
Shock Absorber for HONDA MSX 125 SF-2016

HO 611
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 หมายเลข จ�านวน

ชุดโชค้อพั HO 611 1

แป้นยดึกระบอกแก๊ส 03102-15 1

แป้นยดึ 60006-13 1

เคเบ้ิลไทร์ 60231-01 1

สกรู 6x12 01046-36 2

สกรู 6x14 00382-16 1

สกรู 6x45 01046-62 2

แหวนรอง 6.3/10/1.2 60426-04 2

ชุด สต๊ิกเกอร์เออห์ลินส์ 10207-01 1

ประแจซี 60710-01 2

คู่มือการใชง้าน 07241-02 1

ชุดอุปกรณ์ทำงเลือก

สปริง 110 นิวตนั/มม. 60282-06 1

หมำยเหตุ!
ก่อนท่ีจะติดตั้งผลิตภณัฑก์ารตรวจสอบความครบถว้นของชุด 

อุปกรณ์นั้น มีความส�าคญัอยา่งยิง่ ถา้หากมีส่วนประกอบใดขาด

หรือบกพร่อง สามารถติดต่อตวัแทนจ�าหน่ายอยา่งเป็นทางการ

ของเออห์ลินส์ได้



2

คู่มือการใช้งาน

1.
ยกรถจกัรยานยนตต์ั้งข้ึน โดยใชข้าตั้งคู่ ลอ้หลงัไม่
สมัผสัพื้น และตอ้งมัน่ใจวา่ตวัรถถกูค�้าไวอ้ยา่ง
ปลอดภยั

ค�ำเตือน!
โชค้อพัของเออห์ลินส์ ควรอยา่งยิง่ท่ีจะด�าเนินการติดตั้งโดย

ตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออห์ลินส์  

ค�ำเตือน!
ในกรณีท่ีรถถกูยกข้ึนระหวา่งการติดตั้ง ผูติ้ดตั้งตอ้งมัน่ใจก่อน

วา่ตวัรถถกูยดึไวอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อป้องกนัรถลม้

หมำยเหตุ!
ตวัรถควรถกูลา้งท�าความสะอาดใหท้ัว่ถึงก่อนท�าการติดตั้ง

หมำยเหตุ!
การปฏิบติังานใดๆท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑน้ี์ ควรท่ีจะอ่านและ

ท�าความเขา้ใจรายละเอียดขั้นตอนและขอ้มูลท่ีส�าคญัในคู่มือการ

ใชร้ถเสียก่อน

2.
ถอดเบาะผูโ้ดยสารออก โดยใชก้ญุแจปลดลอ็ค  
จากนั้น คลายสกรู (1) (2) (3) เพ่ือถอดบงัโคลนหลงั

2

1

3
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คู่มือการใช้งาน

3.
คลายโบลต ์(1) (2) คลายสกรู (3) (4) (5) (6) และถอด
หมุดพลาสติก (7) (8) ออกจากแหวนยาง เพ่ือถอดฝา
ครอบทา้ย

2
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คู่มือการใช้งาน

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

2
1

3

4

7

5

6

5.
ถอดชุดโชค้มาตรฐาน โดยการคลายโบลตย์ดึ 
ทั้งบน-ล่าง (1) (2)

2

1



5

คู่มือการใช้งาน

6.
ติดตั้งชุดโชค้อพัเออห์ลินส์ โดยใหส้ายของโชค้ช้ีไป
ขา้งหนา้ และขนัจุดยดึโบลตด์ว้ยค่าทอร์กท่ีระบุไวใ้น
คู่มือของรถจกัรยานยนต ์
 
7.
ติดตั้งแป้นยดึกบัแป้นยดึกระบอกแก๊สโดยใชส้กรู 
01046-36 (2 ตวั)  

