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คู่มือติดตั้งชุด FitBike-F24 / FitBike-F36 / FitBike-F48 พร้ อมกล่องแบตเตอรี่
ชุดติดตั้งประกอบด้ วย
1. ฮับมอเตอร์ ล้อหน้าอะลูมิเนียม ขึ้นซี่ลวดสาเร็ จ 1 รายการ
2. คอลโทรลเลอร์ 1 รายการ
3. มือบิดคันเร่ ง Twist Throttle หน้าจอแสดงผลระดับแบตเตอรี่ ,
สวิตซ์เปิ ด-ปิ ดที่มือบิด, ปลอกซ้ายและสาย 1 รายการ
4. กระบอกฟิ วส์ พร้อม ฟิ วส์ 30A 1 รายการ
5. กุญแจตัดสวิตซ์ (กรณีใช้กล่องแบต) 1 รายการ
6. ขั้วชาร์จ 1 รายการ
7. ที่ชาร์จแบตเตอรี่ 1 รายการ
8. แบตเตอรี่ SLA 12V9AH จานวน 2 รายการ (สาหรับชุด F24)
จานวน 3 รายการ (สาหรับชุด F36)
จานวน 4 รายการ (สาหรับชุด F48)
9. กล่องแบตเตอรี่ 1 รายการ
คำแนะนำกำรใช้ งำน
การชาร์จไฟ:
- ต่อที่ชาร์จแบตเตอรี่ เข้ากับ ขั้วชาร์จที่กล่องแบต 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 หรือความบกพร่อง
ของชิ้นส่วนนัน้ 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 ไฟไหม้
แผ่นดินไหว น้ าท่วม เป็ นต้น
จ. ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากปญั หาของแหล่งจ่ายไฟของลูกค้าที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของสินค้า เช่น แรงดันไฟสูงหรือต่าเกินไป และเป็ นเหตุทาให้
เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
ฉ. การสึกหรอโดยทัวไปตามอายุ
่
การใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึน้ สนิม รอยขูดขีด รอยเปรอะเปื้ อน ความเสียหายที่เกิดขึน้ บนพื้นผิวและ
ส่วนประกอบภายนอก
ช. Serial Number และฉลากรับประกัน (void) ที่ตดิ อยูบ่ นสินค้าถูกลบ, แก้ไข, สูญหาย หรือชารุด ไม่อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
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คู่มือติดตั้งชุด FitBike-F24 / FitBike-F36 / FitBike-F48 พร้ อมกล่องแบตเตอรี่
ขั้นตอนกำรติดตั้ง
1. ติดตั้งล้อฮับมอเตอร์แทนล้อหน้าเดิม โดยให้
ลูกศรสี แดงชี้ไปข้างหน้า หากความกว้าง
ตะเกียบหน้าไม่ถึง 10 ซม. จะต้องถ่างตะเกียบ
ออกเพื่อให้สามารถใส่ ลอ้ ฮับมอเตอร์ได้

2. ติดตั้งมือบิดคันเร่ งแทนมือจับเดิม โดยใช้ไข
ควงหกเหลี่ยมไขสกรู ใต้มือบิด เพื่อคลายหรื อ
ยึดแน่นมือบิดกับแฮนด์จกั รยาน

4. ติดตั้งกล่องแบตเตอรี่ เข้ากับตะแกรงท้าย
จักรยาน โดยใช้สกรู ท้งั สี่ ไขยึดตัวกล่องแบตกับ
แผ่นเหล็กทั้งสอง เพื่อหนีบยึดตะแกรงท้าย
จักรยาน

5. เสี ยบสายไฟจากฮับมอเตอร์ และมือบิดคันเร่ ง 6. ต่อขั้วชาร์จเพื่อจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ เข้าระบบ
เข้ากับสายไฟจากคอลโทรลเลอร์ โดยสอดสาย และบิดกุญแจตัดสวิตซ์ดา้ นข้างกล่องแบตไปที่
ไฟเข้าในกล่องบรรจุคอนโทรลเลอร์ ผา่ นทาง
ON เมื่อต้องการใช้งาน
ช่องสายใต้กล่อง
หมำยเลข 1 ต่ อกับ สำยเส้ นใหญ่ จำกฮับมอเตอร์
หมำยเลข 2 ต่ อกับ สำยเขียว-น้ำตำล-เหลืองจำกมือบิด
หมำยเลข 3 ต่ อกับ สำยดำ-แดง-ขำวจำกมือบิด

3. เดินสายไฟจากมือบิดคันเร่ ง และฮับมอเตอร์
ไปยังกล่องแบตท้ายจักรยาน โดยใช้เคเบิ้ลไทร์
รัดสายกับตัวถัง ข้อควรระวัง ไม่ควรรัดสายไฟ
บริ เวณคอเลี้ยวตึงเกินไป ให้เผือ่ เวลาเลี้ยวด้วย
มิฉะนั้นสายอาจขาดในเสี ยหายได้

