คูม
่ อ
ื ติดตงชุ
ั้ ดจ ักรยานไฟฟ้า FitBike-B24/B36

1) ถอดชุดล ้อหลังจักรยานทีเ่ ราจะนามาประกอบออก
ให ้หมด

ิ
2) ถอดสเตอร์ล ้อหลังออกด ้วยการหมุนทวนเข็มนาฬกา
แล ้วปรับเพลาทางด ้านขวานี้ให ้ยาวไม่ตา่ กว่า 2 นิว้
ครึง่ แล ้วนาสเตอร์ไหม่และถ ้วยต่อเกลียวหมุนเข ้า
ิ
ตามเข็มนาฬกา

3) นาบูชทีม
่ าพร ้อมกับแกนสวมเข ้าไปด ้านขวามือ

4) นามอเตอร์มายึดติดกับเพลทยึดมอเตอร์
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5) เมือ
่ ประกอบทุกสว่ นตามลาดับแล ้ว ยังไม่ต ้อง
หมุนน๊ อตแน่น ปล่อยหลวมๆไว ้ก่อน แล ้วหมุน
แน่นภายหลังประกอบอีกที

่ งั ้ สองเสนให
้
6) ประกอบใสโ่ ซท
้เรียบร ้อย ยาวไป ตึงไป ก็ขยับให ้
้
เรียบร ้อย ขยับล ้อให ้อยูต
่ รงกลาง ไม่ให ้เอียงซายหรื
อขวา จากนัน
้
จึงหมุนน๊ อตให ้แน่น

7) ติดตัง้ อุปกรณ์คันเร่งและมือเบรกสาหรับตัดไฟจ่าย
มอเตอร์ โดยต ้องถอดปลอกแฮนด์และมือเบรกอันเก่า
ทัง้ 2 ข ้างออกก่อน

่ อ
8) ใสม
ื เบรกสาหรับตัดไฟจ่ายมอเตอร์ และมือบิดคันเร่ง แล ้วไขล็อกด ้วยประแจหกเหลีย
่ ม

9) ติดตัง้ กระเป๋ า/กล่องแบตฯบนตะแกรงหลังของจักรยานให ้มั่นคงแข็งแรง
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กระเป๋ าแบตเตอรี่

กล่องแบตเตอรี่

่ งสว่างด ้านหน ้าพร ้อมมิเตอร์แสดงระดับแบตเตอรี่
10) เดินสายไฟจากมือบิดคันเร่ง-มือเบรก , ไฟสอ
้
และมอเตอร์ ไปยังกระเป๋ า/กล่องแบตฯท ้ายจักรยาน โดยใชเคเบิ
ล
้ ไทร์รัดสายกับตัวถัง
ข ้อควรระวัง ไม่ควรรัดสายไฟบริเวณคอเลีย
้ วตึงเกินไป ให ้เผือ
่ เวลาเลีย
้ วด ้วย มิฉะนั น
้ สายอาจขาดใน
ี หายได ้
เสย
ี บสายไฟจากมือบิดคันเร่ง-มือเบรก , มิเตอร์แสดงระดับแบตเตอรี่ และมอเตอร์ เข ้ากับคอล
11) เสย
่ งสายใต ้กระเป๋ า/กล่อง
โทรลเลอร์ โดยสอดสายไฟเข ้าในกระเป๋ า/กล่องแบตฯ ผ่านทางชอ
12) ตัง้ ความตึงของโซใ่ ห ้พอดี ตรวจสอบแนวล ้อ และให ้แน่ใจว่าโซไ่ ม่เบียดตัวถังรถ เมือ
่ ทุกอย่างดู
เข ้าทีด
่ ี ขันน๊อตและสกรูทก
ุ ตัวให ้แน่น
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ชุดติดตั้งประกอบด้ วย
1. Gear Motor 1 รายการ
2. Controller 1 รายการ
3. มือบิดคันเร่ ง Twist Throttle พร้อมปลอกซ้ายและสาย 1 รายการ
4. แผ่นยึด motor พร้อมน็อต 1 รายการ
5. กระบอกฟิ วส์ พร้อม ฟิ วส์ 30A 1 รายการ
6. กุญแจตัดสวิตซ์ (กรณีใช้กล่องแบต) 1 รายการ
7. ขั้วชาร์จพร้อมยางปิ ด 1 รายการ
8. หัวต่อคอลโทรลเลอร์กบั ขั้วชาร์จ 1 รายการ
9. หัวยัม๊ พร้อมปลัก๊ พลาสติก 1 รายการ
10. แกนล้อหลัง พร้อมบุชยาว 20 เซนติเมตร 1 รายการ
11. เฟื องฟรี สเตอร์ 1 รายการ

