภาวะของคล่ืนลมอากาศท่ีสามารถดบัเคร่ือง 
ตรวจสอบสภาพของน ้ ามนัเคร่ือง 
หากน ้ ามันเคร่ืองอยู่ในสภาพท่ีดี โปรดปรึกษาผูแ้ทน
จ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ 

ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิเคร่ืองยนต์สูงเกนิปกติ 
ระบบน้ีจะท างานต่อเม่ือ ผนังกระบอกสูบมีอุณหภูมิท่ี
สูงข้ึนเกินไป อนัเน่ืองมาจากน ้ าหล่อเยน็ไม่เพียงพอ  

หมายเหต;ุ 
ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิเคร่ืองยนต์สูงเกินปกติ จะไม่
ตรวจจับอุณหภูมิสูงท่ีเกิดในห้องเผาไหม้ ซ่ึงเกิดจาก
สาเหตุต่างๆ เช่น ระบบน ้ามันเคร่ืองท างานผิดปกติ 
น า้มนัเชือ้เพลิงคุณภาพต า่ หรือหัวเทียนท่ีมีค่าความร้อน
ไม่ถกูต้อง 

หากระบบน้ีท างาน ขอ้ความแจง้เตือน “Overheat” และ
ไอคอนสญัลกัษณ์แจง้เตือนจะปรากฏข้ึนบนหนา้จอ และ
เสียงออดดงัแจง้เตือนจะดงัข้ึน นอกจากน้ีระบบจะเร่ิมท า
การแจง้เตือนแจง้เตือนตั้งแต่ 2,000 รอบ/นาที หรือสูง
กว่า และความเร็วรอบเคร่ืองยนต์จะถูกลดลงมาท่ี
ประมาณ 2,000 รอบ/นาที โดยอตัโนมติั  
หากท่านยงัคงเดินเคร่ืองต่อไป หลงัจากระบบเร่ิมมีการ
แจง้เตือนไปอีก 3 นาที เคร่ืองยนตจ์ะดบัโดยอตัโนมติั 

หมายเหตุ:  
ในกรณีท่ีเคร่ืองยนต์ดับโดยอัตโนมัติอันเน่ืองมาจาก 
ระบบการแจ้งเตือน เคร่ืองยนต์สามารถสตาร์ตได้อีกคร้ัง 
อย่างไรก็ตาม ระบบการแจ้งเตือนจะท างานซ ้าๆอีก
จนกว่าจะแก้ปัญหา ให้ระบบกลบัมาเป็นปกติอีกคร้ัง 

 
ขอ้ความแจง้เตือน “Overheat” จะถูกลา้งออกจากหนา้จอ
ต่อเม่ือกดปุ่มใดปุ่มหน่ึงบนเกจ อย่างไรก็ตามไอคอน
สัญลักษณ์แจ้งเตือนจะแสดงจนกว่าจะแก้ไขปัญหา
ตน้เหตุได ้ 
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หากระบบมีการแจง้เตือนอุณหภูมิเคร่ืองยนตสู์งเกินปกติ
ในขณะเคร่ืองยนตท์ างาน ใหล้ดความเร็วรอบเคร่ืองยนต์
ลงทนัที แลว้ตรวจสอบน ้ าหล่อเยน็ท่ีรูน ้ าตรวจสอบ วา่มี
น ้ าหล่อเยน็พุ่งออกหรือไม่ หากไม่มีน ้ าหล่อเยน็พุ่งออก
ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนดา้นล่างน้ี 

ในสภาวะของคล่ืนลมอากาศท่ีสามารถดบัเคร่ืองได ้ให้
ดบัเคร่ืองยนต์ แลว้ยกหางเสือข้ึนให้พน้น ้ า และน าเศษ
ซากต่างๆ ท่ีอาจขวางช่องทางเขา้น ้ าหล่อเย็นออก เช่น 
สาหร่าย ถุงพลาสติก หรือทราย ท่ีอาจเขา้ไปท าให้อุดตนั
ท่อทางน ้ าเขา้เคร่ืองยนต ์จากนั้นลดหางเสือลงให้จมไป
ใตน้ ้ า แลว้ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ท่อทางเขา้น ้าจมอยูใ่ตน้ ้า
จากนั้นใหท้ าการสตาร์ตเคร่ืองยนต ์แลว้ตรวจสอบดั้งน้ี 
1. ตรวจสอบว่ามีน ้ าหล่อเยน็พุ่งออกมาจากรูตรวจสอบ

น ้ าหล่อเยน็หรือไม่  
2. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน “Overheat” ต้องไม่

แสดงข้ึนมาอีก โปรดระวังข้อความแจ้ง เ ตือน 
“Overheat” ท่ีอาจแสดงข้ึนมาอีกค ร้ัง  ในกรณี ท่ี
อุณหภูมิเคร่ืองยนตสู์งข้ึนอย่างผิดปกติ หากเกิดกรณี
ใดกรณีหน่ึงท่ีกล่าวมาในสถานการณ์ในขา้งตน้ ท่าน
ต้องปรึกษาผู ้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีได้รับการ
แต่งตั้งอยา่งเป็นทางการโดยเร็วท่ีสุด 

หมายเหต:ุ 
หากน า้หล่อเยน็พุ่งออกมาจากรูตรวจสอบอย่างเป็นปกติ
แล้ว แต่เสียงออดแจ้งเตือน และข้อความแจ้งเตือนอาจ
ยงัคงท างานอยู่จนกว่าอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์จะลดลงสู่
สภาวะปกติ ให้เดินเบาเคร่ืองยนต์ในต าแหน่ง “เกียร์
ว่าง” เท่าน้ันจนกว่าระบบการแจ้งเตือนจะถูกยกเลิกแล้ว
เสียงออดแจ้งเตือนและข้อความเตือนจะหายไป  

ข้อสังเกต 

การใช้งานเคร่ืองยนต์ในขณะที่ระบบมีการแจ้งเตือน
อุณหภูมิเคร่ืองยนต์สูงเกินปกติ อาจส่งผลให้เคร่ืองยนต์
ตดิท้ายเรือของท่านได้รับความเสียหายอย่างรุ่นแรง 

หากมีการแจ้งเตือนอุณหภูมิเคร่ืองยนต์สูงเกินปกต ิ
เกดิขึน้ระหว่างการใช้งานเคร่ืองยนต์  ในสภาวะของคลื่น

ลมอากาศทีป่ลอดภัย  ให้ท่านดับเคร่ืองยนต์โดยเร็วที่สุด
เท่าที่จะท าได้ และท าการตรวจสอบเคร่ืองยนต์ตาม
ค าแนะน าในขั้นต้น 

ปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกมิารีนทีไ่ด้รับการแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการ หากท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ 

หมายเหต:ุ 
โปรดจ าไว้ว่าระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิเคร่ืองยนต์สูงเกิน
ปกติ จะไม่ตรวจจับอุณหภูมิสูงท่ีเกิดในห้องเผาไหม้ ซ่ึง
เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ระบบน ้ามัน เคร่ืองท างาน
ผิดปกติ น ้ามันเชื้อเพลิงคุณภาพต า่ หรือหัวเทียนท่ีมีค่า
ความร้อนไม่ถกูต้อง 

หมายเหต:ุ 
หากใช้งานเคร่ืองยนต์ในขณะท่ียกมมุเอียงทริมสูงกในว่า
ต าแหน่งมมุเอียงทริมสูงสุด ช่องทางเข้าน า้หล่อเยน็อาจ
อยู่ สูงกว่าระดับน า้ ในสถานการณ์เช่นนี้ ระบบการแจ้ง
เตือนอุณหภูมิเคร่ืองยนต์สูงเกินปกติ อาจแจ้งเตือนได้ 

ระบบแจ้งเตือนให้ตรวจเช็กวาล์วน า้ 
ระบบการแจ้งเตือนน้ี จะท างานเม่ือวาล์วน ้ าเกิดความ
เสียหาย และอุณหภูมิของเคร่ืองยนต์ข้ึนไม่ถึงอุณหภูมิท่ี
เหมาะสมหลงัจากเร่ิมสตาร์ตเคร่ืองยนต ์

 
หากระบบน้ีท างาน ข้อความแจ้งเ ตือน  “Check 
Thermostat” และไอคอนสัญลกัษณ์แจ้งเตือน (สีของ
ไอคอนจะแสดงเป็นสีน ้ าเงิน) จะปรากฏข้ึนบนหนา้จอ  

ขอ้ความแจง้เตือน “Check Thermostat” จะถูกลา้งออก
จากหนา้จอต่อเม่ือกดปุ่มใดปุ่มหน่ึงบนเกจ อยา่งไรก็ตาม
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ไอคอนสัญลักษณ์แจ้งเตือนจะแสดงจนกว่าจะแก้ไข
ปัญหาตน้เหตุได ้ 

เพ่ือยกเลิกการแจง้เตือนน้ี ให้ดบัเคร่ืองยนตโ์ดยเร็ว แลว้
ปรึกษากบัผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนของท่าน 

ระบบแจ้งเตือนแรงดันไฟแบตเตอร่ี 
ระบบน้ีจะท างานต่อเม่ือแรงดันไฟฟ้าแบตเตอร่ีเกิด
ขอ้บกพร่อง ซ่ึงอาจท าใหส้มรรถนะของเคร่ืองยนตล์ดลง 

หากระบบแจง้เตือนน้ีท างาน ขอ้ความแจง้เตือน “Low 
Battery Voltage” และไอคอนสัญลกัษณ์แจง้เตือนจะ
ปรากฏข้ึนบนหนา้จอ และออดแจง้เตือนจะมีเสียงดงั 

 
ขอ้ความแจง้เตือน “Low Battery Voltage” จะถูกลา้ง
ออกจากหนา้จอต่อเม่ือกดปุ่มใดปุ่มหน่ึงบนเกจ อยา่งไร
ก็ตามไอคอนสัญลักษณ์แจ้งเตือนจะแสดงจนกว่าจะ
แกไ้ขปัญหาตน้เหตุได ้ 

ระบบแจ้ง เ ตือน น้ีจะถูกยก เ ลิกโดยอัตโนมัติ เ ม่ื อ
แรงดนัไฟแบตเตอร่ีกลบัสู่ระดบัแรงดนัไฟท่ีเหมาะสม 
หลีกเล่ียงการใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ระบบทริมยกหาง
เสือ, ระบบทริมแทบไฮดรอลิก, ระบบปรับระดบัสูงต ่า
ของเคร่ือง (Jack Plate) แบบไฮดรอลิก และอ่ืนๆ 

 ค าเตือน 

การไม่ระมัดระวังอย่างเหมาะสม เมื่อท าการตรวจสอบ
หรือซ่อมบ ารุงแบตเตอร่ีอาจเป็นอนัตรายได้ 

อย่าพยายามตรวจเช็กแบตเตอร่ี โดยไม่ได้อ่านค าเตือน 
ข้อควรระวัง และค าแนะน าในหัวข้อ  “การติดตั้ ง 
แบตเตอร่ี” ของคู่มอืนี ้

หมายเหต:ุ  
 แบตเตอร่ีท่ีใกล้หมดประจุอาจมีพลงังานเพียงพอท่ีจะ
สตาร์ตเคร่ืองยนต์ได้ เม่ือไรกต็ามท่ีเคร่ืองยนต์ หรือ
อุปกรณ์เสริม ต้องการใช้กระแสไฟแบตเตอร่ีใน
ปริมาณท่ีมากขึน้ อาจท าให้ระบบการแจ้งเตือนท างาน
ได้ 

 หากข้อความ “Low Battery Voltage” ปรากฏขึ้น
ขณะท่ีสวิตช์กุญแจอยู่ ท่ีต  าแหน่ง “ON”  แล้ว
เคร่ืองยนต์ดับ ให้ตรงเช็กตามหัวข้อต่อไปนี ้

- สวิตช์แบตเตอร่ีเปิดอยู่ท่ีต  าแหน่ง “ON” 
- แบตเตอร่ีมีการเช่ือมต่ออย่างถกูต้อง 
- สภาพของแบตเตอร่ี 

 หากระบบแจ้งเตือนนี้มีการแจ้งเตือนอย่างต่อเน่ือง
ถึงแ ม้ ว่ า ท่ านจะหยุด ใ ช้ ง าน เค ร่ืองยนต์  ห รือ
อุปกรณ์เสริมทางไฟฟ้าของเรือแล้วกต็าม โปรดติดต่อ
ผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการของท่าน 
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การแจ้งเตือนคนัเร่งอเิลก็ทรอนิกส์ และ
ระบบควบคุมการเปลีย่นเกยีร์ 

หน่วยควบคุมการส่ือสาร 
ระบบการแจ้งเตือน 
ระบบแจง้เตือนน้ี จะท างานในกรณีท่ีเกิดขอ้ผิดพลาดใน
การควบคุมของคันเร่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
การเขา้เกียร์  
หากระบบแจง้เตือนน้ีท างาน ขอ้ความแจง้เตือน “Check 
Control Unit C” และไอคอนสัญลกัษณ์แจง้เตือนจะ
ปรากฏข้ึนบนหนา้จอ และออดแจง้เตือนจะมีเสียงดงั 

 
ขอ้ความแจง้เตือน “Check Control Unit C.” จะถูกลา้ง
ออกจากหนา้จอต่อเม่ือกดปุ่มใดปุ่มหน่ึงบนเกจ อยา่งไร
ก็ตามไอคอนสัญลักษณ์แจ้งเตือนจะแสดงจนกว่าจะ
แกไ้ขปัญหาตน้เหตุได ้ 

ข้อสังเกต 

หากระบบนีม้ีการแจ้งเตือนโดยไม่ทราบสาเหตุ แสดงว่า
อาจมปัีญหากบัระบบ 

โปรดปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการของท่าน 

ระบบการแจ้งเตือนสถานีควบคุมที ่2 
ระบบแจง้เตือนน้ี จะท างานในกรณีท่ีเกิดขอ้ผิดพลาดใน
ระบบการควบคุมของสถานีควบคุมท่ี 2  

หากระบบแจง้เตือนน้ีท างาน ขอ้ความแจง้เตือน “Check 
2nd Station” และไอคอนสัญลกัษณ์แจง้เตือนจะปรากฏ
ข้ึนบนหนา้จอ และออดแจง้เตือนจะมีเสียงดงั หากระบบ
มีการแจ้งเตือนเกิดข้ึน ระบบจะไม่สามารถควบคุม

เคร่ืองยนต์จากสถานีท่ี 2 ได้อีกต่อไป แต่จะสามารถ
ควบคุมไดจ้ากสถานีควบคุมท่ี 1  

 
ขอ้ความแจง้เตือน “Check 2nd Station” จะถูกลา้งออก
จากหนา้จอต่อเม่ือกดปุ่มใดปุ่มหน่ึงบนเกจ อยา่งไรก็ตาม
ไอคอนสัญลักษณ์แจ้งเตือนจะแสดงจนกว่าจะแก้ไข
ปัญหาตน้เหตุได ้ 

ข้อสังเกต 

หากระบบนีม้ีการแจ้งเตือนโดยไม่ทราบสาเหตุ แสดงว่า
อาจมปัีญหากบัระบบ 

โปรดปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการของท่าน 

ระบบการแจ้งเตือนระบบคันเร่ง 
ระบบแจง้เตือนน้ี จะท างานในกรณีท่ีเกิดขอ้ผิดพลาดใน
การควบคุมระบบของคนัเร่งแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

หากระบบแจง้เตือนน้ีท างาน ขอ้ความแจง้เตือน “Check 
Throttle System” และไอคอนสัญลกัษณ์แจง้เตือนจะ
ปรากฏข้ึนบนหน้าจอ และออดแจ้งเตือนจะมีเสียงดัง 
นอกจากน้ี รอบสูงสุดของเคร่ืองยนตถู์กจ ากดัไวท่ี้ 2000 
รอบ/นาที 
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ขอ้ความแจง้เตือน “Check Throttle System” จะถูกลา้ง
ออกจากหนา้จอต่อเม่ือกดปุ่มใดปุ่มหน่ึงบนเกจ อยา่งไร
ก็ตามไอคอนสัญลักษณ์แจ้งเตือนจะแสดงจนกว่าจะ
แกไ้ขปัญหาตน้เหตุได ้ 

ข้อสังเกต 

หากระบบนีม้ีการแจ้งเตือนโดยไม่ทราบสาเหตุ แสดงว่า
อาจมปัีญหากบัระบบ 

โปรดปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการของท่าน 

ระบบการแจ้งเตือนการควบคุมการเข้าเกยีร์ 
ระบบแจง้เตือนน้ี จะท างานในกรณีท่ีเกิดขอ้ผิดพลาดใน
การควบคุมระบบของการเขา้เกียร์แบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

หากระบบแจง้เตือนน้ีท างาน ขอ้ความแจง้เตือน “Check 
Shift Control” และไอคอนสัญลักษณ์แจ้งเตือนจะ
ปรากฏข้ึนบนหนา้จอ และออดแจง้เตือนจะมีเสียงดงั 

 

หากระบบแจง้เตือนน้ีท างาน จะไม่สามารถควบคุมการ
เขา้เกียร์ และการเร่งคนัเร่งโดยใชค้นัโยกท่ีชุดรีโมตได ้
แต่เคร่ืองยนตย์งัสามารถท างานอยูใ่นรอบเดินเบาได ้  

ความเร็วรอบเคร่ืองยนตส์ามารถเพ่ิมจากรอบเดินเบาได้
ประมาณ 2000 รอบ/นาที โดยการเล่ือนคนัโยกรีโมต
ควบคุมไปท่ีต าแหน่งว่าง และกดสวิตช์ Throttle Only 
① แลว้ใชค้นัโยกเพ่ิมความเร็วรอบเคร่ืองยนต ์

 

หมายเหต:ุ 
ในขณะข้อความ “Check Shift Control” ปรากฏขึ้น 
ระบบเปล่ียนเกียร์ จะไม่สามารถเข้าเกียร์ในต าแหน่ง 
เดินหน้า และเกียร์ถอยหลงัได้ 

ขอ้ความแจง้เตือน “Check Throttle System” จะถูกลา้ง
ออกจากหน้าจอต่อ เ ม่ือกดปุ่มใด ปุ่มห น่ึงบนเกจ    
อยา่งไรก็ตามไอคอนสญัลกัษณ์แจง้เตือนจะแสดงจนกวา่
จะแกไ้ขปัญหาตน้เหตุได ้ 

ข้อสังเกต 

หากระบบนีม้ีการแจ้งเตือนโดยไม่ทราบสาเหตุ แสดงว่า
อาจมปัีญหากบัระบบ 

โปรดปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการของท่าน 
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ระบบการแจ้งเตือนการส่ือสารของเกจ 
ระบบแจง้เตือนน้ี จะท างานในกรณีท่ีเกิดขอ้ผิดพลาดใน
การส่ือสารของเกจ 
หากระบบแจง้เตือนน้ีท างาน ขอ้ความแจง้เตือน “Check 
Gauge C.” จะปรากฏข้ึนบนหนา้จอ 

 
ขอ้ความแจง้เตือน “Check Gauge C.” จะถูกลา้งออกจาก
หนา้จอต่อเม่ือกดปุ่มใดปุ่มหน่ึงบนเกจ 

ข้อสังเกต 

หากระบบนีม้ีการแจ้งเตือนโดยไม่ทราบสาเหตุ แสดงว่า
อาจมปัีญหากบัระบบ 

โปรดปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการของท่าน 

ระบบการแจ้งเตือนตั้ งค่าสถานีควบคุมโหมด
โทรล 
ระบบแจง้เตือนน้ี จะท างานเม่ือโหมดโทรล (TROLL) 
เร่ิมท างาน และจะแสดงการแจง้เตือนบนหนา้จอของเกจ
ในสถานีควบคุมท่ีไม่ได้เลือกไวใ้ห้ท างาน (กรณีมี 2 
สถานี) 

หากระบบแจง้เตือนน้ีท างาน ขอ้ความแจง้เตือน “Check 
Station Setting” จะปรากฏข้ึนบนหนา้จอ 

 
การระบุสถานีควบคุมท่ีสามารถใช้โหมดโทรล 
(TROLL) ได้คือสถานีท่ีมีไฟ LED ① บนค าว่า 
“SELECT” ติดสว่างอยู่บนชุดรีโมตควบคุม และการ
แสดงการท างานของโหมดโทรลสามารถดูได้จาก
หน้าจอของเกจในสถานีท่ี มีไฟ LED บนค าว่า 
“SELECT” ติดสวา่งอยู ่

