หมายเหตุ!

ก่ อ นที่จ ะติด ตัง้ ผลิต ภัณ ฑ์ ก ารตรวจสอบความครบถ้ ว นของชุ ด
อุปกรณ์นัน้ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาด
หายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ ายอย่างเป็ นทางการ
ของเออห์ลนิ ส์ได้

ในกล่องประกอบด้วย
รายละเอียด
ชุดโช้คอัพ
แป้นหูช้าง
แป้นยึดกระบอกบรรจุแก๊ส
สกรู M6x14
สกรู M6x12
สติกเกอร์เออห์ลนิ ส์
ประแจซี
คูม่ อื การใช้งาน

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรูปจัดท�ำขึน้ เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์โดยทั ่วไป ซึง่
อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริง

หมายเหตุ!

หมายเลขชิ้ นส่วน จ�ำนวน
SU110001

1

60006-04

1

03102-05

1

00382-16

1

01046-36

2

00192-01

2

00710-01

1

07241-02

1

ค�ำเตือน!

ก่อนท�ำการติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์ควรอ่านและท�ำความเข้าใจคูม่ อื การใช้งานให้
เรียบร้อยก่อน เนื่องจากชุดโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และอุปกรณ์หน่วงระบบ
เลีย้ ว เป็นอุปกรณ์ทม่ี คี วามส�ำคัญต่อเสถียรภาพและความปลอดภัยของผู้
ขับขีแ่ ละตัวรถ

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณทีม่ อี ุณหภูมสิ งู
น�้ำมันหรือจาระบี ทีถ่ กู ใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึมออกมา
หรือเกิดคราบขึน้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ สิง่ เหล่านีไ้ ม่มผี ลกระทบ
ใดๆต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผา้ ได้ตามปรกติ

Shock Absorber for SUZUKI Raider

SU110001

คูม่ อื การติดตัง้

คู่มือการใช้งาน
ค�ำเตือน!

หมายเหตุ!

โช้คอัพของเออห์ลนิ ส์ ควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะด�ำเนินการติดตัง้ โดยตัวแทน
อย่างเป็ นทางการของเออห์ลนิ ส์

ตัวรถควรถูกล้างท�ำความสะอาดให้ท ั ่วถึงก่อนท�ำการติดตัง้

หมายเหตุ!

ค�ำเตือน!

การปฏิบตั งิ านใดๆทีเ่ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์น้ี ควรทีจ่ ะอ่านและท�ำความ
เข้า ใจรายละเอีย ดขัน้ ตอนและข้อ มูล ที่ส�ำ คัญ ในคู่ม อื การใช้ร ถเสีย
ก่อน

ในกรณีทร่ี ถถูกยกขึน้ ระหว่างการติดตัง้ ผูต้ ดิ ตัง้ ต้องมั ่นใจก่อนว่าตัว
รถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันรถล้ม

1

ยกรถจักรยานยนต์ขน้ึ โดยตัง้ ขาตัง้ คู่ ล้อหลังไม่สมั ผัสพืน้ ต้อง
มันใจว่
่ ารถจักรยานยนต์ถกู ค�ำ้ ไว้อย่างปลอดภัย

1

2

2

เปิดเบาะโดยการปลดล็อคด้วยกุญแจสาร์ทรถจักรยานยนต์

2

คู่มือการใช้งาน
3

3

ถอดฝาครอบข้างด้านหน้าออก โดยคลายสกรูสองตัว (1)(2).
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1

3

คู่มือการใช้งาน
4

4

ถอดแป้นยึดฝาครอบหลังออก โดยคลายสกรูออกสามตัว (1)
(2)(3).
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คู่มือการใช้งาน
5

ถอดฝาครอบทัง้ สองด้านออก โดยคลายสกรูสบิ ตัว (1)(2)(3)
(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) ต่อจากนัน้ คลายสกรูอกี หนึ่งตัวบริเวณ
ตรงกลางตามทีล่ กู ศรระบุ (11)
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คู่มือการใช้งาน
6

6

ถอดโช้คอัพมาตรฐานออก โดยคลายสลักเกลียวบน-ล่าง (1)
(2)

1
2

6

คู่มือการใช้งาน
7

ถอดทีพ่ กั เท้าผูโ้ ดยสารออก โดยคลายสกรูสองตัว (3)(4).

7

ติดตัง้ แป้นหูช้างใต้ท่พี กั เท้าผู้โดยสารด้านซ้าย พร้อมกับ
ประกอบเข้ายังต�ำแหน่ งเดิม (3)(4)
ติดตังโช้
้ คอัพเออห์ลนิ ส์ โดยการขันสลักเกลียวบน-ล่าง ยึดโช้คอัพ
ใช้แรงขันทอร์คตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื การใช้รถจักรยานยนต์ซซู กุ ิ
ติดตัง้ กระบอกบรรจุแก๊สเข้ากับแป้นยึดกระบอกบรรจุแก๊ส
และประกอบเข้ากับแป้นหูช้าง
ติดตัง้ ส่วนประกอบทีเ่ หลือเข้ายังต�ำแหน่งเดิม เพือ่ จบ
กระบวนการติดตัง้ และใช้คา่ ขันทอร์คตามทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื รถ

1
3

4

2

หมายเหตุ!

ก่อนขันสกรูทงั ้ ตัวบนและตัวล่างเพื่อติดตัง้ ต้องให้แน่ ใจว่าล้อแตะ
พืน้ แล้วเพื่อให้ช่วงล่างเริม่ ยุบตัวเล็กน้อยเสียก่อน

ค�ำเตือน!

ต้องมั ่นใจว่าสกรูทงั ้ หมดต้องถูกขันโดยค่าทอร์คทีถ่ ูกต้อง และต้อง
ไม่มกี ารผิดพลาดหรือติดขัดใดๆเกิดขึน้ ในขณะทีโ่ ช้คอัพตะเกียบ
หน้า และตัวระบบหน่ วงเลีย้ ว มีการยืดหรือยุบสุด

7

การปรับตัง้
ค�ำเตือน!

1) ก่อนเริม่ การขับขีท่ ุกๆครัง้ ผูข้ บั ขีค่ วรแน่ ใจเสียก่อนว่าการติดตัง้
ขัน้ พืน้ ฐานได้เป็ นไปตามทีบ่ ริษทั เออห์ลนิ ส์แนะน� ำตามข้อมูล
ส�ำหรับการติดตัง้ ด้านล่าง
2) ก่อนการปรับตัง้ ใดๆ ผูข้ บั ขีค่ วรอ่านและท�ำความเข้าใจคู่มอื การ
ใช้งานในส่วนการติดตัง้ และการปรับตัง้ ให้เรียบร้อยเสียก่อน
3) หากมีค�ำถามหรือข้อสงสัยเกีย่ วกับการติดตัง้ และการปรับตัง้
สามารถทีจ่ ะติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ ายอย่างเป็ นทางการของเออห์ลนิ ส์
ได้

วงแหวนปรับ
พรีโหลด

ปุม่ ปรับความหน่วง
เวลายุบตัว

ปุม่ ปรับความหน่วง
เวลายืดตัว
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