หมายเหตุ

ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
อุปกรณ์นัน้ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหรือ
บกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนอย่างเป็ นทางการของ Öhlins ได้
ในกล่องประกอบด้ วย
Description

Part No

จ�ำนวน

ชุดโช้คอัพ

KA110012

1

สติก๊ เกอร์ Öhlins

00192-01

2

ประแจ C

00710-02

1

คู่มอื การใช้งาน

07241-02

1

หมายเหตุ

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 Kawasaki D-Tracker 250

KA110012

คู่มือส�ำหรับการติ ดตัง้

คู่มือการติ ดตัง้
ค�ำเตื อน!

หมายเหตุ!

โช้คอัพของ Öhlins ควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะด�ำเนินการติดตัง้ โดยตัวแทนอย่างเป็ น
ทางการของ Öhlins

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

ยกรถขึน้ โดยตัง้ ขาตัง้ และให้แน่ ใจว่าล้อหลังยังคงแตะพืน้
อยู่เล็กน้อย

2
2

ถอดก้านดึง (1) และสลักเกลียวของโช้คอัพด้านล่าง (2)

2
1

2

คู่มือการติ ดตัง้
3
3

ถอดสลักเกลียวด้านบนออก (3).

3

4

4

ถอดโช้คอัพมาตรฐานออกทางด้านซ้ายของรถ

ทําการติดตั�งโช้คอัพ Öhlins และย้อนกระบวนการติดตัง�

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
3

การปรับตัง้
ค�ำเตื อน

ปุ่มปรับค่าความ
เวลายุบตัว

1) ก่อนเริม่ การขับขีท่ ุกๆครัง้ ผูข้ บั ขีค่ วรแน่ ใจเสียก่อนว่าการติดตัง้
ขัน้ พื้นฐานได้เป็ นไปตามทีบ่ ริษทั Öhlins แนะน� ำตามข้อมูล
ส�ำหรับการติดตัง้ ด้านล่าง
2) ก่อนการปรับตัง้ ใดๆ ผูข้ บั ขี ่ ควรอ่านและท�ำความเข้าใจคู่มอื
การใช้งานในส่วนการติดตัง้ และการปรับตัง้ ให้เรียบร้อยก่อน
3) หากมีค�ำถามหรือข้อสงสัยเกีย่ วกับการติดตัง้ และการปรับตัง้
สามารถทีจ่ ะติดต่อตัวแทนอย่างเป็ นทางการของ Öhlins ได้

พรีโหลดสปริง

ข้อมูลส�ำหรับการติ ดตัง้
ค่าแนะน� ำส�ำหรับการติ ดตัง้
พรีโหลดสปริง........................................................9 mm
ค่าความหน่วงเวลายุบตัว...................................... 16 คลิก
ปุ่มปรับตั�งความหน่วงเวลายืดตัว............................22 คลิก
ข้อมูลสปริ ง
Part No. ..............................................................60011-18
ความยาวสปริงเมื�อไม่มโี หลด..................................230 mm
ข้อมูลโช้คอัพ
ความยาว.............................................................415 mm
ระยะยืด-หด ........................................................85 mm

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.
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