
Shock Absorber for Honda CBR250R/300R

HO 110030
คูม่อืการตดิตัง้

หมายเหต!ุ
ภาพประกอบในรปูจดัท�าขึน้ เพื่ออธบิายผลติภณัฑโ์ดยทัว่ไป 
ซึง่อาจจะมคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากผลติภณัฑจ์รงิ

หมายเหต!ุ
ในการขนสง่และการจดัเกบ็โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรเิวณทีม่อุีณหภมูิ
สงู น�้ามนัหรอืจาระบ ีทีถ่กูใชใ้นการประกอบผลติภณัฑ ์อาจจะซมึ
ออกมา หรอืเกดิคราบขึน้ในบรรจภุณัฑ ์หรอืผลติภณัฑ ์สิง่เหลา่น้ี
ไมม่ผีลกระทบใดๆต่อผลติภณัฑ ์และสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้ได้
ตามปรกติ

หมายเหต!ุ
ก่อนทีจ่ะตดิตัง้ผลติภณัฑก์ารตรวจสอบความครบถว้นของ
ชุดอุปกรณ์นัน้ มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ ถา้หากมสี่วนประกอบ
ใดขาดหายหรอืบกพร่อง สามารถตดิต่อตวัแทนจ�าหน่าย
อย่างเป็นทางการของเออหล์นิสไ์ด้

ค�าเตือน!
ก่อนท�าการตดิตัง้ผลติภณัฑค์วรอ่านและท�าความเขา้ใจคู่มอื
การใชง้านใหเ้รยีบรอ้ยก่อน เน่ืองจากชดุโชค้อพั ตะเกยีบหน้า 
และอุปกรณ์หน่วงระบบเลีย้ว เป็นอุปกรณ์ทีม่คีวามส�าคญัต่อ
เสถยีรภาพและความปลอดภยัของผูข้บัขีแ่ละตวัรถ

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด หมายเลขช้ินส่วน จ�านวน
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1

ยกรถจกัรยานยนตข์ึน้โดยตัง้ขาตัง้คู ่ลอ้หลงัไมส่มัผสัพืน้ ตอ้ง

มัน่ใจวา่รถจกัรยานยนตถ์กูค�า้ไวอ้ยา่งปลอดภยั

2

ถอดเบาะผูโ้ดยสารออกโดยการปลดลอ็คดว้ยกุญแจสารท์รถ

จกัรยานยนต์

ค�าเตือน!
โชค้อพัของเออหล์นิส ์ควรอย่างยิง่ทีจ่ะด�าเนินการตดิตัง้โดย
ตวัแทนอย่างเป็นทางการของเออหล์นิส ์

ค�าเตือน!
ในกรณีทีร่ถถูกยกขึน้ระหว่างการตดิตัง้ ผูต้ดิตัง้ตอ้งมัน่ใจ
ก่อนว่าตวัรถถูกยดึไวอ้ย่างเหมาะสม เพื่อป้องกนัรถลม้

 หมายเหต!ุ
ตวัรถควรถูกลา้งท�าความสะอาดใหท้ัว่ถงึก่อนท�าการตดิตัง้

หมายเหตุ!
การปฏบิตังิานใดๆทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑน้ี์ ควรทีจ่ะอ่านและ
ท�าความเขา้ใจรายละเอยีดขัน้ตอนและขอ้มลูทีส่�าคญัในคู่มอื
การใชร้ถเสยีก่อน

คู่มือการใช้งาน
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3

ถอดเบาะผูข้บัขีอ่อกโดยคลายสกรสูองตวั (1)(2) และถอดบาร์

ออกโดยคลายสกรสูีต่วั (3)(4)(5)(6).
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ถอดทีก่�าบงัโซ่ออก โดยคลายสกรอูอกสีต่วั (1)(2)(3)(4).
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ถอดฝาครอบบงัโคลนทา้ยออก โดยคลายสกรอูอกสองตวั (1)

(2).

