หมายเหตุ!

ก่ อ นที่ จ ะติ ด ตั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารตรวจสอบความครบถ้ ว น
ของชุดอุปกรณ์นั้น มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วน
ประกอบใดขาดหายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทน
จ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์ได้

ในกล่องประกอบด้วย
รายละเอียด
หมายเลขชิ้นส่วน

ชุดโช้คอัพ
ประแจซี
สติกเกอร์เออห์ลินส์
สติกเกอร์เออห์ลินส์
สติกเกอร์เออห์ลินส์
คู่มือการใช้งาน

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปจัดท�ำขึ้น
เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์โดย
ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ!

ในการขนส่ ง และการจั ด เก็ บ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บริ เ วณที่ มี
อุณหภูมส
ิ งู น�ำ้ มันหรือจาระบี ทีถ
่ ก
ู ใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์
อาจจะซึมออกมา
หรือเกิดคราบขึน
้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์
หรือ
ผลิตภัณฑ์ สิง่ เหล่านีไ้ ม่มผ
ี ลกระทบใดๆต่อผลิตภัณฑ์ และ
สามารถเช็ดออกโดยใช้ผา้ ได้ตามปรกติ

จ�ำนวน
1
1
2
2
2
1

หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วน
ของชุดอุปกรณ์นั้น มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วน
ประกอบใดขาดหายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทน
จ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์ได้

ค�ำเตือน!

ก่อนท�ำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและท�ำความเข้าใจคู่มือ
การใช้งานให้เรียบร้อยก่อน เนือ
่ งจากชุดโช้คอัพ ตะเกียบหน้า
และอุปกรณ์หน่วงระบบเลีย
้ ว เป็นอุปกรณ์ทม
ี่ ค
ี วามส�ำคัญ
ต่อเสถียรภาพและความปลอดภัยของผูข
้ บ
ั ขีแ่ ละตัวรถ

Shock Absorber for Ducati Scrambler

DU 605

คู่มือการติดตั้ง

DU 605
60710-02
01185-01
01185-04
00192-01
07241-02

คู่มือการใช้งาน
ค�ำเตือน!

หมายเหตุ!

โช้คอัพของเออห์ลินส์ ควรอย่างยิ่งที่จะด�ำเนินการติดตั้ง
โดยตัวแทนอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์

น�ำรถให้อยู่ในระดับต�่ำลงเพื่อให้โช้คบีบตัวเล็กน้อย ก่อนที่
จะท�ำการขันน๊อต

ข้อควรระวัง

ค�ำเตือน!

ต้องให้แน่ใจว่ามีการขันน้อตทุกตัวอย่างถูกต้อง และจะต้อง
ไม่ท�ำให้โช้คเกิดการเคลื่อนที่ที่ผิดปกติเมื่อท�ำงาน

ในกรณีที่รถถูกยกขึ้นระหว่างการติดตั้ง ผู้ติดตั้งต้องมั่นใจ
ก่อนว่าตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันรถล้ม

หมายเหตุ!

ตัวรถควรถูกล้างท�ำความสะอาดให้ทั่วถึงก่อนท�ำการติดตั้ง

หมายเหตุ!

การปฏิบัติงานใดๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ ควรที่จะอ่านและ
ท�ำความเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนและข้อมูลที่ส�ำคัญในคู่มือ
การใช้รถเสียก่อน

1
ตั้งสแตนยกรถมอเตอร์ไซค์ ให้ล้อหลังลอยเหนือพื้น
2
คลายน๊อตของโช้คสแตนดาร์ดออก ตามรูปภาพ (1) (2)
3
เอาโช้คสแตนดาร์ดออก (ไม่จ�ำเป็นต้องใช้แหวนรองกับโช้ค
อัพเออห์ลินส์)
4
ติดตั้งโช้คเออห์ลินส์ตามคู่มือ

2

คู่มือการใช้งาน

1
2

3

การปรับตั้ง
ค�ำเตือน!

วงแหวนปรับพรีโหลด

1) ก่อนเริ่มการขับขี่ทุกๆครั้ง ผู้ขับขี่ควรแน่ใจเสียก่อน
ว่าการติดตั้งขั้นพื้นฐานได้เป็นไปตามที่บริษัทเออห์ลินส์
แนะน�ำตามข้อมูล ส�ำหรับการติดตั้งด้านล่าง
2) ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผู้ขับขี่ควรอ่านและท�ำความเข้าใจ
คู่มือการใช้งานในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อย
เสียก่อน
3) หากมีค�ำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งและการ
ปรับตั้งสามารถที่จะติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการ
ของเออห์ลินส์ได้

ปุ่มปรับความหน่วง
เวลายืดตัว

ข้อมูลส�ำหรับการติดตั้ง
ค่าแนะน�ำส�ำหรับการติดตั้ง
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