หมายเหตุ!

ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ ผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
อุปกรณ์นัน้ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาด
หายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ ายอย่างเป็ นทางการ
ของเออห์ลนิ ส์ได้

ในกล่องประกอบด้วย

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปจัดท�ำขึน้ เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์โดยทั ่วไป ซึง่
อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณทีม่ อี ุณหภูมสิ งู
น�้ำมันหรือจาระบี ทีถ่ กู ใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมา
หรือเกิดคราบขึน้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ สิง่ เหล่านีไ้ ม่มผี ลกระทบ
ใดๆต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผา้ ได้

รายละเอียด

หมายเลขชิ้นส่วน

ชุดโช้คอัพ

DU 506

1

แป้นยึดกระบอกบรรจุ
แป้นยึด

60006-11

1

03102-15

1

สกรู M6x12

01046-36

2

สกรู M6x14

00382-16

1

สกรู M6x35

01046-06

1

สกรู M6x40

01046-09

1

แหวนรอง ø 6

00426-07

2

ประแจซี

60710-02

1

ชุดสติกเกอร์เออห์ลนิ ส์

10207-01

1

คู่มอื การใช้งาน

07241-02

1

หมายเหตุ!

ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ ผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
อุปกรณ์นัน้ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาด
หายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ ายอย่างเป็ นทางการ

ค�ำเตือน!

เมื่อท�ำการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ควรทดลองขีร่ ถจักรยาน
ยนต์ชา้ ๆเพื่อให้ม ั ่นใจว่ารถจักรยานยนต์มคี วามเสถียรภาพ และ
พร้อมใช้งาน

Shock Absorber for Ducati Monster 821

DU 506

คู่มือการติดตัง้

จ�ำนวน

คู่มือการใช้งาน
หมายเหตุ!

คำ�เตือน!

ก่อนขันสกรูทงั ้ ตัวบนและตัวล่างเพื่อติดตัง้ ต้องให้แน่ ใจว่า
ล้อแตะพืน้ แล้ว เพื่อให้ช่วงล่างเริม่ ยุบตัวเล็กน้อยเสียก่อน

โช้คอัพ, ชุดสปริง และกันสะบัดของเออห์ลนิ ส์ ควรทีจ่ ะติด
ตัง้ โดยตัวแทนจ�ำหน่ ายอย่างเป็ นทางการของเออห์ลนิ ส์

ค�ำเตื อน!

ค�ำเตื อน!

ต้องมั ่นใจว่าสกรูทงั ้ หมดต้องถูกขันโดยค่าทอร์คทีถ่ ูกต้อง
และต้องไม่มกี ารผิดพลาดหรือติดขัดใดๆเกิดขึน้ ในขณะที่
โช้คอัพตะเกียบหน้า และตัวระบบหน่ วงเลีย้ ว มีการยืดหรือ
ยุบสุด

ในกรณีทร่ี ถถูกยกขึน้ ระหว่างการติดตัง้ ผูต้ ดิ ตัง้ ต้องมั ่นใจ
ก่อนว่าตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการล้ม

หมายเหตุ!

ตัวรถควรถูกล้างท�ำความสะอาดให้ท ั ่วถึงก่อนท�ำการติดตัง้

หมายเหตุ!

การปฏิบตั งิ านใดๆทีเ่ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์น้ี ควรทีจ่ ะอ่านและ
ท�ำความเข้าใจรายละเอียดขัน้ ตอนและข้อมูลทีส่ ำ� คัญในคู่มอื
การใช้รถเสียก่อน
1

1
ยกจักรยานยนต์ตงั ้ ขึน้ โดยตัง้ ขาตัง้ คู่ ต้องมั ่นใจได้
ว่าตัวรถถูกค�้ำไว้อย่างปลอดภัย
2
ถอดสกรูออกจากเฟรมด้านขวาเพือ่ ทีจ่ ะถอดโช้คอัพ
ด้วยการถอดสกรูดา้ นบน

