ในกล่องประกอบด้วย
รายละเอียด
จุกปิ ดประบอกโช้คหน้า
โอริง 20.3x2.4
สปริงโช้คหน้า 6.5 N/mm
สติก๊ เกอร์ "ÖHLINS"
สติก๊ เกอร์ "ÖHLINS"
สติก๊ เกอร์ "ÖHLINS"

หมายเลขชิ้ นส่วน
60005-24
00438-54
68013-65
01185-04
01185-01
00192-01

จ�ำนวน
2
2
2
2
2
2

คำ�เตือน!
เออห์ลนิ ส์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทีเ่ กิดขึน้
กับชีวติ และทรัพย์สนิ ถ้าท�ำการติดตัง้ และซ่อมบ�ำรุงเอง หรือ
ศูนย์บริการทีไ่ ม่ใช่ตวั แทนจ�ำหน่ ายอย่างเป็ นทางการของเออ
หมายเหตุ!
ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความครบถ้วนของ
ชุด อุปกรณ์นัน้ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีส่วนประกอบ
ใดขาดหายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ าย
คำ�เตือน!
เมื่อท�ำการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ควรทดลองขีร่ ถ
จักรยานยนต์ชา้ ๆเพื่อให้ม ั ่นใจว่ารถจักรยานยนต์มคี วาม
เสถียรภาพ และพร้อมใช้งาน
หมายเหตุ!
ภาพประกอบในรูปเป็ นไปเพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดย
ทั ่วไป ซึง่ อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง
หมายเหตุ!
ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณทีม่ ี
อุณหภูมสิ งู น�้ ำมันหรือจารบีทถ่ี ูกใช้ในกระบวนการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมาหรือเกิดคราบขึน้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์
หรือผลิตภัณฑ์สงิ่ เหล่านี้ไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์
และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผา้ ตามปกติได้

Fork Spring Kit for Yamaha N-Max

FSK 119

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน
ขอแสดงความยิ นดีกบ
ั ท่ านลูกค้า!
นีค่ อื ชุดแต่งโช้คอัพหน้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสายพันธุน์ กั แข่งจาก
เออห์ลนิ นั ่นหมายความว่าคุณได้มอบสิง่ ทีด่ ใี ห้กบั รถ
จักรยานยนต์ของคุณได้กา้ วไปอีกระดับหนึ่ง
ประสบการณ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์เกือบ 40ปี ตอนนี้
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การขับขีข่ องคุณ ระบบ
รองรับสั ่นสะเทือนหน้าและหลังจะมีความสมดุลและ
ประสิทธิภาพการท�ำงานทีด่ ยี งิ่ ขึน้
ค�ำแนะน� ำส�ำหรับน�้ ำมัน
เราแนะน� ำน�้ ำมัน : Ohlins high performance Front Fork
01316-01 fluid
หมายเหตุ!
ชุดแต่ง FSK 119 เออห์ลนิ ส์ สปริงเบอร์ 68013-65 มี
อัตราส่วน 6.5 นิวตันต่อมิลลิเมตร

วิ ธีการติ ดตัง้
1.น� ำรถจักรยานยนต์ตงั ้ ขาตัง้ คู่ ล้อหน้าไม่สมั ผัสพืน้ ต้อง
มั ่นใจว่ารถจักรยานยนต์ถูกค�้ำไว้อย่างปลอดภัย
2.คลายสกรูจบั ยึดโช้คหน้าทีแ่ ผงคอม้า และถอดโช้คคู่หน้า
ออก
3.กดจุกปิ ดกระบอกโช้คเพื่อถอดแหวนล็อคสลัก
4.ถอดจุกปิ ดมาตรฐานและสปริงมาตรฐานออก
5.ถ่ายน�้ ำมันจากกระบอกโช้คหน้า
6.ติดตัง้ สปริงเออห์ลนิ ส์และเติมน�้ ำมันตามค�ำแนะน� ำส�ำหรับ
ระดับน�้ ำมัน
7.ติดตัง้ จุกปิ ดกระบอกโช้คเออห์ลนิ ส์โดยใช้แหวนล๊อคสลัก
หมายเหตุ!
ควรใช้เครื่องมืออย่างระมัดระวังขณะกดจุกปิ ดกระบอกโช้ค
เพื่อป้องกันการเสียหาย
8.ติดตัง้ ชุดโช้คหน้ากับรถมอเตอร์ไซด์ให้เรียบร้อยตามคู่มอื
การใช้งานรถจักรยานยนต์

ค�ำแนะน� ำส�ำหรับระดับน�้ ำมัน
95 มิลลิเมตร
หมายเหตุ!
การวัดระดับน�้ ำมัน ท�ำการวัดระดับจากด้านบนปากกระบอก
โช้ค ไปยังผิวน�้ ำมัน
> ชุดตะเกียบโช้คหน้าต้องอยู่แนวตัง้
> ชุดตะเกียบโช้คหน้าต้องไม่มสี ปริงและกระบอกพรีโหลด
> ชุดตะเกียบโช้คหน้าต้องถูกกดไว้จนสุดขณะวัดระดับ
น�้ ำมัน
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ในกล่องประกอบด้วย
รายละเอียด
จุกปิ ดประบอกโช้คหน้า
โอริง 20.3x2.4
สปริงโช้คหน้า 6.5 N/mm
สติก๊ เกอร์ "ÖHLINS"
สติก๊ เกอร์ "ÖHLINS"
สติก๊ เกอร์ "ÖHLINS"

