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คู่มือเล่มนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรถจักรยานยนต์และควรจะเก็บไว้กับรถเมื่อขายต่อให้กับผู้ใช้รถคนต่อไป 

คู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการผลิตครั้งล่าสุด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ห้ามกระทำาการคัดลอกหรือจัดพิมพ์ข้อมูลส่วนใดของคู่มือนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง
บริษัทฯ ก่อน

ภาพประกอบของรถจักรยานยนต์ที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้อาจไม่ตรงกับรถจริงของท่าน



ยินดีต้อนรับ

ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้เลือกซื้อรถจักรยานยนต์
ฮอนด้าคันใหม่คันนี้่ การเลือกซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
ของท่านครั้งนี้ทำาให้ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
ฮอนด้าทั่วโลก ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีความพึงพอใจและชื่นชม
ในชื่อเสียงของฮอนด้าในการสร้างสรรค์ทุกผลิตภัณฑ์
ให้มีคุณภาพ

เพื่อความปลอดภัยและความเพลิดเพลินในการขับขี่
ของท่าน :
• กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้โดยละเอียด
• ปฏิบัติตามคำาแนะนำาและวิธีการปฏิบัติทั้งหมดที่ปรากฏ
   อยู่ในคู่มือเล่มนี้ 
• กรุณาให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อความเกี่ยวกับ
   ความปลอดภัยซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือเล่มนี้และที่ตัวรถ
   จักรยานยนต์ด้วย 

• รหัสต่อไปนี้ในคู่มือเล่มนี้จะระบุถึงประเทศ

 รหัสประเทศ 

 รหัส  ประเทศ 

 CMX300A  

 TH  ประเทศไทย



คำ�ที่ควรรู้เกี่ยวกับคว�มปลอดภัย

ความปลอดภัยของท่านและของผู้อื่นเป็นสิ่งสำาคัญมากและ
การขับขี่รถจักรยานยนต์รุ่นนี้อย่างปลอดภัยก็ถือเป็นความ
รับผิดชอบที่สำาคัญด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะช่วยให้ท่านตัดสินใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี ทางบริษัทฯ ได้ให้ข้อ-
มูลเกี่ยวกับวิธีการขับขี่และข้อมูลอื่นๆ แก่ท่านดังที่ปรากฏ
อยู่บนแผ่นป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยที่ตัวรถและในคู่มือ
เล่มนี้แล้ว ข้อมูลนี้จะเตือนท่านให้ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งกับตัวของท่านเองหรือผู้อื่น 
อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติหรือโดยความเป็นไปได้แล้ว ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะเตือนให้ท่านระวังอันตรายทุกอย่าง
ที่เกี่ยวเนื่องกับการขับขี่หรือการบำารุงรักษารถจักรยานยนต์
ได้ ดังนั้นท่านจึงต้องใช้วิจารณญาณที่ดีของท่านเองในการ
ตัดสินใจด้วย
ท่านจะพบข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำาคัญในหลาย
รูปแบบ ประกอบด้วย : 
• แผ่นป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย ซึ่งปรากฏอยู่ที่ตัวรถ
• ข้อความเกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งนำาหน้าด้วยสัญลักษณ ์  
   เตือนด้านความปลอดภัย      และหนึ่งในสามของคำาสัญญาณ
   เหล่านี้ได้แก่ : อันตราย คำาเตือน หรือ ข้อควรระวัง
โดยคำาสัญญาณเหล่านี้หมายถึง :

ข้อมูลเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยที่สำ�คัญอื่นๆ ได้แสดงไว้ภ�ย

ใต้หัวข้อต่อไปนี้ :

ท่�นอ�จเป็นอันตร�ยร้�ยแรงถึงแก่ชีวิตหรือได้รับบ�ดเจ็บ

ส�หัสห�กไม่ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�

อันตร�ย

ท่�นอ�จเป็นอันตร�ยถึงแก่ชีวิตหรือได้รับบ�ดเจ็บส�หัสห�ก

ไม่ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�

คำ�เตือน

ท่�นอ�จได้รับบ�ดเจ็บห�กไม่ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�

ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์นี้มุ่งหมายที่จะช่วยให้ท่านหลีกเลี่ยง

ความเสียหายที่จะเกิดแก่รถจักรยานยนต์ของท่าน 

ทรัพย์สินอื่นๆ หรือสภาพแวดล้อม

ขอ้สงัเกต

คำ�เตือน

อ�จถึงต�ยหรือพิก�ร ห�กไม่สวมหมวกนิรภัย



บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำากัด รับประกันคุณภาพของชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ เป็นระยะเวลา 3 ปี หรือ 30,000 กม. 
และชิ้นส่วนระบบหัวฉีด ได้แก่ ตัวตรวจจับอุณหภูมินำ้าหล่อเย็นของเครื่องยนต์, ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน, 
กล่อง ECU, ปั๊มนำ้ามันเชื้อเพลิง, หัวฉีด, เรือนลิ้นเร่ง, ชุดตัวตรวจจับสัญญาณ รับประกันเป็นระยะเวลา 5 ปี หรือ 
50,000 กม. แล้วแต่ระยะใดมาถึงก่อน ถ้าเกิดการบกพร่องเสียหายอันเนื่องมาจากกรรมวิธีทางการผลิตไม่ดี หรือ
วัสดุไม่ได้คุณภาพภายใต้การใช้งานและการบำารุงรักษาที่ถูกต้องตามที่กำาหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน การรับประกัน
คุณภาพจะมีผลตั้งแต่วันที่ที่ซื้อรถเป็นต้นไป
เมื่อรถของท่านเกิดปัญหาทางด้านคุณภาพ ท่านสามารถไปใช้สิทธิในการรับประกันโดยการนำารถและสมุดคู่มือ
รับประกันไปที่ศูนย์จำาหน่ายและบริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำากัด โดยรถของท่านจะได้
รับการแก้ไข ปรับแต่ง หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีความบกพร่องนั้นโดยไม่คิดราคาค่าอะไหล่และค่าแรงซ่อม
การรับประกันคุณภาพนี้จะใช้กับรถที่จำาหน่ายโดย บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำากัด เท่านั้น ในกรณีที่มีการนำารถออก
นอกประเทศถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกัน
กรณีที่มีการเปลี่ยนเจ้าของรถคนใหม่ กรุณาติดต่อ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำากัด แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 0-2725-4000 
เพื่อแก้ไขชื่อที่อยู่ของผู้ครอบครองรถคนใหม่

ในกรณีที่รถจักรย�นยนต์ของท่�นเกิดปัญห�ด้�นคุณภ�พ และตรวจพบว่�มีส�เหตุม�จ�กก�ร
ละเลยไม่นำ�รถเข้�รับก�รตรวจเช็คต�มระยะที่กำ�หนด กรณีเช่นนี้ท่�นอ�จเสียสิทธิในก�รรับ
ประกันคุณภ�พได้ ดังนั้นจึงขอให้ท่�นถือเป็นเรื่องสำ�คัญอย่�งยิ่งที่ต้องนำ�รถเข้�รับก�รบริก�ร
ตรวจเช็คต�มกำ�หนดเวล�ที่ศูนย์จำ�หน่�ยและบริก�รฮอนด้�

ก�รรับประกันคุณภ�พ



 ข้อปฏิบัติต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องให้ความสำาคัญและปฏิบัติตาม มิเช่นนั้นท่านอาจเสียสิทธิในการรับประกันคุณภาพในบาง
กรณีได้ หากตรวจพบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถมีสาเหตุมาจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้
 1. ปฏิบัติและใช้รถให้ถูกต้องตามคำาแนะนำาในคู่มือการใช้งานรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่นที่ท่านซื้อ
 2. นำารถเข้ารับการบริการตรวจเช็คบำารุงรักษาตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในคู่มือเล่มนี้ พร้อมกับลงบันทึกประวัติการซ่อมใน
     คู่มือเล่มนี้ทุกครั้ง
 3. การบำารุงรักษาจะกระทำาอย่างถูกต้องโดยศูนย์จำาหน่ายและบริการฮอนด้าที่ท่านซื้อรถ แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่จำาเป็น
     ท่านสามารถนำารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์จำาหน่ายและบริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากฮอนด้าที่ใกล้ที่สุด
 4. ไม่ดัดแปลงแก้ไขชิ้นส่วนต่างๆ ไปจากมาตรฐานการผลิตเดิม นอกจากจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อมูลของบริษัท เอ.พี.
     ฮอนด้า จำากัด
 5. ไม่นำารถไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่มิใช่การใช้งานตามปกติ เช่น การแข่งขัน เป็นต้น
 6. เมื่อมีการซ่อมบำารุงรักษา ควรใช้แต่อะไหล่แท้และสารหล่อลื่นที่ฮอนด้ากำาหนด เช่น นำ้ามันเครื่อง นำ้ามันเบรก และนำ้ายา
     หม้อนำ้า เป็นต้น

เงื่อนไขก�รรับประกันชิ้นส่วนที่มีก�รสึกหรอหรือเสื่อมสภ�พ
 ชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองที่มีการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพ หากเกิดความบกพร่องเสียหาย อันเนื่องมาจากกรรมวิธี
ทางการผลิตไม่ดีหรือวัสดุไม่ได้คุณภาพ บริษัทฯ จะทำาการรับประกันคุณภาพ แต่หากความเสียหายเกิดขึ้นมาจากการสึกหรอหรือเสื่อม-
สภาพตามอายุการใช้งานปกติ บริษัทฯ ขอให้ท่านเป็นผู้ชำาระค่าใช้จ่ายเอง

ชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีก�รสึกหรอหรือเสื่อมสภ�พต�มอ�ยุก�รใช้ง�น
หัวเทียน หลอดไฟต่�งๆ ฟิวส์ ส�ยไฟ แปรงถ่�นมอเตอร์สต�ร์ท ส�ยควบคุมต่�งๆ ผ้�เบรก ผ้�คลัทช์ ชุดโซ่สเตอร์ ปะเก็น 
ส�ยย�ง ท่อย�ง และชิ้นส่วนที่เป็นย�ง ไส้กรอง ซีลกันนำ้�มัน ซีลกันฝุ่น นำ้�มันหล่อลื่น และส�รหล่อลื่นทุกชนิด

ข้อปฏิบัติในก�รใช้รถในระยะรับประกัน

หม�ยเหตุ รับประกันแบตเตอรี่ และ ย�งนอก เป็นระยะเวล� 6 เดือน หรือ ระยะท�ง 5,000 กม. แล้วแต่ระยะใด
                ถึงก่อน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อรถเป็นต้นไป



ร�ยก�รอะไหล่ระบบหัวฉีด ที่รับประกัน 5 ปี หรือ 50,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

1. ปั๊มนำ้ามันเชื้อเพลิง (ไม่รวมลูกลอยนำ้ามันเชื้อเพลิง)

2. หัวฉีด

3. เรือนลิ้นเร่ง

4. ชุดตัวตรวจจับสัญญาณ

5. กล่อง ECU

6. ตัวตรวจจับอุณหภูมินำ้าหล่อเย็นของเครื่องยนต์

7. ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน
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ก�รขับ
ขี่รถจักรย�น

ยน
ต์อย่�งป

ลอดภ
ัย

คำ�แนะนำ�คว�มปลอดภัย

ตรวจสอบด้วยว่าทั้งตัวท่านเองและผู้ซ้อนท้ายของท่านสวม
หมวกกันน็อกสำาหรับรถจักรยานยนต์ที่ได้รับการรับรองคุณ-
ภาพและอุปกรณ์ป้องกันภัย ท่านควรแนะนำาให้ผู้ซ้อนท้าย
ของท่านยึดหรือจับสายรัดเบาะหรือเอวของท่านไว้ให้แน่น 
เอียงตัวไปในทิศทางเดียวกันกับท่านในขณะเข้าโค้ง และ
วางเท้าทั้งสองข้างบนที่พักเท้าแม้แต่เมื่อหยุดรถก็ตาม

คำ�แนะนำ�คว�มปลอดภัย
ปฏิบัติตามคำาแนะนำาเหล่านี้เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยใน
การขับขี่ของท่าน :
• ตรวจสอบรถของท่านเป็นประจำาและตามระยะเวลาที่
   กำาหนดไว้ในคู่มือเล่มนี้ทั้งหมด
• ดับเครื่องยนต์และอยู่ให้ห่างจากเปลวไฟและประกายไฟ
   ก่อนที่จะเติมนำ้ามันลงในถังนำ้ามันเชื้อเพลิง 
• อย่าติดเครื่องยนต์ในพื้นที่ปิดหรือพื้นที่ปิดเป็นบางส่วนเพราะ   
   ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในไอเสียเป็นก๊าซที่ีมีพิษและอาจ
   ทำาให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ แม้ว่าท่านจะเคยขับขี่รถจักรยานยนต์อื่นๆ มาแล้วก็ตาม 

ท่านก็ควรฝึกหัดขับขี่ในบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อให้เกิดความ
คุ้นเคยกับการทำางาน การบังคับ และการควบคุมรถจักร-
ยานยนต์รุ่นนี้ และยังเพื่อให้เกิดความเคยชินกับขนาดและ
นำ้าหนักของรถจักรยานยนต์อีกด้วย

สวมหมวกกันน็อกอยู่เสมอ 

ศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจและฝึกปฏิบัติ 

เป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้วว่าหมวกกันน็อกและอุปกรณ์ป้อง-
กันภัยมีส่วนสำาคัญในการช่วยลดจำานวนและความรุนแรง
ของการบาดเจ็บที่ศีรษะและการบาดเจ็บอื่นๆ ดังนั้นท่านควร
สวมหมวกกันน็อกสำาหรับรถจักรยานยนต์ที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพและอุปกรณ์ป้องกันภัยเสมอ หน้า 7

ก่อนก�รขับขี่ 

ต้องแน่ใจว่าท่านมีร่างกายแข็งแรง มีสภาพจิตใจและสมาธิดี 
และไม่ได้บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเสพยาเสพติด
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ทำาให้ผู้ขับขี่คนอื่นสามารถมองเห็นท่านได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดย
เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลากลางคืน โดยสวมชุดที่มีสีสว่าง
หรือสีสะท้อนแสง ขับขี่บนเส้นทางที่ผู้ขับขี่คนอื่นสามารถ
มองเห็นท่านได้ ให้สัญญาณก่อนที่ท่านจะเลี้ยวหรือเปลี่ยน
ช่องทาง และใช้แตรเมื่อจำาเป็น

ท่านไม่ควรดื่มสุราแล้วไปขับขี่รถจักรยานยนต์ เพราะแม้แต่

การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพียงแก้วเดียวก็อาจลดความ

สามารถของท่านในการตอบสนองต่อสภาพการณ์ต่างๆ ที่

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้ และการตอบสนองดังกล่าวจะยิ่ง

เลวร้ายลงหากท่านดื่มเพิ่มเข้าไปอีก ดังนั้นอย่าดื่มสุราแล้ว
ไปขับขี่รถจักรยานยนต์ และเพื่อความปลอดภัยอย่าให้ผู้-
โดยสารหรือเพื่อนของท่านดื่มสุราด้วยเช่นกัน

ทำ�ให้ผู้ขับขี่คนอื่นส�ม�รถมองเห็นท่�นได้อย่�งชัดเจน 

ขับขี่ภ�ยในขีดจำ�กัดของท่�น 

อย่�ดื่มสุร�ในขณะขับขี่รถจักรย�นยนต์

อย่าขับขี่เกินกว่าความสามารถของท่านหรือขับขี่ด้วยความ

เร็วสูงเกินกว่าที่กำาหนด ควรระลึกไว้ว่าความเมื่อยล้าและ

การเพิกเฉยละเลยมีส่วนสำาคัญที่จะลดความสามารถในการ

ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจและการขับขี่อย่างปลอดภัย

ได้

ท่านควรให้ความสนใจกับยานพาหนะอื่นๆ ที่อยู่รอบตัวท่าน
เสมอ และอย่าคิดไปเองว่าผู้ขับขี่คนอื่นมองเห็นท่านอยู่ ท่าน
ควรจะต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาในการที่จะหยุดรถหรือ
หลบหลีกอย่างฉับพลัน

ก�รขับขี่อย่�งปลอดภัย

คำ�แนะนำ�คว�มปลอดภัย
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ถือเป็นสิ่งสำาคัญในการบำารุงรักษารถจักรยานยนต์ของท่าน

อย่างถูกวิธีและให้อยู่ในสภาพการขับขี่ที่ปลอดภัยด้วย 

ตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของท่านก่อนการขับขี่ทุกครั้งและ

ทำาการบำารุงรักษาตามที่ได้แนะนำาไว้ทั้งหมด 

อย่าบรรทุกของเกินกว่าขีดจำากัดในการบรรทุก (หน้า 13) 

และอย่าดัดแปลงสภาพรถหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมซึ่งอาจ

ทำาให้รถของท่านอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยได้ (หน้า 12)

รักษ�รถจักรย�นยนต์ฮอนด้�ของท่�นให้อยู่ในสภ�พด ี

ห�กท่�นเกิดอุบัติเหตุ เช่น ก�รชนหรือรถล้ม

หากท่านตกลงใจแล้วว่าท่านสามารถที่จะขับขี่รถต่อไปได้

อย่างปลอดภัย ถ้าเครื่องยนต์ยังคงติดอยู่ ก่อนอื่นขอให้ท่าน

หมุนสวิทช์จุดระเบิดไปที่ตำาแหน่ง OFF ก่อนที่จะจับรถให้ตั้ง

ขึ้น แล้วจึงประเมินดูสภาพของรถจักรยานยนต์ของท่าน และ

ตรวจสอบดูว่ามีการรั่วซึมของนำ้ามันต่างๆ หรือไม่ ตรวจเช็ค

ว่าน๊อตและโบ้ลท์ที่สำาคัญๆ ขันแน่นอยู่หรือไม่ และตรวจ

สอบดูด้วยว่าแฮนด์บังคับเลี้ยว คันบังคับต่างๆ เบรกหน้า-

หลัง และล้อหน้า-หลังอยู่ในสภาพที่มั่นคงและปลอดภัยหรือ

ไม่ ขอให้ท่านขับขี่อย่างช้าๆ และโดยระมัดระวัง

รถจักรยานยนต์ของท่านอาจได้รับความเสียหายซึ่งเป็นความ

เสียหายที่ยังไม่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดโดยทันทีหรือใน

ขณะนั้น ดังนั้นท่านควรจะนำารถจักรยานยนต์ของท่านไปเข้า

รับบริการตรวจเช็คอย่างละเอียดที่ศูนย์ซ่อมที่ได้มาตรฐานที่

ใกล้ที่สุดในทันทีที่เป็นไปได้

คำ�แนะนำ�คว�มปลอดภัย

ความปลอดภัยของตัวท่านเองเป็นสิ่งที่ท่านต้องคำานึงถึงเป็น
อันดับแรก หากท่านหรือบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บหรือได้รับ
ความเสียหาย ขอให้ท่านได้ใช้เวลาในการประเมินดูความ
รุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายนั้นและดูว่ามีความ
ปลอดภัยในการที่ท่านจะขับขี่รถต่อไปได้หรือไม่ ท่านควร
ร้องขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินถ้าจำาเป็น และควรปฏิ-
บัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ที่มีหากมีบุคคลอื่น
หรือยานพาหนะอื่นเข้ามาเกี่ยวพันกับการเกิดอุบัติเหตุ
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ไอเสียประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เป็นพิษซึ่งเป็น

ก๊าซที่ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น การหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอ-

นอกไซด์เข้าไปอาจทำาให้หมดสติและอาจนำาไปสู่การเสีย

ชีวิตได้

ถ้าหากท่านติดเครื่องยนต์ในบริเวณที่อับอากาศหรือแม้แต่

พื้นที่ปิดเป็นบางส่วน อากาศที่ท่านหายใจเข้าไปนั้นอาจ

ประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เป็นอันตรายใน

ปริมาณมาก ดังนั้นอย่าติดเครื่องยนต์ภายในโรงเก็บรถหรือ

พื้นที่ปิดอื่นๆ

อันตร�ยจ�กก๊�ซค�ร์บอนมอนอกไซด์ 

คำ�แนะนำ�คว�มปลอดภัย

คำ�เตือน

ก�รติดเครื่องยนต์รถจักรย�นยนต์ของท่�นในขณะ

ที่อยู่ในพื้นที่ปิดหรือแม้แต่พื้นที่ปิดเป็นบ�งส่วนอ�จ 

ทำ�ให้เกิดก�รก่อตัวขึ้นอย่�งรวดเร็วของก๊�ซค�ร์บอน-

มอนอกไซด์ซึ่งเป็นก๊�ซพิษได้

ก�รห�ยใจเอ�ก๊�ซที่ไม่มีสีและไม่มีกลิ่นนี้เข้�ไปอ�จ

ทำ�ให้หมดสติโดยทันทีและอ�จนำ�ไปสู่ก�รเสียชีวิต

ได้ 

ติดเครื่องยนต์รถจักรย�นยนต์ของท่�นเมื่ออยู่ใน

พื้นที่เปิดโล่งซึ่งมีอ�ก�ศถ่�ยเทสะดวกเท่�นั้น
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ข้อควรระวังเพื่อคว�มปลอดภัย 
• ขับขี่อย่างระมัดระวัง ให้้มือทั้งสองข้างของท่านจับอยู่ที่
   แฮนด์บังคับเลี้ยวและวางเท้าทั้งสองข้างลงบนที่พักเท้า
• ให้มือทั้งสองข้างของผู้ซ้อนท้ายจับอยู่ที่สายรัดเบาะหรือ
   ที่เอวของท่าน และวางเท้าทั้งสองข้างลงบนที่พักเท้าใน
   ขณะซ้อนท้าย
• ขอให้ท่านคำานึงถึงความปลอดภัยของผู้ซ้อนท้ายของท่าน
   รวมถึงผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นๆ เสมอ

ต้องแน่ใจว่าท่านและผู้ซ้อนท้ายของท่านสวมหมวกกันน็อก

สำาหรับรถจักรยานยนต์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ เครื่อง

ป้องกันดวงตา และเครื่องแต่งกายที่ช่วยป้องกันภัยสะท้อน

แสง ขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อตอบสนองต่อสภาพถนนและ

สภาพอากาศต่างๆ

คำ�เตือน

ก�รไม่สวมหมวกกันน็อกจะเพิ่มโอก�สในก�รได้รับ
บ�ดเจ็บส�หัสหรือถึงแก่เสียชีวิต เนื่องจ�กก�รเกิด
อุบัติเหตุ เช่น ก�รชนหรือรถล้มได้

ต้องแน่ใจว่�ท่�นและผู้ซ้อนท้�ยของท่�นสวมหมวก-
กันน็อกที่ได้รับก�รรับรองคุณภ�พและอุปกรณ์ป้อง-
กันภัยอยู่เสมอในขณะที่ท่�นขับขี่รถจักรย�นยนต์

 อุปกรณ์ป้องกันภัย

หมวกกันน็อกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย มี 

สีสว่างสดใส และมีขนาดที่พอเหมาะกับศีรษะของท่าน

  หมวกกันน็อก 

ข้อควรระวังเพื่อคว�มปลอดภัย

• ต้องสวมใส่ได้อย่างสบายแต่กระชับพอดีกับศีรษะของท่าน

   พร้อมกับรัดสายรัดคางให้แน่น

• หน้ากากสำาหรับป้องกันใบหน้าซึ่งไม่ขัดขวางการมองเห็น

   หรือใช้เครื่องป้องกันดวงตาที่ได้รับการรับรองคุณภาพอื่นๆ
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ข้อควรระวังในก�รขับขี่

