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ข้อบคำณุ์ที่ี�ซ้่�อส่น้คำา้รุน่นี�
·	 โปรดอา่นคำูม่อ่การใชื่ง้านใหล้ัะเอยีดกอ่นที่ี�จัะใชื่ง้าน.
·	 คำวรเกบ็คำูม่อ่การใชื่ง้านเป็นอยา่งด	ีหลังัจัากที่ี�อา่นจับ
เรยีบรอ้ยแลัว้.

·	 ผูู้ท้ี่ี�ไมเ่ข้า้ใจัในเน่�อหาคำูม่อ่การใชื่ง้าน	ไมค่ำวรที่ี�จัะใชื่ ้
งานเคำร่�องต่ดัหญา้.

·	 ถูา้ใหย้ม่เคำร่�องต่ดัหญา้แกบ่คุำคำลัอ่�น	้องอธีบ้ายวธ้ีกีาร
ใชื่ง้านแลัะใหอ้า่นคำูม่อ่อยา่งลัะเอยีด

โปรดจัำาไวว้า่รปูภัาพื่แลัะเน่�อหาที่ั �งหมดในคำูม่อ่การใชื่ ้
งานอาจัแต่กต่า่งกบัส่น้คำา้จัรง้	ซ้่�งข้่�นอยูก่บัการ
เปลัี�ยนแปลังข้องข้อ้มลูัจัำาเพื่าะในผู้ลัต้่ภัณั์ฑ์์

วัตัถุปุระสงค์ก์ารใช้้

อปุกรณ์น์ี�ใชื่ส้่ำาหรับต่ดัหญา้,	วชัื่พื่ช่ื่,	แลัะต่น้ไมข้้นาดเล็ัก
ไมค่ำวรใชื่เ้พื่่�อวตั่ถูปุระส่งคำอ์่�นเชื่น่	การแต่ง่ที่รงต่น้ไม	้หรอ่
การต่ดัพืุ่ม่ไมซ้้ ่�งเป็นเหต่ใุหเ้กด้อาการบาดเจ็ับได ้

รุ�น EBC-43U

คำูม่อ่การใชื่ง้าน

TEL.: +81-75-953-2499  FAX.: +81-75-954-6119
E-mail: info@koshin-ltd.co.jp
12 Kami-Hachinotsubo Kotari, Nagaokakyo City, 
Kyoto 617-8511 JAPAN

www.koshinpump.com

เค์ร่�องตดัหญ้า้เค์ร่�องยนต์
เบนซินิ

สารบญั้
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ส่ต่ารท์ี่เต่อรแ์บบมอ่ดง่มลีัานมว้นกลับั

ช้่�อช้ิ�นส�วันต�างๆ

ปุ่ มชื่ว่ยส่ต่ารท์ี่เคำร่�อง

ที่ี�ยด่ดา้มจัับ

ส่ายคำนัเรง่นำ�ามนั

คำนัเรง่นำ�ามนั

เพื่ลัาข้บั
กระปกุเกยีร์

อปุกรณ์ป้์องกนั

ใบมดีต่ดั

I-O I-O ส่วต้่ชื่	์(เป้ดป้ด)

คำนัโยกลั�อก

กระปกุคำลัตั่ชื่์

ต่วัลั�อคำแบบหมนุ	(ดเีที่นต่ล์ั�อคำ)

แผู้น่รองเอว
ดา้มจัับ

ที่ี�แข้วน

ฝ่าคำรอบหวัเที่ยีน

คำนัโยก

ที่ี�กรองอากาศ

แที่งคำเ์ต่ม้นำ�ามนั

ฝ่าป้ดนำ�ามนั

ที่อ่ไอเส่ยี

กระบอกเกบ็เส่ยีงที่อ่ไอเส่ยี

เค์ร่�องยนต์ สายรดัค์วับค์มุแบบพาดบ�า

อปุกรณ์ป์รับส่ายรัด

ที่ี�ยด่ดา้มจัับ กระปกุคำลัตั่ชื่์

แผู้น่รองเอว

ที่ี�กรองอากาศ
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สญั้ลักัษณ์์
คำณุ์ต่อ้งจัำาส่ญัลักัษณ์เ์ม่�อไดอ้า่นคำูม่อ่ปฏิบ้ตั่ง้าน

อา่นคำูม่อ่การใชื่ง้าน ต่อ้งส่วมถูงุมอ่ป้องกนั

ต่อ้งดแูลัแลัะใส่ใ่จัโดยเฉพื่าะ
ส่วมรองเที่า้บู�ธีโดยที่ี�ชื่ว่ยป้องกนั
ฝ่่าเที่า้ลั่�นไถูลั	ข้อแนะนำารองเที่า้บู�
ธีเซ้ฟหวัเหล็ัก

หา้ม ส่วมหมวกนร้ภัยั,	แวน่ต่า	แลัะที่ี�อดุ
หู

อนัต่รายจัากวตั่ถูทุี่ี�กระเด็น การหยดุฉุกเฉน้

เวน้ระยะหา่ง การปฐมพื่ยาบาลั

ไมส่่บูบหุรี� เป้ด/	เร้�มเคำร่�อง

ไมก่อ่ใหเ้กด้ประกายไฟ ป้ด/หยดุเคำร่�อง
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ค์ำาแนะนำาทางดา้นค์วัามปลัอดภัยั

ค์ำาแนะนำาท ั�วัไป

- แรกส่ดุ	ผูู้ใ้ชื่ง้านต่อ้งถูามรา้นต่วัแที่นจัำาหน่าย
เกี�ยวกบัคำำาแนะนำาเบ่�องต่น้เพื่่�อใหค้ำุน้เคำยกบัการ
ใชื่ง้านเคำร่�องต่ดัหญา้

- ไมอ่นุญาต่ใหเ้ด็กแลัะบคุำคำลัที่ี�อายตุ่ำ�ากวา่18ปี	
ใชื่ง้านเคำร่�องต่ดัหญา้.	อยา่งไรก็ต่าม	ผูู้ท้ี่ี�อายุ
มากกวา่	16ปี	หากไดรั้บการส่อนแลัะฝ่่กฝ่นจัาก
ผูู้ท้ี่ี�มคีำวามชื่ำานาญแลัะประส่บการณ์	์กส็่ามารถูใชื่ ้
เคำร่�องต่ดัหญา้ได ้

- โปรดใชื่ด้ว้ยคำวามใส่ใ่จัแลัะระมดัระวงั.
- ใหใ้ชื่ง้านในชื่ว่งที่ี�รางกายอยูใ่นส่ภัาพื่ที่ี�ส่มบรูณ์	์
รวมที่ั �งปฏิบ้ตั่ง้านดว้ยคำวามส่งบแลัะระมดัระวงั	
โดยต่อ้งคำำานง้ถูง่ผู้ลักระที่บต่อ่บคุำคำลัอ่�นดว้ย

- หา้มใชื่ง้านหลังัจัากที่ี�ด่�มเคำร่�องด่�มแอลักอฮอลั,์	
มอีาการเหน่�อยลัา้	หรอ่เกด้การเจ็ับป่วย

- กฎหมายข้องประเที่ศแต่ล่ัะพื่่�นที่ี�ถูกูจัำากดัส่ำาหรับ
การใชื่เ้คำร่�อง

อปุกรณ์ป้์องกนัส�วันบคุ์ค์ลั

- คำวรส่วมเส่่�อผู้า้ที่ี�เหมาะส่มส่ำาหรับการที่ำางานเชื่น่
คำวรใส่เ่ส่่�อที่ี�ข้นาดพื่อดตี่วั	ไมรุ่ม่รา่มอนัเป็น
อปุส่รรคำในการที่ำางาน	ไมใ่ส่เ่คำร่�องประดบัหรอ่
เส่่�อผู้า้ที่ี�กอ่ใหเ้กด้การเกี�ยวกบัพืุ่ม่ไมห้รอ่ต่น้ไม ้
เต่ี�ยๆได ้

- เพื่่�อป้องกนัการบาดเจ็ับจัากศรีษะ,	ดวงต่า,	มอ่,	
เที่า้	รวมที่ั �งการไดย้น้	ต่อ้งใส่อ่ปุกรณ์เ์พื่่�อป้องกนั
อวยัวะส่ว่นต่า่งๆเหลัา่นี�	รวมถูง่ต่อ้งส่วมเส่่�อผู้า้ที่ี�
ส่ามารถูป้องกนัอนัต่รายในระหวา่งการที่ำางาน
ดว้ย

- หมั�นส่วมหมวกนร้ภัยัเพื่่�อป้องกนัคำวามเส่ี�ยงจัาก
วตั่ถูทุี่ี�ต่กลังมาใส่ศ่รีษะ	ส่ำาหรับหมวกนร้ภัยั	ต่อ้ง
หมั�นต่รวจัเชื่ค็ำเป็นประจัำาเพื่่�อป้องกนัอนัต่ราย	
แลัะต่อ้งเปลัี�ยนที่กุๆ5ปี	คำวรใชื่ห้มวกนร้ภัยัที่ี�ผู้า่น
มาต่รฐานคำวามปลัอดภัยัเที่า่นั�น

- กระบงัหนา้	ข้องหมวกนร้ภัยั	(หรอ่แวน่ต่ากนัลัม)	
จัะชื่ว่ยป้องกนัใบหนา้จัากเศษหน้แลัะเศษที่ราย
ที่ี�กระเด็นเข้า้มา	ระหวา่งการใชื่ง้านคำวรต่อ้งใส่่
แวน่ต่ากนัลัม	หรอ่กระบงัหนา้เพื่่�อป้องกนัการ
บาดเจ็ับข้องดวงต่า

- คำวรมดัผู้มยาวแลัะส่วมหมวกแก�ปหรอ่ที่ี�คำลัมุผู้ม
- ส่วมอปุกรณ์ป้์องกนัเส่ยีงเพื่่�อป้องกนัการบก
พื่รอ้งการไดย้น้	(ที่ี�คำรอบห	ู,	ที่ี�อดุหเูป็นต่น้).

- ชื่ดุหม	ีส่ามารถูป้องกนัเศษหน้แลัะเศษที่รายที่ี�
กระเด็น	ที่างเราข้อแนะนำาผูู้ใ้ชื่ใ้หใ้ส่ช่ื่ดุหมี

- ถูงุมอ่	เป็นส่ว่นหน่�งข้องอปุกรณ์ท์ี่ี�ต่อ้งถูกูกำาหนด
แลัะต่อ้งส่วมใส่ต่่ลัอดในชื่ว่งระหวา่งการใชื่ง้าน

- เม่�อใชื่เ้คำร่�องต่ดัหญา้	ต่อ้งส่วมรองเที่า้ที่ี�ที่นที่าน	
ส่ามารถูป้องกนัการลั่�นที่ี�ฝ่่าเที่า้	เพื่่�อป้องกนัการ
บาดเจ็ับแลัะใหม้สี่ภัาพื่เที่า้ที่ี�ดี

200720_EBC-43U_M(THA)_A4_2011.indd   4200720_EBC-43U_M(THA)_A4_2011.indd   4 2020/11/18   16:56:102020/11/18   16:56:10



5

คำำาแนะนำาที่างดา้นคำวามปลัอดภัยั

เร ิ�มการใช้ง้านเค์ร่�องตดัหญ้า้

- โปรดต่รวจัส่อบใหแ้น่ใจัวา่ไมม่เีด็กๆหรอ่ผูู้ค้ำนอยู่
ในระยะพื่่�นที่ี�การที่ำางาน15เมต่ร	(50ฟตุ่),	พื่รอ้ม
ที่ั �งระวงัไมใ่หส้่ตั่วท์ี่กุชื่นด้เข้า้มาในพื่่�นที่ี�การ
ที่ำางาน

- เม่�อจัะเดน้เข้า้หาคำนที่ี�ใชื่เ้คำร่�องต่ดัหญา้,	ต่อ้งให ้
ส่ญัญาณ์อยา่งนอ้ย	15	เมต่รจัากผูู้ใ้ชื่ง้าน
โปรดต่รวจัส่อบใหแ้น่ใจัวา่เคำร่�องต่ดัหญา้ไดห้ยดุ
การใชื่ง้าน	แลัะใบมดีไดห้ยดุหมนุเรยีบรอ้ยแลัว้.

