
Shock Absorber for Yamaha Spark/Exciter150

YA110023

Kit Contents

Description Part No Pcs

Shock absorber YA110023 1
Sticker Öhlins 00192-01 2
C-spanner 00710-02 1
Owner’s manual 07421-02 1
Bracket 60006-09 1
Bracket reservoir 03102-15 1
Screw M6x12 01046-36 2
Screw M6x14 00382-16 1

หมายเหต!ุ
ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด

อุปกรณ์นั้น มีความสำาคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาด

หายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจำาหน่ายอย่างเป็นทางการ

ของเออห์ลินส์ได้

หมายเหต!ุ
ภาพประกอบในรูปจัดทำาขึ้น เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป ซึ่ง

อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหต!ุ
ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง น้ำามัน

หรือจาระบี ท่ีถูกใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมา หรือเกิด

คราบข้ึนในบรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ ส่ิงเหล่าน้ีไม่มีผลกระทบใดๆต่อ

ผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าได้ตามปรกติ

ค�าเตือน!
ก่อนทำาการติดต้ังผลิตภัณฑ์ควรอ่านและทำาความเข้าใจคู่มือการใช้

งานให้เรียบร้อยก่อน เน่ืองจากชุดโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และอุปกรณ์

หน่วงระบบเล้ียว เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสำาคัญต่อเสถียรภาพและความ

ปลอดภัยของผู้ขับข่ีและตัวรถ

คูม่อืการตดิตัง้



2

1
ยกรถจักรยานยนต์ขึ้น โดยตั้งขาคู่ให้ล้อหลังลอยจากพื้น ต้องมั่น

ใจว่รถจักรยานยนต์อยู่ในตำาแหน่งที่มั่นคง และถูกยกอย่างมั่นใจ

1

2
เปิดเบาะขึ้น

2

ค�าเตือน!
โช้คอัพของเออห์ลินส์ ควรอย่างยิ่งที่จะดำาเนินการติดตั้งโดย

ตัวแทนอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์ 

ค�าเตือน!
ในกรณีที่รถถูกยกขึ้นระหว่างการติดตั้ง ผู้ติดตั้งต้องมั่นใจก่อนว่า

ตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันรถล้ม

 หมายเหต!ุ
ตัวรถควรถูกล้างทำาความสะอาดให้ทั่วถึงก่อนทำาการติดตั้ง

หมายเหตุ!
การปฏิบัติงานใดๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ ควรที่จะอ่านและ

ทำาความเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนและข้อมูลที่สำาคัญในคู่มือการ

ใช้รถเสียก่อน

คู่มือการใช้งาน
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3
ถอดกล่องครอบเครื่องมือออกโดยคลายน๊อตออก 2 ตัว

3

4
คลายน็อตออก 4 ตัวเพื่อถอดเหล็กกันตกเบาะหลังออก

4

คู่มือการใช้งาน
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5
ถอดฝาครอบแฟริ่งออกโดยคลายสกรูออก 5 ตัว

5

6
ถอดที่พักเท้าหลังออกโดยคลายสกรู 2 ตัว และบังโซ่ออกโดย

คลาย       สกรู 3 ตัว

6

คู่มือการใช้งาน
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7
ถอดโช้คมาตรฐานออกโดยคลายน็อตด้านบนและด้านล่างออก

7

คู่มือการใช้งาน
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8
-ติดตั้งโช้คเออห์ลินส์โดยขันกลับสู่ตำาแหน่งเดิมด้วยค่าทอคตามคู่มือ

ที่แนบมากับรถจักรยานยนต์

-ติดตั้งกระปุกแก็สด้วยขายึด

-ติดตั้งขายึดระหว่างที่พักเท้ากับตัวถัง

8

9
ย้อนกลับทุกขั้นตอน ตามที่ต้องการ และทบทวนขั้นตอนการติดตั้ง

ตามที่ต้องการ

คู่มือการใช้งาน

 หมายเหต!ุ
นำารถให้อยู่ในระดับต่ำาลงเพื่อให้โช้คบีบตัวเล็กน้อย ก่อนที่จะทำา

การขันน๊อต

ข้อควรระวัง
ต้องให้แน่ใจว่ามีการขันน้อตทุกตัวอย่างถูกต้อง และจะต้องไม่

ทำาให้โช้คเกิดการเคลื่อนที่ที่ผิดปกติเมื่อทำางาน
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คู่มือการใช้งาน
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การปรบัตัง้

คำาเตอืน!
1) ก่อนเริ่มการขับขี่ทุกๆครั้ง ผู้ขับขี่ควรแน่ใจเสียก่อนว่าการติด

ตั้งขั้นพื้นฐานได้เป็นไปตามที่บริษัทเออห์ลินส์แนะนำาตามข้อมูล 

สำาหรับการติดตั้งด้านล่าง  

2) ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผู้ขับขี่ควรอ่านและทำาความเข้าใจคู่มือ

การใช้งานในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยเสียก่อน                                                                        

3) หากมีคำาถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งและการปรับตั้ง

สามารถที่จะติดต่อตัวแทนจำาหน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์

ลินส์ได้

วงแหวนปรบัพรโีหลด

ปุม่ปรบัความหน่วง

เวลายดืตวั
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