
 

 

คูมือการใชงาน 

เคร่ืองยนตปนไฟเบนซิน 

2500 • 2800 • 2900 • 3600 • 3900 

4500 • 5500 • 6000  • 6500 • 7000 • 8000 

 
 

ขอควรระวัง! : เพื่อปองกันไมเกิดอุบัติเหตุ กรุณาอานคูมือการใชงานเม่ือมีการใชงานในครัวเรือน หรือ เพื่อ

การใชงานอยางถูกตอง 

  



 

ขอขอบพระคุณลูกคาท่ีใชผลิตภัณฑเคร่ืองปนไฟของเรา เราปรารถนาท่ีจะใหทานสามารถใชงานเคร่ืองปนไฟเคร่ือง

ใหมไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

สําหรับเน้ือหาในคูมือฉบับน้ีจะอธิบายถึงข้ันตอนวิธีการใชงานของผลิตภัณฑ ขอความกรุณาอานอยางละเอียด 

ขอมูลผลิตภัณฑท้ังหมดท่ีไดแจงใหทานทราบน้ันเปนขอมูลพ้ืนฐานลาสุดของตัวผลิตภัณฑ  เราขอสงวนสิทธิ์ในการ

เปล่ียนแปลงขอมูลตามผลิตภัณฑท่ีเปล่ียนปรับเปล่ียนตามระยะเวลาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา และหามคัดลอกหรือ

ทําซ้ําเพ่ือเผยแพรโดยมิไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร 

 

ปายความปลอดภัย 

ความปลอดภัยของทานและความปลอดภัยในดานอื่นๆถือเปนเร่ืองสําคัญ เราจึงใหความสําคัญกับปายความ

ปลอดภัยในคูมือและบนตัวผลิตภัณฑ กรุณาอานขอความตางๆอยางละเอียด 

 ปายความปลอดภัยท่ีแจงเตือนไวน่ันคืออาจเกิดอันตรายรายแรงกับทานหรืออื่นๆ ซึ่งแตละปายคําเตือนน้ันจะมีการ

แสดงสัญลักษณพิเศษ  และขอความวา(อันตราย,คําเตือน,ขอควรระวัง) ซึ่งหมายความดังน้ี 

 
จะเกิดอันตรายถึงแกความตายหรือบาดเจ็บสาหัส ถาไมปฏิบัติตามท่ีแจงไว 

 
สามารถเกิดอันตรายถึงแกความตายหรือบาดเจ็บสาหัส ถาไมปฏิบัติตามท่ีแจงไว 

 
อาจทําใหบาดเจ็บถาไมปฏิบัติตามท่ีแจงไว 

 

การปองกันความเสียหาย 

ความสําคัญของขอความอื่นๆจะมีคํานําหนาวา “หมายเหตุ” ซึ่งมีความหมายวา 

หมายเหต ุ
 

ผลิตภัณฑหรือสวนประกอบอื่นๆอาจเกิดความเสียหาย ถาหากไมปฏิบัติ

ตามท่ีแจงไว 

วัตถุประสงคของขอความประเภทน้ีคือปองความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑ, สวนประกอบอื่นๆ หรือส่ิงตางๆ

รอบตัว 

  



 

1.ความปลอดภัย 

เคร่ืองปนไฟของเราถูกออกแบบใหมีมาตรฐานความปลอดภัยและเชื่อถอืได ถาปฏิบัติตามคําแนะนําทุกข้ันตอน 

โดยอานคูมือการใชงานน้ีใหเขาใจกอนเร่ิมปฏิบัติงาน จะสามารถชวยปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความเคยชินใน

การควบคุมเคร่ืองมือ และคอยสังเกตความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานตามข้ันตอนตางๆ 

สิ่งที่ควรรูในการใชปฏิบัติงาน 

• ควรรูจักการหยุดใชงานเคร่ืองปนไฟแบบทันทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

• มีความรูความเขาใจในเคร่ืองปนไฟท้ังหมดไมวาจะเปน การควบคุม,ความเหมาะสมของการใชงาน และการ

เชื่อมตอ เปนตน 

• ใหแนใจวาผูท่ีจะใชงานผลิตภัณฑไดผานการอบรมความรูความเขาใจเร่ืองการใชงานท่ีเหมาะสม ไมควรใหเด็กใช

งานผลิตภัณฑโดยไมมีผูปกครองกํากับดูแล ควรอยูใหไกลจากเด็กและสัตวเล้ียงในขณะปฏิบัติงาน 

• วางตัวเคร่ืองบนพ้ืนผิวท่ีแข็งแรง หลีกเล่ียงการวางบนพ้ืนทรายและหิมะ หากเคร่ืองวางอยูบนพ้ืนท่ีลาดเอียง หรือ

