
Shock Absorber for YAMAHA Tricity

YA110013
คูม่อืการตดิตัง้

หมายเหต!ุ
ภาพประกอบในรปูเป็นไปเพือ่การบรรยายผลติภณัฑโ์ดยทัว่ไป 

ซึง๋อาจจะมคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากผลติภณัฑจ์รงิ

หมายเหต!ุ
ในการขนสง่และการจดัเกบ็โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรเิวณทีม่อุีณหภูมสิงู 

น�้ามนัหรอืจาระบ ีทีถ่กูใชใ้นการประกอบผลติภณัฑ ์อาจจะซมึออกมา 

หรอืเกดิคราบขึน้ในบรรจภุณัฑ ์หรอืผลติภณัฑ ์สิง่เหลา่น้ีไมม่ผีลกระ

ทบใดๆต่อผลติภณัฑ ์และสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้ตามปรกตไิด้

หมายเหต!ุ
ก่อนที่จะติดตัง้ผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด

อุปกรณ์นัน้ มคีวามส�าคญัอยา่งยิง่ ถา้หากมสีว่นประกอบใดขาดหรอื

บกพรอ่ง สามารถตดิต่อตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออหล์นิสไ์ด้

ค�าเตือน!
ก่อนท�าการตดิตัง้ผลติภณัฑค์วรอา่นและท�าความเขา้ใจคูม่อืการใชง้านให้

เรยีบรอ้ยก่อน เน่ืองจากชดุโชค้อพั ตะเกยีบหน้า และอุปกรณ์หน่วงระบบ

เลีย้ว เป็นอุปกรณทืีม่คีวามส�าคญัต่อเสถยีรภาพและความปลอดภยัของผู้

ขบัขีแ่ละตวัรถ

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด หมายเลขช้ินส่วน จ�านวน

ชดุโชค้อพั YA110013 2

โอรงิ 00438-01 4

แหวนรอง 20x10x4 60020-01 2

แหวนรอง 20x12x4 60020-02 2

สตกิเกอรเ์ออหล์นิส์ 00192-01 2

เครือ่งมอืปรบัพรโีหลด 03199-03 1

คูม่อืการใชง้าน 07241-02 1



2

คู่มือการใช้งาน

1
ยกรถจกัรยานยนตต์ัง้ขึน้ โดยตัง้ขาตัง้คู ่ ตอ้งมัน่ใจวา่ตวัรถถกูค�า้ไว้

อยา่งปลอดภยั

ค�าเตือน!
โชค้อพัของเออหล์นิส ์ควรอยา่งยิง่ทีจ่ะด�าเนินการตดิตัง้โดยตวัแทน

อยา่งเป็นทางการของเออหล์นิส ์

ค�าเตือน!
ในกรณทีีร่ถถกูยกขึน้ระหวา่งการตดิตัง้ ผูต้ดิตัง้ตอ้งมัน่ใจก่อนวา่ตวั

รถถกูยดึไวอ้ยา่งเหมาะสม เพือ่ป้องกนัรถลม้

หมายเหต!ุ
ตวัรถควรถกูลา้งท�าความสะอาดใหท้ัว่ถงึก่อนท�าการตดิตัง้

หมายเหตุ!
การปฏบิตังิานใดๆทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑน้ี์ ควรทีจ่ะอ่านและท�าความ

เขา้ใจรายละเอยีดขัน้ตอนและขอ้มลูทีส่�าคญัในคูม่อืการใชร้ถเสยีก่อน

2
เปิดเบาะและถอดฝาครอบกลอ่งฟิวสอ์อก (1) ต่อจากนัน้คลายนตั

ออก (2)

1

2



3

3
ยกกลอ่งบรรจสุมัภาระขึน้ โดยคลายสกรสูีต่วั (1)(2)(3)(4) และเปิด

ฝาถงัน�้ามนัออก

ปิดฝาถงัน�้ามนั

คู่มือการใช้งาน

1 25

4
3
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5
ถอดบารอ์อกโดยคลายสกรสูบิตวั (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

