1. โชคอัพหลัง YSS
2. HPA/RESERVIOR MOUTING BRACKET
3. RESERVOIR CLAMP

น็อตกันคลาย เปนน็อตตัวเล็กที่ทำหนาที่ล็อกหรือคลายแหวนปรับสปริง เพื1อปรับ
เปลี่ยนคาความนุม-แข็งของสปริงใชงานโดยการหมุนสกรูจาก ดานขางของแหวน
ตัวปรับสปริง
• หมุนน็อตกันคลายออกทางดานซายเพื1อคลายล็อกกอนปรับคา
ความแข็งสปริง

1 ชิ้น
1 ชุด
1 ชิน้

คำเตือน

88/88 M.9 SOI PHIKULTHONG

ขั้นตอนการถอดโชคอัพ

Y.S.S. (THAILAND) CO.,LTD.

เครื1องหมายสัญลักษณนี้แสดงคำแนะนำเพื1อความปลอดภัยที่สำคัญ ซึ่งหาก
ไมปฏิบตั ติ ามอาจเปนอันตรายตอผู ใชงาน โปรดอานทำความเขาใจ และปฏิบตั ติ าม
คำแนะนำทั้งหมดในคูมือการติดตั้งนี้
โปรดทราบ รูปภาพในคูมือมือนี้อาจจะมีความแตกตางจากผลิตภัณฑจริง
เล็กนอย
คำเตือน!
กอนทำติดตั้งผลิตภัณฑ "YSS" ของคุณโปรดอานคำแนะนำทั้งหมด/การติดตั้ง
ที่ไมถูกตองจะมีผลตอความเสถียรของรถจักรยานยนตของทาน
คำเตือน!
YSS REAR SHOCK ABSORBER จำเปนตองติดตัง้ จากศูนยบริการทีม่ มี าตรฐาน
หรือผานการอบรมและรับรองจาก "YSS SERVICE CENTER" เทานัน้
คำเตือน!
- ตรวจสอบเครื1องมือกอนทำการติดตั้งทุกครั้ง
- ปองกันชิ้นสวนอื1นที่อยูใกลเคียงบริเวณที่ทำการประกอบ เพื1อไมใหเกิด
ความเสียหาย (ถังน้ำมัน, แฟริ่ง, เฟรมตัวถัง เปนตน)
- การเลือกใชผลิตภัณฑของ วาย.เอส.เอส สำหรับมอเตอรไชคของคุณ
ควรปรึกษากับตัวแทนจำหนาย/ศูนยบริการ หรือทาง www.ysssuspension.com
- ศึกษาขอมูลการใชงานอยางถูกตองกอนทำการติดตั้ง

ขอแนะนำ : ตองการอาแฟริ่งดานซายออก
เพื1อทำการเก็บสายซับแทงค
2. จากนั้นทำการติดตั้งโชคอัพ YSS โดยการขันน็อตหูบนและหูลางของโชค
ตามลำดับพรอมทำการขันทอรคตามคาที่กำหนด
3. ประกอบ Clamp จับ เขากับพักเทาดานซายพรอมประกอบกลับเขาจุดติดตั้ง
(ตามภาพ)
4. ประกอบซับแทงค เขากับ Clamp จับ
5. ตรวจเช็คความเรียบรอยกอนทำการทดลองขับขี่

• หมุนแหวนปรับสปริงไปทางขวาเพื1อเพิ่มความนุมนวล
ของตัวสปริง หากตองการใหสปริงมีความแข็งมากขึ้น
ใหหมุนแหวนปรับสปริงไปทางดานซาย

SETUP

WORLD CLASS SUSPENSION

ขอแนะนำ : ขั้นตอนการประกอบนี้ควรทำกับชางเทคนิคเฉพาะทาง
1. นำรถขึ้นขาตั้งคูเพื1อใหลอดานหลังลอย (ทำใหรถอยูในตำแหนงที่มั่นคงที่สุด
เพื1อความปลอดภัยเวลาทำการติดตั้งโชคอัพ)
2. ทำการถอดบังโซออก
3. ขันแฟริ่งดานขางทั้งสองขางออก

การปรับคาสปริง

SAMUTPRAKARN 10540 THAILAND

ชิ้นสวน

THEPHARAK RD., BANGPLA, BANGPHLI,

1. ทำการนำโชคอัพ YSS เขาสูจุดติดตั้งและทำการนำสายตอซับแทงค
ผานจุดติดตั้งเขามาทางดานซายของรถ (ตามภาพ)

THREADED SPRING PRELOAD
การปรับคาสปริงควรปรับตามน้ำหนักของผูขับขี่หรือน้ำหนักที่ตองการบรรทุก

www.ysssuspension.com

HONDA CB 150R ’17

ขั้นตอนการติดตั้งโชคอัพ YSS

TEL : +66 2763 8600 FAX : +66 2763 8829

REAR SHOCK ABSORBER

www.facebook.com/YSS-THAiLAND

คูมือการติดตั้ง

REBOUND ADJUSTABLE
ตัวปรับรีบาวนอยูที่ดานลางของโชคอัพ วาย.เอส.เอส. สามารถปรับได 30 ระดับ
• เมื1อตองการเพิ่มคารีบาวน ใหหมุนตัวปรับไปดานขวา
• เมื1อตองการลดคารับาวน ใหหมุนปุมปรับไปดานซาย

