
Fork Damping Kit for  Honda CRF250 L-2013/ Rally2017

FSK 123
คู่มือการใช้งาน

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด หมายเลข จ�านวน

สกร ูM4x8 01050-04 2

โอรงิ 4.5x1.5 00338-59 2
จุกปิดกระบอกโชค้หน้า M50x1 60005-01 2
โอรงิ  46x2.5 00576-03 2

สปรงิ  8.5 N/mm 68003-85 1
สปรงิ  7.5 N/mm 68003-75 1
สตกิเกอรเ์ออหล์นิส์ 00192-01 2
สตกิเกอรเ์ออหล์นิส์ 01185-04 2

หมายเหตุ!
ภาพประกอบในรูปเป็นไปเพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดย

ทัว่ไป ซึง่อาจจะมคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากผลติภณัฑจ์รงิ

หมายเหต!ุ
ก่อนทีจ่ะตดิตัง้ผลติภณัฑ ์ การตรวจสอบความครบถว้นของชดุ 

อุปกรณ์นัน้มคีวามส�าคญัอยา่งยิง่ ถา้หากมสีว่นประกอบใดขาด

หายหรอืบกพรอ่ง สามารถตดิต่อตวัแทนจ�าหน่ายอยา่งเป็น

ทางการของเออหล์นิสไ์ด้

ค�าเตือน!
เออหล์นิสไ์มส่ามารถรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ทีเ่กดิขึน้กบัชวีติ

และทรพัยส์นิ ถา้ท�าการตดิตัง้และซ่อมบ�ารงุเอง หรอืศนูยบ์รกิารที่

ไมใ่ชต่วัแทนจ�าหน่ายอยา่งเป็นทางการของเออหล์นิส์

ค�าเตือน!
เมื่อท�าการตดิตัง้ผลติภณัฑเ์รยีบรอ้ยแลว้ ควรทดลองขีร่ถ

จักรยานยนต์ช้าๆเพื่อให้มัน่ใจว่ารถจักรยานยนต์มีความ

เสถยีรภาพ และพรอ้มใชง้าน

หมายเหตุ!
ในการขนส่งและการจดัเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มี

อุณหภูมสิูงน�้ามนัหรอืจารบทีี่ถูกใช้ในกระบวนการประกอบ

ผลติภณัฑ ์ อาจจะซมึออกมาหรอืเกดิคราบขึน้ในบรรจุภณัฑ์

หรอืผลติภณัฑ ์ สิง่เหล่าน้ีไมม่ผีลกระทบใดๆ ต่อผลติภณัฑ์

และสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้ตามปกตไิด้
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MOUNTING INSTRUCTIONS

การคลายสกรรูะบายอากาศ

หลงัจากใชร้ถจกัรยานยนตไ์ปในระยะเวลาหน่ึง ควรคลายสกรหูมายเลข 

01050-04 ใชค้า่ขนัทอรค์ 3 นิวตนั เพือ่ระบายอากาศทีส่ะสมอยูภ่ายใน

กระบอกโชค้อพัหน้า

วิธีการติดตัง้

1.น�ารถจกัรยานยนตต์ัง้ขาตัง้คู ่ ลอ้หน้าไมส่มัผสัพืน้ ตอ้งมัน่ใจ

วา่รถจกัรยานยนตถ์กูค�า้ไวอ้ยา่งปลอดภยั

2.คลายสกรจูบัยดึโชค้หน้าทีแ่ผงคอมา้บน

3.คลายจกุปิดกระบอกโชค้หน้าครึง่รอบ

4.ถอดโชค้หน้าออกตามคูม่อืการใชง้านรถจกัรยานยนต์

5.ถอดจุกปิดกระบอกโชค้หน้ามาตรฐานและสปรงิ

6.ถอดแหวนลอ็ค แหวนรอง และลกูยาง จากจุกปิดกระบอก

โชค้หน้ามาตรฐาน

7.ท�าความสะอาดคราบน�้ามนัจากกระบอกโชค้หน้า 

8.ตดิตัง้สปรงิเออหล์นิส ์ (ในสว่นทีต่ดิตัง้) และเตมิน�้ามนัตาม

ค�าแนะน�าส�าหรบัระดบัน�้ามนั

9.ตดิตัง้ลกูยาง แหวนรอง และแหวนลอ็คเขา้กบัจกุปิดกระบอก

โชค้หน้าเออหล์นิส์

10.ตดิตัง้จกุปิดกระบอกโชค้หน้าเออหล์นิส ์ ใชค้า่ขนัทอรค์ตาม

คูม่อืการใชร้ถจกัรยานยนต์

11.ตดิตัง้โชค้หน้าทัง้สองขา้งตามคูม่อืการใชง้านรถจกัรยานยนต์

01050-04
00338-59

60005-01

00576-03

68003-85
68003-75

หมายเหต!ุ

โชค้ตะเกยีบหน้า Honda CRF250L/Rally ประกอบดว้ยชุด

สรา้งแรงหน่วง 1 อนั และอกีดา้นเป็นชุดสปรงิ

ขอแสดงความยินดีกบัท่านลูกค้า!

น่ีคอืชุดแต่งโชค้อพัหน้าทีม่ปีระสทิธภิาพสูงสายพนัธุ์นักแข่ง

จากเออหล์นิส ์ นัน่หมายความวา่คุณไดม้อบสิง่ทีด่ใีหก้บัรถ

จกัรยานยนตข์องคุณไดก้า้วไปอกีระดบัหน่ึง

ประสบการณ์การแข่งขนัรถจกัรยานยนต์เกอืบสีส่บิปีตอนน้ี

กลายเป็นสว่นหน่ึงของประสบการณ์การขบัขีข่องคุณ ระบบ

รองรับสัน่สะ เทือนหน้าและหลังจะมีความสมดุลและ

ประสทิธภิาพการท�างานทีด่ยี ิง่ขึน้

ค�าแนะน�าส�าหรบัสปริง

หมายเลข สปริง ค่าสปริง น�้าหนักคนขบั

68003-75 7.5 N/mm น้อยกวา่  80 กก.
68003-85 8.5 N/mm มากกวา่   80 กก.

ค�าแนะน�าส�าหรบัน�้ามนั

รถจกัรยานยนตร์ุ่น น�้ามนัเออหลิ์นส์

CRF250 L..................................... 01316-01
CRF250 Rally............................... 01314-01 ค�าแนะน�าส�าหรบัปริมาณน�้ามนั

รถจกัรยานยนตร์ุน่ ด้านชดุสรา้งแรงหน่วง ด้านชดุสปริง

CRF250 L.......... 680 ml 650 ml

CRF250 Rally... 670 ml 600 ml
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