- กอ่นที่ี�จัะใชื่ง้าน	กรณุ์าต่รวจัส่อบวา่เคำร่�องนั�นมี
คำวามปลัอดภัยัในการใชื่ง้านเป็นประจัำา	โดย	เชื่ค็ำ
ส่ภัาพื่ใบพัื่ด,	เชื่ค็ำคำนัเรง่นำ�ามนัเพื่่�อใหใ้ชื่ง้านงา่ย	
แลัะเชื่ค็ำต่วัลัอีคำคำนัโยคำเพื่่�อใหใ้ชื่ง้านไดอ้ยา่ง
เหมาะส่ม

- ไมอ่นุญาต่ใหห้มนุใบมดีต่ดัเองระหวา่งที่ี�รอบเดน้
เคำร่�องเบา.ถูา้มขี้อ้ส่งส่ยัในการปรับเปลัี�ยนให ้
ปรก่ษากบัต่วัแที่นจัำาเหน่าย	.	หมั�นต่รวจัส่อบต่
วามส่ะอาดแลัะคำวามแหง้ข้องที่ี�ดา้นจัับ	พื่รอ้มที่ั �ง
ต่รวจัส่อบการที่ำางานข้องส่วต้่ชื่เ์ป้ดป้ดดว้ยปุ่ มนี�	
I-O

การเร้�มใชื่ง้านเคำร่�องต่ดัหญา้ต่ามคำำาแนะนำาในคำูม่อ่
การใชื่ง้าน
- หา้มใชื่ว้ธ้ีอี่�นๆนอกเหนอ่จัากคำูม่อ่การใชื่ง้านใน
การส่ต่ารท์ี่เคำร่�อง!

- ใหใ้ชื่เ้คำร่�องต่ดัหญา้แลัะเคำร่�องมอ่ต่า่งๆต่ามที่ี�
กลัา่วมาในคำูม่อ่การใชื่ง้าน.

- ใหส้่ต่ารท์ี่เคำร่�องหลังัจัากไดป้ระกอบชื่้�นส่ว่น
เคำร่�องต่ดัหญา้ที่ั �งหมดเรยีบรอ้ยแลัว้.	อนุญาต่ให ้
ใชื่เ้คำร่�องต่ดัหญา้หลังัจัากอปุกรณ์เ์ส่รม้ในการใชื่ ้
งานไดป้ระกอบเรยีบรอ้ยแลัว้!

- กอ่นที่ี�จัะส่ต่ารท์ี่เคำร่�อง	ต่อ้งแน่ใจัวา่อปุกรณ์ใ์บ
มดีไมม่กีารส่มัผัู้ส่กบัวตั่ถูขุ้องแข็้งเชื่น่	ก้�งไม ้

- กอ่นส่ต่ารท์ี่เคำร่�องยนต่ใ์หต้่รวจัส่อบที่อ่นำ�ามนัเชื่่�อ
เพื่ลัง้แลัะถูงัเพื่่�อหารอยแต่กหรอ่การรั�วไหลัข้อง
นำ�ามนัเชื่่�อเพื่ลัง้.	ใหส้่อบถูามต่วัแที่นจัำาหน่าย
เพื่่�อที่ำาการต่รวจัเชื่ค็ำแลัะซ้อ่มแชื่ม

- เม่�อเคำร่�องยนต่ม์ปัีญหาต่อ้งป้ดเคำร่�องที่นัที่ี
- เม่�อเคำร่�องต่ดัหญา้ไดก้ระที่บหน้หรอ่วตั่ถูแุข็้ง	ให ้
ป้ดเคำร่�องแลัะต่รวจัส่อบเคำร่�องที่นัที่ี

ON

OFF

- ต่รวจัส่อบเคำร่�องต่ดัหญา้เป็นประจัำาเพื่่�อเชื่ค็ำคำวาม
เส่ยีหาย	(ต่รวจัส่อบวา่มรีอยรา้วหรอ่ไมโ่ดยการ
เคำาะหาจัดุที่ี�มเีส่ยีงที่ี�ผู้ด้ปกต่)้

- ถูา้เคำร่�องต่ดัหญา้ไดรั้บการกระแที่กอยา่งรนุแรง
หรอ่ต่กลังพื่่�น	ต่อ้งเชื่ค็ำส่ภัาพื่กอ่นการใชื่ง้านต่อ่	
โดยเชื่ค็ำการรั�วไหลัข้องนำ�ามนั	แลัะเชื่ค็ำส่ภัาพื่
เคำร่�องวา่อปุกรณ์ค์ำวบคำมุ	แลัะอปุกรณ์น์ร้ภัยัมกีาร
ที่ำางานผู้ด้ปกต่ห้รอ่ไม	่ถูา้มจีัดุที่ี�เส่ยีหรอ่มขี้อ้
ส่งส่ยั,	ใหส้่อบถูามต่วัแที่นจัำาหน่ายเพื่่�อที่ำาการ
ต่รวจัเชื่ค็ำแลัะซ้อ่มแชื่ม

- การใชื่ง้านเคำร่�องต่ดัหญา้โดยการพื่าดที่ี�บา่	ต่อ้ง
ปรับต่ำาแหน่งส่ายใหเ้หมาะส่มกอ่นการใชื่ง้า
นที่กุคำรง้	คำวรปรับส่ายต่ามรปูรา่งข้องผูู้ใ้ชื่ง้าน
เพื่่�อป้องกนัคำวามเม่�อยลัา้ระหวา่งการใชื่ง้าน	ไม่
คำวรถูอ่เคำร่�องต่ดัหญา้ดว้ยมอ่เดยีวระหวา่งการใชื่ ้
งาน

- ระหวา่งการใชื่ง้านใหจั้ับไวส้่องมอ่	แลัะคำวรจััด
ต่ำาแหน่งการยน่ใหป้ลัอดภัยัอยูเ่ส่มอ

- คำวรใชื่ง้านเคำร่�องต่ดัหญา้โดยหลักีเลัี�ยงการส่ดู
ดมก�าซ้ไอเส่ยี	ไมค่ำวรใชื่ง้านเคำร่�องต่ดัหญา้ใน
หอ้งที่บ่	(เพื่่�อหลักีเลัี�ยงคำวามเส่ี�ยงจัากการส่ดูดม
ก�าซ้ไอเส่ยี).	ก�าซ้ไอเส่ยีที่ี�กลัา่วมาคำอ่ก�าซ้
คำารบ์อนมอนออกไซ้ด	์ซ้่�งเป็นก�าซ้ที่ี�ไมม่กีลั้�น

- ไมค่ำวรใชื่เ้คำร่�องต่ดัหญา้ใกลั ้ๆ กบัวตั่ถูทุี่ี�ต่ด้ไฟได ้
งา่ย
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คำำาแนะนำาที่างดา้นคำวามปลัอดภัยั

- ป้ดเคำร่�องที่กุคำรั �งเม่�อต่อ้งการพัื่กการใชื่ง้านหรอ่
ที่้�งอปุกรณ์ไ์วโ้ดยไมม่คีำนดแูลั	โดยต่อ้งวางไวใ้น
ต่ำาแหน่งที่ี�ปลัอดภัยัเพื่่�อป้องกนัอนัต่รายต่อ่คำน
อ่�น	หรอ่คำวามเส่ยีหายที่ี�ต่วัเคำร่�อง

- ไมค่ำวรวางเคำร่�องต่ดัหญา้ที่ี�มคีำวามรอ้นไวบ้นหญา้
แหง้หรอ่วสั่ดทุี่ี�เป็นเชื่่�อเพื่ลัง้

- ต่อ้งต่ด้ต่ั �งอปุกรณ์ป้์องกนัเคำร่�องต่ดัหญา้ที่ี
ส่ามารถูรองรับเข้า้กบัเคำร่�องที่กุๆคำรั �งกอ่นการใชื่ ้
งาน	มฉ้ะนั�น	จัะเกด้การบาดเจ็ับรา้ยแรงจัากการ
ไปส่มัผัู้ส่เคำร่�อง

- คำวรต่ด้ต่ั �งอปุกรณ์ป้์องกนั	แลัะอปุกรณ์เ์ส่รม้
ที่ั �งหมดที่ี�ใหม้าพื่รอ้มกบัเคำร่�องในระหวา่งการใชื่ ้
งาน

- ไมค่ำวรใชื่เ้คำร่�องเม่�อเกด้เส่ยีงผู้ด้ปกต่ใ้นอปุกรณ์์
เกบ็เส่ยีงที่ี�ที่อ่ไอเส่ยี

- ต่อ้งป้ดเคำร่�องเม่�อที่ำาการข้นยา้ยเคำร่�อง.
- ไมค่ำวรส่มัผัู้ส่อปุกรณ์เ์กบ็เส่ยีงที่ี�ที่อ่ไอเส่ยี	หรอ่
อะไหลัเ่คำร่�อง	ข้ณ์ะที่ี�ยงัรอ้นอยู่

- คำวรต่รวจัส่อบในต่ำาแหน่งที่ี�ปลัอดภัยัข้องเคำร่�อง
ต่ดัหญา้ระหวา่งการข้นยา้ย	เพื่่�อป้องกนันำ�ามนัหก
รั�วไหลั

- ในระหวา่งการข้นยา้ย,	ต่อ้งต่รวจัส่อบใหแ้น่ใจัวา่	
ไมม่นีำ�ามนัอยูใ่นถูงัเกบ็นำ�ามนั

- เม่�อที่ำาการข้นเคำร่�องต่ดัหญา้ลังจัากรถู	ไมค่ำวร
วางเคำร่�องลังที่ี�พื่่�น	พื่รอ่วางลังต่ำาแหน่งที่ี�ที่ำาให ้
เกด้คำวามเส่ยีหายต่อ่ถูงัเกบ็นำ�ามนั

- ถูง่แมใ้นกรณี์ฉุกเฉน้	ไมค่ำวรที่้�งหรอ่โยนเคำร่�อง
ต่ดัหญา้ลังพื่้�น	เน่�องจัากมผีู้ลัที่ำาใหเ้คำร่�องเกด้
คำวามเส่ยีหาย

- คำวรยกเคำร่�องต่ดัหญา้ข้่�นจัากพื่่�นที่กุคำรั �งเม่�อ
ที่ำาการยา้ยเคำร่�อง	การลัากถูงันำ�ามนัไถูลัไปกบัพื่่�น
จัะกอ่ใหอ้นัต่ราย	แลัะเป็นส่าเหต่ทุี่ี�ที่ำาใหเ้กด้
คำวามเส่ยีแลัะการรั�วไหลัที่ี�ถูงัเกบ็นำ�ามนั	รวมที่ั �ง
เกด้เหต่เุพื่ลัง้ไหมไ้ดด้ว้ย

การเตมินำ �ามนัเช้่�อเพลังิ

- คำวรป้ดเคำร่�องกอ่นเต่ม้นำ�ามนั,	หา่งจัากวตั่ถูทุี่ี�กอ่
ใหเ้กด้ประกายไฟ	แลัะไมค่ำวรส่บูบหุรี�

- ป้องกนัไมใ่หผู้้้�วหนังไปส่มัผัู้ส่กบันำ�ามนัแร	่ไมค้ำวร
ส่ดูดมไอนำ�ามนั	พื่ยายามส่วมถูงุมอ่ป้องกนั
ระหวา่งเต่ม้นำ�ามนั	คำวรเปลัี�ยนเส่่�อผู้า้แลัะที่ำาคำวาม
ส่ะอาดส่มำ�าเส่มอ

- ดแูลัไมใ่หน้ำ�ามนัเชื่่�อเพื่ลัง้หรอ่นำ�ามนัเคำร่�องหกลัง
พื่่�นเพื่่�อป้องกนัการปนเป่�อนหนา้ดน้	(เพื่่�อป้องกนั
ส่้�งแวดลัอ้ม)	ที่ำาคำวามส่ะอาดเคำร่�องต่ดัหญา้
ที่นัที่หีลังัจัากที่ี�นำ�า
มนัหกลังพื่่�น

- หลักีเลัี�ยงนำ�ามนัหกลังเส่่�อผู้า้	เปลัี�ยนเส่่�อผู้า้ที่นัที่ี
เม่�อโดนนำ�ามนัหก	(เพื่่�อป้องกนัเส่่�อผู้า้ต่ด้ไฟ)

- ต่รวจัส่อบฝ่าป้ดนำ�ามนัเป็นประจัำา	เพื่่�อใหแ้น่ใจัวา่
ส่ามารถูป้ดไดส้่นท้ี่แลัะไมรั่�วไหลั

