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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 าวนั ตามรายการทีไ่ด้ระบุไว้ในหัวข้อ  
“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, ป๊ัมระบายน ้าในท้องเรือ, เข็ม
ทิศ ,  เ ชือกสตาร์ตฉุกเฉิน,  น ้ ามันเ ช้ือ เพลิงและ
น ้ามันเคร่ืองเพิ่มเติม, ชุดปฐมพยาบาล, ไฟฉาย, 
อาหารและน า้ดืม่, กระจก, ไม้พาย, ชุดเคร่ืองมือ, และ
วิทยุส่ือสาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้พกพา
อุปกรณ์ดงักล่าวอย่างเหมาะสมก่อนออกเดนิทาง 
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 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
เพื่อการใชง้านท่ีถูกตอ้งโปรดอ่านคู่มือเล่มน้ีโดยละเอียด
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 91 
(Research method) อยา่งไรก็ตามกรณีท่ีจ าเป็น อาจใช้
น ้ ามันเบนซินไร้สารตะกั่วผสมกับแอลกอฮอล์ท่ีมีค่า 
ออกเทนท่ีเทียบเท่ากนัไดห้ากเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

ข้อสังเกต 

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

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

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

 

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

หมายเหต:ุ 
หากท่านไม่พึงพอใจกับการใช้งานหรืออัตราการ
ส้ินเปลืองของเคร่ืองยนต์ ในระหว่างท่ีใช้น ้ามันแก๊ส
โซฮอล์ ท่านควรเปล่ียนไปใช้น า้มันเบนซินไร้สารตะกั่ว
ท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ผสม  
หากมีอาการเคร่ืองยนต์สะดุด ให้ท่านเปล่ียนย่ีห้อของ
สถานีบริการน า้มันเน่ืองจากมีความต่างกันระหว่างย่ีห้อ
การใช้น ้ามันเบนซินไร้สารตะกั่วจะช่วยยืดอายุการใช้
งานของหัวเทียน 
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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 SAE 10W-30 ส าหรับเคร่ืองยนตติ์ด
ทา้ยเรือซูซูกิ 4 จงัหวะ หากไม่สามารถจดัหาได ้ ให้ใช้
น ้ ามนัเคร่ือง FC-W ท่ีผ่านการรับรอง NMMA หรือ
น ้ ามนัเคร่ือง 4 จงัหวะท่ีมีคุณภาพดีจาก แผงผงัต่อไปน้ี 
ตามอุณหภูมิเฉล่ียในพ้ืนท่ีของท่าน 

 
หมายเหตุ: 
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 หรือถงัเช้ือเพลิง กรุณาท าความเขา้ใจขอ้มูลทั้งหมด
บนฉลากท่ีอธิบายไว ้

กรุณารักษาฉลากใหติ้ดอยูบ่นเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ หรือ
บนถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิง กรุณาอยา่ท าการลอกฉลากออกไม่
วา่เหตุผลใด

 

ความหมายของสัญลกัษณ์บนฉลาก 
สัญลกัษณ์เหล่านีม้คีวามหมายดงัต่อไปนี ้

สัญลกัษณ์ค าเตอืนทัว่ไป 

(ค าเตอืนหรือข้อควรระวงั) 
อ่านคู่มอืการใช้งานอย่างละเอยีด 

คนัโยกรีโมตคอนโทรล 

การท างาน 2 ทศิทางเดนิหน้า/เกยีร์ว่าง/ถอยหลงั 

สตาร์ตเคร่ืองยนต์ 

ความเส่ียงจากไฟไหม้ 

ความเส่ียงจากการวางเคร่ืองยนต์ด้านข้าง 

ความเส่ียงจากช้ินส่วนทีห่มุนของเคร่ืองยนต์ 
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ต าแหน่งของช้ินส่วนต่างๆ

 

ช่องต่อท่อน ้ าส าหรับ

ท าความสะอาด 

 

ฝาครอบเคร่ืองยนต ์

สวติชท์ริมยกหางเสือ 

 รูน ้ าส าหรับตรวจสอบน ้ าหล่อเยน็ 

ช่องต่อท่อน ้ าส าหรับท าความสะอาด 

ปลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง 

แผน่ป้องกนัการเกิด(ฟอง)คาวเิตชัน่ 

ตวัปรับมุมหางเสือ 

(แอโนด) แอโนด (DF80AT) 

ช่องทางเขา้น ้ าหล่อเยน็ 

ความยาวท่อนหาง  X 

แอโนด 

แอโนด 
แอโนด (DF80A) 

ปลัก๊เช็กระดบัน ้ ามนัเกียร์ 

ปลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเกียร์ 

สวติชท์ริมยกหางเสือไฟฟ้า(PTT) 

คนัโยกควบคุมคนัเร่งและการเขา้เกียร์ 

คนัโยกส าหรับอุ่นเคร่ืองยนต ์

สวติชก์ญุแจสตาร์ตเคร่ืองยนต ์

เกจวดัรอบเคร่ืองยนต์ 

สวติชด์บัเคร่ืองฉุกเฉิน 

ลูกบีบป๊ัมน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

ถังน า้มนัเช้ือเพลงิ 

ตวัปรับความฝืดคนัโยก 

รีโมตควบคุม 

ปุ่มลอ็ก 

คนัโยก 

 

แท่นยดึเคร่ืองส าหรับ 

ติดตั้งเขา้กบัทา้ยเรือ 
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การติดตั้งเคร่ืองยนต์ 

 ค าเตือน 

ก าลังขับที่มีมากเกินไปอาจท าให้ เรือของท่านเกิด
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 ชุดรีโมตควบคุม และเกจวดัต่างๆ กบัผูแ้ทนจ าหน่าย
ซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ ซ่ึงผูแ้ทน
จ าหน่ายซูซูกิมารีนมีเคร่ืองมือเฉพาะ และอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกรวมทั้งความรู้ความช านาญในการติดตั้ง 

 ค าเตือน 

การติดตั้งเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ ชุดรีโมตควบคุม และ
เกจวดั ต่างๆ อย่างไม่เหมาะสม สามารถส่งผลให้เกิดการ
บาดเจบ็ หรือความเสียหายได้ 

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

 

 

 

การติดตั้งแบตเตอร่ี 
ข้อก าหนดแบตเตอร่ี 
650 Marine Cranking Amps (MCA)/ABYC, 
หรือ 512 Cold Cranking Amps (CCA)/SAE 
หรือ 160 Reserve Capacity (RC) Minutes/SAE 
หรือ 12 โวลต์, 100 AH 
 

หมายเหต:ุ  
 ข้อมูลจ าเพาะท่ีระบุไว้ด้านบนเป็นข้อก าหนดขั้นต า่
ของแบตเตอร่ีส าหรับการสตาร์ตเคร่ืองยนต์ 

 หากมีโหลดทางไฟฟ้าท่ีเพ่ิมเติม จากอุปกรณ์ของตัว
เรือ แบตเตอร่ีจ าเป็นต้องมีขนาดความจุท่ีมากขึ้น 
โปรดปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีน เพ่ือก าหนด
ขนาดของแบตเตอร่ีท่ีเหมาะสมส าหรับเรือ  และ
เคร่ืองยนต์ของท่านท่ีใช้แบตเตอร่ีร่วมกัน  

 แบตเตอร่ี Dual-purpose (Cranking/Deep-cycle) 
สามารถ ใช้ได้ถ้าตรงตามข้อมูลจ าเพาะท่ีระบุด้านบน 
(MCA, CCA, หรือ RC)  

 อย่าใช้แบตเตอร่ีแบบ Deep Cycle ชนิด Cranking 
 ไม่แนะน าให้ใช้แบตเตอร่ีน ้าแบบซีลปิดผนึก (MF) 
หรือแบตเตอร่ีซีลปิดผนึกแบบเจล เน่ืองจากอาจจะไม่
เหมาะสมกับระบบการชาร์จไฟของซูซูกิ  

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

ติดตั้งแบตเตอร่ีในบริเวณท่ีแหง้ของเรือ โดยยดึแบตเตอร่ี
ใหแ้น่นไม่ใหมี้การสัน่สะเทือนของตวัแบตเตอร่ี  

หมายเหต:ุ 
 แนะน าให้ติดตั้งแบตเตอร่ี ในกล่องแบตเตอร่ีแบบปิด
เพ่ือป้องกันละอองน า้ 

 เม่ือต่อแบตเตอร่ีให้ใช้ขั้วแบตเตอร่ีแบบใช้นัตยึดสาย
แบตเตอร่ีของเคร่ืองยนต์ 

การต่อขั้วแบตเตอร่ีให้เร่ิมต่อสายเส้นสีแดงท่ีมากจาก
เค ร่ืองยนต์ไปยังขั้ วบวกของแบตเตอร่ี ก่อนเสมอ 
หลงัจากนั้นใหต้่อสายสีด าเขา้กบั ขั้วลบของแบตเตอร่ี 

 
การถอดแบตเตอร่ีออก อนัดบัแรกให้ถอดสายสีด าออก
จากขั้วลบก่อนเสมอ จากนั้นจึงถอดสายสีแดงออกจาก
ขั้วบวก 

ซูซูกิแนะน าให้ท่านติดตั้งฝาครอบขั้วบวก เพ่ือป้องกัน
เหตุการณ์การลดัวงจรท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีขั้วแบตเตอร่ี 

หากท่านตอ้งการขั้วแบตเตอร่ีโปรดติดต่อผูแ้ทนจ าหน่าย
ซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการของท่าน 

 

 ค าเตือน 

หากท่านวางแบตเตอร่ีไว้ใกล้กับถังน ้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 เกี่ยวกับ
แบตเตอร่ีอย่างเหมาะสม 
 ต้องมัน่ใจว่าเช่ือมต่อสายแบตเตอร่ีได้อย่างถูกต้อง 
 ห้ามถอดสายแบตเตอร่ีในขณะทีเ่คร่ืองยนต์ท างาน 

 

ขั้วแบตแบบใชน้ตัยดึสาย 

สายสีแดง สายสีด า 

นตัหกเหล่ียม นตัหกเหล่ียม 



12 
 

การใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าเสริม  

(ACCESSORIES) 

ขนาดก าลงัไฟฟ้า  DC 12 โวลต ์ท่ีมีไวใ้ห้ส าหรับการ
ติดตั้งอุปกรณ์เสริม อยา่งไรก็ตาม การผลิตกระแสไฟฟ้า
ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขการท างานของเคร่ืองยนต์ ส าหรับ
รายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาสอบผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีน
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการของท่าน 

หมายเหตุ:  
หากมีการใช้ก าลังไฟฟ้ามากเกินไปกับการใช้งาน 
อุปกรณ์เสริมทางไฟฟ้า  ภายใต้สภาวะการท างาน 
บางอย่าง อาจท าให้แบตเตอร่ีคายประจุได้  

การเลอืกขนาดใบจักร และการติดตั้ง 
การเลอืกขนาดใบจักร 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีท่านต้องเลือกใช้ขนาดของใบจักร
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการท างาน
และขนาดของตัวเ รือ ขณะท่ีท่านเปิดคันเร่งสูงสุด 
ความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์จะข้ึนอยู่กับขนาดของใบ
จกัรท่ีท่านเลือกใช ้

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

 

 

ข้อสังเกต 

การติดตั้งใบจักรที่มีระยะการกินน ้าที่มาก หรือน้อย
เกินไป เป็นสาเหตุให้ความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ไม่
ถูกต้อง ซ่ึงอาจส่งผลให้เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือเสียหาย
อย่างรุนแรง 

กรุณาสอบถามผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการของท่าน เพื่อช่วยเลือกหาขนาด
ของใบจกัรทีเ่หมาะสมกบัเรือของท่าน 

ท่านสามารถตัดสินว่าท่านเลือกขนาดของใบจักรได้
เหมาะสมหรือไม่ จากการใช้เคร่ืองวดัความเร็วรอบ
เคร่ืองยนต์ วดัความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ในขณะท่ีเปิด
คนัเร่งสูงสุด ภายใตก้ารรับภาระของเรือท่ีนอ้ยสุด หาก
ท่านเลือกใชข้นาดของใบจกัรท่ีเหมาะสมความเร็วรอบ
เคร่ืองยนตจ์ะอยูภ่ายในช่วงต่อไปน้ี 

เปิดคนัเร่งสุด 

DF70A 
5000 – 6000 
รอบ/นาที 

DF80A 
5000 – 6000 
รอบ/นาที 

DF90A 
5300 – 6300 
รอบ/นาที 

DF100B 
5700 – 6300 
รอบ/นาที 

หากความเร็วรอบเคร่ืองยนตไ์ม่อยูภ่ายในช่วงท่ีก าหนดน้ี 
โปรดปรึกษากับผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้ งอย่างเป็นทางการ เพ่ือก าหนดขนาดใบจักรท่ีดี
ท่ีสุดส าหรับท่าน 
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การติดตั้งใบจักร 

 ค าเตือน 

การละเลยโดยไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมใน
การตดิตั้ง หรือถอดใบจักร อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ
อย่างรุนแรงได้ 
เมือ่ตดิตั้งหรือถอดใบจกัร: 
 อยู่ในต าแหน่งเกียร์ว่างตลอดเวลา และดึงสวิตช์ดับ

เคร่ืองฉุกเฉินออกจากต าแหน่งเพือ่ป้องกนัการสตาร์ต
เคร่ืองยนต์โดยไม่ตั้งใจ 

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

การติดตั้งใบจกัรเขา้กบัเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่านให้
ปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี:

 
1. ทาจารบีกันน ้ าของซูซูกิให้ทั่วบนร่องเพลาใบจักร 
➀ เพ่ือช่วยป้องกนัการกดักร่อน 

2. ใส่บูชรองใบจกัร ➁ เขา้กบัเพลาใบจกัร 
3. จดัร่องของใบจกัร ➂ ใหต้รงกบัร่องบนเพลาใบจกัร 
➀ แลว้เล่ือนเขา้ใหน้ัง่บนแหวนรองใบจกัร ➁ 

4. ใส่บูชรองใบจกัรตวันอก ➃ และแหวนรอง ➄ เขา้
กบัเพลาใบจกัร 

5. ขนัแน่นนตัยดึใบจกัร ➅ ดว้ยประแจทอร์ค ให้ไดค้่า 
50-60 นิวตนั-เมตร(5.1-6.1 kgf-m/37-44 lbf-ft)  

6. ใส่สลกัล็อก ➆ เขา้กับรูบนเพลาใบจักร แลว้พบั
ปลายของสลกัเพ่ือป้องกนัการหลุด 

การถอดใบจักรให้ท าขั้นตอนทั้ งหมดยอ้นกลับ กับ
ขั้นตอนดา้นบน 

การปรับตั้ง 

การปรับมุมเอยีงทริม 
เ พ่ื อ รั กษ า เ ส ถี ย รภ าพของการบั งคับ เ ล้ี ย ว  และ
ประสิทธิภาพท่ีดีของเรือ ควรรักษามุมเอียงของหางเสือ
ใหเ้หมาะสมอยูต่ลอดเวลา ดงัแสดงอยูใ่นภาพท่ีประกอบ 
มุ ม เ อี ย ง ท่ี เ ห ม า ะ ส ม จ ะ แ ต กต่ า ง กัน ข้ึ น อ ยู่ กั บ
ความสมัพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งตวัเรือ, เคร่ืองยนต,์ ใบจกัร 
ตลอดจนสภาพแวดลอ้มของการใชง้าน 

 

 

 

 

มุมเอียงนอ้ยไปหวัเรือจะกดน ้ า ทา้ยเรือจะยก 

มุมเอียงมากไปหวัเรือจะยกสูง 

มุมเอียงท่ีเหมาะสม 

ระยะยกหางเสือข้ึน 

ระยะปรับมุมเอียงทริม 
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 ค าเตือน 

การปรับมุมเอียงทริมมีผลต่อเสถียรภาพของการบังคับ
เลี้ยว ถ้ามุมเอียงทริมน้อยเกินไป “หัวเรืออาจกดน ้า” 
หากมุมเอียงทริมมากเกินไป “เรืออาจมีอาการตบน ้า” 
ด้านกาบซ้ายและขวา หรือมอีาการตบน า้ทีท้่องเรือขึน้ลง
สภาวะเหล่านี้ส่งผลให้สูญเสียการควบคุมเรือ อาจท าให้
ผู้โดยสารกระเด็นตกน ้าได้ อย่างไรก็ตามให้รักษามุม
เอียงของทริมที่เหมาะสม บนพื้นฐานของการท างาน
ร่วมกันระหว่างเรือ เคร่ืองยนต์ และใบจักรของท่าน 
ตลอดจนสภาวะการท างานทีเ่กดิขึน้  
 