 
บนหน้าจอของเกจจะแสดงสัญลักษณ์  เ ม่ือ
โหมดโทรลท างาน 

ขอ้ความแจง้เตือน “Check Station Setting” จะถูกลา้ง
ออกจากหนา้จอต่อเม่ือกดปุ่มใดปุ่มหน่ึงบนเกจ 

ระบบการแจ้งเตือนโหมดโทรลไม่อยู่ภายใต้
เงื่อนไขทีก่ าหนด 
ระบบแจ้งเ ตือนน้ี จะท างานเ ม่ือโหมดไม่สามารถ
เปล่ียนไปเป็นโหมดโทรลได ้ 

หากระบบแจง้เตือนน้ีท างาน ขอ้ความแจง้เตือน “Check 
Troll Condition” จะปรากฏข้ึนบนหนา้จอ 
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ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ไดท้ าการเล่ือนคนัโยกเขา้เกียร์ใน
ต าแหน่งเดินหน้า หรือถอยหลงัแลว้ และคนัเร่งตอ้งอยู่
ในต าแหน่งเดินเบา 
โปรดดูขอ้มูลอา้งอิงท่ีหวัขอ้การตั้งค่าโหมดโทรล 

ขอ้ความแจง้เตือน “Check Troll Condition” จะถูกลา้ง
ออกจากหนา้จอต่อเม่ือกดปุ่มใดปุ่มหน่ึงบนเกจ 

ระบบการแจ้งเตือนระบบโทรล 
กล่อง ECM และ BCM ของเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยของท่าน
ไม่รองรับกบัระบบโหมดโทรล 

หากระบบแจง้เตือนน้ีท างาน ขอ้ความแจง้เตือน “Check 
Troll System” จะปรากฏข้ึนบนหนา้จอ 

 
ขอ้ความแจง้เตือน “Check Troll System” จะถูกลา้งออก
จากหนา้จอต่อเม่ือกดปุ่มใดปุ่มหน่ึงบนเกจ  
หากระบบน้ีแสดงการแจ้งเตือนโปรดปรึกษาผู ้แทน
จ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ
ของท่าน 

ระบบวนิิจฉัยปัญหา 
หากมีสภาวะผิดปกติใดๆ กับสัญญาณของเซ็นเซอร์ท่ี
ส่งไปยงักล่องควบคุมเคร่ืองยนต ์ระบบวนิิจฉัยตนเองจะ
แสดงการแจง้เตือนถึงเง่ือนไขท่ีผิดปกติ 

หากระบบแจง้เตือนน้ีท างาน ขอ้ความแจง้เตือน “Check 
Engine X - X” จะปรากฏข้ึนบนหนา้จอ และไอคอน
สัญลกัษณ์รูปเคร่ืองยนต์จะปรากฏข้ึนบนหน้าจอ และ
ออดแจง้เตือนจะมีเสียงดงั 

 
ขอ้ความแจง้เตือน “Check Engine X - X” จะถูกลา้งออก
จากหนา้จอต่อเม่ือกดปุ่มใดปุ่มหน่ึงบนเกจ อยา่งไรก็ตาม
ไอคอนสัญลักษณ์แจ้งเตือนจะแสดงจนกว่าจะแก้ไข
ปัญหาตน้เหตุได ้ 

เ ป็นข้อก าหนดด้านความปลอดภัย ท่ีอ นุญาตให้
ด าเนินการจ ากดัความเร็ว ภายใตส้ภาพวะการท างานท่ี
ลม้เหลวของเคร่ืองยนต ์หากเกิดความลม้เหลวดงักล่าว
เค ร่ืองยนต์ยนต์จะเข้า สู่โหมดจ ากัดความเร็วรอบ
เคร่ืองยนต ์ 

หมายเหต:ุ 
 รหัสวินิจฉัยปัญหานี้ถูกออกแบบให้ปรากฏขึ้น
ในขณะเปิดสวิตช์กญุแจไปท่ีต าแหน่ง “ON” 

 ออดแจ้งเตือนจะท างานร่วมกับระบบวินิจฉัยปัญหา 
และสามารถยกเลิกเสียงออดเตือนได้โดยการกดปุ่มท่ี
สวิตช์กญุแจลง 

ข้อสังเกต 

หากระบบวนิิจฉัยปัญหามกีารแจ้งเตอืนเกิดขึน้ในขณะที่
เคร่ืองยนต์ท างาน แสดงว่ามสีภาวะผดิปกติกับเซ็นเซอร์
ตวัใดตวัหนึ่งในระบบควบคุม 
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โปรดปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับการ
แต่งตั้ งอย่างเป็นทางการของท่าน  เพื่อแกไขระบบ
ควบคุม 

ระบบแจ้งเตือนการเปลีย่นถ่ายน า้มนัเคร่ือง 
ระบบแจง้เตือนน้ีจะแจง้ใหผู้ใ้ชง้านเรือทราบถึงช่วงเวลา
ในการเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง ให้ตรงตามก าหนดการ
การบ ารุงรักษา ระบบได้รับการออกแบบให้บันทึก
ชัว่โมงการท างานทั้งหมดของเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ และ
ระบบจะแจ้งเตือนเม่ือถึงเวลาตามก าหนดท่ีตั้ งค่าไว ้
ล่วงหน้า (ดูท่ีหน้า “การแจ้งเตือนการเปล่ียนถ่าย
น ้ ามนัเคร่ือง” ในหนา้สุดทา้ย) 

การท างานของระบบ  
เม่ือชัว่โมงการท างานทั้งหมด ถึงเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้น 
ระบบ ไฟเตือน “Change Oil” จะปรากฏข้ึนบนหนา้จอ
และออดแจง้เตือนจะมีเสียงดงั 
ระบบแจ้งเตือนน้ีจะแจ้งเตือนจนกว่าท่านจะท าการ
ยกเลิกระบบการแจง้เตือน 

 

การยกเลกิการแจ้งเตือน 
ส าหรับการตดิตั้งเคร่ืองยนต์เดีย่ว 
1. บิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต าแหน่ง “ON” 

 

2. ดึงแผน่กา้มปูลอ็กสวติชด์บัเคร่ืองฉุกเฉิน ② ออก  
3. ดึงปุ่มสวติชด์บัเคร่ืองฉุกเฉิน ③ ข้ึน 3 คร้ังภายใน 10 

วินาที เสียงออดจะดงั บ๊ีบสั้นๆ 1 คร้ัง เพื่อยืนยนัการ
ยกเลิกระบบแจ้งเตือนการเปล่ียนถ่ายน ้ ามันเคร่ือง
ส าเร็จ 

 
4. บิดสวติชก์ญุแจกลบัไปท่ีต าแหน่ง “OFF” 

 
5. ใส่แผน่กา้มปูลอ็กสวติชด์บัเคร่ืองฉุกเฉิน ② กลบัเขา้

ต าแหน่ง 

ส าหรับการตดิตั้งหลายเคร่ืองยนต์ 
1. บิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต าแหน่ง “ON” 

 
2. ดึงแผน่กา้มปูลอ็กสวติชด์บัเคร่ืองฉุกเฉิน ② ออก  
3. กดปุ่ม Start & Stop ③ ลง 3 คร้ังภายใน 10 วินาที 

เสียงออดจะดงั บ๊ีบสั้นๆ 1 คร้ัง เพื่อยืนยนัการยกเลิก
ระบบแจง้เตือนการเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองส าเร็จ 
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4. บิดสวติชก์ญุแจกลบัไปท่ีต าแหน่ง “OFF” 

 
5. ใส่แผน่กา้มปูลอ็กสวติชด์บัเคร่ืองฉุกเฉิน ② กลบัเขา้

ต าแหน่ง 

หมายเหต:ุ  
 การยกเลิกระบบแจ้งเตือนการเปล่ียนถ่ายน า้มันเคร่ือง
สามารถท าได้ไม่ว่าจะเปล่ียนถ่ายน า้มันเคร่ืองหรือไม่ 
อย่างไรก็ตามเม่ือระบบมีการแจ้งเตือน  ซูซูกิขอ
แนะน าให้เปล่ียนถ่ายน า้มันเคร่ืองก่อนท าการยกเลิก
การท างานของระบบ  

 ถึงแม้ว่าท่านได้เปล่ียนถ่ายน า้มันเคร่ืองก่อนท่ีระบบ
จะมีการแจ้งเตือน ถึงอย่างไรกต็าม ท่านจ าเป็นต้อง
ด าเนินการยกเลิกการแจ้งเตือน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบแจ้งเตือนเคร่ืองยนต์ดับขณะใช้งาน 

ระบบการแจ้ง เ ตือนน้ีจะแจ้งให้ผู ้ใช้ง านทราบว่า
เคร่ืองยนตข์องท่านไดห้ยดุท างานในระหวา่งการใชง้าน 
เม่ือเคร่ืองยนตด์บัไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม เสียงออดเตือนจะ
ดงัข้ึนสามคร้ัง 

ระบบแจ้งเตือนเมื่อน า้เข้าในน า้มนัเช้ือเพลงิ 

เคร่ืองยนตน้ี์มีการติดตั้งไสก้รองน ้ ามนัเช้ือเพลิงแบบแยก
น ้ า ท่ีมีสญัญาณการแจง้เตือนเม่ือมีน ้ าเขา้ 

ระบบแจง้เตือนจะท างาน เม่ือน ้ าท่ีถูกแยกออกจากน ้ ามนั
เช้ือเพลิงมีปริมาณท่ีเกินก าหนด 

หากระบบแจง้เตือนน้ีท างาน ขอ้ความแจง้เตือน “Water 
in Fuel” จะปรากฏข้ึนบนหนา้จอ และไอคอนสัญลกัษณ์
จะปรากฏข้ึนบนหนา้จอ และออดแจง้เตือนจะมีเสียงดงั
เม่ือเคร่ืองยนตท์ างานอยูใ่นต าแหน่งเกียร์วา่งเท่านั้น 

 
ขอ้ความแจง้เตือน “Water in Fuel” จะถูกลา้งออกจาก
หน้าจอต่อเม่ือกดปุ่มใดปุ่มหน่ึงบนเกจ อย่างไรก็ตาม
ไอคอนสัญลักษณ์แจ้งเตือนจะแสดงจนกว่าจะแก้ไข
ปัญหาตน้เหตุได ้

 หากระบบน้ียงัคงมีการแจ้งเตือนอยู่ ให้ท่านดับ
เคร่ืองยนตท์นัที หากอยูใ่นสภาวะของคล่ืนลมอากาศท่ี
ปลอดภยัสามารถดบัเคร่ืองได ้แลว้ท าการตรวจเช็กน ้ าท่ี
อยู่ในไส้กรองน ้ ามนัเช้ือเพลิงแบบแยกน ้ า หรือปรึกษา
ผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีได้รับการแต่งตั้ งอย่างเป็น
ทางการของท่าน 
ส าหรับการตรวจเช็ก และท าความสะอาดของไส้กรอง
น ้ ามนัเช้ือเพลิง อา้งอิงท่ี “ไสก้รองน ้ ามนัเช้ือเพลิงแรงดนั
ต ่า” ในหวัขอ้ “การตรวจสอบ และการซ่อมบ ารุง” 
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การใช้งานระบบยกหางเสือ 

การปรับมุมเอยีงทริม และยกหางเสือระบบไฟฟ้า 
มุมเอียงทริม และการยกหางเสือข้ึนสุดโดยระบบไฟฟ้า 
ควบคุมการท างานโดยการกดปุ่มสวติชท์ริม  

หากตอ้งการยกหางเสือข้ึนใหก้ดปุ่ม “UP”  
หากตอ้งการยกหางเสือลงใหก้ดปุ่ม “DN”  

 

 

 ค าเตือน 

สวิตช์ทริม (PTT) ที่ด้านข้างของฝาครอบเคร่ืองยนต์
สามารถท างานได้ ในขณะปิดสวติช์กุญแจอยู่ หากสัมผสั
กับปุ่ มสวิตช์ทริมโดยไม่ได้ตั้งใจ อาจส่งผลให้เกิดการ
บาดเจบ็ได้ 

ให้ทุกคนอยู่ห่างจากเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ เพื่อป้องกัน
การเกดิอุบัตเิหตุ จากการท างานโดยไม่ได้ตั้งใจ 

หมายเหต:ุ 
สวิตช์ทริม (PTT) ท่ีคันโยกของชุดรีโมตคอนโทรลไม่
สามารถท างานได้ในขณะปิดสวิตช์กญุแจอยู่ 
การท างานของมอเตอร์ทริมบ่อยคร้ัง เป็นสาเหตุให้
มอเตอร์ทริมเกิดความร้อนสูง และวงจรป้องกันอาจตัด
การท างานของมอเตอร์ ในขณะท่ีวงจรป้องกันท างาน
สวิตช์ทริมจะไม่ท างาน ในสภาวะท่ีไม่ท างานของระบบ

นีจ้ะกลบัสู่การท างานปกติต่อเม่ือความร้อนท่ีขึน้สูงของ
มอเตอร์ได้รับการแก้ไข 

ลูกเบีย้วจ ากดัระยะการยกหางเสือขึน้สุด 
หากฝาครอบเคร่ืองยนตส์ัมผสักบัส่วนใดๆบริเวณพ้ืนท่ี
ของทา้ยเรือในขณะท าการยกหางเสือข้ึนสุด ให้ปรับตั้ง
ลูกเบ้ียวใหอ้ยูใ่นต าแหน่งการจ ากดัระยะท่ีมากสุด 
1. ปรับเคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นต าแหน่งของการใชง้านปกติ 
2. หมุนลูกเบ้ียวจ ากดัระยะ: 

เพื่อลดระยะการยกหางเสือให้เล่ือนแทบ Ⓐ ไป
ทางดา้นบน 
เพื่อเพ่ิมระยะการยกหางเสือให้เล่ือนแถบ Ⓐ ไปทาง
ดา้นล่าง 

 
3. ตรวจสอบการปรับตั้งของท่าน โดยการยกหางเสือข้ึน

สุดเพื่อตรวจเช็กการสมัผสั 
การตั้งค่าเม่ือจ าเป็น 
ปรับเคร่ืองยนต์ลงให้อยู่ในต าแหน่งของการใช้งาน
ปกติ  ส าหรับการปรับในแต่ละคร้ัง ให้ท าการ
ตรวจสอบซ ้ าหลงัจากมีการปรับในแต่ละคร้ัง 

 ค าเตือน 

การตั้งค่าจ ากดัระยะการยกหางเสือขึน้สุด จะไม่สามารถ
ป้องกนัการกระแทกในส่วนหัวของเคร่ืองยนต์ได้ หากชุด
เกียร์ชนกับวัตถุใต้น ้าด้วยความเร็วสูง หากเคร่ืองยนต์
กระดกหางเสือขึ้นเอง เนื่องจากเกิดการกระแทกที่ชุด
เกยีร์ด้วยความเร็วสูง อาจท าให้เคร่ืองยนต์  และเรือของ
ท่านเกดิการเสียหายได้  และท าให้ผู้โดยสารบนเรือได้รับ
การบาดเจบ็ 

ให้ผู้โดยสารทั้งหมดอยู่ห่างจากบริเวณเคร่ืองยนต์ขณะ
เรือแล่นด้วยความเร็วสูง 
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การยกหางเสือขึน้-ลงระบบแมนนวล  
หากท่านไม่สามารถยกหางเสือโดยใช ้“ระบบยกหางเสือ
แบบไฟฟ้า” เน่ืองจากประสบปัญหาทางไฟฟ้า หรือ
ปัญหาอ่ืนๆ ท่านสามารถยกหางเสือได้ด้วยตนเอง ใน
การยกหางเสือข้ึนหรือลง โดยการคลายวาล์วสกรูปรับ
แมนนวล Ⓐ ทวนเข็มนาฬิกาสองรอบ แลว้ยกหางเสือ
ไปยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการ จากนั้นขนัแน่นสกรูกลบัเขา้ท่ี 

 

 ข้อควรระวงั 

เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือมีน ้าหนักมาก เมื่อคุณยกด้วยมือ 
คุณอาจบาดเจบ็ทีห่ลงัหรือลืน่ล้มท าให้เกดิการบาดเจบ็ได้ 

เมื่อคุณยกมอเตอร์ด้วยตนเอง ต้องมั่นใจว่ามือที่จับยึด
และเท้าของคุณมั่นคง และคุณสามารถรองรับน ้าหนัก
ของเคร่ืองยนต์ได้ 

ขาลอ็กค า้เคร่ืองยนต์ขณะยกหางเสือขึน้สุด 
ขาล็อกน้ีมีให้เพ่ือใชส้ าหรับล็อกต าแหน่งยกหางเสือข้ึน
สุดเพ่ือป้องกนัการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองยนต ์
การใชง้านขาค ้าเคร่ืองยนต ์
1. ยกหางเสือข้ึนจนสุดโดยกดสวติชท์ริม “UP” 
2. โยกขาลอ็กลงตามภาพท่ีแสดงดา้นล่าง 
3. กดสวิตช์ทริมปุ่ม “DN” เพื่อยกหางเสือลงให้ขาล็อก

ค ้ากบัจุดค ้ายนั 

 

4. กดปุ่มทริม “DN” ต่อไปจนกวา่แกนยกมุมเอียงทริม
จะลงสุด 

 

ข้อสังเกต 

หากท่านกดแกนยกมุมเอียงทริมลงไม่สุด เมื่อท่านจอด
เรือในน า้อาจท าให้แกนยกมุมเอียงทริมเส่ือมสภาพ หรือ
ถูกกดักร่อนได้ 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแกนยกมุมเอียงทริมได้ถูกลดลงจน
สุดแล้ว เมือ่จอดเรืออยู่ในน า้ 

เม่ือตอ้งการปลดล็อกขาค ้าเคร่ืองยนต ์ให้ยกหางเสือข้ึน
ให้สุดโดยการกดสวิตช์ทริม “UP” แลว้โยกขาล็อกข้ึน
เพื่อปลดลอ็ก 

ข้อสังเกต 

สวติช์ทริมทีต่วัเคร่ือง สามารถท างานได้ในขณะที่ไม่เปิด
สวิตช์กุญแจ หากมีคนใดคนหนึ่งมากดสวิตช์ทริมใน
ขณะที่ท่านก าลังปลดล็อกขาล็อกค ้าเคร่ืองยนต์ มือของ
ท่านอาจได้รับบาดเจบ็ได้ 

ให้ทุกคนอยู่ห่างจากสวิตช์ทริมที่ตัวเคร่ือง  ในขณะที่
ท่านก าลงัปลดขาลอ็กค า้เคร่ืองยนต์ 
 

ข้อสังเกต 

ความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้หากท่านใช้ขาค ้าเคร่ืองยนต์
นอกเหนือจากตอนทีเ่รือจอดอยู่ในน า้ หรือจอดเกบ็ 

ขาค า้เคร่ืองยนต์นี ้ช่วยลดแรงกดลงบนชุดเพาเวอร์ทริม
และควรใช้เมื่อเรือจอดหยุดนิ่งเท่านั้น อย่าใช้ขาค ้า
เคร่ืองยนต์เมื่อท่านท าการลากเรือที่มีเคร่ืองยนต์ติดท้าย
เรือของท่านอยู่  
โปรดดูทีหั่วข้อ “การลากเรือบนรถเทรลเลอร์” 
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การตรวจสอบก่อนการออกเรือ 
 ค าเตือน 

การละเลยการตรวจสอบเรือ และเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ
ของท่าน ก่อนเร่ิมเดนิทางท าให้เกดิอนัตรายขึน้ได้ 

ก่อนออกเรือทุกคร้ังให้หมัน่ตรวจสอบตามรายละเอียดที่
อธิบายในหัวข้อนี ้

มันคือส่ิงส าคัญท่ีต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรือและ
เค ร่ื อ งยนต์ของ ท่ านอยู่ ในสภาพ ท่ี ดี  และ มีกา ร
เตรียมพร้อมส าหรับเหตุฉุกเฉินอยา่งถูกตอ้ง 
ด าเนินการตรวจสอบตามหัวขอ้ต่อไปน้ีเสมอก่อนการ
ออกเรือ 
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน ้ามันเช้ือเพลิงมีพอเพียง

ส าหรับการเดนิทางตามแผนการเดนิทางของท่าน 
 ตรวจวัดระดับของน ้ ามัน เค ร่ือง ใน อ่างน ้ ามัน