- ข้นัฝ่าป้ดถูงัเกบ็นำ�ามนัใหแ้น่น	เปลัี�ยนส่ถูานที่ี�ส่
ต่ารที่เ์คำร่�อง	(หา่งจัากส่ถูานที่ี�เต่ม้นำ�ามนั	อยา่ง
นอ้ย	3เมต่ร)

- ไมเ่ต่ม้นำ�ามนัในหอ้งป้ดที่บ่	ไอนำ�ามนัจัะส่ะส่มที่ี�
ระดบัพื่่�น	(เส่ี�ยงที่ี�จัะเกด้ระเบด้ข้่�น)

- ไมค่ำวรเต่ม้นำ�ามนัในข้ณ์ะที่ี�เคำร่�องรอ้น
- ไมค่ำวรเป้ดฝ่าถูงัเกบ็นำ�ามนัเม่�อถูงัเกบ็นำ�ามนัเต็่มไ
ปดว้ยนำ�ามนัแลัะเคำร่�องนั�นรอ้นหรอ่มอีณุ์หภัมูส้่งู

- คำวรเคำลั่�อนยา้ยแลัะเกบ็นำ�ามนัในภัาชื่นะบรรจัทุี่ี�เ
หมาะส่ม	แลัะคำวรเกบ็นำ�ามนัไวใ้หห้า่งจัากมอ่เด็ก
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คำำาแนะนำาที่างดา้นคำวามปลัอดภัยั

วัธิก่ารใช้ง้าน

- ใชื่ใ้นพื่่�นที่ี�ที่ี�มแีส่งส่วา่งแลัะมองเห็นไดช้ื่ดั	ใน
ชื่ว่งฤดหูนาวใหร้ะมดัระวงัพื่่�นที่ี�,	พื่่�นที่ี�เปียก,	
พื่่�นที่ี�นำ�าแข็้ง	หรอ่	หม้ะ	(มคีำวามเส่ยีงเกี�ยวกบัการ
ลั่�น)	ต่อ้งจััดที่า่ยน่ใหถู้กูต่อ้งอยูเ่ส่มอ

- ไมใ่ชื่เ้คำร่�องต่ดัหญา้ที่ำางานในชื่ว่งที่ี�มฝี่นต่ก	หรอ่
มอ่เปียกชื่่�น

- ไมใ่หใ้ชื่เ้คำร่�องต่ดัหญา้ใกลัข้้องเหลัวที่ี�ที่ำาใหเ้กด้
เปลัวไฟ,	ก�าซ้	หรอ่ฝุ่่ น

- ไมใ่หใ้ชื่เ้คำร่�องต่ดัหญา้ในชื่ว่งที่ี�มอีณุ์หภัมูส้่งูหรอ่
ต่ำ�ามาก

- ไมค่ำวรเข้า้ใกลัพ้ื่่�นที่ี�บรเ้วณ์แอง่หลัมุ	เพื่่�อที่ี�จัะต่ดั
หญา้

- คำวรใส่ส่่ายรัดต่วัข้ณ์ะใชื่ง้าน
- ไมค่ำวรแข้วนผู้า้ข้นหนูที่ี�คำอหรอ่เอว
- ไมค่ำวรเล็ัมหรอ่ต่ดัหญา้บนกำาแพื่งหรอ่หน้
- ไมค่ำวรต่ดัไมเ้หนอ่คำวามส่งูระดบัเอว
- ไมค่ำวรยน่อยูบ่นบนัได
- ไมค่ำวรป่นอยูบ่นต่น้ไมเ้พื่่�อใชื่เ้คำร่�องต่ดัหญา้
- ไมค่ำวรที่ำางานบนพื่่�นผู้ว้ที่ี�ไมม่ั�นคำง
- ต่อ้งเคำลั่�อนยา้ยที่ราย,	หน้,	ต่ะป	ูฯลัฯ	ออกจัาก
พื่่�นที่ี�ที่ำางาน	วตั่ถูแุปลักปลัอมอาจัจัะเป็น
อนัต่รายต่อ่เคำร่�องต่ดัแลัะเป็นส่าเหต่ทุี่ี�เป็น
อนัต่รายในการดดีส่ะที่อ้นกลับั

- กอ่นที่ี�จัะที่ำาการต่ดั	เคำร่�องต่ดัต่อ้งมสี่ภัาพื่
คำวามเร็วในการต่ดัเต็่มที่ี�

- ข้ณ์ะที่ี�ใชื่ใ้บมดี	ใหห้มนุเคำร่�องมอ่เป็นคำร่�งวงกลัม
จัากข้วาไปซ้า้ย	เหมอ่นกบัการใชื่เ้คำยีว	ถูา้มเีศษ
หญา้หรอ่ก้�งต่ด้ระหวา่งเคำร่�องปัดแลัะอปุกรณ์์
ป้องกนั	ต่อ้งป้ดเคำร่�องกอ่นที่ำาคำวามส่ะอาดเส่มอ	
มฉ้ะนั�นใบมดีที่ี�หมนุที่ำาใหเ้กด้อาการบาดเจ็ับ
ส่าหสั่

- พัื่กผู้อ่นเพื่่�อป้องกนัการส่ญูเส่ยีการคำวบคำมุ
เน่�องจัากคำวามเหน่�อยลัา้	โดยแนะนำาใหพั้ื่กใน
เวลัา	10-20	นาที่ทีี่กุๆชื่ั�วโมง

เค์ร่�องตดั

- ใชื่ง้านเคำร่�องต่ดัที่ี�เหมาะส่มส่ำาหรับงานที่ี�มอียูใ่น
มอ่	ใบมดีต่ดันั�นเหมาะส่ำาหรับต่ดัวชัื่พื่ช่ื่,	หญา้
ส่งู,	พืุ่ม่ไมข้้นาดเล็ัก,	ต่น้ไมเ้ต่ี�ยๆ,	พืุ่ม่ไมเ้ต่ี�ย,	
พื่งไม	้แลัะอ่�นๆ
ไมค่ำวรใชื่ใ้บมดีชื่นด้อ่�นรวมถูง่โซ้ท่ี่ี�พัื่นรอบแกน
เหล็ักหลัายชื่้�น	แลัะใบมดีที่ี�เคำลั่�อนไหวโดยไมม่ี
การคำวบคำมุ	เพื่ราะจัะที่ำาใหเ้กด้อาการบาดเจ็ับ
รา้ยแรงข้่�นได ้

- เม่�อใชื่ใ้บมดี	ใหห้ลักีเลัี�ยงการ”ดดีกลับั”	แลัะ
เต่รยีมการป้องกนัเม่�อเกด้อบุตั่เ้หต่จุัากการดดี
ส่ะที่อ้นกลับั	ใหด้ใูนส่ว่นเร่�อง	“การดดีส่ะที่อ้น
กลับั”

ส่้�งกดีข้วางข้วาง

ที่ศ้ที่างการหมนุข้องใบมดี

การดด่สะทอ้นกลับั (แรงผลักัของใบมด่)

- การดดีส่ะที่อ้นกลับั	(แรงผู้ลักัข้องใบมดี)	เป็น
ปฏิก้ร้ย้าที่ี�เกด้ข้่�นที่นัที่ใีนการดดี	แลัะส่ะที่อ้น
จัากใบมดี	เม่�อเกด้ข้่�นแลัว้,	อปุกรณ์จ์ัะถูกูโยนไป
ยงัดา้นข้า้ง	หรอ่พืุ่ง่ไปยงัผูู้ใ้ชื่ง้านอยา่งรนุแรง	
ที่ำาใหเ้กด้อาการบาดเจ็ับส่าหสั่

- เพื่่�อหลักีเลัี�ยงการดดีส่ะที่อ้นกลับั:
ใชื่เ้คำร่�องต่ดัหญา้โดยเฉ่อนที่ศ้ที่างจัากข้วาไป
ซ้า้ยแลัะต่ดัหญา้ต่ามชื่ว่งข้องเส่น้ผู้า่ศนูยก์ลัาง
ใบมดีที่ี�	1/3

• ไมค่ำวรใชื่ใ้บมดีใกลัข้้องแข็้งเชื่น่	รั �ว,	กำาแพื่ง,	
ลัำาต่น้ไม	้แลัะหน้

• ไมค่ำวรใชื่เ้คำร่�องต่ดัหญา้แนวต่รงส่ำาหรับต่ดัข้อบ
แลัะต่ดัแต่ง่ก้�งไม ้

ที่ศ้ที่างการเฉ่อน

ที่้ศที่างการหมุน

ใชื่เ้ส่น้ผู้า่ศนูยก์ลัางใบ
มดี	1/3

การเกด้การ
ดดีส่ะที่อ้นก

ลับั
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แรงส ั�นสะเทอ่น

- ผูู้ค้ำนที่ี�มปัีญหาเกี�ยวกบัการไหลัเวยีนโลัหต้่	ถูา้
ไดรั้บแรงส่ั�นส่ะเที่อ่นที่ี�มากเกน้ไปจัะที่ำาไหเ้กด้
การบาดเจ็ับที่ี�ระบบประส่าที่	แรงส่ั�นส่ะเที่อ่นเป็น
ส่าเหต่ทุี่ี�ที่ำาใหเ้กด้อาการที่ี�น้�วมอ่,	มอ่	หรอ่	ข้อ้
มอ่	เชื่น่อาการไรค้ำวามรูส้่ก่,	ชื่า,	ปวด,	รูส้่ก่
เหมอ่นวา่มเีข็้มที่้�มแที่ง	หรอ่มกีารเปลัี�ยนส่ผีู้ว้ที่ี�
ผู้ว้หนัง	ถูา้เกด้อาการเหลัา่นี�	ใหไ้ปพื่บแพื่ที่ย!์

- เพื่่�อที่ี�จัะลัดคำวามเส่ี�ยงจัากอาการ	“โรคำน้�วซ้ดี
ข้าว	จัากการที่ี�เลัอ่ดไมไ่ปหลัอ่เลัี�ยงที่ี�น้�ว”	ต่อ้ง
ที่ำาใหน้้�วเกด้คำวามอบอุน่ในชื่ว่งการใชื่ง้านอยู่
เส่มอ	แลัะหมั�นคำอยดแูลัรักษาอปุกรณ์แ์ลัะ
อะไหลัใ่หด้อียูเ่ส่มอ

การดแูลัรกัษา

- ถูา้เคำร่�องต่ดัหญา้ข้องคำณุ์ไดรั้บการดแูลัโดย
ต่วัแที่นจัำาหน่าย,	คำวรใชื่อ้ะไหลัท่ี่ี�เป็นข้องแที่ ้
เที่า่นั�น	การซ้อ่มแซ้มแลัะดแูลัรักษาที่ี�ไมถู่กูต่อ้ง
ที่ำาใหอ้ายกุารใชื่ง้านข้องเคำร่�องต่ดัหญา้นั�นส่ั �นลัง	
แลัะเพื่้�มคำวามเส่ี�ยงข้องการเกด้อบุตั่เ้หตุ่

- ส่ภัาพื่เคำร่�องต่ดัหญา้	ในส่ว่นข้องอปุกรณ์ท์ี่ี�
ป้องกนัใบต่ดัแลัะส่ายพื่าดบา่	ต่อ้งต่รวจัเชื่ค็ำ
ต่ั �งแต่ต่่น้กอ่นใชื่ง้าน	ส่้�งที่ี�ต่อ้งดแูลัเป็นพื่เ้ศษคำอ่
ใบมดี	ต่อ้งลับัใหค้ำมอยูเ่ส่มอ

- เม่�อที่ำาการเปลัี�ยน,	ลับัใบมดี,	ที่ำาคำวามส่ะอาดใบ
มดีหรอ่อปุกรณ์ต์่ดั	ต่อ้งป้ดเคำร่�องแลัะถูอดปลัั�ก
ออกที่กุคำรั �ง