 ค าเตือน 

เมื่อมีการยกหางเสือเกินกว่าต าแหน่งเอียงทริมสูงสุด    
ขายดึเคร่ืองฝ่ังทีย่กได้จะไม่มขีาค า้รองรับน ้าหนักจากฝ่ัง
แคล้มยึดเคร่ืองยนต์ และระบบการยกหางเสือขึน้สุดไม่
สามารถรองรับเคร่ืองยนต์ได้ หากเกิดการชนกับส่ิงกีด
ขวางทีชุ่ดเกยีร์ อาจท าให้ผู้โดยสารได้รับการบาดเจบ็ 
 

ข้อสังเกต 

หากเรือของท่านยกหางเสือเกินกว่าต าแหน่งมุมเอียง 
ทริมสูงสุดในขณะใช้งาน  ท่อทางเข้าของน า้หล่อเย็นอาจ
อยู่สูงกว่าระดับน ้า เป็นสาเหตุให้เคร่ืองยนต์เกิดการ
เสียหายอย่างรุนแรง เนื่องจากเกิดความร้อนสูงมาก
เกนิไป 

ห้ามยกหางเสือเกินกว่าต าแหน่งมุมเอียงทริมสูงสุด
ในขณะแล่นเรือ 

 

 

 

 

ทดลองท าการแล่นเรือเพ่ือตรวจสอบว่าจ าเป็นตอ้งปรับ 
มุมเอียงทริมหรือไม่  
การปรับมุมเอียงทริมโดยใชร้ะบบไฟฟ้าในการปรับมุม 
เอียงทริม 

ขณะเรือแล่นเรือให้ปรับหามุมเอียงทริมในต าแหน่งท่ี 
เหมาะสม โดยสามารถดูไดจ้ากเข็มบอกระดบับนเกจวดั 
ต าแหน่งทริม ท่ีใหม้าเป็นอุปกรณ์เสริม  
เม่ือมีการปรับมุมเอียงทริมในคร้ังต่อไปใหดู้จากเขม็บอก 
ระดบับนเกจวดัต าแหน่งทริมเป็นแนวทางในการปรับ 

 

การปรับมุมหางเสือ (Trim Tab) 
การปรับตั้งค่าน้ีเพ่ือชดเชยการเบ่ียงแบนเล็กนอ้ยของตวั
เรือไปทางกาบซ้าย หรือกาบขวา ซ่ึงการเบ่ียงเบนน้ีอาจ
เกิดมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ก าลังแรงบิดของใบจักร 
ต าแหน่งการติดตั้งแท่นยดึเคร่ืองยนตเ์ขา้กบัเรือ เป็นตน้ 
การปรับมุมหางเสือ: 
1. คลายโบลท ์Ⓐ ท่ียดึตวัปรับมุมหางเสือออก 

 

 

 

(อุปกรณ์เสริม) 
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2. หากเรือแล่นเอียงไปในทิศทางซ้าย ให้ปรับมุมหาง
เสือไปทางซา้ย หากเรือแล่นเอียงไปในทิศทางขวา ให้
ปรับมุมหางเสือไปทางขวา 

 

3. ขนัยดึโบลทต์วัปรับหางเสือใหแ้น่น 

หลงัจากปรับตั้งมุมหางเสือเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ใหต้รวจดู
ว่าเรือยงัคงแล่นเอียงไปทิศทางใดทิศทางหน่ึงหรือไม่ 
หากยงัเอียงอยูใ่หป้รับมุมหางเสืออีกคร้ัง 

การปรับความหนืดของคนัเร่ง 
รุ่นควบคุมด้วยรีโมต 
ความหนืดของคนัโยกสามารถปรับตั้งได้ตาม ความ
พอใจของท่าน การเพ่ิมความตึง ให้หมุนตวัปรับตั้ง 
ความตึงคนัโยก Ⓐ ตามเข็มนาฬิกา การลดความตึงให้
หมุน ตวัปรับตั้งทวนเขม็นาฬิกา 

 

การปรับตั้งความเร็วรอบเดินเบาเคร่ืองยนต์ 
ความเร็วรอบเดินเบาเคร่ืองยนต์ไดมี้การปรับตั้งมาจาก
โรงงานใหอ้ยูร่ะหวา่ง 650 - 750 รอบ/นาที ขณะเกียร์วา่ง  
 

 

 

หมายเหต:ุ  
หากไม่สามารถปรับตั้งความเร็วรอบเดินเบาเคร่ืองยนต์
ให้อยู่ภายในช่วงท่ีก าหนดได้ ให้ติดต่อผู้แทนจ าหน่าย
ซูซูกิมารีนท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของท่าน 

การปรับตั้งค่าจ ากัดระยะการยกหางเสือขึ้นสุด 
(Tilt Upper Limit) 
หากฝาครอบเคร่ืองยนตส์ัมผสักบัส่วนใดๆบริเวณพ้ืนท่ี
ของทา้ยเรือในขณะท าการยกหางเสือข้ึนสุด ควรตั้งค่า
การจ ากดัการยกหางเสือข้ึนสุด ใหเ้หมาะสมกบัเรือในแต่
ละล าเพ่ือป้องช้ินส่วนในส่วนหัวของเคร่ืองยนต์เกิด
ความเสียหาย  
ด าเนินการตั้ งค่าต่อไปน้ี หลังจากยกเลิกการตั้ งค่า
ต าแหน่งยกหางเสือข้ึนสุด ท่ีถูกตั้งค่าไวก่้อนหน้าน้ี ท า
ตามขั้นตอนท่ีอธิบายไวด้งัต่อไปน้ี 

ยกเลกิการตั้งค่าจ ากดัระยะยกหางเสือขึน้สุด 
1. บิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต าแหน่ง “เปิด” 

 
2. ดึงแผน่กา้มปูลอ็กสวติชด์บัเคร่ืองฉุกเฉินออก 

 
 
 
 
 

ปิด 
เปิด 
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3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เกียร์อยูใ่นต าแหน่ง“เกียร์วา่ง” 

 

4. ยกคนัโยก “ฟังก์ชนัเร่งเคร่ืองอย่างเดียว” ข้ึนให้สุด
จนกระทัง่ไดย้นิเสียงออดเตือนดงัข้ึน 1 คร้ัง 

 
5. กดสวิตช์ทริมปุ่ม “UP” คา้งไว ้3 วินาที จะไดย้ิน

เสียงออดเตือนดงัข้ึน 2 คร้ัง ยืนยนัการยกเลิกการตั้ง
ค่าส าเร็จ 

6. ลดคนัโยก “ฟังก์ชันเร่งเคร่ืองอย่างเดียว” กลบัสู่
ต าแหน่งปกติ 

การตั้งค่าจ ากดัระยะการยกหางเสือขึน้สุด 
7. กดปุ่ม “UP” ท่ีสวิตช์ทริมยกหางเสือ เพื่อหาระยะ

ยกข้ึนสุดใหเ้หมาะสมกบัพ้ืนท่ีดา้นทา้ยของเรือ 
8. บิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต าแหน่ง “เปิด” 
9. ดึงแผน่กา้มปูลอ็กสวติชด์บัเคร่ืองฉุกเฉินออก 
10. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าคันโยกอยู่ ในต าแหน่ง       

“เกียร์วา่ง” 
11. ยกคนัโยก “ฟังก์ชนัเร่งเคร่ืองอยา่งเดียว” ข้ึนให้สุด

จนกระทัง่ไดย้นิเสียงออดเตือนดงัข้ึน 1 คร้ัง 
12. กดสวิตช์ทริมปุ่ม “UP” 3 คร้ังภายในสามวินาที 

แลว้จะไดย้นิเสียงออดเตือนดงัข้ึน 1 คร้ัง ยืนยนัการ
ตั้งค่าส าเร็จ 

13. ลดคนัโยก “ฟังก์ชันเร่งเคร่ืองอย่างเดียว” กลบัสู่
ต าแหน่งปกติ แลว้เสียบแผ่นก้ามปูล็อกกลับเข้าสู่
ต าแหน่งของสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉิน จากนั้นให้ท า
การยกหางเสือข้ึน และลงหลายๆคร้ัง โดยกดปุ่ม
สวิตช์ทริม “UP” และ “DN” เพื่อตรวจสอบการ
ท างานของทั้ งสองต าแหน่งระหว่างการจ ากัดมุม
เอียงทริมต ่าสุด และมุมจ ากดัการยกหางเสือข้ึนสุดวา่
ถูกตอ้งตามท่ีตั้งค่าไว ้

 ค าเตือน 

การตั้งค่าจ ากดัระยะการยกหางเสือขึน้สุด จะไม่สามารถ
ป้องกันการกระแทกในส่วนหัวของเคร่ืองยนต์ได้ หาก
ชุดเกยีร์ชนกบัวตัถุใต้น า้ด้วยความเร็วสูง หากเคร่ืองยนต์
กระดกหางเสือขึ้นเอง เนื่องจากเกิดการกระแทกที่ชุด
เกยีร์ด้วยความเร็วสูง อาจท าให้เคร่ืองยนต์  และเรือของ
ท่านเกดิการเสียหายได้  และท าให้ผู้โดยสารบนเรือได้รับ
การบาดเจบ็ 

ให้ผู้โดยสารทั้งหมดอยู่ห่างจากบริเวณเคร่ืองยนต์ขณะ
เรือแล่นด้วยความเร็วสูง 

การปรับตั้งจุดยดึฝาครอบเคร่ืองยนต์ส่วนบน 
หากท่านรู้สึกว่าการยึดฝาครอบเคร่ืองยนต์หลวมหรือ
แน่นเกินไป เม่ือท่านท าการลอ็กตวัลอ็ก ใหป้รับตั้งดงัน้ี: 
1. คลายโบลท ์➀ 
2. ปรับตั้งต าแหน่งของขายดึ ➁ 

เล่ือนขายดึไปในทิศทาง Ⓐ เพ่ือเพ่ิมความแน่น 
เล่ือนขายดึไปในทิศทาง Ⓑ เพื่อลดความแน่น 

3. ขนัโบลท ์➀ ใหแ้น่น 

 

“เกียร์วา่ง” 

ข้ึน 

สวติชท์ริม PTT 
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ระบบการแจ้งเตือน 
ระบบการแจ้งเตือนถูกออกแบบมาเพื่อส่งสัญญาณการ
แจ้ง เ ตือนให้ท่านระมัดระวังต่อสถานการณ์ท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่าน 

ข้อสังเกต 

เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่านอาจได้รับความเสียหาย
หากท่านไว้วางใจในระบบการแจ้งเตือน การท างานที่
ผดิปกตซ่ึิงอาจเกดิขึน้ในการแจ้งเตือนท่านส าหรับความ
ต้องการการบ ารุงรักษา 

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายอันที่จะเกิดขึ้นกับ
เคร่ืองยนต์ตดิท้ายเรือของท่าน ให้ท าการตรวจสอบ และ
บ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ตดิท้ายเรือของท่านอย่างสม า่เสมอ 
 

ข้อสังเกต 

การใช้งานเคร่ืองยนต์อย่างต่อเนื่อง ในขณะทีร่ะบบแสดง
การแจ้งเตือนความผิดปกติอยู่ อาจส่งผลให้เคร่ืองยนต์
ตดิท้ายเรือของท่านได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง 

หากระบบการแจ้งเตอืน แสดงสัญญาณการแจ้งเตือนขึน้
ระหว่างการใช้งานเคร่ืองยนต์ ให้ท่านหยุดการท างาน
ของเคร่ืองยนต์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้เพื่อแก้ปัญหา 
หรือปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกมิารีนที่ได้รับการแต่งตั้ง
อย่างเป็นทางการของท่านเพือ่ขอความช่วยเหลอื 

การตรวจเช็กสถานะไฟแจ้งเตือน 

 
➀ ความเร็วรอบเกิน (REV LIMIT)          
➁ น ้ามนัเคร่ือง 
➂ อุณหภูมิน ้ าหล่อเยน็     

➃ ตรวจเช็กเคร่ืองยนต ์(CHECK ENGINE)  

ทุกคร้ังท่ีบิดสวิตชก์ุญแจไปท่ีต าแหน่ง “เปิด” ไฟเตือน 
ทั้ งส่ีดวงในเกจวดัความเร็วรอบเคร่ืองยนต์จะติดข้ึน
ชัว่ขณะ และเสียงออดเตือนจะดงัข้ึนในสองวินาทีแรก 
โดยไม่ค านึงถึงสภาวะของเคร่ืองยนต ์ 
ในวินาทีท่ีสามถดัมา เกจวดัความเร็วรอบเคร่ืองยนตจ์ะ
แสดง ชัว่โมงการท างานของเคร่ืองยนตท์ั้งหมด โดยการ
ใชไ้ฟกะพริบ และเขม็ช้ีแสดง 
หลงัจากช่วงเวลาในการตรวจเช็กสั้นๆน้ี เกจวดัความเร็ว
รอบเคร่ืองยนต์จะกลับคืนสู่โหมดสแตนบายและจะ
ตอบสนองต่อเ ง่ือนไขการท างานของ เคร่ืองยนต์ท่ี
ตอ้งการการแจง้เตือนเท่านั้น 

ข้อสังเกต 

หากระบบแจ้งเตือนท างานไม่ถูกต้อง ท่านอาจไม่ได้รับ
การแจ้งเตอืนต่างๆ ถึงสถานการณ์ทีอ่าจท าให้เคร่ืองยนต์
ตดิท้ายเรือของท่านเสียหายได้ 

หากไฟดวงใดดวงหนึ่งในส่ีหลอดไม่สว่างขึ้น หรือไม่มี
เสียงเตือน เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ต าแหน่ง "เปิด"    
หลอดไฟ หรือออดอาจเสียหาย หรือวงจรไฟอาจขัดข้อง 
ปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกมิารีนทีไ่ด้รับการแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการ 

หมายเหตุ: 
ส าหรับการตรวจสอบบันทึกช่ัวโมงการท างานรวมของ
เคร่ืองยนต์ โปรดดูข้อมลูอ้างอิงท่ีหน้า 56 หัวข้อ “ตาราง
แสดงช่ัวโมงการท างานรวมของเคร่ืองยนต์” 
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ระบบแจ้งเตือนความเร็วรอบเคร่ืองยนต์เกิน
ก าหนด (REV LIMIT) 
ระบบน้ีจะเร่ิมมีการแจ้งเตือน ต่อเม่ือใช้ความเร็วรอบ
เคร่ืองยนตเ์กินกวา่ความเร็วรอบสูงสุดท่ีแนะน าไว ้เป็น
เวลานานกวา่ 10 วนิาที 

ถา้ระบบแจง้เตือนน้ีท างาน ความเร็วรอบเคร่ืองยนตจ์ะ
ถูกลดลงมาท่ีประมาณ 3,000 รอบ/นาที โดยอตัโนมติั
พร้อมกบัไฟแจง้เตือน “REV LIMIT” สีแดงจะติดข้ึน 

 
ระบบน้ีตอ้งท าการรีเซ็ตค่าใหม่เพื่อใหเ้คร่ืองยนตก์ลบัมา
ท างานไดเ้ต็มประสิทธิภาพอีกคร้ัง โดยการลดคนัเร่งไป
ท่ีต าแหน่งรอบเดินเบา แลว้ปล่อยให้เคร่ืองยนต์ท างาน
ในรอบเดินเบาประมาณ 1 วนิาที 

ข้อสังเกต 

หากระบบมีการแจ้งเตือนความเร็วรอบเคร่ืองยนต์เกิน
กว่าความเร็วรอบสูงสุดที่แนะน าไว้ และมั่นใจว่าระยะ
มุมกินน ้า (Pitch) ของใบจักรเพียงพอ และไม่มีปัจจัยใน
การปรับแต่งมุมเอียงทริมที่มากเกินไป ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้
อาจท าให้เกดิปัญหาในระบบการแจ้งเตอืน 

ปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกมิารีนทีไ่ด้รับการแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการของท่าน หากระบบการแจ้งเตือน มีการแจ้ง
เตอืนโดยไม่มเีหตุผลทีชั่ดเจน 

 

 

 