• หมุนน็อตกันคลายไปทางดานขวาเพื1อล็อกคาสปริงที่ตองการ

INSTALLATION
MANUAL

เสียง “คลิ๊ก” เพื1อการปรับคารีบาวนที่ถูกตอง
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R ‘1
7

ABSORBER

4. ดึงเบาะผู โดยสารออกแลวทำการขันน็อตเบาะผูคนขับออก
5. ทำการถอดโชคอัพออก
6. ทำการถอดพักเทาดานซายออก
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ขอสังเกต วาย.เอส.เอส. ไดเลือกปรับคาสปริงที่เหมาะสมกับโชคอัพ
แตละรุน และไดทำการปรับตั้งคาจากโรงงานเรียบรอยแลว

การปรบัคารบีาวน
4J81A001-00

WORLD CLASS SUSPENSION

INSTALLATION MANUAL

REAR SHOCK ABSORBER
HONDA CB 150R ’17

INSTALLATON PART LIST
1. YSS REAR SHOCK ABSORBER
2. HPA/RESERVIOR MOUTING BRACKET
3. RESERVOIR CLAMP

1 Pcs.
1 Set.
1 Pcs.

INSTALLATION

THREADED SPRING PRELOAD

1. Install the YSS shock absorber with the hose,reservoir hanging
out on the left side as per Picture.
2. Install the screws to the shock absorber.
(torque the bolt by set at 25 N/m.)
3. Assembling Reservoir Clamp to the footrest(Holder,L Pillion)
and assemble footrest back to the installation point.
4. Assembly Resevior with Clamp as Picture.

Pre-load on the spring is adjusted on the basis information of
average weight.
Spring Adjustable

•
•

Turning an end eyelet to the right to decrease shock's
length.
Tighten lock nut; turn the lock nut to the right with a
24mm. wrench.

Useing small screw to lock or unlock the spring preload.
• Turn worm screw to the leaf to release lock of the spring
preload before adjusting

Note
This symbol points out important safety instructions which
if not followedcould endanger your personal safety. read and
follow all intructions in this installation manual and any others
provided with this equipment.
Please note that there can be small differences between
your product and the images in these instructions
WARNING!
Before installing your yss producy, read the instructions.
incorrect installation will affect the stability of your motorcycle.
WARNING!
YSS SHOCK ABSORBER must be installed
by an AUTHORISED YSS SERVICE CENTER
WARNING!
- Check if you have all the tools required. good tools
are a must.
- Protect your bike at the most important places in
and around the work area (e.g. tank, fairing, frame, etc.)
UNISTALLATION
NOTE : All these Steps should be Done by a Suspension Tecnichian

1. Put the motorcycle on a work stand so that the rear wheel
barely touches the ground.
(Make sure the motorcycle is in a stable position.)
2. Remove Chain Guard out.
3. Remove the Both side Fairing out.

WARNING!

• Use spanner to turn the to preload to the right for softer or
to the leaft for harder

The adjustable end eyelet must not be threaded out
more than 10 mm. A drilled marker hole will become
visible. Do not extend the eyelet any further then that.

5. Recheck all installed before riding.

• Turn worm screw to the right to lock the spring preload
SETUP
REBOUND ADJUSTABLE
There is a rebound knob at the base of the YSS shock (pic 1).
You can adjust rebound to the maximum 30 clicks.

• Turning the knob to the right (clockwise) to increase rebound damping
• Turning the knob to the left (counter clockwise) to reduce

rebound damping When you turn the knob, you can hear and feel
noticeable "CLICK". It is easy to repeat settings.

NOTE! The YSS shock comes with the correct spring and
pre-set pre-load
LENGTH ADJUSTMENT OF YSS SHOCK

The YSS shock can be length adjusted (depending upon model
and length of shock chosen). The shock length can be adjusted
to find the suitable ride height, and to change the handling
characteristics of the front end. The adjustment range usually is
+10 mm. on the shock.

Rebound Knob

4. Remove the Passenger Seat and then open the seat by Screw.
5. Uninstall the shock absorber.
6. Remove the left footrest out.

NOTE!
- Steps of 5-10 clicks are recommended to get into the ball-park
before making small adjustments-always take notes.
- Test run on your familiar road to learn how the new setting
affected your bike before adjusting the next step.

Adjustment of the length of shock absorber Use a 21 wrench
and a 24 wrench to do the length adjusting. Each complete
turn of the shock absorber gives one millimeter (pic 7).
• shock absorber gives one millimeter (pic7).
• Release lock nut; turn the lock nut to the left with a 24
wrench.
• Turning an end eyelet (O-eye) to the left to increase shock's
length.
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