หมายเหตุ!

ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ ผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
อุปกรณ์นนั ้ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีสว่ นประกอบใดขาด
หรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการ
ของเออห์ลนิ ส์ได้

ในกล่ องประกอบด้ วย
รายละเอี ยด

หมายเลขชิ้ นส่ วน

ชุดโช้คอัพ

YA 685

1

แป้นยึด

03102-11

1

แป้นยึดกระบอกแก๊ส

03102-05

1

สกรู 6x14

00382-16

1

สกรู 6x12

01046-12

1

สกรู 8x12

05404-12

1

สติก
๊ เกอร์เออห์ลน
ิ ส์ สีน้�ำเงิน 00192-01

2

สติก
๊ เกอร์เออห์ลน
ิ ส์ สีขาว

01185-01

2

สติก
๊ เกอร์เออห์ลน
ิ ส์ สีดำ�

01185-04

2

ประแจซี

60710-01

2

คูม
่ อื การใช้งาน

07241-02

1

จ�ำนวน

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปใช้เพือ่ การบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั ่วไปซึง่
อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานทีจ่ ดั
เก็บทีม่ อี ุณหภูมสิ งู น�้ำมันหรือจาระบีทถ่ี กู ใช้ในการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมาหรือเกิดคราบขึน้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์
หรือผลิตภัณฑ์ สิง่ เหล่านี้ไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์
และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผา้ ตามปรกติได้

ค�ำเตือน!

ก่อนท�ำการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ควรอ่านและท�ำความเข้าใจคูม่ อื
การใช้งานให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากชุดโช้คอัพ ตะเกียบหน้า
และอุปกรณ์หน่วงระบบเลีย้ ว เป็ นอุปกรณ์ทม่ี คี วามส�ำคัญต่อ
เสถียรภาพและความปลอดภัยของผูข้ บั ขีแ่ ละตัวรถ

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

YA 685

คู่มือส�ำหรับการติ ดตัง้

คู่มือการใช้งาน
หมายเหตุ!

ค�ำเตือน!
โช้คอัพของเออห์ลินส์ ควรอย่างยิง่ ที่จะด�ำเนินการติดตั้งโดย
ตัวแทนอย่างเป็ นทางการของเออห์ลินส์

ตัวรถควรถูกล้างท�ำความสะอาดให้ท ั ่วถึงก่อนท�ำการติดตัง้

หมายเหตุ!

การปฏิบตั งิ านใดๆทีเ่ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์น้ี ควรทีจ่ ะอ่านและ
ท�ำความเข้าใจรายละเอียดขัน้ ตอนและข้อมูลทีส่ ำ� คัญในคู่มอื
การใช้รถเสียก่อน

ค�ำเตือน!

ในกรณีทร่ี ถถูกยกขึน้ ระหว่างการติดตัง้ ผูต้ ดิ ตัง้ ต้องมั ่นใจ
ก่อนว่าตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันรถล้ม

1

1

ยกรถจักรยานต์ตงขึ
ั้ น
้ โดยใช้ตงขาคู
ั้
่ ล้อหลังไม่สมั ผัสพืน
้ และ
ต้องมั ่นใจว่าตัวรถถูกค�ำ้ ไว้อย่างปลอดภัย

2
ถอดเบาะผูโ้ ดยสารออก โดยใช้กุญแจปลดล็อค

2

2

คู่มือการใช้งาน
3
คลายฝาครอบเบาะให้เคลือ่ นตัวได้โดยคลายสกรู 2 ตัว

3

4
ถอดเบาะผูข้ บ
ั ขีอ่ อก โดยคลายสลักเกลียวฝงั 2 ตัว

4

3

คู่มือการใช้งาน
5.