เคร่ืองยนต์ 

ข้อสังเกต 

การใช้เคร่ืองยนต์ที่มีปริมาณน ้ามันไม่เพียงพออาจท าให้
เคร่ืองยนต์เกดิความเสียหายได้  

ตรวจสอบระดับน ้ามันทุกคร้ังก่อนการเดินทาง และเติม
น า้มนัเคร่ืองหากปริมาณไม่เพยีงพอ 

การตรวจวดัระดบัน ้ ามนัเคร่ือง: 

หมายเหต:ุ  
เพ่ือการวดัระดับน า้มนัเคร่ืองท่ีถูกต้อง ให้ตรวจวัดระดับ
น า้มนัเคร่ือง ในขณะท่ีเคร่ืองยนต์เยน็เท่าน้ัน 

1. ปรับเคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นแนวตั้ง จากนั้นถอดฝาครอบ
เคร่ืองยนตอ์อก โดยปลดขาลอ็ก ①, ② และ ③  

 

 
2. ดึงกา้นวดัระดบัน ้ ามนัเคร่ือง ④ ออก แลว้เช็ดคราบ

น ้ ามนัเคร่ืองบนกา้นวดัออกดว้ยผา้สะอาด 

 

หมายเหต:ุ  
หากน า้มันเคร่ืองมีส่ิงปนเป้ือน หรือเปล่ียนสีให้เปล่ียน
น า้มันเคร่ืองใหม่ (ดูท่ีหัวข้อ “การตรวจเช็ก และการ
บ ารุงรักษาตามระยะ / น า้มนัเคร่ือง”) 

3. ใส่กา้นวดัระดบัน ้ ามนัเคร่ืองกลบัเขา้สู่ช่องวดัระดับ
น ้ ามันเคร่ืองแลว้กดลงให้สุด จากนั้ นดึงออกมาอีก
คร้ังเพ่ือตรวจสอบระดบัของน ้ ามนัเคร่ือง 

 
คราบน ้ ามนัเคร่ืองบนก้านวดัควรอยู่ระหว่างขีดจ ากัด
ดา้นบน และขีดจ ากดัด้านล่างของก้านวดั ถา้ระดับ
น ้ ามนัเคร่ืองใกลก้บัขีดจ ากดัดา้นล่าง ใหเ้ติมน ้ ามนัเคร่ือง
เพ่ิมระดบัจนไปถึงระดบัขีดจ ากดัดา้นบน 
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การเติมน ้ ามนัเคร่ือง: 
1. ถอดฝาปิดช่องเติมน ้ ามนัเคร่ืองออก 
2. เติมน ้ ามนัเคร่ืองตามเกรดท่ีมีการแนะน า จนถึงระดบั

ขีดจ ากดัดา้นบน 

 

ข้อสังเกต 

เคร่ืองยนต์ท างาน ในขณะที่มีปริมาณน ้ามันเคร่ืองที่มาก
เกนิไปอาจท าให้เคร่ืองยนต์เสียหายได้ 

อย่าเตมิน า้มนัเคร่ืองมากกว่าปริมาณทีก่ าหนด 

3. ใส่ฝาปิดช่องเติมน ้ ามนัเคร่ืองแลว้ขนัใหแ้น่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตรวจสอบระดบัน า้ยาแบตเตอร่ี 
ควรรักษาระดับไว้ระหว่างเส้น MAX และ MIN
ตลอดเวลา หากระดบัของน า้ยาแบตเตอร่ีลดลงต ่ากว่า
เส้น  MIN โปรดดูที่หัวข้อ “การตรวจเช็กและ การ
บ ารุงรักษาตามระยะ” 

 ตรวจสอบการเช่ือมต่อของสายไฟ และขั้วแบตเตอร่ี
ให้แน่นอยู่เสมอ 

 ตรวจสอบใบจกัรด้วยสายตาว่าไม่มีความเสียหายใดๆ 
เกดิขึน้กบัใบจกัร 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการยดึเคร่ืองยนต์เข้ากับท้ายเรือ
มคีวามแน่น และความแข็งแรงทีป่ลอดภัย 

 ตรวจเช็กการท างานของระบบเพาเวอร์ทริมไฟฟ้า 
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลักล็อกการยกหางเสือแน่น 

และตดิตั้งอยู่ในต าแหน่งทีถู่กต้อง 
 ต้องมั่นใจว่าในเรือของท่านมีอุปกรณ์ความปลอดภัย

เกีย่วกบัการเดนิเรือ และอุปกรณ์ช่วยเหลอืฉุกเฉิน 
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินท างาน

อย่างถูกต้อง 
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีส่ิงกีดขวางใดๆ ขวาง

ช่องทางน า้เข้าหล่อเยน็ 
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การรันอนิเคร่ืองยนต์ 
การใช้งานอย่างเหมาะสมระหว่างช่วงการรันอินใน 
ระยะแรกน้ี จะช่วยให้เคร่ืองยนต์ของท่านมีอายุการใช้
งาน และมีประสิทธิภาพท่ีสูงสุด ค าแนะน าต่อไปน้ีจะ
อธิบายขั้นตอน การใชง้านในระยะรันอินท่ีเหมาะสม 

ข้อสังเกต 

การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานในระยะรันอิน ที่มี
การอธิบายไว้ด้านล่าง อาจท าให้เกิดความเสียหายอย่าง
รุนแรง ต่อเคร่ืองยนต์ได้ 

ต้องมั่นใจว่าท่านได้ปฏิบัติตามขั้ นตอนการ รันอิน
เคร่ืองยนต์ตามทีอ่ธิบายไว้ด้านล่าง 

การรันอินในระยะแรก: 10 ชัว่โมง 
ขั้นตอนการรันอิน 
1. ส าหรับการรันอินใน 2 ชัว่โมงแรก: 
ให้เ ดินเคร่ืองยนต์อยู่ในรอบเดินเบาเคร่ืองยนต ์
(ประมาณ 5 นาที) เพ่ืออุ่นเคร่ืองยนต ์

ข้อสังเกต 

การใช้เคร่ืองยนต์รอบสูงโดยไม่มกีารอุ่นเคร่ืองยนต์อย่าง
เพียงพอ อาจท าให้เคร่ืองยนต์เกิดความเสียหายอย่าง
รุนแรง เช่น ลูกสูบตดิ 

ให้อุ่นเคร่ืองยนต์อยู่ในรอบเดินเบาเคร่ืองยนต์อย่าง
เพียงพอ  (ประมาณ 5 นาที) ก่อนใช้เคร่ืองยนต์ด้วย
ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ทีสู่ง 

หลงัจากอุ่นเคร่ืองยนตเ์สร็จเรียบร้อยแลว้ เร่ิมการรันอิน
โดยเขา้เกียร์เดินหน้า แลว้เดินเคร่ืองยนต์ให้อยู่ในรอบ
เดินเบาอยา่งต่อเน่ือง (ประมาณ 15 นาที) จากนั้นในช่วง
เวลา 1 ชัว่โมง 45 นาทีท่ีเหลือ หากอยูใ่นสภาวะของคล่ืน
ลมอากาศท่ีปลอดภยั ให้เดินเคร่ืองยนต์ในขณะเขา้เกียร์
เดินหนา้ แลว้เพ่ิมความเร็วรอบเคร่ืองยนต ์โดยใชค้นัเร่ง
สูงสุดไม่เกินคร่ึงหน่ึงของคนัเร่ง (ประมาณ 3,000 รอบ/
นาที) 

 

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

2. ส าหรับ 1 ชัว่โมงต่อมา: 
ในสภาวะของคล่ืนลมอากาศท่ีปลอดภัย  ให้เ ดิน
เคร่ืองยนต์ในขณะเข้าเกียร์ และใช้ความเร็วรอบ
เคร่ืองยนตท่ี์ 4,000 รอบ/นาที หรือสามในส่ีของคนัเร่ง 
หลีกเลียงการใชค้นัเร่งในต าแหน่งเร่งสุด 

3. ส าหรับ 7 ชัว่โมงท่ีเหลือ: 
ในสภาวะของคล่ืนลมอากาศท่ีปลอดภัย ให้เ ดิน
เคร่ืองยนต์ในขณะเข้าเกียร์ และใช้ความเร็วรอบ
เคร่ืองยนตไ์ดต้ามท่ีตอ้งการ  
บางคร้ังท่านอาจจะใช้คันเ ร่งในต าแหน่งเ ร่งสุด 
อย่างไรก็ตาม ห้ามใช้งานคันเร่งในต าแหน่งเร่งสุด
นานติดต่อกนัเกิน 5 นาที ในทุกๆคร้ัง 

ข้อสังเกต 

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

ในช่วง 7 ช่วงโมงสุดท้ายของการรันอิน ห้ามใช้งาน
คนัเร่งในต าแหน่งเร่งสุดนานตดิต่อกนัเกนิ 5 นาทต่ีอคร้ัง 
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การใช้งานเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ 
สวติช์กุญแจ (อุปกรณ์ทางเลอืก) 
 บิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต าแหน่ง “ON” 
 บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีต าแหน่ง “START” เคร่ืองยนต์

ทั้งหมดจะสตาร์ตโดยอตัโนมติั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผงควบคุม (อุปกรณ์ทางเลอืก) 

 
หมายเหต:ุ 
 บนเรือท่ีมีการติดตั้งส่ีเคร่ืองยนต์ ให้ใช้แผงควบคุม
ส าหรับส่ีเคร่ืองยนต์ (ซ้าย) กับแผงควบคุมส าหรับส่ี
เคร่ืองยนต์ (ขวา) 

 บนเรือท่ีมีการติดตั้งห้าเคร่ืองยนต์ ให้ใช้แผงควบคุม
เคร่ืองยนต์ส าหรับห้าเคร่ือง (ซ้าย) กับแผงควบคุม
เคร่ืองยนต์ส าหรับห้าเคร่ือง (ขวา) 

 บนเรือท่ีมีการติดตั้งหกเคร่ืองยนต์ ให้ใช้แผงควบคุม
เคร่ืองยนต์ส าหรับหกเคร่ือง (ซ้าย) กับแผงควบคุม
เคร่ืองยนต์ส าหรับหกเคร่ือง (ขวา) 
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สวติช์ START & STOP 
สวติชน้ี์ใชส้ าหรับสตาร์ต หรือดบัเคร่ืองยนต ์ 
เคร่ืองยนต์สามารถสตาร์ตไดใ้นขณะท่ีคนัโยกของชุด
รีโมตควบคุมอยูใ่นต าแหน่งเกียร์วา่งเท่านั้น 

 

[     ] ขึน้ & [     ] ลง 
การยกมุมเอียงหางเสือไฟฟ้าท างานไดโ้ดยการกดปุ่มทั้ง

สองน้ี  การยกหางเสือข้ึนกดปุ่ม  [     ]   หากตอ้งการลด

หางเสือลงกดปุ่ม [      ] 

หมายเหต:ุ 
สวิตช์ยกหางเสือขึ้น และลง ท่ีอยู่บนแผงควบคุมไม่
สามารถท างานได้ในขณะปิดสวิตช์กญุแจ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ชุดรีโมตควบคุม 
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สวติช์ Throttle Only 
เม่ือกดใช้งานสวิตช์น้ี ต  าแหน่งเกียร์จะอยู่ในต าแหน่ง
เกียร์ว่างในขณะท่ีใช้งานคันโยก ท าให้สามารถเร่ง
เคร่ืองยนตไ์ดโ้ดยไม่มีการเขา้เกียร์ เม่ือระบบสั่งให้เกียร์
คา้งอยู่ท่ีต  าแหน่งเกียร์ว่าง หลอดไฟ LED บนค าว่า 
THROTTLE ONLY จะติดข้ึน และหลอดไฟ LED จะ
ดบัลง เม่ือกดสวติชอี์กคร้ังเพ่ือยกเลิกการใชง้าน 
สวิตช์ THROTTLE ONLY สามารถกดใชง้านไดต้่อเม่ือ
คนัโยกอยูใ่นต าแหน่งเกียร์วา่งเท่านั้น 

หมายเหต:ุ 
หากกดใช้งานสวิตช์ THROTTLE ONLY ในขณะท่ีคัน
โยกอยู่ในต าแหน่งอ่ืนนอกเหนือจากเกียร์ว่าง หลอดไฟ 
LED บนค าว่า THROTTLE ONLY จะกระพริบ และมี
เสียงออดดังตามจังหวะไฟกระพริบ  

หมายเหต:ุ 
 เม่ือต้องการเลือกโหมด THROTTLE ONLY ให้กด
สวิตช์ THROTTLE ONLY ค้างไว้จนกระท่ังมีเสียง
ออดดังส้ันๆ หน่ึงคร้ัง 

 หากไม่สามารถเลือกโหมด THROTTLE ONLY ให้
ดับสวิตช์กุญแจแล้วรอ 20 วินาที จากน้ันเปิดสวิตช์
กญุแจอีกคร้ัง 

 ปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีได้รับการแต่งตั้ง
อย่างเป็นทางการของท่าน หากไม่สามารถเลือกโหมด 
THROTTLE ONLY ได้    

 

 

 

 

สวติช์ Select 
สวิตช์น้ีใช้เลือกสถานีควบคุมการขับเรือ ของเรือท่ีมี
สถานีควบคุมการขบัเรือมากกวา่หน่ึงสถานี 
เม่ือกดปุ่มสวิตช์ Select เพื่อท าการเลือกสถานีควบคุม
หลอดไฟ LED บนค าว่า SELECT จะติดข้ึนบนรีโมต
ควบคุม ท่ีตอ้งการใชค้วบคุมการขบัเรือ และหลอด LED 
บนค าวา่ SELECT ของสถานีท่ีไม่ถูกเลือกให้ท างานไฟ 
LED จะดบัลง  
สวิตช์น้ีสามารถกดใช้งานได้ต่อเม่ือคนัโยกของรีโมต
ควบคุม ในสถานีท่ี1 และ 2 อยู่ในต าแหน่งเกียร์ว่าง
เท่านั้น 

หมายเหต:ุ 
 เม่ือเปิดสวิตช์กญุแจ สถานีควบคุมเรือท่ี 1 จะถูกเลือก
ให้ท างานโดยอัตโนมติั 

 หากกดใช้งานสวิตช์ SELECT ในขณะท่ีคันโยกอยู่ใน
ต าแหน่งอ่ืนนอกเหนือจากเกียร์ว่าง หลอดไฟ LED 
บนค าว่า SELECT จะกระพริบ และมีเสียงออดดังตาม
จังหวะไฟกระพริบ  

หมายเหต:ุ 
 เ ม่ือ ต้องการ เ ลือกโหมด  SELECT ใ ห้กดสวิต ช์ 

SELECT ค้างไว้จนกระท่ังมีเสียงออดดังส้ันๆหน่ึง
คร้ัง 

 หากไม่สามารถเปล่ียนการควบคุมจากสถานีท่ี 2 ไป
เป็นสถานีท่ี 1 ได้ ให้ปิดสวิตช์กุญแจ แล้วรอ 20 
วินาที จากน้ันเปิดสวิตช์กญุแจอีกคร้ัง 

 ปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีได้รับการแต่งตั้ง
อย่างเป็นทางการของท่าน หากไม่สามารถเลือก
เปล่ียนสถานีควบคุมได้    
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สวติช์ 1 Lever (เฉพาะรีโมตคนัโยกคู่เท่านั้น) 
เม่ือใชส้วติชน้ี์เคร่ืองยนตท์ั้งหมดสามารถควบคุมไดโ้ดย
ใชค้นัโยกดา้นซา้ยเพียงขา้งเดียว 
เม่ือเคร่ืองยนตท์ั้งหมดถูกควบคุมดว้ยคนัโยกขา้งซา้ย ไฟ 
LED บนค าวา่ 1 LEVER จะติดข้ึน  
เม่ือกลุ่มเคร่ืองยนตซ์า้ย และกลุ่มเคร่ืองยนตข์วา แยกการ
ควบคุมโดยใชค้นัโยกในแต่ละขา้งควบคุม ไฟ LED บน
ค าวา่ 1 LEVER จะดบัลง 
 สวติช ์1 LEVER สามารถกดใชง้านไดต้่อเม่ือคนัโยกทั้ง
สองอยูใ่นต าแหน่งเกียร์วา่งเท่านั้น 

หมายเหต:ุ 
 เม่ือเปิดสวิตช์กญุแจระบบ 1 LEVER จะถกูยกเลิกโดย
อัตโนมติั แล้วกลบัเข้าสู่โหมดควบคุมปกติ 

 หากกดใช้งานสวิตช์ 1 LEVER ในขณะท่ีคันโยกท้ัง
สองอยู่ในต าแหน่งอ่ืนนอกเหนือจากเกียร์ว่าง ออด
เตือนจะมีเสียงดัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนท าการสตาร์ตเคร่ืองยนต์ 
1. ลดหางเสือลงใหส่้วนของชุดเกียร์จมลงไปในน ้ า 

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายน ้ ามันเ ช้ือเพลิงของ
เคร่ืองยนตมี์การเช่ือมต่ออยา่งแน่นหนา และถูกตอ้ง
กบัสายน ้ ามนัเช้ือเพลิงของถงัน ้ ามนับนเรือ 

 

3. ใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองยนตอ์ยูใ่นต าแหน่งเกียร์วา่ง 

 

4. ตอ้งมัน่ใจว่าแผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉิน
เสียบอยู่ในต าแหน่งท่ีท างาน และปลายสายดึงแผ่น
กา้มปูล็อกสวิตช์ดบัเคร่ืองฉุกเฉินไดเ้ช่ือมต่อเขา้กับ
ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายผูค้วบคุมเรือ เช่น เขม็ขดั 

 



50 

 

 

 ค าเตือน 

การไม่เช่ือมต่อสายดึงแผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ือง
ฉุกเฉินเข้ากับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผู้ควบคุมเรือ 
หรือเช่ือมต่ออย่างไม่เหมาะสม  อาจส่งผลให้ผู้ควบคุม
เรือ หรือผู้โดยสารได้รับบาดเจบ็สาหัส หรือเสียชีวติได้ 

ปฏิบัตติามข้อควรระวงันีอ้ยู่เสมอ: 
 ต้องมั่นใจว่าได้รัดสายดึงแผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดับ

เคร่ืองฉุกเฉินไว้กับข้อมือ หรือบริเวณเส้ือผ้ากับ
ต าแหน่งทีเ่หมาะสมเข้ากบัผู้ควบคุมเรือเช่น เข็มขัด  

 ต้องมั่นใจว่าไม่มีส่ิงกีดขวางใดๆ ขัดขวาง หรือจ ากัด
การท างานของสวติช์ดบัเคร่ืองฉุกเฉิน 

 ระมัดระวังอย่าดึงแผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ือง
ฉุกเฉินออก  หรือมีการกระแทกจนท าให้แผ่นก้ามปูล็
อกสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินหลุดออกระหว่างการ
ท างานปกติ เคร่ืองยนต์จะดับกะทันหัน  และท าให้
การสูญเสียการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่าฉับพลัน อาจ
ท าให้ผู้โดยสารพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่คาดคดิ 

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

การสตาร์ตเคร่ืองยนต์ 

 ค าเตือน 

 ก๊าซไอเสียประกอบด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึงเป็น
ก๊าซอันตรายที่ตรวจจับได้ยากเนื่องจากไม่มีสีและไม่
มีกลิ่น การหายใจเอาคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปอาจ
ท าให้เสียชีวติ หรือบาดเจบ็สาหัสได้  

 ห้ามสตาร์ตเคร่ืองยนต์ ในอาคาร หรือในที่ที่มีการ
ระบายอากาศไม่เพยีงพอ หรือไม่มเีลย 

หมายเหต:ุ  
หากแผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉิน ไม่เสียบอยู่
ในต าแหน่ง มอเตอร์สตาร์ตจะไม่ท างาน 

1. บีบลูกบีบป้ัมน ้ ามนัเช้ือเพลิงหลายๆคร้ังจนกวา่ลูกบีบ
จะตึงมือ 

 

2. บิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต าแหน่ง “ON” 
บิดสวติช์กุญแจไปท่ีต าแหน่ง “START” อีกคร้ัง แลว้
เคร่ืองยนตท์ั้งหมดจะถูกสตาร์ตโดยอตัโนมติั 

หลงัจากสวติชก์ญุแจคืนกลบัมาท่ีต าแหน่ง “ON” จาก
ต าแหน่ง “START” มอเตอร์สตาร์ตจะท างานต่อไป
อีก 4 วนิาทีจนกวา่เคร่ืองจะสตาร์ตติด 
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ข้อสังเกต 