2

2

คู่มือการใช้งาน
3

3
ถอดโช้ค อัพ ออกด้ว ยการถอดสกรู ต ัว บนและตัว
ล่าง (1,2)

1
2

4
ติดตัง้ โช้คอัพเออห์ลนิ ส์ด้วยกันขันสกรูต วั บนและ
ตัว ล่ า งด้ว ยการขัน ค่า ทอร์ค ที่ร ะบุ อ ย่า งชัด เจนใน
คู่มอื ติดตัง้
5
ติดตัง้ เฟรมข้างขวากลับเข้าไปด้วยสกรู และขันค่า
ทอร์คทีร่ ะบุอย่างชัดเจนในคู่มอื ติดตัง้
4

6
ติดตัง้ แผ่นเหล็กขายึดระหว่างทีพ
่ กั เท้าและกรอบ
โดยยึดด้วยสกรู 2 ตัว 01046-36 และท�ำการขันให้
แน่ น
7
เลื่อนกระบอกแก๊สเข้าไป และขันให้แน่ น
8
ติดตัง้ กระบอกโช้คกับแผ่นเพลทบริเวณตัว
เครื่องยนต์ดว้ ยสกรู 01046-06,01046-09 (1,2)
และแหวนรอง 00426-07 (ใส่แหวนรอง 1 ชิน้ ต่อ
สกรู 1 ตัว)
ขันให้แน่ นด้วยค่าทอร์คทีร่ ะบุอย่างชัดเจนในคู่มอื
ติดตัง้

2

1

9
ยึดกระบอกโช้คให้แน่ น และให้แน่ ใจว่าสายกระปุก
แก๊สอยู่ในต�ำแหน่ งทีเ่ ป็ นธรรมชาติ และไม่สมั ผัส
บริเวณทีต่ อ้ งเคลื่อนไหว

3

การปรับตัง้
คำ�เตือน!

1) ก่อนเริม่ การขับขีท่ ุกๆครัง้ ผูข้ บั ขีค่ วรแน่ ใจเสียก่อนว่าการติดตัง้
ขัน้ พืน้ ฐานได้เป็ นไปตามทีบ่ ริษทั เออห์ลนิ ส์แนะน� ำตามข้อมูล
ส�ำหรับการติดตัง้ ด้านล่าง
2) ก่อนการปรับตัง้ ใดๆ ผูข้ บั ขีค่ วรอ่านและท�ำความเข้าใจคู่มอื การ
ใช้งานในส่วนการติดตัง้ และการปรับตัง้ ให้เรียบร้อยเสียก่อน
3) หากมีค�ำถามหรือข้อสงสัยเกีย่ วกับการติดตัง้ การปรับตัง้
สามารถทีจ่ ะติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ ายอยา่งเป็ นทางการของเออห์ลนิ ส์
ได้

ข้อมูลส�ำหรับการติดตัง้
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับการติ ดตัง้
สปริงพรีโหลด............................ 10 มม.
ปุ่มปรับความหน่ วงเวลายุบตัว..... 16 คลิก
ปุ่มปรับความหน่ วงเวลายืดตัว..... 24 คลิก

สปริงพรีโหลด
ปุ่มปรับความหน่ วง
เวลายุบตัว

ปุ่มปรับความหน่วง
เวลายืดตัว

ข้อมูลโช้คอัพ
ความยาวโช้คอัพ...................................... 290 มม.
ระยะยืด-หด............................................. 60.5 มม.

ข้อมูลสปริ ง
หมายเลขชิน้ ส่วน............................. 61091-41
ความยาวสปริงเมื่อไม่มพ
ี รีโหลด....... 160 มม.
ค่าสปริง.......................................... 115 นิวตัน/มม.
ค่าพรีโหลดแนะน� ำ........................... 0 มม.-15 มม.
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