พลิกคว่ํา อาจสงผลใหนํ้ามันเชื้อเพลิงหก เชนเดียวกัน ถาหากเคร่ืองพลิกคว่ําหรือจมลงในพ้ืนท่ีผิวออน,ทราย,ฝุน 

หรือนํ้า เปนตน 

อันตรายจากคารบอนมอนอกไซด 

• ไอเสียท่ีมีสารพิษคารบอนมอนนอกไซด จะปราศจากสี,กล่ินของแก็ส การสูดดมสารเหลาน้ีจะเปนอันตราย อาจทํา

ใหหมดสติ และอาจถึงข้ันเสียชีวิตได 

• ถาหากทานตองใชงานเคร่ืองปนไฟในพ้ืนท่ีท่ีจํากัด หรือ ถูกปดกั้นบางสวน อากาศท่ีทานสูดดมอาจเปนอันตรายเมือ่

สูดดมในปริมาณมาก ดังน้ันควรวางเคร่ืองปนไฟในพ้ืนท่ีท่ีอากาศสามารถถายเทไดสะดวก 

อันตรายจากไฟดูด 

• เคร่ืองปนไฟจะทําการผลิตกระแสไฟท่ีมากพอจะทําใหเกิดไฟดูด หรืออาจทําใหเสียชีวิตหากใชผิดประเภท 

• การใชงานเคร่ืองปนไฟหรือเคร่ืองใชไฟฟาในสภาพอากาศชื้นแฉะ อาทิเชน ฝน หรือ หิมะ หรือบริเวณใกลสระนํ้า 

หรือบริเวณท่ีมีระบบสปริงเกอร หรือในขณะท่ีทานมือเปยก อาจทําใหไฟดูดได 

• หากตองวางเคร่ืองปนไฟไวภายนอก โดยปราศจากการปกปองเคร่ืองฯจากสภาพอากาศ ใหทําการตรวจสอบทุก

อุปกรณไฟฟาทุกชิ้นบนแผงควบคุม กอนการใชแตละคร้ัง. ความชื้นหรือนํ้าแข็งก็สามารถทําใหเคร่ืองทํางานผิดปกติ 

หรือแผงวงจรขนาดเล็กในอุปกรณฟา ซึ่งอาจทําใหเกิดไฟดูดและอาจถึงข้ันเสียชีวิตได 

• หามเชื่อมตอกบัอาคารท่ีมีระบบไฟฟาท่ีไมมีการแยกสวิทชตามคําแนะนําของชางไฟฟามอือาชีพ  

  



 

อันตรายจากไฟและอัคคีเพลิง 

• ระบบไอเสียมีความรอนท่ีอาจทําใหวัสดุบางอยางติดไฟได 

o ควรวางเคร่ืองปนไฟในระยะหาง 1 เมตร (3ฟุต) จากอาคาร และเคร่ืองมืออื่นในระหวางการทํางาน 

o หามวางเคร่ืองปนไฟในพ้ืนท่ีคับแคบและลอมรอบดวยโครงสรางใดๆ 

o ควรเก็บวัตถุไวไฟใหหางจากเคร่ืองปนไฟ 

• ทอไอเสียของเคร่ืองมีความรอนสูงมากในระหวางการทํางานและจะยังคงรอนอยูแมหยุดใชงานแลว,โปรดอยา

สัมผัสบริเวณทอไอเสียในขณะท่ียังรอน โปรดรอใหเคร่ืองเย็นลงหลังจากเก็บเขาภายในอาคาร 

• นํ้ามันเบนซินมีความไวไฟอยางมาก และเกิดการปะทุไดในบางโอกาสดังน้ัน ไมควรสูบบุหร่ี หรือทําใหเกิดเปลว

ไฟ หรือประกายไฟในบริเวณเติมเชื้อเพลิงเคร่ืองปนไฟหรือสถานท่ีเก็บนํ้ามันเบนซิน ควรเติมเชื้อเพลิงใน

สถานท่ีโปรงๆ ถายเทอากาศไดดี และควรดับเคร่ืองกอน 

• ไอระเหยจากนํ้ามันเชือ้เพลิงมีความไวไฟสูง และอาจเปนชนวนในการติดไฟเพ่ือเร่ิมสตารทเคร่ือง ควร

ตรวจสอบในแนใจวาไมมีนํ้ามันเชือ้เพลิงหก หรือร่ัวไหล และมีการเช็ดทําความสะอาดกอนใชงานเคร่ืองปนไฟ 



 

2. การแยกองคประกอบ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ แผนภาพองคประกอบดังกลาวอาจแตงตางกันไปตามประเภทหรือรุนของสินคา 

  

ไฟแสดงสถานะนํ้ามัน

 

สวิทชเบรกเกอร 
มิเตอรไฟฟา 

ฟวสกระแส DC 
(หรือ ตัวปองกันวงจร DC) 