หากท่านบิดสวิตช์กุญแจแช่ไว้ที่ต าแหน่ง "START" 
เพือ่สตาร์ตเคร่ืองยนต์ ระบบสตาร์ตอาจเสียหายได้ 

บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต าแหน่ง “START” แล้วปล่อยมือ
จากสวติช์กญุแจ ระบบจะเร่ิมสตาร์ตเคร่ืองยนต์ 

มอเตอร์สตาร์ตจะหมุนเคร่ืองยนต์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 
4 วนิาท ีหรือหมุนเพยีงแค่เคร่ืองยนต์ตดิ 

ส าหรับการสตาร์ตเคร่ืองยนต์ ทีละเคร่ืองยนต์ ให้บิด
สวิตช์กุญแจไปท่ีต าแหน่ง “ON” แล้วกดสวิตช ์
START/STOP ท่ีแผงควบคุมในของแต่ละเคร่ืองยนต ์

 

 

ข้อสังเกต 

หากข้อความ “Low Oil Pressure” แสดงบนหน้าจอ
ขณะเคร่ืองยนต์ท างาน ระดับน ้ามันเคร่ืองอาจจะต ่าพอ 
ทีจ่ะท าให้เคร่ืองยนต์เสียหายได้ 

ให้ดบัเคร่ืองยนต์ และตรวจสอบระดบัน า้มนัเคร่ือง 

 

 

หมายเหตุ:  
เวลาในการท างานอย่างต่อเน่ืองของมอเตอร์สตาร์ตถกู 
ตั้งไว้ท่ีส่ีวินาที  
เม่ือเกินเวลาท่ีตัง้ไว้ มอเตอร์สตาร์ตจะ หยดุท างานโดย
อัตโนมติั  
เม่ือมอเตอร์หยดุท างาน ให้รอประมาณสิบวินาที เพ่ือให้
มอเตอร์เยน็ลง แล้วลองสตาร์ตอีกคร้ัง 

3. อุ่นเคร่ืองยนตป์ระมาณ 5 นาที 

ข้อสังเกต 

การใช้งานเคร่ืองยนต์ที่ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์สูง หรือ 
“เปิดคันเร่งสุด” ทันทีหลังจากสตาร์ตเคร่ืองยนต์ โดยที่
ไม่ท าการอุ่นเคร่ืองยนต์ อาจท าให้เคร่ืองยนต์ขัดข้องได้ 

ท าการอุ่นเคร่ืองยนต์ให้เพียงพอ ก่อนใช้งานเคร่ืองยนต์
ด้วยความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ทีสู่งเสมอ 

การตรวจสอบระบบน า้หล่อเยน็ 
ทนัทีท่ีสตาร์ตเคร่ืองยนต ์น ้ าควรพุ่งออกจากรูตรวจสอบ
น ้ าหล่อเย็น ➀ เพื่อแสดงว่าป้ัมน ้ า และระบบหล่อเย็น
ท างานปกติ หากท่านสังเกตเห็นว่าน ้ าไม่พุ่งออกจากรู
ตรวจสอบน ้ าหล่อเย็น ให้ดับเคร่ืองยนต์โดยเร็วท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้ และปรึกษาผูแ้ทนจ าหน่ายท่ีได้รับการ
แต่งตั้งอยา่งเป็นทางการของท่าน 
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ข้อสังเกต 

ห้ามใช้งานเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ ที่ไม่มีน ้าพุ่ งออกมา
จากรูตรวจสอบน ้าหล่อเย็น  มิฉะนั้นอาจเกิดความ
เสียหายอย่างรุนแรงได้ 

หลังจากสตาร์ตเคร่ืองยนต์แล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีน ้าพุ่ง
ออกมาจากรูตรวจสอบน า้หล่อเยน็หรือไม่ 
 

 ค าเตือน 

การใช้งานเรือ ขณะสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินท างานอย่าง
ไม่ถูกต้องสามารถก่อให้เกดิความอนัตรายได้ 

ก่อนสตาร์ตเคร่ืองยนต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ดับ
เคร่ืองฉุกเฉินท างานได้อย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปลีย่นเกยีร์ และการควบคุมคันเร่ง 

ข้อสังเกต 

 ความเสียหายของเคร่ืองยนต์อย่างรุนแรงอาจเกิดขึ้น
หาก  (ก )  เปลี่ ยน เกีย ร์ ในขณะที่ ความ เ ร็วรอบ
เคร่ืองยนต์ไม่อยู่ในรอบเดนิเบา  และความเร็วของเรือ
ยังไม่ลดลง เช่นการเปลี่ยนเกียร์จาก “เดินหน้า” เป็น 
“ถอยหลัง” หรือจาก “ถอยหลัง” เป็น “เดินหน้า” 
หรือ  (ข)  การไม่ระมดัระวงัขณะบังคบัเรือถอยหลงั 

 รอให้ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ กลบัสู่รอบเดนิเบาก่อน
เสมอเมื่อมีการเปลี่ยนเกียร์ เมื่อควบคุมเรือถอยหลัง 
ให้ใช้ความระมดัระวงัอย่างสูง และใช้ความเร็วให้น้อย
ที่สุด  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ในต าแหน่งที่
ต้องการก่อนท าการเร่งเคร่ืองยนต์ 

หมายเหต:ุ 
 บนเรือท่ีมีการติดตั้งสามเคร่ืองยนต์ เค ร่ืองยนต์
ตัวกลาง และเคร่ืองยนต์ด้านซ้าย ถูกควบคุมด้วยคัน
โยกด้านซ้าย ① เพ่ือเช่ือมต่อเคร่ืองยนต์ตัวกลางกับ
เคร่ืองยนต์ซ้าย 

 บนเรือท่ีมีการติดตั้งส่ีเคร่ืองยนต์ สองเคร่ืองยนต์
ด้านซ้ายถูกควบคุมด้วยคันโยกด้านซ้าย ① และสอง
เคร่ืองยนต์ด้านขวาถกูควบคุมด้วยคันโยกด้านขวา ② 

 บนเรือท่ีมีการติดตั้งห้าเคร่ืองยนต์ เคร่ืองยนต์ตัวกลาง 
เคร่ืองยนต์ตัวกลางซ้าย และเคร่ืองยนต์ตัวซ้ายสุด ถูก
ควบคุมด้วยคันโยกด้านซ้าย ①  ในการเช่ือมต่อ
เคร่ืองยนต์ตัวกลาง กับสองเคร่ืองยนต์ในฝ่ังด้านซ้าย 

  บนเรือท่ีมีการติดตั้งหกเคร่ืองยนต์ สามเคร่ืองยนต์
ด้านซ้ายถูกควบคุมด้วยคันโยกด้านซ้าย ① และสาม
เคร่ืองยนต์ด้านขวาถกูควบคุมด้วยคันโยกด้านขวา ②  
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หมายเหต:ุ 
 เม่ือดับเคร่ืองยนต์ คลัตช์จะเคล่ือนไปท่ีต าแหน่งเกียร์
ว่าง โดยไม่ค านึงถึงต าแหน่งของคันโยกของบนรีโมต
ควบคุม 

 ไม่สามารถเข้าเกียร์เดินหน้า หรือถอยหลังได้โดยใช้
คันโยก ในขณะดับเคร่ืองยนต์ 

 หากพยายามเปล่ียนเกียร์ในขณะท่ีความเร็วรอบ
เคร่ืองยนต์สูง เสียงออดจะดังขึน้สองคร้ัง และไฟบอก
ต าแหน่งเกียร์ “N” ท่ีแสดงบนหน้าจอมัลติฟังก์ชัน
เกจจะกะพริบ หากระบบแจ้งเตือนนีท้ างาน ให้เล่ือน
คันโยกไปท่ีต าแหน่งเข้าเกียร์ในรอบเดินเบา 

 

การเปลีย่นเกยีร์ 
หมายเหต:ุ 
รีโมตควบคมุแบบ B  
รีโมตควบคุมแบบ B มีปุ่มล็อกแบบกลไกเพ่ือช่วย
ป้องกันการเล่ือนของคันโยกโดยไม่ตั้งใจ จากเกียร์ว่าง
ไปยงัเกียร์เดินหน้า หรือถอยหลงั การปลดลอ็กให้กดปุ่ม
คลายลอ็กบนคันโยก ก่อนท าการเปล่ียนเกียร์ 

 
 
เม่ือตอ้งการเปล่ียนเกียร์เป็น “เดินหนา้” ให้เล่ือนคนัโยก
ไปทางด้านหน้า ท่ีต าแหน่ง Ⓐ โดยประมาณ ตามท่ี
แสดงในภาพประกอบ 

เม่ือตอ้งการเปล่ียนเกียร์เป็น “ถอยหลงั” ให้เล่ือนคนัโยก
ไปทางด้านหลงั ท่ีต าแหน่ง Ⓑ โดยประมาณ ตามท่ี
แสดงในภาพประกอบ 

ชุดรีโมตควบคุมทั้ งหมดของซูซูกิจะท าร่องเพ่ือล็อก
ต าแหน่งของเกียร์ เพื่อใหรู้้สึกถึงต าแหน่ง A และ B หรือ
เกียร์วา่ง เล่ือนคนัโยกดว้ยความเร็วจากต าแหน่งเกียร์วา่ง
ไปยงัต าแหน่ง A หรือ B เพ่ือป้องกนัการสึกหรอของ
เกียร์ และหนา้สมัผสัของคลตัช ์ 

 

การควบคุมความเร็ว 

เม่ือตอ้งการเพ่ิมความเร็วหลงัจากท่ีท่านเขา้เกียร์แลว้ ให้
เล่ือนคนัโยกไปขา้งหนา้ หรือขา้งหลงั 

 ค าเตือน 

เนื่องจากคันโยกท างานร่วมกันระหว่างการเปลี่ยนเกียร์ 
และการควบคุมความเร็ว คันโยกสามารถเลื่อนผ่านร่อง 
ล็อกต าแหน่งได้ ดังนั้นคันเร่งจะพร้อมใช้งาน สามารถ
เร่งเคร่ืองยนต์ได้ทันที ด้วยเหตุนี้อาจท าให้เรือเคลื่อน
ตวัอย่างกะทนัหันส่งผลให้เกดิการบาดเจบ็หรือทรัพย์สิน
เสียหาย 

ท่านต้องระมดัระวงัอย่าขยบัคนัโยกไปข้างหน้า หรือข้าง
หลงัมากเกนิไป เมือ่ท าการเข้าเกยีร์ 
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การดับเคร่ืองยนต์ 

หมายเหต:ุ 
เม่ือจ าเป็นต้องดับเคร่ืองยนต์ในกรณีฉุกเฉิน ให้ดึงแผ่น
ก้ามปูลอ็กสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินออกโดยดึงท่ีสายพ่วง 

เมื่อดับเคร่ืองยนต์  
1. เล่ือนคนัโยกใหอ้ยูใ่นต าแหน่งเกียร์วา่ง 
2. หากใชง้านเคร่ืองยนตท่ี์รอบสูงอยา่งต่อเน่ือง ก่อนดบั

เคร่ืองยนต์ ตอ้งปล่อยให้เคร่ืองยนตเ์ดินเบาไวส้ักครู่
เพื่อใหเ้คร่ืองยนตไ์ดค้ลายความร้อน 

 
3. บิดสวิตช์ กุญแจไป ท่ีต า แหน่ ง  "OFF" เพื่ อดับ

เคร่ืองยนตท์ั้งหมด 

 
4. ส าหรับการดับเคร่ืองยนต์ ทีละเคร่ืองยนต์ ให้กด

สวิตช์ START/STOP ท่ีแผงควบคุมในของแต่ละ
เคร่ืองยนตเ์พื่อดบัเคร่ืองยนต ์

 

ข้อสังเกต 

หากเปิดสวิตช์กุญแจค้างไว้ที่ต าแหน่ง “ON” ในขณะที่
เคร่ืองยนต์ไม่ท างาน  แบตเตอร่ีจะคายประจุ 

บิดสวิตช์กุญแจไว้ที่ต าแหน่ง “OFF” ทุกคร้ังเมื่อไม่มี
การใช้งานเคร่ืองยนต์ 
 

 ค าเตือน 

การน าเรือออกไปใช้โดยที่ท่านไม่อนุญาต อาจก่อให้เกิด
อุบัตเิหตุ หรือความเสียหายต่อเรือของท่าน 

เพื่อป้องกันไม่ให้ ผู้อื่นใช้เ รือของท่านโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ต้องมั่นใจว่าท่านได้น าลูกบิดกุญแจ และแผ่น
ก้ามปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินออกจากเรือเมื่อไม่มี
ผู้ดูแลเรือของท่าน 

5. หลังจากดับเค ร่ืองยนต์แล้ว ให้ปลดสายน ้ ามัน
เช้ือเพลิงออกจากเคร่ืองยนต์ ในกรณีท่ีมีขั้วต่อสายน ้ า
มนัเช้ือเพลิง 

 ค าเตือน 

หากมีการเช่ือมต่อสายน ้ามันเช้ือเพลิงเข้ากับเคร่ืองยนต์
ทีไ่ม่มกีารใช้งานเป็นเวลานานๆ น า้มนัเช้ือเพลงิอาจมกีาร
ร่ัวได้  

เมือ่ใดทีท่่านไม่มกีารใช้เคร่ืองยนต์เป็นเวลานานๆ ให้ถอด
สายน า้มนัเช้ือเพลงิออก ในกรณีทีม่ขีั้วต่อสายน า้มนั 

6. บิดสกรูช่องระบายอากาศท่ีฝาถังน ้ ามัน ตามเข็ม
นาฬิกาเพ่ือปิดช่องระบายอากาศ (ถา้มีการติดตั้ง) 

หมายเหต:ุ 
เพ่ือให้มั่นใจอยู่ เสมอว่าสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินท างาน
เป็นปกติ ให้ดับเคร่ืองยนต์โดยดึงแผ่นก้ามปูลอ็กสวิตช์
ดับเคร่ืองฉุกเฉินออกเป็นคร้ังคราว ท าในขณะในรอบ
เดินเบา 
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การจอดเรือ 
หากท่านจอดเรือในบริเวณท่ีมีน ้ าต้ืน หรือไม่มีการใชง้าน
เรือในช่วงระยะเวลาหน่ึง ท่านควรยกหางเสือข้ึนจากน ้ า 
เพ่ือป้องกนัการกระแทกในขณะน ้ าลง หรือป้องกนัการ
กดักร่อนจากน ้ าทะเล โปรดดูขอ้มูลท่ีหัวขอ้ “ขาล็อกค ้ า
เคร่ืองยนตข์ณะยกหางเสือข้ึนสุด”  

ข้อสังเกต 

การผูกเรืออย่างไม่เหมาะสมอาจเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายต่อเรือ หรือเคร่ืองยนต์ตดิท้ายเรือ หรือทรัพย์สิน
อืน่ๆได้ 

อย่าให้เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่าน เสียดสีกับขอบ
ของท่าเทยีบเรือ หรือเรือล าอืน่ๆ เมือ่ผูกเรือไว้ 

การใช้งานในน า้ตืน้ 

เม่ือใชง้านเรือของท่านในน ้ าต้ืน อาจจ าเป็นตอ้งเอียงหาง
เสือใหสู้งกวา่มุมเอียงทริมปกติ เม่ือท่านเอียงหางเสือเกิน
วา่มุมเอียงทริมปกติ ท่านควรใชค้วามเร็วในการแล่นเรือ
ท่ีความเร็วต ่าเท่านั้น หลงัจากกลบัสู่น ้ าลึกแลว้ ท่านตอ้ง
มัน่ใจวา่ไดล้ดหางเสือลงไปท่ีมุมเอียงทริมปกติ 
หากตอ้งการยกหางเสือให้สูงกว่ามุมเอียงทริมปกติ ให้
กดปุ่มใชง้านสวติชท์ริม 

 ค าเตือน 

เมื่อมีการยกหางเสือเกินกว่าต าแหน่งเอียงทริมสูงสุด    
ขายึดเคร่ืองฝ่ังที่ยกได้ จะไม่มีขาค ้ารองรับน ้าหนักจาก
ฝ่ังแคล้มยึดเคร่ืองยนต์ ซ่ึงระบบการยกหางขึ้นสุดไม่
สามารถรองรับเคร่ืองยนต์ได้ หากเกิดการชนกับส่ิงกีด
ขวางที่ชุดเกียร์ อาจท าให้ผู้โดยสารได้รับการบาดเจ็บได้
นอกเหนือจากนี้แล้ว รูรับน ้าหล่อเย็นอาจอยู่เหนือกว่า
ระดบัผวิน า้ ซ่ึงอาจส่งผลให้เคร่ืองยนต์เกิดความเสียหาย
อย่างรุนแรงจากความร้อนทีสู่งเกนิไป 

ห้ามใช้รอบเคร่ืองยนต์เกินกว่า 1,500 รอบ/นาที หรือ
ตั้งใจใช้งานเคร่ืองยนต์ที่อยู่ในต าแหน่งมุมเอียงสูงกว่า
ปกต ิ 
 

ข้อสังเกต 

หากหางเสือชนกับส่ิงกีดขวางด้านล่าง ความเสียหาย
ร้ายแรงสามารถเกดิขึน้ได้ 

อย่าให้หางเสือชนกับส่ิงกีดขวางด้านล่าง หากเกิดการ
กระแทก ให้รีบตรวจสอบความเสียหายทนัที 

การท างานของโหมดโทรล (Troll Mode) 
มัลติฟังก์ชันเกจ 
การเปลีย่นไปยงัโหมดโทรล 
กดปุ่ม [MENU] คา้งไว ้ระหวา่งการแล่นเรือท่ีความเร็ว
ต ่าสุด และการด าเนินการน้ี จะเปล่ียนการท างานเป็น
โหมดโทรล 
ส าหรับความเร็วในโหมดโทรล สามารถตั้งค่า และรักษา
ความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ตามท่ีต้องการได้ ท่ีอยู่
ในช่วงตั้งแต่ 600 รอบ/นาที ถึง 1200 รอบ/นาที โดยใช้
ปุ่ม [      ]  หรือ  [      ]  

หมายเหต:ุ 
ปรึกษาผู้ แทนจ าหน่ายท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการของท่านส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติม 

การตั้งค่าโหมดโทรล 
1. เขา้เกียร์เดินหน้า หรือถอยหลงัในรอบเดินเบา และ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อยูใ่นต าแหน่งคนัเร่งปิดสุด 
2. เม่ือกดปุ่ม [MENU] ค้างไว ้บนหน้าจอของมัลติ

ฟังก์ชันเกจจะแสดงขอ้ความยืนยนัว่า “Start Troll 
Mode”  
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3. เมือ่เลอืก “Yes”: 
เม่ือเลือก Yes แลว้กดปุ่ม [SET] เสียงออดจะดงัหน่ึง
คร้ังเพ่ือแสดงว่าได้เข้าสู่โหมดโทรล และในเวลา
เดียวกันหน้าจอจะเปล่ียนเพื่อแสดงผลเฉพาะใน
โหมดโทรล และ                 จะแสดงข้ึนบนหน้าจอ 
เม่ือหน้าจออยู่ในการแสดงผลของรอบความเร็ว
เคร่ืองยนต ์หรือแสดงผลหนา้จอรวม ในส่วนของการ
แสดงผลของความเร็วรอบเคร่ืองยนต์จะเปล่ียนจาก
การแสดงผลแบบ “อนาล็อก” เป็นการแสดงผลแบบ 
“ดิจิตอล” โดยอตัโนมติั   

 

 สัญลักษณ์ไอคอนน้ีจะปรากฏบน
หนา้จอของมลัติฟังกช์นัเกจ ท่ีไดเ้ขา้สู่
โหมดโทรล และแสดงการท างานใน

โหมดโทรลได ้

 สญัลกัษณ์ไอคอนน้ีปรากฏบนหนา้จอ
ของมลัติฟังกช์นัเกจ แสดงวา่ไม่มีการ
เขา้สู่โหมดโทรล  
สญัลกัษณ์ไอคอนน้ีปรากฏบนหนา้จอ
ของมลัติฟังก์ชนัเกจ จะไม่สามารถ
ท างานในโหมดโทรลได ้

