ในกล่องประกอบด้วย
รายละเอียด
สกรู M4x8
โอริง 4.5x1.5
จุกปิ ดกระบอกโช้คหน้า M50x1
โอริง 46x2.5
สปริง 8.5 N/mm
สปริง 7.5 N/mm
สติกเกอร์เออห์ลนิ ส์
สติกเกอร์เออห์ลนิ ส์

หมายเลข จ�ำนวน
01050-04
2
00338-59
2
60005-01
2
00576-03
2
68003-85
1
68003-75
1
00192-01
2
01185-04
2

หมายเหตุ!

ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
อุปกรณ์นนั ้ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีสว่ นประกอบใดขาด
หายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็น
ทางการของเออห์ลนิ ส์ได้

ค�ำเตือน!

เออห์ลนิ ส์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทีเ่ กิดขึน้ กับชีวติ
และทรัพย์สนิ ถ้าท�ำการติดตังและซ่
้
อมบ�ำรุงเอง หรือศูนย์บริการที่
ไม่ใช่ตวั แทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลนิ ส์

คำ�เตือน!

เมื่อท�ำการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ควรทดลองขีร่ ถ
จัก รยานยนต์ ช้า ๆเพื่อ ให้ม ัน่ ใจว่ า รถจัก รยานยนต์ ม ีค วาม
เสถียรภาพ และพร้อมใช้งาน

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูป เป็ น ไปเพื่อ การบรรยายผลิต ภัณ ฑ์โ ดย
ทัวไป
่ ซึง่ อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ!

ในการขนส่ง และการจัด เก็บ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง บริเ วณที่ม ี
อุณหภูมสิ ูงน�้ ำมันหรือจารบีท่ถี ูกใช้ในกระบวนการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมาหรือเกิดคราบขึน้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์
หรือผลิตภัณฑ์ สิง่ เหล่านี้ไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์
และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผา้ ตามปกติได้

Fork Damping Kit for Honda CRF250 L-2013/ Rally2017

FSK 123

คู่มือการใช้งาน

MOUNTING INSTRUCTIONS
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
การคลายสกรูระบายอากาศ
หลังจากใช้รถจักรยานยนต์ไปในระยะเวลาหนึง่ ควรคลายสกรูหมายเลข
01050-04 ใช้คา่ ขันทอร์ค 3 นิวตัน เพือ่ ระบายอากาศทีส่ ะสมอยูภ่ ายใน
กระบอกโช้คอัพหน้า

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับน�้ำมัน
รถจักรยานยนต์ร่นุ
น�้ำมันเออห์ลินส์
CRF250 L..................................... 01316-01
CRF250 Rally............................... 01314-01

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับปริ มาณน�้ำมัน

รถจักรยานยนต์รนุ่ ด้านชุดสร้างแรงหน่ วง ด้านชุดสปริง
CRF250 L.......... 680 ml
650 ml
CRF250 Rally... 670 ml
600 ml

01050-04
00338-59

60005-01
00576-03

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.

วิ ธีการติ ดตัง้
1.น�ำรถจักรยานยนต์ตงั ้ ขาตัง้ คู่ ล้อหน้าไม่สมั ผัสพืน้ ต้องมันใจ
่
ว่ารถจักรยานยนต์ถกู ค�ำ้ ไว้อย่างปลอดภัย
2.คลายสกรูจบั ยึดโช้คหน้าทีแ่ ผงคอม้าบน
3.คลายจุกปิดกระบอกโช้คหน้าครึง่ รอบ
4.ถอดโช้คหน้าออกตามคูม่ อื การใช้งานรถจักรยานยนต์
5.ถอดจุกปิ ดกระบอกโช้คหน้ามาตรฐานและสปริง
6.ถอดแหวนล็อค แหวนรอง และลูกยาง จากจุกปิ ดกระบอก
โช้คหน้ามาตรฐาน
7.ท�ำความสะอาดคราบน�้ำมันจากกระบอกโช้คหน้า
8.ติดตัง้ สปริงเออห์ลนิ ส์ (ในส่วนทีต่ ดิ ตัง้ ) และเติมน�้ ำมันตาม
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับระดับน�้ำมัน
9.ติดตัง้ ลูกยาง แหวนรอง และแหวนล็อคเข้ากับจุกปิดกระบอก
โช้คหน้าเออห์ลนิ ส์
10.ติดตัง้ จุกปิดกระบอกโช้คหน้าเออห์ลนิ ส์ ใช้คา่ ขันทอร์คตาม
คูม่ อื การใช้รถจักรยานยนต์
11.ติดตังโช้
้ คหน้าทังสองข้
้
างตามคูม่ อื การใช้งานรถจักรยานยนต์

68003-85
68003-75

หมายเหตุ!
โช้คตะเกียบหน้า Honda CRF250L/Rally ประกอบด้วยชุด
สร้างแรงหน่ วง 1 อัน และอีกด้านเป็ นชุดสปริง

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับสปริ ง
หมายเลข สปริ ง
68003-75
68003-85
To find the latest information
contact an Öhlins distributor.
Please contact Öhlins if you have
any questions regarding the
contents in this document.
Part no. MI_FSK123_TH_0
Issued 2017-03-14
Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaka,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand

ค่าสปริ ง
7.5 N/mm
8.5 N/mm

น�้ำหนักคนขับ
น้อยกว่า 80 กก.
มากกว่า 80 กก.

