
Fork Spring Kit for Yamaha N-Max

FSK 119
คู่มือการใช้งาน

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด หมายเลขช้ินส่วน จ�านวน

จุกปิดประบอกโชค้หน้า 60005-24 2

โอรงิ  20.3x2.4 00438-54 2

สปรงิโชค้หน้า 6.5 N/mm 68013-65 2

สติก๊เกอร ์"ÖHLINS"  01185-04 2

สติก๊เกอร ์ "ÖHLINS"  01185-01 2

สติก๊เกอร ์ "ÖHLINS"  00192-01 2

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรปูเป็นไปเพื่อการบรรยายผลติภณัฑโ์ดย

ทัว่ไป ซึง่อาจจะมคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากผลติภณัฑจ์รงิ

หมายเหตุ!

ก่อนทีจ่ะตดิตัง้ผลติภณัฑ ์การตรวจสอบความครบถว้นของ

ชุด อุปกรณ์นัน้มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ ถา้หากมสี่วนประกอบ

ใดขาดหายหรอืบกพร่อง สามารถตดิต่อตวัแทนจ�าหน่าย

ค�าเตือน!

เออหล์นิสไ์ม่สามารถรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ทีเ่กดิขึน้

กบัชวีติและทรพัยส์นิ ถา้ท�าการตดิตัง้และซ่อมบ�ารุงเอง หรอื

ศูนยบ์รกิารทีไ่ม่ใช่ตวัแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการของเออ

ค�าเตือน!

เมื่อท�าการตดิตัง้ผลติภณัฑเ์รยีบรอ้ยแลว้ ควรทดลองขีร่ถ

จกัรยานยนต์ชา้ๆเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารถจกัรยานยนต์มคีวาม

เสถยีรภาพ และพรอ้มใชง้าน

หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจดัเกบ็โดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณทีม่ี

อุณหภูมสิงูน�้ามนัหรอืจารบทีีถู่กใชใ้นกระบวนการประกอบ

ผลติภณัฑ ์อาจจะซมึออกมาหรอืเกดิคราบขึน้ในบรรจุภณัฑ์

หรอืผลติภณัฑส์ิง่เหล่าน้ีไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อผลติภณัฑ์

และสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้ตามปกตไิด้



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. 
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any questions regarding the 
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คู่มือการใช้งาน
ขอแสดงความยินดีกบัท่านลูกค้า!

น่ีคอืชดุแต่งโชค้อพัหน้าทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสายพนัธุน์กัแขง่จาก

เออหล์นิ นัน่หมายความว่าคุณไดม้อบสิง่ทีด่ใีหก้บัรถ

จกัรยานยนต์ของคุณไดก้า้วไปอกีระดบัหน่ึง

ประสบการณ์การแขง่ขนัรถจกัรยานยนต์เกอืบ 40ปี ตอนน้ี

กลายเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์การขบัขีข่องคุณ ระบบ

รองรบัสัน่สะเทอืนหน้าและหลงัจะมคีวามสมดุลและ

ประสทิธภิาพการท�างานทีด่ยี ิง่ขึน้

ค�าแนะน�าส�าหรบัน�้ามนั

เราแนะน�าน�้ามนั : Ohlins high performance Front Fork  

01316-01 fluid

ค�าแนะน�าส�าหรบัระดบัน�้ามนั

95 มลิลเิมตร

8.ตดิตัง้ชุดโชค้หน้ากบัรถมอเตอรไ์ซดใ์หเ้รยีบรอ้ยตามคู่มอื

การใชง้านรถจกัรยานยนต์

หมายเหตุ!

ชดุแต่ง FSK 119 เออหล์นิส ์ สปรงิเบอร ์68013-65  มี

อตัราสว่น 6.5 นิวตนัต่อมลิลเิมตร

หมายเหตุ!

ควรใชเ้ครื่องมอือย่างระมดัระวงัขณะกดจุกปิดกระบอกโชค้ 

เพื่อป้องกนัการเสยีหาย

วิธีการติดตัง้

1.น�ารถจกัรยานยนต์ตัง้ขาตัง้คู่ ลอ้หน้าไม่สมัผสัพืน้ ตอ้ง

มัน่ใจว่ารถจกัรยานยนต์ถูกค�้าไวอ้ย่างปลอดภยั

2.คลายสกรจูบัยดึโชค้หน้าทีแ่ผงคอมา้ และถอดโชค้คู่หน้า

ออก

3.กดจุกปิดกระบอกโชค้เพื่อถอดแหวนลอ็คสลกั

4.ถอดจุกปิดมาตรฐานและสปรงิมาตรฐานออก

5.ถ่ายน�้ามนัจากกระบอกโชค้หน้า 

6.ตดิตัง้สปรงิเออหล์นิสแ์ละเตมิน�้ามนัตามค�าแนะน�าส�าหรบั

ระดบัน�้ามนั

7.ตดิตัง้จุกปิดกระบอกโชค้เออหล์นิสโ์ดยใชแ้หวนล๊อคสลกั
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หมายเหตุ!

การวดัระดบัน�้ามนั ท�าการวดัระดบัจากดา้นบนปากกระบอก

โชค้ ไปยงัผวิน�้ามนั                                                                 

> ชุดตะเกยีบโชค้หน้าตอ้งอยู่แนวตัง้ 

> ชุดตะเกยีบโชค้หน้าตอ้งไม่มสีปรงิและกระบอกพรโีหลด                                      

> ชุดตะเกยีบโชค้หน้าตอ้งถูกกดไวจ้นสุดขณะวดัระดบั

น�้ามนั   
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> ชุดตะเกยีบโชค้หน้าตอ้งอยู่แนวตัง้ 

> ชุดตะเกยีบโชค้หน้าตอ้งไม่มสีปรงิและกระบอกพรโีหลด                                      

> ชุดตะเกยีบโชค้หน้าตอ้งถูกกดไวจ้นสุดขณะวดัระดบั

น�้ามนั   