คำวรศก่ษาคำูม่อ่การป้องกนัอบุตั่เ้หต่ทุี่ี�เกี�ยวข้อ้ง
โดยส่มาคำมการคำา้ที่ี�เกี�ยวข้อ้งแลัะบรษั้ที่ประกนั
ภัยั	ไมค่ำวรดดัแปลังอปุกรณ์เ์พื่ราะจัะเกด้คำวาม
เส่ี�ยงต่อ่คำวามปลัอดภัยัข้องที่า่น
การซ้อ่มบำารงุหรอ่ซ้อ่มแซ้มโดยผูู้ใ้ชื่	้ถูกู
กำาหนดไวใ้นคำูม่อ่การใชื่ง้าน	ส่ว่นงานอ่�นๆที่ี�
นอกเหนอ่จัากนี�ต่อ้งดำาเนน้การโดยต่วัแที่น
จัำาหน่าย	คำวรใชื่อ้ะไหลัแ่ลัะอปุกรณ์แ์ที่ท้ี่ี�
จัำาหน่ายโดยบรษั้ที่โคำชื่น้เที่า่นั�น
การไมไ่ดใ้ชื่อ้ะไหลัแ่ลัะเคำร่�องมอ่ที่ี�ผู้า่นการ
รับรองย้�งเพื่่�มคำวามเส่ี�ยงข้องการเกด้อบุตั่เ้หตุ่
บรษั้ที่โคำชื่น้ไมย่อมรับผู้ด้ชื่อบต่อ่อบุตั่เ้หต่หุรอ่
ส่้�งที่ี�เป็นอนัต่ราย	อนัเน่�องมาจัากการไมใ่ชื่่
เคำร่�องต่ดัหญา้,	อะไหลั	่แลัะอปุกรณ์ท์ี่ี�ไมไ้ด ้
ผู้า่นการรับรอง

หา้มดดัใหต้รงหรอ่เช้่�อมเค์ร่�องตดัท่�เสย่หาย

- ใหค้ำวามใส่ใ่จัต่อ่ส่ภัาพื่แวดลัอ้ม	โดยหลักีเลัี�ยง
การเรง่นำ�ามนัที่ี�ไมจ่ัำาเป็นเพื่่�อลัดมลัพื่ษ้แลัะ
มลัภัาวะที่างเส่ยีง	แลัะปรับคำารบ์เูรเต่อรใ์หถู้กู
ต่อ้ง

- ที่ำาคำวามส่ะอาดอปุกรณ์อ์ยา่งส่มำ�าเส่มอแลัะเชื่ค็ำ
ส่กรูแลัะน�อต่ที่กุต่วัวา่ข้นัแน่นไหม

- หา้มซ้อ่มบำารงุแลัะจััดเกบ็อปุกรณ์ท์ี่ี�บรเ้วณ์ที่ี�มี
เปลัวไฟ

- เกบ็เคำร่�องอปุกรณ์ใ์นหอ้งที่ี�ป้ดลัอีคำแลัะต่อ้งไมม่ี
นำ�ามนัในถูงัเกบ็นำ�ามนั

- การที่ำาคำวามส่ะอาด,	ซ้อ่มบำารงุแลัะเกบ็เคำร่�อง
อปุกรณ์	์ต่อ้งส่วมถูงุมอ่ส่มำ�าเส่มอ
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คำำาแนะนำาที่างดา้นคำวามปลัอดภัยั

การปฐมพยาบาลั

ในกรณี์ที่ี�เกด้อบุตั่เ้หต่	ุต่อ้งต่รวจัส่อบวา่มกีลัอ่ง
ปฐมพื่ยาบาลัในบรเ้วณ์ส่ถูานที่ี�ปฏิบ้ตั่ง้านหรอ่ไม	่
แลัะต่อ้งเปลัี�ยนอปุกรณ์ใ์หมท่ี่นัที่ใีนกลัอ่ง
ปฐมพื่ยาบาลั	เม่�อมกีารใชื่ง้านไปแลัว้

- ส่ถูานที่ี�เกด้อบุตั่เ้หตุ่
- เหต่กุารณ์ท์ี่ี�เกด้ข้่�น
- จัำานวนผูู้บ้าดเจ็ับ
- อาการบาดแผู้ลั
- ชื่่�อข้องคำณุ์

เม่�อตอ้งการขอค์วัามช้�วัยเหลัอ่, โปรดแจ้ง้ราย
ลัะเอย่ดดงัต�อไปน่�:
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การประกอบช้ิ�นส�วัน

1. ใส่ม่อ่จัับที่ี�มคีำนัเรง่นำ�ามนัเข้า้ที่ี�ต่วัยด่มอ่จัับที่ี�
ดา้นข้วา	(จัะถูกูใชื่ด้ว้ยมอ่ข้วา)	แลัะมอ่จัับอกี
อนัไวท้ี่ี�ดา้นซ้า้ย

2. ใส่ข่้อบข้องมอ่จัับเข้า้กบัรอ่งข้องต่วัยด่มอ่จัับ	
แลัะยด่ดา้นบน(3)	ข้องต่วัยด่มอ่จัับเอาไว ้
ชื่ั�วคำราว	ดว้ยโบลัต่	์M5	x	25	(4)

3. คำวรปรับมอ่จัับใหอ้ยูใ่นระดบัที่ี�คำวบคำมุไดง้า่ย	
แลัะลัอีคำใหแ้น่นดว้ยโบลัต่ท์ี่างดา้นข้วาแลัะ
ดา้นซ้า้ย

ก�อนท่�จ้ะใช้ง้านเค์ร่�องตดัหญ้า้ ตอ้งปิดสวัติช้์
เค์ร่�อง แลัะตอ้งสวัมถุงุมอ่ป้องกนัทกุค์ร ั�ง
เร ิ�มใช้เ้ค์ร่�องตดัหญ้า้หลังัจ้ากประกอบเสร็จ้
เรย่บรอ้ยแลัว้ัเท�าน ั�น

ค์ำาเตอ่น

4. การต่ด้ต่ั �งแผู้น่รองเอว	(5)

คำวรต่ด้แผู้น่รองเอวต่ามส่ายคำนัเรง่นำ�ามนั
คำวรเชื่ค็ำใหแ้น่ใจัวา่คำวามยาวข้องส่ายคำนัเรง่
นำ�ามนัไมเ่อยีงไปต่ามแผู้น่รองเอวที่ั �งส่องข้า้ง

ไมค่ำวรใหส้่ายข้องคำนัเรง่นำ�ามนัข้่�นข้มวดที่ี�มอ่
จัับ

วตั่ถูปุระส่งคำข์้องดเีที่นต่ล์ั�อคำ	คำอ่เพื่่�อป้องกนั
เคำร่�องยนต่จ์ัากการหมนุข้องเพื่ลัาข้บัในข้ณ์ะที่ี�เร้�ม
การส่ต่ราที่เ์คำร่�อง	หรอ่ข้นยา้ยจัากที่ี�หน่�งไปยงัอกีที่ี�
หน่�ง
เม่�อต่ดัหญา้:	ส่ลักัลั�อคำปีกนกจัะหลัวมข้่�น	
(เคำร่�องยนต่ไ์มไ่ดล้ั�อคำยด่ที่ี�เพื่ลัาข้บั	แลัะยงัคำงต่ด้
ต่ั �งแนวนอน)
เม่�อเร้�มใชื่ง้านหรอ่เคำลั่�อนยา้ยเคำร่�องต่ดัหญา้:	ให ้
ยด่ใหแ้น่นดว้ยส่ลักัลั�อคำปีกนก	(เคำร่�องยนต่ท์ี่ี�ยด่
ดว้ยเพื่ลัาข้บัแลัะต่วัหมนุ)

ไมถู่กูต่อ้งถูกูต่อ้ง

ต่วัลั�อคำแบบหมนุ	(ดเีที่นต่ล์ั�อคำ)

(3)

(4)

การประกอบมอ่จ้บั

ที่ี�แข้วน

ต่วัลั�อคำแบบหมนุ ส่ายคำนัเรง่นำ�ามนั

(5)

ส่ลักัลั�อคำปีกนก

ต่วัลั�อคำแบบหมนุ	(ดเีที่นต่ล์ั�อคำ)
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การประกอบชื่้�นส่ว่น

ตอ้งตดิตวััป้องกนัท่�เหมาะสมอยู�เสมอ เพ่�อ
ค์วัามปลัอดภัยัแลัะสอดค์ลัอ้งกบักฎหมาย
ป้องกนัอบุตัเิหต ุไม�อนญุ้าตใหใ้ช้เ้ค์ร่�องตดั
หญ้า้ท่�ไม�มต่วััป้องกนัเป็นอนัขาด

ค์ำาเตอ่น

ค์วัรเช็้ค์ใหแ้น�ใจ้วั�า อปุกรณ์ข์องแทท้ ั�งสองช้ิ�น
ค์อ่ฟรุต๊ แลัะใบมด่อยู�ในขนาดท่�เป็นมาตรฐาน
- ใบมดีต่ดัต่อังเงา,	ไมม่รีอยแต่กรา้ว
- เม่�อใบมดีกระที่บหน้ระหวา่งการใชื่ง้าน	ต่อ้งหยดุ
เคำร่�องแลัะเชื่ค็ำใบมดีที่นัที่ี

- ในระหวา่งการใชื่ง้าน	ต่อ้งข้ดัเงาหรอ่เปลัี�ยนใบ
มดีที่กุๆ	3	ชื่ั�วโมง
เม่�อใชื่ใ้บมดีวงเดอ่น	เส่น้ผู้า่ศนูยก์ลัางรอบนอก
ข้องใบมดีต่ดัต่อ้งอยูท่ี่ี�ข้นาด	255	มล้ัลัเ้มต่ร	
(10-1	/	32	น้�ว)

- ไมค่ำวรใชื่ใ้บมดีที่ี�มขี้นาดเส่น้ผู้า่ศนูยก์ลัางรอบ
นอกมากกวา่	255	มล้ัลัเ้มต่ร	(10-1	/	32	น้�ว).

- คำวามหนาข้องใบมดีต่ดัอยูท่ี่ี�	1.25	ถูง่	1.8	
มล้ัลัเ้มต่ร

หมายเหตุ

ล็ัอคำส่ลักัดา้นข้าวแลัะซ้า้ยเพื่่�อใหเ้กด้ชื่อ่งวา่งระ
หวา่งแคำลัป์	(3)	แลัะต่วัป้องกนั	(1)	มฉ้ะนั�นต่วั
ป้องกนัจัะไมท่ี่ำางานต่ามที่ี�ระบเุป็นบางคำรั �ง

- ยด่ต่วัป้องกนั(1)	เข้า้กบัแคำลัมป์	(3)	ดว้ยส่ลักั
ส่องต่วัรุน่	M6	x	25	(2)

(3)

(2)

(1)

การประกอบอปุกรณ์ป้์องกนั

- ใส่ป่ระแจัหกเหลัี�ยมลังในรกูระปกุเฟ่องเกยีรแ์ลัะ
หมนุต่ามแหวนรอง	จันกวา่จัะเข้า้ลั�อคำ
ต่ด้ต่ั �งชื่ ้�นส่ว่นต่า่งๆต่ามรปูที่ี�อยูด่า้นลัา่ง

การประกอบใบมด่ตดั

(2)

โปรดต่ด้ต่ั �งข้อ้ต่อ่โลัหะส่ำาหรับป้องกนัหญา้พัื่นกนั
ใหถู้กูต่อ้งแลัะใชื่ง้านได	้หากต่ด้ต่ั �งไมถู่กูต่อ้ง	
หญา้จัะพัื่นรอบแลัะที่ำาใหเ้คำร่�องที่ำางานผู้ด้ปกต่้

หมายเหตุ

ถูว้ย

แหวนส่กรู
แหวนยด่

ใบมดีต่ดั

ข้อ้ต่อ่โลัหะ
ส่ำาหรับป้องกนั
หญา้พัื่นกนั3	ส่ลักัเกลัยีว	

(M5	x	10)

รู

ประแจัหกเหลัี�ยม

แหวนรับ
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การประกอบชื่้�นส่ว่น

โดยใหป้ระแจัหกเหลัี�ยมอยูใ่นต่ำาแหน่งที่ี�
- ประกอบใบมดีต่ดับนแกนเพื่ลัาเพื่่�อใหแ้นวข้อง
แหวนรองรับลังลั�อคำกบัรแูกนกลัางในใบมดี	ต่ด้
ต่ั �งแหวนรองแคำลัป์,	ถูว้ย,	แลัะยด่ใบมดีใหแ้น่น
ดว้ยนอีก
[แรงบด้ในการข้นั:	12	-	23	นว้ต่นัเมต่ร]

การประกอบใบมด่ตดั

* ต่อ้งแน่ใจัวา่ไมม่ชีื่อ่งระหวา่งส่ว่นที่ี�นูนข้องแหวน
รับแลัะรขู้องใบมดี

* ถูา้มชีื่อ่งระหวา่งใบมดีดดัไนลัอนแลัะแหวนรับ	
หา้มใชื่ใ้บมดีต่ดัไนลัอนเป็นอนัข้าด

