หมายเหตุ!
ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
อุปกรณ์น้ นั มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาด
หรื อบกพร่ อง สามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็ นทางการของ
เออห์ลินส์ได้

ในกล่ องประกอบด้ วย
รายละเอียด
ชุดโช้คอัพ
ซี ล 16/26/2.7
บูช 12x28
บูช 10x22
บูช 10x20
บูช 10x28
บูช 12x20
สติกเกอร์ "ÖHLINS"
สติกเกอร์ "ÖHLINS"
สติกเกอร์ "ÖHLINS"
เครื่ องมือปรับพรี โหลด
คู่มือการใช้งาน
ชุ ดอุปกรณ์ ทางเลือก
สปริ ง 46/210/Prog18-26N/mm

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรู ปใช้เพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทัว่ ไปซึ่ ง
อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริ ง

หมายเหตุ!

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

สารบัญ
แผนภาพการติดตั้ง
Wave 110 (เวียดนาม)
Wave 125i (ไทย)

หมายเลข จ�ำนวน
HO 647

8
2
4
4
2
2
2
2
2
1
1

60001-04

2

หน้ า
2
3-4
5-7

คำ�เตือน!

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

Shock Absorber for Honda Wave 125i TH /110 VN

HO 647

คู่มือส� ำหรั บการติดตั้ง

Note!
บังโคลนหลังจ�ำเป็ นต้องตัดและดัดแปลง
Note!
ส�ำหรับการติดตั้งของฮอนด้า 125i (รุ่ นประเทศไทย)
บังโซ่ จะต้องแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลง

2

00534-01
01218-09
01218-13
01218-15
01218-16
01218-37
00192-01
01185-01
01185-04
03199-03
07241-02

แผนภาพการติดตัง้

Honda Wave 110 for Vietnam market
ซ้ าย

ขวา

Honda Wave 125i for Thailand market
ซ้ าย

ขวา

2

คู่มือการใช้งาน
หมายเหตุ!

คำ�เตือน!

โช้คอัพของเออห์ลินส์ ควรอย่างยิง่ ที่จะด�ำเนินการติดตั้งโดย
ตัวแทนอย่างเป็ นทางการของเออห์ลินส์

ตัวรถควรถูกล้างท�ำความสะอาดให้ทว่ั ถึงก่อนท�ำการติดตั้ง

หมายเหตุ!

การปฏิบตั ิงานใดๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ ี ควรที่จะอ่านและ
ท�ำความเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนและข้อมูลที่สำ� คัญในคู่มือ
การใช้รถเสี ยก่อน

คำ�เตือน!

ในกรณี ที่รถถูกยกขึ้นระหว่างการติดตั้ง ผูต้ ิดตั้งต้องมัน่ ใจก่อน
ว่าตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันรถล้ม

HONDA Wave 110 for VIETNAM market
1
ยกรถจักรยานยนต์ต้ งั ขึ้น โดยใช้ขาตั้งคู่ ล้อหลังไม่
สัมผัสพื้น และต้องมัน
่ ใจว่าตัวรถถูกค�้ำไว้อย่าง
ปลอดภัย

2
เปิ ดที่นง่ั และถอดราวจับโดยคลายน็อต (1) (2) (3) (4)

1

3

3
ถอดพลาสติกครอบ ทั้งสองข้างโดยการคลายสกรู (1)
(2) (3)

2

4

22

11

3
2

2

3

3

คู่มือการใช้งาน
4
ถอดโช้คอัพมาตรฐานโดยการคลายจุดยึดบนและล่าง
(1) (2)

1

2

5
ดัดแปลงบังโคลนหลังโดยการตัดเพือ่ ท�ำให้มพ
ี ้น
ื ที่มาก
ขึ้น เพือ่ ให้งา่ ยต่อการติดตั้งโช้คอัพ Ohlins
ขนาดการตัด : ประมาณ 40mm x 60mm

6
ติดตั้งโช้คอัพ Öhlinsโดยท�ำตามต�ำแหน่ง spacers ดัง
แผนภาพการติดตั้ง จากนั้นขันน็อตบนและล่าง (1) (2)
   ขันจุดติดตั้งบนและล่าง โดยใช้คา่ แรงบิดที่ระบุตาม
่ อื การบริ การฮอนด้า และย้อนกลับขั้นตอนทั้งหมด
คูม