ในระหว่างระยะ 500 กิโลเมตร (300 ไมล์) แรกของการขับขี ่

ขอให้ท่านปฏิบัติตามคำาแนะนำาเหล่านี้เพื่อให้ท่านมั่นใจได้

ว่าการใช้งานรถจักรยานยนต์ของท่านในอนาคตเชื่อถือได้

และมีประสิทธิภาพ

• หลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องยนต์จนสุดคันเร่งและการเร่งความ

   เร็วอย่างกะทันหัน

• หลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกะทันหันหรืออย่างรุนแรง รวมทั้ง

   การเปลี่ยนเกียร์ลงอย่างรวดเร็ว

• ขับขี่อย่างรอบคอบและระมัดระวัง

ช่วงรัน-อิน

เบรก

สวมรองเท้าบู๊ทที่แข็งแรงมีพื้นรองเท้าที่ไม่ลื่นและมีส่วนที่
ช่วยป้องกันข้อเท้าของท่าน

  ถุงมือ 

  รองเท้�บู๊ทหรือรองเท้�สำ�หรับก�รขับขี่ 

  เสื้อแจ็กเก้ตและก�งเกงข�ย�ว 

สวมถุงมือหนังแบบเต็มนิ้วซึ่งมีความทนทานต่อการเสียดสีสูง

ควรสวมเสื้อแจ็กเก้ตแขนยาวที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
และสามารถป้องกันร่างกายของท่าน รวมทั้งกางเกงขายาว
ที่ทนทานเพื่อการขับขี่ (หรือชุดป้องกันร่างกายทั้งตัว)

ข้อควรระวังในก�รขับขี่

ปฏิบัติตามคำาแนะนำาต่อไปนี้ :
• หลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกะทันหันและรุนแรง และการ
   เปลี่ยนเกียร์ลงสู่เกียร์ที่ตำ่ากว่าแบบทันทีทันใด
      การเบรกอย่างทันทีทันใดอาจทำาให้รถเสียการทรงตัวได้ 
      ถ้าเป็นไปได้ควรจะลดความเร็วของรถลงก่อนที่จะเลี้ยว
      มิฉะนั้นท่านอาจเสี่ยงต่อการลื่นไถลได้
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ข้อควรระวังในก�รขับขี่

• ขอให้ท่านโปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อต้องขับขี่ไปบนพื้น

   ผิวถนนที่มีแรงยึดเกาะตำ่า

      ยางจะลื่นไถลได้ง่ายยิ่งขึ้นหากขับขี่ไปบนพื้นถนนดังกล่าว

      รวมทั้งระยะการหยุดรถก็จะยาวขึ้นด้วย

• หลีกเลี่ยงการใช้เบรกอย่างต่อเนื่อง

      การเบรกซำ้าๆ หรือการยำ้าเบรก เช่น เมื่อขับขี่ลงทางลาด-

      ชันเป็นระยะทางยาวๆ อาจทำาให้เบรกร้อนเกินไป และ

      ทำาให้ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง ใช้กำาลังอัดของ

      เครื่องยนต์ช่วยในการเบรกพร้อมกับกดเบรกแล้วปล่อย

      สลับกันไปเป็นระยะเพื่อลดความเร็วของรถ

• เพื่อประสิทธิภาพในการเบรกอย่างเต็มที่ ให้ใช้ทั้งเบรก

   หน้าและเบรกหลังพร้อมกัน

รถจักรยานยนต์รุ่นนี้ติดตั้งระบบเบรกป้องกันล้อล๊อค (ระบบ

ABS) ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการล้อล๊อค

ในขณะเบรกอย่างกะทันหันและรุนแรง

• ระบบ ABS ไม่ได้ทำาให้ระยะการหยุดรถสั้นลง ในบางกรณี

   ระบบ ABS อาจส่งผลให้ระยะการหยุดรถยาวขึ้น

• ระบบ ABS จะไม่ทำางานที่ความเร็วตำ่ากว่า 10 กิโลเมตร/ 

   ชั่วโมง (6 ไมล์/ชั่วโมง) 

• คันเบรกหน้าและคันเบรกหลังอาจจะมีอาการกระตุกเล็ก

   น้อยเมื่อใช้เบรก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ 

• ใช้ยางหน้า/ยางหลังและสเตอร์ที่ได้แนะนำาไว้เสมอเพื่อให้

   มั่นใจได้ว่าการทำางานของระบบ ABS จะเป็นไปอย่างถูกต้อง

   เหมาะสม

  ระบบเบรกป้องกันล้อล๊อค (ระบบ ABS) 
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• จอดรถบนพื้นที่มั่นคงแข็งแรงและมีระดับเสมอกัน
• ในกรณีที่่ท่านต้องจอดรถบนพื้นที่ลาดเอียงเล็กน้อย
   หรือจอดรถบนพื้นผิวถนนที่ไม่อัดแน่น ขอให้ท่านจอด
   รถโดยไม่ให้ตัวรถเคลื่อนหรือล้มลงได้
• ต้องแน่ใจว่าชิ้นส่วนที่มีอุณหภูมิสูงไม่สัมผัสกับวัสดุ
   ที่ติดไฟได้ง่าย
• อย่าสัมผัสเครื่องยนต์ ท่อไอเสีย เบรก และชิ้นส่วนท่ี
   มีอุณหภูมิสูงอื่นๆ จนกว่าจะเย็นลง 
• เพื่อลดโอกาสในการถูกขโมยรถ ให้ล๊อคแฮนด์บังคับ
   เลี้ยวเสมอและดึงกุญแจออกทุกครั้งเมื่อท่านจอดรถ
   ทิ้งไว้หรืออยู่ห่างจากรถของท่านโดยไม่มีผู้ดูแล
   ขอแนะนำาให้ท่านใช้อุปกรณ์กันขโมยด้วย

ก�รจอดรถ

การใช้กำาลังอัดของเครื่องยนต์ช่วยเบรกจะช่วยทำาให้รถ
จักรยานยนต์ของท่านวิ่งช้าลงเมื่อท่านปล่อยคันเร่ง และ
เพื่อทำาให้รถเคลื่อนตัวได้ช้าลงไปอีก ให้เปลี่ยนเกียร์ลง
สู่เกียร์ที่ตำ่ากว่า ใช้กำาลังอัดของเครื่องยนต์ช่วยในการ
เบรกพร้อมกับกดเบรกแล้วปล่อยสลับกันไปเป็นระยะ
เพื่อลดความเร็วของรถ เมื่อขับขี่ลงทางลาดชันเป็นระยะ
ทางยาวๆ 

ข้อควรระวังในก�รขับขี่

  ก�รใช้กำ�ลังอัดของเครื่องยนต์ช่วยเบรก 

  สภ�พผิวถนนที่เปียกหรือมีฝนตก 

ผิวถนนจะลื่นเมื่อเปียก และเบรกที่เปียกก็จะทำาให้ประ-
สิทธิภาพในการเบรกลดลงไปอีก 
ดังนั้นท่านต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะเบรก
ในสภาพผิวถนนที่เปียก
ถ้าเบรกเปียก ควรยำ้าเบรกหลายๆ ครั้งในขณะที่ขับขี่ที่
ความเร็วตำ่าเพื่อช่วยให้ผ้าเบรกแห้งเร็วขึ้น
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ข้อควรระวังในก�รขับขี่

  จอดรถโดยใช้ข�ตั้งข้�ง

1. ดับเครื่องยนต์

2. ลดขาตั้งข้างลง 

3. ค่อยๆ เอียงรถจักรยานยนต์มาทางด้านซ้ายอย่าง

     ช้าๆ จนกระทั่งนำ้าหนักของตัวรถอยู่ที่ขาตั้งข้าง

4. หมุนแฮนด์บังคับเลี้ยวมาทางด้านซ้ายจนสุด    

       การหมุนแฮนด์บังคับเลี้ยวไปด้านขวาจะทำาให้ความ

       มั่นคงในการทรงตัวลดลงและอาจเป็นเหตุให้รถ

       ล้มได้

5. หมุนสวิทช์จุดระเบิดไปที่ตำาแหน่ง OFF และดึงกุญแจ

    ออก 

6. ล๊อคคอรถ หน้า 26 

ปฏิบัติตามคำาแนะนำาเหล่านี้เพื่อเป็นการปกป้องเครื่อง-
ยนต์ ระบบนำ้ามันเชื้อเพลิง และอุปกรณ์แปรสภาพไอเสีย :
• ใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่วเท่านั้น
• ใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนตามที่ได้แนะนำาไว ้
   การใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนที่ตำ่ากว่าจะส่งผล
   ให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลง
• อย่าใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ใน
   ระดับความเข้มข้นสูง หน้า 108
• อย่าใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงเก่าหรือสกปรก หรือนำ้ามันเบนซิน
   ผสมกับนำ้ามันเครื่อง
• หลีกเลี่ยงอย่าให้มีสิ่งสกปรกหรือนำ้าในถังนำ้ามันเชื้อเพลิง

คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รใช้นำ้�มันเชื้อเพลิงและก�ร
เติมนำ้�มันเชื้อเพลิง
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ก�รติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมและก�รดัดแปลงสภ�พรถ
ทางบริษัทฯ ขอแนะนำาว่าท่านไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม-
เติมใดๆ ซึ่งไม่ได้ออกแบบมาเป็นพิเศษโดยฮอนด้าเพื่อ
ใช้กับรถจักรยานยนต์ของท่าน หรือทำาการดัดแปลงสภาพ
รถให้แตกต่างไปจากการออกแบบดั้งเดิม ซึ่งการกระทำา
เช่นนั้นจะทำาให้ไม่ปลอดภัยในการขับขี่
การดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์ของท่านอาจทำาให้
การรับประกันคุณภาพเป็นโมฆะ อีกทั้งยังอาจทำาให้รถ
จักรยานยนต์ของท่านอยู่ในสภาพที่ผิดกฎหมายในการ
ที่จะขับขี่บนถนนสาธารณะและบนถนนทางหลวงได้ 
ดังนั้นก่อนที่ท่านจะพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆ 
เข้ากับรถจักรยานยนต์ของท่าน ต้องแน่ใจว่าการดัดแปลง
สภาพรถนั้นๆ มีความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย 

ไม่ควรลากรถพ่วงด้วยรถจักรยานยนต์ของท่านหรือติด-
ตั้งรถพ่วงข้างเข้ากับรถจักรยานยนต์ของท่าน เพราะ
รถของท่านไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการติดรถพ่วงข้าง
หรือรถพ่วง และการกระทำาเช่นนี้อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรงกับการบังคับรถได้ ซึ่งทำาให้ไม่ปลอด-
ภัยในการขับขี่

คำ�เตือน

ก�รติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมหรือก�รดัดแปลง
สภ�พรถที่ไม่เหม�ะสมอ�จก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
เช่น ก�รชนหรือรถล้ม ซึ่งท่�นอ�จได้รับบ�ด-
เจ็บส�หัสหรือถึงแก่เสียชีวิตได้  

ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ทั้งหมดในคู่มือก�รใช้ง�น
เล่มนี้เกี่ยวกับก�รติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมและ
ก�รดัดแปลงสภ�พรถ  

ก�รติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมและก�รดัดแปลงสภ�พรถ



13

ก�รขับ
ขี่รถจักรย�น

ยน
ต์อย่�งป

ลอดภ
ัย

ก�รบรรทุก

คำ�เตือน

ก�รบรรทุกเกินขน�ดที่กฎหม�ยกำ�หนดหรือก�ร 
บรรทุกที่ไม่เหม�ะสมอ�จก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น 
ก�รชนหรือรถล้ม ซึ่งท่�นอ�จได้รับบ�ดเจ็บส�หัส 
หรือถึงแก่เสียชีวิตได้  

ปฏิบัติต�มขีดจำ�กัดในก�รบรรทุกทั้งหมดและคำ�-
แนะนำ�ในก�รบรรทุกอื่นๆ ที่ปร�กฏอยู่ในคู่มือ
เล่มนี้  

ก�รบรรทุก 
• การบรรทุกนำ้าหนักสัมภาระมากเกินไปจะมีผลเสียกับ
   การบังคับ การเบรก และการทรงตัวของรถจักรยาน-
   ยนต์ของท่าน 
   ท่านควรขับขี่โดยใช้ความเร็วที่ปลอดภัยให้เหมาะสม
   กับนำ้าหนักที่ท่านบรรทุกเสมอ
• หลีกเลี่ยงการบรรทุกของที่มีนำ้าหนักมากเกินไป และ
   ควรบรรทุกของให้อยู่ภายในขีดจำากัดในการบรรทุก
   ที่ระบุไว้
   อ้างอิง คว�มส�ม�รถในก�รรับนำ้�หนักสูงสุด หน้า 
   110
• ผูกมัดสัมภาระทั้งหมดไว้อย่างแน่นหนา วางนำ้าหนัก
   สัมภาระให้ได้สมดุลเท่ากันทั้งสองด้าน และให้ได้จุด
   ศูนย์ถ่วงของรถเท่าที่จะเป็นไปได้
• อย่าวางสิ่งของไว้ใกล้ไฟสัญญาณต่างๆ หรือท่อไอเสีย
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คำ�แน
ะน

ำ�ก�รใช้ง�น

ตัวปรับตั้งพรีโหลดของสปริง

ระบบกันสะเทือนหลัง หน้� 78

ตำ�แหน่งของชิ้นส่วนต่�งๆ

คันเบรกหน้�

ปลอกคันเร่ง หน้� 75

กระปุกนำ้�มันเบรกหน้� หน้� 63

ช่องตรวจสอบระดับนำ้�มันเครื่อง หน้� 57

คันเบรกหลัง  

กระปุกนำ้�มันเบรกหลัง หน้� 63

กล่องฟิวส์ หน้� 94

ไส้กรองนำ้�มันเครื่อง หน้� 59

ฝ�ปิดช่องเติมนำ้�มันเครื่อง หน้� 57
ที่ล๊อคคอรถ หน้� 26

ฝ�ครอบข้�ง หน้� 56

ฝ�ปิดถังนำ้�มันเชื้อเพลิง หน้� 30
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คำ�แน
ะน

ำ�ก�รใช้ง�น

ถังสำ�รองนำ้�หล่อเย็น หน้� 61

คันคลัทช์ หน้� 72

คันเปลี่ยนเกียร์ หน้� 29

โซ่ขับเคลื่อน หน้� 67

ท่อระบ�ยเรือนไส้กรองอ�ก�ศ หน้� 76

เบ�ะนั่ง หน้� 55

ข�ตั้งข้�ง หน้� 66

แบตเตอรี่ หน้� 52

ซองเก็บเอกส�ร หน้� 32/

ชุดเครื่องมือประจำ�รถ หน้� 31

ฟิวส์หลัก หน้� 95

ตัวปรับตั้งพรีโหลดของสปริง

ระบบกันสะเทือนหลัง หน้� 78

สวิทช์จุดระเบิด หน้� 25

โบ้ลท์ถ่�ยนำ้�มันเครื่อง หน้� 59
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ก�รตรวจสอบก�รแสดงผลข้อมูลในหน้�จอ
เมื่อหมุนสวิทช์จุดระเบิดไปที่ตำาแหน่ง ON โหมดการทำางานและแถบแสดงสถานะดิจิตอลทั้งหมดจะปรากฏขึ้น
ถ้าหากส่วนหนึ่งส่วนใดของการแสดงผลเหล่านี้ไม่ปรากฏขึ้นเมืื่อถึงเวลาที่ควรจะปรากฏ กรุณานำารถจักรยานยนต์
ของท่านไปเข้ารับบริการตรวจเช็คปัญหาโดยศูนย์บริการฮอนด้า 

เครื่องวัดต่�งๆ

ปุ่ม
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คำ�แน
ะน

ำ�ก�รใช้ง�น

ม�ตรวัดคว�มเร็ว

เกจวัดระดับนำ้�มันเชื้อเพลิง

นำ้ามันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่เมื่อแถบแสดงสถานะลำาดับ

ที่ 1 (E) เท่านั้นเริ่มต้นกะพริบ : 2.2 ลิตร โดยประมาณ

ถ้�ห�กสัญญ�ณไฟของเกจวัดระดับนำ้�มันเชื้อเพลิง

กะพริบในรูปแบบซำ้�ๆ หรือดับลง : หน้� 83

น�ฬิก� (แสดงผลแบบ 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง)

ก�รตั้งเวล�น�ฬิก� : หน้� 19

ม�ตรวัดระยะท�ง [TOTAL] และ ม�ตรวัดระยะก�รเดินท�ง 
[TRIP A/B] 
กดปุ่ม       เพื่อเลือกไปที่มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดระยะการเดิน-
ทาง A และมาตรวัดระยะการเดินทาง B
• มาตรวัดระยะทาง : แสดงระยะทางรวมที่รถวิ่ง
• มาตรวัดระยะการเดินทาง : แสดงระยะทางที่รถวิ่งตั้งแต่ที่มาตร-
  วัดระยะการเดินทางได้รับการปรับตั้งค่าใหม่แล้ว 
     การปรับตั้งมาตรวัดระยะการเดินทาง A หรือ B ให้กดปุ่ม 
     ค้างไว้ในขณะที่มาตรวัดระยะการเดินทางแต่ละอันปรากฏอยู่

ม�ตรวัดระยะท�ง

ม�ตรวัดระยะ

ก�รเดินท�ง A

ม�ตรวัดระยะ

ก�รเดินท�ง B



18

คำ�แน
ะน

ำ�ก�รใช้ง�น

เครื่องวัดต่�งๆ (ต่อ) การแสดงผลแบบปกติ

การตั้งเวลานาฬิกา

การปรับความสว่างของแสงพื้นหลังของจอแสดงผล

ก�รตั้งค่�ก�รแสดงผล
กดปุ่มเพื่อที่จะวนรอบตัวเลือกการตั้งค่าต่างๆ ดังต่อไป
นี้
• การกำาหนดรูปแบบเวลา
• การตั้งเวลานาฬิกา
• การปรับความสว่างของแสงพื้นหลังของจอแสดงผล

โหมดการตั้งค่า

การกำาหนดรูปแบบเวลา

นอกจากนั้นการที่จะกลับไปสู่การแสดงผลแบบปกติเมื่อ
อยู่ที่หน้าจอการตั้งค่าการแสดงผลนั้นทำาได้โดย
• ไม่กดปุ่มเป็นเวลาประมาณ 30 วินาที
• หมุนสวิทช์จุดระเบิดไปที่ตำาแหน่ง OFF และหลังจาก
   นั้นหมุนกลับมาที่ตำาแหน่ง ON 

กดปุ่ม        ค้างไว้
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คำ�แน
ะน

ำ�ก�รใช้ง�น

 3  กดปุ่ม      จนกระทั่งตัวเลขบอกนาทีที่ต้องการ
     ปรากฏขึ้น

 2 กดปุ่ม      ค้างไว้ ตัวเลขบอกนาทีจะเริ่มต้นกะพริบ

2 ก�รตั้งเวล�น�ฬิก� :
 1   กดปุ่ม       จนกระทั่งตัวเลขบอกชั่วโมงที่ต้องการ
     ปรากฏขึ้น

 4   กดปุ่ม        ค้างไว้ นาฬิกาได้ตั้งเวลาเรียบร้อยแล้ว 
      และจากนั้นการแสดงผลจะเปลี่ยนไปสู่การปรับ
      ความสว่างของแสงพื้นหลังของจอแสดงผล

1 ก�รกำ�หนดรูปแบบเวล� :
ท่านสามารถสลับการแสดงผลรูปแบบเวลาได้ระหว่าง
แบบ 12 ชั่วโมงหรือแบบ 24 ชั่วโมง
 1  หมุนสวิทช์จุดระเบิดไปที่ตำาแหน่ง ON
 2  กดปุ่ม       เพื่อเลือกมาตรวัดระยะทาง

 3  กดปุ่ม        ค้างไว้จนกระทั่งรูปแบบเวลา ณ ปัจจุบัน
     เริ่มต้นกะพริบ

 4 กดปุ่ม       เพื่อเลือกแบบ “12hr” หรือ “24hr”

 5  กดปุ่ม       ค้างไว้ รูปแบบเวลาได้ถูกกำาหนดเรียบร้อย
     แล้ว และจากนั้นการแสดงผลจะเปลี่ยนไปสู่การตั้ง
     เวลานาฬิกา 
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คำ�แน
ะน

ำ�ก�รใช้ง�น

เครื่องวัดต่�งๆ (ต่อ)
3 ก�รปรับคว�มสว่�งของแสงพื้นหลังของจอแสดง
ผล :
ท่านสามารถปรับความสว่างไปที่ระดับใดระดับหนึ่งใน 
5 ระดับ
 1   กดปุ่ม      เพื่อเลือกระดับความสว่าง 

 2   กดปุ่ม       ค้างไว้ แสงพื้นหลังของจอแสดงผลจะ
      ถูกตั้งค่าและจากนั้นการแสดงผลจะกลับไปสู่การ
      แสดงผลปกติ

การตั้งค่่าตามที่ได้กำาหนดไว้นั้นยังสามารถทำาได้โดย
การหมุนสวิทช์จุดระเบิดไปที่ตำาแหน่ง OFF 

จอแสดงผลจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติจากโหมดการตั้งค่า 
ไปเป็นการแสดงผลแบบปกติ ถ้าหากไม่ได้กดปุ่มเป็น
เวลาประมาณ 30 วินาที แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นไปตามกรณี
ที่ว่ามานี้ การตั้งค่่าตามที่ได้กำาหนดไว้ก็จะยังคงอยู่
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คำ�แน
ะน

ำ�ก�รใช้ง�น

สัญญ�ณไฟต่�งๆ
ถ้าหนึ่งในสัญญาณไฟเหล่านี้ไม่ติดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ควรจะติด กรุณานำารถจักรยานยนต์ของท่านไปเข้ารับบริการตรวจเช็ค

ปัญหาโดยศูนย์บริการฮอนด้า

      สัญญ�ณไฟเตือนอุณหภูมินำ้�หล่อเย็นสูง 

สัญญาณไฟจะติดขึ้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เมื่อหมุนสวิทช์จุดระเบิด

ไปที่ตำาแหน่ง ON

ถ้�สัญญ�ณไฟติดขึ้นขณะขับขี่ : หน้� 81

      สัญญ�ณไฟ PGM-FI

สัญญาณไฟจะติดขึ้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เมื่อหมุนสวิทช์จุดระเบิด

ไปที่ตำาแหน่ง ON และสวิทช์ดับเครื่องยนต์อยู่ที่ตำาแหน่ง       (Run)

ถ้�สัญญ�ณไฟติดขึ้นขณะเครื่องยนต์กำ�ลังทำ�ง�น : หน้� 82
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คำ�แน
ะน

ำ�ก�รใช้ง�น

สัญญ�ณไฟต่�งๆ (ต่อ)

สัญญ�ณไฟสูง

สัญญ�ณไฟเลี้ยว

      สัญญ�ณไฟเตือนระบบ ABS

สัญญาณไฟจะติดเมื่อหมุนสวิทช์จุดระเบิดไปที่ตำาแหน่ง 

ON และจะดับลงหลังจากที่ท่านขับขี่รถจักรยานยนต์ไป

จนได้ความเร็วโดยประมาณ 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง (6 ไมล์/

ชั่วโมง)

ถ้�สัญญ�ณไฟติดขึ้นขณะขับขี่ : หน้� 82

      สัญญ�ณไฟเกียร์ว่�ง
  สัญญาณไฟจะติดเมื่ออยู่ในตำาแหน่งเกียร์ว่าง
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คำ�แน
ะน

ำ�ก�รใช้ง�น



24

คำ�แน
ะน

ำ�ก�รใช้ง�น

สวิทช์ต่�งๆ

 สวิทช์ดับเครื่องยนต์

 ควรให้อยู่ในตำาแหน่งการใช้งานปกติ คือ ตำาแหน่ง 

        (Run)
    ในกรณีฉุกเฉิน ให้เปลี่ยนไปที่ตำาแหน่ง        (Off) 
    (มอเตอรส์ตาร์ทจะไม่ทำางาน) เพื่อดับเครื่องยนต์

