
Shock Absorber for Honda Click125 2015/2013

HO 545
คู่มอืส�ำหรับกำรตดิตั้ง

หมำยเหตุ!
ภาพประกอบในรูปใชเ้พื่อการบรรยายผลิตภณัฑโ์ดยทัว่ไปซ่ึง
อาจจะมีความแตกต่างเลก็นอ้ยจากผลิตภณัฑจ์ริง

หมำยเหตุ!
ในการขนส่งและการจดัเกบ็โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานท่ีจดัเกบ็
ท่ีมีอุณหภมิูสูงน�้ามนัหรือจาระบีท่ีถกูใชใ้นการประกอบ
ผลิตภณัฑ ์อาจจะซึมออกมาหรือเกิดคราบข้ึนในบรรจุภณัฑ ์
หรือผลิตภณัฑ ์ส่ิงเหล่าน้ีไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภณัฑ ์และ
สามารถเช็ดออกโดยใชผ้า้ตามปรกติได้

ค�ำเตือน!

ก่อนท�าการติดตั้งผลิตภณัฑค์วรอ่านและท�าความเขา้ใจคู่มือการ
ใชง้านใหเ้รียบร้อยก่อน เน่ืองจากชุดโชค้อพั ตะเกียบหนา้ และ
อุปกรณ์หน่วงระบบเล้ียว เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส�าคญัต่อ
เสถียรภาพและความปลอดภยัของผูข้บัข่ีและตวัรถ

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด หมายเลขช้ินส่วน จ�านวน

ชุดโชค้อพั HO 545 1

แหวนรอง 15/28/2 60426-02 1

สกรู  M8x35 00432-01 1

สต๊ิกเกอร์เออห์ลินส์ สีน�้ าเงิน 00192-01 2

สต๊ิกเกอร์เออห์ลินส์ สีขาว 01185-01 2

สต๊ิกเกอร์เออห์ลินส์ สีด�า 01185-04 2

ประแจซี 60710-01 2

คู่มือการใชง้าน 07241-02 1

ชุดอุปกรณ์ส�ำหรับ HONDA Click125- 2013

สปริง 60360-09 1

ปลอก 10/13.9/20 61123-07 1

หมำยเหตุ!
ก่อนท่ีจะติดตั้งผลิตภณัฑก์ารตรวจสอบความครบถว้นของชุด 
อุปกรณ์นั้น มีความส�าคญัอยา่งยิง่ ถา้หากมีส่วนประกอบใดขาด
หรือบกพร่อง สามารถติดต่อตวัแทนจ�าหน่ายอยา่งเป็นทางการของ
เออห์ลินส์ได้

สำรบัญ หน้ำ

Click125 2015 2-10

Click125 2013 11-13



2

คู่มือการใช้งาน

1
ยกรถจกัรยานตต์ั้งข้ึน โดยตั้งขาคู่ และตอ้งมัน่ใจวา่
ตวัรถถกูค�้าไวอ้ยา่งปลอดภยั

ค�ำเตือน!
โชค้อพัของเออห์ลินส์ ควรอยา่งยิง่ท่ีจะด�าเนินการติดตั้งโดย
ตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออห์ลินส์  

ค�ำเตือน!
ในกรณีท่ีรถถูกยกข้ึนระหว่างการติดตั้ง ผูติ้ดตั้งตอ้งมัน่ใจก่อน
ว่าตวัรถถูกยึดไวอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือป้องกนัรถลม้

หมำยเหตุ!
ตวัรถควรถูกลา้งท�าความสะอาดให้ทัว่ถึงก่อนท�าการติดตั้ง

หมำยเหตุ!
การปฏิบติังานใดๆท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑน้ี์ ควรท่ีจะอ่านและ
ท�าความเขา้ใจรายละเอียดขั้นตอนและขอ้มูลท่ีส�าคญัในคู่มือ
การใชร้ถเสียก่อน

2
เปิดเบาะและคลายน็อตทั้ง 3 ตวั เพื่อถอดราวจบัออก

2

1
HONDA Click 2015
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คู่มือการใช้งาน

3
ถอดกล่องเกบ็ของ โดยคลาย สกรู 5 ตวั 
และปลดคลิบ็ลอ็ค 1 ตวั จากนั้นถอดเบาะและกล่อง
เกบ็ของออก

3

4
ถอดไฟทา้ย โดยคลายสกรู 2 ตวั ของฝาครอบดา้นบน 4
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คู่มือการใช้งาน

5
ถอดสกรู 2 ตวั ของฝาครอบไฟทา้ย

6
ปลดลอ็คขอ้ต่อสายไฟ เพื่อถอดฝาครอบไฟทา้ย

5

6



5

คู่มือการใช้งาน

7
คลายสกรู 2 ตวั จากนั้นถอดพลาสติกครอบใตเ้บาะ

7

8
ถอดพลาสติกครอบตวัถงัพร้อมไฟทา้ย ตามขั้นตอน
ดงัน้ี

  8-1 ถอดคลิบ็พลาสติกดา้นซา้ยและขวา โดยกดตรง
กลางคลิบ็

8-1
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คู่มือการใช้งาน

  8-2 ถอดสกรู 2 ตวั ท่ีพลาสติกครอบ (ทั้งซา้ยและ
ขวา)

