
Shock Absorber for Honda CBR 150 R

HO110015

รายละเอียด หมายเลขชิ�นส่วน จาํนวน

1 หมายเหตุ
์ก่อนที�จะตดิตั�งผลติภณัฑ ์ การตรวจสอบความครบถ ้วนของชดุอปุกรณ 

นั�นมคีวามสาํคญัอย ่างยิ�งถ ้าหากมส่ีวนประกอบใดขาดหายหรอืบกพร ่อง 

สามารถตดิต ่อตวัแทนอย ่างเป ็นทางการของเออหล์นิสไ์ด้

ในกล่องประกอบด้วย

HO110015          1
00192-01 2
00710-01 1
07241-02 1

ัชุดโชค้อพ 

สต ิกเกอรเออหล์นิส์ 
ประแจซี

ค่มูอืการใชง้าน

1 หมายเหตุ
ภาพประกอบในรปูเป็นไปเพื �อการบรรยายผลติภณัฑโ์ดยทั �วไป 

ซึ �งอาจจะมคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากผลติภณัฑจ์รงิ

1 หมายเหตุ

ในการขนสง่และการจดัเกบ็โดยเฉพาะอย่างยิ �งบรเิวณที �มอุีณหภูมสิงู

น� ํามนัหรอืจารบทีี �ถูกใชใ้นกระบวนการประกอบผลติภณัฑอ์าจจะซมึ

ออกมาหรอืเกดิคราบข�นึในบรรจุภณัฑห์รอืผลติภณัฑส์ิ �งเหล่าน� ีไม่มี

ผลกระทบใดๆต่อผลติภณัฑแ์ละสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้ตามปกติ

ได้

⚠ คาํเตือน
กอ่นทาํการตดิตั �งผลติภณัฑค์วรอ่านและทาํความเขา้ใจค่มูอืการใชง้าน

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นเนื �องจากโชค้อพั ตะเกยีบหน้า และอุปกรณ์หน่วงระบบ

เล�ยีว เป็นอุปกรณ์ที �มคีวามสาํคญัต่อเสถยีรภาพและความปลอดภยัของ

ผูข้บัขี �ตวัรถ

ั �ค่มืูอสาํหรบัการติดตง



2

1

ยกรถจกัรยานยนต์ขึ�น โดยตั�งบนขาตั�ง ล ้อหลงัแทบไม่

่สมัผสัพื�น ต ้องมั�นใจว่ารถจกัรยานยนต์ ตั�งอยู่ในตาํแหน่ง

ปลอดภยั

2

ถอดเบาะผูโ้ดยสารออก โดยปลดลอ็คเบาะดว้ยกุญแจ

สตารท์เครื�องยนต์

2

1

ค�ำเตือน!
โชค้อพัของ Öhlins ควรอย่างยิง่ทีจ่ะด�าเนินการตดิตัง้โดยตวัแทนอย่างเป็น

ทางการของ Öhlins

ค�ำเตือน!
ในกรณีทีร่ถถูกยกข้นึระหว่างการตดิตัง้ ผูต้ดิตัง้ตอ้งมัน่ใจก่อนว่าตวัรถถูก

ยดึไวอ้ย่างเหมาะสม เพือ่ป้องกนัรถลม้

หมำยเหตุ!
ตวัรถควรถูกลา้งท�าความสะอาดใหท้ัว่ถงึก่อนท�าการตดิตัง้

หมำยเหตุ!
การปฏบิตังิานใดๆ ทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑนี้์ควรทีจ่ะอ่านและท�าความ 

เขา้ใจรายละเอยีด ขัน้ตอนและขอ้มลูทีส่�าคญัในค่มูอืการใชร้ถเสยีก่อน

ค่มืูอการติดตัง้
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ถอดเบาะผูข้บัขี�ออก โดยคลายสลกัเกลยีว 2 ตวั

4

ถอดที�จบัยดึทางดา้นขวาออก โดยคลายสลกัเกลยีว 2 ตวั

3

4

ค่มืูอการติดตัง้
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5

ถอดฝาครอบเบาะออก โดยคลายสลกัเกลยีว 2 ตวั

6

ถอดฝาครอบหลงัดา้นขวาออก โดยคลายสลกัเกลยีว 2 ตวั

ค่มืูอการติดตัง้
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7

ถอดฝาครอบกลางทางดา้นขวาออก โดยคลายสลกัเกลยีว 3 ตวั

8

ถอดที�กําบงัโซ่ โดยคลายสกร ู4 ตวั

7

8

ค่มืูอการติดตัง้
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9

ถอดโชค้อพัมาตรฐานออก 

โดยคลายสลกัเกลยีวบนและล่างของโชค้อพั

9

ค่มืูอการติดตัง้
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11

ยอ้นกระบวนการตดิตั �ง

10

ตดิตั �งโชค้อพัเออหล์นิส ์

ขนัยดึสลกัเกลยีวบนและล่างของโชค้อพั ใชค้่าขนัทอรค์ตามคู่มอื

รถจกัรยานยนต ์

10

ค่มืูอการติดตัง้

หมำยเหตุ!
ก่อนขนัสกรทูัง้ตวับนและตวัล่างเพ่อื ตดิตัง้โชค้อพัตอ้งใหแ้น่ใจว่าลอ้  

แตะพ้นืแลว้เพ่อื ใหช้่วงล่างเร่มิยุบตวัเลก็น้อยเสยีก่อน

ค�ำเตือน!
ตอ้งใหม้ัน่ใจว่าสกรทูัง้หมดตอ้งถูกขนัโดยค่าทอรค์ทีถู่กตอ้งและตอ้ง  

ไม่มกีารผดิพลาดหรอืตดิขดัใดๆเกดิข้นึในขณะโชค้อพั ตะเกยีบหน้า และตวั

หน่วงระบบเล้ยีว มกีารยดึหรอืยุบสุด
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