ไฟสูงจะกะพริบตามจังหวะการกด

สวิทช์ไฟสูง-ตำ่�/สวิทช์ไฟขอท�ง

ไฟสูง

ไฟตำ่า

ปุ่มแตร

สวิทช์ไฟเลี้ยว

กดปุ่มสวิทช์ลงเมื่อต้องการยกเลิกสัญญาณ

ปุ่มสต�ร์ท 

       สวิทช์ไฟฉุกเฉิน

สามารถสลับสวิทช์เปิด/ปิดการใช้งานได้้เมื่อสวิทช์จุดระเบิดอยู่

ที่ตำาแหน่ง ON และสามารถกดปิดได้โดยไม่ต้องคำานึงว่าสวิทช์

จุดระเบิดจะอยู่ที่ตำาแหน่งใด

   สัญญาณจะกะพริบต่อเนื่อง ในขณะที่สวิทช์จุดระเบิดอยู่ที่

   ตำาแหน่ง OFF หลังจากที่เปิดสวิทช์ไฟฉุกเฉินแล้ว
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คำ�แน
ะน

ำ�ก�รใช้ง�น

สวิทช์จุดระเบิด
เปิด/ปิดระบบไฟฟ้า
   สามารถดึงกุญแจออกได้ เมื่อสวิทช์จุดระเบิด
   อยู่ทีต่ำาแหน่ง OFF

ON

เปิดระบบไฟฟ้าเพื่อการสตาร์ท/การขับขี่

OFF

ดับเครื่องยนต์
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คำ�แน
ะน

ำ�ก�รใช้ง�น

ก�รล๊อคคอรถ
ควรล๊อคคอรถไว้เมื่อจอดรถจักรยานยนต์เพื่อช่วยป้องกัน 
การขโมย 
ขอแนะนำาให้ท่านใช้ตัวล๊อคล้อกันขโมยรูปตัวยูหรืออุปกรณ ์
กันขโมยที่มีลักษณะใกล้เคียงกันอีกด้วย

กดลง

หมุน

 กุญแจจุดระเบิด

ก�รล๊อคคอ
1  หมุนแฮนด์รถไปด้านซ้ายจนสุด
2  เสียบกุญแจจุดระเบิดเข้ากับที่ล๊อคคอรถ
3  กดกุญแจจุดระเบิดลง และหมุนกุญแจ 180 องศา
    ตามเข็มนาฬิกา
4  ดึงกุญแจจุดระเบิดออก

ก�รปลดล๊อคคอ
เสียบกุญแจจุดระเบิด กดลง และหมุนกุญแจ 180 
องศาทวนเข็มนาฬิกา

สวิทช์ต่�งๆ (ต่อ) 

ที่ล๊อคคอรถ



27

คำ�แน
ะน

ำ�ก�รใช้ง�น

สตาร์ทเครื่องยนต์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ โดย
ไม่คำานึงถึงว่าเครื่องยนต์จะอุ่นหรือเย็นก็ตาม

ก�รสต�ร์ทเครื่องยนต์  ข้อสังเกต

•ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดภายใน 5 วินาที ให้หมุนสวิทช์จุด

  ระเบิดไปที่ตำาแหน่ง OFF และรอเป็นเวลา 10 วินาทีก่อนจะ

  ลองสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งเพื่อฟื้นฟูแรงเคลื่อนไฟฟ้าของ

  แบตเตอรี่

•การเดินเบารอบสูงเป็นเวลานานและการเร่งเครื่องยนต์อยู่กับ

  ที่อาจทำาให้เครื่องยนต์และระบบไอเสียเกิดความเสียหายได้

1  ต้องแน่ใจว่าสวิทช์ดับเครื่องยนต์อยู่ที่ตำาแหน่ง   
          (Run)
2  หมุนสวิทช์จุดระเบิดไปที่ตำาแหน่ง ON
3  เปลี่ยนเป็นเกียร์ว่าง (สัญญาณไฟรูปตัว       ติด) หรือ
    บีบคันคลัทช์เพื่อที่จะสตาร์ทรถจักรยานยนต์ในขณะ
    ที่เข้าเกียร์และยกขาตั้งข้างขึ้น 
4  กดปุ่มสตาร์ทโดยไม่ต้องบิดคันเร่ง
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คำ�แน
ะน

ำ�ก�รใช้ง�น

ถ้�เครื่องยนต์สต�ร์ทไม่ติด :
 1   บิดคันเร่งจนสุดและกดปุ่มสตาร์ทเป็นเวลา 5 วินาที
 2   ปฏิบัติซำ้าตามขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องยนต์ปกติ
 3   ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทติด ให้บิดคันเร่งเล็กน้อยหาก
     รอบเดินเบาไม่สมำ่าเสมอ 
 4   ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ให้รอเป็นเวลา 10 วินาท ี  
     ก่อนที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่  1  และ  2  ใหม่อีก
     ครั้ง
  ถ้�เครื่องยนต์สต�ร์ทไม่ติด ดูหน้� 80

ก�รสต�ร์ทเครื่องยนต์ (ต่อ)
ถ้�ห�กท่�นไม่ส�ม�รถสต�ร์ทเครื่องยนต์ได้ :
บิดคันเร่งเล็กน้อย (ประมาณ 3 มม. (0.1 นิ้ว), ไม่มีระยะ
ฟรี) ในขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์

ประม�ณ 3 มม. (0.1 นิ้ว), ไม่มีระยะฟรี
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คำ�แน
ะน

ำ�ก�รใช้ง�น

ระบบส่งกำาลังของรถจักรยานยนต์ของท่านเป็นแบบ 6 
เกียร์เดินหน้า โดยมีรูปแบบการเปลี่ยนเกียร์ คือ เปลี่ยน
เกียร์ลง 1 ระดับ และเปลี่ยนเกียร์ขึ้น 5 ระดับ

ก�รเปลี่ยนเกียร์

ถ้าท่านเข้าเกียร์ในขณะที่ลดขาตั้งข้างลง เครื่องยนต์จะ

ดับ
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คำ�แน
ะน

ำ�ก�รใช้ง�น

ก�รเปิดฝ�ปิดถังนำ้�มันเชื้อเพลิง 
เปิดฝาปิดออก จากนั้นเสียบกุญแจจุดระเบิดเข้าไป แล้วหมุน
กุญแจจุดระเบิดตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดฝาปิดถังนำ้ามันเชื้อ-
เพลิงออก
ก�รปิดฝ�ปิดถังนำ้�มันเชื้อเพลิง 

 1  หลังจากเติมนำ้ามันเชื้อเพลิงแล้ว กดฝาปิดถังนำ้ามันเชื้อ-
     เพลิงเข้าไปเพื่อปิดจนกระทั่งล๊อคเข้าที่ 

 2  ดึงกุญแจจุดระเบิดออกและปิดฝาปิด
       กุญแจจุดระเบิดจะไม่สามารถดึงออกได้ถ้าฝาปิดถัง
       นำ้ามันเชื้อเพลิงไม่ถูกล๊อค 

อย่าเติมนำ้ามันเชื้อเพลิงจนล้นเกินจากแผ่นวัดระดับที่ขอบ
ปากถังนำ้ามันเชื้อเพลิง
ประเภทของนำ้�มันเชื้อเพลิง : นำ้ามันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่ว
เท่านั้น
ค่�ออกเทนของนำ้�มันเชื้อเพลิง : รถจักรยานยนต์ของท่าน
ได้รับการออกแบบมาให้ใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทน 91 
หรือสูงกว่า 
คว�มจุถังนำ้�มันเชื้อเพลิง : 11.2 ลิตร

ก�รเติมนำ้�มันเชื้อเพลิง 

คำ�เตือน

นำ้�มันเชื้อเพลิงมีคว�มไวต่อก�รติดไฟและก�รระเบิด
สูง ท่�นอ�จได้รับอันตร�ยหรือบ�ดเจ็บส�หัสอันเนื่อง
ม�จ�กนำ้�มันเชื้อเพลิงได้ 
• ดับเครื่องยนต์และอยู่ให้ห่�งจ�กคว�มร้อน ประก�ยไฟ 
  และเปลวไฟ 
• เติมนำ้�มันในที่โล่งแจ้งเท่�นั้น 
• เช็ดนำ้�มันที่หกให้แห้งทันที  

ฝ�ปิดถังนำ้�มันเชื้อเพลิง

ฝ�ปิด
กุญแจจุดระเบิด

แผ่นวัดระดับที่ขอบป�กถัง

 คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รใช้นำ้�มันเชื้อเพลิงและก�รเติม
 นำ้�มันเชื้อเพลิง หน้� 11
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คำ�แน
ะน

ำ�ก�รใช้ง�น

อุปกรณ์สำ�หรับก�รจัดเก็บ

ประแจหกเหลี่ยม 5 มม. จัดเก็บอยู่ข้างหลังฝาครอบ-

ข้างด้านขวา

การถอดประแจหกเหลี่ยม 5 มม. ให้คลายสกรูออกโดย

ใช้เหรียญ

ชุดเครื่องมือประจำ�รถ

ประแจหกเหลี่ยม 5 มม.

ก�รถอดเบ�ะนั่ง หน้� 55

ชุดเครื่องมือประจำารถจัดเก็บอยู่ที่ส่วนล่างของเบาะนั่ง

เก็บชุดเครื่องมือประจำารถไว้กับซองเก็บเอกสาร และ

รัดไว้โดยใช้สายยางรัด

ก�รถอดฝ�ครอบข้�งด้�นขว� หน้� 56

สกรู

ชุดเครื่องมือประจำ�รถ

ซองเก็บเอกส�รส�ยย�งรัด
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คำ�แน
ะน

ำ�ก�รใช้ง�น

อุปกรณ์สำ�หรับก�รจัดเก็บ (ต่อ)
ด้ามไขควงและตัวดึงฟิวส์จัดเก็บอยู่บนฝาปิดแบตเตอรี่

ใต้เบาะนั่ง

ก�รถอดเบ�ะนั่ง หน้� 55

ด้�มไขควง

ตัวดึงฟิวส์

ซองเก็บเอกส�ร

ซองเก็บเอกสารสำาหรับคู่มือการใช้งานจัดเก็บอยู่ที่ส่วน

ล่างของเบาะนั่ง

เก็บซองเก็บเอกสารไว้บนชุดเครื่องมือประจำารถ และ

รัดไว้โดยใช้สายยางรัด

ซองเก็บเอกส�ร

ส�ยย�งรัด
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คำ�แน
ะน

ำ�ก�รใช้ง�น

ซองเก็บเอกสารสำาหรับเอกสารอื่นๆ จัดเก็บอยู่ในกล่อง

แบตเตอรี่ใต้เบาะนั่ง

ซองเก็บเอกส�ร

ก�รถอดเบ�ะนั่ง หน้� 55



คำ�แน
ะน

ำ�ก�รใช้ง�น

โปรดอ่าน “ความสำาคัญของการบำารุงรักษา” และ “หลักการเบื้องต้นในการบำารุงรักษา” 
โดยละเอียดก่อนทำาการบำารุงรักษาใดๆ ขอให้อ้างถึง “ข้อมูลทางเทคนิค” ในส่วนของ
ข้อมูลบริการ

ก�รบำ�รุงรักษ�

คว�มสำ�คัญของก�รบำ�รุงรักษ� ............................. หน้�  35
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  คลิ๊ป ...................................................................... หน้า  54
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  ฝาครอบข้าง .......................................................... หน้า  56 
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เบรก ....................................................................  หน้�  63  
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ก�รบ
ำ�รุงรักษ

�
คว�มสำ�คัญของก�รบำ�รุงรักษ�

การดูแลรักษารถจักรยานยนต์ของท่านเป็นอย่างดีเป็นสิ่ง
จำาเป็นอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของท่าน อีกทั้งยังเพื่อปก-
ป้องการลงทุนของท่านให้มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด หลีกเลี่ยงกรณีการเกิดรถเสียหรือชิ้นส่วนของรถชำารุด
กะทันหัน และช่วยลดมลพิษทางอากาศด้วย
การบำารุงรักษารถจักรยานยนต์ถือเป็นความรับผิดชอบที่
สำาคัญของท่านเจ้าของรถ ต้องแน่ใจว่าท่านได้ทำาการตรวจ-
สอบรถจักรยานยนต์ของท่านก่อนการขับขี่ทุกครั้ง และนำา
รถเข้ารับการตรวจเช็คตามระยะที่กำาหนดไว้ในตารางการ
บำารุงรักษา หน้า 36

อ่านคำาแนะนำาสำาหรับการบำารุงรักษาก่อนที่ท่านจะเริ่มต้น
งานบำารุงรักษาแต่ละงานเสมอ และต้องแน่ใจว่าท่านมีเครื่อง-
มือ ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ และทักษะความชำานาญที่จำาเป็น
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเตือนท่านให้ระวังอันตรายทุกอย่าง
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการปฏิบัติการบำารุงรักษา ดังนั้น
ขอให้ท่านตัดสินใจด้วยตัวท่านเองว่าควรจะกระทำาการบำารุง
รักษาที่ให้ไว้หรือไม่ 

ปฏิบัติตามคำาแนะนำาเหล่านี้เมื่อทำาการบำารุงรักษาใดๆ
• ดับเครื่องยนต์และดึงกุญแจออก
• จอดรถบนพื้นที่มั่นคงแข็งแรงและมีระดับเสมอกันด้วยขา-
   ตั้งข้างหรือขาตั้งที่ใช้ในงานบริการเพื่อที่จะตั้งรถให้มั่นคง
• ปล่อยให้เครื่องยนต์ ท่อไอเสีย เบรก และชิ้นส่วนที่มีอุณหภูมิ
   สูงต่างๆ เย็นลงก่อนทำาการบำารุงรักษาใดๆ เนื่องจากท่าน
   อาจได้รับบาดเจ็บจากความร้อนหรือการเผาไหม้ได้
• ติดเครื่องยนต์เมื่อได้รับการแนะนำาไว้เท่านั้น และกระทำา
   เช่นนั้นเมื่ออยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี

คำ�เตือน
ก�รบำ�รุงรักษ�รถจักรย�นยนต์ของท่�นอย่�งไม่ถูก-
ต้องเหม�ะสม หรือก�รละเลยในก�รแก้ไขปัญห�ก่อน
ก�รขับขี่ อ�จทำ�ให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ก�รชนหรือรถล้ม 
ซึ่งท่�นอ�จได้รับบ�ดเจ็บส�หัสหรือถึงแก่เสียชีวิตได้ 

ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ในก�รตรวจสอบและก�รบำ�รุง
รักษ�และต�ร�งก�รบำ�รุงรักษ�ในคู่มือก�รใช้ง�นเล่ม
นี้เสมอ

 คว�มสำ�คัญของก�รบำ�รุงรักษ�  คว�มปลอดภัยในก�รบำ�รุงรักษ�
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ก�รบ
ำ�รุงรักษ

�

ต�ร�งก�รบำ�รุงรักษ�

ตารางการบำารุงรักษาจะระบุถึงรายการบำารุงรักษาที่
จำาเป็นเพิื่อรับรองว่ารถจักรยานยนต์ของท่านมีความ
ปลอดภัยในการขับขี่ มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ และมี
การควบคุมไอเสียที่เหมาะสม

งานบำารุงรักษาควรกระทำาตามมาตรฐานของฮอนด้าและ
ข้อมูลทางเทคนิค โดยช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรม
อย่างถูกต้องและมีเครื่องมือครบครัน ซึ่งศูนย์บริการ
ฮอนด้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำาหนดดังกล่าวทั้งหมด
ข้างต้น จดบันทึกประวัติการบำารุงรักษาอย่างถูกต้องและ
แม่นยำาเพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่ารถจักรยานยนต์ของท่าน
จะได้รับการบำารุงรักษาอย่างเหมาะสม 
ต้องแน่ใจว่าช่างเทคนิคผู้ซึ่งได้ทำาการบำารุงรักษารถ
จักรยานยนต์ให้แก่ท่านได้ลงบันทึกประวัติการบำารุง
รักษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

การบำารุงรักษาตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ทั้งหมดจะถือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการตามปกติที่เจ้าของรถ
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และจะถูกเรียกเก็บค่าดำาเนินการ
ดังกล่าวจากศูนย์บริการฮอนด้า กรุณาเก็บรักษาใบเสร็จ
ทุกใบไว้ หากท่านขายรถจักรยานยนต์นี้ ท่านควรจะส่ง
มอบใบเสร็จเหล่านี้ให้แก่เจ้าของรถคนใหม่พร้อมกับรถ
จักรยานยนต์

ทางบริษัทฯ ขอแนะนำาให้ศูนย์บริการฮอนด้าของท่าน
ทำาการทดสอบขับขี่รถจักรยานยนต์ของท่านหลังจาก
ได้ทำาการบำารุงรักษาแต่ละรายการแล้ว
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ก�รบ
ำ�รุงรักษ

�
ต�ร�งก�รบำ�รุงรักษ�

รายการ

-

-

75

-

76

-

 59

59

-

61

-

-

-

ระยะทางที่อ่านได้บนเรือนไมล์ *1
x 1,000 กม.     1         6        12       18        24      30       36
x 1,000 ไมล์    0.6       4         8        12       16       20       24

การตรวจเช็ค

ก่อนการขับขี่

หน้า 39

การ
ตรวจเช็ค
ประจำาปี

การ
เปลี่ยนตาม

กำาหนด

อ้างอิง
หน้า

3 ปี

ระดับของก�รบำ�รุงรักษ�
        : ทักษะระดับกลาง ทางบริษัทฯ ขอแนะนำาให้ท่านนำารถไปเข้ารับบริการที่ศูนย์
           บริการฮอนด้า นอกเสียจากท่านจะมีเครื่องมือที่จำาเป็นและมีฝีมือทางช่างด้วย 
           ขั้นตอนการบำารุงรักษาต่างๆ มีอยู่ในคู่มือการซ่อมของฮอนด้า

        : ทักษะด้านเทคนิคที่สูงขึ้น เพื่อความปลอดภัย ขอแนะนำาให้ท่านนำารถไปเข้า
          รับบริการที่ศูนย์บริการฮอนด้าเท่านั้น

คำ�อธิบ�ยสัญลักษณ์เพื่อก�รบำ�รุงรักษ�

       : ตรวจเช็ค (ทำาความสะอาด ปรับตั้ง หล่อลื่น หรือเปลี่ยนใหม่ถ้าจำาเป็น)

         : เปลี่ยน

         : หล่อลื่น           

         : ทำาความสะอาด

ทุกๆ 24,000 กิโลเมตร (16,000 ไมล์) : 
ทุกๆ 48,000 กิโลเมตร (32,000 ไมล์) : 

-

สายนำ้ามันเชื้อเพลิง

ระดับนำ้ามันเชื้อเพลิง

การทำางานของคันเร่ง

ไส้กรองอากาศ *2

ท่อระบายเรือนไส้กรองอากาศ *3

นำ้ามันเครื่อง

ไส้กรองนำ้ามันเครื่อง

รอบเดินเบา

นำ้าหล่อเย็น *4

ระบบระบายความร้อน

ระบบควบคุมอากาศบำาบัดไอเสีย

ระบบควบคุมสารมลพิษไอระเหย

หัวเทียน

ระยะห่างวาล์ว
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ก�รบ
ำ�รุงรักษ

�

รายการ

ทุกๆ 1,000 กิโลเมตร (600 ไมล์) : 

x 1,000 กม.     1          6        12      18        24      30        36
x 1,000 ไมล์    0.6       4         8        12       16       20       24

2 ปี

การตรวจเช็ค

ก่อนการขับขี่

หน้า 39

การ
ตรวจเช็ค
ประจำาปี

การ
เปลี่ยนตาม

กำาหนด

อ้างอิง
หน้า

โซ่ขับเคลื่อน

ยางรองโซ่

นำ้ามันเบรก *4  

การสึกหรอของผ้าดิสก์เบรก

ระบบเบรก

สวิทช์ไฟเบรก

ไฟหน้า

ไฟแสงสว่าง/แตร

สวิทช์ดับเครื่องยนต์

ระบบคลัทช์

ขาตั้งข้าง

ระบบกันสะเทือน

น๊อต โบ้ลท์ และสกรู

ล้อ/ยาง

ลููกปืนคอ

67

71

63

64

39 

65

77

-

-

72

66

-

-

47 

-

ระยะทางที่อ่านได้บนเรือนไมล์ *1

ต�ร�งก�รบำ�รุงรักษ�

หม�ยเหตุ :

*1 : กรณีที่ระยะทางที่อ่านได้บนเรือนไมล์มีระยะทางเกินกว่า 36,000 กม. ให้ทำาการบำารุงรักษาต่อไปทุกๆ 6,000 กม. โดยเริ่มดูรายการบำารุงรักษาตามคู่มือตรงช่อง

      6,000 กม., 12,000 กม., 18,000 กม., 24,000 กม., 30,000 กม., และ 36,000 กม. ตามลำาดับ

*2 : ควรตรวจเช็คบำารุงรักษาให้บ่อยขึ้นถ้าขับขี่ในพื้นที่ที่เปียกหรือมีฝุ่นมาก

*3 : ควรตรวจเช็คบำารุงรักษาให้บ่อยขึ้นถ้าขับขี่ในพื้นที่ที่ฝนตกหรือการใช้งานหนัก

*4 : เปลี่ยนโดยช่างผู้ชำานาญ
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• ระดับนำ้าหล่อเย็น - เติมนำ้าหล่อเย็นถ้าจำาเป็น เช็คการ
   รั่วซึม หน้า 61
• โซ่ขับเคลื่อน - เช็คสภาพของโซ่และความหย่อนของ
   โซ่ ปรับตั้งและหล่อลื่นถ้าจำาเป็น หน้า 67 
• เบรก - เช็คการทำางาน :
   เบรกหน้าและหลัง : ตรวจสอบระดับนำ้ามันเบรกและ
   การสึกหรอของผ้าดิสก์เบรก หน้า 63, 64
• อุปกรณ์ไฟแสงสว่างและแตร - ตรวจสอบการทำางาน
   ของไฟแสงสว่าง สัญญาณไฟต่างๆ และแตรว่าเป็น
   ไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
• สวิทช์ดับเครื่องยนต์ - ตรวจสอบการทำางานว่าเป็น
   ไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ หน้า 24
• คลัทช์ - ตรวจสอบการทำางาน :
   ปรับตั้งระยะฟรีถ้าจำาเป็น หน้า 72 
• ระบบตัดการทำางานของเครื่องยนต์โดยขาตั้งข้าง - 
   ตรวจสอบการทำางานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
   หรือไม่ หน้า 66
• ล้อและยาง - ตรวจเช็คสภาพและแรงดันลมยาง หน้า 
   47

เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยถือเป็นความรับผิดชอบ
ของท่านในการทำาการตรวจเช็คก่อนการขับขี่และต้อง
แน่ใจว่าปัญหาใดๆ เกี่ยวกับรถของท่านที่ตรวจพบนั้น
ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว การตรวจเช็คก่อนการขับ-
ขี่นั้นถือเป็นสิ่งที่จำาเป็นต้องทำา เพราะไม่เพียงแต่เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยเท่านั้น แต่เป็นเพราะการที่มีชิ้นส่วน
ของรถเสียหายกะทันหันหรือแม้กระทั่งยางแบน ก็อาจ
เป็นสิ่่งที่นำาความยากลำาบากมาให้แก่ท่านอย่างยิ่งใน
ระหว่างการขับขี่

