หมายเหตุ!

ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด อุปกรณ์นัน้
มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหรือ บกพร่อง สามารถ
ติดต่อตัวแทนอย่างเป็ นทางการของเออห์ลนิ ส์ได้

ในกล่องประกอบด้ วย

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปเป็ นไปเพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั ่วไป ซึง่ อาจจะมี
ความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ!

รายละเอี ยด

หมายเลขชิ้ นส่ วน

ชุดโช้คอัพ

DU432

1

แป้นยึดกระบอกบรรจุแก๊ส

03102-13

1

สกรู K6S M6x25

05404-06

2

สกรู MF6S M6x14

00382-16

1

แหวนรอง

00153-04

3

สติกเกอร์เออห์ลนิ ส์

00192-01

2

ประแจซี

60710-02

1

คู่มอื การใช้งาน

07241-02

1

คำ�เตือน!

ก่อนท�ำการติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์ควรอ่านและท�ำความเข้าใจคูม่ อื การใช้งาน ให้เรียบร้อย
ก่อนเนื่องจากโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และอุปกรณ์หน่วงเลีย้ ว เป็นอุปกรณ์ทม่ี คี วาม
ส�ำคัญต่อเสถียรภาพและความปลอดภัยของผูข้ บั ขี่ และตัวรถ

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณทีม่ อี ุณหภูมสิ ูงน�้ ำมัน
หรือจารบีทถ่ี ูกใช้ในกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมา หรือ
เกิดคราบขึน้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์หรือผลิตภัณฑ์ สิง่ เหล่านี้ไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อ
ผลิตภัณฑ์และสามารถเช็ดออกได้โดยใช้ผา้ ตามปกติได้

Shock Absorber for Ducati Monster 795/796

DU 432

คู่มือการใช้งาน

จ�ำนวน

MOUNTING INSTRUCTIONS
หมายเหตุ!

คำ�เตือน!

โช้คอัพของเออห์ลนิ ส์ควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะด�ำเนินการติดตัง้ โดยตัวแทนอย่าง
เป็ นทางการของเออห์ลนิ ส์

ตัวรถควรถูกล้างท�ำความสะอาดให้ท ั ่วถึงก่อนท�ำการติดตัง้

หมายเหตุ!

คำ�เตือน!

การปฏิบตั งิ านใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์น้ีควรทีจ่ ะอ่านท�ำความเข้าใจราย
ละเอียด ขัน้ ตอนและข้อมูลทีส่ ำ� คัญในคู่มอื การใช้รถเสียก่อน

ในกรณีทร่ี ถถูกยกขึน้ ระหว่างการติดตัง้ ผูต้ ดิ ตัง้ ต้องมันใจก่อนว่าตัวรถถูก
ค�้ำไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันรถล้ม

1

8

ยกรถจักรยานยนต์ขน้ึ โดยใช้ขาตัง้ คู่ค้�ำ ล้อหลังไม่สมั ผัสพืน้ ต้อง
มั ่นใจว่ารถจักรยานยนต์ถูกค�้ำอยู่ในต�ำแหน่ งทีป่ ลอดภัย

ติดตัง้ กระบอกบรรจุแก๊สเข้ากับแป้นยึดและย้อนกระบวนการติดตัง้

2

หมายเหตุ!

ถอดเบาะออกโดยปลดล็อคด้วยกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์

ก่อนขันสกรูทงั ้ ตัวบนและตัวล่าง เพื่อติดตัง้ โช้คอัพต้องให้แน่ ใจว่าล้อแตะพืน้
แล้ว เพื่อให้ช่วงล่างเริม่ ยุบตัวเล็กน้อยเสียก่อน

3

คำ�เตือน!

ถอดบังโคลนล่างหลังออกโดยคลายสกรูออก 2 ตัว เพื่อให้สามารถ
คลายสลักเกลียวล่างของโช้คอัพได้

ต้องให้ม ั ่นใจว่าสกรูทงั ้ หมดต้องถูกขันโดยค่าทอร์คทีถ่ ูกต้องและต้องไม่ม ี
การผิดพลาดหรือติดขัดใดๆทีเ่ กิดขึน้ ในขณะโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และตัว
หน่ วงระบบเลีย้ ว มีการยืดสุดหรือยุบสุด

4

ถอดโช้คอัพมาตรฐานออก โดยคลายสลักเกลียวบน(1)และล่าง(2)
ของโช้คอัพ
5

คลายสกรู 2 ตัว (3)(4) ใต้โครงรถและติดตัง้ แป้นยึดกระบอกบรรจุ
แก๊สพร้อมแหนรองตามภาพที่ 2
6

ถอดแป้นยึดโช้คด้านบนออกจากโช้คอัพมาตรฐาน และติดตัง้ เข้ากับ
โช้คอัพเออห์ลนิ ส์
7

ติดตัง้ โช้คอัพเออห์ลนิ ส์เข้ากับรถจักรยานยนต์

2

MOUNTING INSTRUCTIONS

3

การปรับตัง้
คำ�เตือน!

1) ก่อนเริม่ การขับขีท่ ุกๆครัง้ ผูข้ บั ขีค่ วรแน่ ใจเสียก่อนว่าการติดตัง้ ขัน้ พืน้
ฐานได้เป็ นไปตามทีบ่ ริษํท เออห์ลนิ ส์ แนะน� ำตามข้อมูลส�ำหรับการติดตัง้
ด้านล่าง
2) ก่อนการปรับตัง้ ใดๆ ผูข้ บั ขีค่ วรอ่านและท�ำความเข้าใจคู่มอื การใช้งานใน
ส่วนการติดตัง้ และการปรับตัง้ ให้เรียบร้อยเสียก่อน
3) หากมีค�ำถามหรือข้อสงสัยเกีย่ วกับการติดตัง้ และการปรับตัง้ สามารถที่
จะติดต่อตัวแทนอย่างเป็ นทางการของเออห์ลนิ ส์ได้

พรีโหลดสปริง

ปุ่มปรับความหน่ วง
เวลายืดตัว

ปุ่มปรับความหน่ วง
เวลายุบตัว

ข้อมูลส�ำหรับการติ ดตัง้
ค่าแนะน�ำส�ำหรับการติ ดตัง้
พรีโหลดสปริง .....................................

ข้อมูลโช้คอัพ
12.5 มม

ความยาว .........................................

295 มม

ปุ่มปรับความหน่ วงเวลายืดตัว ...................... 16 คลิก

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

58 มม

ปุ่มปรับความหน่ วงเวลายุบตัว ...................... 14 คลิก

ข้อมูลสปริ ง
ชิน้ ส่วนหมายเลข ..................................

60017-41

ความยาวสปริงเมื่อไม่มโี หลด ....................... 150 มม
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