แหวนรับ

คำลัาย ข้ัน

ภัาพื่ที่ี�เห็นจัากดา้นข้า้ง

ภัาพื่ที่ี�เห็นจัากดา้นข้า้ง

ใบมดีต่ดั

เอ็นไนลัอนต่ดัหญา้
ชื่อ่งวา่ง

แหวนส่กรู

ส่ว่นนูนข้องแหวนรับ

ภัาพื่ที่ี่เห็นจัากด้านบน

·	ต่อ้งส่วมถูงุมอ่ป้องกนัข้ณ์ะที่ี�ใชื่ใ้บมดีอยูเ่ส่มอ
·	น�อต่ยด่ใบมดี	(กบัส่ปรง้แผู้น่กรวย)	เป็นอะไหลั่
ส่้�นเปลัอ่ง
ถูา้มกีารส่ก่หรอหรอ่บด้เบี�ยวต่รงแหวนรองส่ปรง้
แผู้น่กรวย,	ใหเ้ปลัี�ยนนอีต่ต่วัใหม่
ต่อ้งแน่ใจัวา่ใบมดีข้่�นที่างดา้นซ้า้ย

หมายเหตุ

ประแจัหกเหลัี่ยม
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นำ �ามนัเช้่�อเพลังิ / การเตมินำ �ามนัเช้่�อเพลังิ

การใช้น้ำ �ามนัเช้่�อเพลังิ

ต่อ้งใส่ใ่จัแลัะระมดัระวงัอยา่งมากที่ี�ส่ดุในการใชื่ ้
นำ�ามนัเชื่่�อเพื่ลัง้	นำ�ามนัเชื่่�อเพื่ลัง้ประกอบดว้ยส่ส่ารที่ี�
มสี่ว่นที่ี�คำลัา้ยส่ารลัะลัาย	คำวรเต่ม้นำ�ามนัในที่ี�ที่ี�การ
ถูา่ยเที่อากาศที่ี�ด	ีหรอ่ที่ี�กลัางแจัง้	ไมค่ำวรส่ดูไอ
นำ�ามนั	แลัะหลักีเลัี�ยงการส่มัผัู้ส่นำ�ามนัเชื่่�อเพื่ลัง้หรอ่
นำ�ามนัเคำร่�องที่ี�ผู้ว้หนัง
ผู้ลัต้่ภัณั์ฑ์ท์ี่ี�เป็นนำ�ามนัแรจ่ัะลัดคำวามชืุ่ม่ชื่่�นข้อง
ผู้ว้หนัง	ถูา้ผู้ว้หนังไปส่มัผัู้ส่กบันำ�ามนัชื่นด้นี�หลัาย
คำรั �ง	แลัะต่อ่เน่�องเป็นเวลัานาน,	อาจัจัะที่ำาใหเ้กด้
โรคำผู้ว้หนังข้่�นมากได	้นอกจัากนี�อาจัเกด้ปฏิก้ร้ย้า
ภัมูแ้พื่ข้้่�นอกีดว้ย	ถูา้นำ�ามนัเคำร่�องแลัะนำ�ามนัเชื่่�อเพื่ลัง้
ไปส่มัผัู้ส่กบัดวงต่ากจ็ัะที่ำาใหเ้กด้การระคำายเคำอ่งข้่�น
อกีดว้ย
ถูา้นำ�ามนัเข้า้ดวงต่า	ต่อ้งลัา้งดว้ยนำ�าที่ี�ส่ะอาดที่นัที่ี
แลัะถูา้ดวงต่ายงัระคำายเคำอ่งอยู	่ใหพ้ื่บแพื่ที่ยท์ี่นัที่ี

นำ �ามนัเช้่�อเพลังิ แลัะนำ �ามนัเค์ร่�องผสม

เคำร่�องต่ดัหญา้รุน่นี�เดน้เคำร่�องดว้ยนำ�ามนัเชื่่�อเพื่ลัง้
ผู้ส่ม	แลัะนำ�ามนัเคำร่�องส่องจัังหวะ
กรณุ์าด	ู“ข้อ้มลูัจัำาเพื่าะ”หนา้ที่ี�	26	เกี�ยวกบั
อตั่ราส่ว่นผู้ส่มข้องนำ�ามนัเชื่่�อเพื่ลัง้แลัะนำ�ามนัเคำร่�อง
ผู้ส่ม
เม่�อมเีหต่ทุี่ี�ต่อ้งใหใ้ชื่น้ำ�ามนัที่ี�มสี่ารต่ะกั�ว	ต่อ้งใชื่ ้
นำ�ามนัชื่นด้ที่ี�มคีำา่เคำร่�องส่งูที่ี�ส่ดุ	แลัะต่อ้งมมีาต่รการ
ในการรักษาส่ขุ้ภัาพื่แลัะส่้�งแวดลัอ้ม	คำวรใชื่น้ำ�ามนั
เบนซ้น้ไรส้่ารต่ะกั�วเพื่่�อรักษาส่ขุ้ภัาพื่แลัะปกป้อง
ส่้�งแวดลัอ้ม
คำวรส่งัเกต่เกี�ยวกบัอตั่ราส่ว่นข้องนำ�ามนัเคำร่�อง	
2	จัังหวะใหด้	ีมฉ้ะนั�นระบบการที่ำางานข้องเคำร่�อง
ต่ดัหญา้อาจัจัะมปัีญหา	แลัะไมไ่ดรั้บการรับประกนั
เม่�อเต่ม้นำ�ามนัเคำร่�องผู้ด้ประเภัที่

ปฏิบ้ตั่ต้่ามคำูม่อ่คำวามปลัอดภัยัในหนา้	6!

การเตมินำ �ามนั

ใหด้คูำูม่อ่ที่ี�หนา้	6!
- ต่อ้งระบายกระแส่ไฟฟ้าส่ถูต้่ออกจัากรา่งกาย
- ต่อ้งไมใ่ชื่น้ำ�ามนัเกา่
- ต่อ้งไมเ่ต่ม้นำ�ามนัในส่ถูานที่ี�ป้ดหรอ่พื่่�นที่ี�ไม่
ระบายอากาศ

- ต่อ้งป้ดเคำร่�องยนต่ก์อ่นเต่ม้นำ�ามนัที่กุคำรั �ง!
- ต่อ้งที่ำาคำวามส่ะอาดรอบๆฝ่าป้ดถูงันำ�ามนั	เพื่่�อ
ป้องกนัส่้�งส่กปกรกจัากการเต่ม้นำ�ามนัที่ี�ถูงั

- เอานำ�า,	หม้ะ	แลัะฝุ่่ นออกจัากถูงัเกบ็นำ�ามนั
- เป้ดฝ่าแลัะเต่ม้นำ�ามนัเข้า้ถูงั
- ไมค่ำวรเต่ม้นำ�ามนัเต็่มจันเกน้ไป
- ข้นัส่กรูป้ดฝ่าใหแ้น่น
- เชื่ด็ส่กรูฝ่าป้ดแลัะถูงัเกบ็นำ�ามนัดว้ยผู้า้ซ้บัหลังั
จัากเต่ม้นำ�ามนั!	หลังัจัากนั�นต่ากผู้า้ใหแ้หง้แลัะ
เกบ็ไวใ้นภัาชื่นะที่ี�เหมาะส่ม

การเก็บนำ �ามนัเช้่�อเพลังิ

- ไมค่ำวรเกบ็นำ�ามนัเชื่่�อเพื่ลัง้โดยไมม่กีำาหนด
- คำวรซ้่�อเที่า่จัำานวนที่ี�จัำาป็นใชื่	้เป็นระยะเวลัา	
4	ส่ปัดาหต์่อ่คำรั �ง	แลัะคำวรเกบ็ในภัาชื่นะที่ี�ผู้า่น
การอนุมตั่แ้ลัว้เที่า่นั�น

ส่ว่นผู้ส่มกอ่นเต่ม้ลังไปในถูงัเต่ม้นำ�ามนั	ไมค่ำวรเพื่้�ม
ปรม้าณ์นำ�ามนัเคำร่�องเกน้กวา่มาต่รฐานที่ี�กำาหนด
เพื่ราะอาจัะที่ำาใหเ้กด้อนัต่รายในการใชื่ง้าน	ย้�งไป
กวา่นั�น	ส่้�งต่กคำา้งจัากการเผู้าไหมจ้ัะที่ำาใหเ้กด้
มลัภัาวะในส่้�งแวดลัอ้ม	แลัะเกด้การอดุต่นัต่รง
กระบอกส่บู,	หวัเที่ยีน	แลัะ	ที่อ่ไอเส่ยี	นอกจัากนี�
การใชื่น้ำ�ามนักจ็ัะส่้�นเปลัอ่งข้่�นแลัะที่ำาให ้
ประส่ท้ี่ธีภ้ัาพื่ในการที่ำางานข้องเคำร่�องลัดลัง

ส่ำาหรับการเต่รยีมปรม้าณ์นำ�ามนัเชื่่�อเพื่ลัง้-นำ�ามนั
เคำร่�องผู้ส่มคำรั�งแรกนั�น	ต่อ้งผู้ส่มปรม้าณ์นำ�ามนัเชื่่�อ
เพื่ลัง้แลัะนำ�ามนัเคำร่�องอยา่งลัะคำร่�ง	ซ้่�งอตั่ราส่ว่น
ผู้ส่มนี�ไดผู้้า่นหรอ่เกน้มาต่รฐานที่อ้งถู้�นที่ี�กำาหนด	
แลัว้จัง่เต่ม้นำ�ามนัส่ว่นที่ี�เหลัอ่	หลังัจัากนั�นต่อ้งเข้ยา่

หมายเหตุ
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การจ้ดัการเค์ร่�องตดัหญ้า้ท่�ถุกูวัธิ ่

การถุอดอปุกรณ์์

- ในกรณี์ฉุกเฉน้,	ใหย้ด่เพื่ลัาโดยใชื่ม้อ่	ในข้ณ์ะที่ี�
ยด่ใหด้ง่เข็้มข้ดัแลัว้ปลัอ่ยลังมาต่ามที่ี�ปรากฏิใน
รปู	เคำร่�องต่ดัหญา้จัะถูกูปลัดออกจัากรา่งกาย

วัธิก่ารถุอดอปุกรณ์์

การไม�สามารถุค์วับค์มุเค์ร่�องไดอ้ย�าง
สมบรูณ์ท์ำาใหเ้กดิอาการบาดเจ็้บรา้ยแรง
หรอ่เสย่ช้ว่ัติได้

คำำาเต่่อน

ชื่ดุอปุกรณ์ค์ำวบคำมุส่ายส่ะพื่ายไหลัถู่กูรวมที่ั �งหมด
ในชื่ดุอปุกรณ์เ์คำร่�องมอ่	โปรดส่วมชื่ดุอปุกรณ์์
คำวบคำมุส่ายส่ะพื่ายไหลัท่ี่กุเคำร่�องเม่�อใชื่ง้านเคำร่�อง
ต่ดัหญา้

การสะพายสายท่�ไหลั�

- ปรับคำวามยาวส่าย	เพื่่�อใหใ้บมดีต่ดัข้นานกบัพื่่�น

ต่อ้งมคีำวามระมดัระวงัในการคำวบคำมุเคำร่�องใน
ต่อนนี�	อยา่ใหเ้คำร่�องเบี�ยงเบนไปที่างคำณุ์หรอ่ใคำร
กต็่ามในพื่่�นที่ี�การที่ำางาน

ถูอดเข็้มข้ดั

ถูอดอปุกรณ์์

ท่�แขวัน

หลังัจัากถูอดออก,	ใหป้ระกอบส่ายคำาดต่ามที่ี�
ปรากฏิในรปู
1. ใหใ้ส่ป่ลัายหชูื่า้งเข้า้ไปที่ี�ต่ะข้อส่ว่นที่ี�เป็น

เหล็ัก

ใส่ห่ชูื่า้ง

ต่ะข้อ

ต่วัยด่โลัหะ

2. ใส่ต่่วัปลัดยด่โลัหะเข้า้ใปในในรยูาวข้องหชูื่า้ง
โดยใหต้่วัยด่โลัหะยด่ไวก้บัต่ะข้อ

ยด่ต่วัปลั�อดลั�อก

ที่ี�ลั�อคำปรับส่าย

ที่ี�แข้วนที่ี�แข้วน
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การใช้ง้าน

