
Shock Absorber for Honda CBR 250

HO110014
คู่มือส�ำหรบักำรติดตัง้

หมำยเหตุ
ภาพประกอบในรปูเป็นไปเพือ่การบรรยายผลติภณัฑโ์ดยทัว่ไปซึง่ อาจจะมี

ความแตกต่างเลก็น้อยจากผลติภณัฑจ์รงิ

หมำยเหตุ
ในการขนส่งและการจดัเกบ็โดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณทีม่อุีณหภูมสิงูน�้ ามนั

หรอืจารบทีีถู่กใชใ้นกระบวนการประกอบผลติภณัฑ ์อาจจะซมึออกมาหรอื

เกดิคราบขึ้นในบรรจุภณัฑห์รอืผลติภณัฑ ์สิง่เหล่าน้ีไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อ

ผลติภณัฑแ์ละสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้ตามปกตไิด้

ก่อนทีจ่ะตดิตั �งผลติภณัฑ ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชดุ อุปกรณ์นั �นม ี

ความส�าคญัอยา่งยิง่ ถ้าหากมสีว่นประกอบใดขาดหายหรอื บกพรอ่ง 

สามารถตดิต่อ ตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออหล์นิสไ์ด้

ค ําเตอืน
ก่อนท�าการตดิตัง้ผลติภณัฑค์วรอ่านและทาความเขา้ใจคู่มอืการใชง้าน

ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนเนือ่งจากโชค้อพั ตะเกยีบหน้า และอุปกรณ์หน่วงระบบ

เลี้ยว เป็นอุปกรณ์ทีม่คีวามส�าคญัต่อเสถยีรภาพและความปลอดภยัของผู้

ขบัขีแ่ละตวัรถ

ในกล่องประกอบด้วย

หมายเลขชิ�นส่วน จาํนวน

ชุดโชค้อพั HO110014    1

สต ิกเกอรเออหล์นิส์ 00192-01 2

ประแจซี 00710-01 1

คู่มอืการใชง้าน 07241-02 1

รายละเอียด

sisi
Line

sisi
Line



2

2

1

คู่มือกำรติดตัง้

ค�ำเตือน!
โชอคอพัของเออหล์นิสค์วรอย่างยิ่งที่จะด �าเนินการตดิตั �งโดยตวัแทนอย่าง

เป็นทางการของเออหล์นิส์

ค�ำเตือน!
ในกรณีที่รถถูกยกขึ�นระหว่างการตดิตั �ง ผู้ตดิตั �งต ้องม ั ่นใจกอ่นว่าตวัรถถูก 

ยดึไว ้อย่างเหมาะสม เพื่อป ้องกนัรถล ้ม

หมำยเหตุ

ตวัรถควรถูกลา้งท�าความสะอาดใหท้ัว่ถงึก่อนท�าการตดิตัง้

หมำยเหตุ

การปฏบิตังิานใดๆ ที่เกี่ยวกบัผลติภณัฑน้์คีวรที่จะอ่านและท �าความ เข ้าใจ 

รายละเอยีด ขั �นตอนและข ้อมลูที่ส �าคญัในค่มูอืการใช ้รถเสยีกอ่น

1

เอยีงตวัรถไปทางฝ ั�งซ ้าย โดยใช้ขาตั้งค้�าไว และใช้แม ่แรงหนนุ
บนที�พกัเทา้จนล ้อหลงัลอยเหนอืพ้นื ต ้องใหแน ่ใจว ่าตวัรถถกูค้�า

ไว ้อย ่างปลอดภยั

2
เป ิดฝาท้ายออกและถอดเบาะหลงัโดยคลาย 6เหล ี�ยม 5 

มม. 2 ตวั ออก
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33
คลายสกร ู2ตวัเพื่อใหส้ามารถขยบัฝาครอบหลงัดา้นขา้งได้

เลก็น้อย

4
คลายฝาครอบกลาง ด้วยกญุแจ 6 เหลี�ยม ขนาด 5มม. จ�านวน 

3 ตวั

4

คู่มือกำรติดตัง้
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คู่มือกำรติดตัง้

5
ถอดฝาครอบบนทั้งฝ ั�งซ ้ายและขวา โดยถอด 

พลาสตกิคล ิ�บและคลายสกรดู้วยประแจ 6 เหลี�ยม ขนาด 

5 มม. ต่อข ้าง ดงัต�าแหน่งตามรปู จากนั้นถอดฝาครอบถงั 

น้�ามนัด้านหน ้าออก เพ ื�อให ้เหน็จดุยดึของถงัน้�ามนั

6
คลายสกร ู3ตวัออก โดยใช้หวับลอ็คขนาด 10 และ12 มม. 

พร ้อมด้ามต่อเพ ื�อในการขยบัถงัน้�ามนัข้นึเลก็น ้อย
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คู่มือกำรติดตัง้

7
คลายสกร ู4ตวัออก โดยใช้หวับลอ็คขนาด 10  มม. 

พร ้อมด้ามต ่อเพื�อใหง่ายขึ�นในการถอดจดุยดึด้านบน

8
ถอดจุดยดึดา้นล่างออกโดยใชป้ระแจบลอ็คพรอ้มดา้มต่อ

เบอร ์17 และประแจแหวนเบอร ์17 จากนัน้คลายจุดยดึตวั

บนโดนใชป้ระแจแหวนเบอร ์19 ดงัรปู 

ค่อยๆยกถงัน�้ามนัขึน้เลก็น้อย

สอดประแจเขา้ไปตามทศิทางดงัรปู
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คู่มือกำรติดตัง้

9

หมำยเหตุ

ก่อนขนัสกรทูัง้ตวับนและตวัล่างเพือ่ตดิตัง้โชค้อพั ตอ้งใหแ้น่ใจว่าลอ้ แตะ

พื้นแลว้เพือ่ใหช้่วงล่างเริม่ยุบตวัเลก็น้อยเสยีก่อน

ค�ำเตือน
ตอ้งใหม้ัน่ใจว่าสกรทูัง้หมดตอ้งถูกขนัโดยค่าทอรค์ทีถู่กตอ้งและตอ้ง ไม่มี

การผดิพลาดหรอืตดิขดัใดๆเกดิขึ้น ในขณะโชค้อพั ตะเกยีบหน้า และตวั

หน่วงระบบเลี้ยว มกีารยดึหรอืยุบสุด

9
ถอดโช้คอพัมาตรฐานออก แล ้วจงึตดิตั้งโช้คอพัของ 

เออหล์นิส ์จากนั้นจงึย ้อนกระบวนการเพ่อืจบการตดิตั้ง
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ข้อมูลส�ำหรบักำรติดตัง้

วงแหวน ปรบั

พรโีหลด สปรงิ

วงแหวนปรบัตัง้

ความหน่วงเวลา

ยดืตวั

ค�ำเตือน
1)  กอ่นเริ �มการขบัขี �ทุกๆครั �ง ผูข้บัขี �ควรแน่ใจเสยีกอ่นว่าการตดิตั �งข ั �น

    พื�นฐานไดเ้ป็นไปตามที �บรษิทัเออหล์นิสแ์นะนําตามขอ้มลูสาํหรบัการ

    ตดิตั �งดา้นล่าง 
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   ที �จะตดิต่อตวัแทนอย่างเป็นทางการของเออหล์นิสไ์ด ้  
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