1 หมายเหตุ

ก่อนทีจ� ะติดตัง� ผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความครบถ้วนของชุดอุปกรณ์นนั �
มีความสําคัญอย่างยิง� ถ้าหากมีสว่ นประกอบใดขาดหรือบกพร่อง สามารถ
ติดต่อตัวแทนอย่างเป็ นทางการของเออห์ลนิ ส์ได้

ในกล่องประกอบด้วย
รายละเอี ยด
ชุดโช้คอัพ
สติกเกอร์ Öhlins
ประแจ C
แป้นหูชา้ ง
ทีจ� บั ยึดแป้นหูชา้ ง
สกรู 6x12
สกรู 6x14
คู่มอื การใช้งาน

หมายเลขชิ� นส่วน จํานวน
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1 หมายเหตุ
ภาพประกอบในรูปเป็ นไปเพือ� การบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั �วไป
ซึง� อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

1 หมายเหตุ
ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิง� บริเวณทีม� อี ุณหภูมสิ งู
น� ํ ามันหรือจารบีทถี � ูกใช้ในกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์อาจจะซึม
ออกมาหรือเกิดคราบข�นึ ในบรรจุภณ
ั ฑ์หรือผลิตภัณฑ์สงิ � เหล่าน� ีไม่ม ี
ผลกระทบใดๆต่อผลิตภัณฑ์และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผา้ ตามปกติ
ได้

⚠ คําเตื อน

ก่อนทําการติดตัง� ผลิตภัณฑ์ควรอ่านและทําความเข้าใจค่มู อื การใช้งาน
ให้เรียบร้อยก่อนเนือ� งจากโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และอุปกรณ์หน่ วงระบบ
เล�ยี ว เป็ นอุปกรณ์ทมี � คี วามสําคัญต่อเสถียรภาพและความปลอดภัยของ
ผูข้ บั ขีตั� วรถ

Shock Absorber for Honda CBR 150 R Race

HO110025

คู่มือการติ ดตัง�

ค่ม
ู ือการติ ดตัง้

ค�ำเตื อน!

หมายเหตุ!

ตัวรถควรถูกล้างทําความสะอาดให้ทวถึ
ั � งก่อนทําการติดตัง�

โช้คอัพของเออห์ลนิ ส์ควรอย่างยิง� ทีจ� ะดําเนินการติดตัง� โดยตัวแทน
อย่างเป็ นทางการของเออห์ลนิ ส์

หมายเหตุ!

ค�ำเตื อน!

การปฏิบตั งิ านใดๆ ทีเ� กีย� วกับผลิตภัณฑ์น�ีควรทีจ� ะอ่านและทําความเข้าใจ
รายละเอียดขัน� ตอน และข้อมูลทีส� าํ คัญในค่มู อื การใช้รถเสียก่อน

ในกรณีทรี � ถถูกยกข�นึ ระหว่างการติดตัง� ผูต้ ดิ ตัง� ต้องมันใจก่
� อนว่าตัวรถ
ถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพือ� ป้องกันรถล้ม

1

1

ยกรถจักรยานยนต์ต�ังข�นโดยใช้
ึ
ขาตั�งคู่ค� ํา ล้อหลังไม่สมั ผัสกับพ�นื
ต้องมั�นใจว่ารถจักรยานยนต์ ถูกตั�งค� ําไว้อย่างปลอดภัย

