
Shock Absorber for Honda CRF 250L

HO429
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

รายละเอียด หมายเลขชิ�นส่วน จ�ำนวน

ชุดโชค้อพั HO429  1

ชุดสตกิเกอร ์เออหล์นิส์ 10207-01 1

ประแจซี 00710-02 1

คู่มอืการใชง้าน 07241-02 1

แป้นหชูา้ง 60006-02 1

สายรดั 60231-01 2

หมำยเหตุ
กอ่นที่จะตดิตั �งผลติภณัฑ ์การตรวจสอบความครบถ ้วนของชุด 

อุปกรณ์นั �นมคีวามส �าคญัอย่างยิ่ง ถ ้าหากมสี่วนประกอบใดขาดหาย

หรอืบกพร่อง สามารถตดิต่อตวัแทนอย่างเป็นทางการของเออหล์นิสไ์ด ้
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คู่มือการติดตัง้

1
ยกรถจกัรยานยนตต์ั �งข ึ�นโดยขาตั �งคู ่ตอ้งมั �นใจวา่ตวัรถถกูคํ�าไว้

อยา่งปลอดภยั

2
ถอดฝาครอบดา้นขา้งทางดา้นซา้ยของตวัรถจกัรยานยนต ์

ค�ำเตือน!
โชอคอพัของเออหล์นิสค์วรอย่างยิ่งที่จะด �าเนินการตดิตั �งโดยตวัแทนอย่าง

เป็น ทางการของเออหล์นิส์

ค�ำเตือน!
ในกรณีทีร่ถถูกยกขึ้นระหว่างการตดิตัง้ ผูต้ดิตัง้ตอ้งมัน่ใจก่อนว่าตวัรถถูก

ยดึไวอ้ย่างเหมาะสม เพือ่ป้องกนัรถลม้

หมำยเหตุ!
ตวัรถควรถูกลา้งท�าความสะอาดใหท้ัว่ถงึก่อนท�าการตดิตัง้

หมำยเหตุ!
การปฏบิตังิานใดๆ ทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑน้ี์ควรทีจ่ะอ่านและท�าความ 

เขา้ใจรายละเอยีด ขัน้ตอนและขอ้มลูทีส่�าคญัในคู่มอืการใชร้ถเสยีก่อน
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คู่มือการติดตัง้

3
คลายสลกัเกลยีวหวัฝงัทีก่ระปุกน�้ามนัเบรกเพื่อใหเ้คลื่อน

ตวัได้

4
คลายสลกัเกลยีวหวัฝงัและน็อตตวัเมยี  เพื่อใหก้า้นดงึขอ้ต่อ

เคลื่อนตวัไดอ้สิระ  
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คู่มือการติดตัง้

5
ถอดสลกัเกลยีวดา้นล่างของทา้ยโชค้อพั

6
คลายสลกัเกลยีวดา้นบนของหวัโชค้อพั

ดงึตะเกยีบหลงัขึน้ และถอดโชค้อพัมาตรฐานออกทางดา้น

ล่างของโครงรถ
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คู่มือการติดตัง้

7
คลายสลกัเกลยีวหวัฝงั 2 ตวั  ทางดา้นซา้ยของเครื่องยนต์

ต่อจากนัน้ตดิตัง้แป้นหชูา้ง

8
ถอดทีก่ �าบงัโซ่ และจานโซ่ 
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คู่มือการติดตัง้

9
ตดิตัง้โชค้อพัเออหล์นิสใ์นต �าหน่งเดยีวกนักบัโชค้อพั

มาตรฐาน รอ้ยกระบอกบรรจุแก๊สผ่านช่องโครงรถดา้นบน

ของจานโซ่ และขนัสลกัเกลยีวลอ็คในต �าแหน่ง (1)(2) และ 

(3)
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คู่มือการติดตัง้

10
ตดิตัง้กระบอกบรรจุแก๊สเขา้กบัแป้นหชูา้ง (4) และยดึสาย

กระบอกบรรจุแก๊สตดิกบัช่องดา้นในโครงรถดว้ยสายรดั (5)

ยอ้นกระบวนการตดิตัง้

10

หมำยเหตุ!
ก่อนขนัสกรทูัง้ตวับนและตวัล่างเพ่อื ตดิตัง้โชค้อพัตอ้งใหแ้น่ใจว่าลอ้  

แตะพ้นืแลว้เพ่อื ใหช้่วงล่างเร่มิยุบตวัเลก็น้อยเสยีก่อน

ค�ำเตือน!
ตอ้งใหม้ัน่ใจว่าสกรทูัง้หมดตอ้งถูกขนัโดยค่าทอรค์ทีถู่กตอ้งและตอ้ง  

ไม่มกีารผดิพลาดหรอืตดิขดัใดๆเกดิข้นึในขณะโชค้อพั ตะเกยีบหน้า และตวั

หน่วงระบบเล้ยีว มกีารยดึหรอืยุบสุด

5

4

sisi
Oval

sisi
Oval



Öhlins Racing AB  
Box 722

S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00

Fax +46 8 590 025 80

© Öhlins Asia Co. Ltd. All rights 
reserved. Any reprinting or 
unauthorized use without the written 
permission of Öhlins Racing AB 
is prohibited. 

Öhlins products are subject to 
continuous improvement and 
development, therefore, although 
these instructions include the most 
up-to-date information available at 
the time of printing, minor updates 
may occur. 

To find the latest information 
contact an Öhlins distributor. 

Please contact Öhlins if you have 
any questions regarding the 

contents in this document.

วงแหวนปรบั

พรโีหลดสปรงิ

Part no. 
MI_HO429_TH_2  

Issued 2017-01-05

ข้อมูลส�ำหรบักำรติดตัง้

ค�ำเตือน

1) กอ่นเริ �มการขบัขี �ทุกๆครั �ง ผู็ขบัขี �ควรแน่ใจเสยีกอ่นว่าการตดิตั �ง 

 ข ั �นพื�นฐานไดเ็ป็นไปตามที �บรษิทัเออหล์นิสแ์นะนําตามขอ้มลู

 สาํหรบัการตดิตั �งดา้นล่าง 
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