ตวัอยา่งของการแสดงผลบนหนา้จอของมลัติฟังกช์นัเกจ
ท่ีท างานอยูใ่นโหมดโทรล 

 
ตวัอยา่งของการแสดงผลบนหนา้จอของมลัติฟังกช์นัเกจ
ท่ีไม่สามารถท างานในโหมดโทรล 
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หมายเหต:ุ 
 ระบบนี้จะท างานอย่างไม่ถูกต้อง จนกว่าเคร่ืองยนต์
จะอยู่ในอุณหภูมิท างานท่ีปกติ 

 กดปุ่ม [MENU] ค้างไว้ ในขณะท่ีคันโยกท่ีรีโมต
ควบคุมอยู่ ในต าแหน่งเกียร์ว่าง  ระบบจะไม่เข้าสู่
โหมดโทรล 

 ส าหรับการติดตั้งหลายเคร่ืองยนต์ 
- หากคันเร่งของเคร่ืองยนต์ท้ังหมดปิดสุด (รอบเดิน
เบา) และหน่ึงในเคร่ืองยนต์น้ันมีการเข้าเกียร์ หาก
กดปุ่ม [MENU] ค้างไว้ ระบบจะเข้าสู่โหมดโทรล 

- ท่ีรอบเดินเบาขณะเข้าเกียร์ของเคร่ืองยนต์ท้ังหมด 
จะถกูควบคุมในเวลาเดียวกัน 

เมือ่เลอืก “No” 
เม่ือเลือก No แลว้กดปุ่ม [SET] หน้าจอแสดงผลจะ
ยอ้นกลบัมาท่ีเดิมก่อนหนา้น้ี 

 

ปรับตั้งความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ในโหมดโทรล 
 เม่ือกดปุ่ม [     ] เสียงออดจะดงัหน่ึงคร้ัง และความเร็ว

รอบเคร่ืองยนตถู์กเพ่ิมข้ึน 50 รอบ/นาที 
 เม่ือกดปุ่ม [     ] เสียงออดจะดงัหน่ึงคร้ัง และความเร็ว

รอบเคร่ืองยนตถ์ูกลดลง 50 รอบ/นาที 
หมายเหต:ุ  
 เม่ือกดปุ่ม [     ]  จนถึงขีดจ ากัดต า่สุดของโหมดโทรล
แล้ว ความเ ร็วรอบของเค ร่ืองยนต์จะไม่ มีการ
เปล่ียนแปลง และเสียงออดยาว จะดังขึน้สามคร้ัง 

 เม่ือกดปุ่ม [     ] จนถึงขีดจ ากัดสูงสุดของโหมดโทรล
แล้ว ความเ ร็วรอบของเค ร่ืองยนต์จะไม่ มีการ
เปล่ียนแปลง และเสียงออดยาว จะดังขึน้สามคร้ัง 

 ส าหรับการติดตั้งหลายเคร่ืองยนต์ 

เม่ือกดใช้งานปุ่มนี้ ในขณะท่ีเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงถึง
ขีดจ ากัดของการปรับรอบเคร่ืองยนต์ในโหมดโทรล 
แต่เคร่ืองอ่ืนๆยงัไม่ถึงขีดจ ากัดของการปรับ เสียงบ๊ีบ
จะดังส้ันๆ หน่ึงคร้ัง และความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์
ในเคร่ืองท่ีรอบเคร่ืองยังไม่ถึงขีดจ ากัด ระบบจะท า
การปรับรอบให้ถึงขีดจ ากัดท่ีก าหนด  

 การเปล่ียนเกียร์ และการควบคุมคันเร่งยังคงสามารถ
ท าได้งาน แม้อยู่ในโหมดโทรล 

การยกเลกิโหมดโทรล 
โหมดโทรลสามารถยกเลิกได้โดยเล่ือนคนัโยกรีโมต
ควบคุมทั้งหมดไปท่ีต าแหน่งเกียร์วา่ง หรือโดยการเพ่ิม
ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์เป็น 3000 รอบ/นาที หรือ
มากกว่า ในทั้ งสองกรณีน้ี เสียงบ๊ีบสั้ นๆจะดังข้ึนสอง
คร้ัง เม่ือยกเลิกโหมดโทรล 

สวติช์โหมดโทรล 
การเปลีย่นไปยงัโหมดโทรล 
กดปุ่มท่ีสวติชโ์หมดโทรล  “     ”    หรือ  “      ”  คา้งไว้
ในขณะแล่นเรือท่ีรอบเดินเบา (ความเร็วต ่า) จะเปล่ียน
เขา้สู่โหมดโทรล 
ส าหรับความเร็วในโหมดโทรล สามารถตั้งค่า และรักษา
ความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ตามท่ีต้องการได้ ท่ีอยู่
ในช่วงตั้งแต่ 600 รอบ/นาที ถึง 1200 รอบ/นาที โดยใช้
ปุ่ม “     ” หรือ “     ” ท่ีสวติชโ์หมดโทรล 

 
หมายเหต:ุ 
ปรึกษาผู้ แทนจ าหน่ายท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการของท่านส าหรับข้อมลูเพ่ิมเติม 
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การตั้งค่าโหมดโทรล 
1. เขา้เกียร์เดินหน้า หรือถอยหลงัในรอบเดินเบา และ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อยูใ่นต าแหน่งคนัเร่งปิดสุด 
2. กดปุ่มท่ีสวิตช์โหมดโทรล “     ” หรือ “     ” คา้งไว้

จนกระทั่งได้ยินเสียงบ๊ีบดังข้ึนหน่ึงคร้ัง ในเวลา
เดียวกัน หน้าจอบนมลัติฟังก์ชันเกจจะเขา้สู่โหมด
โทรล และสัญลกัษณ์               จะแสดงบนหนา้จอ 
เม่ือหน้าจออยู่ในการแสดงผลของรอบความเร็ว
เคร่ืองยนต ์หรือแสดงผลหนา้จอรวม ในส่วนของการ
แสดงผลของความเร็วรอบเคร่ืองยนต์จะเปล่ียนจาก
การแสดงผลแบบ “อนาล็อก” เป็นการแสดงผลแบบ 
“ดิจิตอล” โดยอตัโนมติั   

 

หมายเหต:ุ 
 ระบบนี้จะท างานอย่างไม่ถูกต้อง จนกว่าเคร่ืองยนต์
จะอยู่ในอุณหภูมิท างานท่ีปกติ 

 หากกดปุ่มท่ีสวิตช์ค้างไว้ ในขณะท่ีคันโยกท่ีรีโมต
ควบคุมอยู่ ในต าแหน่งเกียร์ว่าง  ระบบจะไม่เข้าสู่
โหมดโทรล 
 
 

 ส าหรับการติดตั้งหลายเคร่ืองยนต์ 
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคันโยกท้ังสองได้เข้าเกียร์
เดินหน้า หรือถอยหลัง และอยู่ ในรอบเดินเบา 
ก่อนท าการกดสวิตช์โหมดโทรล 

- ท่ีรอบเดินเบาขณะเข้าเกียร์ของเคร่ืองยนต์ท้ังหมด 
จะถกูควบคุมในเวลาเดียวกัน 

การปรับตั้งความเร็วรอบของโหมดโทรล 
 เม่ือกดสวติช ์ “     ”   เสียงบ๊ีบสั้นๆ จะดงัข้ึนหน่ึงคร้ัง

และความเร็วรอบเคร่ืองจะเพ่ิมข้ึน 50 รอบ/นาที 
 เม่ือกดสวติช ์ “     ”  เสียงบ๊ีบสั้นๆ จะดงัข้ึนหน่ึงคร้ัง 

และความเร็วรอบเคร่ืองจะลดลง 50 รอบ/นาที 

หมายเหต:ุ 
การเปล่ียนเกียร์ และการควบคุมคันเร่งยังคงใช้งานได้
ถึงแม้ว่าจะอยู่ในโหมดโทรล 

การยกเลกิโหมดโทรล 
โหมดโทรลสามารถยกเลิกได้โดยเล่ือนคนัโยกรีโมต
ควบคุมทั้งหมดไปท่ีต าแหน่งเกียร์วา่ง หรือโดยการเพ่ิม
ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์เป็น 3000 รอบ/นาที หรือ
มากกว่า ในทั้ งสองกรณีน้ี เสียงบ๊ีบสั้ นๆจะดังข้ึนสอง
คร้ัง เม่ือยกเลิกโหมดโทรล 

การใช้งานในน า้เค็ม 
หลงัจากใชง้านเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือในน ้ าเค็ม ท่านควร
ลา้งท่อทางเดินน ้ าดว้ยน ้ าจืดท่ีสะอาด ตามท่ีระบุไวใ้น
หัวข้อ “การล้างท่อทางเดินน ้ า” หากท่านไม่ลา้งท่อ
ทางเ ดินน ้ า  คราบเกลือท่ีตกค้างสามารถกัดกร่อน
เคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือของท่านได ้ท าให้อายุการใชง้าน
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่านมีอายท่ีุสั้นลง 

การถอดและการเคลื่อนย้ายเคร่ืองยนต์ติด
ท้ายเรือ 

การถอดเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ 
หากจ าเป็นตอ้งถอดเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือออกจากเรือ
ของท่าน เราขอแนะน าให้ท่านสอบถามจากผู ้แทน
จ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ เป็น
ผูด้  าเนินการใหท่้าน 
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การเคลือ่นย้ายเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ 
เม่ือมีการเคล่ือนยา้ย ให้วางเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของ
ท่านในแนวตั้ง หรือแนวนอน 

การเคลือ่นย้ายในแนวตั้ง 
ติดตั้ งเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือเขา้กับแท่นยึดเคร่ืองยนต์
แบบเคล่ือนยา้ยได ้โดยยึดโบลท์และนตัเขา้กบัต าแหน่ง
เดียวกบัจุดยดึทา้ยเรือทั้งหมด 2 ชุด 
หา้มใชแ้ท่นโชวเ์คร่ืองยนตส์ าหรับใชใ้นการเคล่ือนยา้ย 

 

การเคลือ่นย้ายในแนวนอน 
1. ถ่ายน ้ ามันเค ร่ืองออก โปรดดูหัวข้อ  “การถ่าย

น ้ ามนัเคร่ือง” 
2. ถ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงออกจากห้องลูกลอยป้ัมแรงดนัสูง 
① ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
(1) ถอดฝาครอบเคร่ืองยนตอ์อก 

 
(2) คลายสกรูระบายน ้ ามนัเช้ือเพลิง ② ออกและถ่าย

น ้ ามนัเช้ือเพลิงลงในภาชนะท่ีเหมาะสม 

 

 

 ค าเตือน 

น ้ามันเบนซินเป็นเช้ือเพลิงไวไฟ และเป็นพิษอย่างยิ่ง 
อาจท าให้เกดิไฟไหม้ และเป็นอนัตรายต่อคนและสัตว์ 

ใช้ภาชนะที่ เหมาะสม และปลอดภัยเพื่อเก็บน ้ามัน
เบนซินที่ระบายออกจากเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ และเก็บ
น ้ามันเบนซินให้ห่างจากประกายไฟ เปลวไฟ ผู้คนและ
สัตว์เลีย้ง 
 

ข้อสังเกต 

หากน ้ามันเบนซินหกบนพื้นผิวที่ พ่นสี อาจท าให้เกิด
คราบ หรือการเปลีย่นของสีผวิได้  

เช็ดน า้มนัเบนซินทีห่กออกทนัทด้ีวยผ้านุ่มๆ 

(3) หลงัจากถ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงออกจนหมดแลว้ ให้
ขนัสกรูกลบัให้แน่น และติดตั้งช้ินส่วนทั้งหมด
กลบัเขา้ท่ี 

3. วางเคร่ืองยนตล์งบนแผ่นรองกนักระแทกโดยให้วาง
ดา้นขวาลงตามท่ีแสดงในภาพ 
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 ค าเตือน 

เช้ือเพลิงที่หก หรือไอน ้ามันเช้ือเพลิง สามารถท าให้เกิด
ไฟไหม้ และเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
ปฏิบัตติามข้อควรระวงัต่อไปนีเ้สมอ: 
 ถ่ายน า้มนัเช้ือเพลงิออกจากท่อน ้ามันเช้ือเพลิงและใน

ห้องลูกลอยที่ ป้ัมแรงดันสูงก่อนเคลื่อนย้ายเรือ/
เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ และก่อนถอดเคร่ืองยนต์ติด
ท้ายเรือออกจากตวัเรือ 

 ห้ามวางนอนเคร่ืองยนต์หากไม่มีการ ถ่ายน ้ามัน
เช้ือเพลงิออก 

 เก็บเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือให้ห่างจากเปลวไฟหรือ
ประกายไฟ 

 เช็ดน า้มนัเช้ือเพลงิทีห่กออกทนัท ี
 

ข้อสังเกต 

หากท่านไม่ระมัดระวังเมื่อวางนอนเคร่ืองยนต์ติดท้าย
เรือในด้านข้าง และไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่
เหมาะสม เช่น ถ่ายน ้ามันเคร่ือง และน ้าหล่อเย็นออกให้
หมดก่อน อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ น ้ามันเคร่ือง
อาจไหลเข้าสู่กระบอกสูบจากอ่างน ้ามันเคร่ือง และน ้า
อาจเข้าสู่กระบอกสูบโดยผ่านช่องทางระบายไอเสีย 

ถ่ายน ้ามันเคร่ือง และน ้าหล่อเย็นออกจนหมดก่อนวาง
นอนเคร่ืองยนต์ตดิท้ายเรือในด้านข้าง และโปรดให้ความ
ระมดัระวงัในการวางเคร่ืองลงนอนทุกคร้ัง 

 
 

ข้อสังเกต 

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

อย่าปล่อยให้หางเสืออยู่สูงกว่าส่วนหัวของเคร่ืองยนต์
ในขณะขนย้าย หรือจัดเก็บเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของ
ท่าน 

การลากเรือบนรถเทรลเลอร์ 

เม่ือมีการลากเรือบนรถเทรลเลอร์ในขณะท่ีมีเคร่ืองยนต์
ติดทา้ยเรือติดอยู ่ควรให้ต าแหน่งเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือ
อยูใ่นต าแหน่งท างานตามปกติ เวน้แต่จะมีระยะห่างจาก
พ้ืนถึงบริเวณเกียร์ไม่เพียงพอ หากท่านตอ้งเพ่ิมระยะห่าง
จากพ้ืน ให้ยกหางเสือข้ึน แลว้ใชอุ้ปกรณ์ค ้าหางเสือเพ่ือ
รับน ้ าหนักเพ่ือป้องการความเสียหายท่ีจะเกิดจากการ
โยนตวัของตวัเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ 

 

ข้อสังเกต 

หากท่านใช้ขาล็อกค ้าเคร่ืองยนต์ เมื่อยกหางเสืออยู่ใน
ต าแหน่งขึน้สุด เมือ่มกีารลากเรือบนพืน้ผวิถนนทีไ่ม่ดที า
ให้เกิดการส่ันสะเทือนของเคร่ืองยนต์ อาจท าให้เกิดการ
คลายล็อกได้โดยไม่คาดคิด ส่งผลให้เคร่ืองยนต์ติดท้าย
เรือ  และกลไกในการลอ็กได้รับความเสียหาย 
ห้ามใช้ขาลอ็กค า้เคร่ืองยนต์ในต าแหน่งยกหางเสือขึน้สุด
เพื่อการลากเรือ ให้ใช้อุปกรณ์ค ้าหางเสือเพื่อรับน ้าหนัก
เคร่ืองยนต์ในการลากเรือ 
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การตรวจเช็ก และการบ ารุงรักษาตามระยะ
ตารางการบ ารุงรักษา 
การตรวจเช็ก และการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ
อย่าง สม ่าเสมอเป็นส่ิงส าคญั ให้ปฏิบัติตามตาราง
ดา้นล่างใน แต่ละช่วงระยะเวลา ตอ้งแน่ใจวา่ไดท้ าการ
บ ารุงรักษาตามท่ีระบุไว ้ระยะเวลาในการบ ารุงรักษาควร
ตดัสินโดย จ านวนชัว่โมงการใชง้านหรือระยะของเดือน
แลว้แต่อยา่งใดอยา่งหน่ึงมาถึงก าหนดก่อน 

 

 ค าเตือน 

ก๊าซไอเสียประกอบด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึงเป็น
ก๊าซอันตราย ที่ตรวจจับได้ยากเนื่องจากไม่มีสีและไม่มี
กลิ่น การหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปอาจ
ท าให้เสียชีวติหรือบาดเจบ็สาหัสได้ 

ห้ามสตาร์ตเคร่ืองยนต์ภายในอาคาร หรือในพืน้ทีท่ีม่กีาร
ระบายอากาศไม่เพยีงพอ หรือไม่มกีารระบายอากาศเลย 

ช่วงระยะ 
หัวข้อการบริการ 

20 ช่ัวโมงแรก 
หรือ 1 เดอืน 

100 ช่ัวโมง 
หรือทุกๆ 12 เดอืน 

200 ช่ัวโมง 
หรือทุกๆ 12 เดอืน 

300 ช่ัวโมง 
หรือทุกๆ 36 เดอืน 

หัวเทยีน  I   

ท่อหายใจและท่อน า้มนัเช้ือเพลงิ I I   

น า้มนัเคร่ือง R R   

น า้มนัเกยีร์ R R   

การหล่อลืน่ I I   

แอโนด (ภายนอก) I I   

* แอโนด (ภายในกระบอกสูบ / ฝาสูบ)  I   

สายกราวด์ I I   

แบตเตอร่ี I I   

ไส้กรองน า้มนัเช้ือเพลงิแรงดนัต า่ 
I I   

เปลีย่นทุกๆ 400 ช่ัวโมงหรือ ทุกๆ 2 ปี 

* ไส้กรองน า้มนัเช้ือเพลงิป้ัมแรงดนัต า่ เปลีย่นทุกๆ 1000 ช่ัวโมง 

* ไส้กรองน า้มนัเคร่ือง R  R  

* ไส้กรองน า้มนัเช้ือเพลงิป้ัมแรงดนัสูง เปลีย่นทุกๆ 1000 ช่ัวโมง 

* ความเร็วรอบเดนิเบา I  I  

* ระยะห่างวาล์ว    I 

* ป๊ัมน า้   I  

* ยางใบพดัป๊ัมน า้   I R 

* สลกั และนัตยดึใบจกัร I I   

* โบลท์ และนัต T T   

* ชุดเฟืองเกยีร์ ตรวจสอบทุกๆ 200 ช่ัวโมง (ส าหรับเรือทีใ่ช้เชิงพาณิชย์เท่านั้น) 

* วาล์วน า้  I   

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

หมายเหต:ุ เปล่ียนไส้กรองดักน า้ทุกๆ 12 เดือน (หรือบ่อยกว่าน้ันหากมีค าแนะน าจากบริษัทผู้ผลิตไส้กรองดักน า้) 
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 ค าเตือน 

การบ ารุงรักษาที่ไม่เหมาะสม หรือความบกพร่องในการ
ด าเนินการบ ารุงรักษาตามค าแนะน า อาจเป็นอันตรายได้
การบ ารุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง หรือขาดการบ ารุงรักษาจะ
เพิม่โอกาสการเกดิอุบัตเิหตุ หรือท าให้อุปกรณ์เสียหาย 

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ด าเนินการบ ารุงรักษาตามตาราง
การบ ารุงรักษาด้านบน ซูซูกขิอแนะน าให้ผู้แทนจ าหน่าย
ซูซูกิมารีนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเป็น
ผู้ด าเนินการบ ารุงรักษาตามตารางด้านบน ในหัวข้อที่มี
เคร่ืองหมาย (*) ก ากับไว้ ท่านสามารถบ ารุงรักษาใน
หัวข้อที่ไม่มีเคร่ืองก ากับไว้ โดยสามารถดูค าแนะน าใน
หั ว ข้ อ ก า รบ า รุ ง รั กษ า ไ ด้ ใ น ส่ วนนี้  ห า ก ท่ านมี
ประสบการณ์ด้านช่างยนต์หรืองานที่เกี่ยวข้อง หากท่าน
ไม่มั่นใจในการด าเนินการตามหัวข้อที่ไม่มีเคร่ืองหมาย
ก ากับไว้ โปรดให้ผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการเป็นผู้ด าเนินการให้กบัท่าน 
 

 ค าเตือน 

ความปลอดภัยของท่าน และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับว่าท่าน
ดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ตดิท้ายเรือได้ดเีพยีงใด 

ปฏิบัติตามค าแนะน าในการตรวจสอบ และบ ารุงรักษา
อย่างระมัดระวัง หากท่านไม่มีประสบการณ์ด้านช่าง
ยนต์มาก่อน อย่าพยายามบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ติดท้าย
เรือของท่าน ท่านอาจได้รับบาดเจ็บ หรืออาจท าให้
เคร่ืองยนต์ตดิท้ายเรือเสียหายได้ 
 