ตรวจเช็ครายการดังต่อไปนี้ก่อนที่ท่านจะขับขี่รถจักรยานยนต์ :
• ระดับนำ้ามันเชื้อเพลิง - เติมนำ้ามันเชื้อเพลิงเมื่อจำาเป็น
   หน้า 30
• คันเร่ง - ตรวจสอบการทำางานตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงบิด
   สุดในสภาพมุมเลี้ยวต่างๆ หน้า 75
• ระดับนำ้ามันเครื่อง - เติมนำ้ามันเครื่องถ้าจำาเป็น เช็ค
   การรั่วซึม หน้า 57

ก�รตรวจเช็คก่อนก�รขับขี่ 
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ควรใช้แต่อะไหล่แท้ของฮอนด้าหรืออะไหล่ที่เทียบเท่า
เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ารถจักรยานยนต์ของท่านมีความ
น่าเชื่อถือและปลอดภัย 

คำ�เตือน

ก�รประกอบชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของฮอนด้�อ�จทำ�ให้
รถของท่�นอยู่ในสภ�พไม่ปลอดภัยได้ และ
อ�จก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น ก�รชนหรือรถล้ม 
ซึ่งท่�นอ�จได้รับบ�ดเจ็บส�หัสหรือถึงแก่เสีย
ชีวิตได้ 

ควรใช้แต่อะไหล่แท้ของฮอนด้�หรืออะไหล่ที่
เทียบเท่�ซึ่งได้รับก�รออกแบบและรับรองคุณ-
ภ�พว่�เหม�ะสมกับรถจักรย�นยนต์ของท่�น

ก�รเปลี่ยนชิ้นส่วนต่�งๆ 

หลักก�รเบื้องต้นในก�รบำ�รุงรักษ�
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1. ถอดแบตเตอรี่ออก หน้า 52
2. ถ้าขั้วแบตเตอรี่กำาลังเริ่มที่จะถูกกัดกร่อนและมีคราบ
    สีขาวๆ หรือคราบซัลเฟตเกาะอยู่ ให้ล้างออกโดยใช้
    นำ้าอุ่นและเช็ดให้สะอาด

รถจักรยานยนต์ของท่านใช้แบตเตอรี่แบบไม่ต้องบำารุง
รักษา ท่านไม่ต้องตรวจเช็คระดับนำ้ายาแบตเตอรี่หรือ
ไม่ต้องเติมนำ้ากลั่นลงไป ทำาความสะอาดขั้วแบตเตอรี่
ถ้าสกปรกหรือมีสนิมขึ้น
อย่าถอดซีลของฝาปิดช่องเติมนำ้ายาออก การชาร์จแบต-
เตอรี่ไม่จำาเป็นต้องถอดฝาปิดช่องเติมนำ้ายาออก

ขอ้สงัเกต
แบตเตอรี่ของท่านเป็นแบบไม่ต้องบำารุงรักษา และ
อาจได้รับความเสียหายได้ถ้าซีลของฝาปิดช่องเติม
นำ้ายาถูกถอดออกมา 

คำ�เตือน

แก๊สที่ระเหยจ�กแบตเตอรี่เป็นแก๊สไฮโดรเจนซึ่ง
ทำ�ให้เกิดระเบิดได้ระหว่�งก�รปฏิบัติง�นต�มปกติ

หลีกเลี่ยงก�รเกิดเปลวไฟหรือประก�ยไฟเพร�ะแก๊ส
ที่ระเหยจ�กแบตเตอรี่ส�ม�รถทำ�ให้เกิดระเบิดได้ 
ซึ่งท่�นอ�จได้รับบ�ดเจ็บส�หัสหรือถึงแก่เสียชีวิตได้

สวมเสื้อผ้�และหน้�ก�กป้องกัน หรือเข้�รับบริก�ร
จ�กช่�งที่มีคว�มชำ�น�ญในก�รบำ�รุงรักษ�แบตเตอรี่

แบตเตอรี่

  ก�รทำ�คว�มสะอ�ดขั้วแบตเตอรี่ 
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ฟิวส์เป็นอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าภายในรถจักรยานยนต์

ของท่าน ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ ในรถหยุดการทำางาน ให้ตรวจ-

เช็คและเปลี่ยนฟิวส์ใดๆ ที่ขาด หน้า 94 

3. ถ้าขั้วแบตเตอรี่ถูกกัดกร่อนมากหรือมีคราบสีขาวๆ เกาะ
    อยู่มาก ให้ทำาความสะอาดและขัดขั้วแบตเตอรี่ด้วยแปรง
    ลวดหรือกระดาษทราย ควรสวมแว่นตานิรภัยเพื่อความ
    ปลอดภัยของท่าน

ข้อสังเกต

การประกอบอุปกรณ์เสริมระบบไฟฟ้าที่ไม่ใช่ของฮอนด้าอาจ

ทำาให้ระบบไฟฟ้าทำางานเกินกำาลัง ทำาให้แบตเตอรี่จ่ายกระแส-

ไฟออกจนหมด และอาจเป็นไปได้ว่าจะทำาให้ระบบไฟฟ้าได้

รับความเสียหายได้

ฟิวส์

  ก�รตรวจสอบและก�รเปลี่ยนฟิวส์  
หมุนสวิทช์จุดระเบิดไปที่ตำาแหน่ง OFF เพื่อที่จะถอดและ

ตรวจสอบฟิวส์ ถ้าฟิวส์ขาดให้เปลี่ยนใหม่โดยใช้ฟิวส์ที่มี

ขนาดเดียวกับฟิวส์เดิม สำาหรับขนาดของฟิวส์ให้ดูได้จาก 

“ข้อมูลทางเทคนิค” หน้า 112
4. หลังจากทำาความสะอาด ให้ประกอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่

ฟิวส์ข�ด

แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานจำากัด ดังนั้นท่านควรปรึกษากับ
ทางศูนย์บริการฮอนด้าว่าเมื่อไรที่ท่านควรจะต้องเปลี่ยน
แบตเตอรี่ใหม่ และควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ด้วยแบต-
เตอรี่แบบไม่ต้องบำารุงรักษาชนิดเดียวกัน
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ถ้าฟิวส์ขาดบ่อย อาจเป็นไปได้ว่าวงจรไฟฟ้าภายในรถจักร-
ยานยนต์ของท่านเกิดบกพร่อง ดังนั้นควรนำารถเข้ารับบริการ
ตรวจเช็คโดยศูนย์บริการฮอนด้า 

อัตราการสิ้นเปลืองของนำ้ามันเครื่องจะแตกต่างกันและคุณ-
ภาพของนำ้ามันเครื่องจะเสื่อมไปตามสภาพการขับขี่และระยะ
เวลาในการใช้งาน
ตรวจสอบระดับนำ้ามันเครื่องเป็นประจำาและเติมนำ้ามันเครื่อง
ที่แนะนำาถ้าจำาเป็น นำ้ามันเครื่องที่สกปรกหรือเก่าควรจะเปลี่ยน
ใหม่ทันทีที่เป็นไปได้

นำ้�มันเครื่อง

สำาหรับนำ้ามันเครื่องที่แนะนำา ดูได้จาก “ข้อมูลทางเทคนิค” 
ในหน้า 111 

ถ้าท่านใช้นำ้ามันเครื่องที่ไม่ใช่ของฮอนด้า ให้ตรวจสอบป้าย
ที่ข้างภาชนะบรรจุนำ้ามัน เพื่อให้แน่ใจว่านำ้ามันเครื่องนั้นมี
คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานทั้งหมดดังต่อไปนี้ :
•มาตรฐาน JASO T 903*1 : MA 
•มาตรฐาน SAE*2 : 10W-30
•การแบ่งประเภทนำ้ามันเครื่องตามมาตรฐาน API*3 : SG 
  หรือสูงกว่า

  ก�รเลือกใช้นำ้�มันเครื่อง 

ข้อสังเกต

 การเปลี่ยนฟิวส์โดยใช้ฟิวส์ที่มีเบอร์สูงกว่ามาตรฐานที่
 กำาหนดจะยิ่งเพิ่มโอกาสของความเสียหายที่จะเกิดแก่ 
 ระบบไฟฟ้า
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*1. มาตรฐาน JASO T 903 เป็นดัชนีสำาหรับนำ้ามันเครื่อง  
   สำาหรับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ โดยแบ่งนำ้ามัน
   เครื่องออกเป็น 2 ประเภทคือ MA และ MB ยกตัวอย่าง
   เช่น ป้ายต่อไปนี้แสดงนำ้ามันประเภท MA 

*2. มาตรฐาน SAE แบ่งเกรดของนำ้ามันเครื่องตามความหนืด
*3. การแบ่งประเภทนำ้ามันเครื่องตามมาตรฐาน API จะระบุ
   ถึงคุณภาพและสมรรถนะของนำ้ามันเครื่อง ขอให้ใช้นำ้ามัน
   เครื่องซึ่งมีระดับสมรรถนะ SG หรือสูงกว่า โดยไม่รวมถึง
   นำ้ามันที่มีข้อความประหยัดเชื้อเพลิงอันได้แก่ “Energy 
   Conserving” หรือ “Resource Conserving” ปรากฏอยู่
   ที่สัญลักษณ์มาตรฐาน API บริเวณครึ่งวงกลมส่วนล่าง

รหัสนำ้�มัน

ประเภทของนำ้�มัน

 ไม่แนะนำ�ให้ใช้  แนะนำ�ให้ใช้

หลักก�รเบื้องต้นในก�รบำ�รุงรักษ�

อย่าเติมหรือเปลี่ยนนำ้ามันเบรกยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน ขอให้
ใช้นำ้ามันเบรกใหม่ที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดมิดชิดเท่านั้น ถ้า
ท่านได้เติมนำ้ามันเบรกเข้าไป ขอให้ท่านนำารถจักรยานยนต์
ของท่านไปเข้ารับบริการตรวจเช็คระบบเบรกโดยศูนย์บริการ
ฮอนด้าทันทีที่เป็นไปได ้

ข้อสังเกต

นำ้ามันเบรกอาจทำาให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิวพลาสติก

และพื้นผิวที่มีการทาสีได้ 

เช็ดนำ้ามันเบรกที่หกออกให้หมดโดยทันทีและล้างด้วยนำ้า

ให้สะอาด

นำ้�มันเบรกที่แนะนำ� :

          นำ้ามันเบรกฮอนด้า DOT 4 หรือเทียบเท่า

นำ้�มันเบรก
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ถ้าโซ่ขับเคลื่อนหมุนติดขัดไม่ราบรื่น มีเสียงดังแปลกๆ เกิด

ขึึ้น มีลูกกลิ้งเสียหาย มีสลักหลวม มีโอริงหาย หรือมีข้อต่อ

บิดงอ ขอให้ท่านนำารถจักรยานยนต์ของท่านไปเข้ารับบริการ

ตรวจเช็คโซ่ขับเคลื่อนโดยศูนย์บริการฮอนด้า

นอกจากนี้ท่านควรตรวจสอบสเตอร์หน้าและสเตอร์หลังด้วย 

ถ้าหากฟันสเตอร์สึกหรอหรือเสียหาย ขอให้ท่านนำารถจักร-

ยานยนต์ของท่านไปเข้ารับบริการเปลี่ยนสเตอร์ใหม่โดยศูนย์

บริการฮอนด้า

ท่านจำาเป็นต้องตรวจสอบและหล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อนเป็นประจำา 
ตรวจสอบโซ่ขับเคลื่อนให้บ่อยขึ้นถ้าท่านมักจะขับขี่ี่ไปบน
สภาพถนนที่ไม่ดี ขับขี่ด้วยความเร็วสูง หรือขับขี่โดยเร่งเครื่อง
อย่างรวดเร็วอยู่บ่อยครั้ง หน้า 67

ข้อสังเกต

การใช้โซ่เส้นใหม่กับสเตอร์ที่สึกหรออาจทำาให้โซ่

สึกหรออย่างรวดเร็วได้

ปกติ
(ดี)

สึกหรอ
(เปลี่ยนใหม่)

เสียห�ย
(เปลี่ยนใหม่)

โซ่ขับเคลื่อน

หลังการตรวจสอบความตึงหย่อนของโซ่ขับเคลื่อน ให้ทำา

ความสะอาดโซ่ขับเคลื่อน สเตอร์หน้า และสเตอร์หลัง พร้อม

กับหมุนล้อหลังตามไปด้วย 

ใช้ผ้าแห้งชุบนำ้ายาทำาความสะอาดโซ่ซึ่งออกแบบมาเป็น

พิเศษเพื่อใช้กับโซ่ขับเคลื่อนชนิดที่มีโอริงหรือใช้ผลิตภัณฑ์

ทำาความสะอาดที่เป็นกลาง ใช้แปรงขนนุ่มทำาความสะอาด

หากโซ่ขับเคลื่อนสกปรก 

หลังการทำาความสะอาด เช็ดให้แห้ง และหล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อน

ด้วยสารหล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อนที่แนะนำา

ส�รหล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อนที่แนะนำ� :
สารหล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อนซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้กับโซ่ขับ-
เคลื่อนชนิดที่มีโอริง 
แต่หากไม่สามารถหาได้ก็ขอให้ท่านใช้นำ้ามันเครื่อง SAE 80 หรือ 90

  ก�รทำ�คว�มสะอ�ดและก�รหล่อลื่น 
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อย่าใช้เครื่องทำาความสะอาดพลังไอนำ้า เครื่องล้างอัดฉีด 
ซึ่งมีแรงดันสูง แปรงลวด ตัวทำาละลายที่เป็นสารระเหย 
เช่น นำ้ามันเบนซินและสารประกอบเบนซิน ผลิตภัณฑ์
ทำาความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการทำาความสะอาด 
หรือใช้นำ้ายาทำาความสะอาดโซ่หรือสารหล่อลื่นโซ่ขับ-
เคลื่อนซึ่งไม่ได้ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้กับโซ่ขับ-
เคลื่อนชนิดที่มีโอริง เนื่องจากอาจทำาให้โอริงที่เป็นยาง
เสียหายได้
หลีกเลี่ยงอย่าให้สารหล่อลื่นหยดลงบนเบรกหรือยาง 
หลีกเลี่ยงอย่าใช้สารหล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อนมากเกินไป 
เพื่อป้องกันไม่ให้สารหล่อลื่นส่วนเกินกระเด็นติดเสื้อผ้า
ของท่านและรถจักรยานยนต์ได้ 

นำ้�หล่อเย็นที่แนะนำ�

ใช้นำ้าหล่อเย็นแท้แบบผสมแล้วของฮอนด้า โดยไม่ต้อง

เอานำ้าเจือลงไป 

นำ้าหล่อเย็นแท้แบบผสมแล้วของฮอนด้านี้มีคุณสมบัติ

ดีเด่นในการป้องกันสนิมภายในเครื่องยนต์ และป้องกัน

ไม่ให้เครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกินไป 

ควรตรวจสอบและเปลี่ยนนำ้าหล่อเย็นอย่างเหมาะสม

โดยปฏิบัติตามตารางการบำารุงรักษา หน้า 36

   ข้อสังเกต

การใช้นำ้าหล่อเย็นที่ไม่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ

เพื่อใช้กับชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่เป็นอะลูมิเนียม หรือ

การใช้นำ้าประปา/นำ้าแร่อาจทำาให้เกิดสนิมได้
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ตรวจสอบสภาพของยางว่ามีอาการ
สึกหรอผิดปกติที่ี่บริเวณหน้ายางที่
สัมผัสพื้นผิวถนนหรือไม่

ตรวจสอบยางว่ามีรอยฉีกขาด 
รอยแยก หรือรอยแตก จนสามารถ
มองเห็นโครงสร้างของชั้นผ้าใบ
หรือเส้นลวด หรือมีตะปูหรือวัตถุ
แปลกปลอมอื่นๆ ติดฝังในด้าน
ข้างของยางหรือดอกยางหรือไม่ 
ตรวจสอบดูด้วยว่ายางมีรอยบวมหรือส่วนที่นูนออกมา
จากบริเวณแก้มยางหรือไม่

ตรวจสอบสภาพของยางด้วยสายตาและใช้เกจวัดแรง
ดันลมยางเพื่อวัดแรงดันลมยางอย่างน้อยที่สุดเดือนละ
ครั้งหรือเมื่อใดก็ตามที่ท่านเห็นว่ายางอ่อน ตรวจเช็ค
แรงดันลมยางเสมอในขณะที่ยางเย็น

ย�ง (ก�รตรวจสอบ/ก�รเปลี่ยน)

  ก�รตรวจเช็คแรงดันลมย�ง 

  ก�รตรวจสอบคว�มเสียห�ย 

  ก�รตรวจสอบก�รสึกหรอผิดปกต ิ

ควรรับบริการให้บ่อยขึ้นเมื่อขับขี่ในขณะฝนตก ขับขี่
ด้วยความเร็วสูง หรือหลังจากล้างรถหรือรถล้ม ควรรับ
บริการเมื่อระดับเขม่าสะสมในท่อระบายมีมากจน
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ถ้าท่อระบายเรือนเครื่องยนต์มีนำ้ามันเครื่องล้นออกมา
ไส้กรองอากาศอาจปนเปื้อนไปด้วยนำ้ามันเครื่องซึ่งจะ
ทำาให้ประสิทธิภาพในการทำางานของเครื่องยนต์ตำ่า
หน้า 76

ท่อระบ�ยเรือนไส้กรองอ�ก�ศ
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ตรวจสอบตำาแหน่งความสึกของดอกยาง ถ้าสามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนให้เปลี่ยนยางใหม่ทันที 
เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ท่านควรเปลี่ยนยางใหม่เมื่อถึง
ค่าความสึกของดอกยางตำ่าสุด

คำ�เตือน

ก�รขับขี่รถจักรย�นยนต์ที่มีสภ�พย�งสึกหรอ
ม�กหรือเติมลมย�งไม่เหม�ะสม อ�จก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ เช่น ก�รชนหรือรถล้ม ซึ่งท่�นอ�จ
ได้รับบ�ดเจ็บส�หัสหรือถึงแก่เสียชีวิตได้ 

ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ทั้งหมดในคู่มือก�รใช้ง�น
เล่มนี้เกี่ยวกับก�รเติมลมย�งและก�รบำ�รุงรักษ�
ย�ง  

  ก�รตรวจสอบคว�มสึกของดอกย�ง 

จุดสังเกตคว�มสึกของดอกย�ง
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กรุณานำารถจักรยานยนต์ของท่านไปเข้ารับบริการเปลี่ยนยาง

โดยศูนย์บริการฮอนด้า สำาหรับยางที่แนะนำา แรงดันลมยาง 

และค่าความสึกของดอกยางตำ่าสุด ให้ดูได้จาก “ข้อมูลทาง

เทคนิค” หน้า 111 

เมื่อใดก็ตามที่ท่านเปลี่ยนยางให้ปฏิบัติตามคำาแนะนำาดังต่อ

ไปนี้ 

• ใช้ยางที่แนะนำาหรือยางเทียบเท่า ซึ่งมีขนาดยาง โครงสร้าง

   ของยาง อัตราความเร็วสูงสุดที่ยางรับได้ และความสามารถ

   ในการรับนำ้าหนักเหมือนกับยางดั้งเดิมของท่าน

• ทำาการถ่วงล้อด้วยตุ้มถ่วงล้อแท้ของฮอนด้าหรือเทียบเท่า  

   หลังจากที่ได้ประกอบยางแล้ว

• อย่าใส่ยางในเข้าในยางชนิดไม่มียางในของรถจักรยานยนต์ 

   รุ่นนี้ เพราะเมื่อมีความร้อนจัดอาจเป็นเหตุให้ยางในเกิด

   การระเบิดได้

• ใช้ยางชนิดไม่มียางในกับรถจักรยานยนต์รุ่นนี้เท่านั้น เนื่อง 

   จากขอบล้อได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับยางชนิดไม่มี

   ยางใน และในระหว่างการเร่งความเร็วหรือการเบรกอย่าง 

   กะทันหัน ยางชนิดมียางในอาจหลุดออกจากขอบล้อและ

   เป็นเหตุให้ยางแฟบลงอย่างรวดเร็ว

คำ�เตือน

ก�รประกอบย�งที่ไม่เหม�ะสมเข้�กับรถจักรย�นยนต์

ของท่�น อ�จมีผลเสียต่อก�รบังคับรถและก�รทรงตัว

ของรถได้ และสิ่งนี้เองอ�จก่อให้เกิดอุบัติเหตุเช่น ก�ร

ชนหรือรถล้ม ซึ่งท่�นอ�จได้รับบ�ดเจ็บส�หัสหรือถึง

แก่เสียชีวิตได้ 

ใช้ย�งให้ถูกต้องต�มชนิดและขน�ดของย�งต�มที่ได้

แนะนำ�ไว้ในคู่มือก�รใช้ง�นเล่มนี้เสมอ
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รถจักรยานยนต์รุ่นนี้มีไส้กรองอากาศเป็นแบบกระดาษ
เปียก 
การทำาความสะอาดโดยการใช้ลมเป่าหรือการทำาความ
สะอาดด้วยวิธีการอื่นใด จะทำาให้ประสิทธิภาพของไส้-
กรองอากาศแบบกระดาษเปียกลดลง และทำาให้มีฝุ่น
เข้าไปด้านในได้ 
อย่าทำาการบำารุงรักษาใดๆ กับไส้กรองอากาศ 
การบริการไส้กรองอากาศควรกระทำาโดยศููนย์บริการ
ฮอนด้า

  ไส้กรองอ�ก�ศ 
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ชุดเครื่องมือประจำารถจัดเก็บอยู่ที่ส่วนล่างของเบาะนั่ง 
หน้า 55

ท่านสามารถซ่อมรถระหว่างทาง ปรับตั้งเล็กๆ น้อยๆ 
และเปลี่ยนชิ้นส่วนได้โดยใช้เครื่องมือที่อยู่ในชุดเครื่อง-
มือนี้

 • ไขควงแบน/ไขควงแฉก
 • ประแจปากตาย 10 x 14 มม.
 • ประแจปากตาย 12 x 14 มม.
 • ประแจปรับตั้ง

เครื่องมือต่อไปนี้จัดเก็บอยู่ข้างหลังฝาครอบข้างด้าน
ขวา หน้า 56
 • ประแจหกเหลี่ยม 5 มม.    

