ในกล่ อ งประกอบด้ ว ย
รายละเอี ยด
สกรูจกุ ปิดกระบอกโช้คหน้า
จุกปิ ดกระบอกโช้คหน้า
โอริง
ชุดหน่วงเวลายุบตัว
ชุดหน่วงเวลายืดตัว
สปริง
สติกเกอร์เออห์ลนิ ส์สฟ
ี ้า
สติกเกอร์เออห์ลนิ ส์สดี าํ

หมายเลข จานวน
15209-01 ชิ้ น2
60005-03
2
00576-14
2
FDK 102-C
1
FDK 102-R
1
68000-04
2
00192-01
01185-04

2
2

หมายเหตุ!
ก่อนทีจ� ะติดตัง� ผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
อุปกรณ์นนั � มีความสําคัญอย่างยิง� ถ้าหากมีสว่ นประกอบใดขาดหาย
หรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการของ
เออห์ลนิ ส์ได้
คําเตือน!
ชุดอุปกรณ์ของเออห์ลนิ ส์ควรติดตัง� โดยตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ น
ทางการของเออห์ลนิ ส์
คําเตือน!
ก่อนทําการติดตัง� ผลิตภัณฑ์ควรอ่านและทําความเข้าใจคู่มือการใช้
งานให้เรียบร้อยก่อนเนื�องจากโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และอุปกรณ์
หน่วงระบบเลีย� ว เป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญต่อเสถียรภาพและ
ความปลอดภัยของผู้ขับขีี่แ� ละตัวรถ
หมายเหตุ!
ภาพประกอบในรูปเป็นไปเพือ� การบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทัวไปซึ
� ง�
อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง
หมายเหตุ!
ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิง� บริเวณทีม� ีอุณหภูมิสูง
นํ�ามันหรือจารบีที่ถ� ูกใช้ในกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึม
ออกมาหรือเกิดคราบขึน� ในบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี�้ีไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าตามปกติ
ได้

Fork Damping Kit for Honda Zoomer X

FDK 102

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน
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คู่มือการใช้งาน
หมายเหตุ!

สัญลักษณ์ ความปลอดภัย

โช้คหน้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญต่อเสถียรภาพและความ
ปลอดภัยของผู้ขับขีแ� ละตัวรถ

ในคู่มือการใช้งานหรือเอกสารข้อมูลทางด้านเทคนิคอ่ืนๆ
ข้อมูลทีส� าํ คัญทางด้านความปลอดภัยจะใช้สัญลักษณ์ดังนี�

หมายเหตุ!
ควรศึกษาทําความเข้าใจกับคูม่ อื การใช้งานก่อนทําการติดตัง�
ผลิตภัณฑ์ หากมีปญั หาในการติดตัง� หรือการซ่อมบํารุงให้ตดิ ต่อ
ตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการของเออห์ลนิ ส์
หมายเหตุ!
เออห์ลนิ ส์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทีเ� กิดขึน� กับชีวติ
และทรัพย์สนิ ถ้าทําการติดตัง� และซ่อมบํารุงเอง หรือศูนย์บริการ
ทีไ� ม่ใช่ตวั แทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการของเออห์ลนิ ส์
คําเตือน!
ผลิตภัณฑ์ออกแบบและพัฒนา เพือ� ใช้กับรถเฉพาะรุ่น ควรติดตัง�
เข้ากับรถในสภาพเดิมทีม� าจากโรงงานผู้ผลิต
คําเตือน!
ก่อนเริม� การขับขีี่ท� ุกๆครัง� ผู้ขับขีี่ค� วรแน่ใจเสียก่อนว่าการติดตัง�
ขัน� พืน� ฐานได้เป็นไปตามทีบ� ริษัท เออห์ลินส์ แนะนําตามข้อมูล
สําหรับการติดตัง� ด้านล่าง
หมายเหตุ!
ก่อนการปรับตั�งใดๆ ผูข้ ับขี่ ควรอ่านและทําความเข้าใจคู่มือการใช้
งานในส่วนการติดตั�งและการปรับตั�งให้เรียบร้อยก่อน
หมายเหตุ!
คู่มอื เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณ ฑ์ตลอดอายุการใช้งาน

เครือ่ งมือ
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1 - การถอดโช้คอัพมาตรฐาน
คําเตือน!
ถ้ามีขอ้ สงสัยในการติดตัง� โช้คอัพหน้า ระบบอุปกรณ์หน่วงระบบเลีย� ว
ติดต่อตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการของเออห์ลนิ ส์
คําเตือน!
ต้องมันใจว่
� ารถถูกคํา� ยึดไว้อย่างปลอดภัย
หมายเหตุ!
ควรทาความสะอาดรถ ก่อนทาการติดตังผลิ
้ ตภัณ ฑ์
หมายเหตุ!
เมือ� จะทําการติดตัง� ผลิตภัณฑ์ ควรศึกษารายละเอียด ขัน� ตอนทีส� าํ คัญ
จากข้อมูลรถก่อนเสมอ
1.1

คลายฝาปิดด้านบนครึง� หนึ�ง (ไม่ต้องถอดออก)
1.2

ถอดโช้คอัพคู่หน้าออกตามขันตอนคู
�
่มือการใช้งานรถ
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2 - การถอดประกอบโช้คอัพมาตรฐาน
หมายเหตุ!
ภาพ P0.1 ใช้อ้างอิงตําแหน่งส่วนประกอบของชิน� ส่วน
2.1