ข้อสังเกต 

ระยะเวลาในการบ ารุงรักษา ตามตารางการบ ารุงรักษา
ออกแบบมา ใ ห้สอดคล้องกับลักษณะการใ ช้งาน
เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือที่ปกติ หากท่านใช้เคร่ืองยนต์ติด
ท้ายเรือภายใต้การใช้งานที่หนักและรุนแรงกว่าปกต ิ
ตามที่ อ ธิบาย ต่อจากนี้  ท่ านอาจต้องด า เนินการ
บ ารุงรักษาบ่อยกว่าทีร่ะบุไว้ในตารางการบ ารุงรักษา 
 ใช้งานคนัเร่งในต าแหน่งเร่งสุดบ่อยคร้ัง 

 ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานด้วยความเร็วสูงสุด 
 ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานที่ความเร็วรอบเดินเบา

หรือโหมดโทรล 
 ใช้งานถี่ในน า้โคลน ปนทราย กรดเกลอืหรือน า้ตืน้ 
 ใช้งานเคร่ืองยนต์โดยไม่มกีารอุ่นเคร่ืองทีเ่หมาะสม 
 การเร่ง และการลดคนัเร่งอย่างกะทนัหันบ่อยคร้ัง 
 มคีวามถี่ในการเข้าเกยีร์เป็นเวลาบ่อยคร้ัง 
ปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการ เกีย่วกบัช่วงเวลาการบ ารุงรักษาที่เหมาะสม
ให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานของท่าน เมื่อเปลี่ยน
ช้ินส่วนของเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่าน ซูซูกิขอ
แนะน าอย่างยิง่ให้ท่านใช้อะไหล่แท้ซูซูก ิหรือเทยีบเท่า 

ชุดเคร่ืองมือ 
ชุดเคร่ืองมือมีมาพร้อมกบัเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่าน 
เก็บชุดเคร่ืองมือไวบ้นเรือของท่าน และตรวจสอบให้
แน่ใจวา่เคร่ืองมือทั้งหมดท่ีให้มายงัคงอยูใ่นถุงเคร่ืองมือ 
ชุดเคร่ืองมือประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี: 
➀ ถุงเคร่ืองมือ 
➁ ประแจบลอ็กเบอร์ 8 มิลลิเมตร 
➂ ประแจบลอ็กเบอร์ 8 x 10 มิลลิเมตร 
➃ ประแจบลอ็กเบอร์ 16 มิลลิเมตร 

➄ ประแจปากตาย 8 x 10 มิลลิเมตร 
➅ แกนไขควงรวม (+ , - ) 
➆ ดา้มไขควง 
➇ คีม 
➈ ประแจหกเหล่ียม 4 มิลลิเมตร 
➉ ประแจหกเหล่ียม 8 มิลลิเมตร 
⑪ แหวนปะเก็นปลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง (ส ารอง) 
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หัวเทียน 
การถอดหวัเทียนใหป้ฏิบติัตามน้ี: 
1. ถอดโบลทย์ดึแผน่ป้องกนัท่อทางอากาศ  ① ออก  

 
2. ถอดแผน่ป้องกนัท่อทางอากาศ ② ออก 

 
3. ถอดโบลทย์ดึคอลยห์วัเทียนออก 
4. ดึงคอยลห์วัเทียนออก 
5. คลายหัวเทียนแลว้น าหัวเทียนออกโดยใชเ้คร่ืองมือ

ประแจบ็อกซ์ท่ีอยูใ่นถุงเคร่ืองมือ 

 
 

 

 

 

เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่านมาพร้อมกบัหัวเทียนเบอร์ 
"มาตรฐาน" ต่อไปน้ีส าหรับการใชง้านปกติ 

NGK BKR6E มาตรฐาน 
 

ข้อสังเกต 

หัวเทียนชนิดที่ไม่มีตัวความต้านทานจะมีการรบกวน
การท างานของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ก่อให้เกดิการจุดระเบิดผดิพลาด หรือท าให้เกิดปัญหากับ
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์  และอุปกรณ์เสริมอืน่ๆ ของเรือ 

ใช้เฉพาะหัวเทียนประเภทที่มีตัวต้านทานกับเคร่ืองยนต์
ตดิท้ายเรือของท่าน 

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

การใช้หัวเทียน หรือการขันหัวเทียนที่ไม่เหมาะสม อาจ
ท าให้เคร่ืองยนต์เกดิความเสียหายอย่างรุนแรง 
 อย่าทดลองใช้หัวเทียนยี่ห้ออื่น เว้นแต่ท่านจะระบุได้

ว่าหัวเทยีนมมีาตรฐานเทยีบเท่ากบัยีห้่อที่ระบุไว้  
ในกรณีที่เคร่ืองยนต์ของท่านเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการใช้หัวเทียนที่ไม่มาตรฐาน ซ่ึงในกรณี
ดงักล่าวจะไม่อยู่ภายใต้เงือ่นไขการรับประกนั 

 การติดตั้งหัวเทียน ให้หมุนหัวเทียนเข้าด้วยมือเปล่า 
จากนั้นใช้ประแจขันแน่น ตามค่าแรงขันทีก่ าหนด 

ค่าก าหนดแรงขนั 
25-29 นิวตนั-เมตร 
(2.5 – 3.0 kgf-m, 18 – 21 lbf-ft) 
องศาการหมุน 
หวัเทียนใหม่ 1/2 – 3/4  รอบ 
หวัเทียนเก่า 1/12 – 1/8 รอบ 

 ห้ามขันแน่นเกินค่าก าหนดแรงขัน หรือขันหัวเทียน
ปีนเกลยีว ซ่ึงเป็นเหตุให้เกลยีวทีฝ่าสูบเสียหายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ระยะห่างเข้ียวหวัเทียน 
0.7 – 0.8 มิลลิเมตร 
(0.028 – 0.031 น้ิว) 

 

 

1. สึกหรอเกินไป     2. ฉนวนแตก        3. เข้ียวละลาย 
4. เกิดการกดักร่อน 5. มีคราบสีเหลือง 6. เกิดออกซิเดชนั 

หมายเหตุ: 
หากพบสภาพของหัวเทียนตามท่ีแสดงในภาพประกอบ
ด้านบน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ท าการเปล่ียนหัว
เทียนใหม่แล้ว มิฉะน้ันจะท าให้เคร่ืองยนต์สตาร์ตติดยาก 
ส้ินเปลืองน า้มันเชื้อเพลิง และส่งผลให้เคร่ืองยนต์เกิด
ปัญหาขึน้ได้ 
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ท่อระบายอากาศ และท่อน า้มันเช้ือเพลงิ 
ตรวจสอบท่อระบายอากาศ และท่อน ้ ามนัเช้ือเพลิงเพ่ือ
หารอยร่ัว รอยแตก บวม หรือความเสียหายอ่ืนๆ หากท่อ
ระบายอากาศ และท่อน ้ ามนัเช้ือเพลิงเกิดความเสียหาย 
ตอ้งเปล่ียนช้ินส่วนใหม่ เพื่อความปลอดภยั 
ปรึกษาผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่ง
เป็นทางการ หากจ าเป็นตอ้งเปล่ียนช้ินส่วนดงักล่าว 

 

 

 ค าเตือน 

การร่ัวไหลของน ้ามันเช้ือเพลิงสามารถท าให้เกิดการ 
ระเบิด หรือไฟไหม้ ซ่ึงท าให้ได้รับบาดเจบ็อย่างรุนแรง 

 ให้ผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการ เป็นผู้ด าเนินการเปลี่ยนท่อน ้ามันเช้ือเพลิง
หากมรีอยร่ัว ปริแตก หรือบวม 

 

 

 

 

น า้มนัเคร่ือง 
 ค าเตือน 

ห้ามด าเนินการในขั้นตอนใดๆของการการเปลี่ยนถ่าย
น า้มนัเคร่ือง ในขณะทีเ่คร่ืองยนต์ท างานอยู่ การบาดเจ็บ
อย่างรุนแรงอาจเกดิขึน้ได้ 

ต้องดับเคร่ืองยนต์ก่อนทุกคร้ัง ที่ด าเนินการเปลี่ยนถ่าย
น า้มนัเคร่ือง 
 

ข้อสังเกต 

การใช้โหมดโทรลเป็นเวลานานสามารถลดอายุของ
น ้ามันเคร่ืองได้ เคร่ืองยนต์ของท่านอาจเกิดความ
เสียหายได้ หากท่านไม่เปลี่ยนน ้ามันเคร่ืองให้บ่อยขึ้น
ภายใต้การใช้งานในลกัษณะนี ้

เปลี่ยนน ้ามันเคร่ืองให้บ่อยขึน้หากท่านใช้เคร่ืองยนต์ใน
โหมดโทรลเป็นเวลานานบ่อยคร้ัง 

การเปลีย่นถ่ายน า้มันเคร่ืองยนต์ 
ควรอุ่นเคร่ืองยนต์ก่อนการเปล่ียนถ่ายน ้ ามันเคร่ือง
เพ่ือใหน้ ้ ามนัไหลออกจากเคร่ืองยนตไ์ดอ้ยา่งสะดวก 

การเปล่ียนน ้ ามนัเคร่ือง: 
1. จดัระดบัของเคร่ืองยนตใ์หอ้ยูใ่นต าแหน่งตั้งตรง แลว้

ถอดฝาครอบเคร่ืองยนตอ์อก 
2. ถอดฝาปิดช่องเติมน ้ ามนัเคร่ืองออก 

 
3. วางอ่างถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองไวใ้ตป้ลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง 
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 ข้อควรระวงั 

อุณหภูมขิองน า้มนัเคร่ืองอาจสูงพอทีจ่ะลวกนิว้ของท่าน
ในระหว่างดงึปลัก๊ถ่ายน า้มนัเคร่ืองออก 

รอจนกว่าปลั๊กถ่ายน ้ามันเคร่ืองจะเย็นตัวลงพอที่จะ
สัมผัสได้ด้วยมือเปล่า  ก่อนท าการคลายปลั๊ก ถ่าย
น า้มนัเคร่ือง 

4. คลายปลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง ➀ และแหวนปะเก็น ➁ 
ออก จากนั้นปล่อยใหน้ ้ ามนัเคร่ืองไหลออก 

 
5. หลังจากถ่ายน ้ ามันเคร่ืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้

เ ป ล่ี ยน แหวนปะ เ ก็ น ให ม่  แ ล้ว ขันปลั๊ ก ถ่ า ย
น ้ ามนัเคร่ืองใหแ้น่น 

ข้อสังเกต 

แหวนปะเก็นที่ใช้แล้วก่อนหน้านี้อาจ ร่ัวได้ ส่งผลให้
เคร่ืองยนต์เกดิความเสียหาย  

ห้ามน าแหวนปะเก็นกลับมาใช้ซ ้า ให้มั่นใจว่าใช้แหวน
ปะเกน็ใหม่เสมอ 

หมายเหตุ: 
มีแหวนปะเก็นปลั๊กถ่ายน า้มันเคร่ืองส ารองอยู่ในชุดถุง
เคร่ืองมือ 

6. เติมน ้ ามนัเคร่ืองตามเกรดท่ีแนะน าใหอ้ยูใ่นขีดจ ากดั
ดา้นบนความจุน ้ ามนัเคร่ือง: 8.0 ลิตร 
 
 
 
 

7. ตรวจวดัระดบัน ้ ามนัเคร่ือง 

 

หมายเหต:ุ  
เพ่ือหลีกเล่ียงการวัดระดับน า้มันเคร่ืองท่ีไม่ถูกต้อง ให้
ตรวจวัดระดับน ้ามันเคร่ือง ในขณะท่ีเคร่ืองยนต์เย็น
เท่าน้ัน 

8. ปิดฝาช่องเติมน ้ ามนัเคร่ือง 

 ค าเตือน 

น ้ามันเคร่ืองอาจท าให้คน หรือสัตว์เลีย้งได้รับบาดเจ็บ
การสัมผสัซ ้าๆ กบัน า้มนัเคร่ืองทีใ่ช้แล้วเป็นเวลานานอาจ
ท า ใ ห้ เกิดมะ เ ร็ งผิวหนั ง ไ ด้  แ ม้แ ต่การ สัมผัสกับ
น ้ามันเคร่ืองที่ใช้แล้วในระยะเวลาส้ันๆ ก็อาจท าให้
ผวิหนังระคายเคอืงได้ 
 เกบ็น า้มนัเคร่ืองใหม่หรือที่ใช้แล้วให้ห่างจากเด็ก และ

สัตว์เลีย้ง 

 ใส่เส้ือแขนยาว และถุงมือกันน ้าเมื่อมีการด าเนินการ
กบัน า้มนัเคร่ือง 

 เมือ่น า้มนัเคร่ืองสัมผสักบัผวิของท่านให้ล้างออกด้วย
สบู่ทนัท ี

 ให้ซักเส้ือผ้า หรือผ้าขี้ริ้วที่เป้ือนน ้ามันเคร่ืองด้วย
ผงซักฟอก 

หมายเหต:ุ 
รีไซเคิล หรือก าจัดน า้มันเคร่ืองท่ีใช้แล้วอย่างเหมาะสม
ห้ามทิ้งน ้ามันเคร่ืองลงในถังขยะ หรือเทลงบนพื้นดิน 
ท่อระบายน า้ หรือเท่ลงในน า้ 
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น า้มนัเกยีร์ 
การตรวจสอบระดับน ้ ามนัเกียร์ ให้ถอดปลัก๊วดัระดับ
น ้ ามันเกียร์ ① ออก แล้วมองเข้าไปในรู ระดับของ
น ้ ามนัเกียร์ควรอยูท่ี่ขอบดา้นล่างของรู หากระดบัต ่า ให้
เติมน ้ ามนัเกียร์ตามเบอร์ท่ีก าหนด จนถึงระดับท่ีขอบ
ดา้นล่างของรู จากนั้นใส่ปลัก๊วดัระดบัน ้ ามนัเกียร์ และ
ขนัแน่น  

 
การเปล่ียนน ้ ามนัเกียร์: 
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคร่ืองยนต์อยู่ในต าแหน่งตั้ ง

ตรง วางอ่างถ่ายน ้ ามนัเกียร์ไวด้า้นล่างใตเ้ส้ือเกียร์ 
2. ถอดปลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเกียร์ ➁ ออก จากนั้นถอดปลัก๊วดั

ระดบัน ้ ามนัเกียร์  ➀ ออก 

 

3. หลงัจากท่ีน ้ ามนัเกียร์ไหลออกจนหมด ให้เติมน ้ ามนั
เกียร์ตามเบอร์ท่ีก าหนด โดยใส่ปลายหลอดเติมน ้ ามนั
เกียร์เขา้กบัรูถ่ายน ้ ามนัเกียร์ ➁ แลว้บีบหลอดน ้ ามนั
เกียร์ให้น ้ ามันเกียร์เขา้ไปในเกียร์จนกระทั่งน ้ ามัน
เกียร์เร่ิมไหลออกมาจากรูวดัระดบั ➀ ใชน้ ้ ามนัเกียร์
ประมาณ 1.1 ลิตร  

 
 

หมายเหตุ: 
ปลัก๊วดัระดับน า้มนัเกียร์ และปลัก๊ถ่ายน า้มันเกียร์มีความ
แตกต่างกัน 
ปลัก๊ถ่ายน า้มนัเกียร์มีแม่เหลก็อยู่ท่ีปลายเกลียว 
ให้ท าความสะอาดท่ีแม่เหลก็หากมีผงเหลก็ติดอยู่ 
อย่าใส่สลบัต าแหน่งกันเม่ือท าการติดตั้ง 

4. ขนัแน่นปลัก๊วดัระดบัน ้ ามนัเกียร์ ➀ จากนั้นดึงหลอด
เติมน ้ ามนัเกียร์ออก แลว้รีบขนัปลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเกียร์ 
➁ ใหแ้น่น 

หมายเหต:ุ 
เ พ่ือหลีกเ ล่ียงการ เ ติมน ้ามันเ กียร์ไม่ได้ระดับ  ใ ห้
ตรวจสอบระดับน ้ามันเกียร์อีกคร้ังหลังจากเสร็จตาม
ขั้นตอนท่ี 4 ประมาณ 10 นาที หากระดับน า้มันเกียร์ต า่ 
ให้ค่อยๆ เติมน า้มนัเกียร์จนถึงระดับท่ีถกูต้องของรูท่ี ➀ 

 ค าเตือน 

น ้ามันเกียร์อาจท าให้คน หรือสัตว์เลี้ยงได้รับบาดเจ็บ 
การสัมผสัซ ้าๆ กับน ้ามันเกียร์ที่ใช้แล้วเป็นเวลานานอาจ
ท าให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ แม้แต่การสัมผัสกับน ้ามัน
เกยีร์ทีใ่ช้แล้วในระยะเวลาส้ันๆ กอ็าจท าให้ผวิหนังระคาย
เคอืงได้ 
 เก็บน ้ามันเกียร์ใหม่หรือที่ใช้แล้วให้ห่างจากเด็ก และ

สัตว์เลีย้ง 
 ใส่เส้ือแขนยาว และถุงมือกันน ้าเมื่อมีการด าเนินการ

กบัน า้มนัเกยีร์ 
 เมื่อน ้ามันเกียร์สัมผัสกับผวิของท่านให้ล้างออกด้วย

สบู่ทนัท ี
 ให้ซักเส้ือผ้า หรือผ้าขี้ริ้วที่ปนเป้ือนน ้ามันเกียร์ด้วย

ผงซักฟอก 

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

หากสายเบ็ดตกปลาเข้าไปพันรอบๆ บริเวณจุดหมุนของ
เพลาใบจักร ซีลน ้ามันของเพลาใบจักรอาจเสียหาย และ
ท าให้น ้าเข้าไปในห้องเกียร์ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
อย่างรุนแรงได้ 

หากน า้มนัเกยีร์มสีีคล้ายสีของนม แสดงว่ามีน ้าเข้าไปใน
ห้องเกียร์ โปรดติดต่อผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับ
การแต่งตั้ งอย่างเป็นทางการของท่านทันทีเพื่อขอ
ค าแนะน า 
ห้ามใช้งานเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือจนกว่าจะจะมีการ
เปลีย่นน า้มนัเกยีร์ และได้รับการแก้ไขถึงสาเหตุของการ
มนี า้ปนเป้ือน 

ไส้กรองน า้มันเช้ือเพลงิแรงดันต ่า 
ตอ้งเปล่ียนไส้กรองน ้ ามนัเช้ือเพลิงแรงดนัต ่ากบัผูแ้ทน
จ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ
ตามช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด เปล่ียนไส้กรองน ้ ามัน
เช้ือเพลิงแรงดนัต ่าทุก ๆ 400 ชัว่โมง (2 ปี) 

 ค าเตือน 

น ้ามันเบนซินเป็นสารไวไฟ และเป็นพิษอย่างยิ่ง อาจ
ก่อให้เกดิไฟไหม้  และเป็นอนัตรายต่อคนและสัตว์เลีย้ง  

ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้เสมอเมื่อท าการซ่อม
บ ารุง ไส้กรองน า้มนัเช้ือเพลงิ: 
 ดับเคร่ืองยนต์ทุกคร้ัง ก่อนท าความสะอาดไส้กรอง

น า้มนัเช้ือเพลงิ 
 ระวังอย่าท าให้น ้ามันเช้ือเพลิงหก หากหกให้เช็ดออก

ทนัท ี
 ห้ามสูบบุหร่ี และเกบ็ให้ห่างจากเปลวไฟ และประกาย

ไฟเสมอ 
 
 
 
 
 
 

 ค าเตือน 

สารท าความสะอาดโซเวนท์ เป็นพษิ และระคายเคอืงอาจ
ท าให้คน และสัตว์เลีย้งได้รับบาดเจบ็ได้ 

เกบ็สารท าความสะอาดโซเวนท์ ให้ห่างจากเด็กและสัตว์
เลี้ยง ทิ้งสารท าความสะอาดโซเวนท์ที่ใช้แล้ว อย่าง
เหมาะสมเมือ่ท่านใช้งานเสร็จแล้ว 