สวิทชเคร่ืองยนต 

ชุดดึงโชค 

กอกนํ้ามัน 

ไสกรองอากาศ 

ชุดดึงสตารทมือ 

ฝาปดกรองนํ้ามันเคร่ือง 

เตารับปล๊ักไฟ 

ชองตอสายดิน 

ปล๊ักไฟDC 



 

3. การควบคุม 

1) สวิทชเคร่ืองยนต 

  ใชสําหรับสตารทเคร่ืองและดับเคร่ืองยนต  

 ตําแหนงสวิทช: 

OFF : สําหรับดับเคร่ืองยนต และสามารถดึงออกและใสกลับเขาไปได 

 ON : สําหรับทําใหเคร่ืองทํางานหลังจากการสตารทเคร่ือง 

 START : สําหรับสตารทเคร่ืองยนตโดยการเร่ิมทํางานของมอเตอร 

การสตารทเคร่ืองระบบไฟฟา การสตารทโดยไมใชระบบไฟฟา 

 
 

หมุนสวิทชกลับมาที่ตําแหนง ON เมื่อเคร่ืองเร่ิมทํางานแลว หามใชงานการสตารทเกินเวลา 5 วินาที หาก

เคร่ืองยนตสตารทไมตดิใหปลอยสวทิชทิง้ไว 10 วินาทีกอนเร่ิมสตารทเคร่ืองใหมอีกคร้ัง 

2) การดึงสตารท 

การสตารทเคร่ืองยนตดวยการดึงดามจับเบาๆจนรูสึกวาฝดข้ึนแลวจึงดึงกระชากข้ึน 

หมายเหต ุ 
ไมควรปลอยตัวดงึสตารทดีดกลับอยางรวดเร็ว ควรปลอยใหสายมวนกลับเขาไปอยางเบาๆ 

เพื่อปองกันไมใหชดุสตารทเกิดความเสียหาย 

 
3) วาลวน้ํามันเชื้อเพลิง 

สําหรับวาลวนํ้ามันเชื้อเพลิงจะอยูบริเวณระหวางถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและคารบูเรเตอร  เมื่อโยกวาลวไปในตําแหนง 

“ON” นํ้ามันเชื้อเพลิงจะไหลจากถังนํ้ามันไปท่ีคารบูเรเตอร ใหตรวจสอบดูวาหลังจากดับเคร่ืองแลวไดโยกวาลว

กลับไปท่ีตําแหนง “OFF” 

  



 

 
4) โชค 

 โชคใชสําหรับชวยในการผสมเชื้อเพลิงเมื่อมีการเร่ิมสตารทเคร่ืองยนตในตอนเคร่ืองยนตเย็นตัว ซึ่งสามารถ

เปดและปดดวยระบบคันโยกหรือลวดโชคดวยตนเอง 

 
5) ระบบเบรกเกอร 

ระบบเบรกเกอรจะทํางานอัตโนมัติเมื่อเกิดการกระแสไฟฟาลัดวงจรหรือเกิดการใชงานเกินพิกัดของ

ความสามารถเคร่ืองปนไฟท่ีรองรับ ถาระบบเบรกเกอรปรับเปนตําแหนง OFF โดยอัตโนมัติ ใหทําการตรวจดูวา

เคร่ืองใชไฟฟาตางๆทํางานเปนปกติหรือมีการกระแสไฟฟามากเกินไปหรือไม กอนทําการปรับสวิทชไปในตําแหนง 

ON อีกคร้ัง 

 
  



 

6) ขอตอสายดิน 

  ขอตอสายดินของเคร่ืองปนจะอยูบริเวณหนาปดเคร่ือง จะเปนสวนโลหะท่ีไมมีกระแสไฟฟา กอนการใชงาน

ขอตอสายดินควรมีการปรึกษากับชางผูชาํนาญการ 

7) ระบบแจงเตือนน้ํามัน 

  ระบบการแจงเตือนน้ีถูกออกแบบใหปองความเสียหายของเคร่ืองยนตท่ีเกิดจากปริมาณนํ้ามันในชุดขอ

เหวี่ยงไมเพียงพอ โดยตัวเคร่ืองยนตจะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ (สวิทชเคร่ืองยนตจะยังคงอยูในตําแหนง ON) และ

เคร่ืองยนตจะไมยอมทํางานตอจนกวาจะมีการเติมนํ้ามัน 

 

4. การใชงานเคร่ืองปนไฟ 

1) การเชื่อมตอกับระบบไฟฟาของอาคาร 

การเชื่อมตอเพ่ือสแตนดบายพลังงานใหกับระบบไฟฟาของอาคารน้ันจะตองติดต้ังโดยผูชํานาญดานงานไฟฟาโดยเฉพาะ  