ระบบแจ้งเตือนแรงดันน า้มันเคร่ือง 
ระบบน้ีจะท างานต่อเม่ือแรงดนัน ้ ามนัเคร่ืองตกลงต ่ากวา่
ระดบัท่ีถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไว ้

หากระบบแจ้งเ ตือนน้ีท างาน  ไฟเตือนแรงดัน
น ้ ามันเคร่ืองสีแดงจะติดข้ึน และจะเร่ิมมีเสียงออดดัง 
“บ๊ีบ” อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีระบบจะเร่ิมแจง้เตือน
ตั้งแต่ 1,000 รอบ/นาทีหรือสูงกว่า และความเร็วรอบ
เคร่ืองยนตจ์ะถูกลดลงมาท่ีประมาณ 1,000 รอบ/นาที  

หากท่านยงัคงเดินเคร่ืองต่อไป หลงัจากระบบเร่ิมมีการ
แจง้เตือนไปอีก 3 นาที เคร่ืองยนตจ์ะดบัโดยอตัโนมติั 

หมายเหตุ:  
ในกรณีท่ีเคร่ืองยนต์ดับโดยอัตโนมัติอันเน่ืองมาจาก 
ระบบการแจ้งเตือน เคร่ืองยนต์สามารถสตาร์ตได้อีกคร้ัง 
อย่างไรก็ตาม ระบบการแจ้งเตือนจะท างานซ ้าๆ อีก
จนกว่าจะแก้ปัญหาให้ระบบกลบัมาเป็นปกติอีกคร้ัง 

 

หากระบบน้ีย ังคงมีการแจ้งเตือนอยู่ ให้ท่านดับ
เคร่ืองยนตท์นัที หากอยู่ในสภาวะของคล่ืนลมอากาศท่ี
สามารถดบัเคร่ืองได ้

 ค าเตือน 

หากท่านพยายามที่จะถอด หรือประกอบฝาครอบ
เคร่ืองยนต์ในขณะที่เคร่ืองยนต์ก าลังท างาน ท่านอาจ
ได้รับบาดเจบ็ 

ในการตรวจเช็กระดบัน า้มนัเคร่ืองให้ดับเคร่ืองยนต์ก่อน
ท าการถอดฝาครอบเคร่ืองยนต์ทุกคร้ัง 
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ตรวจสอบระดบัน ้ ามนัเคร่ือง และเติมน ้ ามนัเคร่ืองเพ่ิม
หากจ าเป็น ถ้าระดับน ้ ามันเคร่ืองอยู่ในระดับปกติ        
ให้ปรึกษาผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้ ง
อยา่งเป็นทางการของท่าน 

ข้อสังเกต 

เคร่ืองยนต์ของท่านอาจได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง
หากท่านไว้วางใจระบบการแจ้งเตอืนแรงดนัน า้มนัเคร่ือง
เพือ่ช้ีวดัความจ าเป็นว่าต้องเตมิน า้มนัเคร่ือง 

หมั่นตรวจสอบระดับน ้ามันเคร่ืองอย่างเป็นระยะ      
และเตมิน า้มนัเคร่ืองตามความจ าเป็น 
 

ข้อสังเกต 

การใช้งานเคร่ืองยนต์ในขณะที่ระบบมีการแจ้งเตือน
แรงดันน ้ามันเคร่ือง อาจส่งผลให้เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ
ของท่านได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง 

หาก มกีารแจ้งเตอืนแรงดันน ้ามันเคร่ือง เกิดขึน้ระหว่าง
การใช้งานเคร่ืองยนต์ ให้ท่านดับเคร่ืองยนต์ให้เร็วที่สุด
เท่าทีจ่ะท าได้ เพื่อเติมน ้ามันเคร่ืองในกรณีที่จ าเป็น หรือ
เพือ่แก้ปัญหา 

ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิเคร่ืองยนต์สูงเกนิปกติ  
ระบบน้ีจะท างานต่อเม่ือ ผนังกระบอกสูบมีอุณหภูมิท่ี
สูงข้ึนเกินไป อนัเน่ืองมาจากน ้ าหล่อเยน็ไม่เพียงพอ 

หากระบบแจง้เตือนน้ีท างาน ไฟเตือนอุณหภูมิน ้ าหล่อ
เยน็สีแดงจะติดข้ึน และจะเร่ิมมีเสียงออดดงั “บ๊ีบ” อยา่ง
ต่อเน่ือง นอกจากน้ีระบบจะเร่ิมแจง้เตือนตั้งแต่ 2,000 
รอบ/นาที หรือสูงกว่า ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์จะถูก
ลดลงมาท่ีประมาณ 2,000 รอบ/นาที โดยอตัโนมติั  

หากท่านยงัคงเดินเคร่ืองต่อไป หลงัจากระบบเร่ิมมีการ
แจง้เตือนไปอีก 3 นาที เคร่ืองยนตจ์ะดบัโดยอตัโนมติั 

 

 

หมายเหตุ:  
ในกรณีท่ีเคร่ืองยนต์ดับโดยอัตโนมัติอันเน่ืองมาจาก 
ระบบการแจ้งเตือน เคร่ืองยนต์สามารถสตาร์ตได้อีกคร้ัง 
อย่างไรก็ตาม ระบบการแจ้งเตือนจะท างานซ ้าๆอีก
จนกว่าจะแก้ปัญหา ให้ระบบกลบัมาเป็นปกติอีกคร้ัง 

 
ถา้ระบบมีการแจง้เตือนอุณหภูมิเคร่ืองยนตสู์งข้ึนอย่าง
ผิดปกติในขณะเคร่ืองยนต์ท างาน ให้ลดความเร็วรอบ
เคร่ืองยนต์ลงทันที แล้วตรวจสอบน ้ าหล่อเย็นท่ีรูน ้ า
ตรวจสอบ ว่ามีน ้ าหล่อเยน็พุ่งออกหรือไม่ หากไม่มีน ้ า
หล่อเยน็พุง่ออกใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนดา้นล่างน้ี: 
ในสภาวะของคล่ืนลมอากาศท่ีสามารถดบัเคร่ืองได้ ให้
ดบัเคร่ืองยนต์ แลว้ยกหางเสือข้ึนให้พน้น ้ า และน าเศษ
ซากต่างๆ ท่ีอาจขวางช่องทางเขา้น ้ าหล่อเย็นออก เช่น 
สาหร่าย ถุงพลาสติก หรือทราย จากนั้ นก่อนท าการ
สตาร์ตเคร่ืองยนต์ ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ช่องทางเขา้น ้ า
หล่อเยน็ท่ีหางเสือไดจุ่้มลงใตน้ ้ าแลว้ จากนั้นให้ท าการ
สตาร์ตเคร่ืองยนต ์แลว้ท าการตรวจสอบดงัน้ี 
1. ตรวจสอบวา่มีน ้ าหล่อเยน็พุ่งออกมาจากรูตรวจสอบ

น ้ าหล่อเยน็หรือไม่  
2. ตรวจสอบหลอดไฟอุณหภูมิน ้ าหล่อเย็นสีแดงว่ามี

สญัญาณไฟติดข้ึนมาอีกหรือไม่ 
โปรดระวงัสัญญาณไฟอุณหภูมิน ้ าหล่อเยน็สีแดง ท่ีอาจ
ติดข้ึนมาอีกคร้ัง ในกรณีท่ีอุณหภูมิเคร่ืองยนต์สูงข้ึน
อย่างผิดปกติ หากเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงท่ีกล่าวมาใน
ข้างต้น ท่านต้องปรึกษาผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการโดยเร็วท่ีสุด 
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ข้อสังเกต 

การใช้งานเคร่ืองยนต์ในขณะที่ระบบมีการแจ้งเตือน
อุณหภูมิเคร่ืองยนต์สูงเกินปกติ อาจส่งผลให้เคร่ืองยนต์
ตดิท้ายเรือของท่านได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง 

หากมีการแจ้งเตือนอุณหภูมิเคร่ืองยนต์สูงเกินปกต ิ
เกดิขึน้ระหว่างการใช้งานเคร่ืองยนต์  ในสภาวะของคลืน่
ลมอากาศทีป่ลอดภัย  ให้ท่านดับเคร่ืองยนต์โดยเร็วที่สุด
เท่าที่จะท าได้ และท าการตรวจสอบเคร่ืองยนต์ตาม
ค าแนะน าในขั้นต้น 

ปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกมิารีนทีไ่ด้รับการแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการ หากท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ 

ระบบแจ้งเตือนแรงดันไฟแบตเตอร่ี 
ระบบน้ีจะท างานต่อเม่ือแรงดันไฟฟ้าแบตเตอร่ีเกิด
ขอ้บกพร่อง ซ่ึงอาจท าใหส้มรรถนะของเคร่ืองยนตล์ดลง 
ถ้าระบบแจ้งเตือนน้ีท างาน ไฟเตือนการตรวจเช็ก
เคร่ืองยนต ์“CHECK ENGINE” สีแดง จะติดข้ึน และมี
เสียงออดดงั “บ๊ีบ” อยา่งต่อเน่ือง 

 
ระบบน้ีจะยกเ ลิกโดยอัตโนมัติ เ ม่ือแรงดันไฟฟ้า
แบต เตอ ร่ีกลับ สู่ระดับแรงดันไฟฟ้า ท่ี เหมาะสม 
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 เม่ือไรก็ตามท่ีเคร่ืองยนต์ หรือ
อุปกรณ์เสริม ต้องการใช้กระแสไฟแบตเตอร่ีใน
ปริมาณท่ีมากขึ้น อาจท าให้ระบบการแจ้งเตือน
ท างานได้ 

 หากระบบเตือนนีย้ังคงเตือนอย่างต่อเน่ือง หลังจากท่ี
ท่านหยดุใช้งานเคร่ืองยนต์ หรืออุปกรณ์เสริมในส่วน
ของตัวเรือแล้ว ให้ติดต่อผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ี
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 

ระบบการวเิคราะห์ปัญหา 
หากมีความผิดปกติใดๆของสัญญาณเซ็นเซอร์ท่ีส่งไปท่ี
ยงักล่องควบคุม ระบบวิเคราะห์ปัญหาจะเตือนถึงความ
ผิดปกติน้ี  ถา้ระบบแจง้เตือนน้ีท างานไฟเตือน “CHECK 
ENGINE” สีแดงจะกะพริบ และมีเสียงออดเตือนดงัข้ึน 

 
เ ป็นข้อก าหนดด้านความปลอดภัย ท่ีอ นุญาตให้
ด าเนินการจ ากัดความเร็วภายใตส้ภาพวะการท างานท่ี
ลม้เหลวของเคร่ืองยนต์ หากเกิดความลม้เหลวดงักล่าว
เคร่ืองยนต์ยนต์จะเข้า สู่โหมดจ ากัดความเ ร็วรอบ
เคร่ืองยนต ์การแจง้เตือนขอ้บกพร่องสามารถระบุไดจ้าก
การกะพริบของหลอดไฟ และเสียงออดเตือน 
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หมายเหต:ุ  
ระบบวิเคราะห์ปัญหานี้ถูกออกแบบให้มีการแจ้งเตือน
หลงัจากเปิดสวิตช์กญุแจไปท่ีต าแหน่งเปิด 

ข้อสังเกต 

หากระบบวิเคราะห์ปัญหาแจ้งเตือนขณะที่ท่านใช้งาน
เคร่ืองยนต์ แสดงว่ามีความผิดปกติของสัญญาณ
เซ็นเซอร์ตวัใดตวัหนึ่งของระบบควบคุม 

ปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกมิารีนทีไ่ด้รับการแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการ เพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ 

หมายเหต:ุ  
เสียงออดเตือนท่ีดังขึ้นพร้อมกับระบบวิเคราะห์ปัญหา
สามารถยกเลิกเสียงออดเตือนได้ โดยกดท่ีปุ่มสตาร์ต
เคร่ืองยนต์ 
 

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 ไฟเตือนน ้ ามนัเคร่ืองจะกะพริบ ถา้เคร่ืองยนต์ยงั
ไม่สตาร์ตเคร่ืองยนต์ เสียงออดเตือนจะเร่ิมดงั “บ๊ีบ” 2 
คร้ังติดกันอย่างต่อเน่ือง การแจง้เตือนน้ีจะเตือนซ ้ าๆ 
จนกวา่ท่านจะท าการยกเลิกการแจง้เตือนของระบบ 

 

 

 

การยกเลกิการแจ้งเตือน 
1. บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีต าแหน่ง “เปิด” เสียงออดเตือน

จะดังข้ึนอย่างต่อเน่ืองชั่วขณะ (เคร่ืองยนต์ยงัไม่
ท างาน) 

 

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

วินาที เสียงออดจะดงั บ๊ีบสั้นๆ 1 คร้ังเพ่ือยืนยนัการ
ยกเลิกระบบแจ้งเตือนการเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง
ส าเร็จ 

 

4. บิดสวติชก์ญุแจกลบัไปท่ีต าแหน่ง “ปิด”  

 

5. ใส่แผน่กา้มปูลอ็กสวติชด์บัเคร่ืองฉุกเฉิน ➀ กลบัเขา้
ต าแหน่ง 

 

ปิด 
เปิด 

สตาร์ต 

สตาร์ต 
เปิด 

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

 ถึงแม้ว่าท่านได้เปล่ียนถ่ายน า้มันเคร่ืองก่อนท่ีระบบ
จะมีการแจ้งเตือน ถึงอย่างไรก็ตาม ท่านจ าเป็นต้อง
ด าเนินการยกเลิกการแจ้งเตือน 

ระบบแจ้งเตือนเคร่ืองยนต์ดับขณะใช้งาน 
ระบบการแจ้ง เ ตือนน้ีจะแจ้งให้ผู ้ใช้งานทราบว่า
เคร่ืองยนตข์องท่านไดห้ยดุท างานในระหวา่งการใชง้าน 
เม่ือเคร่ืองยนตด์บัไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม เสียงออดเตือนจะ
ดงัข้ึนสามคร้ัง 

ระบบแจ้งเตือนเมื่อน า้เข้าในน า้มนัเช้ือเพลงิ 

เคร่ืองยนตน้ี์มีการติดตั้งไสก้รองน ้ ามนัเช้ือเพลิงแบบแยก
น ้ า ท่ีมีสญัญาณการแจง้เตือนเม่ือมีน ้ าเขา้ 
ระบบแจ้งเตือนจะท างาน เม่ือน ้ าท่ีถูกแยกจากน ้ ามัน
เช้ือเพลิงเกินปริมาตรท่ีก าหนด 
เม่ือระบบน้ีท างาน ไฟ “REV LIMIT” สีแดงจะกะพริบ
ไม่วา่เกียร์จะอยูใ่นต าแหน่งใดก็ตาม และ เสียงออดเตือน
จะเร่ิมส่งเสียง “บ๊ีบ” สามคร้ัง ต่อเม่ือเกียร์อยูใ่นต าแหน่ง
เกียร์วา่งเท่านั้น 

 
 

 

 

ถา้ระบบแจง้เตือนน้ีท างาน ในสภาวะของคล่ืนลมอากาศ
ท่ีปลอดภยั ใหด้บัเคร่ืองยนตท์นัที และตรวจเช็กไสก้รอง
น ้ ามนัเช้ือเพลิงแบบแยกน ้ า เพ่ือถ่ายน ้ าออก หรือปรึกษา
ผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็น
ทางการ 

ส าหรับการตรวจสอบและท าความสะอาดไสก้รองน ้ ามนั
เช้ือเพลิงโปรดดูท่ีหวัขอ้ “ไสก้รองน ้ ามนัเช้ือเพลิงแรงดนั
ต ่า” และ “การตรวจเช็ก และการบ ารุงรักษาตามระยะ” 

การใช้งานระบบลอ็กหางเสือ 

การปรับมุมเอยีงทริม และยกหางเสือระบบไฟฟ้า 
มุมเอียงทริม และการยกหางเสือข้ึนสุดโดยระบบไฟฟ้า 
ควบคุมการท างานโดยการกดปุ่มสวติชท์ริม  
หากตอ้งการยกหางเสือข้ึนใหก้ดปุ่ม “UP”  
หากตอ้งการยกหางเสือลงใหก้ดปุ่ม “DN” 

 

 ค าเตือน 

สวิตช์ทริม (PTT) สามารถท างานได้ ในขณะปิดสวิตช์
กุญแจอยู่ หากสัมผัสปุ่ มกดสวิตช์ทริมโดยไม่ได้ตั้งใจ 
อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้  ให้ทุกคนอยู่ห่างจาก
เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ เพื่อช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
จากการท างานโดยไม่ได้ตั้งใจ 