ตรวจสอบ และท าความสะอาดไสก้รองน ้ ามนัเช้ือเพลิง : 
1. ดบัเคร่ืองยนต ์แลว้ปล่อยใหเ้คร่ืองเยน็ตวัลง 
2. ใหม้ัน่ใจวา่สวติชก์ญุแจอยูใ่นต าแหน่ง “OFF” 
3. ถอดโบลท ์➀ ท่ียดึตวัฝากรอง ➁ ออก 

 

ข้อสังเกต 

การคลายเส้ือกรองอย่างไม่เหมาะสมอาจเป็นเหตุให้
สายไฟของเซ็นเซอร์เสียหายได้ 
 ระวังอย่าท าให้สายไฟเซ็นเซอร์บิดตัวเมื่อถอดเส้ือ

กรองออกจากฝากรอง 
 ถอดขั้วปลั๊กสายไฟเซ็นเซอร์ก่อนถอดเส้ือกรองออก

จากฝากรองทุกคร้ัง 

4. ปลดล็อกขั้วต่อ “a” จากนั้นถอดขั้วปลัก๊สายไฟของ
เซ็นเซอร์ตรวจจบัน ้ า ③ 

 



69 

 

5. วางเศษผา้ไวใ้ต้ตวักรองก่อนน าออก เพื่อซับน ้ ามนั
เช้ือเพลิงท่ีอาจจะหก 

6. ถอดแยกเส้ือกรอง ④ ออกจากฝากรอง ② โดยหมุน
เส้ือกรองทวนเขม็นาฬิกา 

 
7. ถ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง และน ้ าท่ีคา้งอยูใ่นเส้ือกรองลงใน

ภาชนะท่ีเหมาะสม 

ข้อสังเกต 

หากน ้ามันเบนซินหกบนพื้นผิวที่ พ่นสี อาจท าให้เกิด
คราบ หรือการเปลีย่นของสีผวิได้  

เช็ดน า้มนัเบนซินทีห่กออกทนัทด้ีวยผ้านุ่มๆ 

8. ดึงไส้กรอง ⑤ ออก  และตรวจสอบไส้กรอง ⑤,    
โอริง ⑥ และแหวนซีล ⑦ วา่มีความเสียหายหรือไม่ 
หากเสียหายใหเ้ปล่ียนใหม่ 

 
9. ลา้งไส้กรองด้วยสารท าสะอาดโซเวนท์ แลว้เป่าให้

แหง้ 
10. ใส่แหวนซีล และไสก้รองกลบัเขา้ในต าแหน่ง 
11. ตรวจยืนยนัอีกคร้ังว่าโอริงเขา้อยู่ในต าแหน่งของฝา 

กรองเรียบร้อยแลว้ จากนั้นขนัเส้ือกรองใหแ้น่น 
12. ต่อขั้วต่อปลัก๊สายไฟของเซ็นเซอร์ตรวจจบัน ้ า ③ 
13. ติดตั้งตวักรองน ้ ามนัเช้ือเพลิงเขา้กบัขายดึดว้ยโบลท ์

14. สตาร์ตเคร่ืองยนต์ และตรวจสอบว่าไม่มีรอยร่ัว
บริเวณรอบตวักรองน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

หมายเหต:ุ 
หากมีน า้อยู่ในตัวกรองน า้มันเชื้อเพลิง ให้ถอดเส้ือกรอง
เพ่ือถ่ายน ้าออก ทิ้งน ้ามันเชื้อเพลิง ท่ีปนน ้า  ในท่ี ท่ี
ปลอดภัยเสมอ หากมีข้อสงสัย ติดต่อผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิ
มารีนท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของท่าน 

การหล่อลืน่ 
การหล่อล่ืนท่ีเหมาะสม เป็นส่ิงส าคญัส าหรับการท างาน
ท่ีปลอดภยั ราบร่ืน  และยืดอายุการท างานของช้ินส่วน
ในแต่ละส่วนของเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือของท่าน ตาราง
ต่อไปน้ีแสดงจุดหล่อล่ืนของเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของ
ท่าน และสารหล่อล่ืนท่ีแนะน า: 
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หมายเหตุ: 
ก่อนท าการอัดทาจาระบีผ่านหัวอัดจารบีของจุดหมุน
แกนบังคับเลีย้ว ให้ยกหางเสือขึน้จนสุดแล้วเล่ือนขาค า้
เคร่ืองยนต์ให้มาค า้ล็อกเคร่ืองยนต์ ในต าแหน่งยกหาง
เสือขึน้สุด 
 
 

ใช้ปืนอัดจารบีแบบใช้มือ และปฏิบัติตามขั้ นตอน
ด้านล่างเม่ือมีการบริการอดัจารบีท่ีหัวอดัของแท่นยึด
เคร่ืองยนต ์Ⓐ 

1. ดบัเคร่ืองยนตแ์ลว้ท้ิงไวใ้หเ้คร่ืองยนตเ์ยน็ 
2. อดัจารบีประมาณ 10 กรัม ของ 20 ชัว่โมงแรก 

อดัจารบีประมาณ 5 กรัม ของทุกๆ 100 ชัว่โมง (12 
เดือน) 

 

ข้อสังเกต 

การใช้เคร่ืองอดัจารบีแบบไฮดรอลิก หรือแบบลม ในการ
อดัจารบีเข้ากบัหัวอดั Ⓐ อาจท าให้ซีลน ้ามันที่อยู่ด้านใน
ฝาครอบเกดิความเสียหายได้ 

ห้ามใช้เคร่ืองอัดจารบีชนิดที่มีแรงดันสูงกับหัวอัดจารบี 
Ⓐ ทีอ่ยู่บนฝาครอบซีล 

หมายเหตุ: 
หากไม่สามารถอัดจารบีได้ ปรึกษาผู้ แทนจ าหน่ายท่ี
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของท่าน 

แอโนดและสายเช่ือมต่อกราวด์ 
เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือได้รับการป้องกันการกัดกร่อน
ภายนอกจากแอโนด ช้ินส่วนของแอโนดเหล่าน้ีจะ
ควบคุมการเกิดปฏิกิริยาเคมีอิเล็กโทรไลซิส และป้องกนั
การกัดกร่อน เพ่ือป้องกันช้ินส่วนท่ีเป็นโลหะถูกกัด
กร่อน แอโนดจะเป็นตวัถูกกดักร่อนแทนช้ินส่วนโลหะ
อ่ืนๆ ท่านควรตรวจสอบแอโนดแต่ละอนัเป็นระยะ และ
เปล่ียนแอโนดใหม่เม่ือถูกกดักร่อนไป 2 ใน 3 ส่วน 
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1. ถอดฝากรองน ้ าตวัหนา้ ➀ ดา้นซา้ย และขวาออก 

 
2. ตรวจสอบแอโนด Ⓐ 

 
3. ประกอบฝากรองน ้ าตวัหนา้กลบัเขา้ต าแหน่ง 

ข้อสังเกต 

หากแอโนดไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม พื้นผิว
อะลูมเินียมที่อยู่ใต้น ้า (เช่น ชุดเกียร์) จะเสียหายจากการ
กดักร่อนด้วยปฏิกริิยาทางไฟฟ้า 
 ตรวจสอบแอโนดเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ายังสามารถ

ท างานได้ 
 ห้ามท าสีแอโนด เนื่องจากจะท าให้แอโนดไม่มี

ประสิทธิภาพ 
 ท าความสะอาดแอโนดเป็นระยะ ด้วยแปรงลวดเพื่อ

ข จั ด ค ร า บ ส ก ป ร ก ที่ เ ค ลื อ บ ผิ ว  ซ่ึ ง อ า จ ล ด
ประสิทธิภาพการป้องกนัลงได้ 

หมายเหตุ: 
ปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการของท่าน เพ่ือตรวจสอบ และเปล่ียนแอโนด
ท่ีติดตัง้อยู่ภายในเส้ือสูบ / ฝาสูบ 
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สายเช่ือมต่อกราวด์ 
สายเช่ือมต่อกราวด์ใชส้ าหรับเช่ือมต่อไปอุปกรณ์ต่างๆ
ของเคร่ืองยนต ์เพื่อใหล้งกราวดไ์ดอ้ยา่งทัว่ถึง ซ่ึงช่วยให้
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่านไดรั้บการปกป้อง จากการ
เกิดปฏิกิ ริยาเคมีอิ เล็กโทรไลซิสโดยแอโนด ควร
ตรวจสอบสายเช่ือมต่อกราวด์ และขั้ วต่อเป็นระยะ
เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ไม่มีความเสียหาย 

 

 

 

 

 

 

 

แบตเตอร่ี 
ต้องรักษาระดับน ้ ายาแบตเตอร่ีไวร้ะหว่างเส้นระดับ 
MAX และ MIN ตลอดเวลา หากระดับลดลงต ่ากว่า
เส้นระดบั MIN ให้เติมน ้ ากลัน่เท่านั้น จนกว่าปริมาณ
ของน ้ ายาแบตเตอร่ีจะถึงเสน้ระดบั MAX 

 ค าเตือน 

น ้ากรดแบตเตอร่ีเป็นพิษ  และกัดกร่อน อาจท าให้เกิด
การบาดเจบ็รุนแรงได้ 

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ ดวงตา ผิวหนัง เส้ือผ้า และ
พืน้ผิวที่พ่นสี หากน ้ากรดแบตเตอร่ีสัมผัสกับส่ิงเหล่านี ้
ให้ล้างด้วยน า้เปล่าในปริมาณที่มากทันที หากน ้ากรดเข้า
ดวงตา หรือผวิหนัง ให้ไปพบแพทย์ทนัที 
 

 ค าเตือน 

หากท่านไม่ระมัดระวังในการตรวจสอบ หรือซ่อมบ ารุง
แบตเตอร่ี อาจท าให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้ ซ่ึงอาจส่งผลให้
เกดิการระเบิด ไฟไหม้ หรือความเสียหายของวงจร 

ถอดสายแบตเตอร่ีขั้วลบ (สีด า) เมื่อมีการตรวจเช็ก หรือ
ซ่อมบ ารุงเกี่ยวแบตเตอร่ี ระวังอย่าให้เคร่ืองมือที่เป็น
โลหะสัมผัสกับขั้วบวกของแบตเตอร่ี และลงกราวด์
พร้อมกนั 
 

 ค าเตือน 

ขั้วแบตเตอร่ี และอุปกรณ์เสริมทีเ่กีย่วข้องกบัแบตเตอร่ีมี
ส่วนประกอบของตะกัว่ ทีอ่าจเป็นอนัตราย 

ล้างมอืทุกคร้ังหลงัจากมกีารสัมผสั 
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ข้อสังเกต 

หากท่านเติมน ้ากรดซัลฟิวริกเจือจางลงในแบตเตอร่ี
หลังจากการบ ารุงรักษาแบตเตอร่ีในคร้ังแรก แบตเตอร่ี
ของท่านจะเสียหายได้ 

ห้ามเตมิน า้กรดซัลฟิวริกเจือจางลงในแบตเตอร่ีหลังจาก
การบ า รุง รักษาแบตเตอร่ี ในค ร้ังแรก  ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิตแบตเตอร่ี ส าหรับขั้นตอนการ
บ ารุงรักษาโดยเฉพาะ 

ไส้กรองน า้มันเคร่ือง 
ตอ้งเปล่ียนไสก้รองน ้ ามนัเคร่ืองโดยผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิ
มารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ตามระยะท่ี
ก าหนด 

เปล่ียนไส้กรองน ้ ามนัเคร่ืองใหม่คร้ังแรกท่ี 20 ชัว่โมง
แรก (1 เดือนแรก) 

หลงัจาก 20 ชัว่โมงแรก ให้เปล่ียนไส้กรองน ้ ามนัเคร่ือง
ใหม่ทุกๆ ระยะ 200 ชัว่โมง (12 เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การล้างช่องทางน า้หล่อเย็น (ฟลชัช่ิง) 
หลงัจากใชง้านในน ้ าท่ีมีโคลนปน น ้ ากร่อย หรือน ้ าเค็ม 
ท่านควรลา้งช่องทางเดินน ้ าหล่อเยน็ และพ้ืนผิวภายนอก
ของเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือดว้ยน ้ าจืดท่ีสะอาด หากท่าน
ไม่ลา้งช่องทางน ้ า เกลือท่ีตกผลึกอยู่สามารถกัดกร่อน
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ และท าใหอ้ายกุารใชง้านสั้นลง 
ลา้งช่องทางเดินน ้ าหล่อเยน็ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

ล้างขณะสตาร์ตเคร่ืองยนต์ –ในต าแหน่งแนวตั้ง – 
ซูซูกิแนะน าใหท่้านลา้งช่องทางน ้ าหล่อเยน็โดยใชว้ธีิน้ี 

ในการลา้งช่องทางน ้ า ท่านตอ้งซ้ืออุปกรณ์ส าหรับลา้ง
ช่องทางเดินน ้ าหล่อเยน็ (ฟลชัช่ิง) ท่ีมีจ าหน่ายทัว่ไป 

 ค าเตือน 

ก๊าซจากไอเสียประกอบด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึง
เป็นก๊าซอันตรายที่ตรวจจับได้ยาก เนื่องจากไม่มีสี และ
ไม่มีกลิ่น การหายใจเอาคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปใน
ร่างกาย อาจท าให้เสียชีวติหรือเจบ็ป่วยสาหัสได้ 

ห้ามสตาร์ตเคร่ืองยนต์ หรือติดเคร่ืองยนต์ภายในอาคาร 
หรือในที ่ทีม่กีารระบายอากาศไม่เพยีงพอ หรือไม่มเีลย 
 

 ค าเตือน 

การระมดัระวงัในการท างานทีไ่ม่เหมาะสม เมือ่มกีารล้าง
ช่องทางน า้หล่อเยน็ อาจเกดิอนัตรายขึน้ได้ 
เมื่อมีการล้างช่องทางน ้าหล่อเย็น ให้ปฏิบัติตามข้อควร
ระวงัต่อไปนีเ้สมอ: 
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคร่ืองยนต์อยู่ในต าแหน่งเกียร์

ว่าง หากอยู่ในต าแหน่งเข้าเกียร์ เพลาใบจักรจะหมุน
และอาจท าให้บาดเจบ็สาหัสได้ 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยึดเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือไว้
อย่างถูกต้องกบัแท่นบริการเคร่ืองยนต์ หรือเรือ อย่าง
ปลอดภัย  และอยู่ภายใต้การดูแลจนกว่าการล้างท า
ความสะอาดจะเสร็จส้ิน 

 เกบ็ไว้ให้ห่างจากเดก็ หรือสัตว์เลีย้ง 
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ข้อสังเกต 

ความเสียหายของเคร่ืองยนต์อย่างรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้
ภายในเวลาเพียง 15 วินาที หากสตาร์ตเคร่ืองยนต์โดย
ปราศจากน า้เข้าสู่ระบบหล่อเยน็ 

ห้ามสตาร์ตเคร่ืองยนต์โดยปราศจากน ้าเข้าสู่ระบบหล่อ
เยน็ 

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองยนตไ์ม่ท างาน 
2. ปิดรูช่องทางน ้ าเสริม ➀ ดว้ยเทปกาว 

 
3. ติดตั้งชุดจ่ายน ้ าฟลชัช่ิง ② ให้ยางครอบของชุดจ่าย

น ้ าฟลชัช่ิง ครอบช่องทางเขา้น ้ าหล่อเยน็ 
4. ต่อสายยางเขา้กับชุดจ่ายน ้ าฟลชัช่ิง แลว้เปิดน ้ าให้มี

ปริมาณท่ีมากพอ พอท่ีจะท าใหมี้น ้ าส่วนเกินไหลออก
จากบริเวณรอบยางครอบของชุดจ่ายน ้ าฟลชัช่ิง 

 
5. เล่ือนคนัโยกเกียร์ให้อยู่ในต าแหน่ง “เกียร์วา่ง” แลว้

ถอดใบจกัรออก จากนั้นสตาร์ตเคร่ืองยนต์ให้อยู่ใน
รอบเดินเบา 

6. ปรับการไหลของน ้ าใหม่อีกคร้ัง หากจ าเป็น เพื่อให้มี
น ้ าส่วนเกินไหลออกจากรอบๆ ยางครอบ 

7. ปล่อยใหน้ ้ าหมุนเวยีนต่อไปสกัสองถึงสามนาที 
8. ดบัเคร่ืองยนต ์แลว้ปิดน ้ า 

9. ถอดชุดจ่ายน ้ าฟลชัช่ิงออกจากช่องทางเขา้น ้ าหล่อเยน็ 
10. ท าความสะอาดพ้ืนผิวภายนอก และลงแวก็ซ์เคลือบสี

ท่ีพ้ืนผิวดา้นนอกเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ 

ล้างขณะไม่สตาร์ตเคร่ืองยนต์ –ในต าแหน่งแนวตั้ง – 
1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองยนตไ์ม่ท างาน 
2. ถอดปลัก๊ Ⓐ หรือ Ⓒ ออกจากช่องส าหรับลา้งน ้ า 

(ฟลชัช่ิง) 

 

 
3. ติดตั้งสายยางน ้ า โดยใชห้ัวต่อสายยางท่ีมีเกลียวตรง

กบัเกลียวของช่องส าหรับลา้งน ้ า Ⓑ 
เกลียว Ⓑ : 0.75 – 11.5 NHR (เกลียวขอ้ต่อท่อ
มาตรฐานอเมริกนั ส าหรับสายยางในสวน) 

หมายเหต:ุ 

ในลังจะมีหัวต่อสายยาง (หัวต่อฟลัชช่ิง) ท่ีมีเกลียวตรง
กับเกลียว Ⓑ ส าหรับช่องล้างน า้ รวมอยู่ในลงั 
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4. เปิดน ้ าให้มีอตัราในการไหลท่ีดี ปล่อยให้น ้ าเขา้ไป
ลา้งเคร่ืองยนตป์ระมาณหา้นาที 

5. ปิดน ้ า 
6. ถอดสายยาง และหัวต่อออก (ถา้ใช)้ แลว้ขนัปิด ปลัก๊ 
Ⓐ กลบัเขา้ไปในช่องส าหรับลา้งน ้ า (ฟลชัช่ิง) 

7. ปล่อยให้เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรืออยู่ในต าแหน่งตั้งตรง
จนกวา่ น ้ าจะระบายออกจากเคร่ืองยนตจ์นหมด 

ล้างขณะไม่สตาร์ตเคร่ืองยนต์ 
 – ในต าแหน่งยกหางเสือขึน้สุด – 
1. ยกหางเสือใหอ้ยูใ่นต าแหน่งยกข้ึนสุด 
2. ปฏิบติัตามค าแนะน า “กรณีไม่สตาร์ตเคร่ืองยนต์ ใน

ต าแหน่งแนวตั้ง ” 
3. หา้มสตาร์ตเคร่ืองยนตใ์นต าแหน่งยกหางเสือข้ึนสุด 
4. ลดหางเสือลงไปท่ีต าแหน่งแนวตั้ง จนกวา่เคร่ืองยนต์

จะระบายน ้ าออกจนหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือจมน า้ 
เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือท่ีจมน ้ าโดยอุบัติเหตุ หรือเหตุ
สุดวิสัยต่างๆ ต้องได้รับการยกเคร่ือง (โอเวอร์ฮอล) 
โดยเร็วท่ีสุดเ พ่ือป้องกันช้ินส่วนถูกกัดกร่อน หาก
เหตุการณ์ท่ีเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่านจมน ้ า จาก
กรณีท่ีกล่าวมา ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี: 
1. น าเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือข้ึนจากน ้ าโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ี

ท าได ้
2. ล้างด้วยน ้ าสะอาดเพ่ือขจัดคราบเกลือ โคลน และ

สาหร่ายออกใหห้มด 
3. ถอดหวัเทียนออก เพื่อระบายน ้ าออกจากกระบอกสูบ

ผ่านรูหัวเทียนโดยการค่อยๆหมุนฟลายวีลหลาย ๆ 
รอบโดยใชเ้คร่ืองมือแลว้หมุนดว้ยมือ เพื่อให้ลูกสูบ
ดนัน ้ าออกจากหอ้งเผาไหม ้

4. ตรวจสอบว่ามีน ้ าเข้าไปปนในน ้ ามนัเคร่ืองหรือไม่ 
หากมีน ้ า ให้ถอดปลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองออก เพ่ือถ่าย
น ้ ามันเคร่ืองท่ีปนน ้ าออกให้หมดทันที จากนั้ นใส่
ปลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองกลบัเขา้ต าแหน่งแลว้ขนัใหแ้น่น 