2

2

ถอดเบาะผูโ้ ดยสารออกโดยปลดล็อคด้วยกุญแจสตาร์ท
เครื�องยนต์

2

ค่ม
ู ือการติ ดตัง้
3

3

ถอดเบาะผูข้ บั ขีอ� อกโดยคลายสกรูสองตัว

4

4

ถอดทีจ� บั ยึดด้านหลังทางขวาออกโดยคลายสกรูสองตัว

3

ค่ม
ู ือการติ ดตัง้
5

5

ถอดฝาครอบไฟท้ายออกโดยคลายสกรูสองตัว

6

6

ถอดฝาครอบหลังทางด้านขวาโดยคลายสกรูสองตัว

4

ค่ม
ู ือการติ ดตัง้
7

7

ถอดฝาครอบกลางทางด้านขวาออกโดยคลายสกรูสามตัว

8

8

ถอดทีก� ําบังโซ่ออกโดยคลายสกรูสต�ี วั

5

ค่ม
ู ือการติ ดตัง้
9

9

ถอดโช้คอัพมาตรฐานออกโดยคลายสลักเกลียวบนและล่าง
ของโช้คอัพ

6

ค่ม
ู ือการติ ดตัง้
10

10

ติดตัง� โช้คอัพเออห์ลนิ ส์ ให้สายกระบอกบรรจุแก๊ส
อยู่ทางด้านขวา
ขันสลักเกลียวบนและล่างของโช้คอัพตามค่าขันทอร์คที�
กําหนดไว้ในคู่มอื รถจักรยานยนต์

11

ติดตัง� กระบอกบรรจุแก๊สและต้องมั �นใจว่ากระบอกบรรจุแก๊ส
ไม่ได้สมั ผัสกับชิน� ส่วนทีเ� คลื�อนทีใ� ดๆ (แม้ในกรณีทอ�ี ยู่ในจุดตํ�าสุด)
ภาพแสดงแนะนํ าตําแหน่ งการติดตัง� :
-ติดตัง� ขนานกับโครงทีพ
� กั เท้าผูโ้ ดยสาร
-กระบอกบรรจุแก๊สด้านล่างไม่สมั ผัสกับโครงทีพ
� กั เท้าส่วนทีด� ดั งอ
-กระบอกบรรจุแก๊สติดตัง� ขนานกับโครงทีพ
� กั เท้าผูโ้ ดยสาร

11
12

ย้อนกระบวนการติดตัง�

หมำยเหตุ!

ก่อนขันสกรูทงั ้ ตัวบนและตัวล่างเพ่อื ติดตัง้ โช้คอัพต้องให้แน่ ใจว่าล้อ
แตะพ้นื แล้วเพ่อื ให้ช่วงล่างเริม่ ยุบตัวเล็กน้อยเสียก่อน

ค�ำเตื อน!

ต้องให้ม ั ่นใจว่าสกรูทงั ้ หมดต้องถูกขันโดยค่าทอร์คทีถ่ ูกต้องและต้อง
ไม่มกี ารผิดพลาดหรือติดขัดใดๆเกิดข้นึ ในขณะโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และตัว
หน่ วงระบบเล้ยี ว มีการยึดหรือยุบสุด
7

กำรปรับตัง้
ค�ำเตื อน
1) ก่อนเริม� การขับขีทุ� กๆครัง� ผูข้ บั ขีควรแน่
�
ใจเสียก่อนว่าการติดตัง�
ขัน� พ�นื ฐานได้เป็ นไปตามทีบ� ริษทั เออห์ลนิ ส์ แนะนําข้อมูล
สําหรับการติดตัง� ด้านล่าง
2) ก่อนการปรับตัง� ใดๆ ผูข้ บั ขีควรอ่
� านและทําความเข้าใจค่มู อื
การใช้งานในส่วนการติดตัง� และการปรับตัง� ให้เรียบร้อยก่อน
3) หากมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยเกีย� วกับการติดตัง� และการปรับตัง�
สามารถทีจ� ะติดต่อตัวแทนอย่างเป็ นทางการของเออห์ลนิ ส์ได้

ปุ่มปรับความหน่ วง
เวลายุบตัว

วงแหวนปรับ
สปริงพรีโหลด

ปุ่มปรับความหน่ วง
เวลายืดตัว

ข้อมูลสําหรับการติ ดตัง�
ค่าแนะนํ าสําหรับการติ ดตัง�
พรีโหลดสปริง.........................................................5 mm
ปุ่มปรับตัง้ ความหน่วงเวลายุบตัว.............................12 คลิก
ปุ่มปรับตัง้ ความหน่วงเวลายืดตัว.............................12 คลิก

ข้อมูลโช้คอัพ
ความยาว...............................................................260 mm
ระยะยืด-หด ..........................................................43 mm

ข้อมูลสปริ ง
Part No ............................................................. 60281-23
ความยาวสปริงเมือ� ไม่มโี หลด..................................130 mm
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