เครื่องมือต่อไปนี้จัดเก็บอยู่บนฝาปิดแบตเตอรี่ใต้เบาะ-
นั่ง หน้า 55
 • ด้ามไขควง
 • ตัวดึงฟิวส์



52

ก�รบ
ำ�รุงรักษ

�

ก�รถอดและก�รประกอบส่วนประกอบตัวถัง

  ก�รถอด

แบตเตอรี่

ต้องแน่ใจว่าสวิทช์จุดระเบิดอยู่ที่ตำาแหน่ง OFF
1. ถอดเบาะนั่งออก หน้า 55
2. ถอดขั้วตรวจสอบออกจากฝาปิดแบตเตอรี่ในขณะที่
    กดเขี้ยวล๊อคไว้
3. ถอดตัวยึดขั้วต่อออกจากฝาปิดแบตเตอรี่
4. ปลดชุดสายไฟออกจากที่ยึดสายไฟบนฝาปิดแบตเตอรี่
5. ถอดคลิ๊ปออก หน้า 54
6. ปลดขั้วลบ     แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี่
7. ดึงฝาปิดแบตเตอรี่ขึ้น

-

ฝ�ปิด

แบตเตอรี่

ขั้วลบแบตเตอรี่

ตัวยึดขั้วต่อ

ที่ยึดส�ยไฟ

ชุดส�ยไฟ

คลิ๊ป

คลิ๊ป

เขี้ยวล๊อค

ขั้วตรวจสอบ
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ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ โดยทำาย้อนลำาดับขั้นตอนการ
ถอด ต่อขั้วบวก     แบตเตอรี่ก่อนเสมอ ต้องแน่ใจว่า
โบ้ลท์และน๊อตต่างๆ ขันแน่นอยู่ 
ต้องแน่ใจว่าข้อมูลนาฬิกาถูกต้องหลังจากที่ต่อขั้วของ
แบตเตอรี่กลับเข้าไปใหม่แล้ว หน้า 18
สำาหรับการจัดการกับแบตเตอรี่ที่เหมาะสม ให้ดูได้จาก 
“หลักการเบื้องต้นในการบำารุงรักษา” หน้า 41
“แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ” ดูหน้า 91

8. ปลดขั้วบวก     แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี่
9. ถอดแบตเตอรี่ออก และระวังอย่าทำาน๊อตยึดขั้วสาย
    หล่น

  ก�รประกอบ+

+

ขั้วบวกแบตเตอรี่

แบตเตอรี่

ก�รถอดและก�รประกอบส่วนประกอบตัวถัง     แบตเตอรี่
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ก�รถอดและก�รประกอบส่วนประกอบตัวถัง     คลิ๊ป

คลิ๊ป   ก�รประกอบ

1. กดแกนกลางของคลิ๊ปลงเพื่อปลดล๊อคออก
2. ดึงคลิ๊ปออกจากรู

1. ดันส่วนปลายของแกนกลางของคลิ๊ปไปทางด้านหน้า

2. สอดคลิ๊ปลงไปในรู
3. ค่อยๆ กดแกนกลางของคลิ๊ปลงให้เสมอกับแนวระดับ
    เพื่อล๊อคคลิ๊ป

แกนกล�งของคลิ๊ป

  ก�รถอด
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การถอดและการประกอบส่วนประกอบตัวถัง     เบาะนั่ง

1. ดึงมุมด้านหลังของเบาะนั่งขึ้น จากนั้นถอดโบ้ลท์ยึด
    โดยใช้ประแจหกเหลี่ยม 5 มม. ที่ีอยู่ในชุดเครื่องมือ
    ประจำารถ หน้า 51
2. ยกเบาะนั่งขึ้นแล้วจึงดึงถอยมาทางด้านหลัง

เบาะนั่ง

1. สอดเขี้ยวของเบาะนั่งเข้าไปในร่อง

2. ประกอบและขันโบ้ลท์ยึดให้แน่น

ต้องแน่ใจว่าล๊อคเบาะเรียบร้อยแล้วโดยการดึงเบาะนั่ง

ขึ้นเล็กน้อย 

  การถอด

  การประกอบ

ร่อง

เขี้ยวของเบาะนั่ง โบ้ลท์ยึดเบาะนั่ง
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การถอดและการประกอบส่วนประกอบตัวถัง     ฝาครอบข้าง

ฝาครอบข้าง การถอดฝาครอบข้างทั้งด้านขวาและด้านซ้ายสามารถ
ทำาได้ในลักษณะเดียวกัน

ยางรอง

ฝาครอบข้าง

  การถอด

  การประกอบ

1. จับฝาครอบข้างไว้ให้แน่น
2. ถอดเดือยล๊อคออกจากยางรอง
3. ถอดฝาครอบข้างออก

ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ โดยทำาย้อนลำาดับขั้นตอนการ
ถอด

เดือยล๊อค
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การตรวจเช็คนำ้ามันเครื่อง 

นำ้ามันเครื่อง

1. ถ้าเครื่องยนต์เย็น ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาเป็น
    เวลา 3-5 นาที 
2. หมุนสวิทช์จุดระเบิดไปที่ตำาแหน่ง OFF และรอเป็น
    เวลา 2-3 นาที
3. ตั้งรถจักรยานยนต์ให้ตรงบนพื้นที่มั่นคงแข็งแรงและ
    มีระดับเสมอกัน
4. ตรวจสอบระดับนำ้ามันเครื่องว่าอยู่ระหว่างขีดบอก
    ระดับสูงสุดและขีดบอกระดับตำ่าสุดของช่องตรวจ-
    สอบระดับนำ้ามันเครื่องหรือไม่ ขีดบอกระดับตำ่าสุด

ขีดบอกระดับสูงสุด

ฝาปิดช่องเติมนำ้ามันเครื่อง

ช่องตรวจสอบระดับนำ้ามันเครื่อง
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สำาหรับนำ้ามันเครื่องที่แนะนำาและคำาแนะนำาในการเลือก
ใช้นำ้ามันเครื่อง ให้ดูได้จาก “หลักการเบื้องต้นในการ
บำารุงรักษา” หน้า 43

ถ้าหากระดับนำ้ามันเครื่องอยู่ตำ่ากว่าหรือใกล้ถึงขีดบอก

ระดับตำ่าสุด ให้เติมนำ้ามันเครื่องที่แนะนำา หน้า 43, 111

1. ถอดฝาปิดช่องเติมนำ้ามันเครื่องออก เติมนำ้ามันเครื่อง

    ที่แนะนำาจนกระทั่งถึงขีดบอกระดับสูงสุด

        ตั้งรถจักรยานยนต์ให้ตรงบนพื้นที่มั่นคงแข็งแรง

        และมีระดับเสมอกันเมื่อทำาการตรวจเช็คระดับ

        นำ้ามันเครื่อง

        อย่าเติมนำ้ามันเครื่องจนเกินกว่าขีดบอกระดับสูงสุด 

        ต้องแน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมใดๆ เข้าไปในช่อง

        เติมนำ้ามันเครื่อง

        เช็ดนำ้ามันที่หกให้แห้งทันที 
2. ประกอบฝาปิดช่องเติมนำ้ามันเครื่องกลับเข้าที่เดิมให้
    แน่นหนา

การเติมนำ้ามันเครื่อง

นำ้ามันเครื่อง      การเติมนำ้ามันเครื่อง 

ข้อสังเกต

การเติมนำ้ามันเครื่องจนล้นหรือติดเครื่องยนต์ในขณะที่
มีนำ้ามันเครื่องไม่เพียงพออาจทำาให้เกิดความเสียหาย
แก่เครื่องยนต์ของท่านได้ อย่านำานำ้ามันเครื่องต่างยี่ห้อ
และต่างเกรดมาผสมกันเพราะอาจมีผลกระทบต่อการ
หล่อลื่นและการทำางานของคลัทช์ได้ 
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การเปลี่ยนนำ้ามันเครื่องและไส้กรองนำ้ามันเครื่องจำาเป็นต้อง
ใช้เครื่องมือพิเศษ ทางบริษัทฯ ขอแนะนำาให้ท่านนำารถจักร-
ยานยนต์ของท่านไปเข้ารับบริการโดยศูนย์บริการฮอนด้า 
ใช้ไส้กรองนำ้ามันเครื่องแท้ของฮอนด้าอันใหม่หรือไส้กรอง
นำ้ามันเครื่องที่มีคุณภาพเทียบเท่าซึ่งได้กำาหนดให้ใช้กับรถ
รุ่นนี้

1. ถ้าเครื่องยนต์เย็น ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาเป็นเวลา

    3-5 นาที 

2. หมุนสวิทช์จุดระเบิดไปที่ตำาแหน่ง OFF และรอเป็นเวลา

    2-3 นาที    

3. ตั้งรถจักรยานยนต์บนพื้นที่มั่นคงแข็งแรงและมีระดับ

    เสมอกัน

4. วางถาดรองรับนำ้ามันไว้ใต้โบ้ลท์ถ่ายนำ้ามันเครื่อง

นำ้ามันเครื่อง      การเปลี่ยนนำ้ามันเครื่องและไส้กรองนำ้ามันเครื่อง

ข้อสังเกต

การใช้ไส้กรองนำ้ามันเครื่องผิดประเภทอาจส่งผลให้เครื่อง-

ยนต์เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ 

การเปลี่ยนนำ้ามันเครื่องและไส้กรองนำ้ามันเครื่อง

โบ้ลท์ถ่ายนำ้ามันเครื่องแหวนรองกันรั่ว

5. ถอดฝาปิดช่องเติมนำ้ามันเครื่อง โบ้ลท์ถ่ายนำ้ามันเครื่อง 

    และแหวนรองกันรั่วออกเพื่อที่จะถ่ายนำ้ามันเครื่อง

6. ถอดฝาปิดไส้กรองนำ้ามันเครื่อง ไส้กรองนำ้ามันเครื่อง สปริง

    และปะเก็นโดยการถอดโบ้ลท์ยึดฝาปิดไส้กรองนำ้ามันเครื่อง

    และปล่อยให้นำ้ามันเครื่องที่ตกค้างอยู่ไหลออกมา

      นำานำ้ามันเครื่องและไส้กรองนำ้ามันเครื่องไปกำาจัดที่ศูนย์

      รีไซเคิลที่ได้รับการรับรอง
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9. ประกอบแหวนรองกันรั่วอันใหม่เข้ากับโบ้ลท์ถ่ายนำ้ามัน-

    เครื่อง ขันโบ้ลท์ถ่ายนำ้ามันเครื่องให้แน่น

10. เติมนำ้ามันเครื่องที่แนะนำา (หน้า 43, 111) และประกอบ

      ฝาปิดช่องเติมนำ้ามันเครื่อง

11. ตรวจเช็คระดับนำ้ามันเครื่อง หน้า 57

12. ตรวจสอบดูว่าไม่มีนำ้ามันเครื่องรั่วซึม

อัตราการขันแน่น :
 12 นิวตัน-เมตร (1.2 กก.-ม., 9 ฟุต-ปอนด์)

อัตราการขันแน่น :
 24 นิวตัน-เมตร (2.4 กก.-ม., 18 ฟุต-ปอนด์)

นำ้ามันเครื่องที่กำาหนด
เมื่อเปลี่ยนนำ้ามันเครื่องและไส้กรองนำ้ามันเครื่อง : 
1.5 ลิตร 
เมื่อเปลี่ยนนำ้ามันเครื่องเท่านั้น : 1.4 ลิตร

 ไส้กรองนำ้ามันเครื่อง

นำ้ามันเครื่อง      การเปลี่ยนนำ้ามันเครื่องและไส้กรองนำ้ามันเครื่อง

7. ประกอบไส้กรองนำ้ามันเครื่องอันใหม่โดยให้ด้านที่มีเครื่อง-
    หมาย OUT-SIDE หันออก
8. ประกอบสปริงไส้กรองนำ้ามันเครื่องเข้ากับฝาปิดไส้กรอง
    นำ้ามันเครื่อง และจากนั้นประกอบปะเก็นอันใหม่และฝา
    ปิดไส้กรองนำ้ามันเครื่องโดยการขันโบ้ลท์ยึดฝาปิดไส้กรอง
    นำ้ามันเครื่องให้แน่น

 ฝาปิดไส้กรองนำ้ามันเครื่อง

 สปริง

เครื่องหมาย OUT-SIDE
ปะเก็น

 โบ้ลท์ยึดฝาปิดไส้กรองนำ้ามันเครื่อง

ข้อสังเกต

การประกอบไส้กรองนำ้ามันเครื่องไม่เหมาะสมอาจส่งผล

ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ 



61

การบ
ำารุงรักษ

า

ตรวจสอบระดับนำ้าหล่อเย็นในถังนำ้าสำารองในขณะที่
เครื่องยนต์เย็น
1. ตั้งรถจักรยานยนต์บนพื้นที่มั่นคงแข็งแรงและมีระดับ
    เสมอกัน 
2. จัดให้รถจักรยานยนต์อยู่ในตำาแหน่งตั้งตรง
3. ตรวจเช็คระดับนำ้าหล่อเย็นในถังนำ้าสำารองว่าอยู่ระหว่าง
    ขีดบอกระดับสูง (UPPER) และขีดบอกระดับตำ่า
    (LOWER) หรือไม่

ถ้าหากระดับนำ้าหล่อเย็นอยู่ในระดับตำ่ากว่าขีดบอกระดับ
ตำ่า (LOWER) ให้เติมนำ้าหล่อเย็นที่แนะนำา (หน้า 46) 
จนระดับนำ้าหล่อเย็นถึงขีดบอกระดับสูง (UPPER)
เติมนำ้าหล่อเย็นเข้าทางฝาปิดถังนำ้าสำารองเท่านั้น และ
ไม่ต้องถอดฝาปิดหม้อนำ้าออก 

นำ้าหล่อเย็น

การตรวจเช็คนำ้าหล่อเย็น

การเติมนำ้าหล่อเย็น
ถ้าหากระดับนำ้าหล่อเย็นลดตำ่าลงอย่างเห็นได้ชัดหรือไม่
มีนำ้าหล่อเย็นในถังนำ้าสำารอง เป็นไปได้ว่าท่านอาจจะ
กำาลังมีปัญหาการรั่วซึมอย่างมากในระบบหล่อเย็น ดังนั้น
ขอให้ท่านนำารถจักรยานยนต์ของท่านไปเข้ารับการตรวจ-
เช็คโดยศูนย์บริการฮอนด้า

 ขีดบอกระดับตำ่า 

 (LOWER)

ถังนำ้าสำารอง

 ขีดบอกระดับสูง 

 (UPPER)
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การเปลี่ยนนำ้าหล่อเย็น

1. ถอดฝาปิดถังนำ้าสำารองออกและเติมนำ้าหล่อเย็นใน
    ขณะที่คอยสังเกตดูระดับนำ้าหล่อเย็นด้วย 
       อย่าเติมนำ้าหล่อเย็นจนเกินกว่าขีดบอกระดับสูง
       (UPPER) 
       ต้องแน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมใดๆ เข้าไปในช่อง
       เติมนำ้าหล่อเย็นของถังนำ้าสำารอง
2. ประกอบฝาปิดถังนำ้าสำารองกลับเข้าที่เดิมให้แน่นหนา

คำาเตือน

การถอดฝาปิดหม้อนำ้าในขณะที่เครื่องยนต์กำาลัง     
ร้อนอยู่อาจเป็นเหตุให้ท่านได้รับอันตรายจาก
ไอนำ้าที่พุ่งออกมา 
  
ปล่อยให้เครื่องยนต์และหม้อนำ้าเย็นลงเสมอ
ก่อนการถอดฝาปิดหม้อนำ้า 

ขอให้ท่านนำารถจักรยานยนต์ของท่านไปเข้ารับบริการ
เปลี่ยนนำ้าหล่อเย็นโดยศูนย์บริการฮอนด้า นอกเสียจาก
ท่านจะมีเครื่องมือที่เหมาะสมและมีฝีมือทางช่าง

นำ้าหล่อเย็น      การเปลี่ยนนำ้าหล่อเย็น

ฝาปิดถังนำ้าสำารอง
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ถ้าหากระดับนำ้ามันเบรกในกระปุกนำ้ามันเบรกอันใดอัน
หนึ่งอยู่ในระดับตำ่ากว่าขีดบอกระดับตำ่า (LOWER) หรือ
ถ้าหากระยะฟรีของคันเบรกหน้าและคันเบรกหลังมาก
เกินไป ให้ตรวจสอบการสึกหรอของผ้าดิสก์เบรก 
ถ้าผ้าดิสก์เบรกยังไม่สึกหรอ เป็นไปได้มากที่สุดว่าท่าน
อาจจะกำาลังมีปัญหาการรั่วซึมในระบบเบรก ดังนั้นขอให้
ท่านนำารถจักรยานยนต์ของท่านไปเข้ารับการตรวจเช็ค
โดยศูนย์บริการฮอนด้า

1. ตั้งรถจักรยานยนต์ให้ตรงบนพื้นที่มั่นคงแข็งแรงและ
    มีระดับเสมอกัน
2. ตรวจเช็คว่ากระปุกนำ้ามันเบรกอยู่ในแนวขนานกับ
    พื้นและระดับนำ้ามันเบรก :
             อยู่เหนือตำาแหน่งขีดบอกระดับตำ่า (LOWER) 
             หรือไม่
             อยู่ระหว่างขีดบอกระดับตำ่า (LOWER) และ
             ขีดบอกระดับสูง (UPPER) หรือไม่

การตรวจเช็คนำ้ามันเบรก

เบรก

กระปุกนำ้ามันเบรกหน้า กระปุกนำ้ามันเบรกหลัง

ขีดบอกระดับตำ่า

(LOWER)

หลัง

หน้า

ขีดบอกระดับสูง

(UPPER)

ขีดบอกระดับตำ่า (LOWER)

หน้า หลัง
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ตรวจเช็คสภาพของร่องแสดงการสึกหรอของผ้าดิสก์เบรก
ท่านจำาเป็นต้องเปลี่ยนผ้าดิสก์เบรกใหม่ ถ้าหากผ้าดิสก์-
เบรกสึกหรอจนถึงร่องแสดงการสึกหรอ 

1.           ตรวจเช็คผ้าดิสก์เบรกจากด้านล่างของคาร์-

    ลิปเปอร์เบรก 

การตรวจสอบผ้าดิสก์เบรก

เบรก     การตรวจสอบผ้าดิสก์เบรก

2.           ตรวจเช็คผ้าดิสก์เบรกจากด้านหลังทางขวา

    ของรถจักรยานยนต์                

ถ้าจำาเป็น ขอให้ท่านนำารถจักรยานยนต์ของท่านไปเข้า
รับบริการเปลี่ยนผ้าดิสก์เบรกใหม่โดยศูนย์บริการฮอนด้า
เปลี่ยนผ้าดิสก์เบรกทั้งด้านขวาและด้านซ้ายใหม่พร้อมๆ 

กันเสมอ              

หน้า

หลัง

จานดิสก์เบรก

ผ้าดิสก์เบรกผ้าดิสก์เบรก

ร่องแสดงการสึกหรอ
ของผ้าดิสก์เบรก

จานดิสก์เบรก

ร่องแสดงการสึกหรอ
ของผ้าดิสก์เบรก

หน้า หลัง
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การปรับตั้งสวิทช์ไฟเบรก

เบรก     การปรับตั้งสวิทช์ไฟเบรก

เช็คการทำางานของสวิทช์ไฟเบรก 

จับสวิทช์ไฟเบรกไว้และหมุนน๊อตปรับตั้งตามทิศทาง

การหมุน A ถ้าสวิทช์ทำางานช้าเกินไป หรือหมุนน๊อตปรับ-

ตั้งตามทิศทางการหมุน B ถ้าสวิทช์ทำางานเร็วเกินไป

สวิทช์ไฟเบรก

น๊อตปรับตั้ง
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า

1. ตรวจเช็คว่าขาตั้งข้างทำางานได้อย่างราบรื่นหรือไม่ 
    ถ้าขาตั้งข้างฝืดหรือมีเสียงดัง ให้ทำาความสะอาดบริเวณ
    จุดหมุนขาตั้งข้างและหล่อลื่นโบ้ลท์ยึดจุดหมุนด้วย
    จาระบีที่สะอาด
2. เช็คความเสียหายหรือการเสียความยืดหยุ่นของสปริง
    ขาตั้งข้าง 

ขาตั้งข้าง

สปริงขาตั้งข้าง

3. นั่งบนรถจักรยานยนต์ เข้าเกียร์ว่าง และยกขาตั้งข้าง
    ขึ้น
4. สตาร์ทเครื่องยนต์ บีบคันคลัทช์ และเข้าเกียร์
5. ลดขาตั้งข้างลงจนสุด เครื่องยนต์ควรจะดับเมื่อลด
    ขาตั้งข้างลง ถ้าเครื่องยนต์ไม่ดับ ขอให้ท่านนำารถ
    จักรยานยนต์ของท่านไปเข้ารับการตรวจเช็คโดยศูนย์
    บริการฮอนด้า  

การตรวจเช็คขาตั้งข้าง
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า
โซ่ขับเคลื่อน

เช็คความตึงหย่อนของโซ่ขับเคลื่อนหลายๆ จุดตลอดแนวโซ ่

ถ้าโซ่มีความตึงหย่อนไม่สมำ่าเสมอในทุกจุด ข้อต่อโซ่บางข้อ

อาจติดขัดและบิดงอ 

ขอให้ท่านนำารถจักรยานยนต์ของท่านไปเข้ารับบริการตรวจ-

เช็คโซ่ขับเคลื่อนโดยศูนย์บริการฮอนด้า

1. เข้าเกียร์ว่าง ดับเครื่องยนต์ 

2. ตั้งรถจักรยานยนต์ด้วยขาตั้งข้างบนพื้นที่มั่นคงแข็งแรง

    และมีระดับเสมอกัน 

3. เช็คความตึงหย่อนของโซ่ขับเคลื่อนบริเวณครึ่งล่างของโซ่

    ที่จุดกึ่งกลางระหว่างสเตอร์หน้าและสเตอร์หลัง

การตรวจเช็คความตึงหย่อนของโซ่ขับเคลื่อน

4. หมุนล้อหลังไปข้างหน้า และตรวจสอบว่าโซ่ขับเคลื่อน

    หมุนได้อย่างราบรื่นหรือไม่

5. ตรวจสอบสเตอร์หน้าและสเตอร์หลัง หน้า 45

6. ทำาความสะอาดและหล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อน หน้า 45

ความตึงหย่อนของโซ่ขับเคลื่อน :

         25 – 35 มม. (1.0 – 1.4 นิ้ว)

        อย่าขับขี่รถจักรยานยนต์ของท่านถ้าความตึงหย่อนของ

        โซ่มากกว่า 50 มม. (2.0 นิ้ว) 
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การปรับตั้งความตึงหย่อนของโซ่ขับเคลื่อนจำาเป็นต้อง
ใช้เครื่องมือพิเศษ 
ขอแนะนำาให้ท่านนำารถจักรยานยนต์ของท่านไปเข้ารับ
บริการปรับตั้งความตึงหย่อนของโซ่ขับเคลื่อนโดยศูนย์
บริการฮอนด้า 
เมื่อทำาการปรับตั้งความตึงหย่อนของโซ่ขับเคลื่อน ควร
ระมัดระวังอย่าทำาให้เกิดความเสียหายแก่ตัวตรวจจับ
ความเร็วของล้อและวงแหวนพัลซ์เซอร์

1. เข้าเกียร์ว่าง ดับเครื่องยนต์ 
2. ตั้งรถจักรยานยนต์ด้วยขาตั้งข้างบนพื้นที่มั่นคงแข็งแรง
    และมีระดับเสมอกัน 
3. คลายน๊อตยึดเพลาล้อหลังออก
4. คลายน๊อตล๊อคที่อยู่บนสวิงอาร์มทั้งสองด้านออก

โซ่ขับเคลื่อน      การปรับตั้งความตึงหย่อนของโซ่ขับเคลื่อน

การปรับตั้งความตึงหย่อนของโซ่ขับเคลื่อน 

น๊อตล๊อค

น๊อตยึดเพลาล้อหลังโบ้ลท์ปรับตั้ง

น๊อตล๊อค โบ้ลท์ปรับตั้ง

วงแหวนพัลซ์เซอร์

ตัวตรวจจับความเร็ว
ของล้อ

ขีดเครื่องหมาย

ตัวปรับตั้งโซ่
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7. ยึดโบ้ลท์ปรับตั้งไว้และขันน๊อตล๊อคให้แน่น
      การยึดโบ้ลท์ปรับตั้ง ให้ใช้ประแจหกเหลี่ยม 5 มม.
      ที่อยู่ในชุดเครื่องมือประจำารถ หน้า 51

