
ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด หมายเลข จ านวน

ช้ิน  15209-01 2
60005-03 2

00576-14 2

FDK 102-C 1

FDK 102-R 1

68000-04 2

200192-01

 หมายเหต!ุ

คําเตือน!

ชดุอุปกรณ์ของเออหล์นิสค์วรตดิตั �งโดยตวัแทนจาํหน่ายอยา่งเป็น
ทางการของเออหล์นิส์

คําเตือน!

ก่อนทําการติดตั �งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและทาํความเข้าใจคู่มือการใช้ 
งานให้เรียบร้อยก่อนเนื�องจากโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และอุปกรณ์  
หน่วงระบบเลี�ยว  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสาํคัญต่อเสถียรภาพและ  
ความปลอดภัยของผู้ขับขี�ี่และตัวรถ 

 หมายเหต!ุ
ภาพประกอบในรูปเป็นไปเพื�อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั �วไปซึ�ง 
อาจจะมคีวามแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภณัฑจ์รงิ 

 หมายเหต!ุ
ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ�งบริเวณที�มีอุณหภูมิสูง  

นํ�ามันหรือจารบีที�ี่ถูกใช้ในกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์  อาจจะซึม 

ออกมาหรือเกิดคราบขึ�นในบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์  สิ่งเหล่านี� ้ีไม่มี 

ผลกระทบใดๆ  ต่อผลติภณัฑแ์ละสามารถเชด็ออกโดยใช้ผ้าตามปกต ิ 

ได้ 

Fork Damping Kit for Honda Zoomer X

FDK 102 

คู่มือการใช้งาน

สกรูจกุปิดกระบอกโชค้หน้า  

จกุปิดกระบอกโชค้หน้า 

โอริง 

ชุดหน่วงเวลายุบตัว 

ชุดหน่วงเวลายืดตัว 

สปริง  

สตกิเกอรเ์ออหล์นิสส์ฟ้ีา

สตกิเกอรเ์ออหล์นิสส์ดีาํ 201185-04

ก่อนที�จะตดิตั �งผลติภณัฑ ์การตรวจสอบความครบถว้นของชดุ

อุปกรณ์นั �นมคีวามสาํคญัอยา่งยิ�ง ถา้หากมสีว่นประกอบใดขาดหาย

หรอืบกพรอ่ง สามารถตดิต่อตวัแทนจาํหน่ายอยา่งเป็นทางการของ

เออหล์นิสไ์ด้
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P0.1 

คู่มือการใช้งาน
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 หมายเหต!ุ

โช้คหน้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญต่อเสถียรภาพและความ 
ปลอดภัยของผู้ขับขี�และตัวรถ 

 หมายเหต!ุ

 หมายเหตุ!

คาํเตือน!

ผลิตภัณฑ์ออกแบบและพัฒนา เพื�อใช้กับรถเฉพาะรุ่น ควรติดตั �ง 

เข้ากับรถในสภาพเดิมที�มาจากโรงงานผู้ผลิต

คาํเตือน!

ก่อนเริ�มการขับขี�ี่ทุกๆครั �ง ผู้ขับขี�ี่ควรแน่ใจเสียก่อนว่าการติดตั �ง 

ข ั �นพื�นฐานได้เป็นไปตามที�บริษัท เออห์ลินส์ แนะนําตามข้อมูล  

สาํหรับการติดตั �งด้านล่าง 

 หมายเหตุ!

กอ่นการปรับตั�งใดๆ ผู ้ขับขี่ ควรอ ่านและท ําความเข ้าใจคู่มือการใช้  

งานในส ่วนการติดตั�งและการปรับตั�งให้เรียบร ้อยก่อน 

 หมายเหตุ!

คู่มอืเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภณัฑ์ตลอดอายุการใช้งาน

เครือ่งมือ 

สญัลกัษณ์ความปลอดภยั 
 ในคู่มือการใช้งานหรือเอกสารข้อมูลทางด้านเทคนิคอ่ืนๆ   
 ข้อมูลที�สาํคัญทางด้านความปลอดภัยจะใช้สัญลักษณ์ดังนี�

คู่มือการใช้งาน

ควรศกึษาทาํความเขา้ใจกบัคูม่อืการใชง้านก่อนทาํการตดิตั �ง

ผลติภณัฑ ์หากมปีญัหาในการตดิตั �งหรอืการซ่อมบาํรงุใหต้ดิต่อ

ตวัแทนจาํหน่ายอยา่งเป็นทางการของเออหล์นิส์

เออหล์นิสไ์มส่ามารถรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ที�เกดิขึ�นกบัชวีติ

และทรพัยส์นิ ถา้ทาํการตดิตั �งและซ่อมบาํรงุเอง หรอืศนูยบ์รกิาร

ที�ไมใ่ชต่วัแทนจาํหน่ายอยา่งเป็นทางการของเออหล์นิส์
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คาํเตือน!

คาํเตือน!

ต้องมั �นใจว่ารถถูกคํ�ายึดไว้อย่างปลอดภัย 

 หมายเหตุ!

ควรท าความสะอาดรถ ก่อนท าการติดตัง้ผลิตภณัฑ์

 หมายเหตุ!

เมื�อจะทาํการตดิตั �งผลติภณัฑ ์ควรศกึษารายละเอยีด ขั �นตอนที�สาํคญั

จากขอ้มลูรถก่อนเสมอ

1.1 

คลายฝาปิดด้านบนครึ�งหนึ�ง (ไม่ต้องถอดออก)

1.2 

ถอดโช้คอัพคู่หน้าออกตามขั �นตอนคู่มือการใช้งานรถ

1 - การถอดโชค้อพัมาตรฐาน

ถา้มขีอ้สงสยัในการตดิตั �งโชค้อพัหน้า ระบบอุปกรณ์หน่วงระบบเลี�ยว

ตดิต่อตวัแทนจาํหน่ายอยา่งเป็นทางการของเออหล์นิส์
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 หมายเหตุ!

