ในกล่องประกอบด้ วย
รายละเอี ยด

หมายเลขชิ้ นส่ วน

จ�ำนวน

สกรู
โอริง
จุกปิ ดประบอกโช้คหน้า
โอริง
สปริงโช้คหน้า 6.5 นิวตัน/มม
สปริงโช้คหน้า 4.5 นิวตัน/มม
สติกเกอร์เออห์ลนิ ส์สฟ
ี ้า
สติกเกอร์เออห์ลนิ ส์สขี าว
สติกเกอร์เออห์ลนิ ส์
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คำ�เตือน!

เออห์ลนิ ส์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทีเ่ กิดขึน้ กับชีวติ
และทรัพย์สนิ ถ้าท�ำการติดตัง้ และซ่อมบ�ำรุงเอง หรือศูนย์บริการที่
ไม่ใช่ตวั แทนจ�ำหน่ ายอย่างเป็ นทางการของเออห์ลนิ ส์

หมายเหตุ!

ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
อุปกรณ์นัน้ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหาย
หรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ ายอย่างเป็ นทางการของ
เออห์ลนิ ส์ได้

คำ�เตือน!

เมื่อท�ำการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ควรทดลองขีร่ ถจักรยาน
ยนต์ชา้ ๆเพื่อให้ม ั ่นใจว่ารถจักรยานยนต์มคี วามเสถียรภาพ และ
พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปเป็ นไปเพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั ่วไป ซึง่
อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณทีม่ อี ุณหภูม ิ
สูงน�้ ำมันหรือจารบีทถ่ี ูกใช้ในกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจ
จะซึมออกมาหรือเกิดคราบขึน้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์หรือผลิตภัณฑ์สงิ่ เหล่า
นี้ไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผา้
ตามปกติได้

Fork Spring Kit for Yamaha M-Slaz

FSK 116

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน
ขอแสดงความยินดีกบั ท่านลูกค้า!

นีค่ อื ชุดแต่งโช้คอัพหน้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสายพันธุน์ กั แข่งจากเออห์ลนิ
นันหมายความว่
่
าคุณได้มอบสิง่ ทีด่ ใี ห้กบั รถจักรยานยนต์ของคุณได้
ก้าวไปอีกระดับหนึ่ง
ประสบการณ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์เกือบสีส่ บิ ปีตอนนี้กลายเป็ น
ส่วนหนึ่งของประสบการณ์การขับขีข่ องคุณ ระบบรองรับสันสะเทื
่
อน
หน้าและหลังจะมีความสมดุลและประสิทธิภาพการท�ำงานทีด่ ยี งิ่ ขึน้
ค�ำแนะน� ำส�ำหรับน�้ ำมัน

เราแนะน�ำน�้ำมัน : Ohlins high performance Front Fork 01316-01
หมายเหตุ!

้ ้ ง 68012-65 กับโช้คอัพหน้า ด้านชุดสร้างแรงหน่ วง
ควรติดตัสปริ
(ด้านซ้าย)

วิธกี ารติดตัง้
1.น�ำรถจักรยานยนต์ตงั ้ ขาตัง้ คู่ ล้อหน้าไม่สมั ผัสพืน้ ต้องมันใจว่
่ ารถ
จักรยานยนต์ถกู ค�ำ้ ไว้อย่างปลอดภัย
2.คลายสกรูจบั ยึดโช้คหน้าทีแ่ ผงคอม้าบน
3.คลายจุกปิดกระบอกโช้คหน้าครึง่ รอบ
4.ถอดโช้คหน้าออกตามคูม่ อื การใช้งานรถจักรยานยนต์
5.ถอดจุกปิดกระบอกโช้คหน้ามาตรฐานด้านซ้ายออก โดยใช้เครือ่ ง
มือหมายเลข 01766-02 เพือ่ กดกระบอกพรีโหลด และใช้เครือ่ งมือ
หมายเลข 02810-02 เพือ่ ยึด shaft แล้วคลายน็อตออกเพือ่ ถอดสปริง
และถอดจุกปิดกระบอกโช้คหน้ามาตรฐานด้านขวาออก
6.ท�ำความสะอาดคราบน�้ำมันจากกระบอกโช้คหน้า
7.ติดตัง้ สปริงเออห์ลนิ ส์ (ด้านซ้าย) และเติมน�้ำมันตามค�ำแนะน�ำ
ส�ำหรับระดับน�้ำมัน
8.ติดตัง้ จุกปิดกระบอกโช้ค ค่าทอร์ค:
-จุกปิดกระบอกโช้คอัพหน้า ด้านชุดสร้างแรงหน่วงตามค่ามาตรฐาน
-จุกปิดกระบอกโช้คอัพหน้าด้านนอก ค่าแนะน�ำ 10 นิวต้น/มม.
9.ติดตัง้ ชุดโช้คหน้ากับรถมอเตอร์ไซด์ให้เรียบร้อย