12. ถ้วยต่อเกลียวฟรี สเตอร์จกั รยาน 1 รายการ
13. ที่ชาร์จแบตเตอรี่ 1 รายการ
14. มือก้านเบรค ตัดสวิตซ์ได้ 1 รายการ
15.ไฟส่ องสว่างด้านหน้า พร้อมแตร และมิเตอร์แสดงระดับ
แบตเตอรี่ 1 รายการ
16.โซ่ 1 รายการ
17. แบตเตอรี่ SLA 12V9AH จานวน 2 รายการ (สาหรับชุด B24)
จานวน 3 รายการ (สาหรับชุด B36)
18. กระเป๋ า/กล่องแบตเตอรี่ 1 รายการ

คำแนะนำกำรใช้ งำน
การชาร์จไฟ:
- ต่อที่ชาร์จแบตเตอรี่ เข้ากับ ขั้วชาร์จภายในกระเป๋ า เพื่อชาร์จไฟ
- ที่ชาร์จแบตเตอรี่ จะแสดงไฟสถานะเป็ นสี แดงขณะชาร์จ และจะเปลี่ยนเป็ นสี เขียวเมื่อชาร์จไฟเต็ม
- สามารถชาร์จได้ทุกครั้งหลังการใช้งาน
หากไม่ได้ใช้งานเป็ นเวลานาน :
- ให้ถอดขั้วชาร์จออกจากกัน เพื่อตัดกระแสในระบบโดยสมบูรณ์ จะเป็ นการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
- แนะนาให้ชาร์จแบตเตอรี่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ แม้จะไม่มีการใช้งานเลย

เงื่อนไขการรับประกันสิ นค้า
- FitBike รับประกันสินค้า ตามระยะเวลาที่กาหนด นับตัง้ แต่วนั ที่ซ้อื สินค้า อ้างอิงตามใบเสร็จรับเงิน หรือ ฉลากรับประกัน (void) ที่ตดิ อยูบ่ นสินค้า
- FitBike ยินดีซ่อมแซม เปลีย่ นอะไหล่ สินค้าในระยะรับประกัน โดยไม่คดิ มูลค่าใดๆ หากสินค้าชารุดโดยมีสาเหตุความผิดพลาดจากการผลิต หรือ
ความบกพร่องของชิ้นส่วนนัน้ ๆ ในสภาพการใช้งานตามปกติ
- การรับประกันไม่รวมถึงค่าขนส่ง ค่าเดินทาง หรือค่าพาหนะในการบริการนอกสถานที่
- การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากสาหตุดงั ต่อไปนี้
ก. ความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง
ข. การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษทั ฯ หรือนอกเหนือจากศูนย์บริการ FitBike
ค. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ การตกหล่น การกระแทก การเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง และการใช้งานผิดวิธี
ง. ความเสียหายที่เกิดจากปจั จัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม เช่น วัสดุแปลกปลอมตกค้าง แมลงหรือสัตว์อ่นื ๆ ของเหลว ความชื้น ไฟ
ไหม้ แผ่นดินไหว น้ าท่วม เป็ นต้น
จ. ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากปญั หาของแหล่งจ่ายไฟของลูกค้าที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของสินค้า เช่น แรงดันไฟสูงหรือต่าเกินไป และ
เป็ นเหตุทาให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
ฉ. การสึกหรอโดยทัวไปตามอายุ
่
การใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึน้ สนิม รอยขูดขีด รอยเปรอะเปื้ อน ความเสียหายที่เกิดขึน้ บนพื้นผิว
และส่วนประกอบภายนอก
ช. Serial Number และฉลากรับประกัน (void) ที่ตดิ อยูบ่ นสินค้าถูกลบ, แก้ไข, สูญหาย หรือชารุด ไม่อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
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