
Front Shock Absorber for Vespa Sprint 150

PI110002
คู่มือการติดตั้ง

หมายเหตุ!
ภาพประกอบในรูปใช้เพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปซึ่งอาจจะมี

ความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ!
ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

น้ำามันหรือจาระบีที่ถูกใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมา

หรือเกิดคราบขึ้นในบรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลกระ

ทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผ้าตามปรกติได้ 

หมายเหตุ!
ก่อนทำาการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ควรเช็คอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งให้

ครบถ้วน ในกรณีที่มีอุปกรณ์ไม่ครบตามที่กำาหนดให้ติดต่อตัวแทน

จำาหน่ายอย่างเป็นทางการของเออห์ลินส์ 

คำาเตือน!
ก่อนทำาการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและทำาความเข้าใจคู่มือการใช้

งานให้เรียบร้อยก่อน เนื่องจากชุดโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และอุปกรณ์

หน่วงระบบเลี้ยว เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำาคัญต่อเสถียรภาพและ

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และตัวรถ

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด หมายเลขชิ้น

ส่วน

จำานวน

ชุดโช้คอัพ PI110002 1

สติกเกอร์เออห์ลินส์ 00192-01 2

สติกเกอร์เออห์ลินส์สีขาว 01185-01 2

สติกเกอร์เออห์ลินส์สีดำา 01185-04 2

เครื่องมือปรับพรีโหลด 03199-03 1

คู่มือการใช้งาน 07421-02 1
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ยกรถจักรยานยนต์ตั้งบนขาตั้งตรงกลาง (ดังรูป) เพื่อให้

ล้อหลังแตะพื้นเล็กน้อย ตั้งมั่นใจว่าตัวรถถูกค้ำาไว้อย่าง

ปลอดภัย

คู่มือการใช้งาน

คำาเตือน!
โช้คอัพควรที่จะติดตั้งโดยตัวแทนจำาหน่ายอย่างเป็นทางการ
ของเออห์ลินส์

คำาเตือน!
ในกรณีที่รถถูกยกขึ้นระหว่างการติดตั้ง ผู้ติดตั้งต้องมั่นใจ
ก่อนว่าตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการล้ม

1

หมายเหตุ!
การปฏิบัติงานใดๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ ควรที่จะอ่านและ
ทำาความเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนและข้อมูลที่สำาคัญในคู่มือ
การใช้รถเสียก่อน

      คำาเตือน!
ต้องมั่นใจว่าสกรูทั้งหมดต้องถูกขันที่ค่าทอร์คที่ถูกต้องและ
ต้องไม่มีการผิดพลาดหรือติดขัดใดๆเกิดขึ้น ในขณะที่โช้ค
อัพ และตัวระบบหน่วงเลี้ยว มีการยึดหรือยุบสุด

2

คลายสกรู (1) เพื่อที่จะถอดพลาสติกครอบออก คลายสกรู 

(2) เพื่อที่จะถอด ABS Sensor คลายสกรู (3,4) ออกเพื่อที่

จะถอดเบรค คลายสกรูและถอดโช้คอัพออก (5)

2
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หมายเหตุ!
ระวังอย่าให้ลูกยาง 4 ตัวสูญหาย: เพื่อที่จะประกอบเข้าสู่
ตำาแหน่งเดิม
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3

คู่มือการใช้งาน

3

ถอดโช้คอัพเดิมออกโดยการคลายสกรู 2 ตัวด้านบน (ดังรูป)

3

4

ขันน็อต (1), จานรองโช้ค, แหวนรอง, และลูกยาง ออก และ

ประกอบชิ้นส่วน (น็อต, แหวนรอง, ลูกยาง, และ จานรอง

โช้ค) กลับไปอีกครั้งพร้อมกับโช้คอัพเออห์ลินส์ (ขันสกรู 

2 ตัวด้านนอก) ย้อนกระบวนการติดตั้งชิ้นส่วนประกอบที่

เหลือ เพื่อจบกระบวนการติดตั้ง  
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2

หมายเหตุ!
เนื่องจากค่าพิกัดความเผื่อของการผลิตพลาสติก ซึ่งจำาเป็น 
ที่จะต้องตรวจสอบระยะเคลียร์แลนท์ระหว่าง Front fender 
กับโช้คอัพ หลังจากประกอบแล้ว ถ้าระยะเคลียร์แลนท์ 
น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตำาแหน่ง 
Front fender โดยการคลายน็อต 3 ตัวที่ยืด Fender ไว้และ 
ปรับเพื่อให้ได้ระยะเคลียร์แลนท์ที่เหมาะสม
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ข้อมูลสำาหรับการติดตั้ง

คำาเตือน!
1) ก่อนเริ่มการขับขี่ทุกๆครั้ง ผู้ขับขี่ควรแน่ใจเสียก่อนว่าการติดตั้งขั้นพื้น

ฐานได้เป็นไปตามที่บริษัทเออห์ลินส์แนะนำาตามข้อมูล สำาหรับการติดตั้ง

ด้านล่าง 

2) ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผู้ขับขี่ควรอ่านและทำาความเข้าใจคู่มือการใช้งาน

ในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยเสียก่อน 

3) หากมีคำาถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้ง การปรับตั้ง สามารถที่จะ

ติดต่อตัวแทนจำาหน่ายอยา่งเป็นทางการของเออห์ลินส์ได้
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