  8-3 ถอดสกรู 2 ตวั ท่ีอยูด่า้นใตพ้ลาสติกครอบทั้งดา้น
ซา้ยและขวา

8-2

8-3
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คู่มือการใช้งาน

 8-4 ถอดสกรู 2 ตวั ท่ีอยูใ่ตไ้ฟทา้ย จากนั้นปลดขอ้ต่อสายไฟ 
ทั้งซา้ยและขวา

8-4

9 
ยา้ยถงัน�้ามนั โดยคลายสกรู 5 ตวั เพื่อความสะดวกต่อ
การคลายจุดยดึดา้นบนของโชค้อพั

9
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คู่มือการใช้งาน

10
ถอดจุดยดึดา้นบนพร้อมแหวนรอง

10

11
 ถอดสกรูท่ียดึดา้นล่าง จากนั้นถอดโชค้อพัชุดเดิมออก 11
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คู่มือการใช้งาน

  12-2 ถอดสกรู 2 ตวั ท่ีอยูด่า้นทา้ย
จากนั้น ติดตั้งชุดโชค้อพัของเออห์ลินส์

   

12
ถอดพลาสติกครอบตวัถงั ตามขั้นตอนดงัน้ี
  12-1 ถอดสกรูดา้นขา้งทั้งซา้ยและขวา

   

12-1

12-2
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คู่มือการใช้งาน

13
 ขั้นตอนการติดตั้ง ชุดโชค้อพัเออห์ลินส์
 - น๊อตตวับน : เร่ิมจากใส่โชค้อพัในต�าแหน่งท่ีถกู
ตอ้ง จากนั้นใส่แหวนรอง 60426-02 ตามดว้ยแหวน
รองมาตรฐาน และจากนั้นขนัน็อตใหแ้น่น
 - สกรูตวัล่าง : ยดึโชค้อพัดว้ย สกรู 00432-01
   จากนั้นขนัสกรูดว้ยค่าทอร์กตามท่ีก�าหนดในคู่มือ
ของฮอนดา้ และประกอบช้ินส่วนท่ีเหลือกลบัตามเดิม 
โดยยอ้นขั้นตอนตามท่ีกล่าวมา เพื่อส้ินสุดการติดตั้ง

13



11

คู่มือการใช้งาน

HONDA Click 2013

1
เปิดเบาะและใชป้ระแจบลอ็คเบอร์ 12 มม. คลาย
สลกัเกลียว จ�านวน 3 ตวั เพื่อถอดบาร์ออก

2
คลายสกรูจ�านวน 2 ตวั โดยใชไ้ขควง (+) คลาย
สลกัเกลียว เพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการขยบักล่องเกบ็ของ

1

2
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คู่มือการใช้งาน

3
คลายสกรู 1 ตวั ทั้งดา้นซา้ยและขวาเพ่ือถอดพลาสติก
ใตเ้บาะนัง่

4
คลายสกรู จ�านวน 4 ตวั โดยใชไ้ขควง(+) และปลดคลิบ็ลอ็ค 
เพื่อเล่ือนพลาสติกครอบใหเ้ห็นจุดยดึของโชค้อพั

4

3
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คู่มือการใช้งาน

5.
ถอดโชค้เดิมออกโดยใชป้ระแจบลอ็ค ขนาด 12 มม. 
(ดา้นล่าง) และขนาด 14 มม. (ดา้นบน) เพื่อติดตั้งโชค้
ในขั้นตอนต่อไป

5

6
ขั้นตอนการติดตั้ง ชุดโชค้อพัเออห์ลินส์
 - น็อตตวับน : ใส่ปลอก 61123-07 เขา้ไปในหูยดึ 
จากนั้นขนัน็อตใหแ้น่น
 - สกรูตวัล่าง : ยดึโชค้อพัดว้ย สกรู 00432-01
   จากนั้นขนัสกรูดว้ยค่าทอร์กตามท่ีก�าหนดในคู่มือ
ของฮอนดา้ และประกอบช้ินส่วนท่ีเหลือกลบัดงัเดิม 
โดยยอ้นขั้นตอนตามท่ีกล่าวมา เพื่อส้ินสุดการติดตั้ง

6

หมำยเหตุ!
ก่อนการขนัสกรูทั้งตวับนและตวัล่างเพ่ือติดตั้งโชค้อพั ตอ้งให้
แน่ใจว่าลอ้แตะพ้ืนแลว้ เพ่ือให้ช่วงล่างเร่ิมยบุตวัเลก็นอ้ยก่อน

ค�ำเตอืน!
ตอ้งให้มัน่ใจว่าสกรูทั้งหมดตอ้งถูกขนัดว้ยค่าทอร์คท่ีถูกตอ้ง
และไม่มีการผิดพลาดหรือติดขดัใดๆเกิดข้ึนในขณะโชค้อพั 
ตะเกียบหนา้ และตวัหน่วงระบบเล้ียว มีการยืดหรือยบุสุด
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ข้อมูลส�ำหรับกำรติดตั้ง

ค�ำเตอืน!
1)ก่อนเร่ิมการขบัข่ีทุกๆคร้ัง ผูข้บัข่ีควรแน่ใจเสียก่อนว่าการ

ติดตั้งขั้นพ้ืนฐานไดเ้ป็นไปตามท่ีบริษทัเออห์ลินส์แนะน�าตาม

ขอ้มูล ส�าหรับการติดตั้งดา้นล่าง  
2)ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผูข้บัข่ีควรอ่านและท�าความเขา้ใจคู่มือ

การใชง้านในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยเสีย

ก่อน
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