ใหศ้ก่ษาข้อ้กำาหนดในการป้องกนัอบุตั่เ้หต่ทุี่ี�
เกี�ยวข้อ้ง!
เร ิ�มการสตารท์เค์ร่�อง

เร ิ�มการสตารท์ขณ์ะเค์ร่�องเย็น

- ใหย้า้ยเคำร่�องออกจัากส่ถูานที่ี�เต่ม้นำ�ามนัอยา่ง
นอ้ย	3	เมต่ร	(10ฟตุ่)	โดยใหว้างเคำร่�องต่ดัหญา้
ลังบนพื่่�นที่ี�ส่ะอาด	แลัะไมใ่หใ้บมดีไปส่มัผัู้ส่กบั
พื่้�นหรอ่วตั่ถูอุ่�นๆ

คำรั �งแรก,	ใหว้างเคำร่�องไวบ้นพื่่�น
1. กดส่วต้่ชื่	์I-O	ต่ามรปู

·	การเปลัี�ยนคำวามเร็วข้องเคำร่�องยนต่นั์�นข้่�นอยูก่บั
จัำานวนการจัับคำนัเรง่นำ�ามนั
ที่ำาการปรับใหเ้หมาะส่มในข้ณ์ะที่ี�ที่ำาการต่รวจั
ส่อบส่ภัาพื่ในการต่ดั
·	ไมท่ี่ำาการเดน้เคำร่�องระยะยาวที่ี�ส่ป้ดคำวามเร็วต่ำ�า	
เน่�องจัากอาจัที่ำาใหใ้บมดีต่ดันั�นอาจัจัะหยดุหมนุ
ถูา้ไมป่ฏิบ้ตั่ต้่าม	ส่น้คำา้อาจัจัะพัื่งเส่ยีหายได ้

เร ิ�มการสตารท์เค์ร่�อง

ค์ำาเตอ่นระหวั�างการใช้ง้าน

เหมอ่นที่ี�กลัา่วมาข้า้งต่น้	ยกเวน้เม่�อไมม่กีาร
เคำลั่�อนที่ี�ข้องคำนัโยก	(คำนัโยกยงัคำงอยูใ่นต่ำาแหน่ง
ลัง)

ดำาเนนิการสตารท์ขณ์ะเค์ร่�องอุ�น

2. กดปุ่ มลัอ่นำ�าประมาณ์10คำรั�ง.
3. ยา้ยคำนัโยก	ต่ามต่ำาแหน่งดา้นบนส่ดุ	( ).

เป้ดส่วต้่ชื่์

ป้ดส่วต้่ชื่์

4. กดกระปกุคำลัชัื่ใหแ้น่นดว้ยมอ่ซ้า้ย,	ต่ามภัาพื่
ประกอบ
คำอ่ยๆดง่ลักูบด้ส่ต่ารท์ี่เต่อรช์ื่า้ๆจันกระที่ั �งรูส้่ก่
ถูง่แรงต่า้นแลัะดง่ต่อ่เน่�องอยา่งระมนัระวงั
ไมค่ำวรดง่เชื่อ่กส่ต่ารที่เ์ต่อรจ์ันส่ดุ	แลัะไมใ่ห ้
มอ่จัับดา้มส่ต่ารที่เ์ต่อรห์ดโดยที่ี�ไมม่กีาร
คำวบคำมุ	แต่ค่ำวรหดมอ่จัับกลับัชื่า้ๆ
คำวรที่ำาต่ามข้ั �นต่อนซ้ำ�าจันกระที่ั�งไดย้น้เส่ยีงจัดุ
ระเบด้เคำร่�องยนต่์

เป้ด

ป้ด

คำนัโยก

5. ปลัอ่ยแกนโชื่�คำ	( )	แลัะดง่เชื่อ่กส่ต่ารที่อ์กี
คำรั �งจันกระที่ั �งเคำร่�องส่ต่ารที่์

6. เดน้เคำร่�องยนต่ป์ระมาณ์หน่�งนาที่ดีว้ยคำวามเร็ว
ปานกลัาง	กอ่นเดน้เคำร่�องดว้ยคำวามเร็วส่งู	
คำวามเร็วข้องเคำร่�องยนต่จ์ัะเปลัี�ยนไปข้่�นอยูก่บั
แรงบบีกา้นคำนัเรง่	คำวรปรับแรงบบีใหเ้หมาะส่ม	
ข้ณ์ะต่รวจัส่อบส่ภัาพื่เคำร่�องต่ดัหญา้
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การใชื่ง้าน

การหยดุเค์ร่�อง

การสตารทเ์ค์ร่�องดว้ัยปุ� มช้�วัยสตารท์เค์ร่�อง

ปฏบิตัติามข ั�นตอนโดยตอ้งไม�มใ่ค์รอยู�ใกลั้ๆ
ค์ณุ์แลัะใบมด่ตดัตอ้งไม�ไปสมัผสักบัวัตัถุุ
ของแข็งเช้�นพ่�น
เม่�อค์ณุ์ไดส้ตารท์เค์ร่�อง ค์วัรใช้ปุ้� มช้�วัย
สตารท์เค์ร่�องยนต ์ใบมด่ตดัจ้ะหมนุเหมอ่น
กนัช้�วังท่�ท ่�เค์ร่�องยนตส์ตารท์ โปรดเช็้ค์รอบ
พ่�นท่�ดว้ัยเพ่�อหลัก่เลั่�ยงการบาดเจ็้บต�อบคุ์ค์ลั
อ่�นแลัะการดด่กลับั

ค์ำาเตอ่น

1. ดง่คำนัเรง่นำ�ามนัในข้ณ์ะที่ี�กดคำนัปลัดลั�อกบนมอ่
จัับ

2. กดปุ่ มชื่ว่ยส่ต่ารท์ี่เคำร่�อง
3. ปลัอ่ยคำนัปลัดลั�อคำแลัะคำนัเรง่นำ�ามนัในชื่ณ์ะที่ี�

กดปุ่ มชื่ว่ยส่ต่ารท์ี่เคำร่�อง
4. ดำาเนน้การกดปุ่ มชื่ว่ยส่ต่ารท์ี่เคำร่�อง	->	เชื่ค็ำให ้

มั�นใจัวา่คำนัเรง่นำ�าลัมนัถูกูยด่ไวป้ระมาณ์	1/3

ถูา้เคำร่�องยนต่ไ์มส่่ามารถูส่ต่ารท์ี่โดยวธ้ีสี่ต่ารท์ี่
เคำร่�องที่ั�วไป,	ใหใ้ชื่	้"ปุ่ มชื่ว่ยส่ต่ารท์ี่เคำร่�อง"	ที่ำาการ
ส่ต่ารท์ี่เคำร่�อง"

1. โปรดปลั่อยคำันโยกคำวบคำุม	จันสุ่ด		แลัะเม่่อ
คำวามเร็วข้องเคำร่่องนั้นต่่ำาลัง	ให้กดส่ว้ต่ชื่์	I-O	
ถู่งต่ำาแหน่ง	“O”	แลั้วเคำร่่องยนต่์จัะหยุด

5. แส่ดง	1	ถูง่	5	แบบ	"การส่ต่ารท์ี่เคำร่�องแบบ
ปกต่"้
*	ส่ต่ารท์ี่เคำร่�องโดยใชื่ปุ้่ มชื่ว่ยส่ต่ารท์ี่เคำร่�อง
พื่รอ้มกบัยด่มอ่จัับ

6. เม่�อเคำร่�องยนต่ส์่ต่ารท์ี่,	ใหด้ง่คำนัเรง่นำ�ามนัชื่า้ๆ	
->	ปุ่ มชื่ว่ยส่ต่ารท์ี่เคำร่�องจัะถูกูปลัอ่ยอตั่โ้นมตั่้

เร้�มแรก เป้ดปุ่ มส่นับส่นุนการ
ส่ต่ารท์ี่เคำร่�อง

2. โปรดระวังหัวต่ัดจัะไม่ได้หยุดโดยที่ันที่ี	
หัวต่ัดจัะคำ่อยๆหมุนชื่้าลังจันหยุด

เป้ด

ป้ด

7. เดน้เคำร่�องโดยส่ปีดระดบัปานกลัาง
ประมาณ์1นาที่,ี	จัากนั�นใหเ้รง่ส่ปีดใหเ้ต็่มที่ี�
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การลับัเค์ร่�องมอ่ใบมด่ตดั

ใบมด่ตดั

- ต่วัแที่นจัำาหน่ายที่ี�ไดรั้บอนุญาต่	จัะเป็นผูู้ท้ี่ี�มี
คำวามชื่ำานาญแลัะส่ามารถูใหบ้รก้ารที่างดา้นการ
ลับัมดีแลัะการปรับส่มดลุัเที่า่นั�น

เค์ร่�องมอ่ใบมด่ตดัอย�างตำ�าตอ้งมก่ารลับัมด่
โดยเค์ร่�องมอ่ท่�ไดร้บัอนญุ้าต การลับัมด่ดว้ัย
ตวััเองมผ่ลัทำาใหเ้กดิการไม�เรย่บของใบตดั
ซิ่�งเป็นสาเหตขุองการเกดิเสย่งส ั�นแลัะเกดิ
ค์วัามเสย่หายของอปุกรณ์์

ค์ำาเตอ่น

เพื่่�อเพื่้�มการบรก้ารการยด่อายขุ้องใบมดีต่ดั	(ใบมดี
รปูดาว,	ใบมดีเอ็ดดี�,	ใบมดีเลั่�อย)	จัะต่อ้งพื่ลัก้ใบ
กลับัดา้นคำรั �งนง่	จันกวา่ดา้นคำมที่ั �งส่องนั�นที่่�อ

หมายเหตุ
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ตารางการซิ�อมบำารงุ

1. กอ่นการใชื่ง้าน	ต่อ้งใส่ใ่จัในคำวามแน่นข้องใบ
มดีต่ดั
เชื่ค็ำโบลัต่แ์ลัะนอีต่	แลัะถูา้จัำาเป็นกต็่อ้งข้นัน�อต่
ใหมท่ี่กุๆ	8	ชื่ั�วโมงที่กุวนั

2. ต่รวจัส่อบการอดุต่นัข้องชื่อ่งที่างเดน้อากาศ
แลัะคำรบีกระบอกส่บู	แลัะที่ำาคำวามส่ะอาดเที่า่ที่ี�
จัำาเป็น	ที่กุๆ	8	ชื่ั�วโมงที่กุวนั

3. การที่ำาคำวามส่ะอาดเคำร่�องกรองอากาศ:	ที่กุๆ	
8	ชื่ั�วโมงที่กุวนั
1)	ต่อ้งที่ำาคำวามส่ะอาดฝ่าเคำร่�องกรองอากาศ	
(1)	แลัะที่ำาคำวามส่ะอาดในส่ว่นที่ี�เป็น
ฟองนำ�า	(2)
ถูา้มฝีุ่่ นมากเกน้ไปหรอ่ดน้ที่ี�ยด่ต่ด้แน่น	ให ้
ที่ำาคำวามส่ะอาด
การอดุต่นัข้องเคำร่�องกรองอากาศอาจัจัะ
ที่ำาใหเ้กด้คำวามยุง่ยากหรอ่ไมส่่ามารถู
ส่ต่ารท์ี่เคำร่�องไดเ้ลัย	หรอ่ที่ำาใหเ้คำร่�องหมนุ
เร็วข้่�น

2)	คำวรคำด้ฟองนำ�ารอบๆต่ะแกรงข้องต่วัเรอ่น
เคำร่�องกรองอากาศ

4. เชื่ค็ำหวัเที่ยีน:	ที่กุๆ	8	ชื่ั�วโมงที่กุวนั
ชื่อ่งวา่งระหวา่งข้ั �วไฟฟ้าที่ั �งส่องข้องหวัเที่ยีน
คำวรอยูร่ะหวา่ง	0.6	ถูง่	0.7	มล้ัลัเ้มต่ร	(0.024”	
to	0.028”)
ถูา้ชื่อ่งนั�นกวา้งมากหรอ่แคำบมาก	ต่อ้งที่ำาการ
ปรับ
ถูา้หวัเที่ยีนอดุต่นัดว้ยคำารบ์อนหรอ่ส่้�งส่กปรก	
ใหท้ี่ำาคำวามส่ะอาดหรอ่เปลัี�ยนใหม่

