ในกล่องประกอบด้ วย
รายละเอียด
จุกปิ ดกระบอกโช้คหน้า
กระบอกพรี โหลด
31.8x1.5x131
สปริ ง32/390/4.5
แหวนรองสปริ ง 17/35.1/2.6
สติกเกอร์เออห์ลน
ิ ส์
สติกเกอร์เออห์ลน
ิ ส์

หมายเลข

จ�ำนวน
2

60060-05

2

68008-45
04752-03
01185-01
00192-01

2
2
2
2

หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
อุปกรณ์น้ น
ั มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาด
หายหรื อบกพร่ อง สามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็ น
ทางการของเออห์ลน
ิ ส์ได้

คำ�เตือน!

เออห์ลน
ิ ส์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสี ยหาย ที่เกิดขึ้นกับชีวติ
และทรัพย์สิน ถ้าท�ำการติดตั้งและซ่อมบ�ำรุ งเอง หรื อศูนย์บริ การที่
ไม่ใช่ตวั แทนจ�ำหน่ายอย่างเป็ นทางการของเออห์ลน
ิ ส์

ค�ำเตือน!

เมือ่ ท�ำการติดตั้งผลิตภัณฑ์เรี ยบร้อยแล้ว ควรทดลองขีร่ ถจักรยาน
ยนต์ชา้ ๆเพือ่ ให้มน
ั่ ใจว่ารถจักรยานยนต์มคี วามเสถียรภาพ และ
พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรู ปจัดท�ำขึ้น เพือ่ อธิบายผลิตภัณฑ์โดยทัว่ ไป ซึ่ง
อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริ ง

หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิง่ บริ เวณที่มอี ณ
ุ หภูมิ
สูง น�้ำมันหรื อจาระบี ที่ถกู ใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะซึม
ออกมา หรื อเกิดคราบขึ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อผลิตภัณฑ์ สิ่ งเหล่านี้
ไม่มผี ลกระทบใดๆต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผา้
ได้ตามปรกติ

Fork Spring Kit for Honda Rebel 500
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คู่มอื ส� ำหรับการติดตั้ง

คู่มือการใช้งาน
ชุดโช้คอัพหน้ามาตรฐาน

1
2

3

4

2

คู่มือการใช้งาน
ชุดโช้คอัพหน้าเออห์ลน
ิ ส์
6 : ชุดประกอบจุกปิ ดหัวโช้ค

7 : 60060-05
5 : 04752-03

8 : 68008-45

5

3

60206-02
60005-13
00638-92
04722-14
60051-03
05258-06

คู่มือการใช้งาน
ขอแสดงความยินดีกบ
ั ท่ านลูกค้า!
นี่คอื ชุดแต่งโช้คอัพหน้าที่มป
ี ระสิ ทธิภาพสูงสายพันธุ์
นักแข่งจากเออห์ลน
ิ ส์ นัน
่ หมายความว่าคุณได้มอบสิ่ ง
ที่ดีให้กบั รถจักรยานยนต์ของคุณได้กา้ วไปอีกระดับ
หนึ่ง
ประสบการณ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์เกือบสี่ สิบปี
ตอนนี้กลายเป็ นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การขับขี่
ของคุณ ระบบรองรับสัน
่ สะเทือนหน้าและหลังจะมี
ความสมดุลและประสิ ทธิภาพการท�ำงานที่ดียงิ่ ขึ้น
หมายเหตุ!
ชุดแต่ง FSK 127 เออห์ลน
ิ ส์ สามารถปรับสปริ ง
พรี โหลด 15 มม.
> การหมุนปรับเกลียว 1 รอบเท่ากับ 1 มม.

วิธกี ารติดตั้ง
1.น�ำรถจักรยานยนต์ต้งั ขาตั้งคู่ ล้อหน้าไม่สม
ั ผัสพื้น
ต้องมัน
่ ใจว่ารถจักรยานยนต์ถกู ค�้ำไว้อย่างปลอดภัย
2.คลายน็อตจับแผงคอออก
3.ถอดจุกปิ ดหัวโช้คหน้ามาตรฐานออก (1) ปลอก
สปริ ง (2) และสปริ ง (3) ออก
4.ประกอบสปริ งเออห์ลน
ิ ส์ (8) แหวนรองสปริ ง (5)
ปลอกสปริ งเออห์ลน
ิ ส์ (7)
5.ติดตั้งชุดประกอบจุกปิ ดหัวโช้ค (6) ใช้คา่ ทอร์ค 10
นิวตัน/มม.

หมายเหตุ!
ชุดแต่ง FSK 127 เออห์ลน
ิ ส์ สปริ งเบอร์ 68008-45 มี
อัตราส่วน 4.5 นิวตันต่อมิลลิเมตร
น�ำ้ มันแนะน�ำ
เราแนะน�ำน�้ำมัน : Öhlins high performance Front
Fork fluid 01316-01.
ระดับน�ำ้ มันแนะน�ำ
180 มม.
หมายเหตุ!
การวัดระดับน�้ ำมัน ท�ำการวัดระดับจากด้านบนปากกระบอก
โช้ค (5) ไปยังผิวน�้ ำมัน
> ชุดตะเกียบโช้คหน้าต้องอยู่แนวตัง้
> ชุดตะเกียบโช้คหน้าต้องไม่มสี ปริงและกระบอกพรีโหลด
> ชุดตะเกียบโช้คหน้าต้องถูกกดไว้จนสุดขณะวัดระดับน�้ ำมัน
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