หมายเหตุ

ก่อนที่จะติดตัง� ผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
อุปกรณ์นัน� มีความส�าคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหาย
หรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนอย่างเป็ นทางการของเออห์ลนิ ส์ได้
ในกล่องประกอบด้ วย

รายละเอียด

หมายเหตุ

หมายเลขชิน
� ส่วน

ชุดโช้คอัพ

HO429

ชุดสติกเกอร์เออห์ลนิ ส์
ประแจซี

10207-01

1

00710-02

1

คู่มอื การใช้งาน
แป้นหูชา้ ง

07241-02

1

60006-02

1

สายรัด
สกรู
สกรู
น็อต
ขายึดกระบอกบรรจุแก็ส

60231-01
01046-34
01046-55

2
2
1

00430-04

3

05378-10

1

ภาพประกอบในรูปเป็ นไปเพือ่ การบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั ่วไปซึง่
อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณทีม่ อี ุณหภูมสิ งู
น�้ ำมันหรือจารบีทถี ่ ูกใช้ในกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึม
ออกมาหรือเกิดคราบขึ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์หรือผลิตภัณฑ์ สิง่ เหล่านี้ไม่ม ี
ผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผา้ ตามปกติ
ได้

ค�ำเตื อน

ก่อนท�ำการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ควรอ่านและท�ำความเข้าใจคู่มอื การใช้
งานให้เรียบร้อยก่อนเนือ่ งจากโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และอุปกรณ์
หน่ วงระบบเลี้ยว เป็ นอุปกรณ์ทมี ่ คี วามส�ำคัญต่อเสถียรภาพและ
ความปลอดภัยของผูข้ บั ขีแ่ ละตัวรถ

Shock Absorber for Honda CRF 250L

HO429

คู่มือส�ำหรับการติ ดตัง้

จ�ำนวน
1

คู่มือการติ ดตัง้
ค�ำเตื อน!

หมายเหตุ!

โชอคอัพของเออห์ลนิ ส์ควรอย่างยิ่งที่จะด�าเนินการติดตัง� โดยตัวแทนอย่าง
เป็ น ทางการของเออห์ลนิ ส์

ตัวรถควรถูกล้างท�ำความสะอาดให้ท ั ่วถึงก่อนท�ำการติดตัง้

หมายเหตุ!

ค�ำเตื อน!

การปฏิบตั งิ านใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์น้ ีควรทีจ่ ะอ่านและท�ำความ
เข้าใจรายละเอียด ขัน้ ตอนและข้อมูลทีส่ ำ� คัญในคู่มอื การใช้รถเสียก่อน

ในกรณีทรี ่ ถถูกยกขึ้นระหว่างการติดตัง้ ผูต้ ดิ ตัง้ ต้องมั ่นใจก่อนว่าตัวรถถูก
ยึดไว้อย่างเหมาะสม เพือ่ ป้องกันรถล้ม

1

1

ยกรถจักรยานยนต์ตงขึ
ั � น� โดยขาตังคู
� ่ ต้องมั �นใจว่าตัวรถถูกคํา� ไว้
อย่างปลอดภัย

2

2

ถอดฝาครอบด้านข้างทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์

2

คู่มือการติ ดตัง้
3

3

คลายสลักเกลียวหัวฝงั ทีก่ ระปุกน�้ ำมันเบรกเพื่อให้เคลื่อน
ตัวได้

4

4

คลายสลักเกลียวหัวฝงั และน็อตตัวเมีย เพื่อให้กา้ นดึงข้อต่อ
เคลื่อนตัวได้อสิ ระ

3

คู่มือการติ ดตัง้
5

5

ถอดสลักเกลียวด้านล่างของท้ายโช้คอัพ

6

6

คลายสลักเกลียวด้านบนของหัวโช้คอัพ
ดึงตะเกียบหลังขึน้ และถอดโช้คอัพมาตรฐานออกทางด้าน
ล่างของโครงรถ

4

คู่มือการติ ดตัง้
7

7

คลายสลักเกลียวหัวฝงั 2 ตัว ทางด้านซ้ายของเครื่องยนต์
ต่อจากนัน้ ติดตัง้ แป้นหูชา้ ง

8

8

ถอดทีก่ �ำบังโซ่ และจานโซ่

5

คู่มือการติ ดตัง้
9

9

ติดตัง้ โช้คอัพเออห์ลนิ ส์ในต�ำหน่ งเดียวกันกับโช้คอัพ
มาตรฐาน ร้อยกระบอกบรรจุแก๊สผ่านช่องโครงรถด้านบน
ของจานโซ่ และขันสลักเกลียวล็อคในต�ำแหน่ ง (1)(2) และ
(3)

1

2

3
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คู่มือการติ ดตัง้
10

10

ติดตัง้ กระบอกบรรจุแก๊สเข้ากับแป้นหูชา้ ง (4) และยึดสาย
กระบอกบรรจุแก๊สติดกับช่องด้านในโครงรถด้วยสายรัด (5)
ย้อนกระบวนการติดตัง้

4

5

หมำยเหตุ!

ก่อนขันสกรูทงั ้ ตัวบนและตัวล่างเพ่อื ติดตัง้ โช้คอัพต้องให้แน่ ใจว่าล้อ
แตะพ้นื แล้วเพ่อื ให้ช่วงล่างเร่มิ ยุบตัวเล็กน้อยเสียก่อน

ค�ำเตื อน!

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

การปรับตัง้
ปุ่มปรับความหน่ วงเวลายุบตัว

ค�ำเตื อน
1) ก่อนเริม� การขับขีทุ� กๆครัง� ผู็ขบั ขีควรแน่
�
ใจเสียก่อนว่าการติดตัง�
ขัน� พื�นฐานได็เป็ นไปตามทีบ� ริษทั เออห์ลนิ ส์แนะนํ าตามข้อมูล
สําหรับการติดตัง� ด้านล่าง
�
านและทําความเข็าใจค่มู อื
2) ก่อนการปรับตัง� ใดๆ ผู็ขบั ขีควรอ่

วงแหวนปรับ
พรีโหลดสปริง

การใช้งานในส่วนการติดตัง� และการปรับตัง� ให็เรียบร็อยก่อน
3) หากมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยเกีย� วกับการติดตัง� และการปรับตัง�
สามารถทีจ� ะติดต่อตัวแทนอย่างเป็ นทางการของเออห์ลนิ ส์ได้

ข้อมูลส�ำหรับการติ ดตัง้
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