ข้ึน 

ข้ึน 
ลง 

ลง 
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การยกหางเสือขึน้-ลงระบบแมนนวล  
หากท่านไม่สามารถยกหางเสือโดยใช ้“ระบบยกหางเสือ
แบบไฟฟ้า” เน่ืองจากประสบปัญหาทางไฟฟ้า หรือ
ปัญหาอ่ืนๆ ท่านสามารถยกหางเสือได้ด้วยตนเอง ใน
การยกหางเสือข้ึนหรือลง โดยการคลายวาล์วสกรูปรับ
แมนนวล Ⓐ ทวนเข็มนาฬิกาส่ีรอบ แลว้ยกหางเสือไป
ยงัต าแหน่งท่ีตอ้งการ จากนั้นขนัแน่นสกรูกลบัเขา้ท่ี 

 

  ข้อควรระวงั 

เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือมีน ้าหนักมาก เมื่อท่านยกด้วยมือ 
ท่านอาจบาดเจ็บที่หลังหรือลื่นล้มท าให้เกิดการบาดเจ็บ
ได้ 

เมื่อท่านยกมอเตอร์ด้วยตนเอง ต้องมั่นใจว่ามือที่จับยึด
และเท้าของท่านมั่นคง และคุณสามารถรองรับน ้าหนัก
ของเคร่ืองยนต์ได้ 

ขาลอ็กค า้เคร่ืองยนต์ขณะยกหางเสือขึน้สุด 
ขาล็อกน้ีมีให้เพ่ือใชส้ าหรับล็อกต าแหน่งยกหางเสือข้ึน
สุด เพ่ือป้องกนัการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองยนต ์

การใชง้านขาค ้าเคร่ืองยนต ์
1. ยกหางเสือข้ึนสุดโดยใชชุ้ดเพาเวอร์ทริม 
2. ดึงขาลอ็กค ้าเคร่ืองยนตล์ง ตามท่ีแสดงในภาพ 

 

3. ลดหางเสือลง โดยใชชุ้ดเพาเวอร์ทริม จนกระทัง่ขา 
ลอ็กค ้าเคร่ืองยนตค์  ้ากบัแคลม้ยดึเคร่ืองยนต ์

เม่ือตอ้งการปลดล็อกขาค ้ าเคร่ืองยนต์ ให้ยกหางเสือข้ึน
ให้สุดโดยการกดสวิตช์ทริม “UP” แลว้โยกขาล็อกข้ึน
เพื่อปลดลอ็ก 

 ข้อควรระวงั 

สวติช์ทริมที่ชุดรีโมตควบคุม และสวิตช์ทริมที่ตัวเคร่ือง 
สามารถท างานได้ในขณะที่ไม่เปิดสวิตช์ หากมีบุคคลใด
มากดสวิตช์ทริมในขณะที่ท่านก าลังปลดล็อกขาล็อกค ้า
เคร่ืองยนต์ มอืของท่านอาจได้รับบาดเจบ็ได้ 

ให้ทุกคนอยู่ห่างจากสวิตช์ทริมที่ ชุดรีโมตควบคุม      
และสวิตช์ทริมที่ตัวเคร่ือง ในขณะที่ท่านท าการปลดขา
ค า้เคร่ืองยนต์ 
 

ข้อสังเกต 

ความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้หากท่านใช้ขาค า้เคร่ืองยนต์
นอกเหนือจากตอนทีเ่รือจอดอยู่ในน า้ หรือจอดเกบ็ 

ขาค า้เคร่ืองยนต์นี ้ช่วยลดแรงกดลงบนชุดเพาเวอร์ทริม
และควรใช้เมื่อเรือจอดหยุดนิ่งเท่านั้น อย่าใช้ขาค ้า
เคร่ืองยนต์เมื่อท่านท าการลากเรือบนรถเทรลเลอร์ที่มี
เคร่ืองยนต์ตดิท้ายเรือของท่านอยู่ 
โปรดดูทีหั่วข้อ “การลากเรือบนรถเทรลเลอร์” 
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การตรวจสอบก่อนการออกเรือ 

 ค าเตือน 

การละเลยในการตรวจสอบเรือ และเคร่ืองยนต์ติดท้าย
เรือของท่าน ก่อนเร่ิมเดนิทางท าให้เกดิอนัตรายขึน้ได้ 

ก่อนออกเรือทุกคร้ังให้หมัน่ตรวจสอบตามรายละเอียดที่
อธิบายในหัวข้อนี ้

มันคือส่ิงส าคัญท่ีต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรือและ
เคร่ืองยนต์ของท่านอยู่ในสภาพท่ีดี และมีการเตรียม
ความพร้อมส าหรับเหตุฉุกเฉินอยา่งถูกตอ้ง 

ด าเนินการตรวจสอบตามหัวขอ้ต่อไปน้ีเสมอก่อนการ
ออกเรือ 
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน ้ามันเช้ือเพลิงของท่านมี

พอเพยีงส าหรับการเดนิทางตามแผนการเดนิทางของ
ท่าน 

 ตรวจวดัระดบัน า้มนัเคร่ืองในอ่างน า้มนัเคร่ืองยนต์ 

ข้อสังเกต 

การใช้เคร่ืองยนต์ทีม่ปีริมาณน า้มนัเคร่ืองไม่เพยีงพออาจ
ท าให้เคร่ืองยนต์เกดิความเสียหายได้  

ตรวจสอบระดับน ้ามันเคร่ืองทุกคร้ังก่อนการเดินทาง 
และเตมิน า้มนัเคร่ืองหากปริมาณไม่เพยีงพอ 

การตรวจวดัระดับน า้มันเคร่ืองยนต์: 
หมายเหต:ุ  
เพ่ือการวดัระดับน า้มนัเคร่ืองท่ีถกูต้อง ให้ตรวจวัดระดับ
น า้มนัเคร่ือง ในขณะท่ีเคร่ืองยนต์เยน็เท่าน้ัน 
1. ปรับเคร่ืองยนตใ์ห้อยูใ่นแนวตั้ง จากนั้นคลายตวัล็อก 
① และ ② ออก  

 

 

2. ดึงก้านวัดระดับน ้ ามันเคร่ืองออก แล้วเช็ดคราบ 
น ้ามนัเคร่ืองบนกา้นวดัระดบัดว้ยผา้สะอาด 

 

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

 

3. ใส่กา้นวดัระดบัน ้ ามนัเคร่ืองกลบัเขา้สู่ช่องวดัระดบั
น ้ ามันเคร่ืองแล้วกดลงให้สุด จากนั้นดึงออกมาอีก
คร้ังเพ่ือตรวจสอบระดบัของน ้ ามนัเคร่ือง 

 

 
 

คราบน ้ ามันเคร่ืองบนก้านวดัควรอยู่ระหว่างขีดจ ากัด
ดา้นบน และขีดจ ากดัด้านล่างของก้านวดั ถา้ระดับ
น ้ ามนัเคร่ืองใกลก้บัขีดจ ากดัดา้นล่าง ใหเ้ติมน ้ ามนัเคร่ือง
เพ่ิมระดบัจนไปถึงระดบัขีดจ ากดัดา้นบน 

 

 

 

 

ขีดจ ากดัดา้นบน 

ขีดจ ากดัดา้นล่าง 
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เติมน ้ามนัเคร่ือง: 
1. คลายฝาปิดช่องเติมน ้ ามนัเคร่ืองออก 
2. เติมน ้ ามันเคร่ืองตามเกรดท่ีแนะน า จนถึงระดับ

ขีดจ ากดัดา้นบน 

 
 

ข้อสังเกต 

เคร่ืองยนต์ท างาน ในขณะที่มีปริมาณน ้ามันเคร่ืองที่มาก
เกนิไปอาจท าให้เคร่ืองยนต์เสียหายได้ 

อย่าเตมิน า้มนัเคร่ืองมากกว่าปริมาณทีก่ าหนด 

3. ขนัฝาปิดช่องเติมน ้ ามนัเคร่ืองใหแ้น่น 

 ตรวจสอบระดบัน า้ยาแบตเตอร่ี 
ควรรักษาระดับไว้ระหว่างเส้น MAX และ MIN
ตลอดเวลา หากระดบัของน า้ยาแบตเตอร่ีลดลงต า่กว่า
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 ขวางช่อง
ทางเข้าน า้หล่อเยน็ 

การรันอนิเคร่ืองยนต์ 
การใช้งานอย่างเหมาะสมระหว่างช่วงการรันอินใน 
ระยะแรกน้ี จะช่วยให้เคร่ืองยนต์ของท่านมีอายุการใช้
งาน และมีประสิทธิภาพท่ีสูงสุด ค าแนะน าต่อไปน้ีจะ
อธิบายขั้นตอน การใชง้านในระยะรันอินท่ีเหมาะสม 

ข้อสังเกต 

การไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานในระยะรันอิน ที่มี
การอธิบายไว้ด้านล่าง อาจท าให้เกิดความเสียหายอย่าง
รุนแรง ต่อเคร่ืองยนต์ได้ 

มัน่ใจว่าท่านได้ปฏิบัตติามขั้นตอนการรันอินเคร่ืองยนต์
ตามทีอ่ธิบายไว้ด้านล่าง 

การรันอินในระยะแรก: 10 ช่ัวโมง 
ขั้นตอนการรันอิน 
1. ส าหรับการรันอินใน 2 ชัว่โมงแรก: 
ให้เ ดินเค ร่ืองยนต์อยู่ในรอบเดินเบาเคร่ืองยนต ์
(ประมาณ 5 นาที) เพ่ืออุ่นเคร่ืองยนต ์

ข้อสังเกต 

การใช้เคร่ืองยนต์รอบสูงโดยไม่มกีารอุ่นเคร่ืองยนต์อย่าง
เพียงพอ อาจท าให้เคร่ืองยนต์เกิดความเสียหายอย่าง
รุนแรง เช่น ลูกสูบตดิ 

ให้อุ่นเคร่ืองยนต์อยู่ในรอบเดินเบาเคร่ืองยนต์อย่าง
เพียงพอ  (ประมาณ 5 นาที) ก่อนใช้เคร่ืองยนต์ด้วย
ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ทีสู่ง 
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หลงัจากอุ่นเคร่ืองยนตเ์สร็จเรียบร้อยแลว้ เร่ิมการรันอิน
โดยเขา้เกียร์เดินหน้า แลว้เดินเคร่ืองยนต์ให้อยู่ในรอบ
เดินเบาอยา่งต่อเน่ือง (ประมาณ 15 นาที) จากนั้นในช่วง
เวลา 1 ชัว่โมง 45 นาทีท่ีเหลือ หากอยูใ่นสภาวะของคล่ืน
ลมอากาศท่ีปลอดภยั ให้เดินเคร่ืองยนต์ในขณะเขา้เกียร์
เดินหนา้ และเพ่ิมความเร็วรอบเคร่ืองยนต ์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 
หลีกเล่ียงการใชค้นัเร่งในต 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 

การใช้งานเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ 
ก่อนการสตาร์ตเคร่ืองยนต์ 

1. ลดหางเสือลงใหส่้วนของชุดเกียร์จมลงไปในน ้ า 
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายน ้ ามันเ ช้ือเพลิงมีการ

เช่ือมต่ออยา่งแน่นหนา และถูกตอ้งระหวา่งถงัน ้ ามนั
เช้ือเพลิง และเคร่ืองยนต ์

 

3. ตอ้งมัน่ใจว่าถงัน ้ ามนัเช้ือเพลิงของเรือมีช่องทางใน
การระบายแรงดนัภายในถงัท่ีถูกตอ้ง และภายในสาย
น ้ ามันท่ีใช้ต่อเข้ากับไส้กรองน ้ ามันเช้ือเพลิงต้อง
ปราศจากส่ิงสกปรกต่าง ๆ หากฝาปิดถังน ้ ามัน
เช้ือเพลิงมีวาล์วระบายแรงดัน แบบเปิด-ปิดดว้ยมือ 
ตอ้งมัน่ใจวา่วาลว์นั้นไดเ้ปิดออกจนสุด 

 

4. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เกียร์อยูใ่นต าแหน่ง   “เกียร์วา่ง”  
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5. ตอ้งมัน่ใจว่าแผ่นกา้มปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉิน
เสียบอยู่ในต าแหน่งท่ีท างาน และปลายสายดึงแผ่น
กา้มปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินไดเ้ช่ือมต่อเขา้กับ
ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายผูค้วบคุมเรือ 

 
 

 ค าเตือน 

การไม่เช่ือมต่อสายดึงแผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ือง
ฉุกเฉินเข้ากับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผู้ควบคุมเรือ 
หรือเช่ือมต่ออย่างไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้ผู้ควบคุม
เรือ หรือผู้โดยสารได้รับบาดเจบ็สาหัส หรือเสียชีวติได้ 
ปฏิบัตติามข้อควรระวงันีอ้ยู่เสมอ: 

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

 ต้องมั่นใจว่าไม่มีส่ิงกีดขวางใดๆ ขัดขวางหรือจ ากัด
การท างานของสวติช์ดบัเคร่ืองฉุกเฉิน 

 ระมัดระวังอย่าดึงแผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ือง
ฉุกเฉินออก  หรือมีการกระแทกจนท าให้แผ่น
ก้ามปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินหลุดออกระหว่าง
การท างานปกต ิเคร่ืองยนต์จะดบักะทันหัน  และท า
ให้การสูญเสียการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่าฉับพลัน 
อาจท าให้ผู้โดยสารพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่คาดคดิ 

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

การสตาร์ตเคร่ืองยนต์ 

 ค าเตือน 

ก๊าซไอเสียประกอบด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึงเป็น
ก๊าซอันตราย ที่ตรวจจับได้ยากเนื่องจากไม่มีสีและไม่มี
กลิ่น การหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปอาจ
ท าให้เสียชีวติหรือบาดเจบ็สาหัสได้ 

ห้ามสตาร์ตเคร่ืองยนต์ภายในอาคาร หรือในพืน้ทีท่ีม่กีาร
ระบายอากาศไม่เพยีงพอ หรือไม่มกีารระบายอากาศเลย 

หมายเหต:ุ  
หากแผ่นก้ามปูลอ็กสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉิน ไม่เสียบอยู่
ในต าแหน่ง มอเตอร์สตาร์ตจะไม่ท างาน 

1. บีบลูกบีบป๊ัมน ้ ามนัเช้ือเพลิงหลายๆคร้ังจนกวา่ลูกบีบ
จะตึงมือ 
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2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คนัเร่งอยูใ่นต าแหน่งปิดสุด  

 

3. บิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต าแหน่ง “เปิด” 
4. บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีต าแหน่ง “สตาร์ต” หลังจาก

ลูกบิดสวิตช์กุญแจคืนกลบัมาท่ีต าแหน่ง “เปิด” จาก
ต าแหน่ง “สตาร์ต” มอเตอร์สตาร์ตจะท างานต่อไปอีก 
4 วนิาทีจนกวา่เคร่ืองจะสตาร์ตติด 

 
 

ข้อสังเกต 

หากท่านบิดสวติช์แช่ไว้ทีต่ าแหน่ง "สตาร์ต" เพือ่สตาร์ต
เคร่ืองยนต์ ระบบสตาร์ตอาจเสียหายได้ 

บิดสวิตช์ไปที่ต าแหน่ง “สตาร์ต” แล้วปล่อยมือจาก
สวติช์ ระบบสตาร์ตเคร่ืองยนต์จะเร่ิมท างานตามปกต ิ

มอเตอร์สตาร์ตจะหมุนเคร่ืองยนต์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 
4 วินาที หรือหมุนเพียงแค่เคร่ืองยนต์ติด แต่จะหมุนไม่
เกนิ 5 วนิาท ี

หมายเหตุ: 
เวลาในการท างานอย่างต่อเน่ืองของมอเตอร์สตาร์ตถูก
ตั้งไว้ท่ีห้าวินาที เม่ือเกินเวลาท่ีตั้งไว้ มอเตอร์สตาร์ตจะ
หยดุท างานโดยอัตโนมัติ เม่ือมอเตอร์หยดุท างาน ให้รอ
ประมาณสิบวินาที  เ พ่ือให้มอเตอร์เย็นลง แล้วลอง
สตาร์ตอีกคร้ัง 

ข้อสังเกต 

หากไฟเตือน “OIL” ยังคงติดอยู่ขณะใช้งานเคร่ืองยนต์ 
ระดับน ้ามันเคร่ืองอาจต ่าพอที่จะท าให้เคร่ืองยนต์
เสียหายได้ 

