หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
อุปกรณ์น้ น
ั มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาด
หรื อบกพร่ อง สามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็ นทางการ
ของเออห์ลน
ิ ส์ได้

ในกล่องประกอบด้ วย
รายละเอียด

หมายเลข

ชุดโช้คอัพ
แหวนรอง 14.2/17/5

HO 718
63118-02

2
4

แหวนรอง 6.5/18/2
แหวนรอง 8.5/18/2
สกรู M6x12
สกรู M8x12

63118-03
63118-04
05404-01
05404-12

2
2
2
2

สติกเกอร์ชุด “ÖHLINS”
เครื่ องมือปรับพรี โหลด
่ อื การใช้งาน
คูม

10207-01
03199-03
07241-02

1
1
1

จ�ำนวน

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรู ปใช้เพือ่ การบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทัว่ ไปซึ่งอาจ
จะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริ ง

หมายเหตุ!

ในการขนส่งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานที่จดั เก็บที่
มีอณ
ุ หภูมส
ิ ูงน�้ำมันหรื อจาระบีที่ถกู ใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์
อาจจะซึมออกมาหรื อเกิดคราบขึ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อผลิตภัณฑ์
สิ่ งเหล่านี้ไม่มผี ลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออก
โดยใช้ผา้ ตามปรกติได้

คำ�เตือน!

ก่อนท�ำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและท�ำความเข้าใจคูม่ อื การใช้
งานให้เรี ยบร้อยก่อน เนื่องจากชุดโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และ
อุปกรณ์หน่วงระบบเลี้ยว เป็ นอุปกรณ์ที่มคี วามส�ำคัญต่อ
เสถียรภาพและความปลอดภัยของผูข้ บั ขีแ่ ละตัวรถ

Shock Absorber for Honda Rebel 500

HO 718

คู่มือส� ำหรั บการติดตั้ง

คู่มือการใช้งาน
หมายเหตุ!

คำ�เตือน!

ตัวรถควรถูกล้างท�ำความสะอาดให้ทว่ั ถึงก่อนท�ำการติดตั้ง

โช้คอัพของเออห์ลน
ิ ส์ ควรอย่างยิง่ ที่จะด�ำเนินการติดตั้งโดย
ตัวแทนอย่างเป็ นทางการของเออห์ลน
ิ ส์

หมายเหตุ!

คำ�เตือน!

การปฏิบตั ิงานใดๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ ี ควรที่จะอ่านและ
ท�ำความเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนและข้อมูลที่สำ� คัญในคูม่ อื การ
ใช้รถเสี ยก่อน

ในกรณี ที่รถถูกยกขึ้นระหว่างการติดตั้ง ผูต้ ิดตั้งต้องมัน
่ ใจก่อนว่า
ตัวรถถูกยึดไว้อย่างเหมาะสม เพือ่ ป้ องกันรถล้ม

1
ยกรถจักรยานยนต์ข้ น
ึ โดยตั้งขาคู่ และต้องมัน
่ ใจว่าตัว
รถถูกค�้ำไว้อย่างปลอดภัย
2
คลายโบลต์ที่ยดึ กับแป้ นยึดท่อไอเสี ย (1)
3
ถอดชุดโช้คอัพมาตรฐานโดยคลายโบลต์ท้งั บนและ
ล่าง (2) (3)
4
ติดตั้งชุดโช้คอัพเออห์ลน
ิ ส์ดงั แผนภาพ (ส�ำหรับจุดติด
ตั้งทั้งบนและล่าง) และขันด้วยค่าทอร์กตามที่กำ� หนด
่ อื ของรถจักรยานยนต์ และประกอบชิ้นส่วนที่
ในคูม
เหลือกลับดังเดิมโดยย้อนขั้นตอนตามที่กล่าวมา เพือ่
สิ้นสุ ดการติดตั้ง

2

คู่มือการใช้งาน
2

3

1

แผนภาพการติดตั้ง
63118-02
แหวนรอง 14.2/17/5

63118-03
แหวนรอง 6.5/18/2
05404-01
สกรู M6x12

63118-02
แหวนรอง 14.2/17/5

63118-04
แหวนรอง 8.5/18/2
05404-12
สกรู M8x12

3

การปรั บตั้ง
ค�ำเตือน!

1)ก่อนเริ่ มการขับขีท
่ กุ ๆครั้ง ผูข้ บั ขีค่ วรแน่ใจเสี ยก่อนว่าการติดตั้ง
ขั้นพื้นฐานได้เป็ นไปตามที่บริ ษทั เออห์ลน
ิ ส์แนะน�ำตามข้อมูล
ส�ำหรับการติดตั้งด้านล่าง
2)ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผูข้ บั ขีค่ วรอ่านและท�ำความเข้าใจคูม่ อื การ
ใช้งานในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรี ยบร้อยเสี ยก่อน
3)หากมีคำ� ถามหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งและการปรับตั้ง
สามารถที่จะติดต่อตัวแทนอย่างเป็ นทางการของเออห์ลน
ิ ส์ได้

ตัวปรับระยะ
พรี โหลด

ตัวปรับความหน่วง
การยุบตัว

ตัวปรับความหน่วง
การยืดตัว

ข้ อมูลส� ำหรั บการติดตั้ง
ค่าแนะน�ำส� ำหรับการติดตั้ง

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

ข้ อมูลสปริง

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

Öhlins products are subject to
continuous improvement and
development, therefore, although
these instructions include the most
up-to-date information available at
the time of printing, minor updates
may occur.
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20 คลิก
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ข้ อมูลโช้ คอัพ

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