การเชื่อมตอตองแยกเคร่ืองกําเนิดไฟฟาท่ีใชพลังงานจากระบบไฟฟาอาคารและปฏิบัติตามกฎหมายและรหัสไฟฟา 

 

การเชื่อมตอที่ไมถูกตองไปที่ระบบไฟฟาของอาคารจะทําใหกระแสไฟจากเคร่ืองปนไฟไหล

ยอนกลับตามสายยูทิลิตี ้ซึ่งการไหลยอนกลบัดังกลาวอาจทําใหพนักงานหรือบุคคลอ่ืนๆที่สัมผัสสายนั้นเกิดการ

ไฟดูดและเสียชีวติได ควรปรึกษาตัวแทนจําหนายหรือชางผูเชี่ยวชาญ 

 

การเชื่อมตอที่ไมถูกตองไปที่ระบบไฟฟาของอาคารจะทําใหกระแสไฟจากเคร่ืองปนไฟไหล

ยอนกลับเขาเคร่ืองปนไฟได และอาจทําใหเคร่ืองระเบิดหรือเกิดไหมได 

  



 

หมายเหต ุ
 

2) ระบบสายดิน 

การปองกันกระไฟฟาดูดจากความผิดพลาดของเคร่ืองใชไฟฟา เคร่ืองปนไฟควรจะมีสายดิน เชื่อมตอลึกดวยลวดท่ีมีความ

แข็งแรงระหวางขอตอสายดินกับพ้ืนดิน เคร่ืองปนไฟท่ีมีการเชื่อมตอระบบสายดินเขากับขอตอท่ีรองรับกระแสไฟแบบAC 

 
3) การใชงานกระแสสลับ (AC) 

กอนการเชื่อมตอเคร่ืองใชหรือสายไฟตางๆเขากับเคร่ืองปนไฟ 

• ใหแนใจวาเคร่ืองสามารถทํางานไดอยางปกติ ความผิดพลาดจากเคร่ืองไฟฟาหรือสายไฟอาจจะทําใหไฟดูดได 

• ถาการใชงานเคร่ืองใชไฟฟาในคร้ังแรกเกิดความผิดปกติ,กลายเปนทํางานเฉ่ือยหรือหยุดทํางานกะทันหัน หรือ

เคร่ืองดับไปกะทันหัน หรือถาอัตราการความจุของเคร่ืองปนไฟเกินพิกัด 

• ใหแนใจวาไฟฟา,กระแสไฟของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใชไฟฟาไมเกินพิกัดท่ีเคร่ืองปนไฟกําหนด อัตราพลังงานสูงสุด

ควรใชไมเกิน 30 นาที 

การทําใหเคร่ืองทํางานเกินพิกัดมากจะทําใหสวิทชเบรกเกอรปด การใชงานเคร่ืองหนักเกินเวลาท่ีกําหนด

หรือทํางานหนักเกินไปนิดหนอย เบรกเกอรไมปรับเปน OFF แตก็จะทําใหอายุการใชงานของเคร่ืองปนไฟส่ันลง 

 

ขีดจํากัดของการใชงานเคร่ืองมากท่ีสุด คือ 30 นาที 

 

ถาหากตองการทํางานตอเน่ือง ไมควรใหอัตราของพลังงานเกินท่ีกําหนด 

 

4) การทํางานของกระแสตรง (AC) 

I. สตารทเคร่ืองยนต 

II. ปรับสวิทชเบรกเกอร AC เปน ON 

III. เสียบปล๊ักเคร่ืองใชไฟฟา 

  



 

5. เร่ิม/หยุดเคร่ืองยนต 

การสตารทเคร่ืองยนต 

1. ใหแนใจวาสวิทชเบรกเกอรACอยูในตําแหนง OFFมิฉะน้ันเคร่ืองสตารทติดยาก 

2. ทําการหมุนวาลวเชื้อเพลิง เปน ON 

3. ทําการหมุนคันโยกโชคไปตําแหนง CLOSE หรือดึงลวดโชคออกมาในตําแหนง CLOSE 

4. สตารทเคร่ือง 

• ระบบดึงสตารท 

ปรับสวิทชเคร่ืองยนตไปในตําแหนง ON 

ดึงเชือกสตารทจนฝดแลวจึงกระตุก 

หมายเหต ุ 

ไมควรปลอยตัวดงึสตารทดีดกลับอยางรวดเร็ว ควรปลอยใหสายมวนกลับเขาไปอยางเบาๆ 

เพื่อปองกันไมใหชดุสตารทเกิดความเสียหาย 

 

• ระบบสวิทชไฟฟา 

ปรับสวิทชเคร่ืองยนตไปในตําแหนง START และแชท้ิงไว 5 วินาที หรือจนกวาเคร่ืองยนตจะสตารทติด 