5. หมุนโบ้ลท์ปรับตั้งทั้งสองข้างให้ได้จำานวนรอบที่เท่ากัน
    จนกว่าจะได้ความตึงหย่อนของโซ่ที่เหมาะสม หมุน 
    โบ้ลท์ปรับตั้งตามเข็มนาฬิกาเพื่อทำาให้โซ่ตึงหรือหมุน
    โบ้ลท์ปรับตั้งทวนเข็มนาฬิกาเพื่อทำาให้โซ่หย่อน 
    ปรับตั้งความตึงหย่อนของโซ่ขับเคลื่อนที่จุดกึ่งกลาง
    ระหว่างสเตอร์หน้าและสเตอร์หลัง    
    ตรวจเช็คความตึงหย่อนของโซ่ขับเคลื่อน หน้า 67
6. ตรวจศูนย์ของเพลาล้อหลังโดยเช็คให้มั่นใจว่าส่วน
    ปลายของตัวปรับตั้งโซ่อยู่ในแนวเดียวกับขีดเครื่อง-
    หมายบนสวิงอาร์มทั้งสองด้าน 
    ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาควรจะตรงกัน ถ้าเพลาไม่ 
    ได้ศูนย์ให้หมุนโบ้ลท์ปรับตั้งด้านซ้ายหรือด้านขวา
    จนกว่าส่วนปลายของตัวปรับตั้งโซ่จะอยู่ในแนวเดียว
    กับขีดเครื่องหมายบนสวิงอาร์ม และเช็คความตึง
    หย่อนของโซ่อีกครั้ง

โซ่ขับเคลื่อน      การปรับตั้งความตึงหย่อนของโซ่ขับเคลื่อน

อัตราการขันแน่น :
 21 นิวตัน-เมตร (2.1 กก.-ม., 15 ฟุต-ปอนด์)

อัตราการขันแน่น :
 88 นิวตัน-เมตร (9.0 กก.-ม., 65 ฟุต-ปอนด์)

8. ขันน๊อตยึดเพลาล้อหลังให้แน่น

9. ตรวจเช็คความตึงหย่อนของโซ่อีกครั้ง

โบ้ลท์ปรับตั้งประแจหกเหลี่ยม

น๊อตล๊อค
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ตรวจเช็คป้ายแสดงความสึกหรอของโซ่ในขณะที่ปรับ-
ตั้งโซ่ ถ้ามาร์คที่อยู่บนตัวปรับตั้งโซ่ผ่านเข้าไปในแถบ
สีแดงบนป้ายหลังจากปรับตั้งโซ่จนได้ความหย่อนที่
เหมาะสมแล้ว แสดงว่าโซ่เส้นนั้นสึกหรอมากและต้อง
เปลี่ยนใหม่ 

โซ่ที่แนะนำา : DID 520VF หรือ RK 520KLO2 

ถ้าจำาเป็น ขอให้ท่านนำารถจักรยานยนต์ของท่านไปเข้ารับ
บริการเปลี่ยนโซ่ขับเคลื่อนใหม่โดยศูนย์บริการฮอนด้า

แถบสีแดง

มาร์ค

การตรวจสอบความสึกหรอของโซ่ขับเคลื่อน 

ถ้าไม่ได้ใช้ประแจปอนด์ในการประกอบ ควรนำารถเข้า
ศูนย์บริการฮอนด้าทันทีที่เป็นไปได้เพื่อตรวจเช็คอัตรา
การขันแน่นและความถูกต้องของการประกอบ 
การประกอบที่ไม่ถูกต้องอาจทำาให้สูญเสียประสิทธิภาพ
ในการเบรกได้

โซ่ขับเคลื่อน      การปรับตั้งความตึงหย่อนของโซ่ขับเคลื่อน

ตัวปรับตั้งโซ่
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ตรวจเช็คสภาพของยางรองโซ่ 

1. ถอดโบ้ลท์และฝาครอบสเตอร์หน้าออก 

การตรวจสอบยางรองโซ่

ยางรองโซ่

 เครื่องหมายบอก
 ระดับการสึกหรอ

โซ่ขับเคลื่อน      การตรวจสอบยางรองโซ่

2. ท่านจำาเป็นต้องเปลี่ยนยางรองโซ่ใหม่หากสึกหรอ
    จนถึงเครื่องหมายบอกระดับการสึกหรอ 

ถ้าจำาเป็น ขอให้ท่านนำารถจักรยานยนต์ของท่านไปเข้า
รับบริการเปลี่ยนยางรองโซ่ใหม่โดยศูนย์บริการฮอนด้า

โบ้ลท์

ฝาครอบสเตอร์หน้า

3. ประกอบฝาครอบสเตอร์หน้าโดยทำาย้อนลำาดับขั้น

    ตอนการถอด  
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คลัทช์

การตรวจเช็คคลัทช์

การตรวจเช็คระยะฟรีคันคลัทช์

ตรวจเช็คระยะฟรีคันคลัทช์

ระยะฟรีที่่คันคลัทช์ :
       10 – 20 มม. (0.4 – 0.8 นิ้ว)

ระยะฟรี

คันคลัทช์

เช็คการติดขัดหรือสึกหรอของสายคลัทช์ ถ้าจำาเป็นขอให้
ท่านนำารถจักรยานยนต์ของท่านไปเข้ารับบริการเปลี่ยน
สายคลัทช์ใหม่โดยศูนย์บริการฮอนด้า
หล่อลื่นสายคลัทช์ด้วยสารหล่อลื่นสายเคเบิลซึ่งสามารถ
หาซื้อได้ทั่วไปเพื่อป้องกันการสึกหรอก่อนกำาหนดและ
การเกิดสนิม  

ข้อสังเกต

การปรับตั้งระยะฟรีคันคลัทช์ที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุ

ให้คลัทช์สึกหรอก่อนกำาหนดได้
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ถ้าตัวปรับตั้งสายคลัทช์ตัวบนออกนอกขอบเข้าใกล้ขีด
จำากัดของการปรับตั้งหรือไม่สามารถปรับตั้งระยะฟรีได้
โดยปรับตัวปรับตั้งสายคลัทช์ ขอให้ท่านทดลองทำาการ
ปรับตั้งด้วยน๊อตปรับตั้งตัวล่าง

ขอให้ท่านทดลองทำาการปรับตั้งด้วยตัวปรับตั้งสายคลัทช์
ตัวบนก่อน

1. คลายน๊อตล๊อคตัวบน
2. หมุนตัวปรับตั้งสายคลัทช์ตัวบนจนกระทั่งระยะฟรีคัน
    คลัทช์มีค่าอยู่ระหว่าง 10 – 20 มม. (0.4 – 0.8 นิ้ว)
3. ขันน๊อตล๊อคตัวบนให้แน่นและเช็คระยะฟรีคันคลัทช์
    อีกครั้ง 

คลัทช์      การปรับตั้งระยะฟรีคันคลัทช์

การปรับตั้งระยะฟรีคันคลัทช์ 

การปรับตั้งด้านบน

ตัวปรับตั้งสายคลัทช์ตัวบน

น๊อตล๊อคตัวบน

การปรับตั้งด้านล่าง
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หากท่านปรับตั้งด้วยวิธีดังกล่าวแล้วไม่ได้ผลหรือคลัทช ์
ทำางานผิดปกติ ให้ท่านนำารถจักรยานยนต์ไปเข้ารับบริ-
การตรวจเช็คที่ศูนย์บริการฮอนด้า

1. คลายน๊อตล๊อคตัวบนและหมุนตัวปรับตั้งสายคลัทช์
    ตัวบนเข้าไปให้สุด (เพื่อทำาให้มีระยะฟรีสูงสุด) จาก
    นั้นขันน๊อตล๊อคตัวบนให้แน่น
2. คลายน๊อตล๊อคตัวล่าง
3. หมุนน๊อตปรับตั้งตัวล่างจนกระทั่งระยะฟรีคันคลัทช์
    มีค่าอยู่ระหว่าง 10 – 20 มม. (0.4 – 0.8 นิ้ว)
4. ขันน๊อตล๊อคตัวล่างให้แน่นและเช็คระยะฟรีคันคลัทช์
5. สตาร์ทเครื่องยนต์ บีบคันคลัทช์ และลองเข้าเกียร์ดู
    ต้องแน่ใจว่าเครื่องยนต์ไม่สะดุดดับและรถจักรยาน-
    ยนต์ไม่เคลื่อนที่ ค่อยๆ ปล่อยคันคลัทช์ออกและบิด
    คันเร่ง รถจักรยานยนต์ของท่านควรจะวิ่งได้อย่างราบ
    รื่นและค่อยๆ เพิ่มความเร็วขึ้นทีละน้อย

คลัทช์      การปรับตั้งระยะฟรีคันคลัทช์

น๊อตล๊อคตัวล่าง

น๊อตปรับตั้งตัวล่าง
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ในขณะที่ดับเครื่องยนต์ ตรวจสอบว่าปลอกคันเร่งหมุน
ได้อย่างราบรื่นจากตำาแหน่งปิดสุดถึงตำาแหน่งเปิดสุด
และในทุกตำาแหน่งการเลี้ยว รวมทั้งระยะฟรีคันเร่งมี
ค่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าคันเร่งหมุนไม่คล่องตัว ไม่คืนกลับ
โดยอัตโนมัติ หรือถ้าสายคันเร่งเสียหาย ขอให้ท่านนำา
รถจักรยานยนต์ของท่านไปเข้ารับบริการตรวจเช็คโดย
ศูนย์บริการฮอนด้า

คันเร่ง

การตรวจเช็คคันเร่ง

 ระยะฟรีที่ริมขอบของปลอกคันเร่ง : 
  2 – 6 มม. (0.1 – 0.2 นิ้ว)

ริมขอบของปลอกคันเร่ง

ระยะฟรี
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า

ท่อระบายเรือนไส้กรองอากาศ

1. วางภาชนะที่ีเหมาะสมไว้ใต้ท่อระบายเรือนไส้กรอง
    อากาศ
2. ถอดจุกปิดท่อระบายเรือนไส้กรองอากาศออกจาก
    ท่อระบาย
3. เทเขม่าสะสมลงในภาชนะที่ีเหมาะสม
4. ประกอบจุกปิดท่อระบายเรือนไส้กรองอากาศ

การทำาความสะอาดท่อระบายเรือนไส้กรองอากาศ

จุกปิดท่อระบายเรือนไส้กรองอากาศ
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การบ
ำารุงรักษ

า
การปรับตั้งอื่นๆ

ท่านสามารถปรับตั้งระดับไฟหน้าในแนวดิ่งเพื่อให้ไฟ-
หน้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม หมุนสกรูเข้าหรือออกถ้า
จำาเป็นโดยใช้ไขควงแฉกที่อยู่ในชุดเครื่องมือประจำารถ
หน้า 51
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่กำาหนด 

การปรับตั้งระดับไฟหน้า

ยกสูงขึ้น

ลดตำ่าลง

สกรู
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ำารุงรักษ

า

การปรับตั้งอื่นๆ      การปรับตั้งระบบกันสะเทือนหลัง

ท่านสามารถปรับตั้งพรีโหลดของสปริง (ค่าความแข็ง/
อ่อนของสปริง) ได้โดยใช้ตัวปรับตั้งเพื่อให้เหมาะสมกับ
นำ้าหนักบรรทุกหรือสภาพพื้นผิวถนน 
หมุนตัวปรับตั้งโดยใช้ประแจปรับตั้งที่อยู่ในชุดเครื่องมือ
ประจำารถ (หน้า 51)
ตำาแหน่งที่ 1 เพื่อลดพรีโหลดของสปริง (สปริงอ่อน) หรือ
หมุนไปที่ตำาแหน่ง 3 ถึง 5 เพื่อเพิ่มพรีโหลดของสปริง 
(สปริงแข็ง) 
ตำาแหน่งมาตรฐานคือ ตำาแหน่งที่ 2 

การปรับตั้งระบบกันสะเทือนหลัง

พรีโหลดของสปริง

ประแจปรับตั้ง

ข้อสังเกต

อย่าหมุนตัวปรับตั้งเกินขีดจำากัดในการปรับตั้งตามปกติ
ปรับตั้งโช๊คอัพหลังทั้งด้านซ้ายและด้านขวาให้อยู่ใน
ตำาแหน่งพรีโหลดของสปริงเดียวกันเสมอ

ข้อสังเกต

การพยายามที่จะปรับตั้งโดยตรงจาก 1 ไป 5 หรือ 5 ไป 1 
อาจทำาให้เกิดความเสียหายแก่โช๊คอัพหลังได้



เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ............................. หน้า 80
เครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกินไป 
(สัญญาณไฟเตือนอุณหภูมินำ้าหล่อเย็นสูงติด) .หน้า  81
สัญญาณไฟเตือนต่างๆ ติดหรือกะพริบ .......หน้า  82
  สัญญาณไฟ PGM-FI ................................ หน้า  82
  สัญญาณไฟเตือนระบบ ABS .....................หน้า  82
สัญญาณไฟเตือนแบบอื่น .......................หน้า 83
   สัญญาณไฟเตือนถึงความผิดปกติของ
    เกจวัดระดับนำ้ามันเชื้อเพลิง ...................... หน้า 83    

ยางรั่ว ......................................................หน้า  84
ปัญหาระบบไฟฟ้า...................................หน้า 91
  แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ...............................หน้า 91
  หลอดไฟขาด ...........................................หน้า 91
  ฟิวส์ขาด ..................................................หน้า 94
การทำางานของเครื่องยนต์ที่ไม่สมำ่าเสมอ
เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ................................หน้า  97

การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
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ัญ

ห
าข้อขัดข้อง

เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด

มอเตอร์สตาร์ททำางาน แต่เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด

ตรวจเช็ครายการดังต่อไปนี้ :

• ตรวจเช็คขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องยนต์ว่าถูกต้องหรือ

   ไม่ หน้า 27

• ตรวจเช็คว่ามีนำ้ามันเชื้อเพลิงอยู่ในถังนำ้ามันเชื้อเพลิง

   หรือไม่

• ตรวจเช็คว่าสัญญาณไฟ PGM-FI ติดหรือไม่

      ถ้าสัญญาณไฟติด ขอให้ติดต่อศูนย์บริการฮอนด้า

      ทันทีที่เป็นไปได้

มอเตอร์สตาร์ทไม่ทำางาน

ตรวจเช็ครายการดังต่อไปนี้ :

• ตรวจเช็คขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องยนต์ว่าถูกต้องหรือ

   ไม่ หน้า 27

• ต้องแน่ใจว่าสวิทช์ดับเครื่องยนต์อยู่ที่ตำาแหน่ง 

   (Run) หน้า 24

• ตรวจเช็คว่าฟิวส์ขาดหรือไม่ หน้า 94

• ตรวจเช็คว่าการเชื่อมต่อแบตเตอรี่หลวมหรือเกิดสนิม

   ที่ขั้วแบตเตอรี่หรือไม่ หน้า 41, หน้า 52

• ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ หน้า 91 

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ขอให้ท่านนำารถจักรยานยนต์ของ

ท่านไปเข้ารับบริการตรวจเช็คโดยศูนย์บริการฮอนด้า



81

การแก้ไขป
ัญ

ห
าข้อขัดข้อง

เครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกินไป (สัญญาณไฟเตือนอุณ หภูมินำ้าหล่อเย็นสูงติด)

เครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกินไปเมื่อสิ่งต่อไปนี้ปรากฏขึ้น :

• สัญญาณไฟเตือนอุณหภูมินำ้าหล่อเย็นสูงติด

• อัตราเร่งอืด

ถ้าหากสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้น ขอให้ท่านเข็นหรือจูงรถจักรยาน-

ยนต์เข้าข้างทางอย่างปลอดภัย และปฏิบัติตามขั้นตอนดัง

ต่อไปนี้

การเดินเบารอบสูงเป็นเวลานานอาจทำาให้สัญญาณไฟเตือน

อุณหภูมินำ้าหล่อเย็นสูงติดได้

ข้อสังเกต

การขับขี่รถจักรยานยนต์ต่อไปในขณะที่เครื่องยนต์มีความ

ร้อนสูงเกินไปอาจทำาให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับ

เครื่องยนต์ได้

1. ดับเครื่องยนต์โดยใช้สวิทช์จุดระเบิด และจากนั้นหมุน

    สวิทช์จุดระเบิดไปที่ตำาแหน่ง ON 
2. ตรวจเช็คว่าพัดลมระบายความร้อนทำางานอยู่หรือไม่ และ

    จากนั้นหมุนสวิทช์จุดระเบิดไปที่ตำาแหน่ง OFF

    ถ้าสงสัยว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น อย่าสตาร์ทเครื่องยนต์ 
    ขอให้บรรทุกหรือขนย้ายรถจักรยานยนต์ของท่านไปเข้า
    รับบริการตรวจเช็คที่ศูนย์บริการฮอนด้า

    ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงในขณะที่สวิทช์จุดระเบิดอยู่ที่
    ตำาแหน่ง OFF 
3. หลังจากเครื่องยนต์เย็นลงแล้ว ให้ตรวจสอบท่อนำ้าและ
    ตรวจเช็คดูด้วยว่ามีรูรั่วซึมหรือไม่ หน้า 61 
    

    อย่าสตาร์ทเครื่องยนต์ ขอให้บรรทุกหรือขนย้ายรถจักร-
    ยานยนต์ของท่านไปเข้ารับบริการตรวจเช็คที่ศูนย์บริการ
    ฮอนด้า
4. ตรวจเช็คระดับนำ้าหล่อเย็นในถังนำ้าสำารอง หน้า 61
      เติมนำ้าหล่อเย็นถ้าจำาเป็น
5. ถ้าทำาการตรวจเช็คตามข้อที่ 1-4 แล้วพบว่าเป็นปกติ ท่าน
    สามารถจะขับขี่ต่อไปได้ แต่ต้องคอยสังเกตดูสัญญาณ-
    ไฟเตือนอุณหภูมินำ้าหล่อเย็นสูงอย่างใกล้ชิดด้วย

ถ้าพัดลมระบายความร้อนไม่ได้ทำางานอยู่ :

 ถ้าพัดลมระบายความร้อนทำางานอยู่ :

ถ้าหากมีรูรั่วซึม :

เครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกินไป (สัญญาณไฟเตือนอุณหภูมินำ้าหล่อเย็นสูงติด)



82

การแก้ไขป
ัญ

ห
าข้อขัดข้อง

สัญญาณไฟเตือนต่างๆ ติดหรือกะพริบ

สัญญาณไฟ PGM-FI

ถ้าสัญญาณไฟติดขึ้นในขณะขับขี่ ท่านอาจมีปัญหา

ร้ายแรงเกี่ยวกับระบบ PGM-FI ดังนั้นขอให้ลดความ 

เร็วลงและนำารถจักรยานยนต์ของท่านไปเข้ารับบริการ

ตรวจเช็คโดยศูนยบ์ริการฮอนด้าทันทีที่เป็นไปได้

สัญญาณไฟเตือนต่างๆ ติดหรือกะพริบ

ถ้าสัญญาณไฟเตือนระบบ ABS ติดในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งดังต่อไปนี้ ท่านอาจมีปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับระบบ 

ABS ดังนั้นขอให้ลดความเร็วลงและนำารถจักรยานยนต์

ของท่านไปเข้ารับบริการตรวจเช็คโดยศูนย์บริการฮอนด้า

ทันทีที่เป็นไปได้

สัญญาณไฟเตือนระบบ ABS

ถ้าสัญญาณไฟเตือนระบบ ABS ติดค้าง เบรกของท่าน
จะยังคงทำางานต่อไปด้วยระบบเบรกแบบธรรมดา แต่
จะไม่ได้ทำาหน้าที่ในการป้องกันล้อไม่ให้เกิดการล๊อคตัว 
เพราะระบบ ABS ไม่ทำางาน

สัญญาณไฟเตือนระบบ ABS อาจจะกะพริบขึ้นถ้าหาก
ท่านหมุนล้อหลังในขณะที่รถจักรยานยนต์ของท่านถูก
ยกขึ้นจากพื้น ในกรณีนี้ให้หมุนสวิทช์จุดระเบิดไปที่
ตำาแหน่ง OFF และจากนั้นหมุนไปที่ตำาแหน่ง ON อีก
ครั้ง สัญญาณไฟเตือนระบบ ABS จะดับลงหลังจากที่ 
ความเร็วของรถจักรยานยนต์ของท่านมาถึง 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง (19 ไมล์/ชั่วโมง)

• สัญญาณไฟติดหรือเริ่มต้นกะพริบในขณะขับขี่
• สัญญาณไฟไม่ติดเมื่อสวิทช์จุดระเบิดอยู่ที่ตำาแหน่ง 
   ON
• สัญญาณไฟไม่ดับลงที่ความเร็วเกินกว่า 10 กิโลเมตร/
   ชั่วโมง (6 ไมล์/ชั่วโมง)
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ถ้าระบบนำ้ามันเชื้อเพลิงมีความผิดปกติเกิดขึ้น สัญญาณ
ไฟของเกจวัดระดับนำ้ามันเชื้อเพลิงจะปรากฏขึ้นดังแสดง 
ในภาพประกอบ
ถ้าหากเกิดกรณีดังกล่าวเหล่านี้ กรุณานำารถจักรยานยนต์
ของท่านไปเข้ารับบริการตรวจเช็คที่ศูนย์บริการฮอนด้า
ทันทีที่เป็นไปได้

สัญญาณไฟเตือนแบบอื่น

สัญญาณไฟเตือนถึงความผิดปกติของเกจวัดระดับ

นำ้ามันเชื้อเพลิง

สัญญาณไฟเตือนแบบอื่น
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ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ถ้าท่านจำาเป็นต้องถอดล้อออกเพื่อ
ที่จะซ่อมรูรั่วของยาง

การซ่อมรูรั่วของยางหรือการถอดล้อจำาเป็นต้องใช้เครื่องมือ
พิเศษและมีความชำานาญด้านเทคนิคด้วย ทางบริษัทฯ ขอ
แนะนำาให้ท่านนำารถจักรยานยนต์ของท่านไปเข้ารับบริการ
ดังกล่าวโดยศูนย์บริการฮอนด้า
หลังจากการซ่อมแซมในกรณีฉุกเฉินแล้ว ท่านควรจะนำารถ
จักรยานยนต์ของท่านไปเข้ารับบริการตรวจสอบยาง/เปลี่ยน

ยางใหม่โดยศูนย์บริการฮอนด้าเสมอ

ยางรั่ว

คำาเตือน

การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยที่ยางได้รับการซ่อมแซม
ไว้ชั่วคราวนั้นมีความเสี่ยงสูงมากที่จะก่อให้เกิดอุบัติ-
เหตุ และถ้าหากการซ่อมแซมชั่วคราวนั้นไม่ได้ผล
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การชนหรือรถล้ม ซึ่ง
ท่านอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่เสียชีวิตได้ 

ถ้าท่านต้องขับขี่รถจักรยานยนต์โดยที่ยางได้รับการ
ซ่อมแซมไว้ชั่วคราว ท่านควรจะขับขี่อย่างช้าๆ และ
ด้วยความระมัดระวัง และอย่าขับขี่ด้วยความเร็วเกิน
กว่า 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง (30 ไมล์/ชั่วโมง) จนกว่า
ท่านจะได้เปลี่ยนยางเส้นใหม่เรียบร้อยแล้ว

ถ้ายางของท่านมีรูรั่วเล็กน้อย ท่านสามารถที่จะซ่อมแซมยาง
ในกรณีฉุกเฉินได้โดยใช้ชุดเครื่องมือในการซ่อมแซมยาง
สำาหรับยางชนิดไม่มียางใน 
ขอให้ท่านปฏิบัติตามคำาแนะนำาที่มีมากับชุดเครื่องมือในการ 
ซ่อมแซมยางฉุกเฉิน การขับขี่รถจักรยานยนต์โดยที่ยางได้รับ
การซ่อมแซมไว้ชั่วคราวนั้นมีความเสี่ยงสูงมากที่จะก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ อย่าขับขี่ด้วยความเร็วเกินกว่า 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง
(30 ไมล์/ชั่วโมง) และขอให้ท่านนำารถจักรยานยนต์ของท่าน
ไปเข้ารับบริการเปลี่ยนยางใหม่โดยศูนย์บริการฮอนด้าทันที
ที่เป็นไปได้

การซ่อมแซมในกรณีฉุกเฉินโดยใช้ชุดเครื่องมือในการ

ซ่อมแซมยาง

การถอดล้อ

สัญญาณไฟเตือนแบบอื่น
ยางรั่ว
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โบ้ลท์เพลาล้อหน้า