ให้ดบัเคร่ืองยนต์ และตรวจสอบระดบัน า้มนัเคร่ือง 

5. อุ่นเคร่ืองยนตป์ระมาณ 5 นาที 

ข้อสังเกต 

การใช้งานเคร่ืองยนต์ที่ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์สูง หรือ 
“เปิดคันเร่งสุด” ทันทีหลังจากสตาร์ตเคร่ืองยนต์ โดยที่
ไม่ท าการอุ่นเคร่ืองยนต์ อาจท าให้เคร่ืองยนต์ขัดข้องได้ 

ท าการอุ่นเคร่ืองยนต์ให้เพียงพอ ก่อนใช้งานเคร่ืองยนต์
ด้วยความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ทีสู่งเสมอ 

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

 
 

 

 

 

 

ปิด 
เปิด 

สตาร์ต 



29 
 

ข้อสังเกต 

ห้ามใช้เคร่ืองยนต์ตดิท้ายเรือ เมือ่ไม่มีน ้าพุ่งออกมาจากรู
ตรวจสอบน ้าหล่อเย็น  มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหาย
อย่างรุนแรงได้ 

หลังจากสตาร์ตเคร่ืองยนต์แล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีน ้าพุ่ง
ออกมาจากรูตรวจสอบน า้หล่อเยน็หรือไม่ 
 

 ค าเตือน 

การใช้งานเรือ ขณะสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินท างานอย่าง
ไม่ถูกต้องสามารถก่อให้เกดิความอนัตรายได้ 

ก่อนสตาร์ตเคร่ืองยนต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ดับ
เคร่ืองฉุกเฉินท างานได้อย่างถูกต้อง 

การสตาร์ตเคร่ืองยนต์ในกรณฉุีกเฉิน 
หากท่านต้องการสตาร์ตเคร่ืองยนต์แต่ระบบสตาร์ต
ขัดข้องหรือแบตเตอร่ีหมดหรือเ ส่ือมสภาพ  ท่าน
สามารถท าตามขั้นตอนการสตาร์ตเคร่ืองยนต์ในกรณี
ฉุกเฉิน ไดด้งัต่อไปน้ี 

 ค าเตือน 

หากสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะสตาร์ตเคร่ืองยนต์ อาจ 
ส่งผลให้เกดิการบาดเจบ็ได้  

เมื่อใช้เชือกสตาร์ตเพื่อสตาร์ตเคร่ืองยนต์ ระวังอย่า
สัมผสัอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คอยล์จุดระเบิด หรือ สายหัว
เทยีน  

1. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่เกียร์อยูใ่นต าแหน่ง “เกียร์วา่ง” 
และดึงแผน่กา้มปูลอ็กสวติชด์บัเคร่ืองฉุกเฉินออก 

 

 ค าเตือน 

เมือ่ท่านใช้ขั้นตอนการสตาร์ตเคร่ืองยนต์ในกรณีฉุกเฉิน 
ระบบป้องกันการเข้าเกียร์สตาร์ตจะไม่ท างาน หากคัน
เกียร์ไม่อยู่ในต าแหน่ง “เกียร์ว่าง” เรือสามารถเคลื่อนที่
อย่างกะทันหันเมื่อสตาร์ตเคร่ืองยนต์ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้
ควบคุมเรือหรือผู้โดยสารได้รับบาดเจบ็สาหัส  

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคันเกีย ร์อ ยู่ในต าแหน่ง     
“เกียร์ว่าง” ก่อนท าการสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ในขั้นตอน
การสตาร์ตเคร่ืองยนต์ในกรณีฉุกเฉิน  

2. ถอดฝาครอบเคร่ืองยนตอ์อก 
3. ถอดสกรูยึดฝาครอบลอ้ช่วยแรง (ฟลายวีล) ทั้ง 4 ตวั

ออก 

 
4. บีบลูกบีบป๊ัมน ้ ามนัเช้ือเพลิงหลายๆคร้ังจนกวา่ลูกบีบ

จะตึงมือ 
5. ใส่แผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินเข้ากับ

ต าแหน่งท่ีท างาน  
6. บิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต าแหน่ง “เปิด” และฟังเสียงการ

ท างานของป๊ัมน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

หมายเหตุ: 
การเร่ิมต้นท างานของป๊ัมน า้มันเชื้อเพลิงจะมีระยะเวลา
ในการท างาน 3 วินาทีหลังจากเปิดสวิตช์กุญแจ  หาก
กระแสไฟแบตเตอร่ีต ่ากว่ากระแสไฟท่ีใช้งานของ
ป๊ัมน ้ามันเชื้อเพลิง  ท าให้การจ่ายน ้ามันเชื้อเพลิงไม่
เพียงพอต่อการสตาร์ตเคร่ืองยนต์ หากไม่มั่นใจการ
ท างานของป๊ัมน ้ามันเชื้อเพลิง ให้ท่านปิดสวิตช์กุญแจ 
และท าตามขั้นตอนท่ี 6 อีกคร้ัง 
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7. ผูกปมท่ีปลายดา้นหน่ึงของเชือกสตาร์ตฉุกเฉินและ
ผกูปมอีกดา้นไวก้บัดา้มไขควง ท่ีอยูใ่นชุดเคร่ืองมือ  

8. เก่ียวปลายเชือกท่ีผกูปมไวบ้นร่องบากบนลอ้ช่วยแรง 
แล้วพันเชือกสตาร์ตฉุกเฉินรอบๆพลูเลย์ตามเข็ม
นาฬิกา 

9. หลังจากนั้ นท าตามขั้นตอนการสตาร์ตเคร่ืองยนต์
ตามปกติ แลว้ใหดึ้งเชือกสตาร์ตฉุกเฉินอยา่งเตม็ก าลงั
เพื่อท าการสตาร์ตเคร่ืองยนต ์ 

 

 ค าเตือน 

หากท่านพยายามประกอบฝาครอบล้อ ช่วยแรง         
(ฟลายวีล) หรือฝาครอบเคร่ืองยนต์ หลังจากสตาร์ต
เคร่ืองยนต์แล้ว อาจส่งผลให้เกดิการบาดเจบ็ได้ 

ห้ามประกอบฝาครอบล้อช่วยแรง (ฟลายวีล) หรือ        
ฝาครอบเคร่ืองยนต์ ขณะเคร่ืองยนต์ท างาน 
 

 ค าเตือน 

ขณะเคร่ืองยนต์ท างาน มีช้ินส่วนเคลื่อนที่อยู่หลายจุด
อาจท าให้ท่านได้รับการบาดเจบ็อย่างรุนแรงได้ 

เมื่อเคร่ืองยนต์ก าลังท างาน โปรดระวังมือ ผม เส้ือผ้า 
ฯลฯ ของท่านให้อยู่ห่างจากเคร่ืองยนต์ขณะท างาน 

หมายเหต:ุ  
ควรตรวจสอบและซ่อมแซมระบบสตาร์ตโดยเร็วท่ีสุด 
ไม่ควรใช้ขั้นตอนการสตาร์ตเคร่ืองยนต์ในกรณีฉุกเฉินนี ้
ต่อเน่ืองจนเป็นปกติ 
 
 

การเปลีย่นเกยีร์ และการควบคุมคันเร่ง 

ข้อสังเกต 

ความเสียหายของเคร่ืองยนต์อย่างรุนแรงอาจเกดิขึน้หาก 
(ก) เปลี่ยนเกียร์ในขณะที่ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ไม่อยู่
ในรอบเดนิเบา และความเร็วของเรือยังไม่ลดลง เช่นการ
เปลี่ยนเกียร์จาก “เดินหน้า” เป็น “ถอยหลัง” หรือจาก 
“ถอยหลัง” เป็น “เดินหน้า” หรือ  (ข)  การไม่
ระมดัระวงัขณะบังคบัเรือถอยหลงัเรือ 

รอให้ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ กลับสู่รอบเดินเบาก่อน
เสมอเมือ่มกีารเปลีย่นเกยีร์ 
เมื่อควบคุมเรือถอยหลัง ให้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูง 
และใช้ความเร็วให้น้อยทีสุ่ด  
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ในต าแหน่งที่ต้องการ
ก่อนท าการเร่งเคร่ืองยนต์ 
 

ข้อสังเกต 

หากท่านเปลี่ยนเกียร์ในขณะที่เคร่ืองยนต์ไม่ท างาน 
กลไกการเปลีย่นเกยีร์อาจเกดิความเสียหายได้ 

หลกีเลีย่งการเปลีย่นเกยีร์ขณะเคร่ืองยนต์ไม่ท างาน 

การเปลีย่นเกยีร์ 
เม่ือตอ้งการเปล่ียนเกียร์เป็น “เดินหนา้” ให้บีบคนัล็อก
บนคนัโยกแลว้เล่ือนคนัโยกไปขา้งหนา้ ไปยงัต าแหน่ง 
Ⓐ โดยประมาณ ตามท่ีแสดงในภาพประกอบ 

เม่ือตอ้งการเปล่ียนเกียร์เป็น “ถอยหลงั” ใหบี้บคนัลอ็ก
บนคนัโยกและเล่ือนคนัโยกถอยหลงัหลงั ไปยงัต าแหน่ง 
Ⓑ โดยประมาณ ตามท่ีแสดงในภาพประกอบ 

 

เดินหนา้ 

เกียร์วา่ง 

ถอยหลงั 
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การควบคุมความเร็ว 
เม่ือตอ้งการเพ่ิมความเร็วหลงัจากท่ีท่านเขา้เกียร์แลว้ ให้
เล่ือนคนัโยกไปขา้งหนา้หรือขา้งหลงั 

 ค าเตือน 

เนื่องจากคันโยกท างานร่วมกันระหว่างการเปลี่ยนเกียร์ 
และการควบคุมความเร็ว และเมื่อปลดตัวล็อกที่คันโยก
ระบบคนัเร่งจะพร้อมใช้งาน และสามารถเร่งเคร่ืองยนต์
ได้ทนัท ีด้วยเหตุนีอ้าจท าให้เรือเคลือ่นตัวอย่างกะทันหัน
ส่งผลให้เกดิการบาดเจบ็หรือทรัพย์สินเสียหาย 

ท่านต้องระมดัระวงัอย่าขยบัคนัโยกไปข้างหน้า หรือข้าง
หลงัมากเกนิไป เมือ่ท าการเข้าเกยีร์ 

การดับเคร่ืองยนต์ 

หมายเหต:ุ 
เม่ือจ าเป็นต้องดับเคร่ืองยนต์ในกรณีฉุกเฉิน ให้ดึงแผ่น
ก้ามปูลอ็กสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินออกโดยดึงสายพ่วง
แผ่นก้ามปูลอ็กสวิตช์ฉุกเฉิน 

เมื่อดับเคร่ืองยนต์  
1. เล่ือนคนัโยกอยูใ่นต าแหน่งเกียร์วา่ง 
2. หลงัจากการใชง้านเคร่ืองยนตอ์ย่างต่อเน่ืองก่อนดบั

เคร่ืองยนต์ ตอ้งปล่อยให้เคร่ืองยนต์เดินเบาไวส้ักครู่
เพื่อใหเ้คร่ืองยนตไ์ดค้ลายความร้อน 

 
3. บิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต าแหน่ง "ปิด" และคา้งต าแหน่ง

สวติชก์ญุแจไวท่ี้ต าแหน่ง "ปิด" เสมอ เม่ือไม่มีการใช้
งาน มิฉะนั้นแบตเตอร่ีอาจจะคายประจุได ้

 

ข้อสังเกต 

หากเปิดสวิตช์กุญแจทิง้ไว้ที่ต าแหน่ง “เปิด” ในขณะที่
เคร่ืองยนต์ไม่ท างาน แบตเตอร่ีจะคายประจุ 

บิดสวิตช์กุญแจไว้ที่ต าแหน่ง “ปิด” ทุกคร้ังเมื่อไม่มีการ
ใช้งานเคร่ืองยนต์ 
 

 ค าเตือน 

การน าเรือออกไปใช้โดยที่ท่านไม่อนุญาต อาจก่อให้เกิด
อุบัตเิหตุ หรือความเสียหายต่อเรือของท่าน 

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้เ รือของท่านโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ต้องมั่นใจว่าท่านได้น าลูกบิดกุญแจ และแผ่น
ก้ามปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินออกจากเรือเมื่อไม่มี
ผู้ดูแลเรือของท่าน 

4. หลังจากดับเค ร่ืองยนต์แล้ว ให้ปลดสายน ้ ามัน
เช้ือเพลิงออกจากเคร่ืองยนต ์ในกรณีท่ีมีขั้วต่อสายน ้ า
มนัเช้ือเพลิง 

 ค าเตือน 

หากมีการเช่ือมต่อสายน ้ามันเช้ือเพลิงเข้ากับเคร่ืองยนต์
ทีไ่ม่มกีารใช้งานเป็นเวลานานๆ น า้มนัเช้ือเพลงิอาจมกีาร
ร่ัวได้  

เมื่อใดที่ท่านไม่มีการใช้เคร่ืองยนต์เป็นเวลานานๆ ให้
ถอดสายน า้มนัเช้ือเพลงิออก ในกรณีทีม่ขีั้วต่อสายน า้มนั 

5. บิดสกรูช่องระบายอากาศท่ีฝาถังน ้ ามัน ตามเข็ม
นาฬิกาเพ่ือปิดช่องระบายอากาศ (ถา้มีติดตั้ง) 

ปิด 
เปิด 

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

การจอดเรือ 
หากท่านจอดเรือในบริเวณท่ีมีน ้ าต้ืน หรือไม่มีการใชง้าน
เรือในช่วงระยะเวลาหน่ึง ท่านควรยกหางเสือข้ึนจากน ้ า 
เพ่ือป้องกนัการกระแทกในขณะน ้ าลง หรือป้องกนัการ
กดักร่อนจากน ้ าทะเล 
โปรดดูขอ้มูลท่ีหัวขอ้ “ขาล็อกค ้าเคร่ืองยนตข์ณะยกหาง
เสือข้ึนสุด”  

ข้อสังเกต 

การผูกเรืออย่างไม่เหมาะสมอาจเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายต่อเรือ หรือเคร่ืองยนต์ตดิท้ายเรือ หรือทรัพย์สิน
อืน่ๆได้ 

อย่าให้เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่าน เสียดสีกับขอบ
ของท่าเทยีบเรือ หรือเรือล าอืน่ๆ เมือ่ผูกเรือไว้ 

การท างานของโหมดโทรล (Troll Mode) 
(อุปกรณ์เสริม) 
โหมดโทรลสามารถควบคุมรอบเคร่ืองยนต์ในขณะตก
ปลาได้ โดยการติดตั้ งสวิตช์โทรลโหมดซ่ึง เ ป็น
อุปกรณ์เสริม  
โปรดติดต่อผูแ้ทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง
อยา่งเป็นทางการ ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม 

หมายเหต:ุ 
การตรวจสอบความเร็วของเคร่ืองยนต์อย่างถูกต้องใน
ระหว่างการท างานของโหมดโทรล ซูซูกิแนะน าให้ใช้
เกจวดัความเร็วของซูซูกิแบบ 2 สเกล 

 
การท างานของระบบ 
“ระบบโหมดโทรล” จะท างานต่อเม่ือกดสวิตช์โทรล
โหมดในขณะท่ีเคร่ืองยนตอ์ยูใ่นรอบเดินเบาและเขา้เกียร์ 

โดยการใช้ระบบน้ี  ท่านสามารถตั้ งค่ า  และรักษา
ความเร็วรอบเคร่ืองยนตท่ี์ตอ้งการไดโ้ดยการควบคุมการ
กดสวิตช์เปล่ียนย่านความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ขณะเดิน
เบาในต าแหน่งเขา้เกียร์ (ประมาณ 700 รอบ/นาที) ถึง 
1200 รอบ/นาที 

วธีิการใช้งานโหมดโทรล 
การตั้งค่าโหมดโทรล 
1. เข้าเกียร์เดินหน้า หรือถอยหลัง และตรวจสอบให้

แน่ใจวา่คนัเร่งปิดสนิท (รอบเดินเบา) 
2. กดปุ่ม "UP" หรือ "DN" ท่ีสวิตช์โทรลโหมดคา้งไว้