หมายเหต ุ 
การสตารทมอเตอรมากกวา 5 วินาทีจะสงผลใหเกิดความเสียหายกับมอเตอร ถาหาก

เคร่ืองยนตยังสตารทไมตดิ ใหปลอยสวทิชและทิง้ไว 10 วินาทีแลวจงึทําการสตารทใหมอีกคร้ัง 

เมื่อเคร่ืองสตารทติดแลวใหทําความปรับสวิทชเคร่ืองยนตมาในตําแหนง ON 

5. ปรับคันโยกโชคหรือกดลวดโชคไปในตําแหนง OPEN ใหเคร่ืองยนตทํางาน 

การดับเคร่ืองยนต 

ในกรณีฉุกเฉิน 

การดับเคร่ืองในกรณีฉุกเฉิน ปรับสวิทชเคร่ืองยนตไปตําแหนง OFF 

ในกรณีใชงานปกติ 

1. ปรับสวิทชเบรกเกอรACไปตําแหนง OFF ,ปลดสายชารจแบตเตอร่ี DC 

2. ปรับสวิทชเคร่ืองยนตเปน OFF 

3. ปรับวาลวเชือ้เพลิงเปน OFF 

7.การบํารุงรักษา 

การดูแลรักษาท่ีดีจะมีความปลอดภัย ประหยัด และไมยุงยาก นอกจากน้ียังชวยลดมลพิษทางอากาศ 

แก็สไอเสียคารบอนมอนอกไซดเปนพษิ ดับเคร่ืองยนตกอนดําเนินการซอมบํารุง ถาเคร่ืองยนต

ยังทํางานอยู โปรดตรวจดูใหแนใจวาพื้นที่นัน้ๆมีระบบการระบายอากาศที่ดี  



 

การบํารุงรักษาและซอมแซมระยะถือเปนส่ิงจําเปนเพ่ือใหการทํางานเคร่ืองปนไฟอยูในสภาวะปกติ ดําเนินการบริการ

และตรวจสอบในชวงเวลาท่ีแสดงตามตารางบํารุงรักษาดังน้ี 

1) ตารางการบํารุงรักษา 

ระยะเวลาการบริการตามปกติ 

ดําเนินการตามเดือนที่ไดระบุไว หรือตามชั่วโมง หรือส่ิงใดส่ิง

หน่ึงถึงกอน 

ทุกคร้ัง

การใช

งาน 

สัปดาห

แรก หรือ 

20 ช.ม. 

(3) 

ทุกๆ 3 

สัปดาห 

หรือ 50 ช.

ม. (3) 

ทุกๆ 6 

เดือน หรือ 

100 ช.ม. 

(3) 

ทุกๆปหรือ 

300 ช.ม. 

(3) 
รายการ 

น้ํามันเคร่ือง 
เช็คระดับ      

เปล่ียนถาย      

ตัวกรองอากาศ 
ตรวจเช็ค      

ทําความสะอาด   (1)   

ถวยตะกอน ทําความสะอาด      

หัวเทียน ตรวจสอบและทําความสะอาด      

จุกหัวเทียน ทําความสะอาด      

วาลว ตรวจสอบ-แกไข     (2) 

ถังเชื้อเพลิงและตัวกรอง ทําความสะอาด     (2) 

ทอนํ้ามัน ตรวจสอบ ทุกๆ2ป(เปล่ียนเม่ือจําเปน) (2) 

(1) การดําเนินการน้ีควรทําบอยเมื่อใชในพ้ืนท่ีท่ีมีฝุนเยอะ 

(2) รายการน้ีควรมอบใหตัวแทนจําหนายเปนดําเนินการ เวนแตเจาของเคร่ืองจะมอีุปกรณท่ีเหมาะสมหรือมีความรู

ความสามารถดานเคร่ืองยนต 

(3) สําหรับผูท่ีใชงานในเชิงพาณิชยโดยเฉพาะ จํานวนชั่วโมงของการใชงานนานตามท่ีระบุไว 

 

การบํารุงรักษาที่ไมถูกตอง หรือ การแกปญหาไมสําเร็จกอนการใชงาน สามารถทําใหเกิดความ

ผิดปกติซึ่งอาจทําใหคุณไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต 

มักจะทําการตรวจสอบและซอมบํารุงตามคําแนะนําและตารางเวลาในคูมือนี้ 

ตารางเวลาการซอมบํารุงมีผลกับการใชงานโดยปกติ ถาคุณใชงานใชงานเคร่ืองปนไฟในสภาพท่ีหนัก อาทิเชน อุณหภูมิสูง

ในขณะใชงาน หรือใชท่ีเปยกชื้น หรือมีแตฝุนละออง ควรปรึกษาผูจัดจําหนายเพ่ือขอคําแนะนําสวนบุคคลถึงวิธีการใชงาน 