หมายเลขชิ้ นส่วน
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คำ�เตือน!
เออห์ลนิ ส์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทีเ่ กิดขึน้
กับชีวติ และทรัพย์สนิ ถ้าท�ำการติดตัง้ และซ่อมบ�ำรุงเอง หรือ
ศูนย์บริการทีไ่ ม่ใช่ตวั แทนจ�ำหน่ ายอย่างเป็ นทางการของเออ
หมายเหตุ!
ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความครบถ้วนของ
ชุด อุปกรณ์นัน้ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีส่วนประกอบ
ใดขาดหายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ าย
คำ�เตือน!
เมื่อท�ำการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ควรทดลองขีร่ ถ
จักรยานยนต์ชา้ ๆเพื่อให้ม ั ่นใจว่ารถจักรยานยนต์มคี วาม
เสถียรภาพ และพร้อมใช้งาน
หมายเหตุ!
ภาพประกอบในรูปเป็ นไปเพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดย
ทั ่วไป ซึง่ อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง
หมายเหตุ!
ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณทีม่ ี
อุณหภูมสิ งู น�้ ำมันหรือจารบีทถ่ี ูกใช้ในกระบวนการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมาหรือเกิดคราบขึน้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์
หรือผลิตภัณฑ์สงิ่ เหล่านี้ไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์
และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผา้ ตามปกติได้

Fork Spring Kit for Yamaha N-Max

FSK 119

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน
ขอแสดงความยิ นดีกบ
ั ท่ านลูกค้า!
นีค่ อื ชุดแต่งโช้คอัพหน้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสายพันธุน์ กั แข่งจาก
เออห์ลนิ นั ่นหมายความว่าคุณได้มอบสิง่ ทีด่ ใี ห้กบั รถ
จักรยานยนต์ของคุณได้กา้ วไปอีกระดับหนึ่ง
ประสบการณ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์เกือบ 40 ปี ตอนนี้
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การขับขีข่ องคุณ ระบบ
รองรับสั ่นสะเทือนหน้าและหลังจะมีความสมดุลและ
ประสิทธิภาพการท�ำงานทีด่ ยี งิ่ ขึน้
ค�ำแนะน� ำส�ำหรับน�้ ำมัน
เราแนะน� ำน�้ ำมัน : Ohlins high performance Front Fork
01316-01 fluid
หมายเหตุ!
ชุดแต่ง FSK 119 เออห์ลนิ ส์ สปริงเบอร์ 68013-65 มี
อัตราส่วน 6.5 นิวตันต่อมิลลิเมตร

วิ ธีการติ ดตัง้
1.น� ำรถจักรยานยนต์ตงั ้ ขาตัง้ คู่ ล้อหน้าไม่สมั ผัสพืน้ ต้อง
มั ่นใจว่ารถจักรยานยนต์ถูกค�้ำไว้อย่างปลอดภัย
2.คลายสกรูจบั ยึดโช้คหน้าทีแ่ ผงคอม้า และถอดโช้คคู่หน้า
ออก
3.กดจุกปิ ดกระบอกโช้คลงเพื่อถอดแหวนล็อคสลัก และเก็บ
แหวนล็อคสลักไว้เพื่อใช้ในขัน้ ตอนต่อไป
4.ถอดจุกปิ ดมาตรฐานและสปริงมาตรฐานออก
5.ถ่ายน�้ ำมันจากกระบอกโช้คหน้า
6.เติมน�้ ำมันตามค�ำแนะน� ำส�ำหรับระดับน�้ ำมัน
7.ติดตัง้ สปริงเออห์ลนิ ส์
8.ติดตัง้ จุกปิ ดกระบอกโช้คเออห์ลนิ ส์โดยใช้แหวนล็อคสลัก
หมายเหตุ!
ควรใช้เครื่องมืออย่างระมัดระวังขณะกดจุกปิ ดกระบอกโช้ค
เพื่อป้องกันการเสียหาย
9.ติดตัง้ ชุดโช้คหน้ากับรถมอเตอร์ไซด์ให้เรียบร้อยตามคู่มอื
การใช้งานรถจักรยานยนต์

ค�ำแนะน� ำส�ำหรับระดับน�้ ำมัน
95 มิลลิเมตร
หมายเหตุ!
การวัดระดับน�้ ำมัน ท�ำการวัดระดับจากด้านบนปากกระบอก
โช้ค ไปยังผิวน�้ ำมัน
> ชุดตะเกียบโช้คหน้าต้องอยู่แนวตัง้
> ชุดตะเกียบโช้คหน้าต้องไม่มสี ปริงและกระบอกพรีโหลด
> ชุดตะเกียบโช้คหน้าต้องถูกกดไว้จนสุดขณะวัดระดับ
น�้ ำมัน
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