5. หยอดจัารบลีังไปในกระปกุเฟ่องเกยีร์
ใหใ้ชื่จ้ัารบทีี่ี�มเีกรดคำอ่นข้า้งส่งูเพื่่�อใส่ก่ระปกุ
เฟ่องเกยีรโ์ดยผู้า่นรจูัารบ	ี(3)	ที่กุๆ	30	ชื่ั�วโมง

6. ที่ำาคำวามส่ะอาดชื่อ่งข้องหมอ้พัื่กไอเส่ยี:	ที่กุๆ	
50	ชื่ั�วโมง	(ที่กุๆเดอ่น)
ถูา้ชื่อ่งไอเส่ยี	(4)	เกด้การอดุต่นัจัากเข้มา่,	ให ้
ที่ำาคำวามส่ะอาดโดยข้ดูแลัะเคำาะเบาๆดว้ยไข้
ข้วงหรอ่อปุกรณ์อ์่�นๆ

(1)

(2)

7. เชื่ค็ำต่วักรองนำ�ามนัเชื่่�อเพื่ลัง้	ถูา้เกด้การอดุต่นั	
ใหท้ี่ำาคำวามส่ะอาดที่ี�ต่วักรอง

8. เปลัี�ยนส่ายนำ�ามนั	ที่กุๆ	200	ชื่ั�วโมง	(ที่กุๆปี)
9. ต่รวจัซ้อ่มเคำร่�อง	ที่กุๆ	200	ชื่ั�วโมง	(ที่กุๆปี)
10. เปลัี�ยนฝ่าแลัะประกน็อนัใหม	่ที่กุๆคำรั �งที่ี�ถูอด

ประกอบเคำร่�องยนต่ใ์หม่
·	 เม่�อป้ายเต่อ่นมองเห็นไดย้าก	หรอ่ป้ายไม่
คำอ่ยชื่ดั	คำวรส่ั�งกบัรา้นต่วัแที่นจัำาหน่ายที่ี�คำณุ์
ซ้่�อ	แลัะ	เม่�อไดป้้ายมาแลัว้	คำวรเปลัี�ยนใหม่
ที่นัที่ี

(3)

กระปกุเกยีร์

(4)
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ต่ารางการซ้อ่มบำารงุ

โดยที่ั�วไป การประกอบเคำร่�อง,	ส่กรู	แลัะนอีต่ ต่รวจัส่อบดว้ยต่าส่ำาหรับส่ว่นที่ี�เส่ยีหายแลัะ
คำวามแน่นหนาข้องชื่้�นส่ว่นต่า่งๆ
เชื่ค็ำส่ภัาพื่ที่ั�วไปแลัะคำวามปลัอดภัยั

หลังัจัากเต่ม้นำ�ามนั คำนัเรง่นำ�ามนั
กญุแจัลั�อคำเพื่่�อคำวามปลัอดภัยั
ส่วต้่ชื่เ์ป้ดป้ด

ต่รวจัส่อบการที่ำางาน
ต่รวจัส่อบการที่ำางาน
ต่รวจัส่อบการที่ำางาน

ที่กุวนั ฟองนำ�า	(ต่วักรองอากาศ)
ชื่อ่งลัมระบายคำวามรอ้น
ใบมดีต่ดั
คำวามเร็วในอตั่รารอบเดน้เบา

ที่ำาคำวามส่ะอาด
ที่ำาคำวามส่ะอาด
เชื่ค็ำวามเส่ยีหายแลัะคำวามคำม
การต่รวจัส่อบ	(เคำร่�องต่ดัต่อ้งไมเ่คำลั่�อนไหว)

ที่กุๆส่ปัดาห์ หวัเที่ยีน
ต่วัเกบ็เส่ยีง

การต่รวจัส่อบ,	เปลัี�ยนใหมต่่ามคำวามจัำาเป็น
เชื่ค็ำแลัะเป้ดที่ำาคำวามส่ะอาดเที่า่ที่ี�จัำาเป็น

ที่กุส่ามเดอ่น หวัดดู	(ต่วักรองส่ายนำ�ามนัเชื่่�อเพื่ลัง้)
ถูงัเกบ็นำ�ามนั

เปลัี�ยนใหม่
ที่ำาคำวามส่ะอาด

ข้ั �นต่อนป้ดเคำร่�อง ถูงัเกบ็นำ�ามนั
คำารบ์เูรเต่อร์

ถูา่ยนำ�ามนัออกจัากถูงัเกบ็	จันไมม่นีำ�ามนัเหลัอ่
อยู่
ที่ดส่อบจันกระที่ั�งเคำร่�องยนต่ไ์มม่นีำ�ามนัเชื่่�อ
เพื่ลัง้เหลัอ่อยู่
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การจ้ดัเก็บ

- เม่�อเกบ็เคำร่�องต่ดัหญา้ไวร้ะยะเวลัานาน	คำวรถูา่ย
นำ�ามนัออกจัากถูงัเกบ็นำ�ามนัแลัะคำารบ์เูรเต่อร	์เที่า่
ที่ี�กำาหนด	ใหถู้า่ยเที่นำ�ามนัออกจัากถูงัเกบ็นำ�ามนั	
แลัะกำาจััดไวใ้หถู้กูวธ้ีตี่ามกฏิหมายที่อ้งถู้�น

- ถูอดหวัเที่ยีนแลัะหยดนำ�ามนัเคำร่�องซ้กัส่องถูง่
ส่ามหยดลังไปในรหูวัเที่ยีน	แลัว้คำอ่ยๆดง่ส่ต่ารท์ี่

ขอ้ผดิพลัาด ระบบ การสงัเกต สาเหตุ
เคำร่�องยนต่ไ์ม่
ต่ด้หรอ่ต่ด้คำอ่น
ข้า้งยาก

ระบบจัดุระเบด้ ระบบจัดุระเบด้
ปกต่้

การจัา่ยนำ�ามนัหรอ่ระบบบบีอดัผู้ด้ปกต่,้	กลัไกเกด้การ
เส่ยีหาย

ไมม่กีารจัดุ
ระเบด้

ใชื่ง้านส่วต้่ชื่	์I-O,	การเดน้ส่ายไฟมจีัดุบกพื่รอ่งหรอ่
ลัดัวงจัร,	หวัเที่ยีนหรอ่ข้ั �วต่อ่ที่ำางานผู้ด้ปกต่,้	ระบบการ
จัดุระเบด้ที่ำางานผู้ด้ปกต่้

การจัา่ยนำ�ามนั นำ�ามนัที่ี�เต่ม้ ต่ำาแหน่งโชื่ค้ำไมถู่กูต่อ้ง,	คำารบ์เูรเต่อรท์ี่ำางานผู้ด้ปกต่,้	
ส่ายจัา่ยนำ�ามนัเชื่่�อเพื่ลัง้งอหรอ่อดุต่นั,	นำ�ามนัส่กปรก
ใชื่น้ำ�ามนันอกเหนอ่จัากที่ี�กำาหนด
ใชื่น้ำ�ามนัเกา่	(อายเุที่า่กบัหรอ่มากกวา่	1	เดอ่น)

การบบีอดั ไมม่กีารบบีอดั
เม่�อดง่ข้่�น

ประเกน็ดา้นลัา่งข้องลักูส่บูที่ำางานผู้ด้ปกต่,้	ซ้ลีัเพื่ลัา
ข้อ้เหวี�ยงเกด้การเส่ยีหาย,
วงแหวนลักูส่บูที่ำางานผู้ด้ปกต่ห้รอ่การหอ่หุม้หวัเที่ยีน
ไมถู่กูต่อ้ง

การดดูไอด/ี
ปลัอ่ยไอเส่ยี
ออก

การดดูไอดแีลัะ
ปลัอ่ย
ไอเส่ยีเกด้ผู้ด้
ปกต่	้

ต่วักรองอากาศส่กปรก:	ที่ำาคำวามส่ะอาด
ฝุ่่ นไปอดุต่นัแต่ล่ัะส่ว่นข้องเคำร่�องเชื่น่ไอดทีี่ี�ดดูอากาศ
เพื่่�อระบายคำวามรอ้น
ชื่อ่งข้องหมอ้พัื่กไอเส่ยีเกด้การอดุต่นัข้องเข้มา่:	
ที่ำาคำวามส่ะอาด

คำวามผู้ด้ปกต่้
ข้องระบบ
กลัไกลัการ
ที่ำางาน

ส่ต่ารท์ี่เต่อรไ์ม่
ที่ำางาน

ส่ปรง้ส่ต่ารท์ี่เต่อรช์ื่ำารดุ,	อะไหลัภ่ัายในข้องเคำร่�องยนต่์
ชื่ำารดุ

ปัญหาต่า่งๆ
ข้องการอุน่
เคำร่�อง

มกีารจัดุระเบด้
ในข้ณ์ะที่ี�แที่งก์
มนีำ�ามนัเต็่มถูงั

คำารบ์เูรเต่อรม์สี่ ้�งส่กปรก	ต่อ้งที่ำาคำวามส่ะอาด

เคำร่�องยนต่์
ส่ต่ารท์ี่ต่ด้แต่่
หยดุที่นัที่ี

การจัา่ยนำ�ามนั นำ�ามนัเต็่มถูงั การปรับการเดน้เบาไมถู่กูต่อ้ง,	คำารบ์เูรเต่อรม์สี่ ้�ง
ส่กปรก
ชื่อ่งระบายอากาศข้องนำ�ามนัเส่ยี,	ส่ายจัา่ยนำ�ามนัเกด้
การอดุต่นั,	ส่ายไฟ	หรอ่ส่วต้่ชื่	์I-O	ที่ำางานผู้ด้ปกต่้
อตั่ราส่ว่นผู้ส่มนำ�ามนัไมถู่กูต่อ้ง

การที่ำางานไม่
เต็่ม
ประส่ท้ี่ธีภ้ัาพื่

เกด้ผู้ลักระที่บ
ข้่�นกบัระบบ
หลัายอยา่ง

ระบบเดน้เบา
ข้องเคำร่�องมี
ปัญหา

ต่วักรองอากาศส่กปรก,	คำารบ์เูรเต่อรส์่กปรก,	หมอ้พัื่ก
ไอเส่ยีมสี่ ้�งอดุต่นั,
ที่อ่ไอเส่ยีในกระบอกส่บูมสี่ ้�งอดุต่นั

จ้ดุท่�มข่อ้ผดิพลัาด

เต่อร	์เพื่่�อใหน้ำ�ามนักระจัายไปที่ั�วเคำร่�องยนต่แ์ลัะ
ข้นัหวัเที่ยีนใหแ้น่น

- ที่ำาคำวามส่ะอาดส่้�งส่กปรกแลัะฝุ่่ นผู้งออกจัากใบ
มดีแลัะดา้นนอกข้องเคำร่�อง	เชื่ด็ที่ำาคำวามส่ะอาด
ดว้ยผู้า้ชื่บุนำ�ามนัแลัะเกบ็เคำร่�องในที่ี�ที่ี�แหง้	หาก
เป็นไปได ้
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กอ่นที่ี�จัะข้อที่ำาการซ้อ่ม	คำวรต่รวจัส่อบปัญหาดว้ย
ต่วัที่า่นเองเส่ยีงกอ่น	ถูา้เจัอเหต่กุารณ์ผ์ู้ด้ปกต่	้ให ้
คำวบคำมุเคำร่�องเคำร่�องต่ามข้อ้กำาหนดในหนังส่อ่คำูม่อ่	
ไมค่ำวร

สภัาพค์วัามผดิปกติ สาเหต ุ(ค์วัามผดิปกต)ิ การแกไ้ข

เคำร่�องยนต่ไ์มท่ี่ำางาน

คำวามเร็วในการดง่เชื่อ่กส่ต่ารท์ี่เต่อร์
ต่ำ�า ต่อ้งดง่ใหเ้ต็่มแรง

วางต่ำาแหน่งคำนัเรง่นำ�ามนัไมถู่กูต่อ้ง ยา้ยคำนัเรง่นำ�ามนัใหอ้ยูใ่นต่ำาแหน่งที่ี�ถูกู
ต่อ้ง

เคำร่�องกรองอากาศส่กปรก ที่ำาคำวามส่ะอาดเคำร่�องกรองอากาศ
นำ�ามนัหมด เต่ม้นำ�ามนั
ที่ี�กรองนำ�ามนัอดุต่นั ที่ำาคำวามส่ะอาด
ที่ี�กรองนำ�ามนัอยูเ่กน้ระดบันำ�ามนัหลัอ่
ลั่�น

