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คูม่อืการใช้งาน 07421-02  1

รายละเอียด หมายเลขชิ�นส่วน จาํนวน

1 หมายเหตุ

ในกล่องประกอบด้วย

ั �ค่มืูอการติดตง

 หมายเหตุ
ภาพประกอบในรปูเป็นไปเพื �อการบรรยายผลติภณัฑโ์ดยทั �วไป 

ซึ �งอาจจะมคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากผลติภณัฑจ์รงิ

หมายเหตุ

ในการขนสง่และการจดัเกบ็โดยเฉพาะอย่างยิ �งบรเิวณที �มอุีณหภูมสิงู

น� ํามนัหรอืจารบทีี �ถูกใชใ้นกระบวนการประกอบผลติภณัฑอ์าจจะซมึ

ออกมาหรอืเกดิคราบข �นึในบรรจุภณัฑห์รอืผลติภณัฑส์ิ �งเหล่าน� ีไม่มี

ผลกระทบใดๆต่อผลติภณัฑแ์ละสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้ตามปกติ

ได้

คําเตอืน

กอ่นทาํการตดิตั �งผลติภณัฑค์วรอ่านและทาํความเขา้ใจค่มูอืการใชง้าน 

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นเนื �องจากโชค้อพั ตะเกยีบหน้า และอุปกรณ์หน่วงระบบ 

เล�ยีว เป็นอุปกรณ์ที �มคีวามสาํคญัต่อเสถยีรภาพและความปลอดภยัของ 

ผูข้บัขี �ตวัรถ

ก่อนที �จะตดิตั �งผลติภณัฑ ์การตรวจสอบความครบถว้นของชดุอุปกรณ์นั �น

มคีวามสาํคญัอยา่งยิ �ง ถา้หากมสีว่นประกอบใดขาดหรอืบกพรอ่ง สามารถ

ตดิต่อตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออหล์นิสไ์ด้
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1

ค �ำเตือน!

ค �ำเตือน!

หมายเหตุ!

หมายเหตุ!

ค ูมื่อการติดตั �ง

1

ยกรถจกัรยานยนต์ตั�งข �ึนโดยใช้ขาตั�งคู่ ล ้อหลงัไม ่

สมัผสักบัพ �ืน ตอ้งมั �นใจว่ารถถูกตั �งคํ�าไวอ้ย่างปลอดภยั

2

ถอดเบาะผูโ้ดยสารออกโดยปลดลอ็คดว้ยกุญแจสตารท์

เคร �อืงยนต์

โชค้อพัของเออหล์นิสค์วรอยา่งยิ �งที �จะดาํเนินการตดิตั �งโดยตวัแทน

อยา่งเป็นทางการของเออหล์นิส์

ในกรณทีี �รถถกูยกขึ�นระหวา่งการตดิตั �ง  ผูต้ดิตั �งตอ้งมั �นใจก่อนวา่ตวัรถ

ถกูยดึไวอ้ยา่งเหมาะสม เพื �อป้องกนัรถลม้

ตวัรถควรถกูลา้งทาํความสะอาดใหท้ั �วถงึก่อนทาํการตดิตั �ง

การปฏบิตังิานใดๆ ที �เกี �ยวกบัผลติภณัฑนี์�ควรที �จะอา่นและทาํความเขา้ใจ

รายละเอยีดขั �นตอน และขอ้มลูที �สาํคญัในคูม่อืการใชร้ถเสยีก่อน
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3

ถอดฝาครอบเบาะออกโดยคลายสกรสูองตวั

4

ถอดเบาะผูข้บัข �อีอกโดยคลายสกรสูองตวั

ค ูมื่อการติดตั �ง
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5

ถอดฝาครอบไฟทา้ยออกโดยคลายสกรสูองตวั

6

ถอดฝาครอบหลงัทางดา้นขวาโดยคลายสกรสูองตวั

ค ูมื่อการติดตั �ง
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คลายกา้นดงึใหเ้ป็นอสิระโดยคลายสลกัเกลยีว (1) 

คลายสลกัเกลยีวบนและล่างของโชค้อพั (2)(3)

ถอดโชค้อพัมาตรฐานออกจากรถจกัรยานยนต์

7

8
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2   

7

ถอดฝาครอบกลางทางดา้นขวาออกโดยคลายสกรสูามตวั

ค ูมื่อการติดตั �ง
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ตดิตั �งแป้นรองแป้นหชูา้งเขา้กบัโครงพกัเทา้ใต้

เบาะรถ ต่อจากนั �นตดิตั �งแป้นหชูา้งเขา้กบั

แป้นรองแป้นหชูา้ง

9

ค ูมื่อการติดตั �ง
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ยอ้นกระบวนการตดิตั �ง

10

ตดิตั �งโชค้อพัเออหล์นิสโ์ดยขนัสลกัเกลยีวยดึดา้นบนและ

ดา้นล่างของโชค้อพั (1)(2) 

ตดิตั �งกระบอกบรรจุแก๊สเขา้กบัแป้นหูชา้ง 

ต้องมั �นใจว่าสายกระบอกบรรจุแก๊สไม่สมัผสักบัชิ�นส่วนที�

เคลื�อนที�ได้
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หมำยเหตุ!
ก่อนขนัสกรทูัง้ตวับนและตวัล่างเพ่อื ตดิตัง้โชค้อพัตอ้งใหแ้น่ใจว่าลอ้  

แตะพ้นืแลว้เพ่อื ใหช้่วงล่างเร่มิยุบตวัเลก็น้อยเสยีก่อน

ค �ำเตือน!
ตอ้งใหม้ั�นใจวา่สกรทูั�งหมดตอ้งถกูขนัโดยคา่ทอรค์ที�ถกูตอ้ง และตอ้งไมม่ี

การผดิพลาดหรอืตดิขดัใดๆ เกดิขึ�นในขณะที �โชค้อพั ตะเกยีบหน้า 

และตวัหน่วงระบบเลี�ยว มกีารยดืหรอืยบุสดุ

ค ูมื่อการติดตั �ง
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1) ก่อนเริ �มการขบัขี �ทกุๆครั �ง ผูข้บัขี �ควรแน่ใจเสยีก่อนวา่การตดิตั �ง
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สามารถที �จะตดิต่อตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออหล์นิสไ์ด้




