
Shock Absorber for YAMAHA  V-ixion 150 / R15 / FZ150

YA 685
คู่มือส�ำหรบักำรติดตัง้

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรปูใชเ้พือ่การบรรยายผลติภณัฑโ์ดยทัว่ไปซึง่
อาจจะมคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากผลติภณัฑจ์รงิ

หมายเหตุ!

ในการขนสง่และการจดัเกบ็โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานทีจ่ดั
เกบ็ทีม่อุีณหภมูสิงูน�้ามนัหรอืจาระบทีีถ่กูใชใ้นการประกอบ
ผลติภณัฑ ์อาจจะซมึออกมาหรอืเกดิคราบขึน้ในบรรจภุณัฑ ์
หรอืผลติภณัฑ ์สิง่เหลา่น้ีไมม่ผีลกระทบใดๆ ต่อผลติภณัฑ ์
และสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้ตามปรกตไิด้

ค�าเตือน!

ก่อนท�าการตดิตัง้ผลติภณัฑค์วรอา่นและท�าความเขา้ใจคูม่อื
การใชง้านใหเ้รยีบรอ้ยก่อน เน่ืองจากชดุโชค้อพั ตะเกยีบหน้า 
และอุปกรณ์หน่วงระบบเลีย้ว เป็นอุปกรณ์ทีม่คีวามส�าคญัต่อ
เสถยีรภาพและความปลอดภยัของผูข้บัขีแ่ละตวัรถ

ในกล่องประกอบด้วย

รำยละเอียด หมำยเลขช้ินส่วน จ�ำนวน

ชดุโชค้อพั YA 685 1

แป้นยดึ 03102-11 1

แป้นยดึกระบอกแก๊ส 03102-05 1

สกร ู6x14 00382-16 1

สกร ู6x12 01046-12 1

สกร ู8x12 05404-12 1

สติก๊เกอรเ์ออหล์นิส ์สนี�้าเงนิ 00192-01 2

สติก๊เกอรเ์ออหล์นิส ์สขีาว 01185-01 2

สติก๊เกอรเ์ออหล์นิส ์สดี�า 01185-04 2

ประแจซี 60710-01 2

คูม่อืการใชง้าน 07241-02 1

หมำยเหต!ุ

ก่อนทีจ่ะตดิตัง้ผลติภณัฑก์ารตรวจสอบความครบถว้นของชดุ 
อุปกรณ์นัน้ มคีวามส�าคญัอยา่งยิง่ ถา้หากมสีว่นประกอบใดขาด
หรอืบกพรอ่ง สามารถตดิต่อตวัแทนจ�าหน่ายอยา่งเป็นทางการ
ของเออหล์นิสไ์ด้



2

คู่มือการใช้งาน

1
ยกรถจกัรยานตต์ัง้ขึน้ โดยใชต้ัง้ขาคู ่ลอ้หลงัไมส่มัผสัพืน้ และ

ตอ้งมัน่ใจวา่ตวัรถถกูค�า้ไวอ้ยา่งปลอดภยั

ค�าเตอืน!

โชค้อพัของเออห์ลินส์ ควรอยา่งยิง่ท่ีจะด�าเนินการติดตั้งโดย
ตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออห์ลินส์  

ค�าเตอืน!

ในกรณีทีร่ถถูกยกขึน้ระหว่างการตดิตัง้ ผูต้ดิตัง้ตอ้งมัน่ใจ
ก่อนว่าตวัรถถูกยดึไวอ้ย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัรถลม้

หมำยเหตุ!
ตวัรถควรถูกลา้งท�าความสะอาดใหท้ัว่ถงึก่อนท�าการตดิตัง้

หมายเหตุ!

การปฏบิตังิานใดๆทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑน้ี์ ควรทีจ่ะอ่านและ
ท�าความเขา้ใจรายละเอยีดขัน้ตอนและขอ้มลูทีส่�าคญัในคู่มอื
การใชร้ถเสยีก่อน

2
ถอดเบาะผูโ้ดยสารออก โดยใชกุ้ญแจปลดลอ็ค

2

1
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คู่มือการใช้งาน

3
คลายฝาครอบเบาะใหเ้คลือ่นตวัไดโ้ดยคลายสกร ู2 ตวั

3

4
ถอดเบาะผูข้บัขีอ่อก โดยคลายสลกัเกลยีวฝงั 2 ตวั 4
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คู่มือการใช้งาน

5.
ถอดฝาครอบไฟทา้ยออกโดยคลายสกร ู2 ตวั

5

6
ถอดฝาครอบทางดา้นขวาของตวัรถออกโดยคลายสลกัเกลยีว

และสกรู

6
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คู่มือการใช้งาน

7 

ถอดฝาครอบกลางทางดา้นขวาของตวัรถออกโดยคลายสกร ู3 

ตวั

7

8 

คลายกา้นดงึและขอ้ต่อใหเ้คลือ่นตวัได ้(1) 

คลายสลกัเกลยีวดา้นบนและดา้นลา่งของโชค้อพัมาตรฐาน(2)

(3) 

ถอดโชค้มาตรฐานออกจากรถจกัรยานยนต์

8
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คู่มือการใช้งาน
9 

ตดิแป้นยดึเขา้กบัโครงพกัเทา้ใตเ้บาะรถ ต่อจากนัน้ตดิแป้น

ยดึกระบอกแก๊ส 

9
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คู่มือการใช้งาน

10 

ตดิตัง้โชค้อพัเออหล์นิส ์โดยขนัสลกัเกลยีวทัง้ดา้นลา่งและ

ดา้นบน(1)(2) 

ตดิตัง้กระบอกบรรจแุก๊สเขา้กบัแป้นหชูา้ง

โดยขนัดว้ยคา่ทอรก์ตามทีก่�าหนดในคูม่อืของรถจกัรยานยนต ์

และประกอบชิน้สว่นทีเ่หลอืกลบัดงัเดมิโดยยอ้นขัน้ตอนตามที่

กลา่วมา เพือ่สิน้สดุการตดิตัง้

หมำยเหตุ!

ก่อนการขนัสกรทูัง้ตวับนและตวัล่างเพื่อตดิตัง้โชค้อพั ตอ้ง
ใหแ้น่ใจว่าลอ้แตะพืน้แลว้ เพื่อใหช้่วงล่างเริม่ยุบตวัเลก็น้อย
ก่อน

ค�ำเตือน!

ตอ้งใหม้ัน่ใจว่าสกรทูัง้หมดตอ้งถูกขนัดว้ยค่าทอรค์ทีถู่กตอ้ง
และไม่มกีารผดิพลาดหรอืตดิขดัใดๆเกดิขึน้ในขณะโชค้อพั 
ตะเกยีบหน้า และตวัหน่วงระบบเลีย้ว มกีารยดืหรอืยุบสุด
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ข้อมูลส�าหรับการติดตั้ง

ค�ำเตือน!

1)ก่อนเริม่การขบัขีทุ่กๆครัง้ ผูข้บัขีค่วรแน่ใจเสยีก่อนว่าการ
ตดิตัง้ข ัน้พืน้ฐานไดเ้ป็นไปตามทีบ่รษิทัเออหล์นิสแ์นะน�าตาม
ขอ้มลู ส�าหรบัการตดิตัง้ดา้นล่าง  
2)ก่อนการปรบัตัง้ใดๆ ผูข้บัขีค่วรอ่านและท�าความเขา้ใจ
คู่มอืการใชง้านในส่วนการตดิตัง้และการปรบัตัง้ใหเ้รยีบรอ้ย
เสยีก่อน 
3)หากมคี�าถามหรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบัการตดิตัง้และการปรบั
ตัง้สามารถทีจ่ะตดิต่อตวัแทนอย่างเป็นทางการของเออห์
ลนิสไ์ด้
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