ในกล่องประกอบด้วย
รายละเอียด

หมายเลข
ชิ้นส่วน

จำ�นวน

จุกปิด
จุกปิดกระบอกโช้คหน้า
สปริง
สติกเกอร์เออห์ลินส์สีขาว
สติกเกอร์เออห์ลินส์สีดำ�
สติกเกอร์เออห์ลินส์สีฟ้า

60005-21

2
2
2
2
2
2

68009-65
01185-01
01185-04
00192-01

หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วน
ของชุดอุปกรณ์นั้น มีความสำ�คัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วน
ประกอบใดขาดหายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจำ�
หน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์ได้

คำ�เตือน!

เออห์ลินส์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย ที่เกิด
ขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน ถ้าทำ�การติดตั้งและซ่อมบำ�รุงเอง
หรือศูนย์บริการที่ไม่ใช่ตัวแทนจำ�หน่ายอย่างเป็นทางการ
ของเออห์ลินส์

คำ�เตือน!

เมื่อทำ�การติดตั้งผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ควรทดลองขี่รถ
จักรยานยนต์ช้าๆ เพื่อให้มั่นใจว่ารถจักรยานยนต์มีความ
เสถียรภาพ และพร้อมใช้งาน

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปจัดทำ�ขึ้น เพื่อธิบายผลิตภัณฑ์โดย
ทั่วไปซึ่งอาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ!�

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูง น้ำ�มันหรือจาระบี ที่ถูกใช้ในการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมา หรือเกิดคราบขึ้นในบรรจุ
ภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ
ผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าได้

Fork Spring Kit for Honda Forza

FSK 112

คู่มือการติดตั้ง

คู่มือการใช้งาน
ชุดโช้คอัพหน้ามาตรฐาน

1
2

3

4

2

คู่มือการใช้งาน
ชุดโช้คอัพหน้ามาตรฐาน

5 : 60005-21
2
6 : จุกปิดกระบอกโช้คหน้า

60206-02

60005-20
00638-62
04722-14
60051-04
05258-06

7 : 68009-65

8

3

คู่มือการใช้งาน
ขอแสดงความยินดีกับท่านลูกค้า!

นี่คือชุดแต่งโช้คอัพหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสายพันธุ์นักแข่ง
จากเออห์ลินส์ นั่นหมายความว่าคุณได้มอบสิ่งที่ดีให้กับรถ
จักรยานยนต์ของคุณได้ก้าวไปอีกระดับหนึ่ง
ประสบการณ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์เกือบสี่สิบปีตอนนี้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การขับขี่ของคุณ ระบบ
รองรั บ สั่ น สะเทื อ นหน้ า และหลั ง จะมี ค วามสมดุ ล และ
ประสิทธิภาพการท�ำงานที่ดียิ่งขึ้น

หมายเหตุ!

ชุดสปริงเออห์ลินส์เหมาะสำ�หรับติดตั้งเข้ากับรถจักรยาน
ยนต์ประเภทแฮนด์จับโช้ค

หมายเหตุ!

ต้องมั่นใจว่าแหวนรองสปริง (2) ไม่เกิดความเสียหายในระ
หว่างการติดตั้งชุดแต่งตะเกียบโช้คหน้า

หมายเหตุ!

หมายเหตุ!

ติดเทปกาวบนผิวหน้าของหกเหลี่ยมเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการ
ทำ�ลายพื้นผิวระหว่างติดตั้ง

หมายเหตุ!

วิธีการติดตั้ง

ชุดแต่ง FSK 112 เออห์ลินส์ สามารถปรับสปริงพรีโหลด
-7/+8 มม. จากพรีโหลดมาตรฐาน (20 มม.)
> การหมุนปรับเกลียว 1 รอบ เท่ากับ 1 มม.
ชุดแต่ง FSK 112 เออห์ลินส์ สปริงเบอร์ 68009-65 มี
อัตราส่วน 6.5 นิวต้นต่อมิลมิเมตร

น้ำ�มันแนะนำ�

เราแนะนำ�น้ำ�มัน : Ohlins high performance Front Fork fluid
01316-01

ระดับน้ำ�มันแนะนำ�
85 มม.

หมายเหตุ!

การวัดระดับน้ำ�มัน ทำ�การวัดระดับจากด้านบนปากกระบอก
โช้ค (6) ไปยังผิวน้ำ�มัน
> ชุดตะเกียบโช้คหน้าต้องอยู่แนวตั้ง
> ชุดตะเกียบโช้คหน้าต้องไม่มีสปริงและกระบอกพรีโหลด
> ชุดตะเกียบโช้คหน้าต้องถูกกดไว้จนสุดขณะวัดระดับ
น้ำ�มัน

1.นำ�รถจักรยานยนต์ตง้ั ขาตัง้ คู่ ล้อหน้าไม่สม
ั ผัสพืน
้ ต้องมัน
่
ใจว่ารถจักรยานยนต์ถก
ู ค้ำ�ไว้อย่างปลอดภัย
2.กดจุกปิดหัวโช้คหน้ามาตรฐาน (1) เพิม
่ ทีจ
่ ะถอดแฮนด์จบ
ั
โช้คออก (2) ด้วยเครือ
่ งมือถอดเฉพาะ
3.ถอดจุกปิดหัวโช้คหน้ามาตรฐานออก (1), และสปริง (3)
4.ประกอบสปริงเออห์ลน
ิ ส์ (7), และจุกปิดกระบอกโช้คหน้า
(6)
5.กดจุกปิดหัวโช้คหน้ามาตรฐานอย่างระมัดระวัง (6), และติด
ตัง้ คลิปเข้าไปในตำ�แหน่ง (2)
6.ติดตัง้ ชุดประกอบจุกปิดหัวโช้ค (5) ใช้คา่ ทอร์ค 10 นิวตัน
ต่อมิลลิเมตร
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