
Shock absorber for KTM Duke 125/200

KT 301
คู่มือสาํหรบัการติดตั �ง

1 หมายเหตุ
ภาพประกอบในรปูเป็นไปเพื �อการบรรยายผลติภณัฑโ์ดยทั �วไป 

ซึ �งอาจจะมคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากผลติภณัฑจ์รงิ

1 หมายเหตุ

ในการขนสง่และการจดัเกบ็โดยเฉพาะอย่างยิ �งบรเิวณที �มอุีณหภูมสิงู

นํ� ามนัหรอืจารบทีี �ถูกใชใ้นกระบวนการประกอบผลติภณัฑอ์าจจะซมึ

ออกมาหรอืเกดิคราบขึ�นในบรรจุภณัฑห์รอืผลติภณัฑส์ิ �งเหล่านี�ไม่มี

ผลกระทบใดๆต่อผลติภณัฑแ์ละสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้ตามปกติ

ได้

1 หมายเหตุ
กอ่นที �จะตดิตั �งผลติภณัฑ ์การตรวจสอบความครบถว้นของชุดอุปกรณ์

นั �นมคีวามสาํคญัอย่างยิ �ง ถา้หากมสีว่นประกอบใดขาดหรอืบกพร่อง 

สามารถตดิต่อตวัแทนอย่างเป็นทางการของ Öhlins ได้

⚠ คาํเตือน
กอ่นทาํการตดิตั �งผลติภณัฑค์วรอ่านและทาํความเขา้ใจคู่มอืการใชง้าน

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นเนื �องจากโชค้อพั ตะเกยีบหน้า และอุปกรณ์หน่วงระบบ

เลี�ยว เป็นอุปกรณ์ที �มคีวามสาํคญัต่อเสถยีรภาพและความปลอดภยัของ

ผูข้บัขี �ตวัรถ

ในกล่องประกอบด้วย
Description Part  o Pcs

KT301 1
10207-01 1

ชุดโชค้อพั 

ชุดสตกิเกอรเ์ออหล์นิส์

00710-02 1
07241-02 1

ประแจซี

ค่มูอืการใชง้าน



2

1

ยกรถขึ�นโดยตั �งขาตั �ง ตอ้งมั �นใจว่าลอ้หลงัไม่แตะพื�น

2

ถอดแผ่นบงัโคลนหลงั

3

ถอดสกรดูา้นล่างของโชค้อพั

4

ถอดสกรดูา้นบนดา้นบนของโชค้อพั และถอดโชค้อพัมาตรฐานออก

5

ตดิตั �งโชค้อพั Öhlins โดยช่องเตมิแก๊สหนัไปดา้นหน้า

โชค้อพัของ Öhlins ควรอย่างยิ �งที �จะดาํเนินการตดิตั �งโดยตวัแทน

อย่างเป็นทางการของ Öhlins

⚠ คาํเตือนe!
ในกรณีที �รถถูกยกขึ�นระหว่างกราตติดตั �งผูต้ดิตั �งตอ้งมั �นใจกอ่นว่า

ตวัรถถูกยดึไวอ้ย่างเหมาะสม เพื �อป้องกนัรถลม้

1 หมายเหตุe!
ตวัรถควรถูกลา้งทําความสะอาดใหท้ั �วถงึกอ่นทําการตดิตั �ง

  otee!1
การปฏบิตังิานใดๆที �เกี �ยวกบัผลติภณัฑนี์�ควรที �จะอ่านและทําความเขา้ใจ

รายละเอยีด ขั �นตอนและขอ้มลูที �สาํในคู่มอืการใชง้านรถเสยีกอ่น

คู่มือการติดตั �ง

⚠ คาํเตือนe!  1 หมายเหตุe!
กอ่นขนัสกรทูั �งตวับนและตวัล่างเพื �อ ตดิตั �งโชค้อพัตอ้งใหแ้น่ใจว่าลอ้

แตะพื�นแลว้เพื �อ ใหช้่วงล่างเริ �มยุบตวัเลก็น้อยเสยีกอ่น

6

ขนัสกรยูดึโชค้อพัดา้นบนและดา้นล่างดว้ยแรงขนัทอรค์ตามที� KTM 

กําหนด

7

ยอ้นกระบวนการตดิตั �งบงัโคลนหลงั

✋ คาํเตือนe!
ตอ้งมั �นใจว่าสกรทูั �งหมดตอ้งถูกขนัโดยค่าทอรค์ที �ถูกตอ้งและตอ้งไม่มกีารผิ

ดพลาดหรอืตดิขดัใดๆเกดิขึ�นในขณะโชค้อพั ตะเกยีบหน้า 

และตวัหน่วงระบบเลี�ยว มกีารยดืหรอืยุบสุด

5
ช่องเตมิแก๊ส
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คู่มือการติดตั �ง
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ข้อมูลสําหรับการติดตั�ง

พรโีหลดสปรงิ

ปุม่ปรบัค่าความ

หน่วงเวลายดืตวั

การปรบัตั �ง

⚠ คาํเตือน!

1)กอ่นเริ �มการขบัขี �ทุกๆครั �ง ผูข้บัขี �ควรแน่ใจเสยีกอ่นว่าการตดิตั �งข ั �นพื�นฐาน

 ไดเ้ป็นไปตามที �บรษิทั Öhlins แนะนําตามขอ้มลูสาํหรบัการตดิตั �งดา้นล่าง

2)กอ่นการปรบัตั �งใดๆ ผูข้บัขี �ควรอ่านและทําความเขา้ใจคู่มอืการใชง้านใน

 ส่วนการตดิตั �งและการปรบัตั �งใหเ้รยีบรอ้ยเสยีกอ่น

3)หากมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัเกี �ยวกบัการตดิตั �งและการปรบัตั �ง สามารถที �

 จะตดิต่อตวัแทนอย่างเป็นทางการของ Öhlins ได้
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