จนกวา่ท่านจะไดย้นิเสียงบ๊ีบหน่ึงคร้ัง 
ในรุ่นควบคุมดว้ยรีโมต ไฟ REV/TRL (หรือ REV) 
บนหนา้จอเกจวดัความเร็วรอบเคร่ืองยนต ์จะกะพริบ 
เพื่อยืนยนัว่าเคร่ืองยนต์ไดเ้ขา้สู่โหมดโทรล และไฟ 
REV/TRL (หรือ REV) จะกะพริบอย่างต่อเน่ือง
ขณะท่ีเคร่ืองยนตท์ างานอยูใ่นโหมดโทรล 

 

 

สเกลวดัความเร็วรอบเคร่ืองยนต ์

สเกลวดัรอบเคร่ืองยนตโ์หมดโทรล 

สวติชโ์ทรลโหมด 
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หมายเหต:ุ 
ระบบโหมดโทรลจะไม่ท างานหากสวิตช์ถูกกดลงเม่ือ
รีโมตคอนโทรล คันโยกเกียร์เล่ือนมาอยู่ในต าแหน่งเกียร์
ว่าง 

การปรับตั้งความเร็วรอบของโหมดโทรล 
 เม่ือกดสวิตช์ "UP" เสียงบ๊ีบสั้นๆจะดงัข้ึนหน่ึงคร้ัง

และความเร็วรอบเคร่ืองจะเพ่ิมข้ึน 50 รอบ/นาที 
 เม่ือกดสวิตช์ “DN” เสียงบ๊ีบสั้นๆจะดงัข้ึนหน่ึงคร้ัง 

และความเร็วรอบเคร่ืองจะลดลง 50 รอบ/นาที 

หมายเหต:ุ 
 เม่ือกดสวิตช์ “DN” ขณะท่ีรอบถึงขีดจ ากัดต า่สุดแล้ว 
ความเร็วรอบเคร่ืองจะไม่เปล่ียนแปลง และเสียงบ๊ีบ
ยาวจะดังขึน้สามคร้ัง 

 เม่ือกดสวิตช์ “UP” ขณะท่ีรอบถึงขีดจ ากัดสูงสุดแล้ว 
ความเร็วของเคร่ืองจะไม่เปล่ียนแปลงและเสียงบ๊ีบ
ยาวจะดังขึน้สามคร้ัง 

 การเปล่ียนเกียร์ และการควบคุมคันเร่งยงัคงใช้งานได้
ถึงแม้ว่าจะอยู่ในโหมดโทรลกต็าม 

การยกเลกิโหมดโทรล 
โหมดโทรลสามารถยกเลิกได้โดยเล่ือนคนับังคบั/คัน
โยกเ กียร์ไปท่ีต าแหน่งเกียร์ว่าง  หรือโดยการเ พ่ิม
ความเร็วรอบเคร่ืองเป็น 3000 รอบ/นาที หรือมากกว่า 
ในทั้ งสองกรณีน้ี เสียงบ๊ีบสั้ นๆจะดังข้ึนสองคร้ังเม่ือ
ยกเลิกโหมดโทรล 

 
 

 

 

 

 

 

การใช้งานในน า้ตืน้ 
เม่ือใชง้านเรือของท่านในน ้ าต้ืน อาจจ าเป็นตอ้งเอียงหาง
เสือใหสู้งกวา่มุมเอียงทริมปกติ เม่ือท่านเอียงหางเสือเกิน
กว่ามุมเอียงทริมปกติ ท่านควรใชค้วามเร็วในการแล่น
เรือท่ีความเร็วต ่าเท่านั้น หลงัจากกลบัสู่น ้ าลึกแลว้ ท่าน
ตอ้งมัน่ใจวา่ไดล้ดหางเสือลงไปท่ีมุมเอียงทริมปกติ 

 ค าเตือน 

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

ห้ามใช้รอบเคร่ืองยนต์เกินกว่า 1,500 รอบ/นาที หรือ
ตั้งใจใช้งานเคร่ืองยนต์ที่อยู่ในต าแหน่งมุมเอียงสูงกว่า
ปกต ิ 
 

ข้อสังเกต 

หากหางเสือชนกับส่ิงกีดขวางด้านล่าง ความเสียหาย
ร้ายแรงสามารถเกดิขึน้ได้ 

อย่าให้หางเสือชนกับส่ิงกีดขวางด้านล่าง หากเกิดการ
กระแทก ให้รีบตรวจสอบความเสียหายทนัท ี
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การใช้งานในน า้เค็ม 
หลงัจากใชง้านเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือในน ้ าเค็ม ท่านควร
ลา้งท่อทางเดินน ้ าด้วยน ้ าจืดท่ีสะอาด ตามท่ีระบุไวใ้น
หัวข้อ “การล้างท่อทางเดินน ้ า” หากท่านไม่ลา้งท่อ
ทางเ ดินน ้ า  คราบเกลือท่ีตกค้างสามารถกัดกร่อน
เคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือของท่านได ้ท าให้อายุการใชง้าน
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่านมีอายท่ีุสั้นลง 

การถอดและการเคลื่อนย้ายเคร่ืองยนต์ติด
ท้ายเรือ 

การถอดเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ 
หากจ าเป็นตอ้งถอดเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือออกจากเรือ
ของท่าน เราขอแนะน าให้ท่านสอบถามจากผู ้แทน
จ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ เป็น
ผูด้  าเนินการใหท่้าน 

การเคลือ่นย้ายเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ 
เม่ือมีการเคล่ือนยา้ย ให้วางเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของ
ท่านในแนวตั้ง หรือแนวนอน 

การเคลือ่นย้ายในแนวตั้ง 
ติดตั้ งเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือเขา้กับแท่นยึดเคร่ืองยนต์
แบบเคล่ือนยา้ยได ้โดยยึดโบลท์และนตัเขา้กบัต าแหน่ง
เดียวกบัจุดยดึทา้ยเรือทั้งหมด 2 ชุด 
หา้มใชแ้ท่นโชวเ์คร่ืองยนตส์ าหรับใชใ้นการเคล่ือนยา้ย 

 

 

 

 

การเคลือ่นย้ายในแนวนอน 
1. ถ่ายน ้ ามัน เค ร่ืองออก โปรดดูหัวข้อ  “การถ่าย

น ้ ามนัเคร่ือง” 
2. ถ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงออกจากห้องลูกลอยป๊ัมแรงดนัสูง

ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
(1) ถอดฝาครอบเคร่ืองยนตอ์อก 
(2) ถอดยางรองฝาครอบ  ➀  ออกจากฝาครอบ       

ดา้นขา้ง จากนั้นถอดโบลท์และฝาครอบดา้นขา้ง
เคร่ืองยนตอ์อก 

 
(3) ดึงปลายท่อระบาย ➁ ออกและคลายสกรูระบาย

น ้ ามนัเช้ือเพลิง ③ ถ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงลงใน
ภาชนะท่ีเหมาะสม 

 

 ค าเตือน 

น ้ามันเบนซินเป็นเช้ือเพลิงไวไฟ และเป็นพิษอย่างยิ่ง 
อาจท าให้เกดิไฟไหม้ และเป็นอนัตรายต่อคนและสัตว์ 

ใช้ภาชนะที่ เหมาะสม และปลอดภัยเพื่อเก็บน ้ามัน
เบนซินที่ระบายออกจากเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ และเก็บ
น ้ามันเบนซินให้ห่างจากประกายไฟ เปลวไฟ ผู้คนและ
สัตว์เลีย้ง 
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ข้อสังเกต 

หากน ้ามันเบนซินหกบนพื้นผิวที่พ่นสี อาจท าให้เกิด
คราบ หรือการเปลีย่นของสีผวิได้  

เช็ดน า้มนัเบนซินทีห่กออกทนัทด้ีวยผ้านุ่มๆ 

(4) หลงัจากถ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงออกจนหมด จากนั้น
ขนัสกรู③ใหแ้น่น  

(5) ติดตั้งฝาครอบดา้นขา้งและยางรองฝาครอบ 
(6) ติดตั้งฝาครอบเคร่ืองยนต ์

3. วางเคร่ืองยนตล์งบนแผ่นรองกนักระแทกโดยให้วาง
ปุ่มดา้นพอร์ตลงตามท่ีแสดงในภาพ 

 

 ค าเตือน 

เช้ือเพลิงที่หก หรือไอน ้ามันเช้ือเพลิงสามารถท าให้เกิด
ไฟไหม้ และเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
ปฏิบัตติามข้อควรระวงัต่อไปนีเ้สมอ: 
 ถ่ายน า้มนัเช้ือเพลงิออกจากท่อน ้ามันเช้ือเพลิงและใน

ห้องลูกลอยที่ ป๊ัมแรงดันสูงก่อนเคลื่อนย้ายเรือ/
เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือ และก่อนถอดเคร่ืองยนต์ติด
ท้ายเรือออกจากตวัเรือ 

 ห้ามวางนอนเคร่ืองยนต์หากไม่มีการถ่ายน ้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
ติดทา้ยเรือติดอยู่ ควรให้ต าแหน่งเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือ
อยูใ่นต าแหน่งท างานตามปกติ เวน้แต่จะมีระยะห่างจาก
พ้ืนถึงบริเวณเกียร์ไม่เพียงพอ หากท่านตอ้งเพ่ิมระยะห่าง
จากพ้ืน ให้ยกหางเสือข้ึน แลว้ใชอุ้ปกรณ์ค ้าหางเสือเพ่ือ
รับน ้ าหนักเพ่ือป้องการความเสียหายท่ีจะเกิดจากการ
โยนตวัของตวัเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ 
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ข้อสังเกต 

หากท่านใช้ขาล็อกค ้าเคร่ืองยนต์ เมื่อยกหางเสืออยู่ใน
ต าแหน่งขึ้นสุด เมื่อมีการลากเรือบนพืน้ผิวถนนที่ไม่ดี
ท าให้เกิดการส่ันสะเทือนของเคร่ืองยนต์ อาจท าให้เกิด
การคลายล็อกได้โดยไม่คาดคิด ส่งผลให้เคร่ืองยนต์ติด
ท้ายเรือ  และกลไกในการลอ็กได้รับความเสียหาย 

ห้ามใช้ขาลอ็กค า้เคร่ืองยนต์ในต าแหน่งยกหางเสือขึน้สุด
เพื่อการลากเรือ ใช้อุปกรณ์ค ้าหางเสือเพื่อรับน ้าหนัก
เคร่ืองยนต์ในการลากเรือ 
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การตรวจเช็ก และการบ ารุงรักษาตามระยะ
ตารางการบ ารุงรักษา 
การตรวจเช็ก และการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือ
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 

 ทุกๆ 100 ช่ัวโมง 
หรือทุกๆ 12 เดอืน 

ทุกๆ 200 ช่ัวโมง 
หรือทุกๆ 12 เดอืน 

ทุกๆ 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   

สายแบตเตอร่ี I I   

* ไส้กรองน า้มนัเคร่ือง R  R  

ไส้กรองน า้มนัเช้ือเพลงิแรงดนัต า่ 
I I   

เปลีย่นทุกๆ 400 ช่ัวโมงหรือ ทุกๆ 2 ปี 

* ความเร็วรอบเดนิเบา I  I  

* ระยะห่างวาล์ว    I 

* ป๊ัมน า้   I  

* ยางใบพดัป๊ัมน า้   I R 

* สลกั และนัตยดึใบจกัร I I   

* โบลท์ และนัต T T   

* วาล์วน า้  I   

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

หมายเหต:ุ  
เปล่ียนไส้กรองแยกน า้ทุกๆ 12 เดือน (หรือบ่อยกว่าน้ันหากมีค าแนะน าจากบริษัทผู้ผลิตไส้กรองแยกน 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
หัวข้อที่ ไ ม่มี เค ร่ืองหมายก ากับไ ว้  โดยสามารถดู
ค าแนะน าในหัวข้อการบ ารุงรักษาได้ในส่วนนี ้หากท่านมี
ประสบการณ์ด้านช่างยนต์หรืองานที่เกี่ยวข้อง หากท่าน
ไม่มั่นใจในการด าเนินการตามหัวข้อที่ไม่มีเคร่ืองหมาย
ก ากับไว้ โปรดให้ผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการเป็นผู้ด าเนินการให้กบัท่าน 
 

 

 ค าเตือน 

ความปลอดภัยของท่าน และผู้โดยสารขึน้อยู่กับว่าท่าน
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
แน่ใจวา่เคร่ืองมือทั้งหมดท่ีใหม้ายงัคงอยูใ่นถุงเคร่ืองมือ 
ชุดเคร่ืองมือประกอบดว้ยรายการต่อไปน้ี: 
① ถุงเคร่ืองมือ 
② ประแจบ๊อกซ์เบอร์ 8  มิลลิเมตร 
③ ประแจบ๊อกซ์เบอร์ 8 x 10 มิลลิเมตร 
④ ประแจบ๊อกซ์เบอร์ 16 มิลลิเมตร 
⑤ ประแจปากตายเบอร์ 10 x 12 มิลลิเมตร  

(เฉพาะรุ่น DF100B) 
⑥ ไขควงรวม ( + , - ) 
⑦ ดา้มไขควง 
⑧ คีม 
⑨ ประแจหกเหล่ียม 8 มิลลิเมตร 
⑩ แหวนปะเก็นปลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง  (ส ารอง ) 
⑪ เชือกสตาร์ตฉุกเฉิน 
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หัวเทียน 
การถอดหวัเทียนใหป้ฏิบติัดงัน้ี : 
1. ถอดโบลทย์ดึคอยลจุ์ดระเบิด 
2. ดึงคอยลจุ์ดระเบิดออก 
3. คลายและถอดหวัเทียนออก โดยใชป้ระแจบ็อกซ์ใน

ชุดเคร่ืองมือ 

 
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่านมาพร้อมกบัหัวเทียนเบอร์ 
"มาตรฐาน" ต่อไปน้ีส าหรับการใชง้านปกติ 

NGK DCPR6E มาตรฐาน 
 

ข้อสังเกต 

หัวเทียนชนิดที่ไม่มีตัวความต้านทานจะมีการรบกวน
การท างานของระบบจุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ก่อให้เกดิการจุดระเบิดผดิพลาด หรือท าให้เกิดปัญหากับ
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์  และอุปกรณ์เสริมอืน่ๆ ของเรือ 

ใช้เฉพาะหัวเทียนประเภทที่มีตัวต้านทานกับเคร่ืองยนต์
ตดิท้ายเรือของท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ข้อสังเกต 

การใช้หัวเทียน หรือการขันหัวเทียนที่ไม่เหมาะสม อาจ
ท าให้เคร่ืองยนต์เกดิความเสียหายอย่างรุนแรง 

 อย่าทดลองใช้หัวเทียนยี่ห้ออื่น เว้นแต่ท่านจะระบุได้
ว่าหัวเทยีนมมีาตรฐานเทยีบเท่ากบัยีห้่อที่ระบุไว้  
ในกรณีที่เคร่ืองยนต์ของท่านเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการใช้หัวเทียนที่ไม่มาตรฐาน ซ่ึงในกรณี
ดงักล่าวจะไม่อยู่ภายใต้เงือ่นไขการรับประกนั 

 การติดตั้งหัวเทียน ให้หมุนหัวเทียนเข้าด้วยมือเปล่า 
จากนั้นใช้ประแจขันแน่น ตามค่าแรงขันทีก่ าหนด 

ค่าก าหนดแรงขนั 
16 – 19  นิวตนั-เมตร 
(1.6 – 1.9 kgf-m, 12 - 14 lbf-ft) 
องศาการหมุน 
หวัเทียนใหม่ 1/2 – 3/4  รอบ 
หวัเทียนเก่า 1/12 – 1/8 รอบ 

 ห้ามขันแน่นเกินค่าก าหนดแรงขัน หรือขันหัวเทียน
ปีนเกลยีว ซ่ึงเป็นเหตุให้เกลยีวทีฝ่าสูบเสียหายได้ 
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เพื่อรักษาประกายไฟท่ีมีประสิทธิภาพ ท่านควรท าความ
สะอาด และปรับตั้งระยะห่างเข้ียวหัวเทียน ตามตาราง
การบ ารุงรักษา  ขจดัคราบเขม่าออกจากหัวเทียนโดยใช้
แปรงลวดขนาดเล็ก หรือน ้ ายาท าความสะอาดหัวเทียน 
และปรับระยะห่างเข้ียวหวัเทียนตามตารางต่อไปน้ี: 