 2) ชุดเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีจะมาพรอมกับเคร่ืองปนไฟจะชวยอาํนวยความสะดวกในดําเนินการซอมบํารุงโดยมีตามรายการดังตอไปน้ี ควร

เก็บชุดเคร่ืองมือเหลาน้ีไวกับเคร่ืองปนไฟเสมอ 

  



 

 
หมายเหตุ แผนภาพองคประกอบดังกลาวอาจแตงตางกันไปตามประเภทหรือรุนของสินคา 

3) การเปล่ียนถายนํ้ามัน 

การระบายนํ้ามันควรทําในขณะเคร่ืองยนตยังอุนอยูจนกวาจะเสร็จและระบายอยางรวดเร็ว 

1. ดึงปล๊ักทอระบายนํ้ามันออกและซิลกรองนํ้ามัน ,ฝากรองนํ้ามัน,และระบายนํ้ามัน 

2. ประกอบปล๊ักทอระบายนํ้ามันและซิลกรองนํ้ามนักลับใหแนน 

3. ทําการเติมนํ้ามันตามท่ีแนะนําและตรวจสอบระดับนํ้ามัน 

 
น้ํามันที่ใชกับมอเตอรนั้นอาจทําใหเกิดโรคมะเร็งผิวหนังถาหากมีการสมัผัสดวยผิวหนังโดยตรง

เปนเวลานานๆ ดงันั้นการปองกันที่ดีคือจากการใชงานทุกคร้ังควรลางมือดวยสบูหรือน้ําใหสะอาดหลังจากใช

งานเสร็จ 

  



 

4) การดูแลรักษาตัวกรองอากาศ 

 ตัวกรองอากาศท่ีสกปรกจะเปนตัวอุดตันอากาศท่ีจะไปยังระบบคารบูเรเตอร และสงผลใหคารบูเรเตอรมี

ปญหา การดูแลรักษาระบบไอเสียข้ันพ้ืนฐาน ควรทําความสะอาดตัวกรองอากาศบอยคร้ังเมือ่มกีารใชงานเคร่ืองปนไฟใน

พ้ืนท่ีท่ีมีฝุนละอองและสกปรกมากๆ 

การใชเบนซินหรือของเหลวไวไฟในการทําความสะอาดตัวกรองอาจทําใหเกิดการติดไฟหรือ

ระเบิดได ควรใชน้ําสบูหรือของเหลวที่ไมตดิไฟในการทําความสะอาด. 

หมายเหต ุ 
ไมควรใหเคร่ืองทํางานโดยไมมีระบบระบายไอเสียเพราะจะทําใหเคร่ืองยนตสึกหรออยาง

รวดเร็ว 

1. ขันน็อตฝาทอกรองอากาศและถอดฝาออก และถอดตัวกรองอากาศออกมา 

2. ทําความสะอาดตัวกรองอากาศดวยนํ้ายาผงซักฟอกภายในบานและนํ้าอุนๆ

แลวลางออกใหสะอาด หรือทําความอาดดวยส่ิงท่ีไมไวไฟหรือติดไฟงาย และ

ปลอยใหแหง 

3. ทําการแชตัวกรองอากาศในนํ้ามันเคร่ืองบริสุทธิ์และบีบนํ้ามันออกจนแหง 

เคร่ืองยนตจะมีควันเกิดข้ึนในการสตารทเคร่ืองคร้ังแรกแปลวายังมีนํ้ามัน

เหลืออยูในตัวกรองอากาศ 

4. ประกอบตัวกรองอากาศและฝากรองอากาศกลับท่ีเดิม 

 
  



 

 5) การทําความสะอาดถวยตะกอนเชือ้เพลิง 

 ถวยตะกอนน้ันใชสําหรับปองกันฝุนหรือนํ้าซึ่งถูกปอนมาจากถัง

นํ้ามันเชื้อเพลิงเขาสูคารบูเรเตอร ถาเคร่ืองยนตไมสามารถทํางานไดเปน

ระยะเวลาเวลานานใหนําถวยตะกอนออกมาทําความสะอาด 

1. ทําการปรับวาลวเชือ้เพลิงไปท่ี OFF และถอดถวยตะกอน และโอริงอ

อก 

2. ทําความสะอาดถวยตะกอนและโอริงดวยสารละลายท่ีไมไวไฟ

หรือไมติดไฟ 

3. ประกอบโอริงและถวยตะกอนกลับท่ีเดิม 

4. ปรับวาลวเชือ้เพลิงไปในตําแหนง ON และตรวจสอบการร่ัวไหล 

 

