ในกล่องประกอบด้วย
รายละเอียด

หมายเลข

จำ�นวน

สกรู
โอริง
จุกปิดประบอกโช้คหน้า
โอริง

01050-04
00338-59
60005-19
00576-01

2
2
2
2

สปริงโช้คหน้า
สติกเกอร์เออห์ลินส์สีฟ้า
สติกเกอร์เออห์ลินส์สีขาว
สติกเกอร์เออห์ลินส์

68639-70
00192-01
01185-01
01185-04

1
2
2
2

หมายเหตุ!

ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
อุปกรณ์นน
้ั มีความสำ�คัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีสว่ นประกอบใดขาดหาย

หรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายอย่างเป็นทางการ
ของเออห์ลน
ิ ส์ได้
คำ�เตือน!
เออห์ลนิ ส์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทีเ่ กิดขึน้ กับ
ชีวติ และทรัพย์สนิ ถ้าท�ำการติดตัง้ และซ่อมบ�ำรุงเอง หรือศูนย์
บริการทีไ่ ม่ใช่ตวั แทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลนิ ส์
คำ�เตือน!
เมื่อท�ำการติดตั้งผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ควรทดลองขี่รถ
จั ก รยานยนต์ ช ้ า ๆเพื่ อ ให้ ม่ั น ใจว่ า รถจั ก รยานยนต์ มี ค วาม
เสถียรภาพ และพร้อมใช้งาน
หมายเหตุ!
ภาพประกอบในรูปเป็นไปเพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดย
ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง
หมายเหตุ!
ในการขนส่ ง และการจั ด เก็ บ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บริ เ วณที่ มี
อุณหภูมิสูงน้ำ�มันหรือจารบีที่ถูกใช้ในกระบวนการประกอบ
ผลิตภัณฑ์
อาจจะซึมออกมาหรือเกิดคราบขึ้นในบรรจุ
ภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ
ผลิตภัณฑ์และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าตามปกติได้

Fork Spring Kit for Ducati Scrambler

FSK 113

คู่มือการใช้งาน

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
คำ�แนะนำ�สำ�หรับน้ำ�มัน
เราแนะน�ำน�้ำมัน : Ohlins high performance Front Fork
fluid 01309-01

หมายเหตุ!

ควรติดตั้งสปริง 68639-70 กับโช้คอัพหน้า ด้านชุดสร้าง
แรงหน่วง (ด้านขวา)

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับระดับน�้ำมัน

430 มล. ส�ำหรับโช้คอัพหน้า ด้านชุดสร้างแรงหน่วง (ด้านขวา)
300 มล. ส�ำหรับโช้คอัพหน้า ด้านชุดสปริง (ด้านซ้าย)

วิธีการติดตั้ง

1.น�ำรถจักรยานยนต์ตั้งขาตั้งคู่ ล้อหน้าไม่สัมผัสพื้น ต้อง
มั่นใจว่ารถจักรยานยนต์ถูกค�้ำไว้อย่างปลอดภัย
2.คลายสกรูจับยึดโช้คหน้าที่แผงคอม้าบน
3.คลายจุกปิดกระบอกโช้คหน้าครึ่งรอบ
4.ถอดโช้คหน้าออกตามคู่มือการใช้งานรถจักรยานยนต์
5.ถอดจุกปิดกระบอกโช้คหน้ามาตรฐานด้านขวาออก โดย
ใช้เครื่องมือหมายเลข 01766-02 เพื่อกดกระบอกพรีโหลด
และใช้เครื่องมือหมายเลข 02810-02 เพื่อยึด shaft แล้ว
คลายน็อตออกเพื่อถอดสปริง จากนั้นถอดจุกปิดกระบอก
โช้คหน้ามาตรฐานด้านซ้ายออก
6.ท�ำความสะอาดคราบน�้ำมันจากกระบอกโช้คหน้า
7.ติดตั้งสปริงเออห์ลินส์ (ด้านขวา) และเติมน�้ำมันตามค�ำ
แนะน�ำส�ำหรับระดับน�้ำมัน
8.ติดตั้งจุกปิดกระบอกโช้ค ค่าทอร์ค:
-จุกปิดกระบอกโช้คอัพหน้า ด้านชุดสร้างแรงหน่วงตามค่า
มาตรฐาน
-จุกปิดกระบอกโช้คอัพหน้าด้านนอก ค่าแนะน�ำ 10 นิวต้น/
มม.
9.ติดตั้งชุดโช้คหน้ากับรถมอเตอร์ไซด์ให้เรียบร้อย

01050-04
00338-59
60005-19

00576-01

68639-70

01766-02

การคลายสกรูระบายอากาศ

02810-02

หลังจากใช้รถจักรยานยนต์ไปในระยะเวลาหนึง่
ควรคลายสกรู
หมายเลข 01050-04 ขันค่าทอร์ค 3 นิวตัน เพือ่ ระบายอากาศที่
สะสมอยูภ่ ายในกระบอกโช้คอัพหน้า
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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

