หมายเหตุ!

ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ ผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของ
ชุดอุปกรณ์นัน้ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีส่วนประกอบ
ใดขาดหายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ าย
อย่างเป็ นทางการของเออห์ลนิ ส์ได้

ในกล่องประกอบด้วย
รายละเอียด
ชุดโช้คอัพ
แป้นยึดกระบอกบรรจุแก๊ส
แป้นหูชา้ ง
สกรู M6x12
สกรู M6x14
ประแจซี
สติกเกอร์เออห์ลนิ ส์
คูม่ อื การใช้งาน
หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปจัดท�ำขึน้ เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์โดยทั ่วไป
ซึง่ อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณทีม่ อี ณ
ุ หภูม ิ
สูง น�้ำมันหรือจาระบี ทีถ่ กู ใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึม
ออกมา หรือเกิดคราบขึน้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ สิง่ เหล่านี้
ไม่มผี ลกระทบใดๆต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผา้ ได้
ตามปรกติ

หมายเลขชิ้ นส่วน
HO110030
03102-15
60006-07
01046-36
00382-16
00710-01
00192-01
07241-02

ค�ำเตือน!

ก่อนท�ำการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ควรอ่านและท�ำความเข้าใจคู่มอื
การใช้งานให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากชุดโช้คอัพ ตะเกียบหน้า
และอุปกรณ์หน่วงระบบเลีย้ ว เป็ นอุปกรณ์ทม่ี คี วามส�ำคัญต่อ
เสถียรภาพและความปลอดภัยของผูข้ บั ขีแ่ ละตัวรถ

Shock Absorber for Honda CBR250R/300R

HO 110030

คูม่ อื การติดตัง้

จ�ำนวน
1
1
1
2
1
1
2
1

คู่มือการใช้งาน
ค�ำเตือน!

หมายเหตุ!

โช้คอัพของเออห์ลนิ ส์ ควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะด�ำเนินการติดตัง้ โดย
ตัวแทนอย่างเป็ นทางการของเออห์ลนิ ส์

ตัวรถควรถูกล้างท�ำความสะอาดให้ท ั ่วถึงก่อนท�ำการติดตัง้

ในกรณีทร่ี ถถูกยกขึน้ ระหว่างการติดตัง้ ผูต้ ดิ ตัง้ ต้องมั ่นใจ
ก่อนว่าตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันรถล้ม

การปฏิบตั งิ านใดๆทีเ่ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์น้ี ควรทีจ่ ะอ่านและ
ท�ำความเข้าใจรายละเอียดขัน้ ตอนและข้อมูลทีส่ ำ� คัญในคู่มอื
การใช้รถเสียก่อน

หมายเหตุ!

ค�ำเตือน!

1

ยกรถจักรยานยนต์ขน้ึ โดยตัง้ ขาตัง้ คู่ ล้อหลังไม่สมั ผัสพืน้ ต้อง
มันใจว่
่ ารถจักรยานยนต์ถกู ค�ำ้ ไว้อย่างปลอดภัย

2

ถอดเบาะผูโ้ ดยสารออกโดยการปลดล็อคด้วยกุญแจสาร์ทรถ
จักรยานยนต์

2

คู่มือการใช้งาน
3

ถอดเบาะผูข้ บั ขีอ่ อกโดยคลายสกรูสองตัว (1)(2) และถอดบาร์
ออกโดยคลายสกรูสต่ี วั (3)(4)(5)(6).
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ถอดทีก่ ำ� บังโซ่ออก โดยคลายสกรูออกสีต่ วั (1)(2)(3)(4).
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ถอดฝาครอบบังโคลนท้ายออก โดยคลายสกรูออกสองตัว (1)
(2).
ถอดฝาครอบไฟท้ายออก โดยคลายสลักเกลียวห้าตัว (3)(4)
(5)(6)(7).
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คู่มือการใช้งาน
6

ถอดไฟท้ายออก โดยคลายสกรูออกหกตัว (1)(2)(3)(4)(5)(6).
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ฝาครอบด้านหน้าทางด้านซ้ายคลายสกรูสองตัวออก (1)(2)
และฝาครอบทางด้านขวาคลายสกรูออกสามตัว (3)(4)(5) เพือ่
ให้ฝาครอบด้านหน้าเคลือ่ นตัวได้งา่ ย
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คู่มือการใช้งาน
8

ถอดฝาครอบออก โดยคลายสกรูออกแปดตัว (1)(2)(3)(4)(5)
(6)(7)(8)
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คู่มือการใช้งาน
9

หมายเหตุ!