ดนัที่ี�กรองนำ�ามนัใหอ้ยูใ่นดา้นลัา่งข้อง
ถูงัเกบ็นำ�ามนั

ที่อ่ส่ง่นำ�ามนัเชื่่�อเพื่ลัง้แต่กเส่ยีหาย ยด่ที่อ่ส่ง่นำ�ามนัใหต้่รง
ใชื่น้ำ�ามนัที่ี�ไมต่่รงต่ามรุน่ที่ี�กำาหนด เปลัี�ยนไปใชื่เ้ป็นรุน่ที่ี�ถูกูต่อ้ง

นำ�ามนัเส่่�อมคำณุ์ภัาพื่
นำ�ามนัเส่่�อมคำณุ์ภัาพื่ที่ำาใหส้่ต่ารท์ี่ต่ด้
ยาก	ต่อ้งเปลัี�ยนนำ�ามนัใหม	่(แนะนำา
คำวรเปลัี�ยนที่กุๆเดอ่น)

ดดูนำ�ามนัเชื่่�อเพื่ลัง้เข้า้มากเกน้ไป

เซ้ท็ี่คำวามเร็วข้องคำนัโยกนำ�ามนัจัาก
คำวามเร็วปานกลัางใหเ้ป็นคำวามเร็วส่งู
แลัะดง่มอ่จัับส่ต่ารท์ี่เต่อรจ์ันกระที่ั�ง
เคำร่�องยนต่ส์่ต่ารท์ี่	เม่�อเค์ร่�องยนต์
สตารท์แลัว้ั, ใบมด่ตดัเร ิ�มหมนุ ให้
เพ�งดทู ่�ใบมด่ตดั	ถูา้เคำร่�องยงัคำงไม่
ส่ต่ารท์ี่	ใหท้ี่ำาการถูอดหวัเที่ยีน	เชื่ด็ข้ั �ว
ไฟข้องหวัเที่ยีนใหแ้หง้	แลัะประกอบ
เข้า้ไปใหมเ่หมอ่นเดม้	แลัะที่ำาต่ามข้ั �น
ต่อนการส่ต่ารที่ต์่ามที่ี�กลัา่วมาแลัว้ข้า้ง
ต่น้

ฝ่าคำรอบปลัั�กหวัเที่ยีนหลัดุออก ประกอบใหแ้น่น
หวัเที่ยีนส่กปรก ที่ำาคำวามส่ะอาด
ระยะหา่งข้องหวัเที่ยีนหา่งกนัเกน้ไป ปรับระยะหา่ง

การแกป้ญั้หา

ดดัแปลังหรอ่ถูอดชื่้�นส่ว่นออกนอกเหนอ่จัากข้อ้
กำาหนด	ส่ำาหรับการซ้อ่มแซ้มเคำร่�องต่ดัหญา้	ให ้
ต่ด้ต่อ่ต่วัแที่นจัำาหน่ายเที่า่นั�น
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เคำร่�องยนต่ไ์มท่ี่ำางาน

เกด้คำวามผู้ด้ปกต่ข้้องหวัเที่ยีน เปลัี�ยนใหม่
คำารบ์เูรเต่อรเ์กด้อาการผู้ด้ปกต่้ ต่อ้งต่รวจัส่อบแลัะบำารงุรักษา
เชื่อ่กส่ต่ารท์ี่เต่อรไ์มส่่ามารถูดง่ได ้ ต่อ้งต่รวจัส่อบแลัะบำารงุรักษา
หมอ้พัื่กไอเส่ยีมเีข้มา่อดุต่นั ต่อ้งต่รวจัส่อบแลัะบำารงุรักษา
ระบบข้บัเคำลั่�อนผู้ด้ปกต่้ ต่อ้งต่รวจัส่อบแลัะบำารงุรักษา

เคำร่�องหยดุเร็วเกน้ไป
คำวามเร็วข้องเคำร่�องไมเ่พื่้�ม
ข้่�น

การอุน่เคำร่�องไมเ่พื่ยีงพื่อ ต่อ้งที่ำาการอุน่เคำร่�อง
คำนัโยกนำ�ามนัไดต้่ั �ง”ป้ด”ไว	้ถูง่แม ้
เคำร่�องยนต่ไ์ดอุ้น่เคำร่�องไปแลัว้ ต่ั �ง	“เป้ด”

ต่วักรองนำ�ามนัเกด้การอดุต่นั ที่ำาคำวามส่ะอาด
ใชื่น้ำ�ามนัไมเ่ป็นไปต่ามที่ี�กำาหนด เปลัี�ยนไปใชื่น้ำ�ามนัต่ามรุน่ที่ี�กำาหนด

นำ�ามนัเส่่�อมคำณุ์ภัาพื่
นำ�ามนัเส่่�อมคำณุ์ภัาพื่ที่ำาใหส้่ต่ารท์ี่ต่ด้
ยาก	ต่อ้งเปลัี�ยนนำ�ามนัใหม	่(แนะนำา
คำวรเปลัี�ยนที่กุๆเดอ่น)

ต่วักรองอากาศเกด้ส่้�งส่กปรกหรอ่อดุ
ต่นั ที่ำาคำวามส่ะอาด

คำารบ์เูรเต่อรเ์กด้ส่้�งผู้ด้ปกต่้ ต่อ้งต่รวจัส่อบแลัะบำารงุรักษา
หมอ้พัื่กไอเส่ยีมเีข้มา่อดุต่นั ต่อ้งต่รวจัส่อบแลัะบำารงุรักษา
ระบบข้บัเคำลั่�อนผู้ด้ปกต่้ ต่อ้งต่รวจัส่อบแลัะบำารงุรักษา

ใบมดีต่ดัไมห่มนุ->
หยดุเคำร่�องที่นัที่ี

ใบมดีต่ดัที่ี�ข้นัแน่นเกด้หลัวม ต่อ้งข้นัน�อต่ใหแ้น่น
ก้�งไมต้่ด้ที่ี�ใบต่ดัหรอ่ฝ่าคำรอบป้องกนั
การกระจัายต่วั เอาส่้�งแปลักปลัอมออก

ระบบข้บัเคำลั่�อนผู้ด้ปกต่้ ต่อ้งต่รวจัส่อบแลัะบำารงุรักษา

การแกปั้ญหา
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การแกปั้ญหา

สภัาพค์วัามผดิปกติ สาเหต ุ(ค์วัามผดิปกต)ิ การแกไ้ข

ต่วัเคำรอ่งหลักัเกด้การส่ั�น
ส่ะเที่อ่นผู้ด้ปกต่้->

หยดุเคำร่�องที่นัที่ี

ใบมดีแต่ก,	งอ	หรอ่ส่ก่หรอ เปลัี�ยนใบมดีใหม่
ใบมดีต่ดัที่ี�ข้นัแน่นเกด้หลัวม ต่อ้งข้นัน�อต่ใหแ้น่น
เปลัี�ยนส่ว่นนูนข้องใบมดีต่ดัแลัะชื่้�น
ส่ว่นที่ี�ยด่ใบต่ดั ประกอบใหแ้น่น

ระบบข้บัเคำลั่�อนผู้ด้ปกต่้ ต่อ้งต่รวจัส่อบแลัะบำารงุรักษา

ใบมดีต่ดัหยดุไมไ่ดท้ี่นัที่ี->

หยดุเคำร่�องที่นัที่ี

การหมนุรอบเบาอยูใ่นอตั่ต่ราที่ี�ส่งู คำวรปรับแต่ง่
ส่ายคำนัเรง่นำ�ามนัหลัดุออก ประกอบใหแ้น่น
ระบบข้บัเคำลั่�อนผู้ด้ปกต่้ ต่อ้งต่รวจัส่อบแลัะบำารงุรักษา

เคำร่�องยนต่ไ์มห่ยดุหมนุ->

เดน้เคำร่�องใหเ้ป็นรอบเดน้
เบา	แลัะต่ั �งแกนโชื่ค้ำ
ให	้“ป้ด”

ข้ั �วต่อ่หลัดุออกมา ประกอบใหแ้น่น

ระบบไฟฟ้าผู้ด้ปกต่้ ต่อ้งต่รวจัส่อบแลัะบำารงุรักษา
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ขอ้มลูัจ้ำาเพาะของสนิค์า้

รุ�น EBC-43U
มอ่จ้บัรุ�นตวัั U

ประเภัที่ส่น้คำา้ เคำร่�องต่ดัหญา้ชื่นด้ใชื่น้ำ�ามนัเบนซ้น้
ข้นาด:	ยาว	x	กวา้ง	x	ส่งู	(ไมร่วมใบมดีต่ดั)
มม. 1,805	x	690	x	455

นำ�าหนัก	(ไมร่วมต่วัป้องกนัพื่ลัาส่ต่ก้แลัะใบมดี
ต่ดั)
กก.

7.7

เคำร่�องยนต่์ เคำร่�องยนต่น์ำ�ามนัเบนซ้น้	2	จัังหวะ
ปรม้าณ์	(ถูงับรรจันุำ�ามนั)
ลัต้่ร 0.79

ประเภัที่นำ�ามนั

นำ�ามนัเบนซ้น้ผู้ส่มนำ�ามนัเคำร่�อง	2	จัังหวะ
นำ�ามนัเชื่่�อเพื่ลัง้ นำ�ามนัไรส้่ารต่ะกั�ว
นำ�ามนัเคำร่�อง นำ�ามนัเคำร่�อง	2	จัังหวะ

อตั่ราส่ว่น
ผู้ส่ม	*

นำ�ามนัเคำร่�อง
เกรด	FB

25	:	1
(นำ�ามนัเบนซ้น้	:	นำ�ามนัเคำร่�อง)

นำ�ามนัเคำร่�อง
เกรด	FC

50	:	1
(นำ�ามนัเบนซ้น้	:	นำ�ามนัเคำร่�อง)

การกระจััดข้องเคำร่�องยนต่์
ซ้ม3 42.7

ประส่ท้ี่ธีภ้ัาพื่ส่งูส่ดุข้องเคำร่�อง
กโ้ลัวตั่ต่์ 1.25	กโ้ลัวตั่ต่	์(1.7	PS)	/	6,500	รอบต่อ่นาที่ี

คำวามเร็วข้องเคำร่�องส่งูส่ดุ,	คำวามเร็วเพื่ลัาหมนุที่ี�แนะนำา
นาที่-ี1 9,000 - 9,500

คำวามเร็วในรอบอตั่ต่ราการเดน้เบา
นาที่-ี1 2,800 - 3,200

คำวามเร็วในการใชื่ง้านคำลัตั่ชื่	์
นาที่-ี1 3,850 - 4,250

การจัดุระเบด้
ประเภัที่

การจัดุระเบด้แบบหนา้ที่องข้าว	(CDI : Capacitation 
Discharge Ignition System)

หวัเที่ยีน
ประเภัที่ CHAMPION	:	RCJ6Y

ชื่อ่งระหวา่งข้ั �ว
มม. 0.6	-	0.7

เวลัาที่ำางานต่อ่เน่�อง
นาที่ี 70	(2	ใบมดี,	7,000	รอบต่อ่นาที่)ี

น้ำามันเค์ร่�องเกรด FB (25 : 1)
น้ำามันไร้ส่ารต่ะกั่ว 1,000	ซ้ีซ้ี		(1	ลั้ต่ร) 5,000	ซ้ีซ้ี	(5	ลั้ต่ร) 10,000	ซ้ีซ้ี	(10	ลั้ต่ร)
น้ำามันเคำร่่อง	2	จัังหวะ 40	ซ้ีซ้ี 200	ซ้ีซ้ี 400	ซ้ีซ้ี
น้ำามันเค์ร่�องเกรด FC (50 : 1)
น้ำามันไร้ส่ารต่ะกั่ว 1,000	ซ้ีซ้ี		(1	ลั้ต่ร) 5,000	ซ้ีซ้ี	(5	ลั้ต่ร) 10,000	ซ้ีซ้ี	(10	ลั้ต่ร)
น้ำามันเคำร่่อง	2	จัังหวะ 20	ซ้ีซ้ี 100	ซ้ีซ้ี 200	ซ้ีซ้ี

ข้อ้มลูันี�คำำานวณ์จัากอตั่รารอบเดน้เบาแลัะอตั่ราเรง่	หรอ่	ในโหมดการเรง่คำวามเร็วส่งูส่ดุ

*ต่ัวอย่างอัต่ราส่่วนผู้ส่ม
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