
Rear Shock Absorber for YAMAHA N-MAX

YA 110025
คู่มือการติดตั้ง

หมายเหตุ !
ภาพประกอบในรปูเปน็ไปเพือ่การบรรยายผลติภณัฑโ์ดยทัว่ไป ซึง่
อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ !
ในการขนสง่และการจดัเกบ็โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรเิวณทีม่อีณุหภมูิ
สงู น้ำามนัหรอืจาระบ ีทีถ่กูใชใ้นการประกอบผลติภณัฑ ์อาจจะซมึ
ออกมาหรอืเกดิคราบขึน้ในบรรจภุณัฑ ์หรอืผลติภณัฑ ์สิง่เหลา่
นีไ้มม่ผีลกระทบใด  ๆตอ่ผลติภณัฑ ์และสามารถเชด็ออกโดยใช้
ผ้าตามปรกติได้

หมายเหตุ ! 
กอ่นทีจ่ะตดิตัง้ผลติภณัฑก์ารตรวจสอบความครบถว้นของชดุ
อปุกรณน์ัน้ มคีวามสำาคญัอยา่งยิง่ ถา้หากมสีว่นประกอบใด
ขาดหรอืบกพรอ่ง สามารถตดิตอ่ตวัแทนจำาหนา่ยอยา่งเปน็
ทางการของเออห์ลินส์ได้

คำาเตือน !
กอ่นทำาการตดิตัง้ผลติภณัฑค์วรอา่นและทำาความเขา้ใจคูม่อืการ
ใชง้านใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น เนือ่งจากชดุโชค้อพั เปน็อปุกรณท์ีม่คีวาม
สำาคญัตอ่เสถยีรภาพและความปลอดภยัของผูข้บัขีแ่ละตวัรถ

ในกล่องประกอบด้วย
รายละเอียด หมายเลขชิน้

ส่วน
จำานวน

ชุดโช้คอัพ YA110025 2
สติกเกอร์เออห์ลินส์ 00192-01 2
สติกเกอร์เออห์ลินส์สีขาว 01185-01 2
สติกเกอร์เออห์ลินส์สีดำา 01185-04 2
คู่มือการใช้งาน 07241-02 1
ประแจซี 60710-01 1
ปลอก 61123-06 2
สกรู M8x40 01046-21 2

สกร M6x50 01046-59 2
แหวนรอง 00426-06 2



2

1
ยกรถจกัรยานยนตต์ัง้ขึน้ โดยตัง้ขาตัง้คู ่ตอ้งมัน่ใจวา่ตวัรถถกูค้ำา
ไว้อย่างปลอดภัย

คู่มือการใช้งาน
คำาเตือน !

โชค้อพัของเออหล์นิส ์ควรอยา่งยิง่ทีจ่ะดำาเนนิการตดิตัง้โดยตวั
แทนจำาหน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์

คำาเตือน !
ในกรณทีีร่ถถกูยกขึน้ระหวา่งการตดิตัง้ ผูต้ดิตัง้ตอ้งมัน่ใจกอ่นวา่
ตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันรถล้ม

1

หมายเหตุ !
การปฏบิตังิานใด  ๆทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑน์ี ้ควรทีจ่ะอา่นและทำา
ความเขา้ใจรายละเอยีดขัน้ตอนและขอ้มลูทีส่ำาคญัในคูม่อืการใช้
รถเสียก่อน

2
ถอดสกรู 2 ตัว บริเวณกล่องกรองอากาศออก

2

3
ถอดสายระบายอากาศจากกล่องกรองอากาศ

3

หมายเหตุ !
ระวงัอยา่ใหช้ิน้สว่นสญูหาย: เมือ่ถอดโชค้อพัเออหล์นิสอ์อก 
เพื่อที่จะใส่โช้คอัพเดิม

    คำาเตือน !
ตอ้งมัน่ใจวา่สกรทูัง้หมดตอ้งถกูขนัโดยคา่ทอรค์ทีถ่กูตอ้งและตอ้ง
ไมม่กีารผดิพลาดหรอืตดิขดัใดๆ เกดิขึน้ ในขณะทีโ่ชค้อพัตะเกยีบ
หน้า และตัวระบบหน่วงเลี้ยว มีการยืดหรือยุบสุด

4

4
ตดิตัง้ปลอก M7 รหสั 61123-06 (ระหวา่งกลอ่งระบายอากาศและ
กล่องเกียร์) ยึดด้วยสกรู 2 ตัว  
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คู่มือการใช้งาน
55

ถอดโช้คด้านซ้ายออกโดยถอดน็อตที่จุดยึดด้านบน
และด้านล่าง (เก็บน็อตและแหวนรองบริเวณจุดยึด
ไว้) 
ติดตั้งโช้คเออห์ลินส์ด้านซ้ายด้วยสกรูรหัส 01046-
21 และแหวนรองรหัส 00426-06 ที่จุดยึดด้านล่าง

66
ตดัปลัก๊ระบายอากาศออก 10 มม. และใสก่ลบัคนืตำาแหนง่เดมิ

77
ถอดท่อไอเสียออก โดยการคลายสกรู 5 ตัว

88
ถอดโช้คด้านขวาออกโดยการถอดน็อตยึดด้าน
บนและน็อตด้านล่างออก (เก็บน็อตและแหวนรอง
บริเวณจุดยึดไว้) 
ติดตั้งโช้คเออห์ลินส์ด้านซ้ายด้วยสกรูรหัส 01046-
21 และแหวนรองรหัส 00426-06 ที่จุดยึดด้านล่าง



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.

ข้อมูลสำาหรับการติดตั้ง

คำาเตือน !
1)กอ่นเริม่การขบัขีท่กุๆครัง้ ผูข้บัขีค่วรแนใ่จเสยีกอ่นวา่การตดิ
ตัง้ขัน้พืน้ฐานไดเ้ปน็ไปตามทีบ่รษิทัเออหล์นิสแ์นะนำาตามขอ้มลู 
สำาหรับการติดตั้งด้านล่าง 
2)กอ่นการปรบัตัง้ใดๆ  ผูข้บัขีค่วรอา่นและทำาความเขา้ใจคูม่อืการ
ใชง้านในสว่นการตดิตัง้และการปรบัตัง้ใหเ้รยีบรอ้ยเสยีกอ่น 
3)หากมคีำาถามหรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบัการตดิตัง้และการปรบัตัง้
สามารถทีจ่ะตดิตอ่ตวัแทนจำาหนา่ยอยา่งเปน็ทางการของเออห์
ลินส์ได้
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