หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
อุปกรณ์น้ น
ั มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาด
หรื อบกพร่ อง สามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็ นทางการ
ของเออห์ลินส์ได้

ในกล่องประกอบด้ วย
รายละเอี ยด

หมายเลข

จ�ำนวน

ชุดโช้คอัพ
แป้ นยึดกระบอกแก๊ส
แป้ นยึด
เคเบิ้ลไทร์
สกรู 6x12
สกรู 6x14
สกรู 6x45
แหวนรอง 6.3/10/1.2
ชุด สติ๊กเกอร์ เออห์ลินส์
ประแจซี
คู่มือการใช้งาน
ชุ ดอุปกรณ์ ทางเลือก
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03102-15
60006-13
60231-01
01046-36
00382-16
01046-62
60426-04
10207-01
60710-01
07241-02

1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
1

สปริ ง 110 นิ วตัน/มม.
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หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรู ปใช้เพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทัว่ ไปซึ่ ง
อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริ ง

หมายเหตุ!

ในการขนส่ งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานที่จดั เก็บ
ที่มีอุณหภูมิสูงน�้ำมันหรื อจาระบีที่ถกู ใช้ในการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ อาจจะซึ มออกมาหรื อเกิดคราบขึ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์
หรื อผลิตภัณฑ์ สิ่ งเหล่านี้ ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์ และ
สามารถเช็ดออกโดยใช้ผา้ ตามปรกติได้

คำ�เตือน!

ก่อนท�ำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและท�ำความเข้าใจคู่มือการ
ใช้งานให้เรี ยบร้อยก่อน เนื่ องจากชุดโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และ
อุปกรณ์หน่วงระบบเลี้ยว เป็ นอุปกรณ์ที่มีความส�ำคัญต่อ
เสถียรภาพและความปลอดภัยของผูข้ บั ขี่และตัวรถ

Shock Absorber for HONDA MSX 125 SF-2016
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คู่มอื ส� ำหรับการติดตั้ง

คู่มือการใช้งาน
หมายเหตุ!

คำ�เตือน!

ตัวรถควรถูกล้างท�ำความสะอาดให้ทว่ั ถึงก่อนท�ำการติดตั้ง

โช้คอัพของเออห์ลินส์ ควรอย่างยิง่ ที่จะด�ำเนิ นการติดตั้งโดย
ตัวแทนอย่างเป็ นทางการของเออห์ลินส์

หมายเหตุ!

คำ�เตือน!

การปฏิบตั ิงานใดๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ ี ควรที่จะอ่านและ
ท�ำความเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนและข้อมูลที่สำ� คัญในคู่มือการ
ใช้รถเสี ยก่อน

ในกรณี ที่รถถูกยกขึ้นระหว่างการติดตั้ง ผูต้ ิดตั้งต้องมัน
่ ใจก่อน
ว่าตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันรถล้ม

1.

ยกรถจักรยานยนต์ต้ งั ขึ้น โดยใช้ขาตั้งคู่ ล้อหลังไม่
สัมผัสพื้น และต้องมัน
่ ใจว่าตัวรถถูกค�้ำไว้อย่าง
ปลอดภัย

2.

ถอดเบาะผูโ้ ดยสารออก โดยใช้กญ
ุ แจปลดล็อค
จากนั้น คลายสกรู (1) (2) (3) เพื่อถอดบังโคลนหลัง

1
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2

2

คู่มือการใช้งาน
3.

คลายโบลต์ (1) (2) คลายสกรู (3) (4) (5) (6) และถอด
หมุดพลาสติก (7) (8) ออกจากแหวนยาง เพื่อถอดฝา
ครอบท้าย

1
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คู่มือการใช้งาน
4.

คลายสกรู (1) (2) (3) (4) (5) และถอดพลาสติกคลิพ (6)
(7) เพื่อถอดฝาครอบข้าง
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5.

ถอดชุดโช้คมาตรฐาน โดยการคลายโบลต์ยดึ
ทั้งบน-ล่าง (1) (2)

1

2

4

คู่มือการใช้งาน
6.

ติดตั้งชุดโช้คอัพเออห์ลินส์ โดยให้สายของโช้คชี้ไป
ข้างหน้า และขันจุดยึดโบลต์ดว้ ยค่าทอร์ กที่ระบุไว้ใน
คู่มือของรถจักรยานยนต์

7.