5

ถอดฝาครอบไฟท้ายออกโดยคลายสกรู 2 ตัว

6

6

ถอดฝาครอบทางด้านขวาของตัวรถออกโดยคลายสลักเกลียว
และสกรู

4

คู่มือการใช้งาน
7

7

ถอดฝาครอบกลางทางด้านขวาของตัวรถออกโดยคลายสกรู 3
ตัว

8

8

คลายก้านดึงและข้อต่อให้เคลือ่ นตัวได้ (1)
คลายสลักเกลียวด้านบนและด้านล่างของโช้คอัพมาตรฐาน(2)
(3)
ถอดโช้คมาตรฐานออกจากรถจักรยานยนต์

5

คู่มือการใช้งาน
9

9

ติดแป้นยึดเข้ากับโครงพักเท้าใต้เบาะรถ ต่อจากนัน้ ติดแป้น
ยึดกระบอกแก๊ส

6

คู่มือการใช้งาน
10

10

ติดตังโช้
้ คอัพเออห์ลน
ิ ส์ โดยขันสลักเกลียวทังด้
้ านล่างและ
ด้านบน(1)(2)
ติดตังกระบอกบรรจุ
้
แก๊สเข้ากับแป้นหูชา้ ง
โดยขันด้วยค่าทอร์กตามทีก
่ ำ� หนดในคูม
่ อื ของรถจักรยานยนต์
และประกอบชิน
้ ส่วนทีเ่ หลือกลับดังเดิมโดยย้อนขันตอนตามที
้
่
กล่าวมา เพือ่ สิน
้ สุดการติดตัง้

หมายเหตุ!
ก่อนการขันสกรูทงั ้ ตัวบนและตัวล่างเพื่อติดตัง้ โช้คอัพ ต้อง
ให้แน่ ใจว่าล้อแตะพืน้ แล้ว เพื่อให้ช่วงล่างเริม่ ยุบตัวเล็กน้อย
ก่อน
ค�ำเตื อน!
ต้องให้ม ั ่นใจว่าสกรูทงั ้ หมดต้องถูกขันด้วยค่าทอร์คทีถ่ ูกต้อง
และไม่มกี ารผิดพลาดหรือติดขัดใดๆเกิดขึน้ ในขณะโช้คอัพ
ตะเกียบหน้า และตัวหน่ วงระบบเลีย้ ว มีการยืดหรือยุบสุด
7

การปรั บตั้ง

ปม
ุ่ ปรับ ความหน่ วงการยุบตัว

ค�ำเตื อน!
1)ก่อนเริม่ การขับขีท่ ุกๆครัง้ ผูข้ บั ขีค่ วรแน่ ใจเสียก่อนว่าการ
ติดตัง้ ขัน้ พืน้ ฐานได้เป็ นไปตามทีบ่ ริษทั เออห์ลนิ ส์แนะน� ำตาม
ข้อมูล ส�ำหรับการติดตัง้ ด้านล่าง
2)ก่อนการปรับตัง้ ใดๆ ผูข้ บั ขีค่ วรอ่านและท�ำความเข้าใจ
คู่มอื การใช้งานในส่วนการติดตัง้ และการปรับตัง้ ให้เรียบร้อย
เสียก่อน
3)หากมีค�ำถามหรือข้อสงสัยเกีย่ วกับการติดตัง้ และการปรับ
ตัง้ สามารถทีจ่ ะติดต่อตัวแทนอย่างเป็ นทางการของเออห์
ลินส์ได้

วงแหวนปรับ
พรีโหลดสปริง

่ ปรับความหน่ วง
ปุม
การยืดตัว

ข้ อมูลส� ำหรั บการติดตั้ง
ค่าแนะน�ำส�ำหรับการติ ดตัง้

ข้อมูลโช้คอัพ

พรีโหลดสปริง.................................

9 มม.

ตังค่
้ าความหน่ วงการยืดตัว...............

16 คลิก

ตังค่
้ าความหน่ วงการยุบตัว..............

12 คลิก

ความยาว.................................
ระยะยืด-หด............................

ข้อมูลสปริ ง
หมายเลข..........................................

60282-04

ความยาวสปริงก่อนการติดตัง.........
้

155 มม.

ค่าสปริง..........................................

100 นิวตัน/มม.

ค่าพรีโหลดแนะน�ำ.........................
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