ตัวตรวจจับความเร็วของล้อ วงแหวนพัลซ์เซอร์

ล้อหน้า

เมื่อทำาการถอดและประกอบล้อ ควรระมัดระวังอย่าทำาให้

เกิดความเสียหายแก่ตัวตรวจจับความเร็วของล้อและวง

แหวนพัลซ์เซอร์

การถอด 
1. ตั้งรถจักรยานยนต์บนพื้นที่มั่นคงแข็งแรงและมีระดับ
    เสมอกัน
2. ถอดโบ้ลท์เพลาล้อหน้าออก

ปลอกรองข้างล้อหน้าด้านขวา

3. คลายโบ้ลท์ยึดเพลาล้อหน้าด้านขวาและด้านซ้ายออก
4. ตั้งรถจักรยานยนต์ให้มั่นคงและยกล้อหน้าให้ลอยขึ้น  
    จากพื้นโดยใช้ขาตั้งที่ใช้ในงานบริการหรือแม่แรง
5. ถอดเพลาล้อหน้า ล้อหน้า และปลอกรองข้างล้อหน้า
    ออก
      หลีกเลี่ยงอย่าให้มีจาระบี นำ้ามัน หรือสิ่งสกปรกติด
      อยู่บนผิวหน้าของจานดิสก์เบรกหรือผ้าดิสก์เบรก
      ห้ามบีบคันเบรกหน้าในระหว่างที่ได้ถอดล้อหน้าออก
      แล้ว

ปลอกรองข้างล้อหน้าด้านซ้าย

โบ้ลท์ยึดเพลาล้อหน้าด้านซ้าย

เพลาล้อหน้า

โบ้ลท์ยึดเพลา

ล้อหน้าด้านขวา
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การประกอบ
1. ประกอบปลอกรองข้างล้อหน้าทั้งด้านขวาและด้าน
    ซ้ายเข้ากับล้อ
2. ทางด้านซ้าย วางล้อหน้าเข้าไปอยู่ระหว่างแกนโช๊คอัพ
    ทั้งสองด้านและสอดเพลาล้อหน้าเข้าไปจนสุดโดย
    ให้ผ่านแกนโช๊คอัพด้านซ้ายและดุมล้อ

อัตราการขันแน่น : 
51 นิวตัน-เมตร (5.2 กก.-ม., 38 ฟุต-ปอนด์)

ขอ้สงัเกต
เมื่อประกอบล้อหรือคาร์ลิปเปอร์เบรกกลับคืนตำาแหน่ง
บนแกนโช๊คอัพ ให้สอดจานดิสก์เบรกเข้าไประหว่าง
ผ้าดิสก์เบรกทั้งคู่อย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่
ให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนดังกล่าว

3. จัดให้ส่วนปลายของเพลาล้อหน้ากับผิวของแกน

    โช๊คอัพตรงกัน  

ผิวของแกนโช๊คอัพ

ส่วนปลายของ
เพลาล้อหน้า

4. ขันโบ้ลท์ยึดเพลาล้อหน้าด้านซ้ายให้แน่นเพื่อยึด

    เพลาล้อหน้าไว้

5. ประกอบและขันโบ้ลท์เพลาล้อหน้าให้แน่น

6. คลายโบ้ลท์ยึดเพลาล้อหน้าด้านซ้าย

7. ขันโบ้ลท์ยึดเพลาล้อหน้าด้านขวาให้แน่น

อัตราการขันแน่น : 
22 นิวตัน-เมตร (2.2 กก.-ม., 16 ฟุต-ปอนด์)
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8. วางล้อหน้าลงบนพื้น
9. บีบคันเบรกหน้าและกดโช๊คอัพหน้าขึ้นและลงหลายๆ 
    ครั้ง
10. ขันโบ้ลท์ยึดเพลาล้อหน้าด้านซ้ายให้แน่นอีกครั้ง

อัตราการขันแน่น : 
22 นิวตัน-เมตร (2.2 กก.-ม., 16 ฟุต-ปอนด์)

11. ยกล้อหน้าให้ลอยขึ้นจากพื้นอีกครั้ง และตรวจเช็ค
      ว่าล้อหมุนฟรีหรือไม่หลังจากที่ปล่อยคันเบรกหน้า
      แล้ว

ถ้าไม่ได้ใช้ประแจปอนด์ในการประกอบ ควรนำารถเข้า
ศูนย์บริการฮอนด้าทันทีที่เป็นไปได้เพื่อตรวจเช็คอัตรา
การขันแน่นและความถูกต้องของการประกอบ 
การประกอบที่ไม่ถูกต้องอาจทำาให้สูญเสียประสิทธิภาพ
ในการเบรกได้
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การถอด 
1. ตั้งรถจักรยานยนต์ให้มั่นคงและยกล้อหลังให้ลอย
    ขึ้นจากพื้นโดยใช้ขาตั้งที่ใช้ในงานบริการหรือแม่แรง
2. คลายน๊อตยึดเพลาล้อหลัง น๊อตล๊อค และหมุนโบ้ลท์
    ปรับตั้ง เพื่อว่าล้อหลังจะสามารถเคลื่อนไปข้างหน้า
    จนสุด เพื่อให้โซ่ขับเคลื่อนหย่อนมากที่สุด
3. ถอดโซ่ขับเคลื่อนออกจากสเตอร์หลังโดยการดันล้อ
    หลังไปข้างหน้า
4. ถอดน๊อตยึดเพลาล้อหลังและแหวนรองออก

ล้อหลัง

น๊อตยึดเพลาล้อหลัง/แหวนรอง

ตัวตรวจจับความเร็ว
ของล้อ

วงแหวนพัลซ์เซอร์

โบ้ลท์ปรับตั้ง

น๊อตล๊อค

เพลาล้อหลัง

น๊อตล๊อค

ตัวปรับตั้งโซ่

โซ่ขับเคลื่อน

เมื่อใช้ขาตั้งที่ใช้ในงานบริการ ควรระมัดระวังอย่าทำาให้ 

เกิดความเสียหายแก่สายไฟตัวตรวจจับความเร็วของ

ล้อและท่อนำ้ามันเบรก

โบ้ลท์ปรับตั้ง

ตัวปรับตั้งโซ่
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5. ถอดเพลาล้อหลัง ตัวปรับตั้งโซ่ ขายึดคาร์ลิปเปอร์
    เบรก ล้อหลัง และปลอกรองข้างล้อหลังออก       
       ยึดชุดคาร์ลิปเปอร์เบรกไว้เพื่อไม่ให้ห้อยอยู่กับท่อ
       นำ้ามันเบรก ระวังอย่าทำาให้ท่อนำ้ามันเบรกบิดเป็น
       เกลียว         
       หลีกเลี่ยงอย่าให้มีจาระบี นำ้ามัน หรือสิ่งสกปรกติด
       อยู่บนผิวหน้าของจานดิสก์เบรกหรือผ้าดิสก์เบรก
       ห้ามกดคันเบรกหลังในระหว่างที่ได้ถอดล้อหลัง
       ออกแล้ว

การประกอบ
1. ประกอบปลอกรองข้างล้อหลังทั้งด้านขวาและด้าน
    ซ้ายลงในตำาแหน่งเดิมบนล้อหลัง 
2. การประกอบล้อหลังให้ทำาย้อนลำาดับขั้นตอนการถอด
       ขอให้ใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้คาร์ลิป-
       เปอร์เบรกไปขีดข่วนล้อในระหว่างการประกอบ

ขอ้สงัเกต

เมื่อประกอบล้อหรือคาร์ลิปเปอร์เบรกกลับคืนตำาแหน่ง 
ให้สอดจานดิสก์เบรกเข้าไประหว่างผ้าดิสก์เบรกทั้ง
คู่อย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหาย
กับชิ้นส่วนดังกล่าว

3. ต้องแน่ใจว่าเดือยล๊อคที่สวิงอาร์มประกอบเข้ากับ
    ร่องบนขายึดคาร์ลิปเปอร์เบรกพอดี 

ขายึดคาร์ลิปเปอร์เบรก

ร่อง

เดือยล๊อค

สวิงอาร์ม
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4. ปรับตั้งโซ่ขับเคลื่อน หน้า 68

5. ยึดโบ้ลท์ปรับตั้งไว้และขันน๊อตล๊อคให้แน่น

      การยึดโบ้ลท์ปรับตั้ง ให้ใช้ประแจหกเหลี่ยม 5 มม.

      ที่อยู่ในชุดเครื่องมือประจำารถ หน้า 51

7. ตรวจเช็คความตึงหย่อนของโซ่ขับเคลื่อนและศูนย์

    ของเพลาล้อหลังอีกครั้ง หน้า 67

8. หลังการประกอบล้อ ให้กดคันเบรกหลังลงหลายๆ 

    ครั้ง จากนั้นเช็คการหมุนฟรีของล้อเมื่อปล่อยคันเบรก

    หลัง ตรวจเช็คล้ออีกครั้งถ้าเบรกลื่นหรือล้อไม่หมุนฟรีอัตราการขันแน่น : 

21 นิวตัน-เมตร (2.1 กก.-ม., 15 ฟุต-ปอนด์)

6. ขันน๊อตยึดเพลาล้อหลังให้แน่น

อัตราการขันแน่น :

88 นิวตัน-เมตร (9.0 กก.-ม., 65 ฟุต-ปอนด์)

ถ้าไม่ได้ใช้ประแจปอนด์ในการประกอบ ควรนำารถเข้า

ศูนย์บริการฮอนด้าทันทีที่เป็นไปได้เพื่อตรวจเช็คอัตรา

การขันแน่นและความถูกต้องของการประกอบ 

การประกอบที่ไม่ถูกต้องอาจทำาให้สูญเสียประสิทธิภาพ

ในการเบรกได้

น๊อตล๊อค

โบ้ลท์ปรับตั้งประแจหกเหลี่ยม
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ชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำาหรับรถ
จักรยานยนต์ 
ถอดแบตเตอรี่ออกจากรถจักรยานยนต์ก่อนการชาร์จ
แบตเตอรี่
ห้ามใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ เนื่องจากจะทำาให้
เกิดความร้อนสูงเกินไปในแบตเตอรี่สำาหรับรถจักรยาน-
ยนต์ และอาจทำาให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหายถาวรได้ 
ถ้าแบตเตอรี่ไม่สามารถฟื้นฟูสภาพให้นำากลับมาใช้งาน
ได้หลังจากการชาร์จแบตเตอรี่ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
ฮอนด้า 

ปัญหาระบบไฟฟ้า

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อที่จะทำาการเปลี่ยน
หลอดไฟที่ขาด 
หมุนสวิทช์จุดระเบิดไปที่ตำาแหน่ง OFF 
ปล่อยให้หลอดไฟเย็นลงก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟ 
อย่าใช้หลอดไฟที่ผิดไปจากมาตรฐานที่กำาหนด 
ตรวจเช็คว่าหลอดไฟที่นำามาเปลี่ยนทดแทนนั้นทำางาน
ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ก่อนที่ท่านจะขับขี่รถจักรยานยนต์

สำาหรับจำานวนวัตต์ของหลอดไฟ ให้ดูได้จาก “ข้อมูล
ทางเทคนิค” หน้า 112

ขอ้สงัเกต

ไม่แนะนำาให้ใช้วิธีการพ่วงสตาร์ทโดยใช้แบตเตอรี่
สำาหรับรถยนต์ เนื่องจากอาจทำาให้เกิดความเสียหาย
กับระบบไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ของท่านได้ 

หลอดไฟขาด

สัญญาณไฟเตือนแบบอื่น
ปัญหาระบบไฟฟ้า
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ปัญหาระบบไฟฟ้า      หลอดไฟขาด

หลอดไฟหน้า

โบ้ลท์

เรือนไฟหน้า

1. ถอดโบ้ลท์ออกจากเรือนไฟหน้า

2. ปลดเรือนไฟหน้าออกจากขอเกี่ยวที่อยู่บนตัวยึดไฟ-

    หน้า และดึงเรือนไฟหน้าขึ้นด้านบน

3. ปลดขั้วต่อสายไฟออก

4. ถอดฝาครอบกันฝุ่นออก

5. ปลดลวดเกี่ยวหลอดไฟและถอดหลอดไฟออก

หลอดไฟ เครื่องหมาย TOP

ฝาครอบกันฝุ่น

ขั้วต่อสายไฟ

ลวดเกี่ยวหลอดไฟ

6. ประกอบหลอดไฟหลอดใหม่และชิ้นส่วนต่างๆ โดย

    ทำาย้อนลำาดับขั้นตอนการถอด

       ประกอบฝาครอบกันฝุ่นโดยให้ด้านที่มีเครื่องหมาย 

       TOP หันขึ้น

อย่าสัมผัสผิวแก้วของหลอดไฟด้วยนิ้วมือของท่าน ถ้า

ท่านสัมผัสกับหลอดไฟด้วยมือเปล่า ให้ใช้สำาลีชุบแอล-

กอฮอล์เช็ดทำาความสะอาดบริเวณที่เป็นรอยนิ้วมือ
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ปัญหาระบบไฟฟ้า      หลอดไฟขาด

หลอดไฟเลี้ยวหน้า/หลัง

หลอดไฟ
สกรู

เลนส์สัญญาณ

ไฟเลี้ยว
ปลอกรอง

1. ถอดสกรูและปลอกรองออก
2. ถอดเลนส์สัญญาณไฟเลี้ยวออก
3. ค่อยๆ กดหลอดไฟและหมุนทวนเข็มนาฬิกา 
4. ประกอบหลอดไฟหลอดใหม่และชิ้นส่วนต่างๆ โดย
    ทำาย้อนลำาดับขั้นตอนการถอด

หลอดไฟเบรก/ไฟท้าย

1. ถอดเลนส์ไฟท้ายโดยการถอดสกรูออก

2. ค่อยๆ กดหลอดไฟและหมุนทวนเข็มนาฬิกา

3. ประกอบหลอดไฟหลอดใหม่และชิ้นส่วนต่างๆ โดย
    ทำาย้อนลำาดับขั้นตอนการถอด
      หลังจากประกอบปะเก็นรองเลนส์กลับเข้าที่แล้ว

      ใหป้ระกอบเลนส์ไฟท้าย

เลนส์ไฟท้าย

หลอดไฟ

ปะเก็นรองเลนส์ สกรู
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ปัญหาระบบไฟฟ้า      ฟิวส์ขาด

ฟิวส์ขาด

ก่อนทำาการบำารุงรักษาฟิวส์ ให้ดู “การตรวจสอบและ
การเปลี่ยนฟิวส์” หน้า 42

ฟิวส์ที่อยู่ในกล่องฟิวส์ ฝาปิด

ฟิวส์สำารอง 30 แอมป์

1. ถอดฝาปิดแบตเตอรี่ออก หน้า 52 
2. เปิดฝาปิดกล่องฟิวส์ออก 
3. ดึงฟิวส์ออกทีละตัวด้วยตัวดึงฟิวส์ และตรวจเช็คว่า
    ฟิวส์ขาดหรือไม่ เปลี่ยนฟิวส์ที่ขาดด้วยฟิวส์สำารองที่
    มีขนาดเดียวกับฟิวส์ตัวเดิมเสมอ
      ตัวดึงฟิวส์จัดเก็บอยู่บนฝาปิดแบตเตอรี่
      ฟิวส์สำารองมีอยู่ในกล่องฟิวส์และบนฝาปิดแบตเตอรี ่
      (การนำาฟิวส์สำารองออกมาใช้ ให้เปิดฝาปิดออก)

4. ปิดฝาปิดกล่องฟิวส์
5. ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ กลับเข้าที่เดิมโดยทำาย้อน
    ลำาดับขั้นตอนการถอด

 ตัวดึงฟิวส์
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ปัญหาระบบไฟฟ้า      ฟิวส์ขาด

ฟิวส์หลัก

ฟิวส์สำารองของฟิวส์หลัก

ขั้วต่อสายไฟฟิวส์หลัก

1. ถอดฝาครอบข้างด้านซ้ายออก หน้า 56
2. ถอดสวิทช์รีเลย์สตาร์ทออกจากฝาครอบเรือนไส้กรอง-
    อากาศ จากนั้นปลดขั้วต่อสายไฟออกจากสวิทช์รีเลย์
    สตาร์ท

สวิทช์รีเลย์สตาร์ท

ฟิวส์สำารอง
ฝาปิดกล่องฟิวส์

ฝาปิดกล่องฟิวส์
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ขอ้สงัเกต

ถ้าฟิวส์ขาดบ่อย อาจเป็นไปได้ว่าระบบไฟฟ้าภายใน
รถจักรยานยนต์ของท่านมีปัญหา ดังนั้นควรนำารถเข้า

รับบริการตรวจเช็คโดยศูนย์บริการฮอนด้า 

3. ดึงฟิวส์หลักออกและตรวจเช็คว่าฟิวส์ขาดหรือไม่
    เปลี่ยนฟิวส์ที่ขาดด้วยฟิวส์สำารองที่มีขนาดเดียวกับ
    ฟิวส์ตัวเดิมเสมอ
       ฟิวส์สำารองของฟิวส์หลักมีอยู่ที่สวิทช์รีเลย์สตาร์ท
4. ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ กลับเข้าที่เดิมโดยทำาย้อนลำาดับ  
    ขั้นตอนการถอด

ปัญหาระบบไฟฟ้า      ฟิวส์ขาด
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การทำางานของเครื่องยนต์ที่ไม่สมำ่าเสมอเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

ถ้ากรองเชื้อเพลิงของปั๊มนำ้ามันเชื้อเพลิงอุดตัน สภาพ

การทำางานของเครื่องยนต์ที่ไม่สมำ่าเสมอจะเกิดขึ้นเป็น

ครั้งคราวในขณะที่ขับขี่

แม้ว่าอาการนี้จะเกิดขึ้น ท่านก็สามารถที่จะขับขี่รถ

จักรยานยนต์ของท่านต่อไปได้

ถ้าเครื่องยนต์ทำางานไม่สมำ่าเสมอแม้ว่าจะมีนำ้ามัน-

เชื้อเพลิงอยู่เพียงพอ ขอให้ท่านนำารถจักรยานยนต์ของ

ท่านไปเข้ารับการตรวจสอบโดยศูนย์บริการฮอนด้าทันที

ที่เป็นไปได้



ข้อมูลที่ควรทราบ
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กุญแจ

กุญแจ

กุญแจจุดระเบิด/กุญแจล๊อคคอรถ

ต้องแน่ใจว่าท่านได้จดบันทึกหมายเลขกุญแจที่มีมากับ

แผ่นหมายเลขกุญแจไว้ในคู่มือเล่มนี้แล้ว ขอให้ท่าน

เก็บรักษากุญแจสำารองไว้ในที่ที่ปลอดภัย

ในการทำาสำาเนากุญแจ ขอให้ท่านนำากุญแจสำารองหรือ

หมายเลขกุญแจไปยังศูนย์บริการฮอนด้า

ถ้าท่านทำากุญแจจุดระเบิดทั้งหมดและหมายเลขกุญแจ

หาย ท่านอาจจะต้องนำารถจักรยานยนต์ของท่านไปเข้า

รับบริการถอดชุดสวิทช์จุดระเบิดโดยศูนย์บริการฮอนด้า

เพื่อที่จะดูหมายเลขกุญแจของท่าน

พวงกุญแจโลหะอาจทำาให้เกิดความเสียหายกับบริเวณ

โดยรอบสวิทช์จุดระเบิดได้
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การปล่อยให้สวิทช์จุดระเบิดอยู่ที่ตำาแหน่ง ON ในขณะ
ที่เครื่องยนต์ดับจะทำาให้แบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟออก
จนหมดได้
อย่าหมุนกุญแจจุดระเบิดในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 

 
อย่าใช้สวิทช์ดับเครื่องยนต์ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน เพราะ
การใช้สวิทช์ดับเครื่องยนต์ในขณะขับขี่ีีรถจักรยานยนต์
จะทำาให้เครื่องยนต์ดับโดยทันทีทันใดและทำาให้การขับ-
ขี่ไม่ปลอดภัยได้ 
ถ้าท่านดับเครื่องยนต์โดยใช้สวิทช์ดับเครื่องยนต์ ให้
หมุนสวิทช์จุดระเบิดไปที่ตำาแหน่ง OFF การละเลยไม่
ปฏิบัติจะทำาให้แบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟออกจนหมดได้

เครื่องวัด อุปกรณ์ควบคุม และคุณสมบัติอื่นๆ

สวิทช์จุดระเบิด

สวิทช์ดับเครื่องยนต์

จอแสดงผลจะหยุดอยู่ที่ตัวเลข 999,999 เมื่อค่าที่อ่าน
ได้เกินกว่า 999,999

มาตรวัดระยะทาง

มาตรวัดระยะการเดินทาง

มาตรวัดระยะการเดินทาง A และ B จะวนกลับมาที่ 
0.0 เมื่อค่าที่อ่านได้ของมาตรวัดระยะการเดินทางแต่- 
ละตัวเกินกว่า 9,999.9

เครื่องวัด อุปกรณ์ควบคุม และคุณสมบัติอื่นๆ

ซองเก็บเอกสาร

คู่มือการใช้งาน เอกสารการจดทะเบียน และข้อมูลการ
รับประกัน สามารถจัดเก็บไว้ในซองเก็บเอกสารพลาสติก
ซึ่งอยู่ใต้เบาะนั่ง

ระบบตัดวงจรสตาร์ท

ตัวตรวจจับการเอียงของรถจะหยุดการทำางานของ
เครื่องยนต์และปั๊มนำ้ามันเชื้อเพลิงโดยอัตโนมัติถ้ารถ
จักรยานยนต์ล้ม ในการตั้งค่าตัวตรวจจับใหม่ ท่านต้อง
หมุนสวิทช์จุดระเบิดไปที่ตำาแหน่ง OFF และจากนั้นหมุน
กลับมาที่ตำาแหน่ง ON ก่อนที่่ท่านจะสตาร์ทเครื่องยนต์
อีกครั้ง
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การทำาความสะอาดและขัดเงารถจักรยานยนต์อยู่เป็นประจำานั้น

มีความสำาคัญต่อการรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนานของรถ

จักรยานยนต์ฮอนด้าของท่าน รถจักรยานยนต์ที่สะอาดจะทำาให้

ง่ายแก่การพบเห็นปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นำ้าทะเลและเกลือที่ใช้ป้องกันการเกิดนำ้าแข็ง