8. 
ใส่กระบอกแก๊สเขา้ไปในแป้นยดึกระบอกแก๊ส โดยท่ี
ยงัไม่ตอ้งขนัแน่น 
 
9. 
ติดตั้งแป้นยดึกบัฝาครอบเคร่ืองยนต ์โดยใชส้กรู 
01046-62 (1) (2) และใช ้แหวนรอง 00426-07 
 (1 ช้ิน ต่อ 1 สกรู)
 
10. 
วางกระบอกแก๊สในต�าแหน่งท่ีสายไม่สมัผสักบัช้ินส่วน
ท่ีเคล่ือนท่ีได ้แลว้ขนัแป้นยดึกระบอกแก๊สใหแ้น่น

2

1

หมำยเหตุ!
ก่อนการขนัสกรูทั้งตวับนและตวัล่างเพื่อติดตั้งโชค้อพั ตอ้งให้

แน่ใจวา่ลอ้แตะพื้นแลว้ เพื่อใหช่้วงล่างเร่ิมยบุตวัเลก็นอ้ยก่อน

ค�ำเตอืน!
ตอ้งใหม้ัน่ใจวา่สกรูทั้งหมดตอ้งถกูขนัดว้ยค่าทอร์คท่ีถกูตอ้ง

และไม่มีการผดิพลาดหรือติดขดัใดๆเกิดข้ึนในขณะโชค้อพั 

ตะเกียบหนา้ และตวัหน่วงระบบเล้ียว มีการยดืหรือยบุสุด

หมำยเหตุ!
ใชเ้คเบ้ิลไทร์ (60231-01) รัดสายโฮสเพื่อป้องกนัไม่ใหส้มัผสักบั

ช้ินส่วนท่ีมีคม
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ข้อมูลส�าหรบัการติดตัง้

ค�ำเตอืน!
1)ก่อนเร่ิมการขบัข่ีทุกๆคร้ัง ผูข้บัข่ีควรแน่ใจเสียก่อนวา่การติด

ตั้งขั้นพื้นฐานไดเ้ป็นไปตามท่ีบริษทัเออห์ลินส์แนะน�าตาม

ขอ้มูล ส�าหรับการติดตั้งดา้นล่าง  

2)ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผูข้บัข่ีควรอ่านและท�าความเขา้ใจคู่มือ

การใชง้านในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งใหเ้รียบร้อยเสียก่อน 

3)หากมีค�าถามหรือขอ้สงสยัเก่ียวกบัการติดตั้งและการปรับตั้ง

สามารถท่ีจะติดต่อตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออห์ลินส์ได้

การปรบัตัง้

Part no. MI_HO 611_TH_1
Issued 2017-01-04

ค่ำแนะน�ำส�ำหรับกำรตดิตั้ง

พรีโหลดสปริง.............................. 7 มม.

ตั้งค่าความหน่วงการยดืตวั............ 8 คลิก

ตั้งค่าความหน่วงการยบุตวั........... 14 คลิก

ข้อมูลโช้คอพั 

ความยาว...................................... 244 มม.

ระยะยดื-หด.................................   43 มม.

วงแหวนปรับ
พรีโหลดสปริง

ปุ่มปรับความหน่วง
การยดืตวั

ข้อมูลสปริง น�ำ้หนักของผู้ขบัขี ่น้อยกว่ำ 80 กก. น�ำ้หนักของผู้ขบัขี ่มำกกว่ำ 80 กก.

หมายเลข...................................... 60281-08 60282-06

ความยาวสปริงก่อนการติดตั้ง...... 135 มม. 135 มม.

ค่าสปริง........................................ 100 นิวตนั/มม. 110 นิวตนั/มม.

ค่าพรีโหลดแนะน�า....................... [0-19] มม. [0-14] มม.

ปุ่มปรับความหน่วง 
การยบุตวั

ค�าเตือน!
การเปล่ียนสปริง ควรอยา่งยิง่ท่ีจะด�าเนินการติดตั้ง  

โดยตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออห์ลินส์  


