
Fork Spring Kit for Yamaha M-Slaz

FSK 116
คู่มือการใช้งาน

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด หมายเลขช้ินส่วน จ�านวน

สกร ู 01050-04 2

โอรงิ   00338-59 2

จุกปิดประบอกโชค้หน้า 60005-22 2

โอรงิ  00338-64 2

สปรงิโชค้หน้า 6.5 นิวตนั/มม 68012-65 1

สปรงิโชค้หน้า 4.5 นิวตนั/มม 68012-45 1

สตกิเกอรเ์ออหล์นิสส์ฟ้ีา 00192-01 2

สตกิเกอรเ์ออหล์นิสส์ขีาว 01185-01 2

สตกิเกอรเ์ออหล์นิส์ 01185-04 2

หมายเหตุ!
ภาพประกอบในรปูเป็นไปเพื่อการบรรยายผลติภณัฑโ์ดยทัว่ไป ซึง่

อาจจะมคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากผลติภณัฑจ์รงิ

หมายเหตุ!
ก่อนทีจ่ะตดิตัง้ผลติภณัฑ ์การตรวจสอบความครบถว้นของชุด 

อุปกรณ์นัน้มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ ถา้หากมสี่วนประกอบใดขาดหาย

หรอืบกพร่อง สามารถตดิต่อตวัแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการของ

เออหล์นิสไ์ด้

ค�าเตือน!
เออหล์นิสไ์ม่สามารถรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ทีเ่กดิขึน้กบัชวีติ

และทรพัยส์นิ ถา้ท�าการตดิตัง้และซ่อมบ�ารุงเอง หรอืศูนยบ์รกิารที่

ไม่ใช่ตวัแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการของเออหล์นิส์

ค�าเตือน!
เมื่อท�าการตดิตัง้ผลติภณัฑเ์รยีบรอ้ยแลว้ ควรทดลองขีร่ถจกัรยาน

ยนต์ชา้ๆเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารถจกัรยานยนต์มคีวามเสถยีรภาพ และ

พรอ้มใชง้าน

หมายเหตุ!
ในการขนส่งและการจดัเกบ็โดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณทีม่อุีณหภูมิ

สงูน�้ามนัหรอืจารบทีีถู่กใชใ้นกระบวนการประกอบผลติภณัฑ ์อาจ

จะซมึออกมาหรอืเกดิคราบขึน้ในบรรจุภณัฑห์รอืผลติภณัฑส์ิง่เหล่า

น้ีไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อผลติภณัฑแ์ละสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้

ตามปกตไิด้



Öhlins products are subject to 
continuous improvement and 
development, therefore, although 
these instructions include the most 
up-to-date information available at 
the time of printing, minor updates 
may occur. 

To find the latest information 
contact an Öhlins distributor. 

Please contact Öhlins if you have 
any questions regarding the 

contents in this document.
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คู่มือการใช้งาน

ขอแสดงความยินดีกบัท่านลกูค้า!

น่ีคอืชดุแต่งโชค้อพัหน้าทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสายพนัธุน์กัแขง่จากเออหล์นิ 

นัน่หมายความวา่คณุไดม้อบสิง่ทีด่ใีหก้บัรถจกัรยานยนตข์องคณุได้

กา้วไปอกีระดบัหน่ึง

ประสบการณ์การแขง่ขนัรถจกัรยานยนตเ์กอืบสีส่บิปีตอนน้ีกลายเป็น

สว่นหน่ึงของประสบการณ์การขบัขีข่องคณุ ระบบรองรบัสัน่สะเทอืน

หน้าและหลงัจะมคีวามสมดลุและประสทิธภิาพการท�างานทีด่ยี ิง่ขึน้

ค�าแนะน�าส�าหรบัน�้ามนั

เราแนะน�าน�้ามนั : Ohlins high performance Front Fork 01316-01 

ค�าแนะน�าส�าหรบัระดบัน�้ามนั

350 มล. ส�าหรบัโชค้อพัหน้า   (ดา้นขวา)

300 มล. ส�าหรบัโชค้อพัหน้า   (ดา้นซา้ย)

การคลายสกรรูะบายอากาศ

หลงัจากใชร้ถจกัรยานยนตไ์ปในระยะเวลาหนึ่ง ควรคลายสกรู

หมายเลข 01050-04 ขนัคา่ทอรค์ 3 นิวตนั เพือ่ระบายอากาศทีส่ะสม

อยูภ่ายในกระบอกโชค้อพัหน้า

หมายเหตุ!
ควรตดิตั ้ส้ปรงิ 68012-65 กบัโชค้อพัหน้า ดา้นชุดสรา้งแรงหน่วง 

(ดา้นซา้ย)

01050-

00338-

60005-22

00338-64

68012-65
68012-45

วิธีการติดตัง้

1.น�ารถจกัรยานยนตต์ัง้ขาตัง้คู ่ ลอ้หน้าไมส่มัผสัพืน้ ตอ้งมัน่ใจวา่รถ

จกัรยานยนตถ์กูค�า้ไวอ้ยา่งปลอดภยั

2.คลายสกรจูบัยดึโชค้หน้าทีแ่ผงคอมา้บน

3.คลายจกุปิดกระบอกโชค้หน้าครึง่รอบ

4.ถอดโชค้หน้าออกตามคูม่อืการใชง้านรถจกัรยานยนต์

5.ถอดจกุปิดกระบอกโชค้หน้ามาตรฐานดา้นซา้ยออก โดยใชเ้ครือ่ง

มอืหมายเลข 01766-02 เพือ่กดกระบอกพรโีหลด และใชเ้ครือ่งมอื

หมายเลข 02810-02 เพือ่ยดึ shaft แลว้คลายน็อตออกเพือ่ถอดสปรงิ 

และถอดจกุปิดกระบอกโชค้หน้ามาตรฐานดา้นขวาออก

6.ท�าความสะอาดคราบน�้ามนัจากกระบอกโชค้หน้า 

7.ตดิตัง้สปรงิเออหล์นิส ์ (ดา้นซา้ย) และเตมิน�้ามนัตามค�าแนะน�า

ส�าหรบัระดบัน�้ามนั

8.ตดิตัง้จกุปิดกระบอกโชค้ คา่ทอรค์:

-จกุปิดกระบอกโชค้อพัหน้า ดา้นชดุสรา้งแรงหน่วงตามคา่มาตรฐาน

-จกุปิดกระบอกโชค้อพัหน้าดา้นนอก คา่แนะน�า 10 นิวตน้/มม.

9.ตดิตัง้ชดุโชค้หน้ากบัรถมอเตอรไ์ซดใ์หเ้รยีบรอ้ย
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