1

หมายเหตุ!
ก่อนการขันสกรู ท้ งั ตัวบนและตัวล่างเพื่อติดตั้งโช้คอัพ ต้องให้
แน่ ใจว่าล้อแตะพื้นแล้ว เพื่อให้ช่วงล่างเริ่ มยุบตัวเล็กน้อยก่อน
ค�ำเตือน!
ต้องให้มน่ั ใจว่าสกรู ท้ งั หมดต้องถูกขันด้วยค่าทอร์ คที่ถูกต้อง
และไม่มีการผิดพลาดหรื อติดขัดใดๆเกิดขึ้นในขณะโช้คอัพ
ตะเกียบหน้า และตัวหน่ วงระบบเลี้ยว มีการยืดหรื อยุบสุ ด

2

4

คู่มือการใช้งาน
HONDA Wave 125i for THAILAND market
1
ยกรถจักรยานยนต์ต้ งั ขึ้น โดยใช้ขาตั้งคู่ ล้อหลังไม่
สัมผัสพื้น และต้องมัน
่ ใจว่าตัวรถถูกค�้ำไว้อย่าง
ปลอดภัย

2
เปิ ดที่นง่ั และถอดราวจับโดยคลายน็อต (1) (2) (3) (4)

1

3

2

4

3
คลายสกรู 8 ตัว (1) (2) และ (3) (4) (5) รวมทั้งด้านตรง
ข้าม เพือ่ ที่จะถอดฝาครอบพลาสติก

1

3

1

4
5
2

2

2

5

คู่มือการใช้งาน
4
ถอดบังโคลนหลังโดยการคลายสกรู 3 ตัว
-สกรู (1) (2) อยูด่ า้ นบน
-สกรู (3) อยูด่ า้ นล่าง

2

3
2

2

5

ดัดแปลงบังโคลนหลังโดยการตัดเพือ่ ท�ำให้มพ
ี ้น
ื ที่มาก
ขึ้น เพือ่ ให้งา่ ยต่อการติดตั้งโช้คอัพ Ohlins
ขนาดการตัด : ประมาณ 40mm x 60mm

6

คู่มือการใช้งาน
6
ถอดบังโซ่กอ่ น เพือ่ ถอดโช้คอัพมาตรฐาน โดยการ
คลายบนและล่างติดตั้งกลอนประตู (1), (2)

1

2

7
ติดตั้งโช้คอัพ Öhlinsโดยท�ำตามต�ำแหน่ง spacers ดัง
แผนภาพการติดตั้ง จากนั้นขันน็อตบนและล่าง (1) (2)
   ขันจุดติดตั้งบนและล่าง โดยใช้คา่ แรงบิดที่ระบุตาม
่ อื การบริ การฮอนด้า และย้อนกลับขั้นตอนทั้งหมด
คูม

1

2

หมายเหตุ!
ก่อนการขันสกรู ท้ งั ตัวบนและตัวล่างเพื่อติดตั้งโช้คอัพ ต้องให้
แน่ ใจว่าล้อแตะพื้นแล้ว เพื่อให้ช่วงล่างเริ่ มยุบตัวเล็กน้อยก่อน
ค�ำเตือน!
ต้องให้มน่ั ใจว่าสกรู ท้ งั หมดต้องถูกขันด้วยค่าทอร์ คที่ถูกต้อง
และไม่มีการผิดพลาดหรื อติดขัดใดๆเกิดขึ้นในขณะโช้คอัพ
ตะเกียบหน้า และตัวหน่ วงระบบเลี้ยว มีการยืดหรื อยุบสุ ด
7

การปรั บตั้ง
ค�ำเตือน!

ตัวปรับระยะ
พรี โหลด

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

3)หากมีค �ำถามหรือข้อสงสัยเกีย่ วกับการติดตัง้ และการปรับ
ตัง้ สามารถทีจ่ ะติดต่อตัวแทนอย่างเป็ นทางการของเออห์
ลินส์ได้

ตัวปรับความหน่วง
การยืดตัว

ข้ อมูลส� ำหรั บการติดตั้ง
ค่าแนะน�ำส� ำหรับการติดตั้ง

พรี โหลดสปริ ง.................................
ค่าปรับความหน่วงการยืดตัว..........

ข้ อมูลสปริง

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

3 มม.
25 คลิก

ข้ อมูลโช้ คอัพ

ความยาว.................................
ระยะยืด-หด............................

340 มม.
78 มม.

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับสปริ ง
สปริ ง
ค่าสปริ ง
น�้ำหนักคนขับ
60360-03
230 มม.
60360-03 prog 15-24 N/mm น้อยกว่า 80 กก.
Progressive 15-24 นิวตัน/มม. 60001-04 prog 18-26 N/mm มากกว่า 80 กก.
[0-42] มม.
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