
Shock Absorber for Yamaha Aerox/NVX 155-2017

YA 686
คู่มือส�ำหรับกำรติดตั้ง

หมำยเหตุ!
ภาพประกอบในรูปใชเ้พื่อการบรรยายผลิตภณัฑโ์ดยทัว่ไปซ่ึง
อาจจะมีความแตกต่างเลก็นอ้ยจากผลิตภณัฑจ์ริง

หมำยเหตุ!
ในการขนส่งและการจดัเกบ็โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานท่ีจดัเกบ็
ท่ีมีอุณหภมิูสูงน�้ามนัหรือจาระบีท่ีถกูใชใ้นการประกอบ
ผลิตภณัฑ ์อาจจะซึมออกมาหรือเกิดคราบข้ึนในบรรจุภณัฑ ์
หรือผลิตภณัฑ ์ส่ิงเหล่าน้ีไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภณัฑ ์และ
สามารถเช็ดออกโดยใชผ้า้ตามปรกติได้

ค�ำเตือน!

ก่อนท�าการติดตั้งผลิตภณัฑค์วรอ่านและท�าความเขา้ใจคู่มือการ
ใชง้านใหเ้รียบร้อยก่อน เน่ืองจากชุดโชค้อพั ตะเกียบหนา้ และ
อุปกรณ์หน่วงระบบเล้ียว เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส�าคญัต่อ
เสถียรภาพและความปลอดภยัของผูข้บัข่ีและตวัรถ

ในกล่องประกอบด้วย

รำยละเอียด หมำยเลขช้ินส่วน จ�ำนวน

ชุดโชค้อพั YA 686 2

สกรูหวัทอร์ก M8 64628-03 4

นตั M8 00430-05 2

ปลอก 14/8 61123-02 2

เคร่ืองมือขนัสกรูหวัทอร์ก 60000-05 1

สต๊ิกเกอร์ "ÖHLINS" 01185-04 2

สต๊ิกเกอร์ "ÖHLINS" 01185-01 2

สต๊ิกเกอร์ "ÖHLINS" 00192-01 2

เคร่ืองมือปรับพรีโหลด 03199-03 1

คู่มือการใชง้าน 07241-02 1

หมำยเหตุ!
ก่อนท่ีจะติดตั้งผลิตภณัฑก์ารตรวจสอบความครบถว้นของชุด 
อุปกรณ์นั้น มีความส�าคญัอยา่งยิง่ ถา้หากมีส่วนประกอบใดขาด
หรือบกพร่อง สามารถติดต่อตวัแทนจ�าหน่ายอยา่งเป็นทางการของ
เออห์ลินส์ได้
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คู่มือการใช้งาน

ค�ำเตือน!
โชค้อพัของเออห์ลินส์ ควรอยา่งยิง่ท่ีจะด�าเนินการติดตั้งโดย
ตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออห์ลินส์  

ค�ำเตือน!
ในกรณีท่ีรถถูกยกข้ึนระหว่างการติดตั้ง ผูติ้ดตั้งตอ้งมัน่ใจก่อน
ว่าตวัรถถูกยึดไวอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือป้องกนัรถลม้

หมำยเหตุ!
ตวัรถควรถูกลา้งท�าความสะอาดให้ทัว่ถึงก่อนท�าการติดตั้ง

หมำยเหตุ!
การปฏิบติังานใดๆท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑน้ี์ ควรท่ีจะอ่านและ
ท�าความเขา้ใจรายละเอียดขั้นตอนและขอ้มูลท่ีส�าคญัในคู่มือ
การใชร้ถเสียก่อน

1
ยกรถจกัรยานยนตข้ึ์น โดยตั้งขาคู่ และตอ้งมัน่ใจวา่

ตวัรถถกูค�้าไวอ้ยา่งปลอดภยั

2
ถอดท่อไอเสียโดยคลายสกรู (1), (2), (3), (4), (5),

1

2

3
4

5
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คู่มือการใช้งาน

หมำยเหตุ!
ก่อนการขนัสกรูทั้งตวับนและตวัล่างเพ่ือติดตั้งโชค้อพั ตอ้งให้
แน่ใจว่าลอ้แตะพ้ืนแลว้ เพ่ือให้ช่วงล่างเร่ิมยบุตวัเลก็นอ้ยก่อน

ค�ำเตอืน!
ตอ้งให้มัน่ใจว่าสกรูทั้งหมดตอ้งถูกขนัดว้ยค่าทอร์คท่ีถูกตอ้ง
และไม่มีการผิดพลาดหรือติดขดัใดๆเกิดข้ึนในขณะโชค้อพั 
ตะเกียบหนา้ และตวัหน่วงระบบเล้ียว มีการยืดหรือยบุสุด

3
ถอดชุดโชค้อพัมาตรฐานโดยคลายโบลตจุ์ดยดึบน

และล่าง

4
ติดตั้งชุดโชค้อพัเออห์ลินส์ ดงัน้ี :
(1) ใชป้ลอก (61123-02) เพ่ือลดขนาดรูของจุดยดึ
ดา้นบน จากนั้นยดึดว้ยสกรูหวัทอร์ก M8 และนทั 
M8 (ขนัดว้ย Torx pin ท่ีใหม้า) 
(2) ติดตั้งจุดยดึดา้นล่าง โดยยดึดว้ยสกรูหวัทอร์ก 
M8 (ขนัดว้ย Torx pin ท่ีใหม้า)
ขนัจุดประกอบบนและล่าง จากนั้นประกอบช้ินส่วน
ท่ีเหลือกลบัดงัเดิม โดยยอ้นขั้นตอนตามท่ีกล่าวมา 
เพ่ือส้ินสุดการติดตั้ง
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ข้อมูลส�ำหรับกำรติดตั้ง

ค�ำเตอืน!
1)ก่อนเร่ิมการขบัข่ีทุกๆคร้ัง ผูข้บัข่ีควรแน่ใจเสียก่อนว่าการ

ติดตั้งขั้นพ้ืนฐานไดเ้ป็นไปตามท่ีบริษทัเออห์ลินส์แนะน�าตาม

ขอ้มูล ส�าหรับการติดตั้งดา้นล่าง  
2)ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผูข้บัข่ีควรอ่านและท�าความเขา้ใจคู่มือ

การใชง้านในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยเสีย

ก่อน 

3)หากมีค�าถามหรือขอ้สงสยัเก่ียวกบัการติดตัง้และการปรับ
ตัง้สามารถท่ีจะติดต่อตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออห์
ลินส์ได้
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