4
ถอดฝาครอบไฟทา้ยกลางออก โดยคลายสลกัสกรสูองตวั (1)(2)

คู่มือการใช้งาน

1 2

5

10

678

9
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6
ถอดฝาครอบดา้นขา้งออกทัง้สองดา้นโดยคลายสกรอูอกหกตวั (1)(2)

(3)(4)(5)(6). ต่อจากนัน้คลายสกรดูา้นลา่งอกีสองตวั (7)(8) และ

คลายสกรดูา้นในอกีหกตวั (9)(10)(11)(12)(13)(14)

คู่มือการใช้งาน

1 2
3

4
56
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14
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7
คลายสกรหูกตวัออก เพือ่เคลือ่นยา้ยไฟทา้ยไดง้า่ย (1)(2)(3)(4)(5)

(6)

คู่มือการใช้งาน

1 2

3

4

5

6
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8
 ถอดบงัโคลนหลงัออก โดยคลายสกรสูองตวั (1)(2)

คู่มือการใช้งาน

1 2
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9
ถอดบงัโคนออก ดดยคลายสกรสูีต่วั (1)(2)(3)(4)

คู่มือการใช้งาน

1 2

3

4
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10
ถอดทอ่ออก โดยคลายสกรสูามตวั (1)(2)(3)  และคลายสกรเูขม็ขดั

รดัทอ่ไอเสยี (4)

คู่มือการใช้งาน

1

2

3

4
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11
ถอดโชค้อพัมาตรฐานออก โดยคลายสกร ู(1)(2)(3)(4)

คู่มือการใช้งาน

1

2

3

4
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หมายเหต!ุ

ก่อนขนัสกรทูัง้ตวับนและตวัลา่งเพือ่ตดิตัง้ตอ้งใหแ้น่ใจวา่ลอ้แตะพืน้

แลว้เพือ่ใหช้ว่งลา่งเริม่ยบุตวัเลก็น้อยเสยีก่อน

ค�าเตือน!

ตอ้งมัน่ใจวา่สกรทูัง้หมดตอ้งถกูขนัโดยคา่ทอรค์ทีถ่กูตอ้ง และตอ้งไมม่ี

การผดิพลาดหรอืตดิขดัใดๆเกดิขึน้ ในขณะทีโ่ชค้อพัตะเกยีบหน้า และ

ตวัระบบหน่วงเลีย้ว มกีารยดืหรอืยบุสดุ

12
ประกอบแหวนรองและโอรงิเขา้กบัโชค้อพัเออหล์นิสด์งัภาพทีแ่สดง

ดา้นลา่ง

ตดิตัง้โชค้อพัเออหล์นิส์

ขนันตัยดึโชค้อพั (1)(2) ใชค้า่ทอรค์ตามทีก่�าหนดในคูม่อืการใชง้าน

รถจกัรยานยนตย์ามาฮา่

ยอ้นกระบวนการตดิตัง้   

คู่มือการใช้งาน

00438-01
60020-01

60020-02 00438-01 60020-01
60020-02

ดา้นซา้ย ดา้นขวา

ID=12 mm ID=10 mmID=10 mm

1

2
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ขอ้มลูส�าหรบัการตดิตัง้

ค�าเตอืน!

1)ก่อนเริม่การขบัขีท่กุๆครัง้ ผูข้บัขีค่วรแน่ใจเสยีก่อนวา่การตดิตัง้ข ัน้พืน้ฐาน

ไดเ้ป็นไปตามทีบ่รษิทัเออหล์นิสแ์นะน�าตามขอ้มลู ส�าหรบัการตดิตัง้ดา้นลา่ง  

2)ก่อนการปรบัตัง้ใด  ๆ ผูข้บัขีค่วรอา่นและท�าความเขา้ใจคูม่อืการใชง้านใน

สว่นการตดิตัง้และการปรบัตัง้ใหเ้รยีบรอ้ยเสยีก่อน

3)หากมคี�าถามหรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบัการตดิตัง้และการปรบัตัง้สามารถทีจ่ะ

ตดิต่อตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออหล์นิสไ์ด้
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