ระยะห่างเข้ียวหวัเทียน 
0.8 – 0.9 มิลลิเมตร 
(0.031 – 0.035 น้ิว) 

 

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

หมายเหต:ุ 
หากพบสภาพของหัวเทียนตามท่ีแสดงในภาพประกอบ
ด้านบน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ท าการเปล่ียนหัว
เทียนใหม่แล้ว มิฉะน้ันจะท าให้เคร่ืองยนต์สตาร์ตติดยาก 
ส้ินเปลืองน ้ามันเชื้อเพลิง และส่งผลให้เคร่ืองยนต์เกิด
ปัญหาขึน้ได้ 
 

 

 

 

 

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

 

ท่อระบายอากาศ ท่อระบายอากาศ 

ท่อระบายอากาศ 
ท่อระบายอากาศ 

ท่อน ้ามนัเช้ือเพลิง 

ท่อน ้ามนัเช้ือเพลิง 

ท่อน ้ามนัเช้ือเพลิง 

ท่อน ้ามนัเช้ือเพลิง 
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 ค าเตือน 

การร่ัวไหลของน ้ามันเช้ือเพลิงสามารถท าให้เกิดการ 
ระเบิด หรือไฟไหม้ ซ่ึงท าให้ได้รับบาดเจบ็อย่างรุนแรง 

 ให้ผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการ เป็นผู้ด าเนินการเปลี่ยนท่อน ้ามันเช้ือเพลิง
หากมรีอยร่ัว ปริแตก หรือบวม 

น า้มันเคร่ือง 

 ค าเตือน 

ห้ามด าเนินการในขั้นตอนใดๆ ของการเปลี่ยนถ่าย
น ้ามันเคร่ืองในขณะที่เคร่ืองยนต์ท างานอยู่ หากฝ่าฝืน
การบาดเจบ็อย่างรุนแรงอาจเกดิขึน้ได้ 

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 

 ข้อควรระวงั 

อุณหภูมขิองน า้มนัเคร่ืองอาจสูงพอทีจ่ะลวกนิว้ของท่าน
ในระหว่างดงึปลัก๊ถ่ายน า้มนัเคร่ืองออก 

รอจนกว่าปลั๊กถ่ายน ้ามันเคร่ืองจะเย็นตัวลงพอที่จะ
สัมผัสไ ด้ด้วยมือเปล่า  ก่อนท าการคลายปลั๊ก ถ่าย
น า้มนัเคร่ือง 
 

4. คลายปลัก๊ถ่ายน ้ ามนัเคร่ือง ① และแหวนปะเก็น ② 

ออก จากนั้นปล่อยใหน้ ้ ามนัเคร่ืองไหลออก 

 

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

ข้อสังเกต 

แหวนปะเก็นที่ใช้แล้วก่อนหน้านี้อาจร่ัวได้ ส่งผลให้
เคร่ืองยนต์เกิดความเสียหาย ห้ามน าแหวนปะเก็น
กลบัมาใช้ซ ้า ให้มัน่ใจว่าใช้แหวนปะเกน็ใหม่เสมอ 

หมายเหตุ: 
มีแหวนปะเก็นปลั๊กถ่ายน า้มันเคร่ืองส ารองอยู่ในชุดถุง
เคร่ืองมือ 
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6. เติมน ้ ามนัเคร่ืองท่ีแนะน าใหอ้ยูใ่นขีดจ ากดัดา้นบน 
ความจุน ้ ามนัเคร่ือง: 4.0 ลิตร 

7. ตรวจวดัระดบัน ้ ามนัเคร่ือง 

 

หมายเหต:ุ  
เพ่ือหลีกเล่ียงการวัดระดับน า้มันเคร่ืองท่ีไม่ถูกต้อง ให้
ตรวจวัดระดับน ้ามันเคร่ือง ในขณะท่ีเคร่ืองยนต์เย็น
เท่าน้ัน 

8. ปิดฝาช่องเติมน ้ ามนัเคร่ือง 

 ค าเตือน 

น ้ามันเคร่ืองอาจท าให้คน หรือสัตว์เลี้ยงได้รับบาดเจ็บ
การสัมผสัซ ้าๆ กบัน า้มนัเคร่ืองทีใ่ช้แล้วเป็นเวลานานอาจ
ท า ใ ห้ เกิ ดมะ เ ร็ งผิวหนั ง ไ ด้  แ ม้ แ ต่การ สัมผัสกับ
น ้ามันเคร่ืองที่ใช้แล้วในระยะเวลาส้ันๆ ก็อาจท าให้
ผวิหนังระคายเคอืงได้ 
 เกบ็น า้มนัเคร่ืองใหม่หรือทีใ่ช้แล้วให้ห่างจากเด็ก และ

สัตว์เลีย้ง 
 ใส่เส้ือแขนยาว และถุงมือกันน ้าเมื่อมีการด าเนินการ

กบัน า้มนัเคร่ือง 
 เมือ่น า้มนัเคร่ืองสัมผสักบัผวิของท่านให้ล้างออกด้วย

สบู่ทนัท ี
 ให้ซักเส้ือผ้า หรือผ้าขี้ริ้วที่เป้ือนน ้ามันเคร่ืองด้วย

ผงซักฟอก 

หมายเหตุ: 
รีไซเคิล หรือก าจัดน า้มันเคร่ืองท่ีใช้แล้วอย่างเหมาะสม
ห้ามทิ้งน ้ามันเคร่ืองลงในถังขยะ หรือเทลงบนพื้นดิน 
ท่อระบายน า้ หรือเทลงในน า้ 

น า้มันเกยีร์ 
ในการตรวจสอบระดบัน ้ ามนัเกียร์ ให้ถอดปลัก๊วดัระดบั
น ้ ามนัเกียร์ตวับน ① แลว้มองเขา้ไปในรูวดัระดบั ซ่ึง
ระดบัของน ้ ามนัเกียร์ควรอยู่ท่ีขอบดา้นล่างของรู หาก
ระดบัน ้ ามนัเกียร์ต ่า ใหเ้ติมน ้ ามนัเกียร์ตามเบอร์ท่ีก าหนด 
จนกว่าระดับของน ้ ามนัเกียร์จะถึงระดับขอบด้านล่าง
ของรูวดัระดบั จากนั้นใส่ปลัก๊วดัระดบั และขนัใหแ้น่น 

 
การเปล่ียนน ้ ามนัเกียร์: 
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเคร่ืองยนต์อยู่ในต าแหน่งตั้ ง

ตรง วางอ่างถ่ายน ้ ามนัเกียร์ไวด้า้นล่างใตเ้ส้ือเกียร์ 
2. ถอดปลั๊กถ่ายน ้ ามันเกียร์ ➁  จากนั้ นถอดปลั๊กว ัด

ระดบัน ้ ามนัเกียร์ตวับน ➀ ออกตามล าดบั 

 

3. หลงัจากท่ีน ้ ามนัเกียร์ไหลออกจนหมด ให้เติมน ้ ามนั
เกียร์ตามเบอร์ท่ีก าหนด โดยใส่ปลายหลอดเติมน ้ ามนั
เกียร์เขา้กบัรูถ่ายน ้ ามนัเกียร์ดา้นล่าง➁ แลว้บีบหลอด
น ้ ามันเกียร์ให้น ้ ามนัเกียร์เขา้ไปในเกียร์จนกระทั่ง
น ้ ามนัเกียร์เร่ิมไหลออกมาจากรูวดัระดบัดา้นบน ➀ 

ประมาณ 0.85 ลิตร 
4. ขนัแน่นปลัก๊วดัระดบัน ้ ามนัเกียร์ตวับน ➀  จากนั้น

ดึงหลอดเติมน ้ ามันเกียร์ออก แล้วรีบขันปลั๊กถ่าย
น ้ ามนัเกียร์ ➁  ใหแ้น่น 

ขีดจ ากดัดา้นบน 

ขีดจ ากดัดา้นล่าง 
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หมายเหตุ: 
เ พ่ือหลีกเ ล่ียงการเ ติมน ้ ามันเ กีย ร์ไม่ได้ระดับ ให้
ตรวจสอบระดับน ้ ามันเกียร์อีกคร้ังหลังจากเสร็จตาม
ขั้นตอนท่ี 4 ประมาณ 10 นาที หากระดบัน ้ ามนัเกียร์ต ่า 
ใหค้่อยๆ เติมน ้ ามนัเกียร์จนถึงระดบัท่ีถูกตอ้ง 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสังเกต 

หากสายเบ็ดตกปลาเข้าไปพันรอบๆ บริเวณจุดหมุนของ
เพลาใบจักร ซีลน ้ามันของเพลาใบจักรอาจเสียหาย และ
ท าให้น ้าเข้าไปในห้องเกียร์ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
อย่างรุนแรงได้ 

หากน า้มนัเกยีร์มสีีคล้ายสีของนม แสดงว่ามีน ้าเข้าไปใน
ห้องเกียร์ โปรดติดต่อผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนที่ได้รับ
การแต่งตั้ งอย่างเป็นทางการของท่านทันทีเพื่อขอ
ค าแนะน า 

ห้ามใช้งานเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือจนกว่าจะได้รับการ
แก้ไขถึงสาเหตุของการมีน ้าปนเป้ือน และจนกว่าสีของ
น า้มนัเกยีร์กลบัมาเป็นสีปกต ิ

การหล่อลืน่ 
การหล่อล่ืนท่ีเหมาะสม เป็นส่ิงส าคญัส าหรับการท างาน
ท่ีปลอดภยั ราบร่ืน  และยืดอายุการท างานของช้ินส่วน
ในแต่ละส่วนของเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือของท่าน ตาราง
ต่อไปน้ีแสดงจุดหล่อล่ืนของเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือของ
ท่าน และสารหล่อล่ืนท่ีแนะน า: 

 

จุดหล่อลืน่ สารหล่อลืน่ 

จุดเช่ือมต่อสายคนัเร่ง/สายเกียร์ 

เพลาใบจกัร 

จารบีกนัน ้ า 

 เกรดมารีน 
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หมายเหตุ: 
ก่อนท าการอัดทาจาระบีผ่านหัวอัดจารบีของจุดหมุน
แกนบังคับเลีย้ว ให้ยกเคร่ืองยนต์ขึน้จนสุด แล้วเล่ือนขา
ค ้าเคร่ืองยนต์ให้มาค ้าล็อกเคร่ืองยนต์ ในต าแหน่งยก
เคร่ืองขึน้สุดค้างไว้ 
 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

จุดหมนุขากระดกเคร่ืองยนต ์

จุดหมุนแกนเปล่ียนเกียร์ 

จุดหมุนแกนบงัคบัเล้ียว 

จารบีกนัน ้ า 

 เกรดมารีน 

(ปืนอดัจารบี) 

เฉพาะความยาวท่อนหาง X 

เฉพาะความยาวท่อนหาง X 
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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 

หมายเหต:ุ 
ปรึกษาผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการของท่าน เพ่ือตรวจสอบ และเปล่ียนแอโนด
ท่ีติดตัง้อยู่ภายในเส้ือสูบ / ฝาสูบ 

สายเช่ือมต่อกราวด์ 
สายเช่ือมต่อกราวด์ใชส้ าหรับเช่ือมต่อไปอุปกรณ์ต่างๆ
ของเคร่ืองยนต ์เพื่อใหล้งกราวดไ์ดอ้ยา่งทัว่ถึง ซ่ึงช่วยให้
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือของท่านไดรั้บการปกป้อง จากการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีอิเลก็โทรไลซิส โดยแอโนด 
ควรตรวจสอบสายเช่ือมต่อกราวด์ และขั้วต่อเป็นระยะ
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
พืน้ผวิที่พ่นสี 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 ารุงเกีย่วกบัแบตเตอร่ี ระวังอย่าให้เคร่ืองมือที่เป็น
โลหะสัมผัสกับขั้วบวกของแบตเตอร่ี และลงกราวด์
พร้อมกนั 
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 ค าเตือน 

ขั้วแบตเตอร่ี และอุปกรณ์เสริมทีเ่กีย่วข้องกบัแบตเตอร่ีมี
ส่วนประกอบของตะกัว่ ทีอ่าจเป็นอนัตราย 

ล้างมอืทุกคร้ังหลงัจากมกีารสัมผสั 
 

ข้อสังเกต 

หากท่านเติมน ้ากรดซัลฟิวริกเจือจางลงในแบตเตอร่ี
หลังจากการบ ารุงรักษาแบตเตอร่ีในคร้ังแรก แบตเตอร่ี
ของท่านจะเสียหายได้ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไส้กรองน า้มันเช้ือเพลงิแรงดันต ่า  
ตอ้งเปล่ียนไสก้รองน ้ ามนัเช้ือเพลิงแรงดนัต ่า โดยผูแ้ทน
จ าหน่ายซูซูกิมารีนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
ตามระยะท่ีก าหนด 
เปล่ียนไสก้รองน ้ ามนัเช้ือเพลิงแรงดนัต ่าใหม่ทุกๆ ระยะ
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 เป็นพิษ และระคายเคือง 
อาจท าให้คน และสัตว์เลีย้งได้รับบาดเจบ็ได้ 

เกบ็สารท าความสะอาดโซเวนท์ ให้ห่างจากเด็กและสัตว์
เลี้ยง ทิ้งสารท าความสะอาดโซเวนท์ที่ใช้แล้ว อย่าง
เหมาะสมเมือ่ท่านใช้งานเสร็จแล้ว 

ตรวจสอบ และท าความสะอาดไส้กรองน ้ ามนัเช้ือเพลิง
ดงัน้ี: 
1. ดบัเคร่ืองยนต ์แลว้ปล่อยใหเ้คร่ืองเยน็ตวัลง 
2. ใหม้ัน่ใจวา่สวติชก์ญุแจอยูใ่นต าแหน่ง “ปิด” 
3. ถอดฝาครอบเคร่ืองยนต ์
4. ถอดนัต ① ท่ียึดฝาครอบไส้กรองน ้ ามนัเช้ือเพลิง
② ออก 
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ข้อสังเกต 

การคลายเส้ือกรองอย่างไม่เหมาะสมอาจเป็นเหตุให้
สายไฟของเซ็นเซอร์เสียหายได้ 
 ระวังอย่าท าให้สายไฟเซ็นเซอร์บิดตัวเมื่อถอดเส้ือ

กรองออกจากฝากรอง 
 ถอดขั้วปลั๊กสายไฟเซ็นเซอร์ก่อนถอดเส้ือกรองออก

จากฝากรองทุกคร้ัง 

5. ปลดล็อกขั้วต่อ “a” จากนั้นถอดขั้วปลัก๊สายไฟของ
เซ็นเซอร์ตรวจจบัน ้ า ③ 

 

6. วางเศษผา้ไวใ้ตต้วักรองก่อนน าออก เพื่อซับน ้ ามนั
เช้ือเพลิงท่ีอาจจะหก 

7. ถอดแยกเส้ือกรอง ④ ออกจากฝากรอง ② โดยหมุน
เส้ือกรองทวนเขม็นาฬิกา 

 

8. ถ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง และน ้ าท่ีคา้งอยูใ่นเส้ือกรองลงใน
ภาชนะท่ีเหมาะสม 

ข้อสังเกต 

หากน ้ามันเบนซินหกบนพื้นผิวที่พ่นสี อาจท าให้เกิด
คราบ หรือการเปลีย่นของสีผวิได้  

เช็ดน า้มนัเบนซินทีห่กออกทนัทด้ีวยผ้านุ่มๆ 

9. ดึงไส้กรอง ⑤ ออก  และตรวจสอบไส้กรอง⑤, โอ
ริง⑥และโอริง ⑦ ว่ามีความเสียหายหรือไม่ หาก
เสียหายใหเ้ปล่ียนใหม่ 

 

10. ลา้งไส้กรองดว้ยสารท าสะอาดโซเวนท์ แลว้เป่าให้
แหง้ 

11. ใส่โอริงทั้งสองตวั และไสก้รองกลบัเขา้ในต าแหน่ง 
12. ตรวจยนืยนัอีกคร้ังวา่โอริงเขา้อยูใ่นต าแหน่งของฝาก

รองเรียบร้อยแลว้ จากนั้นขนัเส้ือกรองใหแ้น่น 
13. ต่อขั้วต่อปลัก๊สายไฟของเซ็นเซอร์ตรวจจบัน ้ า ③ 
14. ติดตั้ งตัวกรองน ้ ามันเช้ือเพลิงพร้อมขายึดเข้ากับ