ติดตั้งแป้ นยึดกับแป้ นยึดกระบอกแก๊สโดยใช้สกรู
01046-36 (2 ตัว)

8.

ใส่ กระบอกแก๊สเข้าไปในแป้ นยึดกระบอกแก๊ส โดยที่
ยังไม่ตอ้ งขันแน่น

9.

ติดตั้งแป้ นยึดกับฝาครอบเครื่ องยนต์ โดยใช้สกรู
01046-62 (1) (2) และใช้ แหวนรอง 00426-07
(1 ชิ้น ต่อ 1 สกรู )

10.

วางกระบอกแก๊สในต�ำแหน่งที่สายไม่สมั ผัสกับชิ้นส่ วน
ที่เคลื่อนที่ได้ แล้วขันแป้ นยึดกระบอกแก๊สให้แน่น

หมายเหตุ!

ก่อนการขันสกรู ท้ งั ตัวบนและตัวล่างเพื่อติดตั้งโช้คอัพ ต้องให้
แน่ใจว่าล้อแตะพื้นแล้ว เพื่อให้ช่วงล่างเริ่ มยุบตัวเล็กน้อยก่อน

ค�ำเตือน!

ต้องให้มน
่ั ใจว่าสกรู ท้ งั หมดต้องถูกขันด้วยค่าทอร์ คที่ถกู ต้อง
และไม่มีการผิดพลาดหรื อติดขัดใดๆเกิดขึ้นในขณะโช้คอัพ
ตะเกียบหน้า และตัวหน่วงระบบเลี้ยว มีการยืดหรื อยุบสุ ด

หมายเหตุ!

ใช้เคเบิ้ลไทร์ (60231-01) รัดสายโฮสเพื่อป้ องกันไม่ให้สม
ั ผัสกับ
ชิ้นส่ วนที่มีคม

1

2
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การปรับตัง้

วงแหวนปรับ
พรี โหลดสปริ ง

ค�ำเตือน!

1)ก่อนเริ่ มการขับขี่ทุกๆครั้ง ผูข้ บั ขี่ควรแน่ใจเสี ยก่อนว่าการติด
ตั้งขั้นพื้นฐานได้เป็ นไปตามที่บริ ษทั เออห์ลินส์แนะน�ำตาม
ข้อมูล ส�ำหรับการติดตั้งด้านล่าง
2)ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผูข้ บั ขี่ควรอ่านและท�ำความเข้าใจคู่มือ
การใช้งานในส่ วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรี ยบร้อยเสี ยก่อน ปุ่ มปรับความหน่วง
3)หากมีคำ� ถามหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งและการปรับตั้ง
การยุบตัว
สามารถที่จะติดต่อตัวแทนอย่างเป็ นทางการของเออห์ลินส์ได้

ข้อมูลส�ำหรับการติดตัง้

ปุ่ มปรับความหน่วง
การยืดตัว

ค่ าแนะน�ำส� ำหรับการติดตั้ง

ข้ อมูลโช้ คอัพ

พรี โหลดสปริ ง..............................
7 มม.
ตั้งค่าความหน่วงการยืดตัว............ 8 คลิก
ตั้งค่าความหน่วงการยุบตัว........... 14 คลิก

ความยาว...................................... 244 มม.
ระยะยืด-หด................................. 43 มม.

ข้ อมูลสปริง

น�ำ้ หนักของผู้ขบ
ั ขี่ น้ อยกว่ า 80 กก. น�ำ้ หนักของผู้ขบ
ั ขี่ มากกว่ า 80 กก.

หมายเลข......................................
ความยาวสปริ งก่อนการติดตั้ง......
ค่าสปริ ง........................................
ค่าพรี โหลดแนะน�ำ.......................

60281-08
135 มม.
100 นิ วตัน/มม.
[0-19] มม.

คำ�เตือน!

การเปลี่ยนสปริ ง ควรอย่างยิง่ ที่จะด�ำเนิ นการติดตั้ง
โดยตัวแทนอย่างเป็ นทางการของเออห์ลินส์
Öhlins products are subject to
continuous improvement and
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these instructions include the most
up-to-date information available at
the time of printing, minor updates
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