ถอดฝาปิดบน (02) ออกจากกระบอกโช้คอัพหน้า (07) และ
คลายสกรู (01)
ในขณะที่เทนํ�ามันออกจากกระบอกโช้ค ควรระวังไม่ให้ชน�ิ ส่วนตก
หล่ นออกจากกระบอกโช้คอัพ
2.2

เทนํ�ามันออกจากระบอกโช้ค
2.3

ถอดลูก ยางด้า นบนออก (04) แหวน (05) และแหวนล็อ คออก
2.4

จับโช้คอัพยืดออกจนกระทั �งสามารถจับยึดรูในท่อโลหะ (08)
ได้
2.5

ใชเครือ� งมือหมายเลข 24642-01 จับยึ ดท่อเหล็ก (08)
2.6

ใช้ปืนเปา่ ลมร้อนเปา่ บริเวณเกลียวที่ตดิ แน่นด้วยกาว
ระหว่าง ท่อโลหะ (08) กับกับหูโช้คล่าง (15)
หมายเหตุ!
หูโช้คล่าง (15) และท่อโลหะ (08) ประกอบเข้ากันโดยขันประกอบ
ทวนเข็มนาฬิกา
2.7

ใช้แกนล้อหน้าคลายหูโช้คล่าง (15) ออกจากท่อโลหะ (08)
2.8

ใช้เครือ� งมือ 24641-01 ถอดฝาปิ ดด้านล่าง (14)
2.9

ถอดแหวน (13) และสปริง (12) ออก
2.10

ถอดก้า นสร้า งแรงหน่วง (10) ออก
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2 - การถอดประกอบโช้คอัพมาตรฐาน
ข้อควรระวัง!
โปรดระวังแหวนลูกสูบ (11) ได้รับความเสียหาย เพราะต้องนํา
กลับมาใช้ใหม่
2.11

ถอดสปริงด้านบน (09) และแหวนลูกสุบ (11) ออก

3 – ติดตงชุดสร้างแรงหน่วง
ข้อควรระวัง!
ชุดสร้า งแรงหน่วงแบ่งออกเป็ นชุดสร้า งแรงหน่ วงด้า นยุบตัว
และชุด สร้า งแรงหน่ วงด้า นยืดตัว
3.1

ประกอบแหวนลุกสูบที่ถอดออกก่อนหน้านี� (11) เข้ากับ
ชุดสร้างแรงหน่วงเออห์ลินส์ (10) โดยร่องของแหวน
ลูกสูบ (11) หันไปทางสปริง (16) ดังภาพทีี่� P3.1
3.2

ประกอบสปริง (09) และก้านสร้างแรงหน่วงเออห์ลินส์ (10)

ก้านสร้างแรงหน่ วงด้านยุบตัว

เข้ากับท่อโลหะ (08)
3.3

จับโช้คอัพยืดออกจนกระทั �งสามารถจับยึดรูในท่อโลหะ (08)
ได้
3.4

ใชเคร�องมื
ื อหมายเลข 24642-01 จับยึดท่อโลหะ (08)
3.5

ประกอบสปริงเออห์ลนิ ส์ (12) แหวน (13) เข้ากับท่อโลหะ
(08)
3.6

ก้านสร้างแรงหน่ วงด้านยืดตัว

ทาจารบีทโ�ี อริง ทีฝ� าปิ ดล่าง (14)
และติดตัง� โดยใช้แรงขันทอร์ค 40 นิวตันเมตร

P3.1

3.7

กดอัดโช้คอัพลงและติ ดตัง� แหวนล็อค (06) ที่ก้านสร้างแรง
หน่วง (10)
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3 - การติดตัง� ชุดสร้างแรงหน่วงเออห์ลนิ ส์
3.8

ประกอบแหวน (05) โอริง (04) และฝาปิดบนของ
เออห์ลินส์ (02) ที่กา้ นสร้างแรงหน่วง (10) ขันล็อค
ด้วยสกรู (01) ใช้แรงขันทอร์ค 15 นิวตันเมตร
และใช้ล็อคไทต์ 243

หมายเหตุ !
กดและยืดโช้คในขณะที่เติมนํ�ามัน เพือ� ระบายอากาศออกจากนํ�ามัน
3.9

เติมนํ�ามันทีก� ระบอกโช้ค 220 มิลลิลิตร
นํ�ามันแนะนํา : Öhlins 01309-01
3.10

ทาจารบีที�โอริงเออห์ลนิ ส์ (03) ยืดกระบอกโช้คออก
และขันล็อคฝาปิดเออห์ลนิ ส์ (02) เข้ากับกระบอกโช้ค (07)
3.11

จับยึดหูโช้คล่าง (15) ทาล็อคไทต์ 243 ที่ทอ่ เหล็ก และขันล็อคท่อ
โลหะเข้ากับหูโช้คล่างด้วยเครื่องมือ 24641-01 ด้วยค่าขันทอร์ค
70 นิวตันเมตร
3.12

ย้อนกระบวนการติดตัง� โช้คหน้า ตามขันตอนคู
�
ม่ อื รถ

แผนภูมิแสดงปริมาณนํ�ามัน/แรงสปริง
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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.

© Öhlins Asia Co. Ltd. All rights
reserved. Any reprinting or
unauthorized use without the written
permission of Öhlins Racing AB
is prohibited.

To find the latest information
contact an Öhlins distributor.
Please contact Öhlins if you have
any questions regarding the
contents in this document.
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