ถอดฝาครอบไฟทา้ยออก โดยคลายสลกัเกลยีวหา้ตวั (3)(4)

(5)(6)(7).
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คู่มือการใช้งาน
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ฝาครอบดา้นหน้าทางดา้นซา้ยคลายสกรสูองตวัออก (1)(2) 

และฝาครอบทางดา้นขวาคลายสกรอูอกสามตวั (3)(4)(5) เพือ่

ใหฝ้าครอบดา้นหน้าเคลือ่นตวัไดง้า่ย

6

ถอดไฟทา้ยออก โดยคลายสกรอูอกหกตวั (1)(2)(3)(4)(5)(6).
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คู่มือการใช้งาน
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ถอดฝาครอบออก โดยคลายสกรอูอกแปดตวั (1)(2)(3)(4)(5)

(6)(7)(8)

คู่มือการใช้งาน
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ถอดฝาครอบกลอ่งเบรกเอบเีอสออก ดดยคลายสกรอูอกสาม

ตวั (1)(2)(3)

หมายเหตุ!
ระวงัท่อน�้ามนัเบรก

10

ถอดขอ้ต่อออก โดยคลายสกรอูอกหน่ึงตวั (1).

      

ถอดสลกัเกลยีวดา้นลา่งของโชค้อพัออก (2).

ลดสวงิอาร์มลงให้มากที่สุดเพื่อจะท�าการคลายสลกัเกลยีว

บนของโช้คอพั

ถอดโชค้อพัมาตรฐานออก โดยคลายสลกัเกลยีวดา้นบนของ

โชค้อพัออก (3).

3

1 2

หมายเหตุ!
ต้องมัน่ใจว่าในระหว่างที่ลดระดบัสวงิอาร์ลงจะไม่ส่งผลกระ
ทบต่อสายหรอืเคเบลิ

คู่มือการใช้งาน
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ติดตัง้โช้คอพัเออห์ลนิส์โดยให้สายกระบอกบรรจุแก๊ส และ

กระบอกบรรจุแก๊สห้อยออกมาทางด้านซ้ายของตวัรถ

ขนัยดึสลกัเกลยีวบน-ลา่งของโชค้อพั โดยใชค้า่แรงขนัทอรค์

ตามทีร่ะบุไวใ้นคุม่อืรถจกัรยานยนต์

12

ถอดพกัเทา้ผูโ้ดยสารทางดา้นซา้ยออกออก โดยคลายสกรู

ออกสองตวั (1)(2).

ตดิตัง้แป้นหชูา้งเขา้กบัพกัเทา้ทางดา้นซา้ย และตดิตัง้เขา้ยงั

ต�าแหน่งเดมิ (1)(2)

ตดิตัง้กระบอกบรรจุแก๊สเขา้กบัแป้นยดึกระบอกบรรจุแก๊ส 

และตดิตัง้เขา้กบัแป้นหูชา้ง

ตดิตัง้สว่นประกอบทีเ่หลอืเขา้ยงัต�าแหน่งเดมิ เพือ่จบ

กระบวนการตดิตัง้ และใชค้า่ขนัทอรค์ตามทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืรถ

1 2

คู่มือการใช้งาน

หมายเหต!ุ
ก่อนขนัสกรทูัง้ตวับนและตวัล่างเพื่อตดิตัง้ตอ้งใหแ้น่ใจว่าลอ้
แตะพืน้แลว้เพื่อใหช้่วงล่างเริม่ยุบตวัเลก็น้อยเสยีก่อน

ค�าเตือน!
ตอ้งมัน่ใจว่าสกรทูัง้หมดตอ้งถูกขนัโดยค่าทอรค์ทีถู่กตอ้ง 
และตอ้งไม่มกีารผดิพลาดหรอืตดิขดัใดๆเกดิขึน้ ในขณะที่
โชค้อพัตะเกยีบหน้า และตวัระบบหน่วงเลีย้ว มกีารยดืหรอื
ยุบสุด
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ค�าเตอืน!
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