
Shock Absorber for Ducati Monster 821

DU 506
คู่มือการติดตัง้

หมายเหตุ!
ภาพประกอบในรปูจดัท�าขึน้ เพื่ออธบิายผลติภณัฑโ์ดยทัว่ไป ซึง่

อาจจะมคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากผลติภณัฑจ์รงิ

หมายเหตุ!
ในการขนสง่และการจดัเกบ็โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรเิวณทีม่อุีณหภูมสิงู 

น�้ามนัหรอืจาระบ ี ทีถ่กูใชใ้นการประกอบผลติภณัฑ ์ อาจจะซมึออกมา 

หรอืเกดิคราบขึน้ในบรรจภุณัฑ ์ หรอืผลติภณัฑ ์ สิง่เหลา่น้ีไมม่ผีลกระทบ

ใดๆต่อผลติภณัฑ ์และสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้ได้

หมายเหตุ!
ก่อนทีจ่ะตดิตัง้ผลติภณัฑก์ารตรวจสอบความครบถว้นของชุด

อุปกรณ์นัน้ มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ ถา้หากมสี่วนประกอบใดขาด

หายหรอืบกพร่อง สามารถตดิต่อตวัแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการ

ของเออหล์นิสไ์ด้

ค�าเตอืน!
เมื่อท�าการตดิตัง้ผลติภณัฑเ์รยีบรอ้ยแลว้ ควรทดลองขีร่ถจกัรยาน

ยนต์ชา้ๆเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารถจกัรยานยนต์มคีวามเสถยีรภาพ และ

พรอ้มใชง้าน

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอยีด หมายเลขชิ้นส่วน จ�านวน

ชุดโชค้อพั DU 506 1

แป้นยดึกระบอกบรรจุ 60006-11 1

แป้นยดึ 03102-15 1

สกร ูM6x12 01046-36 2

สกร ูM6x14 00382-16 1

สกร ูM6x35 01046-06 1

สกร ูM6x40 01046-09 1

แหวนรอง ø 6 00426-07 2

ประแจซี 60710-02 1

ชุดสตกิเกอรเ์ออหล์นิส์ 10207-01 1

คู่มอืการใชง้าน 07241-02 1
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อุปกรณ์นัน้ มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ ถา้หากมสี่วนประกอบใดขาด
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คู่มือการใช้งาน

1
ยกจกัรยานยนต์ตัง้ขึน้โดยตัง้ขาตัง้คู่ ตอ้งมัน่ใจได้
ว่าตวัรถถูกค�้าไวอ้ย่างปลอดภยั

2
ถอดสกรอูอกจากเฟรมดา้นขวาเพือ่ทีจ่ะถอดโชค้อพั
ดว้ยการถอดสกรดูา้นบน

คำาเตือน!
โชค้อพั, ชุดสปรงิ และกนัสะบดัของเออหล์นิส ์ควรทีจ่ะตดิ
ตัง้โดยตวัแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการของเออหล์นิส์

คำาเตือน!
ในกรณีทีร่ถถูกยกขึน้ระหว่างการตดิตัง้ ผูต้ดิตัง้ตอ้งมัน่ใจ
ก่อนว่าตวัรถถูกยดึไวอ้ย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัการลม้

หมายเหตุ!
ตวัรถควรถูกลา้งท�าความสะอาดใหท้ัว่ถงึก่อนท�าการตดิตัง้

หมายเหตุ!
การปฏบิตังิานใดๆทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑน้ี์ ควรทีจ่ะอ่านและ
ท�าความเขา้ใจรายละเอยีดขน้ั ตอนและขอ้มลูทีส่�าคญัในคู่มอื
การใชร้ถเสยีก่อน

หมายเหตุ!
ก่อนขนัสกรทูัง้ตวับนและตวัล่างเพื่อตดิตัง้ ตอ้งใหแ้น่ใจว่า
ลอ้แตะพืน้แลว้ เพื่อใหช้่วงล่างเริม่ยุบตวัเลก็น้อยเสยีก่อน

คำาเตือน!
ตอ้งมัน่ใจว่าสกรทูัง้หมดตอ้งถูกขนัโดยค่าทอรค์ทีถู่กตอ้ง 
และตอ้งไม่มกีารผดิพลาดหรอืตดิขดัใดๆเกดิขึน้ ในขณะที่
โชค้อพัตะเกยีบหน้า และตวัระบบหน่วงเลีย้ว มกีารยดืหรอื
ยุบสุด
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3
ถอดโช้คอัพออกด้วยการถอดสกรูตัวบนและตัว
ล่าง (1,2)

4
ติดตัง้โช้คอพัเออห์ลนิส์ด้วยกนัขนัสกรูตวับนและ
ตวัล่างด้วยการขนัค่าทอร์คที่ระบุอย่างชดัเจนใน
คู่มอืตดิตัง้

5
ตดิตัง้เฟรมขา้งขวากลบัเขา้ไปดว้ยสกร ูและขนัค่า
ทอรค์ทีร่ะบุอย่างชดัเจนในคู่มอืตดิตัง้

6
ตดิตัง้แผ่นเหลก็ขายดึระหว่างทีพ่กัเทา้และกรอบ
โดยยดึดว้ยสกร ู2 ตวั 01046-36 และท�าการขนัให้
แน่น

7
เลื่อนกระบอกแก๊สเขา้ไป และขนัใหแ้น่น

8
ตดิตัง้กระบอกโชค้กบัแผ่นเพลทบรเิวณตวั
เครื่องยนต์ดว้ยสกร ู01046-06,01046-09 (1,2)
และแหวนรอง 00426-07 (ใส่แหวนรอง 1 ชิน้ ต่อ
สกร ู1 ตวั)
ขนัใหแ้น่นดว้ยค่าทอรค์ทีร่ะบุอย่างชดัเจนในคู่มอื
ตดิตัง้

9
ยดึกระบอกโชค้ใหแ้น่น และใหแ้น่ใจว่าสายกระปุก
แก๊สอยู่ในต�าแหน่งทีเ่ป็นธรรมชาต ิและไม่สมัผสั
บรเิวณทีต่อ้งเคลื่อนไหว
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คู่มือการใช้งาน



Öhlins products are subject to 
continuous improvement and 
development, therefore, although 
these instructions include the most 
up-to-date information available at 
the time of printing, minor updates 
may occur. 

To find the latest information 
contact an Öhlins distributor. 

Please contact Öhlins if you have 
any questions regarding the 

contents in this document.

ข้อมูลสำาหรบัการติดตัง้

คำาเตือน!
1) ก่อนเริม่การขบัขีทุ่กๆครัง้ ผูข้บัขีค่วรแน่ใจเสยีก่อนว่าการตดิตัง้

ข ัน้พืน้ฐานไดเ้ป็นไปตามทีบ่รษิทัเออหล์นิสแ์นะน�าตามขอ้มลู 

ส�าหรบัการตดิตัง้ดา้นล่าง 

2) ก่อนการปรบัตัง้ใดๆ ผูข้บัขีค่วรอ่านและท�าความเขา้ใจคู่มอืการ

ใชง้านในส่วนการตดิตัง้และการปรบัตัง้ใหเ้รยีบรอ้ยเสยีก่อน 

3) หากมคี�าถามหรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบัการตดิตัง้ การปรบัตัง้ 

สามารถทีจ่ะตดิต่อตวัแทนจ�าหน่ายอยา่งเป็นทางการของเออหล์นิส์

ได้
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