หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
อุปกรณ์น้ น
ั มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใด
ขาดหรื อบกพร่ อง สามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ ายอย่างเป็ น
ทางการของเออห์ลินส์ได้

ในกล่ องประกอบด้ วย
รายละเอียด

ชุดโช้คอัพ
แหวนรอง 8.4/24/2
สติกเกอร์ "ÖHLINS"
เครื่ องมือปรับพรี โหลด
่ อื การใช้งาน
คูม

หมายเลขชิ้นส่ วน จ�ำนวน
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หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรู ปใช้เพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทัว่ ไปซึ่ ง
อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริ ง

หมายเหตุ!

ในการขนส่ งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานที่จดั เก็บ
ที่มีอุณหภูมิสูงน�้ำมันหรื อจาระบีที่ถกู ใช้ในการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ อาจจะซึ มออกมาหรื อเกิดคราบขึ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์
หรื อผลิตภัณฑ์ สิ่ งเหล่านี้ ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์ และ
สามารถเช็ดออกโดยใช้ผา้ ตามปรกติได้

คำ�เตือน!

ก่อนท�ำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและท�ำความเข้าใจคู่มือการ
ใช้งานให้เรี ยบร้อยก่อน เนื่ องจากชุดโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และ
อุปกรณ์หน่วงระบบเลี้ยว เป็ นอุปกรณ์ที่มีความส�ำคัญต่อ
เสถียรภาพและความปลอดภัยของผูข้ บั ขี่และตัวรถ

Shock Absorber for Triumph Bonneville T120-2016/T100-2017
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คู่มือส� ำหรั บการติดตั้ง

คู่มือการใช้งาน
คำ�เตือน!

หมายเหตุ!

โช้คอัพของเออห์ลินส์ ควรอย่างยิ่งที่จะด�ำเนิ นการติดตั้งโดย
ตัวแทนอย่างเป็ นทางการของเออห์ลินส์

ก่อนการขันสกรู ท้ งั ตัวบนและตัวล่างเพื่อติดตั้งโช้คอัพ ต้องให้
แน่ ใจว่าล้อแตะพื้นแล้ว เพื่อให้ช่วงล่างเริ่ มยุบตัวเล็กน้อยก่อน

คำ�เตือน!

ค�ำเตือน!

ในกรณี ที่รถถูกยกขึ้นระหว่างการติดตั้ง ผูต้ ิดตั้งต้องมัน
่ ใจก่อน
ว่าตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันรถล้ม

ต้องให้มน
่ั ใจว่าสกรู ท้ งั หมดต้องถูกขันด้วยค่าทอร์ คที่ถูกต้อง
และไม่มีการผิดพลาดหรื อติดขัดใดๆเกิดขึ้นในขณะโช้คอัพ
ตะเกียบหน้า และตัวหน่ วงระบบเลี้ยว มีการยืดหรื อยุบสุ ด

หมายเหตุ!

ตัวรถควรถูกล้างท�ำความสะอาดให้ทว่ั ถึงก่อนท�ำการติดตั้ง

หมายเหตุ!

การปฏิบตั ิงานใดๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ ี ควรที่จะอ่านและ
ท�ำความเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนและข้อมูลที่สำ� คัญในคู่มือ
การใช้รถเสี ยก่อน

1
ยกรถจักรยานยนต์ข้ น
ึ โดยตั้งขาคู่ และต้องมัน
่ ใจว่าตัว
รถถูกค�้ำไว้อย่างปลอดภัย
2
ถอดชุดโช้คอัพมาตรฐานโดยคลายโบลต์ท้งั บนและ
ล่าง (1) (2)
3
ติดตั้งชุดโช้คอัพเออห์ลน
ิ ส์ ดังรู ป 3.1(ส�ำหรับจุดติดตั้ง
ทั้งบนและล่าง) และขันด้วยค่าทอร์กตามที่กำ� หนดใน
่ อื ของรถจักรยานยนต์ และประกอบชิ้นส่วนที่
คูม
เหลือกลับดังเดิม โดยย้อนขั้นตอนตามที่กล่าวมา เพือ่
สิ้นสุ ดการติดตั้ง
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คู่มือการใช้งาน
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3.1

สกรู มาตรฐาน
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การปรั บตั้ง

ตัวปรับความหน่วง
การยุบตัว

ค�ำเตือน!

ตัวปรับระยะ
พรี โหลด

1)ก่อนเริ่ มการขับขี่ทุกๆครั้ง ผูข้ บ
ั ขี่ควรแน่ ใจเสี ยก่อนว่าการ
ติดตั้งขั้นพื้นฐานได้เป็ นไปตามที่บริ ษท
ั เออห์ลินส์แนะน�ำตาม
ข้อมูล ส�ำหรับการติดตั้งด้านล่าง
2)ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผูข้ บ
ั ขี่ควรอ่านและท�ำความเข้าใจคู่มือ
การใช้งานในส่ วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรี ยบร้อยเสี ย
ก่อน

3)หากมีค �ำถามหรือข้อสงสัยเกีย่ วกับการติดตัง้ และการปรับ
ตัง้ สามารถทีจ่ ะติดต่อตัวแทนอย่างเป็ นทางการของ
เออห์ลน
ิ ส์ได้

ตัวปรับความหน่วง
การยืดตัว
ต�ำแหน่งต�่ำสุ ด
ค�ำเตือน!

ต�ำแหน่งสูงสุ ด

การปรับตั้งความยาวโช้คอัพระยะความยาวสูงสุ ด ร่ องที่เซาะไว้
ต้องอยูใ่ ต้นตั ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชดั เจน หลังจากท�ำการปรับตั้ง
ต้องมัน
่ ใจว่านัตถูกขันตามค่าทอร์คที่กำ� หนดไว้ (30 นิวตันเมตร)

ข้ อมูลส� ำหรั บการติดตั้ง
ค่าแนะน�ำส� ำหรับการติดตั้ง

พรี โหลดสปริ ง.................................
ค่าปรับความหน่วงการ ยืดตัว
ค่าปรับความหน่วงการ ยุบตัว

ข้ อมูลสปริง

หมายเลข..........................................
ความยาวสปริ งก่อนการติดตั้ง.........
ค่าสปริ ง..........................................
ค่าพรี โหลดแนะน�ำ..........................
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ตัวปรับความยาว

ข้ อมูลโช้ คอัพ
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