เกาะบนพื้นถนน จะทำาให้เหล็กเกิดสนิมหรือผุกร่อนได้ ดังนั้นควร

ล้างทำาความสะอาดรถจักรยานยนต์ของท่านอย่างทั่วถึงทุกครั้ง

หลังการขับขี่ไปบนถนนที่อยู่เลียบชายฝั่งทะเลหรือบนถนนที่ถูกโรย

ด้วยเกลือ

ปล่อยให้เครื่องยนต์ ท่อไอเสีย เบรก และชิ้นส่วนที่มีอุณหภูมิสูง

อื่นๆ เย็นลงก่อนที่จะล้างรถจักรยานยนต์

1. ล้างรถจักรยานยนต์อย่างทั่วถึงโดยใช้สายยางสำาหรับรดนำ้า

    ต้นไม้แรงดันตำ่าเพื่อทำาความสะอาดสิ่งสกปรกที่ไม่ฝังแน่นออก

2. ถ้าจำาเป็น ทำาความสะอาดรถจักรยานยนต์ด้วยฟองนำ้าหรือผ้า

    ขนหนูเนื้อนุ่มชุบนำ้ายาทำาความสะอาดที่มีฤทธิ์อ่อนๆ เพื่อขจัด

    คราบสกปรกต่างๆ ที่มาจากถนนออก

การดูแลรักษารถจักรยานยนต์

การดูแลรักษารถจักรยานยนต์

การล้างรถจักรยานยนต์

        ทำาความสะอาดเลนส์ไฟหน้า ฝาครอบตัวถัง และส่วนประกอบ
        ที่เป็นพลาสติกต่างๆ ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีก
        เลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนที่ชิ้นส่วนดังกล่าว 
        หลีกเลี่ยงการฉีดนำ้าตรงไปที่ไส้กรองอากาศ ท่อไอเสีย และ
        ชิ้นส่วนของระบบไฟฟ้า 
3. ล้างรถจักรยานยนต์ด้วยนำ้าสะอาดอย่างทั่วถึงและเช็ดรถให้แห้ง
    ด้วยผ้าเนื้อนุ่มที่สะอาด 
4. หลังจากที่รถจัักรยานยนต์แห้ง ให้หยอดนำ้ามันหล่อลื่นที่ชิ้นส่วน
    ที่เคลื่อนที่ได้ใดๆ
        ต้องแน่ใจว่าไม่มีนำ้ามันหล่อลื่นกระเด็นไปติดบนเบรกหรือ
        ยางรถ ผ้าดิสก์เบรกหรือจานดิสก์เบรกที่ีเปื้อนไปด้วยนำ้ามัน
        จะทำาให้ประสิทธิภาพในการเบรกลดลงอย่างมากและอาจ
        นำาไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ เช่น การชนหรือรถล้มได้
5. หล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อนทันทีที่ล้างและเช็ดรถแห้งแล้ว
6. ใช้แวกซ์เคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อน 
        หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบไปด้วยผงซักฟอกที่มี
        คุณสมบัติในการกัดสูงหรือตัวทำาละลายทางเคมีซึ่งอาจทำาให้
        เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ ชิ้นส่วนที่พ่นสี และ 
        ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกของรถจักรยานยนต์ของท่านได้
        อย่าลงแวกซ์ที่ยางและเบรก
       ถ้ารถจักรยานยนต์ของท่านมีชิ้นส่วนที่เป็นพื้นผิวสีที่ด้านใดๆ
       อย่าใช้แวกซ์เคลือบพื้นผิวดังกล่าว
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การดูแลรักษารถจักรยานยนต์

ข้อควรระวังในการล้างรถจักรยานยนต์

ควรปฏิบัติตามคำาแนะนำาต่อไปนี้เมื่อจะล้างรถจักรยานยนต์ :
• อย่าใช้เครื่องฉีดนำ้าแรงดันสูง :
      เครื่องฉีดล้างทำาความสะอาดแรงดันสูงอาจทำาให้เกิดความ
      เสียหายกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้และชิ้นส่วนของระบบ
      ไฟฟ้า และทำาให้ชิ้นส่วนดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้
      นำ้าและอากาศสามารถเข้าไปในเรือนลิ้นเร่งและ/หรือผ่าน
      เข้าสู่ไส้กรองอากาศได้
• อย่าฉีดนำ้าตรงไปที่ท่อไอเสีย :
      นำ้าที่อยู่ในท่อไอเสียอาจทำาให้รถจักรยานยนต์สตาร์ทไม่
     ติดและยังทำาให้เกิดสนิมในท่อไอเสียได้ 
• ทำาให้เบรกแห้ง :
      นำ้ามีผลเสียต่อประสิทธิภาพในการเบรก หลังจากการล้าง
      รถจักรยานยนต์ ให้เบรกซำ้าๆ หรือยำ้าเบรกในขณะที่ขับขี่
      ที่ความเร็วตำ่า เพื่อช่วยให้ผ้าเบรกแห้งเร็วขึ้น
• อย่าฉีดนำ้าตรงเข้าไปใต้เบาะนั่ง :
      นำ้าที่เข้าไปในช่องเก็บของใต้เบาะนั่งอาจทำาให้เกิดความ
      เสียหายกับเอกสารและทรัพย์สินอื่นๆ ของท่านได้

• อย่าฉีดนำ้าตรงไปที่ไส้กรองอากาศ :
      นำ้าที่เข้าไปในไส้กรองอากาศอาจทำาให้เครื่องยนต์สตาร์ท
      ไม่ติดได้
• อย่าฉีดนำ้าตรงไปใกล้ไฟหน้า :
      เลนส์ภายในของไฟหน้าอาจมีฝ้าเกิดขึ้นชั่วคราวหลัง
      จากการล้างรถจักรยานยนต์หรือเมื่อขับขี่ในขณะฝนตก 
      ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการทำางานของไฟหน้า

      ไอนำ้าภายในเลนส์ไฟหน้าควรจะหายไปหลังจากที่ติด

      เครื่องยนต์พร้อมกับเปิดไฟหน้าเป็นเวลา 2-3 นาทีแล้ว

      อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านเห็นไอนำ้าหรือนำ้าแข็งจำานวนมาก

      เกาะอยู่ภายในเลนส์ ขอให้ท่านนำารถจักรยานยนต์ของ

      ท่านเข้ารับบริการตรวจเช็คโดยศูนย์บริการฮอนด้า

• อย่าใช้แวกซ์หรือนำ้ายาขัดเงาชนิดต่างๆ กับพื้นผิวสีที่ด้าน :

      ใช้ผ้าเนื้อนุ่มหรือฟองนำ้า ใช้นำ้าล้างในปริมาณมากๆ และ

       ใช้ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดที่มีฤทธิ์อ่อนๆ ในการทำา

       ความสะอาดพื้นผิวสีที่ด้าน แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าเนื้อ

       นุ่มที่สะอาด
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ชิ้นส่วนอะลูมิเนียม

อะลูมิเนียมจะเกิดการผุกร่อนและเป็นสนิมได้เมื่อถูกฝุ่น โคลน 

หรือเกลือที่โรยอยู่ตามท้องถนน ทำาความสะอาดชิ้นส่วน

อะลูมิเนียมเป็นประจำาและปฏิบัติตามคำาแนะนำาต่อไปนี้เพื่อ

หลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนต่างๆ : 

   • อย่าใช้แปรงขนแข็ง เหล็กฝอยสำาหรับขัด หรือวัสดุและ

      อุปกรณ์ทำาความสะอาดอื่นๆ ที่มีผงขัดเป็นส่วนประกอบ 

   • หลีกเลี่ยงการขับขี่ข้ามหรือครูดไปกับขอบถนน

การดูแลรักษารถจักรยานยนต์

ควรปฏิบัติตามคำาแนะนำาต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอย
ขีดข่วนและรอยตำาหนิต่างๆ : 
• ค่อยๆ ทำาความสะอาดโดยใช้ฟองนำ้านุ่มๆ และล้างด้วยนำ้า
  หลายๆ ครั้ง
• ขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นอยู่ออก ใช้นำ้าผสมผงซักฟอกเจือ-
   จางและล้างด้วยนำ้าหลายๆ ครั้ง
• หลีกเลี่ยงอย่าให้มีนำ้ามันเชื้อเพลิง นำ้ามันเบรก หรือผงซักฟอก
   หกลงบนเครื่องวัด ฝาครอบตัวถัง หรือไฟหน้า

ฝาครอบตัวถัง

เมื่อมีการทาสีที่พื้นผิวของชุดท่อไอเสีย ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์
ทำาความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนพื้นผิว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดในการใช้ทำาความ
สะอาดพื้นผิวดังกล่าว ขอให้ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด
ที่เป็นกลางในการทำาความสะอาดพื้นผิวสีบนชุดท่อไอเสีย 
ถ้าหากท่านไม่แน่ใจว่าชุดท่อไอเสียของท่านมีการทาสีที่พื้น-
ผิวไว้หรือไม่ ขอให้ท่านติดต่อสอบถามกับศูนย์บริการฮอนด้า
ของท่าน

ชุดท่อไอเสีย
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การเก็บรักษารถจักรยานยนต์

ถ้าท่านเก็บรักษารถจักรยานยนต์ไว้ที่ลานจอดกลางแจ้ง 

ท่านควรพิจารณาใช้ผ้าคลุมสำาหรับรถจักรยานยนต์

แบบเต็มคัน ถ้าหากท่านจะไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็น

ระยะเวลานานๆ ขอให้ปฏิบัติตามคำาแนะนำาต่อไปนี้ :

• ล้างรถจักรยานยนต์ของท่านและลงแวกซ์บนพื้นผิว

   เคลือบทุกแห่ง (ยกเว้นพื้นผิวสีที่ด้าน) เคลือบแผ่น

   โครเมียมด้วยนำ้ามันป้องกันสนิม

• หล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อน หน้า 45

• ตั้งรถจักรยานยนต์ด้วยขาตั้งที่ใช้ในงานบริการและ

   วางตำาแหน่งของหมอนรองเพื่อยกยางทั้งสองล้อให้

   อยู่เหนือพื้นดิน 

• หลังจากฝนตก เอาผ้าคลุมรถออกและปล่อยรถจักร-

   ยานยนต์ไว้ให้แห้ง

• ถอดแบตเตอรี่ออก (หน้า 52) เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี ่

   จ่ายกระแสไฟออกจนหมด ชาร์จแบตเตอรี่ในที่ร่มและ

   มีการระบายอากาศที่ดี    

การเก็บรักษารถจักรยานยนต์
     ถ้าท่านทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในรถจักรยานยนต์ไม่ได้ถอด

     ออกให้ปลดขั้วลบ     ออกเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี ่

     จ่ายกระแสไฟออกจนหมด

-

หลังจากที่ท่านเอารถจักรยานยนต์ออกมาจากโรงเก็บ
รถ ขอให้ท่านตรวจสอบรายการบำารุงรักษาทั้งหมดตาม
ที่ได้กำาหนดไว้ในตารางการบำารุงรักษา
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ถ้าหากรถจักรยานยนต์ของท่านจำาเป็นต้องถูกขนย้าย
หรือขนส่ง ท่านควรนำารถจักรยานยนต์ขึ้นรถพ่วงสำาหรับ
บรรทุกรถจักรยานยนต์ หรือรถบรรทุกหรือรถพ่วงพื้น
เรียบซึ่งมีท้ายลาดหรือมีแท่นยกรถ และมีสายรัดรถ
จักรยานยนต์ด้วย อย่าพยายามที่จะลากจูงรถจักรยาน-
ยนต์ของท่านในขณะที่ล้อใดล้อหนึ่งหรือทั้งสองล้อยัง
แตะอยู่กับพื้น

การขนส่งรถจักรยานยนต์

ข้อสังเกต

การลากจูงรถจักรยานยนต์อาจทำาให้เกิดความเสียหาย

ร้ายแรงต่อระบบส่งกำาลังได้

การขนส่งรถจักรยานยนต์
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การที่ได้เป็นเจ้าของและขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นเรื่อง
ที่สามารถให้ความสนุกและความเพลิดเพลินแก่ท่าน
ได้ แต่ท่านก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของท่านในการรักษา
สิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน 

ใช้ผงซักฟอกที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเมื่อท่าน
จะล้างทำาความสะอาดรถจักรยานยนต์ของท่าน หลีก
เลี่ยงการใช้นำ้ายาทำาความสะอาดชนิดสเปรย์ที่ประกอบ
ไปด้วยสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) ซึ่งสามารถ
ที่จะทำาให้เกิดความเสียหายกับชั้นโอโซนที่ปกป้องบรร-
ยากาศรอบโลกได้ 

ท่านและสิ่งแวดล้อม

การเลือกใช้นำ้ายาทำาความสะอาด

บรรจุนำ้ามันและขยะมีพิษอื่นๆ ลงในภาชนะบรรจุที่
เหมาะสมแล้วส่งไปยังศูนย์รีไซเคิล กรุณาโทรศัพท์ติด-
ต่อสำานักงานท้องถิ่นหรือสำานักงานของรัฐที่ทำางานเกี่ยว-
กับงานบริการสาธารณะหรือการบริการด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อสอบถามถึงที่ตั้งของศูนย์รีไซเคิลในพื้นที่ที่ท่านอาศัย
อยู่และเพื่อขอคำาแนะนำาเกี่ยวกับวิธีการกำาจัดของเสีย
ที่ไม่สามารถนำามารีไซเคิลได้ อย่าทิ้งนำ้ามันเครื่องที่ใช้
แล้วลงในถังขยะ หรือทิ้งลงท่อระบายนำ้า หรือเทราดลง
บนพื้นดิน นำ้ามันเครื่อง นำ้ามันเชื้อเพลิง นำ้าหล่อเย็น และ 
ตัวทำาละลายที่ใช้ในการทำาความสะอาดต่างๆ ที่ใช้แล้ว
ประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นอันตรายหรือมีพิษ ซึ่งสามารถ
ทำาอันตรายแก่พนักงานเก็บขยะและปนเปื้อนในนำ้าดื่ม 
ทะเลสาบ แม่นำ้า และมหาสมุทรได้ 

ขยะรีไซเคิล

ท่านและสิ่งแวดล้อม
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หมายเลขตัวถังและหมายเลขเครื่องยนต์เป็นหมายเลข
เฉพาะตัวของรถจักรยานยนต์ของท่านและเป็นสิ่งจำาเป็น
สำาหรับการจดทะเบียนรถ นอกจากนี้หมายเลขดังกล่าว
อาจจำาเป็นต้องใช้เมื่อท่านจะสั่งชิ้นส่วนสำาหรับการเปลี่ยน 
ท่านควรจะจดบันทึกหมายเลขเหล่านี้ไว้และเก็บรักษา
ไว้ในที่ที่ปลอดภัย

หมายเลขประจำารุ่นรถ

หมายเลขประจำารุ่นรถ หมายเลขตัวถัง

หมายเลขเครื่องยนต์
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นำ้ามันเชื้อเพลิงทั่วไปบางชนิดซึ่งผสมแอลกอฮอล์สามารถ
หาซื้อได้ในบางพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณไอเสียให้ตรง
ตามมาตรฐานอากาศสะอาดที่มีกำาหนดไว้ ถ้าท่านวาง-
แผนว่าจะใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
ขอให้ตรวจสอบดูว่าเป็นนำ้ามันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่วและ
มีค่าออกเทนอย่างน้อยที่สุดเท่ากับที่ได้กำาหนดไว้หรือไม่ 

นำ้ามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ดังต่อไปนี้
สามารถนำามาใช้กับรถจักรยานยนต์ของท่านได้ :
• เอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล์) สูงสุด 20% โดยปริมาตร 
     นำ้ามันเชื้อเพลิงซึ่งประกอบด้วยเอทานอล ซึ่งวาง
     จำาหน่ายภายใต้ชื่อทางการค้าว่า แก๊สโซฮอล์ 

นำ้ามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

นำ้ามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

หากท่านสังเกตเห็นอาการผิดปกติของเครื่องยนต์หรือ
พบว่าเครื่องยนต์มีปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ
ทำางานให้ท่านลองเปลี่ยนไปใช้นำ้ามันยี่ห้ออื่นแทน 

ขอ้สงัเกต

การใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
ซึ่งมีค่าเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์สูงกว่าที่ได้รับ
รองไว้ อาจทำาให้เกิดความเสียหายแก่ชิ้นส่วนที่เป็น
โลหะ ยาง และพลาสติกของระบบนำ้ามันเชื้อเพลิง
ของท่านได้
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รถจักรยานยนต์รุ่นนี้เป็นรถที่มีการติดตั้งอุปกรณ์แปร-
สภาพไอเสีย 3 ทาง ในอุปกรณ์แปรสภาพไอเสียนี้ประกอบ
ด้วยทองคำาขาว ซึ่งทำาหน้าที่ในการเร่งปฏิกิริยาทางเคมี
เมื่อมีอุณหภูมิสูง เพื่อเปลี่ยนไฮโดรคาร์บอน (HC) คาร์-
บอนมอนอกไซด์ (CO) และไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) 
ในก๊าซไอเสียให้เป็นสารประกอบที่ปลอดภัย ไม่ส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อม 

อุปกรณ์แปรสภาพไอเสียที่มีสภาพไม่สมบูรณ์หรือชำารุด 
จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและทำาให้ประสิทธิภาพ
การทำางานของเครื่องยนต์ลดลง การเปลี่ยนระบบแปร-
สภาพไอเสียอันใหม่จะต้องใช้อะไหล่แท้ของฮอนด้าหรือ 
อะไหล่ที่ทดแทนกันได้เท่านั้น  

อุปกรณ์แปรสภาพไอเสีย

อุปกรณ์แปรสภาพไอเสีย
ดังนั้นควรปฏิบัติตามคำาแนะนำาต่อไปนี้ เพื่อเป็นการ
ป้องกันอุปกรณ์แปรสภาพไอเสียในรถจักรยานยนต์ของ
ท่าน
• ใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่วเท่านั้น เพราะนำ้ามันที่
   มีสารตะกั่วจะทำาให้อุปกรณ์แปรสภาพไอเสียเกิดความ
   เสียหายได้
• ดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
• นำารถจักรยานยนต์ของท่านไปเข้ารับบริการจากศูนย์
   บริการฮอนด้าถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด เครื่องยนต์
   ติดขัด หรือทำางานไม่เป็นปกติ ในกรณีดังกล่าวขอให้
   ท่านหยุดรถและดับเครื่องยนต์
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ข้อม
ูลท

างเท
คน

ิค

ข้อมูลทางเทคนิค

 ส่วนประกอบหลัก

ความยาว 2,190 มม. (86.2 นิ้ว) 

ความกว้าง 820 มม. (32.3 นิ้ว)

ความสูง 1,093 มม. (43.0 นิ้ว)

ระยะห่างช่วงล้อ 1,490 มม. (58.7 นิ้ว)

ระยะห่างจากพื้น 149 มม. (5.9 นิ้ว)

มุมแคสเตอร์ 28º 0´

ระยะเทรล 110 มม. (4.3 นิ้ว)

นำ้าหนักสุทธิ 170 กก. (375 ปอนด์)

ความสามารถใน

การรับนำ้าหนักสูงสุด*1

ความสามารถใน 

การบรรทุก

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 2.80 ม. (9.2 ฟุต)

ปริมาตรกระบอกสูบ 286.01 ซม.3 (17.447 cu-in)

 76.000 x 63.047 มม. 

 (2.9921 x 2.4822 นิ้ว)

 อัตราส่วนการอัด 10.7 : 1

 นำา้มนัเชือ้เพลงิไรส้ารตะกัว่ทีแ่นะนำา :  

 ค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่า

 นำ้ามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสม

 ของแอลกอฮอล์

 ความจุถังนำ้ามันเชื้อเพลิง 11.2 ลิตร

  YTZ8V

 12V-7Ah (10 HR) 

 1 3.416

 2 2.250

 3 1.650

 4 1.350

 5 1.166

 6 1.038

 อัตราทด 

 (ขั้นต้น / ขั้นสุดท้าย)
*1 ประกอบด้วยนำ้าหนักของผู้ขับขี่ ผู้ซ้อนท้าย สัมภาระทั้งหมด และ 

    อุปกรณ์เพิ่มเติมทั้งหมด

ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย 1 คน

 นำ้ามันเชื้อเพลิง

 แบตเตอรี่

อัตราทดเกียร์

2.807/2.571

 กระบอกสูบและระยะชัก

เอทานอล สูงสุด 20% โดยปริมาตร

171 กก. (377 ปอนด์)
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ข้อม
ูลท

างเท
คน

ิค
ข้อมูลทางเทคนิค

 ข้อมูลบริการ

ขนาดของยาง

ยางที่แนะนำา

แรงดันลมยาง

(อย่าปรับตั้ง) 0.80 - 0.90 มม. (0.031 - 0.035 นิ้ว)

นำ้ามันเครื่อง

ที่แนะนำา

 หลังถ่ายนำ้ามันเครื่อง  1.4 ลิตร

ความจุ หลังถ่ายนำ้ามันเครื่อง

นำ้ามันเครื่อง           และเปลี่ยนไส้กรอง  1.5 ลิตร

 นำ้ามันเครื่อง

 หลังผ่าเครื่อง  1.8 ลิตร

นำ้ามันเบรก  

ที่แนะนำา

ความจุนำ้าหล่อเย็น  

ทั้งระบบ  

นำ้าหล่อเย็น 

ที่แนะนำา

สารหล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อน  สารหล่อลื่นโซ่ขับเคลื่อน แต่หากไม่สามารถหาได้

ที่แนะนำา                   ก็ขอให้ท่านใช้นำ้ามันเครื่อง SAE 80 หรือ 90

ความตึงหย่อนของ 

โซ่ขับเคลื่อน

โซ่ขับเคลื่อน              DID 520VF หรือ RK 520KLO2

มาตรฐาน                  จำานวนข้อต่อ  110

ฟันสเตอร ์                 สเตอร์หน้า   14 ฟัน

มาตรฐาน                  สเตอร์หลัง   36 ฟัน

นำ้ามันเบรกฮอนด้า DOT 4

1.10 ลิตร

นำ้าหล่อเย็นแบบผสมแล้วของฮอนด้า

25 - 35 มม. (1.0 - 1.4 นิ้ว)

 หน้า 130/90-16M/C 67H

 หลัง 150/80-16M/C 71H

ชนิดของยาง ยางธรรมดา ชนิดไม่มียางใน

 หน้า DUNLOP D404F Q

 หลัง DUNLOP D404 Q

 หน้า 200 กิโลปาสคาล (2.00 กก./ซม.2, 29 ปอนด์/นิ้ว2)

                                        หลัง        200 กิโลปาสคาล (2.00 กก./ซม.2, 29 ปอนด์/นิ้ว2)

ความสึกของ หน้า 1.5 มม. (0.06 นิ้ว)

ดอกยางตำ่าสุด หลัง 2.0 มม. (0.08 นิ้ว)

หัวเทียน (มาตรฐาน) SIMR8A9 (NGK) 

ระยะห่างเขี้ยว 

หัวเทียน

รอบเดินเบา 1,500 ± 100 รอบต่อนาที

 นำ้ามันเครื่องสำาหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะฮอนด้า

 มาตรฐานเอพีไอ (API) : SG หรือสูงกว่า

 ไม่รวมถึงนำ้ามันที่มีข้อความประหยัดเชื้อเพลิงอันได้แก่

 “Energy Conserving” หรือ “Resource Conserving” 

 ปรากฏอยู่ที่สัญลักษณ์มาตรฐาน 

 ความหนืด : SAE 10W-30, 

 มาตรฐาน JASO T903 : MA  
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 อัตราการขันแน่น
โบ้ลท์ถ่ายนำ้ามันเครื่อง     24 นิวตัน-เมตร (2.4 กก.-ม., 18 ฟุต-ปอนด์) 

โบ้ลท์ยึดฝาปิด

ไส้กรองนำ้ามันเครื่อง      

น๊อตล๊อคตัวปรับตั้งโซ่     21 นิวตัน-เมตร (2.1 กก.-ม., 15 ฟุต-ปอนด์)

น๊อตยึดเพลาล้อหลัง                     88 นิวตัน-เมตร (9.0 กก.-ม., 65 ฟุต-ปอนด์)

โบ้ลท์เพลาล้อหน้า     51 นิวตัน-เมตร (5.2 กก.-ม., 38 ฟุต-ปอนด์)

โบ้ลท์ยึดเพลาล้อหน้า     22 นิวตัน-เมตร (2.2 กก.-ม., 16 ฟุต-ปอนด์)

 หลอดไฟต่างๆ

ไฟหน้า 12V-60/55W  

ไฟเบรก/ไฟท้าย 12V-21/5W

ไฟเลี้ยวหน้า 12V-21/5W × 2

ไฟเลี้ยวหลัง 12V-21W × 2

ฟิวส์หลัก 30A

ฟิวส์อื่นๆ         30A, 15A, 7.5A

 ฟิวส์

ข้อมูลทางเทคนิค

12 นิวตัน-เมตร (1.2 กก.-ม., 9 ฟุต-ปอนด์)
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