6) การดูแลรักษาหัวเทียน 

หัวเทียนท่ีแนะนํา : F5T หรือ F6TC หรือ F7TJC หรืออื่นๆท่ีใกลเคียง 

ถาหากเคร่ืองยนตยังทํางานอยู ทอไอเสียจะมีความรอนมาก โปรดระมัดระวังอยาใหสัมผัสโดน 

1. ถอดฝาครอบหัวเทียน 

2. ทําความสะอาดฝุนบริเวณรอบๆเบาหัวเทียน 

3. ใชประแจท่ีใหมาพรอมกบัชุดเคร่ืองมือในการถอดหัวเทียน 

 
4. ใหสังเกตหัวเทียน ถาหากฉนวนมีรอยแตกหรือบิ่นใหท้ิง ทําความสะอาดหัวเทียนดวยแปรงลวด ถาสามารถใช

งานได 

5. ทําการวัดชองวางดวยฟลล่ิงเกจเพ่ือความถูกตองใหดัดฝงอิเล็คโทรดอยาง

ระมัดระวัง 

ชองวางจะตองอยูระหวาง : 0.7-0.8 ม.ม. (0.028-0.31 น้ิว) 



 

6. ตรวจดูวาหัวเทียนท่ีทําความสะอาดมีสภาพท่ีดีหรือไม และ จับหัวเทียนไวในมือเพ่ือปองกันไมใหไขวกัน 

7. หลังจากหัวเทียนอยูในตําแหนงขันหัวเทียนใหแนนดวยประแจ 

ถาประกอบหัวเทียนใหม หมุน1/2รอบใหแนน ถานําหัวเทียนท่ีเคยใชไดแลวมาติดต้ังใหม หมุนใหแนน 1/8-1/4 

รอบ 

หมายเหต ุ 

หัวเทียนจะตองถูกขันใหแนนหนาเพื่อความปลอดภัย หากขันหัวเทียนไมแนนอาจทําใหเกิด

ความรอนและเกิดความเสียหายกับเคร่ืองยนต ไมควรใชหวัเทียนระหวางที่มีความรอนสูง 

กรุณาใชหัวเทียนที่ไดแนะนําหรือเทากัน เทานั้น 

8) การเคล่ือนยาย/จัดเก็บ 

เมื่อจะเคล่ือนยายเคร่ืองปนใหทําการปรับสวิทชและวาลวเชื้อเพลิงเปน OFF เพ่ือไมใชเชือ้เพลิงร่ัวไหล ไอ

ระเหยหรือเชื้อเพลิงท่ีร่ัวไหลอาจเกิดการลุกไหม 

การสัมผัสเคร่ืองปนไฟท่ีรอนหรือระบบทอไอเสียอาจทําใหบาดเจ็บจากไฟลวกหรือไฟไหมได ควรรอให

เคร่ืองยนตเย็นตัวลงกอนทําการเคล่ือนยายหรือจัดเก็บ 

ระวังอยาใหเคร่ืองปนไฟหลนหรือกระแทกขณะเคล่ือนยาย อยาวางของหนักบนตัวเคร่ือง 

กอนทําการเก็บรักษาเปนระยะเวลานานๆ: 

• ใหแนใจพ้ืนท่ีเก็บรักษาไมมีความชื้นหรือฝุนมากจนเกินไป 

• ทําการดูแลรักษาตามตารางดังตอไปน้ี 

ระยะเวลาเก็บรักษา ข้ันตอนแนะนําการบํารุงรักษาท่ีจะปองกันไมใหการเร่ิมใชงานยาก 

นอยกวา 1 สัปดาห ไมตองมีข้ันตอนใดๆ 

1-2สัปดาห เติมนํ้ามันเบนซินบริสุทธิ์และเติมตามเง่ือนไข* 

2สัปดาห จนถึง 1 ป เติมนํ้ามันเบนซินบริสุทธิ์และเติมตามเง่ือนไข* 

ระบายชามลอยคารบูเรเตอร 

ระบายเชื้อเพลิงจากถวยตะกอน 

1 ปข้ึนไป เติมนํ้ามันเบนซินบริสุทธิ์และเติมตามเง่ือนไข* 

ระบายชามลอยคารบูเรเตอร 

ระบายเชื้อเพลิงจากถวยตะกอน 

ถอดหัวเทียนออก. เติมนํ้ามันเครื่อง 1 ชอนโตะลงในเส้ือสูบ เดินเครื่องอยางชาๆดวยการดึง

เชือกสตารทเพื่อการกระจายนํ้ามัน 

ประกอบหัวเทียนกลับ 

เปล่ียนถายนํ้ามันเครื่อง 

หลังจากนําออกจากท่ีเก็บ ใหทําการถายนํ้ามันเบนซินเดิมลงในภาชนะท่ีเหมาะสมและเติม

นํ้ามันเบนซินใหมกอนเริ่มการใชงาน 

 



 

1. ระบายคารบูเรเตอรโดยการคลายสกรูทอระบาย และระบายนํ้ามันเบนซินลงในภาชนะท่ีเหมาะสม 

