
Shock Absorber for YAMAHA Mslaz

YA 559
คู่มือการติดตั้ง

หมายเหตุ!
ภาพประกอบในรูปใช้เพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปซึ่งอาจจะมี

ความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ!
ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

น้ำามันหรือจาระบีที่ถูกใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมา

หรือเกิดคราบขึ้นในบรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระ

ทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าตามปรกติได้ 

หมายเหตุ!
ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด

อุปกรณ์นั้น มีความสำาคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหาย

หรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจำาหน่ายอย่างเป็นทางการของ

เออห์ลินส์ได้

คำาเตือน!
ก่อนทำาการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและทำาความเข้าใจคู่มือการใช้

งานให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากชุดโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และอุปกรณ์

หน่วงระบบเลี้ยว เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำาคัญต่อเสถียรภาพและ

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด หมายเลขชิ้น

ส่วน

จำานวน

ชุดโช้คอัพ YA 559 1

แป้นยึดกระบอกบรรจุ 60006-12 1

แป้นยึด 03102-15 1

สกรู M6x12 01046-36 2

สกรู M6x14 00382-16 1

สกรู M8x20 00432-02 2

ประแจซี 60710-01 2

สติกเกอร์เออห์ลินส์สีขาว 01185-01 2

สติกเกอร์เออห์ลินส์สีดำา 01185-04 2

สติกเกอร์เออห์ลินส์สีฟ้า 00192-01 2

คู่มือการใช้งาน 07241-02 1

คำาเตือน!
ก่อนทำาการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ควรเช็คอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งให้

ครบถ้วน ในกรณีที่มีอุปกรณ์ไม่ครบตามที่กำาหนดให้ติดต่อตัวแทน



2

คู่มือการใช้งาน

1
ยกรถจักรยานยนต์ตั้งขึ้น โดยตั้งขาตั้งคู่ ต้อง
มั่นใจได้ว่าตัวรถถูกค้ำาไว้อย่างปลอดภัย

คำาเตือน!
โช้คอัพ, ชุดสปริง และกันสะบัดของเออห์ลินส์ ควรที่จะติด
ตั้งโดยตัวแทนจำาหน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์

คำาเตือน!
ในกรณีที่รถถูกยกขึ้นระหว่างการติดตั้ง ผู้ติดตั้งต้องมั่นใจ
ก่อนว่าตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการล้ม

หมายเหตุ!
ตัวรถควรถูกล้างทำาความสะอาดให้ทั่วถึงก่อนทำาการติดตั้ง

หมายเหตุ!
การปฏิบัติงานใดๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ ควรที่จะอ่านและ
ทำาความเข้าใจรายละเอียดขัน้ ตอนและข้อมูลที่สำาคัญใน
คู่มือการใช้รถเสียก่อน

หมายเหตุ!
ก่อนขันสกรูทั้งตัวบนและตัวล่างเพื่อติดตั้ง ต้องให้แน่ใจว่า
ล้อแตะพื้นแล้ว เพื่อให้ช่วงล่างเริ่มยุบตัวเล็กน้อยเสียก่อน

คำาเตือน!
ต้องมั่นใจว่าสกรูทั้งหมดต้องถูกขันโดยค่าทอร์คที่ถูกต้อง 
และต้องไม่มีการผิดพลาดหรือติดขัดใดๆเกิดขึ้น ในขณะที่
โช้คอัพตะเกียบหน้า และตัวระบบหน่วงเลี้ยว มีการยืดหรือ
ยุบสุด

1
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คู่มือการใช้งาน

2
ถอดสกรู 2 ตัว (1,2) และเลื่อนฝาครอบด้านหลัง 
ถอดเบาะตรงกลางออกด้วยการถอดสกรู 2 ตัว 
(3,4) 

3

1

2

2

3
ถอดแฟริ่งด้านซ้ายออกด้วยการถอดสกรู

3

4
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คู่มือการใช้งาน

44
ถอดแฟริ่งด้านซ้ายออกด้วยการถอดสกรู
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คู่มือการใช้งาน

5
ถอดแฟริ่งออกโดยการถอดสกรูด้านบน และสกรู
ด้านล่าง 4 ตัว

5

5
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คู่มือการใช้งาน

6
ถอดที่พักเท้าออกด้วยการถอดสกรู 2 ตัว

6

77
ถอดตัวเชื่อมออกโดยการถอดสกรู 1 ตัว (1) นำา
โช้คอัพออกโดยการถอดน็อตตัวบนและน็อตตัว
ล่าง

12

3
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คู่มือการใช้งาน

8
ติดตั้งแผ่นเหล็กขายึดระหว่างที่พักเท้าและกรอบ
โดยยึดด้วยสกรู 2 ตัว 00432-02 และทำาการขัน
ให้แน่น

8

99
ติดตั้งโช้คอัพเออห์ลินส์โดยขันสกรูด้านบนและ
ด้านล่างให้แน่นด้วยค่าทอร์คที่ระบุอย่างชัดเจน
ในคู่มือติดตั้ง  ติดแป้นยึดกับแผ่นเหล็กเข้าด้วย
กันด้วยสกรู 2 ตัว 01046-36  เลื่อนกระบอกแก๊ส
เข้าไป และขันให้แน่น  ทบทวนการติดตั้งทั้งหมด

อีกครั้ง



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.

ขอ้มลูสำาหรบัการตดิตัง้

คำาเตือน!
1) ก่อนเริ่มการขับขี่ทุกๆครั้ง ผู้ขับขี่ควรแน่ใจเสียก่อนว่าการติดตั้งขั้นพื้น

ฐานได้เป็นไปตามที่บริษัทเออห์ลินส์แนะนำาตามข้อมูล สำาหรับการติดตั้ง

ด้านล่าง 

2) ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผู้ขับขี่ควรอ่านและทำาความเข้าใจคู่มือการใช้งาน

ในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยเสียก่อน 

3) หากมีคำาถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้ง การปรับตั้ง สามารถที่จะ

ติดต่อตัวแทนจำาหน่ายอยา่งเป็นทางการของเออห์ลินส์ได้
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