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับน�้ำมัน

เราแนะน�ำน�้ำมัน : Ohlins high performance Front Fork
fluid 01309-01
หมายเหตุ!
ควรติดตั้งสปริง 68639-70 กับโช้คอัพหน้า ด้านชุดสร้าง
แรงหน่วง (ด้านขวา)

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับระดับน�้ำมัน

430 มล. ส�ำหรับโช้คอัพหน้า ด้านชุดสร้างแรงหน่วง (ด้านขวา)
300 มล. ส�ำหรับโช้คอัพหน้า ด้านชุดสปริง (ด้านซ้าย)

วิธีการติดตั้ง

1.น�ำรถจักรยานยนต์ตั้งขาตั้งคู่ ล้อหน้าไม่สัมผัสพื้น ต้อง
มั่นใจว่ารถจักรยานยนต์ถูกค�้ำไว้อย่างปลอดภัย
2.คลายสกรูจับยึดโช้คหน้าที่แผงคอม้าบน
3.คลายจุกปิดกระบอกโช้คหน้าครึ่งรอบ
4.ถอดโช้คหน้าออกตามคู่มือการใช้งานรถจักรยานยนต์
5.ถอดจุกปิดกระบอกโช้คหน้ามาตรฐานด้านขวาออก โดย
ใช้เครื่องมือหมายเลข 01766-02 เพื่อกดกระบอกพรีโหลด
และใช้เครื่องมือหมายเลข 02810-02 เพื่อยึด shaft แล้ว
คลายน็อตออกเพื่อถอดสปริง จากนั้นถอดจุกปิดกระบอก
โช้คหน้ามาตรฐานด้านซ้ายออก
6.ท�ำความสะอาดคราบน�้ำมันจากกระบอกโช้คหน้า
7.ติดตั้งสปริงเออห์ลินส์ (ด้านขวา) และเติมน�้ำมันตามค�ำ
แนะน�ำส�ำหรับระดับน�้ำมัน
8.ติดตั้งจุกปิดกระบอกโช้ค ค่าทอร์ค:
-จุกปิดกระบอกโช้คอัพหน้า ด้านชุดสร้างแรงหน่วงตามค่า
มาตรฐาน
-จุกปิดกระบอกโช้คอัพหน้าด้านนอก ค่าแนะน�ำ 10 นิวต้น/
มม.
9.ติดตั้งชุดโช้คหน้ากับรถมอเตอร์ไซด์ให้เรียบร้อย

01050-04
00338-59
01766-02

60005-19

00576-01

68639-70

การคลายสกรูระบายอากาศ

02810-02

หลังจากใช้รถจักรยานยนต์ไปในระยะเวลาหนึง่
ควรคลายสกรู
หมายเลข 01050-04 ขันค่าทอร์ค 3 นิวตัน เพือ่ ระบายอากาศที่
สะสมอยูภ่ ายในกระบอกโช้คอัพหน้า
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ในกล่องประกอบด้วย
รายละเอียด

สกรู
โอริง
จุกปิดกระบอกโช้คหน้า
โอริง
สปริงโช้คหน้า
สติกเกอร์เออห์ลินส์สีฟ้า
สติกเกอร์เออห์ลินส์สีขาว
สติกเกอร์เออห์ลินส์

หมายเลข

จ�ำนวน

01050-04

2

00338-59

2

60005-19

2

00576-01

2

68639-70

1

00192-01

2

01185-01

2

01185-04

2

หมายเหตุ!

ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความครบถ้วนของ
ชุด อุปกรณ์นน
้ั มีความสำ�คัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีสว่ นประกอบ
ใดขาดหายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายอย่าง
เป็นทางการของเออห์ลน
ิ ส์ได้
คำ�เตือน!
เออห์ลนิ ส์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทีเ่ กิดขึน้ กับ
ชีวติ และทรัพย์สนิ ถ้าท�ำการติดตัง้ และซ่อมบ�ำรุงเอง หรือศูนย์
บริการทีไ่ ม่ใช่ตวั แทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลนิ ส์
คำ�เตือน!
เมื่อท�ำการติดตั้งผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ควรทดลองขี่รถ
จั ก รยานยนต์ ช ้ า ๆเพื่ อ ให้ ม่ั น ใจว่ า รถจั ก รยานยนต์ มี ค วาม
เสถียรภาพ และพร้อมใช้งาน
หมายเหตุ!
ภาพประกอบในรูปเป็นไปเพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดย
ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง
หมายเหตุ!
ในการขนส่ ง และการจั ด เก็ บ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บริ เ วณที่ มี
อุณหภูมิสูงน�้ำมันหรือจารบีที่ถูกใช้ในกระบวนการประกอบ
ผลิตภัณฑ์
อาจจะซึมออกมาหรือเกิดคราบขึ้นในบรรจุ
ภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ
ผลิตภัณฑ์และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าตามปกติได้

Fork Spring Kit for Ducati Scrambler

FSK 113

คู่มือการใช้งาน