ต าแหน่งโดยยดึโบลท ์และนตั 
15. สตาร์ตเคร่ืองยนต์ และตรวจสอบว่าไม่มีรอยร่ัว

บริเวณรอบตวักรองน ้ ามนัเช้ือเพลิง 

หมายเหต:ุ 
หากมีน า้อยู่ในตัวกรองน า้มันเชื้อเพลิง ให้ถอดเส้ือกรอง
เพ่ือถ่ายน ้าออก ทิ้งน ้ามันเชื้อเพลิง ท่ีปนน ้า  ในท่ี ท่ี
ปลอดภยัเสมอ หากมีข้อสงสัย ติดต่อผู้แทนจ าหน่ายซูซูกิ
มารีนท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของท่าน 
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การล้างช่องทางน า้หล่อเยน็ (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 
 

ข้อสังเกต 

ความเสียหายของเคร่ืองยนต์อย่างรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้
ภายในเวลาเพียง 15 วินาที หากสตาร์ตเคร่ืองยนต์โดย
ปราศจากน า้เข้าสู่ระบบหล่อเยน็ 

ห้ามสตาร์ตเคร่ืองยนต์โดยปราศจากน ้าเข้าสู่ระบบหล่อ
เยน็ 

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองยนตไ์ม่ท างาน 
2. ติดตั้งชุดจ่ายน ้ าฟลชัช่ิง ➀ ให้ยางครอบของชุดจ่าย

น ้ าฟลชัช่ิง ครอบช่องทางเขา้น ้ าหล่อเยน็ 
3. ต่อสายยางเขา้กับชุดจ่ายน ้ าฟลชัช่ิง แลว้เปิดน ้ าให้มี

ปริมาณท่ีมากพอ พอท่ีจะท าใหมี้น ้ าส่วนเกินไหลออก
จากบริเวณรอบยางครอบของชุดจ่ายน ้ าฟลชัช่ิง 

 

4. ถอดใบจักรออกแล้วเ ล่ือนคันโยกเกียร์ให้อยู่ใน
ต าแหน่ง “เกียร์วา่ง” จากนั้นสตาร์ตเคร่ืองยนตใ์ห้อยู่
ในรอบเดินเบา 

5. ปรับการไหลของน ้ าใหม่อีกคร้ัง หากจ าเป็น เพื่อใหย้งั
มีน ้ าส่วนเกินไหลออกจากรอบยางครอบ 

6. ปล่อยใหน้ ้ าหมุนเวยีนต่อไปสกัสองถึงสามนาที 
7. ดบัเคร่ืองยนตแ์ลว้ปิดน ้ า 
8. ถอดชุดจ่ายน ้ าฟลชัช่ิงออกจากช่องทางเขา้น ้ าหล่อเยน็ 
9. ท าความสะอาดพ้ืนผิวภายนอก และลงแวก็ซ์เคลือบสี

ท่ีพ้ืนผิวดา้นนอกเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ 
ล้างขณะไม่สตาร์ตเคร่ืองยนต์ –ในต าแหน่งแนวตั้ง – 
1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองยนตไ์ม่ท างาน 
2. ถอดปลั๊ก ⒶหรือⒸตัวใดตัวหน่ึงออกจากช่อง

ส าหรับลา้งน ้ า (ฟลชัช่ิง) 
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3. ติดตั้งสายยางน ้ า โดยใชห้ัวต่อสายยางท่ีมีเกลียวตรง

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

 

4. เปิดน ้ าใหมี้ปริมาณในการไหลท่ีดี 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. ปฏิบัติตามค าแนะน า “ กรณีไม่สตาร์ตเคร่ืองยนต ์     

– ในต าแหน่งแนวตั้ง” 
หา้มสตาร์ตเคร่ืองยนตใ์นต าแหน่งยกหางเสือข้ึนสุด 

3. ลดหางเสือลงไปท่ีต าแหน่งแนวตั้ง จนกวา่เคร่ืองยนต์
จะระบายน ้ าออกจนหมด 

การบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือจมน า้ 
เคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือท่ีจมน ้ าโดยอุบัติเหตุ หรือเหตุ
สุดวิสัยต่างๆ ต้องได้รับการยกเคร่ือง (โอเวอร์ฮอล) 
โดยเร็วท่ีสุดเพ่ือป้องกันช้ินส่วนถูกกัดกร่อน หาก
เหตุการณ์ท่ีเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่านจมน ้ า จาก
กรณีท่ีกล่าวมา ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี: 
1. น าน ้ าออกจากเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือโดยเร็วท่ีสุด 
2. ลา้งให้สะอาด ด้วยน ้ าสะอาดเพ่ือขจัดเกลือ โคลน 

และสาหร่ายออกใหห้มด 
3. ถอดหวัเทียนออก เพื่อระบายน ้ าออกจากกระบอกสูบ

ผ่านรูหัวเทียน โดยการค่อยๆ หมุนฟลายวีลหลายๆ
รอบ เพ่ือใหลู้กสูบดนัน ้ าออกจากหอ้งเผาไหม ้

4. ตรวจสอบว่ามีน ้ าเขา้ไปปนในน ้ 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 
แล้วค่อยๆหมุนฟลายวีลให้ลูกสูบเคล่ือนท่ีหลายๆ 
คร้ัง เพ่ือให้น ้ ามนัเคร่ืองเขา้ไปเคลือบช้ินส่วนภายใน
ของเคร่ืองยนต ์ 
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ข้อสังเกต 

ความเสียหายของเคร่ืองยนต์อย่างรุนแรงอาจเกิดขึน้ได้
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 าเนินการจัดเก็บเคร่ืองยนต์ติดทา้ยเรือ
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. ปรับอัตร าการไหลของน ้ าห ล่อ เย็น  (กรณีใ ส่
อุปกรณ์ฟลัชช่ิง) ให้เหมาะสมกับการท างานของ
เคร่ืองยนต์ท่ีความเร็ว 1,500 รอบ/นาที ในต าแหน่ง
เกียร์วา่งเป็นเวลา 5 นาที เพ่ือกระจายน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ี
มีประสิทธิภาพใหก้บัเคร่ืองยนต ์

6. ดบัเคร่ืองยนต์ จากนั้นปิดน ้ า และถอดอุปกรณ์  ฟลชั
ช่ิงออก (กรณีติดตั้งอุปกรณ์ฟลชัช่ิง) 

7. หล่อล่ืนช้ินส่วนทั้งหมดตามท่ีก าหนดไว ้ตามขั้นตอน
ท่ีอธิบายไวใ้นหวัขอ้ “การหล่อล่ืน” 

8. ลา้งเคร่ืองยนต์ภายนอกดว้ยน ้ าจืดท่ีสะอาด หลงัจาก
ลา้งน ้ าจืดเสร็จแลว้ หากมีน ้ าตกค้างอยู่ตามบริเวณ
เคร่ืองยนต ์ควรเช็ดน ้ าออกโดยใชผ้า้แหง้ท่ีสะอาด 

9. ลงแว็กซ์เคลือบสีบนผิวของช้ินส่วนภายนอกของ
เคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ หากพบเห็นความเสียหายของสี 
ใหท้ าสีใหม่ก่อนลงแวก็ซ์เคลือบสี 

10. จัดเก็บเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือของท่านในต าแหน่ง 
“เคร่ืองยนต์ตั้งตรง” ในท่ีแห้ง และมีอากาศถ่ายเทท่ี
สะดวก 

 ค าเตือน 

ขณะเคร่ืองยนต์ท างาน มีช้ินส่วนเคลื่อนที่อยู่หลายจุด 
อาจท าให้ได้รับการบาดเจบ็สาหัสได้ 
เมื่อเคร่ืองยนต์ก าลังท างาน  ให้เก็บ มือ ผม เส้ือผ้า ฯลฯ 
ให้อยู่ห่างจากเคร่ืองยนต์ 
 

ข้อสังเกต 

ความเสียหายของเคร่ืองยนต์อย่างรุนแรงอาจเกิดขึน้ได้
ภายในเวลาเพยีง 15 วนิาท ีหากสตาร์ตเคร่ืองยนต์โดยไม่
มนี า้เข้าสู่ระบบหล่อเยน็ 
ห้ามสตาร์ตเคร่ืองยนต์โดยไม่มนี า้เข้าสู่ระบบหล่อเยน็ 
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การจัดเกบ็แบตเตอร่ี 
1. เม่ือไม่มีการใช้งานเคร่ืองยนต์ติดท้ายเรือเป็นเวลา

หน่ึงเดือน หรือนานกวา่นั้นใหถ้อดแบตเตอร่ีออกและ
เก็บไวใ้นสภาพอากาศท่ีเยน็และมืด ชาร์จแบตเตอร่ี
ใหเ้ตม็ทุกคร้ังก่อนน ากลบัน ามาใชใ้หม่ 

2. หากแบตเตอร่ีถูกเก็บไวเ้ป็นเวลานาน ให้ตรวจสอบ
ค่าความถ่วงจ าเพาะของน ้ ายาแบตเตอร่ี อย่างน้อย
เดือนละคร้ัง 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) 

การน าเคร่ืองยนต์มาใช้หลงัการจัดเกบ็ 

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: 
 คนัเกียร์ไม่อยูใ่นต าแหน่งเกียร์วา่ง 
 ฟิวส์ขาด 
 แผ่นก้ามปูล็อกสวิตช์ดับเคร่ืองฉุกเฉินไม่อยู่ใน

ต าแหน่ง 

เคร่ืองยนต์สตาร์ตไม่ติด (สตาร์ตติดยาก): 
 น ้ามนัเช้ือเพลิงหมดหรือเส่ือมคุณภาพ 
 การเช่ือมต่อสายน ้ ามนัเช้ือเพลิงไม่ถูกตอ้งหรือร่ัว 
 สายน ้ ามนัเช้ือเพลิงพบังอ หรือถูกกดทบั 
 หวัเทียนเสีย 

เคร่ืองยนต์เดินเบาไม่เรียบหรือเดินเบาดับ: 
 สายน ้ ามนัเช้ือเพลิงพบังอ หรือถูกกดทบั 
 หวัเทียนเสีย 
 น ้ามนัเช้ือเพลิงเส่ือมคุณภาพ 
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เร่งรอบเคร่ืองยนต์ไม่ได้ (ก าลงัเคร่ืองตก): 
 เคร่ืองยนตรั์บโหลดมากเกินไป 
 มีการแจง้เตือนของระบบแจง้เตือน/ระบบวิเคราะห์

ปัญหา 
 ใบจกัรเกิดความเสียหาย 
 ขนาดของใบจกัรไม่เหมาะสมกบัโหลดท่ีใชง้าน 

เคร่ืองยนต์ส่ันมากเกนิไป: 
 โบลท์ยึดแทนเคร่ืองหรือสกรูแคล้มยึดเคร่ืองยนต์

หลวม 
 เกิดจากมีวตัถุแปลกปลอม (สาหร่าย ถุงพลาสติก 

ฯลฯ) เขา้ไปพนักบัใบจกัร 
 ใบจกัรเกิดความเสียหาย 

เคร่ืองยนต์มีความร้อนขึน้สูง 
 ช่องทางเขา้น ้ าหล่อเยน็อุดตนั 
 เคร่ืองยนตรั์บโหลดมากเกินไป 
 ขนาดของใบจกัรไม่เหมาะสมกบัโหลดท่ีใชง้าน 

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

 

 

หมายเหตุ: 
ใช้ตัวดึงฟิวส์ ท่ีเก็บไว้ด้านหลังฝาครอบกล่องฟิวส์ เม่ือ
ต้องการดึงฟิวส์ออก และใส่ฟิวส์ 

 

4. ตรวจเช็กสภาพฟิวส์ หรือเปล่ียนฟิวส์ใหม่หาก
ตอ้งการ 

 

หมายเหตุ: 
หากฟิวส์ขาด พยายามหาสาเหตขุองการขาด และแก้ไข 
หากยังไม่ได้รับการแก้ไขถึงสาเหตุของการขาด ฟิวส์
อาจจะขาดได้อีกคร้ัง 

 

 

 

ฝาครอบกล่องฟิวส์ 

ตวัดึงฟิวส์ 

ฟิวส์ปกติ 

ฟิวส์ปกติ 

ฟิวส์ขาด 

ฟิวส์ขาด 
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 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 

 

 

 

 

 

 

➀ ฟิวส์หลกั: 40A  
➁ ฟิวส์สวติช์ PTT:10A  
➂ ฟิวส์คอยหวัเทียน/หวัฉีด/ECM/ป๊ัมน ้ ามนั

เช้ือเพลิง:30A 
➃ ฟิวส์รีเลยม์อเตอร์สตาร์ต:30A 
➄ ฟิวส์ IAC:10A 
➅ ฟิวส์ส ารอง: 40A 
➆ ฟิวส์ส ารอง: 30A 
➇ ฟิวส์ส ารอง: 10A 

หมายเหตุ: 
ฟิวส์ส ารอง ⑦ และ ➇ เก็บส ารองไว้ด้านหลังของฝา
ครอบกล่องฟิวส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝาครอบกล่องฟิวส์ 
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ข้อมูลจ าเพาะ 

หัวข้อ DF70A DF80A DF90A DF100B 

ชนิดเคร่ืองยนต ์ 4 จงัหวะ 

จ านวนกระบอกสูบ 4 

กระบอกสูบ x ระยะชกั 75.0 × 85.0 ม.ม. 

ความจุกระบอกสูบ 1502 ซีซี 

ก าลงัขบัสูงสุด 51.5 kW 
(70PS) 

58.8 kW 
(80PS) 

66.2 kW 
(90PS) 

73.6kw  
(100PS) 

ช่วงรอบเคร่ืองท างานสูงสุดขณะเปิด
คนัเร่งสุด 

5000 – 6000 
รอบ/นาที 

5300 – 6300 
รอบ/นาที 

5700 – 6300  
รอบ/นาที 

ระบบการจุดระเบิด ทรานซิสเตอร์ 

การหล่อล่ืนของเคร่ืองยนต ์ เกียร์ป๊ัมสร้างแรงดนัแบบหมุนตามแนวเส้นรอบวงกลม 

ความจุน ้ามนัเคร่ือง 4.0 ลิตร 

ความจุน ้ามนัเกียร์ 0.85 ลิตร 

หวัเทียน NGK DCPR6E 

ระยะห่างเข้ียวหวัเทียน 0.8 – 0.9 ม.ม. (0.031 – 0.035 น้ิว) 

ระยะห่างวาลว์ ไอดี : 0.23 – 0.27 ม.ม. (0.009 – 0.011 น้ิว) 
ไอเสีย : 0.30 – 0.34 ม.ม. (0.012 – 0.013 น้ิว) 

ประเภทของน ้ามนัเช้ือเพลิง น ้ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่ 

อตัราค่าออกเทนต ่าสุด 91 (Research method) 
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ตารางแสดงช่ัวโมงการท างานรวมของเคร่ืองยนต์ 

ชัว่โมงการท างานรวม 
หนา้จอเกจมาตรวดัรอบเคร่ืองยนต ์

เขม็วดัรอบ ➀ 
สญัญาณกะพริบ 
REV-LIMIT ➁ 

0 – 49 ชัว่โมง ไม่แสดงผล ไม่แสดงผล 
50 ชัว่โมง 500 รอบ/นาที ไม่แสดงผล 
60 ชัว่โมง 600 รอบ/นาที ไม่แสดงผล 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

540 ชัว่โมง 5400 รอบ/นาที ไม่แสดงผล 
550 ชัว่โมง 500 รอบ/นาที กะพริบ 1 คร้ัง 
560 ชัว่โมง 600 รอบ/นาที กะพริบ 1 คร้ัง 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

1040 ชัว่โมง 5400 รอบ/นาที กะพริบ 1 คร้ัง 
1050 ชัว่โมง 500 รอบ/นาที กะพริบ 2 คร้ัง 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

1540 ชัว่โมง 5400 รอบ/นาที กะพริบ 2 คร้ัง 
1550 ชัว่โมง 500 รอบ/นาที กะพริบ 3 คร้ัง 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

2030 ชัว่โมง 5300 รอบ/นาที กะพริบ 3 คร้ัง 
2040 ชัว่โมง หรือมากกวา่ 5400 รอบ/นาที กะพริบ 3 คร้ัง 

: การกะพริบหน่ึงคร้ังจะสอดคลอ้งกบั 500 ชัว่โมง 
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แผนภูมขิองการแสดงระบบการแจ้งเตือนการเปลีย่นถ่ายน า้มนัเคร่ือง 
 

 

 

              
            
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 


