
Shock Absorber for Honda CBR 500 R

HO110020
คู่มือส�ำหรบักำรติดตัง้

หมำยเหตุ
ภาพประกอบในรปูเป็นไปเพือ่การบรรยายผลติภณัฑโ์ดยทัว่ไปซึง่ 

อาจจะมคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากผลติภณัฑจ์รงิ

หมำยเหตุ
ในการขนส่งและการจดัเกบ็โดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณทีม่อุีณหภูมสิงู 

น�้ ามนัหรอืจารบทีีถู่กใชใ้นกระบวนการประกอบผลติภณัฑ ์อาจจะซมึ 

ออกมาหรอืเกดิคราบขึ้นในบรรจุภณัฑห์รอืผลติภณัฑ ์สิง่เหล่าน้ีไม่ม ี

ผลกระทบใดๆ ต่อผลติภณัฑแ์ละสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้ตามปกต ิ

ได้

ค�ำเตือน
ก่อนท�าการตดิตัง้ผลติภณัฑค์วรอ่านและท�าความเขา้ใจคู่มอืการใช ้

งานใหเ้รยีบรอ้ยก่อนเนือ่งจากโชค้อพั ตะเกยีบหน้า และอุปกรณ์ 

หน่วงระบบเลี้ยว เป็นอุปกรณ์ทีม่คีวามส�าคญัต่อเสถยีรภาพและ 

ความปลอดภยัของผูข้บัขีแ่ละตวัรถ

ในกล่องประกอบด้วย

Description Part No จ�ำนวน

ชุดโชค้อพั HO110020 1

สติก๊เกอร ์Ohlins 00192-01 2

ประแจ C 00710-02 1

คู่มอืการใชง้าน 07241-02 1

หมำยเหตุ
ก่อนทีจ่ะตดิตัง้ผลติภณัฑ ์การตรวจสอบความครบถว้นของชุด 

อุปกรณ์นัน้มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ ถา้หากมสี่วนประกอบใดขาดหรอื 

บกพร่อง สามารถตดิต่อตวัแทนอย่างเป็นทางการของ Ohlins ได้



2

คู่มือการติดตัง้

1
กดคล ิบตรงกลางเพื�อปลดลอ็ค

2
คลายสลกัเกลยีวหวัฝงัดว้ยประแจแอลเบอร ์5

ค�ำเตือน!
โชค้อพัของ Ohlins ควรอย่างยิง่ทีจ่ะด�าเนินการตดิตัง้โดยตวัแทนอย่างเป็น

ทางการของ Ohlins

ค�ำเตือน!
ในกรณีทีร่ถถูกยกขึ้นระหว่างการตดิตัง้ ผูต้ดิตัง้ตอ้งมัน่ใจก่อนว่าตวัรถถูก

ยดึไวอ้ย่างเหมาะสม เพือ่ป้องกนัรถลม้

หมำยเหตุ!
ตวัรถควรถูกลา้งท�าความสะอาดใหท้ัว่ถงึก่อนท�าการตดิตัง้

หมำยเหตุ!
การปฏบิตังิานใดๆ ทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑน้ี์ควรทีจ่ะอ่านและท�าความ 

เขา้ใจรายละเอยีด ขัน้ตอนและขอ้มลูทีส่�าคญัในคู่มอืการใชร้ถเสยีก่อน

2

1



3

คู่มือการติดตัง้

3
ถอดแผ่นครอบดา้นขา้งออก

4
กดคลบิตรงกลางเพ ื�อปลดลอ็ค

4

3



4

คู่มือการติดตัง้

55
คลายสลกัเกลยีวหวัฝงัดว้ยประแจแอลเบอร ์5

6
ถอดแผ่นครอบดา้นขา้งออก

6



5

คู่มือการติดตัง้

7

8

7
คลายสลกัเกลยีวหวัฝงัดว้ยประแจบลอ็กเบอร ์10

จากนัน้ขยบัไปมาเลก็น้อย

8
ถอดแขนยดึดงัรปู ดว้ยประแจบลอ็กเบอร ์14 และเบอร ์17



6

คู่มือการติดตัง้

9

10

9
คลายสกรดู้านล ่างของโช ้คออกโดยใช้ประแจบลอ็กเบอร ์ 

14 และ เบอร ์17

10
คลายสกรดู้านบนของโช ้คออกโดยใช ้ประแจบลอ็กเบอร์

14 และเบอร ์ 17



7

คู่มือการติดตัง้

หมำยเหตุ!
ก่อนขนัสกรทูัง้ตวับนและตวัล่างเพื่อ ตดิตัง้โชค้อพัตอ้งใหแ้น่ใจว่าลอ้  

แตะพืน้แลว้เพื่อ ใหช้่วงล่างเริม่ยุบตวัเลก็น้อยเสยีก่อน

ค�ำเตือน!
ตอ้งใหม้ัน่ใจว่าสกรทูัง้หมดตอ้งถูกขนัโดยค่าทอรค์ทีถู่กตอ้งและตอ้ง  

ไม่มกีารผดิพลาดหรอืตดิขดัใดๆเกดิขึ้นในขณะโชค้อพั ตะเกยีบหน้า และตวั

หน่วงระบบเลี้ยว มกีารยดึหรอืยุบสุด

11
ถอดโช้คอัพมาตรฐานออก จากนั�นทําการติดตั�งโชค้อัพเออหลิ์นโดย

ให้หัวโชค้ชี�ลงด้านลา่งและปุม่ปรับความหนว่งเวลายืดตัวอยูท่างด้าน

ซา้ยมือของตัวรถเสมอ และยอ้นกระบวนการติดตั�งทั�งหมดเพ ื�อเสร็จ

กระบวนการ ติดตั�ง
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วงแหวนปรบั

พรโีหลดสปรงิ

Part no. MI_HO110020_TH_4  
Issued 2014-06-13

ข้อมูลส�ำหรบักำรติดตัง้

ค�ำเตือน

1) ก่อนเริม่การขบัขีทุ่กๆครัง้ ผูข้บัขีค่วรแน่ใจเสยีก่อนว่าการตดิตัง้ 

   ข ัน้พื้นฐานไดเ้ป็นไปตามทีบ่รษิทั Ohlins แนะน�าตามขอ้มลู    

   ส�าหรบัการตดิตัง้ดา้นล่าง 

2) ก่อนการปรบัตัง้ใดๆ ผูข้บัขี ่ควรอ่านและท�าความเขา้ใจคู่มอื 

   การใชง้านในส่วนการตดิตัง้และการปรบัตัง้ใหเ้รยีบรอ้ยก่อน 

3) หากมคี�าถามหรอืขอ้สงสยัเกีย่วกบัการตดิตัง้และการปรบัตัง้ 

   สามารถทีจ่ะตดิต่อตวัแทนอย่างเป็นทางการของ Ohlins ได้

กำรปรบัตัง้

ค่ำแนะน�ำส�ำหรบักำรติดตัง้ 

พรโีหลดสปรงิ.........................................................8 mm

ปุ่มปรบัตัง้ความหน ่วงเวลาย ืดตวั.............................16 คลกิ

ข้อมูลสปริง

Part No. ..........................................................61093-39

ความยาวสปรงิเมื่อไม่มโีหลด................................150 mm

ข้อมูลโช้คอพั

ความยาว.............................................................307 mm

ระยะยดื-หด ..........................................................54 mm

ปุ่มปรบัความหน ่วงเวลาย ืดตวั