ภาพ P0.1 ใช้อ้างอิงตาํแหน่งส่วนประกอบของชิ�นส่วน

2.1 

ถอดฝาปิดบน (02) ออกจากกระบอกโช้คอพัหน้า (07) และ

คลายสกร ู (01) 

ในขณะที่เทนํ�ามันออกจากกระบอกโช้ค ควรระวังไม่ให้ชิ�นส่วนตก 

หล่นออกจากกระบอกโชค้อพั 

2.2 

เทนํ�ามันออกจากระบอกโช้ค

2.3 

ถอดลูกยางด้านบนออก (04) แหวน (05) และแหวนล็อคออก

2.4 

จบัโช้คอัพยืดออกจนกระทั �งสามารถจับยึดรูในท่อโลหะ (08) 

ได้ 

2.5 

ใชเครื�องมือหมายเลข 24642-01 จับยึดท่อเหล็ก (08)

2.6 

ใชปื้นเปา่ลมร้อนเปา่บรเิวณเกลยีวที่ตดิแน่นด้วยกาว

ระหวา่ง ทอ่โลหะ (08) กบักบัหโูช้คลา่ง (15) 

 หมายเหตุ!

หูโช้คล่าง (15) และท่อโลหะ (08) ประกอบเข้ากันโดยขนัประกอบ

ทวนเขม็นาฬกิา

2.7 

ใชแ้กนลอ้หน้าคลายหโูชค้ลา่ง (15) ออกจากทอ่โลหะ (08)

2.8 

ใชเ้ครื�องมอื 24641-01 ถอดฝาปิดดา้นลา่ง (14)

2.9 

ถอดแหวน (13) และสปริง (12) ออก

2.10 

ถอดก้านสร้างแรงหน่วง (10) ออก

2 - การถอดประกอบโชค้อพัมาตรฐาน
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โปรดระวังแหวนลูกสูบ (11) ได้รับความเสียหาย เพราะต้องนํา 

กลับมาใช้ใหม่

2.11 

ถอดสปริงด้านบน (09) และแหวนลูกสุบ (11) ออก  

3 – ติดตงชุดสร้างแรงหน่วง

ชุดสรา้งแรงหน่วงแบ่งออกเป็นชุดสรา้งแรงหน่วงดา้นยุบตวั

และชุดสรา้งแรงหน่วงดา้นยืดตวั

3.1 

ประกอบแหวนลุกสูบที่ถอดออกก่อนหนา้นี� (11) เข้ากับ 

ชุดสร้างแรงหน่วงเออห์ลินส์ (10) โดยร่องของแหวน 

ลูกสูบ (11) หันไปทางสปริง (16) ดังภาพที�ี่ P3.1  

3.2 

ประกอบสปรงิ (09) และกา้นสร้างแรงหน่วงเออห์ลินส์ (10)

เข้ากบัท่อโลหะ (08) 

3.3

จบัโช้คอัพยืดออกจนกระทั �งสามารถจับยึดรูในท่อโลหะ (08) 

ได้ 

3.4 

ใชเคร�อืงมือหมายเลข 24642-01 จบัยดึทอ่โลหะ (08)

3.5 

ประกอบสปรงิเออหล์นิส ์(12) แหวน (13) เขา้กบัทอ่โลหะ

(08) 

3.6 

ทาจารบีที�โอรงิ ที�ฝาปิดลา่ง (14) 

และตดิตั �งโดยใชแ้รงขนัทอรค์ 40 นิวตนัเมตร

3.7 

กดอัดโช้คอัพลงและติดตั �งแหวนลอ็ค (06) ที่ก้านสร้างแรง 

หน่วง (10) 

ข้อควรระวงั!

ข้อควรระวงั!

P3.1 

กา้นสรา้งแรงหน่วงดา้นยุบตวั 

กา้นสรา้งแรงหน่วงดา้นยืดตวั

2 - การถอดประกอบโชค้อพัมาตรฐาน
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3.8 

ประกอบแหวน (05)  โอรงิ (04) และฝาป ิดบนของ 

เออห์ลินส์ (02) ที่กา้นสร้างแรงหน่วง (10) ขนัล็อค 

ดว้ยสกรู (01) ใช้แรงขนัทอร์ค 15 นิวตนัเมตร 

และใชล้็อคไทต์ 243 

 หมายเหตุ!

กดและยืดโช้คในขณะที่เติมนํ�ามัน เพื�อระบายอากาศออกจากนํ�ามัน

3.9 

เติมนํ�ามันที�กระบอกโช้ค 220 มิลลิลิตร 

นํ�ามันแนะนํา : Öhlins 01309-01 

3.10 

ทาจารบีที �โอรงิเออห์ลนิส์ (03) ยืดกระบอกโช้คออก  

และขันลอ็คฝาปดิเออห์ลนิส์ (02) เข ้ากับกระบอกโช้ค (07) 

3.11 

จบัยดึหูโชค้ลา่ง (15) ทาลอ็คไทต ์243 ที่ทอ่เหลก็ และขนัลอ็คทอ่ 

โลหะเขา้กบัหโูชค้ลา่งดว้ยเครื่องมอื 24641-01 ดว้ยคา่ขนัทอรค์  

70 นิวตนัเมตร  

3.12 

ยอ้นกระบวนการตดิตั �งโชค้หน้า ตามขั �นตอนคูม่อืรถ

แผนภูมิแสดงปริมาณนํ�ามัน/แรงสปริง

3 - การตดิตั �งชดุสรา้งแรงหน่วงเออหล์นิส์
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