ถอดฝาครอบกล่องเบรกเอบีเอสออก ดดยคลายสกรูออกสาม
ตัว (1)(2)(3)

ระวังท่อน�้ ำมันเบรก
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ถอดข้อต่อออก โดยคลายสกรูออกหนึ่งตัว (1).

3

ถอดสลักเกลียวด้านล่างของโช้คอัพออก (2).
ลดสวิงอาร์มลงให้มากที่สุดเพื่อจะท�ำการคลายสลักเกลียว
บนของโช้คอัพ
ถอดโช้คอัพมาตรฐานออก โดยคลายสลักเกลียวด้านบนของ
โช้คอัพออก (3).

1

หมายเหตุ!

ต้องมั ่นใจว่าในระหว่างที่ลดระดับสวิงอาร์ลงจะไม่ส่งผลกระ
ทบต่อสายหรือเคเบิล
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2

คู่มือการใช้งาน
11

ติดตัง้ โช้คอัพเออห์ลนิ ส์โดยให้สายกระบอกบรรจุแก๊ส และ
กระบอกบรรจุแก๊สห้อยออกมาทางด้านซ้ายของตัวรถ
ขันยึดสลักเกลียวบน-ล่างของโช้คอัพ โดยใช้คา่ แรงขันทอร์ค
ตามทีร่ ะบุไว้ในคุม่ อื รถจักรยานยนต์

12

ถอดพักเท้าผูโ้ ดยสารทางด้านซ้ายออกออก โดยคลายสกรู
ออกสองตัว (1)(2).
ติดตัง้ แป้นหูชา้ งเข้ากับพักเท้าทางด้านซ้าย และติดตัง้ เข้ายัง
ต�ำแหน่งเดิม (1)(2)

1 2

ติดตัง้ กระบอกบรรจุแก๊สเข้ากับแป้นยึดกระบอกบรรจุแก๊ส
และติดตัง้ เข้ากับแป้นหูชา้ ง
ติดตัง้ ส่วนประกอบทีเ่ หลือเข้ายังต�ำแหน่งเดิม เพือ่ จบ
กระบวนการติดตัง้ และใช้คา่ ขันทอร์คตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื รถ

หมายเหตุ!

ก่อนขันสกรูทงั ้ ตัวบนและตัวล่างเพื่อติดตัง้ ต้องให้แน่ ใจว่าล้อ
แตะพืน้ แล้วเพื่อให้ช่วงล่างเริม่ ยุบตัวเล็กน้อยเสียก่อน

ค�ำเตือน!

ต้องมั ่นใจว่าสกรูทงั ้ หมดต้องถูกขันโดยค่าทอร์คทีถ่ ูกต้อง
และต้องไม่มกี ารผิดพลาดหรือติดขัดใดๆเกิดขึน้ ในขณะที่
โช้คอัพตะเกียบหน้า และตัวระบบหน่ วงเลีย้ ว มีการยืดหรือ
ยุบสุด

7

การปรับตัง้

ปุม่ ปรับความหน่วง
เวลายุบตัว

ค�ำเตือน!

1) ก่อนเริม่ การขับขีท่ กุ ๆครัง้ ผูข้ บั ขีค่ วรแน่ใจเสียก่อนว่าการติดตัง้
ขันพื
้ น้ ฐานได้เป็นไปตามทีบ่ ริษทั เออห์ลนิ ส์แนะน�ำตามข้อมูล ส�ำหรับ
การติดตังด้
้ านล่าง
2) ก่อนการปรับตังใดๆ
้
ผูข้ บั ขีค่ วรอ่านและท�ำความเข้าใจคูม่ อื การใช้
งานในส่วนการติดตังและการปรั
้
บตังให้
้ เรียบร้อยเสียก่อน
3) หากมีคำ� ถามหรือข้อสงสัยเกีย่ วกับการติดตังและการปรั
้
บตัง้
สามารถทีจ่ ะติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลนิ ส์
ได้

วงแหวนปรับ

ปุม่ ปรับ
ความหน่วง
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