5. ถ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงออกจากช่องทางการจ่ายน ้ ามัน
เช้ือเพลิงทั้งหมด 

 ค าเตือน 

น ้ามันเบนซินเป็นสารไวไฟ และเป็นพิษอย่างยิ่ง อาจ
ก่อให้เกดิไฟไหม้  และเป็นอนัตรายต่อคน และสัตว์เลีย้ง  

เกบ็ให้ห่างจากเปลวไฟ  และประกายไฟเสมอ 
ก าจดัเช้ือเพลงิอย่างถูกต้อง และปลอดภัยต่อส่ิงแวดล้อม 

6. เทน ้ ามนัเคร่ืองลงในเคร่ืองยนตโ์ดยผา่นทางรูหวัเทียน 
แลว้ค่อยๆหมุนฟลายวีล โดยใช้เคร่ืองมือแลว้หมุน
ด้วยมือ ให้ลูกสูบเคล่ือนท่ีหลาย ๆ คร้ัง เพื่อให้
น ้ ามัน เค ร่ืองเข้าไป เค ลือบช้ินส่วนภายในของ
เคร่ืองยนต ์ 
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ข้อสังเกต 

ความเสียหายของเคร่ืองยนต์อย่างรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้
หากท่านพยายามหมุนเคร่ืองยนต์ต่อไปในขณะที่ท่าน
รู้สึกว่าเคร่ืองยนต์มีความฝืดตัวในการเคลื่อนที่ หรือมี
แรงต้านทีผ่ดิปกต ิ

หากท่านพบความฝืดตัว หรือแรงต้านที่ผดิปกติในขณะ
หมุนเคร่ืองยนต์ ให้หยุดทันที และอย่าพยายามสตาร์ต
เคร่ืองยนต์จนกว่าท่านจะพบ และแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ 

7. น าเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่านเข้ารับบริการยก
เคร่ือง (โอเวอร์ฮอล) ท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการโดยเร็วท่ีสุด 

ข้อสังเกต 

หากแหล่งจ่ายน ้ามันเช้ือ เพลิงมีน ้าปนเป้ือน ความ
เสียหายของเคร่ืองยนต์อาจเกดิขึน้ได้ 

หากถังน ้ามันเช้ือเพลิง และช่องระบายอากาศของถัง
น ้ามันเช้ือเพลิง จมอยู่ใต้น ้าให้ตรวจสอบแหล่งจ่ายและ
ท่อทางน า้มนัเช้ือเพลงิเพือ่ให้แน่ใจว่าไม่มนี า้ปนเป้ือน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดเกบ็เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ 

การจัดเกบ็เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ 

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

“การเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเกียร์” 
2. เปล่ียนน ้ ามนัเคร่ืองตามขั้นตอนท่ีอธิบายไวใ้นหัวขอ้ 

“การเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง” 
3. เติมสารรักษาประสิทธิภาพของน ้ ามนัเช้ือเพลิง  Fuel 

stabilizer ลงในถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามค าแนะน าของ
ผูผ้ลิต 

4. ลา้งช่องทางเดินน ้ าหล่อเยน็อย่างละเอียดถ่ีถว้นตาม
ขั้นตอนท่ีอธิบายไวใ้นหัวข้อ “การล้างช่องทางน ้ า
หล่อเยน็” (ฟลชัช่ิงขณะสตาร์ตเคร่ืองยนต)์ 

5. ปรับอัตราการไหลของน ้ าห ล่อ เ ย็น  ( กรณีใ ส่
อุปกรณ์ฟลัชช่ิง) ให้เหมาะสมกับการท างานของ
เคร่ืองยนต์ท่ีความเร็ว 1,500 รอบ/นาที ในต าแหน่ง
เกียร์วา่งเป็นเวลา 5 นาที เพ่ือกระจายน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ี
มีประสิทธิภาพใหก้บัเคร่ืองยนต ์

6. ดบัเคร่ืองยนต ์จากนั้นปิดน ้ า และถอดอุปกรณ์  ฟลชั
ช่ิงออก (กรณีติดตั้งอุปกรณ์ฟลชัช่ิง) 

7. หล่อล่ืนช้ินส่วนทั้งหมดตามท่ีก าหนดไว ้ตามขั้นตอน
ท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้ “การหล่อล่ืน” 

8. ลา้งเคร่ืองยนต์ภายนอกดว้ยน ้ าจืดท่ีสะอาด หลงัจาก
ลา้งน ้ าจืดเสร็จแล้ว หากมีน ้ าตกคา้งอยู่ตามบริเวณ
เคร่ืองยนต ์ควรเช็ดน ้ าออกโดยใชผ้า้แหง้ท่ีสะอาด 

9. ลงแว็กซ์เคลือบสีบนผิวของช้ินส่วนภายนอกของ
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ หากพบเห็นความเสียหายของสี 
ใหท้ าสีใหม่ก่อนลงแวก็ซ์เคลือบสี 

10. จัดเก็บเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่านในต าแหน่ง 
“เคร่ืองยนตต์ั้งตรง” ในท่ีแห้ง และมีอากาศถ่ายเทท่ี
สะดวก 
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 ค าเตือน 

ขณะเคร่ืองยนต์ท างาน มีช้ินส่วนเคลื่อนที่อยู่หลายจุด 
อาจท าให้ได้รับการบาดเจบ็สาหัสได้ 

เมื่อเคร่ืองยนต์ก าลังท างาน  ให้เก็บ มือ ผม เส้ือผ้า ฯลฯ 
ให้อยู่ห่างจากเคร่ืองยนต์ 
 

ข้อสังเกต 

ความเสียหายของเคร่ืองยนต์อย่างรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้
ภายในเวลาเพยีง 15 วนิาท ีหากสตาร์ตเคร่ืองยนต์โดยไม่
มนี า้เข้าสู่ระบบหล่อเยน็ 

ห้ามสตาร์ตเคร่ืองยนต์โดยไม่มนี า้เข้าสู่ระบบหล่อเยน็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดเกบ็แบตเตอร่ี 
1. เม่ือไม่มีการใช้งานเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือเป็นเวลา

หน่ึงเดือน หรือนานกวา่นั้นใหถ้อดแบตเตอร่ีออกและ
เก็บไวใ้นสภาพอากาศท่ีเยน็และมืด ชาร์จแบตเตอร่ี
ใหเ้ตม็ทุกคร้ังก่อนน ากลบัน ามาใชใ้หม่ 

2. หากแบตเตอร่ีถูกเก็บไวเ้ป็นเวลานาน ใหต้รวจสอบค่า
ความถ่วงจ าเพาะของน ้ ายาแบตเตอร่ี อยา่งนอ้ยเดือน
ละหน่ึงคร้ัง และชาร์จแบตเตอร่ีเม่ือแรงเคล่ือนไฟ
แบตเตอร่ีต ่า 

 ค าเตือน 

การไม่ระมัดระวังอย่างถูกต้อง ขณะชาร์จแบตเตอร่ีอาจ
เป็นอันตรายได้ ไอระเหยแบตเตอร่ีท าให้เกิดการระเบิด
ได้ กรดแบตเตอร่ีเป็นพษิ และกดักร่อน อาจท าให้เกดิการ
บาดเจบ็อย่างรุนแรงได้ 
 ห้ามสูบบุหร่ี และเก็บแบตเตอร่ีให้ห่างจากเปลวไฟ 

และประกายไฟ 
 หลกีเลีย่งการเกดิประกายไฟ เมือ่ชาร์จแบตเตอร่ี พ่วง

ต่อสายชาร์จเข้ากับขั้วแบตเตอร่ีที่ก าหนดให้ถูกต้อง 
ก่อนเปิดเคร่ืองชาร์จทุกคร้ัง 

 สัมผัสแบตเตอร่ีด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง  และ
หลกีเลีย่งไม่ให้ผวิหนังสัมผสักบักรดของแบตเตอร่ี 

 สวมชุดป้องกันที่เหมาะสม (แว่นตานิรภัย ถุงมือ 
ฯลฯ) 
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หลงัการจัดเกบ็ 

เม่ือน าเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่านออกจากสถานท่ี
จัดเก็บเพื่อใช้งาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพ่ือ
กลบัสู่การท างานปกติ 
เง่ือนไข: 
1. ท าความสะอาดหวัเทียน หรือเปล่ียนหากจ าเป็น 
2. ตรวจสอบระดับน ้ ามันเกียร์ในห้องเกียร์ และหาก

จ าเป็น ให้เติมน ้ ามันเกียร์ตามขั้นตอนท่ีระบุไวใ้น
หวัขอ้ “น ้ามนัเกียร์” 

3. หล่อล่ืนช้ินส่วนท่ีเคล่ือนไหวทั้งหมดตามหัวขอ้ “การ
หล่อล่ืน” 

4. ตรวจสอบระดบัน ้ ามนัเคร่ือง 
5. ท าความสะอาดตวัเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ และลงแวก็ซ์

บนพ้ืนผิวภายนอกท่ีท าสี 
6. ชาร์จแบตเตอร่ีใหเ้ตม็ก่อนท าการติดตั้งแบตเตอร่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแก้ไขปัญหา 
ค าแนะน าการแก้ไขปัญหาน้ีมีไวเ้พ่ือช่วยท่านค้นหา
สาเหตุของการเกิดปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยทัว่ๆ ไป 

ข้อสังเกต 

การแก้ไขปัญหาทีไ่ม่ถูกต้อง อาจท าให้เคร่ืองยนต์ติดท้าย
เรือของท่านเสียหายได้ การซ่อมแซม หรือการปรับแต่ง
ทีไ่ม่เหมาะสม อาจท าให้เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือเกิดความ
เสียหายมากไปกว่าเดิม ความเสียหายดังกล่าวอาจไม่
ครอบคลุมภายใต้การรับประกนั 

หากท่านไม่มัน่ใจในการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง 
โปรดปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 

มอเตอร์สตาร์ตไม่ท างาน: 
 แผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินไม่อยู่ใน

ต าแหน่ง 
 ฟิวส์รีเลยส์ตาร์ตขาด 
 ฟิวส์ท่ีสายแบตเตอร่ีรองขาด  
 คนัเกียร์ไม่อยูใ่นต าแหน่งเกียร์วา่ง 
 ขั้วแบตเตอร่ีสึกหรอ หรือหาย 
 แบตเตอร่ีไม่มีก าลงัไฟ 
 มอเตอร์สตาร์ตบกพร่อง 
 สวติชก์ญุแจ หรือสวติช ์START/STOP บกพร่อง 
 การเช่ือมต่อของสายไฟหลวม 

เคร่ืองยนต์สตาร์ตไม่ติด (สตาร์ตติดยาก): 
 น ้ามนัเช้ือเพลิงหมด 
 น ้ามนัเช้ือเพลิงเส่ือมคุณภาพ 
 ขั้นตอนการสตาร์ตผิดพลาด 
 วาลว์ระบายของถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงปิด หรืออุดตนั 
 การเช่ือมต่อสายน ้ ามนัเช้ือเพลิงไม่ถูกตอ้งหรือร่ัว 
 สายน ้ ามนัเช้ือเพลิงพบังอ หรือถูกกดทบั 
 ไสก้รองน ้ ามนัเช้ือเพลิงอุดตนั 
 ป้ัมน ้ ามนัเช้ือเพลิงพกพร่อง 
 ไสก้รองถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงอุดตนั 
 หวัเทียนสกปรก หรือเสีย 
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 ระบบจุดระเบิดเสีย 
 การเช่ือมต่อของสายไฟหลวม 

เคร่ืองยนต์เดินเบาไม่เรียบหรือเดินเบาดับ: 
 หวัเทียนสกปรก หรือเสีย 
 สายน ้ ามนัเช้ือเพลิงพบังอ หรือถูกกดทบั 
 การเช่ือมต่อสายน ้ ามนัเช้ือเพลิงไม่ถูกตอ้ง 
 น ้ามนัเช้ือเพลิงเส่ือมคุณภาพ 
 ไสก้รองน ้ ามนัเช้ือเพลิงอุดตนั 
 ป้ัมน ้ ามนัเช้ือเพลิงพกพร่อง 
 ระบบจุดระเบิดบกพร่อง 
 ใชน้ ้ ามนัเคร่ืองไม่ถูกตอ้ง 
 วาลว์น ้ าบกพร่อง 
 การเช่ือมต่อของสายไฟหลวม 

ระบบการแจ้งเตือนท างาน (เสียงออดเตือนดัง, 
ไฟเตือน LED ติด) 
 ท่อทางน ้ าหล่อเยน็อุดตนั 
 วาลว์น ้ าบกพร่อง 
 ป้ัมน ้ าบกพร่อง 
 ระบบแจง้เตือนการเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง 
 น ้ามนัเคร่ืองไม่พอ หรือเส่ือมสภาพ 
 ไสก้รองน ้ ามนัเคร่ืองอุดตนั 
 ป้ัมน ้ ามนัเคร่ืองบกพร่อง 
 ใบจกัรเสียหาย 
 แบตเตอร่ีไม่มีก าลงัไฟ 
 เซ็นเซอร์ควบคุมเคร่ืองยนตบ์กพร่อง 
 การเช่ือมต่อของสายไฟหลวม 

ระบบการเข้าเกยีร์ไม่ท างาน 
 ระบบการเขา้เกียร์อิเลก็ทรอนิกส์บกพร่อง 

ใบจักรไม่หมุน 
 บูชใบจกัรหลวม หรือเสียหาย 
 เพลาขบั (เพลาตั้ง) เสียหาย 
 เพลาใบจกัร (เพลานอน) เสียหาย 

เร่งรอบเคร่ืองยนต์ไม่ได้: 
 ใบจกัรเกิดความเสียหาย 

 ใบจกัรไม่สะอาด 
 เลือกใชข้นาดของใบจกัรไม่เหมาะสม 
 ติดตั้งเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือไม่ถูกตอ้ง 
 ปรับมุมเอียงทริมไม่เหมาะสม 
 หวัเทียนสกปรก หรือการเลือกใชไ้ม่ถูกตอ้ง 
 สายน ้ ามนัเช้ือเพลิงพบังอ หรือถูกกดทบั 
 ไสก้รองน ้ ามนัเช้ือเพลิงอุดตนั 
 น ้ามนัเช้ือเพลิงเส่ือมคุณภาพ 
 ป้ัมน ้ ามนัเช้ือเพลิงพกพร่อง 
 ระบบจุดระเบิดบกพร่อง 
 ระบบคนัเร่งอิเลก็ทรอนิกส์บกพร่อง 
 บรรทุกหนกัมากเกินไปบนเรือ 
 น ้าเขา้ตวัเรือ 
 ทอ้งเรือไม่สะอาด หรือเสียหาย 

เคร่ืองยนต์ส่ันมากเกนิไป: 
 ใบจกัรเกิดความเสียหาย 
 โบลท์ยึดแทนเคร่ือง หรือสกรูแคลม้ยึดเคร่ืองยนต์

หลวม 
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ฟิวส์ 
1. บิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต าแหน่ง “OFF” 
2. ถอดฝาครอบเคร่ืองยนตอ์อก 
3. ถอดฝาครอบกล่องฟิวส์ออก แลว้ดึงฟิวส์ออก 

 

 
หมายเหตุ: 
ใช้ตัวดึงฟิวส์ ท่ีเกบ็ไว้ด้านหลังฝาครอบกล่องฟิวส์ เม่ือ
ต้องการดึงฟิวส์ออก หรือใส่ฟิวส์ 

 
4. ถอดฟิวส์ท่ีสายแบตเตอร่ีรอง 

 

5. ตรวจเช็กสภาพฟิวส์  หรือเปล่ียนฟิวส์ใหม่หาก
ตอ้งการ 

 

 

หมายเหตุ: 
หากฟิวส์ขาด พยายามหาสาเหตขุองการขาด และแก้ไข 
หากยงัไม่ได้รับการแก้ไขถึงสาเหตขุองการขาด ฟิวส์อาจ
ขาดได้อีกคร้ัง 

 ค าเตือน 

หากท่านใช้ฟิวส์ทีม่ขีนาดของแอมป์ ต่างกนัจากฟิวส์เดมิ 
หรือมีการใช้อุปกรณ์ทดแทนฟิวส์ เช่น ใช้อลูมิเนียม
ฟอยล์ หรือสายไฟ เสียบแทน อาจส่งผลให้ระบบไฟฟ้า
เสียหายเป็นวงกว้าง และเกดิไฟไหม้ได้ 

เปลี่ยนฟิวส์แทนฟิวส์ที่ขาดแล้วด้วยฟิวส์ประเภท
เดยีวกนั และขนาดของแอมป์เท่ากนัเสมอ 
 

ข้อสังเกต 

หากฟิวส์ตัวใหม่ขาดในระยะเวลาอันส้ัน หลังจากการ
เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ แสดงว่าท่านอาจประสบปัญหากับ
ระบบไฟฟ้าทีส่ าคญั 

ปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกมิารีนทีไ่ด้รับการแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการ 
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➀ ฟิวส์รีเลยม์อเตอร์สตาร์ต: 30A 
➁ ฟิ ว ส์ ค อ ย ล์หั ว เ ที ย น /หั ว ฉี ด /ก ล่ อ ง ค วบ คุ ม

เคร่ืองยนต/์ป้ัมน ้ ามนัเช้ือเพลิงแรงดนัสูง: 30A 
➂ ฟิวส์วาลว์ล้ินเร่ง: 15A 
➃ ฟิวส์มอเตอร์ควบคุมการเขา้เกียร์: 15A 
➄ ฟิวส์สวติชท์ริม (PTT) : 10A 
➅ ฟิวส์ป้ัมน ้ ามนัเช้ือเพลิงแรงดนัต ่า: 15A 
➆ ฟิวส์หลกั: 60A 
➇ ฟิวส์เลือกการชาร์จแบตเตอร่ีเสริม (Isolator): 40A 
➈ ฟิวส์ส ารอง: 60A 
➉ ฟิวส์ส ารอง: 30A 
⑪ ฟิวส์ส ารอง: 15A 
⑫ ฟิวส์ส ารอง: 10A 
⑬ ฟิวส์ส ารอง: 30A 
⑭ ฟิวส์สายแบตเตอร่ีรอง: 30A 

หมายเหต:ุ 
ฟิวส์ส ารอง ➉ , ⑪ และ  ⑫  เก็บส ารองไว้ด้านหลัง
ของฝาครอบกล่องฟิวส์ 
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ข้อมูลจ าเพาะ 

หัวข้อ DF250AP DF300AP 

ชนิดเคร่ืองยนต ์ 4 จงัหวะ 

จ านวนกระบอกสูบ 6 

กระบอกสูบ x ระยะชกั 98.0 × 89.0 ม.ม. 

ความจุกระบอกสูบ 4028 ซีซี 

ก าลงัขบัสูงสุด 183.9 Kw (250 PS) 220.7 Kw (300 PS) 

ช่วงรอบเคร่ืองท างานสูงสุดขณะเปิดคนัเร่งสุด 5500 – 6100 รอบ/นาที 5700 – 6300 รอบ/นาที 

ระบบการจุดระเบิด ทรานซิสเตอร์ 

การหล่อล่ืนของเคร่ืองยนต ์ เกียร์ป้ัมสร้างแรงดนัแบบหมุนตามแนวเส้นรอบวงกลม 

ความจุน ้ามนัเคร่ือง 8.0 ลิตร 

ความจุน ้ามนัเกียร์ 1.1 ลิตร 

หวัเทียน NGK BKR6E 

ระยะห่างเข้ียวหวัเทียน ค่ามาตรฐาน: 0.7 – 0.8 ม.ม. 

ระยะห่างวาลว์ ไอดี : 0.23 – 0.27 ม.ม. (0.009 – 0.011 น้ิว) 
ไอเสีย : 0.33 – 0.37 ม.ม. (0.009 – 0.011 น้ิว) 

ประเภทของน ้ามนัเช้ือเพลิง น ้ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ 

อตัราค่าออกเทนต ่าสุด 95 (Research method) 
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แผนภูมขิองการแสดงระบบการแจ้งเตือนการเปลีย่นถ่ายน า้มนัเคร่ือง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*1) : ผา่นเวลาการท างานท่ี 20 ชัว่โมงแรก 
(*2) : เวลาการท างานผา่นไปอีก 80 ชัว่โมง 
(*3) : เวลาการท างานผา่นไปอีก 100 ชัว่โมง 
(*4) : เม่ือท าการยกเลิกก่อนระบบจะแจง้เตือน 

                                                                                                


