ในกล่องประกอบด้ วย
รายละเอี ยด

หมายเลขชิ้ นส่ วน

จุกปิ ดกระบอกโช้คหน้า

จ�ำนวน
2

กระบอกพรีโหลด

60060-03

2

สปริง

68006-60

2

สติกเกอร์เออห์ลนิ ส์

01185-01

2

สติกเกอร์เออห์ลนิ ส์

00192-01

2

หมายเหตุ!

ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ ผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของ
ชุดอุปกรณ์นัน้ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีส่วนประกอบ
ใดขาดหายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ าย
อย่างเป็ นทางการของเออห์ลนิ ส์ได้
คำ�เตือน!
เออห์ลนิ ส์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทีเ่ กิดขึน้
กับชีวติ และทรัพย์สนิ ถ้าท�ำการติดตัง้ และซ่อมบ�ำรุงเอง หรือ
ศูนย์บริการทีไ่ ม่ใช่ตวั แทนจ�ำหน่ ายอย่างเป็ นทางการของ
เออห์ลนิ ส์
คำ�เตือน!
เมื่อท�ำการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ควรทดลองขีร่ ถ
จักรยานยนต์ชา้ ๆเพื่อให้ม ั ่นใจว่ารถจักรยานยนต์มคี วาม
เสถียรภาพ และพร้อมใช้งาน

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปจัดท�ำขึน้ เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์โดยทั ่วไป
ซึง่ อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณทีม่ อี ณ
ุ หภูม ิ
สูง น�้ำมันหรือจาระบี ทีถ่ กู ใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึม
ออกมา หรือเกิดคราบขึน้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ สิง่ เหล่านี้
ไม่มผี ลกระทบใดๆต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผา้ ได้

Fork Spring Kit for honda CBR150R

FSK 103

คูม่ อื การติดตัง้

คู่มือการใช้งาน
ชุดโช้คอัพหน้ามาตรฐาน

1
2

3

4

5

2

คู่มือการใช้งาน
ชุดโช้คอัพหน้าเออห์ลนิ ส์
6 : ชุดประกอบจุกปิ ดหัวโช้ค

7 : 60060-03
3

8 : 68006-60

5

3

60206-02
60005-09
00638-91
04722-14
60051-01
05258-06

คู่มือการใช้งาน
ขอแสดงความยิ นดีกบั ท่านลูกค้า!
นี่คอื ชุดแต่งโช้คอัพหน้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสายพันธุ์นักแข่ง
จากเออห์ลนิ ส์ นัน่ หมายความว่าคุณได้มอบสิง่ ทีด่ ใี ห้กบั รถ
จักรยานยนต์ของคุณได้กา้ วไปอีกระดับหนึ่ง
ประสบการณ์ การแข่งขันรถจักรยานยนต์เกือบสีส่ บิ ปี ตอนนี้
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การขับขีข่ องคุณ ระบบ
รองรั บ สั น่ สะเทื อ นหน้ า และหลั ง จะมี ค วามสมดุ ล และ
ประสิทธิภาพการท�ำงานทีด่ ยี งิ่ ขึน้
หมายเหตุ!

ชุดแต่ง FSK 103 เออห์ลนิ ส์ สามารถปรับสปริงพรีโหลด
-5/+10 มม. จากพรีโหลดมาตรฐาน (7 มม.)
> การหมุนปรับเกลียว 1 รอบเท่ากับ 1 มม.

หมายเหตุ!
ต้องมั ่นใจว่าแแหวนรองสปริง (3) ไม่เกิดความเสียหายในระหว่าง
การติดตัง้ ชุดแต่งตะเกียบโช้คหน้า

วิ ธีการติ ดตัง้
1.น�ำรถจักรยานยนต์ตงั ้ ขาตัง้ คู่ ล้อหน้าไม่สมั ผัสพืน้ ต้องมันใจ
่
ว่ารถจักรยานยนต์ถกู ค�ำ้ ไว้อย่างปลอดภัย
2.คลายแฮนด์จบั หัวโช้ค
3.ถอดจุกปิ ดหัวโช้คหน้ามาตรฐานออก (1) ปลอกสปริง (2)
แหวนรองสปริง (3) และสปริง (4) ออก
4.ประกอบสปริงเออห์ลนิ ส์ (8) แหวนรองสปริง (3) ปลอกสปริง
เออห์ลนิ ส์ (7)
5.ติดตัง้ ชุดประกอบจุกปิดหัวโช้ค ใช้คา่ ทอร์ค 10 นิวตัน/มม.

หมายเหตุ!
ชุดแต่ง FSK 103 เออห์ลนิ ส์ สปริงเบอร์ 68006-60 มีอตั ราส่วน
6.0 นิวตันต่อมิลลิเมตร
น�้ ำมันแนะน� ำ
เราแนะน�ำน�้ำมัน : Öhlins high performance Front Fork fluid
01316-01.
ระดับน�้ ำมันแนะน� ำ
130 มม.
หมายเหตุ!
การวัดระดับน�้ ำมัน ท�ำการวัดระดับจากด้านบนปากกระบอก
โช้ค (5) ไปยังผิวน�้ ำมัน
> ชุดตะเกียบโช้คหน้าต้องอยู่แนวตัง้
> ชุดตะเกียบโช้คหน้าต้องไม่มสี ปริงและกระบอกพรีโหลด
> ชุดตะเกียบโช้คหน้าต้องถูกกดไว้จนสุดขณะวัดระดับน�้ ำมัน
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