MOUNTING INSTRUCTIONS
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
การคลายสกรูระบายอากาศ
หลังจากใช้รถจักรยานยนต์ไปในระยะเวลาหนึง่ ควรคลายสกรูหมายเลข
01050-04 ใช้คา่ ขันทอร์ค 3 นิวตัน เพือ่ ระบายอากาศทีส่ ะสมอยูภ่ ายใน
กระบอกโช้คอัพหน้า

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับน�้ำมัน
รถจักรยานยนต์ร่นุ
น�้ำมันเออห์ลินส์
CRF250 L..................................... 01316-01
CRF250 Rally............................... 01314-01

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับปริ มาณน�้ำมัน

รถจักรยานยนต์รนุ่ ด้านชุดสร้างแรงหน่ วง ด้านชุดสปริง
CRF250 L.......... 680 ml
650 ml
CRF250 Rally... 670 ml
600 ml
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these instructions include the most
up-to-date information available at
the time of printing, minor updates
may occur.
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1.น�ำรถจักรยานยนต์ตงั ้ ขาตัง้ คู่ ล้อหน้าไม่สมั ผัสพืน้ ต้องมันใจ
่
ว่ารถจักรยานยนต์ถกู ค�ำ้ ไว้อย่างปลอดภัย
2.คลายสกรูจบั ยึดโช้คหน้าทีแ่ ผงคอม้าบน
3.คลายจุกปิดกระบอกโช้คหน้าครึง่ รอบ
4.ถอดโช้คหน้าออกตามคูม่ อื การใช้งานรถจักรยานยนต์
5.ถอดจุกปิ ดกระบอกโช้คหน้ามาตรฐานและสปริง
6.ถอดแหวนล็อค แหวนรอง และลูกยาง จากจุกปิ ดกระบอก
โช้คหน้ามาตรฐาน
7.ท�ำความสะอาดคราบน�้ำมันจากกระบอกโช้คหน้า
8.ติดตัง้ สปริงเออห์ลนิ ส์ (ในส่วนทีต่ ดิ ตัง้ ) และเติมน�้ ำมันตาม
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับระดับน�้ำมัน
9.ติดตัง้ ลูกยาง แหวนรอง และแหวนล็อคเข้ากับจุกปิดกระบอก
โช้คหน้าเออห์ลนิ ส์
10.ติดตัง้ จุกปิดกระบอกโช้คหน้าเออห์ลนิ ส์ ใช้คา่ ขันทอร์คตาม
คูม่ อื การใช้รถจักรยานยนต์
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้ คหน้าทังสองข้
้
างตามคูม่ อื การใช้งานรถจักรยานยนต์
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ค่าสปริ ง
7.5 N/mm
8.5 N/mm

น�้ำหนักคนขับ
น้อยกว่า 80 กก.
มากกว่า 80 กก.

ในกล่องประกอบด้วย
รายละเอียด
สกรู M4x8
โอริง 4.5x1.5
จุกปิ ดกระบอกโช้คหน้า M50x1
โอริง 46x2.5
สปริง 8.5 N/mm
สปริง 7.5 N/mm
สติกเกอร์เออห์ลนิ ส์
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หมายเหตุ!

ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
อุปกรณ์นนั ้ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีสว่ นประกอบใดขาด
หายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็น
ทางการของเออห์ลนิ ส์ได้

ค�ำเตือน!

เออห์ลนิ ส์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทีเ่ กิดขึน้ กับชีวติ
และทรัพย์สนิ ถ้าท�ำการติดตังและซ่
้
อมบ�ำรุงเอง หรือศูนย์บริการที่
ไม่ใช่ตวั แทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลนิ ส์

คำ�เตือน!

เมื่อท�ำการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ควรทดลองขีร่ ถ
จัก รยานยนต์ ช้า ๆเพื่อ ให้ม ัน่ ใจว่ า รถจัก รยานยนต์ ม ีค วาม
เสถียรภาพ และพร้อมใช้งาน

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูป เป็ น ไปเพื่อ การบรรยายผลิต ภัณ ฑ์โ ดย
ทัวไป
่ ซึง่ อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ!

ในการขนส่ง และการจัด เก็บ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง บริเ วณที่ม ี
อุณหภูมสิ ูงน�้ ำมันหรือจารบีท่ถี ูกใช้ในกระบวนการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมาหรือเกิดคราบขึน้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์
หรือผลิตภัณฑ์ สิง่ เหล่านี้ไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์
และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผา้ ตามปกติได้
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คู่มือการใช้งาน