นํ้ามันเบนซินเปนวัตถุท่ีไวไฟท่ีสุด และระเบิดได การดําเนินการข้ันตอนน้ีควรทําในพ้ืนท่ีท่ีมีการถายเท

อากาศไดสะดวกในขณะท่ีเคร่ืองหยุดทํางาน หามสูบบุหร่ีหรือกอประกายไฟหรือจุดไฟในบริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

 
1. เปล่ียนถายนํ้ามันเคร่ือง 

2. ถอดหัวเทียนออก. เติมนํ้ามันเคร่ือง 1 ชอนโตะลงในเส้ือสูบ เดินเคร่ืองอยางชาๆดวยการดึงเชือกสตารทเพ่ือการ

กระจายนํ้ามัน,ประกอบหัวเทียนกลับ 

3. ถึงเชือกสตารทชาๆจนกวาจะมีความฝด มาถึงจดุหน้ี ลูกสูบจะดันข้ันมาตามจังหวะบีบอัดและทอไอเสียท้ังคู

และวาลวไอเสียจะปด จะทําใหปองกันการสึกหรอจากภายในเคร่ืองยนตได 

 
  



 

9. การแกปญหา 

เมื่อเคร่ืองยนตไมทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มีเชื้อเพลิงถังหรือไม? 

ไม 
เติมเชื้อเพลิง 

มีนํ้ามันในถังหรือไม 

ใช 
ไม 

ใช 

เติมนํ้ามันตามที่แนะนํา 

หัวเทียนมีการจุด

ประกายหรือไม 

ใช 

นําเคร่ืองปนไฟใหตัวแทน

จําหนาย 
เปล่ียนหัวเทียน 

ไม ยังไมจุดประกาย 

ตรวจสอบใหแนใจ

วาไมมีเชื้อเพลิงหกอยูรอบๆหัว

เทียน เชื้อเพลิงที่หกอาจลุกไหม

ได 

ใช 

เชื้อเพลิงเขา

คารบูเรเตอรหรือไม 

ตรวจดู: 

1) ถอดฝาครอบหัวเทียนและทําความ

สะอาดฝุนรอบๆหัวเทียน 

2) ถอดหัวเทียนและใสเขาไปในฝาก

ครอบหัวเทียน 

3) ต้ังปล๊ักขางอิเล็คโทรดดานบนเส้ือ

สูบ 

4) จุดประกายขอเหว่ียงเคร่ืองยนต 

ไม 

ใช 

ทําความสะอาดถวยตะกอน

เชื้อเพลิง 

ตรวจดู: 

1) ปดสวิชทเคร่ืองยนตและคลายสกรู

ทอระบาย 

2) เชื้อเพลิงจะลอยจากทอระบายเม่ือ

เปดสวิทชเคร่ืองยนต 

 

ถาเคร่ืองยนตยังคงไม

ทํางานใหนําเคร่ืองให

ผูเชี่ยวชาญ 



 

ไมมีกระแสไฟท่ีตัวรับAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เบรกเกอร AC อยูใน

สถานะ ON 

เบรกเกอร AC อยูใน

สถานะ ON 

ไม 

ใช 

ตรวจดูเคร่ืองใชไฟฟา

หรืออุปกรณที่มีปญหา 

ไมมีปฏิกิริยา 
นําเคร่ืองปนไฟสงให

ผูเชี่ยวชาญ 

นําเคร่ืองใชไฟฟาหรืออุปกรณ

มาเปล่ียน,นําเคร่ืองใชไฟฟา

หรืออุปกรณไปรานเพ่ือซอม 



 

10. การประกอบและการติดต้ังเคร่ืองปนไฟ 

ถาหากเคร่ืองปนไฟมีชุดลอเล่ือน กรุณาปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1. วางดานลางของแทนวางเคร่ืองปนไฟลงพ้ืนท่ีเรียบสะดวกตอการประกอบชิ้นสวน 

2. เล่ือนเพลาท้ังคูใหขนานกับแทนวางตามรูป Fig 1 

3. เล่ือนลอ (หันดานท่ีพองลมออก)และเพลาในแนวราบและยึดใหแนนดวยหมุดยึด (Fig2,Fig3,Fig4) 

4. ติดต้ังลออื่นๆดวยวิธีเดียวกัน 

5. ปองกันการส่ันสะเทือนแตสวนการติดต้ังท่ีขาดวยการไขน็อตและฝาครอบสกรูใหแนน(Fig5) 

6. ยึดขาท่ีแทนดวยฝาครอบสกรูและไขน็อต(Fig6) 

7. ตําแหนงของมือจับแทนดวยฝาครอบสกรูและน็อต(Fig7,Fig8,Fing9) 

8. ตรวจสอบความแนนหนาของสปริงและยางวาพองออกระหวาง 15-40 PSI 

 