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับระดับน�้ำมัน
350 มล. ส�ำหรับโช้คอัพหน้า (ด้านขวา)
300 มล. ส�ำหรับโช้คอัพหน้า (ด้านซ้าย)

010500033860005-22
00338-64
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การคลายสกรูระบายอากาศ
หลังจากใช้รถจักรยานยนต์ไปในระยะเวลาหนึ่ง
ควรคลายสกรู
หมายเลข 01050-04 ขันค่าทอร์ค 3 นิวตัน เพือ่ ระบายอากาศทีส่ ะสม
อยูภ่ ายในกระบอกโช้คอัพหน้า
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าคุณได้มอบสิง่ ทีด่ ใี ห้กบั รถจักรยานยนต์ของคุณได้
ก้าวไปอีกระดับหนึ่ง
ประสบการณ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์เกือบสีส่ บิ ปีตอนนี้กลายเป็ น
ส่วนหนึ่งของประสบการณ์การขับขีข่ องคุณ ระบบรองรับสันสะเทื
่
อน
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ควรติดตัสปริ
(ด้านซ้าย)
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1.น�ำรถจักรยานยนต์ตงั ้ ขาตัง้ คู่ ล้อหน้าไม่สมั ผัสพืน้ ต้องมันใจว่
่ ารถ
จักรยานยนต์ถกู ค�ำ้ ไว้อย่างปลอดภัย
2.คลายสกรูจบั ยึดโช้คหน้าทีแ่ ผงคอม้าบน
3.คลายจุกปิดกระบอกโช้คหน้าครึง่ รอบ
4.ถอดโช้คหน้าออกตามคูม่ อื การใช้งานรถจักรยานยนต์
5.ถอดจุกปิดกระบอกโช้คหน้ามาตรฐานด้านซ้ายออก โดยใช้เครือ่ ง
มือหมายเลข 01766-02 เพือ่ กดกระบอกพรีโหลด และใช้เครือ่ งมือ
หมายเลข 02810-02 เพือ่ ยึด shaft แล้วคลายน็อตออกเพือ่ ถอดสปริง
และถอดจุกปิดกระบอกโช้คหน้ามาตรฐานด้านขวาออก
6.ท�ำความสะอาดคราบน�้ำมันจากกระบอกโช้คหน้า
7.ติดตัง้ สปริงเออห์ลนิ ส์ (ด้านซ้าย) และเติมน�้ำมันตามค�ำแนะน�ำ
ส�ำหรับระดับน�้ำมัน
8.ติดตัง้ จุกปิดกระบอกโช้ค ค่าทอร์ค:
-จุกปิดกระบอกโช้คอัพหน้า ด้านชุดสร้างแรงหน่วงตามค่ามาตรฐาน
-จุกปิดกระบอกโช้คอัพหน้าด้านนอก ค่าแนะน�ำ 10 นิวต้น/มม.
9.ติดตัง้ ชุดโช้คหน้ากับรถมอเตอร์ไซด์ให้เรียบร้อย
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คำ�เตือน!

เออห์ลนิ ส์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทีเ่ กิดขึน้ กับชีวติ
และทรัพย์สนิ ถ้าท�ำการติดตัง้ และซ่อมบ�ำรุงเอง หรือศูนย์บริการที่
ไม่ใช่ตวั แทนจ�ำหน่ ายอย่างเป็ นทางการของเออห์ลนิ ส์

หมายเหตุ!

ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
อุปกรณ์นัน้ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหาย
หรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ ายอย่างเป็ นทางการของ
เออห์ลนิ ส์ได้

คำ�เตือน!

เมื่อท�ำการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ควรทดลองขีร่ ถจักรยาน
ยนต์ชา้ ๆเพื่อให้ม ั ่นใจว่ารถจักรยานยนต์มคี วามเสถียรภาพ และ
พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปเป็ นไปเพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั ่วไป ซึง่
อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณทีม่ อี ุณหภูม ิ
สูงน�้ ำมันหรือจารบีทถ่ี ูกใช้ในกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจ
จะซึมออกมาหรือเกิดคราบขึน้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์หรือผลิตภัณฑ์สงิ่ เหล่า
นี้ไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผา้
ตามปกติได้
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